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 مبادئ االلبان العملي  

 الدرس العملي االول : طزق اخذ العينات 

وغٌر ناتج من المنتوجات الغذائٌة  أليتعتمد النتائج النهائٌة للتحلٌالت الكٌمٌائٌة والبكتٌرولوجٌة 

الغذائٌة على طرٌقة اخذ العٌنة ودرجةة تجانهةها وتملٌلهةا للنتةائج المةراد تحلٌلهةا وحجةن او و ن 

 العٌنة بالنهبة للحجن او الو ن الكلً للمادة المراد اختبارها. 

مةن حةحة  للتأكةدبالرغن من اجةرا  اخختبةار مةرتٌن او لةالا مةرات علةى نيةة العٌنةة  

بنةةً علةةى حجةةن او و ن العٌنةةة ا وٌرجةةي اخخةةتال   ةةً النتةةائج اخختبةةار اخ ان الحجةةن ٌكةةون م

 النهائٌة للتحلٌل الى عدة عوامل منها :

 حجن وشكل الوعا  المحتوي على العٌنة . .1

 طرٌقة تقلٌب وم ج العٌنة . .2

 تركٌب العٌنة ودرجة تجانهها . .3

 درجة ل وجة العٌنة . .4

مكونةات الحلٌةب ولةذلم تمٌةل الةى ومن المعرو  ان حبٌبات  دهةن الحلٌةب ا ةل كلا ةة مةن بقٌةة 

(وتهةتمر هةذ  مرتفعة بنسبةن بدهة   الحعود الى هطح الحلٌب مكونةا بةذلم طبقةة اكلةر دهةامة  

العملٌة طالما ترم الحلٌب هاكن بدون تقلٌب  ترة من ال من وعلٌة   عنةد اخةذ عٌنةة مةن الحلٌةب 

نهة التركٌةب وممللةة لكةل ٌجب تقلٌب الحلٌب بشكل جٌد  بل اخذ العٌنة مباشرًة حتى تكون متجا

هةةةوا  كانةةةت كٌمٌاوٌةةةة او  وتتوقةةةقب قةةة بدهتالةةةلفةبدهم تلفةةة  كمٌةةةة الحلٌةةةب المةةةراد تحلٌلهةةةا .

بكتٌرولوجٌةةة التةةً تجةةرع علةةى عٌنةةة بدرجةةة كبٌةةرة علةةى الطرٌقةةة التةةً اخةةذت بهةةا هةةذ  العٌنةةة 

رع .  بةل اخةذ ودرجة التقلٌب التً تعرض لها الحلٌب  بل اخذ العٌنة وغٌرها من العوامل اخخة

العٌنة تجرع عملٌة تقلٌب الحلٌب المراد اخذ عٌنة من  تقلٌباً جٌداً وذلم للمهاعدة للححول على 

 عٌنة متجانهة التركٌب تملل حقٌقٌاً تركٌب الحلٌب .

 -انىاع العينات :

 هنام نوعٌن من العٌنات تؤخذ من الحلٌب عند رحٌ  اخهتالن .

عٌنة من كل كمٌة او د عةة مةن الحلٌةب ٌوردهةا  تؤخذ ً هذ  الحالة  -: دهعلس بدهنبلط  .1

(وذلةم بعةد و ن الكمٌةة المجهة ة وتقلٌبهةا جٌةداً وتوزةي  ةً  جاجةات دهمجهة المورد 

العٌنات وتقيل وترهل الى المختبر لتحلٌلها . تجرع هذ  العملٌة لكل مجهة  وعلةى كةل 

جه  ٌجه  الحلٌب الةى المحةني ٌومٌةاً ا د عة تجه  للمحني ا وهذا ٌعنً ان  اذا كان م

تجرع ل  ٌومٌاً تحلٌل عٌنة اي هبي تحلٌالت  ً اخهبوع .وهذا ٌحتاج الى جهد وو ت 

الةى  ٌةادة تكةالٌ  التحالٌةل المختبرٌةة لةذلم  ةان اخةذ العٌنةة ٌومٌةاً لكةل  باإلزا ةكبٌر 

مةل مةي عةدد مجه  وتحلٌلها امر غٌر مرغوب وخاحة  ةً المحةاني الكبٌةرة التةً تتعا

 كبٌر من المجه ٌن . و ً هذ  الحالة ٌيزل العمل بنظان العٌنة المركبة .
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و ً هذ  الحالة تؤخذ العٌنةة مةن المجهة  وتزةا  هةذ  العٌنةات الةى  -: دهعلس بدهمركن  .2

عٌنات الٌون الهابق لمدة ٌتيق علٌها وغالباً ما تكةون اهةبوع او اهةبوعٌن . و ةً نهاٌةة 

خختبةةارات المناهةةبة ملةةل اختبةةارات نهةةبة الةةدهن لتقةةدٌر لمةةن اليتةةرة المحةةددة تجةةرع ا

الحلٌب و ً هذ  الطرٌقة تو ر كلٌراً من الجهد والو ت كمةا تقلةل مةن تكةالٌ  التحالٌةل 

المختبرٌةةة واهةةتهالم اخدوات والكٌمٌاوٌةةات . كلٌةةر مةةن المحةةاني تيزةةل جمةةي العٌنةةة 

ا كمٌة الحلٌب التً ٌةتن جمعهةا من حٌالمركبة لمدة اهبوع حٌا ان هذ  اليترة مالئمة 

    خالل هذ  اليترة .

اذ لن تهتعمل العٌنات  ً التحلٌل مباشرًة بعد اخذها  ٌجب حيظها مةن التلة   -حفظ العينات :

ْن( . اخ انها ان لن تحيظ تحةت هةذ  الدرجةة او اذا  5حٌا تحيظ على درجات حرارة منخيزة  

ا ة  لمةدة طوٌلةة ا  مةن المحتمةل ارتيةاع نهةبة حيظت تحت درجات حرارة اعلى او  ً مكةان د

الحموزة بالحلٌب وتجبن  ونمو انواع مختلية من البكتٌرٌا مما ٌؤدي الى حعوبة تحلٌل العٌنة ا 

ولةةذلم تزةةا  المةةواد الحا ظةةة الةةى الحلٌةةب وكةةذلم ٌجةةب غهةةل وتنظٌةة   جاجٌةةات العٌنةةات 

وذلةم بعةد  ppm 200بتركٌة   كلةورل واخدوات المهتخدمة  ً اخذ العٌنةة لةن غهةلها بمحلةول 

 غهلها وتنظٌيها . 

  -وهنام لاللة مواد حا ظة ٌمكن اهتخدامها لحيظ العٌنة المركبة :

لونةةة  احمةةةر وٌعتبةةةر اكلةةةر شةةةٌوعاً  -: بMercuric chloride كلورلةةة بده ين لةةة  .1

واهتخداماً من بقٌةة المةواد الحا ظةة وٌوجةد علةى هٌئةة ا ةراا لغةرض اهةتخدامها  ةً 

وحبغة لعٌنات المركبة وٌحتوي كل  را على كلورٌد ال ئبقٌم  مي مواد مالئة حيظ ا

لتلوٌن الحلٌب معطٌاً بذلم تحذٌراً بعدن اهتعمال  لالهةتهالم الغةذائً ا ٌوزةي القةرا 

 ً  جاجة العٌنة اخولةى مةن الحلٌةب لةن ٌزةا  الٌهةا عٌنةة الحلٌةب ٌومٌةاً ا وبعةد كةل 

لغرض م ج الحلٌب  ً ال جاجة ا تحيظ العٌنات ازا ة تحرم ال جاجة حركة دائرٌة 

كلورٌةةد ال ئبقٌةةم  % 0.05( وتكيةةً نهةةبة فةةابدهجفجةة علةةى درجةةة حةةرارة منخيزةةة  

والبا ً مادة  غم 0.17لحيظ العٌنة المركبة لمدة اهبوع ا وٌحتوي القرا الواحد على 

 مالئة . 

 ورمالدٌهاٌةةد وٌكةةون  % 40وهةةو عبةةارة عةةن محلةةول  -: بFormalin  دهفورمةةيهل  .2

وٌكيةً ذلةم لحيةظ العٌنةة المركبةة لعةدة اٌةان اذا  ملب/بهتةر 1عدٌن اللون وٌزا  بنهبة 

وزةةعت  ةةً  جاجةةة مغلقةةة وحيظةةت علةةى درجةةة حةةرارة منخيزةةة . ٌعٌةةب اهةةتعمال 

اليورمالٌن كمادة حا ظةة حةعوبة ذوبةان البةروتٌن بواهةطة حةامض الكبرٌتٌةم المركة  

وت ٌةد ب ٌةادة اليورمةالٌن  Gerberٌربةر گً الحلٌةب بطرٌقةة عند تقدٌر نهةبة الةدهن  ة

 المزا ة .

 -:  4CrO2K –7 O2Cr2Kبكرومةةيةبدهنوتيبةةلومبدوبكرومةةيةبدهنوتيبةةلومبدهجسييلةة  .3

 ً اغلب اخحٌان بإزةا ة كرومةات البوتاهةٌون وهةً  تحيظ العٌنات  ً محاني اخلبان

% .  0.05حلٌةةب  ي  غةةمب/بهتةةر 0.5علةةى حةةورة ا ةةراا جا ةةة حٌةةا تزةةا  بنهةةبة 

وٌعٌب هذ  الطرٌقة ان  ٌةؤدي اهةتعمال الكمٌةات الكبٌةرة الةى حةعوبة ذوبةان البةروتٌن 

ٌربةر ا وٌيزةل اهةتعمال هةذ  المةادة علةى اليورمةالٌن گعند تقدٌر نهبة الدهن بطرٌقةة 
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وذلم ألنها تعطً العٌنة المحيوظة لون احير وبذلم ٌهةهل معر ةة العٌنةات المحيوظةة 

 بالكرومات .

  -على ما ٌلً :  ودصبافظبدهعلسيةتتو   

 كمٌة المادة الحا ظة . .1

 درجة الحرارة التً تحيظ علٌها العٌنة . .2

 حيات الحلٌب التً تؤخذ من  العٌنة . .3

 المةادة الحا ظةة خ تو ة  نمةو اخحٌةا  المجهرٌةة بدرجةة مطلقةة . بمعنةى انة  كلمةا كةان الحلٌةةب 

ٌا كلما طالت مدة حيظة  . وخ تهةتعمل المةواد الحا ظةة نظٌياً وٌحتوي على عدد  لٌل من البكتٌر

عند الرغبة  ً اجرا  التحلٌالت البكتٌرولوجٌة علةى العٌنةة وانمةا تهةتخدن  ةً هةذ  الحالةة حيةظ 

 العٌنة على درجات حرارة منخيزة . 

ٌجرع ذلم بم ج الحلٌب الموجود  ً  جاجة العٌنةة  -:  جتهيز العينات احملفىظة لالختبار

حمةان ْن بواهةطة  20ٌبةرد الةى ْن بواهطة حمان مائً بعدها  40رجة حرارت  الى حوالً ور ي د

( وبذلم تكون العٌنةة جةاه ة للتحلٌةل واخختبةار ا و ةً Cooling Water Bathمائً مبرد  

حالة العٌنة المتخمرة ٌزا  لها كمٌة من اخمونٌا المخيية  اذا ذابت العٌنةة ٌجةرع لهةا اخختبةار 

تةةذوب جٌةةداً وخ  ال  ٌهةةا كتةةل متجبنةةة  تهةةخن  لةةٌالً مةةي المةة ج لةةن ٌجةةرع اخختبةةار  امةةا اذا لةةن

 وتراعى نهبة التخيٌ  عند اجرا  التقدٌرات المختلية .

   


