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 مثادئ االلثان العملي  

  تقديس وسثح الدهه يف احللية:  الثثالدزس العملي ال

يعتبر الدهن من اهم مكونات التي تحدد درجة جوود  الحييوو والو من الوشت ي وتر. بو  ت اش تت وش 

 من الحييو عند  راءه كما يتوقف عيي  محصوو  المنتجوات اليبنيوة  نسبة الدهن اساساً في تقدير

والجبن فضال عن ان نسبة الدهن في الحييو يفيد في تحديد الكفواء   سمنم   الق طة والزبد  وال

 االنتاجية ليما ية واساسا النت ابها وحساو العالئق الالزمة لها ت 

% فوي الحييوو البقورت  3-6ت تيف نسبة الدهن فوي االلبوان الم تيفوة فهوي تتوراو  بوين  

% ت وان ان فاضوها عون هوشه االرقوام يكوون دلويال  5.5-9بينما تكون في الحييو الجاموسي من 

 عن غش الحييو ت

 -هىاك عدج طسق لتقديس وسثح الدهه يف احللية مىها : 

 Gravimetric Method  -: طرق وزنية .1

- Warner ووومدت  -وطريقوووة ورنووور Rose-Gottliepواهمهوووا طريقوووة روز كوتيوووو 

Schmidt  وطريقة آدمزAdams  وهشه الطرق تعتمد جميعهوا عيوا اسوت الل الودهن

بالمشيبات العضوية م   االي ر , ولكن هشه الطرق ال تتبع في حالوة تقودير الودهن بصوفة 

ث ان من عيوبها تحتاج الوا وقوت روتينية في المصانع وعيا عدد كبير من العينات حي

وجهد كبيرين اضافة الا احتياجها الا مواد كيمياوية ك ير  لشلك تسوت دم اجهوز  حدي وة 

 ت Milkotesterو  Ekoلهشا الغرض منها 

 Volumetric Method -: طرق حجمية ت2

لتقدير نسبة الدهن في الحييو , وتعتمد هشه الطرق  وهي ابسط واسرع الطرق المعروفة

 -فص  الدهن من الحييو  م قياس حجم  كنسبة مئوية ومن اهم هشه الطرق :عيا 

 Gerber Method -: يربرگطريقة  تأ 

وهي الطريقة ال ائعة في معظم دو  اوروبا وك ير من دو  العالم ومن ضمنها 

 العراق ت 

 Babcock Method -: طريقة بابكوك تو 

 وهي  ائعة االستعما  في امريكيا وكندا ت 

عيوا هيئوة حبيبوات صوغير  الحجوم عديود  منت ور  ع ووائياً فوي مصو   في  الحييي يوجد الدهن 

الحييووو عيووا حالووة مسووتحيو محاطووة بغووالف او غ وواء لحمايتهووا يتكووون اساسووا موون البووروتين 

والفوسفولبيدات ويمنعها هشا الغ اء مون االنودماج موع بعضوها لوشلك مون الضورورت تحطويم هوشا 

جووود فووي الحييووو فووي طبقووة واحوود  يسووه  فصوويها وقووراء  الغ وواء حتووا يسووه  تجميووع الوودهن المو

يربوور بمعاميووة الحييووو بكميووة معيومووة موون حووامض الكبريتيووك گحجمهووا ت ويووتم شلووك فووي طريقووة 

(H2SO4 معروف القو  او الك افة وكميوة قييوة مون كحوو  االمييوي حيوث يعمو  الحوامض عيوا )

قيوة بعيا فصو  الودهن عون االمييي  تحطيم الغ اء المحيط بالحبيبات الدهن بينما يساعد الكحو 
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يربوور گمكونووات الحييووو وتجميعوو  فووي طبقووة او عمووود واحوود ,  ووم يعوورض الم يوووط فووي انبوبووة 

ال اصة لقو  الطرد المركزت حيث ينفص  الدهن  م يقرأ حجم عمود الودهن المنفصو  فوي سواق 

 االنبوبة المدرجة كنسبة مئوية بعد تعدي  حرارت  الا درجة معينة ت 

  -يلي تثسيط لطسيقح اختثاز گريتس : فيما

وهووي عبووار  عوون انابيووو  اصووة   Butyrometersيربوور باسووم البيوووتريمترات گتعوورف انابيووو 

م  وتتكون من جزء منتفخ تعيوه رقبة ضيقة مفتوحة ويتص  بو  سواق مودرج  23سعتها حوالي 

% من الدهن ومقسم الا ع ر  اقسام وتنتهي  1او الا ع ر  اقسام ك  منها يد  عيا  0-7من 

 الساق المدرجة بانتفاخ م روطي مسدود ت 

  -طسيقح العمل :

يربر نظيفوة گفي انبوبة  1.820-1.825م  من حامض الكبريتيك الشت ك افت   10ضع  .1

 وجافة بواسطة ماصة او جهاز القياس االوتوماتيكي ت

ْم و يطهوا جيوداً حتوا  15.5-21ا حورار  جهز عينة الحييو لال تبار وشلك بتودفئتها الو .2

 تتجانس ت

م  من عينة الحييو بعد  يطها بواسطة ماصوة وضوع الطورف السوفيي ليماصوة  11 ش  .3

يربر واترك الحييو لينوز  بوبطء عيوا الجودار بحيوث تتكوون گ ألنبوبةدا   اسف  العنق 

 طبقة انفصا  من الحييو فوق سطح الحامض ت

 يربر ت گم  من الكحو  االمييي الا محتويات انبوبة  1اضف  .4

بواسوطة السوداد  المطاطيوة  بأحكواميربور مون الودا   جيودا  وم اقفيو  گجفف رقبوة انبوبوة  .5

 ال اصة ت 

رج االنبوبوة موع مراعوات مسوكها بقطعوة قموواش الرتفواع حرارتهوا والضوغط قيويالً عيووا  .6

 تماماً تسدادتها وترج المحتويات حتا تشوو ك  قطع ال  ر  

ضع االنابيو متقابية في جهاز الطرد المركزت بحيث يكون الساق المدرجة نحو مركوز  .7

الدوران وان يكون بالجهاز عدد زوجوي متقابو  مون االنابيوو ليمحافظوة عيوا توازنهوا , 

 واشا كان عدد االنابيو فردياً فيكم  بوضع انبوبة بها ماء ت

 دقائق ت  3-4الدقيقة لمد   دور  / 1000 – 1200ادر جهاز الطرد المركزت بسرعة  .8

ا رج االنابيو المدرجة وساقها الا االعيا وضعها في حمام موائي عيوا درجوة حورار   .9

دقائق مع مراعات عدم رج او قيو االنابيوو وان يكوون سوطح المواء فوي  5ْم ولمد   67

 الحمام المائي اعيا من سطح الدهن دا   االنابيو المدرجة ت

يربر بعد جع  السطح المقعور النفصوا  الودهن گاقرأ عامود في الساق المدرجة بأنبوبة  .01

مقابال صفر او عالموة تودريم معينوة وشلوك بودفع السوداد  المطاطيوة ليودا   او سوحبها الوا 

يربر الا الحمام گال ارج , تيك القراء  هي النسبة المئوية ليدهن في الحييو  م تعاد انبوبة 

  دقائق  م تقرا مر  ا ر. ليتأكد من القراء  االولا ت 3المائي لمد  

ان اضووافة الفورمووالين الووا الحييووو لحفظوو  تووةدت الووا صووعوبة تقوودير نسووبة الوودهن حيووث يعموو  

الفورمالين عيا تصييو الكازين مما يصعو مع  اشابت  تماما في حامض الكبريتيك كما قد تتولد 
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يربور الوا گبعض الغازات التي ينتم عنها فوران ا نواء الورج مموا يتسوبو فوي دفوع سوداد  انبوبوة 

في وج  القائم بالعم  , ويتغيو عيا شلك بان تة ش عينة من ال ارج وتتطاير محتويات االنبوبة 

مو  مون  11الحييو وت فف بحجم مساوت تماما لحجمها بالماء المقطر وبعد  يطهوا جيوداً ية وش 

 ˣ 2ييو ويجر. عييها ا تبار الدهن كالمعتاد مع ضرو قراء  عامود الدهن المتحص  عييو  الح

 فنحص  عيا نسبة الدهن في العينة ت 

  -ريتس :گىح عمىد الدهه يف اوثىتح تاسثاب دكاوح او كس  

 ت  1.825حامض الكبريتيك المست دم اك ر تركيزاً ات ك افت  اعيا  .0

 ْم ت 21درجة حرار  الحييو اعيا من  .2

يربر بعد هضم محتوياتها مد  اطو  مون الوالزم قبو  اجوراء عمييوة الطورد گترك انابيو  .3

 المركزت ت 

 -اسثاب وجىد قطع الكاشيه دون اذاتح يف عمىد الدهه :

 ت  1.820 ق ك افت  ا م فف اش حامض الكبريتيك المست دم اق  تركيزاً ات .0

 ْم ت 15.5من ق  درجة حرار  الحييو ا .2

 ت ك  الكازين الموجود في االنبوبة هضم تماماً ليربر گانابيو عدم رج محتويات  .3

 (ميكانيكية الطريقة)  -عىد تقديس الدهه تهري الطسيقح يالحظ ما يلي :

المواء الموجوود بالحييوو فترتفوع درجوة الحورار  فوي االنبوبوة وتعمو   يتحد الحامض مع .0

 عيا اسالة الدهن فيسه  جمع  ت 

عيا كازين الحييو فيجبن  اوال  م يشيب  وبالتالي يتحورر حبيبوات الودهن  ية ر الحامض .2

 وال تبقا في حالة غروية معيقة ت

 فيكربن  ويتيون ب  محتويات االنبوبة ت Lactoseية ر الحامض عيا سكر الحييو  .3

يتفاعوو  الحووامض مووع امووال  الحييووو فتكووون كبريتووات الكالسوويوم وتظهوور عيووا صووور   .4

 ريتات الصوديوم ولكنها تظ  شائبة تراسو كما تتكون كب

 

   -طسيقح تاتكىك :

موو  موون الحييووو المتجووانس فووي زجاجووة بووابكوك  18تووتي ل هووشه الطريقووة فووي وضووع  

عيوا  1.820مو  مون حوامض الكبريتيوك شو ك افوة  17.5 وم يضواف لهوا بواسطة ماصة  اصوة 

دفعووات مووع الوورج الوودائرت حتووا شوبووان ال  وور  , تنقوو  الزجاجووات الووا جهوواز الطوورد المركووزت 

دقائق  م ت رج االنابيو وتوضع في حمام مائي  4دور  / دقيقة ولمد   1000 – 1200وبسرعة 

 ْم حتا يرتفع عمود الدهن الا التدريم في عنق الزجاجة ويقرأ عمود الدهن ت  60عيا درجة 

   


