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 الكيمياء الغذائية وطريقة أخذ العينات  

الغذائية والتفاعالت التي   والكيفي للمواد تعريف الكيمياء الغذائية: هي فرع من فروع الكيمياء الذي يدرس التركيب الكمي 

عليها. تحدث   

.....( -فيتامينات- دسم-كربوهيدرات-بروتينات-ماء المكونات )بالتالي دراسة مكونات المادة الغذائية وحساب نسبة هذه   

األغذية: أهمية كيمياء   

وحتى  طوط اإلنتاج والتصنيع بدءا من المادة الخام مرورا بخ  الغذائية  تعتبر جزءا من برامج تأكيد الجودة في تصنيع المنتجات

ئي.المنتج النها  

الغذائية،هام في تطوير المنتجات  لها دور   

 معرفة التركيب الكيميائي ونسب المكونات والعناصر الغذائية في المنتجات. 

ير وتحديد القيمة الغذائية للمادة الغذائية أو المنت تقد  

 تحديد مدى مطابقة المادة الغذائية للمواصفات القياسية. 

.غذاء لالستهالكتحديد مدى صالحية ال  

. كشف حاالت غش األغذية   

 تحديد درجة ثبات األغذية أثناء التخزين الختيار طريقة الحفظ المناسبة. 

 دراسة تأثير المعامالت التكنولوجية وظروف التخزين على خواص الجودة في المنتجات الغذائية. 

 اختيار طرق التحليل يعتمد على عدة عوامل: 

 درجة اإلتقان: 

إعطاء النتائج بأقل قدر من الخطأ أو االنحراف في البيانات التي يحصل عليها الباحث أو مجموعة  وهي تعني مدى القدرة على 

 الباحثين عند استخدام نفس الطريقة أو الجهاز داخل المخبر الواحد وهو ما يعرف بدرجة الثقة في نتائج التحليل. 

 الدقة: 

راد معرفتها ومدى التطابق بين متوسط نتائج المكون المقدرة في  وهي قدرة الطريقة المستخدمة على تحليل وتقدير المكونات الم

 العينة الغذائية والقيمة الفعلية لهذا المكون في نفس العينة المراد تحليلها. 

 بساطة اإلجراء: 

 وهي سهولة إجراء التحليل وبساطته ألي باحث. 

 السرعة: 

لمطلوب ويفضل الطرق التي تستلزم زمن أقل حتى يمكن تحليل  تعني الفترة الزمنية التي تستغرقها الطريقة إلجراء التحليل ا

 أكبر قدر من العينات. 

 الحساسية: 



 

  كلية الصيدلة 

 

Faculty of Pharmacy   

   كيمياء غذائية

Food chemistry 

  

   2020العام الدراسي 

Scholary Year 2020 

  

   الفصل الدراسي األول 

First Scholary Semester 

  

 
خاصة عند وجودها بأقل تركيز كما هو الحال عند    ت هي مقدرة الطريقة المستخدمة في التحليل على كشف وتقدير المكونا

 تقدير الفيتامينات أو العناصر المعدنية وغيرها. 

 التخصيص: 

مستخدمة في التحليل تختص بتحليل وتقدير مكون أو عنصر معين في العينة. الطريقة ال  

 األمان:

يقصد به ان استخدام طريقة معينة في التحليل ال يسبب أي ضرر للمحلل عند إجراء الطريقة المراد اتباعها سواء من الجهاز  

 أو من المحاليل المستخدمة 

 االعتمادية أو الرسمية 

معتمدة من المواصفات الدولية أو الجمعية الكيميائية للتحليل.... استخدام طرق التحليل ال  

 االقتصادية 

 يفضل استخدام الطرق منخفضة التكاليف حتى ال يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التحليل المطلوب. 

 االعتبارات الواجب مراعاتها عند إجراء التحليل: 

ضافة إلى األجهزة المستخدمة على درجة من الجودة والدقة. استخدام أدوات التحليل من جفنات وبياشر ودوارق وغيرها باإل  

 تداول وتنظيف األدوات المستخدمة بطريقة سليمة وآمنة. 

 إجراء تجربة بالنك في كل تحليل. 

أن تكون في جداول يسهل معه عملية اإلطالع وعمل التكرارات وعادة تتراوح   لعرض نتائج التحليل بصورة واضحة ويفض 

  6-3من

نات الغذائية: أخذ العي   

 تعاريف ضرورية ألخذ العينات: 

أو تصنع في ظروف   جإنتاج( تنت تاريخ –شكل -نوع صنف  –)حجم الدفعة: كمية معينة من العبوات ذات مميزات موحدة 

 متماثلة.

عن سلعة أو عبوة أو كمية صغيرة من المادة )دوكما(تؤخذ من موضع واحد من الدفعة.  .العينة األولية:عبارة  

المأخوذة من دفعة ما بمقادير تتناسب والكميات التي  الكمية الناتجة عن جمع ومزج مختلف العينات األولية  الشاملة: هي العينة 

 تمثلها.

المعدة إلجراء التحليل أو الفحوصات المقررة عليها. العينة المخبرية:هي الكمية المأخوذة من العينة الشاملة و  

 حجم العينة : عدد عبوات العينة أو الوحدات المسحوبة من الدفعة. 

 

 ال بد من توافر شروط أساسية عند أخذ العينة ممثلة للغذاء وهي 
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 أن تكون العينة ممثلة بطريقة عشوائية ليس فيها أي تحيز. 

ليل المطلوبة وتزيد. أخذ كمية كافية تكفي لعمليات التح  

 الحيلولة دون حدوث أي تغير في تركيب أو خواص العينة المسحوبة من لحظة سحب العينة حتى انتهاء تحليلها.

 طرق أخذ العينات  

هي األكثر استخداما تحلل العينة إذا صالحة لالستهالك البشري و تؤخذ بشكل عشوائي.   الطريقة العشوائية:  

العيب الموجود بالمادة تحديدا عند وجود فساد بالمادة .  يفحصالطريقة االنتقائية:  

 

 

 

 

 

 

 

 


