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 ثةوالثالالثانية الجلسة العملية -تغذية الحيوان والّدواجن 
 

( 
 
 (واد العلفكونات مالتقريبية لتحليل م قرالط

 الخام(الدهن  –الرماد الخام  –الرطوبة )تقدير 

 

 

 نانتمك   (Proximate Analysis of Feedstuff) الطرق التقريبية لتحليل مكونات العلف إن      
 وهي:من معرفة كمية المكونات الرئيسية في هذه المادة 

 )الرطوبة(. الماء-1

 الخام. البروتين-2

 ر(.ثياإل )مستخلصالخام  الدهن-3

 الخام. األلياف-4

 الخام. الرماد-5

 الذوابة(. )الكربوهيدراتآلزوت الخالية من ا المستخلصات-6

هذا وحده  ولكن عالئقها،وهذه المكونات تهمنا من الناحية العملية في تغذية الحيوانات وتكوين      
 بعض المركبات التي لها دور كبير في التغذية الصحيحة يكفي من أجل تغذية جيدة ومتوازنة ألن   ال

ياسها تم قي ال( …ألمينية والعناصر المعدنية األحماض ا ،الفيتامينات)كفاءة اإلنتاجية مثل وزيادة ال
ذه المكونات في ه لذلك يجب إجراء بعض التحليالت الدقيقة لمعرفة نسبةو ، وتحليلها بالطرق التقريبية

، وبما أن هذه التحليالت صعبة ومكلفة جدًا لذلك في التغذية العملية عند تكوين العالئق المادة العلفية
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قيقة دبالجداول العلفية الموضوعة خصيصًا لذلك والمذكور فيها نسب كافة المكونات ال ةستعانتم االي
لرئيسية بإجراء تحليل لمعرفة المكونات ا من األحيان كثير، لهذا يكتفى في الموجودة في كل مادة علفية

من  وقد تمكن كل، فة نسبة كل منها بطرق سهلة بسيطةالستة الموجودة في المادة العلفية ومعر 
في محطة األبحاث العلمية  (Stoman & Henberg) 1665ستومان عام  و غالعالمان هنبر 

األلمانية بوضع المخطط التقريبي لتحليل مواد العلف وأصبحت هذه الطريقة معروفة بطريقة ويندي 
(Weende) التالي كما هي في المخطط . 

      

 

مادة العلف الطازجة

مادة العلف الجافة هوائيا  

مادة العلف الجافة تماما  

آزوت

البروتين الخام

الدهن الخام

راسب

ألياف+ رماد 

ألياف خام          

رماد خام

الرطوبة الثانوية

الرطوبة األولية

  ْم  06-06تجفيف على 

 °م 566تجفيف على 

 بطريقة كلداهل

 بطريقة سوكسلت 

  02.6بضربه في 

 (4SO2) H52.6% غليان في

 نصف ساعة

  NaOHغليان في 

 ( نصف ساعة52.6%)

 الحرق
 )الترميد(
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 (:(Moisture Determinationالرطوبة  تقـدير -1

 %65حتى  (األكساب )في %11لفية بنسب مختلفة تتراوح من يوجد الماء في المواد الع         
نسبته تتوقف  داً إلىفاستنا كبيرة،ولتقدير نسبة الماء في المواد العلفية أهمية  الغضة.في المواد العلفية 

  للتخزين.القيمة الغذائية لهذه المواد، وكذلك مدى صالحيتها 

سابقًا  ذكرناالماء الحر كما  ويمكن التخلص من ومرتبطًا،يوجد الماء في المواد العلفية حرًا         
، أما الماء المرتبط فللتخلص منه يجب تجفيف °م 65-61بوضع العينة العلفية عند درجة حرارة 

مدة ساعة واحدة فقط، أو حتى  °م121ساعات أو درجة  3مدة  °م115العينة العلفية بدرجة حرارة 
 وزنات.ثبات الوزن لعدة 

قدير يتم ت واألكساب،حبوب ومخلفاتها ومن المالحظ أنه في األعالف الجافة هوائيًا مثل ال 
أما في األعالف الغضة  ساعات، 3لمدة  °م115الرطوبة الكلية مباشرة بتجفيف العينة العلفية بدرجة 

 مرحلتين:والسائلة فيتم تقدير الرطوبة على 

a. 12لمدة  °م 65-16يتم تقدير الرطوبة األولية بتجفيف العينة بدرجة  :في المرحلة األولى 
 .وحساب الرطوبة األولية فيها ساعة 16-

b. م115يتم تقدير الرطوبة الثانوية بتجفيف العينة على درجة حرارة  :وفي المرحلة الثانية° 
وبعدها يتم حساب الرطوبة الكلية لمدة ساعة،  °م135 أو على درجة حرارةساعات  3مدة 

 العلف.في المادة العلفية ومعرفة نسبة المادة الجافة في 

 لك،ذويالحظ أنه عند التسخين تفقد بعض المواد الطيارة مثل النشادر والحموض الطيارة وغير  
 .يؤثر في صحة التحليل وال كبيرة،وهذا الفقد ليس له أهمية 

 المستخدمة لتقدير الرطوبة:األدوات  -

 .(Drying-Oven) °م115تجفيف حرارته  فرن -1

 .(Porcelain) خزفيةال تصدأ أو  (Can) رطوبة معدنية علبة-2
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 .(Sensitive Balance) حساس ميزان-3

.(Desiccator) زجاجي( )ناقوسزجاجي  مجفف-4

 
 :خطوات العمل -

 واحدة،مدة ساعة  °م115في فرن التجفيف بدرجة حرارة  (moisture can) علبة الرطوبة توضع -1
 هوائيًا،غ من المادة الجافة 3-2 ، ثم  يوزن ثم توزن ويسجل وزنها لتبرد،وتترك في جو المخبر 

 الرطوبة.وتوضع في علبة 
 بالضبط.العينة مع علبة الرطوبة لمعرفة وزن العينة  توزن  -2
 علبة الرطوبة وبها العينة العلفية في فرن التجفيف مدة  توضع -3

، بعد مضي الوقت المحدد نخرج العينة من فرن °م115ساعات على درجة حرارة  3 - 2.5
 الوزن. ويسجل توزن،ثم  ،تبردوتترك مدة ساعة كي  الزجاجي،التجفيف وننقلها إلى الناقوس 

عاد العينة مرة أخرى إلى فرن التجفيف مدة ساعة بعد تبريدها مرة ثانية في الناقوس الزجاجي ت   -4
 .ملغ 11ين آخر وزنين متتالين عن يزيد الفرق ب توزن من جديد وهكذا تكرر هذه العملية حتى ال

الماء  سخين ولحسابعندها نوقف عملية الت الوزن،أحيانًا باستمرار التسخين نالحظ زيادة في  -5
  .أخذ أقل وزن للعينة بعد التجفيفالمرتبط المتبخر ن

بين وزن علبة الرطوبة مع العينة قبل التجفيف ووزن  كمية الماء المرتبط المتبخر هي الفرق ما -6
 .ة الرطوبة مع العينة بعد التجفيفعلب
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 :حساب النتيجة -

 .غ (.....)الرطوبة فارغة = علبة وزن -1

 .غ ()....=  (الرطوبة + العينة العلفية قبل التجفيف علبة) وزن -2

 .غ( ....)العينة العلفية =  وزن -3

 .غ( ....)=  (علبة الرطوبة + العينة العلفية بعد التجفيف) وزن -4

 .غ (....) = العينة(من وزن  )الفاقدالماء المرتبط بالعينة العلفية  وزن -5

كمية الرطوبة الثانوية في العينة الجافة هوائيا  المئوية للرطوبة الثانوية في العينة العلفية =  النسبة-6
ةنالعي وزن 

   ×111 

 :حساب المادة الجافة -

من معرفة الرطوبة الكلية التي تعني مجموع الرطوبة األولية والرطوبة  لحساب المادة الجافة البد   
 :التالية بالمعادلةالكلية وتحسب الرطوبة  الثانوية،

كمية الرطوبة الكلية )غ(  للرطوبة الكلية = % النسبة المئوية
وزن العينة الطازج )غ(

 ×111 

 يلي: كماتحسب النسبة المئوية للمادة الجافة  ثم       

 النسبة المئوية للرطوبة الكلية - 111=  النسبة المئوية للمادة الجافة

رطوبة أولية  % 12التي تحوي  الطازجة ما هي النسبة المئوية للمادة الجافة في مادة العلف مثال: -
 بعد تجفيفها هوائيًا. )رطوبة ثانوية( مرتبطماء  %6و 

 كمية الرطوبة الكلية )غ( = كمية الرطوبة األولية)غ(  + كمية الرطوبة الثانوية)غ(  الحل: -

  =النسبة المئوية للرطوبة الكلية 
كمية الرطوبة الكلية )غ(
وزن العينة الطازج )غ(

 =40.7+21

𝟏𝟎𝟎
 نسبة الرطوبة الكلية. 10.14%=  

 نسبة المادة الجافة. % 61.06=  10.14 - 111النسبة المئوية للمادة الجافة = 
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 (:Crud Ash Determination) الرماد الخام تقدير -2

الرماد هو الجزء المتبقي من العينة العلفية بعد حرق كامل المادة العضوية في فرن الترميد         
(Muffle-Furnace ) يساعد الحرق السريع والكامل على  ،(°م 651-451) عاليةبدرجات حرارة

ير عند حرق المادة العلفية في المرمدة يتطا بسهولة.هشاشة المادة العلفية وعلى وصول الهواء إليها 
 ،o2H الماءوبخار  2Co الكربون والهيدروجين وجزء من األوكسجين على شكل ثاني أكسيد الكربون 

ن توجد أفي الرماد الخام يمكن و  أكاسيد.فتبقى على شكل  والكبرى( الصغرى )المعدنية أما العناصر 
بون غير الكر  جزيئاتعض بالشوائب مثل الغضار والرمل و بعض باإلضافة إلى العناصر المعدنية 

 تفقد مادة العلف المواد الطيارة مثل الترميدويالحظ أنه عند  .الخامولذلك يدعى بالرماد  المحترقة،
ال وهذا الفقد ليس له أهمية كبيرة و  ،فردة وأثار من الكحول وغير ذلكالنشادر واألحماض الطيارة المن

 .ل ويمكن إهمالهيؤثر في صحة التحلي

وهذا  لدقيقة،اتبدأ عملية الترميد ببطء عند درجة حرارة منخفضة تقريبًا لتفادي تناثر الذرات العلفية    
أما إذا كان الحرق بدرجات حرارة عالية فتغطي األمالح السهلة  العضوية،يساعد على حرق كل المادة 

ي بداية ف تامًا.وبذلك تحول دون احتراقها احتراقًا  العضوية،االنصهار أجزاء غير محترقة من المادة 
ي للمادة العلفية ونتيجة لذلك تغط السائلة(دون المرور بالحالة  )تبخرد الحرق تحدث عملية تصع  

الكبريت ألصول القاعدية للفوسفور و اولتجنب تطاير بعض  الجفنة،طبقة رقيقة إسفلتية عاتمة جدار 
التوهج األحمر  )بداية °م 511-451رق على درجة حرارة ال تزيد عن والكلور يجب أن تتم عملية الح

لف مركب، ع )الحبوب،ولتفادي ضياع فوسفور العينة العلفية الغنية بالبروتين أو النشاء  الغامق(
 األمونيوم.يجب دهن الجفنة بواحد غرام من نترات  إلخ(.. .بطاطا 

 الالزمة:األدوات  -

 .غ 1.1112)حساسيته(  دقته (Sensitive Balance) حساس ميزان-1
 Furnace -.Muffle )مرمدة(احتراق  فرن -2
 .(Desiccator) زجاجي ناقوس-3
 العالية.تتحمل درجات الحرارة  بوتقة-4

 

 



 8102-8102                                                                              والثالثةالجلسة العملية الثانية  –تغذية الحيوان والدّواجن 
 

 د. نزار سليمان            م. علي الجرعتلي                                                                                                              

7 

 العمل:طريقة  -

مدة  °م115إذا كانت البوتقة نظيفة وخالية من المواد العضوية فيكتفى بتجفيف الجفنة بدرجة -1
مدة  °م511-451أما إذا كانت الجفنة غير نظيفة فتوضع في المرمدة بدرجة حرارة  واحدة،ساعة 
 .اقوس الزجاجي مدة ساعة حتى تبردوتوضع في الن المرمدة،وبعدها تخرج من  ساعة،دقيقة إلى  31

وضع في وبعدها ي عشري،ويسجل الوزن بالضبط لرابع رقم  حساس،الجفنة فارغة بميزان  توزن -2
 العلفية.من العينة  غ 5-2الجفنة 

وتشغل المرمدة وتضبط على درجة حرارة  تشغيلها،الجفنة مع العينة في المرمدة قبل  توضع-3
وتبقى المرمدة على هذه الدرجة من الحرارة حتى يتم الحرق األولي  (°م 211ال تتعدى )منخفضة 

دقيقة  61-51مرحلة مدة وتستمر هذه ال العينة،الذي يتميز بتصاعد األبخرة والغازات الكثيفة من 
وتترك الجفنة على هذه  °م 511-451رفع درجة الجرارة إلى وبعدها ت   الغازات،ف تصاعد بعد توق  

لى ذلك ع ستدل  وي   العلفية،ساعات حتى يتم حرق كامل المادة العضوية في العينة  3-2الدرجة مدة 
 الخفيف.ل لون الرماد إلى اللون األبيض أو األبيض المائل للرمادي بتحو  

مرمدة وتترك الجفنة مع العينة في ال جزئيًا،بعد انتهاء عملية الترميد يوقف تشغيل المرمدة  
 بدقة.ثم توزن بعد التبريد ويسجل وزنها  الزجاجي،ثم تنقل إلى الناقوس  تبرد،

تبرد الجفنة ويضاف إليها عدة نقاط من الماء  محترقة،غير وجد في الرماد أجزاء متفحمة  إذا-4
فوق أكسيد  مل من محلول 2-1ويمكن إضافة  المرمدة،وتعاد مرة ثانية إلى  الساخن،المقطر 

أو بضع قطرات  ،%3تركيز  (Hydrogen peroxide)بيروكسيد الهيدروجين  2O2H الهيدروجين
المتبقية  المركز كمادة مؤكسدة إلى المادة ( acid Nitric )حمض النتريك 3HNOمن حمض اآلزوت

 الجفنة.في 

وبعد  ،المادة المؤكسدة ربخ  تلت (°م111-61)توضع الجفنة في المرمدة في درجة حرارة منخفضة -5
ويجب أن تبقى الجفنة عند هذه الدرجة  °م 511-451رفع درجة الحرارة إلى زوال المادة المؤكسدة ت  

 .لمعاملة تحترق بقايا الفحم بسرعةوبعد هذه ا ،دقيقة 61-31مدة 
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ذا-6 وداء في بعض بقايا الفحم الس )وجودلم تحترق العينة العلفية بعد هذه المعاملة احتراقًا تامًا  وا 
ومحتويات الجفنة تبخر  مؤكسدة،يضاف إلى الجفنة الباردة من جديد ماء مقطر أو مادة  الجفنة(

 تين(.مر   مر ة إلىأن تعاد هذه المعاملة  )يمكنة السابقة وترمد كما في المر  

 توزن.ثم  دبر  نقل الجفنة من المرمدة إلى الناقوس الزجاجي حيث ت  انتهاء عملية الترميد ت   بعد-7

 .رد في الناقوس الزجاجي ثم توزن ساعة بعدها تب 1.31 – 1عملية الترميد مرة ثانية  تكرر-6

 لوزن،اوتكرر هذه العملية حتى ثبات  الحرق،مال عملية تكرار عملية الترميد ضروري لضمان اكت
 التالي:ساعات وتكتب النتائج على الشكل  6-5 وإلتمام عملية حرق العينة العلفية عادة يكفي

 غ. (   = ) الجفنة + العينة العلفية وزن -1

 غ. ( = ) الجفنة فارغة وزن -2

 غ. ( = )العينة العلفية  وزن -3

 .زن الثالثالو  ، الوزن الثاني ، الوزن األول الترميد:بعد وبها المادة العلفية المرمدة( الجفنة ) وزن -4

 = الفرق بين وزن البوتقة مع الرماد بعد الترميد ووزن البوتقة الثابت فارغة. (غ) الخام الرمادكمية -5

 .العلفية في المادةالخام الرماد  %المئوية  نسبةال-6

 كمية الرماد)غ(في المادة العلفية =  الخام النسبة المئوية للرماد
)غ(وزن العينة 

    ×111 

 العضوية:حساب نسبة المادة  -

ما يمكن ك العينة،تحسب المادة العضوية من الفرق بين نسبة المادة الجافة ونسبة الرماد في  
 (األلياف الخام البروتين الخام + الدهن الخام+ المستخلصات الخالية من اآلزوت +) مجموع:أن تحسب من 

 (للرماد الخام %) -111المادة العضوية =  %

=  4-111المادة العضوية =  %   تكون:من المادة الجافة  %4إذا كانت نسبة الرماد الخام  فمثاًل:
 الجافة.من المادة  06%



 8102-8102                                                                              والثالثةالجلسة العملية الثانية  –تغذية الحيوان والدّواجن 
 

 د. نزار سليمان            م. علي الجرعتلي                                                                                                              

9 

مستخلص اإليثر أو  (Crud Fat Determination) الدهن الخام تقدير -3
(Ether Extract): 

تعتمد طريقة تقدير كمية الدهن في المواد العلفية على خاصية ذوبان الدهن بالمذيبات           
 ،البنزول ،لينيثثالثي كلوريد اإل ، الهكسان،كلوريد الكربون رابع  ،البنزين، اإليثر)العضوية مثل 

 إلخ(.… ، والكحول الكلوروفورم

ل الشموع  مثخرى إلى جانب الدهن الحقيقي لها خاصة الذوبان بالمذيبات العضوية مواد أ  يوجد  
الدهنية الحرة والحموض العضوية )كحمض اللبن ( والحموض والليبدات المعقدة )الفوسفوليبيدات

، غيرهامينات واأللدهيدات والكيتونات و ( والستيروالت والقطران والصبغات وبعض الفيتاوحمض الخل
يب األوسع ذر هو الماإليث ألن  لق على هذا المستخلص الدهن الخام أو المستخلص اإليثيري ولذلك يط

الطريقة  ، وسوف نشرحر كمية الدهون في المواد العلفية، وهناك عدة طرق لتقدياستخداماً لهذا الغرض
 . (Soxhlet)لت وكس  ، وهي طريقة س  ي تقدير الدهن في المواد العلفيةاألكثر انتشارًا ف

 المطلوبة:الكواشف والتجهيزات  -

 ،ر النقي الخالي من الرطوبة والكحوليستخدم اإليث :(Organic Solvents) عضوي  مذيب-1
 (.م   35لذي يتميز بانخفاض درجة غليانه )وا

 التالية:الذي يتكون من األجزاء  :(Soxhlet Apparatus) سوكسلت جهاز-2

 العضوي.وهو دورق مقاوم للحرارة يوضع به المذيب  :(Receiving Flask) االستقبال دورق -أ

وهي تتكون من الجسم الذي يوضع بداخله  :(Extraction Cylinder) االستخالص أسطوانة-ب
كشتبان سوكسلت والذي توضع به العينة ويوجد على طرفي جسم األسطوانة أنبوبتان واحدة عريضة 

 كثيفه،تنبوبة االستخالص فالمكثف حيث يتم يخرج منها بخار المذيب من دورق االستقبال إلى أ
أنبوبة و  العينة.ويذيب الدهن الموجود في  االستخالص،وبذلك يتحول إلى سائل يعود إلى أنبوبة 

منحنية رفيعة تعمل على تفريغ المذيب إلى دورق االستقبال عند بلوغه ارتفاع معين حاماًل معه الدهن 
 المستطرقة.أ األواني وهذه األنبوبة تعمل على مبد المستخلص،
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 لبخار،االذي تشكل نهايته السفلى سدادة محكمة ألسطوانة االستخالص التي يمر منها  فالمكث  -ج
فيتكثف على شكل سائل يعود ألنبوبة االستخالص وبداخله أنبوب حلزوني يمر بداخله الماء البارد 

خار وينتهي المكثف بفوهة من األعلى لتسمح بخروج الب العليا،ويخرج من الفوهة  السفلى،من الفوهة 
 المكثف.الذي لم يتكثف منعًا من انضغاطه داخل 

توضع  نفوذ.وهو عبارة عن وعاء أسطواني مسامي  :(Soxhlet Thimble) سوكسلت كشتبان-د
وفي حال عدم توافره يمكن استخدام ورق ترشيح خاٍل  االستخالص،ويوضع داخل أنبوبة  العينة،به 

 به.وتوضع العينة  كشتبان،من الدهن لعمل 

 .(Sensitive Balance) حساس ميزان-3

 .(Desiccator) زجاجي مجفف-4

(. 115)تجفيف  فرن -5  م 

 :التاليةوعند تقدير الدهن يجب التقيد بالشروط  -

 ال.ع  فيجب أن تكون مطحونة جيدًا ألن أجزاء العلف الناعمة تتأثر بالمذيب بشكل  العلفية: العينة-1
ساعد على إذابة الكثير من السكريات والمواد األخرى وبالتالي يؤثر ووجود الماء في العينة العلفية ي  

 التحليل.ذلك في نتيجة 

وكلما  بعة،المشتجفيف العينة العلفية يجب عدم السماح بحدوث أكسدة للحموض الدهنية غير  عند-2
مواد ال  ألنه عند األكسدة تتكون  قليلة،كان تجفيف العينة العلفية سريعًا كانت درجة أكسدة الدهون 

ذا كان دهن العلف يحوي كثيراً من الالنتيجة أقلستكون وبالتالي  ر،اإليثتنحل في  موض الدهنية ح. وا 
 ستكون  ليلبالتالي نتيجة التح، و تعطي نواتج أكسدة تنحل في اإليثر غير المشبعة فاألكسدة يمكن أن

 .أكبر

المستخدم الستخالص الدهن يجب أن يكون خاليًا من الماء ومن آثار المركبات فوق  اإليثر-3
 واألستون.األكاسيد والكحول 

 

 كشتبان السوكسلت 
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 ضمن خزانة تحوي على ساحب ، يجب العملحدوث حريق ره ومخافةر وبخااشتعال اإليث لسهولة-4
 .مل جهاز تسخين آخر في نفس الغرفة، ويجب عدم السماح بعللهواء

 باستمرار.عمل جهاز سوكسلت الستخالص الدهن يجب مرور الماء البارد بالمكثف  عند-5

 العمل:طريقة  -

وتوضع  الضبط،بل الوزن سج  وي   هوائيًا،غ تقريباً من العينة العلفية المطحونة جيداً والجافة  2 يؤخذ-1
 (Fiberglass) ى العينة بطبقة من الصوف الزجاجيغط  وت   الدهن،في كشتبان سوكسلت الخالي من 

 ر.باإليثف العينة بورقة ترشيح خالية من الدهن بعد معاملتها غل  أو ت  

 ملغ. 1.1ويسجل الوزن بالضبط حتى  االستقبال،دورق  يوزن -2

 الوزن.حتى ثبات  °م115ويجفف في فرن تجفيف بدرجة حرارة  االستقبال،دورق  يغسل-3

الكشتبان في مكانه في أنبوبة االستخالص بحيث تكون حافة الكشتبان العليا أخفض بمقدار  يوضع-4
 مر جميع محتوياتملم على األقل من النقطة العليا من األنبوبة المنحنية حتى يمكن بذلك غ 3

 .الكشتبان باإليثر

دورق االستقبال المعروف وزنه سابقًا في أسفل أنبوبة االستخالص ويثبت جيدًا بواسطة  يركب-5
 حامل.

ر غمر اإليثي ر النقي من الفتحة العليا ألنبوبة االستخالص ونستمر في الصب بحيثاإليث صبي  -6
 ث لثي   ب عنيالعينة العلفية في الكشتبان حتى يسيل إلى دورق االستقبال بحيث ال تزيد كمية المذ

 الدورق.حجم ( 3/2)

 المكثف.وتفتح دارة الماء الموصلة إلى  االستخالص،المكثف فوق أنبوبة  يثبت-7

مال ولكن ال يسمح إطالقًا استع مائي،تسخين الدورق إما مباشرًة بسخان كهربائي أو بحمام  يبدأ-6
مذيب بحيث تسقط نقاط ال. ويجب تنظيم شدة التسخين ب ألن الجو يحوي على أبخرة اإليثرأي له



 8102-8102                                                                              والثالثةالجلسة العملية الثانية  –تغذية الحيوان والدّواجن 
 

 د. نزار سليمان            م. علي الجرعتلي                                                                                                              

12 

-11 أنبوبة االستخالص )تفرغبسرعة على نحو يصعب عدها معه وأال تتساقط على شكل مستمر 
 الساعة(.مرة في  12

األبخرة في  در في دورق االستقبال فإنه يتبخر وتصعملية االستخالص عندما يسخن اإليثع تبدأ-0
كل قطرات ، وتتساقط على شثف، فتدخل فيهاألنبوبة العريضة )أنبوبة التبخر( ثم تصل إلى المك

مية المذيب العينة المراد استخالصها، فتذيب ك ، ويالمسفي أنبوبة االستخالص فوق العينة تتساقط
، لصلمذيب الحاوي على الدهن المستخ، ويحدث تفريغ ألنبوبة االستخالص عندما تمتلئ بامن الدهن

في  الرفيعة فينساب المذيب حاماًل معه الدهن ويتفرعويصل إلى المستوى العلوي لألنبوبة المنحنية 
 تكرر هذه العملية عدة مرات. دورق االستقبال ومادام التسخين مستمرًا.

 16-11ساعات للعينات التي فيها نسبة الدهن منخفضة و  6-5تستغرق عملية االستخالص     
 ،°م 112-111على درجة حرارة  وذلك ...(البذور الزيتية ،األكساب)ساعة لألعالف الغنية بالدهن 

يمكن  ر يتبخر وعندها البة االستخالص ألن جزءًا من اإليثر داخل أنبو يجب االنتباه لكمية اإليثو 
 .لإليثر أن يسيل إلى دورق االستقبال، لذا يصب كمية أخرى منه

ة بيمكن التأكد من انتهاء عملية االستخالص بأخذ نقطتين من المذيب الموجود في أنبو      
ما ، وتنتهي عملية االستخالص عندضيب زجاجي ووضعها على ورقة ترشيحاالستخالص بواسطة ق

ن ، وعند انتهاء عملية االستخالص تبعد السخانات عذيب بقعة زيتية على ورقة الترشيحيعطي الم ال
ف المكث ب، ثم يعاد تركيال ويفصل المكثف عن الجهاز، ويخرج الكشتبان مع العينةدورق االستقب

، وتفرغ أنبوبة االستخالص من المذيب عندما تصل كميته وتشغيل الجهاز مرة أخرى، ويقطر المذيب
يمكن في أنبوبة االستخالص ) قبل أن يصل إلى مستوى التفريغ ( وتكرر هذه العملية  إلى أكبر ما

ة ي أنبوبف ، ويفرغ المذيب الموجودجود داخل دورق االستقبال تقريباً حتى ينتهي كامل المذيب المو 
يثر ما يحتويه من الدهن وبقايا اإل، ويوضع دورق االستقبال باالستخالص في الوعاء المخصص له

، أو يترك في جو الغرفة حتى تتطاير بقايا اإليثر ثم يجفف الدورق مع المتبقي على حمام مائي
عاد إلى الفرن ، ويوزن ثم يثم يبرد في المجفف الزجاجي° م115الدهون مدة ساعتين بدرجة حرارة 
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ابت حتى الحصول على وزن ث ، تكرر عملية التجفيف والوزن مدة ساعة واحدة، وبعدها يبرد ثم يوزن 
 .ادة يكفي لهذا إعادة الوزن مرتين، وعللدورق 

الفارغ قبل االستخالص ووزن الدورق  ن من الفرق بين وزن الدورق الده )كمية( وزن نحسب  
 والتجفيف.مع الدهن بعد االستخالص 

وزن  الدهن للدهن في العينة =    %
وزن العينة 
   ×111 

وزن الدورق مع الدهن بعد االستخالص والتجفيف - وزن الدورق الفارغللدهن في العينة =    %
وزن العينة 

   ×111 

ذرة الجافة تمامًا إذا علمت أن  نسبة الاحسب النسبة المئوية للدهن الخام في عينة مثال:  -
 وأن نتائج التحليل المخبري كانت كالتالي: %5العينة الجافة هوائيًا الرطوبة في 

وزن عينة الذرة 
 الجافة هوائيا  

دورق الغليان وزن 
 (الجاف تماما  )فارغ

الغليان بعد  دورق وزن 
 االستخالص والتجفيف

 غ141.346 غ141.1231 غ5.263
 

 العينة الجافة تمامًا:فيمكن حساب وزن  %5بما أن  نسبة الرطوبة الثانوية  الحل:

= 1.263-5.263وبالتالي وزن العينة الجافة تماماً =  ،غ رطوبة ثانوية 1.263= 5.263×  1.15
 غ. 5

وزن الدورق مع الدهن بعد االستخالص والتجفيف - وزن الدورق الفارغللدهن في العينة =   % 
وزن العينة الجافة تماما   

   ×111                          

   =131.1231 - 27.0071

 ًا.الدهن في عينة الذرة الجافة تمامنسبة  % 4.5= 111×   5 

 


