
الدرس العملي السادس

(Crude protein)تقدیر البروتین الخام 
في مواد العلف المستخدمة في تغذیة الدواجن 

-:الدرس من الھدف
البروتين تقدير في العمل خطوات ممارسة في الطالب مهارة تنمية هو 
تغذية في المستخدمة العلف مواد في النيتروجينية المركبات الخام 
.الدواجن 



األساس العلمي لتقدیر البروتین الخاماألساس العلمي لتقدیر البروتین الخام
  إليإلي  األزوتىاألزوتى  الجزءالجزء  يتحوليتحول  حيثحيث  مركزمركز  كبريتيككبريتيك  بحامضبحامض  الغذائيةالغذائية  المادةالمادة  هضمهضم
  COCO22،،  NN22،،  OO22،،  HH22  أهمهاأهمها  الغازاتالغازات  منمن  كميةكمية  وتنتجوتنتج  أمونيومأمونيوم  كبريتاتكبريتات
..كبريتاتكبريتات  أمالحأمالح  إليإلي  عضويعضوي  الغيرالغير  الجزءالجزء  ويتحولويتحول

  منمن  وافرةوافرة  كمیةكمیة  إضافةإضافة  بعدبعد  الھضمالھضم  دورقدورق  لمحتویاتلمحتویات  تقطیرتقطیر  عملیةعملیة  تجريتجري
NaOHNaOH5050%%  المتصاعدةالمتصاعدة  األبخرةاألبخرة  وتستقبلوتستقبل  المقطرالمقطر  الماءالماء  منمن  وكمیةوكمیة    

..والعیاریةوالعیاریة  الحجمالحجم  معلوممعلوم  كبریتیككبریتیك  حامضحامض  بھابھا  قابلةقابلة  فيفي  ))أمونیومأمونیوم  أیدروكسیدأیدروكسید((

  ))بالقابلةبالقابلة  الموجودالموجود((  الكبریتیكالكبریتیك  حامضحامض  منمن  الزائدالزائد  للجزيللجزي  معایرةمعایرة  عملیةعملیة  تجريتجري
  كمیةكمیة  معرفةمعرفة  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  ))MRMR((  مناسبمناسب  دلیلدلیل  وجودوجود  فيفي  الكاویةالكاویة  بالصودابالصودا
  نسبةنسبة  معرفةمعرفة  یمكنیمكن  وعلیھوعلیھ  األمونیوماألمونیوم  أیدروكسیدأیدروكسید  معمع  تفاعلتفاعل  الذيالذي  الحامضالحامض
بالعینةبالعینة  البروتینالبروتین

٦.٢٥٦.٢٥× × ٠.٠١٤٠.٠١٤× × عياريته عياريته × × حجم الحامضحجم الحامض                                                                      
١٠٠١٠٠××=                                                           =                                                           للبروتين بالعينة للبروتين بالعينة % % 

وزن العينةوزن العينة                                                                                      
..مع األخذ في اإلعتبار عامل التخفيف حيث ال يتم أخذ العينة كلهامع األخذ في اإلعتبار عامل التخفيف حيث ال يتم أخذ العينة كلها



طرق تقدير البروتين
-:يوجد طريقتين لتقدير البروتين هما

-:كلداھل بطریقة الخام البروتین تقدیر )أ(
 بروتینیة الغیر اآلزوتیة والمواد الحقیقي البروتین الخام بالبروتین یقصد

والببتیدات اآلمینیة واألحماض والیوریا األمونیوم أمالح مثل )حقیقي الغیر البروتین(
.الخام البروتین تقدیر في انتشارًا الطرق أوسع تعتبر كلداھل وطریقة 
-:ھي مراحل ثالث كلداھل طریقة وتتضمن 

Titrationمرحلة المعايرة Distillationمرحلة التقطیر Digestionمرحلة الھضم 



عیوب طریقة كلداھل لتقدیر البروتین

أن حساب البروتین علي
أساس مقدار اآلزوت مضروبًا 

یكون فیھ ٦.٢٥في  
خطأ كبیرًا 

البروتینات المختلفة
أزوت% ١٦ال تحتوي علي  

بل تختلف النسب  
اختالفا كبیرًا في أنواع

 البروتینات 

یعتري تقدیر البروتین بطریقة 
كلداھل عدة صعوبات جوھریة 
أھما اختیار أحسن العوامل 

المساعدة



المحالیل المطلوبة لتقدیر البروتین

حامض كبریتیك مركز 
H2SO4

محلول صودا كاویةمخلوط الھضم 
 ٥٠ %

NaOH 50%

محلول حامض كبریتیك
ع٠.٠١مخفف  

–دلیل تاشیرو 
دلیل حامض البوریك 



جھاز ماركھام لتقطیر البروتین



خطوات العمل لتقدیر البروتین بطریقة المیكروكلداھل

Digestionالھضم 

Distillationالتقطیر 

Titrationالمعایرة 



طریقة الحساب

NH4OH صورة علي التقطیر عملیة أثناء تتصاعد األمونیا أن إلي اإلشارة تجدر
)مل١٠٠٠( لتر كل فإن المكافئة أوزانھا بنسبة بعضھا مع تتفاعل المواد أن وحیث 
من واحد مكافىء وزن الستقبال تكفي )منھ مكافىء وزن أي( الكبریتیك حامض من أساس 
 جرام ١٤ وزنھا واحدة نیتروجین ذرة علي یحتوي NH4OH األمونیوم أیدروكسید 

 أن أي جرام ١٤ تعادل H2SO4 حامض من أساس مل ١٠٠٠ كل أن یعني وھذا
 .النیتروجین من جم٠.٠١٤ = الحامض من أساس مل ١ كل

.نیتروجین جم........ = ٠.٠١٤×الحامض قوة x الحامض حجم = العینة في النیتروجین وزن :.

٦.٢٥ ×النیتروجین وزن = البروتین كمیة :.
١٠٠ × البروتین كمیة                         

                       عینة جم ١٠٠/بروتین جم..... =                                               =البروتین نسبة
العینة وزن                              



ھل من أسئلةھل من أسئلة. . انتھي الدرس العملي السادسانتھي الدرس العملي السادس
ThanksThanks


