
الدرس العملي الثامن
Carbohydratesتقدیر المكونات الكربوھیدراتیة 

في مواد  العلف المستخدمة في تغذیة الدواجن 

 Crude Fiberتقدير األلياف الخام ) أ(

- :الدرس من الھدف
المكونات تقدیر في العملي األساس علي التعرف في الطالب مھارة تنمیة ھو 
.الدواجن تغذیة في المستخدمة العلف مواد في الكربوھیدراتیة 



- :الخام األلياف تعريف
 تركيز ذات معينة وقلويات بحوامض بمعاملتها التي المواد تلك الخام األلياف تعني

 بل نقي سليلوز علي تحتوي ال ذائبة الغير المواد وهذه.فيه تذوب ال مخصوص
مثل النباتية الخاليا جدران من مركبات وعلي Pentozan بنتوزانات علي تحتوي

تقاوم التي المواد أهم ومن .Pectin والبكتين Cutin والكيتين lignin اللجنين 
والهيميسليلوز واللجنين السليلوز هو الساخنين الكاوية والصودا الكبريتيك حامض 
تختلف بل ثابت كيميائي مركب ليست الخام األلياف أن نعرف هنا ومن والبتوزانات 
تقديرها طرق وباختالف الغذائية المواد باختالف مكوناتها نسبة 

أھم الشروط الواجب مراعاتھا عند تقدیر األلیاف الخام 

توحید المعامالت التي
تجري علي المادة  

الغذائیة

تركیز الحامض أو
القلوي المستعمل  

ثابتا

استخالص الدھون 
من المادة الغذائیة قبل 
تقدیر األلیاف الخام 



األساس العلمي لتقدير األلياف

المواد باقي تذوب وبذلك الساخنین والقلوي بالحامض الغذائیة المادة معاملة علي الخام األلیاف تقدیر طریقة تعتمد
المادة في الموجودة المعدنیة المادة معظم معھ مختلطًا .راسب صورة علي الخام األلیاف ویبقي الكربوھیدراتیة 
 بین والفرق المتبقیة الغذائیة المادة ووزن حریق فرن في بحرقة الراسب في األلیاف كمیة معرفة ویمكن الغذائیة 

.العینة في الموجودة الخام األلیاف كمیة ھو یكون الحرق بعد رماده ووزن الحرق قبل التجفیف بعد الراسب وزن

المحاليل المطلوبة في تقدير األلياف

حامض كبريتيك
%٥مخفف  

حامض 
أیدروكلوریك

 ٢%
%٥صودا كاویة 



خطوات العمل
تنقسم خطوات العمل إلي

الھضم في القلوي والترشیحالھضم في الحامض والترشیحالتجھیز للتجربة

 دورق في ثابت حجم تعلیم
مل٢٠٠ عالمة إلي مل٥٠٠

بھ واالحتفاظ

 جم ٢ قدرھا وزنة یؤخذ
الدورق في وتوضع

 %١.٢٥كبریتیك حامض في الھضم یتم
الترشیح ثم ساعة نصف لمدة الغلیان بعد

 %١.٢٥ الكویة الصودا في الھضم یتم
الترشیح ثم ساعة نصف لمدة الغلیان بعد



صورة توضح عملیة الترشیح عند تقدیر األلیاف



إنهاء التقدير وطريقة الحساب

 بالملوق كمیًا الترشیح بعد الحریرة علي المتخلف ینقل
 إلي البوتقة تدخل ثم نظیفة بوتقة إلي )الماء استعمال بدون(

 في لتبرد تخرج ثم ساعتین لمدة )م٥ ١٣٥( التجفیف فرن
لمدة )م٥ ٦٠٠( الحریق فرن في تدخل ثم وتوزن مجفف

.وتوزن مجفف في لتبرد تخرج ثم ساعتین 

جم...........= الوزن بوتقة وزن
جم....=أوًال المأخوذة العینة وزن
جم.....=التجفیف بعد البوتقة وزن

)المتخلف الراسب+البوتقة وزن عن عبارة وھو(
جم.......=الحریق بعد البوتقة وزن

.)المتخلف الرماد+البوتقة وزن عن عبارة وھو(
.)الحریق بعد الوزن منھ مطروحًا التجفیف بعد الوزن( =الخام األلیاف وزن :.
.الحساب معادلة تطبق ثم

بیانات الحساب تكون كالتالي



تقدیر المستخلص الخالي من النیتروجین ) ب(
Nitrogen free extract

)الكربوھیدرات الذائبة(
  والسكریاتوالسكریات  النشویةالنشویة  الموادالمواد  عليعلي  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  منمن  الجزءالجزء  ھذاھذا  یحتويیحتوي  **

..أولجنینأولجنین  سلیلوزسلیلوز  عليعلي  یحتويیحتوي  قدقد  أنھأنھ  ذكرذكر  وكماوكما  والبنتوزاناتوالبنتوزانات
  نسبةنسبة  جمعجمع  أيأي  الفرقالفرق  بطریقةبطریقة  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  منمن  الجزءالجزء  ھذاھذا  ویقدرویقدر****

  ھذاھذا  ویطرحویطرح  واأللیافواأللیاف  األثیرياألثیري  والمستخلصوالمستخلص  والبروتینوالبروتین  والرمادوالرماد  الرطوبةالرطوبة
    الذائبةالذائبة  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  نسبةنسبة  ھوھو  الناتجالناتج  فیكونفیكون  %%١٠٠١٠٠  منمن  المجموعالمجموع

(N(N..FF..E)E)  إليإلي  یؤديیؤدي  السابقةالسابقة  التقدیراتالتقدیرات  أحدأحد  فيفي  خطأخطأ  أيأي  أنأن  الطبیعيالطبیعي  ومنومن  
..الذائبةالذائبة  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  نسبةنسبة  فيفي  مماثلمماثل  خطأخطأ  حدوثحدوث



هل من أسئلة؟. انتهي الدرس العملي الثامن
Thanks


