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؟( Lipid)ما هي الدهون 

ولهامنًتركيبًالخلية،ً% 5،ًحيثًتمثلًحواليًالحيةالكائناتفيطبيعيا ًالدهونتوجد•

.الخلويالغشاءتركيبفيتدخلحيثالخليةفيتركيبيةوظائف

يدراتالكربوهمنكلتفوقالجسمفيالطاقةمصادرمنأساسيا ًمصدراالدهونوتعتبر•

 .والبروتينات

فيذوبتولكنهاالماءفيالذوبانعديمةقطبيةغيرعضويةمركبةبأنها: تعريفهاويمكن•

.وغيرهاوالكلوروفومواأليثرنزينبالمثلالعضويةذيباتمال
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( :Fatty acids)األحماض الدهنية 

طويلةًتحتويًفيًطرفهاً( hydrocarbon chain)وهيًعبارةًعنًسلسلةًهيدروكربونيةللدهون،الوحداتًالبنائيةًهيً•

( .carboxyl group)مجموعةًكربوًكسيلًعلىً

:الصيغةًالعامةًلألحماضًالدهنيةً•

:تنقسم األحماض الدهنية إلى •
(.saturated)أحماضًدهنيةًمشبعة1ً.

(.double bonds)أوًأكثرًواحدةًمزدوجةتحتويًعلىًرابطةً( unsaturated)أحماضًدهنيةًغيرًمشبعة2ً.

3

مجموعةً

كربوًكسيلً

سلسلةًهيدروكربونية
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أحماضًدهنيةًمشبعةً

مشبعةًغيرًدهنيةأحماضً

رابطةً

مزدوجة



:حسب تركيبها الكيميائي إلى ( الدهون)الليبيداتيمكن تقسيم 

( .simple lipids)البسيطةًالليبيدات1.

( .conjugated lipids)المركبةًالليبيديات2.

(.derived lipids)المشتقةًالليبيدات3.
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(:simple lipid)بسيطة ليبيدات-1

 fats and)ومنًأمثلتهاًالدهونًوالزيوتً،ً(Glycerol)الجليسرولاألحماضًالدهنيةًمعًالكحولًمثلًإستراتوهيً•
oils .)

ً ( -triacylglycerol –TAG)الجليسرولاسايلويعتبرًثالثيً• وهي الصورة التي منًأبسطًوأكثرًالدهونًانتشارا

.تخزن عليها الدهون ومخزن الطاقة داخل الخلية
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رابطةًاالستر
الجليسرولاسايلثالثيً

االسترات



enzyme
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جليسرول أحماضًدهنية3 الجليسرولأسايلثالثيً

إنزيم

نزعًجزيئاتًماء

:الجليسرولأسايلتفاعل تكوين ثالثي -
رابطةًاستر



:conjugated lipids))المركبة الليبيديات-2

الجاليكوليبيدوًالذيًيكونًغشاءًالخلية(phospholipids)الفوسفوليبيدأخرىًمثلوهيًدهونًتربطًمعًمركبات•

(glycolipid  .)
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derived lipids):)المشتقة الليبيدات-3

بةًفيًولكنًحيثًإنهاًتوجدًذائإستراتوهيًموادًتوجدًذائبةًفيًالدهونًوبالرغمًمنًأنًالعديدًمنهاًليستً•

أنهاًدهونًمشتقةًومنً فتعتبرًجوازاً   ً ولًوالفيتاميناتًأمثلتهاًالكولسترالدهونًأوًاشتقتًمنًتحللًالدهونًمائيا

.(A,K,E,D)الذائبةًفيًالدهونً
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11

االختباراتًالوصفيةًللدهون

(Qualitative tests of lipids)

اختبارًالذوبانية
Solubility test

اختبارًعدمًالتشبعً
التصبناختبارً

Saponification test
اختبارًاألكرولين

(Acrolein test )
اختبارًخالتًالنحاس

فصلًاختبار.أ

الصابونًمنً

المحلولًبالتمليح

(salting out 
of soap)

تحضيرًاختبار.ب

األحماضًالدهنيةً

منًالصابون

(Formation of 
fatty acids)

تكوينًاختبار.ج

أمالحًاألحماضً

ةالدهنيةًالغيرًذائب

(lnsoluble
soaps  )



Solubility test):)اختبار الذوبانية : أولا 

الختالفًتركي: الهدف .بهاًالكارهًللماءإثباتًأنًالزيوتًوالدهونًهيًمركباتًتختلفًفيًذوبانهاًعنًالكربوهيدراتًوًالبروتيناتًنظراً 

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً

مذيباتًالعضويةًتذوبًفيًالولكنهاً( -الكارهةًللماء–الهيدروفوبية)قطبيةًلطبيعتهاًالغيرًنظراً تذوبًالزيوتًأوًالدهونًفيًالماءًالً-

(المذيباتًتذيبًأشباهها).وغيرهاوالكحولًالمغليًوالكلورفورموالبنزينًكاإليثر

تختلفًالدهونًفيماًبينهاًفيًقابليتهاًللذوبانًفيًالمذيباتًالعضويةًالمختلفةًويستفادًمنًذلكًفيًفصلًخليطًمنًالدهونًعن-
)cerebroside ) السيريبروسايدفيًاألسيتونًوالًيذوبً(  phosphtide) ًالفوسفوتيداتبعضهاًالبعضًوعلىًسبيلًالمثالًالًتذوب

.االيثرفيً(   Sphingomyline) ًالسفنجومايلينوكذلك
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:  طريقةًالعمل

.أنبوبتينًاختبارًنظيفةًوجافة-1

.ثمًاضيفيًنصفًملًمنًالزيتًعلىًالمذيبات(  والماءاإليثر)المذيبًملًمن4ًضعيًفيًكلًأنبوبةً-2

.رجيًاالنبوبتينًجيدا ً-3

فافةًيكونًالزيتًالحظيًالنتائجًفإذاًانفصلتًإلىًطبقتينًيكونًالزيتًغيرًذائبًوإماًإذاًتكونتًطبقهًواحدةًمتجانسةًش-4

فيًالمذيب  ً .ذائبا

.دونيًالنتائجًفيًالجدول-5

:النتائج

زيت الزيتون المذيب

إيثر

ماءًمقطر

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة
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ا  :(Copper acetate test)اختبار خالت النحاس : ثانيا

.واألحماضًالدهنية( الدهن)يستخدمًهذاًاالختبارًللتمييزًبينًالزيتً: الهدف

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً
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(  ةالمشبعةًوالغيرًمشبع)تتفاعلًالزيوتًأوًالدهونًمعًمحلولًخالتًالنحاسًأماًاألحماضًالدهنيةًالً-

.  ملحًالنحاسًالمقابلمكونةًفتتفاعلًمعًخالتًالنحاسً

.  روليالبتاإليثرالملحًالنحاسيًالمتكونًفيًحالةًاألحماضًالدهنيةًفقطًيمكنًاستخالصهًبواسطةً-



:  طريقةًالعمل

(.oleic acidاألولييكحمضً)ملًمنًالحمضًالدهني1ًملًمنًزيتًالزيتونًو2ًخذيًأنبوبتينًاختبارًوضعيً-1

(.مل3)وحجمًمساويًلهًمنًمحلولًخالتًالنحاسًاإليثرملًمن3ًًأضيفيً-2

.رجيًاألنابيبًواتركيهاًبعضًالوقتً-3
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:النتائج

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة

(لماذا؟)

زيتً

الزيتون

حمضً

األولييك
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ا  :(Unsaturation Test)-اختبار اليود-اختبار عدم التشبع: ثالثا

وًغيرًمنًالنوعًالمشبعًأتستخدمًهذهًالتجربةًللتعرفًعلىًطبيعةًاألحماضًالدهنيةًفيًالزيتًأوًالدهنًهلًهيً: الهدف

. المشبعًً

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً
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(  نائيةًتحتويًعلىًرابطةًث) المشبعةًوًاألحماضًالدهنيةًغيرًالجليسريداتجميعًالدهونًوًالزيوتًالمتعادلةًتحتويًعلىً•

.  بنسبًمختلفة( أحاديةًجميعًالروابطً) والمشبعةً

.تباطها باليودمشبعة بعد اروًتصبحًهذهًاألحماضًغيرًالمشبعةًتحويلها الى احادية لليودًخاصيةًاالرتباطًبالروابطًالثنائيةًوً•

يختفيً)رعأسمعًاليودًبشكلًسيرتبطً( روابط ثنائية)غير المشبعةمن األحماض الدهنية عدد كبير اذاًكانًالزيتًيحتويًعلىً•

(لونًاليودًبشكلًأسرع



:  طريقةًالعمل

قطراتًمنًمحلولًاليودًوًالحظي10ًملًًمنًالكلوروفورمًفيًدورقينًوًاضيفيًلها10ًبشكلًمتساويًاضيفيً-1

.تكونًاللونًالزهريًنتيجةًلوجودًاليود

ورجيًًحتىًيختفيًاللونًالزهريًًوًاحسبيًعددًثانية من زيت الزيتون 30كل فيًاحدًالدورقينًًاضيفيًقطرةً-2

.القطراتًالالزمةًالختفاءًاللونًالزهري

ورجيًحتىًيختفيًاللونًالزهريًً(الزبدة)المشبعة ثانية من الدهون 30قطرة كل فيًالدورقًاآلخرًاضيفيً-3

.احسبيًعددًالقطراتًالالزمةًالختفاءًاللونًالزهري

.عة اختفاء اللون الزهري هو دليل على ارتباط اليود بالروابط الثنائية الموجودة في األحماض الدهنية غير المشب*

.قارنيًبينًالحجمًالالزمًالختفاءًاللونًالزهريًبينًالعينتين*

ًوابطًوجودًر)التشبعًعدمًعددًالقطراتًالالزمةًالختفاءًاللونًالزهريًكانًذلكًدليلًعلىًقلتًتذكرًأنهًكلمايجب

. ( ثنائيةًأكثر
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:النتائج

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة

من الدهون المشبعة من زيت الزيتون

الختفاءًعددًالقطراتًالالزمة

اللونًالزهري



ا  Saponification test):)التصبناختبار : رابعا

للزيوتًواألتربةاإلختباريهدفًهذاً: الهدف .إلىًمعرفةًالتركيبًالكيميائيًللصابونًوعملهًكمنظفًومزيالً 

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً
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فيًأوًالدهنًةًتحليلًالزيوتًيعملعبارةًعنًالتصبن  ً لدهنية وأمالح األحماض اجليسرولعنًذلكًوينتجً،ًوسطًقلويمائيا
توجدًذائبةًالتيً)للتصبنقابلةًالغيرًعنًالموادًللتصبنفصلًالموادًالقابلةًفيًالتصبنعمليةًاستخدامًويمكنً( Soapالصابون )

:يليًكماًالتصبن،ًًويمكنًتوضيحًعمليةً(فيًالدهون

الجلسرولأسايلثالثيً جلسرول

صابون

(ملحًالحمضًالدهني)
وسطًقاعدي
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.  األمالح المعدنية لألحماض الدهنيةأنهالصابونًعلىًيمكنًتعريفً•

.اإليثرفيًقابلًللذوبانًغيرًالماءًولكنهًفيًقابلًللذوبانًوالصابونً•

لىًيعملًعأنهًحيثًالماء في والدهون استحالب الزيوت الصابونًعلىًويعملً•
.ذوبانيتهاًمنًبالتاليًيسهلًللمحلولًوًالسطحيًالجذبًتقليلً



:  طريقةًالعمل

.ملًًمنًزيتًالزيتونًفيًدورق2ضعيً-1

%.10ملًمنًهيدروكسيدًالبوتاسيومًالكحولي4ًضعيً-2

،ًوذلكًبأخذًقطرةًمنًالمحلولًالتصبندقائق،ًبعدًمضيًهذهًالمدةًتأكديًمنًتمامًعملية15ًاغليًًالمحلولًلمدةً-3

لغليانًحتىً،ًوفيًهذهًالحالةًاستمريًفيًاالتصبنووضعهاًفيًالماءًفإذاًانفصلًالزيتًدلًذلكًعلىًعدمًاستكمالًعمليةً

.يتبخرًجميعًالكحول

.ملًمنًالماءًالمقطرًإلىًالدورق30أضيفيً-4

.رجيًالمحلولًبعدًأنًيبردًوالحظيًتكونًرغوةًكثيفةً-5

:النتائج

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة
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salting out of soap):)اختبار فصل الصابون من المحلول بالتمليح .أ

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً

فعندًإضافةًكلوريدًالصوديومً( salting out)يمكنًالحصولًعلىًالصابونًمنًمحلولهًوذلكًبعمليةًالتمليحً

. سطحالصلبًإلىًمحلولًالصابونًحتىًالتشبعًينفصلًالصابونًعلىًصورةًغيرًذائبةًويطفوًفوقًال

23

:  طريقةًالعمل

ملًمنًالصابونًفيًكأس،ًثمًأضيفيًكمياتًقليلةًمن10ضعيً-1

.  كلوريدًالصوديومًعلىًدفعاتًمعًالتقليبًحتىًيتشبعًالمحلول

فصلًالصابونًعلىًشكلًشوائبًعلىًسطحًالمحلوليتمًسوفً

:النتيجة



Formation of fatty acids):)الصابون اختبار تحضير األحماض الدهنية من .ب

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً

حللًيعملًعلىًت(األمالح المعدنية لألحماض الدهنية)يالحظًأنًإضافةًحمضًمثلًحمضًالهيدروكلوريكًإلىًالصابونً
.إلىًاألحماضًالدهنيةًعلىًصورةًحرةًغيرًذائبةًفيًالماءالجليسيريدات

24

:  طريقةًالعمل

.ملًمنًالصابونًفيًأنبوبةًاختبار،ًثمًضعًاألنبوبةًفيًحمامًثلجي5ضعيًحواليً-1

طبقةًتكونًحتىًت(واألنبوبةًفيًالحمامًًالثلجيً)نقطةأضيفيًإليهاًحمضًالهيدروكلوريكًنقطةً-2

(.النتيجه)زيتيةًطافيةًعلىًالسطحً

الصابونً

(الملحًالمعدنيًللحمضًالدهني)
الحمضًالدهني



insoluble soaps):)ذائبةاختبار تكوين أمالح األحماض الدهنية الغير .ج

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً
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فيًالماءًحيثًتعملًأيوناتًالكالسيومًأوًالمغنسيومًأوًالرصاصًأوًالحديدًعلىًترسيبًالصابونًوتجعلهًغيرًذائب

الحتواءًفيًالصابونًالموجودةًتحلًهذهًااليوناتًمحلًأيوناتًالصوديومًأوًالبوتاسيومً عسرًعلىًالماءًال،ًونظراً 

.  فيصعبًتكونًالرغوة+++Feوبعضً++Ca++, Mgكمياتًملحوظةًمنً



:  طريقةًالعمل

.ملًمنًالصابونًفيًانبوبتينًاختبار2الماءًالمقطرًالىًمنملًمن4ًأضيفيً-1

.انيسيومالمغكبريتاتًالثانيةًولالنبوبةمنًكلوريدًالكالسيوم( قطرتين)بضعًقطراتًأضيفيًألحدًاألنابيبً-2

26

:النتائج

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة

الرغوةًوتكونًراسبًابيضاختفاءً



ا  Acrolein)اختبار الكرولين : خامسا test:)

.حيثًتعطيًرائحةًمميزةًمنًاألكرولينالليبيداتللكشفًعنًوجودًاإلختباريستخدمًهذاً: الهدف

(:مبدأًالتجربة)النظريةًالعمليةًللتجربةً

27

 .

منًكلًجزئً(dehydration)علىًنزعًجزيئينًماءً( الصلبة)KHSO4البوتاسيومًبيكبريتاتتعملً

والذيًيمكنًتمييزهً(acrolein)إلى اكرولينالجليسروليتحول بالزيوتًأوًالدهونًحيثًجليسرول

.المهيجةًلألغشيةرائحته النفاذة منً



:طريقة أخرى للكشف عن الدهون

28

 .

ً ويمكنً حيثًتصبغًالدهونًعندًإضافتهاً،(عامةًللدهونصبغةً)Sudan IVعنًوجودًالدهونًبواسطةًصبغةًالكشفًأيضا

.بصبغه حمراء



:األسئلة

29

:اختبارًالذوبانية

ماًهيًأفضلًالمذيباتًللدهونً؟ًولماذا؟-1

:التصبناختبارً

؟ماًهوًالتركيبًالكيميائيًللصابونً-1

هوًالتركيبًالكيميائيًلطبقةًالزيتيةًالطافية؟،ًماًاختبارًتحضيرًاألحماضًالدهنيةًمنًالصابونًفيً-2

كيفًيتمًتكوينًأمالحًاألحماضًالدهنيةًالغيرًذائبةً؟-3

ماذاًيحدثًللصابونًعندًالغسيلًبالماءًالعسر؟ً-4

:اختبارًخالتًالنحاس
؟األولييكحالةًحمضًلماذاًتقلًزرقةًالطبقةًالسفلىًفي-1

لماذاًًالًيتكونًراسبًأوًلونًأخضرًمعًزيتًالزيتونًفيًهذهًالتجربةً؟ً-2

:اختبارًعدمًالتشبع
:الذيًيحققًالنسبةًاألكثرًمنًتكوينًاألغذيةًالشائعةًاالستخدامًمثل( غيرًمشبع–مشبعً)ماًنوعًالحمضًالدهنيً-1

..............................................زيتًجوزًالهندً-

....................................................زيتًالذرةً-

...................................................زيتًالزيتون-


