
(8)  

 الدهون

Lipids 



 :(Lipids)الدهون 

من تركٌب الخلٌة، ولها وظائف % 5توجد الدهون طبٌعًٌا فً الكائنات الحٌة، حٌث تمثل حوالً •

 .تركٌبٌة فً الخلٌة حٌث تدخل فً تركٌب الغشاء الخلوي

وتعتبر الدهون مصدًرا أساسًٌا من مصادر الطالة فً الجسم تفوق كل من الكربوهٌدرات •

 .والبروتٌنات

ولكنها تذوب فً  عدٌمة الذوبان فً الماءوٌمكن تعرٌفها بأنها مركبات عضوٌة غٌر لطبٌة •

 .والكلوروفورم وغٌرها واإلٌثرمثل البنزٌن  العضوٌةالمذٌبات 



 ( :Fatty Acids)األحماض الدهنٌة 

طوٌلة تحتوي فً طرفها ( hydrocarbon chain)وهً عبارة عن سلسلة هٌدروكربونٌة  للدهون،الوحدات البنائٌة هً •

 ( .carboxyl group) كربوكسٌلعلى مجموعة 

 

 

 

 

 :الصٌغة العامة لألحماض الدهنٌة •

 

 

 :تنمسم األحماض الدهنٌة إلى •

 (.مثل الزبدة)ال تحتوي على روابط مزدوجة، وتكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة  (saturated)أحماض دهنٌة مشبعة 1.

، وتكون (double bonds)تحتوي على رابطة ثنائٌة مزدوجة أو أكثر ( unsaturated)أحماض دهنٌة غٌر مشبعة 2.

 (.مثل زٌت الزٌتون)سائلة عند درجة حرارة الغرفة 

  كربوكسٌلمجموعة  



 أحماض دهنٌة مشبعة 

 أحماض دهنٌة غٌر مشبعة 

رابطة 

 مزدوجة 



 :حسب تركٌبها الكٌمٌائً إلى ( الدهون) اللٌبٌداتٌمكن تمسٌم 

 ( .simple lipids)البسٌطة  اللٌبٌدات1.

 ( .conjugated lipids)المركبة  اللٌبٌدٌات2.

 (.derived lipids)المشتمة  اللٌبٌدات3.



 (:Simple Lipid)بسٌطة  لٌبٌدات -1

 (. fats and oils)، ومن أمثلتها الدهون والزٌوت الجلٌسرولاألحماض الدهنٌة مع الكحول مثل  إستراتوهً  •

 

وهً الصورة التً من أبسط وأكثر الدهون انتشاراً ( -triacyglycerol –TAG)  الجلٌسرول أساٌلوٌعتبر ثالثً  •

 .تخزن علٌها الدهون ومخزن الطاقة داخل الخلٌة



 : Conjugated Lipids))المركبة  اللٌبٌدٌات -2

  الجالٌكولٌبٌدالذي ٌكون غشاء الخلٌة و (phospholipids)  الفوسفولٌبٌدأخرى مثل  وهً دهون تربط مع مركبات•

(glycolipid  .) 



 Derived Lipids):  )المشتمة  اللٌبٌدات -3

ولكن حٌث إنها ذائبة فً الدهون  إستراتوهً مواد توجد ذائبة فً الدهون وبالرغم من أن العدٌد منها لٌست •

أو اشتمت من تحلل الدهون مائٌاً فتعتبر دهون مشتمة ومن أمثلتها الكولسترول والفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون 

(A,K,E and D). 



 الجزء العملً
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 االختبارات الوصفٌة للدهون

(Qualitative tests of lipids) 

 اختبار عدم التشبع 
التصبناختبار   

Saponification test 

 اختبار األكرولٌن

(Acrolein test ) 
 اختبار خالت النحاس

فصل  اختبار.أ

الصابون من 

 المحلول بالتملٌح

(salting out of 

soap) 

تكوٌن  اختبار.ج

أمالح األحماض 

 الدهنٌة الغٌر ذائبة

(lnsoluble 

soaps  ) 

 اختبار الذوبانٌة

Solubility test 



 .إثبات أن الزٌوت والدهون هً مركبات تختلف فً ذوبانها عن الكربوهٌدرات و البروتٌنات نظراً الختالف تركٌبها الكاره للماء : الهدف

 

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

 كاإلٌثرالكارهة للماء ولكنها تذوب فً المذٌبات العضوٌة (  الهٌدروفوبٌة)ال تذوب الزٌوت أو الدهون فً الماء نظًرا لطبٌعتها الغٌر لطبٌة 

 .والبنزٌن والكلوروفورم والكحول المغلً وغٌرها

  

 :تطبٌقاتها

 .تختلف الدهون فٌما بٌنها فً لابلٌتها للذوبان فً المذٌبات العضوٌة المختلفة وٌستفاد من ذلن فً فصل خلٌط من الدهون عن بعضها البعض

 

 Solubility Test):  )اختبار الذوبانٌة : أوالً 



 :  طرٌمة العمل

 .أنبوبتٌن اختبار نظٌفة وجافة -1

 .ثم اضٌفً نصف مل من الزٌت على المذٌبات(  والماء اإلٌثر)المذٌب مل من  4ضعً فً كل أنبوبة  -2

 .رجً االنبوبتٌن جٌداً  -3

الحظً النتائج فإذا انفصلت إلى طبمتٌن ٌكون الزٌت غٌر ذائب وإما إذا تكونت طبمه واحدة متجانسة شفافة ٌكون الزٌت  -4

 .ذائباً فً المذٌب

 .دونً النتائج فً الجدول -5

 

 

 

 

 :النتائج

 المذٌب زٌت الزٌتون

 إٌثر

 ماء ممطر

.اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلتي عليها مع ذكر السبب  

 :المنالشة



 Saponification Test):  ) التصبناختبار : ثانيا  

 .ٌهدف هذا االختبار إلى معرفة التركٌب الكٌمٌائً للصابون وعمله كمنظف ومزٌالً للزٌوت واألتربة:  الهدف

 
 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 
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وأمالح األحماض الدهنٌة  جلٌسرول، وٌنتج عن ذلن وسط للويعبارة عن عملٌة تحلٌل الزٌوت أو الدهن مائًٌا فً  التصبن

التً توجد ذائبة ) للتصبنعن المواد الغٌر لابلة  للتصبنفً فصل المواد المابلة  التصبنوٌمكن استخدام عملٌة  ( Soapالصابون )

 :كما ٌلً  التصبن،  وٌمكن توضٌح عملٌة (فً الدهون

الجلسرول أساٌلثالثً   

(TAG) 

 جلسرول

 صابون

(ملح الحمض الدهنً)   
 )وسط للوي(





 .  األمالح المعدنٌة لألحماض الدهنٌةٌمكن تعرٌف الصابون على أنه •

 .اإلٌثروالصابون لابل للذوبان فً الماء ولكنه غٌر لابل للذوبان فً •

السطحً للمحلول و  حٌث أنه ٌعمل على تملٌل الجذباستحالب الزٌوت والدهون فً الماء وٌعمل الصابون على  •

 .بالتالً ٌسهل من ذوبانٌتها 

طرف )

 لطبً 

( ً طرف غٌر لطب  





 :  طرٌمة العمل

 .مل  من زٌت الزٌتون فً دورق 2ضعً  -1

 %.10مل من هٌدروكسٌد البوتاسٌوم الكحولً  4ضعً  -2

، وذلن بأخذ لطرة من المحلول التصبندلائك، بعد مضً هذه المدة تأكدي من تمام عملٌة  15اغلً  المحلول لمدة  -3

، وفً هذه الحالة استمري فً الغلٌان حتى التصبنووضعها فً الماء فإذا انفصل الزٌت دل ذلن على عدم استكمال عملٌة 

 .ٌتبخر جمٌع الكحول

 .مل من الماء الممطر إلى الدورق 30أضٌفً  -4

 .رجً المحلول بعد أن ٌبرد والحظً تكون رغوة كثٌفة  -5

 

 

 

 

 :النتائج

.اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلتي عليها مع ذكر السبب  

 :المنالشة



 Salting Out of Soap):  )اختبار فصل الصابون من المحلول بالتملٌح  .أ

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 
 فعند إضافة كلورٌد الصودٌوم ( salting out)ٌمكن الحصول على الصابون من محلوله وذلن بعملٌة التملٌح 

NaClالصلب إلى محلول الصابون حتى التشبع ٌنفصل الصابون على صورة غٌر ذائبة وٌطفو فوق السطح  . 

 

 :  طرٌمة العمل

 مل من الصابون فً كأس، ثم أضٌفً كمٌات للٌلة من 10ضعً  -1

 .  كلورٌد الصودٌوم على دفعات مع التملٌب حتى ٌتشبع المحلول 

 

 

 

 

سوف ٌتم فصل الصابون على شكل شوائب على سطح 

 المحلول

 :النتٌجة

 

(                                                   محلول) الصابون 

(صلب)الصابون   

NaCl 



 Insoluble Soaps):  ) اختبار تكوٌن أمالح األحماض الدهنٌة الغٌر ذائبة .ب

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

تعمل أٌونات الكالسٌوم أو المغنسٌوم أو الرصاص أو الحدٌد على ترسٌب الصابون وتجعله غٌر ذائب فً 

ونظًرا الحتواء . الماء حٌث تحل هذه االٌونات محل أٌونات الصودٌوم أو البوتاسٌوم الموجودة فً الصابون

 .  فٌصعب تكون الرغوة +++Feوبعض  ++Ca++, Mgالماء العسر على كمٌات ملحوظة من 

(راسب أبٌض)  



 :  طرٌمة العمل

 .مل من الصابون فً انبوبتٌن اختبار 2مل من من الماء الممطر الى  4أضٌفً -1

 .كبرٌتات المغنٌسٌومولألنبوبة الثانٌة  من كلورٌد الكالسٌوم( لطرتٌن)بضع لطرات أضٌفً ألحد األنابٌب  -2

.اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلتي عليها مع ذكر السبب  

 :المنالشة

 .اختفاء الرغوة وتكون راسب ابٌض :النتائج
 



 ً  :اختبار خالت النحاس : ثالثا

ٌستخدم هذا االختبار للتمٌز بٌن الزٌت أو الدهن المتعادل و الحمض الدهنً :  الهدف

 .المشبع وغٌر المشبع

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

المشبعة )ال تتفاعل الزٌوت أو الدهون مع محلول خالت النحاس أما األحماض الدهنٌة •

 .فتتفاعل مع خالت النحاس مكون ملح النحاس الممابل( والغٌر مشبعة

الملح النحاسً المتكون فً حالة األحماض الدهنٌة فمط ٌمكن استخالصه بواسطة  •

 .  البترولً اإلٌثر

 



 :  طرٌمة العمل
 (.oleic acid  األولٌٌنحمض )مل من الحمض الدهنً  1مل من زٌت الزٌتون و  2خذي أنبوبتٌن اختبار وضعً  -1

 (.مل3)وحجم مساوي له من محلول خالت النحاس  اإلٌثرمل من   3أضٌفً  -2

 .رجً األنابٌب واتركٌها بعض الولت  -3

 

 
 :النتائج

 وٌظهر البترولً العلٌا تحتوي على الزٌت مذاباً فٌها  اإلٌثرٌالحظ  أن طبمة فً حالة زٌت الزٌتون

 . أزرق اللونالسفلً ( مع خالت النحاس)وٌبمى المحلول المائً عدٌم اللون 

 النحاس  أولٌٌاتنتٌجة لذوبان بلون أخضر البترولً العلٌا  اإلٌثرتتلون طبمة  األولٌٌكوفً حالة حمض

 لماذا؟. فتمل زرلتهافٌها أما الطبمة السفلى ( ملح النحاس)

 

.اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلتي عليها مع ذكر السبب  

 :المنالشة





 : (الٌوداختبار  (اختبار عدم التشبع: رابعًا

تستخدم هذه التجربة للتعرف على طبٌعة األحماض الدهنٌة فً الزٌت أو الدهن هل هً من النوع المشبع أو غٌر :  الهدف

 . المشبع  

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

تحتوي على رابطة )  و األحماض الدهنٌة غٌر المشبعة  الجلٌسرٌداتجمٌع الدهون و الزٌوت المتعادلة تحتوي على •

 .  بنسب مختلفة( جمٌع الروابط أحادٌة ) والمشبعة ( ثنائٌة مزدوجة

مشبعة بعد ارتباطها و تصبح هذه األحماض غٌر المشبعة تحوٌلها إلى أحادٌة للٌود خاصٌة االرتباط بالروابط الثنائٌة و •

 .بالٌود

 أسرعسٌرتبط مع الٌود بشكل ( روابط ثنائٌة) غٌر المشبعةمن األحماض الدهنٌة عدد كبٌر إذا كان الزٌت ٌحتوي على •

كلما زادت عدد الروابط الثنائٌة زادت سرعة ارتباط الٌود                            (.                            ٌختفً لون الٌود بشكل أسرع)

 .كلما زادت سرعة اختفاء اللون

 



 :  طرٌمة العمل
لطرات من محلول الٌود و الحظً  10مل  من الكلوروفورم فً دورلٌن و اضٌفً لها  10بشكل متساوي اضٌفً   -1

 .تكون اللون الزهري نتٌجة لوجود الٌود

ثانٌة من زٌت الزٌتون ورجً  حتى ٌختفً اللون الزهري  و احسبً عدد  30فً احد الدورلٌن  اضٌفً لطرة كل  -2

 .المطرات الالزمة الختفاء اللون الزهري

ثانٌة من الدهون المشبعة  ورجً حتى ٌختفً اللون الزهري  احسبً عدد  30فً الدورق اآلخر اضٌفً لطرة كل   -3

 .المطرات الالزمة الختفاء اللون الزهري

 

 .اختفاء اللون الزهري هو دلٌل على ارتباط الٌود بالروابط الثنائٌة الموجودة فً األحماض الدهنٌة غٌر المشبعة *

 

 .لارنً بٌن الحجم الالزم الختفاء اللون الزهري بٌن العٌنتٌن*

 

 .بٌن عدد المطرات الدهن وعدد الروابط المزدوجة الغٌر مشبعةعاللة عكسٌة ٌجب تذكر أنه هنالن 

 



 :النتائج

 :المنالشة

 من زٌت الزٌتون من الدهون المشبعة

الختفاء  عدد المطرات الالزمة

 اللون الزهري

.اكتبي تعليقك على كل نتيجة حصلتي عليها مع ذكر السبب  

تكون اللون الوردي بعد اضافه  اختفاء اللون الوردي فً كال الدورقٌن

 محلول الٌود



 ً  (:Acrolein Test)اختبار االكرولٌن : خامسا

 .حٌث تعطً رائحة ممٌزة من األكرولٌن اللٌبٌداتللكشف عن وجود  اإلختبارٌستخدم هذا :   الهدف

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 
بالزٌوت أو  جلٌسرولمن كل جزئ  (dehydration)على نزع جزٌئٌن ماء ( الصلبة) KHSO4البوتاسٌوم  بٌكبرٌتاتتعمل 

   .المهٌجة لألغشٌةرائحته النفاذة والذي ٌمكن تمٌٌزه من  acrolein إلى اكرولٌن الجلٌسرولٌتحول الدهون حٌث 

 



 :طرٌمة أخرى للكشف عن الدهون

Sudan IV (صبغة عامة للدهون) 

، (صبغة عامه للدهون) Sudan IVوٌمكن الكشف عن وجود الدهون بواسطة صبغة 

 .بصبغه حمراءحٌث تصبغ الدهون عند إضافتها 

 



 :األسئلة
 :اختبار الذوبانٌة

 ما هً أفضل المذٌبات للدهون ؟ ولماذا؟ -1

 :التصبناختبار 

 ما هو التركٌب الكٌمٌائً للصابون ؟ -1

 .   )      (عند إضافة حمض مثل حمض الهٌدروكلورٌن إلى الصابون فإنه ٌتكون ملح الحمض الدهنً -2

 فً اختبار تحضٌر األحماض الدهنٌة من الصابون ، ما هو التركٌب الكٌمٌائً لطبمة الزٌتٌة الطافٌة؟  -3

 كٌف ٌتم تكوٌن أمالح األحماض الدهنٌة الغٌر ذائبة ؟ -4

 ماذا ٌحدث للصابون عند الغسٌل بالماء العسر؟  -5

 

 :اختبار خالت النحاس

 ؟ األولٌٌنحالة حمض   لماذا تمل زرلة الطبمة السفلى فً -1

 لماذا  ال ٌتكون راسب أو لون أخضر مع زٌت الزٌتون فً هذه التجربة ؟  -2

 :اختبار عدم التشبع

 :الذي ٌحمك النسبة األكثر من تكوٌن األغذٌة الشائعة االستخدام مثل( غٌر مشبع–مشبع )ما نوع الحمض الدهنً  -1

 ..............................................زٌت جوز الهند -

 ....................................................زٌت الذرة -

 ...................................................زٌت الزٌتون-

 .   )     (زٌادة عدد المطرات الالزمة الختفاء اللون الوردي دلٌل على التشبع  -2



 ️♥ ....تم بحمد هللا 


