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 Sensory Evaluationالفحوصات الحسية 

هي فحوصات ) اختبارات ( تجرى على الحليب ومنتجاته من أجل تحديد مدى  تعريف الفحوصات الحسية :

 شرية وخاصة النظر والشم واللمس .البالحواس  إلجرائهاجودتها ومدى تقبلها من قبل المستهلك وتستخدم 

 ما هي أهم مميزات هذه الفحوصات ؟ 

 انها تمتاز بما يلي :   

 سرعة انجازها . .1

 كونها بسيطة وغير معقدة االنجاز . .2

 ال تتطلب مختبرات أو أجهزة أو مواد كيميائية . .3

 تعطي نتائج تنقصها الدقة . .4

 االشخاص .تعتمد نتائجها على قدرة وخبرة القائمين بها من  .5

 الفائدة من هذه الفحوصات :

 عند استالم الحليب الخام في  مراكز جمع الحليب . .1

 في مراحل تصنيع الحليب المختلفة . .2

 على المنتوجات المصنعة لضمان تقبل المستهلك لها . .3

 تستخدم هذه الفحوصات أيضاً في تطوير المواصفات القياسية للمنتوجات . .4

بالطعم ورائحة ، والشم للتحسس بالروائح  الحواس البشرية مثل التذوق للتحسس هو استخدام األساس العملي :

 واألبخرة ذات الرائحة ، واللمس للتحسس بالقوام ، والنظر لمالحظة اللون والقوام معاً .

على الشخص القائم بعملية التقويم الحسي أن يكون على معرفة تامة بخصائص الحليب الطبيعي لكي        

يستطيع استنتاج شدة أو درجة الخصائص غير الطبيعية وهناك العديد من القواعد األساسية التي يجب أن يفهمها 

 -القائم بعملية التقويم الحسي ومنها :

 أن يكون بوضع صحي جيد . .1

 يكون على معرفة بتفاصيل مواصفات كل منتوج . أن .2

م 20 -10أن يجرى التقويم عند درجة حرارة مناسبة )  .3
ο

 وانخفاض ارتفاع( إذ تتأثر البراعم الحسية عند 

 درجات الحرارة عن الحد المقرر .

 أن تكون النماذج ) العينات ( ممثلة لكل كمية المنتوج ) الحليب مثالً ( . .4

 .تقويم رائحة الحليب أو المنتوج يعطي داللة واضحة على الطعم  .5

 جيداً منها ثم يغسل الفم بالماء بعد أخذ كمية من الحليب عن طريق الفم لغرض تحديد الطعم يجب التخلص  .6

  -هناك بعض الحاالت قد تؤدي إلى إعطاء أخطاء في التقويم الحسي وهي :
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 الروائح والطعم .فقدان القدرة على التحسس لبعض  -أ

 البعض من الناس لديهم عمى التذوق كما ان لبعض الناس عمى األلوان . -ب

 ضعف ذاكرة الشخص ) المحكم ( . -جـ

 تأثير الحالة الصحية أو الظروف المحيطة بِه . -د

 : Taste and odourفحص ) تقويم ( الطعم والرائحة 

ان الطعم الطبيعي للحليب يمتاز بحالوة خفيفة مصدرها سكر الالكتوز وملوحة أخف غير واضحة        

مصدرها الكلوريدات كما أنه ذو رائحة خفيفة مميزة . ان أي طعم أو رائحة أخرى تعتبر غريبة وغير مرغوب 

 فيها بالحليب . أما أسباب ظهور الطعم والرائحة الغريبة فهي :

 ن : مثالً التهاب الضرع يجعل طعم الحليب أكثر ملوحة وأقل حالوة .مرض الحيوا .1

المواد العلفية ذات الطعوم والروائح غير المرغوبة : حيث تنتقل الى الدم ثم الى الحليب واهم هذه المواد  .2

 هي اللهانة ، البصل ، القرنابيط وغيرها .

المتزنخ والطعم المتأكسد تنتج عن تغيرات تفاعالت كيميائية تحصل على مكونات الحليب مثالً الطعم  .3

 تحصل لدهن الحليب .

 امتصاص الروائح أثناء عملية الحلب من الحضائر أو المواد المنظفة والمطهرة . .4

تغيرات تسببها األحياء المجهرية التي تلوث الحليب بعضها يقوم بتحليل البروتينات واالخرى تحلل  .5

 ماً وروائح غير مرغوبة .الدهون أو الالكتوز وينتج عن ذلك طعو

 تستخدم الحواس االتية من أجل الكشف عن الخواص الحسية :

تستخدم للتذوق بالطعم والرائحة في آن واحد حيث توجد براعم التذوق على رأس وجوانب  حاسة التذوق : -1

ا الطعم الملحي وقاعدة اللسان إضافة إلى سقف الفم . فالطعم الحامضي يمكن التحسس به على جوانب اللسان أم

ر على قاعدة اللسان . ان عملية حين الطعم الم رأس اللسان في فعلى جوانب ورأس اللسان أما الطعم الحلو فعلى

تلعب دوراً أساسياً في تسهيل عملية التحسس بالطعم حيث يذيب األخير مواد الطعم  اللعابمزج العينة بمضغ و

 ويساعد على نقلها إلى حيث يمكن التحسس بها .

عن طريق األنف حيث توجد مراكز حاسة الشم للتحسس باألبخرة ذات الرائحة وعند االحساس  حاسة الشم : -2

 . Flavourبالطعم والرائحة معاً فإن ذلك يسمى النكهة 

 حيث يتم التحسس بالقوام عند اللمس بواسطة اليد .حاسة اللمس :  -3

لون الحليب الطبيعي هو األبيض المائل ن من أجل تحديد اللون ، حيث أن بواسطة العي حاسة النظر : -4

  ها :عديدة تؤدي لظهور ألوان غريبة ومنوان أي لون مغاير لذلك يعتبر غير طبيعي وهناك أسباب  لالصفرار

 االصابة باألمراض وخاصة التهاب الضرع . -أ

 التلوث ببعض األحياء المجهرية . -ب
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 تأثير المعامالت الحرارية على الحليب . -جـ

 

هي عبارة عن مقياس عددي لتحديد نوعية المنتوج ، وهي عبارة عن قائمة بالعوامل التي  استمارة التقويم : 

 . 100تساعد على تحديد نوعية المنتوج مع قيم عددية تخصص لكل من هذه العوامل بحيث يكون مجموع القيم 

ً للوصول إلى القيمة الحقيقية لنوعية المنتوج  تقويمه. تقسم االستمارة الى المراد وتهيئ االستمارة اسلوباً نظاميا

عدة أقسام لها قيم عددية يعبر كل قسم عن خاصية أو مجموعة من خواص المنتوج . والنموذج التالي مبسط 

 الستمارة تقويم الحليب والقشطة :

 

 رقم النموذج ..........              نوع النموذج ...........          تاريخ أخذ النموذج .........

 المالحظات الدرجة المسموح بها الدرجة الكاملة الخواص

   45 الطعم والرائحة 

   35 عدد البكتريا

   10 الرواسب

   5 درجة الحرارة

   5 العبوة والغلق

 

فما فوق وهو خالي من العيوب  40يعتبر النموذج ممتازاً من ناحية الطعم والرائحة إذا حصل على درجة         

درجة وان العيوب الموجودة فيه بسيطة غير واضحة . وإذا حصل  40 -37النموذج جيداً إذا حصل على ويعتبر 

ً وتكون العيوب فيه واضحة ولكنها مقبولة . أما إذا كانت العيوب  37 - 34النموذج على درجة  فيعتبر وسطا

وج للتصنيع أو التسويق أو مركزة بصورة ال يقبلها المحكم فيعطى المنتوج درجة أقل وهنا ال يصلح المنت

 االستهالك .

 –الطعم العلفي  –الطعم المطبوخ  –رغوب بها والمألوفة في الحليب فهي : الطعم المر مأما الطعوم غير ال       

الطعم  –الطعم المالح  –الطعم المتزنخ  –الطعم المتأكسد  –الطعم الحامضي  –طعم البصل أو الثوم  –المخفف 

 غير النظيف .
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  Milk acidityتقدير الحموضة في الحليب 

ان هذا الفحص ) االختبار ( هو أحد فحوصات استالم الحليب في مراكز جمع الحليب وفي مصانع األلبان        

 المختلفة .

أي الناتج بعد الحلب مباشرةً يمتاز بالصفة االمفوتيرية للتفاعل ، إن  Fresh milkيقال ان الحليب الطازج        

ذلك يعود بشكل رئيسي إلى وجود البروتينات في الحليب والتي تعمل كمواد قاعدية أو حامضية تحت ظروف 

 الحموضة الطبيعية للحليب الطازج .

 هناك نوعان من الحموضة في الحليب :       

ان حليب البقر  : Apparent acidityأو الحموضة الظاهرية  Natural acidityة الحموضة الطبيعي -1

الطازج إذا ما سحح مع قاعدة قياسية مثل هيدروكسيد الصوديوم بوجود كاشف ) دليل ( الفينولفثالين فان النسبة 

. ان مصدر  ( % محسوبة على أساس حامض الالكتيك 0.17 – 0.13المئوية للحموضة فيه قد تتراوح بين ) 

  -الحموضة الطبيعية هو :

 بروتينات الحليب وخاصة الكازينات . -1

 بعض االمالح الحامضية الموجودة بشكل طبيعي في الحليب . -2

 بروتينات الشرش وخاصة االلبومين . -3

 ( الذي بوجود الماء يتحول إلى حامض الكاربونيك . Co2ثاني أوكسيد الكربون )  -4

ارتفعت نسبة المواد الصلبة غير الدهنية في الحليب كلما ارتفعت نسبة الحموضة ومن المالحظ انه كلما        

 % .  0.14الطبيعية في الحليب . وبصورة عامة يعتبر معدل نسبة الحموضة الطبيعية في الحليب حوالي 

يتعرض لعوامل التلوث المختلفة  ان الحليب بعد عملية الحلب:  Developed acidityالحموضة المتطورة  -2

ً في الحليب إلى حامض الالكتيك  ومنها التلوث البكتيري الذي يؤدي إلى تحويل سكر الالكتوز الموجود طبيعيا

Lactic acid  مع العلم ان البكتريا المسؤولة عن هذا التخمر ) التخمر الالكتيكي ( تسمى بكتريا حامض

. ان التلوث عادة يحصل عند  Streptococcus lactis( وكمثال عليها  Lactic acid bacteriaالالكتيك )

عدم االعتناء بالطرق الصحية الواجب اتباعها اثناء الحلب والنقل والخزن والمعامالت التي تجري على الحليب 

 قبل التصنيع .

 -:أهمية قياس الحموضة في الحليب 

 نتاج الحليب .يعتبر كدليل مهم لمدى اتباع الطرق الصحية في ا -1

 .لمعرفة صالحية الحليب لعملية البسترة والتعقيم  -2

يعتبر من الخطوات الرئيسية اثناء العمليات التصنيعية لبعض منتجات األلبان مثل صناعة الجبن وصناعة  -3

 األلبان المتخمرة .



 المحاضرة الثانية                                                         مبادئ األلبان العملي                                                          

American public health association 1972 . Standard methods for the examination of dairy products . 
Washington D. C. U. S. A. 

 2الصفحة  
 

  -طرق قياس الحموضة :

Hان حموضة الوسط بصورة عامة ناتجة عن وجود ايونات الهيدروجين )        
+

( وتركيز هذه االيونات يمكن  

 -قياسه بعدة طرق ومنها :

  بما يأتي هذه الطريقة متازتطريقة التسحيح مع القاعدة :  -أوالً 

 أجهزة معقدة . طريقة مبسطة وال تحتاج إلى -أ

 طريقة اقتصادية . -ب

 سهلة االستعمال . طريقة -جـ

عياري من  0.1ان الحموضة في الحليب يتم معادلتها بقاعدة أساسية ) عادة  أما أساس هذه الطريقة فهو :       

محلول هيدروكسيد الصوديوم ( بوجود كاشف فينولفثالين الذي يتغير لونه عند تغير حموضة ناتج التسحيح في 

( كما في دليل الفينولفثالين ثم تحسب كمية القاعدة المستعملة لغرض احتساب  6.6 – 8.5)  PHأس هيدروجيني 

( ثم تحسب النسبة المئوية لحامض الالكتيك في Total acidityالمجموع الكلي للحامض الموجود في النموذج )

 يق فهم ما يلي :ة خاصة بذلك . أما كيف نستطيع الحصول على هذه المعادلة فيتم عن طرالنموذج بواسطة معادل

 40الوزن الجزيئي لهيدروكسيد الصوديوم = 

 90الوزن الجزيئي لحامض الالكتيك = 

 مكافئ واحد من الحامض = مكافئ واحد من القاعدة

 غم من حامض الالكتيك . 90غم من هيدروكسيد الصوديوم يعادل  40إذن 

 م ( حامض الالكتيك .غ90/100عياري يعادل )  1مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم  1

 غم حامض الالكتيك . 90/10000عياري يعادل  0.1مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم  1اذن 

 غم حامض الالكتيك 0.009=                                                                           

 ملغم حامض الالكتيك  9=                                                                           

 

 NaoH  *0.009عياري  0.1عدد مللترات                                                        

 الالكتيك في نموذج معين =  كمية حامض

 وزن نموذج الحليب                                                             

 

 

 NaoH  *0.009عياري  0.1عدد مللترات                                                                  

 100*                                                                     النسبة المئوية لحامض الالكتيك في نموذج معين = 

 وزن نموذج الحليب                                                                              
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 طريقة العمل :

 مل من نموذج الحليب بواسطة ماصة ويوضع في دورق زجاجي نظيف وجاف . 17.6يؤخذ  -1

 يداً .قطرات من دليل الفينولفثالين إلى الحليب في الدورق ويخلط ج 5 – 3يضاف  -2

عياري والموجود في السحاحة إلى الدورق وبشكل تدريجي مع  0.1يضاف محلول هيدروكسيد الصوديوم  -3

التحريك إلى أن تحصل على لون وردي فاتح وهذا داللة على معادلة القاعدة المضافة للحامض الموجود في 

 عينة الحليب .

 . تحسب كمية القاعدة المضافة  -4

 :خدام المعادلة التالية لالكتيك ( باستضة ) نسبة الحموضة مقدرة كحامض ايحسب مقدار الحمو -5

 NaoH  *0.009عياري  0.1عدد مللترات                                                                  

 100*                                                                     النسبة المئوية لحامض الالكتيك في نموذج معين = 

 وزن نموذج الحليب                                                                              

 

 -غم ، إذن : 18مل وهذا يساوي تقريباً  17.6وبما ان كمية الحليب المستعملة =

 

  NaoHعياري  0.1عدد مللترات                                                                  

                                                                     نموذج = الالنسبة المئوية لحامض الالكتيك في 

                                                                                20  

 (  PHطريقة تقدير األس الهيدروجيني )  -ثانياً 

PH= - Log (Hهو اللوغاريتم السالب لتركيز أيونات الهيدروجين الحرة في الوسط  PHإن المقصود بالـ 
+
)  

يشير إلى تركيز أيونات الهيدروجين الحرة في الوسط وليس إلى المجموع الكلي  PHن وعلى هذا االساس فإ

ً في للحامض في النموذج  ً ان أيونات الهيدروجين تنتج عن تأين المواد الحامضية وان التأين يكون كليا . علما

علماً ان األس  وجزئياً لألحماض الضعيفة مثل حامض الالكتيك(  H2So4  ،HCLحالة الحوامض القوية مثل ) 

 . 6.6الهيدروجيني للحليب الطازج عادةً حوالي 

 هناك طريقتين لتقدير األس الهيدروجيني للمحاليل وهي :       

للوسط الذي  PHوتعتمد على استخدام كواشف بحيث كل كاشف يتحدد لونه بمقدار الـ  الطرق اللونية : -1

 ثالين .يتواجد فيه مثل ورقة زهرة الشمش وصبغة الفينولف

حيث يعتمد على مبدأ التغير الذي يحصل  PH METERحيث يستخدم جهاز يسمى بـ الطرق الكهربائية :  -2

 اعتماداً على تركيز أيونات الهيدروجين الحرة الموجودة في النموذج .في الجهد الكهربائي للخلية الكهربائية 

 



 المحاضرة الثالثة                                                                                       لي                مبادئ األلبان العم

American public health association 1972 . Standard methods for the examination of dairy products . 
Washington D. C. U. S. A.  1الصفحة 

 

 فحوصات الثبات البروتيني

وهي من فحوصات استالم الحليب المهمة في معامل األلبان عامة ومعامل انتاج الحليب المعقم والحليب        

المكثف المحلى خاصة . ان هذه الفحوصات يستفاد منها في تحديد درجة ثبات الحليب للمعامالت التصنيعية 

 وخاصة الحرارية .

 رارية أثناء التصنيع يعود إلى : ان السبب في كون الحليب ال يقاوم المعامالت الح

 ( في الحليب المنتج في الحقل ) المزرعة ( . Colostrumوجود نسبة من اللبأ )  -1

 ( . Mastitisإصابة الحيوان بمرض التهاب الضرع )  -2

وم علماً أنه في السببين أعاله فإن نسبة بروتين الكلوبيولين تكون مرتفعة في الحليب وهذا البروتين غير مقا

 للحرارة أي انه سوف يتخثر عند التسخين . 

 عدم التوازن لألمالح في الحليب : إذ ان عدم التوازن لهذه األمالح يؤدي إلى تغيير حموضة الحليب . -3

 ارتفاع نسبة الحموضة في الحليب والتي تؤدي إلى تخثر المكونات البروتينية في الحليب . -4

موضة العالية تؤدي إلى تعادل الشحنات السالبة الموجودة على الجزيئات ان السبب يعود الى كون الح       

البروتينية في الحليب مع الشحنات الموجبة للحامض . إن هذا السبب له عالقة بما يسمى نقطة التعادل الكهربائي 

 (Iso electric point . ) 

يبية للجزيئات البروتينية ) دنترة ( هي أيضاً إن أهم العوامل التي تؤدي إلى إحداث تغير في الصيغة الترك       

   -( ومنها : Denaturing agentsتسمى عوامل الدنترة ) 

حيث إن الحرارة ستساعد على تسهيل مهمة الحامض في ترسيب  -الحرارة إضافة إلى عامل الحموضة : -1

بروتينات الحليب . كما ان الحرارة العالية تؤدي إلى تحلل بعض مكونات الحليب كسكر الالكتوز وانتاج بعض 

 ( . Formic acidالمركبات الحامضية وخاصة حامض الالكتيك وحامض الفورمك ) 

 المذيبات العضوية مثل الكحول . -2

 . Detergentsمواد التنظيف  -3

 بعض األمالح والمركبات العضوية . -4

من أهم الفحوصات الممكن استعمالها لغرض التأكد من ثبات بروتينات الحليب للمعامالت التصنيعية        

 -والمعامالت الحرارية :

 -: Clot-on-boiling testفحص التخثر عند الغليان  -أ

لمعرفة صالحية الحليب لالستعمال من حيث تطور الحموضة فيه . إن الحليب ذو الحموضة  الغرض منه :

 المرتفعة ال يصلح لصناعات األلبان المختلفة نظراً لتخثره عند إجراء أية معاملة حرارية .
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يمكن أن تتخثر بارتفاع نسبة الحموضة عن الحد  إن بروتينات الحليب وخاصة الكازينات أساس الفحص :

% ( ويمكن االسراع في عملية التخثر بالمعاملة الحرارية ) تعتبر  0.17 – 0.14الطبيعي ) الذي يقدر بحوالي 

 الحرارة عامل مساعد للحموضة في عملية التخثر واالسراع بها ( ألنها تساعد في تحلل الحامض .

و نسبة الحموضة المتطورة واألعلى من الحد الطبيعي وغير الكافية إلحداث عملية وللسبب أعاله فإن الحليب ذ

 التخثر يمكن أن يتخثر أثناء المعاملة الحرارية التي بدورها تؤدي إلى زيادة نسبة الحموضة جزئياً في الحليب .

 -طريقة عمل الفحص :

 خذ كمية من الحليب وضعه في انبوبة اختبار . -1

 م ( أو على لهب ثم اتركه لمدة خمس دقائق . 100ضعه في حمام مائي مغلي )  -2

امزج محتويات االنبوبة والحظ تخثر الحليب من عدمه وافحص أيضاً عن وجود دقائق مترسبة على جدران  -3

 االنبوبة .

ت دقائق في حالة عدم حصول تخثر فيعتبر الحليب ذو حموضة طبيعية وان تخثر فانه حامض وان وجد -4

 مترسبة على الجدران فالنتيجة مشكوك بها .

 -: Alcohol test فحص الكحول  -ب

يجرى هذا الفحص على الحليب لمعرفة صالحيته لالستالم في مراكز جمع الحليب وفي معامل األلبان        

بهذا الفحص سوف ال  ولهذا الفحص أهمية كبيرة لمعامل تكثيف الحليب أو تعقيمه نظراً لكون الحليب الذي يتخثر

 يصلح ألغراض التكثيف أو التعقيم ألنه سوف يتخثر بدرجات الحرارة العالية المستعملة في مثل هذه الصناعة .

% ( إلى كمية مساوية من الحليب البقري الطازج ال  68إن إضافة محلول كحولي ) تركيزه  أساس الفحص :

يسبب أي تغيير في قوام الحليب ما لم يكن حامضياً أو إن الحليب غير طازج حيث تسبب تخثر الحليب وظهور 

الماء من البروتين مما  حبيبات بروتينية على جدران اإلناء الحاوي على الحليب أما تأثير الكحول فهو استخالص

 وهنالك أسباب اخرى قد تؤدي إلى تخثر الحليب ومنها : يؤدي إلى دنترة البروتين ) تغيير في طبيعته ( .

 اإلصابة بالتهاب الضرع . -1

 وجود اللبأ أو السرسوب حيث يحوي على كميات أعلى من األمالح . -2

( والتي تفرز أنزيمات مشابهة  Sweet curdlingحلو ) تلوث الحليب ببعض الميكروبات المسببة للتخثر ال -3

علماً أن هذه األسباب تؤدي إلى إعطاء نتيجة موجبة لفحص  Bacillus mycoides ألنزيم الرنين مثل بكتريا 

 الكحول .

 -طريقة عمل الفحص :

 مللتر من الحليب في انبوبة اختبار ثم أضف له كمية مساوية من الكحول . 5 – 3ضع  -1

 اخلط محتويات االنبوبة وذلك بإمالتها عدة مرات بهدوء . -2

 يجب أن تكون درجة حرارة الكحول والحليب مساوية لدرجة حرارة الغرفة . -3
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موجبة في حالة وجود تكتل بشكل كبير أو متوسط أو صغير على جدران االنبوبة . سالبة في حالة عدم  النتيجة :

 بات الحليب تجاه الحرارة .حصول تغير في الحليب مما يدل على ث

 % أو على أية حالة غير طبيعية . 0.20علماً ان وجود الكتل الكبيرة يدل على ان حموضة الحليب أكثر من 

 

 -: Turbidity testفحص التعكير  -جـ 

استعمل هذا الفحص لمعرفة فيما إذا كان الحليب معامل بدرجة حرارة عالية أم ال وخاصة درجة حرارة        

من األنواع التعقيم . يعتمد هذا الفحص على بعض البروتينات الموجودة في الحليب وخاصة بروتينات الشرش 

α-Lactalbumin  ،-Lactoglobolinβ . 

م 66شرش المذكورة أعاله تتأثر بدرجة الحرارة ان بروتينات ال  أساس الفحص :
ο

وأكثر حيث تتخثر وتترسب  

وان نسبة الترسيب تزداد مع زيادة درجة الحرارة المستعملة في المعاملة الحرارية وان هذه الظاهرة تسمى 

ينات فال تتأثر ( أي تغير طبيعة الجزيئة البروتينية من الناحية التركيبية . أما الكاز Denaturationبالدنترة ) 

بدرجات الحرارة العالية ) خاصة درجة حرارة البسترة أو التعقيم ( وعلى هذا األساس يتم فصل الكازينات عن 

من خالل إضافة  salting outباقي مكونات الحليب في بداية الفحص وذلك بترسيبها بطريقة التشبع الملحي 

لكازينات فقط بسبب معادلتها للشحنات السالبة الموجودة كمية من كبريتات األمونيوم التي تؤدي إلى ترسيب ا

   على جزيئات الكازينات ثم يجري الترشيح لغرض فصلها . أما الراشح فسوف يحتوي على بروتينات الشرش 

معاملته بحرارة الغليان فانه سوف  حليب غير المعامل بالحرارة ( . وعندال ) وهي عبارة عن بروتينات ذائبة في

بالحرارة مما أدى يتعكر . وفي حالة عدم تعكره فان ذلك يعني ان الحليب تحت الفحص سبق وان تمت معاملته 

   إلى فصلها مع الكازينات أثناء الترشيح .

 -طريقة عمل الفحص :

 غم من كبريتات األمونيوم النقية في وعاء مخروطي . 4ضع  -1

 مللتر من الحليب المراد فحصه .  20أضف لها  -2

 اخلطها لمدة دقيقة واحدة لغرض إذابة الكبريتات وترسيب الكازينات . -3

 دقائق إلكمال عملية الترسيب . 5اترك الوعاء لمدة  -4

 رشح النموذج من خالل ورق ترشيح وباستعمال قمع زجاجي . -5

 اجمع الراشح في انبوبة اختبار . -6

 دقائق . 5ة في حمام مائي أو ضعها على لهب مصباح لمدة اغمر االنبوب -7

 ج لمعرفة تعكير السائل المترشح أو عدم التعكير .افحص النموذ -8
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 فحوصات اختزال الحليب

ان هذه الفحوصات هي أيضاً من فحوصات استالم الحليب . ان نشاط وعدد األحياء المجهرية في الحليب        

الذي يصل مراكز جمع الحليب أو معامل األلبان يدل على درجة جودة ذلك الحليب ويحدد فيما إذا كان الحليب 

 طازجاً أم ال .

  -المجهرية في نموذج الحليب هي :ان الطرق المستخدمة لتقدير عدد األحياء        

 ومنها : Direct methodsالطرق المباشرة  -1

 . standard plate countالطريقة القياسية للعد البكتيري  -أ   

 . Viable countطريقة العد البكتيري للخاليا الحية  -ب   

 . Direct microscopic countالطريقة المايكروسكوبية المباشرة  -جـ   

ان الطرق أعاله توضح في دروس المايكروبيولوجي وبواسطة هذه الطرق يتم تقدير وتحديد عدد األحياء        

 المجهرية في حجم معين من الحليب وبشكل مباشر .

 . Indirect methodsالطرق غير المباشرة  -2

والتي تعتمد في األساس على عدد ونوع األحياء المجهرية المتواجدة في نموذج الحليب والتي تعطي داللة        

 -على عمر الحليب وظروف حفظه بعد الحلب . ومن هذه الطرق :

 . Methylene blue test فحص المثيلين األزرق  -أ   

 . Resazurin test فحص الريزاُزرين  -ب   

 -ذه الطرق فهو :أما أساس ه

تعتمد على اختزال صبغة معينة بسبب وجود األحياء المجهرية في النموذج المراد فحصه . ان هذه        

الفحوصات ال تعطي عدد األحياء المجهرية في النموذج ولكنها تعطي داللة على مدى تلوث الحليب ببعض 

 جات مختلفة من ناحية الجودة .األحياء المجهرية ونشاطها وبذلك يتم تصنيف الحليب إلى در

ان وجود هذه األحياء المجهرية في الحليب يؤدي إلى استهالك كمية األوكسجين في الحليب بحيث تسبب        

 مثل هذه الظروف تغيير لون بعض الصبغات الحساسة لعمليات األكسدة واالختزال في ثبات لونها .

ان الوقت الالزم لتغيير لون مثل هذه الصبغات نتيجة الستهالك األوكسجين بسبب وجود األحياء المجهرية        

 يتناسب تناسباً عكسياً مع عدد األحياء المجهرية الموجودة في نموذج الحليب .

تسبب االسراع في عملية اختزال لون الصبغة  Streptococcus lactisان األعداد الكبيرة من بكتريا        

تعتبر غير فعالة أو مؤثرة لمثل هذه  thermophilicالمستعملة ولكن معظم األحياء المجهرية المحبة للحرارة 

 الفحوصات .

 



 المحاضرة الرابعة                                                                                                                يمبادئ األلبان العمل

American public health association 1972 . Standard methods for the examination of dairy products . 
Washington D. C. U. S. A. 

 2الصفحة  
 

 

 . Resazurin test فحص الريزاُزرين 

) أي إزالة االوكسجين ختزالها الريزاُزرين عبارة عن صبغة زرقاء تتحول إلى مادة عديمة اللون عند ا إن   

 علماً ان اختزال هذه الصبغة يتم عبر مرحلتين :واضافة الهيدروجين إلى هذه الجزيئة ( 

عبر سلسلة من األلوان  resorufinرزوريوفين وفيها يتم تحويل صبغة الريزاُزرين إلى  المرحلة األولى : -أ

البنفسجي البراق ثم البنفسجي الفاقع ووبصورة متدرجة من اللون األزرق إلى اللون الوردي ماراً باللون 

 إن التغيير في هذه المرحلة يعتبر غير عكسي ..  البنفسجي المائل للوردي

( الى مركب عديم  resorufinوتتضمن تحويل الصبغة من اللون الوردي )رزوريوفين  : ثانيةالمرحلة ال -ب

 ان التغيير في هذه المرحلة يعتبر عكسياً في حالة توفر األوكسجين .( .  dihydro resorufinاللون يدعى )

 

Resazurin     - O            Resorufin      - O Dihydroresorufin     

 وردية اللون                صبغة زرقاء اللون         O +          عديمة اللون                                         

عوامل اخرى تؤثر على اختزال الصبغة إضافة الى عامل نشاط األحياء المجهرية في الحليب  ونظراً لوجود

 : هاومن

 وجود كريات البيضاء . -1   

 كميات األوكسجين المذابة في الحليب . -2   

 تعرض الحليب إلى الضوء أثناء التفاعل . -3   

لذا يجب حساب الوقت الالزم الختزال الصبغة كلياً من اللون األزرق إلى المركب عديم اللون من أجل التعرف 

 على درجة نظافة الحليب من الناحية البكتريولوجية .

كبات المختزلة من هذه الصبغة يدعى بجهاز ان الجهاز المستعمل لتحديد وتثبيت نسبة الريزازرين إلى المر       

( . ان نموذج الحليب الحاوي على الصبغة يوضع بجانب النموذج االخر الخالي من  Comparatorالمقارنة ) 

الصبغة بحيث يوجد مصدر ضوء على االثنين . يحتوي الجهاز على قرص معدني قابل للدوران يحتوي على 

ض تحريكها فوق نموذج الحليب المراد فحصه ومالحظة اللون المقارب خمسة قطع زجاجية ملونة ومرقمة لغر

 لنموذج الحليب خالل فترة زمنية معينة أما أن تكون عشر دقائق أو ساعة أو أكثر من ذلك .

 أهم فحوصات الريزازرين :

 الفحص السريع ) فحص عشرة دقائق ( : وهي طريقة سريعة جداً تتلخص باالتي : -أ

 في انبوبة معقمة ومزودة بغطاء . مللتر من الحليب الممزوج جيداً  10للتر من الصبغة الى م 1إضافة  -1   

 يحكم الغطاء وتقلب االنبوبة ببطء الى األسفل ثالث مرات . -2   
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م وبعد وصول درجة حرارة النموذج الى درجة  37.5توضع االنبوبة في حمام مائي بدرجة حرارة  -3   

 حرارة الحمام المائي يتم حساب الوقت .

بعد عشر دقائق يفحص النموذج الموجودفي االنبوبة في جهاز المقارنة للتعرف على جودة النموذج  -4   

 . 2.5رفض استالم الحليب اذا كانت القراءة أقل من باالستعانة بالجدول المرفق ، حيث يتم 

 

 

 رين المختزل وتطور االلوان المختلفة .از( يبين العالقة بين نسبة الريز1جدول رقم ) 

 اللون
قراءة جهاز 

 المقارنة

Resazurin 

% 

Resorufin 

% 

Dihydroresorufin 

% 
 جودة الحليب

 ممتاز صفر صفر 100 6 أزرق

 جيد جداً  صفر 20 80 5 بنفسجي فاتح

 جيد صفر 40 60 4 بنفسجي براق

وردي مائل 

 للبنفسجي
3 40 60 

 صفر
 متوسط

بنفسجي مائل 

 للوردي
2 20 80 

 صفر
 غير مقبول

 ردئ صفر 100 صفر 1 وردي 

 مرفوض كلياً  100 صفر صفر صفر عديم اللون

 

 االتي :قة كيتين : والطرعفحص السا -ب

من الحليب المراد فحصه في انبوبة مدرجة وتغلق جيداً وتوضع في الثالجة الى اليوم  مللتر 10يوضع  -1   

 التالي .

 مللتر من الصبغة ويمزج جيداً . 1يضاف لها  -2   

 37.5توضع االنبوبة في حمام مائي بدرجة حرارة  -3   
ο

ولمدة ساعتين وخالل هذه المدة تفحص االنبوبة كل  م

 نصف ساعة بواسطة جهاز مقارنة االلوان ..

ساعتين أو أقل يعتبر مرفوضاً . أما النموذج الذي ونه كلياً الى عديم اللون خالل ان النموذج الذي يتغير ل -4   

ويترك يتغير لونه الى عديم اللون ولكنه يصبح بين الوردي والبنفسجي فانه يعاد ثانية الى الحمام المائي   لم 

أو أقل فيعتبر النموذج مشكوك به .  2لمدة نصف ساعة اخرى ثم يفحص بعد ذلك ، فاذا كانت القراءة قدرها 

 ه .وعلى ضوء ذلك يتم ابالغ المنتج لتحسين طريقة انتاج الحليب في حقل
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 Milk Fat Determinationتقدير نسبة الدهن في الحليب 

 تتكون المادة الدهنية في الحليب من :

  Triglyceridesالكليسيريدات الثالثية  .1

 الدهنية ( .% من مجموع المادة  98- 97وتشكل الجزء الرئيسي للمادة الدهنية ) 

 . Diglyceridesالكليسيريدات الثنائية  .2     

 . Monoglyceridesالكليسيريدات االحادية  .3     

     4. Keto acid glycerides . 

 . Sterolsالستيروالت  .5     

مايكرون  5 – 2 ان المواد الدهنية أعاله توجد بشكل حبيبات صغيرة الحجم يتراوح قطر الواحدة منها من       

وذلك اعتماداً على صنف الحيوان وفترة الحلب . وان هذه الحبيبات موجودة في الحليب على شكل مستحلب من 

وهي ذات شكل كروي . وتوجد طبقة خارجية تحيط بالحبيبة (   Fat – in – waterنوع الدهن في الماء ) 

( ويتكون الغالف من مواد بروتينية  Fat globule membraneالدهنية تدعى غالف الحبيبة الدهنية ) 

وفوسفولبيدات . ان فائدة الغالف تكون من خالل منع تقارب الحبيبات مع بعضها ثم منع تكتلها وفصلها عن باقي 

 مكونات الحليب ، وان وجود شحنات سالبة على غالف الحبيبة الدهنية تسبب تنافر هذه الحبيبات عن بعضها .

ف الحبيبة يعتبر العامل الرئيسي في استقرار الحبيبة الدهنية في الحليب . وهناك عدد وعليه فان وجود غال       

 من العوامل التي تسبب تشقق الغالف والسماح لتحرر المادة الدهنية ومن أهم هذه العوامل : 

 : مثل التحريك الشديد للحليب وهذا هو األساس في طريقة الخض عند تحضير  العامل الفيزيائي

 الزبد من الحليب .

 : مثل حامض الكبريتيك المركز الذي يسبب اذابة الغالف وبالتالي  المحاليل الحامضية القوية

 على شكل طبقة منفصلة . تحرر المادة الدهنية من داخل الغالف وتجمعها

  مثل هيدروكسيد األمونيوم التي تسبب إذابة الغالف وتحرر المادة  القوية :المحاليل القاعدية

 الدهنية من داخل الحبيبة الدهنية .

 أهمية تقدير نسبة الدهن في الحليب :

 وجود الحوامض الدهنية األساسية  يعتبر الدهن مصدراً للطاقة إضافة إلىفة القيمة الغذائية للحليب : معر .1

 تقدير كلفة الحليب . .2

 المساعدة على إنتاج منتجات ألبان مختلفة من الحليب ذات نسب دهن مختلفة . .3

 إجراء األبحاث العلمية المختبرية . .4

 ضبط نوعية الحليب ومنتجات الحليب السائل . .5
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 ضبط وحفظ السجالت اليومية والشهرية لكل بقرة وعلى ضوئها يتم تحديد كمية الغذاء المعطى للحيوان  .6

 هناك ثالث طرق رئيسية : في الحليب : طرق قياس نسبة الدهن

 Volumetric methodsالطرق الحجمية  أواًل : 

وتعتمد على أساس فصل الدهن باستخدام مواد كيميائية مثل الحوامض العضوية المركزة والتي تؤدي إلى        

 -تمزيق األغلفة وبالتالي تحرر المادة الدهنية ثم تقاس حجمياً . أهم هذه الطرق :

 Gerber methodطريقة كيربر   .Babcock method        2طريقة بابكوك  .1

 Gravimetric methodsثانياً : الطرق الوزنية     

وتشمل على فصل المادة الدهنية بواسطة مذيبات عضوية ثم يتم تبخير المذيب وقياس وزن المادة الدهنية        

 المتبقية . وأهم هذِه الطرق :

  Rose – Gottlieb طريقة   .Majonnier            2 طريقة ماجونيير .1

  Indirect methodsثالثاً : الطريقة غير المباشرة    

وهذه الطريقة تعتمد على استخدام بعض خواص الحليب الفيزيائية وايجاد العالقة بين هذه الخواص ونسبة        

أو االعتماد على الوزن  اإليثرالدهن في الحليب مثالً استعمال خاصية معامل انكسار دهن الحليب في محلول 

. أو استعمال قابلية الحبيبة الدهنية على  ليبالحالنوعي أو مجموع المواد الصلبة وعالقتها بنسبة الدهن في 

 المستخدم في تقدير نسبة الدهن في الحليب . Milko – Testerانعكاس الضوء والتي يعتمد عليها جهاز 

 Babcock methodطريقة بابكوك 

طريقة سريعة ودقيقة وتعتمد على معاملة الحليب بكمية من حامض الكبريتيك المركز حيث  أساس الفحص :

. إن  Iso electric pointتترسب بروتينات الحليب الغروية وتذوب بسرعة بعد اجتياز نقطة التعادل الكهربائي 

رق الكثافة بين على ف اعتماداً عود صإذابة البروتينات مع بعض مكونات الحليب يترك المادة الدهنية حرة لل

هن في قنينة بابكوك الخاصة من خالل عنق امضي والوسط الدهني . حيث يتم قياس كمية الدالوسط المائي الح

 القنينة المدرجة بعد تعريضها الى فعل الطرد المركزي تحت درجة حرارة ثابتة .

 ان الحرارة الناتجة من تفاعل حامض الكبريتيك المركز مع باقي مكونات الحليب تعمل على :       

 السماح لها بالتجمع .المساعدة على إسالة محتويات الحبيبات الدهنية وبالتالي  .1

 لزوجة الوسط وتسهيل تجمع المادة الدهنية في الطبقة العلوية من قنينة بابكوك .المساعدة على تقليل  .2

 طريقة العمل :

 لى قنينة بابكوك .إمل من الحليب  17.6نقل  .1

 وبثالث دفعات وبشكل بطئ مع االستمرار في تدوير مل من حامض الكبريتيك المركز 17.5يضاف لها  .2

 القنينة حتى يتجانس الخليط تماماً .
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دورة / دقيقة ولمدة خمس  1000 – 700إجراء الطرد المركزي للقنينة ، حيث يدار الجهاز بسرعة  .3

م 60 – 55دقائق علماً ان الجهاز مسخن درجة حرارته 
ο
 . 

 

م 60يوقف الجهاز ويضاف ماء مقطر مسخن ) .4
ο

( الى أن يصل مستوى السائل في القنينة إلى أسفل  

 عنق الساق المدرجة . 

 يعاد الطرد المركزي لمدة  دقيقتين . .5

 . القنينة ساق الدهن إلىرتفع عمود خن  الى أن ياسثانيةً ويضاف ماء مقطر يوقف الجهاز  .6

 اد الطرد المركزي لمدة  دقيقة واحدة .يع .7

م 60 – 55تنقل االنبوبة إلى حمام مائي ) .8
ο 

( وبعد خمسة دقائق يتم قراءة ارتفاع عمود الدهن بواسطة 

 الفرجال  . وتعبر القراءة عن النسبة المئوية للدهن في الحليب .
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 مالحظة مهمة جداً :

يجب أن يكون عمود الدهن في ساق قنينة بابكوك شفافاً وذا لون أصفر ذهبي وخالي من المواد العالقة       

 الظاهرة . 

أما اذا كان لون الدهن فاتحاً وظهرت بعض القطع البيضاء في أسفل العمود فهذا يعني استعمال حامض        

مخفف أو كون نموذج الحليب بارداً أو استعملت كمية قليلة من الحامض . أما إذا كان لون الدهن غامقاً أو 

 و حامض قوي وعالي التركيزاحتوى على مواد عالقة غامقة فهذا بسبب إضافة كميات كبيرة من الحامض أ

    Gerber methodطريقة كيربر 

يعتمد على إضافة حامض الكربيتيك المركز الذي يعمل على إذابة جميع مكونات الحليب  أساس الفحص :

اعتماداً على فرق الكثافة وقوة الطرد  غير الدهنية وبالتالي تحرر الدهن ثم انفصاله في ساق قنينة كيربر

في هذه الطريقة المركزي . ثم تقاس كمية الدهن كنسبة مئوية بأخذ القراءة من على عنق قنينة كيربر . 

تضاف كمية من الكحول األميلي أثناء الفحص وذلك لغرض منع احتراق المادة الدهنية وبذلك يسهل قراءة 

 عمود الدهن المتكون .

 : طريقة العمل

مللتر من حامض الكبريتيك المركز في داخل قنينة كيربر بواسطة جهاز خاص أو  10وضع  .1

 بواسطة ماصة .

 مللتر من الحليب بواسطة ماصة وتضاف بهدوء وببطئ على عنق القنينة . 11يضاف لها  .2

 مللتر من الكحول االميلي بواسطة جهاز خاص . 1يضاف  .3

 خاص . تقفل القنينة بسداد مطاطي بواسطة مفتاح .4

 يتم رج القنينة بحركة دورانية لغرض مزج المحتويات واذابة الخثرة المتكونة . .5

 دقائق . 4دورة في الدقيقة ولمدة  1100إجراء الطرد المركزي بسرعة  .6

م 65توضع القنينة في حمام مائي )  .7
ο
 ( لمدة ثالث دقائق على أن يكون الساق إلى األعلى .  

 المفتاح ثم تؤخذ القراءة والتي تمثل نسبة الدهن في الحليب .يعدل عمود الدهن بواسطة  .8
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 Milk separation and cream processingفرز الحليب وصناعة القشطة 

هي عملية تعريض الحليب الى قوة الجاذبية األرضية أو الطرد المركزي لغرض  تعريف عملية فرز الحليب :

( واآلخر غني بالمادة البروتينية  creamالحصول على جزئين أحدهما غني بالدهن ويسمى القشطة أو الكريم ) 

 ( . skim milkوالسكرية ) خالي تقريباً من الدهن ( ويسمى الحليب الفرز ) 

 طرق فرز الحليب :

 . Gravity creaming of milkوالً : الفرز بالجاذبية األرضية أ

وهي الطريقة التقليدية ) المحلية ( لصناعة القشطة وكانت تستخدم على نطاق واسع قبل اكتشاف الطرق        

 الميكانيكية ) الفرازات ( . 

ان هذه الطريقة تعتمد على مبدأ صعود الحبيبات الدهنية إلى الجزء العلوي من الحليب ) وهذه عملية        

( إضافة  serumفيزيائية ( بسبب االختالف في الوزن النوعي بين المادة الدهنية والجزء غير الدهني ) المصل 

 الى ظاهرة تجمع الحبيبات الدهنية مع بعضها البعض .

 ول على القشطة بفعل الجاذبية :طرق الحص

 :  Shallow panطريقة استخدام األواني الضحلة  -1

وهي من أقدم الطرق المستخدمة في المناطق الريفية لبعض الدول العربية . تستخدم فيها أواني معدنية        

في مكان معتدل ضحلة ) غير عميقة ( حيث يوضع فيها الحليب الطازج ) بعد الحلب مباشرة ( ويترك فيها 

 ساعة تتكون طبقة قشطة فوق الحليب حيث تقشط .  36 – 24الحرارة وبعد 

  -من أهم عيوب هذه الطريقة :

 * تخثر ) تجبن ( مصل الحليب ) الجزء السفلي ( .

 * القشطة الناتجة دائماً تكون حامضية وال تصلح لصناعة الزبد .

 % ( . 1.5الى  حوالي * ارتفاع نسبة الدهن في مصل الحليب ) تصل   

 : Deep settingطريقة األواني العميقة  -2

لسحب الجزء إن أساس هذه الطريقة القديمة هو وضع الحليب في أواني عميقة مزودة بصمام في أسفلها        

م 7غير الدهني ) المصل ( بعد انتهاء فصل القشطة . عادةً يوضع االناء في حمام ثلجي درجة حرارته أقل من 
ο
 

ً ان نسبة فقد الدهن تزيد عن  24قد تستغرق عملية الفرز  % . كما ان القشطة الناتجة بهذه  0.2ساعة . علما

 الطريقة أجود نوعاً من تلك الناتجة من الطريقة األولى .

 لتقليل اللزوجة .التخفيف بالماء  -3

 : Centrifugal cream separatorثانياً : الفرز باستعمال الفرازات الميكانيكية 

 وتعتمد هذه الطرق على مبدأ مضاعفة قوة الجاذبية األرضية بأالف المرات .       

 علماً ان سرعة فصل الحبيبات الدهنية بطريقة الطرد المركزي تزداد بالعوامل التالية .
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 زيادة الفرق بين كثافة الجزء الدهني عن الجزء غير الدهني . -1

 الدورات في الدقيقة الواحدة ( .زيادة سرعة الفراز ) عدد  -2

 كبر حجم الحبيبات الدهنية . -3

 كبر قطر الفراز . -4

 انخفاض لزوجة الحليب . -5

عمله هو  وهو جهاز يستخدم قوة الطرد المركزي لفصل القشطة من الحليب وان أساس : Separatorالفراز 

قوة الجاذبية و قوة الطرد المركزي الناتجة  هما :لمخروط الدائري أثناء دورانه بقوتين تأثر الحليب عند دخوله ل

 عن الدوران .

 تركيب جهاز الفرز : يتكون الجهاز من ثالثة أجزاء رئيسية هي : 

 القاعدة . -1

 حوض الحليب . -2

 الجسم : ويعتبر المخروط هو الجزء المهم الذي يشكل جسم الفراز . -3

  -علماً ان المخروط يتكون من األجزاء الرئيسية األتية :       

 . Discs holderقاعدة المخروط  .1

 . Milk distributorالموزع  .2

 . Skimming discsاألطباق  .3

 حلقة مطاطية . .4

 . Cream disc طبق القشطة  .5

 . Bowl shellالغطاء الخارجي  .6

 . Bowl nutصامولة القفل  .7

 توابع المخروط ومنها : .8

 ميزاب الحليب الفرز . -أ

 ميزاب القشطة ويقع فوق ميزاب الحليب الفرز . -ب

 غطاء تنظيم دخول الحليب إلى المخروط ويركب فوق ميزاب القشطة وبداخله طوافة معدنية لتنظيم -جـ

 مقدار الحليب النازل .     

 -إجراء عملية الفرز :

 الفراز . الغرض من ذلك : وضع كمية من الماء الساخن في حوض التجهيز ثم يشغل -1

 تسخين أطباق الفراز وبالتالي منع التصاق الحبيبات الدهنية بها . -أ    

 المساعدة على تنظيف الفراز والتأكد من صحة تركيب أجزاءِه . -ب    
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بعد التخلص من الماء يتم وضع الحليب المراد فرزه في حوض التجهيز على أن تكون درجة حرارة الحليب  -2

م 38 – 32حدود في 
ο
  . 

 يشغل الفراز ويتم جمع الحليب الفرز والقشطة الناتجتين . -3

بعد اتمام الفرز تؤخذ كمية من الحليب الفرز وتعاد الى الفراز وذلك بهدف إزالة المادة الدهنية الملتصقة في  -4

 جدران األقماع .

 إيقاف الفراز ثم يفكك وتغسل أجزاءه . -5

 

 عملية الفرز : العوامل المؤثرة على

ان كفاءة الفراز على فصل المواد الدهنية من الحليب أثناء تحضير القشطة يمكن أن تحسب بقياس نسبة        

الدهن في كل من الحليب الكامل والحليب الفرز الناتج بعد عملية الفرز . ان أهم العوامل المؤثرة على عملية 

 الفرز هي :

 خاصة صحة تركيب أجزاءه إذ ان االهتزازات أثناء التشغيل تعود إلى عدم  الحالة الميكانيكية للفراز : -1

 .التثبيت 

 : إن ارتفاع درجة حرارة الحليب أثناء الفرز تؤدي إلى درجة حرارة الحليب : -2

 .انخفاض لزوجة الحليب  -أ      

انخفاض كثافة الدهن وكثافة الحليب الفرز حيث يزداد الفرق بين كثافتي الدهن والحليب الفرز مع ارتفاع                         -ب     

م 30درجة الحرارة ولغاية درجة 
ο  

 ثم يبدأ الفرق باالنخفاض .

 زيادة قطر الحبيبة الدهنية بسبب تمددها . -جـ     

م 38 – 32إلجراء عملية الفرز هي علماً ان أفضل درجة حرارة      
ο  

. 

 أما انخفاض درجة حرارة الحليب عن هذا الحد سوف يؤدي إلى :

 ارتفاع لزوجة القشطة . -أ        

 زيادة فقدان الدهن في الحليب الفرز . -ب      

التي ان زيادة سرعة الدخول ستؤدي إلى قلة قوة الطرد المركزي سرعة دخول الحليب إلى الفراز :  -3

 سيتعرض لها الحليب وبالتالي تكون عملية ازالة المادة الدهنية غير كاملة .

ان ارتفاع حموضة الحليب ستؤدي إلى انخفاض كفاءة الفراز حيث ان الحموضة العالية حموضة الحليب :  -4

 ينتج عنها ترسيب البروتينات مما يعيق مرور الحليب بين أقماع الفراز وغطاء المخروط .

ان عملية التجنيس للحليب ستؤدي إلى صعوبة إجراء عملية الفرز بسبب تفتيت م الحبيبات الدهنية : حج -5

 الحبيبات الدهنية وتصغير حجمها .
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ق ) األقماع ( وبشكل طبقة احيث تتجمع في الفراغات بين األطبوجود األوساخ في الحليب المراد فرزه :  -6

 بشكل سلبي على عملية الفرز . ( وبذلك تؤثر  separatory slimeتسمى ) 

 

 

 

 الفراز الميكانيكي
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 تركيب االقماع
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 Milk adulterationغش الحليب 

بأنه إضافة أية مادة غريبة الى الحليب أو نزع أي من مكونات الحليب الطبيعية بحيث  يعرف غش الحليب       

خداعه . ومن أهم مبررات غش الحليب هو يؤدي ذلك الى إلحاق الضرر بصحة واقتصاديات المستهلك أو 

 الحصول على الربح غير المشروع .

 غش الحليب وكيفية الكشف عنها :طرق 

 أوالً : الغش بإضافة الماء الى الحليب : وهذه الطريقة األكثر شيوعاً .

 ثانياً : الغش بإضافة حليب الخض .

 ثالثاً : الغش بنزع الدهن من الحليب ) فرز الحليب ( .

 -طرق الغش الثالث أعاله يمكن الكشف عنها بأحد الطرق اآلتية : إن

 تقدير الوزن النوعي للحليب : سوف نتطرق الى ذلك الحقاً . .1

 تقدير درجة انجماد الحليب . .2

 قياس معامل انعكاس الضوء . .3

 تقدير محتوى الحليب من الدهن والمواد الصلبة الكلية . .4

 

من اجل  Zeis immersion refractometerيستعمل لهذا الغرض جهاز  قياس معامل انعكاس الضوء :

قياس معامل انعكاس الضوء عند مروره في مصل الحليب حيث ان للحليب الطبيعي معامل انعكاس ضوء محدد 

 يتغير بتغير تركيب الحليب . ان هذا الجهاز يعطي نتائج غير دقيقة .

 

جة انجماد الحليب من أثبت صفاته وعليه فقياسها مهم للتعرف على نظراً لكون درقياس درجة انجماد الحليب : 

 % وهناك جهازين يستخدمان لهذا الغرض : 3غش الحليب بالماء والى حد 

a – Fiske cryoscope . 

b – Hortvet cryoscope . 

م 0.55-وتعتمد درجة انجماد قياسية للحليب مقدارها 
ο

درجة  % من الماء يرفع 1، حيث وجد إن إضافة  

 من درجة االنجماد القياسية . 1/100االنجماد في الحليب بمقدار 

 -وتحسب النسبة المئوية للماء المضاف حسب المعادلة اآلتية :       

 درجة انجماد النموذج  – درجة االنجماد القياسية                                                 

  ×   100نسبة الماء المضاف = 

 درجة االنجماد القياسية                                                           
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 -ومن طرق غش الحليب االخرى :

 غش الحليب باستبدال جزء أو كل دهن الحليب بدهون نباتية أو شحوم وهي أرخص ثمناً . رابعاً :   

 :ومن طرق الكشف عنها        

 ( . Butyric acidتقدير محتوى الحليب من الحامض الدهني البيوتيرك )  -1         

 تقدير محتوى الدهن من االحماض الدهنية غير المشبعة . - 2

 . Eفيتامين  تقدير محتوى الحليب من - 3

 يودي .للدهن مثل رقم التصوبن والرقم األتقدير بعض الثوابت  - 4

 غش الحليب بمحاولة إظهاره بنوعية أفضل من حالته الحقيقية : ومنها  خامساً :  

 إضافة مواد حافظة لمنع النشاط الميكروبي وتأخير تلف الحليب ، حيث تضاف مواد مثل -           1

 الفورمالديهايد والكاربونات .               

 . سبق تخفيفه بالماء إضافة النشأ لزيادة زوجة وكثافة الحليب الذي -           2

 . معاملة الحليب حرارياً : ويمكن الكشف عن ذلك بإجراء فحص التعكير -           3

 إضافة مادة ملونة إلى حليب الجاموس الذي سبق تخفيفه بالماء ليظهر وكأنه حليب أبقار ... وأهم -           4

 اروتين أو الكركم . وهناك طرق قياسية معتمدة لتقدير هذه المواد الملونة المستعملة هي صبغة الك              

 . كمية الكاروتين في الحليب             

 سادساً : غش الحليب بالصدفة أو الغش غير المقصود : 

 حيث يتم الغش بدون قصد أي ال توجد سوء نية من جانب مجهز أو منتج الحليب . ومن هذه الحاالت :       

 .  Antibiotics residuesبقايا المضادات الحيوية  -1    

عادة تستخدم المضادات الحيوية كعالج لبعض الحاالت المرضية أو قد تضاف الى المادة العلفية وفي كل      

 -األحوال ستنتقل عبر الدم الى الحليب . أما مخاطر وجودها في الحليب فهي :

a - ن .محاذير صحية على بعض المستهلكي 

b- قد تحصل مقاومة لهذه المضادات من قبل بعض االحياء المجهرية المرضية مما يؤدي الى اعتبارها عديمة 

 الفائدة في عالج االمراض .    

c- ال يمكن تصنيع الحليب المحتوي عليها وخاصة في صناعة االجبان أوااللبان المتخمرة حيث ان وجودها 

 يمنع نمو البكتريا الموجودة في البادئ المضاف .      

d- ان وجود المضادات في الحليب سوف يطيل من وقت اختزال صبغة المثلين االزرق أو الريزازورين مما 

 يعطي للحليب نوعية أحسن ولكنها غير حقيقية .    



 المحاضرة السادسة                                                مبادئ االلبان العملي                                       

Al-Fayadh , M. H. 1975. M . Sc. Thesis , University of Baghdad Iraq .    Al-Shabibi , M. M. A. , J. Tobias , S. 
L. Tuckey , and E. Langner . 1964. J. Dairy Sci. 47 : 259.  3الصفحة 

 

مالها ألغراض العالج ولكن يفضل لقد وجد ان بقايا المضادات تظهر في الحليب بعد اسبوع من استع       

 ساعة قبل خلط حليب االبقار المعالجة مع بقية االبقار . 96االنتظار لمدة 

 Tetracyclineو  Auromycinومن أهم المضادات الحيوية المستخدمة هي : 

 وهناك طرق للكشف عن بقايا المضادات الحيوية في الحليب .

 -بقايا المواد الكيميائية االخرى ، أما مصادرها فهي : – 2

  a- . بقايا المواد المستخدمة في مكافحة الحشرات واآلفات التي تصيب النبات أو الحيوان 

  b- . بقايا المواد الكيميائية المستعملة في التنظيف والتطهير والتعقيم في الحقول 

  c-  كدهان لجلود الحيوانات أو رشها على الحيوانات أو تستخدم كمسحوقبقايا المواد الكيميائية المستعملة 

 يضاف مع العلف الملوث . ومن أهم هذه المواد الهايبوكلوريدات .      

 

 : Specific gravityتقدير الوزن النوعي للحليب 

 ما هو الوزن النوعي ؟       

 كثافة الحليب                                              

 الوزن النوعي للحليب =  

 كثافة الماء                                             

     

 ان الوزن النوعي للحليب هو محصلة االوزان النوعية لمكوناته وكما في أدناه :

 الوزن النوعي النسبة  المكون

 1.000 %87 الماء

 0.93 %4-3.5 الدهن

 1.666 %5 الالكتوز

 1.346 %3.3 البروتينات

 4.120 0.7 االمالح

 

ً ان معدل الوزن النوعي للحليب البقري هو   1.036( وفي الحليب الفرز  1.034 – 1.029)  1.032علما

 . 1.000% دهن يساوي 30وللقشطة المحتوية على 

 للحليب :الغاية من تقدير الوزن النوعي 
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دليل قاطع على اضافة ماء الى  1.027الكشف عن حالة الغش بالماء : حيث ان نقصان الوزن النوعي عن  -1  

الحليب . كما ان نزع الدهن من الحليب يزيد الوزن النوعي وكذلك فان اضافة المواد الصلبة سوف يزيد من 

 الوزن النوعي للحليب .

عي في احتساب المواد الصلبة الكلية والمواد الصلبة غير الدهنية في الحليب كما يستفاد من تقدير الوزن النو -2

 وذلك باستعمال بعض المعادالت الخاصة .

 طرق تقدير الوزن النوعي :

 . Lactometersاستخدام المكاثيف  -1

 . Pycnometerاستخدام قنينة الكثافة  -2

 . Westphal balance  استخدام ميزان وستفال -3

 

 ف وقياس الوزن النوعي للحليبالمكثا

 توجد ثالث أنواع من المكاثيف وهي :

 . Quevenneين مكثاف كويف -1

 مكثاف مجلس صحة والية نيويورك االمريكية . -2

 . Watsonمكثاف  -3

فهو ان الجسم الذي يطفو في سائل يرفع الى االعلى بقوة مساوية لوزن السائل الذي  أما أساس عمل المكثاف

يزيحه ذلك الجسم وعليه فان الجسم يغطس الى عمق أكثر في السائل األقل كثافة عما هو عليه في السائل األكثر 

 كثافة .

م عبارة عن فراغ هوائي ان المكثاف عادة مصنوع من الزجاج ويتكون من ساق طويل ضيق متصل بجس       

وهو عبارة عن قاعدة محرار واالخر كبير يحتوي يساعده على الطوفان وينتهي الجسم بانتفاخين أحدهما صغير 

أما على الرصاص أو على كرات زئبقية ويعمل على تغطيس المكثاف الى العمق المطلوب وطوفانه بصورة 

 عمودية على الحليب .

وي على تدريجان احدهما علوي ويمثل تدريج المحرار أما السفلي فيمثل تدريج اما ساق المكثاف فيحت       

 ف . 60بدرجة حرارة  32( عادة تكون قراءة مكثاف الحليب االعتيادي هي  45 – 15الكثافة ) 
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 Butter makingصناعة الزبد   

 80هو منتوج غذائي يصنع من الحليب أو القشطة أو االثنين معاً ، يحتوي على ما ال يقل عن  تعريف الزبد :

 % دهن ، قد يستعمل البادئ والمادة الملونة والملح في تصنيع الزبدة وقد ال تستعمل هذِه المواد .

 د وكما يلي :يتكون الزبد من الدهن وحليب الخض والماء ويكون التركيب حسب نوع الزب تركيب الزبد :

 الملح % البروتين % الماء % الدهن % نوع الزبد

 2.15 0.84 16.45 80.47 الزبد المالح

 --- 0.95 18.05 81 الزبد الحلو

 

 عادةً تستخدم الطرق التالية :طرق صناعة الزبد : 

 الطريقة البدائية ) المحلية ( : -1

من أقدم الطرق وما تزال تستخدم على نطاق محدود في بعض مناطق األرياف العراقية ، وفي هذِه الطريقة      

تستخدم " الشجوة " وهي عبارة عن جلد غنم أو ماعز على شكل كيس ) قربة ( يوضع فيها الحليب الرائب حتى 

انه ثم تنفخ القربة وتعلق ويتم تحريكها بدفعها النصف مع قليل من الماء البارد لكي يمنع الزبد من االلتصاق بجدر

 لألمام والخلف حتى ينفصل الزبد عن الحليب الخض ) الشنينة ( .

  -من عيوب هذِه الطريقة :

 طريقة بدائية ال تتوفر فيها الشروط الصحية . -أ

 ال تعطي نتوج متجانس . -ب

 تصلح فقط لتصنيع كميات قليلة من الزبد ) أي ال تصلح لإلنتاج التجاري ( . -جـ

 

 : Churner methodطريقة الخضاض  -2

وهي الطريقة التجارية األكثر شيوعاً لتصنيع الزبد . هنالك أنواع مختلفة من الخضاضات فمنها الخشبية وتلك     

أ . وهناك أشكال مختلفة من الخضاضات فمنها االسطواني أو المصنوعة من األلمنيوم أو الحديد غير القابل للصد

ً . منها يتحرك بكامله أثناء التشغيل في حين  المخروطي الشكل . بعضها يتم تشغيله يدوياً ومنها يشغل كهربائيا

 يحتوي البعض االخر على خالط يتحرك بداخل الخضاض أي أن الخضاض ثابت أثناء التشغيل .

 

 بطريقة الخضاض :خطوات تصنيع الزبد 

% دهن والتي يجب أن  35 – 30( والحاوية على  creamالمادة المستخدمة في الصناعة هي القشطة )        

% كحامض الالكتيك حيث ان الحموضة المرتفعة تؤدي الى ترسيب  0.2تكون ذات حموضة ل تزيد عن 
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% فمن الممكن معادلتها  0.2ة تزيد عن البروتينات عند بسترة القشطة . عندما يكون لدينا قشطة ذات حموض

 بمادة قاعدية مثل : 

 هيدروكسيد الصوديوم   -2هيدروكسيد الكالسيوم                   -1

 بيكاربونات الصوديوم  -4كاربونات الصوديوم                    -3

 خليط من أكثر من مادة قلوية .  -5

ادلة الحموضة فمن الممكن حساب كمية القاعدة المطلوب وعند استعمال هيدروكسيد الكالسيوم لغرض مع

 استعمالها عن طريق المعادلة اآلتية :

  0.4933 ×% 0.2نسبة الحموضة الزائدة عن  ×كمية القاعدة المستعملة = كمية القشطة 

 ثابت ويختلف باختالف القاعدة المستعملة .  دهو عد 0.4933حيث ان الرقم 

 كاالتي :أما خطوات الصناعة فهي 

ً للقضاء على األحياء المجهرية المرضية واالخرى المسببة  بسترة القشطة : -أوالً  أي معاملة القشطة حراريا

 للتلف ومن الممكن استخدام أحد طرق البسترة اآلتية : 

م 74 – 72البسترة البطيئة  -أ    
ο
م 5لمدة نصف ساعة ثم تبرد إلى  

ο
 . 

م 90البسترة السريعة  -ب   
ο
م 5ثانية ثم تبرد إلى  15مدة ل 

ο
 . 

 البسترة تحت التفريغ : من أجل إزالة الروائح والطعوم الغريبة . -جـ   

 3عند الرغبة في صناعة زبد حامضي فعادةً يضاف البادئ إلى القشطة بنسبة  : إضافة البادئ واالنضاج -ثانياً 

م 22-20% من وزن القشطة المبسترة والمبردة إلى  5-
ο

. إن البادئ المستخدم هو عبارة عن مزرعة نقية  

 من األحياء المجهرية التالية :

   1) Streptococcus lactis . لغرض انتاج حامض الالكتيك من سكر الالكتوز 

   2) Streptococcus diacetolactis . النتاج حامض الالكتيك مع مركبات نكهة اخرى 

   3) Leuconostoc citrovorum  و Leuconostoc dextranicum  لغرض انتاج مركبات نكهة اخرى

 من حامض الستريك .

 وتعتبر المركبات التالية من أهم مركبات النكهة :     

       1- diacetyl 

       2 - acetyl methyl carbinol 

3- Butylene glycol 

4- aldehydes 
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م 22 – 20بعد إضافة البادئ أعاله يتم حضن القشطة على درجة حرارة 
ο

حتى يتم الحصول على  

م 4% حامض الالكتيك . تبرد إلى درجة حرارة  0.2حموضة قدرها 
ο 

ثم بعد ذلك ترفع
 

درجة حرارة 

م 11 – 9القشطة إلى 
ο 

م 15 – 12صيفاً و 
ο
 شتاءاً وذلك للتهيؤ لعملية الخض . 

 ً على طول السنة بغض النظر عن والغاية من ذلك هو لتصنيع زبد ملون ثابت  المادة الملونة : إضافة -ثالثا

 ، ويستخدم لهذا الغرض الكاروتين أو الكركم . و الجاموسأ القشطة سواء كانت من حليب البقرمصدر 

تنقل القشطة إلى الخضاض بحيث تشغل ثلث إلى نصف حجم  خض القشطة وتصريف الحليب الخض : -رابعاً 

م 11 – 9 الخضاض على أن تكون درجة حرارة القشطة 
ο 

م 15 – 12صيفاً و 
ο

ثم يغلق الخضاض  شتاءاً  

قافه للتخلص من الهواء والفقاعات المتكونة وذلك من خالل صمام خاص . يعاد يثم يتم إويشغل لعدة دورات 

دقيقة حتى تتكون حبيبات زبد بحجم حبة الحمص . يفصل الحليب الخض من فتحة  45 – 30التشغيل لمدة 

 على هيئة مصفاة .

على أن تكون  التي تم ازالتهابواسطة كمية من الماء النظيف تساوي كمية الحليب الخض غسل الزبد :  -خامساً 

م 3 – 2درجة حرارة الماء أقل بـ 
ο
 من درجة حرارة الزبد . 

 -إن الهدف من الغسل هو :   

 إزالة بقايا الحليب الخض . -أ   

 إزالة الروائح غير المرغوبة . -ب   

 تحسين قابلية حفظ الزبد . -جـ   

 تصليب حبيبات الزبد بحيث نتمكن من تجميعها وإزالتها من الخضاض . -د   

 ً % وحسب ذوق  3- 1خاصة في حالة صناعة الزبد المملح حيث يضاف الملح بنسبة  تمليح الزبد : -سادسا

 المستهلك ويضاف الملح لغرض :

 تحسين طعم الزبد وقوامه . -أ   

 مادة حافظة ) للحد من نمو ونشاط األحياء المجهرية ( . -ب   

 من الزمن والغاية من ذلك : تجري هذه الخطوة عن طريق تشغيل الخضاض لمدةعصر الزبد وخدمته :  -سابعاً 

 إكساب الزبد قوامه المطلوب . -أ    

 التخلص من الرطوبة . -ب    

 توزيع الملح والماء بصورة متجانسة في الزبد . -جـ   

حيث يقطع الزبد بواسطة مكائن خاصة حسب األوزان أو الحجوم ثم يغلف بورق تعبئة وتغليف الزبد :  -ثامناً 

 مبردة لحين التسويق .خاص ويخزن في غرف 

 ما المقصود بريع الزبد ؟



 المحاضرة الثامنة                                                                                 مبادئ االلبان العملي         

Al-Fayadh , M. H. 1975. M . Sc. Thesis , University of Baghdad Iraq .    Al-Shabibi , M. M. A. , J. Tobias , S. 
L. Tuckey , and E. Langner . 1964. J. Dairy Sci. 47 : 259.  4الصفحة 

 

هو الفرق بين وزن الزبد الناتج عن كمية معينة من دهن الحليب المستعمل في تصنيع الزبد ، وهو نسبة مئوية    

 أما مصدر الريع فهو الزيادة الناجمة عن الماء ، الملح والبروتين . 

% على التوالي  0.8% و  2% ،  16لملح والبروتين في الزبد هي مثال // لو اعتبرنا ان النسب المئوية للماء وا

% فسوف نستطيع حساب كمية الزبد المتوقع بالمعادلة  1.5وان نسبة الدهن المفقود مع الحليب الخض هي 

 التالية :

           

            100                   

                                       ×   (100 – 1.5  = )121.3 

100 –  (16  +2  +0.8 ) 

 % . 21.3=  100 – 121.3وبذلك ستكون نسبة الريع هي 

 الطرق المستمرة لتصنيع الزبد : -3

نتجة من الزبد إضافة إلى محاولة تقليل كلفة االنتاج فقد تم االتجاه نحو استخدام ممن أجل زيادة الكميات ال    

 -هذه الطرق تعتمد على أحد األساسين التاليين :الطرق المستمرة في الصناعة . ان 

 98 -75إذ يعاد الفرز بالفرازات لعدة مرات حتى تصبح نسبة الدهن في المنتوج حوالي طرق الفرز المركز :  -أ

بعد تبريد القشطة ويرافق ذلك تغير حالة االستحالب فيها من استحالب الدهن في الماء إلى استحالب  %

. وبعد ذلك يتم التخلص من الحليب الخض  Transmutatorتخدام جهاز يسمى المحول الماء في الدهن باس

 وكذلك السيطرة على نسبة الرطوبة والملح واللون بطرق ميكانيكية متطورة .

باستخدام خضاضات سريعة ، حيث تتحرك الخضاضات بصورة عنيفة تؤدي إلى  طرق الخض السريع : -ب

 ة ال تتجاوز دقيقتان .تحويل القشطة إلى زبد خالل فتر

 مزايا الطرق المستمرة :

 إنتاج كميات كبيرة من الزبد بوقت قصير . .1

 التقليل من فرص التلوث باألحياء المجهرية . .2

 تقليل كلف االنتاج . .3

 عيوب الطرق المستمرة :

 نسبة الدهن المفقود مع الحليب الخض تكون أعلى مما في حالة الطرق التقليدية ..  1      

 قوام الزبد الناتج أقل جودة من قوام الزبد الناتج بالطرق التقليدية ..   2      
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 Cheese makingصناعة الجبن 

من الحليب الكامل أو الحليب الفرز أو  هو المنتوج المصنع من خثرة مستحصلة:  تعريف صناعة الجبن       

 المفروز جزئياً أو من حليب الخض أو مزيج ) خليط ( لبعض أو لكل هذه المنتجات .

عادةً تنتج الخثرة من استعمال بعض األنزيمات وبشكل خاص انزيم الرنين ) الكايموسين ( أو الحوامض        

لة الخثرة حرارياً أو مايكروبايولوجياً  أو كيميائياً لغرض العضوية وخاصةً حامض الالكتيك . من الممكن معام

  الحصول على ناتج بمواصفات محددة .

يتكون الجبن بصورة رئيسية من المواد البروتينية والمواد الدهنية والماء حيث تختلف نسبة هذه  تركيب الجبن :

  المكونات اعتماداً على :

 مصدر الحليب . .1

 ، فرز أو حليب خض ... الخ ( .نوع الحليب ) كامل الدسم  .2

 طريقة الصناعة . .3

% من المواد المعدنية تنتقل الى الجبن بينما يفقد  50% من دهون وكازينات الحليب الكامل مع  95ان حوالي 

مع الشرش كل من بروتينات الشرش الذائبة وسكر الالكتوز ونسبة كبيرة من األمالح والفيتامينات الذائبة في 

 الماء .

 األجبان : أنواع

 -يمكن تصنيف األجبان على أساسين هما :

 حيث على هذا االساس هناك ثالثة مجاميع من األجبان وهي : أوالً : نسبة الرطوبة في المنتوج النهائي :

 .  Soft cheeseاألجبان الطرية  .1

 . Semi hard cheese األجبان نصف الجافة  .2

 . Hard cheeseاألجبان الجافة  .3

     حيث تصنف األجبان على أساس قوة نكهتها ونوع األحياء المجهرية المستعملة ثانياً : طريقة ودرجة االنضاج : 

 في االنضاج إلى :

 . Sharp cheesesاأللبان قوية النكهة  .1

 . Mild cheesesاألجبان خفيفة النكهة  .2

 . Mold – ripened cheesesاألجبان المنضجة بالعفن  .3

 .  Bacteria – ripened cheeses المنضجة بالبكتريااألجبان  .4

 



 المحاضرة التاسعة                                                                                    مبادئ األلبان ) العملي (

Al-Fayadh , M. H. 1975. M . Sc. Thesis , University of Baghdad Iraq .    Al-Shabibi , M. M. A. , J. Tobias , S. 
L. Tuckey , and E. Langner . 1964. J. Dairy Sci. 47 : 259.  2الصفحة 

 

 علماً ان نسبة الرطوبة في األجبان هي كاالتي :

 % 75 – 45األجبان الطرية          -  

 %  42 – 36األجبان نصف الجافة   -  

 % 36 – 25األجبان الجافة           -  

 ما المقصود باالنضاج ؟

ان انضاج الجبن هو التغيرات التي تحصل في الصفات الكيميائية والفيزيائية لألجبان أثناء تصنيعها        

وخزنها ومعاملتها تحت ظروف معينة ابتداءاً من مرحلة ترسيب الخثرة وانتهاءاً بمرحلة الخزن والتجهيز . 

ضافة الى القوام والتركيب الكلي للجبن ، وتشمل هذه التغيرات ما يحصل من تغييرا في مواد النكهة والطعم ا

حيث تتحلل البروتينات الى مركبات ببتيدية وحوامض أمينية بسبب التأثير الحامضي داخل تركيب الجبن مسببة 

وجود بعض الفقاعات ، أو تكوين النكهة الخاصة للصنف المعين بسبب تحلل بعض مكوناته مثل تحلل الدهن 

نخة . عادةً توجد أصناف عديدة من األجبان في العالم والتي قد تصل الى أكثر من وانتاج النكهة الخاصة المتز

 صنف منها العالمي والمحلي . 800

 تأثير المنفحة على كازينات الحليب :

ان المنفحة هي المستخلص الحاوي على انزيم الكايموسين ) الرنين ( والذي يضاف الى الحليب أثناء        

رسيب الكازينات وتكوين ما يسمى " الخثرة " . علماً انها تستخدم عند استخدام اسلوب صناعة الجبن لغرض ت

 التجبن االنزيمي . 

% من مجموع البروتينات في الحليب وانها غير  80من االمور المعروفة ان كازينات الحليب تشكل        

و    α - casein  ،- casine β   ، - casineγمتجانسة أي انها تتكون من مجموعة من البروتينات وأهمها : 

k- casine  وأهم ما يميز .k- casine : عن بقية الكازينات 

 عمله الوقائي لمنع ترسيب بقية الكازينات بسبب وجود الكالسيوم في الحليب . .1

 ال يترسب وال يتأثر بتركيز الكالسيوم الطبيعي الموجود في الحليب . .2

يث يحتوي على بعض المواد السكرية واألواصر الكبريتية التي اختالف تركيبه عن بقية الكازينات ح .3

 تلعب دوراً في اعطاء الخواص المذكورة أعاله .

انه الكازين الوحيد الذي يتأثر بانزيم الكايموسين ) الرنين ( خالل الوقت الالزم لتجبن الحليب بهذا  .4

 االنزيم .

 بمرحلتين هما :ان تأثير الرنين على عملية تخثر ) تجبن ( الحليب تمر 

تشمل تحلل جزيئة الكاباكازين   -مرحلة التغيرات الكيميائية التي يسببها عمل هذا االنزيم : المرحلة االولى : -1

 (k-casine  بفعل هذا االنزيم والذي يحلل االصرة الببتيدية التي تربط الحامض األميني )phenylalanine 
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والواقعة في الثلث األخير من الجزيئة البروتينية مسببة شطر الجزيئة الى  methionineبالحامض األميني 

 شطرين هما :

Para - k-casine         . الشطر غير الذائب في الوسط 

Glycomacro peptide      . الشطر الذائب في الوسط 

Para - k-casine  +  Glycomacro  peptide                                       
Rennin

   k-casine     

سوف تفقد خاصيتها في العمل الوقائي لمنع ترسيب بقية الكازينات  k-casineوعند هذا التحلل فان جزيئة  

 للترسيب بوجود ايونات الكالسيوم وعندها تبدأ المرحلة الثانية .

حصول التجبن في الحليب : حيث تتجمع الجسيمات الكازينية بنظام معين وبفعل ايونات  المرحلة الثانية : -2

الكالسيوم لتكوين الخثرة أي من خالل االرتباط الذي يحصل نتيجة وجود أيونات الكالسيوم في الوسط ولهذا 

 حليب .حالة بطئ أو عدم حصول تجبن الحليب عند عدم وجود أو انخفاض الكالسيوم في الالسبب نجد 

 صناعة الجبن الطري :

حوض الجبن ، قوالب الجبن ، المكبس ، سكاكين تقطيع الخثرة ، محارير ، منضدة الترشيح  األجهزة المطلوبة :

 ، أدوات مختبرية لقياس الحموضة ونسبة الدهن .

 المنفحة ، البادئ ، الحليب ، مواد التنظيف والتعقيم . المواد المطلوبة :

 الجبن الطري فهي كما يأتي :أما خطوات صناعة 

 وذلك من خالل اجراء بعض الفحوصات مثالً : تهيئة الحليب المستعمل : .1

 % . 0.18فحص الحموضة : يجب أن ال تزيد عن  -أ

فحص الغش الزالة الدهن او اضافة الماء الى الحليب ) قياس الكثافة مثالً ( وقياس الدهن بطريقة  -ب

 كيربر أو بابكوك .

 الحليب .تصفية  -جـ

من أجل القضاء على جميع األحياء المجهرية المرضية ومعظم األحياء المسببة لتلف بسترة الحليب :  .2

 ثانية وحسب طريقة البسترة 15م لمدة  71م لمدة نصف ساعة أو  63الحليب تستخدم المعاملة الحرارية 

اكل تصنيعية ومن ان ارتفاع درجة حرارة البسترة عن الحد المطلوب سوف يؤدي الى حصول مش

 أهمها بطئ عملية التجبن بعد اضافة المنفحة وانتاج خثرة ضعيفة القوام ، ويعود السبب في ذلك الى :

ترسيب أيونات الكالسيوم : حيث ان الحرارة العالية تؤدي الى تحول قسم من الكالسيوم الذائب الى  –أ 

الحالة الغروية ) راسبة ( ، وكما كان الكالسيوم المتأين في الوسط ضرورياً إلكمال المرحلة الثانية لعمل 

 المنفحة لذا فان انخفاض نسبته ستؤدي الى ابطاء عملية التجبن .

الحرارة العالية تؤدي الى تفاعل بروتينات الشرش مع الكاباكازين الذي يحيط الجسيمة الكازينية ان  -ب

من خالل تداخل الروابط الكبريتية في كال النوعين من البروتينات مسببة تأخر عمل المنفحة على 
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انزيم الكايموسين  الكاباكازين بسبب التغير الذي يحدث لهذا البروتين وبذلك تتأخر المرحلة االولى لفعل

 على عملية التخثر . 

عادة يمكن حل أو تالفي المسبب االول أعاله من خالل اضافة كمية من أيونات الكالسيوم على شكل 

 من كمية الحليب . 0.02 – 0.01كلوريد الكالسيوم وبتركيز 

لعبوة . يتم تحضير محلول مسحوق المنفحة وحسب التعليمات الموجودة على اضافة المنفحة : ا  .3

م )  30ويضاف المحلول الى الحليب في حوض التجبن على ان تكون درجة حرارة الحليب في حدود 

 45 – 30راكداً لمدة وتسمى درجة حرارة التنفيح ( . ويتم خلط الحليب لمدة ثالثة دقائق ويترك الحليب 

 دقيقة ثم يفحص اكتمال التجبن بأساليب مختلفة منها : 

 الضغط على الخثرة في جانب حوض التجبن فتنخفض الخثرة عن الجدار بصورة واضحة . –أ 

 يعمل شق في الخثرة بواسطة السكين وعدم بقاء قطع متخثرة على السكين داللة على اكتمال التجبن  -ب

ى بواسطة سكاكين طولية وعرضية بعد اكتمال التجبن ، مما يؤدي الى تحول الخثرة ال تقطيع الخثرة : .4

مكعبات صغيرة الخجم . تجري هذه العملية بهدوء . ان الغرض من هذه الطريقة في التقطيع هوالسماح 

 للشرش ان ينضح ويخرج بسهولة من جسم الخثرة لتقليل نسبة الرطوبة في الجبن الناتج .

بصورة  دقائق راكدة ثم بعد ذلك يتم تحريك الخثرة 10 – 5بعد تقطيع الخثرة تترك لمدة  فصل الشرش : .5

بطيئة وقد ترفع درجة حرارة الخثرة لالسراع من تصريف الشرش وتسمى هذه العملية بالطبخ ) 

cooking  . ويتم تصريف الشرش من أسفل فتحة الحوض وباستخدام مصافي خاصة . ) 

% من وزن الخثرة وحسب رغبة المستهلك . يخلط الملح  4 – 1يضاف الملح بنسبة  اضافة الملح : .6

جيداً والغرض من اضافة الملح هو : مادة حافظة ، المساعدة على تصريف كمية من الشرش و تحسين 

 الطعم 

تستخدم قوالب معدينة أو خشبية والتي قد تبطن بطبقة من القماش الململ لغرض منع  تعبئة القوالب : .7

ثم ساعة  2 – 1الصغيرة . وبعد تعبئة الخثرة في القوالب توضع األثقال لمدة تسرب بعض قطع الخثرة 

   م الى حين التقطيع والتغليف والتسويق . 5 – 4ترفع االثقال وتنقل القوالب الى غرف مبردة 
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 Fermented milkمتخمرات الحليب    

منتجات يعتمد في صناعتها على تنمية بعض األحياء المجهرية المعينة التي تستهلك الالكتوز في             

 0.70 – 0.60بصورة رئيسية عند وصول نسبة هذا الحامض الى حوالي  كتيكالحليب وتحوله الى حامض الال

ن مواصفات هذه % تتخثر المكونات الكازينية في الحليب محولة قوام الحليب الى الهيئة الشبه صلبة والتي هي م

 % ( . 1 – 0.85الطعم يفضل ان تكون الحموضة أعلى من ذلك ) المنتجات ولتحسين 

 بكتريا                                

 حامض الكتيك + نكهة                              الكتوز في الحليب  

 رة ) بادئ (يخم                         

 كازين ) في نفس الحليب ( + حامض الالكتيك                           كازين مترسب ذو طعم حامض ونكهة

 أنواع المتخمرات :

 تختلف أنواع المتخمرات عن بعضها البعض بنوع البادئ المستعمل:       

فيسمى المنتوج اللبن البلغاري  Lactobacillus bulgaricusإذا استعمل بادئ يحتوي على بكتريا  .1

Bulgarican milk . 

فيسمى المنتوج اللبن  Lactobacillus acidophilusوإذا استعمل بادئ يحوي على بكتريا  .2

 .  Acidophilus milkاألسيدوفيلي 

 Streptococcusو Lactobacillus bulgaricus وإذا استعمل بادئ يحوي على بكتريا .3

thermophiles  بنسب متساوية يسمى الناتج باليوكرتYoyghurt . 

أما اذا أضيف الى الحليب الخض نفس البادئ الذي يستعمل لصناعة الزبد والمكون من بكتريا حامض  .4

وبكتريا حامض الستريك  Streptococcus lactisو  Streptococcus cremorisتيك  الالك

Leuconostoc citrovorum  وLeuconostoc paracitrovorum  فيسمى الناتج بحليب الخض

 .  cultured butter milkالمتخمر 

 kumisالالكتيكي مثل منتوج هذا وان هنالك بعض المتخمرات التي يحدث فيها تخمر كحولي إضافة الى التخمر 

ضافة إ Lactobacillus bulgaricusو  Streptococcus lactisالتي تعتمد في تكونها على بكتريا  kerirو 

نتجة للكحول وما دام البادئ قد اختلف فال بد اذن من ذكر بعض االختالفات االخرى مالى بعض الخمائر ال

 المهمة في التصنيع .

درجة حرارة الحضن )م بادئ %نسبة اضافة ال المنتوج
ο
 مدة التخثر ) ساعة ( (

 14 - 10 37 1 اللبن البلغاري

 24 – 18 37 2 اللبن االسيدوفيلي

 16 – 12 21 1 حليب الخض المتخمر

 3 - 2.5 42 3 – 1 اليوَكرت
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 تنشيط البادئ :

( حليب معقمفي حليب خالي من أي بكتريا اخرى ) البادئ عبارة عن نوع أو أكثر من بكتريا منتخبة ومنماة       

 حتى حدث في هذا الحليب تخثر بسبب تطور الحموضة من جراء عمل البكتريا .

ان هذا النوع ) الحليب المتخثر بفعل البكتريا ( يسمى بالنوع السائل ، ويمكن استعماله في التصنيع مباشرة         

 وكذلك تحضير بادئ جديد منه اال ان من عيوبه انه يفقد حيويته بعد فترة حتى لو حفظ في الثالجة . 

محفوظ في قناني صغيرة مغلقة جيداً وهذا و Freeze dryingهنالك نوع اخر مجفف بطريقة التجميد        

النوع يمكن حفظه مدة طويلة تصل الى أكثر من سنة . اال انه ال يمكن استعماله في التصنيع مباشرة اال بعد 

ذا تخثر الحليب استعملت منه كمية في تلقيح كمية اخرى من الحليب إتنشيطه وذلك بتنميته في حليب معقم ، ف

بح فترة التخثر ثابتة بعد ان كانت في عمليات التلقيح االولى طويلة ثم تناقصت بسبب المعقم ، وهكذا حتى تص

زيادة نشاط البادئ حتى ثبت الوقت الالزم للتخثر ، عندئذ تحضر قنينتين من البادئ النشط تسمى احداهما ببادئ 

في تحضير بادئ تصنيع  ( التي يمكن استعمالها mother cultureواالخرى بالبادئ االم )  starterالتصنيع 

وبادئ ام اخر . اما بادئ التصنيع فيمكن اضافته الى الحليب مباشرة لتصنيعه الى منتوج ، كما يمكن تحضير 

الذي يمكن استعماله في  Bulk cultureلتر ( أو بادئ كبير  5) حجم  intermediate cultureبادئ وسطي 

 حالة تصنيع كميات كبيرة من الحليب .

 :صفات المتخمرات  طرق تحسين

رفع نسبة المواد الصلبة غير الدهنية وهذا يزيد من تماسك المنتوج ومقاومته للرج ويساعد كذلك على  .1

 عدم نضوح الشرش .

البسترة العالية : البسترة البطيئة أو السريعة المعروفة كافية للتخلص من مكروبات الحليب الخام ومع  .2

هو احداث تكتل لبروتينات الشرش وزيادة قابليتها على  ذلك فان الحرارة ترفع أكثر لسبب اخر

امتصاص الماء مما يزيد من تماسك المنتوج ولزوجته اضافة الى ان الحرارة العالية تؤدي الى تحرر 

 حوامض امينية حرة من بروتينات الحليب تكون ذات فائدة غذائية لبكتريا البادئ .

تتكون طبقة الكريم في األعلى ما يجعل الطبقة السفلى  التجنيس : يتوزع الدهن على كل المنتوج فال .3

فقيرة بالدهن اضافة الى ان الكريم يسحب معه الكثير من بكتريا البادئ مما يسبب في طول فترة التخثر 

وعدم تجانسه بين أعلى وأسفل المنتوج . كما ان التجنيس يعطي المنتوج مظهراً ناعماً لماعاً مرغوباً فيه 

 المنتوج المجنس اسهل هضماً من المنتوج العادي .اضافة الى ان 

 اضافة بعض المثبتات : مثل الجيالتين ال تستعمل بكثرة والغاية منها زيادة تماسك المنتوج . .4

 رت المطعم .اضافة بعض النكهات الطبيعية والفواكه المهروسة لتحسين طعمه كما في اليوكَ  .5

 رت : صناعة اليوك  

 % . 3حليب فرز ونسبة الدهن  بإضافة%  12تعديل نسبة المواد الصلبة غير الدهنية الى  .1



 المحاضرة العاشرة                                                                                 لبان ) العملي (  مبادئ اال
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م 60التجنيس : ترفع حرارة الحليب اوالً الى  .2
ο
كغم / سم 100ثم يجنس على  

2
كغم / انج 1500)  

2
 . ) 

م 90 – 85البسترة : تكون عالية على حرارة  .3
ο
 دقيقة . 15 – 10/  

م 45التبريد الى  .4
ο 

وهذه الحرارة أعلى من الحرارة المقررة لصناعة اليوَكرت بثالث درجات ويعتبر هذا 

االجراء
 

 ً  الحرارة عند التلقيح بالبادئ . حتى ال تنخفض احتياطيا

 % ويخلط جيداً . 3 – 1بنسبة :  التلقيح بالبادئ .5

م 42وضعه في الحاضنة على درجة حرارة  .6
ο 

 ساعة حيث يحدث التخثر . 3 2.5لمدة 

تبريد الالتبريد : يفضل ان ال يكون مفاجئاً حتى ال يحدث تقلص أو انكماش فينفصل الشرش لذلك يفضل  .7

م30الى 
ο 

م 15لمدة نصف ساعة ثم الى 
ο 

5ثم الى 
 

م
ο

. تكون الحموضة عند اخراج المنتوج من  

 اليوَكرت.ه الحموضة المطلوبة في % اثناء التبريد وهذ0.90–0.85% ترفع الى 0.70–0.65الحاضنة 

 طبيعة عمل بكتريا اليوك رت :

 Lactobacillusو  Streptococcus thermophilesعند تلقيح الحليب بالبادئ المكون من خليط من        

bulgaricus البكتريا الكروية بسرعة أكثر من العصوية ولذا فان انتاج الحموضة يعزى الى نشاط  تنمو

Streptococcus thermophiles  ثم تزيد البكتريا العصوية في العدد بحيث انه في نهاية فترة الحضانة تقارب

عدد المكروبات الكروية . ويتكون الحامض في الفترة االخيرة من الحضانة نتيجة لنشاط بكتريا 

Lactobacillus bulgaricus . 

 : عيوب اليوك رت

 عدم حدوث التخثر : اسبابها: .1

 مواد معقمة من االواني المستعملة .احتواء الحليب على بقايا  -أ

 احتواء الحليب على مضادات حيوية بسبب معالجة االبقار . –ب 

 االصابة بالبكتريوفاج لذا يجب تبديل ساللة البكتريا عند ظهور هذا التلوث . -جـ 

 قلة الحموضة أو بطأ تكون الخثرة : اسبابها : .2

 قلة كمية التلقيح . –أ 

 انخفاض درجة حرارة الحاضنة . –ب 

 نضوح الشرش : اسبايه : .3

 تطور الحموضة وانكماش الخثرة ثم ظهور الشرش .  وبالتاليابقاء المنتوج فترة طويلة في الحاضنة  –أ 

 تكسر الخثرة بسبب الرج أثناء فترة الحضانة . –ب 

 تكسرها .التأخر في التعبئة مما يسبب تخثر جزئي أثناءها فتسبب التعبئة  -جـ 

 ارتفاع درجة حرارة الحاضنة . –د 

 ظهور غازات أو روائح غير مرغوبة : بسبب التلوث ببكتريا القولون أو الخمائر . -هـ 


