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:تركيب الحليب

مكون من مكوناته والعدد مرشح للزيادة مع 100يعد الحليب من األغذية معقدة التركيب وقد عرف إلى اآلن أكثر من 

نواع اخرى من بعض مكونات الحليب يعد متخصص به حصراً وال يوجد في أ. تقدم طرق التحليل والكشف عن لمركبات

.األغذية مثال ذلك سكر الالكتوز والحامض الدهني البيوترك

ير لبعض العناصر بعض مكونات الحليب توجد بكميات جيدة فيه مثل الكالسيوم والفسفور، في حين أنه يمكن اعتباره فق

فهو غير Cن المهمة مثل الحديد والنحاس والمنغنيز، كما أن الحليب يعاني من نقص في بعض الفيتامينات مثل فيتامي

ر عند الوالدة الغذائية ومتطلبات النمو الكاملة؛ يمكن القول أن األطفال الصغااألحتياجاتموجود بكميات كافية لتجهيز 

ديد ولكن مع تقدم عمر الرضيع يصبح البد من تدعيم غذائه اليومي بالعDتمتلك مخزون البأس به من الحديد وفيتامين 

.Cو Dمن المغذيات كالحديد وفيتامين 

 ً لعوامل عديدة كما ذكرنا فان مكونات الحليب تكون ثابتة  من حيث تواجدها فيه إال أن نسب هذه المكونات تتفاوت تبعا

سبب البيئة البعض منها خاص بالحيوان كالنوع والجنس والعوامل الوراثية واالختالفات الفردية والبعض اآلخر يكون ب

لمركبات المشتتة والذي ينص على أن اوايكنروظروف تنمية الحيوان، وأن هذا التباين ليس ثابتاً ولكنه يعتمد على قانون 

غيراً وأكثرها والمتوزعة بشكل دقيق ومتجانس في الحليب تكون أقل عرضة للتغيير، وعليه فان أول مكونات الحليب ت

.معادنهي الدهون تليها الكازينات والبروتينات األخرى ثم سكر الحليب أما أقل المكونات تغيراً فهي األمالح وال

:وفيما يلي سنتعرف على أهم العوامل المسببة إلختالف نسب مكونات الحليب 

التي إن حليب الحيوانات المختلفة يحتوي دائما على نفس المكونات ولكن نسب هذه المكونات هي: نوع الحيوان-1

طاقة وذلك بالمقارنة تختلف، حيث يتميز حليب األم والفرس بانخفاض محتواه من البروتين في حين ترتفع فيه مصادر ال

يحتاجه فكلما قصر الوقت الذيوأحتياجاتهاإن ذلك يرجع إلى طبيعة نمو صغار اللبائن . مع حليب اللبائن األخرى

.بقار في حليب األمايالحظالرضيع لمضاعفة وزنه زادت نسبة البروتينات فيه على حساب باقي المكونات وهذا 



يبين الجدول أدناه تأثير نوع الحيوان على اختالف نسب مكونات الحليب 

ر بساللة الحيوان إن لساللة الحيوان تأثيراً كبيراً على تركيب الحليب، حيث يالحظ أن أهم مكون يتأث: ساللة الحيوان 2

نات الحليب والجدول أدناه يبين مدى االختالف في نسب مكو. هي نسبة الدهن أما الالكتوز والرماد فيكونان األقل تغايراً 

.تبعا لساللة األبقار المنتجة



س الساللة في نسب مكونات الحليب بين حيوان وآخر ضمن نفس النوع ونفأختالفعادة هناك : فردية الحيوانات -3

واحدة مثل والسبب في ذلك يعود الى العوامل الوراثية االختالفات الفردية ، فلو أخذنا تركيب حليب أبقار ساللة

وكذلك يالحظ اختالف في نسبة المواد الصلبة غير % 9.27الى 3.28الجرسي نجد أن نسبة الدهن فيها تتراوح بين 

حين يتم اهمال النوع الدهنية، ولذلك يعمد مربوا األبقار إلى عزل االفراد التي ترتفع نسبة الدهن في حليبها لتكثيرها في

.الثاني 

ألن معظم مكونات من الطبيعي أن يختلف تركيب الحليب تبعاً لنوعية التغذية التي تقدم للحيوان ، ذلك: التغذية-4

أثرا بنوعية الحليب باألساس تعتمد على هذه التغذية كمصدر أساسي ، ويعتبر دهن الحليب أكثر مكونات الحليب ت

اذا ما غذي ف. التغذية المقدمة للحيوان سواء بنسبة الدهن أو بنوعية األحماض الدهنية المكونة لهذا الدهن في الحليب

الحوامض الحيوان على عليقة خضراء مثل الجت أو البرسيم فان الحليب الناتج يكون دهنه حاوي على نسبة أقل من

التالي تنخفض نسبة الدهنية قصيرة السلسلة وذلك ألن العليقة الخضراء تقلل بشكل كبير من التخمر في كرش الحيوان وب

.  حامض الخليك المنتجة  وبالتالي تقل نسبة األحماض الدهنية طويلة السلسلة 

خفض كلما تقدم عمر الحيوان فان كمية الدهن والمواد الصلبة غير الدهنية في الحليب سوف تن: عمر الحيوان -5

.والجدول التالي يبين تأثير عمر الحليب على نسب مكوناته



ل كمية تنخفض نسبتا الدهن والمواد الصلبة غير الدهنية بعد حوالي شهرين من الوالدة عندما تص: مرحلة الحلب -6

الل بقية فترة الحليب المنتجة إلى أعلى مستوى، وبعد هذه الفترة تبدأ نسبة هذه المكونات بالزيادة بصورة بطيئة جدا خ

ى نهاية فترة الحلبمع زيادة كمية إنتاج الحليب المفرز ثم يأخذ بالتناقص حتانتاجةأما الالكتوز فيبلغ أقصى كمية . الحلب

على في المهم في التغيرات الفصلية هو درجة حرارة الجو المحيط بالحيوان ، فنسبة الدهن تكون أ: فصول السنة -7

.م4.4م وأقل من 29الشتاء منها في الصيف ولقد وجد أن نسبة الدهن في الحليب ترتفع عند درجة حرارة 

وذلك لطول فترة نسبة الدهن في الحلبة الصباحية أقل من نسبة الدهن في الحلبة المسائيةماتكونغالبا : فترات الحلب-8

ة أخرى، وقد الدهن الموجود في الحليب مرأمتصاصبقاء حليب صباح في الضرع أكثر من حليب المسائية  ولذلك يعاد 

.يكون أن طول الفترة قبل حليب الصباح مما يعني زيادة كمية الحليب مع إنخفاض نسبة الدهن فيه



سبة مع انتهاء تنخفض نسبة الدهن في الحليب عند بداية مرحلة الحلب ثم تزداد هذه الن: التغيرات ضمن الحلبة الواحدة -9

.بة الدهن فيه قليلةعملية الحلب ، ذلك يعود إلى قلة كثافة الحليب وبالتالي ارتفاعه الى األعلى فعند نزول الحليب تكون نس

لحليب مرض التهاب الضرع ، إذ تنخفض كمية اأهم عامل يؤثر على كمية الحليب وتركيبة هو : صحة الحيوان -10

بروتينات الشرش ويصبح تركيبه قلوياً وتنخفض نسبة الدهن والمواد الصلبة والكازين وترتفع نسبة الكلوريدات و

.ويصبح طعمه مالح

الدهن المقدرة عادة تعطي طرق التحليل المختلفة نتائج متباينة، فعادة تختلف نسبة: اختالف طرق التحليل --11

.ماجونييربطريقة بابكوك عن تلك التي تقدر بطريقة 

ودورة هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تركيب الحليب بصورة غير مباشرة كالحمل: العوامل األخرى -12

المنتجةالشبق، حيث يتسبب األول بتقصير فترة الحلب أمتا العامل الثاني فيؤدي إلى خفض كمية الحليب



:الخواص الطبيعية للحليب 

المستهلك تعتبر خواص الحليب من األمور المهمة التي يجب االلمام بها ألنها ذات تأثير مباشر على قبول

:طبيعية للحليبله، كما أن لها تأثير كبير على تصميم معامل التصنيع نفسها وفيما يلي بعض الصفات ال

على كمية اداً عتمإيتراوح لون الحليب الطبيعي من األبيض المزرق إلى األصفر الذهبي وذلك : لون الحليب

الدهن إن لون الحليب األبيض يعود الى التوزيع الضروري لحبيبات. الدهن والمواد الصلبة غير الدهنية

ضاً على اللون كما في الحليب كما أن لحجم حبيبات الدهن تأثيراً أيالكاليسيوموفوسفات الكاليسيوموكازينات

ي صبغتا اللون األصفر للحليب هأعطاءإن المواد التي تساهم فعلياً في . هو الحال مع ساللة الحيوان وغذائه

ذا اللون يكون وهالرايبوفالفين، وان اللون األصفر المخضر للشرش يعود لوجود والرايبوفالفينالكاروتين

تساهم األعالف الخضراء  في اللون األصفر .محجوباً في الحليب الكامل بسبب وجود المكونات األخرى فيه 

في غذائها إلىالكاروتين، هناك بعض السالالت التي لها القدرة على تحويل بالكاروتينوذلك لتجهيز الحليب 

رزالفرق بين لون الحليب الكامل والحليب الف

لذلكالكرنسيوالجيرسيمثلالحليبدهن

يةعالدهننسبةذاتالسالالتهذهحليبيكون

لونيكونولذلككبيرةدهنحبيباتوذات

حليبلونأما..داكنأصفرأوذهبيالحليب

منأقلمحتواهفيكونوالجاموسالماعز

نأكمااألبقارحليبمعبالمقارنةالكاروتين

الماعزحليبفيالدهنيةالحبيباتأقطار

يبالحللونيكونولذلكأصغرتكونواألغنام

ً أكثر .بياضا



:pHحموضة الحليب والرقم الهيدروجيني 

فيعبر التسحيحيةأما حموضة الحليب . م25وذلك عند درجة حرارة 6,6وبمعدل 6,7و 6,5الحليب بين pHيتراوح 

للحليب % 0,17–0,14عنها بنسبة مئوية لحامض الالكتيك وهي التي تعرف بانها الحموضة الظاهرية وتتراوح بين 

من % 0,01حموضة الحليب مثل السترات والتي تساهم بحوالي بأعطاءهذا ويشترك العديد من مكونات الحليب . الطازج

-0.05والكازين % 0.01ويساهم األلبومين % 0,02-0.01حموضة الحليب وثاني أوكسيد الكاربون ويساهم بحوالي 

يؤدي ولذلك فان أي معاملة تؤدي إلى رفع المواد الصلبة غير الدهنية في الحليب س% . 1.1-0.04والفوسفات % 0.08

بسبب تحرر ثاني أوكسيد % 0.01بدوره إلى رفع الحموضة الظاهرية ، أما البسترة فتؤدي إلى خفض الحموضة بمقدار 

اب الضرع إذا وعلى العموم فان حموضة الحليب تتأثر بساللة الحيوان و مرحلة الته. الكاربون من الحليب خالل البسترة

كان الحيوان مصاب به



:  الكثافة أو الوزن النوعي للحليب

.م15,5وهو الرقم المقبول وذلك عند درجة حرارة 1,032وكمعدل 1.035-1,03يتراوح الوزن النوعي للحليب بين 

لدهن والمواد لقد وجد أن ل. يعرف الوزن النوعي على أنه لنسبة بين كثافة الحليب إلى كثافة الماء عند نفس درجة الحرارة

دهن ، كما أنه يتغير بمقدار % 10لكل تغير قدرة 0,01الصلبة تأثير على الوزن النوعي للحليب ، بحيث أنه يتغير بمقدار 

لحليب وكالً من تغير المواد الصلبة غير الدهنية، والمعادلة التالية توضح العالقة ما بين الوزن النوعي ل% 10لكل 0,035

.من الدهن والمواد الصلبة غير الدهنية 

(  النسبة المئوية للدهن في الحليب× 0,001) –( النسبة المئوية للمواد الصلبة غير الدهنية×0,0035+ )10000= الوزن النوعي 

بالمستخدمة لتقدير كثافة الحليالمكاثيفأنواع من 



:معامل اإلنكسار 

لى وسط هو النسبة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية اإلنكسار عند مرور شعاع الضوء من وسط قليل الكثافة إ

تتأثر قيمة معامل اإلنكسار للحليب بكمية المواد . 1,3485-1.3440تبلغ قيمة معامل اإلنكسار للحليب . عالي الكثافة

هاز المستخدم الصلبة الذائبة فيه ولذلك يمكن اإلستفادة من هذا الثابت للتعرف على حاالت غش الحليب ، يعرف الج

.لقياس معامل إنكسار الحليب بالريفراكتوميتر



".واحدةمئويةالحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من مادة ما درجة مية تعرف بأنها ك: الحرارة النوعية

وتقدر . J/g.Coهيالنوعيةقياس الحرارة وحدة ، والمادةلسعة الحرارية لجرام واحد من ويمكن أن تعرف على أنها ا

°م40عند 0,930و ° م15عند 0,938الحرارة النوعية للحليب الكامل 

يتجمد عند يتجمد الماء النقي عند درجة الصفر المئوي في حين أن الحليب: نقطة تجميد الحليب : درجة إنجماد الحليب

.( الالكتوز واألمالح ) مئوية وذلك لوجود المواد الذائبة به 0.55-درجة 

إن ذلك يعود إلى . درجة مئوية 100.17قدر الباحثون درجة غليان الحليب حسابياً بمقدار :  درجة غليان الحليب 

الماء احتواء الحليب على العديد من المواد المذابة فيه كاألمالح والمعادن مما يجعل درجة غليانه أعلى من درجة  غليان

النقي



تعريفه وأنواعه : الحليب السائل

ها ويتميز بارتفاع الحليب من بين األغذية النادرة التي يتم استهالكها بشكلها الطبيعي أو بعد تصنيع•

.  قيمته الغذائية وسهولة تناوله واالستفادة منه من قبل جميع الفئات العمرية

عالى بأن جعله يعرف الحليب بأنه اإلفراز الطبيعي لغدد اللبنية في إناث اللبائن، وقد ميزه هللا ت•

هذا الغذاء ومنذ غذاًء أساسياً ووحيداً لرضيع اللبائن عالوة على أن اإلنسان أستطاع أن يستفاد من

إنتاج هذه ولقد تمكن اإلنسان ومنذ عقود عديدة على زيادة. السنين كمادة غذائية عالية القيمةآآلف

ألنواع وضروب الحيوانات المنتجة بحيث تمكن من واإلنتخابالمادة عن طريق التهجين 

.الخ.. مضاعفة إنتاجه وبصورة خاصة من األبقار والجاموس والماعز والجمال 

من ) ات وبالرغم من أن تركيب الحليب ثابت من ناحية التركيب الكيمياوي لكل أنواع الحيوان•

إال ( كر البروتين ، األمالح والمعادن ، الس، الدهن ، على المكونات الرئيسية كالماء أحتوائهحيث 

ً أن هناك فروقات من ناحية النسب تتباين بين نوع وآخر تبعاً لعوامل عديدة سيتم ذك .رها الحقا

ألكبر يعد حليب األبقار هو أكثر وأشهر أنواع الحليب المستهلة حول العالم ، فهو يجهز الجزء ا•

الماعز من معامل إنتاج األلبان حول العالم يلي ذلك حليب األنواع األخرى من اللبائن كالجاموس و

.  الخ... واألغنام 



ن جدول يبين الفروقات في نسب مكونات الحليب ألنواع م
اللبائن



تعريف الحليب 

:هماحليبللالتعاريفمننوعانيوجدعامةوبصورةوالتشريعاتواألنظمةالقوانينتحددهامختلفةتعاريفللحليب

أبيضائلسهوعبارةالحليبأنإلىيشيروالذيمصادرهإلىإستناداالحليبأنواعكلعلىيطلقوالذيالعامالتعريف

ً االصفرارإلىمائل فياصةخغددقبلمنيفرز،(السرسوب)اللبأمنوالخاليوالتركيبالخواصوالمعروفأحيانا

.صغارهاتغذيةلغرضمعينةظروفوتحتمعينةفترةخاللاللبونةالحيواناتإناث

واألنظمةقوانينالطريقعنيحددوالذيللحليباالقتصاديلإلنتاجالرئيسيالمصدريعتبروالذي:األبقارحليبوهناك

منوالخاليماحدإلىالتركيبوالمعروفأحيانااالصفرارإلىمائلأبيضسائلهنعبارةالحليبيعتبروالذي

فترةخالللجيةالفسالتغيراتلبعضنتيجة(األبقار)اللبونةالحيواناتفيخاصةغددتفرزهوالذي(اللبأ)السرسوب

لحلبةتيجةنعليهويحصلالصغارتغذيةلغرضتليهاالتيالوالدةقبليومعشروخمسةالوالدةبعدأيامبخمسةمحددة

المعروفهالطرقبإحدىأكثرأوحيوانضرعمنأجزاءأولضرعكاملة

ً عشربخمسةالوالدةقبلالناتجاإلفرازأعالهالتعريفمنيستبعدأنويجب .أيامبخمسةالوالدةوبعديوما

بشكلناتالبروتيعلىويحتويمستحلشكلعلىالدهنيحتويفهو،عضويةوغيرعضويةموادمنالحليبيتركب

الذائبةماتاألنزيمنأنواعالحليبفييوجدكماحقيقيمحلولبشكلوالمعادنواألمالحالسكرعلىويحتويغرويمعلق

النوعضمنأخرىإلىساللةومنآخرإلىنوعمنيتباينالموادهذهتركيبأنغير.الدهنمعترتبطوأخرىالماءفي

.نفسهالحيوانتغذيةوطريقةالتنميةظروفمنناتجالتفاوتيكونوقدالواحد

أجسامها،بوتركينموهاوسرعةالحيواناتلصغارالتغذيةمتطلباتعلىيعتمدالحليبتركيبفياإلختالفأساسإن

منيوم47بعديتضاعفالبقرعجلوزنأنحينفيالوالدةمنأشهر6بعديتضاعفالطفلوزنأنالمعروففمن

ً الزياداتهذهلتلبيالحليبتراكيبنسبفيالفروقجائتفقدوعليه،والدته .للبائناأنواعمننوعلكلوفقا

المعدنيةوالموادالبروتينفيأغنىاألمهاتحليبأصبحسريعةالصغارنموسرعةكانتفكلما



أنواع الحليب السائل

ثل صحة يشمل الحليب السائل أنواعا عديدة  من الحليب ومنتجاته تحدد بمواصفات خاصة ووفق أنظمة محددة م
الحيوان ونظافته ومحالت إيواء الحيوانات واألجهزة واألدوات المستخدمة في عمليات الحلب، عالوة على

.العاملين في مجال تربية وحلب الحيوانات

تهالكه، وقد تم تعريفه في الصفحة السابقة ودون تعرضه ألي نوع من المعامالت  قبل اس: الحليب الخام -1

:  يصنف الحليب الخام إلى األصناف التالية

Certified Milk: حليب خام وثائقي: أوالً 

واإلنسان وهو الحليب الخام المنتج تحت ظروف صحية معينة بحيث تتوفر جميع الشروط المطلوبة للحيوان
ريضه والحظائر واألواني وفترات الحلب ، بحيث يكون باإلمكان استهالك مثل هذا النوع من الحليب دون تع

:إن أهم متطلبات إنتاج الحليب الوثائقي هي . للمعامالت الحرارية

المراقبة الصحية للحيوانات للتأكد من خلوها من األمراض الصحية المعدية .-أ

يوم قبل لوالدة 45أن يكون الحليب منتج من حيوانات سليمة ويستثنى من ذلك فترة سبعة أيام بعد الوالدة و -ب
.التالية 

%8وأن ال تقل نسبة المواد الصلبة غير الدهنية عن % 3,5يجب أن ال تقل نسبة الدهن في الحليب عن -ج

م، وأن يعبأ تحت إشراف جهات صحية وأن 10يجب تبريد الحليب بعد الحلب مباشرة إلى درجة حرارة -د
.ساعة بعد أخذه من الحيوان30يستهلك خالل فترة ال تزيد عن 

فرهـ يجب أن ال تزيد أعداد البكتريا في السم المكعب عن عشرة آالف وأن يكون عدد بكتريا القولون ص

ساعات8أن ال يتغير لون الحليب في إختبار المثلين األزرق في أقل من -و



 ً Grade A raw milk: حليب خام درجة أولى: ثانيا

:وهو الحليب الخام المنتج وفق الشروط التالية

د أن ينتج من أبقار سليمة وتحت ظروف صحية وان ال يزي-أ
مل / خاليا 10والقولون عن 200000عتالعدد الكلي للبكتريا 

مقدرة كحامض % 0,2أن ال تزيد نسبة الحموضة فيه عن -ب
.الكتيك

لتر/ ملغ% 0,15أن ال تزيد نسبة المواد الغريبة فيه عن -ج

ال يزيد عدد البكتريا عن مائتي الف خلية  يد عدد مل، و ال يز/ -د
مل/ بكتريا القولون عن عشرة خاليا 

أقل من أن ال يتغير لون الحليب بصبغة المثلين األزرق في-هـ
خمس ساعات ونصف

 ً Grade B raw milkحليب خام درجة ثانية : ثالثا

:مايليويشترط فيه 

يشترط أن ينتج من أبقار سليمة وتحت ظروف صحية  -أ

و ال تزيد نسبة % 0,2أن ال تزيد نسبة الحموضة فيه عن -ب
.لتر/ ملغم 0,15المواد الغريبة عن 

ساعة بطريقة المثلين 3,5أن ال يتغير لونه قبل مضي -ج
.األزرق



Pasteurized:المبسترالحليب-2 milk

منريالبشلالستهالكقابللجعلهوذلكالمعروفةالبسترةطرقبإحدىمعاملتهتمتالذيالحليبهو

ً أنواعوله.الصحيةالناحية أيضا

Certifiedالمبسترالوثائقيالحليب:أوالً  pasteurized milk:

البكترياعدددتزيالحيثالمعروفةالبسترةطرقإحدىإلىتعريضهتمالذيالوثائقيالحليببهويقصد

.مل/خلية10عنفيهالكلي

 ً Gradeأولىدرجةمبسترحليب:ثانيا A pasteurized milk:

عنلكليةاالبكتريامنمحتواهيزيدالبحيثالبسترةطرقألحدىعرضالذيأولىدرجةالخامالحليبهو

مل/30000

 ً Gradeمجنسمبسترأولىدرجةحليب:ثانيا A Pasteurized homogenized milk:

نسبةفانساعة48لمدةم7حرارةعلىتركلوبحيثوتجنيسهبسترتهتمتالذيأولىدرجةالحليبهو

.%10عنتزيدالمنهالعلياالطبقةفيالدهن

 ً Gradeثانيةدرجةالمبسترالحليب:ثالثا B pasteurized milk:

عنفيهبكترياللالكليالعدديزيدالبحيثالمعروفةالطرقبإحدىبسترتهتمالتيثانيةدرجةالحليبهو

مل/5000000



:Sterilized milk: الحليب المعقم-3
يه وإيقاف هو الحليب الذي تمت معاملته بدرجات حرارة عالية كافية لقتل كل االحياء المجهرية الموجودة ف

.  ارة الغرفةنشاطها وفعالياتها الحيوية بحيث يصبح باإلمكان حفظه لفترات طويلة جدا وعلى درجة حر 
عالوة على تم ذكره من أنواع الحليب فهناك أنواع أخرى أيضًا مثل

تقل نسبة ويقصد بها الجزء المأخوذ من الحليب والذي يتميز بغناه بالدهن بحثي ال: Creamالقشطة -4
.والذي يتم الحصول عليه نتيجة فرز الحليب بإحدى الطرق المعروفة% 18دهن الحليب فيه عن 

محتواه هو الجزء المتبقي من الحليب الخام بعد إزالة الدهن منه بحيث يكون : Skim milkالحليب الفرز-5
%.8.5من المواد الصلبة غير الدهنية 

عد عمليات هو اللبن المتخمر بفعل أنواع من بكتريا حامض الالكتيك والناتج ب: Butter milkلبن الخض -6
الخض الستخراج الزبد

حددة من من منتجات االلبان المتخمرة والتي يتم الحصول عليها بعد تنمية أنواع م: Yoghurtاليوكرت-7
بكتريا حامض الالكتيك في الحليب وتحت ظروف تنموية معينة

ية من يقصد به السائل األخضر المتبقي من صناعة الجبن والحاوي على نسبة عال: Wheyالشرش-8
الالكتوز وبروتينات الشرش واالمالح والمعادن

سكرية مع الذي يصنع من الحليب الكامل أو الفرز أو خليط منهما ويضاف له المواد ال: الحليب المطعم -9
لى إضافة الوان بعض المطعمات الطبيعية أو الصناعية مثل الموز والفراولة والبرتقال والكاكاو والقهوة عالوة ع

تتناسب مع الطعوم 



الوالدة مباشرة واحيانا يعرف بالسرسوب وهو السائل األصفر اللزج الذي يتم الحصول عليه بعد: اللبأ-10
ريدات فيه عالوة أيام على األكثر والذي يختلف تركيبه عن تركيب الحليب من حيث زيادة نسبة الكلو 5ولمدة 

ة المواد الصلبة الكلية يتميز اللبأ بغناه بالكلوبيولينات المناعية وتكون نسب. على امتالكه طعم مر ورائحة قوية
.مما يجعله سريع التخثر بالحرارة% 27-26فيه بحدود 

ة نوع من أنواع الحليب المتخمر والذي ينتج عن طريق تنمي: Acidophilus milkاالسيدوفيليالحليب -11
ة في الحليب الخام أو الفرز وتحت ظروف معينة بحيث تصل حموضLactobacillus acidophilusبكتريا 

.مقدرة كحامض الكتيك% 1-0.7المنتج النهائي إلى 
ز من منتجات االلبان المتخمرة والذي ينتج عادة من حليب الخيول أو الماع: Kefir milkحليب الكفير -12

، وينتج من %1عالوة على كميات من الكحول % 1أو األغنام والحاوي على نسبة عالية من الحموضة 
عالوة على إضافة L. lactis , L. Bulgaricusإضافة أنواع من بكتريا حامض الالكتيك إلى الحليب الخام 

.ليبنوع من حبوب الذرة البيضاء والتي تعرف باسم الكفير لغرض إتمام التخمر الكحولي في الح
Kumissالكومسحليب -13 milk :ة من يصنع من حليب الخيول الذي يتميز باحتوائه على نسبة عالي

عالوة على بذور الكوميسالالكتوز مقارنة بحليب االبقار يتم تخميره بإضافة أنواع من الخمائر المعروفة باسم 
%  2-1وكحول بنسبة % 3الكفير والتي تعمل على إنتاج الحامض بنسبة 

عة والحليب عالوة على ما ذكر فهناك أنواع أخرى من منتجات الحليب السائل مثل الحليب المجمد وحليب المنا
قليل الصوديوم والحليب الغني بالفيتامينات وحليب االنسان والماعز 



بالقيمة الغذائية للحلي

ويشكل مصدراً ال يمكن اعتبار الحليب غذاء متكامل لفترة طويلة للمستهلك وذلك ألنه يفتقر لعنصري الحديد والنحاس

هو و يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية تفوق ما موجود في أي مادة غذائية و. Dو Cضعيفاً لفيتامين 

.  Aوفيتانين Bغني بالكالسيوم والفوسفور وفيتامينات الرايبوفالفين وهو مصدر جيد لبقية مجموعة 

ت البروتينات إن الكيفية التي توجد فيها مكونات الحليب جعلت منه مادة غذائية سهلة الهضم ، فحبيبات الدهن وجسيما

ها وتزداد متناهية في الصغر ، والكربوهيدرات واألمالح ذائبة في الماء مما يسهل العصارة الهاضمة اليها فيسهل هضم

.االستفادة منها

كما يعد هذا السكر الثنائي .من مجموع الطاقة في الحليب % 35ويعد الالكتوز سكر الحليب ومصدراً للطاقة حيث يوفر 

لدماغ واألنسجة مصدراً لسكر الكاالكتوز األحادي والذي يدخل في تركيب الكاالكتولبيدات الضرورية لتركيب أنسجة ا

يما بعد امتصاص كما أن وجود السكر في الحليب يؤدي إلى تنشيط البكتريا المنتجة للحامض والتي تسهل ف. العصبية

دة في أمعاء اإلنسان الكالسيوم والفسفور من قبل الجسم واالستفادة منه ، كما أن السكر ينشط نمو أنواع من البكتريا المفي

أمراض القلب مما يؤدي إلى أعطا بعض الصفات العالجية مثل خفض نسبة الكوليسترول والكلوكوز في الدم ويقلل من

.وتصلب الشرايين



ال يسبقها من مجموع الطاقة في الحليب وتعتبر بروتينات الحليب كاملة القيمة الحيوية و% 50يشارك دهن الحليب بحوالي 

.في ذلك غير بروتينات البيض

األحماض األمينية وهي البروتينات الرئيسية في الحليب ويتميز باحتوائه علىالكازيناتتنقسم بروتينات الحليب إلى 

ناء ، كما يحتوي على كميات جيدة من األحماض األمينية الكبريتية المهمة في بEssential Amino Acidsاألساسية 

.سم اإلنسانلجالبايولوجيأما النوع الثاني فهي بروتينات الشرش والتي تتميز بدورها . أنزيمات الجسم وبروتيناته

نتأثير نوع الحيوان على محتوى الحليب من البروتي محتوى بروتين الحليب من األحماض األمينية



راحل يحتوي الحليب على العديد من العناصر المعدنية الضرورية لبناء هيكل الحيوان وخاصة في الم
في الحليب ، فالحليب يعتبر Dاألولى من حياة الرضيع، وأن هذه اإلستفادة تزداد مع تواجد فيتامين 

محتواه من مصدراً غنياً بالكالسيوم، كما أن الحليب يمتلك خاصية تمكن المصنعين من تدعيمه وزيادة
.المعادن 



درجات تصنيف الحليب
ربية الحيوانات يصنف الحليب تبعاً لمدى االهتمام به  و تطبيق جميع الشروط الصحية  والتغذوية خالل ت

لصحية ، فكلما يتم االعتماد على الحمولة الميكروبية للحليب لبيان درجته ا. أو أثناء إنتاج وجمع الحليب

قول أنه يمكن ال. انخفضت حمولة الحليب من األحياء المجهرية والملوثات األخرى زادت درجة تصنيفه

:لغرض إنتاج حليب بحالة صحية جيدة يجب أخذ النقاط التالية بنظر االعتبار

تنميته المحافظة على مستوى صحي عالي للحيوان واالهتمام بنوعية ونظافة العليقة والماء وظروف-1

.وظروف إنتاج وجمع الحليب وتداوله منعاً لتلوثه باألحياء الضارة

فيهبسترة الحليب أو تعقيمه لضمان القضاء على األحياء المجهرية الضارة التي قد تتواجد-2



علي أمين ياسين. د.م.أ

غش الحليب



اً عمليات غش الماء إلى الحليب أو القيام بنزع الدهن منه، وهناك أيضباضافةمعظم طرق الغش التي يتعرض لها الحليب تتلخص إما 

:ولكن كلها تندرج ضمن األهداف التاليةإنتشاراً أقل 

.المواد غالية الثمن بمواد أرخص أستبدال-1

.ماتإضافة مواد حافظة للحليب لزيادة فترة حفظة والسيطرة على األحياء المجهرية فيه مثل المضادات الحياتية والمعق-2

.إضافة بعض المواد الرخيصة الثمن ليبدو أن الحليب طبيعياً مثل المواد المالئة والصبغات أو مواد األكسدة-3

:وسنناقش بعض حاالت الغش هنا وطرق الكشف عنها

:غش الحليب بإضافة الماء: أوالً 

لبة الكلية في من أكثر طرق الغش شيوعاً حيث يتم إضافة الماء لزيادة كمية الحليب وهو بنفس الوقت سيقلل من تركيز المواد الص

:وللكشف عن هذه الحالة من الغش يتم بإحدى الطرق التالية. الحليب سواء المواد الدهنية والمواد الصلبة غير الدهنية

م ولذلك فعند إضافة الماء فان درجة اإلنجماد سوف 0.55-فكما معروف أن درجة إنجماد الحليب هي : تقدير درجة إنجماد لحليب -1

ترتفع نحو الصفر ويمكن معرفة كمية الماء المضافة بالمعادلة أدناه

= نسبة الماء المضاف 
الحليب عينة إنجماد درجة −0.55

0.55
 ×100

لقياس معامل إنكسار السوائل حيث أن مصل الرفراكتوميترأستخدام-2

الحليب له القدرة على إنعكاس شعاع الضوء المار خالله، ففي حالة 

.غش الحليب بإضافة الماء فان معامل االنكسار سوف يتغير



 ً :غش الحليب بإضافة المواد الحافظة: ثانيا

طفال، إن إضافة المواد الحافظة للحليب ممنوعة عالمياً وذلك لما تسببه هذه المواد على مستهلكي الحليب وخاصة األ

لل نشاط األحياء بعض المواد التي تزيد من القابلية الخزنية للحليب وتقباضافةوأحيانا قد يقوم بعض منتجي الحليب 

:المجهرية فيه وحتى يبدو الحليب بانه بحالة جيدة ، ومن أهم المواد التي قد تضاف للحليب كمادة حافظة

-3قطرات منه لحفظ كيلوغرام واحد من الحليب لمدة 5-4يعتبر من أكثر المواد الحافظة شيوعاً ويكفي : الفورمالديهايد-1

:ويمكن الكشف عن وجودة حسب لطريقة التالية. أيام 4

يؤخذ  ويخفف بنفس حجمه من الماءأختبارمل من الحليب في أنبوبة 3-أ

يضاف  إلى األنبوبة أعاله وببطيء شديد مع جعل االنبوبة بشكل % ( 90) مل من حامض الكبريتيك التجاري 5-ب

.مائل قليال بحيث ال يختلط الحامض المضاف مع الحليب

ي حال عدم وجود يالحظ وجود حلقة بنفسجية في الطبقة الفاصلة بين الحليب والحامض، وفالفورماليني حال وجود ف-ت

تكون الحلقة باللون األخضرالفورمالين

وهي مواد البوريكحامض % 80-70و البوراكسمن % 20-10وهي تحتوي على : والبيكاربوناتالكاربونات-2

وللكشف . جزء من الحليب لعدة أيام2000مؤكسدة ولذلك هي مركبات تستخدم لحفظ الحليب ويكفي جزء واحد منه لحفظ 

:في الحليب تتبع الخطوات التاليةالكاربوناتعن وجود 

يؤخذ  ً 25-أ مل من الحليب ويضاف له ماء الكلس إلى أن يصبح قاعديا

يجفف الحليب بعدها في حمام بخاري ثم يحرق إلى أن يصبح رماداً  -ب

يضاف قطرات من حافظ الهيدروكلوريك المخفف وبضع قطرات من الماء إلى الرماد  -ت

عند وضع نصل نبات الكركم في المحلول أعاله فيتحول لون ورق الكركم الى األحمر الفاتح -ث



للمستهلك أنه ذو أحياناً تضاف بعض المواد الملونة للحليب لتعطي انطباع: المواد الملونةباضافةغش الحليب : ثالثاً 

لدسم وأحياناً قد صفات طبيعية ممتازة، فقد تضاف الصبغة الصفراء للحليب المنزوع الدهن ليظهر على أنه حليب كامل ا

تضاف الملونات الصناعية للحليب

 ً ه، وأحياناً قد وهو عامل مؤكسد قوي جداً يضاف للحليب بغية زيادة فترة حفظ: إضافة بيروكسيد الهيدروجين: رابعا

الوقت ولن يترك يكون هو البديل عن البسترة في بعض البلدان ، علماً بان بيروكسيد الهيدروجين سوف يتحلل بمرور

.أثراً في الحليب

 ً لمواد الصلبة، المواد المالئة مثل النشاء والجيالتين وذلك بغية إظهار الحليب بأنه غني باباضافةغش الحليب : خامسا

.يالى ذلك بعد أن  يتم تخفيف الحليب أو نزع جزء من دهنه حتى يظهر الحليب بأنه طبيعيلجيءوغالبا ما 

 ً ر على المستهلكين وهي تؤثر بشكل مباشوالستريبتومايسينمثل البنسلين : المضادات الحياتيةباضافةالغش : سادسا

.  هذه المضاداتخصوصاً الذين لديهم تحسس من 



:

غن تسويق . تفادة منهقد يتم تسويق الحليب مباشرة الى المستهلك النهائي وقد يتم تسويقه إلى معامل التصنيع لغرض االس
الحليب الخام مباشرة إلى المستهلك تنطوي على الكثير من المخاطر الصحية ،

فقد يكون الحليب المسوق ليس ضمن المواصفات الصحية أو الميكروبية اآلمنة ، -1

كما أنه قد يكون مازال حاوي على العديد من األوساخ والقاذورات التي يتطلب اخراجها من الحليب ،-2

.كما أنه قد يكون بائع الحليب قد قام بغش الحليب بشكل يصعب على المستهلك تحديده-3

التالي يكون هناك إن تسويق الحليب مباشرة الى المستهلك يجعل من الصعب السيطرة أو تحديد سعر ثابت للحليب وب-4
.تالعب في أسعار الحليب بشكل كبير

ذلك لضمان ولذلك فمن األفضل نقل الحليب إلى مراكز تجميع الحليب والمعامل المتخصص بإنتاج منتجات الحليب و
.لمستهلكينمعاملة وتصنيع الحليب بشكل صحي وبطريقة آمنة وضمن المواصفات القياسية الموضوعة لضمان صحة ا

:نقل الحليب

ولكن في حال فسهمبانغالباً منتجو الحليب القريبين من معامل تصنيع االلبان يقومون بنقل الحليب مباشرة إلى المعمل 
شرة في القرى منتماتكونكان منتج الحليب بعيد فانه يضطر إلى تسويق الحليب إلى مراكز جمع الحليب التي غالبا 

لحليب ثم تقله واألرياف والذين يقومون بدورهم بتجميع الحليب من المنتجين المحيطون بهم وبعد ذلك يقومون بتبريد ا
مبرداً خالل ويجب أن يبقى الحليب. بسيارات حوضية مبردة ومخصصة لهذا الغرض إلى معامل إنتاج الحليب ومشتقاته

.فترة النقل وصوال إلى المعمل 

دا إلى حين تسويقهتتميز مراكز جمع الحليب المنتشرة بانها تستخدم خزانات كبيرة الحجم ومبردة للحفاظ على الحليب بار



:يجب أن يقوموا بالخطوات التاليةوتسويقةالمسؤولين عن نقل الحليب في مراكز جمعه وعلى العموم فان 

ر الجيد أو في عند استالم الحليب من المنتج يجب أن يتم فحصه حسياً من حيث اللون والطعم والرائحة، حيث يرفض الحليب غي-1

.حال ظهرت فيه روائح أو طعوم مختلفة

.قياس كمية الحليب المستلمة من كل منتج بواسطة مسطرة خاصة-2

.لإلختبارتقليب الحليب بشكل جيد وبطريقة هادئة لتجنب تكون الرغوة ثم يتم أخذ النماذج المعدة -3

.تسجيل درجة حرارة الحليب بعد إنتهاء عملية التقليب-4

.توضع النماذج المأخوذة للفحص في قناني مرقمة ومكتوب عليها أسم مورد الحليب بشكل واضح-5

.بعدها يتم ضخ الحليب إلى خزان جمع الحليب بحيث تجمع كل وجبات الحليب الموردة من كل منتجي الحليب-6

.تحميل كل الحليب الموجود في خزان جمع الحليب ونقلة إلى معامل جمع الحليب-7

.القيام بتنظيف خزان جمع الحليب بعد تفريغ و بشكل جيد وتعقيمه -8



:أستالم الحليب في المصنع

غرض قبوله أو عند وصول وجبات الحليب إلى المصنع يقوم شخص خبير باستالم الحليب ومدرب بشكل جيد جداً بفحص الحليب ل

رفضه 

.ل ميكانيكيحيث يقوم أوال هذا الخبير بتقليب الحليب داخل السيارات الحوضية لفترة زمنية كافية لتجانس الحليب وبشك-1

فحص الحليب حسياً للتأكد من خلوة من الطعوم والروائح الغريبة وغير المقبولة-2

.تؤخذ نماذج الفحص من صهريج جمع الحليب وترسل إلى المختبر للتحليل-3

يضخ الحليب من السيارات الحوضية إلى خزانات جمع الحليب في المعمل-4

.الحوضية بالماء ومحلول تنظيف خاص  ثم يشطف الخزان بعد ذلك بكميات وفيرة من الماء السيارات يتم غسل -5





:خزن الحليب في معامل االلبان

ن الحليب إلى ايام خصوصاً إذا كان مطابق للمواصفات الصحية ، ولكن أحيانا قد يخزإستالمهمن الطبيعي أن يصنع الحليب مباشرة بعد 

عديدة حتى يتم تصنيعه ، وذلك 

قد يكون بسبب وفرة إنتاج الحليب بشكل يزيد عن أمكانية المعمل التصنيعية-1

إصالحهااليمكنبسبب ظروف العمل أو وجود أعطال -2

إنتهاء يوم العمل المحدد للعمال أو العطل الرسمية-3

:التاليةحيث تتصف هذه الخزانات المواصفات. لذلك فان كل معامل االلبان تحتوي على خزانات لخزن الحليب فيها لحين استالمة

أن تكون مصنوعة من الحديد غير القابل للصدأ حتى ال تتفاعل مع الحليب خالل فترات الخزن-1

أن تكون مصنوعة من طبقتين منفصلتين عن بعضها بعازل للحرارة للحفاظ على برودة الحليب-2

.أن تكون مبردة للحفاظ على نوعية الحليب خالل فترات الخزن-3
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إعداد الحليب في مصانع األلبان

ع، وفي تكلمنا  في المحاضرات السابقة عن إنتاج وإعداد الحليب في المزرعة  ونقله إلى معامل التصني

قد تطرأ المحاضرات القادمة سوف نتكلم عن إعداد الحليب في مصانع األلبان والخطوات التصنيعية التي

رة في إنتاج األلبان سواء عن طريق مورد الحليب مباشرة أو عن طريق مراكز مع الحليب المنتش.الحليب 

:وعند وصول الحليب إلى المصنع تجرى عليه العمليات التالية . القرى

:  الترشيح: أوالً 

رات منه بعد وصول الحليب إلى المعمل تجرى تصفيته إلزالة األوساخ والقاذو

رشيحوهناك نوعان من الت. وذلك باستعمال مصافي قد تكون معدنية أو قطنية 

ً شاراً إنتوالتي تعتبر االكثر : اإلعتياديةالتي تتم على درجة الحرارة -1 وشيوعا

ة سيولة الدهن وفيها يتم تدفئة الحليب لخفض لزوجته وزياد: الطريقة الدافئة -2

.فيه ثم بعدها يتم ترشيحه

تخدام غالباً تستخدم مرشحات مزدوجة في ترشيح الحليب حيث يتم أوال اس

لى المرشح االول وعند انسداده بسبب تراكم األوساخ يتم تحويل الحليب إ

شح األول المرشح الثاني ليكمل عملية الترشيح وإلى حين أن يتم تنظيف المر

وإعادته  إلى العمل مرة ثانية



 ً فيوجدتالتيالبيضاءالدمكرياتمثلالترشيحمرحلةبعدالحليبفيعالقبقيماإزالةعمليةهي:الحليبتنقية:ثانيا

تجمعاتووالرمادالكالسيومفوسفاتالىإضافةالحيوانضرعمناالفرازيةالخالياعلىعالوةالبروتيناتأوالحليب

تنفصلحيثبالحليبدخولعندالجهازتشغيليتمحيثالتنقيةعملياتفيالمركزيالطردأجهزةتستخدم.البكتريا

ً نظيفاالحليبيخرجحينفيالمحورعنمبتعدةالجهازجدرانعلىاألوساخ .ونقيا





 ً :تبريد الحليب: ثالثا

من الضروري إجراء عملية التبريد على الحليب

عالوة حتى نحافظ على صفاته الحسية والكيمياوية

ديد من هناك الع. على تقليل نمو االحياء المجهرية فيه

.أنواع المبردات في معامل األلبان

يتكون المبرد السطحي من : المبرد السطحي-1

ط سلسلة أنابيب متصلة افقياً ويمر من خاللها وس

ي، التبريد، والجهاز ينقسم إلى قسمين علوي وسفل

د حيث يمر الماء البارد بالجزء العلوي وذلك لتبري

الحليب إلى درجة حرارة الماء نفسه، في حين يمر 

محلول التبريد وهو محلول ملحي مبرد أو ماء 

ير مثلج أو غاز تبريد في الجزء السفلي بحيث يس

الحليب بشكل 

ه الى طبقة خفيفة على أسطح هذه األنابيب يتم تبريد

.الدرجة المطلوبة



طريقة تبريد الحليب في معامل االلبان

لواح في هي عبارة عن مبادالت حرارية ذات الواح متعاقبة بحيث يمر الحليب بين اال: المبردات ذات االلواح-2

بعدها . بحين يمر الماء البارد أو المثلج أو محلول التبريد في االلواح المالمسة أللواح مرور الحليب وبالتعاق

يخرج الحليب مبرداً 



بة داخلية تتكوم من سلسلة من األنابيب المزدوجة ، حيث يمر الحليب خالل أنبو: مبردات األنابيب المزدوجة-3

محاطة بأنبوبة خارجية والتي يمر خاللها سائل التبريد أو الماء لمثلج



 ً م المواصفات القياسية تتباين نسبة الدهن في الحليب تبعاً لعدة عوامل ذكرناها سابقاً وألن معظ: تعديل نسبة الدهن : رابعا

ع لذلك توجب تعديل نسبة الدهن في الحليب إما برف% 3.25-3للحليب المبستر والمعقم تنص على أن نسبة الدهن تكون 

.  القياسيةنسبته أو بخلطه مع الحليب الفرز أو فرز جزء من دهنه لتكون نسبة الدهن في النهاية مطابقة للمواصفات

:تتم عملية تعديل نسبة الدهن في الحليب بواحدة من األساليب التالية

سبة الدهن مزج كميتين من نوعين من الحليب بنسب دهنية مختلفة بحيث ينتج في النهاية حليب بن-1

.المطلوبة

ي الحليب مزج كميتين من الحليب  مختلفتي الدهن مع الحليب الفرز خصوصاً إذا كانت نسبة الدهن ف-2

.عالية

تكون مزج كميتين من الحليب مختلفتي الدهن من الحليب مع قشطة بنسبة دهن معلومة ، وذلك عندما-3

.نسبة الدهن في الحليب منخفضة

.بيرسنوفي كل الطرق أعاله يتم تحديد الكميات والنسب عن طريقة حسابية تعرف بمربع 

يرسم مربع توضع في منتصفه نسبة الدهن المراد الوصول لها  -أ

توضع في الزاوية العليا اليمنى النسبة األعلى من الدهن الموجودة عندنا .-ب

توضع في الزاوية السفلى اليمنى النسبة األدنى من الدهن الموجود عندنا .-ت

تطرح نسبة الدهن العليا من النسبة المطلوبة في الوسط وتوضع النتيجة في  زاوية اليسرى، في لاألسفلى-ث

لعليا من الجهة حين تطرح نسبة الدهن األقل من النسبة المطلوبة في الوسط وتثبت النتيجة في الزاوية ا

. اليسرى للمربع 



دهن، % 4وذلك بمزج كميات غير محدودة من حليب يحتوي % 3كغم من حليب بنسبة دهن 1000يراد تحضير : مثال 

.وحليب فرز خال من الدهن

وفي 4وتوضع في الزاوية العليا اليمين النسبة االعلى 3نسبة الدهن المطلوبة وهي منتصفةنرسم مربع توضع في : الحل

.الزاوية السفلى اليمين توضع نسبة الدهن في الحليب الفرز صفر

حليب فرز     حليب معدل

14

= س1000س                
1000×1

4
كغم حليب فرز250= 

كغم750=250-1000= دهن% 4إذا تكون كمية الحليب الذي يحتوي على 

4%3

1صفر

3



%  5دهن يراد مزجها مع حليب فيه نسبة دهن % 25كغم من القشطة الحاوية على 1000لديك : مثال
%10وذلك إلنتاج قشطة خفيفة بنسبة الدهن فيها 

:الحل

جزء من 15دهن تمزج مع % 25أجزاء من القشطة الحاوية 5يتبين أن كل بيرسنبعد رسم مربع 
.دهن% 10جزء من القشطة الخفيفة الحاوية على 20دهن وذلك إلنتاج % 5الحليب الذي يحتوي 

كغم 1000دهن محدودة وهي % 25وبما أن كمية القشطة الحاوية على 

%5حليب %          25إذا   قشطة 

= س515
15×1000

5
%5كغم كمية الحليب بنسبة دهن 3000= 

دهن% 10كغم قشطة 4000=3000+1000س           فيصبح المجموع 1000

255

515

10



 ً :يبتجنيس الحل: خامسا

كونات ، وحتى في حال ترك الحليب لفترة دون حركة فإن دهنه سوف يرتفع إلى االعلى وينفصل عن باقي الم

.نتجاوز هذه الحالة يتم تجنيس الحليب

ي الحليب ومنع يعرف تجنيس الحليب بأنه تكسير حبيبات الدهن الى أحجام تكفي لبقائها بشكل متجانس ف

.تجمعها على السطح

سم وبسرعة تتراوح بين 0.00025تجرى عملية التجنيس بدفع الحليب خالل فتحات صغيرة قطرها حوالي 

وعندها سيصغر حجم حبيبات . سم مربع/ كغم 250-140ثانية وضغط يتراوح بين / متر 240–180

مايكرون1الدهن ليصل قطرها إلى حوالي 

دم وهذا يعمل على بقائها مشتتة ويضمن ع

تجمعها مرة أخرى 

معامل بانه الحليب ال: يعرف الحليب المجنس

ية فيه بطريقة تكفل تكسر الحبيبات الدهن

لى االعلى بحيث ال تنفصل طبقة القشطة فيه إ

.ساعة48حتى لو ترك ساكناً لمدة 



بالطريقة إن إنتاج الحليب المجنس يتم بخطوات متعاقبة ويحتاج بعض األجهزة الخاصة لتسخين الحليب

:يمكن القول أن عملية التجنيس تتم بمراحل متعاقبة وكما يلي. الخاطفة عالوة على جهاز المجنس

.م بالطريقة الخاطفة وباستخدام جهاز الصفائح 60تسخين الحليب إلى درجة حرارة -1

سم مربع/ كغم 140التجنيس تحت ضغط -2

.إمرار الحليب خالل المنقي بعد مغادرته المجنس-3

.بسترة الحليب بإحدى طرق البسترة-4

م4.5تبريد الحليب المجنس إلى حرارة أقل من -5



يط الحليب على تقوم فكرة الصمام في مجنس الحليب على تسل. يعد صمام التجنيس من أهم أجزاء آلة تجنيس الحليب

ور الحليب سم المربع ونتيجة لذلك يرتفع النابض الذي في الصمام  ليسمح بمر/ كغم211هذا الصمام بضغط يتراوح 

سم / كغم35ثم تعاد هذه العملية مرة أخرى ولكن بضغط أقل . سم0.000254من خالله وبفتحة صغيرة جداً 

المربع 
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المعامالت الحرارية للحليب

جات مطلوبة تجرى العديد من المعامالت الحرارية على الحليب إما لغرض الحفظ مثل البسترة والتعقيم أو إلنتاج منت

ن المعامالت في هذه المحاضرة سنتكلم ع. في االسواق مثل الحليب المركز والحليب المركز المحلى والحليب المجفف

:الحرارية للحليب في معامل األلبان

أوالً البسترة

ضاء كل تعرف البسترة على أنها تعريض كل جزء من أجزاء الحليب لحرارة معينة ضمن وقت محدد وذلك لغرض الق

ولة إذاً الغرض من البسترة هو القضاء على الحم. األحياء المجهرية المرضية ومعظم االحياء المجهرية األخرىكل

.ب الطبيعيةالميكروبية وإيقاف نشاط األحياء المجهرية والقضاء على أنزيماتها عالوة على إيقاف نشاط أنزيمات الحلي

تخدمة ، ولكن هناك العديد من طرق البسترة والتي تعتمد على حرارة معينة ووقت محدد يختلف باختالف التقنية المس

نشاطها بالنتيجة هي تؤدي نفس الغرض وهو القضاء على األحياء المجهرية المرضية ومعظم األحياء االخرى وإيقاف

.في الحليب المبستر

بكتريا لقد تم تحديد هذه الحدود الحرارية على أساس القضاء على  أهم أنواع البكتريا المرضية مقاومة للحرارة وهي

م في حين أن الميكروب المسبب 60فقد تم القضاء عليها عند درجة Mycobacterium tuberculosisالسل 

.  ثانية15م لمدة 71.7دقيقة أو 30م لمدة 62.8احتاجت إلى درجة حرارة Coxiella burnetiiوهو Qلحمى كيو 

رة المعاملة طبعاً كلما ارتفعت درجة حرا. ومن هنا تم تحديد الدرجة الحرارية والوقت الالزم للقضاء على هذه الكائنات

ثانية فقطفي حين لو كانت 5م كان وقت التعرض 90الحرارية قل الوقت الالزم للتعريض فلو كانت درجة الحرارة 

ثانية0.01م يكون الوقت 100ثانية وإذا ارتفعت الحرارة إلى 0.1م يصبح الوقت 93.9درجة حرارة المعاملة 



:أوالً الطريقة البطيئة 

لصدأ أو ما يعرف بطريقة االحواض إذ يبستر الحليب عن طريق وضعه في أحواض مزدوجة الجدران مصنوعة من الحديد غير القابل ل

درجة حيث يحتوي الفراغ بين جداري الحوض على أنابيب يمر من خاللها الماء الساخن أو بخار الماء لغرض تسخين الحليب إلى ال

لتحريك ذراع خلط الحليب وذلك لضمانبماطورم والخزان يكون مزود 62.8المطلوبة وهي 

طرق البسترة

هناك العديد من الطرق والمعدات المستخدمة في بسترة الحليب وفيما يلي سنتعرف على أشهر هذه الطرق

توزيع درجة حرارة في كل أجزاء الحليب بالتساوي-أ

لبا على عدم ترك الحليب بمالمسة الجدار الساخن وبالتالي احتراقه مما يؤثر س-ب

.لون وطعم الحليب المنتج

كما يحتوي الخزان على 

محرار لقياس درجة حرارة 

وعند الوصول إلى. الحليب 

( م 62.8) الحرارة المطلوبة 

اعة نصف سلمدة الحليب يترك 

بعدها يتم إمرار الماء البارد 

د في االنابيب لغرض تبري

الحليب، ثم يتم امرار الماء 

م بعدها 7-5المثلج بحرارة 

.الحليب المبستريعبيء





 ً :الطريقة المستمرة: ثانيا

ثانية  وذلك باستخدام المبادالت الحرارية من النوع 15م لمدة ال تقل عن 71.7تستعمل درجة حرارة 

:الصفائحي حيث يتكون الجهاز من االجزاء التالية

خزان للسيطرة على إرتفاع الحليب ويسمى خزان الضبط والموازنة-1

جزء االستفادة من حرارة الحليب المبستر لتسخين الحليب الخام أي تبادل حراري-2

.الجزء الخاص بتسخين الحليب إلى درجة حرارة البسترة ويسمى جزء التسخين النهائي-3

Holding tubeأنبوب مسك الحليب خالل فترة التسخين -4
حويل ، صمام تغيير انسياب الحليب ويسمى صمام الت-5

ال بحيث يتم اعادته الى خزان الضبط والموازنة في ح

.انخفضت درجة حرارة الحليب عن الحد المطلوب 

لماء البارد جزء تبريد الحليب المبستر ويستعمل فيه ا-6

.أو المثلج ويسمى جزء التبريد النهائي



خطوات البسترة السريعة

اً والذي يسير دخول الحليب الخام من خزان الضبط إلى المبادالت الحرارية حيث يسخن بواسطة الحليب المبستر مسبق-1

م57.2بعكس االتجاه بين الصفائح المجاورة والذي مازال حار إلى درجة حرارة 

م بواسطة ماء حار 72.2-71.7يضخ الحليب بعد ذلك إلى جزء التسخين األخير حيث ترفع درجة حرارة الحليب إلى -2

.يسير باتجاه معاكس في الصفائح المجاورة

.ثانية 15يندفع الحليب بعدها في انبوب المسك وهو مصمم بحيث أن الحليب يمر من خالله خالل -3

يث تنخفض درجة بعد خروج الحليب من انبوب المسك يالقي الحليب الخام غير المعامل فيتم تبريده بالحليب الخام ، بح-4

.م 18.3حرارة الحليب المبستر إلى 

.م 4-3يدخل الحليب بعدها جزء التبريد بالماء المبرد لتنخفض درجة حرارته إلى -5





 ً :البسترة تحت الضغط المخلخل: ثالثا

ر المرغوب هي طريقة تشمل التسخين السريع مع التفريغ من الهواء وهذا يساعد على تخليص الحليب من الروائح غي

بها، 

(ملم زئبق 127) م وهو تحت ضغط مخلخل 91حيث يتم رفع درجة حرارة الحليب إلى -1

ملم زئبق 508م وضغط 82بعدها يندفع الحليب إلى غرفة ثانية تكون فيها الحرارة -2

إن انخفاض . م38ملم زئبق، وتنخفض الحرارة إلى 697يتحول الحليب إلى غرفة ثالثة حيث يكون الضغط المخلخل -3

لسطحيةالضغط هنا يساعد على تبخر الماء المتكثف والروائح الغريبة، ثم بعدها يبرد الحليب بواسطة المبردات ا



 ً م والمعبأ في أوعية معقمة 100يعرف الحليب المعقم على أنه الحليب المجنس والمعامل بحرارة أعلى من : التعقيم : ثانيا

ن الحليب تجدر االشارة إلى أ. والذي يبقى صالحاً لالستهالك البشري مدة سبعة أيام على األقل في درجة حرارة الغرفة

ر من طريقة لتعقيم هناك أكث. المعقم يبقى صالحاً لالستعمال فترات طويلة جداً إذا تمت معاملته بالحرارة والوقت الصحيحين

الحليب وسنتناول أهمها في الصفحات التالية

:طريقة الحقن بالبخار-1

تتلخص الطريقة بالخطوات التالية

م بواسطة 74بتسخين الحليب إلى حرارة -1

مبادل حراري

ن بعدها يتم حقن البخار في الحليب إلى أ-2

م ويحفظ على هذه 149تصل حرارته الى 

ثوان3الحرارة لمدة 

نات يبرد الحليب بصورة خاطفة في اسطوا-3

م إلزالة الماء المتكثف 80الضغط المخلخل إلى 

بعدها يجنس الحليب ويعبأ-4



لخص هذه الطريقة وتت. في ابو غريبلاللبانوهي الطريقة التي كانت متبعة في المنشأة العامة :  طريقة التعقيم باألبراج-2

:بالخطوات التالية

%3يتم استالم الحليب وفحصه ثم تنقيته وتعديل نسبة الدهن فيه إلى -1

م، ثم يجنس الحليب على هذه الحرارة60يمرر الحليب خالل مبادل حراري ليتم تسخينه إلى حرارة -2

ثانية20م لمدة 130يدفع الحليب إلى جهاز التسخين االبتدائي نوع االنبوبي حيث ترتفع درجة حرارته إلى -3

م70ارة م ويضخ في أجهزة التعبئة ، حيث يعبأ في قناني زجاجية مغسولة ومسخنة على حر70يبرد الحليب إلى حرارة -4

تغلق سدادات القناني بشكل محكم ثم يتم نقلها إلى أبراج التعقيم االربعة بواسطة أحزمة ناقلة-5

أما في الجزء .في البرج االول والذي يكون مقسوم إلى قسمين يتم تسخين الحليب ببخار الماء والهواء في الجزء األول -6

م90الثاني فيتم تسخين الحليب بالماء الساخن إلى حرارة 

.م120في البرج الثاني والذي يسمى برج التعقيم والذي يحتوي على بخار ماء مضغوط بحرارة -7

م ، في حين يبرد 90في البرج الثالث الذي يكون مقسوم قسمين يبرد الحليب بالماء الساخن في الجزء األول إلى درجة -8

.م70في القسم الثاني من البرج إلى درجة حرارة 

م باستعمال 50ارة في البرج الرابع الذي يكون أيضاً مقسوم إلى قسمين يتم تبريد الحليب في القسم األول إلى درجة حر-9

الماء ، وفي القسم الثاني يتم تبريد الحليب باستخدام الهواء العادي

ياء المجهرية فيه تستغرق مدة مرور الحليب في االبراج األربعة ساعة كاملة يتم فيها تعقيم الحليب والقضاء على جميع األح

.  وكل أنزيماتها عالوة على أنزيمات الحليب الطبيعية 



:المعاملة الحرارية الفائقة-3

م وحفظ الحليب على هذه الدرجة لمدة ثانيتين أو أقل، وهناك دول 132-88وهي تشمل معاملة الحليب من درجة حرارة 

ويمكن . م وابقائه على هذه الحرارة لمدة ثانيتين على االقل137.8تجبر المصنعين على وجوب رفع حرارة الحليب  إلى 

ثوان9م ولمدة 150حتى رفع درجة الحرارة إلى 

تبريده بسرعة ، إن درجات الحرارة الفائقة يكون تأثيرها طفيفاً على نكهة الحليب خالل تعرضه لفترة قصيرة للحرارة و

.علماً بأن لها تأثيراً كبيرا جداً على البكتريا



:تأثير المعامالت الحرارية في مكونات الحليب

الحرارية زادت والكيمياوية في الحليب ، وكلما زادت المعاملةالفيزياويةتسبب المعامالت الحرارية العديد من التغيرات 

.  تحدث بفعل التعقيم وعليه فان التغيرات التي تحدثها البسترة هي بالتأكيد أقل من التغيرات التي. هذه التغيرات وضوحاً 

ات التي تحدث وأن التغيرات التي تحدثها البسترة السريعة على الرغم من ارتفاع حرارة المعاملة فيها هي أقل من التغير

وفيما يلي مختصر ألهم هذه التغيرات. في الحليب عند بسترته بالطريقة البطيئة

فباالعتماد على . حليبتعمل الحرارة على تغيير توازن التفاعل بين بروتينات ال: تأثير الحرارة على بروتينات الحليب-1

ثراً بالحرارة  ، شدة المعاملة الحرارية يمكن أن تتغير طبيعة بروتينات الشرش والتي تعد أكثر بروتينات الحليب تأ

م 70ر من صحيح أنها ال تترسب عند درجات الحرارة الطبيعية ولكنها تترسب عند ارتفاع درجة حرارة الحليب ألكث

مصل ثم يمكن القول أن أول أنواع بروتينات الشرش تأثرا هي كلوبولينات المناعة ثم البومين ال. لمدة نصف ساعة 

طوتين، حيث تتكسر االواصر يكون تغيير طبيعة البيتاالكتوكلوبيولين بخ. البيتاالكتوكلوبيولين واخيرا األلفاالكالبومين 

ع الكبريت ، مما يؤدي الهيدروجينية  ثم تتكسر االواصر الكبريتية  الثنائية وتتأكسد مجاميع السلفاهيدريل وتتجمع مجامي

يؤدي إلى تغيير الكلوبيولين مما–لظهور الطعم المطبوخ في الحليب وهذا ناتج من تحرر مركبات كبريتية من األلبومين 

طريقة –بطيئة خصوصاً بالطريقة ال) وطبعاً النكهة المطبوخة تكون أكثر وضوحاً في الحليب المعقم . في تركيبهما

بالمقارنة مع الحليب المعقم بالطريقة السريعة أو الحليب المبستر( األبراج 

ساعة دون أن تتخثر ولكن بعد المعامالت 14أما بروتينات الكازين فإنها يمكن أن تقاوم درجة حرارة الغليان ولمدة 

ل المنفحة وتكون الحرارية ونتيجة تأثر الفاكازين وتداخل بروتينات الشرش فيصبح من الصعب تخثر الكازينات بفع

.الخثرة في حالة تكونها ضعيفة جداً 

و الكازيناتالحليب المبستر أكثر قابلية للتخثر من الحليب المعقم بسبب قلة التداخالت بي بروتينات الشرش



ً عندما يتكسر الالكتوز خالل المعامالت الحرارية فانه يكون سبباً لتطور الحموضة في الحليب: الالكتوز .  المعامل حراريا

اعل مجاميع كما أن من التغيرات التي تحدث في الحليب بسبب السكر هو تغير لونه إلى البني ، حيث يمكن أن تتف

تعرف االلديهايد مع مجاميع األمين الحرة من بروتين الكازين وفق تفاعالت ميالرد لتكون الصبغة البنية التي

، باللون البني بالميالنويدين، ولذلك يظهر الحليب المعقم خصوصاً الحليب المعامل بطريقة األبراج ذات الوقت الطويل

لحليب المبستر عادة ا. ولكن عند تعقيم الحليب بالحرارة العالية والوقت القصير فان اللون البني ال يظهر. نتيجة لذلك 

.يكون ابيض من الحليب المعقم

الحليب المبستر بالطريقة بالنسبة للقيمة الغذائية فأكيد الحليب المبستر بالطريقة السريعة يعد أكثر في القيمة الغذائية من

البطيئة ، كما أن الحليب المبستر بصورة عامة أكثر قيمة غذائية من الحليب المعقم بصورة عامة



الدراسة المسائية–المرحلة الثالثة 

مادة الحليب السائل 
المحاضرة السابعة

علي أمين ياسين. د.أ: إعداد



الحليب لفترة من تعرف القشطة أو الكريمة أو القشدة على أنها جزء من الحليب الغني بالدهن والتي يتم الحصول عليها إما بترقيد
الزمن عند درجات حرارة منخفضة أو بطريقة الطرد المركزي للحلي بواسطة جهاز يسمى الفراز

:أنواع القشطة 

وتستخدم في الحلويات % 18-10حيث تكون نسبة الدهن فيها Single creamاو   Half creamالخفيفة الكريمة -1
.والمشروبات 

 Attractionوظيفتها اعطاء القهوة المظهر الجذاب % 25أقل من نسبة الدهن فيها  Coffee creamالقهوة كريمة -2
appearance    كما ان الحرارة والحموضة في القهوة تساعد على اعطاء نكهة خاصة مميزة للقهوة عند الشرب ، ً واحيانا

(  انتاج الدهن)او تعطي سيولة للدهن   Denatured))يمكن ان يحدث ترسيب للبروتينات اذا كانت حموضة الكريمة عالية 
(.من عيوبها)بسبب الحرارة ويطفو على سطح القهوة 

ببكتريا بتلقيح الكريمة وتُنتَج % 25نسبة الدهن فيها أكثر من  : Cultured or soured creamالمخمرة الكريمة .3
وان تجنيس . مما يعطي الكريمة قوام مرغوب مع توزيع جيد للدهن( لبن)تؤدي الحقاً الى تخثر البروتين حامض الالكتيك مما 

هذا النوع سوف يزيد اللزوجة وتحسن من طعم ونكهة الناتج النهائي وتستخدم هذه الكريمة في اطباق بعض اللحوم 
.والخضراوات والحلويات 

ء من خفق او الضرب الميكانيكي واللذان يساعدان في دخول الهواتنتج  Whipping cream :30-40المخفوقةالكريمة . 4
.هذه العملية تتجمع اغشية الحبيبات الدهنية وتحتفظ بالهواء فيها بينها وباستمرار 

.  عادةً في الحلــــــويات    وتستخدم  Double cream (fat ≥48%)الكريمة المزدوجة .

%  .  55اكثر من( القيمرتشبه )  Clotted creamالكريمة الثقيلة .6

 .  High fat cream (Fat  70-80% )( المركز)الكريمة ذات المحتوى الدهني العالي .7



:فرز القشطة 

كلم عن هذه ذكرنا أنه يمكن فرز القشطة من الحليب بعدة طرق ميكانيكية أو باالعتماد على الجاذبية األرضية وسوف نت

الطرق بالتفصيل

ند ترك تعتمد هذه الطرق على كون دهن الحليب أقل كثافة من مصل الحليب ولذلك ع: طريقة الجاذبية األرضية: أوالً 

بيبات الدهنية الحليب في حالة سكون سوف تتجمع الحبيبات الدهنية مع بعضها وترتفع نحو األعلى وكلما زاد تجمع الح

:زادت سرعة ارتفاعها نحو األعلى وعليه فهناك أكثر من أسلوب لفصل الدهن

ساعة ، عندها ستنفصل طبقة 24يوضع الحليب الخام في أقماع كبيرة ويترك ساكناً في التبريد لمدة : طريقة األقماع-1

صنبور والذي يتم التخلص منه عن طريق. اسفل األقماع( الحليب الفرز ) القشطة إلى األعلى ويبقى مصل الحليب 

.التفريغ في أسفل القمع حيث تبقى القشطة وحدها في القمع

طبقة القشطة

الحليب الفرز



تجمع طبقة حيث يوضع الحليب في أواني قليلة االرتفاع ويترك لمدة يوم مكامل حيث ت: طريقة االواني الضحلة -2

.القشطة أعلى الحليب ، وقد يضاف له الماء المثلج أو الثلج



:  الفراز اآلليأستخدامثانياً 

داخل هذا المخروط هناك العديد . دوله بالدقيقة20000-3000عبارة عن مجموعة مخروط يدور حول محوره بسرعة 

ونة عند وعندما يدور المخروط ونتيجة لعملية الطرد المركزي المتك، من األقماع المثقبة والتي تسمى بأقماع الفصل

ن مصل لدوران ، وألن دهن الحليب أخف من باقي مكوناته لذلك فان دهن الحليب سيتوجه نحو محيط المخروط في حين أ

.  نبوب خاص بهيبقى قريباً على المحور ، وعندها يتم استقبال كل جزء من جهة مختلفة وعبر ا( الحليب الفرز ) الحليب 

القشطة لإلنفصاحيث أن سرعة الدوران للجهاز تضاعف قوة الطرد المركزي المسلطة وبالتالي تختصر الوقت الالزم 

عن باقي مكونات الحليب



:جات الماء جزئياً أو كلياً، تكمن أهمية مثل هذه المنتبازالةهي منتجات لبنية تصنع من الحليب الكامل أو الدسم 

.فاض رطوبتهازيادة قابليتها على الحفظ بالمقارنة مع الحليب السائل وذلك الرتفاع نسبة المواد الصلبة فيها و إنخ-1

.تداولتقليل الحجم األصلي بتبخير جزء كبير أو معظم الماء الموجود في الحليب وهذا يسهل عمليات النقل وال-2

.لشحةتحويل كميات كبيرة من الحليب في أوقات زيادة اإلنتاج إلى حليب قابل للحفظ واالستعمال في أوقات ا-3

:الحليب المكثف: أوالً 

ف أو الثلث الحليب الناتج من تكثيف الحليب الكامل أو الفرز بتبخير جزء من الماء فيه إلى أن ينقص حجمه إلى النص

و المواد الصلبة الكلية % 8إن التركيب الكيمياوي للحليب المكثف هو الدهن . وأحياناً قد يضاف له السكر أو قد ال يضاف

:ويمكن تلخيص خطوات تصنيع الحليب المكثف كما يلي%. 26

أرتفاعألن % 0,17نسبة الحموضة فيه عن التزيدحليب ذو نوعية جيده بحيث أختياريجب : الحليب الخامأختيار-1

الحموضة سيؤدي إلى تخثر الحليب خالل عمليات التسخين 

.من األوساخ والقاذورات التي فيهلتخليصةتنقية الحليب -2

تاج حليب بنسبة دهن يعني إذا اريد إن. تعديل نسبة الدهن بحيث تكون نسبته في المنتج النهائي مساوية للنسبة المطلوبة-3

%. 3.5والمواد الصلبة غير الدهنية % 1,5مواد صلبة غير دهنية فان نسبة الدهن االبتدائية تكون % 17,5و % 7,5

.ويتم الضبط يكون باستخدام الحليب الفرز والقشطة

:بالحرارة مرتين وكما يلي تكثيفةيتم معاملة الحليب المراد : معاملة الحليب بالحرارة-4

البسترة  .طرق البسترة المعروفة ويتم ذلك قبل تعديل نسبة الدهن فيه باحدى-أ

التعقيم االبتدائي -125ه إلى وذلك عبر أمرار الحليب في أنابيب مزدوجة تسخن بالبخار حيث ترفع درجة حرارت: -ب

مقاومة ، كما أن هذه المعاملة تزيد من.ملبضع ثوان وذلك لقتل معظم أنواع البكتريا وسبوراتها في الحليب 130

،عند إجراء عملية التعقيم النهائية للحليبللحرارة فال تتجبن بروتينات الحليب 



اشرة به لفترة زمنية أما إذا أريد تكثيفه مباريد االحتفاظ م إذا 10يبرد الحليب بعد المعاملة الحرارية إلى درجة حرارة -5

.فال داعي لهذه الخطوة

درجة حرارية هنا يتم تبخير الحليب تحت الضغط المخلخل بحيث يغلي الحليب على: تركيز أو تكثيف الحليب -6

ات طويله ولذلك منخفضة ألن تبخير الماء عند الضغط الجوي االعتيادي يؤدي إلى تعريض الحليب لدرجات الغليان لفتر

مما يؤدي إلى % 74يفقد قيمته الغذائية ويتغير لونه، والهدف من هذه العملية هو إنقاص نسبة الماء في الحليب بحدود 

.نقص وزنه وزيادة لزوجته

.وذلك لضمان عدم انفصال طبقة الدهن عن المنتوج خالل فترات الخزن الطويلة: تجنيس لحليب-7

ستعمل لمرة واحدة ممكن يعبأ الحليب في قناني زجاجية أو علب معدنية أو التعبئة في عبوات ت: تعبئة الحليب المكثف-8

.فقط

م لفترة زمنية محددة لضمان قتل كل 100حيث يتم معاملة الحليب بحرارة أعلى من :  تعقيم الحليب المكثف-9

.الميكروبات المتبقية أو سبوراتها



الدراسة المسائية–المرحلة الثالثة 

مادة الحليب السائل 
المحاضرة الثامنة

علي أمين ياسين. د.أ: إعداد



محتواهايلتقلتمالتيااللبانمنتجاتمنمنتجأنهعلىالفرزأوالدسمالكاملسواءالمجففالحليبيعرف

.%5-3يتجاوزالأصبحبحيثالرطوبي

المغولجنودأنّ بولو،ماركواإليطاليالمستكشفذكرفقدالمغول،همالحليبتجفيفإلىتوص لمنأولإنّ 

غوبيحراءصفيالحليبيتركونكانواالميالدي،عشرالثالثالقرنفيخان،كوبالياالمبراطورإمرةتحت

فيذوبالماء،فيمنهقليال ّوضعوااحتاجوه،ماوإذاوصلبا ،سميكا ّفيصبحالشمس،تجف فهحتىطويلة،لفترة

.حليبا ّويعود

عامفي.1832عامفيديرشوف.مالروسيالكيميائيقبلمنالمجففللحليبتجاريإنتاجأولتنظيمتملقد

وانياألسطالتجفيفكانلقد.المجففالحليبإجراءبشأناختراعبراءةعلىGrimwadeحصل1855

.بالرشالتجفيفبدأعندماالستينياتحتىالحليبمسحوقإلنتاجالرئيسيةالوسيلةهو

طريقعن٪97حواليإلىالمجففالدسممنزوعالحليبأوالدسمكاملالحليبمنإمايصنع:الجافالحليب

تكوينهإعادةويمكن.لالسائالحليبمعمقارنةطويلةصالحيةبمدةويتميز.بالتفريغوالتجفيفبالرشالتجفيف

لهالماءإضافةطرقعنسائلحليبإلى

وهودسم،المنزوعالمبسترالحليبمنالماءإزالةطريقعنالدسممنزوعالمجففالحليبعلىالحصوليتم

.٪34عنيقلالالحليببروتينومحتوىالحليبدهنمنأقلأو٪0.5ورطوبةأقلأو٪5علىيحتوي



بأقلالمياهإزالةوتتضمنواسعنطاقعلىاآلنتتمعمليةهوالحليبمسحوقتصنيعالحليبمسحوق

-ليبللحالمرغوبةالطبيعيةالخصائصبجميعاالحتفاظمعصارمةصحيةظروفظلفيممكنةتكلفة

طريقعنالماءإزالةتتمحيثالحليب،مسحوقتصنيعأثناء.الغذائيةوالقيمةوالذوبانوالنكهةاللون

الناتجالمركزالحليببرشإمايجففبعدها.منخفضةحرارةدرجةعندمنخفضضغطتحتالحليبغليان

عملطريقعنأومسحوقإعطاءثمومنالرطوبةمنالمزيدإلزالةالساخنالهواءفيناعمرذاذفي

.الداخلمنمسخنةأسطواناتعلىالحليبمنرقيقغشاء

علىالدسممنالخاليالحليبيحتويبينما،ماء٪87حواليعلى،عادةً ،الدسمكاملالحليبيحتوي

منكجم9أوالدسمكاملالحليبمسحوقمنكجم13منيقربماصنعيمكن.ماء٪91حوالي

.الدسمكاملالحليبمنلتر100منالدسممنزوعالحليبمسحوق



مواصفات الحليب المعد للتجفيف

يب ، فالزيادة البسيطة في حموضته ستقلّل من ذائبية بودرة الحل%0.15نسبة حموضته تتعّدى 

أاّل تتواجد به أية . خلية لكل مل من الحليب200.000أاّل يتعّدى المحتوى الميكروبي عن . الناتجة

قوم الشركات ت. مضادات حيوية، أو آثار للمبيدات؛ ألّن ذلك سيؤثر على جودة الحليب المجفف الناتج

ليه، فيعرف المصنعة للحليب الجاف بإضافة العديد من الفيتامينات وباألخص فيتامين د والمعادن إ

، واحتياجاتهبالحليب المدعم، يشربه الكبار والصغار، وتختلف أنواعه لألطفال على حسب عمر الطفل

ة، أما وعادة ما يدوم الحليب المجفف كامل الدسم من ست إلى تسع شهور، وتحدّده الشركة المصنع

.عة الشمسقليل الدسم فيبقى صالحاً حوالي سنتين، ويحفظ في مكان جاف وبارد، بعيداً عن أش



الغرض من تجفيف الحليب

إطالة فترة حفظه لسنوات طويلة -1

.المحافظة على قيمته الغذائية دون حدوث تلوث ميكروبي فيه-2

،نةتقليل كمية المعروض في السوق وقت وفرة اإلنتاج و بذلك نحافظ على أسعار الحليب طوال فترة الس-3

.تقليل حجم الحليب وبالتالي زيادة الكميات المخزونة في وحدة المساحة نفسها-4

هناك أكثر من أسلوب لتجفيف الحليب يتم اتباعها في معامل اإلنتاج

Drummer Roller Dryingالتجفيف باستخدام المجففات األسطوانية  : أوالً 

وي نشرة بشكل طبقات رقيقة على أسطوانات كبيرة دوارة تكون مغمورة في وعاء يحتحيث يجفف الحليب عن طريق

حول هذه االسطوانات تدور. الحليب السائل المراد تجفيفه ، ويتم تسخينها من الداخل بواسطة مصدر حراري معين

فها بعد سبعة بحيث عند دوران هذه االسطوانات تتكون طبقة رقيقة من الحليب يتم تجفي. محورها بشكل بطيء ومحسوب 

ثانية باالعتماد على 30-6أو ثمان دورات وهذه العملية تستغرق 

درجة حرارة التسخين لألسطوانات والتي تتراوح بين  م282-93-أ

الدرجة التي يتم فيها تكثيف الحليب المعد للتجفيف  -ب

ي أحد جوانب امل ، ليتم عندها قشطه بواسطة قاشطات خاصة موضوعة فكبحيث يكون الوقت كافي ليجف الحليب بشكل 

.وغالباً تستخدم هذه الطريقة لتجفيف الحليب الفرز والشرش و الحليب الخض. االسطوانة 

ولكن عيوب هذه الطريقة 

ر نكهة هي سهولة احتراق الحليب خالل عملية التجفيف ألنه سيكون مالمس بشكل مباشر لألسطح الساخنة وظهو-1

راق سكر الحليب االحتراق عالوة على تغير لونه نتيجة تفاعالت االسمرار غير االنزيمية التي تحدث خالل التجفيف واحت

صعوبة إعادة تذويب الحليب المجفف بهذه الطريقة بشكل كامل -2



يوجد نوعان من المجففات المستخدمة بهذه الطريقة وهي 

مجففات االسطوانة الواحدة -1

.مجففات االسطوانتين المزدوجة -2



 ً :Spray Dryingالتجفيف بالرذاذ : ثانيا

عند السطح على من طرق التجفيف المتبعة بكثرة في معامل الحليب ، يتكون الجهاز من سايكلونات كبيرة جداً تحتوي

لمرشح من بشكل رذاذ إلى داخل حيزها في حين يضخ الهواء الساخن اتجفيفةفتحات إلدخال الحليب المكثف المراد 

صغيرة تسقط في أسفلها بحيث يتالقى رذاذ الحليب النازل مع الهواء الساخن الصاعد فيتم تجفيف الحليب بشكل ذرات

.قعر السايكلون ليتم جمعه بعد ذلك بواسطة قاشطات خاصة



كيف يصنع الحليب المجفف
أستالم الحليب -1

 تزيد حموضته بحيث ال. وحسية عاليةوبكتريولوجيةجودة كيميائية الحليب المعد للتجفيف ذو أن يكون يجب 

دها بع. جودة الحليبمن اآلفات تقلل الحيوية ومبيدات إن وجود المضادات . ٪ تقلل من الذوبان0.15عن 

ثم . دة فيهالترشيح للتخلص من الشوائب التي قد تكون موجوالطرد المركزي أو يعرض الحليب الى طريق 

.نسبة الدهون وإجمالي المواد الصلبةلضبط ° م4يبرد إلى 

التسخين المسبق للحليب-2

درجة مئوية ويُحفظ لفترة زمنية محددة من 120و 75الحليب القياسي إلى درجات حرارة تتراوح بين يُسخن 

ه يقضي على إلى دنترة جزء من بروتينات الحليب كما أنيؤدي التسخين المسبق . دقائقبضع ثواٍن إلى عدة 

األكسدة التي تعمل كمضادات SHوينشط مجاميع الاليبيزويولداإلنزيمات خصوصاً ويعطل أكثر البكتيريا 

وع المنتج واالستخدام التثبيت الدقيق على ن/ نظام التسخين طبعاً يعتمد . الطبيعية ويضفي االستقرار الحراري

ودة الحفظ ولكن التسخين المسبق العالي في مسحوق الحليب كامل الدسم بتحسين جويرتبط . النهائي المقصود

عن طريق )، أو مباشرة( طريق المبادالت الحراريةعن )التسخين يتم استخدام طرق . انخفاض قابلية الذوبان

.، أو خليط من االثنين( الحقن بالبخار أو التسريب في المنتج



يتم استخدام أسلوب للبسترة : البسترة-3

وقت أوالدفعاتبطريقةيسمىماأودقيقة30لمدةمئويةدرجة63منخفضةحرارةبدرجةأطول-أ

األحواضفيالبسترةطريقةأوالمتقطعةالطريقة

البسترة السريعة  ثانية ، متبوعة 15درجة مئوية لمدة 72تطبيق المعالجة الحرارية لـ يتم HTST-ب

.المستمر أو البسترة الفالشأو ما يسمى بالنظام . درجة مئوية10السريع إلى أقل من بالتبريد 

درجة  ثواٍن أو ما 3درجة مئوية لمدة 93.4مئوية لمدة ثانية واحدة أو رجة 149.5حرارة عالية جًدا -ت

.UHTيعرف بطريقة 

التبخير-4

٪ إجمالي محتوى المواد الصلبة للحليب منزوع الدسم و 9.0الحليب المسخن على مراحل من حوالي يتركز 

يتم تحقيق ذلك عن طريق غلي الحليب. ٪ إجمالي المواد الصلبة52-45٪ للحليب كامل الدسم ، وحتى 13

داخل األنابيب الرأسية ، وإزالة الماء بشكل طبقات درجة مئوية 72تحت فراغ عند درجات حرارة أقل من 

ب في التأثير التالي بعد ذلك لتسخين الحليليستخدم يمكن ضغطه ميكانيكيًا أو حراريًا الذي البخار هذا . كبخار

٪ من 85إزالة أكثر من يمكن . للمبخر الذي يمكن تشغيله عند ضغط ودرجة حرارة أقل من التأثير السابق

إذا كان الحليب ٪ 50-40إلى خالل التبخر يتم تركيز الحليب . التبخيرخالل عملية الماء الموجود في الحليب 

الدوارة،ألنإذا كان الحليب سيركز بطرية األسطوانات ٪ 35-33سيجفف بطريقة الرذاذ في حين يركز إلى 

مما يمنع ة األسطوانسميكة على وكطبقة التركيز يصبح عالي الحليب زيادة النسبة عن هذا الحد  سيجعل 

.التجفيفالمزيد من 



:التجنيس-5

أستحالبتميحيث.الحليبوعاءفياألعلىإلىالدهونارتفاعأوالقشدةتكونمنعهوالتجنيسمنالفائدة

خاللمن2بوصة/رطل2500-2000]مرتفعضغطتحتالحليبضخطريقعنالدقيقةالدهنكريات

تقليليتمإذحجمها،منويقللالدهنيةالحبيباتعددالتجانسيزيدحيث.للمجنسصغيرةشبكيةفتحات

تحسينعماتساقًاأكثرتركيبةعلىيحافظحليبالتجنيسعنينتج.األصليحجمهامن1/10إلىالحجم

التجنيسأنيرغ.للهضمقابليةأكثروخثارةثراءً أكثرونكهةبياًضاأكثرمظهراً ويعطيوالتركيبالقوام

.مسحوقالفيالذوبانقابليةمنويقللالبروتيناستقرارزعزعةعلىيعمل(3:1منأكثر)المركزللحليب

:التجفيف-6

حرارةدرجةفيالتحكممع.(مئويةدرجة200-180)ساخنهواءتيارفيالمركزالحليبرشيتمأنإما

أنأو.زللتركيأصالالمعرضةالقطراتمنالماءباقيإزالةيتمحيثالقطراتوحجمالهواءوتدفقالهواء

خنةالمسالدوارةاألسطواناتسطحعلىالمركزالحليبمنرقيقغشاءنشرطريقعنالتجفيفيتم

درجاتزيادةتؤديوقد.م66عند(والكتوجلوبولينالكتالبومين)البروتينتخثرالتجفيفخالليحدثقد

.دهونالكرياتحولالبروتينغشاءانكسرإذاالدهونمستحلبكسرإلىالتسخينفترةوطولالحرارة

ألسطواناتاأسطحعلىالحليبمنأكبرالتصافالعاليةالحرارةتسببكما.الدهونتتجمعسوفوبالتالي

أمينلكاربوني"تفاعلأواألنزيميغيراالسمرارتفاعلأوميالردتفاعلحدوثعلىعالوةهذا.الساخنة

معالتأثير.األعلى.الحرةاألمينيةالبروتينومجموعةمختزللسكرالحرةالكاربونيلمجموعةبين"براونيل

.واألرجينينالتربتوفانيليهالاليسين



كوبربعيحتوي:الحراريةالسعرات[2]:يليماعلىالمجففالحليبيحتويالمجففللحليبالغذائيةالقيمة

الجسميحتاجهاالتيالحراريةالسعراتمنبالمائة8يقاربماوهوحرارياً،سعراً 159علىالحليبمن

 ً ً 130منيقاربماتناوليجب:والكربوهيدراتالبروتين.يوميا بينيتراوحماوالكربوهيدراتمنغراما

46-56 ً Nationalوفقالحصولويمكنيومياً،البروتينمنغراما Nutrient Databaseعلى

من%18.3إلى%15بينتتراوحنسبةوعلىالكربوهيدرات،منبهاالموصىالكميةمن9.5%

منواحدكوبشربيوفر:المعادنوالفيتامينات.البودرةحليبمنكوبربعشربطريقعنالبروتين،

ً الجسميحتاجهاالتيالكميةمن%12يقاربمايومياً،المجففالحليب يحتويكماالكالسيوم،منيوميا

ً المجففالحليب وفيتامينيوم،والبوتاسوالفسفور،المغنيسيوم،:مثلالعناصر؛منأخرىمجموعةعلىأيضا

C،دوفيتامينأ،وفيتامين.

خمسةلمدةنهتخزييمكنكماالفور،علىواستخدامهالمجففالحليبخلطالممكنمنالمجففالحليبتخزين

ً بالماءالمخلوطالمجففالحليبيبقىحيثالثالجة؛فيأيامسبعةإلى ً تملالستعمالصالحا الحليبمثلاما

والباردة،ومظلمةخزانةفياألصليةعلبتهفيحفظهطريقعنفهيخلطهقبلتخزينهطريقةأماالسائل،

دةلمالمجففالحليبمنالمفتوحةغيرالعبواتتخزينويمكنمئوية،درجة22حرارتهادرجاتتتعدى

نكهةلأفضعلىالحصوللضمانقليلة؛أشهرغضونفيفتحهابعداستهالكهاويجبالعام،إلىتصل

غذائيةوفائدة



:استخدام الحليب المجففمحاذير 

ذكورة في ما يأتي، مما يؤدي استهالك الحليب الُمجفف إلى بعض اآلثار الجانبيّة لدى الُمصابين بالحاالت الِصحية المقد 
:يتوجب عليهم الحذر عند استهالكه

ض العناصر يحتوي الحليب الطازج الخام على كمياٍت عالية من بع: المحتوى ببعض العناصر الغذائيةُمنخفض -1
غم من أّن الحليب الغذائية واإلنزيمات النشطة مقارنةً بالحليب الُمبستر الذي يُصنع منه الحليب الُمجفف، وعلى الر

شكٍل أوضح الطازج كامل الدسم يختلف في ُمحتواه الغذائّي عن الحليب الطازج خالي الدسم، إاّل أّن هذا الفرق يظهر ب
جفف يحتوي على تركيز في الحليب الُمجفف؛ أّي بين الصنفين كامل الدسم وخالي الدسم منه، وبشكٍل عام فإّن الحليب المُ 

تختلف باختالف معادن أعلى وتركيز فيتامينات أقل عند ُمقارنته بالحليب الطازج، وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه الِقيم قد
. الماعزمصدر الحليب سواء أكان من األبقار أم األغنام أم 

السائل المصنوع قد ياُلحظ بعض األشخاص اختالفاً بين طعم الحليب الطازج والحليب: غير ُمستساغ للجميعمذاقه -2
مس الحليب من الحليب الُمجفف، حيُث إّن األشخاص الذين يصعب إرضاء ذوقهم في الطعام قد ال يتقبلون مذاق ومل
استخدام الحليب الُمجفف حتى بعد مزجه بالماء؛ لذلك يُنصح لهؤالء األشخاص باالعتماد على الحليب الطازج للُشرب، و

االختالفاتالُمجفف عند تحضير حبوب اإلفطار، أو وصفات الشوربات، أو المخبوزات إلخفاء 

؛ وتُعرف بأنّها تُعّد حساسية الحليب أحد أكثر أنواع الحساسيّة شيوًعا عند األطفال: لمصابون بحساسية الحليب-3
ليه؛ كالحليب استجابةٌ غير طبيعية من قِبل جهاز المناعة في الجسم عند تناول الحليب أو المنتجات التي تحتوي ع

د تظهر أيضاً بعد الُمجفف، وعلى الرغم من أّن حليب األبقار هو أكثر األنواع التي تتسبب في هذه الحساسية، إاّل أنّها ق
ة؛ كالتقيؤ من خفيفتتراوح استهالك حليب األغنام أو الماعز أو الجاموس، ومن الجدير بالذكر أّن أعراض هذه الحساسية 

إلى أعراض شديدة كاإلصابة بصدمة الحساسية ،Hivesوالشرى Wheezingومشاكٍل الجهاز الهضمي والصفير 
Anaphylaxisليب والمنتجات التي التي قد تُهدد حياة الفرد، لذلك يُنصح المصابون بهذه الحساسية بتجنُّب تناول الح

.عليهتحتوي 



سكرهضمعلىاإلنسانجسمقدرةعدموهو:الالكتوزتحملبعدمالمصابون-4

النخفاضنتيجةً وذلكالُمجفف،كالحليبوُمنتجاته؛الحليبفيالموجودالالكتوز

هضمعنوالمسؤولالدقيقةاألمعاءتفرزهالذيLactaseالالكتيزإنزيممستويات

كلالمشامنيُعدالالالكتوزتحملعدمأنّ بالذكرالجديرومنالالكتوز،سكر

أوات،التقلصأوبالغثيان،كاإلصابةُمزعجة،تكونقدأعراضهولكنّ الخطيرة،

نصفمنحتتراولُمدةتستمرقدأنّهاإلىباإلضافةاإلسهال،أواالنتفاخ،أوالغازات،

بهذهونالمصابيُنصحولذلكمنتجاته؛أوالحليباستهالكبعدساعتينإلىساعة

ومنتجاتهالحليبتناولبتجنُّبالحالة


