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المحاضرة األولى
بعض صفات وثوابت دهن الحليب 

يالحيواناألصلذوالدهننسبةفيالمرتفعةاللبنيةالمنتجاتأحدبأنهالزبديعرف

خضمنهاعليالحصولويتمالحليب،فيالموجودةالدهنيةالمادةبأنهالزبديعرفأنيمكنكما

طرقوبعدةخاصةبأوعيةالمتخمرةغيرأوالمتخمرةالقشدةأوالمتخمراللبن

الكيمياويتركيبهمتوسطويكون

%85–80الحليبدهن

%18–12الماء

%1البروتين

%0,4الكتوز

%0,15الرماد
%3–صفرالطعامملح

بأي شكل من % 80وخالصة القول أن الزبد يجب أن ال تنخفض فيه نسبة دهن الحليب عن 

إذا كان مملح % 16إذا كان غير مملح وعن % 18وأن ال تزيد نسبة الرطوبة فيه عن . االشكال

% (17في المواصفة القياسية العراقية ) 



هناك بعض المصطلحات الواجب التطرق لها قبل الدخول في دراسة الزبد

:   Milk Lipidدهن الحليب -1

األحماض الدهنية ومشتقاتهاإستراتيعرف دهن الحليب بأنه 

اته المختلفة وتعد المادة الدهنية في الحليب من أهم مكوناته فهي تلعب دوراً مهماً في الحليب ومنتج

من مجموع % 99مايقاربالثالثية أهم مكونات دهن الحليب إذ أنها تكون الكليسيريدات، وتعد 

دهن الحليب ولها يعود الدور األول في التحكم بنكهة وصفات الزبد المنتج  

أحماضالثةثإرتباطمنالثالثيةالكليسيريداتتتكون

هذهتكونقدبحيث،الكليسيرولجزيئةمعدهنية

وأمشبعةتكونوقدمختلفةأومتشابهةاألحماض

آصرتينأوواحدةبآصرةمشبعةغير

.أو  ثالث أواصر مزدوجة

تيوالأحاديةكليسيريداتالحليبفييتواجدقد

رولالكليسيمعواحددهنيحامضارتباطمنتتكون

هنييندحامضينارتباطمنتتكونوالتيثنائيةأو

تمثللثالثيةاالكليسيريداتتبقىولكنالكليسيرولمع

.الحليبدهنمناألكبرالنسبة



-Rتعرف على أنها حوامض كاربوكسيلية تحمل الرمز الكيمياوي : Fatty acidsالحوامض الدهنية  -2
COOH  إذ ترمزCOOH لمجموعة الكاربوكسيل في حين يرمزRلتكرار مجاميع المثيل  في الحامض  .

تتباين األحماض الدهنية الموجودة في الحليب من ناحيتين

في كل مرة ، CH2األولى طول السلسلة الكاربونية في الحامض الدهني وهذا ناتج من إضافة مجموعة  

يب يحتوي والناتجة من التخمر الحاصل في كرش الحيوان اللبون ، لقد توصل الباحثون إلى أن دهن الحل

هي تبدأ من على أنواع متعددة من األحماض الدهنية والتي قد تكوم مرتبطة مع الكليسيرول أو بشكل حر ف

اريك المتكون الحامض الدهني البيوتريك  المتكون من أربع ذرات كاربون وتنتهي بالحامض الدهني الستي

ود له النكهة ويتفرد دهن الحليب باحتوائه على الحامض الدهني البيوتريك والذي تع. ذرة كاربون18من 

.المتميزة لمنتجات األلبان وخصوصاً الزبد



عوامل أهمهاأما الميزة الثانية فهي إحتواء دهن الحليب على األحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة ، وهذا يكون تبعاً ل

يوان يستعين فاذا أعطي الحيوان كمية غذاء قليلة أو أن العليقة تكون منخفضة في نسب الدهن فأن الح: تغذية الحيوان -أ

يرة والطيارة بالدهون المترسبة في جسمه لغرض تخليق دهن الحليب مما يؤدي إلى إنخفاض نسبة األحماض الدهنية القص

وزيادة نسبة االحماض الدهنية الطويلة  عالوة على ارتفاع نسبة الحوامض الدهنية غير  المشبعة

.نوع العليقة المقدمة للحيوان -ب
ر تزداد نسبة كما أن لنوع العليقة تأثير على نوعية األحماض الدهنية في الحليب ، فعند إعطاء الحيوان العلف األخض-ب

نسبة األحماض األحماض الدهنية قصيرة السلسلة واألحماض المشبعة، وعند تغذية الحيوان على السايلج أو التبن ترتفع
.وهذا يفسر الفرق بين نكهة دهن الحليب بين الربيع والشتاء. الدهنية غير المشبعة 



،فيالكليسيرولجزيئةمعدهنيينحامضينإتصالمنتنشأمركباتوهي:phpspholipidsالفوسفولبيدات-3

كونهايداتالفوسفولبأهميةتكمن.كحوليةأوأمينيةومجموعةفوسفاتيةمجموعةمعالثالثالموقعيرتبطحين

ماءفيدهنمستحلبحالةفيالدهنتجعلوالتي،الحليبفيالدهنيةالحبيبةلغشاءالرئيسيالمكون



عبارة عن تركيب معقد من غشاء متكون من الدهون والبروتينات التي: Fat globuleالحبيبة الدهنية -4

اليا الغدة ينتج هذا الغشاء أثناء عمليات إفراز الحليب من خ. تحيط بقطرة الدهن الداخلية وتغلقها من الخارج

الفعالة ايولوجيةالبعلى العديد من المركبات بأحتوائهيتميز هذا الغشاء . اللبنية في اإلنسان أو الثديات األخرى

والتي تلعب دوراً وظيفياً مهماً phospholipids, glycolipids, glycoproteins, carbohydratesمثل  

.في الدماغ واألمعاء 

فيلدهنيةاالحبيبةوتكوينإفرازطريقةأدناهالشكليبين

اءالغشإحاطةيالحظإذ،الثدياتإلناثاللبنيةالغدد

حلةمرخاللالحرالدهنبقطرةالمعقدالاليبوبروتيني

شاءالغهذايكونولذلكاللبنيةالغددعنالدهنإنفصال

لوحظدوق.نفسهاالخاليالجدارالتركيبحيثمنمشابها

منمكونةالحبيبيةداخلالدهنيةالقطرةمعظمأن

.الثالثيةالكليسيريدات





الحبيبة الدهنية ، والذي يتكون جاخلهي عبارة عن الدهن الحر الموجود : Fat dropletقطرة الدهن -5

أن تبقى ثابته كناليمإن الحبيبة الدهنية تتميز بأنها . الثالثية ألحماض دهن الحليب الكليسيريداتمعظمة من 

للماء ذافتهاإمع الماء الموجود في الحليب ، ولذلك فهي تنفصل بسرعة كبيره عند إستحالبأو تكون حالة 

إال إذااإلستحالبأو الحليب ، وال يمكن أن تكون حالة 

أو األحادية أو الثنائيةالكليسيريداتأو اللسثينالى المحلول مثل   Emulsifiersتمت إضافة المستحلبات -1

لذلك يكون حيث تمتلك هذه المواد طرفين أحدهما مشحون يكون له القدرة على االرتباط بالماء والفوسفولبيدات

.  والطرف اآلخر يكون غير مشحون ولذلك يكون اتجاهه نحو الدهن في المحلول . اتجاهه نحو قطرات الماء

سيمات بالجمايعرفتقوم بتحويل قطرات الدهن إلى فانهامحلول الدهن والماء اللىولذلك عند إضافة هذه المواد 
ب بحيث تتنافر هذه الجسيمات مع بعضها بسبب وجود الوجه غير المشحون من المستحلMicellesالدهنية 

ا اضافياً سوف تنجذب إلى الجزء المشحون من المستحلب وبالتالي سيكون حاجزفانهاأما قطرات الماء . باتجاهها

ة مكونة أي أن جزيئات المستحلب تتداخل بين الجسيمات الدهني. يمنع جسيمات الدهن من التقارب مع بعضها 

لساقط على إن هذا التداخل يولد جسيمات صغيرة جدا تعمل على تشتيت الضوء ا. وتمنعها من التقارب مع بعضها

إلةالزاحيبشكل واضح عند إضافة قطرات من مايظهروهذا . المحلول مما يظهر هذا المحلول باللون العكر
محلول الماء و الزيت



...  بوبروتيني أما الحالة الثانية التي يمكن أن يستحلب بها الدهن في الماء فهو عندما يحاط بالغشاء الالي

.وهذا ما ذكرناه في الصفحات السابقة عندما تكلمنا عن الحبيبة الدهنية

كم يتراوح قطر الحبيبة الدهنية في الحليب ؟: سؤال 

وماذا يحدث خالل عملية التجنيس؟... ما معنى تجنيس الحليب : سؤال 

نها؟هل القشطة المجنسة تحتاج إلى إضافة المواد المستحلبة لغرض منع إنفصال الدهن ع: سؤال 



يعرف على أنه مجموعة من حبيبات الدهن : Clusterعنقود الدهن -6

المعروفة المتقاربة غير المندمجة مع بعضها حيث تلعب بروتينات الحليب

.  بدور تجميع هذه الحبيبات مع بعضهاAgglutininsاألكلوتيناتباسم 

في تجميع اتاألكلوتينالمعروف أن عمليات التبريد تنشط وتتزيد من فعالية 

أعتماد) قيد حبيبات الدهن ولذلك يفضل عندما يراد فرز القشطة بطريقة التر

تحدث في إن هذه الحالة. أن يكون ذلك مصحوباً بالتبريد( الجاذبية األرضية 

.الحليب أو القشطة مهما كانت نسبة الدهن فيها

ل المعروفة أن دهن الحليب أقل كثافة من مصالبديهاتمن 

لى عند الحليب وهذا بالتالي يجعل دهن الحليب يتجه نحو األع

.  ك ترك الحليب بدون حركة ، حيث يتبع ذلك قانون ستو

بيبة والذي يتعامل مع تجمعات الحبيبات الدهنية على أنها ح

واحدة ولذلك كلما زاد تجمع قطرات الدهن زاد قطرها 
ى وبحسب قانون ستوك زادت سرعتها بالتوجه نحو األعل

ريد وألن التب. عن باقي مكونات مصل الحليبواإلنفصال

ريد بدون لذلك ترك الحليب في التباألكلوتينينينشط عمل 

حركة سوف يسرع من سرعة فرز الدهن باعتماد الجاذبية

.  األرضية



الدهن مع بعضهافي تجميع حبيباتاالكلوتينينصورة بالمجهر االلكتروني توضح دور بروتينات 



لدهن في حال تعرض الحليب لعمليات خض شديدة فينتج عن ذلك تكسر بعض حبيبات ا: Clumpكتلة الدهن -7

متكسرة وخروج الدهن الحر من داخل الحبيبة الدهنية ، حيث يقوم هذا الدهن بعملية ربط لباقي حبيبات الدهن غير ال

وعندها يسمى هذا التجمع بكتلة الدهن، وهي نواة أو مرحلة بدء تكون الزبد 

إن الفرق بين عنقود الدهن وكتلة الدهن هي

ي كتلة الدهن هو المادة الالصقة التي تعمل على تجميع حبيبات الدهن في حين فاألكلوتينينفي عنقود الدهن يكون -1

فان الدهن الحر يكون هو المادة الرابطة أو الالصقة للحبيبات الدهنية

يمكن رؤية نسبة الدهن فيها، في حينأختلفتيمكن رؤية عنقود الدهن في الحليب الخام غير المجنس والقشطة مهما -2

.نيع الزبدكتلة الدهن في الحليب أو القشطة التي تعرضت لعمليات الخض ، وفي المراحل األولى لبدء عمليات تص

يقصد به من ناحية  : Free Fatالدهن الحر  -8

ن التركيب الكيمياوي هو الدهن المتحصل عليه م

كون نسبة تكسير الحبيبة الدهنية في الحليب بحيث ت

بالمصطلح مايعرفوهو % 99.9الدهن فيه 
Anhyrousاألنكليزي milk fat  مايعرفأو

Butter fat . 



. وهو كل مكونات الحليب باستثناء الدهن Serumيعرف كذلك بمص الحليب : Skim Milkالحليب الفرز -10

ب بعد حلبة في يمكن الحصول على الحليب الفرز بعدة طرق منها المعتمدة على الجاذبية األرضية حيث يترك الحلي

إختالفنتيجة ) ى بالقشطة إلى األعلمايعرفويفضل أن يكون معرض للتبريد فترتفع طبقة الدهن أو شابتهأواني 

كية والتي تعمل اليدوية أو الميكانيالفرازاتوقد تتم عملية الفصل باستخدام (. الكثافة بين دهن الحليب ومصله 

.بنفس مبدأ أجهزة الطرد المركزي في فصل المواد متباينة الكثافة

ك ما عملية الفرز تعني عزل أكبر كمية ممكنة من مصل الحليب عن دهنه وليس العكس لينتج من ذل: مالحظة

.يعرف بالقشطة ومصل الحليب أو الحليب الفرز



كغم من هذا 100مصل  وعليه فان % 97دهن فهذا معناه أنه يحتوي % 3لو فرضنا أن لدينا حليب 

.كغم حليب فرز أو مصل الحليب97كغم دهن و 3الحليب يحتوي على 

ب هو الحليب الناتج بعد إنتهاء عملية خض الحليب الخام أو الحلي: Butter Milkالحليب الخض -9

.المحمض أو اللبن القشطة بغض النظر عن نسبة الدهن فيها وذلك لتكوين الزبد

:مايليعند مقارنة الحليب الخ بالحليب الفرز يتضح 

الحليب الخض الحليب الفرز المقارنةحقل

الدهن فيه أعلى بالمقارنة مع الحليب كمية
%0.9–0.3الفرز إذ تتراوح بين 

زة عملية وأجهنسبة الدهن تتبع كفاءة
%0.5-0.05الفرز وغالباً تتراوح بين 

كمية الدهن 

سرة و يكون بشكل حبيبات دهنية غير متك

جة دهن حر وأغلفة الحبيبات الدهنية  نتي

تكسر الحبيبات الدهنية جراء عمليات
الخض

يكون بشكل حبيبات دهنية متجمعة أو 
متفرقة

نوعية الدهن


