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 ما الفرق بين تركيب القشطة والزبد : 

إن الحالة الريولوجية للحليب و اقشطة مهما أختلفت نسبة الدهن 
% تبقى   99حتى  أو 80أو  50أو  20انت اء كفيها سو

مستخلص الدهن في الماء ، أي أن الحبيبات الدهنية تكون بحالة  
إستحالب في المصل الموجود في الحليب أو القشطة ، بمعنى  

هو الماء والطور المنتشر هو أو المستمر آخر أن الطور السائد 
الدهن ، وتبقى الحبيبة الدهنية محافظة على حالتها وبنائها  

لة الريولوجية سوف تنقلب  المتكامل. أما في الزبد فأن الحا
فيصبح الدهن الحر هو الطور السائد ويصبح الماء هو الطور 

المنتشر وهذا ما يظهر بشكل واضح جداً عند دراسة الحليب أو  
إن إنقالب حالة المستحلب بين  القشطة أو الزبد تحت المجهر. 

الحليب والقشطة من جهة والزبد من جهة أخرى ينتج من تكسر 
ات الدهنية نتيجة الفعل الميكانيكي الذي يسلط عليها.  أغلفة الحبيب

هيث يقوم الدهن الحر المتحرر بالعمل على لصق الحبيبات الدهنية  
يعرف بكتلة الدهن حيث تحصر هذه الكتل   التي لم تتكسر مكوناً ما

 . قطرات الماء فيما بينها بكميات قليلة

القشطة مهما كانت نسبة الدهن فيها هي المصل وحبيبات الدهن الكاملة غير ولذلك يمكن القول أن مكونات الحليب أو 
المكسرة سواء كانت باقطار كبيرة أو صغيرة مع وجود كميات قليلة جداً تكاد ال تذكر من الدهن الحر. أما تركيب الزبد  

من حبيبات الدهن غير المكسرة ) في  فيكون من الدهن الحر أواًل وبكميات كبيرة و الماء عالوة على وجود نسبة قليلة جداً 
حال إنتاج الزبد بالطرق التقليدية أو طريقة الوجبات في المصانع ، أما في حال إنتاج الزبد باتباع الطريقة المستمرة فلن يتم  

 مشاهدة أي قطرات دهنية ولكن فقط الدهن الحر والماء وأغلفة الحبيبات الدهنية المتكسرة ( 

فرق بين الحالة الريولوجية أو  الشكل المقابل يظهر ال 
تركيب كالً من الحليب أو القشطة وتركيب الزبد . حيث  
تظهر الصورة األولى حالة حبيبات الدهن وهي منتشرة  
في وسط الماء ) الطور المستمر ( بحالة إستحالب، في  
حين تظهر الصورة الثانية تجمعيع الدهن الحر لحبيبات  

تكوين كتلة الدهن وهذه  الدهن والبدء باحاطتها بالماء ل

 هي نواة بدء تكون الزبد  

 

 القشطة وأنواعها: الكريمة أو 

لدهن  أو القشطة نتيجة عمليات تركيز الدهن بعد أستبعاد الماء من الحليب على أن يبقى الدهن بشكل حبيبات ل تتكون الكريمة
  , coffee creamالً الكريمة الخفيفةّ  فمثوبحسب نسبة الدهن فان القشطة تسمى بمسميات عدة ككريات محاطة بغالف 

half cream   اما في الكريمة الثقيلة  %10تحتويthick cream   اوplastic cream   80.فتصل نسبة الدهن الى%  .

بعض الخواص   FAO, WHOوذكرت منظمة  دهن.   %35وعادةً الكريمة المستخدمة في صناعة الزبدة تحتوي نسبة 

 القياسية في تسويق الكريمة وهي :  
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 %  18وتكون نسبة الدهن فيها أكثر من  UHTالكريمة المعقمة والمبسترة والمعاملة بالـ  -1

 دهن                       %18-10من التي تتراوح نسبة الدهن فيها الكريمة الخفيفة  -2

                    %28وتكون نسبة الدهن فيها أكثر من  المخفوقةالكريمة   -3

       %.35وتحتوي على نسبة دهن أعلى من  الثقيلة المخفوقة الكريمة   -4

          %.45حيث ترتفع نسبة الدهن فيها أكثر من  Double creamالمضاعفة الكريمة   -5

 فرز الحليب: 

الحليب عن طريق التخلص من جزء من مصل الحليب وذلك يتم إما باإلعتماد  المقصود بعملية الفرز هو تركيز الدهن في 
على الجاذبية األرضية أو بأستخدام الفرازات الميكانيكية أو الكهربائية ، غن المبدأ األساسي في عملية الفصل يعتمد على  

ما يؤدي إلى صعودة إلى األعلى الفرق بين كثافة كالً من دهن الحليب والمصل بحيث يكون دهن الحليب أخف من المصل م
 تاركاً باقي مكونات الحليب في األسفل. 

جزء خاٍل من الدهن نسبياً والذي يسمى بحليب   Separationاو    Skimmingينتج من عملية فصل الحليب او فرزه   

لية فيزياوية . وتعتبر العم  Creamوالمفصول  منه وهو الجزء الغني بالدهن ويعرف بالكريمة  Skim milk  الفرز

 .                     ودهن الحليب liquid  phaseوتعتمد على اختالف الكثافة لهذين المكونين )الحليب الفرز : الطور المائي 

فلو ترك الحليب ساكناً فأن الدهن يطفو الى األعلى مع جميع المكونات المصاحبة له اضافةً الى جزء من الحليب . وان قوة 

 ي لصعود الحبيبات تكون كاآلتي: التعجيل األرض

𝑣 =
4

3
𝜋𝑟 𝐺 (𝑃𝑆 − 𝑃𝐹) 

 سرعة الصعود=  Vحيث أن 

=r صف قطر الحبيبة الدهنية        ن 

G =التعجيل األرضي 

 PS  = كثافة السيرم 

PF = كثافة الدهن 

 :   Stock Lowوعند اعتماد قوة االحتكاك لصعود الحبيبات الدهنية فقد عبرعنهُ قانون ستوك 

= 6𝜋ηrV    v 

                                                                                                               :قوة االحتكاك   vحيث ان: 

   𝝶eta=     اللزوجة

Vسرعة حركة الحبيبات =  

 ولهذا عندما تطفو حبيبة الدهن اعتماداً على السرعة فأن:   

 ولهذا عندما تطفو حبيبة الدهن اعتماداً على السرعة فأن:             
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 قوة سرعة الصعود                                 قوة االحتكاك =                                                          

𝟒

𝟑
π𝑟𝝅𝜂𝑟𝑉PF)=6-G(PS3         

 V= 
                2𝑟g(PS-PF)             

9𝜂
 

تعتمد اساساً على مربع نصف القطر وعلى الفرق بين الكثافتين )الدهن والسيرم(  الدهن يباتحبولهذا فأن سرعة صعود 
بشكل طردي وعكسياً مع اللزوجة . وان كثافات الدهن والسيرم واللزوجة تتأثر بتغير الحرارة وثبات نصف القطر . وعند 

ن سرعة جريان الحبيبات الدهنية كما  استخدام قوة الطرد المركزي لفصل الحليب في وعاء دائري كما يحصل في الفراز تكو
 يلي: 

                                       
2𝑟  (𝑃𝑆−𝑃𝐹)𝑅𝑊     

9𝜂
V=                    حيث انR   نصف قطر قمع الفراز : 

                      2                                                                                                                            W               السرعة الزاوية : 

                                                                                  𝝶 اللزوجة : 

***     2N𝜋=42        N𝜋2=2 2N)𝜋(22=(W)                   : 2حيث انN       عدد الدورات 

            يث ان:ح
     2𝑟(𝑃𝑆−𝑃𝐹 ) 4𝜋𝑅𝑁

9𝜂𝑒𝑡𝑎
=V   

وهناك انواع مختلفة من الفرازات  التي تتباهى بها شركات االنتاج اعتماداً على هندستها وميكانيكيتها مما يوفر افضل    
 كفاءة فرز اعتماداً على الثوابت السابقة )القوانين( ومن هذه الفرازات : 

 الفرازات االعتيادية المعروفة  -1
  pairing Discsاالسطوانة المزدوجة  -2
 hermetic separatorsلمسدودة او المغلقة لفرازات اا -3
 . dis loading separator -selfالفرازات ذاتية التفريغ . -4

 

 Butterالزبد 

إن أساس صناعة الزبد يعتمد على قلب حالة اإلستحالب للحليب من مستحلب دهن في ماء إلى مستحلب ماء في دهن وذلك  
الفعل الميكانيكي الذي يسلط على الحليب أو اللبن أو القشطة بمختلف نسب  عن طريق تكسير أغشية الحبيبة الدهنية نتيجة 

 الدهن. ولذلك يمكن القول أن سر نجاح عملية تصنيع الزبد يكمن في أمرين:

 األول : إجراء عملية خض للقشطة أو الحليب أو اللبن في محاولة لكسر أغشية الحبيبة الدهنية. 

ثانياً : الخص على درجات حرارة محددة بحيث تكون حالة الدهن عندها مابين الصلب والسائل وذلك لتفادي حدوث فقد في  

 م أفضل درجة حرارة لخض القشطة 15 – 8كمية الدهن في الزبد النتاج، حيث تعتبر درجة حرارة 

يبات الدهنية مع بعضها البعض من جهة ومابينها  إن اساس عملية الزبد تعتمد على عملية الخض التي تعمل على تصادم الحب 
وبين جدران ومضارب الخالط من جهة أخرى، مما يؤدي إلى تكسر أغشية هذه الحبيبات وخروج الدهن الحر من داخلها  
وتكوين كتلة الدهن . إذ تعمل قطرات الدهن الحر األولى عند خروجها من الحبيبة على تجميع الحبيبات وتكوين الكتلة  

هنية ومع تقدم عمليات الخض يزداد كمية الدهن الحر وتزداد تجمعات الحبيبات الدهنية الملتصقة مع بعضها وهذه الخطوة  الد

 اإلبتدائية  لصناعة الزبد.  
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 خطوات صناعة الزبد:

يمكن استعمال أنواع الحليب في إنتاج الزبد على أن يكون مأخوذ من حيوانات سليمة وغير مصابة  أوالً:استالم الحليب:
بمرض التهاب الضرع. يتم فحص الحليب والتأكد أنه غير متطور الحموضة وال يحتوي آثار المضادات الحياتية ترشيح  

 وتنقية الحليب بعد استالمه من قبل المعمل  

 يتم الحصول على القشطة بعدة طرق منها ة: ثانياً: الحصول على القشط

مع التبريد ويترك   ث يتم وضع الحليب في أواني ضحلة : حيأو الفرز باالعتماد على الجاذبية األرضية الترقيد  -1
 الحليب حتى يتم صعود القشطة، قد يصار أحياناً إلى إضافة الماء أو الثلج البارد إلى الحليب لتسهيل عملية الفصل. 

اريط الفصل: يتم وضع الحليب في مخاريط كبيرة ويترك في درجات حرارة منخفضة بعدها يتم أستخدام مخ -2
 التخلص من الحليب الفرز عبر صنبور التفريغ السفلي ، ثم تجمع القشطة بعد ذلك. 

ة  المالحظ في الطريقتين أعاله هو أستخدام التبريد وذلك ألن اكلوتينين الحليب ينشط في درجات الحرارة المنخفض •
وهذا يساعد على تجمع الحبيبات الدهنية بشكل أكبر ، وحسب قانون ستوك فان سرعة صعود الحبيبة الدهنية  

 يتناسب طردياً مع قطرها ، فكلما زاد عدد الحبيبات تعامل معها القانون على اساس أنها حبيبة واحدة بقطر أكبر. 

كثافة الدهن ومصل الحليب وبالتالي تتحسن عملية الفصل. عالوة  يؤدي إلى زيادة الفرق بين إن إضافة لماء أو الثلج  •
على أن الثلج يعمل على تجميد الدهن في طبقة القشطة فيصبح من السهل عملية إزالتها وتقليل الفقد الحاصل، حيث 

 يعمل الثلج بعد ذوبانه كحاجز فصل بين مصل الحليب وطبقة القشطة . 
لقد لوحظ أن الفرز باستخدام الجاذبية األرضية يكون بطيء جدا ييما يحد  الفصل باستخدام الفرازات الميكانيكية:   -3

من كمية االلزبد المنتج عالوة على أنه يحتاج إلى مساحات واسعة إلتمام عملية الفرز ولذلك كان التوجه نحو 
مع  زات يعتمد على الطرد المركزي لمكونات الحليب الفرمبدأ عمل ا أستخدام أجهزة الفرزو الميكانيكية . يعتمد 

مضاعفة قوة الجذب األرضي عن طريق تدوير أقماع الفرز حول المحور الوسطي للفراز مما ينتج قوة طرد قوية 
  بحيث يتجه المكون األقل كثافة ) الدهن ( نحو المركز ويتجه المكون األكثر كثافة ) المصل ( نحو محيط الفراز

د/دقيقة فانها تولد قوة جذب تتراوح   10000-6000غضون دقائق محدودة. فعند دوران الفراز بسرعة  وذلك في
 االف مرة بقدر الجاذبية االرضية 10الى  5

 : هناك اربعة أسس صمم الفراز على أساسها هي 

 أستعمال الطرد المركزي حيث يدور الفراز حول محوره بسرعة عالية ليحدث أثره في الحليب.  -1
 جري الفرز على الحليب دفعة واحدة ، إنما يتم تجزئة ليمر بدفعات قليلة ولكن بتيار مستمر. الي -2
 صمم الفراز ليحول كمية الحليب إلى طبقات رقيقة تتوزع بين أقماعة المتعاقبة والمتراكبة فوق بعضها  -3
 مخصصه له.  منع إختالط القشطة الناتجة عن حليب الفرز وذلك باسقبال كل منتج على حده وعبر فتحة -4
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 العوامل المؤثرة على عملية فرز القشطة:

 قطر الحبيبة الدهنية ، فكلما ازداد قطر الحبيبة الدهنية كان صعودها إلى السطح أسرع.  -1
  0.9الفرق بين كثافة الدهن وكثافة المصل الذي تتحرك خالله الحبيبات الدهنية، فمعدل كثافة دهن الحليب هو  -2

ونتيجة لذلك فأن الدهن يتجه نحو األعلى. وقد وجد أن فرق   3غم/سم1.036في حين أن كثافة مصل الحليب  3غم/سم
 م30الكثافة بين المادتين يصل أقصاه عندما تبلغ درجة الحرارة  

اللزوجة  المعروف أن حركة األجسام في السوائل اللزجة تكون اصعب من حركتها في السوائل ذات لزوجة الحليب:  -3
 األقل. لذلك فان تخفيف الحليب بإضافة الماء يزيد من سرعة حركة الحبيبة الدهنية. 

 درجة الحرارة: درجة الحرارة : لها تأثير على العوامل الثالثة أعاله:  -4
 زيادة الحرارة تؤثر على كثافة الدهن والمصل  -أ

 الحبيبات الدهنية . زيادة الحرارة تقلل لزوجة الحليب وبالتالي يحسن حركة  -ب
 إنخفاض درجة الحرارة يحسن من عمل األكلوتينين لتجميع الحبيبات الدهنية مع بعضها بشكل عناقيد.  -ت

 ثالثاً: تعديل حموضة القشطة:

الحليب المسؤولة على حموضته هي البروتينات  إن حموضة الحليب تتركز في مصل الحليب وليس دهنه ألن مكونات 
عالوة على ثاني أوكسيد الكاربون الذائب في الماء. وأما الحموضة  وحامض الستريك وحامض الفسفوريك وأمالحهما

المتطورة فتأتي من حامض الالكتيك الناتج من تحول جزء من سكر الالكتوز وهذا الحامض بدوره أيضا يكون ذائب في  
يمكن أن تعامل القشطة الناتجة من  وعليه فان إجراء فرز للقشطة يعني أننا سنخل بهذا التوازن وبالتالي ال مصل الحليب 

 حيث حموضتها كما يعامل الحليب أو مصل الحليب .  

إن الحكم على أن القشطة الناتجة من فرز الحليب طبيعية أو متطورة اليتم بالشكل البسيط الذي يتم مع الحليب فحموضة 
% دهن وذلك ألن كمية المصل تتباين في مثل هذه  60% دهن أو 40% دهن تختلف عن الحموضة في قشطة 30شطة الق

 األنواع من القشط. 

بعد الحصول على القشطة يتم معادلة حموضتها بحسب نسبة الدهن التي تحتويه، إن هذه الخطوة مهمة جداً وذلك لألسباب  

 التالية 

 حدوث تخثر خالل عمليات البسترة التي تتبع ذلك  إن إرتفاع الحموضة قد يؤدي إلى  -1
مصل المتبقة  تخثر كازينات ال خالل عمليات البسترة سوف يؤدي% 0.3لقشطة ألكثر من إن إرتفاع حموضة ا -2

والتي تعمل على حجز جزء من دهن الحليب فيما بين تجمعاتها وبعد إجراء عمليات الخض وخالل تصريف حليب  
 د مع حليب الخض. الخض فان هذا الدهن سيفق

للحبيبات الدهنية خالل عمليات الخض كوسائد واقية تعمل جزيئات الكازين المتخثرة نتيجة إرتفاع حموضة القشطة  -3
 التي تلي ذلك مما يؤثر على كمية الزبد الناتجة ،  

بسترتها يكون ذو نكهة  تجنب ظهور النكهات الرديئة في الزبد الناتج . فالزبد الناتج من خض قشطة حامضية جرى  -4
 رديئة. 

خالل فترات الخزن   Fishy Flavorتساعد الحموضة المتطورة في الزبد الناتج على ظهور النكهة السمكية  -5
 الطويلة . 

 إن معادلة الحموضة إلى حد ثابت سوف يؤدي إلى إنتاج زبد بمواصفات موحدة طوال فترة السنة.  -6
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ة القشطة تتناسب ومحتواها من الدهن ، أي أن حموضة القشطة ال تكون ثابتة  الواجب معرفته في هذا المجال أن حموضمن 
 في حال تغيرت نسبة الدهن فيها. وعليه يمكن حساب الحموضة الطبيعية ألي قشطة بحسب القانون التالي 

       

 

 

 % دهن  30حتساب الحموضة الطبيعية للقشطة إومن هذه المعادلة يمكن  

 

 

 

 

 % 0.96% دهن هي 40% و الحموضة الطبيعية للقشطة 0.11% هي 30في حين أن حموضة القشطة 

اإلعتيادية ضد قاعدة معلومة العيارية وبوجود دليل كاشف يتم معادلة  ن يتم تقدير حموضة القشطة بطريقة التسحيح أوبعد 
القشطة المراد خضها في الفقرات التي تلي ذلك ، يتم إحتساب كمية القلوي الواجب إضافته للقشطة المراد خضها باستخدام  

 المعادلة التالية 

    

 

 

 

 

 

ويجب أن   يتصبن الدهن ويكتسب الزبد الناتج الطعم الصابوني ٪ حتى ال  ١٠محلول ال يزيد تركيزه عن كيضاف القلوي 
ويتم المعادلة باستخدام القلويات الغذائية مثل كاربونات  . تكون اإلضافة بالرش الخفيف مع التقليب المستمر

هيدروكسيد  أو هيدروكسيد الكالسيوم ويفضل االبتعاد عن  NaHCO 3أو بيكربونات الصوديوم  3NaCOالصوديو

 الصوديوم لنه يسبب الطعم المتصوبن في المنتج النهائي. 

ويعاد فرزها وهذا ما يعرف  °م٣٨ل كميتها ثم يدفأ المخلوط إلى وقد نعادل حموضة القشدة بخلطها بكميه من الماء تماث
لغذاء، غير أن هذه الطريقة  وهذا يحدث في بعض الدول التي تحرم قوانينها إضافة القلويات الكيمياوية إلى ا  بغسل القشدة. 

 غير مضمونة للوصول الى الحموضة المطلوبة ، كما أنها بطيئة جداً 

لى القشطة يجب أن يتم في أواني أكبر من حجم القشطة بمقدار مناسب ألن إضافة القاعدة  عإن إضافة القلوي  بقي أن نعرف

 . ان الوعاء غير كبير بما فيه الكفايةورغوة مما قد يؤدي إلى إنسكاب القشطة إذا ك يؤدي إلى تكوين غاز

كلياً بحيث يضمن معادلة جزء من حموضة القشطة لمنع   المالحظة المهمة : هو أن معادلة القشطة يجب أن يكون جزئياً ال 
ويمكن القول   Flatتخثرها خالل مرحلة البسترة التالية ، ألن معادلة القشطة بصورة كلية سيؤدي إلى إنتاج زبد بنكهة باهته 

 %0.08أن حموضة القشطة المعدة للخض يجب أن ال تقل عن 

0.0016نسبة الدهن ( ×  -100نسبة الحموضة الطبيعية = )   

 0.0016( × 35 – 100نسبة الحموضة الطبيعية = ) 

0.1%  
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   رابعاً: بسترة القشطة :

القة مباشرة في صناعة الزبد إذ يمكن تصنيع زبد من قشطة غير مبسترة، كما هو الحال لبقية منتجات  ليس لخطوة البسترة ع

 ألسباب التالية: األلبان األخرى، ولكن أهمية هذه الخطوة تكمن في ا

 Mycobacteriumوخصوصاً بكتريا السل القضاء على األحياء المجهرية المرضية الموجودة في القشطة  -1
tuberculosis   والبكتريا المسببة لحمىQ  Coxiella burnetii  عالوة على القضاء على األحياء المجهرية ،

خصوصاً وأن المنتج لن يعامل بعد هذه الخطوة بأي نوع من أنواع  المسببة لتلف الزبد خالل فترات الخزن. 
 المعامالت الحرارية. 

والتي   Lactoperoxedaseو Proteaseو أنزيم  Lipaseالقضاء على انزيمات الحليب الطبيعية مثل أنزيم  -2
 قد تؤدي إلى تغيرات غير مرغوبة في الزبد الناتج . 

إن ترك القشطة بدون بسترة يسمح لألحياء المجهرية بتطوير الحموضة فيها وهذا بالتالي يؤثر بشكل واضح على   -3
 النهائي.  طعم ونكهة المنتج

والتي   SH–إلى مجاميع السلفاهيدريل  S-Sزيادة تحول مجاميع الكبريت الثنائية الموجودة في بروتينات الحليب  -4
وذلك من خالل قدرة هذه المجاميع على اإلرتباط بآيونات النحاس والحديد   تكون بمثابة مضادات ألكسدة الدهون

الموجودة في الحليب، عالوة على أن هذه المجاميع لها قدرة إختزالية عالية حيث ترتبط مع األوكسجين  
اً خالل  وهذا يحسن ويحافظ على نكهة الزبد الناتج خصوص والبريوكسيدات الناتجة فتتأكسد قبل تأكسد دهن الحليب 

 فترات الخزن الطويلة.  
 زوال بعض الروائح غير المرغوب فيها من القشطة والسيما رائحة األعالف -5

فان درجة حرارة القشطة بالعادة تكون أعلى من درجة حرارة بسترة الحليب وذلك بسبب تركيز الدهن فيها مما يعني   عموما
لمدة ساعة واحدة أو على حرارة   °م63وجوب زيادة درجة حرارة ، حيث يمكن أن تبستر القشطة بشكل بطيء على حرارة 

 ثانية  15م/ 92، وقد تبستر القشطة على حرارة  ثانية  60/  °م80-85

 

 خامساً: تبريد القشطة المبسترة:

إن الهدف من تبريد القشطة هو منع نمو وتكاثر األحياء المجهرية فيها تلك التي قاومت عمليات البسترة السابقة. فبعد البسترة  
كما أن تبريد القشطة   . وهذه هي درجة حرارة الخض المثالية للقشطة . °م15 -8يفضل التبريد المباشر للقشطة إلى حرارة 

 سوف يحسن من قوام الزبد الناتج ويجعله متماثالً طوال فترات السنة بحيث يصبح ليناً وقابالً للنشر على الخبز وهذا ما
يعرف اصطالحا باإلنضاج الفيزياوي والذي يتمثل بخطوات متتابعة من التدفئة والتبريد للقشطة المبسترة وجعلها مالئمة  

ا أن للتبريد فائدة أخرى وهي جعل درجة حرارة القشطة مناسبة لنمو باديء الزبد الذي قد يضاف في  كم لعملية الخض.

 بعض معامل التصنيع بغية إعطاء النكهة والطعم للمنتج النهائي. 

 وعليه يمكن القول  

                  رجة حرارة إذا كان المطلوب من تبريد القشطة بعد البسترة لتهيئتها لعمليات الخض فيصار إلى تبريدها إلى د •
 م وهي الحرارة المناسبة لعمليات الخض 8-15

والحضن إلى حين وقت   °م22-20أما إذا أريد التبريد لعملية اإلنضاج الحيوي فيصار إلى تبريد القشطة إلى حرارة  •
 الخض. 
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 ) من محاضرة للدكتور عطا هللا حميد عبد الغني (اإلنضاج الفيزياوي:

االسلوب في معامل الزبد ال سيما التي تنتج الزبد بالطريقة المستمرة كبديل عن خطوة تبريد القشطة الى درجة  يستخدم هذا 
% والباقي بحالة سائلة وهذا له  50-30ْم(شتاء لكي تصبح نسبة الدهون الصلبة 12ـ14ْم(صيفا و)10-8حرارة الحضن)

الحماض الدهنية الواطئة في نقطة االنصهار ، اما في الشتاء  ذات اTAGS  ،ففي الصيف تزداد نسبة عالقة بتغذية الحيوان
العالية بنقطة االنصهار ,لذا تبرد القشطة   A.Fذات  TAGSحيث التغذية تكون على االعالف المركزة فتزداد نسبة 

وي بانه  دقيقة ويعرف االنضاج الفيزيا 55-35بالصيف الى درجة اقل من الشتاء بحيث يتم الحضن لمدة تتراوح عادة بين
تعريض القشطة لمعاملة حرارية مبرمجة يمكن عن طريقها تنظيم تبلور الدهن بحيث نحصل على زبد بالقوام المرغوب 
،حيث ان صالبة الزبد تحدده نسبة االحماض الدهنية المشبعة العالية في نقطة االنصهار الى االحماض الدهنية قصيرة 

 un Saturated Fatty Acidsاالحماض الدهنية الغير المشبعة ( وSCFA) Short Chain fatty Acidsالسلسلة 
(USFAالسيما )oleic acid  أحيث ( ن تركيبة الدهن هو الذي يتحكم بقوام الزبد فيكون صلبا اذا ارتفعت نسبةSFA )

(  والمشبعة  LCFAsعلى حساب االحماض الدهنية طويلة السلسلة ) SCAFs ،USFAsويكون لينا اذا ارتفعت نسبة
(SFA  اما اذا استعملنا البرمجة الحرارية للقشطة فباإلمكان الحصول على قوام جيد دائما مهما اختلف تركيب الدهن .)

 باختالف فصول السنة.   

الدهن  أ يبد 40 ℃بعد البسترة يكون الدهن في القشطة داخل الحبيبات بحالة سائلة وعند التبريد دون :ساس العلمياأل 
 بالتبلور ان سرعة التبريد تؤثر على حالة التبلور وطريقة توزيع الدهن السائل حول الدهن الصلب وكما يلي: 

مع كل انخفاض في درجة الحرارة اعتمادا على درجة  المختلفة تبدأ بالتبلور تدريجيا  TAGsاذا كان التبريد بطيئا فان  ـ1
لها نفس درجة   TAGsنقية. اي ان كل بلورة تتكون من   انصهار هذه الدهون وفي هذه الحالة تكون للبلورات الناتجةٍ 

ة  ذات درجات انصهار مختلف TAGs االنصهار. اما اذا كان سريعا فان التبلور يكون فجائيا بحيث ان البلورة تحتوي على
 ذات درجات انصهار اوطأ.  TAGsوفي كال الحالتين يبقى قسم من الدهن بحالة سائلة لوجود  

ـ التبريد البطيء  يعطي مجاال لعملية التبلور فتكون البلورة كبيرة الحجم قليلة العدد فيما التبريد السريع يجعل البلورات  2
 الدهنية صغيرة الحجم كثيرة العدد. 

على اسطح البلورات فاذا كانت البلورات كثيرة العدد صغيرة  Adsorbedـ الدهن السائل الذي لم يتبلور يصبح مدمصاً 3
الحجم )تبريد سريع( فان مساحتها السطحية تكون كبيرة فيتوزع الدهن السائل عليها ويكون الفائض قليال لذا يكون الزبد  

ل المدمص على اسطح البلورات )كبيرة الحجم وقليلة العدد()تبريد بطئ( تكون في حين ان الدهن السائ صلب القوامالناتج 
كميته قليلة فتبقى كمية كبيرة منه فائضة غير مدمصاً وهذا يجعل الزبد اكثر ليونة ومن هذا نستنتج  التبريد السريع يعطي  

 يعطي لين القوام .  ء البطيزبد صلب القوام والتبريد 

بالبرمجة الحرارية تبريد القشطة بسرعة بعد البسترة الى درجة معينة وابقائها لمدة ال تقل عن  ويتضمن االنضاج الفيزياوي 
ساعتين ثم خفضها او رفعها قليال وحسب تركيب الدهن وبعد ساعات من الحفظ على هذه الدرجة تترك القشطة لمدة زمنية  

 اخرى على درجة حرارية اخرى ثم تضبط اخيرا على درجة حرارة الحضن.

 TAGsان درجة االنضاج الفيزياوي تختلف بحسب الرقم اليودي للقشطة وهو الرقم الذي يعبر عن حالة عدم التشبع للـ 
 (. Oleicاحادية االواصر غير المشبعة    لألحماض )وبخاصة 

 حيث يحسب:   Refracto meterولتقدير الرقم اليودي يستخدم جهاز 

 

 

 

عند  الرقم اليودي=)معامل االنكسار  ℃40 -1.45268) 26+5700  

 

 

يعد الحليب الخام من األغذية الضرورية التي يستهلكها جميع الناس ومن مختلف البلدان وكما يعد احد  

المجموعات الغذائية الرئيسية التي تحتوي على البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمالح ، 

الم اذ تسهم بحوالي وتعد االبقار المنتج الرئيسي للحليب من بين حيوانات المزرعة في الع 90 % من االنتاج  

الكلي للحليب ، ويعتبر الحليب من المواد الغذائية الغنية بقيمتها الغذائية مما يجعله وسطاً مثالياً لنمو  وتكاثر 
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وهي طريقة سريعة ودقيقة تستغرق عدة ثوان. وتعتمد على   NMRالرنين النووي المغناطيسي  كما يمكن استخدام جهاز
له صفات مغناطيسية مختلفة باختالف حالة الدهن )السيولة او   (H+اساس ان البروتون )نواة الهيدروجين ؛بروتون

 الصالبة(ولتطبيق االنضاج الفيزياوي نقوم بما يلي في حاالت الدهن المختلفة: 

 مْ 8-21-16 برنامج  ب اعالف مركزة(/الخريف والشتاء معاملة القشطة ذات الدهن الصلب ) 

ْم وتحفظ لمدة ال تقل  21ْم وتحفظ لمدة ساعتين ثم ترفع درجة الحرارة الى 8حيث بعد البسترة يتم تبريد القشطة بسرعة الى 
 ْم لبضعة ساعات. 16عن ساعتين ويتم عندها خفض درجة الحرارة الى 

مختلفة في نقطة   TAGsسرعة تتكون بلورات )صغيرة الحجم وكثيرة العدد(ذاتْم وب8التفسير: عند تبريد القشطة الى 
ْم تظهر قسم 21االنصهار ويكون معظم الدهن السائل مدمص عليها بسبب مساحتها السطحية الكبيرة ، وبعد التسخين الى 

ه الدرجة مدة من الزمن فان من البلورات فيزداد نسبة الدهن السائل ويقل نسبة الدهن الصلب . وعند حفظ القشطة على هذ
ْم وابقائها على هذه الدرجة يزداد حجم  16بلورات الدهن الصلب تتجمع مع بعضها وتكون بلورات اكبر وعند التبريد الى 

البلورات التي استمر تصلبها سابقا. وبهذا ادت هذه المعاملة الى الحصول على بلورات دهن كبيرة الحجم وقليلة العدد اي ان  
السطحية صغيرة. لذا تكون كمية الدهن السائل المدمص على اسطح البلورات قليلة وغير المدمص كبيرة اي تزداد  مساحتها 

 نسبة الدهن السائل الى الصلب لذا تتحرك البلورات المتصلبة في طور الدهن السائل وهذا يعطي الزبد طراوة في القوام. 

 مْ  20-8-11برنامج ب  اعالف خضراء(/معاملة القشطة ذات الدهن اللين جدا)الربيع والصيف 

ْم ويضاف البادئ  20حيث تبرد القشطة الى  40-39يستخدم هذا البرنامج مع القشطة التي يزيد الرقم اليودي لدهنها عن 
ْم اذا كان الرقم  6او 40-39ْم اذا كان الرقم اليودي 8ساعات تبرد الى  5عند هذه الدرجة )في حالة استخدام البادئ( وبعد 

 ْم. 11وبعد بضع ساعات ترفع الى  41ودي يساوي او اعلى من الي

ذات درجة    TACsْم يكون بلورات صغيرة الحجم لكن اعدادها ليست كثيرة)الن اغلب 20التفسير : التبريد السريع الى 
ْم فتتكون بلورات اخرى فيزداد الدهن الصلب الى سائل وعند رفع درجة االحرارة  8انصهار واطئة (.اما عند التبريد الى 

وبذلك تكون نسبة متوازنة من نوعي الدهن ويكون الزبد   قليالْم ينصهر قسم من البلورات فيزداد الدهن السائل 11الى 

 مشابها من حيث الصالبة للمعاملة السابقة. 

 اعتمادا على الرقم اليودي وبشكل عام : وهناك مقترحات لبعض البرامج الحرارية  

 (35أ: الربيع والصيف: )الرقم اليودي اكثرمن

 مْ    23-12-8ْم   او        8-16-19     

 (32ب: الشتاء :)الرقم اليودي اقل من

 مْ   8-20-12ْم  او  16-19-8         

 ( 35-32ج:الخريف:الرقم اليودي )

 مْ             12-19-12      

وهناك طريقة اخرى للتحكم بقوام الزبد وهي طريقة تجزئة دهن الحليب الى اجزاء يختلف كل منها عن االخر في درجة  
ضافتها الى الزبد الذي يمتاز بالصالبة )كزبد  رها إل االنصهار. وقد استعملت االجزاء الواطئة في درجة انصها

جة االنصهار فتضاف الى الزبد الذي يمتاز بالليونة )كزبد  الشتاء(/اغالف مركزة( ام االجزاء االخرى العالية في در
% مع زيت نباتي  80بنسبة وفي السويد يستخدم الجزء العالي في درجة االنصهار )صلب القوام(  الصيف/اعالف خضراء(. 

 )شبيه الزبد(.   Butterinوهو احد انواع البترين  Brigott% لصناعة منتوج البريكوت 20بنسبة 


