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 تصافً ورٌع الزبد -المحاضرة الخامسة

التصافً هو الفرق بٌن كمٌة الدهن الموجود فً المشطة وكمٌة الزبد الناتجة . وٌمكن تعرٌفة على أنه كمٌة الزبد التً تنتج 

 .من كمٌة معٌنة من الدهن

الزبد هو كمٌة الدهن الموجودة فٌه ثم بعد ذلن المواد األخرى كالماء وملح الطعام وبروتٌنات الحلٌب وبماٌا  إن أساس بناء

% دهن فً لالب الزبد ) كحد أدنى ( . ولما كان 08أغلفة الحبٌبات الدهنٌة ، وإن المواصفة المساسٌة للزبد تسمح بوجود 

الصانع ٌحرص على عدم زٌادته فً لالب الزبد عن الحد األدنى المسموح  الدهن هو أغلى المركبات الموجودة فً الزبد فان

% هً خسارة وفمد للدهن 8% دهن فهذه 08، فأي زٌادة فً نسبة الدهن فً المالب مثالً كأن ٌكون الزبد ٌحتوي على به 

 ألن كان بإمكان المصنع أن ٌحولها إلى كمٌة زبد أرى تضاف على الكمٌة الجدٌدة .

% فان كمٌة 08كغم وأرٌد تصنٌع الزبد منها بحٌث تكون نسبة الدهن فً المالب  088ن لدٌنا لشطة بكمٌة دهن لو فرضنا أ

 الزبد الناتجة تكون 

س =       08       088                 
       

  
  021كغم دهن تنتج لنا 088كغم زبد أي أن كمٌة  021=   

 ًكغم هو تصاف 21 كغم زبد والزٌاد الحاصة هنا )                                088س                        

 (الزبد المادم من الماء والمواد األخرى                                                      
 

 أي أن كمٌة الزبد الناتجة ٌمكن حسابها على أساس كمٌة الدهن وحسب المعادلة التالٌة
 

× كمٌة الزبد = كمٌة الدهن    
   

نسبة الدهن فً الزبد
 

 

وٌسمى الكسر 
   

نسبة الدهن فً الزبد
والذي ٌنتج منه كسر عشري ٌختلف باختالف نسبة الدهن فً الزبد ) بمعامل التحوٌل  

انت نسبة % إذا ك0228% ( و 00% إذا كانت نسبة الدهن فً الزبد 028%( و ) 08إذا كانت نسبة الدهن فً الزبد  0221

 % (.... وهكذا .08الدهن فً الزبد 

% فانه وبنفس الطرٌمة الحسابٌة أعاله ستكون كمٌة  08% بدال من 08ولو فرضنا أن كمٌة الزبد الناتجة كانت بنسبة دهن 

نتجناه كغم زبد بالممارنة لو أ 821كغم وهذا ٌعنً أننا خسرنا 2821كغم ، أي أن الزٌادة هً فمط  02821الزبد الناتجة هً 

 كغم.  821%.إذا صار عندنا فمد داخلً للدهن بممدار 08بنسبة دهن 

ن الزبد الناتج ٌحتوي باالضافة إلى الدهن مركبات أخرى مثل الماء والملح وبماٌا من مصل الحلٌب ، وبالتالً فان كما للنا فا

وهذه الزٌادة هً ما أعلى كم كمٌة الدهن الداخل فً التصنٌع،  زبدأستخدام كمٌة دهن فً صناعة الزبد ٌؤدي إلى إنتاج كمٌة 

على  احتوائهغرام وذلن بسبب  088غرام دهن ٌكون وزنة  08فالزبد المحتوي على (.  Over runتعرف بالرٌع ) 

ارق ف اما حسبنهو ما  ٌسمى بتصافً الزبد وإذا  088و  08مكونات أخرى غٌر الدهن كالماء والملح ، إن الفرق بٌن 

 % وهذه هً نسبة التصافً. لطعاً فكلما زادت كمٌة الدهن 21النسبة بٌن وزن الزبد ووزن الدهن فً لالب الزبد فسنجدها 
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% ) الحد المسموح به 08تصافً الزبد أي أن لالب الزبد صار ٌحتوي دهن أكثر من  انخفض% 08فً لالب الزبد عن 

 بالنسبة للمصنع. وعلٌه ٌمكن وضع لانون عام لحساب رٌع الزبد  ارةضمن المواصفة المٌاسٌة للزبد ( وهذا ٌعنً خس

% =  التصافًا نسبة
        نسبة الدهن فً الزبد        

نسبة الدهن فً الزبد
 

 

إرتفاع الدهن فً الزبد هو فمد للدهن ٌذهب للمستهلن وٌخسره المعمل وعلٌه فان هذا الفمد ٌسمى فمد من هنا ٌتضح أن 

الدهن فمد داخل لالب الزبد ، أي أن الدهن بالً فً المالب ولكنه غٌر محسوب كزبد وكان باإلمكان أن ٌموم  داخلً ) أي أن

 .الصانع بزٌادة كمٌة الزبد لو أنه أستغل هذه الكمٌة من الدهن (

الخض لم تكن كفؤة  أما إذا ما حصل فمد فً الدهن خالل العملٌات التصنٌعٌة مثالً خال عملٌات الغسل أو الخدمة أو أن عملٌة

بحٌث فمدنا لسم من الدهن مع الحلٌب الخض. فعندها ٌعرف هذا الفمد بالفمد الخارجً. وباختصار فان الفمد الخارجً هو 

كمٌة الدهن التً لم تتحول إلى زبد أو أنها تلن التً تحولت إلى زبد ولكنها فمدت خالل العملٌات التصنٌعٌة وهذا األمر وارد 

 ل العملٌة التصنٌعٌة ولكن المصنع الممتاز هو الذي ٌعمل على تملٌل هذه الكمٌة إلى ألل ماٌمكن.جداً وطبٌعً خال

عندما نمول فمد خارجً فٌجب عند حساب تصافً الزبد أن نحسبه على أساس كمٌة الدهن بعد الفمد ولٌست كمٌة الدهن 

 للمعادالت السابمة.المستلمة ثم بعد ذلن ٌتم إحتساب كمٌة الزبد الناتجة وفما 

 

كغم فهذا ٌعنً أن الحسابات ستكون على  0كغم دهن وكانت نسبة الفمد خالل العملٌات التصنٌعٌة  01مثال: استلم معمل 

 % دهن فهذا ٌعنً أن كمٌة الزبد المنتجة هً 08كغم دهن ، فاذا للنا أن المعمل أنت زبد بنسبة  08أساس 

× 0-01كمٌة الزبد الناتجة 
   

  
 كغم زبد  081=  

طبعا كل الموانٌن السابمة تستعمل فً حال كان عندنا كمٌة الدهن معلومة ، أما إذا كان عندنا نسبة الدهن فً كمٌة لشطة أو 

 حلٌب معٌنة فانه ٌتوجب علٌنا أوالً استخراج كمٌة الدهن أي تحوٌل النسبة إلى الزبد حسب المعادلة التالٌة :

 

 نسبة الدهن فٌه× نسبة دهنها = كمٌة الزبد × ٌة الحلٌب أو المشطة كم                       

 

 وإذا أخذنا الفمد فً الدهن فً الحلٌب الخض بنظر اإلعتبار ٌصبح المانون كالتالً:

 

 نسبة الدهن فً الحلٌب الخض ( –نسبة الدهن فً الحلٌب الخض (= كمٌة الزبد ) نسبة الدهن فً الزبد  –كمٌة الحلٌب أو المشطة ) نسبة دهنها 
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كغم دهن ، ومن هنا ٌستطٌع  088أما رٌع الزبد فالممصود به هو الفرق بٌن كمٌة الزبد وكمٌة الدهن وٌتم حسابة لكل 

المصنع أن ٌحسب حسابات الربح والخسارة فً العملٌة التصنٌعٌة . أي هً عاللة بٌن كمٌة الدهن المشتراة وسعره وكمٌة 

 وسعره ومن هنا ٌمكن حساب أرباح أو خسائر المعمل. الزبد الناتج

 والرٌع نوعان :

ٌتولعه المصنع عند البدء بالعملٌة التصنٌعٌة أي ممدار اإلنتاج المتولع من كمٌة المواد  األول هو الرٌع النظري : وهو ما

 وطرٌمة حساب الرٌع النظري ٌتم بالمعادلة التالٌة: الداخلة فً التصنٌع.

   

=  الرٌع
     غم زبد كمٌة الدهن فً     غم زبد

 كمٌة الدهن فً     غم من الزبد
  ×088 

 وكذلن ٌمكن حساب الرٌع النظري من المعادلة التالٌة 

الرٌع = 
   

الزبد فً الدهن نسبة
  

 

(  8221ٌمثل الكسر العشري )  حٌث 0221% فان الرٌع سٌكون 08فلو فرضنا أن نسبة الدهن المتولعة فً الزبد الناتج هً 

كٌلوغرام دهن سوف ٌحمك لنا رٌعاً ممدارة  0. وهذا ٌعنً أن كل لٌمثل كمٌة الدهن  0رٌع هذا النوع من الزبد، أما العدد 

 كغم زبد . 021كغم دهن ستصبح  088غرام ، أي أن  218

وهي دائماً التحصل علٌها بعد إنتهاء علمٌة التصنٌع ، الثانً: هو رٌع المعمل أو والع الحال  أو كمٌة الزبد الفعلٌة التً تم 

 :. ولحساب هذا الرٌع ٌطبك المانون التالً أقل من الريع النظري المحسوب 

 

=  الرٌع
 كمٌة الزبد المباعة كمٌة الدهن المستلمة

 كمٌة الدهن المستلمة
  ×088 

 

 :لمصادرا

وزارة التعلٌم  ،الزبد والمثلجات  ( 0111 )عامر خلف  ،الدروش ، محمود عبد ،العمر ،عبد المجٌد حماد  ،السامرائً

 العراق  /بغداد  /مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر  ،العالً والبحث العلمً 


