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 المحاضرة الثالثة 

 تمدٌر النسبة المئوٌة للدهن فً الحلٌب

 

ٌعتبر الدهن من أهم مكونات الحلٌب التً تحدد درجة جودة الحلٌب وهو األساس فً تمدٌر 

سعر الحلٌب كما ٌتولف علٌه المنتجات اللبنٌة المختلفة وتختلف نسبة الدهن فً الحلٌب 

%  5.  5 -9الحلٌب البمري بٌنما تصل إلى  % فً 4-3باختالف مصادره حٌث تتراوح بٌن 

 فً الحلٌب الجاموس وانخفاضها عن هذه األرلام لد ٌكون دلٌال على غش الحلٌب

 أهمية الدهن من الناحية الغذائية 

معرفة المٌمة الغذائٌة للحلٌب حٌث ٌعتبر دهن الحلٌب مصدرا ممتاز للطالة الحرارٌة  -1

لدهنٌة األساسٌةأضافة الى احتواءه علً االحماض ا  

  A.D.E.K مصدر للفٌتامٌنات الذائبة فً الدهن مثل -2 

  أن معرفة نسبة الدهن فً الحلٌب تساعد على عمل منتجات مختلفة من الحلٌب -3

 ٌوجد دهن الحلٌب منتشرة فً الوسط المائً فً صورة مستحلب دهنً  -4 

وحفظ السجالت الٌومٌة والشهرٌة ٌستفاد من معرفة نسبة الدهن فً الحلٌب كل بمرة لضبط  -5

 تٌد كمٌة الغذاء المعطاة للحٌوانااساسها تحد والتً على

 توجد عدة طرق لقياس نسبة الدهن:۔ 

                               : Volumetric methods اوال : الطرٌمة الحجمٌة

العضوٌة المركزة والتً وفٌها ٌتم فصل الدهن باستعمال المواد الكٌمٌاوٌة كاألحماض الغٌر 

جدار الحبٌبة الدهنٌة وتحرر المواد الدهنٌة ومن ثم لٌاسها حجمً مثل طرٌمة  تؤدي الى تشمك

 بابكون وطرٌمة كٌربر
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                                             Babcok Iniethod طريقة بابكوك . أ

والتً ٌتم فٌها معاملة الحلٌب بكمٌة من حامض الكبرٌتٌن المركز حٌث تترسب 

بروتٌنات الحلٌب الغروٌةوتذوب بسرعة مع جمٌع المواد األخرى كامالح فوسفات 

(  Isoelectric pointالكالسٌوم والمغنٌسٌوم بعد ان تجتاز نمطة التعادل الكهربائً ) 

بسبب الفرق الكبٌر فً كثافة الوسطٌن )الوسط تارکه وراءها المواد الدهنٌة للصعود 

المائً الحامضً و الوسط الدهنً ( وبعد ذلن تعرض المنٌنة ومحتوٌاتها الى لوة الطرد 

المركزي ومن ثم تماس كمٌة الدهن من خالل لراءة عمود الدهن فً عنك المنٌنة 

 المدرجة

 نات الحلٌب تساعد على ن الحرارة الناتجة من تفاعل حامض الكبرٌتٌن المركز مع مكوا

 اسالة محتويات الحبيبات الدهنية  *

 تقليل لزوجة الوسط *

 كوكبنية في الطبقة العلوية من عنق باتسهيل تجمع المواد الده *

 

 Gerber methodب طريقة كيربر 

أن أساس هذه الطرٌمة ٌشمل أضافة كمٌة محدودة من حامض كبرتٌن المركز الذي 

مكونات الحلٌب غٌر الدهنٌة وتحرر المادة الدهنٌة عن بالً  ٌعمل على اذابة جمٌع

مكونات الوسط الحامض. أن الخلٌط الناتج ٌعرض لجهاز الطرد المركزي وبذلن 

تنفصل الطبمة الدهنٌة كلٌا وتحتل الجزء العلوي من المنٌنة الفحص وتماس كمٌة الدهن 

ممدرة بالنسبة المئوٌة.  فً لنٌنة كٌربر باخذ المراءة مباشرة من على عنك المنٌنة

وتتمٌزعن طرٌمة بابكون باضافة كمٌة من الكحول اإلثٌلً أثناء الفحص لغرض منع 

  احتراق المواد الدهنٌة وبذلن تسهل لراءة عمود الدهن المتكون 

 طريقة العمل 

فً أنبوبة 1825-13831مل حامض كبرتٌن المركز وزنه النوعً 11ٌتم وضع   -1

 کربر 

مل  11تؤخذ عٌنة الحلٌب بعد تدفئتها وتملٌبها جٌدا لتجانسها ثم بواسطة ماصة ٌؤخذ  -2

جدار انبوبة کربر من الداخل وفوق سطح الحامض باحتراس بحٌث  الحلٌب توضع على

 والحامض  ٌتكون سطح انفصال بٌن الحلٌب
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بة بالمطن ٌضاف امل كحول األمٌلً الى محتوٌات أنبوبة کربر ثم نجف رلبة األنبو  -3

 السدادة المطاطٌة الخاصة بذلن  ثم نحكم لفلها بواسطة

تمسن المنٌنة من نهاٌتها الرفٌعة وترج بحركة دورانٌة لغرض مزج محتوٌات الفٌنة  -4

 المتكونة بحٌث ٌصبح لون المحلول غامما . واذابة الخثرة

عف الحامض فً هذه المرحلة ٌجب عدم تواجد لطع بٌضاء فً الخلٌط الن ذلن ٌعنً ض 

كمٌته. كما ٌجب االحتراس الشدٌد فً هذه المرحلة من انسكاب الحامض  المستعمل او تغٌر

 اثناء رج المنٌنة.

توضع المنٌنة فً جهاز الطرد المركزي وبصورة مملوبة )الفوهة متجه نحو األسفل   -5

دورة 1111والنهاٌة الرفٌعة نحو األعلى( ومن ثم بدار جهاز الطرد المركزي على سرعة 

 الجهاز دلائك ثم أولف 5-4/ الدلٌمة لمدة 

م  65ارته تخرج المنٌنة من جهاز الطرد المركزي وتوضع فً حمام مائً درجة حر -6

 ٌكون ساق المنٌنة متجها إلى األعلى دلائك على ان 3لمدة 

تخرج المنٌنة من الحمام المائً وٌعدل عمود الدهن فً نهاٌتها وذلن بتحرٌن السداد   - 7

الخاص حتى ٌصٌح عمود الدهن )التمعر السفلً للدهن ( بمحاذات  بالمفتاح مستعٌنة یالمطاط

 التمعر العلوي . . اسفلل الصفر وٌمرأ الرلم الذي ٌماب

 . مالحظات مهمة : 

 ان عمود الدهن ٌجب ان ٌكون شفاف وذو لون أصفر ذهبً وخالً من المواد العالمة الظاهرة  

أن ظهور عمود الدهن بلون فاتح أو تواجد بعض المطع البٌضاء فً اسفل العمود داللة  .1

لحامض او استعمال ضعٌف او استعمال كمٌات غٌر كافٌة من ا حامض على استعمال

 حلٌب بارد جدا عند إضافة الحامض الٌه

أن ظهور عمود الدهن بلون غامما او احتواءه على مواد عالمة داللة على إضافة  .2

 .او استعمال حامض لوي وعالً التركٌز الحامض كمٌات عالٌة من
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                       : Gravimetric methods  ثانيا : الطرق الوزنية

ثم تبخٌر المذٌب العضوي  فٌها ٌتم فصل الدهن باستعمال مذٌبات عضوٌة ومنو

 رٌولٌاس وزن المادة الدهنٌة المتبمٌة فً النموذج مثل طرٌمة الماجون

 . 

 : Mogon ner method ري. طريقة الماجونأ

هذه الطرٌمة أكثر دلة لتمدٌر نسبة الدهن فً معظم منتجات األلبان الغنٌة بالمادة  تعتبر

 الدهنٌة مثل الحلٌب المكثف وخلٌط المثلجات اللبنٌة والجبن والحلٌب المجفف

 

                        : Indirect methods ثالثا : الطرق الغير مباشرة

الحلٌب الفٌزٌاوٌة وأٌجاد عاللة بٌن  وهً الطرق التً تعتمد على بعض خواص دهن

نكسار دهن هذه الخواص ونسبة الدهن فً الحلٌب مثل استعمال خاصٌة معامل اال

 Milkoر وغٌرها، مثل جهاز ثالحلٌب من محلول االٌ

 

 Milko_tester طريقة          

تعتبر من اسهل الطرق وأسهلها حٌث ال ٌستغرق الفحص الواحد اكثر من بضع أجزاء 

الذي ٌحتوي على عدة أجزاء  Milko - testerالدلٌمة واساس الطرٌمة استعمال جهاز 

 للخلظ وتكسٌر الحبٌبات الدهنٌة ووحدة ضوئٌة لمٌاس شدة اللون .

 

 

 شبٌبئ واخرونالمصدر : كتاب مبادئ االلبان تالف دكتور محسن ال


