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تركیب الحلیب :
الحلیب :

ھو االفراز اللبني الطازج والخالي من اللبأ والناتج من الحلب الكامل 
والذي ........) أبقار،أغنام ،ماعز،جاموس (لحیوان ثدي واحد أو أكثر 

كحد أدنى من % 8.25یكون بحالة صحیة جیدة ،والذي یحتوي على 
.كحد أدنى للدھن % 3.25المواد الصلبة الالدھنیة وعلى 

والیشمل ھذا التعریف اللبأ والذي ھو عبارة عن سائل أصفر اللون  ، 
لزج ، یحصل علیھ خالل الخمسة أیام االولى بعد الوالدة وذلك 

:ألختالف تركیب اللبأ عن الحلیب وكما موضح في الجدول التالي 
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نسبتھا في اللبأ
%

نسبتھا في الحلیب
%

المكونات 

73 87 الماء

27 12.8 المواد الصلبة الكلیة

5.1 3.7 الدھن

17.57 3.5 البروتینات الكلیة

5.8 2.8 الكازین

11.4 0.7 بروتینات الشرش

2.19 4.9 الالكتوز

1.01 0.7 الرماد
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:وتكون مكونات الحلیب موجودة فیھ بثالثة اطوار ھي 
اذ تذوب االمالح وسكر الالكتوز وبعض : الطور الذائب -1

.البروتینات مثل بروتینات الشرش بھذه الحالة 
اذ توجد الدھون في الحلیب بحالة مستحلب : الطور المستحلب -2

.الدھن في الماء
توجد الكازینات ونسبة من امالح فوسفات :الطور الغروي -3

.الكالسیوم على شكل معلق غروي في الحلیب 
وبالنظر إلى الحلیب بالعین المجردة یالحظ أنھ عبارة عن سائل ابیض 

فیالحظ احتواء 1000أماعند استخدام المجھر في قوة  التكبیر . اللون 
وعند استخدام قوة .الحلیب على اجسام كرویھ تمثل الحبیبات الدھنیة 

فیمكن مالحظة وجود عدد كبیر من الجسیمات ) 10000(اعلى 
. الكازینیة في الحلیب 
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تركیب الحلیب تحت المجھر

بالعین المجردةبالعین المجردة

حبیبات دھنیة

حبیبات دھنیة

جسیمات كازینیة
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العوامل المؤثرة على تركیب الحلیب :
الجدول التالي یوضح تأثیر نوع الحیوان  : نوع الحیوان اللبون -1

.على تركیب الحلیب 

االمالح
%

الالكتوز 
%

البروتین
%

الدھن 
%

المواد 
الصلبة الكلیة 

%

نوع 
الحلیب

0.2 7.0 1.0 3.8 12.2 االنسان

0.7 4.8 3.4 3.7 12.7 االبقار

0.8 4.1 2.9 4.5 12.3 الماعز

1.0 4.8 4.5 7.4 19.3 األغنام
6



تكون نسبة الدھن ھي أألكثر تغیراً نتیجة ألختالف ساللة : الساللة -2
.والجدول التالي یبین تأثیر ساللة االبقار على تركیب الحلیب .الحیوان 

االمالح
%

الالكتوز 
%

البروتین
%

الدھن 
%

الماء
%

المواد 
الصلبة 

%الكلیة 

ساللة 
الحیوان

0.70 5.0 3.78 5.05 85.47 14.53 الجرسي

0.68 4.81 3.51 4.03 86.97 13.3 االیرشایر

0.68 4.87 3.32 3.41 87.72 12.28 الھولشتاین

من الجدول السابق نالحظ ان حلیب االنسان تمیز بأنخفاض نسبة 
وارتفاع نسبة الالكتوز فیھ %) 0.2(واالمالح %) 1(البروتین  

.مقارنة بأنواع الحلیب االخرى%) 7(
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أذ تكون نسبة الدھن في : التغیر في تركیب حلیب الحلبة الواحدة -3
بینما تكون نسبة الدھن في نھایة عملیة % 2.09بدایة عملیة الحلب 

% .6.42الحلب 
تكون نسبة الدھن : أختالف تركیب الحلیب بأختالف أرباع الضرع -4

في الحلیب المنتج من االرباع االمامیة أعلى من الحلیب المنتج من 
.األرباع الخلفیة 

أذ تنخفض نسبة المواد الصلبة الكلیة في الحلیب عند : فصول السنة -5
.أرتفاع درجة الحرارة 

االنخفاض مع تقدم عمر ىان كمیة الدھن تمیل ال: عمر الحیوان -6
خالل عمر % 0.2ىقلیل الیتعدنخفاض لكن ھذا اال.الحیوان 
فالحیوانات . كذلك الحال بالنسبة للمواد الصلبة غیر الدھنیة.الحیوان

تعطي نسبة دھن عالیة خالل الموسم االول والثاني ثم تقل نسبة الدھن 
.بعد ذلك ویتبع ذلك تغیر في نسبة البروتین
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تؤثر االصابة بألتھاب الضرع على أنتاجیة ونوعیة : االمراض -7
في تركیب الحلیب نتیجة االصابة تغییرات اساسیةتحدثو. الحلیب 

موزي داخل زغرض الحفاظ على الضغط االلوذلك بالتھاب الضرع 
:واھم ھذه التغیرات ھي الضرع 

بروتینات الشرشتقل كمیة الكازین وتزداد كمیة :بروتینات الحلیب-أ
تقل نسبة الالكتوز بدرجة ملحوظة-ب
.تزداد نسبة األمالحبالتاليتزداد كمیة الكلوریدات بصفة خاصة و-ج
اعدیةتقل حموضة الحلیب ویمیل إلى الق-د

والدم والمیكروبات یةخالیا الجسمالزیادة أعداد بسببتزداد كمیة الكتالیز -ھ 
.كما تزداد كمیة إنزیم الفوسفاتیز واالمیلیز

مل في الحلیب مع /500000یة ألكثر من سمترتفع أعداد الخالیا الج-و
وفي الحاالت المتقدمة یة والمتعادلةاواللمفخاصةالبیضاءدمكریات الظھور  

یمكن تواجد كریات الدم الحمراء
نسبة أرتفاع یمیل طعم الحلیب إلى الطعم الملحي وذلك نظرا إلى -ي

.الكلوریدات بھ 9



:التغذیة -8
تعد الطاقة التي تتوفر في العلف عامالً رئیساً مھماً في المحافظة على 

لذلك فأن تغذیة ,إنتاج الحلیب ضمن المستوى الطبیعي لقدرة الحیوان 
حیوانات الحلیب على مستوى أقل من إحتیاجاتھا یؤدي إلى إنخفاض 
كمیة الحلیب المنتج ولكنھا ترفع من نسبة الدھن والبروتین واالمالح 

وقد .وعند إعطاء الحیوان الغذاء الكافي فأن الحالة ستعود إلى طبیعتھا
25أكثر بمقدار وجد إن األبقار ذات البناء الجسماني الجید تنتج حلیباً 

.من األبقار ذات البناء الجسماني الضعیف %  
مواد مركزة ى فالتغذیة عل. نسبة الدھنىللتغذیة دور فعال في التأثیر عل

عطاء الحیوانأوعند .انخفاض نسبة الدھن تؤدي الى بنسبة عالیة 
.االعالف الخضراء فان ھذا یؤدي الى زیادة نسبة الدھن في الحلیب 
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یتغیر تركیب الحلیب بصورة واضحة مع تقدم :مرحلة الحلب -9
. اشده عند بدایة ونھایة الفترةىمرحلة الحلب ویكون التغیر عل

فاللبأ یحتوي علي كمیات اكبر من المعادن والبروتینات وكمیة اقل من 
الالكتوز،أما بالنسبة للدھن فقد تكون كمیتھ أقل أو اكثر من الحلیب 

ثم بمرور الزمن یقترب تركیب اللبأ من تركیب الحلیب .االعتیادي
.العادي

ایضا ھناك ارتباط بین كمیة الحلیب ونسبة الدھن فیھ حیث تكون عالقة 
عكسیة إي كلما زاد االنتاج من الحلیب تنخفض نسبة الدھن 

في اخر مراحل الحلیب وقرب جفاف الحیوان یقل االنتاج .وبالعكس
.وبالتالي ترتفع نسبة الدھن

یمكن توضیح تأثیر مرحلة الحلب على نسبة البروتین والدھن 
:والالكتوز في الحلیب بالشكل التالي 

11



12



دھون الحلیب :
تعتبر الدھون من أھم مكونات الحلیب وذلك ألنھا تلعب أدواراً مھمة 

:في الحلیب ومنتجاتھ وتقع ھذه االدوار في أربعة نواحي مھمة ھي 
: الناحیة االقتصادیة -1

حیث یعتبر دھن الحلیب أغلى مكونات الحلیب وتحدد على أساس نسبتھ 
.سعر الحلیب 

: الناحیة التغذویة -2
غم دھن یعطي 1یعتبر دھن الحلیب مصدر غني بالطاقة حیث أن كل 

كما أن الدھن یعمل كوسط حامل للفیتامینات . كیلو سعرة9الجسم 
.القابلة للذوبان فیھ وھي                        

ویحتوي الدھن في تركیبھ على االحماض الدھنیة االساسیة التي ال 
یمكن أن یخلقھا الجسم وھي الحوامض الدھنیة غیر المشبعة اللینولیك 

.واللینولینك واالراجیدونك 

Milk fats

K , E , D ,A
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: من ناحیة النكھھ -3
یعطي الدھن الطعم الدسم المرغوب للحلیب ، كما أن تلف الدھن یؤدي 

لظھور نكھات غیر مرغوبة في الحلیب وأھمھا النكھھ التأكسدیة 
.والنكھھ المتزنخة 

:الناحیة الفیزیاویة -4
یؤثر الدھن على الخواص الفیزیاویة للحلیب ومنتجاتھ ، أذ یؤثر الدھن 

على نسجة منتوجات االلبان ، فالقوام الناعم لبعض منتجات االلبان 
.یكون مالزماً لنسبة الدھن الموجودة فیھ 
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تعریف الدھون :
وتكون عملیة تكوین .وھي عبارة عن أسترات الحوامض الدھنیة ومشتقاتھا 

:یلي الكلیسیرید الثالثي  كما 
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ویمكن تمییز الدھون عن بقیة مكونات االغذیة بقابلیتھا على الذوبان 
في المذیبات العضویة مثل االیثر االثیلي  والھكسان وعدم قابلیتھا على 

.الذوبان في الماء 
:ویمكن تقسیم الدھون الى ثالثة أصناف ھي 

.وھي أسترات الحوامض الدھنیة مع الكلیسیرول: الدھون البسیطة -1
تشبة الدھون البسیطة في تركیبھا بأستثناء : الدھون المركبة -2

أحتواءھا على مكونات أخرى أضافة للحوامض الدھنیة والكلیسیرول ، 
وتشمل ھذه المجموعة الفوسفولبیدات والكالیكولبیدات  و 

.الالیبوبروتینات 
وھي المواد التي تنتج من تحلل الدھون البسیطة : الدھون المشتقة -3

والمركبة والتي تتصف بالصفات العامة للدھون وتشمل ھذه المجموعة 
.الحوامض الدھنیة ، الكحوالت وبعض القواعد النیتروجینیة 
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تركیب دھن الحلیب :
یوجد غالبیة دھن الحلیب على شكل حبیبات كرویة صغیرة الحجم یبلغ قطرھا   

.مایكرون وأعتماداً على صنف الحیوان 5–2
تكون الحبیبات الدھنیة موجودة بحالة مستحلب الدھن في الماء                     

ویكون سطح ھذه الحبیبات مغطى بطبقة مدمصة 
تسمى غالف الحبیبة الدھنیة                                     وھذا الغالف یحتوي 

.على الفوسفولبیدات والبروتینات بشكل مرتبط على شكل معقد اللیبوبروتین 
:ودور غالف الحبیبة الدھنیة في الحلیب ھو 

. تثبیت حالة أستحالب الدھن في الماء -1
.المحافظة على فردیة الحبیبات الدھنیة -2
.لھ أھمیة في بعض العملیات التصنیعیة الخاصة بصناعة االلبان -3
یحمي ھذا الغالف الحبیبات الدھنیة من فعل أنزیم اللیبیز وبالتالي یمنع أو یقلل -4

.حدوث التزنخ 

(Oil in water emulsion )
(Fat globule membrane )
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ساعة فأن 24عند خزن الحلیب الخام على درجة حرارة التبرید لفترة 
طبقة قشدة تتكون على سطح الحلیب نتیجة أرتباط الحبیبات الدھنیة مع 

بعضھا البعض على شكل عناقید والتي بسبب ھذا األرتباط تصعد 
.بسرعة على سطح الحلیب 

ان السبب في أرتباط الحبیبات الدھنیة مع بعضھا لتكوین العناقید عند 
أجراء التبرید یعود الى تفاعل الكلوبیولین المناعي نوع                  
الموجود في الحلیب مع الالیبوبروتینات الموجودة في الحلیب لتكوین 
معقد یسمى                     الذي یترسب على سطح أغلفة الحبیبات 

.                          الدھنیة ویسبب أرتباطھا وتجمعھا 

IgM

Cryoglobulin
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:والشكل التالي یوضح تركیب غالف الحبیبة الدھنیة 
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(%)نسبتھ المئویة  المكون

70 البروتین

25 الفوسفولبیدات

3 السیروبروسیدات

2 الكولیسترول

:والجدول التالي یوضح مكونات غالف الحبیبة الدھنیة 
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:توجد دھون الحلیب بثالثة حاالت رئیسیة في الحلیب ھي 
.داخل الحبیبات الدھنیة -1
.في غالف الحبیبة الدھنیة -2
.الدھن الحر الموجود في مصل الحلیب -3

والجدول التالي یبین نسب مكونات دھن الحلیب المختلفة ومواقع 
:تواجدھا في الحلیب 
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مكان وجودھا في الحلیب %نسبتھا  المادة
الحبیبة الدھنیة 98-99 الكلیسیریدات الثالثیة

غالف الحبیبة الدھنیة ومصل الحلیب 0.2–1 الفوسفولبیدات
الحبیبة الدھنیة وغالفھا ومصل الحلیب 0.25-0.4 الستیروالت

الحبیبة الدھنیة  ومصل الحلیب مقدار ضئیل الحوامض الدھنیة الحرة
الحبیبة الدھنیة مقدار ضئیل الشموع
الحبیبة الدھنیة مقدار ضئیل السكوالین

الفیتامینات الذائبة بالدھن
غم دھن/ مایكروغرام 8.5–7 Vit   A
غم دھن/ مایكروغرام 10–8 الكاروتین
غم دھن/ مایكروغرام 50–2 Vit   E

مقدار ضئیل Vit   D
مقدار ضئیل Vit   K22



طرق تصنیف دھون الحلیب:
یمكن تصنیف الدھون باالعتماد على قابلیتھا على التصبن من عدمھ 

:حیث تقسم الدھون الى نوعین ھي 
وتشكل غالبیة دھون الحلیب وتشمل : المواد الدھنیة المتصوبنھ -1

الكلیسیریدات الثالثیة والفوسفولبیدات وغیرھا من االسترات مثل 
.أسترات الكولیسترول 

وتشمل الكولیسترول والفیتامینات : المواد الدھنیة غیر المتصوبنھ-2
.الذائبة بالدھن والسكوالین 

الكلیسیریدات الثالثیة وحوامضھا الدھنیة :
تشكل الكلیسیریدات الثالثیة معظم المواد المتصوبنة الموجودة في 

وتكون الكلیسیریدات الثالثیة الموجودة بالحلیب متنوعة بشكل .الحلیب 
كبیر جداً بسبب كثرة أنواع االحماض الدھنیة الموجودة فیھ وأمكانیة 
. أن تأخذ ھذه الحوامض الدھنیة مواقع مختلفة على سطح الكلیسیرول 
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تختلف أنواع الحوامض الدھنیة التي ترتبط بالكلیسیرول بشكل كبیر 
أعتماداً على عدة عوامل والتي من أھمھا التغذیة ،حیث عندما تكون 

تغذیة الحیوان غیر جیدة بحیث التكفي لسد حاجة الحیوان ألنتاج دھن 
الحلیب فأن ھذا یؤدي الى أستعانة الحیوان بالشحوم الموجودة في 

جسمھ لغرض تخلیق دھن الحلیب مما یؤدي الى أنخفاض نسبة 
الحوامض الدھنیة قصیرة السلسلة والحوامض الدھنیة غیر المشبعة 

.وزیادة نسبة الحوامض الدھنیة المشبعھ في دھن الحلیب 
أن وجود أنواع كثیرة من الحوامض الدھنیة في الحلیب یؤدي ألنتاج 

18أعداد كبیرة من الكلیسیریدات الثالثیة المختلفة ،فمثالً لو كان لدینا 
كلیسیرید ثالثي مختلف 5832حامض دھني فأن ھذا یؤدي ألنتاج 

. التركیب 
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من وزن الدھن أما % 85وتمثل الحوامض الدھنیة أكثر من 
من الدھن ، ویكون الكلیسیرول ثابت % 12.5الكلیسیرول فأنھ یمثل 

وعدیم التغیر في كل أنواع الدھون ،أما الحوامض الدھنیة فتتغیر بشكل 
كبیر بین مختلف أنواع الدھون لذلك یھتم دائما بدراسة الحوامض 

.الدھنیة وتفاعالتھا الكیمیاویة وطرق تحلیلھا والتعرف علیھا 
الحوامض الدھنیة المشبعة :

وھي الحوامض الدھنیة التي التحتوي على أواصر مزدوجة في 
ویتمیز دھن الحلیب عن بقیة أنواع الدھون بأحتواءه على . تركیبھا 

نسبة عالیة من الحوامض الدھنیھ قصیرة السلسلة مثل البیوتریك       
وتشكل الحوامض الدھنیة . والكابرویك           والكابریلك          

.من االحماض الدھنیة الموجودة في الحلیب % 70–60المشبعة 
: وأھم االحماض الدھنیة المشبعة الموجودة في الحلیب ھي 

(C 4)
(C 8) (C 6)
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الحوامض الدھنیة غیر المشبعة :
وھي الحوامض الدھنیة التي تحتوي في تركیبھا على أصرة مزدوجة 

من االحماض الدھنیة % 40–30وتمثل بحدود .واحدة أو أكثر 
وأھم االحماض الدھنیة الغیر مشبعة الموجودة .الموجودة في الحلیب 

:في الحلیب ھي 
Number of

Carbon
Atoms

Formula Common
Name

18 :1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Oleic acid

18:2 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH Linoleic acid

18:3 CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH Linolenic acid

20:4 ArachidonicCH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH

27



1- Long chain
• C14 - myristic 11%
• C16 - palmitic 26%
• C18 - stearic 10%
• C18:1 - oleic 20%
2- Short chain (11%) C4 ،C6 ،C8 ،C10

أن توزیع االحماض الدھنیة على جزیئة الكلیسیرول ال یكون عشوائي، وبشكل 
في الكلیسیرول بینما 1عام ترتبط الحوامض الدھنیة طویلة السلسلة على الموقع 

3ترتبط معظم االحماض الدھنیة غیر المشبعة وقصیرة السلسلھ في الموقع رقم 
:في جزیئة الكلیسیرول ، فمثالً 

:ونسب الحوامض الدھنیة الرئیسیة الموجودة في دھن الحلیب ھي 

-C4 - 97% in position 3
-C6 - 84% in position 3
-C18 - 58% in position 1 28



الفوسفولبیدات :
من الدھن ، % 1–0.2تقدر نسبة الفوسفولبیدات في الحلیب البقري 

وتتواجد غالبیة الفوسفولبیدات بشكل معقد مع البروتین في غالف 
.الحبیبة الدھنیة 

وتوجد الفوسفولبیدات بشكل مرتبط مع البروتینات والسكریات ،كما 
من الفوسفولبیدات على شكل حر وغیر مرتبط وسبب % 13.3یوجد 

وجودھا بھذه الحالة ھو أنفصالھا من الطبقة الخارجیة لغالف الحبیبة 
.الدھنیة نتیجة المعامالت التي یتعرض لھا الحلیب وخاصة الرج 

سمیت الفوسفولبیدات بھذا االسم بسبب أحتواءھا في تركیبھا على ذرة 
فسفور ،وأضافة لذلك فھي تحتوي في تركیبھا على جزیئة كلیسیرول 

.وحوامض دھنیة وقاعدة نیتروجینیة 
: وأھم أنواع الفوسفولبیدات الموجودة في الحلیب ھي 

Phospholipids
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: والجدول التالي یوضح النسب التقریبیة للفوسفولبیدات الموجودة في الحلیب 

31



ستیروالت الحلیب :
وھي جزء من المواد الغیر متصوبنة الموجودة في الحلیب ، ویمثل 

.من الستیروالت الموجودة في الحلیب % 95الكولیسترول 
ویعتبر الكولیسترول مصدراً ألحماض الصفراء وبعض الھرمونات 

وخاصة الجنسیة ومصدراً لفیتامین          ، وزیادة نسبة الكولیسترول 
. بالدم تؤدي الى تصلب الشرایین 

:والتركیب الكیمیاوي للكولیسترول ھو 

D3
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(         )یحتوي الكولیسترول في تركیبة على مجموعة الھیدروكسیل 
وھي مجموعة مھمة وذلك الن لھا القابلیة على االرتباط مع الحوامض 
الدھنیة غیر المشبعة وبالتالي فأن ھذا یؤدي لسھولة نقل الكولیسترول 

.بالدم مما یقلل من خطر تصلب الشرایین 
من دھن الحلیب ، ویوجد % 0.4–0.25تبلغ نسبة الكولیسترول 

الكولیسترول في الحلیب أما بحالة حرة أو على شكل أسترات 
).عن طریق ارتباطھ بحامض دھني (الكولیسترول 

:وأماكن وجود الكولیسترول في الحلیب ھي 
.في الجزء الدھني داخل الحبیبة الدھنیة -1
.كجزء من معقد غالف الحبیبة الدھنیة -2
.بشكل معقد مع بروتینات الحلیب في الجزء غیر الدھني -3

OH
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ویحتوي الحلیب أضافة للكولیسترول على ستیروالت أخرى ومنھا 
:الستیرول النباتي البیتاسایتوستیرول والذي تركیبھ ھو 

34



السفنكولبیدات:
وھي أحد المكونات الثانویة في الحلیب وأھم أنواعھا ھو السفنكومایلین 

.  والذي یمكن أعتباره أحد أنواع الفوسفولبیدات 

( Sphingolipids )

(Sphingomyelin )
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( Cerobroside )والسیروبروساید
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ثوابت دھن الحلیب :
یعتمد على أن السوائل أو الجوامد الشفافة لھا  معامل االنكسار: -1
القابلیة على عمل أنحراف في الموجات الضوئیة ،وأن مقدار ھذا 

أن مقدار معامل .االنحراف ھو خاصیة ثابتة لذلك السائل أو المادة 
ویقاس على 1.4578–1.4538االنكسار لدھن الحلیب یتراوح بین 

.م كي یكون الدھن بحالة سائلة 40درجة حرارة 
ھو عدد الملغرامات من ھیدروكسید البوتاسیوم  رقم التصبن : -2

غم من الدھن ،وتبلغ قیمة رقم التصبن لدھن الحلیب 1الالزمة لتصبن 
، وھو مؤشر لمعدل االوزان الجزیئیة للحوامض 233–210بین 

.الدھنیة المتواجدة في الدھن 
ھو عدد ملغرامات الیود التي أمتصت من قبل 100 الرقم الیودي : -3
غم دھن تحت ظروف معینة ، وھذا الرقم عبارة عن مقیاس لألواصر 

الغیر مشبعة الموجودة في جزیئات الحوامض الدھنیة ومقدار ھذا الرقم 
.35–26بالنسبة لدھن الحلیب یقع بین 
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میسل : رقم رایكرت – -4
ع الالزمة لمعادلة 0.1ھو عدد الملیلترات من محلول قاعدي 

الحوامض الدھنیة الطیارة والقابلة للذوبان بالماء والتي یتم تقطیرھا من 
ھذا الرقم یقوم بقیاس مقدار حامض . غم دھن تحت ظروف محددة 5

وقیمة ھذا .البیوتریك بشكل رئیسي مع شيء من حامض الكابرویك 
.35–17الرقم لدھن الحلیب یقع بین 

رقم بولنسكي : -5
ع الالزمة لمعادلة 0.1ھو عدد الملیلترات من محلول قاعدي 

الحوامض الدھنیة الطیارة غیرالقابلة للذوبان بالماء والتي یتم تقطیرھا 
ویقیس ھذا الرقم الحوامض .غم دھن تحت ظروف محددة 5من 

الدھنیة القابلة للتطایر مثل       و         والتي تكون غیر قابلة للذوبان 
.2.4–1.2وقیمة ھذا الرقم لدھن الحلیب یتراوح بین . في الماء 

C10 C8

(Rieckert – Meissl number )

( Polenske number )
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نقطة األنصھار : -6
یكون لدھن الحلیب مدى كبیر لنقطة األنصھار وذلك ألن دھن الحلیب 

. خلیط معقد من الكلیسیریدات التي تختلف في درجة أنصھارھا 
.درجة مئویة 41–30ویتراوح ھذا الرقم لدھن الحلیب بین 
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بلورة دھن الحلیب :
تعتبر عملیة بلورة دھن الحلیب عملیة معقدة بسبب كونھ خلیط من 
أنواع كثیرة ومختلفة من الكلیسیریدات الثالثیة ، مع أحتواءه على 

.كمیات قلیلة من مواد أخرى مختلفة 
:وتأتي أھمیة عملیة بلورة دھن الحلیب من مایلي 

.تؤثر على تماسك وقوام منتوجات االلبان عالیة الدھن مثل الزبد -1
.تؤثر على االحساس الفموي بمنتوجات االلبان عالیة الدھن كالزبد -2
تؤثر على الثبات الفیزیاوي لمنتوجات االلبان وخاصة عملیة أندماج -3

.الحبیبات الدھنیة مع بعضھا البعض 
:وتمر عملیة بلورة دھن الحلیب بثالثة مراحل ھي 

Crystallization of milk fat
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: عملیة تكوین النوى -1
اي مادة الیمكن أن تتبلور اال بعد تكوینھا لنواة ، وعادة تتطلب عملیة 

35تكوین النوى المتجانسة في الدھون أجراء عملیة التبرید بمقدار 
.درجة مئویة أقل من نقطة أنصھار ھذه الدھون 

تحتاج عملیة تكوین النواة الى وجود شوائب محفزة لھذه العملیة ، 
وبالنسبة لدھن .وعادة یزداد عدد ھذه الشوائب بأنخفاض درجة الحرارة 

مئوي تكون كافیة لتكوین عدد 5الحلیب فأن عملیة التبرید الى حرارة 
.كافي من الشوائب المحفزة لعملیة البلورة 

عند تكون البلورات االولى من الدھن فأنھا تعمل كشوائب محفزة 
لبلورة الكلیسیریدات الثالثیة االخرى الموجودة في دھن الحلیب 

.وبالتالي تساعد على زیادة سرعة عملیة البلورة

(Nucleation)
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نمو البلورات : -2
في دھن الحلیب تكون عملیة نمو البلورات بطیئة جداً وذلك ألن 

الكلیسیریدات الثالثیة الموجودة فیھ تحتاج لوقت طویل كي تأخذ الموقع 
ولتسریع عملیة البلورة للدھن .والھیئة الصحیحة ضمن شبكة البلورات 
.یجب الوصول لحالة فوق التشبع العالیة 

تعدد االشكال : -3
عند نمو بلورات دھن الحلیب فأنھا تأخذ أشكال مختلفة ،ویتم تحدید 

شكل البلورات بناءاً على طول السالسل االلیفاتیة للحوامض الدھنیة 
والمسافة بین ھذه السالسل وكذلك بناءاً على طریقة رص ھذه 

. السالسل

(Polymorphism)

(Crystal Growth)
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أن العدید من الصفات المرغوبة وغیر المرغوبة في منتجات االلبان 
تعزى الى الحالة الفیزیاویة للدھن وبشكل أدق الى كیفیة بلورة الدھن 

. أثناء العملیات التصنیعیة 
ھذا وفمثالً یكون للدھن المتبلور حجم أقل من الدھن غیر المتبلور 

یؤدي لحدوث توتر داخل الحبیبة الدھنیة وبالتالي تصبح الحبیبة الدھنیة 
غیر ثابتة وسھلة الكسر خالل عملیة البلورة مما یؤدي لتحرر الدھن 

من الحبیبات الدھنیة الى مصل الحلیب مما یؤدي لتكون كتلة من الدھن 
الحر التي تعمل على لصق الحبیبات الدھنیة غیر المتكسرة مع بعضھا 

.البعض وھذا ھو االساس العلمي لعملیة صناعة الزبد 
:ھناك بعض العوامل التي تؤثر على عملیة بلورة الدھون وھي 

.عملیة الخض والتحریك-1
.سرعة االرتفاع واالنخفاض بدرجات الحرارة-2
.فترة الخزن -3
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العیوب التي تحدث في دھون الحلیب :
:یتعرض دھن الحلیب الى نوعین رئیسیین من التلف وھي 

التحلل الدھني-1
االكسدة الذاتیة-2

( Lipolysis )
( Autoxidation )
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التحلل الدھني :
تقوم أنزیمات اللیبیز الموجودة في الحلیب بمھاجمة دھن الحلیب 

وتحریرالحوامض الدھنیة الحرة التي تؤدي لظھور الطعم المتزنخ في 
.الحلیب 
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:ویمكن تقسیم الالیبیزات الموجودة في الحلیب الى االنواع التالیة 
1-الالیبیزات البكتیریة :

تفرز ھذه الالیبیزات من البكتریا الموجودة في الحلیب وخاصة البكتریا 
ویكون دورھا مھم .المحبة للبرودة                                         

في التحلل الدھني في الحلیب عندما یكون عدد االحیاء المجھریة     
وتمتاز أنزیمات ھذه البكتریا بأنھا تقاوم .مل حلیب /خلیة 10–10

.عملیة البسترة 
الیبیزات الخالیا البیضاء: -2

تحت ظروف معینة مثل أصابة الحیوان بألتھاب الضرع تساھم الخالیا 
البیضاء الناضحة من الضرع الى الحلیب في زیادة التحلل الدھني في 

. الحلیب عن طریق أفرازھا ألنزیمات الالیبیزات 

(Bacterial lipases )

(Leucocyte lipases )

(Psychrotrophic bacteria )

67
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الیبیز الحلیب الطبیعي (الیبوبروتین الیبیز): -3
ینضح من الدم الى الحلیب ،ویعمل على تحریر الحوامض الدھنیة المرتبطة على 

على سطح الكلیسیرول ،وبما أن حامض البیوتریك یتركز 3و1الموقعیین 
في الكلیسیریدات الثالثیة الموجودة في الحلیب 3و 1أرتباطھ في الموقع رقم 

.فأن ھذا یؤدي لتحرر كمیة كبیرة منھ مما یؤدي لظھور النكھھ المتزنخة 
ویفضل أنزیم          مھاجمة الدھون الحاویة على حوامض دھنیة قصیرة 

السلسلة ، كما انھ یفضل مھاجمة الدھون المرتبطة مع البروتینات 
وتزداد فعالیة ھذا االنزیم بوجود نسبة من مصل الدم في ). الالیبوبروتینات (

الحلیب وذلك الن مصل الدم یحوي على عامل منشط لفعالیة         لھذا تزداد 
.فعالیة         في حلیب الضرع الملتھب 

یكون التحلل الدھني في الحلیب الطبیعي قلیل جداً بسبب وجود غالف الحبیبة 
الدھنیة الذي یحمي دھن الحلیب من تأثیر أنزیم الالیبیز، لكن عند تعرض الحلیب 
لبعض المعامالت مثل الرج والتجنیس والرغوة فأن ھذا یؤدي الى تحطیم غالف 

الكلیسیریدات (الحبیبة الدھنیة وجعل  الالیبیز بتماس مباشر مع مادتة االساس 
.وبالتالي یحدث التحلل الدھني في الحلیب ) الثالثیة 

LPL

LPL

LPL

LPL
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األكسدة الذاتیة لدھن الحلیب :
تحصل االكسدة الذاتیة على الحوامض الدھنیة غیر المشبعة الموجودة في دھن 

.الحلیب وبوجود الھواء وبعض العوامل المساعدة مثل المعادن
میكانیكیة االكسدة الذاتیة :

تكوین الجذور الحرة                               حیث یبدأ التفاعل بأزالة ذرة -1
.ھیدروجین من أول مجموعة مثلین                         المرتبطة باألصرة 

أن الجذر الحر الناتج یكون قلق ویتم تثبیتھ ذاتیاً بالرنین                           
.أي باألنتقال المتبادل لموقع االصرة المزدوجة 

( Free radicals )
( α- methylen )

( Resonance )
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.یضاف      للجذر الحر لتكوین الجذر الحاوي على البیروكسید -2

البیروكسیدات المتكونھ تتفاعل مع مول أخر من المركب غیر -3
لتشبیع البیروكسید ) الحامض الدھني غیر المشبع (المشبع االصلي 

وتكوین الھیدروبیروكسید ،باألضافة الى تكوین جذر حر جدید یدخل 
التفاعل منذ البدایة ،حیث أن ذرة الھیدروجین المستعملة في 

الھیدروبیروكسید تؤخذ من مجموعة                          في حامض 
.دھني غیر مشبع أخر وبذلك تتكون لدینا جذور حرة جدیدة 

O2

( α- methylen )
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الھیدروبیروكسیدات مركبات غیر ثابتة حیث تكون قلقة وسریعة التحلل -4
وتتكون ھذه االلدیھایدات عن طریق . منتجة الدیھایدات مشبعة وغیر مشبعة 

.عملیة االنشطار

+
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وأضافة الى االلدیھایدات تتكون منتجات أخرى نتیجة أكسدة الدھون 
مثل الكیتونات غیر المشبعة وبعض الكحوالت المشبعة وغیر المشبعة 

.وبعض الھیدروكاربونات المشبعة وغیر المشبعة 
ویمكن تقسیم الحلیب السائل الى ثالثة أنواع من حیث قابلیتھ للتأثر 

:باألكسدة وھي 
وھو الحلیب الذي تظھر فیھ نكھة التلف : الحلیب سریع التأكسد -1

.ساعة ذاتیاً 48التأكسدي خالل 
وھو الحلیب الذي تظھر فیھ نكھة التلف : الحلیب القابل لألكسدة -2

.ساعة 48خالل )أیونات النحاسیك (التأكسدي نتیجة تلوثھ بالمعادن 
وھو الحلیب الذي الیظھر فیھ التلف : الحلیب المقاوم لألكسدة -3

التأكسدي حتى لو تعرض الى أیونات النحاسیك بعد فترة خزن ال تقل 
.ساعة 48عن 
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العوامل المؤثرة على االكسدة الذاتیة للدھون في الحلیب :
: وھي عوامل مساعدة لحدوث أكسدة دھن الحلیب ، وأھم  المعادن -1

معدنیین ھما النحاس والحدید حیث یساعدان على تطور الطعم المتأكسد 
، وكال المعدنین یوجدان في الحلیب بصورة طبیعیة ، وزیادة نسبتھما 

في الحلیب بسبب غذاء الحیوان أو التلوث من االواني المستعملة یؤدي 
.الى زیادة تأكسد دھن الحلیب 

في التراكیز القلیلة یشجع عملیة  حامض االسكوربیك( فیتامین    ): -2
اكسدة الدھون أذ یعمل كعامل مساعد في االكسدة ألنھ یعمل على 

تحویل النحاس الى نحاسوز والذي یكون أكثر فعالیة في تنشیط االكسدة 
،أما في التراكیز العالیة فأن حامض االسكوربیك یعیق عملیة االكسدة 

ألنھ عامل مختزل قوي وبالتالي فھو یؤكسد بشكل أسرع من دھن 
.الحلیب مما یؤدي الى أیقاف أو أطالة  فترة ظھور االكسدة 

C

52



فیتامین      : -3
وھو المانع الرئیسي لفعل االكسدة في دھن الحلیب ویتأثر تركیزه بشكل 

.كبیر بعملیة التغذیة 
: حیث تكون العالقة عكسیة ففي الحرارة  درجة حرارة الخزن -4

م یكون التاكسد بطيء بسبب نمو االحیاء 37-35المرتفعة بین 
.المجھریة وأستھالكھا لألوكسجین 

: تزداد أكسدة الدھون بزیادة مستوى  مستوى االوكسجین -5
.االوكسجین في الحلیب 

:البسترة تزید من عملیة التأكسد بسبب ھجرة  المعامالت الحراریة -6
.أیونات النحاس الملوثة للحلیب من المصل الى غالف الحبیبة الدھنیة 
أما المعامالت الحراریة العالیة فھي تعیق عملیة االكسدة بسبب تحرر 

من بروتینات الحلیب ،حیث أنھا مجامیع (      ) مجامیع السلفھیدریل 
.  مختزلة قویة تعمل على أختزال االوكسجین ومنع عملیة االكسدة 

E

SH

( α-Tocopherol )
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طرق منع أكسدة دھون الحلیب :
.تجنب تلوث الحلیب بالمعادن مثل الحدید والنحاس -1
.أستعمال مضادات االكسدة مثل فیتامین      و         -2
سحب الھواء الموجود بأستعمال عملیة التفریغ أو عن طریق ضخ -3

.غاز النیتروجین 
التجنیس ، حیث یقلل االكسدة عن طریق تكوین غالف بروتیني -4

.یحیط بالحبیبات الدھنیة ویحمیھا من االكسدة 
حیث تقلل االكسدة عن طریق تشبیع االواصر المزدوجة : الھدرجة -5

الموجودة في الحوامض الدھنیة غیر المشبعة ، ولكن ھذه العملیة تقلل 
من القیمة الغذائیة لدھون الحلیب ألنھا تحول الحوامض الدھنیة 

.االساسیة الموجودة في الحلیب الى صیغة مشبعة 

BHA      E
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تأثیر التصنیع على غالف الحبیبة الدھنیة :
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سكر الحلیب :
المواد ه ھذوأھمعلى العدید من المواد الكربوھیدراتیة حلیبیحتوي ال

الالكتوز فھو یمثل النسبة العظمى من السكریات أو الكربوھیدرات وھ
.ھو المصدر األساسي للالكتوز في الطبیعة حلیبویعتبر ال.حلیبفي ال

و في الحلیب وبجانب الالكتوز توجد بعض الكربوھیدرات األخرى 
أثناء التخلیق ھاتسربومصدرھا ھویكون لكن بنسب ضئیلة جدا 

:أنواعھا ھي أھمو.الى الحلیب الضرع في الحیوي للالكتوز 
-Glucose
-Galactose
-Amino Sugars
-Phosphate Sugars
-Nucleotide Sugars
-Oligosaccharides

( Lactose )

56



سكر الحلیب :
المواد ه ھذوأھمعلى العدید من المواد الكربوھیدراتیة حلیبیحتوي ال

الالكتوز فھو یمثل النسبة العظمى من السكریات أو الكربوھیدرات وھ
.ھو المصدر األساسي للالكتوز في الطبیعة حلیبویعتبر ال.حلیبفي ال

و في الحلیب وبجانب الالكتوز توجد بعض الكربوھیدرات األخرى 
أثناء التخلیق ھاتسربومصدرھا ھویكون لكن بنسب ضئیلة جدا 

:أنواعھا ھي أھمو.الى الحلیب الضرع في الحیوي للالكتوز 
-Glucose
-Galactose
-Amino Sugars
-Phosphate Sugars
-Nucleotide Sugars
-Oligosaccharides

( Lactose )
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:الالكتوز یقوم بوظیفتین مھمتین في الحلیب وھما 
٪ من السعرات 30یعد مصدر جاھزللطاقة لحدیثي الوالدة أذ أنھ یجھز -1

.الحراریة في  الحلیب البقري
. ٪ من الضغط االزموزي للحلیب50یكون الالكتوز مسؤول عن حوالي -2

في حالة انخفاض مستوى الالكتوزفي الحلیب  فأن تركیز األمالح غیر العضویة
. سیزداد  للحفاظ على الضغط االزموزي للحلیب في المستوى المطلوب

خالل التھاب الضرع أو في مرحلة الحلب المتأخرة وتتضرر الخالیا المسؤولة عن 
. افراز الحلیب داخل الضرع وبالتالي تزداد نفاذیتھا ویزداد نفاذ الدم للحلیب 

وبالتالي، یزید الضغط االزموزي، ولمعادلة ھذه الزیادة في الضغط االزموزي ، 
:وقد تم التعبیر عن ھذه العالقة برقم كوسلر .  یتم تقلیل تركیز الالكتوز

ویستخدم ھذا الرقم كمؤشر على االصابة بألتھاب الضرع ، حیث تبلغ قیمة ھذا 
وأكثر فیعتبر الحلیب مأخوذ 3وعند زیادتھ الى , 2الرقم للحلیب  الطبیعي اقل من 

. من حیوان مصاب بألتھاب الضرع 

%     تركیز الالكتوز X%     تركیز الكلورید = رقم كوسلر
100

58



ذو مذاق یتكون الالكتوز من أتحاد سكري الكلكوز والكاالكتوز وھو 
بینما تبلغ % 5.2–4.4، وتبلغ نسبتھ في حلیب االبقار قلیل الحالوة

% .7نسبتھ في حلیب االنسان 

1 1

یمكن أن یوجد الالكتوز في المحلول بعدة صور ھي األلفا الكتوز المائي ویكون 
عبارة عن الفا الكتوز مرتبط بجزیئة ماء واحدة أو االلفا الكتوز الالمائي أو 

.البیتا الكتوز  59



Biosynthesis of Lactoseللالكتوز يالتخلیق الحیو
االمعاء الدقیقة للعجول في المتواجدةیكمض الالكتاالالكتوز ھام لنمو بكتریا ح

لتكوین عظام الكالسیوم والفسفور ھام لنجاح امتصاص مض الالكتیكاحكذلك و
:اختصار خطوات تخلیق الالكتوز بما یلي یمكنالعجل الصغیر و
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التوازن في المحلول بین األلفاالكتوز والبیتا الكتوز :
عند أذابة أي من األلفاالكتوز أوالبیتا الكتوز في الماء فنالحظ حصول 
تحول تلقائي تدریجي من صورة الى أخرى حتى الوصول الى نقطة 

ونسبة البیتا % 37.3التعادل والتي تكون فیھا نسبة االلفا الكتوز 
،وھذه القیم تتاثر بدرجات الحرارة ، أذ تزداد نسبة % 62.7الكتوز 

.األلفا الكتوز وتقل نسبة البیتا الكتوز بأرتفاع درجة الحرارة 
:كما یلي20وتكون النسبة بین البیتا الكتوز واأللفاالكتوز على حرارة 

 =1.68 62.7
37.3
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الذوبان :
. أن للتحول التلقائي لصور سكر الالكتوز تأثیر كبیر على قابلیة ذوبانھ 

فعند أضافة كمیات كبیرة من سكر االلفا الكتوز الى الماء فأن كمیة 
معینة منھ تذوب بسرعة وبعدھا تذوب كمیة أخرى ببطأ حتى الوصول 

.الى الذوبا ن النھائي ووصول المحلول الى حالة التوازن 
أن الذوبان السریع في البدایة ھو الذوبان الحقیقي لأللفاالكتوز ، 

والزیادة بالذوبان بمرور الوقت یعود لتحول جزء من األلفاالكتوز الى 
البیتا الكتوز بواسطة التحول التلقائي فتنقص كمیة االلفا الكتوز في 

المحلول وبالتالي تذوب كمیة أخرى منھ ، وتستمر ھذه العملیة لحین 
. الوصول الى حالة التوازن بین االلفا الكتوز والبیتا الكتوز 
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تبلور سكر الالكتوز :
:تقسم عملیة التبلور الى مرحلتین ھي 

نمو النوى الى حجم كبیر-2تكوین النوى      -1
تتضمن عملیة تكوین النوى تنشیط الجزیئات الصغیرة غیر الثابتة 

لتكوین شكل جدید ثابت ،ویحدث ھذا في المحالیل المشبعة نتیجة أضافة 
.بلورات صغیرة من النوع المرغوب 

وبعد  تكوین النوى فأن سرعة نموھا الى حجم كبیر یعتمد على درجة 
وتؤثر اللزوجة .التشبع والمساحة السطحیة المتوفرة للترسیب 

والتحریك ودرجة حرارة المحلول وسرعة التحول التلقائي على بلورة 
:ویمكن تلخیص خطوات تبلور الالكتوز بما یلي .الالكتوز 

بیتا الكتوز             الفاالكتوز             بلورات االلفاالكتوز المائي

( Crystallization of lactose )

2خطوة1خطوة
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أمالح الحلیب :
وتلعب ھذه األیونات دور , من الحلیب % 0.7یبلغ تركیز االمالح 

:وتتكون أمالح الحلیب منمھم في تركیب وثبات الجسیمة الكازینیة 

Milk minerals ، Milk ash ، Milk salts
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ویختلف تركیز العناصر الرئیسیة في الحلیب حسب نوع الحیوان أذ 
یكون تركیزھا في حلیب الماعز واألغنام أعلى من حلیب األبقار 

، وكذلك یكون تركیزھا أعلى عدة مرات مقارنة )باستثناء الصودیوم(
.بحلیب اإلنسان

االنسان               االبقار                االغنام                الماعز                      العنصر المعدني

الحلیب
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الصور التي تتواجد علیھا األمالح في الحلیب :
صورة غرویة 1-

:ھما ن ینوعتقسم الىصورة ذائبة و  2-
ةصورة ذائبة غیر متأین-ب صورة ذائبة متأینة-أ

الصیغة او الحالة الكیمیائیة للعناصر المعدنیة الموجودة في الحلیب ومنتجات 
األلبان مھمة جدا لعملیة أمتصاصھا في القناة الھضمیة واستخداماتھا البایولوجیة  

). نقلھا وامتصاصھا في الخالیا والتحول إلى شكل نشط بیولوجیا(
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%ویكون  الكالسیوم في الحلیب : یبلغ تركیزه في الحلیب 0.123
:موجود بالحاالت التالیة 
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.% الفوسفات في الحلیب : تبلغ نسبة الفسفور في الحلیب 0.095
:ویوجد بالحاالت التالیة 
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السترات في الحلیب :
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% ویوجد  المغنیسیوم في الحلیب : یبلغ تركیزه في الحلیب 0.012
:بالحاالت التالیة 
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الصودیوم والبوتاسیوم في الحلیب: یبلغ تركیز الصودیوم في الحلیب 
%0.14بینما یبلغ تركیز البوتاسیوم % 0.058

% الكلور في الحلیب : یبلغ تركیزه في الحلیب 0.058
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العوامل المؤثرة على التوازن الملحي في الحلیب :
درجة الحرارة : یختلف التوازن بین أشكال االمالح واالیونات  -1

المختلفة في الحلیب تبعاً لدرجة الحرارة أذ یحدث تحول بین االشكال 
.المختلفة لألیونات عند التعرض لمعامالت حراریة مختلفة والتبرید

یقل ذوبان فوسفات الكالسیوم بأرتفاع درجة الحرارة وبالتالي تتحول 
كما أن خفض درجة حرارة .من الحالة الذائبة الى الحالة الغرویة 

مئوي یؤدي لتحول الكالسیوم والفوسفات من الحالة 37الحلیب عن 
.الغرویة الى الحالة الذائبة 

أن زیادة الحموضة في الحلیب یؤدي الى تحول  الحموضة : -2
الكالسیوم والفوسفات من الحالة الغرویة الى الحالة الذائبة حتى 

حیث یتحول كل الفوسفات في الحلیب لحالة 5.2الوصول الى         
.  3.5أما بالنسبة للكالسیوم فیتحول كلیا الى الحالة الذائبة في      .ذائبة 

pH
pH
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تأثیر غاز ثاني أوكسید الكاربون : أن أزالة غاز         من الحلیب  -3
یؤدي الى تحول جزء من فوسفات الكالسیوم من الحالة الذائبة الى 

.الحالة الغرویة 
یؤدي تركیز الحلیب الى زیادة تركیز كل من  تأثیر تركیز الحلیب : -4

.السترات والفوسفات الغرویة والذائبة 
: في بعض االحیان تضاف الفوسفات أو  تأثیر المواد الحابسة -5

السترات الى الحلیب لزیادة ثباتھ الحراري ، أذ تتحد ھذه المواد مع 
الكالسیوم الذائب وتكون معقدات ذائبة وبذلك تقلل من نشاط أیونات 

.الكالسیوم 
والشكل التالي یوضح تأثیر بعض المعامالت على التغیرات في 

:التوازن الملحي والجسیمة الكازینیة في الحلیب 

CO2
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التبرید المعامالت الحراریة 
م لعدة 90االعلى من 

دقائق

اضافة االیونات 
الموجبة

التحمیض

اضافة كلورید الصودیوم اضافة المواد
الماسكة

بیتا كازین ماء فوسفات 
الكالسیوم

دنترة بروتینات الشرش
فوسفات الكالسیوم
كابا كازین،ببتیدات، امونیا
الكتوز

ماء
كازینات

كالسیوم و فوسفات

بروتونات

فوسفات الكالسیوم
كازینات قبل ترسبھا

ماء

كازین
أیونات موجبة

أیونات سالبة
ماء

فوسفات كازینات ماء
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الخواص الطبیعیة للحلیب
.  الحلیب السائل عبارة عن مستحلب ابیض اللون غیر شفاف لھ طعم حلو خفیف

وتكمن أھمیة.تعتمد الخواص الطبیعیة للحلیب علي المواد الداخلة في تركیبھ
:التعرف على صفات الحلیب في 

جودة الحلیب عند االستالم بالمصنع ىھذه الصفات تمكننا من الكشف عل-1
الحموضة وتركیز ایون الھیدروجین-الرائحة-الطعم-اللون مثل
تقدیر الضغط االزموزي یساعد في معرفة فیما اذا كان الحلیب جیداً أم ال من -2

.الناحیة الصحیة للحیوان
التصنیع الت ومعداتأتصمیم ىمعرفة لزوجة وحموضة الحلیب تساعد عل-3

.المالئمة
ىتقدیر الوزن النوعي للحلیب والكثافة ودرجة التجمد واللزوجة باالضافة ال-4

.معامل االنكسار تساعد في الكشف عن الطرق المتبعة لمعرفة غش الحلیب بالماء
حساب الطاقة الحراریة الالزمة علىتقدیر الحرارة النوعیة للحلیب یساعد -5

.لتصنیع الحلیب ومنتجاتھ مثل البسترة والتعقیم والتكثیف والتجفیف
ان تمدد الحلیب یساعد في حساب سعة االحواض التي سیحفظ فیھا الحلیب بعد -6

المعاملة الحراریة
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:اللون
بیا  یتراوح لون الحلیب الطبیعي من األبیض المائل الى اللون األزرق نس

:وذلك تبعاإلى اللون األصفر المائل إلى اللون الذھبي أحیانا
نسبة الدھن-1
نسبة المواد الصلبة غیر الدھنیة-2
ساللة الحیوان-3
الغذاء-4

ذي یحوي عل دھن أوال ن ال الي م ھ ىالحلیب الخ إن لون ھ ف ة من بة قلیل نس
ةىیمیل ال اس الضوء .الزرق ون نتیجة انعك ب یك یض للحلی ون االب الل

ب  ي الحلی ة ف واد العالق طة الم دھن(بواس ات-ال فور -البروتین الح الفس ام
.)الغرویة

اروتین للدھن أما اللون االصفر  ود ,فھو بسبب وجود صبغة الك ا یع بینم
.وجود صبغة الرایبوفالفین الذائبة في الماءىاللون الشرش 
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:الطعم
وزللحلیب طعم قلیل الحالوة  ان . بسبب أحتوائھ على سكر الالكت ا ك كلم

رب ال ھ اق ان طعم كویرجعالحالوةىالحلیب طازجاً كلما ك لوجود ذل
ویختفي . والنخفاض نسبة ما یحتویھ من كلوریدالالكتوز نسبة عالیة من 

مض احىحیث یتحول الالكتوز الھذا الطعم بمجرد تركھ بضع ساعات
.  مضیاً االالكتیك بتأثیر البكتریا ویصبح مذاق الحلیب ح

ھ  ودة فی ا الموج واع البكتری اختالف ان ب یتغیرب م الحلی ا ان طع كم
االمراض وو ابة ب ظاالص رق الحف أثر . ط ب تت ات الحلی ا ان مركب كم

ة  رات طبیعی رارة و الضوء فتحدث تغی ات والح رة كاالنزیم بعوامل كثی
.وكیمیائیة تغیر في طعم الحلیب
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:الرائحة أو النكھة
ة  ن عملی اعات م د س ذه بع ھ ھ ب رائحت د الحلی زة ،ویفق ة ممی ة خاص ب رائح للحلی

ازات رتبط . الحلب أو بعد تبریده أو تفریغھ من الغ ب ت ة للحلی ة اللطیف ا ان النكھ كم
.ارتباطاً وثیقاً بنسبة سكر الالكتوز والكلورید

یاً ثالنكھة بینما یكون تأىیؤثر الالكتوز طردیاً عل د عكس ذي . یر الكلوری ب ال فالحلی
وز وعلىیحتوي عل ن الالكت بة منخفضة م ون ىنس د  یك ن الكلورای ة م بة عالی نس

رع+نھایة مرحلة الحلب (طعمھ مالحاً  ح ). اصابة الض ب روائ ي الحلی دث ف د تح ق
غیر اعتیادیة حیث تتغیر باختالف انواع البكتریا وطرق الحفظ

:العوامل المؤثرة على نكھة الحلیب
نوع الغذاء المقدم للحیوان مثل البصل والثوم.1
)في الحاالت الغیر طبیعیة للضرع(حالة الحیوان .2
امتصاص الروائح المحیطة بالحلیب.3
.تلوث الحلیب بالمواد الغریبة مثل براز الحیوان عند الحلب.4
رات .5 دوث تغی ات أو ح طة المیكروب ب بواس ات الحلی ض مكون ل بع تحل

كیمیائیة
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:الكثافة/لوزن النوعيا
الوزن النوعي للحلیب ھو النسبة بین وزن حجم معین من الحلیب في 

وزن حجم مماثل لھ من الماء في نفس درجة ىم ال15.5درجة حرارة 
مواد تزید في وزنھ النوعي ولھذا فإن ىیحتوي الحلیب عل. الحرارة

كما ان الدھن یقلل . وزن الحلیب النوعي اكبر من الوزن النوعي للماء
ذلك ىمن الوزن النوعي فكلما ازدادت كمیة الدھن في الحلیب كلما اد

یؤدي الي خفض كثافة الحلیبانخفاض الوزن النوعي، مماىال
لیب حفالوزن النوعي لل. أما تأثیر المواد الصلبة الالدھنیة فیكون العكس

:البقري والجاموس ھو
الوزن النوعي الحیوان

1.029-1.035 االبقار

1.029-1.076 الجاموس
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اج :االلتصاق للحلیب مقدرة على اللصق وذلك بسبب وجود الكازین الذي أمكن انت
.غراء منھ یستخدم في االغراض الصناعیة وصناعة اللدائن

ھ :السطحيالشد ل من واد تقل ود م اء لوج ن الم وتر سطحي م ل ت ب اق یعتبر الحلی
.بروتینات التي تتركز حول حبیبات الدھنالیبومثل ال
:نقطة الغلیان/درجة

ائلة  ة الس ین الحال زان ب ة ات ي حال ب ف ا الحلی ون فیھ ي یك رارة الت ة الح ي درج ھ
ة ة .والغازی لبة الذائب ات الص ن المركب د م ى العدی وي عل ب یحت ون الحلی ولك

اءسائلفي ن الم اء .الحلیب فتكون درجة غلیانھ أعلى م ان الم ث أن درجة غلی حی
ي  ي100ºھ ب ھ ان الحلی ة غلی وي ºم100.17م ودرج غط الج ت الض تح

ادي ون .االعتی ة لتك بط نتیج ب بالض ان الحلی ة غلی د درج عوبة تحدی را لص ونظ
ب ن غش الحلی ف ع ي الكش تخدم ف یة ال تس ذه الخاص إن ھ ان ف . الرغوة أثناء الغلی

فالعوامل المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة غلیان الحلیب مقارنة بالماء ھي نفسھا 
ض  الالكتوز وبع المسؤولة عن انخفاض درجة انجماده مثال المواد الصلبة الذائبة ك

.  المعادن واالمالح
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:الحلیبأنجماددرجة 
وھي درجة الحرارة التي یكون فیھا الحلیب في حالة اتزان بین الحالة السائلة 

درجة صفر مئویة في حین أن دومن المعروف أن الماء یتجمد عن. والصلبة
و   0.53-الحلیب یتجمد عند درجة اقل قلیال من درجة تجمد الماء وتكون بین 

فالمواد الذائبة في الحلیب كاالكتوز وبعض المعادن .م 0.55º-بمتوسط 0.56-
.واالمالح تخفض من درجة انجماد الحلیب فتكون اقل من درجة تجمد الماء

خفض درجة ىكما ان حموضة الحلیب واضافة المواد الحافظة لھ تعمل عل
یستفاد من ھذه الخاصیة في . االنجماد وذلك لالرتفاع النسبي بنسبة المواد الذائبة

.تقدیر نقاوة الحلیب وبیان غشھ بالماء
الضغط االزموزي

ویرجع اساس الضغط . الضغط االزموزي للحلیب یقارب الضغط االزموزي للدم
فالعالقة بین كمیة االمالح . سكر واالمالحلالمواد الذائبة فیھ كاىفي الحلیب ال

ان الضغط االزموزي للحلیب بماو. وكمیة الالكتوز في الحلیب عالقة عكسیة 
ثابت، فعند زیادة محتویات الحلیب من االمالح تنقص كمیة السكر والعكس 

.صحیح
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:لزوجة الحلیب
یعتبر .المقاومة التي تبدیھا السوائل تجاه سریانھا أوتحریكھا أو قطعھااللزوجة ھي 

اء ون .الحلیب أكثر لزوجة من الم اء وتك ي للم ا ھ ل مم ر بقلی ھ اكث ب لزوجت الحلی
ب المواد الصلبةببویز بسي سنت1.7-1.5بین 

:العوامل المؤثرة في اللزوجة
:درجة الحرارة-1

ر لزوجة أعل وائل تظھ رارة اال ان ىیالحظ ان جمیع الس اض درجة الح د انخف عن
زداد  ة وت روف معین ت ظ ل تح ھ تق ون لزوجت وائل ك ة الس ن بقی ف ع ب یختل الحلی

ن ى عد علافلزوجتھ تقل عن بسترتھ مما یس. ىتحت ظروف اخر ل القشطة م فص
ىدرجات حرارة أعلىالحلیب اال انھا تزداد عند معاملتھ عل

:الحموضة-2
ز. زیادة اللزوجة ىالتعتیق والتحمیض یعمالن عل ي اللزوجة الىوتع ادة ف ىالزی

.بروتینات الحلیب خاصة الكازین
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