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ودراسة بعض خصائصه الكيميائية  Lactobacillus caseiتصنيع زبد عالجي بأستخدام بكتريا 

 والفيزيائية

 لميس ثامر الحديدي              حسن رحيم الشريفي              كفاح سعيد دوش

 جامعة بغداد - كلية الزراعة

 الخالصة : 

 الشللكزاان    لللاون  ل ح حراد لللامللما للون ان للح اذللزم اجل انتاللزبا ذللماتوا ماللو ا للتكولا لران يو ح للا و اح لل  اال

ن لللان طشللل ان  ذ للا دان   للمدا  للتزد ان  ذللمايلل اذمنحلل اد  حلل ااLactobacillus. caseiاذيا حللزامللز لان الياحللجان  الجحلل 

  .اد للان الونT2وT1 لزد اون  ا ل ل اذ ذلمان   لز  احراا48واا24ماو وال احرا  تحل ا كا ول اº15ن ا احقاد للام جل امل ن دا

اC طز ت اذ ذلما  ز  ل ان  لحل دااT2وT1 ن و تان تازئجادرادمماوجوماي وقا  توح اي ان ا يحبان يح حزويا  ذمان   ز  احر

 نالذامنئح ا  ذمان   ز  احران يو ح ا و ايطمام  انتكوزلاون  اي اقح هي ح ايح زاحكاا%ا  مهراون ذ واحراون  لوذ ان زا

T1وT2غلما    لز التا100  غما/ا86.10،ا70.17،ا220.60نقعا طز ت اذ ذمان  حل داوذوااCواT1واT2د للان الون  اا

ي لزاوم ل انتكولزلاذ لحلاد للان الون  اT1،T2%ا  ذمان   لز  احرا62وا70ااشح اهتهان تازئجان لام و انتكوزلا طمن ه

 Acid Degreeمهرام  تاذ لان ك زئاان يح حزئح ا   ذلمان   لتعا لل ام جل ام و ل ان لانلتز ايا نتان ك ران المط .

Value(ADV)ذ للمان ا للتحعا ذزشلل داونلتللز ان كلل راد لللام جلل املل ن دان لالجلل ااº1±5)م(انشللز تان تاللزئجان لللانرا ذللماا

ي املحرااT2ن زذحعااالها رامحثاناله ح ا ذمان   ز   اا 6لو ايا دان ك ران ذز غ اADVنظه نق االو اي اقحمااT1ن   ز   

 Peroxideيل انال لذواان للزت ا لران كل ر.اويلتنان ملز اذز ت لذ ا  ل قمان ذح وي لحميا  يلولاCن ذ ا ذما  ز   ان  حل د

Value (PV)محثا ماحم  االو اون  اي اقلحمااPVذلمان   لز  احرا  T1واT2يل املحرام ل االلو اون لمزاجلمنايل اا

للماح حلها ذلمااT1 ا ذلمان   ز  ل ا،ن زان ام  ان ذ واحت ان   ذ ادتهاذطح  ان مز لانال حت ان ازح و حراييزرانق هايC ذما  ز   ا

 للزحي وغ نم/غماذ للماا0.53،اا0.69،ا0.40،وذ غللتاقللحما  يللبالتللزئ انال للاح اCوندللالهايلل ا ذللمان   ز  لل ااT2ن   ز  لل ا

د لان اون  .ن زا رامحثاندلمنمان ذيا حلزان  الجحل ايطلمايزتلتا ل ران  لمحزتاT2واT1وااCن ا تحعا ذزش داي ا ذمان   ز الت

ك ح ا/غلمالح ل ايال دان كل راونراندلمنمايل ا لراذيا حلزان طو لوراوندلمنمانالدولزراون ك لزئ ا (106–107)ذز غ ان    وحاذهزاون 

يزتتا  ران  محزتان    وحاذهزاون ا اممماهزان  ون و ان طحز ح ا   ذلمان   ا لمدايل ان  ل نق.اونظهل تاتالزئجان اطلوحمان م ل ا

ون ت ج اد لا ذمان   ز التانالك  الو ايا دان كل راهلتناي لالادلراا رامحثان  وراون تيه اون ل ماT1اووقا ذمان   ز   

انماوزظهاذزد لا المح اك تح .

 الكلمات المفتاحية:المعززات الحيوية ، الزبد ، الكوليسترول

 

ABSTRACT 

For the production of probiotic butter with a content of low cholesterol wasgood for sick and 

healthy people, starter for lactic acid bacteria therapeutic Lactobacillus casei was added to 

pasteurized cream which was prepared for the manufacture of butter at the beginning of the 

process of aging at 15º C, two different time 24 and 48 hours which it was treatments T1 and T2, 
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respectively. Result reveled that their was no significant differences in the chemical composition 

for butter of treatments T1 and T2 compared with treatment C  butter with respect to % for fat, 

protein and moisture mean while cholesterol was obtained         a clear reduction in the value of 

treatments T1 and T2 butter compared with control butter and rate were 220.60, 70.17, 86.10 mg 

/ 100 g for treatments C and T1 and T2, respectively, indicating that there were a decrease in the 

initial value of cholesterol content 70 and 62% for treatments T1, T2, respectively, and this 

decline continued slowly during periods of storage later. It also examined some chemical 

properties of the butter, such as the degree of acidity of fat Acid Degree Value (ADV) after 

manufacturing directly and during storage at refrigerator temperature (1± 5) ºC results revealed 

that butter of treatment T1 showed lowest degree value in development of ADV along the 

storage period which its 6 weeks, followed in terms of importance treatment T2 butter while 

butter treatment C is becoming refused in the second week of storage. The same applies to the 

peroxide number Peroxide Value (PV) their was not a clear developing in the values of PV for 

butter of treatments T1 and T2 while their was clear developing in the butter of treatment C, the 

Proteolysis which it was expressed  by the value of amino acid tyrosine was at least in treatment 

T1 butter followed by treatment T2 butter and above in treatment C butter, and the values of 

compound diacetyl reached  0.40, 0.69, 0.53 micrograms / g after processing directly in the 

butter of treatments C, and T1 and T2, respectively. In terms of numbers of probiotic bacteria it 

were within the ranges allowed by the (10
7
–10

6
) cell / g  throughout all the storage period and the 

number of each of coliform bacteria and the molds and yeasts were within the allowable ranges 

identified by the Standard Specification for butter based in Iraq. The sensory evaluation results 

showed that butter for treatment T1 take highest degree in terms of color , flavor, taste and 

texture than the butter  of the other treatments along storage period as well as maintaining the 

highest shelf life 

 : المقدمة

% ما  الشا ا ارمري اي وياراا تااراتغذ الة اذيا  ا لاظ للد اات تلان م اتايا  44تشير التقارير التي الصاارر  داري ا الان ا     

 International Dairy(. ااضااال التقريااار الصاااارر تااا  Arthur،;2006 Butter ،2010منخ ضااا  مااا  ال الي اااترا   

Statistic   فاي م تاذ  1999-2002ملدات دص  في ار تغالظ ال االمي للبدار داي  ال ااذ الن ا  هناظ انخ اض  2003ل اذ

را  ا يا اااردا االاريا  المتدر  اا   دا ه ا ارنخ اض ي ار الن تنامي الااتي الصادي لارل الم اتغلظ داا  مخااور تنااا  

بيااار  مواارر  فااي انتااا  ارو ياا  ال الي ااترا  اارتداوااو الا يااا دااامراض القلااا اارت اااه ضااةو الاارذ ،هاا ا ممااا ارل الاان دصااا  

االتاي  اايور  تلان ار ااااا ال الميا  ار اا   Non-cholesterol ،Low-cholesterol ،Reduced-cholesterolالم اما  
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(.هنااااظ 2006ااخااارا ، :Kourkoutas،;2006 Kwak ،2002 :Kwak 2004;  Leeرااجاااا  ديااارا لااارل الم اااتغلظ  

الداد ي  رنتا  بدر منخ ض ال الي ترا  ا تخرم  فيغا ال ريار ما  المااار ال يمياذيا   مداار  ترير  اجري  م   د  ال رير م 

( ار ا  اردداا  ا اتمر  ريجاار داراذ  تا  ا اتخراذ المااار ال يمياايا  2006a,bااخارا ،  kimااتو  التجارا نتاذج جيار   

لاارل الم ااتغلظ ل انغااا وياار امناا  ات اادا مخاااور  المخ ضاا  لل الي ااترا  دياا  اضاااف  الاان ت الي غااا ال الياا  فغااي تالاار مخاااا 

صدي  ويرم راف   ف ا  ردر ما  اجاار داراذ  ودي يا  امناو اتجغا  ارنتاار صااا ا اتخراذ اردياا  المجغريا  ار ايما الد ترياا 

ا اروا  لما تتمتع داو ما  صا ا  تالجيا  تريار  منغاا م الجا  داار  ار اغا    Propioticال الجي  الم ما  دالم بب الدياي

القالا  االتغاا المجاري الدالي  اخ ض ضةو الرذ ارا  ال  ري اتصلا الشرايي  اامراض القلا اخ ض م اتال ال الي اترا  

(، اماا  اهااذ هاا ا ارديااا  المجغرياا  هااي د تريااا دااامض الال تيااظ التااي 2002ااخاارا ،  soomroال لااي ارهااا  مصاا  الاارذ 

التد ااي  الن غاا  االن ااج  امنااع التلاا  ال ااريع فغااي توياا  ماا  فتاار  الصااالدي  ت اات م  تااار  لتد ااي  صاا ا  منتجااا  ارلدااا  

اي ار ه ا الن انتاجغا لد ض الماار ال رضي  م   الدااامض اد اض المر داا  ال اردانيا  اضااف  الان انتاا  المضاارا  الديايا  

                                                          م اااااااااااااا  الد تريا ااااااااااااااينا  االاااااااااااااان ت ااااااااااااااجي  ف اليااااااااااااااا  اخاااااااااااااارل م اااااااااااااا  منااااااااااااااع الت اااااااااااااارو  امنااااااااااااااع التو ياااااااااااااار ا لااااااااااااااظ  

الاان مااااار  procarcinogensماا  خااال  نماهااا ات  يرهاااا تلاان الد تريااا  ارخاارل التاااي تنمااا فااي ارم ااا  اتااا ري الاان تداياا  

قليااا  مااا  (،دارضااااف  الااان  ادليتغاااا تااا  تدريااار م اااتال ال الي اااترا  فاااي الج اااذ االت2002ااخااارا ،  soomro   م اارون  

( .اما  جغا  اخارل لاادت ا  القيما  الة اذيا  لاد ض 2002ااخارا ،  soomroارضورادا  الم اي  ات اغي  هضاذ الال تااب  

المنتاجاا  تابرار د ضااف  د ترياا داامض اللاد  ا لاظ لت يرهاا تلان دراتيناا  الدلياا اانتاجغاا لل يتاميتناا  ديا  ت ارب ال ريار ماا  

ا   الداضر مجار رنتا  الماار الدافت  في صنات  ارو يا  دارضااف  الان  ادليتغاا تلان انتاا  الد تريا ينا  التي تم   في ال

ماااار ماا  وياار الد تريا اايتنا  م اا   ناااذي ار ااتي  الاا ي لااو تاا  ير  دياار تلاان نمااا الد تريااا المدللاا  للاارها  االمدللاا  للدااراتي  

(.انولقااا  هااا ا 1998a,bنماااا ال ورياااا    الخ ااااجي ااخااارا ، اخاصااا  المددااا  للدااارار  دارضااااف  الااان ماااا  ر لغاااا تااا  يرا تلااان

المالدتااا  فااي الخم ااينا  ماا  هاا ا القاار  اتناارها داار  تغااار انتااا  ارو ياا  الصاادي  د  اات ما  هاا ا المجماتاا  ماا  الد ترياااا 

نخ ض ام انيا  انتاا  بدار ما(2006) اجماتتاو  Kim(. ررس 2002ااخارا ،  soomroااتتدر  ادار اهاذ المااار الصايررني   

 B-Cyclodextrinاا ار الدادا  تلان ا   phytosterolا primrose oilا B-Cyclodextrinال الي اترا  ا لاظ د  اتخراذ

د ختدااار   ااا   تشاار  Zubeyde (2006)ا  Hatice% فااي دااي   اااذ 90دقااا اتلاان ن ااد  خ ااض فااي ال الي ااترا  االدالةاا  

االقشاو   brothما  ا او التنميا  المةا ي  ل الي اترا  فاي  ا فاي خ اض ا Lactobacillus sppتبر  م  د تريا ال الجيا  
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 انا    L. casei subsp. casei AB16-65 و  Lactobacillus maltaramicus AC 3-16االبدار ااجار ا  ال ابلتي  

 soured ار  ار   ااا   فااي خ ااض ن اد  ال الي ااترا  فااي ارا اااو الا ال  ال ااادق  اهااي التااي اتتمارها الداداا  فااي صاانات  

butter م  ال الي ترا . اجري  ررا   م   د   خالٍ تماماEsra اBelem (2010)   تذ فيغا اختدار   ا   خماس تابر  ما

التاي تاذ تبلغاا ما  الياا ر  المصانع منبلياا االتاي لغاا   Lactobacillus delbrueckii ubsp. bulgaricusالد ترياا ال الجيا  

% 31تلان ابالا  ال الي اترا  ا انا  اتلان ن اد  انخ ااض دصال  مقارارها  exopolyssacharideالقادلي  ال اليا  تلان انتاا  

ااشار الداد  الن ا  ن د  ال الي اترا  المابا  داا او  الخالياا فاي واار  L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3دققتغا 

اناااا  ا  اااار   ااااا   فااااي ابالاااا  % تلاااان التاااااالي اا  الخاليااااا المقياااار   3-10% ا 4-14الراداااا  اوااااار الخاليااااا الميتاااا  ترااداااا 

ال الي اتراا  ماا  الخاليااا الداار . ي اار البداار اداار منتاجااا  ارلداا   ا  ارهمياا  ال دياار  ماا  النادياا  ار تصاااري  االتة اياا  اتشااير 

الضاراري لصاد  الةار   Aارددا  الن ا  هناظ ا  ر م  تشري  فاذر  صدي  ي اهذ دغا البدر منغا  انو مصارر جيار ل يتاامي 

رايريا  ااررريناليا   ماا ايمتااب داادتاا ا تلاان ن اد  تاليا  ما  داامض اللارياظ الضااراري للدار ما   ارلتغاداا  التاي تداار غا ال ي

ال وريااااا  اضاااااف  الاااان ادتاااااا ا تلاااان اللي اااا ي  الضااااراري فااااي تمليااااا  ميتااااادالبذ ال الي ااااترا  اايضااااا مصاااارر ل يتامينااااا  

EاDاK رار  مضااارا  ا  اار   مااا اي اار البداار مصاارر لم اار  ال االينياذ ادااامض ايدتاااي تلاان ال رياار ماا  الماااار التااي تل ااا

الليناليظ الضاراريا  لت بياب الجغااب المنااتي ها ا اضااف  الان  اناو مصارر وناي للوا ا  اضاراري لنماا ارمةا  ارو اا  البياار  

دال الي اترا  ارجا   لاظ اجريا   الخصاد  تنر الن ا  اويرها م  ال ااذر ار ا  ال ام  المدرر ر تغال و ها  انو منتا  وني

الررا اا  الدالياا   مداالاا  رنتااا  بداار ماانخ ض ال الي ااترا  يصاالل لالشااخا  المرضاان اال االيمي  ا لااظ د ضاااف  دااار  الد تريااا 

   الن القشو  ا نا  تملي  الت تيا ا لظ للتمتع دال ااذر الصدي  للبدر الم  ار  ان ا.  Lb.caseiال الجي  

 : همواد البحث وطرائق

التااي تاذ الدصاا  تليغااا ما  مختداارا   Lactobacillus caseiد ترياا   ا ااتخرم :Lactobacillusمصددر عزلددة بكتريدا  -

ذ في دليا فرب ماع  -18االمد ات  دالتجمير تلن ررج  درار    ,2005)جام   دةرار االم بال  م   د   الرااي – لي  البرات  

 %  لي را .10

 :Lactobacillus caseiبادئ بكتريا حامض الالكتيك العالجية تنشيط البكتريا وتحضير  -

ما ( االمدضاار دن ااد  9المنشااو الاان ا او دليااا ال اارب  Lactobacillus casei ماا  ماا  د ترياا  1دضار الدااار  دنقا      

ال ا  مار   ذ لدي  تغار التخ ر مع ت رار تملي  التنشيو  ال  مرا   متتاليا   دا  ا ات مالغا37% ادض  ت  ررج  درار  10
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فاي الداار  ا لاظ د ما  شاريد   Lactobacillus caseiاتاذ ادت ااا اتارار د ترياا  Robinson   (1990د ا ما جاا  فاي 

 بجاجي  اتصديةغا تد  المجغر للت ر  تلن نقااتغا.

الم اتخرم  واا  مار  ادت اا ال ارر ال لاي للد ترياا  ال الجيا  تقدير العدد الكمي لمبكتريدا العالجيدة  دي الزبدد ع العيوشدية   : -

التااي  pour-Platte وااذ ماا  البداار  ااذ تماا  تخااافي  تشااري  مت ل اال  منغااا د ااا وريقاا  اروداااا المصااداد  1الدداا  داااب 

 اات  فاي تارا  رهااذيا   48ذ لمار   37االدض  في ررج  دارار    MRSدا تخراذ الا و البرتي  Speak  (1984)  رها

 Colonyدت ااد  اتااارار الم اات مرا  النامياا  دا اااتخراذ جغاااب تااار الم اات مرا  اد اار انتغاااا  ماار  الدضااا  ا  Co2اداجااار 

counter            . اضرا ال رر في مقلاا التخ ي 

جام ا  دةاارار. د اتر  القشااو  د ااتر  -% ماا  م ما  الدااا   ليا  البراتاا  35 شاو   ا  ن ااد  رها    : ا اات ملتصدنيع الزبددد- 

 ذ درر  الن ررج  درار  الةرف  ا  ام  الان  ال ا  ا  ااذ تر ا   شاو  الق اذ ارا    اني 15"ذ مر  85خاو   تلن ررج  درار  

 ااات  اهاالمتدااع تااار  فااي تصاانيع البداار فااي م ماا  الدااا   لياا  البراتاا  جام اا   24ذ ماار  º15للتخماار الاا اتي تلاان ررجاا  داارار  

للقشااو  دااار  د تريااا دااامض الال تيااظ  امااا الق ااذ ال اااني فقاار اضااي  control(C)دةاارار اتاار  هاا ا التجرداا  م املاا   اايور  

ذ º15ما  اب  القشاو   اذ دضان  تلان ررجا  دارار  10% خلي  / م  ادن د  106×11.49د رر ادتراذي  Lb.caseiال الجي  

 Lb.caseiاماا الق اذ ال الا  ما  القشاو  اضاي  لغاا ن اس داار  T1  ات   دا  التصانيع اتم ا  ها ا التجردا  الم املا   24مر  

 اات   دا  التصانيع اتم ا  ها ا التجردا  الم املاا  48اردتاراذي ان اد  التلقايل ال اادقي  ار ا  مار  التدضااي   انا   ادان س ال ارر

T2  د ر ارنتغا  م  تملي  دض  جميع الم امال  اجري  للقشو  تملي  خض تلان ررجا  دراريا  دااالي .º8 ذ اد ار تجمياع

% ااضااع فااي 1.5 اا  دالمااا  الدااارر  ااذ اضااي  لااو الملاال دن ااد   تاا  الااره  االدصااا  تلاان البداار تااب  تاا  دليااا الخااض او

ا اديع تذ خال  فتر  الخب  متاد   د ض الم شارا  ما  فتار  ماد ار  6مر   (ذº (5±1تداا  م قم  اخب  دررج  درار  ال الج  

 التصنيع  ذ ا داتيا شمل  ال داصا  :

 Burea of Dairyتمااا  د تدااااه وريقااا  ا  Acid Degree Value (ADV): _قيددداس درجدددة حموضدددة الدددد ن       

Industry(BDI)   الم  ار  م   دDeeth اFitz-gerard (1976)    المعادلة التالية:اد د  ررج  دماض  الره  م 

                                            

 العياريت× ( التسحيح مع البالوك  حجم القاعدة المستهلك في –الىمىذج )حجم القاعدة المستهلك في التسحيح مع                                           

 100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 وزن الىمىذ ج )غم (                                                                               

 =    (ADV)درجت حمىضت الدهه
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 5ا لاظ دا ادا   AOAC  (2000)   ارر الار ذ الديرا  ايري افقاا للوريقا  الما  ار  فاي  :(POV)تقدير الدرقم البيروكسديد  

ماا  ماا  مدلااا  يارياار 0.5%  لارافااارذ(  ااذ اضااي  لااو 40% دااامض الخليااظ ا60لماا يا  ماا  ماا  ا 30وااذ ماا  البداار فااي 

ما   0.5ما  ما  الماا  المقوار ا 30الداتا ياذ المشدع ، مب  الخليو جير اد ر مرار ر يقتي  اضي  لو مع التدريظ الم اتمر 

اذ مااع الاار  دشاار  ا نااا  تملياا  تياااري ماا   ايا اال ا  الصاااري 0.01% ا اادل ارنمااا   مااع مدلااا 1ماا  مدلااا  النشاا  تر يااب

 وذ ره   ارتي:1000الت ديل، اتذ د اا الر ذ الديرا  يري تلن ا اس ترر ملي م افذا   ايا ل ا  الصارياذ ل   

 عيارية ثايوسمفات  الصوديوم×عدد مممترات الثايوسمفات الصوديوم                                                        

  1000×دددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   البيروكسيد  عممميمكا ي/كغم د ن = قيم الرقم

 وزن الد ن عغرام                              

 Hull: ي ا  ن اد  الداامض ارميناي التايرا اي   ارلي  تلان التدلا  الدراتيناي دوريقا   الحامض االميندي التايروسدينقياس -

(1947). 

د ار اتارار مندنان  يا اي لترا ياب مدارر   Westerfeild (1945): تاذ  يا او دالوريقا  اللانيا  د اا ماا   ارا  ثنائي االستيل-

 م   ناذي ار تي  النقي .

دوريقاا  ماي را لاارا  االن اا المذاياا  للااره  دوريقاا  دااد اظ االن ااد  المذاياا  للرواداا  دااال ر   ة المئويددة لمبددروتينقدددرت النسددب-

 ( .Joslyn  1970الم رغ دد ا الوراذا الاارر  في 

جاا  ال لي  االار ذ الغيارراجيني : تاذ افاا الوارا القيا اي  الم اتخرم  فاي ها ا المجاا  د اا ماا  قياس الحموضة التسحيحية-

 . APHA (1978)في 

 0.5وذ م  نما   البدر دا تخراذ مدلا  هيررا  ير الداتا اياذ القاتاري 0.2:تذ  يا و د ر اجرا  تملي  صادن  الكوليسترول-

ما  ما  الماا  المقوار 1ذ. د رها تم  تملي  تدرير ارناديا دماا  الدن يا   اذ ااضاي º80ر اذا تلن ررج  درار   8تياري لمر  

% ر ادا  المااار ويار المتصاادن  99م  م  مدلا  الغ  ا  تر يابا 5 اني   ذ اضي  للمبيج 15لغا تملي  ر  لمر   لغا ااجري 

ام   اذ فصال  المااار الةيار متصاادن  التاي تم ا  الودقا  ال لياا ما  المااار المتصاادن  المتم لا  داالمدلا  المااذي ادخار الغ  اا  

(  دا ات ما   لاريار الدريااريظ 15  فيغاا د اا الوريقا  اللانيا  الماا  ار  ما   دا   تا  المااار ويار المتصاادن  ا ارر ال الي ااترا 

نانامتر .تذ د ااا الن اد  المذايا  لل الي اترا  580ادامض ال دريتيظ ا يس ارمتصا  الضاذي للمداليا  تلن وا  ماجي 

 م  الم ارل  ارتي  :       
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 امتصاصية محمول المقارنة –امتصاصية النموذج                                                        

 200×دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد        غم  =100كوليسترولع ممغم /        

 امتصاصية المحمول القياسي _امتصاصية محمول المقارنة                                                         

الاارر   رها  pour-Platte: تذ د ا وريق  اروداا المصداد   ريا المحبة لمبرودةتقدير العدد الكمي لمبكتريا واعداد البكت -

 اااات  لتقااارير  24-48ذ لمااار  º37دا اااتخراذ الا اااو المةااا ي ار ااار الصااالا االدضااا  تلااان ررجااا  دااارار  APHA(1978)فاااي

 مدد  للدرار  .اياذ لتقرير اترار الد تريا ال7-10ارترار ال لي  ااالدض  تلن ررج  درار  ال الج  لمر  

التاي ارر  فااي  pour-Platte: ا اتخرم  وريقا  ارودااا المصاداد  Total coliformتقارير ال ارر ال لاي لد ترياا القالاا   -

(1978)APHA دا تخراذ الا و البرتيMacConky    اتذ الدض  تلن ررج  درارº37  ات  .24ذ لمر  

التااااااي ارر  فااااااي  pour-Platteوريقاااااا  اروداااااااا المصاااااداد  : ا اااااتخرم   تقدددددددير العدددددددد الكمددددددي لمخمددددددائر واالعفددددددان -

(1978)APHA دا اتخراذ الا او البرتايPotato Dextrose Agar (PDA)   اتاذ الدضا  تلان ررجا  داارº22  5ذ لمار 

 اياذ.

 اذ : اجري د ر تملي  التصنيع مداشر  ا  لظ  ا داتيا تلان مارل فتار  الخاب  اتاذ ما   دا  تارر ما  ا اات    التقويم الحسي -

ل ا  ما  صا    (10)جام ا  دةارار المختصاي  ااتوا  ررجاا  للتقيايذ داا اع – ليا  البراتا   –تلاذ ارو ي  االتقانا  اردياذي  

 .Trout (1964)ا Nelsonاللا  ، الن ج  ، الراذد  ااالن غ  االو ذ دارتتمار تلن ما جا  في 

ااذي  اماا  لررا اا  تاا  ير الم املاا  اال ماار الخبنااي فااي  اايذ : ا ااتخرم  تجرداا  تاملياا  ودقاا  دتصااميذ تشااالتحميددل االحصددائي-

( دا اات ما  (LSDالااررجا  الممناداا  للتقااايذ الد ااي ا ارناا  ال را ااا  الم ناياا  دااي  المتا ااوا  داختدااار ا اا  فاارا م ناااي 

 ( في التدلي  اردصاذي.SAS  2001الدرنامج 

 

 : النتائج والمناقشة

 ي وبعض الخصائص الكيميائي لمقشطة المستعممة  ي صناعة الزبد:التركيب الكيميائي والمايكروبايولوج

( الن اد  المذاياا  ل ا  ما  الااره  االداراتي  االروادا  ا اا لظ  يما  الدماضا  ال لياا  االار ذ الغيارراجيني اررجاا  1ياضال جارا   

ااتارار الخمااذر اارت اا  فاي القشاو   دماض  الره  االر ذ الديرا ي يري ااترار الد تريا ال لي  االمدد  للدارار  اد ترياا القالاا 

المد ااتر  الم اار  لصاانات  البداار  داا  اضاااف  الدااار  ا اناا  هاا ا الن ااا ضاام  الداارار الودي ياا  الم ااما  دغااا دياا   اناا   يماا  

ADV   وذ ره  اها الدر الا ي تارفض تنارا القشاو  ديا  تصادل فياو الن غا  المتبنخا  ااضاد  100مليم افئ /  2.0ا   م
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ا  لظ دالن اد  رتارار د ترياا القالاا  ا  انغاا لاذ تتجاااب  BDIم  الم تغل ي  د ا الترر  ال المي الم تمر لوريق  لرل ال  ير 

واذ لا ا ت ار ها ا القشاو  ضام  المااصا ا  القيا اي  الم اما  1ا. .ذ/100وذ ااترار الخماذر اارت ا  ا ا  ما  1ا. .ذ/10

 دغا  لتصنيع منتا  البدر. 

 يب الكيميائي والمايكروبي لمقشطة المستعممة  ي صناعة الزبد: الترك  (1)جدول  

درجددددددددددددددة حموضددددددددددددددة  %رطوبة %بروتين %د ن

  (ADV)الد ن

 غم د ن100مميمكا ئ/

الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرقم 

البيروكسددددددددددددددديد 

(PV) 

الدددددددددددددددددددددددددددددرقم 

الهددددددددددددروجيني

(pH) 

الحموضددة 

الكميددددددددددددة

(TA) 

اعددددددددددددددددددددداد 

البكتريدددددددددددددددا 

 الكمي

 و.ت.م/غم

اعدددادالبكتريا 

المحبددددددددددددددددة 

 لمبرودة

 و.ت.م /غم

بكتريددا اعددداد 

 القولون

 و.م.م/غم

اعددددددددددددددددددددداد 

الخمددددددددددددددائر 

واالعفدددددددددددان 

 و.ت.م/غم

35.0

0 

1.90 63.10 1.58 2.5 6.0 0.18 325×10
2 11×10

2 5 20 

 التركيب الكيميائي النواع الزبد الثالثة بعد التصنيع مباشرة : 

 لاا  دالبداار المصاانع ماا   شااو  تر اا  التر يااا ارجمااالي رنااااه البداار ال ال اا  د اار التصاانيع مداشاار  االمتم (2)يدااي  جاارا       

ذ  اذ صاان   افاا الوريقا  التقليريا  المتد ا  لتصاانيع البدار فاي م ما  الدااا  º15 اات  تلاان ررجا  دارار   24للتخمار الا اتي مار  

 Lb.caseiاالبدار المصانع ما   شاو  لقدا  دداار  الد ترياا ال الجيا   (C) لي  البرات  جام   دةرار االمتم ل  دم امل  ال يور  

االبداار المصاانع ماا   T1 اات   داا  التصاانيع االمتم لاا  دالم املاا   24ذ ماار  º15% اتر اا  للتخماار تلاان ررجاا  داارار  10دن اد  

 ااات   دااا   48ذ ماار  º15% اتر اا  للتخماار تلاان ررجااا  داارار  10دن ااد   Lb.casei شااو  لقداا  ددااار  الد تريااا ال الجيااا  

،  78.79، 80هاي T2 ا T1ا Cللاره  فاي بدار الم اامال   %جارا  ا  دي  يالدت م  ال T2التصنيع االمتم ل  دالم امل  

% تلاان التاااالي يالداات ماا  النتاااذج ا  % للااره  فااي بداار م املاا  ال اايور  يقااع ضاام  الداارار الودي ياا  د ااا مااا جااا  78.60

تماار  تريار  اي اار ها ا الان اد T2 ا T1 ار ا  هنااظ انخ ااض فاي ها ا الن اد  لبدار الم ااملتي   Hettinga   (2005)فاي

منغا ا  الد تريا ال الجي  الم تخرم  في ه ي  النااتي  ما  البدار ردماا تل اا رار فاي خ اض ن اد  الاره  تا  ورياا ا اتغال و 

اا الن ا  ه ي  الناتي  م  البدر  ر اضي  لغما  مي  مدرر  م  دار  الد تريا ال الجي  ا نا  الت تياا مماا ارل الان رفاع ن اد  

  kim  فااااي البداااار المصاااانع رافقااااو انخ اااااض فااااي ن ااااد  الااااره  دياااا  تت ااااا هاااا ا النتيجاااا  مااااع مااجاااارا  الرواداااا  االدااااراتي

( الاا ي رداات تناار تصااني و لبدار ماانخ ض ال الي ااترا  ا  هناااظ انخ اااض  ار دصاا  فااي ن ااد  الااره  رافقااو 2006a,bااخارا ،

% تلان 1.30،1.45،1.48دلةا  T2 ا T1ا Cارت اه و ي  في ن د  الدراتي  االرواد  .اما % للدراتي  في بدر الم امال  

% للم ااامال  ال اادق  تلاان التاااالي اماا  اايذ الار ذ الغياارراجيني االدماضاا  18.70،19.50،19.45التااالي ا% الرواداا  ف انا  

تلن التاالي اهي  يذ مشاادغو T2 ا T1ا Cلبدر الم امال     0.30، 0.35، 0.18ا 5.40 ،5.30،  6.00الت ديدي  ف ان  
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( تنار تصانيع البدار دا اتخراذ دااار  مختل ا  ما  د ترياا داامض الال تياظ اي اار  ادا انخ ااض 1998لتي  اجرا تداس  للقيذ ا

 Lb.caseiالاااان ف اااا  د تريااااا دااااامض الال تيااااظ T2ا T1الاااار ذ الغياااارراجيني اارت اااااه الدماضاااا  الت ااااديدي  لبداااار الم اااااملتي  

تغاا تلان انتاا  الداامض ا لاظ ما  خاال  تدايا   ا ر الال تااب الماجاار الماجار  في ه ي  الناتي  م  البدار التاي تمتااب دقادلي

 في الدليا الن دامض ر تيظ.

 بعد التصنيع مباشرةT2 و T1و C  :التركيب الكيميائي لزبد المعامالت 2جدولع

الددددددددددددددددددددددددددددددرقم  %رطوبة %بروتين %د ن المعاممة

 الهيدروجيني

الحموضدددددددددددددددددة 

 التسحيحية

C 80.00 1.30 18.70 6.00  0.18 

T1 78.79 1.45 19.50 5.30  0.35 

T2 78.60 1.48 19.45 5.40  0.30 

 LSD 4.883 ns 0.205 ns 2.461 ns *0.709 *0.018قيمة 

 

 :الكوليسترول

مقارنا  دبدار م املا   T2ا  T1 فاي خ اض ن اد  ال الي اترا  فاي بدار الم اامال Lb.casei ( مقارر  د ترياا 3 يداي  جارا      

ديااااا   انااااا  ن ااااادتو د ااااار التصااااانيع هاااااي  (ذº (5±1يع مداشااااار  اا ناااااا  الخاااااب  تلااااان ررجااااا  دااااارار  د ااااار التصااااان Cال ااااايور  

تلان التااالي يالدات ما  النتااذج ا  الن اد  المذايا   T2اT1 اC واذ بدار فاي الم اامال  100ملةذ / 220.60،70.17،86.10

امااا دالن ااد  لقيماا   Hettinga  (2005)لل الي ااترا  فااي بداار ال اايور  هااي ن ااد  ودي ياا  اهااي مقارداا  للنتيجاا  التااي   رهااا

هاي ا ا  ما   يما  م املا  ال ايور  ها ا مماا يار  تلان دصاا  انخ ااض فاي  يمتغماا  T2ا T1ال الي ترا  في بدر الم ااملتي  

% فااي بداار الم اااملتي  تلاان التاااالي. جااا   نتيجاا  هاا ا 62ا 70اردتراذياا  مقارناا  دم املاا  ال اايور  اا  مقاارار ارنخ اااض هااا

 تنااار تصاااني و للياااا ر  ال الجاااي دا ااات ما  د ترياااا  (2005)ت قااا  ماااع نتيجااا  ررا ااا  مقاردااا  لغاااا اجراهاااا الااارااي الررا ااا  م

Lb.casei فاي 92.5 ات  م  تنميا  ها ا الد ترياا هاي  48ااجر مقرار ارنخ اض الداص  في  يم  ال الي ترا  د ر مرار %

 اT1د اايو فااي  اايذ ال الي ااترا  فااي بداار الم اااملتي  .امااا ا نااا  مراداا  الخااب  فقاار دصاا  انخ اااض MRSالا ااو البرتااي 

T2 اي ااار هاا ا ارنخ اااض الاان ف اا  الد تريااا ال الجياا  التااي اتاارارها ربالاا  ضاام  الداارار التااي تل ااا فيغااا هاا ا الد تريااا رارا

اه ارخيار تالجيا تلن الاروذ ما   اا  ررجا  دارار  الخاب  ويار م لان لنماا م ا  ها ا الد ترياا لتصا  ن اد  ارنخ ااض فاي ار اد
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تلاان التاااالي هاا ا ممااا يشااجع ااي ااتل افاااا جرياار  اماااذ المصاان ي   T2ا T1% فااي بداار الم املاا  72.70ا 80ماا  الخااب  الاان 

 رنتا  بدر منخ ض اا خالي تقريدا م  ال الي ترا  .

  مº (5±1أثناء الخزن عمى درجة حرارة  T2 و T1و C ي نماذج زبد المعامالت : تركيز الكوليسترول   :3جدول ع 

 غم  زبد100تركيز الكوليسترول عممغم / المعاممة 

  ترة الخزنع أسبوع  

 6 5 4 3 2 1 صفر

 C 220.60 220.60 220.60 220.60 220.60 220.60 220.60 

T1 70.17 60.11 50.80 50.00 48.00 45.00 44.00 

T2 86.10 70.25 67.65 65.00 62.00 60.00 59.00 

 ADVني المعبر عنهدرجة التحمل الد 

شاامل  الررا اا  جانااا مغااذ اهااا تاابنو رهاا  البداار اي اار تدلاا  الاارها  ماا  المقااايس الم ااتخرم  لتدرياار الصااالدي  الخبنياا       

د اار التصاانيع  ADV اايذ   (4)لمنتجااا  الاللدااا  ا اارلي  لررجاا  تقداا  الم ااتغل ي  لغااا اتاضاال النتاااذج الم راضاا  فااي جاارا  

مليم اافئ/  0.91، 0.87، 1.00فايالدت تنار ا ا  الصا ر  انا  القايذ  (ذº (5±1تلن ررجا  دارار  مداشر  ا  لظ ا نا  الخب  

الا ي  BDIتلان التااالي ات ار ها ا القايذ مقدالا  تالمياا د اا التارر  الم تمار لوريقا  T2 ا T1ا C وذ ره  للم اامال  100

ياا  تناارها تصاادل الن غاا  المتبنخاا  للبداار وااذ رهاا  د100مليم ااافئ/  2.0تاا               ADVياان  تلاان ا  رتبياار  اايذ 

. اما د ر مرار ا داه ما  الخاب  المدارر يالدات دصاا  ارت ااه  Fitz-gerard (1976)ا Deethمد ا   لرل د ض الناس 

دصاا   T2ا T1وااذ رهاا  فااي دااي  ا  بداار الم اااملتي  100مليم ااافئ/  1.60دياا  دلةاا   Cلبداار الم املاا   ADVفااي  يماا  

واذ رها  تلان التااالي ي اار ال ادا فاي 100مليم اافئ/  1.05، 0.90اا ي ار ي اا  م اراذ فدلةا  القايذ فيغما توار د يو جرا 

ديا  تمتااب ها ا   Lb.caseiه ا الن ا  ه ي  الناتي  م  البدر  ر تذ تصني غما م   شو  اضي  لغا دار  الد تريا ال الجي  

ذ منغا  مضار لنما الد تريا التي ت غذ فاي التدلا  الارهني اخاصا  الد تريا دقررتغا تلن انتا  مر دا  ت رب الن الا و ت م    

(  اا لظ الداار ماا  نشااو انبيماتغااا المدللاا  للاارها  التاي تمتاااب دمقاامتغااا لااررجا  1988الد ترياا المدداا  للداارار         تدااس،  

ريدتااي تلان ها ا الد ترياا  C( .فاي داي  ا  بدار الم املا  1988الدرار  الم تخرم  فاي م املا  الد اتر  ا ا لظ الت قايذ  تدااس،

االتاي تارخ  T2 اT1ه ا مما شاجع تلان نماا الد ترياا  المددا  للدارار  االتاي  انا  اتارارها ت ااا الماجاار فاي بدار الم ااملتي  

ارل الان م ااهمتغا فاي رفاع  الن البدر  تلا  د ر التصنيع اا انبيماتغا التي  اام  درار  الد تر  التي ت رض  لغاا القشاو  مماا
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لغاا ا الناااه ماا  البداار ا نااا  الخااب  . ادا ااتمرار تملياا  الخااب  افااي ار ااداه ال اااني يالداات دصااا  توااار فااي  اايذ  ADV يماا 

ADV   وذ ره  لبدر الم امال  100مليم افئ/   1.09، 0.98،  2.00فدلة C اT1 ا T2 تلن التاالي ما  النتااذج يتضال

ر T2 اT1فاي داي  ا  بدار الم ااملتي   BDI ر اصدل مرفاض د ا الترر  ال االمي الم تمار لوريقا  ا  بدر م امل  ال يور  

با  ضاام  الداارار المقدالاا  اي ااار هاا ا الاان ار ااداا الماا  ار  ان ااا االتااي تل ااا فيغااا الد تريااا ال الجياا  الاارار الاارذيس . امااا د اار 

 C وااذ رهاا  لبداار الم ااامال  100مليم ااافئ/  ADV 2.28  ،1.10   ،1.20ماارار  ااال  ا اااديع ماا  الخااب  فقاار دلةاا   اايذ 

ربا  ضام  الدارار المقدالا  ا ا ا الداا  دالن اد  الان T2 ا T1 تلن التاالي ما  النتااذج يالدات ا  بدار الم ااملتي  T2 ا T1ا

 T2اT1ملتي فاي ار اداه ال اارس لبدار الم ااا ADV ايذ ار اداه الراداع االخاامس اال اارس ما  الخاب  المداارر ديا   انا   ايذ 

وااذ رهاا  اهااي ن ااا مقدالاا  تالميااا هاا ا ممااا يشااجع اي ااتل افا ااا م ااتقدلي  ررخااا  الد تريااا 100مليم ااافئ/  1.87،  1.48هااي 

 ال الجي  في تملي  تصنيع البدر اخاص  فيما يت لا دماضاه اوال  فتر  صالدي  البدر دقرر ت لا ارمر دالتدل  الرهني.  

 (ذº (5±1ا نا  الخب  تلن ررج  درار   T2 ا T1ا Cفي نما   بدر الم امال   ADVن درجة حموضة الد  (:4جرا    

المعدددام

 لة 

 غم د ن 100عممميمكا يء /ADV قيم 

  ترة الخزنع اسبوع  

 6 5 4 3 2 1 صفر

 C  1.00 1.60 2.00 2.28 2.75 3.21 4.50 

T1 0.87 0.90 0.98 1.10 1.19 1.28 1.56 

T2 0.91 1.05 1.09 1.20 1.32 1.48 1.87 

 الرقم البيروكسيد  

د ر التصنيع مداشر  ا  لظ ا ناا  الخاب  T2 ا T1ا Cرنااه البدر ال ال    PV( فيذ الر ذ الديرا  يري 5ياضل جرا        

 واذ1000مليماا  / 1.00، 1.00،  2.5د ار التصانيع مداشار   PV ا ااديع فقار دلةا   ايذ 6لمار   (ذº (5±1تلان ررجا  دارار  

اا لغااا فااي بداار  Cتلاان التاااالي . ماا  النتاااذج يالداات ا  اتلاان  يماا   اناا  فااي بداار الم املاا  T2 ا T1ا Cرهاا  للم ااامال  

ما  البدار ارخياري  النااتي  اي ار ه ا دودي   الدا  الن رار الد تريا ال الجي  التاي ا ات مل  فاي صانات  T2ا T1الم املتي  

  مضاار  لال  ار   تمناع ما  تواار التا  ار الارهني ا لاظ تا  ورياا مناع ت ااي  الجا ار التي تمتاب دقادليتغا تلن انتا  مر دا

ااخارا    Ihsan ا انا  ها ا النتااذج مت قا  ماع مااجاراما  تبايارها .  الدر  اا ت  وريا انتا  ماار ترتدو دالج ار الدر  اتمناع

(2002). 
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  مº (5±1اثناء الخزن عمى درجة حرارة  T2و T1و C ي نماذج زبد المعامالت :قيم الرقم البيروكسيد  5جدول

المعددام

 لة 

 

 كغم زبد1الرقم البيروكسيد  ممميمكا يء /

  ترة الخزنع اسبوع 

 6 5 4 3 2 1 صفر

 C 2.50 2.50 3.00 5.00 10.75 15.21 20.00 

T1 1.00 1.20 1.49 1.65 1.81 1.90 2.00 

T2 1.00 1.30 1.51 1.70 1.93 2.04 2.18 

ارا  هاا ا اررت اااه ي ااا  فااي اتااالا تناار بداار م املاا    PVر ماارار ا ااداه ماا  الخااب  يالداات دصااا  ارت اااه فااي  اايذ امااا د اا 

ا ا ا الداا  فاي ار اداه ال ااني اال الا  االراداع االخاامس ايالدات فاي  T2 اذ بدار الم املا   T1فاي بدار الم امالا   وال يور  اا لا

، 2.00، 20اداا اااع  T2ا T1للم اااملتي   PVور  دلااع تشااار  اضاا ا   يمااا  لبدااار م املاا  ال اااي PVار ااداه ال اااارس ا   اايذ 

ال الجيا   الارار  Lb.casei تلان التااالي ها ا مماا يار  تلان ا  لد تريااT2 ا T1ا Cةاذ رها  للم اامال   1مليماا  / 2.19

 .T2 ا T1لبدر الم املتي   PVال  ا  في منع توار  يذ 

 : التحمل البروتيني

تدل  الدراتيني الداص  في بدر الم امال  ال ال   ا لاظ دتقارير تر ياب الداامض ارميناي التايرا اي   ارلي  تم  متاد   ال     

مااي راوراذ  23، 20، 35( الان ا   ايذ التايرا اي  د ار التصانيع مداشار  هاي 6تليو دي  تشير النتاذج الماضاد  فاي جارا    

اا ا   يما  فاي C تااذج يتضال ا  اتلان  يما   انا  فاي بدار الم املا  تلن التاالي م  النT2 ا T1ا C وذ بدر للم امال    1/

االتاي  T2اT1اها ا يشاير الان رار الد ترياا ال الجيا  المضااف  لقشاو  بدار الم ااملتي  T2 ايليغا بدار الم املا  T1بدر الم امل  

ر  الم ا ال  تا  التدلا  الدراتيناي ا ناا  لغا نشاو ااضل في الدر م  نما الد تريا المدلل  للدراتي  اخاص  الد تريا المدد  للدارا 

الخب  تلن ررج  درار  ال الج  دي  تشير الددا  ال ادا الن ا  ف   التدل  الدراتيناي فاي البدار ي اار الان ها ا الد ترياا ل اا  

دراتييااابا  ( فاااي داااي  ا  1988دراتييباتغااا مااا  النااااه المقاااااذ للم اااامال  الدرارياا  ال اليااا  ادتااان ررجااا  دااارار  الت قاايذ  تدااااس،

( اتليااو ت اار الد تريااا المدداا  للداارار  هااي الم اا ا    1988الدليااا الودي ياا  يااتذ القضااا  تليغااا دررجاا  داارار  الد ااتر     تداااس،

الرذيس ت  التدل  الدراتيني ادما ا  د تريا دامض الال تياظ تمتااب دتضاارها ماع الد ترياا المددا  للدارار  ات ما  تلان الدار ما  

 اا لظ مااا تااذ مالدتتااو فااي الدداا  الدااالي الاا ي  تاضاال نتاذجااو ردقااا لاا ا فااا  التدلاا  ) 1998aااخاارا ،نماهااا    الخ اااجي 
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الدراتيني في الم اامال  التاي اضاي   لغاا داار  الد ترياا ال الجيا  ا ا  ما  مماا هاا تلياو لم املا  ال ايور  ها ا فضاال تا   يااذ 

  ارجااا  ويار مالذما  ل ما  ارنبيماا  المدللا  للداراتي  فضاال الد ترياا ال الجيا  دانتاا  الد تريا اينا  اخ اض الدماضا  اج ا

ت  القضا  تلن الد تريا المنتج  اصال لغ ا ارنبيما  اما في فترا  الخب  الالدق  يالدات ا  الم اامال   ال   نغجاا مشاادغا 

فيااو الخلاااا ماا  الد تريااا ال الجياا  لل ااادا مااع ارت اااه فااي  اايذ التايرا ااي  فااي بداار ال اايور  ممااا ياار  تلاان نشاااو الد تريااا الملا اا  

.اتليو ت ر ها ا النتااذج م شار  اياا تلان رار الد ترياا ال الجيا  فاي T2 ا T1اانخ اض  يذ التدل  الدراتيني في بدر الم املتي  

الداار ماا  التدلاا  الدراتينااي فااي البداار اتاماا  مشااجع تلاان ا اات مالغا فااي منتجااا  الدااا  اخاارل  ا  مدتااال دراتينااي تااالي م اا  

 لجد .ا

اثناء الخزن عمى درجة  T2 و T1و Cغم زبد  ي نماذج زبد المعامالت 1 :تركيز التايروسين بالمايكروغرام / 6جدول ع 

  مº (5±1حرارة 

 غم زبد 1التايروسين بالمايكروغرام /  المعاممة 

  ترة الخزنع اسبوع  

 6 5 4 3 2 1 صفر

 C 35 40 70 100 130 180 220 

T1 20 22 24 26 28 29 30 

T2 23 25 28 29 30 32 34 

 ثنائي االستيل 

 (5±1(  يذ  ناذي ار تي  مقرر  دالماي راوراذ / وذ بدر د ر التصنيع مداشر  اا نا  الخاب  تلان ررجا  دارار  7ياضل جرا     

ºم اامال  ماي راوراذ / واذ بدار لل 0.5،  0.60،  0.40دي  يالدت ا   يمو د ر التصنيع مداشر  دلة      (ذC ،T1  ،T2  

تلن التاالي دي  يتغار ا  القايذ فاي الدار  متقاردا  ناتاا ماا لجمياع الم اامال  اي اار ال ادا فاي ها ا الان تارذ ا اتخراذ د ترياا 

ا لااظ لت اا ر  Lactococcus .Lactis biovar diacetilactisدااامض الال تيااظ المنتجاا  للن غاا  فااي صاانات  البداار اهااي 

اما د ار مارار ا اداه ما   (2002)ااخرا  Ihsan ;  (1998b) للقيذ التي اجرها الخ اجي ااخرا  اهي مقارد الدصا  تليغا 

الخب  فقر دص  توار في  يذ مر ا الراي ا تي  اا  مقرار ه ا التوار اتلان فاي م اامال  البدار التاي ا اتخرذ فاي تصاني غا 

ي  يد اب انتاا  مر ااا الن غا  .  ماا ايالداات ما  النتاااذج نشااو م اا Lb.caseiالد ترياا ال الجيا  هاا ا مماا يار  تلاان ا  لد ترياا  

 ار دصا  انخ ااض فاي  ايذ ار اداه ال اارس ما  الخاب  اي ابل  ودصا  توار فاي  ايذ ار اداه ال الا  االراداع االخاامس ار انا
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  فاي اتارار ه ا الن تواير مر ا الري ا تي  ل انو م  المر دا  الويار  اي ا  ه ا ارنخ ااض متابام  ماع ارنخ ااض الداصا

 الد تريا ال الجي  .

اثناء الخزن عمى درجة  T2 و T1و Cغم زبد  ي نماذج زبد المعامالت 1 : قيم الدا  استيل بالمايكروغرام / 7جدول ع

  مº (5±1حرارة 

المعددام

 لة

 

 غم زبد1الدا  استيل بالمايكروغرام / تركيز 

  ترة الخزن ع اسبوع  

0 1 2 3 4 5 6 

C 0.40 0.42 0.48 0.40 0.29 0.25 0.20 

T1 0.60 0.70 1.11 1.50 1.80 2.14 1.89 

T2 0.50 0.60 0.80 1.00 1.25 1.50 1.20 

 

 اعداد البكتريا العالجية واعداد البكتريا الكمية والبكتريا المحبة لمبرودة وبكتريا القولون والخمائرواالعفان 

د ار التصانيع مداشار  ا ا لظ ا اداتيا  Lb.casei  رل الد ترياا ال الجيا  المصان ي  داضااف  دا تاذ فدا  بدار الم ااملتي         

ما  ديا  اتارار الد ترياا الناميا   Cا ااديع امقارنتغماا ماع بدار م املا  ال ايور   6المر   (ذº (5±1ا نا  الخب  تلن ررج  درار 

ر  ال الجاا  ااتاارار د تريااا القالااا  االخماااذر ذ ااتاارار الد تريااا المدداا  للداارار  النامياا  تلاان ررجاا  داارا º 37تلاان ررجاا  داارار     

وااا  فتاار  الخااب  ااتضاال ماا  النتاااذج  T2اT1اارت ااا   مااا اتااذ متاد اا  تياشااي  د تريااا الدااار  ال الجياا  فااي بداار الم اااملتي  

مقارنا   T2اT1( ا  هناظ انخ اض في اترار الد تريا ال لي االد تريا المدد  للدرار  في بدار الم ااملتي  8الم راض  في جرا  

التااي تمتلااظ خاصااي   Lb.casei اي ااار هاا ا ارنخ اااض فااي ارتاارار الاان ف اا  الد تريااا ال الجياا  Cداتارارهما فااي بداار الم املاا  

ذ االنامي  تلن ررج  درار  ال الج  دي  تقاذ ها ا الد ترياا داافراب 37تضار مع نما ارديا  المجغري  ارخرل النامي  تلن ررج  

الم دو  لنما ارديا  الملا   االتي تتم   دالد تريا ينا  التي  ر تتدرر الن المديو الخاارجي اا تدقان مرتدوا  ال رير م  الماار 

د ول الخاليا االتاي ت ااتر فاي التناافس ماع اردياا  ارخارل فاي الديذا  المديوا  ا ار ي اا  ها ا ا  ار اضاادا فاي الديذاا  التاي 

( االتااي 1998aالنتيجاا  مااع نتاااذج الررا اا  التااي اجراهااا  الخ اااجي ااخاارا  ،ريدصاا  فيغااا تخماار اانتااا  دااامض . تت ااا هاا ا 

الاان البداار ار  الاان خ ااض اتاارار  Lactococcus .Lactis biovar diacetilactisا اا ر  تاا  ا  اضاااف  د تريااا الدااار  

ذ . هاا ا º 10  داارار  اياااذ تلاان ررجاا10المدداا  للداارار  لماار   Pseudomonas fluorescesالد تريااا ال لااي امنااع نمااا د تريااا 



 واخروندوش                                                                 (1111) , 196-151(: 1) 3 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 
ISSN 2072-3875 

اضاف  الن ا  لغ ا الد تريا القادلي  تلن انتا  ال رير م  النااتج ال رضي  ارخارل اضااف  للد تريا اينا  م ا  انتاجغاا للدااامض 

 التي ت ري الن خ ض الر ذ 

ريا القولون واعداد الخمائر  : اعداد البكتريا العالجية واعداد البكتريا الكمية واعداد البكتريا المحبة لمبرودة وبكت8جدولع 

  .م º 5±1ع اثناء الخزن عمى درجة حرارة  T2وT1 وC واالعفان  ي نماذج زبد المعامالت 

الزمن     ع 
 اسبوع 

اعداد البكتريا  المعاممة
 العالجية

 و.ت.م/غم

اعداد البكتريا 
 الهوائية

 و.ت.م/غم

اعداد البكتريا 
 المحبة لمبرودة

 و.ت.م/غم

اعداد بكتريا 
قولون ال

 و.ت.م/غم
 

اعداد 
الخمائر 
واالعفان 
 و.ت.م/غم

 
C ----- 144×10 صفر

2 230×10
2

 9 80 

T1 10.66×10
6 85×10

2 180×10
2

 5 30 

T2 10.66×10
6

 105×10
2 200×10

2
 6 0 

1 C -------- 189×10
2 250×10

2 10 100 

T1 12×10
6 80×10

2 160×10
2 0 0 

T2 11×10
6 95×10

2 185×10
2 0 0 

2 C  -------- 200×10
2 296×10

2 110 120 

T1 144×10
6 61×10

2 150×10
2 0 0 

T2 120×10
6 65×10

2 183×10
2 0 0 

3 C ------- 212×10
2 305×10

2 150 130 

T1 95×10
6 41×10

2 147×10
2 0 0 

T2 67×10
6 45×10

2 179×10
2 0 0 

4 C --------- 220×10
2 383×10

2 170 190 

T1 61×10
6 25×10

2 140×10
2 0 0 

T2 19×10
6 29×10

2 162×10
2 0 0 

5 C --------- 240×10
2 396×10

2 200 210 

T1 11×10
6

 7×10
2 130×10

2 0 0 

T2 6.5×10
6 8×10

2 150×10
2 0 0 

6 C ------- 300×10
2 400×10

2 220 250 

T1 10×10
6 4×10

2 124×10
2 0 0 

T2 5.1×10
6 7×10

2 141×10
2 0 0 

( ام ا   Soomro ،2002لالدياا  المجغريا  الد ا ا  لغاا   Lag phaseماا يا ري الان اوالا  الواار التاا لمي الغيارراجيني م 

ه ا الداامض المتم ل  دش   رذيس ددامض اللد  وير الم  ظ ال ي  ر يتخلا  الخالياا ايتاراخ  ماع تارر ما  ال  الياا  الديايا  

البماا  رنتاااا  الوا اا  التاااي تدتاجغااا الخالياااا  دارضاااف  الااان خ ااض الااار ذ لغااا م اا  نقااا  الماااار الة اذيااا  اا ال  اا ر  التا  اااري  ال
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 T2اT1 فااي بداار الم اااملتد  Lb.casei( . مااا تااذ فداا  تياشااي  د تريااا  Soomro ،2002الغياارراجيني راخاا  الخلياا      

10( نجاار ا  اتاارار الخاليااا تااراا  ماا   8اماا  النتاااذج الماضااد  فااي جاارا   
6_

10
وااا  فتاار  الخااب   ا. .ذ/وااذ ماا  البداار  7

ا اديع اها ال ارر الا ي ي اا  تنارا لغا ا الد ترياا رارا ااضادا  د ترياا تالجيا  اتلياو ي ار منتاا  البدار منتاجاا تالجياا  6الدالة  

( تارذ  8. ما تذ تقرير اترار د تريا القالا  االخماذر اارت ا  فاي بدار الم اامال  الا ال  اتداي  النتااذج الماضاد  فاي جارا   

ي ابل ها ا الان التارا  الصادي    1/10تنار تخ يا  T2اT1 تلن د تريا القالا  االخماذر اارت ا  فاي بدار الم ااملتي  ال  ار

 لالنتا  االن ف   الم امل  الدراري  الم تخرم  ا ناا  التصانيع اضااف  الان ارت ااه ررجا  دماضا  المنتاا  د ادا ا اتخراذ د ترياا

Lb.casei يو نماا د ترياا القالاا  االخمااذر اارت اا التاي تمتااب دقادليتغاا تلان ت داSoomra لا ا ي ار المنتاا  (2002اجماتتاو )

ا. .ذ/وااذ بداار  100التااي تاان  تلاان ا  ر تبياار اتاارار ارت ااا  االخماااذر تاا  1998موااادا للمااصاا   القيا ااي  ال را ياا  ل اااذ 

د اار تصااني و مداشاار  اتواان ال داا  نتاااذج  Cلاا  ا. .ذ/وااذ بداار امااا دالن ااد  لبداار الم ام 10ارتبياار اتاارار د تريااا القالااا  تاا  

 لا ا ي ار المنتاا  مقداا  ايضاا اماا د ار ماجد  تر  تلن اجارها ار ا  ارترار  ان  منخ ضا  اضام  دارار المااصا   القيا اي 

تجاااب  مرار ا اداه ارت  ا  ارتارار ار انغاا ايضاا ربالا  ضام  الدارار الم اما  دغاا اماا فاي ار اداه ال ااني ما  الخاب  فقار 

ا. .ذ/واذ بدار  120ا. .ذ/واذ بدار ااتارار ارت اا  االخمااذر دلةا   110اترار د تريا القالاا  الدارار الم اماد  لتصا  الان 

اهااي ار اااذ تالياا  ات اار هااا ا ارر اااذ خااار  المااصاا   القيا اااي  دياا  ري اامل دتناااا  المنتااا  ل اناااو يشاا   خواار تلاان صاااد  

خلااا  فااي القااا  الاان ا  رضاااف  الد تريااا ال الجياا  للبداار رار ف ااا  فااي الداار ماا  نمااا الم ااتغلظ. اماا  النتاااذج اتااالا يم اا  ال

د تريااا القالااا  اارت ااا  االخماااذر هاا ا فضااال تاا  رارهااا الااضاال فااي الداار ماا  نمااا الد تريااا الملا اا  ارخاارل االد تريااا المدداا  

ر لغاا اهتمااذ  ديار جارا ا لاظ لارارها ال اتا  فاي تلا  للدرار  التي ي ر الدر م  اجارها في ها ا المنتجاا  ما  ارماار التاي ي اا

رها  البدار تا  ورياا انبيماتغاا المدللا  للارها  ا ا لظ ل  اا  انبيماتغاا المدللا  للداراتي  االتاي تقاااذ الم اامال  الدراريا  ال الياا  

تلان اوالا  الصاالدي  الخبنيا   التي تص  الن ررجا  دارار  الت قايذ لا ا فاا  ا اتخراذ الد ترياا ال الجيا  ا ناا  تصانيع البدار تما 

 للبدر ا لظ دالدر م  التل  الماي رادي الداص  فيو.

 : التقييم الحسي

ا  ما   ر  ادقا م  انتا  الدماضا  اارنمااو التاي اتخا تغا  ا  ما  ررجا  دماضا  الاره  اررجا  تا  ار الاره  االتدلا        

ررج  التقايذ الد ي امرل تقد  الم اتغلظ للبدار اياضال جارا  الدراتيني اخ ض ن د  ال الي ترا  ان  س دش   ودي ي تلن 

 ررجا  ل   ص   م  الص ا  الم  ار   ادقا نجر م  نتاذج ص   اللا  10( ررجا  التقايذ الد ي التي اتو 9 
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  . مº 5±1اسابيع عمى درجة حرارةع  6اثناء الخزن لمدة  T2وT1 وC  التقويم الحسي لنماذج زبد المعامالت  :9جدولع

 
 الصفة

 
 المعاممة

قيمة أ.ف.م   ترة الخزن عأسبوع 
  LSDع

0 1 2 3 4 5 6 --- 
 
 المون

C 8.6 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 0.755* 
T1 9.5 9.5 9.5 9.0 8.8 8.8 8.8 Ns 0.774 

T2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 0.682* 
 --- *LSD --- 0.794* 0.904* 0.904* 0.755* 0.472* 0.526* 0.693قيمة 

 
 النسجة

C 9.3 8.3 7.0 6.5 6.0 5.0 5.0 1.473* 
T1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 0.688ns 

T2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.00ns 

 --- *LSD --- 0.884* 0.632* 0.672ns 0.733* 0.732* 0.849* 0.849قيمة 
 
 الطعم

C 7.6 6.6 6.0 6.0 5.0 4.0 3.5 0.917* 
T1 10 9.0 9.0 8.8 8.5 8.5 8.5 0.843* 
T2 10 8.8 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 0.866* 

 --- *LSD --- 0.988* 0.669* 0.683* 0.593* 0.874* 1.044* 1.153قيمة 
 

النكهة 
 والرائحة

C 6.6 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 0.857* 
T1 10 10 9.0 0.9 8.8 8.8 8.5 0.844* 
T2 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1.005ns 

 -- *LSD --- 1.263* 1.418* 0.866* 0.950* 1.327* 1.327* 1.153قيمة 
 : غير معنو .p<0.05 ،  ns* ع

ما  مردلا  ماد ار التصانيع مداشار  ا ا لظ  T2ا يلياو دالررجا  ال انيا  بدار الم املا   Cتلن بدار الم املا   T1ت اا بدر الم امل  

 ر ت ا   تلن ن ج  بدار الم املا   Cا اديع اما دالن د  لص   الن ج  نجر ا  ن ج  بدر الم امل   6  خال  فترا  الخب  الدالة

T1 ا T2  د اار التصاانيع مداشاار  ا اا لظ فااي ار ااداه ارا  ماا  الخااب  امااا فااي ار اااديع ارخاارل اادتاارا ا ماا  ار ااداه ال اااني

اهاا ار اداه الا ي اصادل فياو ها ا البدار مرفااض ما  ناديا   دشا   ااضال Cص ارا فقر تراج   ه ا الص   في بدار الم املا  

التدل  الرهني االتدل  الدراتيني اارت اه  يذ الر ذ الديرا  يري مماا ارل الان تارهار ن اجتو اج لاو مرفااض فاي داي  ت ااا بدار 

ا ضام  الدارار المقدالا   تليو ما  ار اداه ال ااني فماا فااا اها ا ماا ي  ارا هاا  اا  النااتي  ما  البدار  انا T2ا T1الم املتي  

ايلياو  T1د ا الترر  ال االمي الم تمار لقايذ التدلا  الارهني اماا فيماا يخا  صا   الو اذ االن غا  فايالدت تصارر بدار الم املا  
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 ADVما  مردلا  ماا د ار التصانيع مداشار  ا ا لظ واا  فتار  الخاب  اها ا يت اا ماع  ايذ  Cتلان بدار الم املا   T2بدر الم امل  

( ا اا لظ  اايذ التدلاا  الدراتينااي الماضااد  فااي جاارا  4ار الن غاا  المتبنخاا  فااي البداار الماضااد   اادقا جاارا   الم ا ال  تاا  تغاا

ادضاان  تلان ررجاا  داارار    Lb.casei(  اتلياو يم اا  القاا  دااا  البداار المصانع ماا   شااو  لقدا  ددااار  الد ترياا ال الجياا  5 

ذ الد اااي لااارل الم اااتغلظ ا ااا لظ اتغااار  ااايذ منخ ضااا  مااا   اااات   دااا  التصااانيع ا دااا  جااارار  تاليااا  فاااي التقياااي 24ذ لمااار  15

ال الي ااترا  دياا  اصاادل خااالي تمامااا ماا  ال الي ااترا  فااي ار ااداه ارا  ماا  الخااب  اداااب تلاان اتلاان صااالدي  خبنياا  دااي  

 الم امال  ال ال  ل ا ياصن داتتمار ه ا الم امل  في تصنيع البدر في الم تقد .
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