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 ذاثُش دسخح حشاسج االعرخالص عهً انصفاخ انفُضَىكًُُائُح وانحُىَح نهذتظ

 
 انغاليٍانرصاس عثذ انحًُذ                         َغشي خانذ يحًذ                                                     

 خايعح انقاعى / كهُح عهىو االغزَح                        وصاسج انرداسج                                                       

               

  لخطالو 

لكٌتَ ،  الجكزٌ٘٘تخالوتْاد  ًغجخ االعتزخالض ّفٖ ؽشاسح اعزخالض الذثظ ٗؤدٕ الٔ صٗبدح  دسعخاسرفبع  ربص٘ش ًزبئظ الذساعخ أظِشد     

اسرفتبع فتٖ ًغتجخ الؾوْؼتخ الكل٘تخ ػلتٔ ّ  ًخفتبغ فتٖ لضّعتخ التذثظا هتي ؽ٘تش للتذثظلعفبد الف٘ضْٗك٘و٘بئ٘خ ا ٗؤدٕ اًخفبغ ًْػ٘خ

هتي  كج٘تشح  التٔ تزتن ًغتجخكتزلك اى اسرفتبع ؽتشاسح االعتزخالض ٗتؤدٕ .  الٌِتبئٖ للوٌتزظاللتْى الاتبه   ّإػطتب  ألغزشٗكؽبهػ  أعبط

ّؽغتت ْػ٘ي هتي الجكزشٗتب الغتجْسٗخ ؽ٘تش رتن ػتضت ّرصتخ٘ط ًتساد ٗجقتٔ عتْٓ الجكزشٗتب الوكًْتخ للغتجّْال الوغِشٗخ الولْصخ  األؽ٘ب 

 ،هي الجكزشٗب رضداد ثبسرفبع ًغجخ الوتْاد العتلت الكل٘تخ  األًْاعلِزٍ  (D)ّّعذ اى ت٘وخ (1994) (Bergey’s)الطشٗقخ الوزجؼخ هي فجن 

 . الذثظ ثشكظ هْاد ظلجخ كل٘خ هي ػع٘ش 30فٖ رشك٘ض ٗزغبّص ػذم اهكبً٘خ ًوْ ُزٍ االًْاع هي الجكزشٗب ّ
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Abstract  

       Result study appears that increasing extraction temperature due to increasing of extracted 

percentage and pectin , but it leading  to badness for physical properties of dibbis to be reduce in 

viscosity of producing dibbis and height of total acidity as citric acid and given dark color to final 

product .Height extraction temperature also due to kill large numbers of contaminated microorganism 

only remain spore forming bacteria , Two species of spore forming bacteria is isolated and identifying 

according to method of (Bergyes )  .it found that (D) value for these types of bacteria is decrease with 

height of total soluble solied (TSS) , these types of bacteria cant grew in dibbis syrup more than (30) 

Brix  TSS.    

  

 انًقذيح  

الٌتتتتبرظ هتتتتي الكض٘تتتتق القتتتتْام التتتتذثظ ُتتتتْ الغتتتتبئن الغتتتتكشٕ  إى

الؼعتتتبسح الٌبرغتتتخ ثطتتتش  اعتتتزخالض الزوتتتش ثبلوتتتب  ّرشك٘تتتض 

 )ثتتشكظ هتتْاد ظتتلجخ رائجتتخ كل٘تتخ 72-67ؽذٗضتتخ التتٔ ه٘كبً٘ك٘تتخ ّ

ػلتٔ  ّلكتي الزوتش أًتْاع، ٗعٌغ الذثظ هي عو٘غ (1988الجكش  

هتي التذسعز٘ي الضبً٘تخ  ألضُتذٕس وتْالوغزْٓ الزغتبسٕ رغتزخذم ر

 األعتْا ّٗغزفبد اٗؽب هي الزوْس الفشص ّالوشرغؼخ هتي ّالضبلضخ 

ّثتزلك ٗوكتي القتْت ّرلك لخفتػ ركلفتخ االًزتبط الذثظ  إًزبطفٖ 

التتتتذثظ هتتتتي الوٌزغتتتتبد الازائ٘تتتتخ الؼبل٘تتتتخ الق٘وتتتتخ الازائ٘تتتتخ  إى

 ّالوٌخفؽخ الزكبل٘ق . 

غزلوخ ثوشّسُب ػلٔ ؽتضام الو سْثاغن الزو رجذأؾشٗقخ الزعٌ٘غ 

ًبتن هضجذ ػلَ٘ هي االػلٔ سشبشبد هب  رؾذ الؽاؿ صن ٗوتشس 

تتذّس الوزؽشس صن رْؼتغ فتٖ  الزوش إلصالخػلٔ ؽضام ًبتن اخش 

ج٘تتشح راد عتتذاسٗي ٗوتتش ثٌِ٘وتتب الجختتبس .رؽتتب  الو٘تتبٍ ك هؼذً٘تتخ

ثكو٘بد رؼبدت ؼؼق كو٘خ الزوْس ّٗطجخ الوضٗظ ثبلجختبس ّرجلت  

دت٘قتتتخ ٗوتتتضط الخلتتت٘ؿ  75-60ْم ّلوتتتذح  85-80ؽتتتشاسح الوتتتضٗظ 

الفالعتتخ  إلتتٔلزْصٗتتغ الؾتتشاسح ٗوتتش الزوتتش  أّرْهبر٘ك٘تتبّٗزؾتتش  

الٌتتْٓ صتتن ٗتتزن رششتت٘ؾَ ثْاعتتطخ هششتتؾبد رؾزتتْٕ ػلتتٔ  إلصالتتخ

ٗعتتن رشك٘تتض األلتتْاػ الوؼذً٘تتخ ا٘تتش القبثلتتخ للعتتذأ ، ػتتذد هتتي 

ثتشكظ ْٗؼتغ الؼعت٘ش  20 – 18 إلتٔالشاشؼ فٖ ُزٍ الوشؽلخ 

الزكض٘تتق ّٗتتزن الزجخ٘تتش ثبعتتزؼوبت الزفشٗتت  ّرغتتشٕ  أعِتتضحداختتن 

ٗزن فٖ االّلتٔ عتؾت الؼعت٘ش هتي هشؽلز٘ي  ػول٘خ الزجخ٘ش ػلٔ

خضاى رغو٘غ الؼع٘ش الٌِتبئٖ التٔ الوجختش ّٗغتخي الؼعت٘ش فتٖ 

ٗتتذخن الؼعتت٘ش التتٔ  الضبً٘تتخْم ّفتتٖ  75- 70ُتتزٍ الوشؽلتتخ التتٔ 

 إلتٔم   75- 70ثذسعخ ؽتشاسح الوجخش الزٕ ٗؼون رؾذ الزفشٗ  

ثتشكظ  70- 68ٗعن رشك٘ض الوتْاد العتلجخ الزائجتخ الكل٘تخ ات أى

ْم ّٗؼجتب ُّتْ ؽتبس 85-80 إلتٔثؼذُب رشفغ دسعخ ؽتشاسح التذثظ 

 دت٘قتتخ 20ّرالتت  الؼلتتت ّروتتشس فتتٖ ًفتت  هغتتخي ثبلجختتبس لوتتذح 

رجتشد ثؼتذ رلتك  مْ 85ؽتْالٖ  إلتٔداخن الؼلت  الؾشاسحرعن فِ٘ب 

 .ْم صن رؼلن ّرخضى 42 إلٔ دت٘قخ 15ثبلوب  الجبسد ّلوذح 

 اإلؽ٘تب تزتن ًغتجخ كج٘تشح هتي  إلتٔرتؤدٕ ُتزٍ ػول٘خ الزعتٌ٘غ  إى

الوتْاد الؽزتْا  التذثظ ػلتٔ ًغتجخ كج٘تشح هتي  ثبلٌظشالوغِشٗخ ّ

فبًَ ٗزعتق ثطتش   ؽفتع ع٘تذح اال اًتَ تتذ ٗزلتق اؽ٘بًتب  الغكشٗخ

ًوْ اؽ٘ب  هغِشٗخ لِب القبثل٘خ ػلتٔ هقبّهتخ رشاك٘تض ػبل٘تخ ًز٘غخ 

الوتتْاد الغتتكشٗخ ّٗتتضداد االهتتش عتتْ ا ػٌتتذ ّعتتْد ػ٘تتْة  هتتي

 ّاؼؾخ فٖ الؼجْاد الوؼذً٘خ الوغزؼولخ .
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ّتذ رن اعشا  الذساعخ للزؼش  ػلٔ ربص٘ش ؾشٗقخ الزعٌ٘غ ػلٔ 

) ًغجخ االعزخالض ، اللضّعخ ، الوْاظفبد الف٘ضْٗك٘و٘بئ٘خ 

للذثظ الوٌزظ الجكز٘ي ، الؾوْؼخ الكل٘خ  ( ّالعفبد الؾْ٘ٗخ  

زجق٘خ ثؼذ الزعٌ٘غ ّاهكبً٘خ واالؽ٘ب  الوغِشٗخ الي ؽ٘ش   ه

، ّؽغبة هٌؾٌٔ  الزوشػع٘ش  ًوُْب فٖ رشاك٘ض هخزلفخ هي

 .) الذثظ (الزوشالِال  الؾشاسٕ فٖ رشاك٘ض هخزلفخ هي ػع٘ش 

 

 انًىاد وطشائق انعًم

 دساعح خطىاخ انرصنُع فٍ يعًم انرعهُة فٍ كشتالء -اّال :

ؾالع ػلٔ خطْاد رعٌ٘غ الذثظ هي رن صٗبسح الوؼون ّاال

اعزالم الزوْس ّهشّسا ثطش  الطجخ ّالِشط ّلؾ٘ي اًزبط 

الذثظ للزؼش  ػلٔ هذٓ كفب ح الؼول٘بد الزعٌ٘ؼ٘خ للزخلط هي 

االؽ٘ب  الوغِشٗخ الوْعْدح ػلٔ الزوش فقذ رن رؼ٘٘ي هشاؽن 

الزعٌ٘غ الوخزلفخ ّالٌقبؾ الْاعت اخز الٌوبرط هٌِب ُّزٍ الٌقبؾ 

ُٖ : 

 الزوْس الخبم ػٌذ االعزالم . -1

 الزوْس ثؼذ الاغن. -2

 الزوْس ثؼذ الطجخ . -3

 الؼع٘ش الٌبرظ ثؼذ اصالخ الٌْٓ ّاعشا  ػل٘خ الزشش٘ؼ . -4

 الؼع٘ش الوشكض ) الذثظ (. -5

 الذثظ ثؼذ الزؼجئخ ّتجن الال  هجبششح . -6

ّؼؼذ الٌوبرط الوبخْرح ػٌذ ُزٍ الٌقبؾ فٖ اّػ٘خ صعبع٘خ 

صلغٖ ًّقلذ هجبششح الٔ الوخزجش هؼقوخ ّؽفظذ فٖ ؽوبم 

 العشا  ػول٘خ الضسع .

( 10ّتذ رن الؾعْت ػلٔ ًوبرط هي ػلت الذثظ ػذد )

 لْعجبد رعٌ٘ؼ٘خ هخزلفخ . 

 

 انراج انذتظ يخرثشَا  -: ثانُا

ّثتٌفظ خطتْاد رن رعٌ٘غ ّعجبد ظا٘شح هي الذثظ هخزجشٗتب   

ثوب  اشام هي الزوش ّاغلَ  250ّرلك ثْصى الزعٌ٘غ  الوؼولٖ 

الؾٌف٘خ ّاصالخ الٌْٓ صن رغضئزَ ثوبكٌخ صشم اللؾن . اؼت٘ق الوتب  

( هن ّاعشٗذ ػول٘خ ؾجخ للخل٘ؿ ثذسعخ ؽتشاسح  500الوالٖ ) 

عتتبػخ كوتتب ػولتتذ ّعجتتخ هوبصلتتخ اال اًِتتب ؾجختتذ  1.5ْم لوتتذح 85

ْم ّلوتتذح عتتبػخ ّاؽتتذح رتتن رششتت٘ؼ الؼعتت٘ش 100ثذسعتتخ ؽتتشاسح 

الوالتٖ لوتذح خوتظ دتتبئ  ثبعزخذام توتبػ هلوتن هاطتظ ثبلوتب  

ثشكظ ّرن رشك٘تضٍ  28ّ  26ّكبى رشك٘ض الؼع٘ش ثؼذ الزشش٘ؼ 

 Rotaryفشٗتتتت  فتتتتٖ عِتتتتبص الوجختتتتش التتتتذّاس زثبعتتتتزخذام ال

Evaporater   ْم التٔ اى رتن الؾعتْت  75 – 70ثذسعخ ؽشاسح

 ثشكظ . 68ػلٔ ػع٘ش رشك٘ضٍ 

 

  انفحىصاخ انعايح نهذتظ -ثانثا : 
اػزوذد الطشٗقخ الوزجؼخ هي تجن ِشٗخ دساعخ االؽ٘ب  الوغ – 1

(APHA 1978 ؽ٘ش )  اعشٗذ فؾْض ػذٗذح ػلٔ االؽ٘ب

  ُّٖ كوب الوغِشٗخ 

 - M.Ex.A  اػذاد الخوبئش ّاالػفبى. 

 -DTA Agar  ٗالِْائ٘خ  . بللؼذد الكلٖ للجكزش 

 - McC.Agar . للؼذد الكلٖ لجكزشٗب القْلْى 

الْعؿ الازاائٖ  اػذاد ثكزشٗب ؽبهػ الالكزك اعزخذم - 

 . (Elliker 1956)الوزكْس هي تجن 

لك ؽغت الطشٗقخ الوزجؼخ هي  رصخ٘ط الجكزشٗب الغجْسٗخ ّر - 

 ( .Bergyes1976  )تجن

 Time  Thermal Deathؽغبة ّتذ الِال  الؾشاسٕ - 

ّفٖ رشاك٘ض هخلفخ هي ػع٘ش  N.B   للجكزشٗب الغجْسٗخ فٖ

  (Fraizerخذهخ هي تجن الزوش ّرلك ثبعزخذام الطشٗقخ الوغز

1976. )  

 ئ٘خ ْك٘و٘بالفؾْظبد الف٘ضٗ -2

 Dormerاللضّعخ  رن ت٘بط اللضّعخ ثبعزخذام عِبص  -

viscometer  ؾغبة الْتذ الالصم لذّساى تشض ّرلك ث

ّٗقبسى هغ الْتذ  هؼ٘ي داخن الذثظ ػذدا هؼٌ٘ب هي الذّساد

لذثظ ّتذ الالصم لغبئن اخش ركْى لضّعزَ هؼشّفخ ّتشٗجخ هي ا

% لِزا الاشغ ّاعزخشعذ 100رن اعزؼوبت الكل٘غشّت الٌقٖ 

 اللضّعخ هي الوؼبدلخ الزبل٘خ 

                                                            11dt =  1 

η                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                              t2d2   2 η 

 

1 η    لضّعخ الكل٘غ٘شّت 

2 η   لضّعخ الذثظ 

    t1d1   َالْتذ الالصم للذّساى فٖ الكل٘غ٘شّت ّكضبفز  

    t2d2    َالْتذ الالصم للذّساى فٖ الذثظ ّكضبفزd2   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Handقُاط نغثح انًىاد انصهثح انكهُح تاعرخذاو خهاص  -

Refrctometer  . 

 PH Meterقُاط انشقى انهُذسوخُنٍ  تاعرخذاو خهاص  -

. 

خذاو انطشَقح انًرثعح ين قثم ذقذَش نغثح انثكرُن تاعر -

Joulya  (1960. ) 

  

 اننرائح وانًناقشح

 انراج انذتظ يخرثشَا  

الغتتتكش ّدسعتتتخ ؽتتتشاسح رؼزوتتتذ ػلتتتٔ ًغتتتجخ  اإلًزتتتبطكو٘تتتخ  إى

لذثظ  اإلًزبطاى ًغجخ ( 1االعزخالض ٗالؽع هي الغذّت ستن )

% ثٌ٘وتتتب ثلاتتتذ ًغتتتجخ  60-55هؼوتتتن الزؼل٘تتتت ثلاتتتذ ؽتتتْالٖ 

ْم 85للتتذثظ الوعتتٌغ هخزجشٗتتب ّثؾشاسرتتٖ اعتتزخالض  اإلًزتتبط

% ػلتتتتٔ  62ّ 54ْم ّلوتتتتذح عتتتتبػخ 100عتتتتبػخ ّ 1.5ّلوتتتتذح 

زخالض ٗعتبؽجِب اسرفتبع دسعتخ ؽتشاسح االعت إىالزْالٖ ؽ٘ش  

 .( 2012ؽغ٘ي )اعزخالض ًغجخ اكجش هي الوْاد الغكشٗخ 

ّتذ رن هالؽظخ اًخفبغ فٖ الشتن الِ٘ذسّعٌٖ٘ ثبسرفبع دسعتخ 

ؽشاسح االعزخالض ُّزا ٗوكي اى ٗؼلن اى الؾشاح الؼل٘خ رتْدٕ 

اّ رؾفتتتض ػول٘تتتخ اكغتتتذح الكلْكتتتْص ّثْعتتتْد ثؼتتتػ الؼْاهتتتن 

)  ؽتبهػ الغتكبسثك . الوْكغذح ّركْى ؽبهػ الكلْكًْ٘تك اّ

 ( . 1422الؼ٘ذ 

ّٗالؽتتع هتتي الغتتذّت اٗؽتتب اى اللضّعتتخ للتتذثظ الوؼولتتٖ ُتتٖ 

%  2.4عتتتٌزٖ ثتتتْٗض ّاى ًغتتتجخ الوتتتْاد الجكزٌ٘٘تتتخ ُتتتٖ  1574

ْم فكبًذ لضّعزتَ 85ّالذثظ الوعٌغ ثذسعخ ؽشاسح اعزخالض 

% ثٌ٘وتب  1.5عٌزٖ ثْٗض ثٌ٘وب ًغجخ الوْاد الجكزٌ٘٘تخ ف٘تَ  2162

 الذثظ الوعٌغ ثذسعخكبًذ لضّعخ 

عٌزٖ ثْٗض ًّغجخ الوْاد  550ْم ُٖ 100ؽشاسح اعزخالض  

% ّٗوكي رؼل٘ن رلك ثبى ؽشاسح   2.1الجكزٌ٘٘خ فَ٘ 

االعزخالض الؼبل٘خ رغبػذ ػلٔ اعزخالض ًغجخ اكجش هي 

يدي  الوْاد الجكزٌ٘٘خ ك ع بلوفشّغ ػٌذ صٗبدح ( . ف2014) ال
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ًغجخ الجكز٘ي رشرفغ اللضّعخ ّلكي الؾشاسح الؼبل٘خ ػلٔ 

 االسرجبؾ ثبلغكش ّالوب  ؼؼ٘فخ ّثبلزبلٖ رٌخفػ اللضّعخ .

 

انرغُش فٍ اعذاد االحُاء انًدهشَح اثناء انًشاذ انرصنُعُح 

 نهذتظ يعًهُا ويخرثشَا 

ائ٘خ ُْ ( اى الؼذد الكلٖ للجكزشٗب ال2ِْٗالؽع هي الغذّت ستن )

cpu/gm 1.5x 10
4

هتي الزوتتش ّتتتذ اًخفتػ تلتت٘ال ثؼتتذ ػول٘تتخ  

الاغتتن ّكتتزلك اػتتذاد ثكزشٗتتب ؽتتبهػ الالكزتتك ّاػتتذاد الخوتتبئش 

ّاالػفبى ُّزا االًخفبغ الجغ٘ؿ ٗؼطٌ٘ب هؤشتش ػلتٔ اًخفتبغ 

دّس ػول٘تتخ الاغتتن فتتٖ التتزخلط هتتي االؽ٘تتب  الوغِشٗتتخ .، ثؼتتذ 

الؽ٘تب  الوغِشٗتخ ػول٘خ الطجخ ؽعن اًخفبغ كج٘ش فٖ اػذاد ا

ّاًؼذام للخوبئش ّاالػفبى اسرفؼذ أػذاد األؽ٘ب  الوغِشٗتخ ثؼتذ 

الزششتت٘ؼ ّلكٌِتتب ػتتبدد لالًخفتتبغ ثؼتتذ رشك٘تتض الؼعتت٘ش . ّتتتذ 

كبًذ اػذاد االؽ٘ب  الوغِشٗخ لوشاؽن الزعٌ٘غ الوؼولٖ هقبسثخ 

( 3لزلك الزٖ رن الؾعْت ػلِ٘ب هخزجشٗب ّؽغتت الغتذّت ستتن )

(ّ4. ) 

 

 

ونًارج دتظ يصنعح انًنشاج انعايح نهرعهُة فٍ كشتالء تظ ذنوتعض انصفاخ انفُضَىكًُُائُح  اإلنراج( يقاسنح نغة 1ى )خذول سق

 يخرثشَا

 هعذس الٌوْرط

ًغجخ 

 االعزخالض

% 

 الشتن الِ٘ذسّع٘ي

PH 

 الوْاد

 الزائجخ الكل٘خالعلجخ 

 ) ثشكظ (

 الجكز٘ي

% 

 اللضّعخ

 (عٌزٖ ثْٗض)

هؼذت ت  دثظ هؼولٖ 

 ًوبرط 10
55 - 60 4.7 68 2.4 1574 

دثظ هخزجشٕ ثؾشاسح 

ْم ّلوذح 85اعزخالض 

 عبػخ ًّعق

54 5.2 68 1.5 2162 

دثظ هخزجشٕ ثؾشاسح 

ْم 100اعزخالض 

 ّلوذح عبػخ

62 4.9 68 2.1 550 

 

 

 . و  85يخرثشَا وتحشاسج اعرخالص  ين انذتظنًارج اعذاد االحُاء انًدهشَح نًشاحم ذصنُع  (2خذول سقى )

 

 . و  100يخرثشَا وتحشاسج اعرخالص  ين انذتظنًارج ًدهشَح نًشاحم ذصنُع ( اعذاد االحُاء ان3خذول سقى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الؼذد الكلٖ للجكزشٗب  الوشؽلخ الزعٌ٘ؼ٘خ

 الِْائ٘خ

 

اػذاد ثكزشٗب 

 ؽبهػ الالكزك

اػذاد الخوبئش 

 ّاالػفبى

اػذاد ثكزشٗب 

 القْلْى

 ّؽذح هكًْخ للوغزؼوشح / ان

1.5X10 روش
4 

3.5X10
3 

3.2X10
3 

0 

1.4X10 روش ثؼذ الاغن
4 

3.4X10
3 

3X10
3 

0 

1.2X10 روش ثؼذ الطجخ
2 

X810
1 

0 0 

1.1x10 ثؼذ الزشش٘ؼ ػع٘ش
3 

9.2X10
2 

2.5X10
2

 0 

6.5x10 ػع٘ش ثؼذ الزشك٘ض
2 

1.2x10
2 

3x10
1 

0 

الؼذد الكلٖ للجكزشٗب  الوشؽلخ الزعٌ٘ؼ٘خ

 الِْائ٘خ

 

اػذاد ثكزشٗب 

 ؽبهػ الالكزك

ذاد الخوبئش اػ

 ّاالػفبى

اػذاد ثكزشٗب 

 القْلْى

 ّؽذح هكًْخ للوغزؼوشح / ان

1.6X10 روش
4 

9.8X10
3 

3.2X10
3 

0 

1.4X10 روش ثؼذ الاغن
4 

6.2X10
3 

3X10
3 

0 

1X10 روش ثؼذ الطجخ
2 

0
 

0 0 

9.8x10 ػع٘ش ثؼذ الزشش٘ؼ
3 

1.2X10
3 

1.8X10
2

 0 

1.2x10 ػع٘ش ثؼذ الزشك٘ض
2 

2.8x10
2 

2x10
1 

0 



 محمد والسالمي                                                                        (2015) , 448-444(: 4) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

447                                                          ISSN 2072-3875 

 

 

 ( اعذاد وانىاع االحُاء انًدهشَح اثناء يشاحم ذصنُع انذتظ فٍ يعًم انرعهُة فٍ كشتالء4خذول سقى )

 

 

وحغاب وقد انهالك شَح انرعشف عهً االحُاء انًده :ثانثا 

 انحشاسٌ نها 

رن ػتضت ّرصتخ٘ط ًتْػ٘ي هتي الجكزشٗتب الؼعتْٗخ الزتٖ لتن ٗتزن 

التتتزخلط هٌِتتتب اصٌتتتب  ػول٘تتتبد رعتتتٌ٘غ التتتذثظ ّثؼتتتذ اعتتتشا  

                     Bacillusالفؾْظبد الزفشٗق٘خ لِب ّعذ اًِب رؼْد للٌْػ٘ي 

Sterothermophilus    ّlicheniformis  Bacillus 

Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology.   

Bacillus رتتتتن ؽغتتتتبة ّتتتتتذ الِتتتتال  الؾتتتتشاسٕ للجكزشٗتتتتب 

licheniformis    فٖ ّعؿ اتN.B  ّفتٖ رشاك٘تض هخزلفتخ هتي

الزٖ ٗوكي اى رؼتش  ثبًِتب   Dػع٘ش الزوش ؽ٘ش اؽزغجذ ت٘وخ 

الْتتتذ ثبلتتذتبئ  التتالصم لؼجتتْس الختتؿ الج٘تتبًٖ الختتبض ثوقبّهتتخ 

ؽتتذح ّٗغتتزخشط هتتي شّثتتبد للؾتتشاسح هشؽلتتخ لْابسرو٘تتخ ّاالو٘ك

 ) Wikipedia(2014) ( الوؼبدلخ الزبل٘خ

 

=       UD   

logb  -  Log a 

 

U   ّتذ الزغخ٘ي ثبلذتبئ / 

 a   ٖػذد الغجْساد االثزذائ / 

 b   ٖػذد الغجْساد الٌِبئ /  

 ( 3ٗالؽع هي الغذّت ستن )

 

رضداد ثضٗبدح رشك٘ض  Dوخ ( اى ت5٘ؽ٘ش ّعذ هي الغذّت ستن )

ثشكظ فبى الوقبّهخ لن رخزلق فٖ  70الغكش ّلكي فٖ رشك٘ض 

ْم ُّزا ٗؼْد الٔ اى االسرفبع  105ّ  97كال دسعزٖ الؾشاسح 

الؼبلٖ فٖ رشك٘ض الغكش ٗؼطٖ ؽوبٗخ اكجش للغجْساد 

Harnulv and snygg  (1972. ) 

 

ش ذنًُح انثكرشَا انغثىسَح فٍ ذشاكُض يخرهفح ين عصُ -

 انرًش 

Bacillus ( رٌو٘خ ثكزشٗب 7( ّ)6ْٗؼؼ الغذّت ستن ) 

licheniformis    الوؼضّلخ هي الذثظ فٖ رشاك٘ض هخزلفخ هي

ْم ؽ٘ش ٗالؽع هي  37ّ45ػع٘ش الزوش ّػلٔ دسعزٖ ؽشاسح 

الغذّل٘ي اى ٌُب  ًوْ ؼئ٘ن للجكزشٗب فٖ الزشاك٘ض الْاؾئخ هي 

ْ فٖ رشاك٘ض ( ثشكظ اال اًَ لن ٗؾعن ًو30-10الغكش )

  .اػلٔ

 

ّتذ لْؽع هي ُزٗي الغذّل٘ي اى ًوْ الجكزشٗب فٖ دسعخ ؽشاسح 

 مْ  37ْم افؽن هي ًوُْب فٖ دسعخ ؽشاسح  45

 

 

نهحشاسج   licheniformis  Bacillusتانذقائق انالصيح نعثىس انخط انثُانٍ انخاص تًقاويح عثىساخ  Dُى ( ق5خذول سقى ) 

 يشحهح نىغاسذًُح واحذج .

 ( ثبلذت٘قخ Dت٘وخ )  ّعؿ الزغخ٘ي ◦م خ الؾشاسحدسع

95 N.B 33.3 

 22.3 ثشكظ 20ػع٘ش روش  85

 38.4 ثشكظ 30ػع٘ش روش  85

 39.4 ثشكظ 40ػع٘ش روش  85

 18.4 ثشكظ50ػع٘ش روش  95

 20.9 ثشكظ 60ػع٘ش روش  95

 24.08 ثش كظ 70دثظ  97

 19.01 ثشكظ 70دثظ 105

 

الؼذد الكلٖ للجكزشٗب  الوشؽلخ الزعٌ٘ؼ٘خ

 الِْائ٘خ

  

اػذاد ثكزشٗب 

 ؽبهػ الالكزك 

اػذاد الخوبئش 

 ّاالػفبى 

اػذاد ثكزشٗب 

 القْلْى

 ّؽذح هكًْخ للوغزؼوشح / ان

7.9X10 وشر
4 

6.1X10
4 

7.2X10
3 

0 

7.2X10 روش ثؼذ الاغن
4 

5.8X10
4 

7X10
3 

0 

1X10 روش ثؼذ الطجخ
2 

2X10
1 

0 0 

5.6x10 ػع٘ش ثؼذ الزشش٘ؼ
2 

4.6X10
2 

2X 10
3

 0 

2x10 ػع٘ش ثؼذ الزشك٘ض
1 

0 0 0 

ػع٘ش ثؼذ الزؼجئخ ّتجن الال  

 هجبششح

2x10
1 

0 0 0 
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 و  37فٍ ذشاكُض يخرهفح ين عصُش انرًش فٍ دسخح حشاسج   licheniformis  Bacillusاخ ( نًى عثىس6سقى )خذول 

 

 الوْاد العلجخ الزائجخ الكل٘خ الْتذ ثبالٗبم 

10 20 30 40 50 60 70 

0 1.8x10
4 

1.4x10
4

 1.4x10
4

 6x10
4

 6.2x10
4

 4.9x10
4

 5.1x10
4

 

3 2.1x10
4

 1.8x10
4

 1.5x10
4

 7.1x10
4

 6.3x10
4

 5.0x10
4

 5.0x10
4

 

6 2.2x10
4

 1.9x10
4

 1.6x10
4

 6.9x10
4

 6.0x10
4

 5.0x10
4

 5.1x10
4

 

 

 

 و  45فٍ ذشاكُض يخرهفح ين عصُش انرًش فٍ دسخح حشاسج   licheniformis  Bacillus( نًى عثىساخ 6خذول سقى )

 

 الوْاد العلجخ الزائجخ الكل٘خ الْتذ ثبالٗبم 

10 20 30 40 50 60 70 

0 9x10
4 

7.1x10
4

 5.2x10
4

 5.1x10
4

 4.7x10
4

 6.9x10
4

 2.9x10
4

 

3 2.9x10
4

 X910
4

 7.1x10
4

 5.4x10
4

 4.6x10
4

 6.7x10
4

 2.8x10
4

 

6 3.5x10
4

 1.9x10
5

 1.3x10
5

 5.4x10
4

 4.6x10
4

 6.7x10
4

 2.9x10
4
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