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 اوال / ارشادات عامة لمطمبة والعامميف بمختبرات مايكروبايولوجي االغذية : 
من الميم أخذ الحيطة والحذر الدائمين اثناء العمل في تداول وفحص األغذية وان الدقة المتناىية 

تموث األغذية عن في مثل ىذه الفحوصات ىي األساس في اعطاء الصورة الصحيحة الحقيقة 
والتي ال تقتصر عمى الناحية االقتصادية في رفض او قبول الكميات الكبيرة من بالمايكروبات 

األغذية فحسب بل من المحتمل أن يعرض الفاحص ليذه األغذية نفسو الى بعض المايكروبات 
 المرضية فييا .

 االقتراحات االتية ىي بعض االرشادات العامة التي يجب اتباعيا :
 و التدخين عمى طاولة المختبر . منع تناول الطعام او الشراب ا -1
 يجب أن تكون سطوح طاوالت المختبر ممساء وذلك لسيولة تنظيفيا وتعقيميا .  -2
 .ارتداء صدرية المختبر النظيفة اثناء العمل  -3
عدم تداول أو العمل ببكتريا مرضية او سموميا اال بموافقة خاصة من األستاذ المشرف  -4

 وتحت تعمميات دقيقة وواضحة . 
  .مس العين والفم واألنف خاصة اثناء العمل في مختبرات مايكروبايولوجي األغذيةعدم ل -5
عدم السماح لذوي المحى الطويمة والشعر الطويل العمل بمختبرات مايكروبايولوجي  -6

 .األغذية ) اال بعد اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائية النيا تسبب في مخاطر عديدة 
الحذر من نقل البكتريا او سموميا بالماصات بواسطة الفم ويستحسن وضع كمية من   -7

 .القطن قرب نياية اعمى الماصات قبل تعقيميا اذا لم تتوفر الماصات الميكانيكية
تغمر الماصات واألدوات األخرى التي استخدمت في نقل البكتريا في محمول معقم وقاتل  -8

دقيقة ومن ثم تنقل الى محمول غسيل بالماء ثم  30عن  لالحياء المجيرية لفترة ال تقل
تغسل بالماء الفاتر عدة مرات ثم بالماء المقطر حتى تضمن زوال كافة ما عمق بيا من 

 .مواد او محاليل غسيل واخيرا تعقم تحت درجات عالية
توضع األطباق البتري وانابيب االختبار التي نمت فييا المايكروب في محمول معقم  -9

 .رة ال تقل عن ساعة قبل غسميا وتتمف األطباق البالستيكية بعد االنتياء من التجربةالفت
عدم استخدام المسان في ترطيب اوراق العالمات التي توضع عمى األواني واالدوات  -10

 المختبرية . 
بعد االنتياء من العمل تعقم سطوح الطاوالت في المختبر خاصة التي اجري عمييا  -11

بمركبات معقمة وقاتمة لالحياء المجيرية ثم تغسل األيدي جيدا الفحص المايكروبي 
 وتطير بإحدى المطيرات ويترك المختبر نظيفة ومنظمة . 
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تتبع التعميمات النظامية والنظافة والتعاون في مختبرات مايكروبايولوجي األغذية  -12
 حسب التعميمات التي يعطييا األستاذ المشرف . 

 ة الواجب توفرىا في مختبر مايكروبايولوجي األغذية :ثانيا / بعض األدوات واألجيز 
باالضافة الى توفر البناء المالئم والتصميم الصحيح بمختبر مايكروبايولوجي األغذية وتوفر  

خبرة لمعاممين بمثل ىذا المختبر ، ثم توفر األوساط الزرعية والمواد الكيمياوية األخرى وتوفر 
 طر يتطمب توفر األدوات واالجيزة االتية :مصادر المياه النقية والماء المق

مايكروسكوبات خاصة لمفحص المايكروبي وما تتطمبيا تمك المايكروسكوبات من  -1
 .ممحقات

 (Oven)وجياز التعقيم باليواء الحار الجاف   (Autoclaveجياز التعقيم البخاري )  -2
م  و  37م و  30م  و  20م و  2-3حاضنات يمكن تنظيميا بدرجات حرارة مختمفة  -3

 .ومجمدة° م  55
 حمامات مائية يمكن تنظيم وتثبيت درجات الحرارة فييا . -4
 عداد مستعمرات يدوية أو الكتروني او اوتماتيكي . -5
دورة بالدقيقة مع  25000 - 8000ميكانيكية ذات سرعة ما بين  blendersخالطات  -6

اسطوانات زجاجية او معدنية مقاومة لمصدأ وقابمة لمتعقيم بالحرارة العالية وباإلمكان 
 في خمط بعض عينات االغذية .  Stomacherتعويض الخالطات بجياز 

 غم .  0.1ميزان مناسب ذو حساسية  -7
ني تخفيف ، شرائح زجاجية و محرار ، انابيب اختبار ، ادوات زجاجية مختمفة مثل قنا -8

اطباق بتري زجاجية او ابالستيكية معقمة ، ماصات مدرجة وذات فوىات واسعة سعة 
 .م 1.1،1،11،  0.1

، ابر تمقيح ، سكاكين ، مقصات ومالقط وغيرىا ، شرائح زجاجية  Loopناقل جرثومي  -9
 ، قضبان زجاجية ممتوية. 

 وغيرىا من المتطمبات األخرى .حيوانات تجارب  -10
 ثالثا / طريقة اخذ العينات الغذائية لمفحص المايكروبي : 

توجد عدة أساليب بواسطتيا تؤخذ العينات الغذائية ويجري الفحص المايكروبي عمييا الميم في 
 األمر أن تكون العينة الغذائية تمثل الغذاء المطموب فحصو تمثيال جيدة فاذا كان الغذاء سائال

 يجب اخذ عدة عينات منو بعد رجو وخمطو جيدا . 
اما اذا كان الغذاء صمبة أو شبو صمب فتكون عممية اخذ العينات اصعب ويجب المجوء احيانا 
الى استخدام األساليب االحصائية خاصة في الحاالت التي تكون األغذية مخزونة في اكياس ، 
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ات المتجانسة ألن توزيع األحياء المجيرية اواني او احواض كبيرة حيث يكون صعبا اخذ العين
في تمك الحاالت تكون متفاوتو واكثر عددا بصورة عامة كمما كان الغذاء غير متجانسة وبكميات 

 .كبيرة كمما تطمب اخذ عينات اكبر كمية
ففي حالة أخذ عينات المحوم لمفحص وجد أن أفضل طريقة ىي فرم عينة المحم التي تؤخذ من  

ن أجزاء المحم المطموب فحصو ويوضع عمى سطح اناء معقم ثم ينشر عمى شكل عدة مناطق م
أجزاء منو ، اربعو من المحيط الخارجي متوزعو عمى ابعاد متساوية والجزء  5دائرة ثم يؤخذ 

الخامس من وسطو ثم تمزج األجزاء الخمسة ىذه مزج جيدا في اناء معقم لمحصول عمى خمطة 
مل ماء مقطر معقم يحتوي  99غم منو ويمزج مع  11م يؤخذ مقدار لحم متجانسة لدرجة كبيرة ث

 يبتون ومن ثم تجري التخافيف المطموبة لمدراسة .  %0.1عمى  
اما بالنسبة ألخذ عينات الحبوب او الطحين او التوابل فتؤخذ عينات مختمفة من أجزاء واعماق 

متجانس لدرجة كبيرة ثم تؤخذ شاممة لمحتوي ىذه األغذية ثم تخمط جميعا لمحصول عمى خميط 
مل ماء مقطر وىكذا تستمر عممية التخفيف حسب  99غم في  11من ىذه الخمطة مقدار 

 .المطموب
أحيانا لمحصول عمى نتائج متقاربة لتمك النتائج التي  اعممية اخذ العينات يجب أن تعاد مرارً 

حد األعمى والحد األدنى تعكس قبول أو رفض تمك األغذية وذلك حسب المواصفات الموضوعة لم
 .في محتواىا المايكروبي

ان من الميم تقييم األغذية بمدى احتوائيا عمى المايكروبات المرضية اكثر مما تحتويو من  
المايكروبات غير المرضية لذلك فان الفحص المايكروبي يؤكد عمى احتواء أو عدم احتواء الغذاء 

وان االغذية الجاىزة لالستيالك يجب أن ال قيد الفحص عمى المايكروبات المرضية خاصة 
 تحتوي عمى البكتريا المرضية او سموميا . 

اما المايكروبات غير المرضية في األغذية فيي تعكس مدى االىتمام بنظافة تصنيع وتداول 
األغذية وقد وضعت مقاييس لمحد األعمى واألدني لبعض األغذية بواسطة ىذه المقاييس يرفض 

 الغذاء او يقبل .او بعدم 
 : يرابعا / تحضير العينات الغذائية لمفحص المايكروب

تبدأ الفحوصات الميكروبيولوجية بأسرع ما يمكن بعد اخذ العينات الغذائية فاذا تاخرت  -1
م واذا كانت المواد الغذائية  5-0تمك الفحوصات عن ساعة يجب حفظ العينات تحت 

م وتفحص  5-2بايداعيا تحت درجة حرارة المطموب فحصيا جامدة تحل اوال وذلك 
  .مباشرة
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تحول االغذية الصمبة وشبة الصمبة الى مستحمب وذلك لتحرير األحياء المجيرية من  -2

غم عينة  10داخل األغذية او الممتصقة عمييا ، ويتم ذلك بواسطة خمط ما ال يقل عن 
اضعافيا ماء  9دة مع من الغذاء الذي يمثل المواد الغذائية المطموب فحصيا تمثيال جي

% بيتون ثم تيرس جيدة ومن الميم تثبت طريقة اليرس  0.1مقطر معقم يحتوي عمى 
وفترتيا حتى ال تؤثر عمى العدد المايكروبي النيائي حيث أن زيادة الخمط قد تقضي 
عمى نسبة معينة من األحياء المجيرية ميكانيكية او حرارية وقمة الخمط ال تجعل 

سة وبذلك ال تكون األحياء المجيرية موزعو في المستحمب توزيعة المستحمب متجان
 متجانسة . 

اتخاذ الحذر من احتمال تطاير الرذاذ اثناء عممية الخمط السريعة خاصة في اجراء  -3
 الفحوصات عمى البكتريا المرضية او سموميا .

يا اذا أن بعض المحاليل المستخدمة لتحضير المستحمب الغذائي قد تكون سامة لمبكتر  -4
تعرضت ليا طويال مثل الماء والمحاليل الممحية ومحمول الفوسفات . وافضل المحاليل 

  .% بيتون 0.1ليذا الغرض ىو الماء المقطر المعقم الذي يحتوي عمى نسبة 
دقيقة وذلك  15يترك المستحمب الناتج بعد الخمط بدون تحريك في اسطوانة الخمط لمدة  -5

 إلعادة حيوية البكتريا . 
دقيقة بيدوء حتى تتجانس ثم تؤخذ نسبة المقادير المعينة  15حرك المستحمب بعد ترکو ي -6

 التحضير التخافيف المطموبة . 
 

 المصادر :
 الجزء العممي.عمم االحياء المجيرية  ( .كتاب1988. )الدليمي،خمؼ صوفي داود

 168991 : رقم التسجيل

 168992 : رقم التسجيل

 576.163 :رقم التصنيف

 745د  : رقم المؤلف

 بغداد:جامعة بغداد  :مكان النشر والناشر

 ص264 : عدد الصفحات

http://www.iraqnla.gov.iq/opac/fullrecr.php?nid=100864&hl=ara
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 يالبكتير  العدد تقدير طرؽ
 ىذه واىم المياه او األغنية عينات في البكتيرية االعداد تقدير بواسطتيا يتم طرق عدة توجد
 : ىي الطرق
( ويعبر عنيا بمختصر   Standard Plate Countالعد باألطباق القياسية )  .1

SPC)وتعرف بطريقة العد غير المباشر ).  
( ويعبر عنيا  Direct Microscope Countالعد المباشر بالمايكروسكوب )  .2

 (. DMC) بمختصر
( ويعبر عنيا بمختصر  Most Probable Numberالعد األكثر احتماال )  .3

(MPN. ) 

 :  Standard Plate Count (SPC)العد بطريقة األطباؽ القياسية أوالا
 اليوائية الحية البكتيرية األعداد لتقدير والمعتمدة شيوعا الطرق أكثر الطريقة ىذه تعتبر

 التي البكتيرية لألعداد واألدنى األعمى الحد وضوابط مقايس وجدت وقد األغذية في واالختيارية
 البمد باختالف والمقاييس الضوابط ىذه وتختمف الغذاء قبول لو رفض يمكن بواسطتيا

  المباشرة غير الطرق من تعد وىي والمؤسسات
 : الطريقة ىذه بو تمتاز ما اىـ

 تعد األحياء المجيرية الحية فقط .1
 يمكن معرفة البكتريا والفطريات في نفس الوقت .   .2

 : الطريقة ىذه عيوب اىـ اما
 تستغرق وقت طويل .  .1
 تتطمب مستمزمات عمل كثيرة .  .2
احتساب المستعمرات الكبيرة والصغيرة )المندمجة مع بعضيا عمى انيا مستعمرة  .3

 واحدة(. 
ىناك أنواع من األحياء قد ال تنمو في الوسط الغذائي المستخدم او قد ال تنمو ضمن  .4

لذلك ال تحسب ىذه  Anaerobicدرجة الحرارة المستخدمة ، وبعضيا يكون الىوائي 
 .ظروف بالنمواألنواع اال اذا سمحت ليا ال

 عد عمى العادة جرت وقد ، المستخدمة األغذية نوعية تقدير في البكتريا تعداد عممية تساعد
 وكما الزرعية األوساط عمى تحتوي التي األطباق في تكونيا التي المستعمرات خالل من البكتريا

 ذلك تصحيح تم ولكن(  غم/  بكتريا)  ويکتب االعداد ىذه عمى بكتريا اسم يطمق شائع ىو
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   Colony Forming Unit (CFU) ب عنيا ويعبر المستعمرات مكونة وحدة اسم بوضع
 . بكتيرية خمية من الكثر واحدة مستعمرة تكون الحتمال

  وتتمخص خطوات العمؿ فييا بما يمي:

 Preparation of serial decimal dilutionتحضر سمسمة مف التخافيؼ العشرية 
 وذلك بأتباع الخطوات التالية: 

مل( من العينة )تربة، ماء ، حميب ،.. (  إلى قنينة التخافيف )غم او  11يضاف  -1
غم 0.1)يحضر باذابة Peptone water مل من ماء الببتون  99األولى الحاوية عمى 

ترج القنينة رجًا قويًا لمحصول عمى  مل من الماء المقطر( 100في  Peptoneمن 
  مزيج متجانس.

مل من محمول القنينة األولى وبواسطة ماصة معقمة  )تحت ظروف معقمة(  1ينقل  -2
مل من ماء الببتون وترج القنينة رجًا  9إلى قنينة التخفيف الثانية والحاوية أيضا عمى 

  جيدًا.
ما ىو كلى التخفيف المناسب و تكمل بقية التخافيف وبنفس الطريقة لحين الوصول إ -3

  موضح أدناه:
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 بطريقتين : Standard Plate Count (SPC)العد بطريقة األطباق القياسية  تتم طريقة

  Plate pouring: صب األطباؽ أا 

ممميتر من التخافيف األخيرة عمى اعتبار إن التخافيف األولى تحتوي عمى أعداد  1يؤخذ  -1
   ممميتر من التخفيف 1كبيرة من األحياء المجيرية يصعب عدىا ، لذلك نفرض إننا نقمنا 

ممميتر من نفس التخفيف ووضعو  1إلى طبق بتري معقم ونعمل لو مكرر أي نأخذ  4-10
  وكما موضح:  10-6مية نفسيا عمى التخفيف في طبق بتري آخر، تكرر العم

    

  يستخدم في عممية النقل ماصة معقمة وتتم العممية تحت ظروف معقمة.  -
      بمقدار Nutrient Agarيضاف إلى كل طبق من األطباق األربعة الوسط الغذائي  -2

ممميتر في كل طبق وتدور األطباق يمينًا ويسارًا أي بحركة دائرية باتجاه عقرب  15-20
الساعة وبعكسو لخمس مرات لغرض مزج العينة مع الوسط داخل األطباق ، يصب الوسط 

  تقريبًا وفي ظروف معقمة . ˚م45 إلى األطباق وىو بدرجة حرارة
 تترك األطباق إلى أن يتصمب الوسط ثم توضع في الحاضنة بصورة مقموبة بدرجة حرارة  -3

  ساعة.  48لمدة  ˚م35-37

 Surface or spread platingطريقة النشر السطحي ب: 

عمى الوسط الزرعي المتصمب  S.aureusتستخدم في بعض الدراسات مثل عد البكتريا 
Mannitol salt agar  حيث يحضر مسبًقا ويجفف سطحو جيًدا بواسطة وضع األطباق بعد

مل من  0.1مئوية لمدة ليمة. ثم ينقل مقدار  37صب الوسط فييا في حاضنة بدرجة حرارة 
التخفيف الغذائي أو البكتيري المطموب )ال ينصح بإستخدام كمية أكثر بسبب صعوبة جفافيا 

زجاجي ممتوي معقم ( ثم ينشر عمى سطح الوسط بواسطة قضيب عمى سطح الوسط الزرعي

10
-6 

  

   مل   1   مل   1

  

  

  

  

  

10
-4 

  

   مل   1   مل   1
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الكبير. ويمكن استخدام نفس القضيب الزجاجي لعدة تخافيف يبدأ النشر من  Lيشبو الحرف 
 التخيف األعمى نحو التخافيف األقل.

 

 : ثالثاا: حسابات الطريقة

مستعمرة بعين االعتبار مع  300-30تؤخذ األطباق التي تتراوح فييا عدد المستعمرات من 
 30أو يقل فييا عدد المستعمرات عن  300إىمال األطباق التي تزيد فييا عدد المستعمرات عن 

يعني احتمال حصول تنافس بين األحياء المجيرية وعدم نمو  300، ألن زيادة المستعمرات عن 
ئية في األطباق ، أما ما قل األحياء المجيرية الضعيفة غير قادرة عمى التنافس عمى المواد الغذا

 . فأنو ال يمثل األنواع المختمفة من األحياء المجيرية في العينة 30عن 
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 يطبؽ القانوف التالي إليجاد عدد البكتريا أو األحياء المجيرية في العينة:  

 
 مثال :

فإن لمتخفيف الرابع  23و  20إذا فرضنا أن أعداد المستعمرات في مكررات األطباق كانت 
 النتيجة تكون :

 
مل  0.1مل . أما إذا كانت  1أو غم إذا كانت العينة المزروعة ىي خمية/مل  430000

 .10فيضرب الناتج في 
 
 

 المصادر :
 المجيرية الجزء العممي.عمم االحياء  ( .كتاب1988. )الدليمي،خمؼ صوفي داود

 168991 : رقم التسجيل

 168992 : رقم التسجيل

 576.163 :رقم التصنيف

 745د  : رقم المؤلف

 بغداد:جامعة بغداد  :مكان النشر والناشر

 ص264 : عدد الصفحات

 

http://www.iraqnla.gov.iq/opac/fullrecr.php?nid=100864&hl=ara
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 Direct Microscopic Count ( DMCالعدد المايكروسكوبي المباشر ) 

تستخدم ىذه الطريقة لألغذية السائمة وىي تختمف عن الطريقة السابقة بانيا تعد كافة البكتريا  

ومن الميم معرف  ،الحية والميتة عمى عكس الطريقة السابقة التي تعد البكتريا الحية فقط

 .استخدام المايكروسكوب جيدا

 اف اىـ ما تمتاز بو ىذه الطريقة :

 دقيقة وتعتمد عمى ميارة وقدرة القائم بيا . 30 – 15سريعة يمكن انجازىا خالل  -1

 ال تحتاج الى اجيزة ومعدات كبيرة . -2

  اما عيوب ىذه الطريقة : 

 تعد الخاليا الحية والميتة في العينة . - أ

 التجمعات البكتيرية ) عناقيد ، مسبحية ، ثنائية ( عمى انيا خمية بكتيرية واحدة يتم حساب  - ب

  خطوات العمؿ :

(  2سم 1محدد عمييا مساحة )  Breedتؤخذ شريحة خاصة ليذا الغرض تدعى شريحة  -1

او بواسطة شريحة خاصة او ماصة دقيقة خاصة يتم نشر  Loopو بواسطة الناقل المعقم 

مل عمى المساحة  0.01حجم معموم من النموذج المراد فحصة ) العينة ( أي ما يعادل 

( ، ويتم تثبيت الغشاء ) اي تثبيت الخاليا البكتيرية ( ضمن ىذه المساحة  2سم 1المعمومة ) 

مع احد منتجات األلبان كالمبن مثال يتم  ثم يجفف ىوائية ) وفي حالة استخدام ىذه الطريقة

 ازالة المواد الدىنية قبل تجفيف الساليد وذلك باستخدام احد المذيبات العضوية کالزايمين (

 Crystal Violet , Metheyleneتصبغ الشريحة تصبيغ بسيط اما باستخدام صبغة   -2

Blue  دقيقة ثم تشطف الشريحة بالماء الزالة الصبغة الزائدة وتجفف ىوائيا . 3-2لمدة 
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تفحص تحت المجير ) بعد قياس قطر العدسة الزيتية ( ويفحص عدد الحقول   -3

 حقل يستخرج متوسط عند المايكروبات لمحقل الواحد .  15 – 10المجيرية ما بين 

 : ة الحقؿ المجيريخطوات قياس قطر العدسة الزيتية وتحديد مساح

حقل مجيري مما يصعب  4000عمى الشريحة تحتوي بحدود  2سم 1ان المساحة المحددة 

 عدىا في وقت واحد لذلك يتبع االتي لحل ىذه المشكمة:

يتم قياس مساحة الحقل المجيري ) الحقل المجيري ىو المساحة التي نراىا من خالل  

ة الحقل المجيري ىي المساحة التي نراىا من العدسات العينية والصغرى أي بمعنى ان مساح

 خالل العدسة ( 

يتم تحديد مساحة الحقل المجيري بعد قياس قطر العدسة الزيتية المستخدمة في الفحص  

) شريحة مايکرومترية (  Stage Micrometerوذلك باستخدام شريحة زجاجية خاصة تسمي 

مييا أن تحتوي ىذه الشريحة عمى توضع تحت العدسة الزيتية بعد وضع قطرة من الزيت ع

 تدريجات وكاالتي :

 مممتر 0.1المسافة بين كل خطين كبيرين تساوي 

 مممتر  0.01المسافة بين كل خطين صغيرين تساوي   

 

 فعمى سبيل المثال ظير خطين كبيرين ) بعد وضع الشريحة القياسية ( وخمسة خطوط صغيرة 

2×0.1=0.2 

ممم وىو يمثل قطر العدسة الزيتية ولكون العدسة  0.25= وحاصل جمعيما  0.05=  0.015 

 (  π 2دائرية فان مساحتيا تساوي )نق
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π ×2 
    

 
 مساحة العدسة الزيتية = مساحة الحقل المجيري    

وىو يمثل عند  Microscopic Factorيتم تحديد ما يعرف بالمعامل المايكروسكوبي  

 اي آن  2سم 1الحقول المجيرية في مساحة 

 

   
   

𝟐نق   
 

التي نحصل عمييا يمكن تثبيتيا لمرة  MFوان قيمة  4000 – 2000من  MFقد تصل  

واحدة في حالة استخدام نفس المجير في المختبر ونفس العدسة اال اذا استخدم مجير اخر 

 عندىا يتم قياس قطر العممية الزيتية مره اخرى .

يتم استخراج معدل عدد البكتريا في الحقل الواحد وىو ما يعبر عنو بقيمة  MFو بعد تقدير   

n  

 

 عدد االحياء المجيرية المحسوبة
عدد الحقول  

   

n  متوسط او معدل عد البكتريا في الحقل الواحد : 

 MF xnxاف النتيجة النيائية= مقموب التخفيؼ 

مممتر و  0.01أي الموجودة في  2سم 1تمثل عدد األحياء المجيرية المنشورة في مساحة  

 ىو حجم القطرة التي نشرت.

لحساب عند األحياء المجيرية في المميمتر الواحد ويعبر  100وعميو يضرب القانون اعالء في

 وكما ذكر سابقا  CFU / ML عن النتيجة ب 

 MF xnxمقموب التخفيؼ  × 100
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 قياس فعالية وحيوية خميرة الخبز
Activity and Viability of baker's yeast 

 المعجنات بشكل عام مركز الصدارة في قائمة األغذية المعروفة في العالميمثل الخبز خاصة و 
حيث يستيمكيا مئات الماليين من سكان المعمورة بكميات كبيرة في وجبات الغذاء اليومية 

 .مع المواد الغذائية األخریبالمقارنة 
% من وزن العجينة عمى 4-1)خميرة المخابز ( حوالي  Baker's yeastوتشكل خميرة الخبز 

 .وبعض المعجنات Leavened Breadالوزن الرطب عند صناعة الخبز المتخمر  أساس
 ،Saccharomycesتج خميرة الخبز من تكاثر خاليا انواع مختارة او منتخبة من جنس نوت 
في بيئات غذائية مالئمة لنموىا وتستخدم عادة المواد الغنية بالمصادر  S. cerevisiae المسماةو 

ة السكر الس البنجر وموالس القصبة المستعممة في صناعل مو ثالرخيصة م الكاربوىيدراتية
 وىي من مخمفات صناعة الورق . Sulfite liquor والسائل الكبريتيدي

 خميرة الخبز التي تباع في األسواؽ العالمية عمى نوعيف :
 Fresh yeastأو الخميرة الطرية )الطازجة(  Compressed yeastالخميرة المضغوطة  -1

 % .72-68 فييا ةبالرطو  نسبة
 % .9-7.5 فييا نسبة الرطوبة Activated Dry Yeastالخميرة الجافة الفعالة  -2
من  و الطرائق المتبعة في انتاج ىذين النوعين من الخميرة في جميع مراحل التصنيع ابتداءشابتوت

 ا بمرحمة الفصل أي فصل الخميرة من وسط النمو بوساطة الطرد المركزيمرحمة التكاثر ومرورً 
 أو Under vacuumباستخدام مرشحات مخمخمة لمضغط وانتياء بعممية الترشيح التي تتم اما 

مرشحات الضغط االعتيادي النتاج خميرة الخبز المضغوطة وقد تعرض الخميرة بعد عممية 
 النتاج الخميرة الجافة الفعالة .أو التقطيع الي عممية التجفيف  الترشيح

الخميرة  ية ناجحة في تجفيفا عمى اتباع طريقة تجار ان انتاج الخميرة الجافة الفعالة يقوم أساسً 
 دون التأثير في حيويتيا وفعاليتيا .
 اسباب انتاج خميرة الخبز الجافة :

 سيولة التداول . -1
   .اطالة مدة الحفظ -2

 طرائؽ قياس فعالية وحيوية خميرة الخبز :
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 في انتاجية لخاليا الخميرة التي تفسر بتقدير نشاطيا الفعالية األنزيم Activityيقصد بالفعالية 
 غاز ثاني أوكسيد الكاربون والكحول إذ يعمل ثاني أوكسيد الكاربون عادة عمى انتفاش العحينة.

 
 طرائؽ القياس :

 : Culture methodطريقة الزرع  -1

بر سمسمة من التخافيف وىنا تع مية الخميرة في وسط غذائي مناسب بعد اجراءنفييا ت ويتم
 .االنزيمات المسؤولة عن النمو والتكاثر فييا -الفعالية  عنالطريقة 

ب مدة مية واحدة وتكوينيا المستمرة واحدة كما انيا تتطمخمن  أكثريا : احتمال ظيور ئساو ممن 
 .زمنية أطول مقارنة مع الطرائق األخرى

 
 
 

 : Staining techniqueطريقة التصبيغ  -2

 primalineحدی الصبغات القاعدية مثل بأيغ معمق الخميرة بصالطريقة عمى ت تعتمد ىذه
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 Acriflavin ,flavin  ،  methylene blueب الخاليا الميتة الصبغة المستعممة إذ تكتس
لعدم  ةيويعبر عن الحر في حين تبقى الحية غير ممونة وىذه الطريقة ت  يتحت المج وتظير ممونة

نما تقتصر عالقتيا   عالقتيا بخاصية شبو النضوح لألغشية السايتوبالزمية.بأي نشاط أنزيمي وا 
 : Fermentationخمير تطريقة استخدام ال  -3

يحتوي  المتكون باضافة وزن معموم من الخميرة في وسط CO2يتم فييا قياس كمية )حجم( غاز 
 كمية من العجينة.

 : Warburg Apparatusطريقة  - 4
 المتكون باستخدام وسط غذائي يحتوي عمى سكر CO2يتم فييا قياس كمية او حجم غاز 

 الكموکوز او السكروز بدال من العجينة .
 طريقة قياس سرعة انتعاش العجينة )الزمن( . -5
 ساعات . 4( ممم زئبق/CO2طريقة قياس الضغط )ضغط  -6

 طريقة التصبيغ :
 المواد وطريقة العمل :

 .% في الماء المقطر 0.02بتركيز  methylene blueغة المثيمين الزرقاء بتحضر ص -1
م و 5 -فر% في ماء درجة حرارتو ص0.5تركيز يحضر معمق من خميرة الخبز الجافة ب -2

 م.65-60م و 20-25
 .1من الصبغة المحضرة في 3سم 0.5الى  2مل من معمق الخميرة المحضر في  1يضاف  -3
 دقائق . 5يمزج الخميط جيدا لمدة  -4
الشريحة الزجاجية  ىغط  ت  ين من المزيج وتوضع عمى شريحة زجاجية ثم و قطرتأتؤخذ قطرة  -5

 .cover slipزجاجي  بغطاء
عد الخاليا الممونة باالزرق تفحص تحت المجير بالعدسة الصغرى ثم بالعدسة الكبرى إذ ت   -6

 حقول مجيرية ثم 10-5والخاليا الشفافة حية، تحسب الخاليا الحية و الخاليا الميتة في  ميتة
 المئوية لمخاليا الحية وكما يأتي : تستخرج النسبة

                          
       

 
 

 حيث أن :
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n الحقول = عدد. 
T  =عدد الخاليا المختارة. 

T4  =مساحة الشريحة. 

                   
عذد الخاليا غير الملونة

     
 

مقسم الى مربعات  Thoma slide chamberىذه الطريقة تعتمد عمى شريحة زجاجية تسمى 
 اختيار الخاليا من أماكن مختمفة . ويتم

 مقارنة بيف حيوية الخميرة و فعاليتيا :

 
 

 فاش العجينة :نتطريقة ا
وتتمخص  (AACC) ( American Association of Cereal Chemistryوىي طريقة  )

 : بما ياتي

 ماء مقطر ويترك في درجة 3سم20غم من سكر السكروز في 5غم من الخميرة مع  5يذاب  -1
 •دقائق  10م لمدة  30حرارة 

من محمول ممحي بتركيز  3سم 625كغم من الطحين )نمرة صفر( مع 1يضاف الخميط الى  -2
2. % 
 دقائق . 5ا لمدة يمزج الخميط جيدً  -3
رين وتحضن في الحاضنة سجة تحتوي عمى كميأسطوانة مدر توضع العجينة الناتجة في  -4
 م.35حرارة  رجةدب
 دقيقة . 90،  60،  30يسجل حجم العجينة في أوقات مختمفة  -5
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 مناقشة الناتج . -6

اشية عالية فدى نشاط الخميرة ، كمما كانت النمقدار نفاشية العجينة داخل االسطوانة يدل عمى م
 ر .عمى أن الخميرة نشطة اكث دل

 ( تأثير حرارة ماء النقع في حيوية وفعالية خميرة الخبز وبطرائؽ مختمفة1جدوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( إنتاج الغاز والحامض بفعؿ تخمير السكريات مف قبؿ الخمائر2جدوؿ )
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 ++ كمية كبيرة.
 + كمية معتدلة.

 ػػػ ) غير مخمرة ( غير مكونة لمحامض.
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 فحوصات األغذية المموثة باالعفاف

ومن أىم تمك  Mycotoxinsتصاب األغذية باالعفان وتسبب تمفيا وقد يفرز بعضيا السموم   

السموم ىي األفالتوكسن التي تسبب امراضا لالنسان ، تقاوم اإلعفان العوامل البيئية الصعبة 

واسعة وتقاوم تراكيز  pHوتنمو في األغذية وتسبب التمف في مدى درجات حرارة ورطوبة و 

 السكريات واألمالح العالية . 

حص المجيري دون تصبيغ وان التشخيص يمكن التفرقة بين اجناس وانواع األعفان بواسطة الف

بين األنواع يعتمد لدرجة كبيرة عمى الخصائص الظاىرية المجيرية ، يمكن تنمية االعفان 

باوساط زرعية اصطناعية او طبيعية في المختبر وىي ىوائية اجبارية . تنمو مستعمرة األعفان 

ذات لون ابيض في  Hyphaeمتكونة من خيوط فطرية  myceliumعمى ىيئة ىالة غزلية 

ما بادي ، األمر مايمبث أن يتحول الى الوان مختمفة ) االسود األسمر االخضر الزيتوني ( عند

 .يبدأ العفن في تكوين السبورات

     تتكاثر االعفان تكاثر الجنسي وجنسي بواسطة تكوين سبورات عمى نيايات  الخيوط الغزلية

األسباب فإن عممية نقل نموات اإلعفان ال ينصح أن ) ماعدا بعضيا التتكاثر جنسية ( . وليذه 

نقل البكتريا بل بواسطة قضيب معدني ذو نياية مفمطحة وحادة  Loopتكون بواسطة ابرة وشراج 

يمكن بواسطتيا تقطيع النمو ونقمو. وبذلك عند اعادة زرع االعفان يقطع جزء من النمو بمساحة 

 ي منتصف الوسط الزرعي الجديد . من طرف نمو المستعمرة ويوضع ف 2ممم ۲ – ۱

 

 

 

 : وال ينصح بنقؿ الجزء الذي يحتوي سبورات لالسباب التالية



 ة الثالثةػالمرحم                   عممي ريةأغذية مجياحياء                    كمية الزراعة / جامعة األنبار
                                                                        قسـ عموـ األغذية     
 تموث المختبر في سبورات اإلعفان بواسطة اليواء. .1

عندما يتم نقل سبورات اإلعفان ستتكون عدة مستعمرات جديدة ومتراكمة او متقاربة يكون   .2

 من صعب الحصول عمى مزرعة يمكن دراسة خصائصيا الظاىرية . 

تكون النموات اوضح واسيل  ۰ازدياد احتمال حصول الطفرات الوراثية عند نقل السبورات   .3

 و المايسيميوم . ومنسجمة لمدراسة عندما يتم نقل اليايفات ا

  تعتبر الخصائص الظاىرية ليم وسيمة في تمييز االعفان ولذلك تكون من الميم جدا

السيطرة عمى تقنية زراعة ودراسة االعفان في المختبر . تسبب بعض أنواع اإلعفان 

تمف األغذية بينما يساىم البعض في صناعات متعددة مثل صناعة مضادات الحياة 

 والدىنيات.   واالنزيمات والحوامض

  تفحص االغذية المصابة باالعفان بالعين المجردة وبالمجير بالعدسة الصغيرة لمتعرف

عمى نوع العفن المسؤول عن التعفن . ولغرض التأكد من ىوية العفن تجرى عممية 

زرع نموات من تمك األعفان عمى أحد األوساط الزرعية بتنمية االعفان المموثة لالغذية 

 د االوساط الزرعية وكما ياتي:مباشرة عمى اح

ينقل جزء من حافة المستعمرات من كل مزرعة من مزارع اإلعفان المتوفرة  الى احد  -1

 SDA) )Sabouraud Dextrose االنابيب الزجاجية التي تحتوي الوسط الزرعي

Agar  أوPotato Dextrose Agar ( PDA)  المائل بواسطة القضيب المعدني ذو

النياية المسطحة الحادة بعد تعقيم الجزء المسطح عمى الميب ثم غمره بالكحول اإلثيمي 

٪ لغرض تبريده ثم اعادة تعريضو عمى الميب  لغرض التخمص من الكحول .  ۰۰

 م لمدة خمسة أيام . 25تحضن انابيب االختبار تحت درجة حرارة 
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تحضرشريحة زجاجية نظيفة ومعقمة ثم  بواسطة السرنج الذي يحتوي عمى البارافين . ،   -2

يصنع خطين رقيقين متوازيين عمى ىيئة موازين في وسط الشريحة الزجاجية يبعد الواحد 

سم وذلك بواسطة الضغط عمى زناد السرنج ) لغرض تسييل  2.5من االخر حوالي 

 م ( 35رنج في حاضنة درجة حرارتيا حوالي عممية خروج إلبارانين ، وترك الس

بحيث تكون حافتين من حواف الغطاء   Cover slipتغطى الشريحة بالغطاء الزجاجي  -3

 الزجاجي عمى موازي البارافين . 

المعقم المبرد  الى درجة  PDAأو  SDA  تمقح انبوبة تحتوي عمى الوسط الزرعي -4

األنبوبة بواسطة تدوير األنبوبة بين كفتي ان وترج فم باحد مزارع األع 50 – 45  حرارة

 االيدي لغرض توزيع لقاح العفن.

بواسطة الماصة بنقل جزء قميل من الوسط الذي يحتوي العفن ويوضع فيا بين الشريحة   -5

 الزجاجية والغطاء بحيث يمتمىء نصف الفراغ الذي بين الشريحة والغطاء.

ضيب زجاجي ممتوي ويوضع قطعة وتوضع الشريحة في طبق بتري بحيث تستند عمى ق  -6

من القطن المبممة بالماء لغرض الحافظة عمى الرطوبة في المزروع يوضع غطاء طبق 

 يوم. 4-2م لمدة  25بتري ويحضن تحت درجة حرارة 
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تفحص النتائج بالعين المجردة وبالمجير بالعدسة الصغيرة لمتعرف عمى نوع العفن  -7

 دول المرفق بيذه التجربة:المسؤول عن التعفن وتسجل  في الج
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 الؾ األحياء المجيريةىتأثير بعض العوامؿ عمى نمو و 
 .ارة عمى األحياء المجيرية ر الحتأثير : أوالا 
 .الك االحياء المجيرية بالحرارة ىالوسط عمى  pHتأثير : ثانياا
 .تأثير ممح الطعام عمى نمو االحياء المجيرية : ثالثاا

 
 :  .ارة عمى األحياء المجيرية ر الحتأثير أوالا

 مقدمة : 
ان تأثير الحرارة عمى األحياء المجيرية متفاوت يعتمد ذلك عمى نوع الكائن المجيري ودرجة 
الحرارة والوقت الذي خاللو تتعرض االحياء المجيرية لمحرارة باالضافة الى عوامل أخرى مثل 

 وغيرىا من عوامل . pHتركيز المايكروبات ومحتويات الوسط الغذائي و 
ائر واالعفان والبكتريا لحرارة معينة مالخر مقاومة ) ابواغ ( كل من في ىذه التجربة سوف تختب

 .وبأوقات متفاوتة وان كافة العوامل األخرى تكون متشابية ضمن كل تجربة
  اخرى ثابتة يسمى  الك الميكروبات جميعا تحت درجة حرارة معينة وظروفيلان الوقت الالزم 

 (T D T Thermal Death Time )  ا .ميً لوغاريتكروبات عادة يکون الك المايىو 
 طريقة العمؿ : 

 متطمبات التجربة :
لوضع معقمة   glucose yeast waterثالث انابيب اختبار تحتوي عمى الوسط الزرعي  -1

ان فييا مباشرة قبل المعاممة الحرارية ليا وثالث انابيب فائر واالعلخمسبورات كل من ا
الغرض اضافة ) ابواغ (  broth nutrient  اختبار اخرى تحتوي عمى الوسط الزرعي

قبل معاممتيا بالحرارة مباشرة . اذا كانت انابيب االختبار   Bacillus subtilisالبكتريا
        ذات الغطاء ، يسد الغطاء جيدة اثناء المعاممة الحرارية ويفتح الغطاء إلى النصف

 ) نصف لفة الغطاء ( قبل حضنيا .
 ائر واالعنان والبكتريا .الخممزارع ابواغ كل من    -2
ائر مم لغرض اجراء تجربة مقاومة ابواغ الخ 60حمامان مائيان ، األول درجة حرارتو  -3

م الجراء تجربة مقاومة سبورات البكتريا  80درجة حرارتو  نيواالعفان لمحرارة ، والثا
 .لمحرارة

 المعاممة الحرارية . حمام مائي بارد او مسحوق ثمجي لتبريد االنابيب فيو مباشرة بعد   -4
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 من الميم تثبيت الحرارة تماما وضبط الوقت المطموب لكل معاممة .  -5

 ائر لمحرارة :ممقاومة سبورات الح  - أ

من  3سم 0.1بمقدار  glucose yeast waterانابيب اختبار تحتوي عمى الوسط الزرعي  5تمقح 
 مزرعة خميرة في دور تکوين السبورات بكل انبوبة وتزج مزجة جيدة . 

دقائق و  5م وترفع انبوبة واحدة بعد كل  60 انابيب في حمام مائي درجة الحرارة فيو  4 توضع
دقيقة وتودع بحمام مائي بارد او حمام ثمجي مباشرة وتبقى األنبوبة  20و  15دقائق و  10

غرض السيطرة ثم تحضن كافة األنابيب الخمسة بضمنيا انبوبة السيطرة الخامسة بدون معاممة ل
 .  يوم 7 - 5م لمدة  25بدرجة حرارة 

 النتيجة :
كأن يكون السائل عكر او حدوث  (تالحظ النتائج بالنسبة لنمو الحائر المتميز وشدتو ) بعالمات +

 رواسب وانتاج الغاز . وتسجل النتائج بجدول خاص .
 

 مقاومة سبورات اإلعفاف لمحرارة :  - ب

( اعاله ماعدا استخدام مزارع  1تتبع نفس الخطوات التي أجريت في التجربة السابقة البند ) 
 ائر . خمالبدال من سبورات  penicilliumأو  Aspergillusسبورات اي من االعنان 

 تسجل النتائج بالنسبة لمنمو وشدتو ) بعالمات + ( وتقدم بجدول . 
 
 مقاومة سبورات البكتيريا لمحرارة : -جػ
  

 3سم 0.1بمقدار  Nutrient brothي السائل عالزر انابيب اختبار تحتوي عمى الوسط  5تمقح 
وذلك بعد القضاء عمى الخاليا  Bacillus subtilisمن تخفيف لمزرعة سبورات البكتريا 

 . دقائق 10م لمدة  80ة حرارية بدرجة حرارة الخضرية بواسطة معامم
دقائق واخرى  5م وترفع واحدة منيا بعد  80أنابيب في حمام مائي درجة الحرارة فيو  4توضع 
دقيقة واالنبوبة الخامسة تبقى بدون معاممة  20دقيقة والرابعة بعد  15دقائق والثالثة بعد  10بعد 

 لغرض السيطرة والمقارنة . 
السيطرة الى طبقين بتری ثم يصب الوسط من كل أنبوبة بضمنيا انبوبة  3سم 0.1نقل مقدار ي

حسب بعدىا يو م لمدة يومين  ۳۲ ۔ ۳۰وتحضن االطباق بدرجة حرارة  Nutrient agarالزرعي 
 .عدد المستعمرات بكل معاممة ثم تسجل النتائج جدول 
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، النمو الكثيف  ++بعالمات ، النمو المتوسط  + ةبعالم: ) يشار الى النمو القميل  مالحظة
 (. -، وعدم وجود النمو بالعالمة  +++بعالمات 

 
 الوسط عمى مقاومة ) ابواغ ( البكتريا لمحرارة pHتأثير األس اليايدروجيني 

 المقدمة :
الغذاء ومعروف أن  pHمن العوامل الميمة التي تؤثر عمى مقاومة المايكروبات لمحرارة ىو 

مثال تتطمب معاممة حرارية أقل من تعميب األغذية غير  ماطمتعميب األغذية الحامضية كالط
الغذاء من التعادل نحو الحامضية او نحو  pHالحامضية مثل البزاليا . وقد وجد أن تغيير 

وان اضافة  الك األحياء المجيرية .ىسبب ارتفاع في سرعة يالقاعدية أثناء معاممتو بالحرارة 
ن ييا غير متكامل فيعتقد أن تأثير الجزء غير المتأحوامض عضوية الى االغذية حيث يكون تأين

الوسط في  pHتأين وبذلك يكون تأثير تغيير ميكون أكثر فعالية ضد البكتريا منو من الجزء ال
  ا.محدودً ىذه الحالة 
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 طريقة العمؿ : 
 تحضير األوساط الزرعية :  - أ

متباين وكما  pHفييا   Nutrient brothط الزرعية السائمة امن كل األوس مل ۲۰۰يحضر 
 يمي : 
1-  5 =pH. 

2- 8.5 =pH. 

3- 7 =pH. 

 (pH meterالوسط بإستخدام جياز  pH)يتم تحديد 
 

 الحرارية :  المعامالت - ب

من كل من االوساط الزرعية الثالث السابقة . ثم  مل 10انابيب تحوي مقدار  4تحضر 
وذلك بعد اجراء معاممة  B.subtilisمن تخفيف سبورات البكتريا  مل 0.1تمقح االنابيب 

دقائق لمقضاء عمى البكتريا الخضرية ،  10م لمدة  80 حرارية عمى المزرعة البكتيرية قدرىا
 ويخصص احد االنابيب األربعة لكل وسط لمسيطرة ) بدون معاممة ( . 

وترفع انبوبة  م80تسخن األنابيب األخرى في بخار ماء يتدفق . او حمام مائي بدرجة حرارة 
 دقيقة .  30دقيقة والثالثة بعد  20دقائق  والثانية ترفع بعد  10ة بعد واحد

(  مل 0.1تبرد االنابيب بوضعيا في حمام بارد مباشرة بعد رفعيا . يضاف مقدار قطرتين ) 
 من المحمول التالي لكل األنابيب بضمنيا انابيب السيطرة :

 .غـ10 =کموکوز
Bromocresol purple =40 ممغـ 

 مؿ. 100ماء = 
معقمة  (  NaOH موالري0.1 ) تعادل االنابيب ذات الوسط الحامضي بقاعدة  مالحظة :

 .معقم ( HCI موالري 1.0) واالنابيب ذات الوسط القاعدي بحامض 
 
من كل معاممة في اطباق بتري مع الوسط الزرعي المغذي . تحضن  مل 0.1يزرع مقدار  

  .م لمدة يومين وتسجل النتائج بجدول 37األطباق او االنابيب عمى درجة حرارة 
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، النمو الكثيف  ++بعالمات ، النمو المتوسط  + ةبعالم: ) يشار الى النمو القميل  مالحظة
 (. -، وعدم وجود النمو بالعالمة  +++بعالمات 

 
 تأثير ممح الطعاـ عمى نمو االحياء المجيرية

 مقدمة : 
الممح الطعام ) كموريد الصوديوم ( دور ىام في نمو االحياء المجيرية او منع نموىا . تحتاج  

أغمب األحياء المجيرية ممح الطعام في تراكيز قميمة لنموىا وتكاثرىا بينا تتطمب بعض االحياء 
المجيرية األخرى نسب عالية من ىذا الممح حتى تنمو عمى افضل وجو في الوقت الذي تمنع 

 يو ىذه النسب اغمب االحياء المجيرية النمو والتكاثر . ف
إن دور ممح الطعام في التأثير عمى نمو االحياء المجيرية ىو التأثير عمى الضغط األوزموزي 

وبذلك تعرقل سير العمميات الحيوية في  plasmolysisاش ملخاليا البكتريا ويحدث ليا االنک
ر تركيز ممح الطعام العالي عمى خفض نسبة النشاط داخل الخمية . ىذا باالضافة الى تأثي

 ي المالئم لالحياء المجيرية. ئالما
 طريقة العمؿ :

بدون ممح او محمول  Nutrient brothمن الوسط الزرعي المغذي السائل  مل 1000يحضر  
ف الكموكوز والخميرة والماء او الحميب الخام . ثم يقسم بالتساوي الى ست دوارق وكل دورق يضا
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حد أو  ٪ 20،  15،  10،  5،  1لو نسبة من كموريد الصوديوم بالتساوي بحيث تكون تراكيز : 
 الدوارق يترك بدون اضافة ممح الطعام لغرض السيطرة . 

من كل محمول تركيز ممحي يوزع الى عدة انابيب اختبار ثم تعمم جميعيا عمى درجة حرارة 
 انابيب كل تركيز ممحي بالمزارع المايكروبية التالية :دقيقة وبعد ان تبرد . تمقح  15م لمدة 121
1- Bacillus subtilis  

2- S.aureus  

3- Vibrio parahaemolyticus 

4- saccharomyces 

5-  Penicillium  

م لمدة  30 - 25ثم تترك انابيب االختبار في المختبر او في حاضنة درجة حرارتيا مابين 
 اسبوع . ويالحظ النمو بعد ذلك وتسجل النتائج ظاىرية ومجيرية .
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، النمو الكثيف  ++بعالمات ، النمو المتوسط  + ةبعالم: ) يشار الى النمو القميل  1مالحظة
 (. -، وعدم وجود النمو بالعالمة  +++بعالمات 

: باالمكان استخدام اي مجموعة مايکروبية ليذه التجربة وحسب ماىو متوفر  2مالحظة 
 .بالمختبر بشرط أن يكون بعضيا يتحمل تركيز الممح العالي والبعض اآلخر حساس لمممح
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