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 تقدير األحياء المجهرية في منتجات األلباف السائمة
Appreciation of microorganisms in liquid dairy products 

 األسس المعتمدة في إجراء الفحوصات : 
 :طرائؽ عف األحياء المجهرية 

إف الحميب ومنتجاتو تعد مف أكثر األغذية عرضة لمتموث والتمؼ بفعؿ األحياء المجيرية 
وتميز منتجات األلباف المختمفة بخصائص تختمؼ عف بعضيا لذلؾ يجب فيـ طبيعة كؿ مادة 

 :وخصائصيا ومف ثـ كيفية إجراء الفحوص المناسبة لكؿ منيا والتي تعتمد عمى النقاط ادناه 
  : Samplingاخذ العينات  -1

  : خمط خمطًا جيدًا وبعد ذلؾ يسحب تو رج دبات الحميب تالحميب السائؿ الخاـ
مممتر وينقؿ إلى دورؽ معقـ ، أما عينات الحميب التي  250حجـ مناسب حوالي 

ؿ وتطيير ضرع الحيواف جيدًا وتنشيفو سفيجب غ ةتؤخذ مف ضرع الحيواف مباشر 
ىماؿ القطرات ا ألولى مف الحميب والتي تحتوي عمى ومف ثـ حمب الحيواف وا 

أما أف  Samplingأعداد عالية مف األحياء المجيرية ، وعميو فاف اخذ العينة 
تؤخذ عف كؿ ربع مف أرباع الضرع عمى إنفراد أو تؤخذ عينة ممثمة مف كؿ 

 ؽ.الدور ضرع في نفس 
 لغمؽ الحميب السائؿ )المبستر، المعقـ(: يتـ إختيار عدد مف العبوات المحكمة ا

العبوات المسحوبة  عددوالتاكد مف خموىا مف التشققات أو الفتحات، عممًا إف 
 .عتمد عمى حجـ أو كمية الوجبة اإلنتاجية المطموب فحصياي
 تعامؿ كؿ  :، األيس كريـ( بدف األخرى )الجبف ، القشطة ، الز منتجات األلبا

 Sampling)نموذج ) الكر في حينيا تحت فقرة اخذ ذعينة بطريقة خاصة ت
 الخاص بكؿ منتج لبني تجنبًا لمتكرار.

 حفظ العينات:  -2
والمجفؼ ( في  ىالمحم تحفظ جميع عينات األلباف ) عدا الحميب المعقـ والمركز

حاوية عمى الثمج المجروش بيدؼ خفض درجة حرارة المنتجات  Iceboxصناديؽ مثمجة 
وابقاءىا عمى ىذه الدرجة لحيف إجراء أو تطبيؽ الفحوصات المناسبة  ـ° 4 إلى حدود

ساعة خوفًا مف تغير األعداد المايكروبية في ىذه  24عمى أف ال تطوؿ مدة الحفظ 
 المنتجات. 
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 تحضير األوساط الزرعية ومحاليؿ التخفيؼ المناسبة: -3

 مناسبة، لذا يتـ لكؿ نوع مف الفحوصات المايكروبية وسط زرعي متخصص ومحاليؿ تخفيؼ
تحضير محاليؿ التخفيؼ واألوساط الزرعية المالئمة لكؿ نوع مف الفحوصات التي ستجرى 

 وبالكميات الكافية ويراعي تحضير ىذه األوساط والمحاليؿ تبعا لتعميمات الشركة المجيزةلمعينات 
 .مف حيث التركيز وكيفية التعقيـ

 إجراء الفحوصات تحت ظروؼ مهمة :
العممية  الخمفيةحوصات المايكروبية إلى ثقة متناىية وخبرة وممارسة ، فضاًل عف تحتاج الف

بيا ، لضماف إجراءىا تحت ظروؼ معقمة بحيث ال يحدث تموث اثناء العمؿ  القائـمشخص ل
بمعنى يجب إجراء كافة الفحوصات تحت ظروؼ معقمة ابتداء مف أخذ الوزف أو الحجـ 

واألوساط والزرعية واألطباؽ ، لذا يجب تعقيـ مناضد العمؿ المناسب وكذلؾ تحضير التخافيؼ 
بمحموؿ معقـ ) الكحوؿ ، الديتوؿ ( قبؿ العمؿ ، ومف ثـ تعقيـ األيدي بالكحوؿ ، ويكوف العمؿ 

 حصوؿ خطا يؤدي إلى التموث. عدـقرب الميب وليس بعيدًا عنو مع مراعاة 
  الحضف بدرجات الحرارة والمدد الزمنية المناسبة: -4

كؿ فحص درجة حرارة خاصة بو ووقت خاص أيضًا فمثاًل في حالة تقدير العدد الكمي ل
-32يتطمب الحضف بدرجة حرارة  Mesophilicلألحياء المجيرية اليوائية معتدلة الحرارة 

 Psychotropluicساعة ، بينما في حالة مف البكتريا المحبة لمبرودة  24لمدة  ـ° 37
أياـ ، أما البكتريا المحبة لمحرارة العالية  10 - 7لمدة  ـ° 7يتطمب الحضف بدرجة حرارة 

Thermophilic  ساعة ، وفي حالة الخمائر أو  48لمدة  ـ° 55فيتطمب الحضف بدرجة
أياـ وبعض  5 - 3لمدة  ـ° 25وكمعدؿ  ـ° 30 - 22يكوف الحضف بدرجة  األعفاف

 أياـ. 10 - 7الفحوصات بتطمب 
 :حساب النتائج النهائية -5

بعد ظيور النموات في األطباؽ أو غيرىا يجب معرفة كيفية حساب النتائج واستخراج العدد 
النيائي لألحياء المجيرية النامية منسوبة لكؿ غراـ أو مممتر مف العينة أو وحدة المساحة بالنسبة 

 ( أو وحدة الحجوـ بالنسبة لالجواء ) كاليواء المأخوذ مف قاعات Swabالفحوصات المسحية ) 
 .في ىذه المرحمة قد يعرض النتائج إلى التضاعؼ عشرات المرات أاإلنتاج وغيرىا ( وأف أي خط

CFU  مقموب التخفيؼ× المستعمرات  دغراـ أو مممتر = معدؿ عد /أو و . ـ . ـ 
 CFU = ( Colony Forming Unit)             ـ = ) وحدة مكونة مستعمرة (  .ـ .و 

إف القائـ بالفحوصات ىو الذي يتحمؿ مسؤولية ىذه النتائج ومدى صحتيا وىو الذي يقرر قبوؿ 
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أو التنازؿ ألنو يتعامؿ  أأو رفض المنتجات ومدى صالحيتيا لمتسويؽ ، فعميو أف ال يقبؿ الخط
 بوجود حيسمال  Salmonellaيا مثؿ نممع أحياء مجيرية وال سيما أف بعض األنواع الممرضة 

عطى النتائج بصورة صحيحة وصادقة فيذا يعني تواحدة منيا عمى اإلطالؽ ، فإذا لـ  خمية
 اإلستيانة بصحة المستيمؾ . 

  الطرائؽ المعتمدة في عد األحياء المجهرية لمحميب ومنتجاته
 : ( DMC ) Direct Microscopic Count. العد المجهري المباشري  1

المجيرية الموجودة في الحميب أو منتجاتو أو أية مادة غذائية عدًا مباشرًا  يمكف عد األحياء
عتمد عمى فحص حجـ ت:  (األساس العممي ليا)وذلؾ بوساطة المجير ، إذ أف ىذه الطريقة 

معيف مف نموذج الحميب أو األغذية السائمة بشكؿ غشاء تحت المجير بعد تصبيغو ، ومف 
 مميزات ىذه الطريقة :

  دقيقة ، أي أنيا تسمح بإعطاء حكـ سريع عمى  15 - 10يمكف إنجازىا خالؿ سريعة
 إحتمالية وجود مشاكؿ في نوعية المنتجات . 

  . ) تعد كافة المايكروبات الموجودة في العينة قيد الفحص ) الحية والميتة 
 ري في الحميب أو القشدة الخاـ المأخوذة مباشرة مفيتعطي إختبار سريع لمتموث البكت 

 المنتج . 
  ة الطريقة بشكؿ فعاؿ عمى تأىيؿ القائميف بيا وكثرة إستعماليـ ليا . قدتعتمد 
  عد الخاليا بشكؿ مباشر تحت المجير يإف ىذه الطريقة مباشرة ، وذلؾ ألف القائـ بيا

حتى واف كانت بشكؿ تكتالت فيي تعد خمية واحدة ، في حيف الطريقة غير المباشرة 
كوف تطباؽ والتي ستذكر الحقًا ، إذ أف كؿ مستعمرة يتـ عدىا وىي طريقة العد باأل

 .  Viable cellناتجة مف نمو وتكاثر خمية واحدة والتي تعرؼ بمصطمح 

  : DMCخطوات طريقة 
  : ( MF ) Microscopic Factorحساب المعامؿ المجهري 

ؾ ل، وذ العينةيتـ ذلؾ عف طريؽ قياس قطر العدسة الزينية لممجير المعتمد في فحص  -
 .  Stage Micrometerبوساطة شريحة مأيكرومترية 

( والتي تمثؿ في نفس ط ×  2مساحة الدائرة = نؽاستخراج مساحة العدسة الزيتية )  -
 راىا مف خالؿ العدسة .نؿ المجيري وىي المساحة التي قالحمساحة 

 / مساحة الحقؿ المجهري )ممـ(.100معامؿ المجهر =  -
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قوؿ المجيرية الموجودة في حال دددات ( تشير إلى عوح) والتي تكوف بدوف  MFإذ أف قيمة 

 . 2سـ 1مساحة 

 50 0.5أقؿ مف 
 25 1الى  0.5

 10 10الى  1
 5 30الى  10

 يخفؼ ويعاد الفحص 30أكثر مف 
 
 ُيحضر النموذج وذلؾ باتباع ما يمي :  -
قياسي عمى شريحة  Loopمممتر مف النموذج بوساطة ماصة دقيقة أو  (0.01)ينشر حجـ  -

 ( ومف ثـ يجفؼ باليواء .2سـ 1مثبت عمييا مساحة )  Breedزجاجية خاصة تسمى شريحة 
محتويات ومف ثـ بالكحوؿ األثيمي إلذابة ال ،أو األسيتوف Xyleneتغطي الشريحة بالزأيميف  -

 ؤثر عمى إجراء الفحصتالدىنية لمحميب التي قد 
 Methyleneأو  Crystal violetا بإستعماؿ صبغة تصبغ الشريحة تصبيغًا بسيطًا أم - 

Blue  دقائؽ ( ثـ تجفؼ باليواء بعد غسميا . 3) لمدة 
لغرض العد المباشر توضع الشريحة تحت المجير ) أي تحت العدسة الزيتية بعد تحديد  - 

 - 10عد عشوائيًا عدد مف الحقوؿ المجيرية ) يمجيري مف خالؿ العدسة الصغرى ( و الحقؿ ال
( حقؿ مجيري ويعتمد ذلؾ عمى عدد البكتريا في الحقؿ الواحد ، وكما موضح في الجدوؿ  50

 أعاله.
 : Nيستخرج عدد الخاليا أو معدؿ عدد الخاليا في الحقؿ الواحد والمعبر عنيا بقيمة  -

  
عذد الخاليا المحسوبة في الحقول

 عدد الحقول
 

لة دلكؿ مممتر وذلؾ بتطبيؽ المعا CFUد النيائي لمخاليا والذي يعبر عنو بػ ديستخرج الع -
CFU / ML = MF × N 
 أكثر مفالخاليا في الحقؿ الواحد  دمالحظة : في حالة تخفيؼ النموذج ) أي عندما يكوف عد

األخير ف ائؿ التخفيؼ المناسب ( ، وعميو فإف القانو ؿ سخمية عندىا يخفؼ النموذج بإستعما 25
 .يضرب في معاممة التخفيؼ
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 والجدوؿ التالي يوضح نوعية الحميب مف خالؿ عدد البكتريا في الواحد مممتر.

 جيد 105×5أقؿ مف 
 ضعيؼ 106×4الى  105×5
 رديء 107×2الى  106×4

 رديء جًدا 107×2أكثر مف 
 
 :  ( SPC ) Standard Plate Countد باألطباؽ القياسية ع. ال 2
األحياء المجيرية د عالمعتمدة بشكؿ روتيني في  Indirectمف الطرؽ غير المباشرة  تعد

تستعمؿ لعد األحياء المجيرية في الحميب ومنتجاتو ، وأساس ىذه الطريقة :  لألغذية، كما أنيا
انيا تعتمد عمى زرع النماذج المراد فحصيا في وسط زرعي مناسب ) بعد إجراء التخافيؼ 

د المستعمرات النامية بعد اف تضرب في دضف بدرجة حرارة مناسبة يمييا عالعشرية ( ومف ثـ الح
ميزات ىذه الطريقة إنيا تعد الخاليا الحية فقط وتتطمب وقت ومعدات مقموب التخفيؼ ، ومف م

 .أو مستمزمات عمؿ كثيرة ويمكف اعتمادىا كطريقة مناسبة لمعظـ منتجات االلباف
 :  SPCد باألطباؽ القياسية خطوات طريقة الع 

مممتر مف نموذج الحميب إلى قنينة  10مرة ( ثـ ينقؿ منيا  25ا ) ترج تمزج عينة الحميب جيدً  أ_
لمحصوؿ  Paptone waterمممتر مف سائؿ التخفيؼ مثؿ ماء البيتوف  90تخفيؼ تحتوي عمى 

حضر باقي التخافيؼ بنفس الطريقة لحيف الوصوؿ إلى التخفيؼ تومف ثـ  1/  10عمى تخفيؼ 
 المطموب . 

ؼ إلى طبؽ يمممتر مف كؿ تخف 1ينقؿ  ب_
اقع مكرريف ( ثـ يضاؼ و فارغ معقـ ) وب

مممتر مف الوسط  15 - 25إليو مف 
أو  Nutrient Agarالزرعي المناسب مثؿ 

Plate count Agar مع  . ويمزج النموذج
ليتصمب بدرجة حرارة  الوسط ثـ يترؾ

الغرفة.
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ساعة ) ويفضؿ في  48ـ لمدة  37 - 32تحضف األطباؽ ) بصورة مقموبة ( بدرجة حرارة  ج_
ريا اليوائية كتساعة العدد الكمي لمب 48ـ لمدة  32منتجات األلباف أف يكوف الحضف بدرجة حرارة 

  أخذ حجميا الطبيعي ويمكف رؤيتيا بسيولة.سمح لممستعمرات أف تيُ حتى 
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 التعرؼ عمى بعض أنواع بكتريا حامض الالكتيؾ
Learn about some types of lactic acid bacteria 

 ويعرؼ بالعربي بالمبف Yogurtوىي اليوغرت  أحد منتجات األلباف المتخمرة  مف خالؿ دراسة
 -حضر ىذا المنتوج بفعؿ نوعيف مف البكتريا وىما :يو الرائب 

1- Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus 
2- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

ا كرويً  ، يكوف النوع األوؿ 1:1إف نسبة االضافة ليذيف النوعيف مف البكتريا تكوف في البادي، 
أيصاؿ  وىناؾ عالقة تعايشية بيف ىذيف النوعيف ، إذ تعمؿ األولى عمى اعصويً أما الثاني فيو 
 % . 1.7% ثـ تتوقؼ وتبدأ الثانية بالعمؿ إلى أف تبمغ نسبة الحموضة  0.8الحموضة إلى 

مف  والتي يتـ DMCيتـ حساب العدد الكمي لبكتريا حامض الالكتيؾ أما بطريقة العد المباشرة 
الخاليا  فيي Viableيا حساب الخاليا الحية والميتة ، أما الخاليا الحية الحيوية مف نوع خالل

وذلؾ  SPC التي تستطيع االنقساـ والتكاثر فيتـ حسابيا عف طريؽ تقنية العد باألطباؽ القياسية
 بتوفير وسط زرعي مناسب ودرجة حرارة مثمى.
 -إف األساس العممي لحساب العدد الكمي ىو :

 ممـ بعد إزالة الطبقة الدىنية ألنيا تشوش 0.01. يحضر غشاء بكتيري مف المنتج بإضافة 1
 . 2سـ 1الرؤية وذلؾ بالزايموف أو األستوف وتوضع عمى الشريحة وتنشر بمساحة 

1 cm2 = 10×10 =  100 mm2 

 تحديدىاالعينية الصغرى( ويتـ )الحقؿ المجيري وىي المساحة التي نراىا خالؿ العدسة  .2
                   حيث يتـ تحديد المساحة Stage micrometerبواسطة شريحة خاصة وىي 

 (7/ 22النسية الثابتة )  xطر المربع قمساحة الدائرة( = نصؼ ال)
 فيساوي: MFأما المعامؿ المجيري 
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التي  N ستخرج قيمةتو يا يالبكتريا ف عددالحقوؿ  عددثـ يتـ حساب  4000- 2000ويصؿ مف 
 :Nيستخرج عدد الخاليا أو معدؿ عدد الخاليا في الحقؿ الواحد والمعبر عنيا بقيمة منيا 

  
عذد الخاليا المحسوبة في الحقول

 عدد الحقول
 

 ةدلالمعالكؿ مممتر وذلؾ بتطبيؽ  CFU بػيستخرج العدد النيائي لمخاليا والذي يعبر عنو  بعدىا
CFU / ML = MF × N 

 تخفيؼ النموذج ) أي عندما يكوف عدد الخاليا في الحقؿ الواحد أكثر مفمالحظة : في حالة 
األخير  خمية عندىا يخفؼ النموذج باستعماؿ سائؿ التخفيؼ المناسب( ، وعميو فاف القانوف 25

 يضرب في معاممة التخفيؼ .
 مالحظات في منتوج اليوغرت

  200اف اليوغرت يحتوي عمى ما يقارب x 106 - 1000 x 106 تعمرة خموية في مس
قص عبر الزمف ويعرؼ المبف الطازج مف إرتفاع عدد نابدا ىذا العدد بالتيالواحد و  الغراـ

 المجيرية. األحياء
 ستعمؿ المزرعة المختمطة تMixed culture ( فاألولى ترفع 2و 1مف البكتريا رقـ )

الطبيعية في % وتتراوح الحموضة  1.7% والثانية ترفعيا إلى  0.8ة إلى ضالحمو  نسبة
ة ( % أما في اليوغرت الحامضي فتتراوح الحموض 0.95إلى  0.85) مف  اليوغرت

 . % (1.2 إلى 0.95) مف
  رقـالنستيمؾ بكتريا حامض الالكتيؾ سكر الالكتوز وتنتج حامض الالكتيؾ فيخفض 

 لذا يحصؿ التخثر. يبدأ التخثر عندما 4.6إلى نقطة التعادؿ الكيربائي  pHالييدروجيف 
. pH ( 4:7 -4.6 ) وينتيي عند pH ( 5.3- 5. 2 )الييدروجيف  رقـال يتراوح

التي يكوف نموىا أسرع مف العصوية في بداية  حصؿ زيادة في أعداد البكتريا الكرويةت
ساعة ، أما في المرحمة األخيرة فيكوف  بعد مرور 1: 4 -3التخمر الالكتيكي بمقدار 

 نمو العصوية مقارب لمكروية.
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 الجزء العمي :
 إجراء التصبيغ البسيط لمتعرؼ عمى شكؿ بكتريا حامض الالكتيؾ. -1
صيغة كراـ لمكشؼ عف طبيعة جدرانيا الخموية أما موجبة أو سالبة لصبغة بالتصبيغ  -2

 كراـ.
 (H202إذ تضاؼ قطرة أو قطرتيف مف بيروكسيد الييدروجيف ) ،إجراء فحص الكاتميز -3

 ظيور فقاعات يكوف دليال عمى تموث المنتج. معيف مف المنتج في حالة إلى حجـ
بوجود الفينونفتاليف  NaOHمؿ مف المنتج مع قاعدة  9اخذ بإجراء عممية التسجيح  -4

 .ة عمى أساس حامض الالكتيؾحيالتسحيالحموضة  تقدير لغرض
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 دراسة األحياء المجهرية اإلبتدائية في الحميب الخاـ
Initial microflora of raw milk 

 (، Floraى األحياء المجيرية اإلبتدائية في الحميب )إبتدائي يعن Microfloraاف مصطمح 
 وىنالؾ ظروؼ كثيرة تدخؿ في تواجدىا سواء مف األجيزة و المعدات، فمف المعمـو إف الحميب

 يستيمؾ ، وتوجد أجناس مختمفة مف البكتريا في الحميب ثـأو يعقـ  يبسترالخاـ يصنع بعد أف 
 الخاـ ، إف أعداد وأنواع األحياء المجيرية بعد اإلنتاج مباشرة تعكس مدى التموث الميكروبي

 الخاـ خالؿ اإلنتاج ، وعميو فاف األحياء اإلبتدائية تحدد بدرجة الحرارة التي يبرد عندىا الحميب
 مئوية أو أقؿ فانيا )أي ىذه الدرجة( تعمؿ عمى منع 4د تبريد الحميب وخزنو عمى درجة فعن

 .ساعة 24تكاثر البكتريا عمى أقؿ تقدير لفترة 
 إستالـ نموذج الحميب الخاـ فمف أىـ األمور التي يتطمب دراستيا مف أجؿ تقييـ أو إعطاء عند

 صورة عف ىذا النموذج كاالتي:
 العدد العاـ لألحياء المجيرية حيث يستخدـ وسط General viable countيسمى ب ىناؾ ما 

زرعي، مالئـ لمعرفة كؿ األحياء المجيرية واف تتواجد باعداد مسموح بيا وعند تجاوز ىذه 
 .مف الحد المسموح بو يجب إعادة النظر في عمميات الحمب و ظروؼ اإلنتاج األعداد

 ا عمى الظروؼ الصحية والصحيحة التي جمع فييامؤشرً تعد دليال و لبكتريا األخرى التي مف ا 
 Coliformىي بكتريا القولوف  Hygiene or Sanitationالحميب و التي تقع تحت مصطمح 

 Spore ( كذلؾ يتـ الكشؼ عف البكتريا المكونة لألبواغFecalوعمى وجو الخصوص البرازية )
Forming   وعمى وجو التحديد بكترياBacillus المحممة  وأنواعيا كما يتـ الكشؼ عف البكتريا

 .Lipolyticمة لمدىوف حمو البكتريا الم Proteolyticلمبروتيف 
( في الحميب Spore Forming bacteriaالكشؼ عف البكتريا المكونة لألبواغ )أوًًل : 

 : الخاـ
 المتطرفة عف باقي أنواع األحياءتعد مف البكتريا التي تنفرد في كونيا مقاومة الحرارة والظروؼ 

 تحمؿ حرارة أعمى مف األنواع األخرى. وألجؿ حساب البكتريا المكونةتالمجيرية بمعنى أنيا 
 : ( في نموذج حميب نتبع الخطوات األتيةSpore Formingاألبواغ )
ومعقمة زجاجية نظيفة و  أنبوبةمممتر مف الحميب الخاـ ويوضع في  10-5يسحب   -1

، (فييا محرار لقياس درجة الحرارة و الثانية يوضع صلمفحاألولى  فوبتيأنب)تستعمؿ 
 Ascoptic معقمةأف يكوف العمؿ تحت ظروؼ  يجباإلشارة إليو  ومما تجدر

Technique معقمة لمتعرؼ عمى األحياء المجيرية الموجودة أنابيباستخداـ  بمعنی 
 .في الحميب فقط
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د دقائؽ )أي تحسب المدة الزمنية عن 10لمدة ـ 80تسخف األنابيب إلى درجة حرارة  -2
 قؿ األنابيب إلى حماـ ثمجي لغرض تبريدىا.تنالوصوؿ ليذه الدرجة ( ثـ 

 إلى ( وباالمكاف إجراء تخافيؼ لمعينو بعد تبريدىا) ينقؿ حجـ معيف مف النموذج المبرد  -3

 حضريالذي  (Starch milk agar)اطباؽ معقمة بواقع مكرريف ثـ يصب الوسط الزراعى 
 ا مف المكونات األتية :ريً بمخت

 100 ml   Nutrient Agar 

Skim Milk 1 ml 

 ml  1  Soluble Starch (10%) 

نمو   Inhibitionبطثتيمتص المواد التي أ النشإف اليدؼ مف إضافة النشا في ىذا الوسط كوف 
ىذه المواد: الحوامض  أو إنبات األبواغ فتعمؿ عمى إعاقة تحوؿ األبواغ إلى خاليا خضرية ومف
 إمتصاصيا . الدىنية غير المشبعة والتي قد تكوف موجودة في الوسط فيعمؿ النشا عمی

 (Thermoduric Bacteriaالكشؼ عف البكتريا المقاومة لمحرارة ) ثانًيا :
 في أنبوبة زجاجية نظيفة ومعقمة الحميب الخاـ ويوضع مممتر مف 10-5يسحب مف  -1

 ستعمؿ انبوبتيف األولى لمفحص والثانية يوضع فييا محرار لقياس درجة الحرارة ( .)ت
عند ـ لمدة نصؼ ساعة حيث بحسب الوقت  60يسخف النموذج إلى درجة حرارة  -2

 الوصوؿ ليذه الدرجة .
مممتر (  1حجـ معيف ) موذج ثـ ينتقؿنالالزمة لمالتخافيؼ  جریبرد األنابيب مباشرة وتُ تُ  -3

أو  Nutrient Agarالوسط الزرعي  إلى األطباؽ المعقمة ويضاؼ مف كؿ تخفيؼ
تصمب الوسط في درجات  وتحضف األطباؽ بعد Plate count Agarالوسط الزرعي 

 ووقت مختمؼ. حرارية

 Plate Cout Agar وسطوىو نفس مكونات ال Nutrient Agarإف الوسط الزرعي العاـ ىو 

 Nutrientاألخرى لوسط  عدا أف األخير يحتوي عمى سكر الكموكوز فضال عف المكونات ما
Agar . 
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 Proteolytic Bacteriaالكشؼ عف البكتريا المحممة لمبروتيف  ثالثًا :

 الحميب ىو الكازيف الذي يعطي الموف األبيض تعمؿ البكتريا المحممة لمبروتيف عمى بروتيف
وعند تحممو بفعؿ األنزيمات المحممة  يكوف بشكؿ غروي في الحميبالذي ـ لمحميب و توالمع

ـ أي يتحوؿ تالمعيفقد الموف األبيض ف يتحوؿ الكازيف إلى مركبات ذائبة  proteasesلمبروتيف
 شفافة إلى ىالة
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 باتباع الخطوات األتية: ويتـ الكشؼ عف ىذا النوع مف البكتريا 

 .لعينة الحميب المراد فحصياتجرى التخفيؼ  -1
مف  )المحضر Milk Agarمممتر مف كؿ تخفيؼ ويضاؼ الوسط الزرعي  1ينقؿ  -2

المضاؼ إلى الوسط الزرعي المغذي  Skim Milkمف الحميب الفرز  10%
Nutrient Agar . 

 ـ: لغرض نمو7ـ )32ـ وأخرى بدرجة حرارة 7توضع النماذج في الحاضنة بدرجة حرارة  -3

الحرارة  بكتريا المحبة لدرجات نموـ: لغرض 32و  Psychotropicالبكتريا المقاومة لمبرودة 
 (. Mesophilicالمتوسطة 

 تحيط بالمستعمرات النامية مما يدؿ Clear Zoneىالة شفافة  بظيورالنتيجة الموجبة تكوف و 
 عمى وجود البكتريا المنتجة لالنزيمات المحممة لمبروتيف.

 Lipolytic Bacteriaالكشؼ عف البكتريا المحممة لمدهوف  رابًعا:
 ويتكوف مف : Tributyrin Agarويتـ الكشؼ عنيا بإستعماؿ الوسط الزرعي 

5 gm  Peptone 

3 gm   Yeast extract 

12 gm   Agar 

وتخمط مع  ـ 80في المؤصدة وتبرد إلى درجة حرارة  والتي تذاب في لتر مف الماء المقطر وتعقـ
وتحضف عمى  مازج المحضرة كما في الفقرة السابقةلناعمى  ثـ تصب Tributyrinغـ مف  10
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شفافة تحيط بالمستعمرة  اإلستدالؿ عف النتيجة الموجبة بظيور ىالة ـ ويمكف32درجة حرارة 
 مف قبؿ البكتريا المنئحة لألنزيمات المحممة لمدىوف. نتيجة تحمؿ الدىوف

 
 :Coliform bacteriaالكشؼ عف مجموعة بكتريا القولوف خامًسا : 

أو الوسط  Violet Red Bile Agarيتـ باستعماؿ أحد األوساط الزرعية 
 ساعة . 48ـ لمدة 37ومف ثـ الحضف بدرجة حرارة   MacConikey Agarالزرعي

 مالحظات هامة:
 ة أو القابمية عمىيعني حساب الخاليا التي ليا القدر  General Viable Countأف مصطمح 

 اإلنقساـ فقد تكوف الخمية حية لكف ليس ليا القدرة عمى النمو والتكاثر أما عند تطبيؽ طريقة العد
ة والميت، أي تحسب الخاليا الحية  Total countفانو يتـ حساب العدد الكمي  DMCالمباشرة 

حساب  )غير المباشرة( لغرض SPCعمى السواء، وعند تطبيؽ طريقة العد باألطباؽ القياسية 
General Viable  يستعمؿ الوسط الزرعيPlate count Agar  بعد إجراء التخافيؽ الالزمة 

 ويتـ الحضف حسب نوع البكتريا المراد الكشؼ عنيا أي يمكف معرفة كؿ نوع عمى ضوء درجة
 حرارة الحضف .
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 األحياء المجهرية في األجباف
Cheese Microbiology 

 : ياف إلى نوعيفجاألتشتمؿ دراسة األحياء المجيرية في 
 ضاجياناجانب يتعمؽ باألجباف المنضجو وتطور األحياء المجيرية فييا خالؿ فترة  - أ

متابعة عمميات اإلنتاج وتطور األعداد فضال  تجرى عممية( لذا Startersالجيف  ئبواد)
 دىني.واليني البروت ؿالتحمة الحظومالنماذج  عف تحميؿ

 نماذج مف ؤخذفت المموثاتية لمجبف وىو يشمؿ بالمايكرو الجانب االخر يتعمؽ بالنوعية  - ب
ستذكر ليا بعض الفحوص كما  ىوتجر المجيري لألجباف  الحمؿموقوؼ عمى لاالجباف 

 .الحًقا

 Samplingأخذ النماذج 
الخطوات  إذ يترتب عمييا باقي األجبافأي نوع مف  عد مف الخطوات الميمة والرئيسة عند دراسةتُ 

كانت ىذه  فإذاط بالخطوات الالحقة يعتمد بشكؿ كبير عمى ىذه الخطوة ، بوالضقة دالومعيار 
وانما  ا فميس لو أي معنیحً صحيىا حتى واف كاف عدالخطوة غير مضبوطة فإف كؿ عمؿ ب

 اطئة.خيترجـ إلى نتائج 
 فكمما ( ائؿالنموذج ىو الوزف أو الحجـ )صمب أـ سإف الجانب االخر الميـ في عممية تحضير 

والتي  غراـ 25أفضؿ مف  ـغرا 50نأخذ  عندمابمعنی  ،يكوف أفضؿ لمكميةؿ ثا وممكاف كبيرً 
كاف  ربأكفكمما كاف الوزف  1/10غراـ وىكذا ولكي نحصؿ عمى تخفيؼ  11ىي أفضؿ مف 

ف      وز ما لعً بطر ..ألخ( يكوف تقالم توف ، ماءبالبماء )ف حجـ سائؿ التخفيؼ أکما  أقؿ أالخط
 الحصوؿ عمىأو التخفيؼ  سائؿحجـ ليكوف  9ضرب أي وزف مف النموذج في الرقـ يُ ) إذ 

 وفي حالة عدـ الحصوؿ عمى نموذج تسمـ( ، وفي الحاالت التي يحدث فييا  1/10تخفيؼ 
ي ف منو، غراـ 5غراـ او  4 فقطحالة التسمـ بكمية كافيو مثال بقي مف ل والمسببالغذاء المموث 

ؿ التخفيؼ عمى أساس الكمية التي لديؾ حتى تستخرج التخفيؼ ئسايصمـ حجـ  ةالحال ىذه
 .بسانالم

 طريقة أخذ النموذج
غراـ لألجباف الطرية  50عف  حجـ النموذج يفضؿ أف ال يقؿ

أما  ج،كنموذفتؤخذ بأكمميا ة الصغير الحجـ، أما العبوات  ةالصغير 
الناحية  دراستو مف يرادفي حالة قالب جبف طري صغير 

بفاحص الجبف  المايكروبية في ىذه الحالة يستعمؿ مايسمى
Cheese trier. Cheese trier  
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 مالئمة باستعماؿ فإف النموذج يؤخذ بشكؿ أكثر الكبيرة ذات الحجـو ةالصمباف باألجفي حالة  
 تغرز ىذه األداة باتجاه المركز مف أحدإذ  ة،معقمذكرت بشرط أف تكوف  يتالفاحص الجبف أداة 

مف سـ                                20-10 عف لمقالب وبعمؽ أليقؿ ةالمسطحالجيات 
 دور بحيث تحصؿ عمى عمود الجبف ويقطعتو الحافو 
 سـ مف العمود مف جية الخارج والتي تحتوي 2بمقدار 

 رفعو  الذي تـ عمى القشرة التي تقطع وتزاؿ مف العمود
 بيذه األداة وتعاد إلى مكانيا الذي اخذت منو في القالب

 الحشرات والفطريات ويؤخذ المتبقيب وذالؾ لمنع التموث
 عمود إلجراء الفحوص المجيرية والكيميائية، وقد يكوف

 غراـ فيقطع 50ف الذي يرفع بيذه األداة أكثر مف بالج
 .النموذج ويؤخذ الوزف المطموب 

 Sample Treatmentمعاممة النموذج 
 غراـ1يضاؼ إلى قنينة سائؿ التخفيؼ األولي فقط )المستعممة في سمسمة التخافيؼ العشرية( 

 Peptone waterتوف بالبمممتر مف ماء  100إلى  Sodium citrateمف سترات الصوديوـ 
 وذالؾ لعرض تشتيت (Sodium citrate  /Peptone water% 1)األولى فقط  القنينةفي 
طالؽ األحياء المجيرية لغرض حسابيا ودراستيا أي بمعنى إف الخثر   Sodium citrateة وا 

 بجياز الياضـ ةباالستعانويتـ ذلؾ  Emulsificationيؤدي إلى عممية استحالب 
Stomacher حيث يوضع نموذج الجبف في كيس ويضاؼ إليو سائؿ التخفيؼ المذكور أعاله 

 الجياز عمى الكيس عمى تشتت الخثرة فتنطمؽ ويوضع الكيس داخؿ الجياز فتعمؿ ضربات
 األحياء المجيرية ليمكف دراستيا بعد إجراء التخافيؼ المتسمسمة .

  peptone Water حتوي فقط عمى ماء الببتوف يأما بقية التخافيؼ فتجري في سائؿ تخفيؼ 

ة مممتر ماء فقط ( ويتـ حساب مجاميع األحياء المجيري 100في    peptoneغـ  0.1)
 : كاآلتي
 ومف ثـ ةبعد إجراء التخافيؼ العشرية الالزم General viable countحساب  -1

 .يـو  3ـ لمدة  32الحضف بدرجة حرارة 
 والتي تعتمد عمى البادی ةفي األجباف المنضج Lactobacillusبكتريا  عددحساب  -2

 ساعة بإستعماؿ الوسط 72-48ـ مدة  37-35في عممية تصنيعيا بدرجة حرارة 
 (.,Rogosa and Sharpe Agar) MRS Agar  De Manي عالزر 
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 Enterobacter aerogenes , Escherichia coliحساب عدد كؿ مف بكتريا  -3

 والحضف بدرجة Violet Red Bile Agar (VRB) Agarبإستعماؿ الوسط الزرعي 
 . ةساع 24ـ لمدة  37حرارة 

 يالزرع الوسطبإستعماؿ  Molds and Yeastsحساب العدد الكمي الخمائر واألعفاف  -4
(Potato dextrose Agar (PDA  يوـ. 5-3ـ لمدة 28-22والحضف بحرارة 

  بإستعماؿ الوسط الزرعي Staphylococcus aureusحساب عدد بكتريا  -5
Mannitol salt agar  وذالؾ بواسطة تمقيح سطحي لالطباؽ Surface 

inoculation  زجاجي  طة قضيبواسوالنشر بمممتر مف التخفيؼ  0.1إذ يتـ وضع
L-Shape 24ـ لمدة  37حرارة  ويوزع ىذا الحجـ بشكؿ متجانس والحضف بدرجة 

 ساعة.
 DMCف أيضا باالستعانة بطريقة بالجيمكف حساب العدد الكمي لالحياء المجيرية في  -6

 ثـ توضيحو في المختبر األوؿ حيث تؤخذ قطرة مف التخفيؼ اإلبتدائي وتنشر اوكم
 ثـ تكمؿ باقي الخطوات. Filmعمى الشريحة الزجاجية بييئة غشاء 

 وات العمؿ :خط
 90إليو  ويضاؼ ةمعقم ةغـ مف الجبف المحمي أو المستورد ويوضع في جفن 10يوزف  -

ييرس جيدا لحيف  ثـ sodium citrateاألولى الحاوي عمى  ةمف سائؿ التخفيؼ القنيت
 1/10فيصبح التخفيؼ  الحاوية عمى سائؿ التخفيؼتفتيت الخثرة ثـ يعاد إلى القنينة 

 حضر باقي النخافيؼ .تومنو 
الخاص  مممتر مف كؿ تخفيؼ إلى أطباؽ معقمو ثـ يصب الوسط الزرعي 1ينقؿ حجـ  -

 المذكورة سابقا. بو ةالخاصبكؿ فحص وتحضف النماذج كؿ حسب درجة حرارة الحضف 
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 األحياء المجهرية في الزبد
Butter Microbiology 

الطبيعي  ج مف خالؿ عممية الخض ) لمقشدة أو لمحميب (تند مف منتجات األلباف التي تُ بعد الز يُ 
 ستعمؿتمف الطرؽ القديمة التي د باف عممية تحويؿ دىف الحميب إلى ز  ر،المخمالحميب او 

 -، وىناؾ عدة أنواع مف الزبد مثؿ :ألجؿ حفظ دىف الحميب
وعادة ما يطمؽ   Pasteurized cream butter  القشدة المبسترة لزيد المصنع مف - أ

 ئ.بدوف إضافة بكتريا الباد وُيصنعد الحمو بالز  عميو
ئ بإضافة بواد ىوتجر  Ripened cream butterد المصنع مف القشدة المنضجة بالز  - ب

 بكتريا حامض الالكتيؾ إلعطاء النكية والخصائص الحسية المرغوبة.

%  ( 2.5إلى  0.5وتتراوح نسبتو في المنتج النيائي مف )  NaClقد يضاؼ ممح الطعاـ 
 ويساعد الممح في الحد مف نمو األحياء المجيرية فضال عف إعطاء الطعـ المرغوب .

 وبالتالي Creamإف عممية الخض تعمؿ عمى ازالة العديد مف األحياء المجيرية في القشدة 
 د.بمف األحياء المجيرية مع منتج الز ويبقى جزء  Cream Milkتكوف مع حميب الخض 

 Samplingأخذ النموذج 
 في أخذ نماذج Cheese trier يستعمؿ فاحص الجبف -

د بفإذا كاف قالب الز  د وحسب نوع القالب المنتج ،بالز 
 مف نقطتيف متقابمتيف مف ثالث مواقع كبيرة ، فيؤخذ

عشوائية تؤخذ عينة  مف األعمى والوسط واالسفؿ ، ثـ
 وتوضع غراـ 60الثالث بوزف اليقؿ عف  مف المواقع

انتشار الطور المائي ألف  في قنينة معقمة ويسمح
لحيف إجراء  ألحياء المجيرية تكوف منتشرة فيوا اغمب

 الفحوص المايكروبية.
 طيس قنينة النموذج فيغتبلؾ ذيذاب النموذج بسرعة و  -

التسمح لألحياء المجيرية  حتى ترة القصيرةـ ) الف45 حماـ مائي بدرجة حرارة التتجاوز
 .حب مع النموذج(ُتسو  مف التكاثر وبالتالي تتضاعؼ أعدادىا

 مرة خالؿ دقيقة واحدة. 50برج القنينة  وذلؾمنموذج الذائب لسريع يجرى خمط  -
 مؿ مف النموذج الذائب إلى 10حجـ وذلؾ بنقؿ /إجراء تحميؿ لمنموذج عمى أساس حجـ -
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األولى  قنينة التخفيؼ ى% إل1تضاؼ سترات الصوديوـ بنسبة ) سائؿ التخفيؼ مؿ مف  90
سائؿ اف  ،مممتر 250 -200قنينة سعتيا بيدؼ إستحالب الدىف وتجانس المنتوج ( في 

 Ringerأو يسمى  Quarter strength ringer solutionsالتخفيؼ المستعمؿ يطمؽ عميو 
solutions : والذي يتألؼ مف- 

Grams per liter                Typical Formula 

           5,2                                                          Sodium chloride 

         .01.2                                      Potassium chloride   

          .015                            Calcium chloride 6H2 0 

           .0.2                              Sodium bicarbonate 

           1                                                       Agar 

 

سائؿ  تذاب المكونات في لتر واحد مف الماء المقطر ويعقـ الوسط عف طريؽ المؤصدة ، يحتوي
إجراء  % لغرض تثبيت المستحمب ، وعند 0.1بنسبة  Agarالتخفيؼ أعاله عمى مادة األكار 

ـ 45ارة حر  ات والزجاجيات األخرى وسائؿ التخفيؼ بدرجةصد تكوف المابالتحميالت المختبرية لمز 
 -ىناؾ ثالثة أنواع مف المحاليؿ المستعممة في التخفيؼ وىي . دبلمنع تصمب الز 

1-  Hypotonic :  يكوف تركيز المحموؿ خارج الخمية أقؿ مف تركيز المحموؿ داخؿ
 .فؽ إلى داخؿ الخمية وتوسعيا وبالتالي إنفجارىادمما يجعؿ جزيئات الماء تت الخمية

2-  Hypertonic  يكوف تركيز المحموؿ خارج الخمية أعمى مف التركيز داخؿ الخمية :
 .ويتسبب انكماش الخمية وبالتالي موتيايعمؿ عمى ىروب جزيئات الماء إلى الخارج  مما

3- Isotonic  لتركيز الداخمي لمخاليا وبالتالي ىنالؾ دخوؿ: يكوف تركيز المحموؿ مساوي 
 وخروج منتظـ لجزيئات الماء وبالتالي يقع عمى عاتقنا اختيار المحموؿ الذي يكوف مف

 لممحافظة عمى الخاليا. مف المحاليؿ ىذا النوع

 

  
 90د ويوضع في بغراـ مف الز  10حجـ مف خالؿ اخذ /يؿ النموذج عمى أساس وزفحمويمكف ت
 .مرة 25سائؿ التخفيؼ ويرج بحدود  مممتر مف

 

Hypotonic Isotonic Hypertonic 
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 الفحوص المايكروبية لمزبد

 General في تقدير الخاليا الحية الفعالة Plate count agarإستعماؿ الوسط الزرعي أوًًل : 
viable count لكؿ مف :- 

 مف خالؿ حضف األطباؽ Psychrotrophic bacteriaالبكتريا المقاومة لمبرودة  -1
 .يوـ 10-7"ـ مدة 7بدرجة حرارة 

 النماذج حضفبوذلؾ  Mesophilic bacteriaالبكتريا المحبة لدرجات الحرارة المعتدلة  -2
 .أياـ 3ـ لمدة  32في درجة حرارة 

 Potato dextrose agarالكشؼ عف الخمائر واألعفاف باستعماؿ الوسط الزرعي  ثانًيا :
(PDA)  يوـ 5-3ـ مدة 25وذلؾ بحضف النماذج في درجة حرارة. 

 Violet وذلؾ باستعماؿ الوسط Coliform bacteriaتقدير العدد الكمي لبكتريا القولوف  ثالثًا :

Red Bile Agar ساعة 24لمدة ـ 37ف النماذج بدرجة حرارة ضوح. 
 وذلؾ باستعماؿ الوسط Proteolytic bacteriaالكشؼ عف البكتريا المحممة لمبروتيف  رابًعا :

Milk agar . 

 الوسط الزرعي بواسطة Lipolytic bacteriaالكشؼ عف البكتريا المحممة لمدىف  خامًسا :
Tributyrin agar . 

 وذلؾ Halophilic bacteriaالكشؼ عف البكتريا المتحممة لمتراكيز الممحية العالية  سادًسا :
تنمية فيؼ العشرية وكذلؾ افي تحضير التخ NaCl% مف كموريد الصوديوـ  15باستعماؿ 

األتي  المضاؼ لو نفس التركيز مف الممح ، ويوضح الجدوؿ Nutrient agarالنماذج في وسط 
 المايكروبية لمزيد المبستر في الغراـ الواحد.أبرز الحدود 
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 Dairy Starter Culture Testsفحوصات بادئ المبف 
 ىناؾ العديد مف الفحوصات التي يمكف إجراءىا لمبوائ المستخدمة في مجاؿ األلباف :

 :  Voges - Proskauer ( VP ) Testبروسكار  -فحص فوكاس 
التي ستذكر الحقًا ، والغاية مف ىذا الفحص   IMViC Testُيعد ىذا الفحص ضمف فحوصات 
التي تنتج بفعؿ بعض األحياء المجيرية وُيجري   Diacetylوىو الكشؼ عف مركبات النكية 

الفحص باإلعتماد عمى بعض األوساط الزرعية والكواشؼ الكيمياوية التي تدؿ عمى وجود مركب 
 حص . النكية مف خالؿ ظيور نتائج لونية خاصة لمف

 
 : Cultural Examinationsاإلختبارات المزرعية خامًسا : 

   General Viable Countأ . تقدير العدد الكمي الحيوي 
أي حساب الخاليا التي ليا القدرة عمى األنقساـ والتكاثر وىي نقطة ميمة ألف خاليا البادئ يجب 

بيدؼ الحصوؿ عمى المنتج المبني ضمف المواصفات المطموبة ،  أف تكوف خاليا حية ونشطة
 . SPCويستعمؿ لتطبيؽ ىذه الخطوة بوساطة تقنية العد باألطباؽ القياسية 

  Detection of Contaminantsب . الكشؼ عف المموثات 
الكشؼ عف األعفاف والخمائر : تستعمؿ األوساط المالئمة لنموىا والتي أشير إلييا 

 5 - 3ـ لمدة °25ويتـ الحضف بدرجة حرارة   PDAمثؿ : الوسط الزرعي سابقاً 
 يوـ . 

الكشؼ عف أنواع بكتيرية أخرى غير بكتريا البادئ : يستعمؿ الوسط الزراعي العاـ 
Nutrient Agar   3ـ لمدة ° 32وتحضف األطباؽ ىوائيا أو الىوائيا بدرجة حرارة 

 يوـ . 
أو   MacConkey Agarف خالؿ الوسط الزرعي م  Coliformالكشؼ عف بكتريا

 ساعة . 48ـ لمدة ° 37ثـ الحضف عمى درجة   Violet Red Bile Agarالوسط 
 
 
 
 
 
 
 
 


