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 الخامسةالمحاضرة 

 المجهرٌة فً األلبان المتخمرةاألحٌاء 

 استخدم الذي الخام للحلٌب المٌكروبٌة للنوعٌة حقٌقٌا انعكاسا المتخمرة الحلٌب لمنتجات المٌكروبٌة النوعٌة تعد

 عالٌة مٌكروبٌة مواصفات ذو ٌعد المٌكروبٌة النوعٌة عالً حلٌب من المصنوع الجبن أن بحٌث إنتاجها، فً

 تتزاٌد المٌكروبٌة النوعٌة منخفض حلٌب من المصنع اللبن أو الجبن أن حٌن فً ، طوٌل خزنً عمر وٌمتلك

 دورٌن تلعب المتخمرة األلبان فً المجهرٌة األحٌاء وعادة .محدودة فترة وضمن والفساد التلف إمكانٌة فٌه

  .المصنع قبل من علٌها السٌطرة ومدى للحلٌب انتقالها وطرٌقة األحٌاء هذه نوعٌة ٌحددهما مهمٌن

، أعفان ،  كترٌاب) ت عٌة محددة من المٌكروباتنوالدور األول هو الدور اإلٌجابً وٌقصد به استخدام 
وذلك عن طرٌق إفساح المجال  الجبان أو منتجات الحلٌب المتخمرةإلنتاج أنواع محددة من (  خمائر

رة المعدة لتصنٌع الجبن مما ٌنتج الحلٌب أو الخثلهذه الكائنات للنمو والقٌام بالفعالٌات الحٌوٌة فً 
و فً هذه الحالة فان المٌكروبات هذه  وزٌادة قابلته حفظةمنتج النهائً تحسن فً نكهة وطعم ال هعن

 .تعرف بالبوادئ

وهذا ناتج من قدرة بعض الكائنات على إفساد وإتالف األجبان : الدور الثانً أو الدور السلبً 
فً الصفحات التالٌة سنوضح . المصنعة ومنتجات األلبان المتخمرة خالل فترات التصنٌع أو اإلنضاج

 .تفاصٌل كل دور على حدة



 :لألحٌاء المجهرٌة فً منتجات األبان المتخمرةالدور اإلٌجابً 
منفردة أو أو أعفان أو خمائر لبكترٌا   Culturesعبارة عن مزارع هً ( Dairy starters) إن بوادئ األلبان  

نكهة أو الشرش إلضفاء الحلٌب أو الجبن أو فً تنمى ( Active and Harmlessوغٌر مؤذٌة مجتمعة تكون فعالة 

 المختلفةمعٌنة لمنتجات األلبان طعم أو تحسٌن نسجة أو إعطاء خصائص 

 :البوادئ نبذة تارٌخٌة عن 

أعتمد اإلنسان وآلالف السنٌن على األحٌاء المجهرٌة الموجودة 

إلتمام  Natural Bacteria Floraبشكل طبٌعً فً الحلٌب 

وقد كانت هناك . الجبن أو اللبنالتحمٌض بهدف تحضٌر خثره 

جهود كبٌرة بهدف فهم ما الذي ٌحدث أثناء تحمٌض الحلٌب 

قام لٌستر بعزل بكترٌا من  1878ففً عام . بشكل طبٌعً

الحلٌب لها القدرة على إنتاج حامض الالكتٌك وأسماها عند إذ 

ومن ثم قام بعزل  Streptococcus lactisبمكورات الحلٌب 

اغلب أنواع البكترٌا الموجودة فً الحلٌب والتً لها القدرة على 

و  Streptococcus lactisالٌوم . إنتاج الحامض فً الحلٌب

من أهم البكترٌا  تعدان Streptococcus cremorisبكترٌا

المستعملة كبوادئ من أجل بدء التخمرات فً الحلٌب و الجبن 

 والمنتجات األخرى

 
Streptococcus lactis  



 ً ة القرن الماض ً بدٌا ب   Weigmannو  Coonو    Storchالباحثونأستنتج (  1900) ف بأن تحمٌض الحٌل

ٌا الموجودة بشكل  ً صناعة الزبد كان معتمدا على البكتر ب المستخدم وإنضاج القشطة المستعملة ف ً الحٌل ً ف ع طٌب

ك كأول نظام . لإلنتاج ٌا حامض الالكٌت ة من بكتر حضر ومن هنا بدأ الباحثون باستخدام أنواع نٌق للبوادئ وقد كانٌ 

ً صناعة الزبد ٌات صغٌرة منه إلى القشطة الطازجة ف ٌنقل كم ً صناعة الجبن. ٌومٌاً و ق النظام ف  .  بعد ذلك تم تطٌب

ط البوادئ لقد كانت  ً المعمل، وقد   Mixtureاألولى عبارة عن مخاٌل ٌا ف وم ٌتم تحضٌرهاٌ  ٌا غٌر معروفة  من بكتر

ً هذا النظام لفترة تزٌد عن  ً بعض المصانع 30أستمر العمل ف  .سنة وأعطت نتائج جٌدة ف

ولوجٌة  وقد تمت دراسة هذه البوادئ من الناحٌة  ٌا أنها النتائج أظهرت فالمٌكرٌب تحتوي على سالالت مختلفة لبكتر

Streptococcus cremoris   ٌا  ، من ٌا احتوائه على بكتر ب المحمض تلقائ جهة أخرى فقد أظهرت دراسة الحٌل

Streptococcus lactis   ً ً البوادئوالت ً ف ع  .كانت تعتبر غٌر موجودة بشكل طٌب

 
من الحلٌب المتخمر عزلة  349األنواع البكتٌرٌة فً بدراسة   Hoyleو Nichols انالباحثقام  1948فً عام 

 :ماٌأتًوجد حٌث طبٌعٌاً 
 . Streptococcus cremorisعزلة كانت لبكترٌا  277

  . Streptococcus lactis  عزلة وجدت لبكترٌا 72
 :فً اآلونة األخٌرة تم استبدال أسماء هذه البكترٌا وذلك لألسباب التالٌة

 .أن الشكل الخارجً لهذه البكترٌا ٌمٌل لٌصبح عصوٌا قصٌرا بعد فترة وٌفقد الشكل الكرويوجد  -1
هذه البكترٌا والبكترٌا العصوٌة كبٌر جدا ولذلك أصبح هذه البكترٌا بعرف بـ  مابٌنالتقارب الجٌنً إن  -2

Lactococcus lactis spp. Lactis  و Lactococcus lactis spp. cremoris  ًوهذه هً التسمٌة الت

وقد استمرت الدراسات حول هذٌن النوعٌن ووجودهما فً  .ظلت معتمدة لهذٌن النوعٌن من البكترٌا لحد اآلن

على نمو  Overgrownالحلٌب، وان أحد هذه الدراسات أوضحت بأن البكترٌا الثانٌة ٌكون نموها هو الغالب 

إن هذه الدراسات قد أصبحت السبب وراء كون البكترٌا األولى هً الوحٌدة التً وجدت  .سالالت النوع األول

   .البكتٌرٌة للنوع األول أكثر من النوع الثانً العاثٌاتفً البوادي هذا عالوة على انتشار 



 تستعمل الحقلٌة الجبن مصانع كانت 1930عام فً

 Mixed المختلطة السالالت ذات البادئ مزارع
strains Starters غٌر البكترٌا من ألنواع 

 تحضر المزارع هذه أن حٌث .الهوٌة معروفة

 الالكتوز مع المتخثر الحلٌب مزرعة خلط بواسطة
 فً المجفف الناتج ٌعبئ  ثم األفران فً تجفف ثم

  اإلنتاج مناطق إلى القنانً تشحن ثم صغٌرة قنانً

 .المختلفة

 وجود إلى الدراسات أشارت 1935 ًوف 

 فً فشلت التً البوادئ فً البكتٌرٌة العاثٌات
 Slow starters   ٌسمى ما أو الحامض إنتاج

 غٌر المختلطة البوادئ استبدال تم السبب ولهذا

 ببوادئ األجبان معامل فً الساللة معروفة

  منفردة سالالت من ومكونة الهوٌة معروفة

 طوٌلة لفترات النظام بهذا العمل لٌبقى مختلفة

  الخلٌطة البوادئ بنظام بعد فٌما استبدل حٌث
 الساللة معروفة



  Classification of Starters  تصنيف مزارع البادئ
ورلك باالعتماد على  والمتخمرات  الجبنالعذيذ من األسس التي يمكن االعتماد عليها في تصنيف بىادئ  هناك 

  : األولىفي المحاضرة ت رركاألسس التي 
 
 على نوع الكائن باالعتماد ٌمكن التقسٌم

   إلىالمجهري حٌث تقسم 

هو الحال فً معظم أنواع كما : بوادئ بكترٌا -1

البوادئ المستخدمة فً إنتاج وتصنٌع األجبان 

 .واللبن والزبد المنضج  المنضجة

 Penicilliumمثل عفن  األعفانبوادئ  -2

 .والكامامبرت الركفورتالمستخدم فً إنتاج جبن 

غالبا ال تستخدم فً تصنٌع والتً  بواديء -3

األجبان ولكن تستخدم فً إنتاج منتجات األلبان 

 .Kummis , Kefirمثل  الخاصة المتخمرة

camembert cheese 



إلىعلى الشكل الخارجً للكائن حٌث تقسم مثال بوادئ البكترٌا االعتماد ب التقسٌم ٌمكن 

    Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus  كباديء بكترٌا اللبن البلغاريالعصوٌة البكترٌا  -1

 بكترٌا  مثلالكروٌة  االبكترٌباديء  -2

 Leuconostoc  lactis ssp. lactis  biovar diacetylactis  

  Leuconostoc  lactis ssp. Lactis biovar mesententeroidsوبكترٌا 

 نوعا ثالثا ٌقع بٌن هٌن النوعٌن هما البكترٌا العصوٌة الكروٌة مثل بكترٌا وهناك 

Lactococcus lactis ssp. lactis   وبكترٌاLactococcus lactis ssp. cremoris  

إلى بوادئ إلى  تقسم حٌث للكائن المثلى النمو حرارة درجة على االعتمادب التقسٌم ٌمكن   

 ° م30 – 20النمو على درجة حرارة  التً تفضل  :Mesophilic  startersمعتدلة الحرارة  البواديء -1

 °م45-40والتً تفضل النمو على حرارة  Thermophilic  startersمحبة للحرارة بوادئ ال -2

   

Note: Mesophilic starters are used for cheddar and Goda cheese 
while Thermophilic starters are used for Italian and Swiss cheeses 

 



 ٌمكن اعتماد نواتج الفعالٌات الحٌوٌة وقدرت البادئ على إنتاج األحماض حٌث تقسم إلى كذلك 
التً ٌكون ناتج فعالٌاتها الحٌوٌة وهً  Homofermintationذات االختمار المتجانس  الكائنات  -1

وتقع ضمن هذا النوع كل بوادئ إنتاج % ( 99أكثر من ) حامض الالكتٌك بالدرجة األساس 

 الحامض
والتً لها القدرة على إنتاج  Heterofermentationذات التخمٌر غٌر المتجانس الكائنات  -2

أو مركبات  الفورمٌكأو  األستٌككمٌات من حامض الالكتٌك إضافة إلى كمٌات معتبرة من حامض 

أو الزبد النكهة ، وتقع ضمن هذا القسم كل البكترٌا المسؤولة عن إنتاج النكهات فً قالب الجبن 

 .على امتالكها لقدرة معتدلة على إنتاج الحامضالمنضج عالوة 



 تقسٌم البوادئ على أسس تجارٌة إلى ٌمكن 

والتً تتكون من أنواع منفردة  Single strain startersذات الساللة أو النوع الواحد وٌطلق علٌها البوادئ -1

  Lactococcus lactis spp. lactisمثل        أو سالالت من نوع واحد 
                                         Lactococcus lactis spp. cremoris                   

 .ولكن بشكل أزواج وفً أسترالٌا بشكل منفرد نٌوزالندهالبوادئ تستعمل بكثرة فً وهذه 

 

البوادئ المكونة من خلٌط من وهً  multi strain startersالمتعدد وٌطلق علٌها ذات السالالت البوادئ -2

 .Lactococcus lactis sppأو أكثر من السالالت المنفردة لنفس النوع مثل سالالت بكترٌا أثنٌن أو ثالث 
cremoris ،  وفً بعض األحٌان تستخدمLeuconostoc lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis  ولكن

 .بشكل قلٌل، وتستعمل مثل هذه البوادئ فً صناعة جبن الكوتج وبعض األجبان الجافة
 من مخالٌط السالالت ألنواع مختلفة مثلوتتكوم   Mixed strain startersالمختلفةذات السالالت البوادئ -3

Lactococcus lactis spp. cremoris  وLeuconostoc lactis ssp.  وLactis biovar diacetylactis 
 .وتستعمل مثل هذه البوادئ فً صناعة مزارع جبن الجدر



 بعض خواص وصفات الكائنات المجهرٌة المستخدمة فً تصنٌع األجبان 

بوادي تستخدم اعتبارها فٌما ٌلً بعض الصفات والخواص التنموٌة ألنواع من الكائنات التً ٌمكن 

 االجبان واألبان المتخمرةفً إنتاج 

2- Lactococcus lactis spp. cremoris  ًه

الحركة  والٌمكنهاأٌضا بكترٌا كروٌة ، غٌر مكونة للسبورات 

م 54النمو على حرارة ال ٌمكنها . وهً موجبة لصبغة كرام

النمو فً ال تستطٌع م وهً 10غٌر أنها تنمو على حرارة 

مقاومة حرارة وال ٌمكنها  6.5محالٌل ملحٌة أعلى من 

 .البسترة  تستخدم فً إنتاج جبن الجدر وجبن القشطة

1- Lactococcus lactis spp. Lactis    كروٌة بكترٌا

موجبة لصبغة كرام ، غٌر متحركة وغٌر مكونة 

ولكنها ° م45النمو على حرارة ال ٌمكنها للسبورات ، 

لها القدرة العالٌة على اختزال ، °م10تنمو على حرارة 

،  6.5تحمل تراكٌز ملحٌة أعلى من ال ٌمكنها اللتموس ، 

.  متجانساختمار غٌر مقاومة لحرارة البسترة، وهً ذات 

عالوة على  تستخدم فً إنتاج جبن الجدر  و جبن الكوتج 
 لمتخمرةألنواع أخرى من األجبان وااللبان 



4- Streptococcus thermophilus 
بارة عن بكترٌا كروٌة ، موجبة لصبغة كرام ، غٌر 

لها القدرة على . متحركة وغٌر مكونة للسبورات

م ولها القدرة على 45م و10النمو على حرارة 

النمو فً هً ال تستطٌع و litmus milkاختزال

تعد . % 6.5محالٌل ذات تركٌز ملحً أعلى من 

هذه البكترٌا كباديء مشترك فً اللبن والكفٌر و 

kefir 

3- Streptococcus faecalis  موجبة بكترٌا

لها . لصبغة كرام ، ذات شكل بٌضوي أو كروي

م ولها 45م و 10القدرة على النمو فً حرارة 

القدرة على النمو فً محالٌل ذات محتوى ملحً 

وهً غٌر مكونة % 6.5ٌصل ألكثر من 

للسبورات وغٌر متحركة، كما أن له القدرة على 

تستخدم فً إنتاج جبن . مقاومة حرارة البسترة

والجبن السوٌسري، وهً ذات اختمار  األمنتال

 .غٌر متجانس



5- Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus  عصوٌة ، موجبة لصبغة بكترٌا

م 20أو  10النمو على حرارة ٌمكنها  الكرام ن غٌر مكونة للسبورات وغٌر متحركة 

النمو فً ٌمكنها  والبقوة،   litmus milkتختزلوهً . م 45غٌر أنها تنمو على حرارة 

 %.6.5بٌئة ذات محتوى ملحً أعلى من 


