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الكاربوهيدرات)الغذائيةالموادجلعلىمحتويالحليبأنكون
ذلكلعاليةبجاهزيةو(واألمالحوالمعادنوالفيتاميناتوالبروتينات

إذ.المجهريةاألحياءمنالعديدونشاطلنموجدامناسبوسطيعفانه
بينتتراوحالمجهريةاألحياءأنواعمنواسعطيفمشاهدةيمكنأنه

مكنيأنهعلىعالوةكراملصبغةوالموجبةالسالبةبنوعيهاالبكتريا
ناحيةمناالختياريةأوالالهوائيوالهوائيالنوعينكالمشاهدة
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أمكنكما.أيضا ًالحليبفيالحلزونيةالبكتريامالحظةيمكنكماالطويلة
يةأمكانعلىعالوةهذاومنتجاتهالحليبفيوالخمائراألعفانمالحظة
يمكنالتيالكائناتهذهمنألنواعوصفوفيمايلي.الفيروساتوجود

ومشتقاتهالحليبفيمالحظتها



 Bacteriaالبكتريا :أوال ً*

تستطيع تصنيع تعرف على أنها خاليا بدائية النواة وحيدة الخلية ال تمتلك الكلوروفيل وبالتالي فهي ال*

يب يمكن تقسيم البكتريا المتواجدة في الحل .بيوت إنتاج الطاقةوال( في معظم األحيان (غذائها بنفسها

.بشكل طبيعي على أسس عدة

:رياًإلىباالعتمادًعلىًالشكلًيمكنًتقسيمًالبكت: أوال ً

الدائريأوالكرويالشكلتمتلكالتيوهي:الكرويةالبكتريا

منفردبشكلتكونفقد:مختلفةبتجمعاتتتواجدقدوهذه

،كرويةخالياعنعبارةوهيMicrococciـبتعرفوعندها

مألنزيمنتجةأجناسهابعض،مؤكسدةهوائية،متحركةغير

أواليبرتقأوأحمرلونذاتمستعمراتهاتكونوعادةالكاتاليز
نتاجإتستطيعالإنهاأيالتغذيةرميةالعمومعلىوهيأصفر

أووانالحيأواإلنسانجلدعلىمالحظتهايمكن،بنفسهاغذائها

تريابكمثلالعذبةالمياهمنعزلهايمكنمثلكماالتربةفي

Micrococcus caseolyticusوMicrococcus

freudenteichiiكترياوبMicrococcus sarcina
بشكلنمووتالغذاءفيالصبغاتإنتاجعلىالقدرةتمتلكوالتي

Micrococcusوالخاليارباعي roseusتسببوالتي

.الحليبفيحمراءترسبات

Micrococcus sarcina 

Micrococcus roseus 

Micrococcus   freudenteichii 



أوiبـتعرفوعندهاالبكتريامنأزواجبشكلتكونوقد

والتيStaphylococciبـتعرفوعندهاعنقوديبشكل

وغالبا  ةاختياريهوائيةأوهوائيةالمتحركةغيربأنهاتتميز

ربظهوتسببإذاإلنسانعلىإمراضيتأثيرهايكونما

أنهاكماالجروحالتهابفيتتسببكماوالبثراتالدمامل

الحليبعبرالمنقولالغذائيالتسمممسبباتأهممن
بيضاءمستعمراتتكونوهيبكترياذلكمثالومنتجاته

Staphylococcusمثلذهبيةمستعمراتيكونمنهاوقسم
saprophyticusيةالبولالمجاريالتهاباتتسببوالتي

.الجروحوالتهابات

Staphylococcus aureus

Staphylococcus saprophyticus Deplococc



وقد تكون بشكل سالسل مرتبة 

Streptococcus thermophilus

Streptococcus agalactiae 

Streptococcus thermophilus 



وهيمنحنيةأومدببةونتكبنهاياتأسطوانياأوأنبوبياشكالتمتلكالتيالبكترياويقصد:العصويةالبكتريا•

Lactococcusكماقصيرةتكون lactis spp lactisوLactococcus lactis spp.

cremorisبكترياأوSalmonella spp.مثالخالياهاتستطيلوقدPseudomonas

fluorescensوبكترياوبكترياومنتجاتهالحليبواألغذيةتلفتسببالتيPseudomonas fragi

Bacillusوبكترياوتزنخهالزبدلتفالمسببة megateriumالمعلبالمكثفالحليبلتلفالمسببة

وقد.طويلةأوةقصيربسالسلأومنفردبشكلمرتبةتكونقدالعصويةفالبكترياالعموموعلى.وبكتريا

متحركةيرغتصبحوعندهااألسواطتحتويالأومتحركةتكونبالتاليوهياألسواطعلىمنهاقسمتحتوي

Lacticالتابعةالعصويةالبكتريامثل acid bacteriaمثلالسبوراتتكوينعلىالقدرةتمتلكوقد

Clostridium spp.كماكثيفالالغازبإنتاجالمصحوبالحامضيالتجبنوحصولالحليبلتلفالمسبب

المتأخراألجبانتلفتسبب

Lactococcus lactis spp lactis 

Pseudomonas fluorescens 



جسمفياءالتوبوجودوتتميز:الضميهأوالحلزونيةالبكتريا•

احدىعلطرفيسوطبواسطةمتحركةتكونماوغالباالخلية،

علىالقدرةلهااالوكسديزأنزيمغالباتنتج.الخليةطرفي

ميةرالنوعهذاأجناسوأغلبالعاليةالملحيةالمحاليلتحمل

Vibrioبكترياذلكمثاللألمراضمسببة choleraالمسببة

للكوليرا

Vibrio cholera 



:كرامصبغةمعالبكترياتفاعلعلىباالعتماد-ثانيا ً

داخلمعقدتكونيوبالتاليالزرقاءالصبغةمعموجبتفاعلذاتبأنهاتتميز:كراملصبغةالموجبةالبكتريا•

صائصخذاتبأنهاتتميزكما.الخالياهذهجدرانسماكةبسببالكحولإضافةعندقصرهيمكنالالخلية

لهاليسخراآلوالقسمالسبوراتتكوينعلىالقدرةلهمنهاقسمحويصالتأوأغلفةلهاليسبسيطةظاهرية

الخزنتراتفنتيجةشكلهيتغيرقدبعضهاولكننظاميةأشكالذاتأغلبهاالسبورات،تكوينعلىالقدرة

.قصيرةأوطويلةلسالسلمكونةأومنفردةعصويأوكرويبشكلتكونقدوهي.الطويلة

الخلويةجدرانهاةبساطبسببوذلككرامبصبغةتتصبغالبأنهاتتصف:كراملصبغةالسالبةالبكتريا•

يزيلانهف(الكحول)للونالقاصرةالمادةإضافةعندبحيث(كراملصبغةالموجبةالبكتريامعمقارنة)

.األحمراللونألخذمهيأةالخليةتكونوبالتاليالزرقاءالصبغة



:باالعتمادًعلىًمتطلباتًالبكترياًمنًاألوكسجين: ثالثا ً

.  جينوهي البكتريا التي ال تستطيع أن تنمو أو تتكاثر إال بوجود األوكس(  ( Aerobic bacteria) البكتريا الهوائية •
أو قد تكون هوائية سالبة لصبغة كرام مثل  Bacillus subtilisوهي قد تكون عصوية موجبة لصبغة كرام مثل 

Pseudomonas aerugenasa .  وقد تكون هوائية كروية موجبة لصبغة كرام مثل بكترياStaphylococcus 
aureusوقد تكون هوائية كروية سالبة لصبغة كرام مثل بكترياNeisseria gonorrhoeae  المسببة لمرض السفلس و

Neisseria mengitidis المسبب لمرض التهاب الدماغ

د وهي التي ال تستطيع أن تنمو إال في وسط خالي من األوكسجين إذ ق ( Anaerobic bacteria) البكتريا الالهوائي •

ن او غاز يتم ذلك عن طريق سحب األوكسجين بالتفريغ أو الحرق المباشر أو عن طريق ضخ ثاني أوكسيد الكاربو
أو  Clostridium perfringensقد تكون هذه البكتريا من النوع العصوي الموجبة لصبغة كرام مثل . النيتروجين

العصوية السالبة لصبغة كرام 
ا  وهي بكتريا تفضل الهوائية االختيارية مثل بكتري(Facultative aerobic bacteria) بكتريا ال هوائية اختيارية •

Shigella وSalmonella  وEscherichia coli وهي بكتريا سالبة لصبغة كرام ممرضة لإلنسان
وهي ذات متطلبات تهوية بسيطة جدا مثل معظم (  ( Micro aerophilicالبكتريا ذات متطلبات التهوية المنخفضة•

.المستخدمة في تصنيع منتجات اللبان المتخمرة Lactic acid bacteriaأجناس 

Neisseria gonorrhoeae Bacillus subtilis 



 ً علىًتكوينًالسبورات: رابعا علىًقدرةًالبكتريًا :باالعتماًد
. هوائيةبكتريا لها القدرة على إنتاج السبورات وهي قد تكون سالبة أو موجبة لصبغة كرام هوائية أو ال•

ية أو ال بكتريا ليس لها القدرة على تكوين السبورات وقد تكون موجبة أو سالبة لصبغة كرام أو هوائ•

.هوائية

ريا أو قدرتها على أن هناك أسس عديدة يمكن االستناد عليها في التصنيف مثل نواتج االيض النهائية للبكت

.ألخ... على العيث في البيئات والظروف المختلفة من ملوحة أو حموضة 

مواقع السبورات البكتيريةأنواع السبورات البكتيرية



Moldsاألعفان:ثانيا   :

إالمشاهدتهيمكنالمنهافقسمالحجمفيمتباينةكائناتعنعبارة

المجردةبالعينمشاهدتهيمكنمنهاقسمأنحينفيالمكبرالمجرباستعمال

النواةةحقيقيكائناتبأنهااألعفانتعرف.لألكلالمعدالعرهونفطرمثل

منفةمتطربيئاتفيالنموعلىالقدرةلهاالنموهوائية،الخاليامتعددة

علىقدرةاللهليسالعفن.كبيرةبصورةالجفافتقاومأنهاإذالجفافحيث

متطفلةأوميةرأوتكافليةبعالقةيعيشقدفهووبالتاليبنفسهغذائهصناعة

عنفنللعالظاهريةالخصائصيميزماأهم.بهالمحيطةالبيئةأوعائلهمع

تتألفالتيو(المايسيليوم)الهوائيةالخيطيةللنمواتامتالكهالكائناتباقي

فابالهايمنهاالواحدعلىيطلقوالتيالمتشابكةالخيوطمنمجموعةمن

HyphaبالتعرفخيوطوعدةHyphae.تنموالعفنخيوطمنقسم

Submergedالعائلأوالغذاءفيمنغرزه

يةالغذائالموادتوفيرمهامهاأهميكونوالتي

جهيتحينفيالعفن،وتكاثرلنموالالزمة

امرتفعاألعلىإلىالخيوطمناآلخرالقسم

حملعنالمسؤولوهوAerialبالهواء

إلىالهواءعبرلالنتشارالمعدةالسبورات

أخرىمناطق



Yeastsالخمائرثالثا   :

يدةوحميكروبيةخالياإنهاعلىالخمائرتعرف

حقيقيةللفطرياتتعودالنواةحقيقيةالخاليا

فيمهمدورذاتتعدEumycetesالنواة

بينهاأشكالتتراوحواأللبان،الغذائيةالصناعات

يواألنبوبالبيضويإلىالكمثريأوالكروي

بغشاءةحقيقينواةعلىباحتوائهاالخالياوتتميز

زيتيةقطراتوجودعلىعالوةواضحننوي

.فيهاومائية

يقطرعنجنسيااليكونالخمائرتكاثرأغلب

ولذلكباالنشطاريتكاثرمنهاوالقليلالتبرعم

قدنهاموالبعض.الكاذبةالفطرياتضمنتصنف

نسيتينجخليتينالتحامطريقعنجنسيايتكاثر

يعرفمالتكونأنثويةواألخرىذكريةأحدهما

Ascosporesالكيسيةبالسبورات على..

ةأهميذاتكائناتالخمائراعتباريمكنالعموم

الحليبمجالفيواألعفانالبكتريامنأقل

مشاهدةيمكنذلكمنالرغموعلىومشتقاته

دخلتكماالمنتجاتهذهمثلفيبكثرةانتشارها

مثلرةالمتخماأللبانمنتجاتمنالعديدإنتاجفي

.الكومس

التبرعم في الخمائر



Virusesالرواشحأوالفيروسات:رابعا :
لألحياءوكذلكوالنباتوالحيواناإلنسانعدوىعواملأنهاعلىتعرف

يااللكترونالمجهرباستخدامإالرؤيتهايمكنالعضياتوهي.المجهرية

فيالنموعلىقدرتهابعدمالفيروساتتتميز.حجمهاصغربسببوذلك

الحيةلالعائخاليافيتنموولكنها،الطبيعيةأوالصناعيةالزرعيةاألوساط

تمارسنأيمكنالأنهاأيإجبارا  متطفلةالفيروساتاعتباريمكنوبالتالي

.الحيةالعائلخليةالىدخولهاحالفيإالنشاطاتها





:ومشتقاتهالحليبفيالمجهريةاألحياءنمو
نوععلىتمادباالعوذلكاألخرىتلوالواحدةمتعاقبوبشكلمتعددةبأطوارومشتقاتهالحليبفيالمجهريةاألحياءتمر

:هياألطوارهذهالمحيطةالظروفأنعلىعالوةالمغذياتمنومحتواهالوسطوطبيعةالمجهريالكائن

Lagالتطبعطور phaseلويخإنقسامأولحدوثحينإلىومشتقاتهللحليبالمجهريالكائندخولمنذيبدأالطوروهذا
للوسطالكائنتكيفمننوعيحدثالطورهذافي.المجهريالكائننوععلىعتمادباإليقصرأويطولقدوهو،للخلية

الخليةخلداالمغذياتبجمعفقطالكائنيقومولكنالخلويةاإلنقساماتمننوعأيمشاهدةيمكنالوبالتاليبهالمحيط
.التاليهاإلنقساملعملياتاستعدادا  

السريعًإلطورًا كل يبدأ هذا الطور مع بداية إنقسام الخاليا الحية حيث تزداد األعداد الحية بش Logarithm phaseنقساًم
هذا الطور ينتهي بحدوث توازن  .كبير، في هذا الطور تقوم الكائنات بإنتاج مركبات األيض الولية مثل األحماض العضوية

.بين أعداد الخاليا المتكونة والهالكة

ط إن زيادة أعداد الخاليا الحية المتولدة يصاحبه تناقص بكمية المغذيات في الوسStationary  phaseطورًالركودً

ثبت أعداد وعندها يصبح من الصعب وصول الخلية لهذه المغذيات وعندها سيتساوى أعداد الخاليا المتولدة مع المتحللة وي
.الخاليا تقريبا في الوسط

ستطيع يالوسط فأنه سيقوم بإنتاج كميات متراكمة من المركبات التيالنمو الكائن في تقدممعDeath phaseطورًالموتً

المضادات ان تواجدها في الوسط يعود بالضرر على عيوشية هذا الكائن مثال ذلك إنتاج الحامض وهو نفسه تحملها بحيث
كما أن نموه في الوسط يعني استهالكه للمغذيات الموجودة  .الحيوية وأنواع من الببتيدات المتعددة ذات الخاصية التثبيطية

تصبح هذه المغذيات نزره وصعب الحصول عليها وعند ذلك تدخل خاليا  (بمرور الوقت )فيه ومع تزايد أعداد الكائن

  .ع مرور الوقتالكائن هذا الطور فتصبح أعداد الخاليا الميته أكبر من أعداد الخاليا المتكونة وبالتالي سيقل العدد الكلي م



ومشتقاه لألحياءًالمجهريةًفيًالحليًب التنمويًة :المتطلباًت
نات من نوع لنمو الكائنات المجهرية في الحليب ومشتقاته يجب أن تتناسب ظروف التنمية مع متطلبات هذه الكائ

جود أو المغذيات وكميتها عالوة على توافق ظروف التنمية مع خصائص الكائن مثل درجة الحرارة والحموضة وو
.عدم وجود األوكسجين باإلضافة للرطوبة

طلبات حتوائه على جل متإئنات المجهرية وذلك بسبب ايعد الحليب مادة متكاملة لنمو الك :المغذيات

والي فعند العودة إلى تركيب الحليب الكيمياوي نجد أنه يحتوى على ح .النمو التغذوية لهذه الكائنات

يا ثناء النمو كربوهيدرات بشكل سكر الكتوز والذي يعد مصدرا  كاربونيا غنيا لسد حاجة الخال4,9%

دمة في بناء للكاربون المستخدم كطاقة ولبناء جدران وأغشية الخلية معا  أو إلنتاج السكريات المستخ

بروتين عالي النوعية وهو يعد  % 3,5كما أن الحليب يحتوي على حوالي  .المادة النووية لخالياه
زيمات مصدرا جيدا لألحماض األمينية التي يستخدمها الكائن إلنتاج الجزيئات الحيوية مثل األن

هذا عالوة على احتواء الحليب على معظم المعادن التي يحتاجها الكائن  .والبروتينات البنائية

كما أن الحليب محتوي  .عاليته التنفسية وفي سلسلة إنتاج الطاقةفكمرافقات أنزيمية أو خالل إتمام 

.وبكميات جيدة على معظم الفيتامينات التي تسند وبقوة النمو الجيد للكائن المجهري



ةبألغذيالعالقةذاتالمجهريةاألحياءمعظملنموجدامناسبةتكون(م°37)الحليبإدراردرجةإن:الحراةدرجة•

نمومنكبيروبشكليحدللحليبالسريعالتبريدإن.تبريدبدونتركهحالفيللحليبالسريعبالتلفيتسببمما

الحليبتلفنمقطعيبشكليوقفالالتبريدأنإالجداسريعأمرالحليبتلفمنيجعلبشكلالمجهريةالكائنات

لمعامالتاهما(التعقيمأوالبسترة)العاليةبالحرارةالحليبمعاملةعن.يؤخرهالولكنالتلفهذايؤخرقدفهو

خاليالحليبتجعلالالبسترةأنعلىجدا،كبيربشكلالحليبفيالمجهريةالكائناتنشاطبايقافالكفيلةالحرارية
درجةمنأعلىحرارةعلىالتعقيمأنإال(منها%99حواليتقتلأنهامنالرغمعلى)الميكروباتمنتماما

.وناجحتامبشكلوسبوراتهاالمجهريةالكائناتعلىبالقضاءالكفيلةهيالماءغليان

إلىلنموهاىالمثلالحرارةدرجةعلىباالعتمادومشتقاتهالحليبفيالمتواجدةالكائناتتقسيميمكنالعمومعلى

الكائنات المحبة للحرارة المنخفضة •
Psychrophilic وهي الكائنات التي لها

القدرة على النمو بدرجة حرارة أقل من
.م°4م إلى 16°

الكائنات المحبة للحرارة المعتدلة •
Mesophilic  وهي الكائنات التي لها

ن القدرة على النمو بحرارة تتراوح بي
.م16-40°

رارة الكائنات التي تفضل النمو في ح•
وهي الكائنات  Thermophilicعالية 

التي لها القدرة على النمو في حرارة
م°40أعلى من 

لخاليا على العموم يمكن القول أن سبورات الكائنات المجهرية تستطيع مقاومة درجات الحارة العالية اكثر من ا

.الخضرية وذلك راجع لطبيعة الجدار المحيط بالسبور نفسه



وجود يمكن القول أن األعفان تعد كائنات هوائية وبالتالي فهي ال يمكنها النمو إال ب: األوكسجين•

في حين (. ر وهذا سبب عدم قدرة األعفان على إتالف الحليب السائل بعكس البكتريا والخمائ) األوكسجين

لهوائي أو ، وتتراوح انواع البكتريا ما بين النوع اتخميريةأن الخمائر بمجموعها تعد كائنات الهوائية 

اجدها في الحليب أو قريبة من سطحه عالوة على أمكانية توىسطحالالهوائي بحيث يمكن مشاهدتها على 
.قعر األناء أو وسطه


