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 الخالصة

هدددفت الدراسددة عصددنيط جددبن )ددر  صددب( )جددبن العددر ( باسددعردام رلددي) مددن البكعريددا الصددبية وهدد( 
Lactobacillus acidophilus  وBifidobacteriumlongum العدددر (  ومقارنعدددج بجدددبن عددداد  )جدددبن 

فقد) فد( بدين صدنط جدبن الدرا   المنفبدة بإضدافةصدنط جدبن المقارندة . ف( عملية العصدنيطاسعردم بلي  االغنام 
مئويدة  4بفظت عينات الجدبن النداعع علدى . رلي) من نوع( البكعريا الصبية اضافًة الى المنفبة بإضافة العالج(
  21  14  7  : )داز ومايكروبايولوجيداً وبسدياً علدى مددد يوماً بيد  ارعبدرت راللهدا العيندات كيميائيدا 28لمدة 

 . يوماً  28

الددرقم الهيدددروجين( ونسدبة البددروعين الكلدد( وزيددادة فدد(   اظهدرت النعددائع انرفدداا فدد( المبعدوي الر)ددوب(
. اثندا  مددد العردزين (المقارنة والعالجيدة)نسبة الدهن والبموضة والنعروجين الذائ  ف( نوع( األجبان المصنعة 

10ة اكثدر مدن وقد بقيدت اعدداد ندوع( البكعريدا الصدبي
6
cfu/ وقدد بصدلت االجبدان . غدم عندد نهايدة مددد العردزين

اوضدبت النعدائع ان . المصنعة سوا  كانت اجبان المقارندة او االجبدان العالجيدة علدى درجدات عقدويم بسدية عاليدة
الجددبن العالجدد( بددافظ عددل بيويددة البادئددات )ددوال مدددة العرددزين ممددا جعددل هددذا النددو  مددن الجددبن وسدديلة ارددري 

 .  فادة منها ف( زيادة اسعردام البكعريا الصبية ف( االغذيةلألسع

 .دالة: بلي  االغنام  الجبن  بكعيريا عالجية  بيفيدوبكعيريا  الكعوباسيل(الكلمات ال

 .12/17/7117: وقبولج،  9/11/7117 :عاريخ عسلم البب 

 المقذمة

 10وصدلت الدى  2001ازدادت مسابة المنعجات الباوية على االبيا  العالجية بشكل كبير اذ انج ف( عدام 

وازدياد ال)ل  كان على االلبدان بصدورةخ راصدة و يعضدك ذلدز مدن زيدادة عددد اندوا  . % من المنعجات االوربية
المالئمة او النظدام الغدذائ( المالئدم لعنداول  والبقيقة ان البلي  ومنعجاعج المعرمرة عمثل الوسيلة الغذائية. المنعجات

االغذية العالجية  اضافة الى ان اللبن او الجبن العالج( او غيرها الع( عمثل البيئدة المالئمدة للبفداظ علدى الراليدا 
بددد ت المنعجددات الباويددة علددى االبيددا  العالجيددة ع)ددر  بكميددات كبيددرة عبددت مسددميات كثيددرة مثددل . العالجيددة

واهددم . (Shah  2001وغيرهددا ) Bifidus cheese يويددة والبليدد  البيددو  والجددبن المسددمى بددـالمشددروبات الب
 Bifidusinfantis االبيدا  العالجيددة المسددعردمة فدد( عصددنيط االجبددان العالجيدة هدد( البكعريددا العالجيددة المسددماة بددـ

ملت فد( انعدا  االجبدان وكدذلز اسدععBif. cheeseالع( عسععمل ف( انعا  الجبن شبيج بالشدر غن( بالدهن ويسدمى 
وعسددععمل االبيددا  العالجيددة لصددناعة االجبددان المنضددجة راصددًة ذات مدددد . (2008الصددلبة الم)بورددة )الرفدداج(  
ف( انعدا   Lactobacillusوقد اسعردمت ايضاً بعا انوا  جن  ال . يوم 30– 20االنضا  القصيرة نسبياً من 

 .  (Dabiza  2008اجبان )رية منضجة )

بقددرعها علدى البقدا  فد( االجبدان مددة )ويلدة ممدا  Bifidobacteriaانوا  البكعريا العابعدة لجدن  الدـعمعاز 
 اشدهر فد( االجبدان المعبئدة عبدت العفريدج وبدرجدة بدرارة  3شجط اسععمالها ف( االنعا   فه( بامكانهدا البقدا  مددة 

وكدذلز البدال بالنسدبة . ثر ف( مكوندات الجدبنمئوية من دون العأثير ف( بيويعها وفاعليعها  فضالً عن انها ال عؤ 4
  Lb. paracaseiالمسدددعردمة فددد( صدددناعة االجبدددان مثدددل  Lactobacuilliلمعظدددم االندددوا  العابعدددة لجدددن  الدددـ

وغيرها المعزولة من االنسان فعمعداز ايضداً بمالئمعهدا لصدناعة الجدبن  بيد  عقداوم ظدروف  lb. acidophilusو

المواصفات البسية للجبن  وقدد لدوبظ ان البكعريدا عبدعفظ ببيويعهدا ومواصدفاعها العصنيط والرزن دون العأثير ف( 
فه( عسع)يط اسعهالز العديد من المواد الموجودة ف( الجبن بدالً عن الالكعوز الدذ  يسدعهلز مدن قبدل البداد  ومدن 

ععددد االجبددان . (Al-kassab 1990و  Al-khafajiاهمهددا اسددععمال بعددا االبمدداا االمينيددة كمصدددر لل)اقددة )
وجدبن الثالجدة وجدبن  المبلد( كدالجبن االبديا short self-life soft cheesesال)ريدة ذات االعمدار القصديرة 

ان اسدعهالز . من االجبان الع( يعول عليها بأنها اجبان مالئمدة لبمدل البكعريدا العالجيدة karish cheeseالقريش 

ازديداد مضد)رد وراصدة فد( العقدود االريدرة  بيد  عندعع الجدبن االبديا المبلد( المندعع مدن بليد  االغندام هدو ب
كميددات كبيددرة مددن البليدد  سددنوياً ومعظمهددا يددذه  لالسددعردام فدد( صددناعة االجبددان العقليديددة البيضددا   ولعوسدديط 
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مجاالت انعا  واسعردام االغذية الصبية فد( الق)در  عليدج وضدعت هدذر الدراسدة بيد  هددفت الدى عصدنيط الجدبن 
ام المنفبدددة فقددد) فددد( عمليدددة العجدددبن واضدددافة بددداد  الدددى الرثدددرة مكدددون مدددن رلدددي) االبددديا ال)دددر  باسدددعرد

(Lactobacillus acidophilus وBifidobacteriumlongum)  )مددن انددوا  البكعريددا الصددبية الشددائعة وهدد

 .  االسعردام ف( مجال االلبان مط دراسة عأثير مدة الرزن ف( الثالجة ف( صفاعج

 وطرائقه البحث مواد

 اسدددددة علدددددى مسدددددعويين لندددددو  الجدددددبن )جدددددبن االبددددديا ال)دددددر  الردددددال( مدددددن البكعريدددددا شدددددملت الدر
  مسعويات لعامل ومدد العردزين المبدرد ))داز  5العالجية وجبن ال)ر  االبيا مضافاً اليج البكعريا العالجية( و

جامعددة الموصددل /عددم البصددول علددى بليدد  االغنددام مددن بقددول كليددة الزراعددة والغابددات. يومدداً( 28  21  14  7
( mucormiehei واسددعردمت المنفبددة المايكروبيددة )منفبددة ف)ريددة جافددة. كغددم لكددل وجبددة عصددنيط 10وبواقددط 

وضمن مددة الصدالبية وعدم البصدول علدى سدالالت البكعريدا العالجيدة . Meito sangyo coالمجهزة من شركة 
 Lactobacillusacidophilusالدنماركيدددة وهددد(  CHR Hansenالمسدددعردمة فددد( الببددد  مدددن شدددركة 

عم عصفية بلي  االغنام ومدن ثدم . لصناعة الجبن ال)ر  العالج( وجبن المقارنة Bifidobacteriumlongumو
قسددم البليدد  بعددد  . درجددة مئويددة 32ثانيددة ثددم عبريددر علددى درجددة  15مئويددة لمدددة  72بسدعرة البليدد  علددى درجددة 

 قارندددددة والجددددز  الثدددددان( اسددددعردم لصدددددناعة العبريددددد الددددى جدددددزئين الجددددز  االول اسدددددعردم لصددددناعة جددددبن الم
   Lactobacillus acidophilusبيدد  اضدديف البدداد  البدداو  علددى رلددي) معسدداو  مددن  الجددبن العالجدد(

وقد عم عوزيدط البداد  بشدكل . % لهذا الجز  من البلي  3وبنسبة اضافة قدرها  Bifidobacteriumlongum و
ومن ثم اضديفت المنفبدة لجزئد( البليد  )البليد  . ساعات 10مئوية لمدة  32معجان  وعرز البلي  على درجة 

وبعددد اعمددام عمليددة . الردداب بالمقارنددة والبليدد  البدداو  علددى رلددي) البكعريددا العالجيددة الردداب للجددبن العالجدد((
دقدائق ثدم عدم عصدريف الشدرش  5ردام سكاكين )ولية وعرضية  بعدها عركدت الرثدرة عالعجبن  ق)عت الرثرة باس

% ووضعت الرثرة فد( القوالد  المرصصدة وعدم كبسدها وبعددها عدم  5 .1ك ال)عام النق( بنسبة ومن ثم اضيف مل

 عق)يط الجبن الى عدة ق)دط ووضدعت فد( عبدوات بالسدعيكية ثدم وضدعت النمداذ  فد( الثالجدة علدى درجدة بدرارة 
 .  مئوية لغرا عرزينها بس  مدد العرزين المثبعة ف( الدراسة 5 – 4

لغرا اجرا  الفبوب الكيميائية بفظت عبدوات الجدبن المصدنط وبسد  مددد العردزين فد( المجمددة علدى 
فقيمدت  اما بالنسبة لعيندات العقدويم البسد( . درجة مئوية لبين اجرا  الفبوب الكيميائية عليها 11-درجة برارة 

 .  (1983العينات بسيا وفق ما اقعربج الدهان )

 Altheronو  Newlanderقددددرت الر)وبدددة بسددد  مدددا ذكدددرر  ة والكصمصب صدددة تقددد صف تدددجبن الفدددائ الجص صب صددد
واعبعددت  9420PWموديددل  Phillipsنددو   PH-meter( وقدددر اال  الهيدددروجين( باسددعردام جهدداز الددـ 1964)

وقددر الددهن ب)ريقدة كيربدر والبدروعين . ( فد( عقددير البموضدة العسدبيبية1978) Elmerال)ريقدة العد( ذكرهدا 
امددا مددن بيدد  عقدددير نسددبة البددروعين الددذائ  فقددد اعبعددت الر)ددوات المددذكورة فدد( . Ling(1963)الكلدد( بسدد  

AOAC (Anonymous  2003 .) 

: بسددبت االعددداد الكليددة للبكعريددا البيددة ب)ريقددة اال)بدداق المصددبوبة بيدد  اسددعردم الجحوتددبن المصكفواصولوفصددة
 درجدة مئويدة لمددة  37)بداق علدى وبفظدت اال Tryptone –glucose Yeast extract agarالوسد) الزرعد(

باسععمال الوسد) الغدذائ(  Bif. longumو Lb. acidophilusوقدرت اعداد نوع( البكعريا العالجية . ساعة 48
MRS. agar  امدا . سداعة 48درجدة مئويدة لمددة  37وبضنت اال)باق ف( باضدنة الهوائيدة علدى درجدة بدرارة

( واسدععمل Anonymous 1987) APHAبالنسبة لعقددير اعدداد بكعريدا القولدون فقدد قددرت بسد  مدا ورد فد( 
وكذلز بالنسبة لعقدير اعداد بكعريا العنقوديات بي  اسدعردم الوسد) الغدذائ(  MacConkey agarالوس) الغذائ( 

Mannitol salt agar  واالعفددان كمددا ذكددر فدد(  درجددة مئويددة  وقدددرت الرمددائر 37وبضددنت جميعهددا علددى
APHA(Anonymous 1987 )( ايضاً باسدععمال الوسد) الغدذائPDA  وبضدنت اال)بداق علدى درجدة بدرارة

 .  ايام 5مئوية لمدة  28

لعبليل البيانات ابصائياً عم اسعردام العصميم العشوائ( الكامل لعجربة عاملية بدثال  مكدررات   التحلصل االحتب ي
ياندات الصدفات الكيميائيدة والصدفات البسدية والعددد الكلد( للبكعريدا  امدا بداق( الصدفات لكل معاملة وذلدز لعبليدل ب

وقدد اسدعردم ارعبدار . المايكروبايولوجية فقد اععمدت معدالعها فق) ف( عوضيك بيان عدأثير مرعلدف المعدامالت فيهدا
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ال الباسدو  ووفقداً لبرندامع دنكن لبيان مدي العباين الباصل بين المعامالت وقد انجز العبليدل االبصدائ( باسدععم
SAS (1989)  . 

 والمناقشة النتائج

يشير عبليل العباين الى وجدود عدأثير معندو  لكدل مدن عامدل ندو  الجدبن  ( Moisture) النساة الم وصة للفطواة
% ف( نسبة الر)وبة ولدم يظهدر للعددارل الثندائ( ا  عدأثير فد(  1وعامل مدد العرزين المبرد عند مسعوي ابعمال 

( لبيددان عددأثير نددو  الجددبن المصددنط )جددبن المقارنددة والجددبن العالجدد(( 1عنددد الرجددو  الددى الجدددول ). هددذر النسددبة
%( وجددت فد( جدبن المقارندة واظهدرت االجبدان العالجيدة الباويدة علدى 27 .58يعضبان اعلى نسدبة للر)وبدة )

يظهر من ذلز وجود ارعالفات معنوية فيمدا . %( 57 .56( البكعريا الصبية اقل مبعوي ر)وب( )رلي) من نوع

وقد يرجط السدب  فد( ذلدز الدى عبداين نسدبة البموضدة اثندا  . بين نوع( االجبان من بي  ابعوا ها على الر)وبة
ن عدأثير مددد العردزين ولبيدا. (Abbas 2001و  Osmanالعرزين وقد يكدون لعمليدة العبريدر دور فد( ذلدز ايضداً)

( يعضدك ان هدذر النسدبة انرفضدت بشدكل عدام مدط زيدادة المددة وبعدى 1المبرد ف( النسبة المئويدة للر)وبة)الجددول
%( فدد( اجبددان  66 .55%( و ) 50 .61نهايعهددا وقددد بلددج معدددل النسددبة فدد( عينددات اجبددان المقارنددة ال)ازجددة )

%( والمرزندة لمددة  64 .59يوماً اما بالنسبة لعينات الجبن العالجد( ال)ازجدة فكاندت ) 28المقارنة المرزنة لمدة 
%( وقد يعزي سب  انرفاا الر)وبة مط زيادة فعرات العرزين الى بصول نضع لجز  مدن  17 .54يوماً ) 28

اردرون ( والددروش و1999نعدائع مقاربدة بصدل عليهدا الشديخ ظداهر وعبددالربمن ). الشرش المعبقد( فد( الجدبن
( فد( اجبدان )ريدة مضدافة اليهدا رلدي) مدن سدالالت واندوا  مرعلفدة عابعدة 2001واررون ) Shehata( و2000)

 .  Bifidobacteriumوالـ  Lactobacillusلجنس( الـ 

% فد(  1نعائع عبليل العبداين وجدود فروقدات معنويدة عاليدة عندد مسدعوي  تاظهر ( Fat) النساة الم وصة لل هئ
( يوضددك ارعفددا  نسددبة الدددهن فدد( 1وبارعبددار دنكددن للمعوسدد)ات )الجدددول. ر العوامددل المدروسددةنسددبة الدددهن بعددأثي

عينات اجبان المقارنة مط االجبان العالجية الباوية على رلدي) مدن ندوع( البكعريدا الصدبية  وبالنسدبة لعدأثير مددة 
سددبة لنددوع( االجبددان )اجبددان العردزين  اظهددرت النعددائع وجددود زيددادة فد( نسددبة الدددهن مددط زيددادة مددد العرددزين بالن

%( وبعدد  32 .17المقارنة واالجبان العالجية(  بيد  بلغدت نسدبة الددهن فد( عيندات االجبدان المقارندة ال)ازجدة)
%( والشد  نفسدج بدد  فد( عيندات االجبدان العالجيدة بيد  كاندت  05 .21يومداً اصدببت النسدبة ) 28مدة رزن 

%( عندد  82 .20وازدادت عددريجياً الدى ان وصدلت النسدبة ) (% 68 .17)النسبة ف( العينات العالجية ال)ازجدة 

ان زيادة نسبة الدهن مط زيادة مدد العرزين قد يرجط سببج الى نقصان الر)وبدة باالعجدار نفسدج . نهاية مدة العرزين
 .  (Osman  2001و  El. Zayatو  Ezzat  1990او الى زيادة المواد الصلبة غير الدهنية )

عضدك مدن عبليدل العبداين العدأثير المعندو  ي  (acidity and pH) صة واالس الهصد فوفصنيالحموضدة التسدحصح
% وعندد ارعيدار معددالت  1للعوامل المدروسة ف( نسبة البموضة وف( اال  الهيدروجين( عندد مسدعوي ابعمدال 

( 1لجدددول نسددبة البموضددة ومعدددالت قدديم اال  الهيدددروجين( ب)ريقددة دنكددن لبيددان عددأثير نددو  الجددبن المصددنط )ا

يوضك الجدول وجود فروقات معنوية ف( نسبة البموضة الجبان المقارنة او االجبان العالجية بي  بلغدت النسدبة 
وفيمدا يردب قديم اال  الهيددروجين( بدين . %( فد( االجبدان العالجيدة 58 .1%( ف( اجبان المقارندة و ) 38 .1)

%( وفد( االجبدان  51 .5القيمدة فد( اجبدان المقارندة )جددول دنكدن وجدود ارعالفدات معنويدة ايضداً اذا بلدج معددل 
 ان زيددادة البموضددة فدد( االجبددان العالجيددة الباويددة علددى رلددي) مددن نددوع( البكعريددا الصددبية . (09 .5العالجيددة )

(Lb. acidophilus  وBif. Longum مقارنددة بأجبددان المقارنددة جددا ت معفقددة لمددا بصددل عليددج )Dabiza 
اظهدرت اعلدى مسدعوي مددن  Lb. acidophilus (L-5)ال)ريدة الباويدة علدى  (  بيد  وجدد ان االجبدان2008)

لهدا  Lb. acidophilusالبموضة واقل مسعوي لأل  الهيدروجين( من اجبان المقارنة وقد اعز  ذلز الى ان الـ 

 .  القدرة على انعا  البموضة بكميات اكبر من البادئات المسعردمة ف( صناعة االجبان

مدددد العرددزين  اوضددبت النعددائع بشددكلخ عددام وجددود زيددادة معنويددة فدد( نسددبة البموضددة وبالنسددبة لعددأثير 
ويعدزي سدب  زيدادة البموضدة . العسبيبية وانرفاضاً معنوياً ف( قيم االسدم الهيددروجين( مدط زيدادة مددد العردزين

بيدا  المجهريدة ونقصان اال  الهيدروجين( الى زيادة نشا) البكعريا وعجمط البواما نعيجة لألفعال االيضدية لأل
 ممدددددا ادي الدددددى بددددددو  زيدددددادة عدريجيدددددة فددددد( كميدددددة بددددداما الالكعيدددددز المندددددعع مدددددط العقددددددم فددددد( مددددددد 

 .  (Robinson  2002العرزين )
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   (: الرصائب الكيميائية للجبن المصنط رالل مدد العرزين البارد.1جدول )ال
Table (1): Chemical properties of the manufactured cheese during cold storage . 

 الرصائب
characteristics 

 نو 
 الجبن

 Storage Periods مدد العرزين)يوم(

 )از 
Fresh 

 المعدل 71 21 14 7

 الر)وبة %
Moisture 

R1 
61. 50 

a 

59. 19 

B 

58. 34 
d 

56. 64 
f 

55. 66 

g 

58. 27 

A 

R2 59. 64 b 
57. 48 

E 

56. 87 
f 

54. 71h 
54. 71 

i 

56. 57 
B 

 دهن %
Fat 

R1 17. 32h 
18. 45 

F 
19. 37e 20. 13c 

21. 05 
a 

19. 52 
A 

R2 17. 68g 
18. 73 

F 

19. 67 

d 
20. 71b 

20. 

82ab 

19. 26 
B 

 
pH 

R1 
6. 06 

a 

5. 81 
B 

5. 51c 
5. 15 

e 

5. 05 
f 

5. 51 
A 

R2 
5. 51 

c 

5. 24 
D 

5. 14 
ef 

4. 85 
g 

4. 74 
h 

5. 09 
B 

 البموضة%
Acidity 

R1 
1. 01 

g 

1. 24 
F 

1. 32 
e 

1. 54c 
1. 81 

b 

1. 38 
B 

R2 
1. 29 

ef 

1. 41 
D 

1. 44 
d 

1. 85ab 
1. 89 

a 

1. 58 
A 

 البروعين الكل( %
Total Protein 

R1 
19. 96 

a 

19. 65 
B 

19. 33 
c 

19. 07 

d 

18. 82 
e 

19. 36 
A 

R2 
18. 63 

f 

18. 36 

G 

18. 03 
h 

17. 07 
i 

17. 04 

Ij 

18. 03 
B 

 
النعروجين الذائ  

% 
Soluble 

Nitrogen 

R1 
0. 286 

i 

0. 309 
H 

0. 415 

g 
0. 483f 

0. 586 
d 

0. 416 
B 

R2 
0. 312 

h 
0. 509 

E 

0. 604 
c 

0. 704b 
0. 803 

a 

0. 586 
A 

R1  جبن المقارنة :R2 ن صب( مصنط من رلي) من نوع( البكعريا العالجية. ب: ج 

 المعدالت الع( عبمل البروف نفسها افقياً ال عرعلف معنوياً. * 

 

( ان اعلدى 1لبيان عأثير نو  الجبن المصدنط يبدين الجددول )  ( Total protein)النساة الم وصة للافوتصئ الكلي 

رلدي) مدن ندوع( البكعريدا الصدبية وقدد بلغدت  بإضدافةنسبة للبروعين الكل( ظهرت فد( عيندات االجبدان المصدنعة 
%( امدا عيندات اجبدان المقارندة فكاندت نسدبة البدروعين فيهدا اقدل مدن ذلدز  36 .19نسبة البرعين فيها كمعددل عدام)

قدد يرجدط . ان اجبدان المقارندة اجبدان راليدة مدن ا  ندو  مدن اندوا  البكعريدا الصدبية. %( 03 .18) بيد  كاندت

الى عباين نس  البروعين الذ  يفقد مط الشرش ف( اثنا  عملية العصنيط او قد يعدزي الدى  سب  عباين نسبة البروعين
جا ت هذر النعيجة مشدابهة عمدا بصدل . قابلية البكعريا العالجية المضافة من اسعردام البروعين مصدراً للنعروجين

 .  (2001واررون ) Shehataعليج 

االجبدان  البروعين انرفضت بشدكل )فيدف فد( كدال الندوعين مدن( ان نسبة 1يالبظ من نعائع دنكن )الجدول
وقد بلدج معددل النسدبة فد( اجبدان المقارندة . (28المصنعة )المقارنة والعالجية( مط زيادة مدة العرزين بعى اليوم )

( يومداً لندوع( 28%( على العوال( واصببت النسدبة بعدد مدرور ) 63 .18%( و ) 92 .19والعالجية ال)ازجة )
ان سدب  انرفداا النسدبة مدط الزيدادة فد( مددة العردزين قدد . %( علدى العدوال( 42 .17%( و ) 82 .18االجبان )

وقدد . يرجط الى ما يبد  من عبلل للبروعين بفعل االنزيمات الدى مركبدات ذائبدة اكثدر بسدا)ة مدن بيد  العركيد 
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و ععمل على اكسدعها لعنعع ثندائ( اوكسديد عقوم البكعريا بأرعزال البواما االمينية الى بواما عضوية وامونيا ا
 .  Amines(Robinson  2002)الكربون والـ

اوضدك عبليدل العبداين وجدود فروقدات معنويدة عاليدة ( Soluble Nitrogen) النساة الم وصة للنتفوفصئ الداا ة
وعندد ارعبدار  % فد( النسدبة المئويدة للنعدروجين الدذائ  بعدأثير ندو  الجدبن ومددد العردزين  1عند مسعوي ابعمال 

( ارعفاعداً معنويداً فد( نسدبة النعدروجين الدذائ  فد( عيندات االجبدان 1معدالت النسبة ب)ريقدة دنكدن  بدين الجددول )
ان زيدادة نسدبة . %( علدى العدوال( 416 .0و  586 .0العالجية بالمقارندة مدط اجبدان المقارندة اذ بلغدت معددالعها )

  Lb. acidophilusة قددددد يعددددود الددددى وجددددود بكعريددددا الددددـ النعددددروجين الددددذائ  فدددد( عينددددات االجبددددان العالجيدددد
اللعين اظهرعا فعالية جيدة ف( عبليل البروعين من رالل جعل المبي) اكثر بامضدية اذ ظهدرت  Bif. Longumو 

 .  (2000  واررون Faxو  Aly  1986( )1البموضة ف( االجبان العالجية اعلى من اجبان المقارنة )الجدول

( ان هددذر النسددبة 1يبددين )الجدددول . العرددزين فدد( النسددبة المئويددة للنعددروجين الددذائ ومددن بيدد  عددأثير مدددد 

ازدادات بشددكل معنددو  مددط زيددادة مدددة العرددزين  بيدد  بلددج معدددل النسددبة فدد( عينددات االجبددان ال)ازجددة )اجبددان 
يومداً  28 % علدى العدوال(  وازدادت النسدبة فد( العيندات المرزندة لمددة 312 .0و  286 .0المقارندة والعالجيدة( 

وقد يرجط السب  الى زيدادة عبدرر االنزيمدات مدط زيدادة . %( على العوال(803 .0( و )586 .0لنوع( االجبان )
  Osmanو  Osama  2001و El-Zayat) النعدددائع نفسدددها بصدددل عليهدددا كثيدددر مدددن البدددابثين مدددنهم. العردددزين

 .  (2008واررون   El-Zayatو  Abbas  2001و 

ظهددر مددن نعددائع ارعبددار دنكددن  ة فددي الاتددب م المصكفواصولوفصددة لافاددبئ المتددناة تدديرصف الاوامددل الم فوسدد
اذ بلغددت  ( ارعفددا  فدد( عدددد البكعريددا الكلدد( فدد( عينددات اجبددان المقارنددة بالمقارنددة مددط االجبددان العالجيددة2)الجدددول

10×93 .8و  29 .11 معدالعها العامة
6
cfu/)ظهدرت النعدائع وفيما يرب عأثير عامل العردزين  . غم على العوال 

اذ ظهر اعلى عدد كلد( للبكعريدا فد( عيندات الجدبن . زيادة مدة العرزينفاا ف( العدد الكل( للبكعريا مط وجود انر
10×  38 .10و  21 .14ال)داز  للمقارندة والجدبن العالجد( بمعددل 

وانرفدا العددد فد( نددوع( . علدى العدوال(6
10× 10 .7و  97 .8الجبن الى 

قد يعدود سدب  عبداين االعدداد الكليدة . يوماً  28رزن دامت  على العوال( بعد مدة 6
( الدى ان 2003واردرون ) Abdouللبكعريا الى العباين فد( البموضدة العسدبيبية لألجبدان المصدنعة  بيد  ذكدر 

. عيشيوية وفعالية البكعريا ععأثر ف( النسبة المئوية للبموضة وعلدى العمدوم عدنرفا االعدداد مدط زيدادة البموضدة
ألنرفاا العدد الكل( للبكعريا مط زيادة فعرة العردزين يرجدط سدب  ذلدز الدى نقصدان الدرقم الهيددروجين(  وبالنسبة

وبالنسبة لعأثير مدد العرزين ف( مجمدو  اعدداد بكعريدا . (Robinson  2002وزيادة البموضة ف( المسار نفسج )
لعالجية الع( ابعوعهدا  يعضدك ان لندوع( لعينات االجبان ا Bif. longumواعداد بكعريا الـ Lb. acidophilusالـ 

( الى ان اعداد البكعريدا البيدة لدم 2الجدول ) البكعريا القدرة على االبعفاظ ببيوية جيدة ف( مربلة الرزن  اذ يشير
10× 40 .6الدى  40 .8عظهر انرفاضاً كبيراً ف( بداية مدة العرزين وبعى نهايعها  اذ انرفا العدد من

6
cfu/  غدم

10×  12 .7وبمعدل عام
6
cfu/ععفق هذر النعائع مط ما اشار اليدج . غمAl-Zayat  وOsman (2001 اذ البظدا )

بزيدادة مددة العردزين  Bif. Latic واعداد بكعريا الدـ Lb. acidophilusوجود انرفاا )فيفاً ف( اعداد بكعريا الـ 

وقدد . شدكل رلدي) مدن االثندين لدىف( جبن الثالجة سوا اً كانت هذر االنوا  موجدودة فد( الجدبن بشدكل منفدرد او ع
اعز  سب  االنرفاا الى زيدادة البموضدة مدط العقددم بمددة العردزين  بيد  ان البموضدة العاليدة عدؤثر سدلباً فد( 

وفيمددا يععلددق بأعددداد بكعريددا القولددون اظهددرت . اعددداد البكعريددا وراصددة فدد( اعددداد انددوا  بكعريددا بدداما الالكعيددز
ا القولدون قدد عبايندت وفقداً لندوع( الجدبن المصدنط بيد  وجدد ان اعدداد بكعريدا ( ان اعدداد بكعريد2النعائع )الجددول 

القولون كانت اعلى فد( اجبدان المقارندة عمدا هدو عليدج فد( عيندات االجبدان العالجيدة وقدد عبايندت قيمهدا عبعداً لمددد 
ريدا القولدون ( ان عيندات جدبن المقارندة ال)ازجدة ابعدوت علدى اعدداد مدن بكع2العرزين  بي  يعبين من الجددول )

10×  05 .3كانت ببدود )
( وعناقصت بزيادة مددة العردزين بعدى وصدلت اعددادها عندد نهايدة مددة العردزين الدى 1

(1. 52  ×10
1
cfu/)امددا فدد( بالددة عينددات الجددبن العالجدد( البدداو  علددى نددوع( البكعريددا الصددبية فظهددرت . غددم
10×  05 .2اعدددادها ببدددود )

1
cfu/ غددم( فدد( عينددات الجددبن ال)دداز  وعناقصددت مددط العرددزين بعددى وصددلت الددى 

(1. 15 ×10
1
cfu/( عند مدة )يومداً ومدن ثدم ارعفدت بعدى نهايدة فعدرة العردزين  يعضدك ممدا وجدد انفداً ان 14غم )

هدذر  ان. الرزن ادي الى اسعمرار عناقب او ارعفا  اعداد بكعريا القولون ولكنج كان اقل نقصاناً ف( جدبن المقارندة
ون فد( الجدبن ال)در  النعيجة عدل على قدرة المادة االيضية لبكعريا باما الالكعيز علدى عثبدي) نمدو بكعريدا القولد

 .  (2005اليج العبدل( )وهذا ما اشار 
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  بكعريدا القولدون  مجمو  اعداد نوع( البكعريا العالجيدة  (: عأثير مدد العرزين ف( العدد الكل( للبكعريا2جدول )ال

 .  ر واالعفان والعنقوديات لألجبان المصنعةالرمائ
Table (2): effects of storage periods on total bacterial count, counts of probiotic 

bacteria, coliform, staphylococcus, yeast and mold in the manufactured 

cheeses  

 انوا  البكعريا
Types of Bacteria 

 الجبن نو 
Cheese 

Types 

 Storage Periodsمدد العرزين )يوم(

 )از 
Fresh 

7 14 21 28 

 العدد الكل(
10×للبكعريا 

6 

Total Bacterial Count 

R1 14. 21a 12. 81b 11. 16 c 9. 32f 8. 79h 

R2 10. 38 d 9. 60 e 9. 16 g 8. 48i 7. 10 j 

10× العالجية البكعريا اعداد نوع(
6 
Counts of Both Bacteria 

R1 Nil Nil Nil Nil Nil 

R2 8. 40 7. 45 6. 82 6. 55 6. 40 

10× بكعريا القولون
1

 

Coliform Count 

R1 3. 05 2. 65 2. 41 1. 93 1. 52 

R2 2. 05 1. 90 1. 15 0. 00 0. 00 

10× الرمائر واالعفان
1 

Molds & Yeast 

R1 1. 88 1. 96 2. 08 2. 17 2. 27 

R2 0. 00 1. 12 1. 24 1. 35 1. 40 

10×  العنقوديات
1 

Staphylococci 

R1 4. 60 4. 08 3. 73 3. 18 2. 95 

R2 2. 44 1. 68 0. 00 0. 00 0. 00 

 

نعائع مشابهة عقريباً لنعائع بكعريا القولون عدم العوصدل اليهدا بالنسدبة ألعدداد بكعريدا العنقوديدات بيد  يبدين الجددول 
 العنقوديدددددات كاندددددت ببددددددود ازجدددددة ابعدددددوت علدددددى اعدددددداد مدددددن بكعريدددددا ال) ( ان عيندددددات جدددددبن المقارندددددة3)
(4. 60  ×10

1
cfu/( وعناقصت مط العقدم بمددد العردزين بعدى وصدلت الدى )10×  95 .2غم

1
cfu/28عندد  (غدم 

غدم( واصدبك /cfu 1 11×  7455) ف( بين كانت ف( عينات األجبان العالجية ال)ازجدة ببددود. يوماً من العرزين
10×  68 .1ببدود )االعداد 

1
cfu/)يعضدك . بعد اسبو  من العرزين ومن ثم عالشت بعى نهاية مددة العردزين. غم

بصدورة سدريعة فد( االجبدان العالجيدة الباويدة علدى رلدي) مدن ارعفا  سريط للبكعريا العنقوديدة من النعائع بدو  
Lb. acidophilus  وBif. Longum . عقليددل االعددداد الميكروبيددة هددذا يشدديرعلى قدددرة البكعريددا الصددبية علددى

 .  (Dabiza  2008و  1999نعيجة لنواعجها االيضية )الشيخ ظاهر  

( ان عيندات اجبدان المقارندة ال)ازجدة 2اما برصوب اعداد الرمائر واالعفدان فعبدين النعدائع فد( الجددول )
10×  88 .1ابعددوت علددى رمددائر واعفددان ببدددود )

1
cfu/العرددزين بعددى  غددم( وازدات عدددريجياً مددط العقدددم بمدددد

10×  27 .2وصدلت الدى )
1
cfu/ غدم( عندد نهايدة مددة العردزين فد( بدين ظهدرت جميدط عيندات االجبدان العالجيدة

ال)ازجة رالية من ا  نمو للرمائر واالعفان  وبد ت بدالظهور بعدد اسدبو  مدن العردزين وازدادت اعددادها بشدكل 
10×  40 .1)فيف بعى وصلت الى )

1
cfu/)ة مط ما ذكرر ععفق هذر النعيج. غمGomes ( بأندج 1998واررون )

  Lb. acidophilusمدددددن المفضدددددل اسدددددععمال رلدددددي) مدددددن مدددددزار  البكعريدددددا الصدددددبية وراصدددددة بكعريدددددا 
 .  ف( منعجات االلبان لرفط القدرة العثبي)ية ألنوا  البكعريا الصبية المشعركة. Bifidobacterium sppو 

عبدين نعدائع عبليدل العبداين للعوامدل المدروسدة   فابئ المتدناةتيرصف الاوامل الم فوسة في الاتب م الحسصة لا
% بدين درجدات العقدويم لصدفات النسدجة والقدوام  النكهدة  ال)عدم   1وجود فروقات معنويدة عندد مسدعوي ابعمدال 

( عددأثير نددو  الجددبن فدد( 3اللددون والمددرارة بالنسددبة لعددأثير كددل مددن نددو  الجددبن ومدددد العرددزين  ويبددين الجدددول )

الرصائب االنفة الذكر  بي  يظهر الجدول ارعفا  درجدات كافدة الصدفات فد( عيندات اجبدان المقارندة بالمقارندة 
           03 .9 02 .9  43 .8مدط عيندات االجبدان العالجيددة اذ بصدلت اجبدان المقارنددة علدى معددالت عامدة مقدددارها 

والمدرارة علدى لكدل مدن النسدجة والقدوام  النكهدة  ال)عدم  اللدون  درجدات 10درجة مدن مجمدو   50 .9و  61 .9
  54 .8  00 .8  16 .8العوال( ف( بين كانت معدالت العقييم للصفات نفسها علدى العدوال( فد( االجبدان العالجيدة 

يعضدك مدن النعدائع ان جميدط العيندات سدوا اً كاندت . درجدات 10درجة وهد( ايضداً مدن مجمدو   28 .9و  32 .9

هذر النعيجدة . كأجبان مقارنة ام اجبان عالجية قد بصلت على درجات مرعفعة ضمن المواصفات المقبولة مصنعة
عكدون  Bifidobacteria( الذ  ذكر بأن االجبدان الباويدة علدى الدـ 2001واررون ) Corboععفق على ما وجدر 
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واردرون  Gomesمقبدول واكددهاغير مفضلة من قبل المسعهلكين ألنرفاا نكهعها نعيجة ل)عمهدا غيدر ال نوعا ما
( ان جميط الصدفات البسدية سدوا اً 3وفيما يععلق بعأثير مدد العرزين ف( الصفات البسية يبين الجدول ) .(1995)

كانت راصة بأجبان المقارنة ام باألجبان العالجية قد انرفضدت قلديال علدى العقددم بمددد العردزين ويالبدظ ان نسدبة 
ان االنرفداا ال)فيدف فد( صدفات النكهدة وال)عدم . ف( المدد المعقدمة مدن العردزيناالنرفاا كانت اكثر نوعاً ما 

والمرارة قد يكون ناعجاً عن زيادة البموضة مط العقدم بمدد العرزين وانعا  ببعيددات قصدير السلسدلة عع)د( )عمداً 
يددادة مدددد ان انرفدداا درجددات العقددويم بالنسددبة لصددفة النسددجة والقددوام مددط ز. (Abou_dawood  2002مددراً )

العرزين قد يكون ناعجاً لما بد  من عغيرات كيميائية فد( عيندات االجبدان ممدا دعدت المقدومين الدى عقليدل الدرجدة 
امددا بالنسددبة لألنرفدداا ال)فيددف بدداللون  فقددد يرجددط سددببج الددى . (1995وارددرون   Blanchetteالممنوبددة لهددا )

 .بدو  بعا النموات الععفنية الملوثة للجبن

 
 .  (: الرصائب البسية لألجبان المصنعة رالل مدد العرزين البارد3جدول )ال

Table (3): Organoleptic properties of the manufactured cheese during cold storage.  

 مدةالعرزين
 )يوم(

Storage 

Periods 

 *النسجة
Texture 

 النكهة
Flavor 

 ال)عم
Taste 

 اللون
Color 

 المرارة
Bitterness 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

 )از 
Fresh 

8. 78 
a 

8. 42 

C 

9. 25 

a 

8. 13 
d 

9. 66 
a 

9. 06 

Cd 

10. 

00 
a 

9. 50 
c 

10. 

00 
a 

10. 

00 
A 

7 
8. 70 

a 

8. 36 
C 

9. 10 

ab 

8. 06 
de 

9. 40 
b 

8. 93 
De 

10. 

00 
a 

9. 45 
c 

9. 85 
b 

9. 85 
C 

14 
8. 53 

b 

8. 20 
D 

9. 02 
bc 

8. 03 
de 

9. 26 
bc 

8. 81 
De 

9. 61 
b 

9. 41 
c 

9. 48 
c 

9. 18 
d 

21 
8. 20 

d 

7. 96 
E 

8. 89 
c 

7. 92 
e 

8. 98 

d 

8. 69 
E 

9. 30 
d 

9. 24 
de 

9. 27 
d 

9. 05 
E 

28 
7. 95 

e 

7. 84 
F 

8. 84 
c 

7. 88 
e 

7. 86 
f 

7. 23 
G 

9. 13 
ef 

9. 03 
f 

8. 92 
f 

8. 62 

g 

معدلمدد 
 العرزين

8. 43 
A 

8. 16 
B 

9. 02 
A 

8. 00 
B 

9. 03 
A 

8. 54 
B 

9. 61 
A 

9. 32 
B 

9. 50 
A 

9. 28 
B 

R1  جبن المقارنة :R2 جين صب( مصنط من رلي) من نوع( البكعريا العالجية : . 
 درجات لكل صفة من الصفات البسية المذكورة ف( الجدول.  11منبت * 

 المعدالت الع( عبمل البروف نفسها عمودياً ال عرعلف معنوياً. * 

 

ان عيندات اجبدان المقارندة والعالجيدة قدد نالدت درجدات مدن . مما ورد من كالم عن الصفات البسيةيعضك 
العقويم البس( عجعلها مقبولة بشكل جيدد مدن قبدل المسدعهلز وقدد بقيدت هدذر العيندات مبعفظدة الدى بدد مدا بصدفاعها 

عددأثيرالجبن ال)ددر  االبدديا  وهددذا يبددين الددى عدددم. البسددية الجيدددة وبصددالبيعها )يلددة فعددرة العرددزين فدد( الثالجددة
 .  العالج( اال قليالً بالبكعريا الصبية  مما يجعل هذا النو  من الجبن وسيلة جيدة لالسعفادة منج كجبن صب(

ان نعائع الفبوصات الكيميائية والميكروبيولوجية والبسدية لعيندات الجدبن ال)در  االبديا المعامدل برلدي) 
دالعها مط اجبان المقارنة ونظراً ألبعوا  االجبدان العالجيدة المصدنعة علدى من البكعريا الصبية اظهرت عقارباً بمع

10مددددن اعددددداد كامنددددة مددددن البكعريددددا الصددددبية البيددددة )اكثددددر
6
cfu/ غددددم( لددددذا نوصدددد( باسددددعردام كددددال مددددن 

( ف( عصنيط هذر الندو  مدن الجدبن ال)در  لفوائددها الصدبية Bif. Longumو  Lb. acidophilusالبادئين معا )

 .  الكبيرة
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PRODUCING PROBIOTIC CHEESE FROM SHEEP MILK BY USING 

PROBIOTIC BACTERIA 
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E-mail: Maha_k1955@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

This study aimed to produce probiotic (Arabic cheese) by using a mixture of 

probiotic bacteria namely; Lactobacillus acidophilus andBifidobacteriumlongum. The 

cheese samples were made from sheep milk.  Control cheese was made with rennet 

only, while the probiotic cheese was made with a combination of probiotic bacterial 

strains in addition to the rennet. The produced cheese were analyzed chemically, 

microbiologically, and organoleptically at intervals (fresh, 7, 14, 21, and 28 days) at 4 

c   in refrigerator. The results of the study revealed, a decrease in moisture content, pH, 

and total protein percentand an increase in fat, acidity, and soluble nitrogen 

percentages with the increase in storage periods for both kinds of cheese (the control 

and probioticcheese). The counts of Lb. acidophilus and Bif. Lognum were kept more 

than 10
6 

during the storage and at the end of the storage. The probiotic cheese and the 

control had high scores of organoleptic properties. The results indicated that, the 

produced cheese (Arabic cheese) which contained both strains of probiotic bacteria 

offers another way in using dairy products as functional food.  

Keywords: sheep milk, Cheese, Probiotic bacteria, Bifidobacteria, Lactobascilli. 
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