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 الخالصة

من الطرق المستخدمة فً الحكم على جودة الحلٌب طرٌقة العد المٌكروسككوبً المباشكر وهكذل الطرٌقكة        

لككن مكن الصكعوبة التمٌٌكز بكٌن الخالٌكا ٌا وتحدٌد مصدر التلكو  المٌكروبكً  سرٌعة وٌمكن تمٌٌز اشكال الخال

 الحٌة والمٌتة ولهذا فانها ال تعطً نتائج مقبولة بالنسبة للحلٌب المعامل بالحرارة العالٌة.
كانت النتائج فكً طرٌقكة االطبكاق المصكبوبة القٌاسكٌة مقبولكة علكى الكرغم مكن انهكا تعتبكر طرٌقكة بطٌئكة اال انهكا 

و.ت.م/مل  1 01×03و.ت.م/مل الى  601×01راوحت هذل االعداد من تحسب اعداد الخالٌا الحٌة فقط اذ ت
فً الحلٌب بعد البسترة مباشرة وٌالحظ بان  اعكداد البكترٌكا فٌهكا اقكل مكن مكا فكً طرٌقكة العكد المٌكروسككوبً 

و.ت.م/مل بعد عملٌة البسكترة  1 01×011و.ت.م/مل الى  101×71المباشر اذ تراوحت اعداد البكترٌا من 
ازدادت هذل االعداد مع زٌادة فتكرة الخكزن فكً ككال الطكرٌقتٌن فكً حكٌن ان طرٌقكة اسكتخدام اختكزال مباشرة و

الصبغات اعطت نتائج غٌر مقبولة نتٌجة للتلو  السرٌع فً الحلٌب اذ قسكمت عٌنكات الحلٌكب الكى مجمكوعتٌن 

و.ت.م/مكل والاانٌكة 7 01×11األولى كانت اعداد البكترٌا التً تم تقدٌرها بطرٌقة االطباق المصبوبة اقل مكن 

و.ت.م/مكل فوجكد بكان عٌنكات الحلٌكب التكً كانكت فٌهكا اعكداد  7 01×11كانت اعكداد البكترٌكا فٌهكا اكاكر مكن 

و.ت.م/مل احتاجت الى وقت أطول الختزال الصكبغات مكن تلكل التكً كانكت فٌهكا  7 01×11البكترٌا اقل من 

فتكرة الخكزن قلكت الةتكرة الزمنٌكة الختكزال الصكبغات  و.ت.م/مل ومع تقدم 7 01×11اعداد البكترٌا اكار من 
 فً كال المجموعتٌن.

 .االطباق المصبوبة –اختزال الصبغات  –الرٌزازورٌن  –العد المٌكروسكوبً المباشر  -الكلمات المةتاحٌة:

 

 وقبوله           لم البح : تارٌخ تس

 المقدمة

لتقككدٌر درجككة جككودة الحلٌككب وهككً امككا طككرق مباشككرة ماككل العككد هنككال طككرق مكروبٌولوجٌككة تسككتخدم        

 البكتٌري المٌكروسكوبً المباشر او عد البكترٌا غٌر المباشكر منهكا طرٌقكة االطبكاق المصكبوبة القٌاسكٌة اذ تعكد

 المكادة فكً الموجكودة البكترٌكا اعداد تحدٌد فً استعماال وأكارها الطرق اقدم من باالطباق القٌاسً العد طرٌقة

  وكككذلل اسككتخدام الصككبغات التككً ٌتغٌككر لونهككا حسككب جهككد االكسككدة (FDA 8110) حقٌقككً بشكككل لغذائٌككةا
واالختزال وهً ازرق الماٌلٌن والرٌزازورٌن والنترات وهً مكن الطكرق البسكٌطة للحككم علكى جكودة الحلٌكب 

حٌاء المجهرٌة تستهلل وذلل باخذ نماذج عدٌدة خالل وقت قصٌر وباستخدام كمٌات قلٌلة من الحلٌب اذ ان اال

االوكسجٌن فً عملٌاتها الحٌوٌة المختلةة ممكا ٌكيدي الكى خةكد جهكد االكسكدة واالختكزال وبالتكالً الكى تغٌٌكر 

وعلٌكه كلمكا زادت اعكداد البكترٌكا فكً الحلٌكب قكل الوقكت الكالزم  Escobar0994)  و  (Zengلكون الصكبغة 
الختزال الصبغة   وهنال عوامكل تحكدد مكن اسكتخدامها منهكا درجكة الحكرارة المسكتخدمة فقكد ال تالئكم البكترٌكا 

( . تختلك  قابلٌكة االحٌكاء 8111واخكرون  (Zweifel  المحبكة لكدرجات الحكرارة العالٌكة او المحبكة للبكرودة  
وي علكى اعكداد هائلكة لةة على اختزال الصبغات فهنال انواع سرٌعة مما ٌيدي الكى ان ٌظهكر وكهنكه ٌحتكالمخت

واٌضا وجود مواد مانعة لنمو البكترٌا فً الحلٌب مال الالكتنٌن والالكتكوفرٌن وبروتٌنكات المناعكة من البكترٌا 

ٌكا اكاككر مككن طرٌقككة اختككزال البكتر ولككل هككذل االسككباب فككان طرٌقككة االطبكاق المصككبوبة القٌاسككٌة تظهككر اعككداد

( لكن فً بعد الحاالت ٌةضل استخدام طرٌقة اختزال الصبغات اذ ان 8111) Boorو Murphy الصبغات

هنكال انكواع مكن البكترٌكا تقككوم بةعالٌكات فكً الحلٌكب لككن ال تسككتطٌع تككوٌن مسكتعمرات علكى الوسكط الغككذائً 

مسكتعمرة واحككدة علكى الطبككق بٌنمكا طرٌقككة اختككزال   تكككون علكى شكككلclumps واٌضكا التجمعككات البكتٌرٌكة 
 .ً التجمع تشترل فً اختزال الصبغةالصبغات فان كل بكترٌا ف

لذلل هدفت الدراسة الى استخدام الطرٌقة البسٌطة للحكم على جودة الحلٌب المبستر ومعرفة اٌهكم افضكل مكن 

 االجهزة والموادحٌ  االسرع فً الوقت وكذلل من حٌ  السهولة واالحتٌاج للخبرة و

 مواد وطرق البحث

(عٌنكة مكن الحلٌكب الخكام مكن حقكول ابقكار كلٌكة 71اذ اخذت) 8106اجري البح  فً قسم علوم األغذٌة للعام 

ْم لمكدة نصك  سكاعة وبكرد الحلٌكب المبسكتر 47الزراعة والغابات /جامعة الموصل وعوملت بالبسكترة البطٌئكة 
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( سكاعة وتككم  38,62,86علكى درجكة حكرارة الاالجككة لمكدة ) وحةكظ فكً عبكوات معقمككة محكمكة الغلكق  وخككزن
 -اجراء االختبارات التالٌة :

تككم تقككدٌر العككدد الكلككً للبكترٌككا فككً الحلٌككب المبسككتر باتبككاع  -عككد البكترٌككا بطرٌقككة االطبككاق المصككبوبة: -1

 الغككذائً الوسككط ( باسككتخدام طرٌقككة االطبككاق المصككبوبة مسككتخدما8110)FDAالطرٌقككة المككذكورة فككً 

Tryptone Glucose Yeast extract agar.   ٌمكل مكن  الحلٌككب المكراد فحصكه وخةكك  0اذ اضك

غكم مكن ملكل الطعكام فكً  2.1عشرة اضعا  باستخدام محلول التخةٌ  الةسٌولوجً المحضر مكن اذابكة 

مككل والتكً تككم تعقٌمهكا فككً جهككاز 9لتكر مككن المكاء المقطككر والكذي تككم توزٌعكه فككً انابٌكب اختبككار بمقكدار 

     701مككل مكن التخكافٌ  المالئمككة )0دقٌقككة والمبكردة اذ اضكٌ   01م ْ ولمكدة 080وكلٌك  علكى االوت

( فً اطباق بتري معقمة وبواقع مكررٌن لكل تخةٌ  ام صب الوسط الغذائً المبكرد علكى 101   601

سككاعة وعككدت 62م ْ لمككدة 71ْم وتركككت االطبككاق لتتصككلب اككم حضككنت علككى درجككة حككرارة  61حككرارة 

مكل مكن 0(مستعمرة وحسب العدد الكلكً للبكترٌكا فكً 711-71ات فً االطباق الحاوٌة على )المستعمر
 الحلٌب.

تكم تقكدٌر العكدد الكلكً للبكترٌكا فكً الحلٌكب المبسكتر بطرٌقكة العكد  -طرٌقة العد المٌكروسككوبً المباشكر: -2

الحلٌككب ( وذلكل باخككذ حجكم معككٌن مكن 0994واخككرون) Colleeالمٌكروسككوبً المباشكر باتبككاع طرٌقكة 

وٌجةك  الغشكاء وٌصكبص بصكبغة ككرام  8سكم0ونشرها على شرٌحة زجاجٌة خاصكة وتكوزع علكى مسكاحة 
)صبغة الجنسٌان ام الٌود والغسل بالكحول ام إضافة صبغة السةرانٌن( وتةحص تحكت المجهكر وتحسكب 

 مل من الحلٌب.0عدد الخالٌا فً الحقل وٌحسب عدد الخالٌا فً 

 01) ٌنقكل Graham(0921) الماٌلكٌن والرٌكزازورٌن( حسكب طرٌقكة   اختزال الصكبغات )صكبغة ازرق -3

  صكككبغة مكككن( مكككل0) لهكككا وٌضكككا  مطكككاطً سككداد ذات معقمكككة اختبكككار انبوبكككة الكككى الحلٌكككب مكككن( مككل

Methylene blue حتكى غازٌكة فقاعكات وجكود عكدم من التهكد وٌجب بهدوء االنبوبة بقلب جٌدا وتمزج 

 وكلمككا .سكاعات 4 لمكدة سكاعة نصك  ككل وتةحكص مككائً حمكام فكً االنبوبكة تحضكن .الصكبغة تتهكسكد ال
 .البكتٌرٌا من اكبر اعداد على الحلٌب احتواء ٌعنً ذلل فان االختزال سرعة زادت

% 1,8مكل مكن نتكرات البوتاسكٌوم بتركٌكز0( وذلكل باخكذ 0937) Payneاختزال النترات حسب طرٌقة  -4
 ن ٌتكون لون احمر وٌنتج غاز بانبوبة درهام.ْم الى ا73مل من عٌنة الحلٌب والتحضٌن على 01الى 

 النتائج والمناقشة

( ٌوضككل بككان االعككداد الكلٌككة للبكترٌككا بطرٌقككة العككد المٌكروسكككوبً المباشككر تكككون مرتةعككة 0الجككدول )       
مقارنكة بككالطرق األخكرر وٌرجككع السكبب فككً ذلكل الككى انكه ال ٌمكككن تمٌٌكز اعككداد البكترٌكا الحٌككة والمٌتكة بهككذل 

الحككم علكى جكودة الحلٌككب الطرٌقكة بكالرغم مكن انهككا كانكت سكرٌعة وعلٌكه ال ٌمكككن اسكتخدام هكذل الطرٌقكة فككً 

المبسكتر او اي حلٌكب معامكل بكالحرارة العالٌككة والتكً ادت الكى قتكل االحٌكاء المجهرٌككة .بٌنمكا نجكد فكً طرٌقككة 

االطباق المصبوبة القٌاسٌة اعطت نتائج جٌدة اذ تكم حسكاب عكدد المسكتعمرات الحٌكة بٌنمكا تعتبكر طرٌقكة بطٌئكة 

ة قد تككون ناتجكة مكن خلٌكة بكتٌرٌكة واحكدة او عكدد مكن الخالٌكا ساعة وان كل مستعمر86نتٌجة التحضٌن لمدة 
البكتٌرٌكة وكانككت االعككداد الكلٌككة للبكترٌككا مقبولككة اذ تراوحككت اعكداد البكترٌككا فككً الحلٌككب بعككد عملٌككة البسككترة 

و.ت.م/مككل وان اعككداد البكترٌككا فككً 1 01×011 -  71مباشككرة وبطرٌقككة العككد المٌكروسكككوبً المباشككر مككن 

ساعة من 38و.ت.م/مل بعد  011×ا 211 -021حتى بلغت االعداد من دت مع زٌادة مدة الخزن الحلٌب ازدا
الخزن على درجة حرارة الاالجة وذلل بسبب التلو  اانكاء الخكزن وتتةكق هكذل النتكائج مكع مكا توصكل الٌكه أبكو 

ٌك  ككان عٌنة حلٌب خام جمعت من مدٌنة دمشق وضكواحٌها ح 37( الذٌن درسوا على 8107غرة واخرون )

و.ت.م/مكل.  4 01× 20.1مكل و /م.ت.و 401× 8.4معدل عدد البكترٌا بطرٌقكة االطبكاق المصكبوبة مكا بكٌن 
وكذلل الحال بالنسبة الى عٌنات الحلٌب المبسكتر والكذي تكم عكد البكترٌكا بطرٌقكة االطبكاق المصكبوبة حٌك  انكه 

بكترٌا باستخدام العد المٌكروسكوبً المباشكر بالرغم من ان اعداد البكترٌا بهذل الطرٌقة كانت اقل من اعداد ال

اال انه اٌضا ازدادت اعداد البكترٌا مع زٌادة فترة الخزن حٌ  كانت هذل االعكداد بعكد عملٌكة البسكترة مباشكرة 

و.ت.م/مككل الكككى  6 01×60و.ت.م/مككل حتككى وصكككلت االعككداد مككن  1 01×03و.ت.م/مككل الككى  601×01

ن فكً الاالجكة وهكذا ٌعنكً زٌكادة فكً عكدد البكترٌكا الحٌكة خكالل ساعة من الخكز38و.ت.م/مل بعد  1 01×34

( اذ ككان العكدد الكلكً للبكترٌكا فكً 0936واخكرون ) El-Sadekفترة الخزن. وهذل النتائج تتةق مع مكا وجكدل 

 Fredmanفً حٌن وجكد و.ت.م/مل  4 01×013و.ت.م/مل وفً الحلٌب الخام  7 01×28الحلٌب المبستر 
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 Tmranو.ت.م/مكل وكككذلل تتةكق مككع مكا ذكككرل 7 01×91لكلكً للبكترٌككا فكً الحلٌككب معكدل العككدد ا (0932)

 (.8101واخرون )

 ( االعداد الكلٌة للبكترٌا )و.ت.م/مل( بطرٌقتً العد المٌكروسكوبً المباشرواالطباق المصبوبة0جدول )
عدد البكترٌا  الطرٌقة

بعد البسترة 

 مباشرة

عدد البكترٌا بعد 

الخزن لمدة 

 ساعة86

البكترٌا بعد  عدد

الخزن لمدة 

 ساعة62

عدد البكترٌا بعد 

 38الخزن لمدة
 ساعة

العد 

المٌكروسكوبً 

 المباشر

71×01 1 

011×01 1 

49×01 1 

801×01 1 

002×01 1 

821×01 1 

021×01 1 

201×01 1 

طرٌقة االطباق 

 المصبوبة
01×01 6 

03×01 1 

82×01 6 

77×01 1 

78×01 6 

69×01 1 

60×01 6 

34×01 1 
 

 

 نتكائج اعطكت والنتكرات والرٌكزازورٌن الماٌلكٌن ازرق بطرٌقكة الصكبغات اختكزال طرٌقكة ان ٌبٌن (8) الجدول
 الحلٌكب عٌنكات قسكمت اذ المصكبوبة االطبكاق بطرٌقكة مقارنكة الحلٌكب جكودة علكى الحككم ناحٌكة من مقبولة غٌر

 المصكبوبة االطبكاق بطرٌقكة تقكدٌرها تكم التكً البكترٌكا اعداد كانت والتً االولى المجموعة هً مجموعتٌن الى

 البكترٌكا اعكداد فٌهكا كانكت التكً الحلٌب عٌنات فهً الاانٌة المجموعة اما مل/م.ت.و7 01×11 من اقل كانت

 وكمكا وجكد اذ الحلٌكب مكن المجمكوعتٌن هكاتٌن علكى االختزال اختبار اجراء وتم مل/م.ت.و701×11من اكار

و.ت.م/مكل 7 01× 11 اقكل مكن البكترٌا اعداد فٌها كانت التً الحلٌب عٌنات بان( 8) الجدول من واضل هو
احتاجت الى وقت اطول الختزال الصبغات مما هكو علٌكه فكً عٌنكات الحلٌكب التكً كانكت اعكداد البكترٌكا فٌهكا 

و.ت.م /مكل وهكذا بسكبب احتكواء عٌنكات الحلٌكب للمجموعكة االولكى علكى اعكداد اقكل مككن 7 01×11اكاكر مكن 
نة بالمجموعة الاانٌة مما ادر الى احتٌاج المجموعة االولكى الكى وقكت اطكول الختكزال الصكبغات البكترٌا مقار

على عكس المجموعة الاانٌة التً كانت فٌها اعداد البكترٌا التً تم عدها بطرٌقة االطباق المصبوبة اعلى مكن 
تكزال الصكبغات وتتةكق هكذل المجموعة االولى وبالتالً كان اسكتهالكها لالوكسكجٌن اكاكر ممكا قلكل مكن زمكن اخ

( الكذٌن درسكوا علكى تلكو  االحٌكاء المجهرٌكة فكً الحلٌكب  8117واخكرون ) Muehiherrالنتائج مكع مكاذكرل 
الخام وفً خزانات جمع الحلٌب فً سوٌسرا الذٌن وجدوا بان الحلٌب الخام الملو  بنسكبة كبٌكرة كانكت اعكداد 

وٌالحظ من نةس الجدول اٌضا بانه مكع زٌكادة فتكرة الخكزن  البكترٌا فٌه عالٌة واختزلت الصبغة بوقت قصٌر .

قل الوقت الكالزم الختكزال الصكبغات فكً ككال المجمكوعتٌن وذلكل بسكبب زٌكادة اعكداد البكترٌكا مكع زٌكادة فتكرة 

الخزن مما ادر الى زٌادة استهالكها لالوكسجٌن وبالتالً تقلٌل فترة االختزال. وعندما خزن هذا الحلٌب على 

ة الاالجة ككان االنخةكاد فكً اختكزال الصكبغات واضكحا وبصكورة اكاكر فكً العٌنكات ذات الجكودة درجة حرار

المنخةضة وهذا ٌرجع الى التلو  السرٌع فً الحلٌب ومن هذل نقترح استخدام طرٌقة اختزال الصبغات للحكم 

تتةكق هكذل النتكائج ْم اذ تكون اكاكر مالئمكة للحلٌكب المبسكتر  و71على جودة الحلٌب خاصة عند التحضٌن على 

عٌنكة مكن الحلٌكب البقكري والجاموسكً باسكتخدام ازرق الماٌلكٌن  817( اذ فحكص 0998) Hofiمع مكا ذككرل 

دقكائق ال ٌمككن االعتمكاد علٌكه بٌنمكا لمكدة سكاعة او  01والرٌزازورٌن واستنتج بان اختبكار الرٌكزازورٌن لمكدة 

( العٌنكات حسكب العكدد الكلكً للبكترٌكا 0931) Petrovaو Shalichevاكار كان افضكل علكى التمٌٌكز. وقسكم 

و.ت.م/مل واستنتج بان اختبار اختزال  4 01× 6اوكار من  401×  6-1 01×1و.ت.م/مل و 1 01×1الى 
الرٌزازورٌن ال ٌعكس جودة الحلٌب من الناحٌة البكترٌولوجٌة بصورة مقبولة لكذلل ال ٌنصكل باسكتعماله عملٌكا 

ختبكار الرٌكزازورٌن لةتكرات مختلةكة علكى الحلٌكب ووجكد افضكل توافقكا مكع ( اجرر ا0943) Harvath  بٌنما 
 االعداد الكلٌة للبكترٌا وكذلل مع اختبار ازرق الماٌلٌن.
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 ( اعداد البكترٌا و.ت.م/مل بطرٌقة االختزال بازرق الماٌلٌن والرٌزازورٌن والنترات8جدول )
  العٌنات التً فٌها العدد

 01×11من اقل 

 مل/خلٌة7

 الخزن بالساعات االختبار

 38 62 86 صةر

 3,94 9,08 9,04 01,09 ازرق الماٌلٌن

 2,08 9,08 9,04 01,09 الرٌزازورٌن

 العدد العٌنات التً فٌها 

 01×11من اكار

 مل/خلٌة7

 2,24 2,71 2,06 9,08 النترات

 7,07 6,71 1,96 3,21 ازرق الماٌلٌن

 7,07 6,86 1,94 3,09 الرٌزازورٌن

 6,41 1,12 4,36 2,08 النترات

 

وطرٌقكككة ( العالقكككة بكككٌن اختكككزال الصكككبغات )ازرق الماٌلكككٌن  والرٌزازورٌن والنتكككرات( 7ٌوضكككل الجكككدول )

% 0االطباق المصبوبة فً الحكم على جودة الحلٌكب اذ ٌالحكظ ان عٌنكات الحلٌكب الجٌكدة كانكت عنكد مسكتور 

و.ت. م/مل وكذلل اعداد البكترٌا اعلى من  7 01×11للتحلٌل االحصائً عندما كانت اعداد البكترٌا اقل من 

 و.ت.م/مل. 7 01×11
فكً عٌنكات الحلٌكب غٌكر المخزنكة  (والرٌكزازورٌن والنتكرات   الماٌلٌن ازرق)فً حٌن نجد اختزال الصبغات 

ً فٌها للبكترٌا اقل من  و.ت.م/مل حٌ  كان لها اقل فرق معنوي عند مستور  7 01×11والتً كان العدد الكل

% واقل عالقة للتحلٌل االحصائً ونالحظ عندما كان العدد الكلً للبكترٌا فً عٌنات الحلٌكب غٌكر المخكزن 1

ً للبكترٌا اكار من والتً تم عده ً كان فٌها العدد الكل و.ت.م/مل  7 01×11ا بطرٌقة االطباق المصبوبة والت

% فً عٌنكات الحلٌكب 1فان فقط طرٌقة اختزال النترات كان لها اقل فرق معنوي عند مستور تحلل احصائً 

طرٌقكة ٌعتمكد ( بكان اختكزال الصكبغات 8101) venkatestو  Kumarsغٌر المخزن وهذل تتةق مع مكا ذككرل 
علٌها فً الحكم على جودة الحلٌب ومنتجاته من حٌ  احتوائه على االحٌاء المجهرٌة مقارنكة بطرٌقكة االطبكاق 

 المصبوبة.

 العالقة بٌن اختزال الصبغات  وطرٌقة االطباق المصبوبة( 7جدول)

 العٌنات التً فٌها 

 من اقل العدد

11×01 7 

 الخزن بالساعات االختبار

 38 62 86 صةر

 **1,93 **1,28 **1.30 *1,78 ازرق الماٌلٌن

 **1,93 **1,28 **1,31 *1,86 الرٌزازورٌن

 العٌنات التً فٌها 

 اكارمن العدد

11×01 7 
 

 

 **0,11 **1,22 **1,47 *1,70 النترات

 **1,96 **1,90 **1,49 **1,27 ازرق الماٌلٌن

 **1,96 **1,98 **1,31 **1,21 الرٌزازورٌن

 **1,29 **1,27 **1,29 *1,69 النترات

 %0**عند مستور  %1*عند مستور
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ABSTRACT  

       The methods used to judge the quality control of milk counting microscopic 

direct and this method can be fast distingish of cells and identify the source of 
microbial contamination , but it is difficult to distinguish between living and dead 

cells and that they do not give acceptable results for the heat treatment milk . While 

the results showed in the way of standard plate count, although it is used along time 

of incubation they are calculated only living cells and the total count of bacteria less 

than in direct microscopic count range between 15x104 to 17x105 cfu/ml in the 

pasturide milk directly . in direct microscopic count While the dyes reduction test 

gave unacceptable results due to rapid contamination in milk and the count of the 

bacteria ranged between 35x105 to 150x105cfu/ml then the number of the bacteria 

increase with the increase of the period of the storage .the relationship between the 

method dyes reduction  test and the standard plate count to judge the quality of raw 

milk , as the samples were good at the 1% level for statistical analysis while the 

samples stored when using the method of nitrates dyes reduction , the relationship 

level less than the quality of milk at a level of statistical analysis of 5% in judging 

the quality of milk .the samples of the milk divided to two groups the first one 
contain bacteria less than 50x103 cfu/ml and the other contain more than 50x 103 

cfu/ml we find that the samples contain bacteria less than 50x103cfu/ml needs more 

time to reduce the pigments.                                                                                             
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