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تأثیر أشعة المایكروویف على التوزیع النتروجیني وبعض الخواص الفیزیائیة والمحتوى المایكروبي 
  لحلیب األغنام

  حامد صالح البدراني               نیھان بھاء الدین                     موفق محمد علي                   
  العراق –الموصل  –جامعة الموصل  –قسم علوم األغذیة  –كلیة الزراعة والغابات                    

  
  الخالصة                                                        

ثانیúúة ،ثúúم  ١٨٠و  ١٥٠و  ١٢٠و  ٩٠و  ٦٠شúúعة المúúایكروویف لمúúدة تúúم تعúúریض حلیúúب األغنúúام أل    
حلل الحلیب المعامúل لمعرفúة التوزیúع النتروجینúي واألس الھایúدروجیني وزمúن التجúبن ، باالضúافة إلúى 

قللúúت المعاملúúة . العúúدد الكلúúي البكتیúúري و بكتریúúا القولúúون والعنقودیúúات الذھبیúúة  وبكتیریúúا السúúالمونیال 
إلى حدوث دنترة جزئیúة لبروتینúات الشúرش ، وارتفúاع  ةالحمولة البكتیریة للحلیب، باإلضافباألشعة من 

النتúúروجین الكúúازیني والنتúúروجین غیúúر ألبروتینúúي واالس الھایúúدروجیني ، والúúى تúúأخر تجúúبن الحلیúúب 
  .بالمنفحة 

  
  المقدمة                                                        

م أشúúعة المúúایكروویف فúúي تحضúúیر كثیúúر مúúن المنتجúúات الغذائیúúة، سúúواء كانúúت صúúلبة اوشúúبھ تسúúتخد      
أن ) . ١٩٦٦،   (Goldblithصلبة أو سائلة باإلضúافة إلúى قیامھúا بعملیúات اإلذابúة والتسúخین والتعقúیم 

úúا یمیúúم مúúبخ زأھúúخین أو الطúúراء التسúúات أجúúي عملیúúرعة فúúو السúúعة ھúúذه األشúúعة . ھúúتخدام أشúúال اسúúد نúúق
المایكروویف في األغذیة حیزا كبیرا من الدراسات والبحوث، في حین إن استخدامھا في الحلیب السúائل 

ومنھúúا اسúúتخدام المúúایكروویف فúúي تقúúدیر .وبعúúض منتجúúات األلبúúان لúúم ینúúل إال حیúúزا ضúúئیال مúúن الدراسúúة
 Ozurec(تقúدیر المواد الصلبة الكلیة في الحلیب وبعض منتجاتúھ واعتبúرت مúن الطúرق السúریعة لھúذا ال

أن اسúúتخدام المúúایكروویف الیخلúúوا مúúن بعúúض المسúúاوئ ) .١٩٩١واخúúرون ، Makarchuchو ١٩٨٩،
ان تسúúخین حلیúúب الرضúúع فúúي قنúاني الرضúúاعة أدى الúúى حúúدوث فقúúد فúúي بعúúض )١٩٩١( Litaفقúد ذكúúر 

رفúة تúأثیر ھúذه لذلك فقد ھدفت الدراسة الحالیة إلúى مع. الفیتامینات والمعادن وعوامل المناعة في الحلیب
كúذلك معرفúة تúأثیر .األشعة علúى التوزیúع النúایتروجیني وبعúض الخúواص الفیزیائیúة علúى حلیúب األغنúام

  .األشعة على العدد الكلي للبكتیریا وبكتریا القولون والعنقودیات الذھبیة وبكتیریا السالمونیال
   

  رائقھمواد البحث وط                                               
أستخدمت في الدراسة الحالیة ثالث عینúات مúن حلیúب األغنúام، بعúد نھایúة الحلúب مباشúرة  : جمع العینات

أخúذت العینúات فúي قنúاني معقمúة سúعة ). بúادوش وحمúام العلیúل (وذلك من    مناطق محیطúة بالموصúل 
 ٣تزیúúد عúúن مúúل، ونقلúúت إلúúى المختبرفúúي صúúندوق ثلجúúي إلجúúراء االختبúúارات علیھúúا فúúي مúúدة أل ٥٠٠

  . ساعات
غلúق الúدورق، وادخúل إلúى فúرن . مúل ١٠٠مل من عینة الحلیúب نقلúت إلúى دورق سúعة  ٥٠: المعامالت

 ٢٫٥حúúúددت القúúúوة بمقúúúدار . والكúúúوري الصúúنعSamsung٫Type:M1877Nالمúúایكروویف مúúúن نúúúوع 
رجúúة ثانیúúة،حیث كانúúت د ١٨٠و  ١٥٠و  ١٢٠و  ٩٠و  ٦٠كیلúúووات، وعوملúúت العینúúات باألشúúعة لمúúدة 

بúúردت العینúúات علúúى . مº ٩٨و  ٩٦و  ٩٤و  ٨٦و  ٧٤حúúرارة الحلیúúب بعúúد المعاملúúة باالشúúعة مباشúúرة 
  . م ٥ ±م  ٢٥درجة  حرارة الغرفة 

تúúم تقúúدیر النتúúروجین الكúúازیني ونتúúروجین الشúúرش والنتúúروجین غیúúر : التق炳炳دیرات الكیمیائی炳炳ة والفیزیائی炳炳ة
وذلúúك بعúúد ) ١٩٦٣( Lingقúúة الموضúúحة مúúن قبúúل ألبروتینúúي بطریقúúة المایكروكلúúداھل و حسúúب الطری

 Aliقیúúاس زمúúن التجúúبن فقúúد اسúúتخدمت الطریقúúة الموصúúوفة مúúن قبúúل  دأمúúا عنúú. الترسúúیب بالحúúامض
تقúدیر االس  فúي Beckman pH- meter 7010        مúن نúوع pH meterأستخدم جھúاز ). ١٩٨٩(

  . الھایدروجیني
مúل مúن  ٩٠مúل مúن الحلیúب واضúیف إلúى  ١٠قمúة یسúحب بوسúاطة ماصúة مع:  المحتوى الم炳ایكروبي 

اسúúتخدمت بعúúد ذلúúك التخفیفúúات العشúúریة . فúúي قنینúúة معقمúúة ) ملúúح الطعúúام % ٠٫٩(محلúúول ملحúúي معقúúم 
  :المناسبة وذلك إلجراء الفحوصات االتیة



علúى )  ١٩٧٩(استخدمت طریقـة األطبـاق المصبـوبة والموضحة من قبل سúرحان : العدد الكلي للبكتیریا 
 وسط 

Trypton glucose extract agar (TGEA) .٣٧حضنت األطباق علىº دةúاعة  ٤٨م لمúبت .سúوحس
  .المستعمرات واستخرج العدد الكلي للبكتیریا 

  
----------------------------------  
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باسúúتخدام الوسúúط الغúúذائي )  ١٩٨٥(  APHAقúúدر حسúúب الطریقúúة المúúذكورة فúúي : بكتیری炳炳ا القول炳炳ون

MacConky agar  ٣٧وحضنت األطباق على درجة حرارة º تعمرات . ساعة  ٢٤م لمدةúحسبت المس
  .ردي المعتمذات اللون الو

( وحسúب طریقúة Manitol salt agarأجúري الúزرع بطریقúة النشúر علúى وسúط :  العنقودی炳ات الذھبی炳ة
Dillielo ،ى ) . ١٩٨٢úúاق علúúنت األطبú٣٧حض º دةúúاعة  ٤٨م لمúك .سúúري وذلúúص المجھúúتخدم الفحúúاس

úى نفúة علúتعمرات المعزولúى المسúط لعزل العنقودیات الذھبیة على اساس الشكل الظاھري ،وتنقúس الوس
  .بطریقة التخطیط ، وتكرر العملیة مرتین على االقل 

 ١٩٧٦( Maccanceو  Harriganوحسúب مúاذكره   S.S. agarأستخدم الوسط :  بكتریا السالمونیال 
سúúاعة واختیúúرت االطبúúاق التúúي نمúúت علیھúúا مسúúتعمرات  ٢٤م لمúúدة º ٣٧وحضúúنت الúúدوارق علúúى ) . 

 Triple sugar iron agarلى أطباق بتري حاویة علúى الوسúط إ Loopثم نقل ملئ . بیضاء او وردیة 
  .ساعة  ٢٤م لمدة º ٢٧زرعت بطریقة التخطیط وحضنت على درجة .

كúúررت كúل معاملúúة ثالثúúة . قورنúت جمیúúع المعúامالت مúúع عینúúات غیúر معاملúúة بأشúعة المúúایكروویف     
آذ حسúúبت )  ١٩٦٠( Torriو  Steelحللúت النتúúائج إحصúائیا باسúتخدام الطرائúúق المúذكورة فúي . مúرات 

الجدولیة ،ثم حسúب أقúل فúرق معنúوي ووضúع تحúت مسúتویات  Fلمصادر التباین وقورنت بقیمة  Fقیمة 
  .للمقارنة بین المتوسطات  ٠٫٠٥و  ٠٫٠١

  
  النتائج والمناقشة                                              

كانت النسúبة قبúل .یادة تدریجیة في النتروجین الكازیني حدوث ز) ١(یبین الجدول : التوزیع النتروجیني
و  ٠٫٥٣ثانیúúة  ١٨٠و  ١٥٠و  ١٢٠و  ٩٠و  ٦٠، وأصúúبحت بعúúد المعاملúúة لمúúدة %  ٠٫٥١المعاملúúة 

أن ھذا االرتفاع كúان غیúر معنúوي ممúا یúدل علúى  . ، على التوالي % ٠٫٦٣و  ٠٫٦١و  ٠٫٥٨و  ٠٫٥٤
قد یعود السبب الى وجود المجامیع غیر القطبیúة والتúي .ایكروویف ثبات الكازین تجاه المعاملة بأشعة الم

تحاول االبتعاد عن الوسط المائي واقترابھا لمثیالتھا مكونة اواصر فیھúا طاقúة تعطیھúا صúفة االسúتقرار، 
وھúúذا یعتمúúد علúúى درجúúة الحúúرارة حیúúث انھúúا تضúúعف علúúى الحúúرارة المنخفضúúة، وتúúزداد اسúúتقرارا علúúى 

علúúúي (باالضúúúافة الúúúى التغیúúúرات الطفیفúúúة فúúúي الصúúúفات االلكتروفوریتیúúúة للكúúúازین الحúúúرارة المرتفعúúúة 
  ). ١٩٨٤واخرون،

  
  تأثیر أشعة المایكروویف على النتروجین الكازیني في حلیب األغنام ):  ١(الجدول           

عدد   )ثانیة(وقت المعاملة
  العینات

الخطأ  ±المعدل   %المدى 
  التجریبي

معامل االنحراف 
%  

  ١٤٫٦٥  ٠٫٠١٣  ± ٠٫٥١  ٠٫٥٥- ٠٫٤٨  ٣  قبل المعاملة 
٦٫٢٥  ٠٫٠٠٧  ± ٠٫٥٣  ٠٫٥٨- ٠٫٤٩  ٣  ٦٠  
٦٨٫٢٦  ٠٫٠١٠  ± ٠٫٥٤  ٠٫٥٩- ٠٫٥٠  ٣  ٩٠  

٧٢٫٠٨  ٠٫٠١٢  ± ٠٫٥٨  ٠٫٦٤- ٠٫٥٤  ٣  ١٢٠  
٧٨٫٩٦  ٠٫٠٢٣   ± ٠٫٦١  ٠٫٦٦- ٠٫٥٧  ٣  ١٥٠  
٨٦٫٦٥  ٠٫٠٤٢   ± ٠٫٦٣  ٠٫٦٨- ٠٫٥٩  ٣  ١٨٠  



           ٤٫٠٦٥المحسوبة  Fوان قیمة  ٠٫٠٤٤وجین الكازیني  أقل فرق معنوي للنتر         
     
یشúúیر إلúúى وجúúود نقصúúا معنویúúا فúúي نسúúبة ) ٢(أمúúا تúúأثیر األشúúعة علúúى نتúúروجین الشúúرش فúúان الجúúدول  

وأصúبحت % ٠٫١٨نتروجین الشرش بسبب المعاملة باألشعة مقارنة بالنسبة قبúل المعاملúة ،حیúث كانúت 
وعنúúد . ، علúúى التúوالي % ٠٫١٢و  ٠٫١٦التعúرض ألشúúعة المúایكروویف  ثانیúة مúúن  ٩٠و ٦٠بعúد مúúدة 

و  ٠٫١٢ثانیة حدث انخفاضا واضحا حیث أصبحت النسúبة  ١٨٠و  ١٥٠و  ١٢٠المعاملة باألشعة لمدة 
أن السúúبب قúúد یعúúود إلúúى تثبúúیط اإلنزیمúúات المحللúúة للبúúروتین ،كنتیجúúة .،علúúى التúúوالي% ٠٫١٠و  ٠٫١١

لتعúرض لالشúعة، باالضúافة الúى حúدوث دنتúرة لھúذه البروتینúات ،وخصوصúا عنúد للحرارة المتولدة عند ا
 ٨٦ثانیة، والتي تؤدي الى رفع حúرارة الحلیúب الúى درجúة حúرارة اكثúر مúن   ٩٠التعرض لالشعة لمدة 

º ي ) ٣(م   أن النتائج الموضحة في الجدولúر البروتینúروجین غیúبة النتúي نسúتبین وجود زیادة معنویة ف
  % . ٠٫٠٥٣و  ٠٫٠٤٥عاملة الحلیب باألشعة ،حیث أصبحت النسبة كنتیجة لم
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  .غنامتأثیر أشعة المایكروویف على نسبة نتروجین الشرش في حلیب األ): ٢(الجدول        
وقت المعاملة 

  )ثانیة(
عدد 
  العینات

الخطأ    ±المعدل   %المدى
  التجریبي

  %معامل االنحراف

  ١٣٫٣٤  ٠0٠٠١  ± ٠٫١٨  ٠٫١٩- ٠٫١٧  ٣  قبل المعاملة
٠- ٠٫١٥  ٣  ٦٠0١٢٫٦٧  ٠٫٠٤٣  ± ٠٫١٦  ١٨  
٠  ± ٠٫١٢  ٠٫١٤- ٠٫١٢  ٣  ٩٠0١٣٫٧٦  ٠٥٦  

١٢٫٤٦  ٠٫٠٤٨  ± ٠٫١٢  ٠٫١٣- ٠٫١١  ٣  ١٢٠  
١٣٫٧٢  ٠٫٠٧٦   ± ٠٫١١  ٠٫١٢- ٠٫١٠  ٣  ١٥٠  
١٣٫٦٣  ٠٫٠٦٤  ± ٠٫١٠  ٠٫١٢- ٠٫٠٨  ٣  ١٨٠  
  **١٢٠٫٩٨الجدولیة  Fوان قیمة  ٠٫٠٧٧أقل فرق معنوي بین المعامالت        
  .٠٫٠١معنوي عند مستوى **       

  
إن السúúبب فúúي ھúúذا التفúúاوت فúúي االرتفúúاع مقارنúúة بوقúúت التعúúرض لألشúúعة قúúد یعúúود إلúúى تúúأثیر الحúúرارة 

م عنúúد معاملúúة الحلیúúب º ٩٨و  ٩٦و  ٩٤و  ٨٦و  ٧٤تولúúدة مúúن األشúúعة حیúúث كانúúت درجúúة الحúúرارة الم
أن ھúúذه التغیúúرات لیسúúت باتجúúاه . ثانیúúة، علúúى التúúوالي  ١٨٠و  ١٥٠و  ١٢٠و  ٩٠و  ٦٠باألشúúعة لمúúدة 

م، والتúي تحúدث عنúد º ٧٦واحد بسبب حدوث ترسیب لبروتینات الشúرش علúى درجúة حúرارة اكثúر مúن 
ثانیة ،مما یؤدي الى قلة تكون النتúروجین غیúر البروتینúي بعúد ھúذه المعاملúة  ١٢٠رض لالشعة لمدة التع

  ). ١٩٨٤علي واخرون، (،
  

تúúأثیر المعاملúúة بأشúúعة المúúایكروویف علúúى نسúúبة النتúúروجین غیúúر ألبروتینúúي لحلیúúب ): ٣(الجúúدول         
  األغنام

عدد   )ثانیة(وقت المعاملة
 العینات

الخطأ    ±المعدل   %لمدى ا
  التجریبي

معامل االنحراف 
%  

  ٤٫٨٤  ٠٫٧٦   ± ٠٫٠٤  ٠٫٠٤٢- ٠٫٠٣٨  ٣  قبل المعاملة 
٤٫٧١  ٠٫٨٢   ±٠٫٠٤٥  ٠٫٠٤٧- ٠٫٠٤٤  ٣  ٦٠  
٥٫١٣  ٠٫٦٥    ±٠٫٠٥٣  ٠٫٠٥٦- ٠٫٠٥١  ٣  ٩٠  

٤٫٦٥  ٠٫٧٣    ±٠٫٠٤٣  ٠٫٠٤٦- ٠٫٠٤١  ٣  ١٢٠  
٥٫٣٥  ٠٫٦٣   ± ٠٫٠٤٢  ٠٫٠٤٤- ٠٫٠٤٠  ٣  ١٥٠  
٤٫٦٩  ٠٫٥٣   ± ٠٫٠٤١  ٠٫٠٤٢- ٠٫٠٤٠  ٣  ١٨٠  

  **١٢٣٫٠٤٥وان قیمة   الجدولیة ٠٫٦٣١أقل فرق معنوي بین المعامالت 
  . ٠٫٠١معنوي عند مستوى ** 



     
یتبین حدوث زیادة في زمن التجبن بالمنفحة لحلیúب األغنúام ) ٤(من خالل جدول :  الصفات الفیزیائیة  

كانúúت مúúدة التجúúبن للحلیúúب قبúúل .  ٠٫٠١د مسúúتوى أن ھúúذه الزیúúادة كانúúت معنویúúة عنúú.المعامúúل باألشúúعة 
دقیقúúة  ١٦ثانیúúة  ١٥٠لمúúدة  فثانیúúة وأصúúبحت بعúúد المعاملúúة بأشúúعة المúúایكرووی ٢٣دقیقúúة و ٥المعاملúúة 

قúد یعúود السúبب الúى حúدوث .ثانیúة  ١٨٠ثانیة، أال انúھ لúم یحúدث تجúبن عنúد المعاملúة باألشúعة لمúدة ١١و
باالضúافة الúى . بسبب ارتفúاع الحúرارة الناتجúة مúن التعúرض لالشúعةتحول للكالسیوم الى الحالة الغرویة 

كمúا ان حúدوث التفاعúل .حدوث ارتفاع في قیم االس الھúدروجیني والتúي تúؤدي الúى تúاخر تجúبن الحلیúب 
بین البیتا الكتوكلوبیولین والكابا كازین الناتج من ارتفاع درجة الحرارة یزید من ثباتیة البúروتین وتúزداد 

  . بن مدة التج
فقúúد حصúúل ارتفاعúúا . حصúúول ارتفúاع غیúúر معنúúوي فúúي االس الھúدروجیني) ٥(یتضúح مúúن الجúúدول       

 ٦٠وأصبح بعúد المعاملúة باألشúعة لمúدة  ٦٫٦٤غیر معنوي ،حیث كان االس الھایدروجیني قبل المعاملة 
أن ھذا . ،على التوالي  ٦٫٧٨و  ٦٫٧٥و  ٦٫٧٢و  ٦٫٦٧و  ٦٫٦٥ثانیة  ١٨٠و  ١٥٠و  ١٢٠و  ٩٠و 

االرتفúúاع قúúد یعúúود إلúúى تúúأثیر حúúرارة األشúúعة علúúى المحتúúوى المúúایكروبي وخصوصúúا البكتیریúúا المنتجúúة 
  )١٩٩٠، Mahran(باالضافة الى تاثیر دنترة بروتینات الشرش  .للحامض 

  :المحتوى المایكروبي 
المعاملúة باألشúعة  حدوث نقص معنوي في أعداد البكتیریا بعد) ٦(یوضح الجدول :العدد الكلي للبكتیریا 

و ٤١٠×٢١و ٤ ١٠×٣١ثانیúúúúúúúúúة ، حیúúúúúúúúúث أصúúúúúúúúúبح العúúúúúúúúúدد  ١٨٠و  ١٥٠و١٢٠و٩٠و  ٦٠لمúúúúúúúúúدة 
  مل،/خلیة  ١٠×٦و  ٢١٠×٣و٤١٠×٧
  

)  ٤( العدد )  ٣٣( المجلد                          )ISSN   1815-316 X(مجلة زراعة الرافدین                           
٢٠٠٥  

  
  تأثیر أشعة المایكروویف على وقت التجبن بالمنفحة لحلیب األغنام  ):٤(الجدول         

  %المدى  عدد العینات  )ثانیة(وقت المعاملة
  ث     د -ث    د  

  الخطأ التجریبي  ±المعدل 
  ث     د        

  ٠٫٠٦  ± ٥   ٢٣  ٥   ٢٦ – ٥  ١٨  ٣  قبل المعاملة 
٠٫٣٢  ± ٥   ٤١  ٥   ٤٦ – ٥  ٣٨  ٣  ٦٠  
٠٫٥٤  ± ٦   ٥٨  ٧   ٠١ –٦  ٥٦  ٣  ٩٠  

٠٫٧٢  ± ٧   ٣٦  ٧   ٥٦ – ٧  ١٦  ٣  ١٢٠  
١٫٥٤ ±١٦   ١١  ١٧ ١٤ – ١٥ ١١  ٣  ١٥٠  
  لم یحدث تجبن  لم یحدث تجبن  ٣  ١٨٠

  ٤٥٫١٤الجدولیة   Fثانیة قیمة  ٣٦دقیقة  ٨أقل فرق معنوي بین المعامالت        
  دقیقة= ثانیة    د = ث        

  
  ر أشعة المایكروویف على االس الھایدروجیني لحلیب األغنام                                        تأثی): ٥(الجدول      

  الخطأ التجریبي  ±المعدل   %المدى   عدد العینات  )ثانیة(وقت المعاملة
  ٠٫٠٤  ± ٦٫٦٤  ٦٫٦٥ – ٦٫٦٣  ٣  قبل المعاملة 

٠٫٠٦  ± ٦٫٦٥  ٦٫٦٥ – ٦٫٦٥  ٣  ٦٠  
٠٫٠٦  ± ٦٫٦٧  ٦٫٦٨ – ٦٫٦٥  ٣  ٩٠  

٠٫٠٧ ± ٦٫٧٢  ٦٫٧٣ – ٦٫٧٠  ٣  ١٢٠  
٠٫٠٩  ± ٦٫٧٥  ٦٫٧٦ – ٦٫٧٣  ٣  ١٥٠  
٠٫٠٩  ± ٦٫٧٨  ٦٫٧٨ – ٦٫٧٨  ٣   ١٨٠  

      ١٣٫٨٥وان قیمة   الجدولیة  ٠٫٤١٤أقل فرق معنوي بین المعامالت        
  

كروبیúة عالیúة ھذا یدل على ان الحلیúب ذو حمولúة مای(٦١٠ ×٣٠٠بعد أن كان قبل المعاملة.على التوالي 
أن ھذا االختزال في أعداد البكتریا كúان معنویúا عنúد مسúتوى ) .وقد یعود السبب الى تلوث اوعیة الحلب 



أن السúúبب فúúي ھúúذا االنخفúúاض قúúد یعúúود إلúúى تúúأثیر الحúúرارة المتولúúدة مúúن األشúúعة علúúى الخالیúúا . ٠٫٠١
  ) . ١٩٨٢( واخرون  El-shibinyالمایكروبیة  وتحطیمھا وھذا یتفق مع ما وجده 

من الجدول نفسھ یالحظ حدوث انخفاض كبیر فúي إعúداد بكتیریúا القولúون بúالرغم مúن :  بكتیریا القولون
 ١٥٠مل ، وأصبحت بعد المعاملة باألشعة لمúدة /خلیة ٣١٠×٣٠٠إن عینات الحلیب كانت محملة بإعداد 

  .ثانیة  ١٨٠مل ، في حین لم یالحظ وجودھا عند المعاملة لمدة /خلیة  ١٠×٢ثانیة 
الموضح لعدد العنقودیات في حلیúب األغنúام والتúي كانúت قبúل المعاملúة ) ٥(الجدول:  البكتیریا العنقودیة

. عند معاملة الحلیب باألشعة المایكروویة أختفت ھذه البكتیریا في جمیúع المعúامالت . مل /خلیة  ١٠×٤
  . قد یعود السبب إلى ان مستوى التلوث في العینات منخفض 

  
  .تأثیر أشعة المایكروویف على المحتوى المایكروبي لحلیب االغنام ) ٦(دولج 

العدد الكلي   ثانیة/وقت المعاملة
  مل/خلیة

بكتیریا القولون 
  مل/خلیة

البكتیریا العنقودیة 
  مل/خلیة

السالمونیال 
  مل/خلیة

  ١٠×١  ١٠×٤  ٣١٠×٣٠٠  ٦ ١٠×٣٠٠  قبل المعاملة
  صفر  صفر  ٢ ١٠×٣٠  ٤١٠×٣١  ٦٠
  صفر  صفر  ١٠×٣٠٠  ٤ ١٠×٢١  ٩٠

  صفر  صفر  ١٠×٣٠  ٤ ١٠×٧  ١٢٠
  صفر  صفر  ١٠×٢  ٢ ١٠×٣  ١٥٠
  صفر  صفر  صفر  ١٠×٦  ١٨٠

  للعدد الكلي للبكتیریا  ٢١٫٣٢وان قیمة   الجدولیة  ١٫١٤٦أقل فرق معنوي بین المعامالت             
  لبكتیریا القولون   ٧٫١٢=         =   ٢٫١٠٧=     =  =  =   =             
  للعنقودیات  ٨٫٦٦  =  =  ١٫٠٩٠=      =  =  =             
    للسالمونیال  ٣٫٠٧  =  =  ٠٫٩٧٨=      =  =  =             

  
)  ٤( العدد )  ٣٣( المجلد                          )ISSN   1815-316 X(مجلة زراعة الرافدین                           

٢٠٠٥  
    

خلیúة  ١٠×١صل في ھذه الدراسúة إلúى وجúود بكتیریúا السúالمونیال االبمقúدار لم یتو:  بكتیریا السالمونیال
وھذا قد یرجع إلى إن ھذا الجúنس مúن البكتیریúا سúرعان . مل، بالرغم من زیادة حجم العینة المفحوصة /

úúا یتراجúúك  عمúúامض الالكتیúúا حúúام بكتیریúúا أمúúا ، خصوصúúة یلقاھúúام أي منافسúúرحان ،(أمúúأن ).  ١٩٧٩س
یúúب بأشúúعة المúúایكروویف  أدى إلúúى إعطúúاء حلیبúúا خالیúúا مúúن بكتیریúúا السúúالمونیال ، حتúúى عنúúد معاملúúة الحل

ولألسúúف لúúم نسúúتطیع العثúúور علúúى دراسúúات تبúúین تúúأثیر األشúúعة علúúى بكتیریúúا .ثانیúúة  ٦٠المعاملúúة لمúúدة 
  .السالمونیال والعنقودیات 

نات الحلیب ومالھ من تúاثیر علúى من خالل ھذه الدراسة یتضح تاثیر حرارة االشعة على بعض مكو     
صعوبة صناعة الجبن وذلك لزیادة مدة التجبن وھشاشة الخثرة المتكونة ، باالضافة الى دنترة بروتینúات 

  .الشرش 
  

EFFECT OF MICROWAVES ON THE NITROGEN DISTRIBUTION AND 
SOME PHYSICAL PROPERTIES AND MICROBIAL CONTENT ON 

SHEEPS MILK 
Mowafak M.Ali                          Al-Badrany H.S.                         Nehan B.                    

Food Sci. Dept.,College of Agric.and Foresty,Mosul Univ.,Iraq.                        
 

ABSTRACT  
Sheep milk was subjected to microwave for 60-180 sec., and analysed for nitrogen 
distribution , pH and rennet coagulation time.Also analysed for total bacterial 
count,Co-  liform bacteria ,Staphylococcus and Salmonella. Heating with microwaves 
improved the bacteriological quality of milk ,but resulted in partial denaturation of 



whey proteins ,and  Increased  the ratio of casein nitrogen and non protein 
nitrogen,and retardation of  the rennet coagulation time of milk.                                                        
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