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الخالصة
من الطرق المستخدمة في الحكم على جودة الحليب طريةبة العبد الميكروسبكوبي المباشبر ولبذي الطريةبة
سريعة ويمكن تمييز اشكال الخاليا وتحديد مصبدر التلبوا الميكروببي لكبن مبن الصبعوبة التمييبز ببين الخاليبا
الحية والميتة ولهذا فانها ال تعطي نتائج مةبولة بالنسبة للحلي المعامل بالحرارة العالية.
كانت النتائج في طريةبة االطبباق المصببوبة الةياسبية مةبولبة علبى البرغم مبن انهبا تعتببر طريةبة بطيئبة اال انهبا
تحس اعداد الخاليا الحية فةط اذ تراوحت لذي االعداد مبن  601×01و.ت.م/مبل البى  1 01×03و.ت.م/مبل
في الحلي بعبد البسبترة مباشبرة ويالحبن ببان اعبداد البكتريبا فيهبا اقبل مبن مبا فبي طريةبة العبد الميكروسبكوبي
المباشر اذ تراوحت اعداد البكتريا من  101×71و.ت.م/مبل البى  1 01×011و.ت.م/مبل بعبد عمليبة البسبترة
مباشرة وازدادت لذي االعداد مب زيبادة فتبرة الخبزن فبي كبال الطبريةتين فبي حبين ان طريةبة اسبتخدام اختبزال
الصبغات اعطت نتائج غير مةبولة نتيجة للتلوا السري في الحليب اذ قسبمت عينبات الحليب البى مجمبوعتين
األولى كانت اعداد البكتريا التي تم تةديرلا بطريةة االطبباق المصببوبة اقبل مبن 7 01×11و.ت.م/مبل والاانيبة
كانببت اعببداد البكتريببا فيهببا اكاببر مببن  7 01×11و.ت.م/مببل فوجببد بببان عينببات الحليب التببي كانببت فيهببا اعببداد
البكتريا اقل من  7 01×11و.ت.م/مل احتاجت الى وقبت ططبول الختبزال الصببغات مبن تلب التبي كانبت فيهبا
اعداد البكتريا اكار مبن  7 01×11و.ت.م/مبل ومب تةبدم فتبرة الخبزن قلبت اللتبرة الزمنيبة الختبزال الصببغات
في كال المجموعتين.
الكلمات الملتاحية -:العد الميكروسكوبي المباشر – الريزازورين – اختزال الصبغات – االطباق المصبوبة.
تاريخ تسلم البحا:

وقبوله

المقدمة
لنببا طببرق مكروبيولوجيببة تسببتخدم لتةببدير درجببة جببودة الحلي ب ولببي امببا طببرق مباشببرة ماببل العببد
البكتيري الميكروسكوبي المباشر او عد البكتريا غيبر المباشبر منهبا طريةبة االطبباق المصببوبة الةياسبية اذ تعبد
طريةة العد الةياسي باالطباق من اقدم الطرق وطكارلبا اسبتعماال فبي تحديبد اعبداد البكتريبا الموجبودة فبي المبادة
الغذائيببة بشببكل حةيةببي ( )8110 FDAوكببذل اسببتخدام الصبببغات التببي يتغيببر لونهببا حس ب جهببد االكسببدة
واالختزال ولي ازرق المايلين والريزازورين والنترات ولبي مبن الطبرق البسبيطة للحكبم علبى جبودة الحليب
وذل باخذ نماذج عديدة خالل وقت قصير وباستخدام كميات قليلة من الحلي اذ ان االحيبا المجهريبة تسبتهل
االوكسجين في عملياتها الحيويبة المختللبة ممبا يبادي البى خلبا جهبد االكسبدة واالختبزال وبالتبالي البى تغييبر
لبون الصببغة ) Zengو  0994 (Escobarوعليبه كلمبا زادت اعبداد البكتريبا فبي الحليب قبل الوقبت البالزم
الختزال الصببغة ولنبا عوامبل تحبدد مبن اسبتخدامها منهبا درجبة الحبرارة المسبتخدمة فةبد ال تالئبم البكتريبا
المحببة لبدرجات الحبرارة العاليبة او المحببة للببرودة ) Zweifelواخبرون  . )8111تختلب قابليبة االحيبا
المختللة على اختزال الصبغات فهنا انواع سريعة ممبا يبادي البى ان ينهبر وكينبه يحتبوي علبى اعبداد لائلبة
من البكتريا وايضا وجود مواد مانعة لنمو البكتريا في الحلي مابل الالكتنبين والالكتبوفرين وبروتينبات المناعبة
ولكببل لببذي االسبببا فببان طريةببة االطببباق المصبببوبة الةياسببية تنهببر اعببداد البكتريببا اكاببر مببن طريةببة اختببزال
الصبغات  Murphyو )8111( Boorلكن في بعا الحاالت يلضل استخدام طريةة اختبزال الصببغات اذ ان
لنببا انببواع مببن البكتريببا تةببوم بلعاليببات فببي الحلي ب لكببن ال تسببتطي تكببوين مسببتعمرات علببى الوسببط الغببذائي
وايضببا التجمعببات البكتيريببة  clumpsتكببون علببى شببكل مسببتعمرة واحببدة علببى الطبببا بينمببا طريةببة اختببزال
الصبغات فان كل بكتريا في التجم تشتر في اختزال الصبغة.
لذل لدفت الدراسة الى استخدام الطريةة البسيطة للحكم علبى جبودة الحليب المبسبتر ومعرفبة ايهبم افضبل مبن
حيا االسرع في الوقت وكذل من حيا السهولة واالحتياج للخبرة واالجهزة والمواد
مواد وطرق البحث
اجري البحا في قسم علوم األغذيبة للعبام  8106اذ اخبذت()71عينبة مبن الحليب الخبام مبن حةبول ابةبار كليبة
الزراعة والغابات /جامعة الموصل وعوملبت بالبسبترة البطيئبة ْ 47م لمبدة نصب سباعة وببرد الحليب المبسبتر
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وحلببن فببي عبببوات معةمببة محكمببة الغلببا وخببزن علببى درجببة حببرارة الاالجببة لمببدة ( ) 38,62,86سبباعة وتببم
اجرا االختبارات التالية-:
 -1عببد البكتريببا بطريةببة االطببباق المصبببوبة -:تببم تةببدير العببدد الكلببي للبكتريببا فببي الحلي ب المبسببتر باتببباع
الطريةببة المببذكورة فببي  )8110(FDAباسببتخدام طريةببة االطببباق المصبببوبة مسببتخدما الوسببط الغببذائي
 Tryptone Glucose Yeast extract agar.اذ اضبي 0مبل مبن الحليب المبراد فحصبه وخلب
عشرة اضعا باستخدام محلول التخلي اللسيولوجي المحضبر مبن اذاببة  2.1غبم مبن ملبل الطعبام فبي
لتببر مببن المببا المةطببر والببذي تببم توزيعببه فببي انابي ب اختبببار بمةببدار 9مببل والتببي تببم تعةيمهببا فببي جهبباز
االوتوكلي ب علببى 080م ْ ولمببدة  01دقيةببة والمبببردة اذ اضببي 0مببل مببن التخببافي المالئمببة (701
 )101 601في اطباق بتري معةمة وبواق مكررين لكل تخلي ام صب الوسبط الغبذائي المببرد علبى
حببرارة ْ 61م وتركببت االطببباق لتتصببل اببم حضببنت علببى درجببة حببرارة 71م ْ لمببدة 62سبباعة وعببدت
المستعمرات في االطباق الحاوية علبى ()711-71مسبتعمرة وحسب العبدد الكلبي للبكتريبا فبي 0مبل مبن
الحلي .
 -2طريةبة العبد الميكروسببكوبي المباشبر -:تببم تةبدير العببدد الكلبي للبكتريبا فببي الحليب المبسببتر بطريةبة العببد
الميكروسببكوبي المباشببر باتببباع طريةببة  Colleeواخببرون( )0994وذلب باخببذ حجببم معببين مببن الحلي ب
ونشرلا على شريحة زجاجية خاصة وتوزع على مساحة 0سبم 8ويجلب الغشبا ويصببص بصببغة كبرام
(صبغة الجنسيان ام اليود والغسل بالكحول ام إضافة صبغة السلرانين) وتلحص تحبت المجهبر وتحسب
عدد الخاليا في الحةل ويحس عدد الخاليا في 0مل من الحلي .
 -3اختزال الصبغات (صببغة ازرق المايلبين والريبزازورين) حسب طريةبة  )0921( Grahamينةبل (01
مبببل) مبببن الحليببب البببى انبوببببة اختببببار معةمبببة ذات سبببداد مطببباطي ويضبببا لهبببا (0مبببل) مبببن صببببغة
 Methylene blueوتمزج جيدا بةل االنبوبة بهدو ويج التيكد من عدم وجود فةاعبات غازيبة حتبى
ال تتيكسد الصببغة .تحضبن االنبوببة فبي حمبام مبائي وتلحبص كبل نصب سباعة لمبدة  4سباعات .وكلمبا
زادت سرعة االختزال فان ذل يعني احتوا الحلي على اعداد اكبر من البكتيريا.
 -4اختزال النترات حس طريةة  )0937( Payneوذلب باخبذ 0مبل مبن نتبرات البوتاسبيوم بتركيبز%1,8
الى 01مل من عينة الحلي والتحضين على ْ 73م الى ان يتكون لون احمر وينتج غاز بانبوبة درلام.
النتائج والمناقشة
الجببدول ( )0يوضببل بببان االعببداد الكليببة للبكتريببا بطريةببة العببد الميكروسببكوبي المباشببر تكببون مرتلعببة
مةارنببة بببالطرق األخببرع ويرج ب السببب فببي ذل ب الببى انببه ال يمكببن تمييببز اعببداد البكتريببا الحيببة والميتببة بهببذي
الطريةببة بببالرغم مببن انهببا كانببت سببريعة وعليببه ال يمكببن اسببتخدام لببذي الطريةببة فببي الحكببم علببى جبودة الحلي ب
المبسببتر او اي حلي ب معامببل بببالحرارة العاليببة والتببي ادت الببى قتببل االحيببا المجهريببة .بينمببا نجببد فببي طريةببة
االطباق المصبوبة الةياسية اعطت نتائج جيدة اذ تم حسبا عبدد المسبتعمرات الحيبة بينمبا تعتببر طريةبة بطيئبة
نتيجة التحضين لمدة 86ساعة وان كل مستعمرة قبد تكبون ناتجبة مبن خليبة بكتيريبة واحبدة او عبدد مبن الخاليبا
البكتيريببة وكانببت االعببداد الكليببة للبكتريببا مةبولببة اذ تراوحببت اعببداد البكتريببا فببي الحلي ب بعببد عمليببة البسببترة
مباشببرة وبطريةببة العببد الميكروسببكوبي المباشببر مببن 1 01×011 - 71و.ت.م/مببل وان اعببداد البكتريببا فببي
الحلي ازدادت م زيادة مدة الخزن حتى بلغت االعداد من 211 -021ا × 011و.ت.م/مل بعبد 38سباعة مبن
الخزن على درجة حرارة الاالجة وذل بسب التلبوا اانبا الخبزن وتتلبا لبذي النتبائج مب مبا توصبل اليبه طببو
غرة واخرون ( )8107الذين درسوا على  37عينة حلي خام جمعت من مدينبة دمشبا وضبواحيها حيبا كبان
معبدل عبدد البكتريبا بطريةببة االطبباق المصببوبة مببا ببين  401 ×8.4و.ت.م/مبل و  4 01× 20.1و.ت.م/مببل.
وكذل الحال بالنسبة الى عينات الحليب المبسبتر والبذي تبم عبد البكتريبا بطريةبة االطبباق المصببوبة حيبا انبه
بالرغم من ان اعداد البكتريا بهذي الطريةة كانت اقل من اعبداد البكتريبا باسبتخدام العبد الميكروسبكوبي المباشبر
اال انه ايضا ازدادت اعداد البكتريا م زيادة فترة الخزن حيبا كانبت لبذي االعبداد بعبد عمليبة البسبترة مباشبرة
 601×01و.ت.م/مبببل البببى  1 01×03و.ت.م/مبببل حتبببى وصبببلت االعبببداد مبببن  6 01×60و.ت.م/مبببل البببى
 1 01×34و.ت.م/مل بعبد 38سباعة مبن الخبزن فبي الاالجبة ولبذا يعنبي زيبادة فبي عبدد البكتريبا الحيبة خبالل
فترة الخزن .ولبذي النتبائج تتلبا مب مبا وجبدي  El-Sadekواخبرون ( )0936اذ كبان العبدد الكلبي للبكتريبا فبي
الحلي المبستر  7 01×28و.ت.م/مل وفي الحلي الخام  4 01×013و.ت.م/مبل فبي حبين وجبد Fredman
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( )0932معببدل العببدد الكلببي للبكتريببا فببي الحلي ب 7 01×91و.ت.م/مببل وكببذل تتلببا م ب مببا ذكببري Tmran
واخرون (.)8101
جدول ( )0االعداد الكلية للبكتريا (و.ت.م/مل) بطريةتي العد الميكروسكوبي المباشرواالطباق المصبوبة
Table (1) Total count of bacteria (c.f.u/ml) using direct microscopic and standard
plate count methods
عدد البكتريا بعد عدد البكتريا بعد عدد البكتريا بعد عدد البكتريا بعد
الطريةة
الخزن لمدة38
Method
الخزن لمدة
الخزن لمدة
البسترة مباشرة
62ساعة
86ساعة
Total count
ساعة
Total count
Total count
Total count
of bacteria
of bacteria
of bacteria
of bacteria after pasterd
after 72
after 48
after 24
zation
houres of
houres of
houres of
storage
storage
storage
1 01×021
1 01×002
1 01×49
1 01×71
العد الميكروسكوبي
1 01×201
1 01×821
1 01×801
1 01×011
المباشر
Direct microscopic
6 01×60
6 01×78
6 01×82
6 01×01
طريةة االطباق المصبوبة
1 01×34
1 01×69
1 01×77
1 01×03
standard plate count
الجدول ( )8يبين ان طريةبة اختبزال الصببغات بطريةبة ازرق المايلبين والريبزازورين والنتبرات اعطبت نتبائج
غير مةبولة من ناحية الحكبم علبى جبودة الحليب مةارنبة بطريةبة االطبباق المصببوبة اذ قسبمت عينبات الحليب
الى مجموعتين لي المجموعة االولى والتي كانبت اعبداد البكتريبا التبي تبم تةبديرلا بطريةبة االطبباق المصببوبة
كانت اقل من 7 01×11و.ت.م/مل اما المجموعبة الاانيبة فهبي عينبات الحليب التبي كانبت فيهبا اعبداد البكتريبا
اكار من701×11و.ت.م/مل وتم اجبرا اختببار االختبزال علبى لباتين المجمبوعتين مبن الحليب اذ وجبد وكمبا
لو واضل من الجدول ( )8بان عينات الحلي التبي كانبت فيهبا اعبداد البكتريبا اقبل مبن 7 01× 11و.ت.م/مبل
احتاجت الى وقت اطول الختبزال الصببغات ممبا لبو عليبه فبي عينبات الحليب التبي كانبت اعبداد البكتريبا فيهبا
اكاببر مببن 7 01×11و.ت.م /مببل ولببذا بسببب احتببوا عينببات الحليب للمجموعببة االولببى علببى اعببداد اقببل مببن
البكتريا مةارنة بالمجموعة الاانية مما ادع البى احتيباج المجموعبة االولبى البى وقبت اطبول الختبزال الصببغات
على عكس المجموعة الاانية التي كانت فيها اعداد البكتريا التي تم عدلا بطريةبة االطبباق المصببوبة اعلبى مبن
المجموعة االولى وبالتبالي كبان اسبتهالكها لالوكسبجين اكابر ممبا قلبل مبن زمبن اختبزال الصببغات وتتلبا لبذي
النتبائج مب مبباذكري  Muehiherrواخبرون ( )8117الببذين درسببوا علبى تلببوا االحيببا المجهريبة فببي الحليب
الخام وفي خزانات جم الحلي في سويسرا الذين وجدوا بان الحليب الخبام الملبوا بنسببة كبيبرة كانبت اعبداد
البكتريا فيه عالية واختزلت الصبغة بوقت قصير  .ويالحن من نلس الجدول ايضا بانبه مب زيبادة فتبرة الخبزن
قبل الوقبت الببالزم الختبزال الصبببغات فبي كببال المجمبوعتين وذلب بسببب زيبادة اعببداد البكتريبا مب زيبادة فتببرة
الخزن مما ادع الى زيادة استهالكها لالوكسجين وبالتالي تةليل فترة االختزال .وعندما خبزن لبذا الحليب علبى
درجة حرارة الاالجة كبان االنخلباا فبي اختبزال الصببغات واضبحا وبصبورة اكابر فبي العينبات ذات الجبودة
المنخلضة ولذا يرج الى التلوا السري في الحلي ومن لذي نةترح استخدام طريةة اختزال الصببغات للحكبم
على جودة الحلي خاصة عند التحضين علبى ْ 71م اذ تكبون اكابر مالئمبة للحليب المبسبتر وتتلبا لبذي النتبائج
مب مببا ذكببري  )0998( Hofiاذ فحببص  817عينببة مببن الحلي ب البةببري والجاموسببي باسببتخدام ازرق المايلببين
والريزازورين واسبتنتج ببان اختببار الريبزازورين لمبدة  01دقبائا ال يمكبن االعتمباد عليبه بينمبا لمبدة سباعة او
اكابر كببان افضبل علببى التمييببز .وقسبم  Shalichevو )0931( Petrovaالعينببات حسب العبدد الكلببي للبكتريببا
الى 1 01×1و.ت.م/مل و  401 ×6-1 01×1اوكار من  4 01× 6و.ت.م/مل واستنتج ببان اختببار اختبزال
الريببزازورين ال يعكببس جببودة الحلي ب مببن الناحيببة البكتريولوجيببة بصببورة مةبولببة لببذل ال ينصببل باسببتعماله
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عمليا بينما  )0943( Harvathاجرع اختبار الريزازورين للترات مختللبة علبى الحليب ووجبد افضبل توافةبا
م االعداد الكلية للبكتريا وكذل م اختبار ازرق المايلين.
جدول ( )8اعداد البكتريا و.ت.م/مل بطريةة االختزال بازرق المايلين والريزازورين والنترات
Table (2) Total count of bacteria (c.f.u/ml) using methylin blue resazurin dye and
nitrate reduction methods
الخزن بالساعات
االختبار
العينات التي فيها العدد
Storage period in houres
Test
اقل من01×11
7خلية/مل
38
62
86
صلر
Samples contain
3,94
9,08
9,04
01,09
ازرق المايلين
less than 50x103
Methy lene blue
cell/ml
2,08
9,08
9,04
01,09
الريزازورين
Resazurin
2,24
2,71
2,06
9,08
النترات
العينات التي فيها العدد
Nitrate
اكار من01×11
7خلية/مل
7,07
6,71
1,96
3,21
ازرق المايلين
Methy lene blue Samples contain
more than 50x103
7,07
6,86
1,94
3,09
الريزازورين
cell/ml
Resazurin
6,41
1,12
4,36
2,08
النترات
Nitrate
يوضبببل الجبببدول ( )7العالقبببة ببببين اختبببزال الصببببغات (ازرق المايلبببين والريزازورين والنتبببرات) وطريةبببة
االطباق المصبوبة في الحكم علبى جبودة الحليب اذ يالحبن ان عينبات الحليب الجيبدة كانبت عنبد مسبتوع %0
للتحليل االحصائي عندما كانت اعداد البكتريا اقل من  7 01×11و.ت .م/مل وكبذل اعبداد البكتريبا اعلبى مبن
 7 01×11و.ت.م/مل.
في حين نجد اختزال الصبغات (ازرق المايلبين والريبزازورين والنتبرات) فبي عينبات الحليب غيبر المخزنبة
والتي كان العدد الكلي فيها للبكتريا اقل من  7 01×11و.ت.م/مل حيا كان لها اقل فرق معنبوي عنبد مسبتوع
 %1واقل عالقة للتحليل االحصائي ونالحن عندما كان العدد الكلبي للبكتريبا فبي عينبات الحليب غيبر المخبزن
والتي تم عدلا بطريةة االطباق المصبوبة والتي كان فيها العدد الكلي للبكتريبا اكابر مبن  7 01×11و.ت.م/مبل
فان فةط طريةة اختزال النترات كان لها اقل فرق معنوي عند مستوع تحلبل احصبائي  %1فبي عينبات الحليب
غير المخزن ولذي تتلا م مبا ذكبري  Kumarsو )8101( venkatestببان اختبزال الصببغات طريةبة يعتمبد
عليها في ال حكم على جودة الحلي ومنتجاته من حيا احتوائه على االحيا المجهريبة مةارنبة بطريةبة االطبباق
المصبوبة.
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) العالقة بين اختزال الصبغات وطريةة االطباق المصبوبة7(جدول
Table (3) The relation ship between dyes reduction and standard plate methods
الخزن بالساعات
االختبار
العينات التي فيها العدد
Storage period in houres
Test
01×11اقل من
مل/خلية7
38
62
86
صلر
Samples contain
**1,93
**1,28
**1.30
*1,78
ازرق المايلين
less than 50x103
Methy lene blue
cell/ml
**1,93
**1,28
**1,31
*1,86
الريزازورين
Resazurin
**0,11
**1,22
**1,47
*1,70
النترات
العينات التي فيها العدد
Nitrate
01×11اكار من
مل/خلية7
**1,96
**1,90
**1,49 **1,27
ازرق المايلين
Samples contain
Methy lene blue
more than 50x103
**1,96
**1,98
**1,31 **1,21
الريزازورين
cell/ml
Resazurin
**1,29
**1,27
**1,29
*1,69
النترات
Nitrate
%0  **عند مستوع%1*عند مستوع
EVALUTION THE MICROBIAL METHOD USED TO JUDGE THE
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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
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cfu/ml we find that the samples contain bacteria less than 50x103cfu/ml needs more
time to reduce the pigments.
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