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 استعمال حميب المهز في انتاج المثمجات المبنية
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 (1/4/2227، قبل لمشذخ في  71/2/2227)قجم لمشذخ في 

 

 
 الخالصة:

أجخيت ىحه الجراسة لغخض ترشيع مثمجات لبشية خالية مؽ سكخ الالكتؾز، باإلضافة الى  
فات العامة الفؾائج الرحية لحميب المؾز، وبيان تأثيخ استبجال حميب االبقار بحميب المؾز عمى الر

لمسشتؾج، تؼ استخجام طخيقة االستخالص بالتشكيع، احتؾى حميب المؾز الشاتج عمى ندبة اعمى مؽ 
الجىؽ والبخوتيؽ بالسقارنة مع حميب االبقار بيشسا انخفزت ندبة السؾاد الرمبة الالدىشية في حميب 

% ، 12% ، 51بجال )المؾز الشاتج، وتؼ استبجال حميب االبقار الظازج بحميب المؾز بشدب است
%( ولؾحع في العيشات السرشعة مؽ حميب المؾز ارتفاع ندبة السؾاد الرمبة الكمية وارتفاع 722

طفيف في الشدبة السئؾية لمجىؽ بدبب تعجيل ندبة الجىؽ في السخمؾط باستخجام القذجة وانخفاض 
وتيؽ والخماد وكحلػ ارتفعت قيسة في الشدبة السئؾية لمدكخيات الكمية بيشسا ارتفعت الشدبة السئؾية لمبخ 

األس الييجروجيشي لمسخمؾط وانخفزت الشدبة السئؾية لمحسؾضة التدحيحية لمسشتج وارتفع الؾزن 
الشؾعي لمسخمؾط بيشسا انخفض الؾزن الشؾعي لمسشتج السرشع مؽ حميب المؾز بالسقارنة مع حميب 

لمخيع وازدادت الشدبة السئؾية لالنكساش االبقار وارتفعت المدوجة الشدبية وكحلػ الشدبة السئؾية 
وازدادت مقاومة السشتج لالنريار وارتفعت الدعخات الحخارية لمسشتج وازدادت درجات التقييؼ الحدي 
مع زيادة ندب االستبجال بحميب المؾز حتى بعج الخدن لسجة أسبؾعيؽ وكحلػ ازداد العجد الكمي 

 في عيشات حميب المؾز.  Staph. aureusلمبكتخيا وبكتخيا القؾلؾن وبكتخيا  

 الحميب الشباتي، المؾز، مثمجات لبشية، الخيع، االنكساش. الكممات المفتاحية:

 

                                                           
مستل من رسالة ماجستري الباحج االول. 
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Using of Almond Milk in the Production of Ice Cream 
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Department of Food Science  

 
ABSTRACT 

This study was conducted for the purpose of making milk ice cream 

free from lactose, in addition to the health benefits of almond milk, and to 

demonstrate the effect of replacing cows' milk with almond milk on the 

general characteristics of the product. In comparison with cow's milk, the 

percentage of non-fat solids in the resulting almond milk decreased, and 

fresh cow's milk was replaced by almond milk with replacement rates (35%, 

70%, 100%). It was observed in samples manufactured from almonds milk a 

high percentage of total solids and a slight increase in the percentage of fat 

due to the balance of the proportion of fat in the mixture using cream and a 

decrease in the percentage of total sugars, while the percentage of protein 

and ash increased, as well as the pH value of the mixture increased and the 

percentage of restorative acidity of the product decreased The specific 

weight of the mixture increased, while the specific weight of the product 

made from almond milk decreased compared to that of cow's milk, the 

relative viscosity increased, the percentage of overrun increased, the 

percentage of shrinkage increased, the product's resistance to melting 

increased, the caloric value of the product increased, and the degrees of 

sensory evaluation increased with the increase in substitution rates for 

almond milk even after storage. For two weeks, the total number of bacteria, 

coliform and Staph. aureus bacteria increased. in almond milk samples with 

increasing storage period. 

key words: Plant milk, Almond, Ice cream, Over run, Deflation. 
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 Introductionالمقدمة 

تعتسج الرفات الظبيعية الجيجة لمسثمجات المبشية عمى الرفات الفيديؾكيسيائية لسكؾنات 
الغحائية األخخى، وعمى الفقاعات اليؾائية السؾجؾدة في الظؾر السخمؾط مؽ الحميب ومشتجاتو، والسؾاد 

الدائل مع البمؾرات الثمجية الجقيقة، وعمى الؾسط الدائل الحي يحتؾي عمى مدتحمب الجىؽ وبخوتيؽ 
 (.7111الحميب واالمالح غيخ الحائبة وبمؾرات سكخ الالكتؾز )سميؼ، 

الحميب والتي مؽ شأنيا ان تدبب امخاض خظيخة  ىشالػ العجيج مؽ الكائشات الحية الجقيقة في    
السدببة لمحسى والقيئ  Listeriaالسدببة لحسى التيفؾئيج وبكتخيا  Salmonellaلمسدتيمػ كبكتخيا 

(. 2221وآخخون،  Oliverالسدببة لحسى مالظا ) Brucellaوالجوران السرحؾب باإلسيال وبكتخيا 
تشسؾ في مشتجات الحميب السعخضة لمبدتخة   Listeria monocytogenescanكحلػ فأن بكتخيا 

 (.2277وآخخون،  (Jesusبدبب مقاومتيا لمحخارة 

% مؽ البالغيؽ يعانؾن مؽ انخفاض نذاط انديؼ 11اإلحرائيات العالسية الى ان حؾالي  تذيخ     
خاض ، ويغيخ تأثيخ ىحا االنخفاض عشج تشاول الحميب أو مشتجاتو مؽ خالل االعLactaseالالكتيد 

الدخيخية مثل ألؼ وانتفاخ البظؽ باإلضافة الى االسيال بدبب عجم تحمل سكخ الالكتؾز مسا يؤدي 
الى تجسع غاز الييجروجيؽ في األمعاء الغميغة، وتبجأ ىحه االعخاض بالغيؾر عشج فتخة السخاىقة 

معاء الجقيقة ويكؾن سببو اما وراثي او بدبب اإلصابة باألمخاض التي تؤثخ في الغذاء السخاطي لأل
(Tan  ،كسا أن عجم امتراص الالكتؾز يؤدي الى زيادة الزغط التشاضحي 2271وآخخون .)

 وسحب الدؾائل

(. كحلػ تغيخ اعخاض انتفاخ القؾلؾن لألشخاص الحيؽ يعانؾن Sahi ،1974وبقائيا في األمعاء )
جة لمتخسخ الدخيع مؽ نقص الدكخ في الجم عشج استيالكيؼ لكسيات قميمة لسشتجات االلبان نتي

، Levittو  SCFA (Short-Chain Fatty Acid) (Bondلالكتؾز الحي يشتج عشو غازات و 
1976 .) 

( الى ان استيالك الالكتؾز مع الؾجبات الغحائية وخاصة 7111وآخخون ) Dehkordiوأشار      
سية تعخض األمعاء السحتؾية عمى ندب جيجة مؽ الجىؾن يبظئ مؽ افخاغ السعجة وبالتالي يقمل مؽ ك

لالكتؾز لكل وحجة زمشية. ومؽ جية أخخى فأن تشاول بعض األطعسة كالقيؾة والفمفل الحار يبظئ مؽ 
عبؾر الظعام لألمعاء وبالتالي زيادة عيؾر عجم تحسل الالكتؾز. وتحتؾي مشتجات االلبان السخسخة 
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ذاط بكتخيا حامض الالكتيػ عمى كسيات اقل مؽ الالكتؾز مقارنة بالسشتجات غيخ السخسخة بدبب ن
 (.7111وآخخون،  Villarالتي تقمل مؽ كسية الالكتؾز )

 
 Materials and Methodsالمهاد وطرائق العمل 

حميب االبقار الخام مؽ األسؾاق السحمية لسجيشة السؾصل وتؼ إجخاء عسمية الترفية  استخجم 
ذجة والحميب الظازج بظخيقة كيخبخ ْم وتؼ قياس ندبة الجىؽ بالق 12-41وسخؽ الحميب إلى درجة 

% بؾاسظة مخبع بيخسؾن. ثؼ احتداب مكؾنات الخمظة لشدب 21لتعجيل ندبة الجىؽ في القذجة الى 
%( واستبجاليا بحميب المؾز مع مخاعاة تثبيت  722،  12،  51استبجال حميب االبقار السختمفة )

لالدىشية وباستخجام السعادالت الخياضية الخاصة الشدبة السئؾية لمجىؽ والشدبة السئؾية لمسؾاد الرمبة ا
 (.7111والسؾضحة مؽ قبل سميؼ )

 

  حزخ حميب المؾز وفقًا لسا ذكخهAl Tamimi  (2016مع إجخاء بعض التحؾيخ ). 

ساعة في درجة  41لؾز: ماء )وزن/حجؼ( لسجة  5:7نقع المؾز بعج تشغيفو في الساء وبشدبة  -7
 حخارة الغخفة.

لؾز: ماء  2.1:7ووضعو في الخالط الكيخبائي السشدلي واضيف الساء بشدب غدل المؾز  -2
 دقائق. 1واجخيت عسمية الخمط بالدخعة القرؾى ولسجة 

 رشح الشاتج مختيؽ بؾساطة قظعة مددوجة مؽ قساش السمسل لفرل السؾاد الرمبة. -5

فع في الثالجة بجرجة حخارة دقائق، وبخد وح 1مْ  لسجة  11بدتخة حميب المؾز الشاتج بجرجة حخارة  -4
 مْ ( بعبؾات محكسة الغمق، إلجخاء الفحؾصات والسعامالت الالحقة. 1)

 

% بعج خمظيا مع 74مْ  واضيفت السؾاد اليو كالدكخ وبشدبة  12-41سخؽ الحميب الى درجة  
ان كسية السثبت وجسيع السؾاد الجافة مع الخمط الجيج وتؼ أضافتيا برؾرة تجريجية لتسام الحوب

ثانية، ومؽ ثؼ التبخيج  71مْ  ولسجة  15واستسخار التحخيػ والتدخيؽ حتى الؾصؾل الى درجة حخارة 
ساعات ثؼ التجسيج االولي باستخجام جياز التجسيج  4مْ  لسجة  2± مْ   1والتعتيق في الثالجة عشج 

السجسجة لغخض مل ثؼ نقمت الى 722دقيقة  ثؼ التعبئة بالعبؾات البالستيكية سعة  75-72لسجة 
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 41-24مْ  لحيؽ التقؾيؼ واجخاء التقجيخات، التي تكؾن عادة بعج  71-الترميب عمى درجة حخارة 
 ساعة.

 
 

كغم خلطة مثلجات لبنية مستبدل بها حليب  1أوزان المكونات الداخلة في تصنيع  (1جدول )

 االبقار والقشدة بحليب اللوز.

 
 

 المكونات )غم(

 لالستبدالالنسبة المئوية 

 
 صفر

 
53 

 
07 

 
177 

 
 % دهن53قشدة 

 

 
651 

 
621 

 
89 

 
17 

 
 حليب بقري طازج

 

 
166 

 
668 

 
687 

 
 ـــــــــــــ

 

 المهزحليب 

 

 
 ـــــــــــــ

 
267 

 
691 

 
186 

 
 حليب فرز مجفف

 

 
55 

 
11 

 
19 

 
99 

 
 سكر

 
661 

 

 
661 

 
661 

 
661 

 
 مثبت

 

 
5 

 

 
5 

 
5 

 
5 

 
 المجموع

 

 
6111 

 
6111 

 
6111 

 
6111 
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 ( التركيب العام ألنهاع المثمجات المنتجة في العراق2جدول ) 

 

 
 نهع المنتج

 
 %لمدهن

 حد أدني

 %لممهاد

 الرمبة

 الالدهنية حد

 أدنى

 %لمدكريات

 سكروز حد

 أدنى

 % لممهاد

الرمبة 
 الكمية

 حد أدنى

 
%لمريع 
 حد أدنى

%لمحمهضة 
كحامض ستريك 

 حد أدنى

المثمجات القذدية 
 والذبيهة بالمثمجات

 القذدية

 
1 

 

 
72 

 

 
77 

 
51-55 

 
 

722 

 

 

  11 21-52 72 77 5 المثمجات المبنية

 2.51 12 24-21 22 5 7 الذرابت المثمجة

 2.51 22 27-24 22 صفخ صفخ المثمج

 
 

 التحاليل الكيميائية والتقديرات الفيزيائية

(، وقجرت قيسة 2010) Ellefsonو  Minقجرت السؾاد الرمبة الكمية والجىؽ حدب طخيقة  
 (4002ن )وآخخو Hoolاألس الييجروجيشي والبخوتيؽ والحسؾضة التدحيحية لمسشتج حدب طخيقة 

( وقجر 1996) Pearson( والدكخيات الكمية وفق ما ذكخ 2010)Bradley والخطؾبة بظخيقة 
 lingالسحكؾرة في وفق الظخيقة والؾزن الشؾعي عمى  Marshall (2010)الخماد وفق طخيقة 

عمى الخيع لمسشتج وحدب  Arbuckle (1986)  في السخاليط كسا ذكخىاوالمدوجة الشدبية  (1963)
( وقجرت خاصية 7111كسا ذكخه الؾائمي )وقجر االنكساش  (7111وفق ما أشار إليو سميؼ )

دب ( وحدبت الدعخات الحخارية ح7111وآخخون ) Buckاالنريار بالظخيقة التي استخجميا 
واجخي التقييؼ الحدي لسعامالت السشتج مؽ قبل عجد ( 2222الظخيقة السؾصؾفة مؽ قبل الدىيخي )

مؽ الستخرريؽ في قدؼ عمؾم األغحية والتقانات اإلحيائية / كمية الدراعة والغابات / جامعة 
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سميؼ السؾصل. حيث أعظيت درجات التقؾيؼ الحدي وفقًا الستسارة التقؾيؼ الحدي وحدب ما اقتخحو 
 و Frank وكسا ورد في( وأجخيت االختبارات السيكخوبية والستسثمة باألعجاد الكمية لمبكتخيا 7111)

Yousef (2004)  وفق ما ذكخ واعجاد بكتخيا القؾلؾنChen ( 2272وآخخون)  واعجاد بكتخيا
Staphylococcus aureus  وكما ورد فيAPHA . American public Heallh - 

Association (1987.) 

 

 

 التحليل اإلحصائي

تؼ تحميل البيانات عمى وفق نغام التجارب العاممية باستخجام الترسيؼ العذؾائي الكامل   
Factorial Experiment Conducted in C.R.D ( 7112كسا أورده الخاوي وخمف هللا )

ستعسل بخنامج حيث ا 2.21واختبخت الستؾسظات باختبار دنكؽ الستعجد السجى تحت مدتؾى احتسال 
SAS (2001.باستخجام الحاسؾب إلجخاء التحميل اإلحرائي لمبيانات ) 

 

 

 Result and Discussion  النتائج والمناقذة

 

 التحاليل الكيميائية

( تخكيب حميب المؾز بالسقارنة مع حميب االبقار إذ يالحع ارتفاع اآلس 5يبيؽ الججول ) 
بة السئؾية لمحسؾضة التدحيحية لحميب المؾز ويالحع مؽ الييجروجيشي لحميب المؾز وانخفزت الشد

نفذ الججول ارتفاع في الشدبة السئؾية لمخطؾبة في حميب المؾز بدبب انخفاض محتؾاه مؽ السؾاد 
الرمبة الالدىشية ويالحع مؽ الججول ايزًا انخفاض الشدبة السئؾية لمبخوتيؽ والخماد بالسقارنة مع 

 حميب االبقار. 

 
 لفرق في التركيب الكيميائي بين حميب االبقار وحميب المهز.( ا3جدول )

 حميب المؾز حميب االبقار الرفات السجروسة

 1.12 1.11 األس الييجروجيشي
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 2.75 2.71 الشدبة السئؾية لمحسؾضة التدحيحية

 11.2 11.17 الشدبة السئؾية لمخطؾبة

 4.11 1.72 الشدبة السئؾية لمسؾاد الرمبة الالدىشية

 1.22 5.21 الشدبة السئؾية لمجىؽ

 7.11 2.11 الشدبة السئؾية لبخوتيؽ

 2.12 2.11 الشدبة السئؾية لمخماد

 
( التخكيب الكيسيائي لسخاليط السثمجات المبشية السدتبجل فييا حميب 4ويبيؽ الججول )  

وجؾد فخوق %( إذ يالحع مؽ الججول  722،  12،  51االبقار بحميب المؾز وبشدب االستبجال )
 2.21معشؾية في السؾاد الرمبة الكمية بيؽ ندب االستبجال بالسقارنة مع حميب االبقار عشج مدتؾى 

% والتي 722إذ كانت اعمى قيسة معشؾية لمسؾاد الرمبة الكمية لعيشة حميب المؾز عشج ندبة استبجال 
% ويعؾد الدبب 21.21% بيشسا كانت اقل قيسة معشؾية لعيشة السقارنة والتي كانت 21.14كانت 

في ارتفاع في ندبة السؾاد الرمبة الى الكسية السزافة مؽ حميب الفخز السجفف لغخض مؾازنة ندبة 
 .( 7السؾاد الرمبة الكمية في عيشات حميب المؾز وكسا مؾضح في الججول )

ستبجال ( ارتفاع طفيف في الشدبة السئؾية لمجىؽ مع زيادة ندب اال4ويالحع مؽ الججول )        
وتتفق ىحه الشتائج مع ما ويعؾد ذلػ لتعجيل ندبة الجىؽ في السخاليط بتحجيج كسية القذظة السزافة 

( الحيؽ اشاروا الى تقارب ندبة الجىؽ في السثمجات 2274وآخخون ) Aboulfazliوججه اتفقت مع 
بشية بدبب معادلة المبشية عشج استخجام حميب جؾز اليشج وحميب فؾل الرؾيا في صشاعة السثمجات الم

 ندبة الجىؽ في الخميط باستخجام الدبج الحيؾاني.

( انخفاض في الشدبة السئؾية لمدكخيات الكمية مع زيادة ندب 4ويالحع مؽ الججول )      
% بيشسا 71.51% والتي كانت 722االستبجال بحميب المؾز إذ كانت أقل قيسة عشج ندبة استبجال 

وآخخون  Kuchekar% واتفقت ىحه الشتائج مع 71.21نة والتي كانت كانت اعمى قيسة لعيشة السقار 
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( الحيؽ ذكخوا بأن استبجال حميب االبقار بحميب المؾز أدى الى انخفاض الشدبة السئؾية 2271)
 لمكاربؾىيجرات في صشاعة مخفؾق المؾز. 

ستبجال بحميب ( ارتفاع في الشدبة السئؾية لمبخوتيؽ مع زيادة ندب اال4ويالحع مؽ الججول )    
قيسة % بيشسا كانت اقل 4.17 % والتي كانت722قيسة عشج ندبة استبجال المؾز إذ كانت أعمى 

Adedokun (2013 )و Okorieمع  % واتفقت ىحه الشتائج 5.11لعيشة السقارنة والتي كانت 
كبجيل عؽ حميب المحان أشارا الى ارتفاع الشدبة السئؾية لمبخوتيؽ عشج استخجام حميب الفؾل الدؾداني 

 .Warankashiاالبقار في صشاعة جبؽ 

( ارتفاع في الشدبة السئؾية لمخماد مع زيادة ندب االستبجال بحميب 4ويالحع مؽ الججول )          
قيسة % بيشسا كانت اقل 7.41والتي كانت  %722قيسة عشج ندبة استبجال المؾز إذ كانت أعمى 

عؾد ذلػ الرتفاع محتؾى عيشات السثمجات السرشعة مؽ حميب % وي7.27لعيشة السقارنة والتي كانت 
( الحيؽ أشاروا الى 2275وآخخون ) Belewuالمؾز مؽ السؾاد الرمبة الكمية واتفقت ىحه الشتائج مع  

ارتفاع الشدبة السئؾية لمخماد عشج استخجام حميب جؾز اليشج وحميب الخز في صشاعة المبؽ 
.Yoghurt  

( ارتفاع قيسة اآلس الييجروجيشي لمسخاليط قبل التعتيق مع 4ع مؽ الججول )ويالح               
والتي كانت  %722قيسة عشج ندبة استبجال إذ كانت أعمى زيادة ندب االستبجال بحميب المؾز 

وقج يخجع الدبب الى ارتفاع ندبة  1.54قيسة لعيشة السقارنة والتي كانت بيشسا كانت اقل  1.11
دب االستبجال وقج يخجع الدبب ايزًا الى ارتفاع قيسة األس الييجروجيشي في حميب البخوتيؽ بديادة ن

( ويالحع مؽ نفذ الججول حرؾل انخفاض طفيف في قيسة اآلس 5المؾز كسا مؾضح في الججول )
 الييجروجيشي بعج التعتيق.

شتج ( انخفاض في الشدبة السئؾية لمحسؾضة التدحيحية لس4ويالحع مؽ الججول )          
% 2.25السثمجات المبشية مع زيادة ندب االستبجال إذ كانت اعمى قيسة لعيشة السقارنة والتي كانت 

% ويعؾد الدبب الى استحالب 2.71% والتي كانت 722بيشسا كانت اقل قيسة عشج ندبة استبجال 
سؾضة بخوتيشات الحميب الشباتي مع الجىؽ مسا يؤدي الى رفع قيؼ األس الييجروجيشي وخفض الح

( الحي أشار الى حجوث انخفاض في 2003) Abdel Rahmanوتتفق ىحه الشتائج مع ما وججه 
الشدبة السئؾية لمحسؾضة التدحيحية لسخمؾط السثمجات المبشية الحاوي عمى بخوتيشات فؾل الرؾيا 

 السخكد والحي أدى الى ارتفاع في قيسة األس الييجروجيشي.
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 لممثمجات المبنية المدتبدل فيها حميب االبقار بحميب المهز.( التركيب الكيميائي 4جدول )

 السكؾنات

 

 الشدبة السئؾية لالستبجال

 %722 %12 %51 % )عيشة السقارنة(2

 أ 21.14 ب 21.11 ج 21.44 د 21.21 السؾاد الرمبة الكمية

 أ 1.11 أ 1.41 ب 1.42 ب 1.54 الجىؽ

 د 71.51 ج 71.11 ب 71.11 أ 71.21 الدكخيات الكمية

 أ   4.17 ب 4.52 ج 5.11 د 5.11 البخوتيؽ

 أ 7.41 ب 7.52 ج 7.75 د 7.27 الخماد

 أ 1.11 ب 1.11 ج 1.11 د 1.54 اآلس الييجروجيشي قبل التعتيق

 أ 1.11 ب 1.11 ج 1.14 ج د 1.47 اآلس الييجروجيشي بعج التعتيق

 ج 2.71 ب ج 2.71 أب 2.27 أ 2.25 الحسؾضة التدحيحية

 

 التقديرات الفيزيائية

( انخفاض في الؾزن الشؾعي لسخاليط عيشات حميب المؾز حيث 1يالحع مؽ الججول )         
بيشسا كانت اعمى قيسة  7.7242يالحع حرؾل عيشة السقارنة عمى اقل قيسة معشؾية والتي كانت 

ج أن ارتفاع الؾزن ويعتق 7.7772% والتي كانت 722معشؾية لعيشة حميب المؾز وعشج ندبة استبجال 
الشؾعي بدبب احتؾاء المؾز عمى ندبة أعمى مؽ العشاصخ السعجنية مختفعة الكثافة بالسقارنة مع حميب 

( والحي ذكخ بأنو عشج استبجال حميب الفخز السجفف 2007) Awadاالبقار وتتفق ىحه الديادة مع 
انخفاض الؾزن الشؾعي لسشتج ويالحع مؽ نفذ الججول  بظحيؽ الخز أدى الى زيادة الؾزن الشؾعي.

السثمجات المبشية بالسقارنة مع الؾزن الشؾعي لمسخمؾط إذ كان الؾزن الشؾعي لعيشة السقارنة )السشتج( 
وكحلػ الحال لبكية العيشات السدتبجل فييا حميب االبقار  7.7242بيشسا كان في السخمؾط  2.1227

ج مسا أدى الى انخفاض الؾزن الشؾعي لمسشتؾج بحميب المؾز وىحا بدب زيادة ندبة الخيع في السشتؾ 
 .بدبب انجماج اليؾاء واالحتفاظ بو مسا يقمل مؽ الؾزن الشؾعي لمسشتج ويديج مؽ ندبة الخيع

( المدوجة الشدبية لمسخاليط قبل التعتيق حيث يالحع وجؾد فخوق 1ويالحع مؽ الججول )         
 1.12قارنة عمى اقل قيسة معشؾية والتي كانت معشؾية بيؽ ندب االستبجال حيث حرمت عيشة الس
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 71.51% والتي كانت 722بيشسا كانت اعمى قيسة معشؾية لعيشة حميب المؾز وعشج ندبة استبجال 
التي تعسل ( حرؾل ارتفاع في المدوجة لجسيع العيشات بعج عسمية التعتيق 1ويالحع مؽ الججول )

 في السخمؾط. عمى زيادة تساسػ البخوتيؽ وتقميل الساء الحخ 

( يالحع ارتفاع الشدبة السئؾية لمخيع مع زيادة ندب االستبجال بحميب المؾز 1ومؽ الججول )         
بيشسا كانت لعيشة  11.21% والتي كانت 722حيث كانت اعمى قيسة لمخيع عشج ندبة استبجال 

ة الخيع الى طبيعة وقج يعؾد الدبب في ارتفاع ندب 11.21السقارنة اقل قيسة لمخيع والتي كانت 
وآخخون  Abdullahالبخوتيؽ الشباتي والى ارتفاع المدوجة في عيشات حميب المؾز وىحا ما أكجه 

( في فؾل الرؾيا كسدتحمب وكعامل لخفع (lecithin( المحيؽ أشاروا الى دور ليديثيؽ 2225)
الخيع وتتفق ىحه الشتائج ايزًا  المدوجة وزيادة استقخار القؾام في السثمجات المبشية وبالتالي ارتفاع ندبة

( والمحيؽ أشاروا الى زيادة الخيع عشج استبجال حميب االبقار 2271وآخخون ) Ahsanمع ما وججه 
    بحميب فؾل الرؾيا في صشاعة االيذ كخيؼ.

( يالحع بأن ندبة االنكساش تدداد مع زيادة ندبة االستبجال بحميب المؾز 1ومؽ الججول )          
% بيشسا كانت اعمى قيسة معشؾية لعيشة 5.27نت اقل قيسة معشؾية لعيشة السقارنة والتي كانت حيث كا

( أن ندبة 7111% وذكخ سميؼ )1.22% والتي كانت 722حميب المؾز وعشج ندبة استبجال 
االنكساش تتأثخ بعجة عؾامل مشيا ندبة الخيع وتخكيب السخمؾط وتفاوت درجة الترمب وكسا يالحع 

( تشاسب الخيع طخديًا مع االنكساش وىحا االنكساش بدبب فقجان خاليا اليؾاء نتيجة 1ل )مؽ الججو 
 .Lamellaتحظؼ غذاء الػ 

( أن ندب االنريار تشخفض مع زيادة ندب االستبجال بحميب 1ويالحع مؽ الججول )         
دقيقة في حيؽ  52% لعيشة السقارنة بعج مخور 1.11المؾز حيث بمغت اعمى قيسة معشؾية لالنريار 

دقيقة  52% بعج مخور 722% لعيشة حميب المؾز عشج ندبة استبجال 4.11بمغت ادنى قيسة معشؾية 
وأنو كمسا زادت ندبة االستبجال كمسا قمت كسية السادة السشريخة وىحا بدبب زيادة المدوجة في 

المؾز عمى امتراص وتقميل العيشات التي تؼ فييا االستبجال بدبب القابمية العالية لبخوتيشات حميب 
( الحي ذكخ بأن ندبة االنريار 2009) Akesowanندبة الساء الحخ وىحا يتفق مع ما وججه 

 تشخفض مع زيادة المدوجة.

( زيادة الدعخات الحخارية لمسشتؾج مع زيادة ندب االستبجال بحميب 1ويالحع مؽ الججول )          
غؼ وبمغت 722سعخة/ 751.11رية لعيشة السقارنة بمغت المؾز حيث يالحع ان كسية الدعخات الحخا
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% اعمى ما يسكؽ والتي كانت 722كسية الدعخات الحخارية لعيشات حميب المؾز عشج ندبة استبجال 
 سعخة/غؼ. 747.14

 

 ( التقديرات الفيزيائية لممثمجات المبنية المدتبدل فيها حميب االبقار بحميب المهز.5جدول )

 الخؾاص الفيديائية

 

 الشدبة السئؾية لالستبجال

 %722 %12 %51 % )عيشة السقارنة(2

 أ 7.7772 ب 7.7212 ج 7.7212 د 7.7242 الؾزن الشؾعي لمسخمؾط

 د 2.1112 ج 2.1112 ب 2.1112 أ 2.1227 الؾزن الشؾعي لمسشتج

 أ 71.51 ب 71.11 ج 77.22 د 1.12 المدوجة الشدبية قبل التعتيق

 أ 27.21 ب 71.22 ج72.51 د 1.12 التعتيقالمدوجة الشدبية بعج 

 أ 11.21 ب 11.71 ج 17.14 د 11.21 الخيع

 أ 1.22 ب 1.11 ج 4.12 د 5.27 االنكساش

 االنريار

 ل 4.11 ك 4.11 ي 1.14 ط 1.11 دقيقة 52بعج 

 ح 21.27 ز 24.14 و 21.45 ه 21.11 دقيقة 12بعج 

 د 12.55 ج 15.14 ب 11.75 أ 12.55 دقيقة 12بعج 

 أ 747.14 ب 747.55 ج742.24 د 751.11 غؼ(722الدعخات الحخارية )سعخه/

 

 يهم. 14صفات التقييم الحدي بعد الترنيع وبعد الخزن لمدة 

( ان جسيع العيشات السحتؾية عمى حميب المؾز نالت درجات تقييؼ 1يالحع مؽ الججول )        
درجة بعج الخدن  12.12درجة بعج الترشيع و  11.52حدي اعمى مؽ عيشة السقارنة والتي كانت 

 14.41% والتي كانت 722يؾم بيشسا كانت اعمى درجات التقييؼ الحدي لشدبة االستبجال  74لسجة 
 يؾم. 74درجة بعج الخدن لسجة  17.22درجة بعج الترشيع و 

 

 

 

 االبقار بحميب المهز.( التقييم الحدي لمنتهج المثمجات المبنية المدتبدل فيها حميب 6جدول )
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 الرفة السكيسة

 

 الشدبة السئؾية لالستبجال

 %722 %12 %51 % )عيشة السقارنة(2

 

 

 بعج الترشيع

 41.22 44.42 44.22 45.12 درجة 12الظعؼ 

 21.12 21.22 21.21 21.11 درجة 52القؾام والتخكيب 

 1.42 1.42 1.22 1.42 درجة 72المؾن 

 1.21 1.12 1.12 1.12 درجة 72السغيخ الخارجي 

 14.41 11.42 11.21 11.52 السجسؾع

 

 

 74بعج الخدن لسجة 
 يؾم

 41.22 42.12 44.22 47.12 درجة 12الظعؼ 

 21.12 21.21 21.22 21.11 درجة 52القؾام والتخكيب 

 1.52 1.21 1.72 1.22 درجة 72المؾن 

 1.11 1.52 1.22 1.52 درجة 72السغيخ الخارجي 

 17.22 14.42 15.11 12.12 السجسؾع

 

 

 المحتهى الميكروبي

لسشتج  Staph.aureusالعجد الكمي لمبكتخيا وبكتخيا القؾلؾن وبكتخيا ( 1يبيؽ مؽ الججول )         
يؾم إذ يالحع مؽ  74السثمجات المبشية السدتبجل فييا حميب االبقار بحميب المؾز بعج الخدن لسجة 

و.ت.م / غؼ  572×  2.11لمبكتخيا كان مشخفزًا في عيشة السقارنة إذ بمغ  الججول أن العجد الكمي
و  572× 5.12% لعيشة حميب المؾز إذ بمغ العجد 51في حيؽ ارتفع العجد ذاتو عشج ندبة استبجال 

 × 2.12و  572× 2.12% ىؾ 722و  12و.ت.م / غؼ، بيشسا كان العجد عشج ندبة االستبجال 

 ؾالي.و.ت.م / غؼ عمى الت 572

ويبيؽ الججول ذاتو ان اعجاد بكتخيا القؾلؾن كانت اقل ما يسكؽ في عيشة السقارنة إذ بمغ          
و.ت.م / غؼ في حيؽ بمغ عجد بكتخيا القؾلؾن أعمى ما يسكؽ عشج ندبة استبجال  772×  2.11العجد 

 و.ت.م / غؼ. 772×  2.11% والحي بمغ 51
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أذ كانت اقل ما يسكؽ في عيشة السقارنة  Staph.aureusبكتخيا ويبيؽ نفذ الججول اعجاد          
و.ت.م / غؼ وارتفع العجد مع زيادة ندب االستبجال إذ بمغ العجد اعمى  772×  2.71إذ بمغ العجد 

 و.ت.م / غؼ. 772×  2.51والحي بمغ  % في عيشة حميب المؾز722ما يسكؽ عشج ندبة االستبجال 

 

ي في المثمجات المبنية المدتبدل فيها حميب االبقار بحميب المهز    ( المحتهى الميكروب7جدول )
 يهم. 14بعد الخزن لمدة 

 

البجيل 
 السدتخجم

نؾع االختبار 
 السيكخوبي

 عيشة السقارنة

 الشدبة السئؾية لالستبجال

51 12 722 

 حميب
 المؾز

العجد الكمي لمبكتخيا 
×(572) 

2.11  

 
5.12  

 
2.12 

 
2.12  

 

القؾلؾن بكتخيا 
×(772) 

2.11  

 
2.11  

 
2.12  

 
2.12 

 

Staph.aureus 

×(772)  2.71  

 
2.21 

 
2.22 

 
2.51  

 

 

 

 

 االستنتاجات

أمكانية استخجام الحميب الشباتي )حميب المؾز( في السثمجات المبشية مع أعظاء السشتج صفات  -6
حدية أعمى مؽ عيشة وخؾاص فيديائية جيجة ججًا عشج مقارنتيا مع عيشة السقارنة وصفات 

 السقارنة.

٪ بحميب المؾز حيث حرمت عمى أعمى درجات 722أفزل ندب االستبجال كانت عشج   -2
 التقييؼ الحدي.
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كانت الرفات الفيديائية لعيشات السثمجات المبشية السرشعة مؽ حميب المؾز أفزل مؽ عيشة  -7
ت مقاومة االنريار مع السقارنة حيث ارتفعت المدوجة وكحلػ الشدبة السئؾية لمخيع وازداد

 زيادة ندب االستبجال.

 ازدادت الدعخات الحخارية مع زيادة ندب االستبجال بحميب المؾز. -6
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