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 والمعززات الحيوية 6والوميغا 3اغوميتدعيم المبن بالزيوت النباتية الغنية بال 

 (1)طارق زيد ابراهيمو  (1)سمية خمف بدويو  (1)ازهار ابراهيم شكر*

 جامعة الموصؿ، العراؽ.(. قسـ عمـو االغذية، كمية الزراعة والغابات، 1)
 (.azharibrahim333@gmail.com. البريد االلكتروني: ازىار ابراىيـ شكر)* لممراسمة 

 01/10/2019تارٌخ القبول:    02/05/2019تارٌخ االستالم: 

 الممخص
شممت الدراسة . 2019و 2018خالؿ العاميف نفذ البحث في كمية الزراعة والغابات بجامعة الموصؿ 

التي مصدرىا زيت  6والتي مصدرىا زيت الكتاف وأوميغا  3تدعيـ المبف بالزيوت النباتية الغنية باألوميغا 
تـ تصنيع كما (%. 3.5، 2.5،  1.5، 0وبنسب تدعيـ لمبف ) ،)5: 1السمسـ وبنسب خمط بينيما )

 Lactobacillusبكتريا بادئ المبف   إضافةب أحدىاثالث معامالت مف المبف المدعـ بزيوت األوميغا 
delbrueckii subsp. bulgaricus  وStreptococcus salivarius subsp. thermophilus  والمعاممة

بادئ   إضافةمعاممة الثالثة بوال Lactobacillus  acidophilusبادئ مؤلؼ مف بكتريا   إضافةب الثانية
الكيميائية والفيزيائية خالؿ مدة  ودرست بعض الخواص. Bifidobacterium bifidum مؤلؼ مف بكتريا

. بينت النتائج انخفاض معنوي في قيـ الكولستروؿ °ـ 2±5عمى درجة حرارة  اً ( يوم14و 1التخزيف )
ما حدث تطور في قيـ البيروكسيد وحموضة مع نسب التدعيـ ومدة التخزيف. ك وبشكؿ يتناسب طردياً 

مؤلؼ البادئ الو  /غ دىف لمبفKOH ممغ( 1.12و 0.62و 0.70) شاىدبمغت قيـ الحموضة لعينات الذ إالدىف 
لتصؿ بزيادة  ،اليو وعمى الت Bifidobacterium bifidumو  Lactobacillus acidophilus  مف بكتريا

 ولوحظ ،عمى التوالي/غ دىف لممعامالت السابقة KOH ممغ( 1.07و 0.34و 0.59% وتبمغ )3.5 نسب التدعيـ
بادئ الارتفاع في  أعمىوكاف  ،خالؿ مدة التخزيف لنماذج المبف المصنعة ارتفاع حموضة الدىف

Bifidobacterium bifidum  ًحدث انخفاض معنوي في المزوجة بزيادة كما مع بقية المعامالت.  مقارنة
ارتفعت نسبة االحتفاظ بالماء و التدعيـ بخميط زيوت األوميغا وبتقدـ مدة التخزيف ولكافة معامالت المبف. 

 %3.5وبنسبة تدعيـ  معنوياً  Bifidobacterium bifidumبادئ الذ تفوقت معاممة إ ،بزيادة التدعيـ
ذ إ ،النفصاؿ المصؿ بتقدـ التخزيف وقمة نسبة االستبداؿ اً معنوياالرتفاع  وكاف ،عمى باقي المعامالت

   مف حيث نسبة انفصاؿ المصؿ.  عمىمعاممة المبف األ تكان
 المصؿ. انفصاؿزيوت األوميغا، تدعيـ المبف، الكولستروؿ،  ،معززات الحيويةالالكممات المفتاحية: 

 :المقدمة
 Lactobacillus delbrueckii كامؿ الدسـ المبستر ببكتريا وأ ،بتخمير الحميب الخاليضر نحاء العالـ ويحأفي جميع   يستيمؾ المبف

subsp. bulgaricus  وStreptococcus salivarius subsp. thermophilus  و السكر والفواكوألحميب المجفؼ ا ؼيضاقد و، 
دورًا رئيسًا في  (Probiotics)معززات الحيوية تمعب الو  (،Ifeanyi et al., 2013ويمكف تصنيعو مف الحميب المجفؼ المسترجع )

 ,Butel) مما يزيد مف مقاومة الجسـ لمكائنات الحية الدقيقة المرضية ،األمعاءعداد الكائنات الحية الدقيقة في أالحفاظ عمى توازف 
المجموعات المستخدمة عمى نطاؽ واسع في صناعة  أكبرواحدة مف  Bifidobacteriumو   Lactobacteriumبكتريا . تعد(2014
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مف المغذيات الوظيفية التي ليا تأثير مفيد فسيولوجي ألنيا تحسف الصحة و/أو   األساسيةالدىنية   األحماضتعد ، المتخمرالحميب 
ا غوميلتدعيـ بزيوت األا فية الستخدامو المبف جيدًا لمغايويعتبر ، (Alexander et al., 2017)تخفض مف مخاطر األمراض المزمنة 

ف جميعيا تشترؾ في نفس المعنى إالوظيفية العديد مف التعاريؼ ومع ذلؾ ف لألطعمة يوجد .  كسدةاألتجاه  ف ىذا المنتج مستقر جداً أذ إ
 المكمؿ بالمعززات الحيوية ر فوائد صحية ومنيا المبفدة توفالتي تستكمؿ بمكونات محد   األطعمةالوظيفية ىي  األطعمةف ،األساسي

(Morifuji, 2019 ،) ا مف األوميغا مني  أنواعىناؾOmega-3  أنواعىـ أو( ياALA )Alpha-Linolenic acid   ويتوفر في بذور
والمتوفر في زيت بذور السمسـ وزيت بذور العنب وزيت دوار الشمس   Linoleic acid (LA)يا أنواعىـ أو  Omega-6الكتاف و

(Franzen-castle, 2010.) 
 DHA و EPAو Omega-3والمنتجات البحرية األخرى المتناولة والتي تعد مصدرًا لألحماض الدىنية  األسماؾيعتبر عدـ كفاية 

 المتزايدي الزيوت النباتية المكررة ف المتواجدة Omega-6الدىنية   األحماضاستيالؾ  فأواحدة مف المشاكؿ الرئيسة في التغذية كما 
جسـ في  Omega-6و Omega- 3الدىنية   األحماضاختالؿ في نسبة  حدوث إلىألنه ٌؤدي  ٌشكل مصدراً للقلقبعد يـو  يوماً 

 إلى 6مف األوميغا ف النسب الموصى بياأفي حيف ذكرت منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية  ،(Singh et al., 2010)  اإلنساف
الدىنية غير المشبعة   األحماضالكمية الكافية مف   األلبافالحميب ومنتجات وفر يال  .(FAO/WHO, 2010) 1: 5ىي  3األوميغا

(PUFAs ًالغذائية لذلؾ يتـ حاليا ) التي تـ الحصوؿ عمييا مف بذور الكتاف وزيت زيوت األوميغا باستخداـ  مبفسائؿ والتدعيـ الحميب ال
في تدعيـ المبف لقمة الدراسات و . (Goyal et al., 2014ا )غوميباألمنتجات غذائية مدعمة  نتاجإل وزيت السمسـ وزيت العنب السمؾ

المدعـ بخميط زيوت  تصنيع المبف إلىالدراسة  ىذه يدؼت ،دة في زيت الكتاف وزيت السمسـالموجو  6-اغوميواأل 3-اغوميبزيوت األ
 .Streptococcus salivarius subsp و  Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ا مع استخداـ خميط مفغومياأل

thermophilus  المعززات الحيوية   إضافةا مع غوميتصنيع لبف مدعـ بخميط األو  ،%3  إضافةوبنسبةBifidobacterium bifidum 
مدعـ لمبف الوالفيزيائية ت الكيميائية الصفا فيوتأثير التدعيـ  %، 3ة بمفردة وبنس بشكؿ مزارعLactobacillus acidophilus و

، وقابمية االحتفاظ بالماء المزوجةو  وتقدير كمية الكولستروؿ، ،ورقـ البيروكسيد ،الحموضةمنيا قيمة  ،ا والمعززات الحيويةغوميبزيوت األ
 .انفصاؿ المصؿو 

 مواد البحث وطرائقه:
 Lactobacillus و Bifidobacterium bifidumو Lactobacillus acidophilusالمزارع البكتيرية  تـ الحصوؿ عمى

delbrueckii subsp. bulgaricus و Streptococcus salivarius subsp. thermophilus مف شركةHansen  الدنماركية
مف نقاوتيا بالفحص المجيري، ـ التأكد ساعة، وت 24لمدة  °ـ 42. تـ تنشيط المزارع في وسط حميب الفرز المعقـ بدرجة حرارة المنشأ

بواسطة شاش لمتخمص مف الشوائب، وقدرت نسبة الدىف في  ّصفً( لحيف االستخداـ. بعد استالـ الحميب °ـ 4)ثـ حفظت في الثالجة 
 إلىوُسخف الحميب ( Pearson square) بٌرسون% باستعماؿ مربع 3 إلىلت نسبتو وعد   ،(Gerber Method) جربرالحميب بطريقة 

وقسـ الحميب  °ـ 45حوالي  إلىدقائؽ ومف ثـ ُبرد  5لمدة ° ـ 95-90عومؿ حراريًا ، و تـ فرزه بالفراز الكيربائيو  °ـ 40درجة حرارة 
ضيؼ مزيج الزيوت أ، و لكؿ نوع مف الزيت وعمى التوالي 5:1ر مزيج زيت الكتاف وزيت السمسـ بنسبة خمط وحض   ،معامالت ثالث إلى

 ,.Weerathilake et al) حسب طريقةبوُصنع المبف  ضافات.إبدوف  شاهد% فضاًل عف تحضير عينة  3.5و 2.5و 1.5بنسبة 
% وخمط لمدة 3بنسبة   Strptococcus thermophilusو  Lactobacillus bulgaricusضيؼ بادئ المبف المعروؼ أو  (2014
وفي درجة لمانية المنشأ األ Heraeusالحاضنة نوع  إلىوغطيت العبوات ونقمت  ،مؿ 100وعبئ في عبوات بالستيكية سعة  ،دقيقتيف
وحفظت في ىذه الدرجة ° ـ 2± 5الثالجة لتبريدىا في درجة حرارة  إلىثـ نقمت  ،ساعات 4-3لحيف التخثر بحدود ° ـ 45-42حرارة 
ا والمعزز غوميبكتريا المدعـ بزيوت األالمؤلؼ مف البادئ ، وصنع الاً يوم 14، 1خالؿ  ت الفيزيائية والكيميائيةجراء التقديراإلحيف 
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  ضافةونسبة اإل Bifidobacterium bifidumالبادئ    بإضافةبنفس الطريقة الموضحة سابقًا  Bifidobacterium bifidumالحيوي 
مؤلؼ مف البادئ الساعات. وتـ تصنيع  5-4لحيف تماـ التخثر التي تراوحت بيف ° ـ 37% والتحضيف عمى 3ىي 
وبنسبة   Lactobacillus  acidophilusالبادئ   بإضافةبنفس الطريقة الموضحة سابقًا   Lactobacillus  acidophilusبكتريا
 ساعات. 5-4لحيف تماـ التخثر التي تراوحت بيف ° ـ 37% والتحضيف عمى 3  إضافة

والموضحة مف   (Majonnierر )ؿ طريقة ماجونياستعمبا والمعززات الحيوية اغوميالمبف المدعـ بزيوت األت الدىف مف عينا استخلص
طريقة لحيث اتبعت ا ،واستخدـ الدىف الناتج في تقدير رقـ البيروكسيد ودرجة الحموضة وتقدير الكولستروؿ ،(1984، فو خر آالشبيبي و )

(. واستخدـ لتقدير AOCS, 2009رت درجة الحموضة بحسب ما ورد في )( لتقدير رقـ البيروكسيد، وقد  AOAC, 2000) المذكورة في
  أجريتما التحاليؿ الفيزيائية التي أ لتقدير الكولستروؿ. (Sabir et al., 2003جراىا )أالطريقة الواردة في الدراسة التي الكولستروؿ 

 Brook Field)  باستعماؿ جياز Donkor et al., (2007)  حسب الطريقة التي ذكرىاخالؿ التخزيف فيي تقدير المزوجة الظاىرية 
Engineering Lab Inc. Stonghton. Mass)10وبعدد دورات  4ذ استعمؿ المغزؿ المحوري رقـ إ ،مع بعض التحويرات 

قابمية رت وقد   .)دورة/دقيقة(خذت القراءة بوحدة أثانية و  60ة ، ترؾ المغزؿ ليدور داخؿ العينة لمدمؿ لمعينة 50ورة/الدقيقة وبحجـ د
بحسب الطريقة  انفصاؿ المصؿ درجة تُقدر بينما  ،Parnell-Clunies et al., (1986)  الطريقة التي ذكرىا عااتبب االحتفاظ بالماء

 .  Amatayakul et al., (2006)التي ذكرىا
( لمتعرؼ عمى CRD, Complete Randomized Designُحممت البيانات وفؽ نظاـ التجارب البسيطة بالتصميـ العشوائي الكامؿ )

( متعدد المدى لتحديد 1980، الراوي وخمؼ اهلل(استخدـ اختبار دنكف كما ذكره كما ، الختالفات بيف مستويات المعامالتطبيعة ا
 .(SAS, 2001وتمت االستعانة بالبرنامج االحصائي ) 0.01معنوية الفروقات بيف المتوسطات عند مستوى احتماؿ 

 :النتائج والمناقشة
 /كغ(: O2رقم البيروكسيد )ميمي مكافئ  -1

مؤلؼ مف البادئ الف أذ يالحظ وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت المختمفة و إ ،المبف ونسب التدعيـ  أنواع( التداخؿ بيف 1) يبيف الجدوؿ
 Lactobacillusمؤلؼ مف بكتريا البادئ المما في المبف و  أعمىكاف لو قيـ بيروكسيد  Bifidobacterium bifidumبكتريا 

acidophilus ( ممي مكافئ  6.63و 6.38و  6.01ذ تبمغ قيـ البيروكسيد لعينات المقارنة )إO2  مؤلؼ مف البادئ ال/كغ دىف لمبف و
%  3.5 إلىوالتي تنخفض بزيادة نسبة التدعيـ  ،واليعمى الت Bifidobacterium bifidum و Lactobacillus acidophilus بكتريا

ما مف ناحية التداخؿ بيف مدة التخزيف ونسب التدعيـ أالي، و /كغ دىف عمى التO2( ممي مكافئ  5.78و 5.61و 5.21) إلىلتصؿ 
ويستنتج مما سبؽ  نسبة التدعيـاالرتفاع عكسيًا مع  يتناسبلممعامالت المختمفة يالحظ ارتفاع معنوي لقيـ البيروكسيد خالؿ التخزيف و 

مؤلؼ مف بكتريا البادئ الو  Lactobacillus acidophilus بكتريامؤلؼ مف البادئ الزيادة في قيـ البيروكسيد لعينات المبف و 
Bifidobacterium bifidum وىي مرحمة التحفيز وتمييا   األساسيةتحمؿ الدىف بالمراحؿ  إلىمدة التخزيف وقد يعود السبب   أثناء

ال إ( وعمى الرغـ مف ارتفاع قيـ البيروكسيد 2015زيادة كمية البيروكسيدات والييدروبيروكسيدات )الغزالي،  إلىمرحمة التكاثر المؤدية 
/كغ  O2ممي مكافئ  10نيا كانت تقع ضمف حدود منظمة دستور االغذية لقيـ بيروكسيد الدىوف الحيوانية التي يجب اف ال تزيد عف أ

قاـ بو )الطائي،  وىذا يتفؽ مع ما وت األوميغاوالمركبات الفينولية المتواجدة طبيعيا في زي  لألكسدةالمانع  Eدىف لدور فيتاميف 
 إلىوبالتالي يؤدي مف الوسط  لألوكسجيفاستيالؾ البكتريا  إلىبكتريا بادئ المبف مف تكويف البيروكسيد وربما يعود ذلؾ  تقمؿ (.2012
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مف بروتينات الشرش وليا  SH– مف إضافية ف البسترة العالية تتسبب في تحرير مجاميعأالدىوف بفعؿ االوكسجيف،   أكسدة تخفيض
حدوث  واالحظحيث لمبف المدعـ بزيت السمؾ  ـيإنتاجعند  (Zhong et al., 2018دىف الحميب. وىذا يتفؽ مع )  كسدةألدور مانع 

  .نياية مدة التخزيف إلى ببطءف قيمة البيروكسيد تزداد أ واحدة في المبف المدعـ بزيت السمؾ مف العينة القياسية والحظ  أكثر  أكسدة
( 14-1خالل يذة انتخسين ) /كػ دهن O2يهي يكاـئ تأثير تذعيى عيناث انهبن بسيىث األوييؽا وانًعسزاث انحيىيت ـي قيى انبيروكسيذ  .1انجذول 

 °و 2±5يىو عهً درجت 

 نىع انهبن
/ يذة انتخسين  

 يىو

انتذاخم بين نىع انهبن  نسب انتذعيى%

 ويذة انتخسين

 تأثير نىع

 انهبن

تأثير يذة 

 3.5 2.5 1.5 0 انتخسين

 انهبن        
1 5.83 c-g 5.63 d-g 5.47 fgh 5.03 h 5.49 d 

 

 

14 6.20 bc 5.97 cde 5.60 efg 5.40 gh 5.79c  

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Lactobacillu

s 

acidophilus 

1 6.10 bcd 5.87 c-g 5.53 efg 5.40 gh 5.72 c 

14 6.67 a 6.10 bcd 5.97 cde 5.83 c-g 6.14  b  

بادئ يؤنؿ ين 
بكتريا

Bifidobacter

ium  
bifidum 

1 6.53 ab 6.30 abc 5.83 c-g 5.63 d-g 6.07 b 

14 6.73 a 6.67 a 6.47 ab 5.93 c-f 6.45  a 

انتذاخم بين نىع 

انهبن ونسب 

 انتذعيى

 cd 5.80 de 5.53 e 5.21 f 6.01 انهبن

 

5.64 c 

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Lactobacillu

s 

acidophilus 

6.38 ab 5.98 cd 5.75 de 5.61 e 5.93 b 

بادئ يؤنؿ ين 
بكتريا

Bifidobacter

ium  
bifidum 

6.63 a 6.48 a 6.15 bc 5.78 de 6.26 a 

انتذاخم بين يذة 

انتخسين ونسب 

 انتذعيى

1 6.15 bc 5.93 cd 5.61 e 5.35 f 

 

5.76 b 

14 6.53 a 6.24 b 6.01 bc 5.72 de 
6.13 a 

  a 6.09 b 5.81 c 5.54 d 6.34 تأثير نسب انتذعيى

 .يعذل ثالثت يكرراث  األرقاو، تًثم 0.01عذو وجىد ـروقاث يعنىيت عنذ يستىي  إنًنحروؾ انًتشابهت تشير ا 

 :/ غ دهن(KOH)ممغ  حموضة الدهن -2
مؤلؼ مف بكتريا البادئ الف أفقد لوحظ وجود فروؽ معنوية و  نسب التدعيـ( التداخؿ بيف نوع المبف و 2يالحظ مف الجدوؿ ) 

Bifidobacterium bifidum  بادئ مؤلؼ مف بكترياالمف المبف و  أعمىدىف كاف لو قيـ حموضة Lactobacillus acidophilus ذ إ
 Lactobacillus مؤلؼ مف بكتريا البادئ ال/غ دىف لمبف و KOH ممغ( 1.12و  0.62و 0.70) شاىدبمغت قيـ الحموضة لعينات ال

acidophilus وBifidobacterium bifidum  (  1.07و 0.34و 0.59% وتبمغ )3.5 نسب التدعيـلتصؿ بزيادة  اليو مى التوع
لممعامالت المختمفة اذ  نسب التدعيـمدة التخزيف و ما مف ناحية التداخؿ بيف أغ دىف لممعامالت السابقة عمى التوالي. /KOH ممغ

يالحظ ارتفاع حموضة الدىف بارتفاع نسبة التدعيـ واطالة مدة التخزيف لممعامالت المختمفة ويتبيف وجود فروؽ معنوية اذ تبمغ قيـ 
نوع المبف يالحظ  لتأثيربة ما بالنسأيـو مف التخزيف. و  14/ غ دىف بعمر يـو وKOH ممغ( 0.74و 0.65% ) 3.5الحموضة لمتركيز 

 لعينات المبف واليغ دىف عمى الت/KOH ممغ (1.10و 0.46و  0.64وجود فروؽ معنوية بيف نوع المبف وقيـ الحموضة اذ بمغت )
يستنتج مف الجدوؿ ارتفاع في قيـ   .Bifidobacterium bifidumو  Lactobacillus acidophilusمؤلؼ مف بكترياالبادئ وال
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زيت بذور الكتاف وزيت السمسـ عمى مركبات  احتواء إلىربما يعود السبب  نسب التدعيـ انخفاضالحموضة بزيادة مدة التخزيف و 
المحممة لمدىف  اتاألنزيمحد مف تطور قيـ التحمؿ الدىني بفعؿ وبالتالي فالفونيدية والمكينيات والتي ليا دور فعاؿ ومضاد لنمو البكتريا 

بو  جاء المعتمدة في قبوؿ ورفض الزيوت والدىوف بحسب ماBDI طريقة  إلى(. وبالرجوع Veena, 2014) نتجتيا ىذه البكترياأالتي 
(Deeth and Fitz-Gerald, 2006 )غ  100/ممي مكافئ 2مف  أقؿحامض ذا كانت قيمة الإف الزيوت والدىوف تكوف مقبولة أ إلى

 دىف.
 خالل يذة انتخسين غ دهن(/KOH يهػ. تأثير تذعيى عيناث انهبن بسيىث األوييؽا وانًعسزاث انحيىيت ـي قيى حًىضت انذهن )2انجذول 

 °و 2±5( يىو عهً درجت 1-14)

 .يعذل ثالثت يكرراث  األرقاو، تًثم 0.01نحروؾ انًتشابهت تشير إنً عذو وجىد ـروقاث يعنىيت عنذ يستىي ا

 :غ دهن( 111)ممغ/ كولسترولقيم ال -3
المبف المستخدمة، اذ تفوقت عينة المبف معنويا في خفض قيـ   نواع( حدوث انخفاض معنوي لقيـ الكولستروؿ أل3يبيف الجدوؿ ) 

 Bifidobacteriumوالبادئ المؤلؼ مف بكتريا   Lactobacillus acidophilusالكولستروؿ عمى البادئ المؤلؼ مف بكتريا

bifidum ( 38.55و  38.53و  25.87اذ بمغت  )انخفاض الكولستروؿ غ دىف وكاف لمدة التخزيف التأثير المعنوي في  011/  ممغ
بزيوت األوميغا معنويا عمى   ضافةيـو عمى التوالي، وتؤثر نسبة اإل 01غ دىف بعمر يـو و 011/ممغ( 51.18و 011.12ذ بمغت )إ

(% وعمى التوالي، كما يالحظ 3.8و 7.8و 0.8و 1( لمنسب )50.18و 58.83و 30.23و 017.78االنخفاض بقيـ الكولستروؿ لتبمغ )
والبادئ   Lactobacillus acidophilusود انخفاض في قيـ الكولستروؿ لعينات المبف والبادئ المؤلؼ مف بكتريا مف النتائج وج

/ يىويذة انتخسين نىع انهبن  
انتذاخم بين نىع انهبن  نسب انتذعيى%

 ونسب انتذعيى

تأثير نىع 

 انهبن

تأثير يذة 

 3.5 2.5 1.5 0 انتخسين

 انهبن
1 0.62 b-e 0.61 b-e 0.60 b-e 0.56 cde 0.60 d 

 

 

14 0.78 b 0.67 bc 0.66 bc 0.63 bcd 0.68 c 

بادئ يؤنؿ 

 ين بكتريا

Lactobacill

us 

acidophilus 

1 0.56 cde 0.44 efg 0.35 g 0.30 g 0.41 f 

14 0.67 bc 0.53 c-f 0.45 d-g 0.38 fg 0.51 e 

بادئ يؤنؿ 

 ين بكتريا

Bifidobacte

rium 

bifidum 

1 1.08 a 1.06 a 1.04 a 0.99 a 1.04 b 

14 1.16 a 0.16 a 1.15 a 1.15 a 1.15 a 

انتذاخم بين 

نىع انهبن 

 ونسب انتذعيى

 b 0.64 b 0.63 b 0.59 bc 0.70 انهبن

 

0.64 b 

بادئ يؤنؿ ين 

 بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus 

0.62 b 0.48 cd 0.40 de 0.34 e 0.46 c 

بادئ يؤنؿ ين 

 بكتريا

Bifidobacteriu

m bifidum 

1.12 a 1.10 a 1.10 a 1.07 a 1.10 a 

انتذاخم بين 

يذة انتخسين 

 ونسب انتذعيى

1 0.75 bc 0.70 bc 0.66 c 0.65 c 

 

0.69 b 

14 0.87 a 0.78 ab 0.77 ab 0.74 abc 0.79 a 

نسب انتذعيىتأثير   0.81 a 0.74 ab 0.71 b 0.66 ab  
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الكولستروؿ وذلؾ ألف بكتريا حامض   أكسدة إلىفترة التخزيف ويعزى ذلؾ   أثناءفي  Bifidobacterium bifidum المؤلؼ مف بكتريا 
يضًا ىذا يتفؽ أو  (Sivamaruthi et al., 2019تعمؿ عمى استيالؾ الكولستروؿ او امتصاص الكولستروؿ وىذا يتفؽ مع ) الالكتيؾ

عممية أدت ذ إلتأثير التدعيـ بزيت بذور الكتاف والعنب في بعض صفات القشدة والزبد  ( عند دراستيـ7105 مع ما وجدتو )الحيالي،
 انخفاض معنوي في محتوى القشدة مف الكولستروؿ بزيادة نسبة التدعيـ بزيوت بذور الكتاف والعنب مقارنة مع عينة الشاىد. إلىالتدعيـ 

( يىو 14-1خالل يذة انتخسين ) ؼى دهن( 100/يهػتأثير تذعيى عيناث انهبن بسيىث األوييؽا وانًعسزاث انحيىيت ـي قيى انكىنسترول )  .3 انجذول

 °و 2±5عهً درجت 

 نىع انهبن

/ يذة انتخسين

 يىو

 

 نسب انتذعيى%
انتذاخم بين نىع انهبن 

 ونسب انتذعيى

تأثير نىع 

 انهبن

تأثير يذة 

 3.5 2.5 1.5 0 انتخسين

 انهبن 
1 

104.20 

c 
96.77 de 93.82 ef 

91.47 e-

i 
96.565 b 

 

 

14 61.47 k 61.25 k 60.60 k 58.57 k 60.473 d 

بادئ يؤنؿ 

بكترياين   

Lactobaci

llus 

acidophil

us   

1 
116.53 

b 
104.87 c 92.22 e-i 90.41 f-i 101.008 a 

14 
93.37 

efg 
92.60 e-h 90.52 e-i 86.16 i 90.662 c 

بادئ يؤنؿ 

ين بكتريا 

Bifidobact

erium 

bifidum 

1 
125.67 

a 
102.0 cd 95.57 ef 

87.33 

ghi 
102.643 a 

14 
112.33 

b 
93.30 efg 86.47 hi 72.33 j 91.108 c 

انتذاخم بين 

نىع انهبن 

ونسب 

 انتذعيى

 e 79.01 efg 77.21 fg 75.02 g 82.28 انهبن

 

78.52 b 

بادئ يؤنؿ 

 ين بكتريا

Lactobacill

us 

acidophilu

s   

104.95 

b 
98.73 c 91.37 d 88.28 d 95.83 a 

بادئ يؤنؿ 

ين بكتريا 

Bifidobacte

rium 

bifidum 

119.00 

a 
97.65 c 91.02 d 79.83 ef 96.88 a 

انتذاخم بين 

يذة انتخسين 

ونسب 

 انتذعيى

1 
115.46 

a 
101.21 b 93.87 c 89.73 d 

 

100.07 a 

14 
89.058 

d 
82.383 e 79.197 f 72.35 g 

80.75 b 

 تأثير نسب انتذعيى
102.26 

a 
91.79 b 86.53 c 81.05 d 

 

 .يعذل ثالثت يكرراث  األرقاو، تًثم 0.01نحروؾ انًتشابهت تشير إنً عذو وجىد ـروقاث يعنىيت عنذ يستىي ا

 

 

 

 

  )دورة / دقيقة(: جةالمزو  -4
كاف لو  Bifidobacterium bifidumمؤلؼ مف بكتريا البادئ الف أذ وجد فروؽ معنوية و إ نسب التدعيـ( التداخؿ بيف انوع المبف و 4يظير الجدوؿ )

 115.67و 70.0) شاىدعينات ال لزوجة اذ بمغت  Lactobacillus acidophilusمؤلؼ مف بكترياالبادئ المما في المبف و  أقؿلزوجة 
الي والتي و مى التوع Bifidobacterium bifidumو  Lactobacillus acidophilusمؤلؼ مف بكترياالبادئ اليقة لمبف و دقدورة/ (222.83و



 

Shukur et la., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 11-11 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 200-189(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  شكر 195

الزيوت قممت   إضافةف أذ إالي، و دقيقة لممعامالت السابقة وعمى الت/( دورة490.83و 192.33و 120.67% )3.5 نسب التدعيـتنخفض بزيادة 
انخفاض  إلى  أدىزيت السمؾ بلبف مدعـ   إنتاجبأف  (Zhong et al., 2018) مف المزوجة وذلؾ النخفاض كثافتيا، وىذا يتفؽ مع ما وجده

( دورة/دقيقة عمى 339.13و 144.63و 97.08ذ بمغت )إويؤثر نوع المبف معنويا في المزوجة  .بسبب تخفٌف اللبنوربما ٌكون ذلك المزوجة 
ويتبيف مما سبؽ انخفاض  Bifidobacterium bifidum  و  Lactobacillus acidophilus مؤلؼ مف بكترياالبادئ اللعينات المبف و  واليالت

خثرة ضعيفة مقارنة ببقية  إنتاج إلىالنخفاض الحموضة التي ينتجيا مما يؤدي  Bifidobacterium bifidumمؤلؼ مف بكتريا البادئ اللزوجة 
ف المزوجة تزداد إ يـو عمى التوالي، 14( دورة/دقيقة بعمر يـو و157.03 -230.19معنويا خالؿ مدة التخزيف لتبمغ ) المعامالت، ترتفع المزوجة

( لمبروتيف لعينات Tertiary structure) التغيرات في التركيب الثالثي إلىوذلؾ يعود وت األوميغا المضاؼ ليا زي بزيادة مدة التخزيف لعينات المبف
نسبة الدىف والمواد الصمبة الغير دىنية في الحميب ونوع البادئ  اعوامؿ مختمفة مني إلىالمبف ويمكف اف يرجع اختالؼ المزوجة في العينات 

و جؿ أبعض التغيرات في البنية الكمية ليالـ  إلىتؤدي ف أ وت األوميغاويمكف لزي المستخدـ لمتخمير ودرجة حرارة البسترة ودرجة حرارة التحضيف،
 .المبف وبالتالي تقمؿ التوتر السطحي وتقؿ المزوجة

( يىو عهً درجت 14-1ر تذعيى عيناث انهبن بسيىث األوييؽا وانًعسزاث انحيىيت ـي انهسوجت دورة / دقيقت خالل يذة انتخسين ). تأثي4انجذول 

 °و 5±2

/ يىويذة انتخسين نىع انهبن  

انتذاخم بين  نسب انتذعيى%

نىع انهبن ويذة 

 انتخسين

تأثير نىع 

 انهبن

تأثير يذة 

 3.5 2.5 1.5 0 انتخسين

 انهبن       

1 27.33 n 
32.82 

lm 

002.33 

i-l 

038.1  

hij 

105.58 e 

 

 

14 67.67 n 
82.67 

mn 

97.67 

lm 

106.3 

klm 
88.58 f 

 بادئ يؤنؿ ين بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus   

1 
071.0 

i-l 

010.67 

hi 

181.67 

h 
781.0 f 

088.53 c 

14 
111.33 

i-l 

120.0 i-

l 

127.7 

h-k 

134.67 

hij 
123.41 d 

بادئ يؤنؿ ين بكتريا 

Bifidobacterium 

bifidum 

1 302.3 e 346.0 d 481.7 b 546.7 a 419.16 a 

14 
143.3 

hi 

233.3 

fg 
224.7 g 435.0 c 259.08 b 

انتذاخم بين نىع انهبن ونسب 

 انتذعيى

 j 90.17 i 70.0 انهبن
107.50 

h 

120.67 

gh 

 
97.08 c 

يؤنؿ ين بادئ 

 بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus   

115.67 

gh 

130.83 

fg 

139.67 

f 

192.33 

e 

144.63 

b 

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Bifidobacterium 

bifidum 

222.83 

d 

289.67 

c 

353.17 

b 

490.83 

a 
339.13 a 

انتذاخم بين يذة انتخسين 

 ونسب انتذعيى

1 
164.88 

e 

195.11 

d 

250.22 

b 

310.55 

a 

 

 

230.19 a 

14 
107.44 

c 

145.33 

f 

150.02 

f 

778.32 

g 

157.03 b 

 تأثير نسب انتذعيى
136.17 

d 

170.22 

c 

200.11 

b 

267.94 

a 

 

 .يعذل ثالثت يكرراث  األرقاو، تًثم 0.01نحروؾ انًتشابهت تشير إنً عذو وجىد ـروقاث يعنىيت عنذ يستىي ا

 

 :)%( االحتفاظ بالماء -5
 و Lactobacillus acidophilus مؤلؼ مف بكترياالبادئ ماالرتفاع المعنوي في النسبة المئوية لالحتفاظ بالماء ل (5يوضح الجدوؿ )

Bifidobacterium bifidum بزيادة  و، كما يستنتج مف الجدوؿ انالتخزيفتناسب االرتفاع طرديا مع نسب التدعيـ بزيادة مدة وي
لنسب (% 24.82و 23.36و 22.38و 21.29ا يحدث ارتفاع معنوي لنسب االحتفاظ بالماء اذ تبمغ )غومياالستبداؿ بزيوت األ
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عمى نسبة االحتفاظ بالماء ويزداد االحتفاظ بالماء وكاف  . ويؤثر نوع المبف معنوياً التوالي% وعمى ( 3.5و 2.5و 1.5و 0)االستبداؿ 
 مؤلؼ مف بكترياالبادئ الفي نسبة االحتفاظ بالماء مقارنة مع  Bifidobacterium bifidum ىناؾ تفوؽ معنوي لعينة

Lactobacillus acidophilus ف زيادة النسبة المئوية لالحتفاظ ا  الي و و ت(% وعمى ال19.81و 21.02و 28.59) ذ بمغتإ مبفوال
محامض ضعيؼ ل إنتاجذات  Bifidobacterium bifidumبكتريا  حيث تعتبرقواـ المنتج  فيذ تؤثر إغوبو بالماء تعتبر صفة غير مر 

 إلى  ضافةباإلالماء زيادة احتفاظ الخثرة ب إلىوىذا يؤدي  Lactobacillus acidophilus مؤلؼ مف بكترياالبادئ الو  مبفالمع  مقارنةً 
االنخفاض المعنوي لنسبة االحتفاظ بالماء لتصبح  يالحظ التخزيفوبتقدـ  التي تشكؿ مناطؽ ضعؼ في الخثرة.ا غوميوجود زيوت األ

زيت بلبف مدعـ   إنتاجبأف  (Zhong et al., 2018)، وىذا يتفؽ مع ما وجده اليو يـو عمى الت 14بعمر يـو و %(21.70و 24.58)
 عمى االحتفاظ بالماء عند نياية مدة التخزيف. أقؿكاف لو قدرة السمؾ 

( يىو عهً درجت 14-1. تأثير تذعيى عيناث انهبن بسيىث األوييؽا وانًعسزاث انحيىيت ـي االحتفاظ بانًاء )%( خالل يذة انتخسين )5انجذول 

   °و 5±2

/ يىويذة انتخسين نىع انهبن  
انتذاخم بين نىع  نسب انتذعيى%

  انهبن ويذة انتخسين

تأثير نىع 

 انهبن

تأثير يذة 

 3.5 2.5 1.5 0 انتخسين

 انهبن

1 16.49 kl 
18.97 

hij 

20.38 

fgh 
26.04 d 20.47 d 

 

 

14 15.71 l 18.02 jk 
19.82 

ghi 
23.02 e 19.14 d 

بادئ يؤنؿ ين 

 بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus   

1 20.98 fg 21.79 ef 23.05 d 26.46 d 23.07 c 

14 18.03 jk 18.37 ij 
19.55 

g-j 

19.94 

ghi 
18.97 e 

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Bifidobacterium 

bifidum 

1 
29.05 

bc  
29.92 b 30.21 b 31.72 a 30.22 a 

14 25.93 d 26.33 d 
27.50 

cd 
28.13 c 26.97 b 

انتذاخم بين نىع 

 انهبن ونسب انتذعيى

 g 18.49 f 20.10 e 24.53 b 16.10 انهبن

 

19.81 c 

بادئ يؤنؿ ين 

 بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus   

19.51 ef 20.08 e 21.29 d 23.02 c 21.02 b 

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Bifidobacterium 

bifidum 

28.27 a 28.59 a 28.71 a 28.83 a 28.59 a 

انتذاخم بين يذة 

انتخسين ونسب 

 انتذعيى

1 22.17a 
23.56 

bc 

24.55 

cd 
28.07de 

 

24.58 a 

14 19.89 b 20.91 e 22.29 f 23.70 g 21.70 b 

  d 22.38 c 23.36 b 24.82 a 21.29 تأثير نسب انتذعيى

 .يعذل ثالثت يكرراث  األرقاو، تًثم 0.01نحروؾ انًتشابهت تشير إنً عذو وجىد ـروقاث يعنىيت عنذ يستىي ا

 

 

 غ لبن(: 111انفصال المصل )مل/ -6
منيا عدـ كفاية التسخيف االبتدائي او  ىاظيور  إلىفي المبف وىناؾ اسباب تؤدي  رغوبةالممف الصفات غير  انفصاؿ المصؿتعد صفة 

، (Konhorst, 2007) انفصاؿ المصؿزيادة  إلىيؤدي  4مف  أقؿ إلىانخفاضيا  افاذ  pHالػ ةدرجة و انخفاض المواد الصمبة الكمي
 (3.5و 2.5و 1.5و 0معنويا فعند نسب التدعيـ ) انفصاؿ المصؿينخفض  اغومينو بزيادة التدعيـ بزيوت األأ( 6)ويتبيف مف الجدوؿ 



 

Shukur et la., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 11-11 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 200-189(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  شكر 197

الي، كما يزداد النضوح بشكؿ عاـ بتقدـ و ى التلبف وعم غ 100( مؿ/14.03و 16.51و 19.19و 20.61) انفصاؿ المصؿ% يكوف 
. وتفوؽ  14بعمر يـو والي و غ لبف وعمى الت 100( مؿ/20.57و 14.59ذ تبمغ )إ التخزيفمدة   انفصاؿ المصؿمبف معنويا في اليـو

 Bifidobacterium و  Lactobacillus acidophilus امؤلؼ مف بكتريالبادئ اللبف مقارنة مع  غ 100( مؿ /29.99) إلىليرتفع 
bifidum  انفصاؿ المصؿج اف مف النتائ يالحظالي. و و غ لبف عمى الت 100( مؿ/10.91و 11.85) انفصاؿ المصؿالتي يصؿ فييا 

 Lactobacillus  مؤلؼ مف بكترياالبادئ الالف الخثرة الناتجة عنو متماسكة وال تحتفظ بالماء فيزداد النضوح اما  أعمى المبففي 
acidophilusو Bifidobacterium bifidum معىذا  ويتفؽ ،عيفة فيبقى الماء مرتبط بالكازيففتكوف الخثرة ض (Alimoradi et 

al., 2013)  انفصاؿ استبداؿ جزء مف دىف الحميب بزيت السمسـ اذ وجد  مف العوائؽ الرئيسية عند المصؿانفصاؿ الذي اعتبر
 انفصاؿ المصؿو  وابطر التفكؾ  إلى  أدىوالذي  التخزيفتغير التركيب الثالثي لمبروتيف خالؿ  إلىعمى سطح المبف ويرجع ذلؾ  المصؿ

 . األوؿ  األسبوعكاف خالؿ  انفصاؿ أعمىمف المبف واف 
( يىو عهً درجت 14-1)  غ نبن( خالل يذة انتخسين 100تأثير تذعيى عيناث انهبن بسيىث األوييؽا وانًعسزاث انحيىيت ـي انفصال انًصم ) يم /. 6انجذول 

 °و 5±2

/ يىويذة انتخسين نىع انهبن  
انتذاخم بين نىع  نسب انتذعيى%

 انهبن ونسب انتذعيى

تأثير نىع 

 انهبن

تأثير يذة 

 3.5 2.5 1.5 0 انتخسين

 انهبن
1 23.33 d 24.17 d 23.47 d 20.67 e 23.41 b 

 

 

14 45.67 a 42.33 b 32.83 c 25.47 d 36.58 a 

بادئ يؤنؿ ين 

 بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus   

1 
11.33 

hij 

10.77 

ijk 

10.10 

ijk 
9.07 jk 10.32 e 

14 16.30 f 
14.30 

fg 

12.0 

ghi 

10.97 

ijk 
13.39 c 

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Bifidobacterium 

bifidum 

1 
11.37 

hij 

10.97 

ijk 
9.18 jk 8.72 k 10.06 e 

14 
13.64 

gh 

12.62 

ghi 

11.47 

hij 
9.31 jk 11.76 d 

انتذاخم بين نىع 

 انهبن ونسب انتذعيى

 a 33.25 b 28.15 c 23.07 d 35.50 انهبن

 

29.99 a 

بادئ يؤنؿ ين 

 بكتريا

Lactobacillus 

acidophilus   

13.82 e 
12.53 

ef 

11.05 

fgh 

10.017 

hi 
11.85 b 

بادئ يؤنؿ ين 

بكتريا 

Bifidobacterium 

bifidum 

12.502 

ef 

11.79 

fg 

10.33 

ghi 
9.017 i 10.91 c 

انتذاخم بين يذة 

انتخسين ونسب 

 انتذعيى

1 16.01 d 
15.30 

de 
14.25 e 12.82 f 

 

14.59 b 

14 25.20 a 23.08 b 18.77 c 15.25 de 20.57 a 

  a 19.19 b 16.51 c 14.03 d 20.61 تأثير نسب انتذعيى

 .يعذل ثالثت يكرراث  األرقاو، تًثم 0.01نحروؾ انًتشابهت تشير إنً عذو وجىد ـروقاث يعنىيت عنذ يستىي ا

 
 

 االستنتاجات:
المبف مع اعطاء المنتج الناتج صفات  إنتاجفي  6-اوأوميغ 3-بذور السمسـ كمصدر لألوميغالكتاف وزيت استخداـ زيت بذور ا إمكانية

عمى الرغـ مف ارتفاع رقـ و  العينات المدعمة قبوال مع انخفاض نسبة التدعيـ.ادت وازد وكيميائية مقاربة لعينة الشاىد حسية وفيزيائية
مدة   أثناءنيا لـ تخرج عف الحدود المقبولة أال إ ،الدىوف بزيادة نسب التدعيـ  سدةأكلمتزنخ و  مؤشر البيروكسيد والحموضة المذاف يعتبراف
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الزيوت   إضافةف أالمنتج مما حسف وظيفتو التغذوية، و  خفض نسبة الكولستروؿ في إلى  أدىالسمسـ والكتاف  ف التدعيـ بزيتأالتخزيف، و 
 .انخفاض لزوجة المنتج إلى  أدى
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Abstract 

The study was carried out at College of Agriculture and Forestry, University of 

Mosul in 2018 and 2019. The study included milk fortification with vegetable 

oils rich in omega 3, where its sources from flax oil and omega 6 which its 

sources from sesame oil, and mixing ratios between them (1: 5). The milk 

fortification ratios were (0, 1.5, 2.5 and 3.5). Three treatments were made from 

milk fortified with omega oils, one by adding yoghurt starter bacteria 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus, and the second treatment by adding lactobacillus acidophilus and 

the third treatment by adding Bifidobacterium bifidum ferments .The chemical 

and physical properties were studied during the storage period 1-14 days on a 

temperature of 5 ±2 °C. The results showed a significant decrease in cholesterol 

values in a manner that is directly proportional to the ratios of consolidation and 

storage period. Significant in viscosity, by increasing the fortification with the 

mixture of omega oils, and by increasing the storage period and all yoghurt 

treatments, the percentage of water retention capacity increased by increasing 

the fortification, since the treatment of fermented Bifidobacterium bifidum 

significantly increased, and by a support rate of 3.5% over the rest of the 

treatments. While the moral significant rise in the whey exudation with the 

advance of storage and the low rate of replacement, as the treatment of the 

highest yogurt was clearer. 

Key words: Probiotic bacteria, Omega oils, Fortified yoghurt, Cholesterol, 

Whey exudation. 

 

mailto:azharibrahim333@gmail.com

