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)مدينة  تقييم مايكروبي وكيميائي لمنتجات االجبان المحلية  الصنع والمستوردة في اسواق

 الحلة ( محافظة بابل

 

 عبير فوزي مراد الربيعي

 علوم البنات كلية/ جامعة بابل 

 

 : الخالصة

والمستوردة المأخوذ  ( عينة من االجبان المحلية  الصنع30في هذه الدراسة جرى تقيم مايكروبي وكيميائي لـ )        

من مناطق مختلفة من مدينة)الحلة( بابل حيث اظهرت نتائج الفحوصات الميكروبية ان العدد الكلي للبكتريا تراوح بين 

(zero  -231  ×
3
(  في الجبان المحلية الصنع حيث ارتفع العدد الكلي P< 0005( خلية/غم وبفرق معنوي )20

 zero-497×20في  حين تراوح العدد )  (24، 1، 7، 6للبكتريا في العينات )
3

( خلية/غم في االجبان المستوردة 

×412(، ارتفع العدد الكلي لبكتريا القولون الى )46، 26المطبوخة اذ ارتفعت في العينات )
3
( خلية/غم في العينة 20

 20×25( من االجبان المستوردة والى ) 26)
3

الصنع وتراوحت اعداد ( في االجبان المحلية 1( خلية/غم في العينة )

×zero – 43الفطريات والخمائر بين )
4
( في مختلف العينات المحلية الصنع P< 0005( خلية/غم وبفرق معنوي )20

 والمستوردة وعند تشخيص هذه الفطريات ظهرت االنواع االتية:

Aspergillus flavus ,Aspergillus niger Alternaria , Absidia , Cladosporium spp,   

Penicillium spp , Mucor ,. 

ارتفعت مستويات الرطوبة عن الحدود المسموح بها في  بعض عينات االجبان المطبوخة المحلية وبنسب مختلفة       

 كذلك ارتفعت نسب الدهن في االجبان المطبوخة المستوردة في ثمان عينات وبنسب مختلفة  0

ة وبنسب مختلفة ، وجدت كميات من النشا المضاف الى جميع انخفضت نسب الملح في عينات االجبان قيد الدراس

 عينات االجبان المطبوخة قيد الدراسة 0

ارتفع االس الهيدروجيني عن الحدود المسموح بها في بعض عينات االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة         

في  بعض عينات الجبن المطبوخة  وانخفضت نسبة الحموضة  في العينات قيد الدراسة وبنسب متفاوتة0 وجدت

 المحلية الصنع والمستوردة كمية من االصباغ المضافة0

 

Microbial and chemical evaluation of native production and imported cheese 

product  in(Hilla city) Babylon province markets 

 

Abeer F. Al-Rubaei 

 

Abstract : 

               This present  study aims  to perform microbial and chemical evaluation of 30 

samples of native production and imported cheese product which collected from Babylon 

province markets (Hilla city)0 

       The result showed that  total number of bacteria was increased (6,7,8,12)cooked 

native production cheese samples  from(zero-138 ×103)cell\g , while the numbered rang 

from (zero-297×103) cell\g in imported cooked cheese samples (16,26)0 
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     The total number of E.coli increased to (281×10 3) cell\g in  imported cooked cheese 

sample(16) and (15×10 3) cell\g in cooked native production cheese samples (8). and the 

total number of fungi range (0-23×102)cell\g in some samples used in this study in 

significant (P>0.05) and identify some genes of fungi:Aspergillus flavus ,Aspergillus 

niger Alternaria , Absidia , Cladosporium spp, ,  Penicillium spp , Mucor 

The level of humidity  increased in some native production cooked cheese with different 

ratio and the ratio of lipids  also increased with different ratio in eight samples of  

imported cooked cheese0 

        The level of salt   lowered in different ratio  in most of samples in this study ,there 

was quantity of starch  adding  to most of cheese samples  in different ratio .The  pH level  

heighted and the acidity lowered  in different ratio in some samples of cooked cheese 

used in this study. Dyes found in some samples of cooked cheese native production and 

imported cheese . 

 

 : المقدمة

عرف االنسان الجبن مادة غذائية تزوده بالكثير من البروتينات ومصدراً جيداً للفيتامينات والكالسيوم الجاهز         

وازداد الطلب عليه عالمياً لقيمته الغذائية وقابلية حفظه لمدة طويلة وقابليتة الجيدة للهضم لذا يعد مادة غذائية مناسبة 

( يتوقف قوام وتركيب كتلة الجبن المطبوخ في الدرجة االولى على Kosikowski ;1973,Meyer ,1982جداً)

صفات الجودة في الجبن االولي الداخل في الطبخ من حيث درجة نضجه وخواصه الطبيعية والكيمياوية والمايكروبية 

%( 3 – 405عن ) (0  تضاف امالح االستحالب بنسب معينة الجبن المراد طبخه على ان ال تزيد2997)الساعدي ،

(0 تضاف بعض الصبغات للجبن المطبوخ بنسب معينة شرط ان تكون Kosikowski,1982للجبن القابل للنشر )

(، بيتا كاروتين Annatoصالحة لالستهالك البشري وغير مضرة بسالمة المستهلك ومن هذه الصبغات: االناتو )

(Beta-Carotene( الكلوروفيل ،)Chlorophyll4ج-693مركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ ( )الجهاز ال 

2999 0) 

تعد درجة حرارة الطبخ ذات أهمية كبيرة في  تحديد نوعية الجبن المطبوخ اذ تعمل حرارة الطبخ على تغير هالم   

 الكازين الموزع عشوائياً الى سائل متجانس كما ان لها تأثيراً كبيراً في التركيب البنائي للجبن المطبوخ ففي جبن

( 95-90(ْم اما الجبن القابل للنشر تصل درجة حرارة الطبخ الى )15-10القوالب تكون درجة حرارة الطبخ المثلى )

-10( و يتم القضاء على جميع انواع البكتريا الخضرية عدا االبواغ النها تقاوم درجة حرارة الطبخ )4003)العبيدي، 

ْم وهذه الحرارة غير مالئمة للجبن 242االبواغ اال في درجة حرارة دقيقة اذ ال يمكن القضاء على هذه  25(ْم لمدة 15

(0 بما ان الحليب الخام هو 2997المطبوخ وعليه يجب ان تكون االجبان المعدة للطبخ ال تحتوى االبواغ )الساعدي، 

وعية الحليب االساس في تصنيع الجبن المطبوخ بعد تحويله الى جبن ابيض محلي ثم الى الجبن المطبوخ لذلك فان ن

(0 ومن هنا برزت اهمية العناية Knczaj,2001الخام تتأثر بالعوامل الموجودة هي بيئة الحيوان ومكان الحلب )

بالحليب الخام الذي قد يؤدي بشكل او بأخر الى تلوث الجبن المطبوخ باالحياء المجهرية فضالً عن وجود عوامل 

( 0  2997 ,اثناء عملية التصنيع او الخزن او التسويق)الساعدي اخرى تؤدي الى تلوث الجبن المطبوخ والتي تحدث

تعد بكتريا القولون من انواع البكتريا التي استعملها اخصائيو االحياء المجهرية في صحة المجتمع مؤشراً للتلوث 

ى وجود هنالك دراسات عديدة تشير ال (  Green Wood et al.,0,1997البرازي لكل من مصادر المياة واالغذية )

 بكتريا القولون والبكتريا البرازية في الجبن المطبوخ فقط                                                    

فضال عن ذلك هناك عوامل اخرى تؤخذ في نظر االعتبار في صناعة االجبان ومنها نسبة الرطوبة ،نسبة         

حموضة واالحماض الدهنية 0 لنسبة الرطوبة  اهمية من ناحية الحفاظ الدهن ،ملح  الطعام ، االس الهايدروجيني ، ال

على جودة المادة الغذائية فالرطوبة العالية تعمل على نمو االحياء المجهرية غير المرغوبة وهي تحدد نوعية 
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سيطرة (0 وقد اصدر الجهاز المركزي للتقييس وال2913المنتجات الغذائية بما فيها الجبن المطبوخ )المزوري ، 

% ، 50التي حدد بموجبها نسبة الرطوبة في الجبن المطبوخ بحدود  2990النوعية العراقي المواصفة العراقية لعام 

( ان نسبة الرطوبة في نماذج من الجبن المطبوخ العراقي التي جمعت من السوق المحلية لمدينة 2997ذكر الساعدي )

(نسبة الدهن الخاصة بالجبن  1982) 0Kosikowski حدد (% 64004(% وبمعدل )6554-63بغداد تراوحت بين )

%( وان هذه 40%( اما في الجبن المطبوخ القابل للنشر فيجب ان ال تقل عن )43المطبوخ يجب ان ال تقل عن )

(% 4455النسبة مقارنة لما حددتها المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالجبن المطبوخ القابل للنشر فقد كانت بحدود )

 (29900دهن )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،

%( في الجبن المطبوخ )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 3يضاف ملح الطعام عادة بنسبة ال تتجاوز )    

 (0 2990 693/04العراقي المواصفة القياسية رقم 

 

 : المواد وطرائق العمل

 : جمع العينات

وبواقع ثالث ( 2)ملحق جبان المحلية الصنع والمستوردة ماخوذة من اسواق مدينة الحلة عينة من اال 30جمعت 

مل من الماء المقطر 9غم من كل عينة ووضع في انبوبة اختبار حاوية على 2مكررات لكل عينة ،اخذ مامقداره 

 العفان0المعقم بعدها عمل سلسلة من التخافيف العشرية لغرض اجراء التعداد الكلي للبكتريا وا

 المحاليل المستعملة -

 حظرت جميع المحاليل حسب الطرائق القياسية لفحص منتجات االلبان الواردة في 

(1984)American Public Health Association(APHA)    

% من 2حضر محلول   Alcoholic Phenolphthalein Solution محلول الفينولفثالين الكحولي -

 كحول االثيل 0 الفينولفثالين المذاب في

 % من محلول هيدروكسيد الصوديوم0 40( حضر NaOHمحلول هيدروكسيد الصوديوم )

 

 : االوساط الزرعية 

استعملت االوساط الزرعية االتية وحضرت حسب تعليمات الشركة المجهزة وعقمت بجهاز المؤصدة  

(Autoclave بدرجة حرارة )دقيقة 0 25ولمدة  4باوند/انج 25ْم وضغط 242 

 استعمل هذا الوسط لحساب العدد الكلي للبكتريا  Diffcoشركة  Nutrient Agarوسط االكار المغذي  -

 استعمل هذا الوسط لحساب العدد الكلي لبكتريا القولونDiffco 0( شركة Mac Conky Agarوسط ) -    

ب اعداد االعفان الهندية0 استعمل هذا الوسط لحسا Himediaلشركة  Sobouraud Dextrose Agarوسط  -

 والخمائر0

 

 : الفحوص المايكروبية

 ( Total Bacterial Countتقدير العدد الكلي للبكتريا )  -

 Pour Plate)قدر العدد الكلي للبكتريا في عينات الجبن المطبوخ0 بأستعمال طريقة الصب باالطباق  

Method) (1984 بعد اجراء التخافيف العشرية الالزمة,APHAوبعد ات ) مام الزرع حضنت االطباق في درجة

 ساعة0 بعدها اجري حساب اعداد المستعمرات واستخراج العدد البكتيري  في الجبن0 41ْم لمدة 37حرارة 

  Coli form Bacterial Countتقدير اعداد بكتريا القولون  - 

المطبوخ باستعمال ( لتقدير اعداد بكتريا القولون في عينات الجبن Mac Conkey Agarاستعمل الوسط ) 

ساعة بعدها  41ولمدة  37طريقة الصب باالطباق بعد اجراء التخافيف العشرية، حضنت االطباق في درجة حرارة 

 اجري حساب اعداد المستعمرات0

 ( Yeasts and Molds Countتقدير عدد الخمائر واالعفان )
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خمائر واالعفان في عينات الجبن لتقدير اعداد ال Sobouraud Dextrose Agarاستعمل الوسط الزرعي  

( بعد اجراء التخافيف  Pour Plate Method() 1984,APHAالمطبوخ باستعمال طريقة الصب باالطباق 

 ( ايام0 7ْم لمدة )45العشرية الالزمة وزرعها في اطباق بتري  وحضنت االطباق في درجة حرارة 

 تشخيص الفطريات -

س الصفات المظهرية للمستعمرات والصفات المجهرية)شكل الحوامل شخصت الفطريات المعزولة على اسا    

 DelMaza et al; 1981 1997)البوغية وحجمها والوانها وترتيبها وغيرها من الصفات( حسب ماجاء     ) 

Samson et al0 

 

 : التحليالت الكيميائية  -

(0 والمعدلة من قبل (Joslyn ,1970( قدرت نسبة الرطوبة حسب طريقة % Moistureتقدير نسبة الرطوبة ) -

1985, Egan et al.,)0) 

 0(Ling,1956) ( قدرت نسبة الدهن  حسب الطريقة المذكور في% Fatتقدير نسبة الدهن ) -

 ( اتبعت الطريقة التي اوردها%NaClتقدير نسبة ملح الطعام ) -

(1984,Newlander and,Aherton;1981,Egan et al.,)0 

( ثم قيس االس Ling) 1956,( قدر الرقم الهيدروجيني حسب الطريقة المذكورة pHروجيني )تقدير االس الهيد -

 pH-meter0الهيدروجيني باستعمال جهاز 

 (Egan et al.,)0,1981( قدرت نسبة الحموضة حسب طريقة Acidityفحص الحموضة ) -

 Acid Degree Value( ADVتقدير درجة حموضة الدهن ) -

( والمذكورة من قبل BDI) Burcanof Dairy Industry( بطريقة ADVلدهن )قدرت درجة حموضة ا 

1976,Deeth and Fitz-Gerald) 0) 

مل الجبن المهروس بتجانس فى أنبوب اختبار  3يكشف عن إضافة النشا بأخذ  -تقديرنسبة النشا:  الكشف عن النشا : -

%  فيتكون اللون 2نقاط من محلول اليود  3-4افة تسخن كل جوانبه ثم يبرد فى درجة حرارة الغرفة ثم نقوم بإض

 (Ling, 0,1956األزرق كدليل على إضافة النشا)

 

 : التحليل االحصائي

  Complete  Random  Designتم اجراء تحليل التباين للتجارب العملية بحسب التصميم العشوائي الكامل 

(CRD)   ،وي للمعاملة ( اذ تم حساب اقل فرق معن2910)الراوي وخلف هللاLSD  باستعمال  0505بمستوى احتمال

 SAS (40020)برنامج التحليل االحصائي 

 

 : النتائج والمناقشة

( عينة من االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة 30( ان العدد الكلي للبكتريا في )3-2يبين الجدول ) 

×  zeroالمأخوذ من مناطق مختلفة في مدينة بابل )الحلة( تراوح بين )
3
20 – 497  ×

3
( خلية/غم وبفرق معنوي 20

(0005 >P 0 هذه النتائج تشابه ما وصل اليه)(1975)Mahmoud et al.,  لالجبان المصرية المطبوخة المحلية فقد

× 22.1بمعدل ) Nestoتراوح العدد البكتيري الكلي في جبن 
3
×264بمعدل ) Dimes( خلية/غم ولجبن 20

3
20 )

عند فحصه لنماذج من الجبن البلغاري0 اذ كان معدل  Alesksieva et al(1985)وصل اليهخلية/غم0 وتشابه لما ت

×400( نموذجاً ولثمانية انواع هو )236العدد الكلي للبكتريا لـ )
3
( خلية/غم، ان هذه المعدالت كانت اعلى مما 20

عدد الكلي للبكتريا يتراوح بمعدل ( في الجبن المطبوخ المصنع مختبريا فقد وجد ان ال2917حصل عليها سليم واحمد )

(0594×
3
( الى تأثير حرارة الطبخ والمدة الالزمة لها في العدد الكلي 2991( خلية/غم في حين توصل الشديدي )20

للبكتريا عند اخذه الجبان طرية من االسواق المحلية واعدها للطبخ0 فقد كان العدد الكلي للبكتريا يتراوح بين 

(23×
3
20 – 51×

3
( دقيقة على التوالي0 30(ْم ولمدة )65لية/غم عند طبخ الجبن الطري على درجة حرارة )( خ20
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ان وجود االختالف في االعداد الكلية للبكتريا لالجبان المطبوخة المحلية والمستوردة قيد الدراسة قد يعود بالدرجة 

الحرارية يؤدي الى اختزال العدد االولى الى اختالف درجة حرارة الطبخ المستعملة اذ ان استعمال المعامالت 

 0(El-Sadek and Abdel-Motalb,1988)البكتيري الكلي رج بدرجة كبيرة في االجبان المطبوخة  

× 231-34(  اذ تراوحت)1، 7، 6ولوحظ ارتفاع في العدد الكلي للبكتريا في العينات )
3
( لالجبان المطبوخة 20

× 55و  497(  حيث بلغت )46، 26المطبوخة للعينات ) المحلية في حين ارتفع في لالجبان المستوردة
3
(قيد 20

الدراسة على التوالي ويعزى سبب هذا االرتفاع الى استعمال اجبان طرية كمادة اولية للطبخ تحتوي على اعداد 

ن بكتيرية عالية وذلك لعدم تعرضه الى اية معامالت حرارية في اغلب االجبان الطرية المنتجة في الريف فضالً ع

تسويق هذه االجبان في ظروف بعيده عن الشروط الصحية وكذلك تعرض الجبن الطري  للهواء مما يؤدي الى زيادة 

(0 او استعمال اجبان تالفة اساساً وملوثة بعدد كبير من البكتريا وقد 2996محتوى العدد الكلي للبكتريا )الجبوري 0 

مال المواد المالئة )كالنشأ( التي تقلل من تأثير حرارة الطبخ ومن ثم يعزى ارتفاع العدد الكلي للبكتريا ايضاً الى استع

يصعب التخلص من البكتريا الموجودة في االجبان المطبوخة وهذه النتائج  مشابهه نوعاً ما لما توصل اليه الساعدي 

كانت بمعدل ( عند فحصه لعينات من االجبان المطبوخة المأخوذة من االسواق المحلية لمدينة بغداد و2997)

(3593×
6
(%0 تراوحت االعداد الكلية للبكتريا القولون 4-4( خلية/غم فقد كانت عيناته تحتوي على النشأ بنسبة )20

× zeroفي  عينات االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة قيد الدراسة بين )
3
20 – 412×

3
(خلية/غم وبفرق 20

( عند 2997تشابه نوعاً ما النتائج التي توصل اليها الساعدي ) (0 ان هذه النتائج3-2( الجدول )P< 0505معنوي )

×354فحصة لالجبان المطبوخة المحلية اذ كان معدل العدد الكلي للبكتريا القولون يتراوح بين )
5
20 – 

4×
4
× 3552(خلية/غم وبمعدل )20

4
 ( مستعمرةخلية/غم 200

( قد يعزى الى طبيعة المادة 42526( وللعينات )24، 22، 1، 7، 6ان سبب ظهور بكتريا القولون للعينات )       

الخام الداخلة في صناعة االجبان المطبوخة التي ارتفعت فيها الحمولة البكتيرية القولونية او عدم اتباع الشروط 

( 7،24الصحية المالئمة من حيث نظافة العمل والعاملين فيه وكذلك نوع العبوة وغطاؤها وفترة صالحيتها ،اما )

انت محكمة الغلق ومعروضة في المحالت التجارية وعلى االرض0وفيما يخص عينات االجبان المستوردة التي فك

ظهر فيها تلوث بهذه البكتريا فهي محكمة الغلق ومعروضة في العربات وهذه داللة على اصابتها بالتلوث من المعمل 

ا الموصفة القياسية العراقية )الجهاز المركزي نفسه0 وكذلك عدم الوصول الى حرارة الطبخ المناسبة التي حددته

(ْم خالل عملية الطبخ 92-11( في ان يعامل الجبن المطبوخ بحرارة )4/2999ج693للتقييس والسيطرة النوعية/ 

( دقيقة لالجبان المطبوخة0 وان وجود بكتريا القولون في عينات االجبان المطبوخة قيد الدراسة يخالف 30ولمدة )

( التي نصت ان يخلو الجبن 4000، 3745/5صفة العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فقرات الموا

 المطبوخ من هذه البكتريا خلواً تاما0ً

( الى االعداد الكلية لالعفان والخمائر  في العينات قيد الدراسة اذ كانت اعدادها 3-2بينت نتائج الجدول )  

×zero – 43تتراوح بين )
4
( وعند تشخيص هذه الفطريات ظهرت االنواع P< 0005خلية/غم وبفرق معنوي ) (20

 االتية: 

Aspergillus flavus ,Aspergillus niger Alternaria , Absidia , Cladosporium spp,   

Penicillium spp , Mucor 0، 

 1، 7، 6ى االعفان وهي )كذلك اشارت النتائج الى وجود عينات من االجبان المطبوخة المحلية تحتوي عل 

 44، 42، 21026(  بينما االجبان المطبوخة المستوردة التي تحوي االعفان والخمائر هي )23، 24، 22، 20، 9،

(0 تدل هذه النتائج على عدم االهتمام بنوعية اللجبن المطبوخ المتوفر في 30، 49، 47،41، 46، 45، 44، 43،

 Penicillium, Aspergillusالمستورد0 ان احتمال وجود بعض االعفان مثل االسواق المحلية سواء كان المحلي او 

(0 ان وجود 2911يعود الى مقاومتها للحرارة العالية اما الخمائر فان حرارة البسترة كفيلة بالقضاء عليها )الدليمي ، 

د مصادر التلوث الى هذه االعفان في يشير الى حجم التلوث الكبير الذي تتعرض له االجبان المطبوخة وقد تعو

االجبان المستعملة في صناعة الجبن المطبوخ والتي قد تكون ملوثة الى حد كبير بالفطريات اما بسبب الحليب 

وهذا يتفق مع ما  ,(Barbara and Tony,2000)المستعمل في صناعتها كأن يكون غير معامل حرارياً بشكل جيد
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( عينة من الجبن الطري وظهرت 50ة من الجبن المطبوخ و )( عين400( عند فحصها )2999اشارت له القطبي )

 , Alternaria , Absidia , Aspergillus , Clodosporium , Candida هذه االنواع الفطرية االتية

Debaromyces , Fusarium , Hansenula , Penicillium , Kluviromyces , Rhodotorula , 

Saecharomyces , Saccharomycopsis. 0( ارتفاع عدد الخمائر واالعفان في 4003في حين الحظ العبيدي )

 2االجبان المطبوخة التي حصل عليها من االسواق المحلية فقد كانت )
4
( ايام من الخزن 5( خلية/غم بعد )20

×6ووصلت الى )
4
( يوماً من الخزن وعزى هذا االرتفاع الى احتمال التلوث بعد التصنيع 25( خلية/غم بعد )20

( فقد 4004ضالً عن سوء التنظيف والتعقيم لالجهزة واالدوات المستعملة وسوء النقل والتخزين ، اما العزاوي )ف

( انواع لكل نوع من االجبان المطبوخة والطرية في محافظة بغداد واشارت نتائجها الى وجود 5اجريت فحصاً لـ )

في  Candida Kefyrوالخميرة  Aspergillus nigerاالعفان في عينة واحدة من الجبن المطبوخ وعزل العفن  

عينة واحدة فقط0 وهذا االرتفاع يخالف بدوره بنود فقرات المواصفة العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

( في ان يخلو الجبن المطبوخ من جميع انواع االعفان الخمائر وفي الوقت ذاته فقد اشارت 4000) 3745/5 -النوعية

 قيد الدراسة من االعفان والخمائر( الى خلو بقية االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة 2-3مبينة في الجدول )نتائج ال

، 1، 7، 5، 3، 4، 2ارتفعت مستويات الرطوبة عن الحدود المسموح بها في االجبان المطبوخة المحلية في العينات)

( 47دة فقد ارتفع المستوى في عينة واحدة وهي العينة )( واما في االجبان المطبوخة المستور25، 24، 22، 20، 9

راوحت ( في عينات االجبان المطبوخة المحلية اذ ت2997( 0 هذه النتائج  تتطابق مع ماوجده الساعدي )3-4الجدول)

( اذ 2991(%0 وكذلك تتطابق مع ما وجده الشديدي )64504(% وبمعدل )6554 – 76نسبة الرطوبة فيها  بين )

%( ان هذا 75سجلت بعض عيناته من االجبان المطبوخة التي حصل عليها من السوق المحلية نسبة رطوبة )

الماء خالل عملية الطبخ وكذلك استعمال االرتفاع في معدالت نسب الرطوبة ناتج عن استعمال كميات اضافية من 

مواد مالئة كالنشا وهذا يؤدي الى زيادة وزن المنتوج النهائي وارتفاع نسبة الرطوبة فيه، ان هذا االرتفاع في نسب 

( اذ 2990الرطوبة يعد مخالفاً للمواصفة القياسية العراقية التي حددها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية )

%( للجبن 50%( للجبن المطبوخ القابل للنشر و )60بموجبها نسبة الرطوبة في الجبن المطبوخ بحدود )حدد 

الذان اشارا الى ان النسبة المئوية للرطوبة  Taylor and Somers (1987)المطبوخ القوالب و مخالف لما ذكره  

 %(600في الجبن المطبوخ والقابل للنشر يجب ان ال تزيد على )

، 44، 43، 44، 42، 21، 27معدالت نسب الدهن في  االجبان المطبوخة المستوردة في العينات ) ارتفعت 

( من خالل دراسته لعينات من الجبن المطبوخ 2997(0 اشار الساعدي )4-3( الجدول )25( ومن اصل )49، 45

(  فقد وجد ان 2991)(%0اما الشديدي 2257(% دهن وبمعدل )2455 – 20المحلي ان نسبة الدهن تراوحت  بين )

%(ماء على 20% ، 55% ، 50(% عند اضافة )4355، 45، 45النسبة المئوية للدهن في االجبان المطبوخة )

-23( عند فحصه للجبن المطبوخ المأخوذ من االسواق المحلية ان نسبة الدهن تراوحت)4003التوالي0 بين العبيدي)

مع نسبة الدهن التي حددتها المواصفة القياسية العراقية لعام (%  وهذا االرتفاع في نسبة الدهن ال يتطابق 40

 (% دهن0 4455-40( اذ يجب ان تكون بحدود )2990)

، 24، 4، 4( الى انخفاض في نسبة الملح في عينات االجبان المطبوخة المحلية وهي )4-3يشير الجدول) 

( تراوحت نسبة 30، 49، 41، 47، 46، 45 ،44، 43( اما بالنسبة لالجبان المطبوخة والمستوردة فالعينات )25

( اذ تراوحت نسبة الملح ا بين 2997%( هذه النتائج مشابهة نوعا ما مع ماتوصل اليه الساعدي) 4595-0552الملح  )

( خالل 2991(%لعيناته من االجبان المطبوخة المحلية وهذا بدوره يتطابق مع ما الحظه الشديدي )2519-4534)

(% 35470جبان المطبوخة الناتجة مختبرياً، كانت النسبة المئوية للملح في الجبن الطري )فحصه لعينات من اال

%( ماء على التوالي، اما عند 55-%50(% بعد اضافة )4594(% و )35377واصبحت في الجبن المطبوخ الناتج )

 (%055460فحصه لعينات الجبن المطبوخ المحلي فقد كانت نسبة الملح منخفضة ايضاً وبلغت )

( عينة 30وجدت كميات من النشأ المضاف الى جميع عينات االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة البالغة ) 

( 0 تتطابق هذه النتائج مع ما وجده 3-4( الجدول )P<0505(% بفرق معنوي )4523-0525وبنسب تتراوح بين )

قد وجد زيادة في كمية النشأ المضاف الى ( عند فحصه النواع من االجبان المطبوخة المحلية ف2997الساعدي )
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(%0 وان االرتفاع الملحوظ في نسبة النشأ له مردودات سلبية من ناحية 4-4االجبان المطبوخة تتراوح نسبها بين )

 (Meyer 0,1973حفظه وجودته )

 

 ( االعداد الميكروبية لالجبان المحلية3-1جدول )

 

االجبان  -أ

 المحلية

العدد الكلي للبكتريا 

 خلية/غم

العدد الكلي لبكتريا 

 القولون خلية/غم

العدد الكلي لالعفان 

 والخمائر خلية/غم

1 1.1  ×
3
11 Zero Zero 

2 3.3  ×
3
11 Zero Zero 

3 1.3  ×
3
11 Zero Zero 

4 2.4  ×
3
11 Zero Zero 

5 1.11  ×
3
11 Zero Zero 

1 33  ×
3
11 4×

3
11 1.3  ×

3
11 

3 32  ×
3
11 1  ×

3
11 1.5  ×

2
11 

3 133  ×
3
11 15  ×

3
11 1.1  ×

2
11 

9 1.42  ×
3
11 Zero 1.1  ×

2
11 

11 3.4  ×
3
11 Zero 3  ×

2
11 

11 Zero 1.9 ×
3
11 1 ×

2
11 

12 5.1  ×
3
11 1.11  ×

3
11 1 ×

2
11 

13 55.1  ×
3
11 Zero 23 ×

2
11 

14 1.13  ×
3
11 Zero Zero 

15 1.53  ×
3
11 Zero Zero 

االجبان -ب

 المستوردة

لبكتريا العدد الكلي ل

 خلية/غم

العدد الكلي للبكتريا 

 القولون خلية/غم

العدد الكلي لالعفان 

 والخمائر خلية/غم

11 293  
3
11 231 

3
11 21  ×

2
11 

13 Zero Zero Zero 

13 1.11  ×
3
11 Zero 21 ×

2
11 

19 Zero Zero Zero 

21 Zero Zero Zero 

21 1.1  ×
3
11 Zero 1.3  ×

2
11 

22 Zero Zero 11  ×
2
11 

23 3.5  ×
3
11 Zero 3  ×

2
11 

24 Zero Zero Zero 

25 Zero Zero 1.2  ×
2
11 

21 55  ×
3
11 Zero 1  ×

2
11 

23 1.1  ×
3
11 Zero Zero 

23 1.3  ×
3
11 Zero 1.3  ×

2
11 

29 1.3  ×
3
11 Zero 1  ×

2
11 

31 4  ×
3
11 Zero 11.1  ×

2
11 

LSD *2513.2 *3114.2 *333.29 

 مثل معدل ثالث مكررات كل رقم في الجدول ي-
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 ( الفحوص الكيميائية لنماذج الجبن المطبوخ المحلي والمستورد3-2جدول )

 

 النشأ % الملح في ماء الجبن % ملح الطعام % الدهن % الرطوبة % االجبان المحلية -أ

1 31.33 1.11 2.11 2.31 3.43 

2 13.33 12.33 1.51 1.31 1.12 

3 14.12 13.31 2.11 2.99 1.15 

4 11.33 15.33 1.14 2.31 1.15 

5 31.13 5.33 2.32 3.94 4.11 

1 11.15 11.11 2.31 4.52 3.11 

3 11.19 14.13 2.34 4.19 3.31 

3 13.11 3.1 2.23 3.33 4.12 

9 19.13 11.11 1.99 2.35 3.13 

11 14.11 13.11 2.55 4.34 2.34 

11 32.31 11.11 2.31 3.19 2.21 

12 53.45 21.33 2.13 4.51 4.13 

13 55.33 25.11 2.31 4.13 2.11 

14 51.91 21.11 1.34 4.43 2.31 

15 12.33 21.11 1.19 1.31 1.23 

 النشأ % الملح في ماء الجبن % ملح الطعام % الدهن % الرطوبة % االجبانالمستوردة-ب

11 53.11 15.11 2.11 3.33 3.94 

13 41.92 33.94 2.15 5.15 1.33 

13 52.94 24.42 2.11 3.39 1.21 

19 51.13 13.11 2.95 5.21 1.12 

21 51.31 21.33 2.31 4.95 1.11 

21 52.14 23.34 1.33 3.11 1.11 

22 53.13 33.2 1.33 3.41 1.51 

23 52.13 24.11 1.13 3.21 1.39 

24 51.13 23.11 1.13 1.32 1.41 

25 53.11 23.11 1.11 1.32 2.32 

21 53.33 21.43 1.31 1.21 1.34 

23 11.33 14.33 1.32 2.25 1.34 

23 51.31 13.11 1.33 3.13 3.15 

29 53.33 23.31 1.34 2.93 3.59 

31 53.13 15.33 1.31 1.23 2.32 

L.S.D  *1.241  *2.3392  *1.3232  *1.5253  *1.2331 

 كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات

جيني عن الحدود المسموح بها في بعض عينات االجبان المطبوخة المحلية القابلة للنشر قيد ارتفع االس الهيدرو

( االجبان المطبوخة المستوردة القابلة للنشر 42(0 وارتفع في العينة )2552252054هي ) الدراسة والتي من ضمنها

االجبان المطبوخة المأخوذة من  ( ان قيم االس الهيدروجيني عند فحصه لعينات4003(، الحظ العبيدي )3-3جدول)

(0  يعزى هذا االرتفاع الى  اضافة امالح استحالب بكميات كبيرة مما جعل 507-502االسواق المحلية تراوحت بين )

(0 وهذا االرتفاع في قيمة االس الهيدروجيني ال Becker and Ney,1965االس الهيدروجيني قريب للتعادل )

( والتي يكون فيها االس الهيدروجيني للجبن 2990واصفة القياسية العراقية لعام )يتطابق بدوره مع ما حددته الم
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(0 انخفضت نسبة الحموضة في عينتين من 654-551( وللجبن المطبوخ القابل للنشر )557-553المطبوخ القوالب )

دائن وغير محكمة الغلق ( عينة في االجبان المطبوخة المحلية القابلة للنشر ومعبئة باقداح مصنوعة من الل25اصل )

(%  قد  يكون هذا االنخفاض نتيجة استعمال اجبان طرية في صناعتها او سوء 2303( وبنسبة )20024والتي هي )

عملية الحفظ والتسويق وطول مدة الخزن او الخزن في ظروف حرارية غير مالئمة وهذا االنخفاض ال يتطابق مع 

(%0 في 209-003( والتي حددت نسبتها بين )2999جبان المطبوخة لعام )المواصفة القياسية العراقية الخاصة باال

(0 تشابه هذه النتائج لما ذكره 3-3حين هذه المواصفة تتطابق مع جميع االجبان المستوردة قيد الدراسة  الجدول )

  (%0                                                           9523-4554( فقد  تراوحت درجة حموضة الدهن لنماذج من االجبان المطبوخة المحلية )4003العبيدي )

 

( االس الهيدروجيني ونسبة الحموضة ودرجة حموضة الدهن لعينات االجبان المطبوخة المحلية 3-3جدول )

 والمستوردة

 )%( ADV الحموضة )%( االس الهيدروجيني االجبان المحلية-أ

1 5.31 1.34 2.11 

2 5.31 1.51 1.23 

3 5.31 1.41 2.21 

4 1.31 1.39 1.32 

5 1.13 1.51 1.53 

1 5.31 1.11 4.33 

3 5.31 1.14 1.54 

3 5.31 1.44 1.14 

9 5.41 1.45 2.32 

11 1.11 1.11 9.11 

11 1.11 1.25 1.13 

12 5.31 1.25 5.41 

13 5.31 1.13 5.24 

14 5.51 1.21 2.21 

15 1.93 1.11 1.31 

 )%( ADV الحموضة )%( االس الهيدروجيني مستوردةاالجبان ال-ب

11 5.31 1.91 1.13 

13 1.23 1.11 1.22 

13 5.91 1.21 2.59 

19 1.11 1.41 1.25 

21 1.23 1.31 1.21 

21 1.41 1.33 1.13 

22 1.11 1.25 1.93 

23 5.31 1.13 3.31 

24 1.11 1.11 1.33 

25 1.11 1.42 2.34 

21 1.11 1.59 1.32 

23 5.11 1.19 1.32 

23 5.31 1.53 1.44 

29 1.11 1.34 1.13 

31 1.11 1.12 3.35 

 L.S.D  *1.1342  *1.1934  *1.3111قيمة

 كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات
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( 22،، 1، 5، 3( الى وجود صبغات صناعية في االجبان المطبوخة المحلية وهي )3-4نتائج الجدول ) تشير 

( وبنسبة 41النسبة لالجبان المستوردة وهي العينة )(% من مجموع العينات وفي عينة واحدة ب4656وبنسبة )

( بكونها صبغات غذائية 2999(%0 ان هذه الصبغات غير وارد ذكرها في المواصفة العراقية المعتمدة لعام )656)

صناعية اال انها غير مسموح باستعمالها في االجبان المطبوخة اذ يؤدي تراكمها في الجسم الى االصابة باالمراض 

وهذا بدوره  Sunset Yellow , Erythrosin , Tartrasinانية لكونها مواد كيميائية ومن هذه الصبغات هي السرط

( عند فحصها لعينات من االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة 4003يتطابق مع ما وجدته الموسوي وجماعتها )

 Erythrosin (E.127 )Tartrasin (E102 )Sunsetالموجودة في االسواق المحلية اذ وجدت صبغات الـ )

yellow, (E 110 ، )Orange G 0 اذ تضاف هذه الصبغات الى االجبان المطبوخة وذلك لرخص ثمنها وسهولة

 –الحصول عليها ويخالف  هذا المواصفة القياسية العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

ذائية صناعية مثل: االناتو والكركمين والبيتاكاروتين وغيرها0 ( التي تنص على استعمال صبغات غ4/2999/ج693

( الى ان بعض من هذه االجبان 3-4في حين اشارت النتائج لبقية االجبان المطبوخة المحلية والمستوردة في جدول )

لمواصفة تخلو من الصبغات الضارة المذكورة آنفاً وانما تحوي على صبغة االناتو وصبغات اخرى واردة ذكرها في ا

 ( لكونها صبغات غذائية وال تضر بصحة المستهلك وسالمته0 2999العراقية )

 

 ( انواع الصبغات المضافة لالجبان المطبوخة في العينات المحلية والمستوردة3-4جدول )

 

 نوع الصبغة االجبان المطبوخة المحلية -أ
االجبان المطبوخة  -ب

 المستوردة
 نوع الصبغة

 خالي من الصبغة 11 (Anattoاناتو ) 1

 (Anattoاناتو ) 13 (Anattoاناتو  ) 2

3 (*Sunset yellow) 13 ( اناتوAnatto) 

 (Anattoاناتو ) 19 (Anattoاناتو ) 4

5 Tartrasin* 21 خالي من الصبغة 

 خالي من الصبغة 21 (Anattoاناتو ) 1

 (Anattoاناتو ) 22 خالي من الصبغة 3

3 Tartrasin* 23 ن البغةخالي م 

 خالي من الصبغة 24 خالي من الصبغة 9

 خالي من الصبغة Chlorophyl 25كلورفيل  11

11 Sunset yellow* 21 خالي من الصبغة 

 (Anattoاناتو ) 23 خالي من الصبغة 12

 Erythrocine)ارثروسين ) 23 خالي من الصبغة 13

 خالي من الصبغة 29 (Anattoاناتو ) 14

 خالي من الصبغة 31 (Anattoاناتو ) 15
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 ( اسماء االجبان المستخدمة بالدراسة مع الشركات المنتجة1الملحق)

 

 ت اسم المنتج /الشركة المصنعة ت اسم المنتج /الشركة المصنعة

 1 الحالل/ محلية الصنع 11 جبن كرافت/البحرين

 2 الهدى 13 انكور/السعودية

 3 الربيع 13 دومني/مصر

 4 الوسام 19 رياكودي/سو

 5 نونو 21 بريزيدون/مصر

 1 البيضاء 21 ميكاو/مصر

 3 االسحاقي 22 اكشن/مصر

 3 الشرقية 23 هبي كاو/مغرب

 9 الفيض 24 القبطان/سوريا

 11 اضواء بغداد 25 البطريق/مصر

 11 النبراس 21 كيري/سعودية

 12 تكريت 23 ملتي/مصر

 13 بلدي 23 المراعي/سعودية

 14 المناهل 29 ردنتانو/اال

 15 الصفوة 31 ريتشي/مصر

 

 : المصادر

(0 دراسة انتاج مالط جبن جدر مجفف الستخدامه في صناعة الجبن المطبوخ 4003العبيدي، ليث فريد حسن0 )

 المحلي0 رسالة ماجستير0 كلية الزراعة ، جامعة بغداد0

بعض البكتريا المعزولة  تيك وملح الطعام على نمو(0 تأثير بكتريا حامض الالك2996الجبوري، حسين لفته هوبر0 )

 من الجبن المحلي0 رسالة ماجستير، كلية الزراعة ،جامعة بغداد

(0 منتوجات االلبان ، الجبن والجبن المطبوخ0 مسودة المواصفة 2990الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية0 )

 693/20القياسية العراقية رقم 

(0 الجبن المطبوخ والجبن المطبوخ القابل للنشر واغذية الجبن 2999ييس والسيطرة النوعية0 )الجهاز المركزي للتق

 40/ج693المطبوخ0 المواصفة القياسية العراقية 

الحدود  –(0 الحدود المايكروبية في االغذية بالجزء الخامس 4000الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية0 )

 50(/3745ته0 مسودة المواصفة رقم )المايكروبية للحليب ومنتجا

(0 علم االحياء المجهرية لالغذية0 مديرية دار الكتب للطباعة والنشر0 جامعة 2911الدليمي، خلف صوفي داود0 )

 الموصل0

(0 تصميم وتحليل التجارب الزراعية0 كلية الزراعية 2910الراوي، خاشع محمود وخلف هللا، عبد العزيز محمد0 )

 عة الموصل0جام –والغايات 

 –ماجستير كلية الزراعة  (0 دراسة في منشور الجبن المطبوخ العراقي رسالة2997الساعدي، رمضان نجم عبد هللا0 )

 0جامعة بغداد

(0 الحالة  الصحية للجبن الطري المحلي واثر عمليات الطبخ على نوعيته0 2991الشديدي، احمد محمد صالح0 )

 ي/ الصحة العامه ، جامعة بغداد0اطروحة دكتوراه0 كلية الطب البيطر

(0 دراسة مرضية الهم الفطريات المعزولة من الحليب ومشتقاته في مدينة بغداد0 4004العزاوي، جنان خالد0 )

 جامعة بغداد0 –اطروحة دكتوراه0 كلية الطب البيطري 
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الطرية والمطبوخة0 (0 دراسة عددية تشخيصية للفطريات الموجودة في االجبان 2999القطبي، سحر حسن علي0 )

 رسالة ماجستير0 كلية الطب البيطري0 جامعة بغداد0

( دراسة المكونات للبن المصنع من حليب االغنام الحمدانية في دهوك0 رسالة 4006المزوري، حسن محمد0 )

 جامعة بغداد –ماجستير0 كلية الزراعية 

(0 دور وزارة الصحة في مكافحة الغش 4004الموسوي، منى تركي الخشالي، داود سلمان واليبير، حسين مهدي، )

التجاري في المنتجات الغذائية خالل فترة الحصار االقتصادي الشامل0 ندوة الغش التجاري وحماية حقوق 
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