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1

:مقدمة
ن      عمنذ القدم ط م یس فق ات ل تعمل النبات ة أجل  رف التداوي باألعشاب، حیث كان اإلنسان یس التغذی

ن   ن اآلالم    أیضا  و لك تخلص م ات      . من أجل العالج و ال ة استعماال واسعا للنبات ت الحضارات القدیم عرف

ي       داوي باألعشاب، ف د الت ین، مھ ي الص ث أن ف ة حی ة والطبی د والشر  العطری طالھن ي  (ق األوس خاصة ف

.الیومیة مالنباتات مكانة رئیسیة في استعماالتھذهاحتلت ھ،یونان و الرومان،المصر،)العصر اإلسالمي

تعمال األعشاب   ةبعد ظھور األدویثفي العصر الحدی ة، تراجع اس ور مضاعفات و    الطبی ن ظھ لك

ى استعمال األعشاب    فيخرى إلى التفكیر مرة أإلنسان ادفعاألدویة،بیة ضارة لبعض انآثار ج الرجوع إل

ن أیضا      ھ و لك یلة للعال  الطبیة لیس فقط  بإضافتھا لغذائ د ، جكوس اك   )2006(حمزة  أك ا ھن ام أن حالی اھتم

ر بدراس ةةكبی د البیئ ا یّش و م اب و ھ ة و األعش ام بالطبیع ع  و االھتم حیح م اط الص ان لالرتب اه اإلنس انتب

ھ   ل اعتم    محیط اة أق ن حی ذاء الطبیعي و      وأن یبحث ع ر للغ ارا أكث ى الطرق الصناعیة واختی ادة إادا عل ع

ة   )Rubin)2004و حسب .اكتشاف األعشاب  المواد الفعال فإن التأثیر العالجي لھذه النباتات الطبیة مرتبط ب

.التي تحتویھا 

ى كو      البحر األبیض المتوسطقتعتبر مناط ر عل اتي الكبی وع النب ن المساحات ذات التن كب  واحدة م

ا    ،)Gonzalez-Tejero et al.,2008(األرض  ر مناخھ ث بتغی رطب،  (والجزائر واحدة من ھذه المناطق حی

وع  ئھاو شتا)نصف جاف، صحراويجاف، ارد (المتن ارد،  ب ّدا، ب ف ج النظر أیض  و )لطی ا   اب ى موقعھ إل

واع  كسبھافھذا یالجغرافي ن األن ة مجموعة م ل الن   النباتی ة و المزروعة مث ة    الطبیعی ة، الطبی ات العطری بات

ة  ة خاص زة ذات ذوق ونكھ ات ممی ر بمنتج ة الجزائ ز منطق افي یمی اتي و ثق راث نب ل ت ي تمث ل وھ والتواب

(Snoussi et al.,2003).

ارة یمكن    عطرة  الرائحة الالنباتات العطریة الطبیة ذات تحتوي  ات طی ى مركب دة   عل ھا بع استخالص

كل زی  ى ش ة عل ة أو كیمیائی رق میكانیكی واد ط یة أو م رى،وت أساس األنواع  أخ ة ب ة الغنی ائالت النباتی الع

ي    ة ھ ة السذبیة  العطری ة ،Rutacées)(العائل ة (المركب الشفویة  ، (Myrtacées)اآلسیة ،)Astéracéesالنجمی

)(Lamiacées،ة ة،(Lauracées)الغاری ة،Graminées)(النجیلّی ة و)(Apiacéesالخیمی الزنجبیلّی

)(Zingibéracées،         ى عدة ل یمكن إضافتھا عل ث یستعملھا كتواب ھذه األنواع تستغل في تغذیة اإلنسان حی

إلضفاء ذوق خاص  على شكل مسحوق، أو كمستخلصات و تعتبر بمثابة معطرات لألغذیةكاملة،:أشكال

) التجمیل و الصیدلة، العطور،الغذائیة(كما تستعمل في الطب الشعبي و كذلك في الصناعة ،علیھا

Suhaj ,2006; Khodaparast et al., 2007)(. ي  أما الزیوت األساسیة ة،  فھ ات طبیعی باإلضافة إلى   ومركب

ي نفس الوقت           ان و المضادة لألكسدة فھي ف ا، المضادة لألعف تعطي ذوق و  خصائصھا المضادة للبكتیری

ا          ذا م ط، وھ یض المتوس ر األب ة البح ة بمنطق ة الخاص ن األغذی د م ة للعدی ة خاص تعمالھا  نكھ جع اس ش

ر     ر كمعط ت الزعت تعمل زی ال یس بیل المث ى س رى، عل یرات أخ ة، أو تحض ي األغذی ة ف افات طبیعی كإض
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اد     ون مض ث یك ة حی واد المنظف ور و الم ابون، العط ناعة الص ي ص ة ف ب ذو رائح ذلك كمرك ة، ك لألغذی

.)Prieto et al.,2007(لألكسدة و ذو نشاطیة عالیة مضادة للبكتیریا الممرضة 

ن طرف المستھلك حسب      و ة م بما أن نوعیة الذوق ھي أحد العوامل المھمة التي تحدد قبول األغذی

ا ، فقد )et al.Martuscelli)2008ما أشار إلیھ ر جبن       ارتأین ة تعطی وم بتجرب ا أن نق ن خالل عملن ر «م »أمی

ة للحصول     بمعطرات طبیعیة  ات طبی ة لنبات ى تتمثل في مستخلصات مائی د و م  عل تج جدی ة    من ن ناحی د م فی

.ھذه النباتات من قیمة طبیة وعطریةبھلما تزخرنظرا،الذوق والنكھة و من الناحیة الصحیة للمستھلك

جزء نظري و جزء عملي، الجزء النظري یشمل ثالثة فصول حیث الفصل :المذكرة جزأین تشمل 

كذلك الجبن وبكتیریا الالكتیك التي  ، و أمیراألول یشمل حلیب األبقار باعتباره المادة األولیة لصناعة جبن 

ة التي            تلعب دور أساسي  ة الطبی ات العطری ف للنبات و تعری اني فھ ا الفصل الث في عملیة إنضاج الجبن، أم

وت   اخترناھا في عملنا التطبیقي، و أخیرا الفصل الثالث یعالج مستخلصات النباتات العطریة الطبیة من زی

ا الجزء    د  أساسیة ومستخلصات أخرى، أم ي فق ة     العمل ة و المیكروبیولوجی خصص للدراسة الفیزیوكیمیائی

واد األولی  بن  ةللم ي صناعة ج رف ار أمی ب األبق ي حلی ت ف دة و جبن  وتمثل ر، القش اتج نھائي،أمی ذلككن ك

اف أثیر إض ة ت ة ةدراس رات الطبیع ة (المعط ات الطبی ة للنبات ات المائی بن، و)المستخلص ة الج ى حموض عل

ى نشاطی  تأثیرھا  ر        ةعل ك، و أخی اج حمض الالكتی ى إنت الي عل ك و بالت ا الالكتی أثیر    ا بكتیری تمت دراسة ت

ا   على نمو و نشاطیة )المستخلص المائيو الزیت األساسي، (مستخلصات الزعتر  ك بنوعیھ بكتیریا الالكتی

ة    ة للدرج ة و المحب رارة العالی ة الح ة لدرج رارة المعتدل المحب لین،  .ةالح زء فص ذا الج من ھ ل یتض فص

.مناقشتھاأما الفصل الثاني فیتضمن النتائج والمواد والطرق المستعملة، یوضح 
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I– الحلیب
I-1- تعریف الحلیب

ة   یعرف  وب، متغذی الحلیب على أنھ المنتج الكامل لعملیة حلب كاملة و متواصلة من طرف أنثى حل

حیة          ی ّج ل كل الضمانات الص ة تمث روف وقائی ي ظ ع ف ة، و یجب أن یجم ر مرھق ویق  .دا، و غی یمكن تس

ة  نسبة الدھنتعدیل لعملیةد تعریضھ الحلیب على حالتھ الطبیعیة و لكن في أغلب األحیان یسوق بع و تنقی

.)Jeantet et al.,2008(أكبرةو ضمان مدة صالحیاألمراضمیكروبیة للحد من 

ل  ض  یمث رف بع ن ط ب م اج الحلی ةإنت ات اللبون ةالحیوان رةأھمی انكبی ة اإلنس ي تغذی ب،ف من حلی یض

ى و إن  ،و یعتبر األكثر استھالكا)%90(اإلنتاج العالمي ناألكبر مبالدرجة األولى القسماألبقار  ز حت تمّی

ة،  یختلف و.حلیب أنواع الحیوانات األخرى بنوعیة غذائیة عالیة، ات البروتینی ة، تركیب المكون و اللیبیدی

.)FAO,1995(حسب النوع للحلیب المعدنیة 

م  -المعرفة الجیدة لتركیب الحلیب و بنیتھ و خصائصھ الفیزیو ة كیمیائیة ضروریة لفھ ل  عملی ب  تحوی الحلی

.)Vignola,2002(علیھا بمختلف المعالجات الصناعیة التي نحصلو المنتجات 

ر  عشر السنوات األخیرةفي ي الجزائ ر، حیث          ف ار لت د ملی در بحوالي واح ب السنوي ق اج الحلی %13إنت

.,.Badis et al)2005(حلیب ماعزمنھا

I-2-كیمیائیة للحلیب-الخصائص الفیزیو
:و ھو عبارة عن ،)Roudaut et Lefrancq2005 (حسب بیعة الفیزیوكیمیائیة للحلیب معقدةالط

.ثابت من اللیبیدات في الماء و غیر حبیبيمستحلب -

. محلول حقیقي من األمالح المعدنیة و السكر في الماء-

.محلول غروي من الكازیین واأللبومین و فوسفوكازیینات الكالسیوم -

ھ و. عدیدة غذائیة، صناعیة و تكنولوجیةاستعماالتللحلیب ة     ل ھ البیولوجی ة بطبیعت :ھي خصائص متعلق

م   ةفي تركیبةو أول ما یجب أن یشار إلیھ ھي العناصر الثابت.فساد التباین و التعقید، التغیر، ال ب ، ث الحلی

.تسببھامرتبطة بالعوامل التي الوتحدثالتيالتغیراتبعد ذلك نتحدث عن 

یض،    ون أب ف ذو ل ائل كثی ار س ب األبق ر حلی ایعتب فر حسنوعام بةبأص يβ-Carotèneنس ادة ف الم

.)FAO, 1995(قریب من التعادلpHالـ تمییزھا، مذاقھ حلو، رائحتھ ضعیفة لكن یمكن ،الدھنیة

.رلحلیب األبقایمثل الثوابت الفیزیائیة األساسیة -1-الجدول رقم
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كیمیائیة لحلیب األبقار- الفیزیوالخصائص1:جدول

لقصوىالقیم االمتوسطالثوابت

)Kcal/litre(الطاقة 

Million de Joule/litre)Mj/litre(

701

2930

587-876

2454-3662

1.033-1.0311.028°م20كثافة الحلیب الكامل في 

1.036-كثافة الحلیب منزوع الدھن 

0.96- 0.94-ھنیةكثافة المادة الد

6.8-6.66.6°م20في pHالـ 

D°(*1615-17دورنیك(الحموضة التسححیة 

0.55--0.520-)°م(نقطة التجمد 

0.940°م15الحرارة الخاصة بالحلیب الكامل في 

0.945°م15الحرارة الخاصة بحلیب منزوع الدھن في 

centipoises(2.2(°م20لزوجة الحلیب الكامل في 

centipoises(1.81.6-2.1 (°م25لزوجة الحلیب الكامل في 

-centipoises(1.9 (°م20لزوجة الحلیب منزوع الدھن في 

100.17-100.15)°م(نقطة الغلیان 

42-3626)°م(نقطة ذوبان الدھن 

غ من حمض الالكتیك في اللتر 0.1=درجة دورنیك 1* 
Alais, 1984)in (FAO, 1995)(

تركیب الحلیب-3-
ات حلب     عبارة عنوق ّسالحلیب الم دة عملی ار، ع دة أبق من ث   ،خلیط من حلیب ع ا یض ذا م ات و ھ ب

ذا  و ھوھتركیب ن غ ا حیث   عبارة ع ل تقریب ھ یح ء كام ى  أن وي عل ة صناف األكل  ت ن    المغذی ر م ھ فقی ، لكن

امین   د و الفیت ات Cالحدی د الفیتامین دھن یفق زوع ال ب من ذلك Dو A ، الحلی داتو ك Roudaut et)اللیبی

Lefrancq,2005) .   اف طة المكث اس بواس ي تق ة الت ت، الكثاف ا ثاب ھ تقریب ون )Lactodensimètre(تركیب تك

ة  .درجة الحرارة بداللة مقدار المادة الدھنیة و  ة الحلی   و في حالة الغش بإضافة الماء الكثاف نقص، كثاف بت

ن    ة م ل قریب دھن ف    1.030الكام زوع ال ب من ة الحلی ا كثاف ي ، أم دول.1.036ھ مالج ل 2رق ب الیمث تركی

ار     ب األبق ن حلی ر م ھ       ).Dupin et al., 1992(المتوسط للت ة ل ب أي العناصر المكون ب الحلی ا أن لتركی كم

.(Luquet et Corrieu,2005)رالتخمنمو بكتیریا الالكتیك و بالتالي على عملیة ىعلتأثیر 
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I-3-1-التغیر في تركیب الحلیب:
رات الفسیولوجیة   كمیة الحلیب تخضع والدات   (المنتجة من طرف حیوان وتركیبھا إلى التغی دد ال ع

تغیرات من أصل وراثي  ذلك إلى ، و ك)الوضع الصحي و نشاط الحیوان،بإدرار الحلیزمن،لدى البقرة

اللة( وع و الس ات ال،)الن ات  التقنی ة الحیوان ة بتربی ب (متعلق ت الحل ط ووق ة ،)نم ف(التغذی را )العل و أخی

.یمثل التركیب المتوسط للتر من حلیب األبقار2الجدول رقم .)FAO,1995(تغیرات المناخ 

)‰غ أو1000(التركیب المتوسط للتر من حلیب األبقار2:جدول

الخصائصالكمیةالعناصر الغذائیة

870الماء

35البروتینات

ازیین- ة ووھالك ر أھمی ـ یاألكث در ب روي وغ و ھ30ق روتین ك ب
. تضمن كل األحماض األمینیةیمرتبط بحمض الفوسفوریك، و

ومین- وبیلین و )(lactalbumineالالكتوألب الالكتوغل
)lactoglobuline(.

.إلى حمض الالكتیكبسھولةیتحوليالذالالكتوزوھ50السكریات

.)triglycérides(الغلیسریدات الثالثیة أھمھا35اللیبیدات
اء،     تكون  ن الم ة م ل كثاف ا    القشدة شكل توھي  أق ي نحصل علیھ الت

.عملیة الطرد المركزيب

9األمالح المعدنیة

Ca/P = 1.4الكالسیوم والفوسفورخاصة
ل   یوم  قلی ن البوتاس دیوم  و،م ، )chlorure de sodium(كلورالص

.وفقیر جدا من الحدید

متغیرةالفیتامینات 

كل الفیتامینات تكون موجودة 
امین  د الفیت دة DوAنج ي القش دھن  (ف ي ال ذوب ف ،)liposolublesت

B1وB2ذائبة في الماء)hydrosolubles( قلیل من الفیتامین ،C  حسب
.تغذیة الماشیة

Roudaut et Lefrancq, 2005)(

I-4- میكروبیولوجیا الحلیب

د      تمتعملیة حلبالطازج الناتج من الحلیبیتضمن  ة، العدی ة ووقای ة من نظاف في ظروف عادی

ات ا ن الكائن رع     م ن الض روج م د الخ ھ عن ة حرارت مون بدرج ریع مض ا الس ون تطورھ ث یك ة حی لدقیق

م  ،)°م35( ة  إن ل تم عملی د سریع  ت ب  ةتبری ن    في  للحلی ل م ة حرارة أق ور    °م4درج اك تط د یكون ھن ، فق

ل  تتم.الواحد أثناء عملیة تسلیمھ رمیكروبي قد یصل إلى عدة مالیین من الكائنات الحیة الدقیقة في الملیلت ث

:في)Dupin et al(1992حسب ھذه الكائنات الدقیقة أساسا
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:بكتیریا الالكتیك-1

ك       ض الالكتی ى حم م إل وز ث ین     (تحول الالكتوز إلى غلوكوز و غالكت ة ب ة الحرارة المالئم 40و 30درج

ى ).°م ك إل ض الالكتی دار حم ل مق دما یص ر، 7أو 6عن ي اللت ى یغ ف ؤدي إل ا ی ازیین مم ر الك ادة تخث زی

ا  وقیاس الحموضة یسمح بمراقبة نوعیة الحلیب.عادیةحرارة الالفي درجة الحلیب حمض في ال نعبر عنھ

ر    ي اللت ك ف ض الالكتی ن حم غرام م ك أي دیس ة  . بدرجة دورنی در حموض ب التق ـ الحلی ازج ب 17-16ط

.درجة دورنیك23أو 22درجة دورنیك، و یتخثر بالحرارة عندما تصل حموضتھ إلى 

:المتنوعةةكروبات المتطفلالمی-2

:تكون كثیرة إن لم نعتني بعملیة جمع الحلیب

ون   - ا القول ا        coliformes)(بكتیری ن بینھ وث م ر مؤشر للتل رازي، تعتب Escherichiaبسبب مصدرھا الب

coli،المسببة لالضطرابات الھضمیة والمنتجة لألندول.

ا المح- روتین لل البكتیری رارة       ،protéolytiquesة للب ة الح ي درج و ف ھا أن ینم تطیع بعض ث یس حی

.ة للكازیین مما یؤدي إلى ذوق سیئ للالمنخفضة، مح

.)goût de rance(تحطم المادة الدھنیة مما یؤدي إلى ذوق زنخlipolytiquesة للدھون للمحابكتیری-

:المیكروبات الممرضة-3

تط بب تس دة یع أن تس راض ع ا أم رضمنھ ةم ى المالطی ي و،)(Brucelloseالحم ن  ھ ل ع راض تنتق أم

دة   ب و القش تھالك الحلی ق اس ةالطری ازج  .طازج بن الط ار  )fromage frais( الج ب األبق ر بحلی المحض

ر   ر، عك الالطازج غی ون خطی د یك الج ق اف إلسمع ر والمض بن المخم ل أي  الج ھ ال یمث ث أن ح حی ھ مل ی

.خطورة

I-5-الحلیب الموجھ لإلنتاج نظافة
ب ماشیة       الحصول ع  ب نظیف و صحي یتطل ى حلی دة  ل حة جی اكن  ،بص ع    أم ة و شروط الجم نظیف

یة، ون مرض اتك ة حت یكم رارة منخفض ة ح ي درج ب ف ظ الحلی ى ىحف تھلك أو إل لیمھ للمس ة تس تم عملی ت

ات   نللحد م الملبنة  د كل          .تطور المیكروب ي یجب أن تغسل بع ب الت ة بالحل ة اآلالت الخاص ذلك نظاف و ك

ن      تفكك بصفة دوریة،، وعملیة حلب ر م وث أكث در لحلیب مل ألن اآللة غیر المنظفة بشكل جید تكون مص

.(Dupin et al., 1992)ھ بطریقة الحلب الیدويلیالحلیب المتحصل ع

I-6-نوعیة الحلیب
ا و       وق منھ ل الموث ع تطور طرق التحلی ائص أساسیة   م ررة، توجد ثالث خص ز نوعی المتك ةلتمیی

ب    ة    : )Sraïri et Hamama)2006الحلیب حس ة، الخصائص الكیمیائی و خصائص  ،الخصائص الفیزیائی

.النظافة
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ائص الفیزیائی  - ـ          :ةالخص ب، ال ة الحلی ا بكثاف رتبط أساس ب، ت ام للحلی ر الع ا المظھ ة  pHتكشف لن ودرج

ة  ر أھمی ب، وتظھ رارة الحلی ش  ح ن الغ ف ع ي الكش ة ف ائص خاص ذه الخص ة (ھ ة نتیج اع الحموض ارتف

) .ین السیئ، أو إضافة الماءالتخز

ب، في  ةالعناصر الغذائی ربمقدامرتبطة أكثر:الخصائص الكیمیائیة- ذا السبب   الحلی مّ  لھ وضع طرق   ت

ر الغذائی     ف العناص ز مختل دیر تركی المخبر لتق ة ب ة خاص ة   ةتحلیلی من القیم ي تض ب الت ي الحلی واة ف المحت

ا     .الحلیبل و استعمالھا في عملیة تحویللمنتج،الغذائیة  ي البروتین ة ف ذه العناصر الغذائی ادة  ،تتتمثل ھ الم

ة    .مالدھنیة، و بدرجة أقل الكالسیو ة      ھذه التحالیل تعطي صورة كامل ب خاص ة الحلی و أساسیة حول نوعی

ذه الخصا   .من أجل استعماالتھ الغذائیة و الصناعیة دول ھ ة ج  ئفي بعض ال ن الحلیب    داص مھم د ثم لتحدی

.ین بالنسبة للمنتج

ائص  - ةخص يت:النظاف ى رم ب إل ة الحلی ورة نوعی ام ص ة إتم ز المظاھر المیكروبیولوجی ذلك ، بتمیی وك

.عن التلوث بالمیكروبات في عینة من الحلیبالكشف

I-7-القیمة الغذائیة للحلیب و مشتقاتھ
ب من الحلی ایتض لتقریب ةك ر الغذائی روریةالعناص یعالض و الرض ، )Jeantet et al.,2008(لنم

تقات  ب و مش لیھالحلی ة المث ة الغذائی ات األربع د المجموع حیةأح ة الص ة بالتغذی رى المعروف ث أن ،كب حی

ب والحل در جی ل مص تقاتھ یمث ة ّیمش د بتراكیزمرتفع ة توج ر غذائی م لعناص ھد ومھ ر .فی ذه العناص ة ھ كمی

).Vignola, 2002(للحیاةيعنصر أساس55معنویة تمثل 

 -II الجبن
II-1- تعریف الجبن

ي تساھم          الحلیب الیستھلك  ة، الت دة تحویالت بیولوجی ى ع ھ یخضع إل فقط على شكلھ الطبیعي، لكن

.)Vignola,2002(في الرفع من نوعیتھ الغذائیة بصفة معتبرة

ب  ر      )Guiraud)1998حس ة تخث د عملی فیة بع ة تص ھ بعملی ل علی تج نحص ى من بن عل طلح ج ق مص یطل

از )présure(الحلیب بفعل المنفحة  ر أم ال،      ،)protéase(أو بفعل البروتیی د یكون الجبن مخم ا ق وحسب  كم

Roudaut et Lefrancq)2005(شكل«فإن كلمة جبن بالالتینیة تعني«Fromaggio : la forme)(  ومن ، و ھ

دخر غذائي    اختراع اإلنسان من أجل الحفاظ على الحلیب لمدة أطول و أیضا  رون، كان   .لیكون م ذ ق ت من

ا  ا حالی ة، أم بن تقلیدی ناعة الج ناعیة، ص ي ص ث فھ ي   حی ة ف انع المختص ین المص دیدة ب ة ش اك منافس ھن

ي فقط          .صناعة الجبن واد ذات أصل حلیب ا من م ى الجبن انطالق ب كامل،  (نحصل عل دھن   حلی زوع ال من

ا،  ا أو كلی یض  جزئی دة، المخ ف    babeurreالقش ة تص ا بعملی ات متبوع ذه المنتج ن ھ یط م ث ، أو خل یة، حی

,.Boudier et Luquet, 1981; Jeantet et al)غ من الجبن100غ من المادة الجافة لكل 23یحتوي على األقل 
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ا  ةغذائیة عالییعتبر الجبن غذاء ذو نوعیة .(2008 تلغنائھ ببروتینات جیدة النوعیة و بالكالسیوم والفیتامین

)Vivegnis et al ., 1998(.

II-2- تصنیف الجبن
ي صناعة الجبن، و          تنوع الجبنیرتبط ة و المستعملة ف ة المختلف الطرق التكنولوجی ا ب ارتباطا وثیق

رتبط  ا ی ـ أیض ة ال ة و قیم بة الحموض ائي، pHبنس رارالنھ ة الح ان  ةودرج ویة األجب ج وتس ة بنض الخاص

)Zanatta et Basso, 1992(. یوع المعیار األكثر وام     اش و الق صف  جد صلب، صلب، ن   (لتصنیف الجبن ھ

.)Fox et al.,2004(، المتعلق أساسا بمحتوى الرطوبة في الجبن)صلب، نصف طري، طري

:الرطوبةحسب نسبة نمیز 

ة الطرد المركزي، و    علیھا و ھي أجبان مصفاة نحصل :)fromages frais( زجة األجبان الطا-1 بطریق

ة        ا مرتفع ر الكتیكي، رطوبتھ ة تخث ا لعملی ن     )%75-70(الترشیح، تخضع أساس ا م ا انطالق ، نحصل علیھ

.)Guiraud(1998,الحلیب أو القشدة المبسترة

ة التصفی   تتعرضال  د عملی ا   .)Luquet et Corrieu,2005(و التشكیل  ةھذه األجبان لإلنضاج بع من أمثلتھ

.)Dupin et al.,1992(الخ...الریف، جبن )Demi sel(نصف مالح ،)fromage suisse(الجبن السویسري 

ا  األ ي تحتویھ ن  (جبان الطازجة تختلف حسب المادة الدھنیة الت ى  0م )الجاف بالنسبة للمستخلص  %60إل

Luquet et Corrieu,2005)( ،           تج ة المن ث تحدد نوعی ة، حی ھ، و محضرات عطری ا یمكن إضافة فواك كم

دة    يالمظھر الخارج ، النكھة، بالذوق ة، و م ة الداخلی ظ  ، البنی ان ا   . الحف د صناعة األجب ح   عن ة ینص لطازج

.)(Lehmann et al., 1986باستعمال بادئات ذات إنتاج غازي ضعیف 

ة  :Fromage à pâte molleألجبان الطریةا-2 التي  و، présure)(وھي أجبان نحصل علیھا بفعل المنفح

رة و أحیا     تخضع لعملیة نضج بعد عملیة  ع الخث تم بتقطی ة وت ا  تخمر الالكتیكي، عملیة التصفیة تكون بطیئ ن

.)(Guiraud ,1998%55إلى 50رطوبتھا تكون بین ، بعملیة الخلط

اجھا   تم إنض ي ی ة الت ان الطری ا األجب ري  منھ بن ب ل ج ة مث ان الخارجی امبرت )Brie(باألعف ، الك

)camembert( ،كاري دوالستCarré de l'Est، ومییر ، Saint-Marcellinسان مارسال  ،coulommiersكول

ة ذات  ان الطری ل  و األجب ولة مث رة المغس ترالقش ارو ،Musterماس اك ،Livarotلیف ـون الف -Pontبـ

L'Évêque...ورت        )الخ ل الروكف ة مث ان الداخلی تم إنضاجھا باألعف ي ی ان الت ، و Roquefort، و كذلك األجب

(Guiraud ,1998).بعض األجبان الزرقاء

ان المضغوطة   -3 ان ن  :)Fromage à pâte pressée(األجب ل المنفحة، والتي      وھي أجب ا بفع حصل علیھ

رة            ع للخث ع تقطی ة تصفیة م د عملی ا بع تخضع إلى عملیة نضج بعد عملیة التخمر الالكتیكي، نحصل علیھ

، )Pâte non cuiteمطبوخةبالنسبة لألجبان غیر ( %50-45وخلط وعصر أو ضغط، رطوبتھا تكون بین 

ة   (40%–35 ان المطبوخ ر   و.Pâte cuite((Guiraud ,1998)بالنسبة لألجب ان المضغوطة غی من األجب
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ال  د  ،Cantalالناضجة كونت والن   Hollandeھوالن ان المضغوطة     ...Paulin-Saint، سان ب خ، ومن األجب ال

.)(GruyèreDupin et al., 1992، قریارEmmenthal، أمنتالComtéالناضجة كومت 

ان   یت:Fromages fondus) المصھورة(الذائبةاألجبان-4 ن أجب ن     كون م ة م ة، و ذائب متنوعة، مطحون

ى األقل       وي عل ة    %50أجل تشكیل جبن متجانس یحت ادة الجاف ن الم ن   . (Dupin et al., 1992)م ا یمك كم

خ، أ ...حلیب الغبرة، الكازیین، القشدة :إضافة منتجات لبنیة أخرى مثل  ة    إضافة  وال الح المعدنی ض األم بع

).(Boudier et Luquet, 1981والمعطرات

II-3- تصنیع الجبن

II-3-1- مبدأ تصنیع الجبن
ازین ل الك ب تحوی ر   یلع ة تخث اك عملی االت ھن ل الح ي ك ات، ف ذه المنتج یر ھ ي تحض ر ف دور كبی

:)1998(Guiraudحسب ونحصل علیھا بعدة طرق،)Caillage(للكازیین 

ر  حالة الحلیب المخمر،الكتوز الحلیب یتحوفي:تأثیر فلورا الالكتیك-1 ل إلى حمض الالكتیك، التخث

.، تكون ھذه العملیة تلقائیة أو تحدث بواسطة بادئ أو خمیرة الكتیكیة4.6یساوي pHیتم في 

ع و تضاف           :تأثیر المنفحة-2 ة النق ا بطریق دة العجل، نحصل علیھ ن مع زیم م ن أن المنفحة عبارة ع

رة ب متغی ناعیا بنس ى  ص ا عل ون تأثیرھ ارpH، یك ي خث ث تعط فو الحلیب،حی ن فوس ون م -ة تتك

. مطاطیةتكون لینة، غیر نفوذة و،كازیینات

3-II-2 دور الكائنات الحیة الدقیقة في تصنیع و إنضاج الجبن
ب أو في    دقیقة مختلفة حیةكائناتتتدخل  ي الحلی الجبن، وتضمن   خالل صناعة الجبن بتضاعفھا ف

:وظائف ھامة

ك - ا الالكتی ب دور : بكتیری ي المراتلع ي ف ىأساس ل األول نح لم بتحوی اءالحلی یض أثن ة التحم عملی

ك    (كیةیالالكت ض الالكتی ى حم وز إل ل  )تحویل الالكت ذه المنتجات، حیث       ، و تمث حیة لھ د الضمانات الص أح

تج، وتساھم في             سّ أنھا تح ة الممرضة للمستھلك أو المفسدة للمن ات الدقیق یط الكائن ظ بتثب ة الحف ن عملی ن م

.)Brémaud et al .,2006(النضج خالل إنتاج مواد النكھة

تدمج مع الجبن  تضاف إلى الحلیب، تبعثر على السطح الجبن أو:) الفطریات الخیطیة(أبواغ الفطریات -

ة لتعطي مثال أجبان ذات قشرة  ل  مزخرف خ ...camembert،brie(مث ع  أو جبن )ال اء  مبق ع زرق مخضرة  ببق

)requefort()Brémaud et al .,2006(مثل 

ا     ةوفي تطویر نوعی،في تشكیل المركبات العطریةتساھم:خمائرال- ان كم دد من األجب الذوق و النكھة لع

)Brémaud et al .,2006(تؤثر على قوام الجبن
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II-3-3 المراحل األساسیة لصناعة الجبن
ة تكون مشتركةتصنیع الصنف الواحد تختلف في التفاصیل، لكن الخطوات األساسیرغم أن طریقة 

یض   ي التحم ر ،لمعظم األصناف وھ ط والعصر     ( التجفیف  ،التخث ارة، الطبخ، الخل ع الخث التشكیل  ،)تقطی

.)(Fox et al., 2004والتملیح)القولبة، العصر(

:تتمثل عملیة صنع الجبن في ثالث مراحل)Dupin)1992حسب 

.وھي عملیة تخثر الحلیب و تشكیل خثارة :تكوین ھالم الكازیین -

.ي عملیة التصفیة التي تخضع لھا الخثارة ھو:تجفیف الجزئي للھالم ال-

ات- طة األنزیم ارة بواس ج الخث ات :نض ات الدقیق األنزیم رف الكائن ن ط ة م اطاةالمنتج ر نش ون أكث ، تك

.التي تؤدي إلى تكوین الجبن ھي )l'affinage(عملیة نضج الخثارة و

رة    ة األخی و   خالل ھذه المرحل الث ظ ظ ث ى إعطاء كل جبن         نالح ؤدي إل ا ی ث ارتباطھ ة حی اھر بیوكیمیائی

ي ة و ھ ھ الذوقی و:خصائص ر الالكت ةزتخم ادة الدھنی ة الم یم و، إماھ ة، تحط اض الدھنی رر األحم تح

ة الكازیین  ات خاص ات    البروتین ن المنتج ة م ا مجموع ث تعطین ات،   (،حی ھ، أمین اض أمینی دات، أحم بیبتی

.معظمھا تكون مركبات عطریة وذات نكھة )، مركبات كبریتیةأمونیاك، ألدھید، كیتونات، فینول

ورا           ة، الفل ة العالی ة و الكیمیائی ة المیكروبیولوجی ب ذو النوعی اب الحلی دأ بانتخ بن تب ناعة الج ا أن ص كم

ا الالكتیك،   ة بكتری دة خاص ون مفی ات تك ذه الكائن ض ھ ة، بع ب متنوع ودة بالحلی ثالموج ي حی ي الماض ف

ة ،لكن   كانت بكتیریا الال ان التقلیدی كتیك األصلیة للحلیب ھي المسؤولة عن تكوین الحمض في بعض األجب

).(Fox and al., 2004بادئات مزارع بكتیریا الالكتیك تستعمل للتحمیض في معظم الحاالتانتخابحالیا

II-4- القیمة الغذائیة للجبن
ان   ث ت     تعتبراألجب ة، حی دة متنوع ة ذات فائ ة الغذائی ن الناحی دھن   م اء، ال ددة بالم ب المح رتبط بالنس

ي كل   متغیرة حسب نوع الجبن المستھلك، حیث تكون ھذه النسب )Adrian et al.,1981(والبروتین  ، لكن ف

:)Roudaut et Lefrancq)2005حسب الحاالت تعتبر األجبان

.غنیة جدا بالكالسیوم-

.البروتینات و المادة الدھنیة نسبة-

.ممتازة للبروتینات سھولة الھضم ال-

.المنتجة من طرف الخمائر و األعفان )B)B1،B2 غنائھا بمجموعة الفیتامین -

.سھولة حفظ ونقل المنتج -
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II-5 - االستھالك العالمي للجبن
ـ     األمریكیةالوالیات المتحدة -1-كما یبین الشكل تج للجبن ب ر من المي    %24ھي أكب اج الع من اإلنت

ي في   ا تحت  ،2005سنة الكل ة في        لألمانی ة الثالث ل المرتب ا فتحت ا فرنس ة أم ة الثانی ذلك2005سنة المرتب .ك

.تعتبر مصر الدولة العربیة الوحیدة التي احتلت المرتبة السادسة عالمیا 

رادیاالست یمثل الحلیب الغذاء األساسي في النمط االستھالكي للجزائریین، حصتھ من  أما بالنسبة للجزائر، 

المي     .%22البالد تمثل يلألغذیة فالكلي  ب الع ي الترتی ة ف ت الجزائر تحتل المرتبة الثالث ب و  رادیالس الحلی

یك  ا و المكس د إیطالی تقاتھ بع ل .)(Amellal, 1995مش ب الكام ة استیراد الحلی ت كمی ث بلغ افحی ي الج ف

نة  ر س ب 2007الجزائ ـFAOحس ن 148857ب ار  و.ط ین االعتب ذ بع ةبأخ درة الحالی رالق ناعة للجزائ ، ص

من   تطیع أن تض ب ال تس امج  ةتغطیالحلی ق برن یة إال بتطبی ة و مرض تثماركافی ثمن اس اھض ال ن .ب و م

ة،      ة المواشي المتبع ة تربی العناصر التي تعرقل تكثیف صناعة الحلیب في الجزائر طریقة االستثمار، أنظم

.(Amellal,1995)نقص العلف في دولة أین الماء یكون فیھا مصدر نادر

)آالف األطنان(2005المنتجین األساسیین للجبن في العالم سنة :1شكل 

)FAOمنظمة الغذاء و الزراعة (

III–بكتیریا الالكتیك
III-1- التعریف:

ادا عل  ة ىاعتم ك،   Patrick Tailliez)(2001دراس ا الالكتی ور بكتیری ول  تط ة ح د  المھم ھ ق فإن

ا ال رض أن بكتیری یانوبكتیریا  افت ل الس رت قب د ظھ ك ق ة الترك )cyanobacteria(الكتی وم بعملی ي تق ب یالت

نة   3بكتیریا الالكتیك قد ظھرت بـ   .بلیون سنة 2.75الضوئي، حیث وجدت في رواسب تعود إلى  ون س بلی
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أقلم الض       رح الت د اقت د ق ا فق عیف من قبل، أین كان الجو الیحتوي على كمیة معتبرة من األكسجین، ومن ھن

.)Teuber et Geis,2006(لبكتیریا الالكتیك للظروف الھوائیة

ا    ن بكتیری یة      بكتیریا الالكتیك مجموعة متنوعة تتكون م م خاص ث أھ ة و عصویة، حی ا كروی اج   لھ ي إنت ھ

ة،       حمض الالكتیك ر متحرك بغة غرام، غی ة لص ة، موجب انطالقا من عملیة تخمر السكریات، غیر ممرض

وائي )استقالب(أیض لھا  تج الكتالز    ھ اري، التن ل       ،)-catalase(اختی ة متنوعة مث ي أوساط طبیعی توجد ف

طح األمعاء، الفم،سطح النباتات، األغشیة المخاطیة للثدییات:على  د ، س وب الھضمي  ،الجل ذلك  ،األنب وك

.)Corther, 2001; Badis et al., 2005)Drouault etفي الحلیب ومشتقاتھ، اللحم و السمك

ة و ھ ات الغذائی ة للمنتج ر التلقائی ة التخم ن عملی ؤولة ع ر غیي المس رف ر، تعتب ن ط مى م ة، تس ممرض

أي ھي بكتیریا آمنة«GRAS» (Generally Recognized As Safe) بكائناتالباحثین اإلنجلیزیین 

Corther, 2001; Dortu et Thonart, 2009)Drouault et(.   ة ر متبوغ وز یتحول   تكون غی ى  ، الغلوك إل

بعض    )homofermentaires(بعضھا تكون متجانسة التخمر .حمض الالكتیك  ن ال ك، لك تنتج حمض الالكتی

ض الالكت  تج حم ر تن رى یاآلخ ات أخ ة CO2(ك ومركب فة عام انول بص یتات و اإلیث مى ) ، األس ر وتس غی

., hétéro fermentaires( ;Corrieu et Luquet,2008)2001(Drouault et Corther(خمرمتجانسة الت

واد  كثیرة في الصناعات الصیدالنیة، استعماالتیجد المركب الكیمیائي األساسي،حمض الالكتیكیعتبر  م

.)Nancib et al., 2009(والغذائیةالتجمیل

ذ آالف ال  رت من تعماالتھا ظھ روبات  اس ان، المش ل األجب ة مث ناعة األغذی ي ص نین، ف رة،س ز المخم الخب

.)(Badis et al., 2005; Amin et al., 2009ةوالخضر المخمرحات ، الصلصات، المملرالمخم

درة        صناعة الحلیب تطورت بصفة معتبرة بانتخاب سالالت  ى ق د عل ذا االنتخاب یعتم ك، ھ ا الالكتی بكتیری

ة، البكتیریوسین    إنتاج ات عطری اج ، Bactériocinesحمض الالكتیك، مركب ـ  إنت ة ملتھمات   CO2ال ، مقاوم

ا ث، )(bactériophagesBadis et al., 2005)(البكتیری احی وامأنھ ي ق اھم ف اج تس ة و إنت ة األغذی ونكھ

ة المركبات  Labioui(العطری et al., Champomier-Verge`s (2002) .وحسب .)2005 et al   ا حمض بكتیری

زارع  ات في  للالالكتیك تلعب دورا ھاما في الصناعات الغذائیة بسبب تطبیقاتھا الواسعة كم ن   بادئ د م العدی

ر لخاصی    ات التخم ة تھاعملی ي ةالمتمثل المھم ك      ف ض الالكتی ى حم كر إل ا  تخمر الس ا سبق و أن ذكرن ، كم

.الصناعیة في األغذیة المخمرةوھذه القدرة ھي األساس في استعماالتھا 

III-2 تصنیف بكتیریا الالكتیك
ك توجد    . عة مجمو35بكتیري إلى یفصل العالم ال، )Bergey)Bergey,1994تصنیف  ا الالكتی بكتیری

عصیات منتظمة، غرام موجب، غیر (19في المجموعة ،)كل كروي، غرام موجبش( 17في المجموعة 

.)Vignola,2002()عصیات غیر منتظمة، غرام موجب، غیر متبوغة(20و في المجموعة ) متبوغة
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ع    ك تجم ا الالكتی ا بكتیری ف 13حالی ري مختل نس بكتی ب ج Dortu et و )Labioui et al.)2005حس

Thonart)2009(:
Lactobacillus- Bifidobacterium,-Leuconostoc- Lactococcus-Enterococcus

Streptococcus-Pediococcus-Carnobacterium–Oenococcus–Weissella

Aerococcus–Tetragenococcusو Vagococcus

– Lactobacillus:األجناس األكثر دراسة ھي Lactococcus-Streptococcus-Leuconostoc

-Enterococcus-Pediococcus)Drouault et Corthier,2001(.

نس كل  Lactobacillusالج ز بالش اول،یتمی ف  المتط ھلة الكش المجھر،س اس ب ،Streptococcusاألجن

Lactococcus،و Leuconostoc لـكما أن،دائريلھا شكلStreptococcusو في   زةمی ا  °م45قدرة النم ، أم

ا    فقطیختلفان في نمط التخمر، األولى تنتج Leuconostoc وLactococcusبالنسبة  ك انطالق ض الالكتی حم

.)éthanol(Vignola,2002)(و اإلیثانول)acétique(من السكریات، أما الثانیة فھي تنتج حمض األستیك 

متجانس التخمر  یكونكروي ال یكون بیضوي أو متطاول،فشكلھ الوحیدPediococcusبالنسبة لجنسأما 

ا الالكتیك   الیرجعمن الغلوكوز،CO2 ال ینتجینتج حمض الالكتیك و النترات وھو یختلف عن باقي بكتیری

ة وین رباعی ك )titrade(بتك امو ذل ھ ال  باالنقس ذلك فإن دین وك ورین متعام ى مح ل ّوكیعل ةن سالس مماثل

Leuconostocلكائنات الدقیقةلألجناس الكرویة من ا LactococcusوStreptococcus  ي تك ن سالسل  ّوالت

ة  امنتیج توياالنقس ى مس دعل نس ،واح ذا الج ة لھ ك التابع ا الالكتی رارة مثال بكتیری ة ح ي درج و ف ة یتنم

.)(6Holzapfel et al., 2006; Costantini et al., 2009یساوي pHو في°م30-25بین

ـ  في السنوا م     ADNت األخیرة الدراسات الخاصة بتھجین ال ي فھ كل واسع ف اس    تساھم بش ین أجن ة ب العالق

ك   ا الالكتی اد.بكتیری ى ثاب باالعتم وزومي تعل یب الریب جرة16Sالترس ورو ش arbre)التط

phylogénétique)،اس Enterococcus، Carnobacterium، Vagococcus، Aerococcusاألجن

Tetragenococcus،وAlloiococcusن         تظھر اس أخرى م ر من أجن بعض أكث ع بعضھا ال مرتبطة أكثر م

ع بعضھا    ھيStreptococcusوLactococcusاألجناس.بكتیریا الالكتیك  رتبط م ذلك ،أیضا ت بالنسبة  ك

اس ا  WeissellaوLeuconostoc ،Oenococcusلألجن ون م تراكھا تك ـ یباش مى ب ة «س مجموع

ـ ا»Leuconostocال عمع ین Pediococcusم ذ بع ارتأخ اس االعتب ذه األجن ة ھ ثعالق ن حی ا م تأثیراتھ

ا  ا بینھ تخلط فیم ة ل ا.الفیزیولوجی ةتالمعطی ین16S rRNAالخاص ینتب وPediococcusأن الجنس

Lactobacillusعنقود واحدتستطیع أن تتجمع فيHolzapfel et al.,2006)(.

خصائص ضد میكروبیة مثل األحماض العضویة،ذات نتج عدة مستقلبات ریا الالكتیك تیكما أن بكت
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ی  رو كس دروجین دبی ون ، le peroxyde d’hydrogèneالھی ید الكرب اني أكس leث dioxyde de carbone

.)et Thonart, les bactériocinesDortuالبكتریوسین وle diacétyl الدیاستیلوla reutérineوالروتیرین

nisine)Labiouiنیزین ل المث2009( et al., 2005(Savadogo et al., 2004;.

ة الحفظ     البكتریوسین الوحید الذي لقي موافقة من طرف عدة دول   حالیا یعتبر النیزین ي عملی الستعمالھ ف

ي اإلتـحاددولفيكذلكآخر،و إلىالغذائیة، تطبیقاتھ و تركیزاتھ القصوى تختلف من بلد  (unionاألوروب

européenne( عرف بالشفرة یالنیزینE234 ظ  یو ا  .عتبر كعامل للحف ل    ی كثيستعمل ف  یكم دول مث ن ال ر م

یك،     ا، المكس ا، إیطالی رص، فرنس ا، قب ترالیا، بلجیك ین، أس دااألرجنت رو،ھولن ا، البی ات بریطانی و الوالی

ین   ، دول أوربا وآسیا،المتحدة راوح ب ى  8000-800-500-100في حفظ الجبن بنسب قصوى مختلفة تت إل

10000UI/g)()وحدة دولیة لنشاطیة النیزین في الغرام()Luquet et Corrieu,2005(.

ین نالبكتوریوس ارة ع دات عب ادةبیبتی دة  اللبكتیریمض ة والمفس ا الممرض و البكتیری بط نم ة تث ي األغذی ف

واد ذهھ السالالت التي تنتج.المخمرة حیث تساھم ھذه المواد في حفظ األغذیة  ي تستطیع أن تستعمل  الم ف

یط       .األغذیة غیر المخمرة كزراعة واقیة ذائي لتثب تج غ ى من الزراعة الواقیة ھي زراعة مضادة مضافة إل

نوعا ماتغییر خصائصھ الذوقیة مع البكتیریا الممرضة والمفسدة إلطالة مدة صالحیتھ 

(Brink et al., 1994; Savadogo et al., 2004; Dortu et Thonart, ،ثباتببكتوریوسین التتمیز .(2009

وھي ثابتة في الحرارة، تكون غیر نشطة بفعل البروتیازلحامضياpHالـمثالیة في و نشاطیةةذوبا نی

(Labioui et al., الغشاءبتكوین ثقوب فيمسؤولة عن نفاذیة األغشیة  للخالیا المستھدفة تكونو،(2005

);Luquet et Corrieu,2005الخالیاATP، ومینیھأتدفق األیونات، أحماض مما یؤدي إلىالسیتوبالزمي 

)Teuber et Geis,2006.

III-3 - دور بكتیریا الالكتیك في صناعة الجبن
ل ر تمث ة التخم يالالعملی رق  لألكتیك ین الط ن ب دة م ة واح دغذی ر ق ةماألكث ظ األغذی ي حف ا.ف كم

الیاغورت (مثل منتجات الحلیب نیع العدید من األغذیة المخمرةكتیك منذ قرون في تصالبكتیریا التستعمل 

أما الیاغورت ،في صناعة الجبنLactobacilles،Lactocoquesبكتیریا الالكتیكتدخلحیث ،)و األجبان

ك تف ا الالكتی ناعتھ بكتیری تعمل لص Lb.bulgaricus وS.salivarius subsp.thermophilusس

subsp.delbrueckii ، ر فتستعمل       أما ب البق ر المصنوع من حلی ره الحلیب المخم ، .acidophilusLbلتخمی

.)Drouault et Corthier,2001(Lb.kefirستعمل تف)Kéfir(الكفیرأما في

ب رة     )(Desmazeaud1998حس كل خمی ى ش ب عل ى الحلی اف إل ك تض ا الالكتی مى  بكتیری ة وتس الكتیكی

levainsأوferments، ھا أیضفي تصنیع الجبن بمظھرین من ا أساسدورھا یرتبط:

ي ظروف       ناتجإنتاج حمض الالكتیك، ھذا الحمض ھو ال- ق تحطیم السكریات ف ن طری لعملیة التخمر، ع

) .غیاب األكسجین(غیر ھوائیة 
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اطیة ال- ة للبنش اتالمحلل ات( روتین ة البروتین ث ،)تجزئ اص أو  حی تطیع امتص ك التس ا الالكتی بكتیری

ب ،حرةالاألحماض األمینیھ استعمال إال  دات قصیرة  ،الموجودة بصفة قلیلة في الحلی ة فقط   ( أو بیبتی مكون

ة    رى للحلیب       )من بعض األحماض األمینی ات الكب ة البروتین ب إماھ ة تتطل ذیتھا األزوتی ة  ،إذن تغ و خاص

.الموجودة في الجدار الخارجي للخلیة)protéasesالبروتیاز (الكازیین بواسطة األنزیمات 

ض الالكتیك   pHالفلورا الالكتیكیة في حفظ األغذیة بانخفاض الـتأثیریرتبط  ا تستطیع   .نتیجة إنتاج حم كم

ین     ل البكتیریوس ا مث ادة للبكتیری ل المض ن العوام د م تج العدی ك أن تن ا الالكتی ي )(bactériocinesبكتیری الت

) (Drouault et Corthier, 2001تساھم في تثبیط الفلورا غیر مرغوب فیھا

د من           تعطي  ة العدی ظ نوعی وام و حف ة، ق ك نكھ ا الالكتی و بكتیری ة لنم الطرق الحمضیة و األنزیمیة المرافق

رة   ة المخم ة     واألغذی ر ممرض دة وغی أنواع مفی رتبط ب ك ت ا الالكتی ناعیة لبكتیری ات الص را ، والتطبیق نظ

تعماالتھا ي ا الس دیثا ف ذاء و ح ة، الغ ر، الزراع ات التخم ي عملی وع  ف ك موض ا الالكتی ر بكتیری ب تعتب لط

.Klaenhammer et al.,2002)(األبحاث المھمة و التطور التجاري خالل العشریة الماضیة 

-III4- النوعیة الذوقیة و العالجیة لبكتیریا الالكتیك
ن            د م ن بعی ذ زم ن طرف اإلنسان من تعمل م ة تس ة دقیق بكتیریا الالكتیك، و الخمائر ھي كائنات حی

ائر تسمح بتحسین    یضخصائصھا األأجل  یة خالل عملیة التخمر الالكتیكي، بكتیریا الالكتیك و بعض الخم

:الخصائص الغذائیة لألغذیة المخمرة 

ك، األستون     )les qualités organoleptiques(فھي تساھم في تطویر النوعیة الذوقیة- ض الالكتی وین حم بتك

)acétone(،  تالدھید ھ   )diacétyle(الدیاستیل  ، (acétaldéhyde)األس دات و أحماض أمینی ر  ،، بیبتی ي تعتب الت

.محفزات للمعطرات التي تتطور خالل المراحل الالحقة لعملیة تصنیع المنتجات 

تعمل - ا  تس ان لتأثیراتھ وان و اإلنس ة الحی ي التغذی أكثر ف ر ف ك أكث ا الالكتی ة بكتیری effets)البروبیوتیكی

probiotiques).ة     في التغ ة الصحیة و محارب ذیة الحیوانیة، ھذه المواد تسمح برفع المردود و خاصة الحال

ي  ورا          . الماشیة اإلصابات و األوبئة ف ي الفل تحكم ف د أو ال تج صیدالني لتجدی ا تستعمل كمن بعض البكتیری

ة  وع. المعوی الالت الن يLactobacillus acidofilusس ر ھ تعماالاألكث رض و اس ذا الغ دلھ تق بین

ات ةالالدراس ـ حدیث دة ل أثیرات المفی ا ).(BifidusRaimbiault,1995بكتیریا الت ا أھمیأم حة تھ بة لص بالنس

ي سنة   اإلنسان، ن طرف الروسي    1907قد اقترحت في بدایة القرن ف ر    Metchnikoffم ذا األخی حسب ھ

وازن  تعملLactobacillesفان  ى ت ة و   عل ورا المعوی اظ عل   المیكروفل ذلك الحف خص  ب ن  .ى صحة الش و م

دة حول    د نشر         ذلك الحین دراسات عدی حة البشریة ق ى الص ك عل ا الالكتی وي لبكتیری أثیر الق حدیثا  .تالت

حة  تتم ول الص ك ح ا الالكتی د لبكتیری أثیر المفی ول الت ابر ح ي المخ یدالنیة ف ات ص ن .دراس ل م دد قلی ع

ا   ن بینھ د درس م ك ق ا الالكتی وLb.acidophilus، Lb.rhamnosus،Lb.plantarum،E.faeciumبكتیری

دوبكتیریا   دا         .)bifidobactéries)lesكذلك البیفی ت جی ة بعضھا اآلن أثبت ددة و متنوع د تكون متع ذه الفوائ ھ
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،الدمويالكولسترولمثل تحسین ھضم الالكتوز و عالج اإلسھال، و أخرى تبقى مشكوك فیھا مثل خفض 

ك التي    بك.مرض السرطان  ظھورأو اإلنقاص من  ا الالكتی ز تیری أثیرات نسمیھا البروبیوتیك     تتمی ذه الت بھ

probiotiques)(،بعد عملیة تعرف على أنھا كائنات حیة دقیقة، تقوم بتأثیرات مفیدة للصحةو ھذه األخیرة

.)(Drouault et Corthier, 2001مالزمة للغذاءالغذائیة الالفوائد تفوق الھضم

World Health Organization)-OrganizationFood Agricultural(FAO-WHOمنظمة حسبو

ى )(Probiotiquesبروبیوتیك طلق اسمی ائن حي دقیق   عل ھ     ك ة فإن ة معقول ؤثر عل  إذا أخذ بكمی ل ىی العائ

.الصحةعلى بصفة مفیدة

ن  تحسین تكنولوجیا الصناعات الغذائیة توفر الیوم منتجات عدیدة التلبي فقط رغبات المستھلك المعاصر م

.)(Piquet et al., 2007حیث القوام والنكھة و لكن أیضا تلبي رغبتھ في البحث عن الغذاء الصحي

III-5-الالكتیك انمو بكتیری
ائلة أو صلبة     یكبیرة، وةذات قیمة بیولوجیةالنمو ظاھرةعملیتعتبر ى أوساط س تھا عل ، مكن دراس

ذه الظاھرة       د ھ ا یمكن تحدی د البكتیری ا    وعن دد الخالی Leclerc et(بتضاعف ع al.,1986(،  ث یجب أن حی

خ ...الالزمةةالعناصر الغذائیالحرارة، ، درجةpH(لنمو لمة ئتوفر لھا الظروف المال ذا التضاعف   ،)ال وھ

رات  ا  .)Oteng-Gyang,1984(یضفي على المواد الغذائیة عدة تغی ذكر منھ اج الحموضة   :ن اض (إنت ـ  انخف ال

pH(،ة تحطیم السكریاتیملالمرتبط بعLeclerc et al., 1986)(.

ري،      و البكتی دیر النم ة لتق ار ھناك عدة طرق ممكن ى حسب     اختی ة یكون عل ائن    الطریق ة و الك ة العین طبیع

ا    , الدقیق الموجود فیھا ة ومنھ ر مكلف د  :و كذلك بساطة استخدامھا، سرعتھا و دقتھا وكذلك أن تكون غی الع

ذه الطر  لب و ھ ط ص ى وس لة    قیعل تعمرات منفص ي مس ي تعط ي، وھ ا التطبیق ي عملن ا ف دنا علیھ ة اعتم

ة االمتصاص          المجھر، طریق د ب ة الع ذلك طریق وواضحة بشرط أن تكون العینة قد خففت بشكل كاف، وك

خ ...في حالة األوساط السائلة )mesure spectrophotométrie(الضوئي  ي وسط      .ال ا مزروعة ف و بكتیری نم

ر عموم   )Corrieu et Luquet)2008حسب-2-شكلة في ومحیط مالئم ھي موضح ي تم بستة مراحل   افھ

:مختلفة 

أقلم   - 1 ة الت ق        :)phase de latence(مرحل ري، و تواف ق بكتی ط بمعل ة زرع الوس ع مباشرة عملی تتب

.م الخالیا لظروف الزرع الجدیدة فترة الترمیم الفیزیولوجي و تأقل

ي النمو   - 2 ة التسارع ف ة األ  :)phase d'accélération(مرحل دأ عملی ا تب ضخاللھ دأ  ی الي تب و بالت

.عملیة النمو

تتمیز ھذه المرحلة بنسبة نمو  :)exponentielphase de développement(المرحلة اللوغارتمیة - 3

.مدروسة وظروف الزرعثابتة و قصوى حسب الساللة ال
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ة، أو عدة مواد تنجم عن نفاد أحد :)phase de ralentissement( اإلبطاءمرحلة - 4 دس  غذائی أو تك

.سامةمركبات مثبطة أو 

.توافق توقف النمو:)phase stationnaire(مرحلة الثبات - 5

.توافق موت الخالیا، واحتمال تحللھا:)phase de déclin(الھبوط مرحلة - 6

.)(Corrieu et Luquet,2008التمثیل البیاني ألھم مراحل النمو البكتیري 2:شكل

III-6- البادئات)Les ferments(

ا   قد تكون وي عموم دة       البادئات نقیة مفردة، أو تحت دة سالالت، أوع یط من ع ى خل واع، عل يفھ أن

تحتوي على Oیحدد المزارع المختلطة بحرف، مثال البادئات من نمط نبعض الباحثی.مختلطةإذن مزارع 

Lactococcus lactis ssp.cremoris (Lc.cremoris)أو Lactococcus lactis ssp.lactis (Lc.lactis) ،

نمتھاسابقزیادة على تتكون Dالبادئات من نمط 

Lactococcus lactis ssp .lactis biovar diacetylactis (Lc.diacetylactis)  ات ن   DLبینما البادئ تتكون م

الالت  ا .Leuconostoc spوLc.diacetylactisالس ن و أیض ات ا.lactocoquesم ر DLوD لبادئ تعتب

.Vignola, 2002)(عطریةبادئات 

ة لدرجة الحرارة    ) mésophiles(المعتدلةالمحبة لدرجة الحرارة :نجد نوعین من البادئات و البادئات المحب

واع    حیث  ،)thermophiles(العالیة  وع من أن ك درجة    لكل ن ا الالكتی ات    حرارة بكتیری و، البادئ ة للنم مثالی

ة   نس  الالكتیكی ن ج رارة   LeuconostocوLactococcusم ة الح ة لدرج ون محب ة تك ا المعتدل ، أي نموھ

.° م35-25المثالي یقع بین درجة الحرارة 

، Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus،Lactobacillus helveticusعدد من مزارع 
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Streptococcus thermophilusكذلكوbifidobactéries  مى ا     thermophilesتس حیث درجة حرارة نموھ

.°م47و37تقع بین ةالمثالی

مح   أساسیة في تكنولوجیا الحلیب، حیث درجة ال ،معرفة سلوك مزرعة ما حسب درجة الحرارة حرارة تس

ة تس        ر أداة مھم ا تعتب نیع، كم اء التص ة أثن رعة الحموض ة س ا   ّیبمراقب ین البكتیری وازن ب ورا(ر الت )الفل

)(Vignola,2002.نتاج الغاز والعطرإمراقبة تبر تعdiacetyl)(   ،ب ة  في عملیات التخمر لمنتجات الحلی عملی

.)Teuber et Geis,2006(لمعرفة التركیب الكمي لمزارع البادئ المستعملةمھمة

:تكونالبادئات المستعملة في صناعة األلبان إما أن 

III-6-1- وم ا وھو:البادئات الطبیعیة ائي     لسابق، أي  جزء من إنتاج الی ب یكون تلق ر الحلی ر أن  تخث غی

داد ومنصور،  (بنقاوتھا ھذه البادئات غیر مضمونة االستعمال لعدم الوثوق  و آخرون  يالحجراو ;1981ح

،1975.(

III-6-2- ون :البادئات التجاریة دة تك دة congelés)(مجم وي ،)lyophilisés(أو مجف وع  تحت د ن أو ،واح

.Vignola,2002);1981حداد و منصور، ( لالكتیك بنسب متغیرة ومحددةعدة أنواع من بكتیریا ا

ا   ، ھوالمتطلبات األساسیة في صناعة معظم األجبانمن ى بكتیری استعمال مزارع البادئات التي تحتوي عل

ض الالكتیك   .، إذا أردنا أن نحصل على نوعیة قوام جیدة للجبنالالكتیك الدور األول للبادئات ھو إنتاج حم

ات   إلى أن في بعض الحاالتبنسب مراقبة، باإلضافة  ن البادئ از  (األنزیمات الناتجة م protéinaseالبروتین

ھ تلعب دور كبیر في تكوین بیبتیدات صغیرة و أحماض )peptidasesو بیبتیداز تلعب دور المحفزات   أمینی

زة األساسیة    تكوین الحمض بكمیة مناسبة في وقت مناسب ھ .للمركبات العطریة في الجبن  ي الصفة والمی

.)(Katsiari et al, 2009الجبنبما أنھ المؤثر المھم على نوعیة الجبن،في صناعة 

III-7- تحضیر البادئ
داد و منصور   ALFA LAVAL SA2و )Vignola)2002حسب   ة تحضیر   )1981(و حسب ح عملی

:المصنعالبادئ تتطلب عدة مراحل في 
زرع -1 ط ال اب وس ون حل : انتخ د یك ل  ق ب أو مص بالی ة متن ،)lactosérum(حلی اط تجاری ة أو أوس وع

ا   ال علیھ ب مث ب الالتركی فاتيالحلی فات ، )laits phosphatés(فوس افة الفوس ادئ   إض ؤثر الب ع ت لمن

واد    جب أن یكون الحلیب ذو نوعیة جیدة یكما .بملتھمات البكتیریا  ن الم ة م و یحتوي على كمیات معین

ا و تشك     الصلبة كما ھو مرغوب فیھ ا وفعالیتھ ن البكتیری م   یھذا ما یشجع تطور كل م ل الرائحة والطع

.في المنتج 

الحرارة -2 ب ب ة الحلی ةال:معالج ةمعالج زرع لالحراری ط ال یر   وس ة تحض ي طریق ة ف ة مھم ل نقط یمث

ات     إضافة إلى تحطیم حیثالبادئ، واد المضادة للمیكروب ة و الم ي    الفلورا الملوث ودة ف ة الموج الطبیعی
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دة    ، حیث  لوسط، التسخین ینقص من كمیة األكسجین المنحل في الوسطا ون لم خین یك ى 40التس 45إل

.°م95–85دقیقة في درجة حرارة بین 

یح  -3 رارة التلق د لح ب  :التبری رد الحلی یم(یب ادة اللق ی ) الم ة للتلق رارة المالئم ى الح ذه  حإل ون ھ و تك

ثال .ستخدم الحرارة متفاوتة على حسب نوع البكتیریا الم ون الحرارة     س بالنم اغورت فتك بة لمزارع الی

ین   دة ° م45-42ب ل حموضة  5لم ول ع اعات للحص (pH4,6)80س D° ا ا، أم ة تالبادئ ة لدرج المحب

ة حرارة   المعتدلةالحرارة  دة  °م25فتحضن في درج ین      12لم ة ب ى حموض 80-75ساعة للحصول عل

D°)Tormo,1996( بة يء بالنس س الش لل،نف دة الت ة  ° م42تعمل فنسوح رارة العالی ة الح ة لدرج للمحب

.المعتدلةللمحبة درجة الحرارة °م25و

ى  یتمثل في إضافة المزرعة التجاریة إلى الحوض الخاص بتحضیر البادئ :التلقیح-4 و الذي یحتوي عل

.الطریقة األكثر انتشاراالمطلوبة وھذهبالحرارة و المبرد لدرجة الحرارةجالحلیب المعال

نال-5 رد :حض ن بمج ة الحض دأ مرحل یم  تب ادة اللق ادئ بالم زج الب یح و م ة التلق از عمل دأ و إنج ا تب خاللھ

ى نسبة الحموضة و       . البكتیریا بالتكاثر ؤثر عل ر ی ة، أي تغی درجة الحضن یجب أن تكون ثابتة و دقیق

.التناسب بین مختلف األنواع المكونة للبادئیغیر أیضا 

ع الحموضة   -6 ة  :تتب ح حتى          الطریق ب الملق ة و ھي حضن الحلی ة العادی ة ھي الطریق ى  یالمتبع صل إل

ة، pHالـ ي المطلوب أو الحموضة التسححیة المطلوب ات المستعملة     و الت ر حسب األوساط والبادئ و .تتغی

اس الحموضة    لل از قی ة  (تتبع الحسن للحموضة یجب أن تكون أحواض مزرعة البادئ مزودة بجھ مراقب

ـ ة لل pH)CEpH( (contrôle externe duخارجی pH) رة اء فت د انتھ ة عن وي المزرع ب أن تحت و یج

.حضن على أكبر عدد ممكن من البكتیریا النشطة لا

ى      اكتسابھاالمزرعة عند تبرید: تبرید المزرعة-7 د حددت عل ة، وق توى الحموضة المطلوب دة  مس الوح

ین   ي °110D–85ب ة ° م12–10ف ض لغای د الرغب ° م5، وتخف ي عن اظة ف ة االحتف رة طویل ا لفت بھ

.ساعات 6تزید عن

ظ -8 زین والحف ادئ ی:التخ ظ الب ا حف ة عموم ي درج دة ° م4ف اعة دون أن 24لم عفس اطیة تض نش

.البكتیریا

م  Tormo,1996). (.عملیة تحضیر البادئ تتطلب استعمال معدات جد نظیفة كل رق ص الخطوات   -3-الش یلخ

.السابقة الذكر
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).Vignola,2002(المراحل المھمة في تحضیر البادئ الالكتیكي : 3شكل 

حوض 
خاص 
بالبادئ 

مزارع تجاریة  
oم40-مجمدة في  -

oم4-مجفدة في  

تحضیر  
-إزالة التجمد 
-إعادة تمییھ  

مراقبة التخمر 
-درجة الحرارة   

pH- التحریك /

توقف عملیة التخمر 
pH-  أو حموضة تسححیة

-إنتاج الحمض 

oم4التخزین في 

pHدرجة الحرارة  /-

أوساط الزرع 
-الحلیب   

-أوساط تجاریة  
-مصل الحلیب  + مكونات  

تحضیر الوسط 
- المواد الصلبة 

- المعالجة الحراریة 

pHمراقبة خارجیة   
NH4OH-

KOH-
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I- النباتات الطبیة
ا اھاستعمالاحدیثا،عرفو قد.الطبیة كعالج لھتمنذ القدم استعمل اإلنسان النباتا را  رتفاع في  كبی

.(N’guessennd et al., 2007) االلتھاباتعالج األمراض الصعبة و مختلف 

ة     تمثل  ة مھم روة طبیعی ة ث ة الطبی ب واجدّ النباتات العطری ة   یتطل ا معرف دة تثمینھ رتبط  .لخصائصھا جی ت

ة       ھاخصائص ام كیمیائی ى أقس ي إل ة تنتم ة متنوع ل فعال ود عوام ة بوج ةالطبی ث مختلف ع حی ذه ترج ھ

ى وجود الزیوت     الخصائص  ا إل یة،  غالب ي األساس م یتخلى   الت دا  ل تعم عن أب ي الطب رغم والدة    لھا ااس ف

(Ouraïni et al ., 2007) .لھاجزیئات أساسیة البدیللتعتبر مثل خزان حقیقي و ،صناعة األدویة

تعمل  ةتس ة الطبی ات العطری ل  النبات ب و تمث ي الط ع ف كل واس در الرئیسبش ویة يالمص ات العض للمركب

ة، التي    ، (Prabuseenivasan et al., 2006)الطبیعیة  ات الفعال تختلف عن باقي النباتات بوجود ھذه المركب

و تتمثل في  ،)اق، أزھار، ثمار، بذور، سوق، قلف، جذورأور(تتمركز في كل النبات أو في عضو محدد 

واد    دات، الم دات، الجلیكوزی ة، القلوی وت العطری ة للزی ة المكون واد التربینی ھالم رة و خالف الم

وت األساسیة   للنباتات العطریة رائحة و ذوق قوي ترجع.)2000أبوزید،( ل    . إلى الزی دتین تتمث ز بفائ تتمی

الزیوت األساسیة   .مطھرحیث لھا تأثیر تضاف إلى األدویة كما غذیة،األفي تصحیح ذوق ورائحة  غناھا ب

.(Rubin, 2004)قلیلةبـجرعات تؤخذ عقالني وذات استعمالأدویة منھایجعل

ا  ن    اخترن وعین م تنا ن ي دراس ة الشفویة  الف اع   (Lamiaceae)عائل ر و النعن ا الزعت ة    ،و ھم ن العائل وع م ن

ة ن   المApiaceae)(الخیمی وع م ذلك ن باس و ك ذور البس ي ب ل ف ةالتمث ةعائل بح )Liliaceae(الزنبقی و أص

االشفویة ألنھ  العائلة اختیارتم المتمثل في الثوم،(Alliaceae))األلیسیة(العائلة الثومیةحدیثا یدرج ضمن

وت  الحتوائھااالعطور نظرصناعةغنیة باألنواع العطریة التي تستعمل في الطبخ والطب و في  على الزی

وع 3500جنس وحوالي 200تحتوي على أكثر من يوھ(Gairola et al.,2008)األساسیة Bousbia et)ن

al., 2009)،الخیمیةالعائلةأما) (Apiaceaeات  ف ة التي  ھي عائلة كبیرة للنبات ع في     الطبی ا استعمال واس لھ

ة  مواد أیض باحتوائھا على ه النباتاتتتمیز ھذنوع و3000أكثرمنضمت،الطب الشعبي أو التقلیدي ثانوی

ة ات   فعال اء النب ل أعض ي ك یة  ف وت األساس ل الزی والت ،huiles essentiellesمث الفین

ددة ة، flavonoïdesداتیالفالفینو،poliphphénolsالمتع اض الفینولی ، acides phénoliquesاألحم

ارین coumarinesetالكوم pyranocoumarines)(furano)ارین ابونین،)الفیرانو،والبیرانوكوم الص

saponines،  دات یتیالن  alcaloïdesالقلوی دد األس ، polyacétylènes(Bogucka-Kocka et al.,2008)ومتع

ذ  الثومیةعائلة الاخترنا الثوم من أخیراو ألنھ لعب دور كبیر في الحمیة و الطب عند اإلنسان و قد زرع من

.(Bozin et al.,2008)و العالجیةةالوقائیمعطر و ھذا نظرا لفوائده القدم و قد استعمل كتابل و
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I-1-الزعترL'Origanum

ـ ةOriganum ال ي بالیونانی ل و orosتعن ي جب يوganosوتعن ة تعن ي أي نبت ةزین للزین

)Beloued,1998(  ـ نس ال م  Origanumج نس مھ و ج ـ ھ ة ل ة  tribu(Mentheae(قبیل Lamiaceaeو عائل

(Labiatae)   م حوالي وع 900تض الم    منتشرة ن ع أنحاء الع ي جمی Kordali)ف et al.,2008; Napoli et al.,

2009).

وع  ن 38مجم وع م ةOriganumن امھم ب.)S_ahin et al., 2004(عالمی )Dogăn et al.)2005حس

ع أنحاء البحر األ    Origanumجنسمعظم أنواعتتوزعLoizzo et al(2009).و ي جمی یض المتوسط  ف ، ب

یض المتوسط   يتتركز ف٪ 75أكثر منحیث ا شرق البحر األب و بغزارة   ، كم ى تنم خریة   عل درات ص منح

ة  Origanumجنس .)S_ahin et al., 2004()م4000-0(علوبـفي المناطق الجبلیة  أصلیة  ،معمرة ھي نبت

.)S_ahin et al., 2004; Bayramoglu et al., 2008(و إیرانا،سیبیریا، أوروب، المتوسطللبحر األبیض 

ذا    ز ھ ا یتمی ن كم ة    سالج ة و كیمائی رة بخصائص مورفولوجی د ثبت   و.)(Loizzo et al ., 2009كثی في  ق

واع نأالسابقةالدراسات  Origanumالمحتوى من الزیت األساسي و المستخلصات لـلنباتات الطبیة مثل أن

ر حس  ي  بیتغی ات ف ل الاالختالف ة أو األص و  أوزراع م النم ریة ومواس ة الخض اتالمرحل يو،للنبات ھ

.)(S_ahin et al., 2004ةاألنشطة البیولوجیوغیرھا من كسدةلألةومضاد،لمیكروباتلة مضاد

I-1-1- وصف النبات
ي القاعدة   Origanumالـ ة      اراإلزھ ، نبات عشبي أو تحت خشبي ف ى شكل سنابل متجمع ون عل یك

ة ورات مركب أس أنب،بن یرة الك نان قص ة أس فة أو ال، ،وبي بخمس ائي الش ون ثن یض أو  الیك ون أب ویج یك ت

(Quezel et Santa.1962)متباعدة أسدیھأربعة وة الفصوص یوردي، بشفة علویة ضیقة و بشفة سفلیة ثالث

:بثالث أنواع الجزائرفيیمثل الزعترQuezel et Santa) (1962حسب 

Origanum majorana L.،Origanum floribundum Munbyو Origanum glandulosum Desf.

ى  دنا عل ي اعتم ر ف وع األخی ذا الن تنا،ھ اتدراس ي O. glandulosum Desf.نب ر ھف ن والجزائ ارة ع عب

دعى     ة ت جیرة عطری ر ش ة    zateur(.(Bendahou et al., 2008)(زعت ذه النبت ي ھ ائي    ف ون ثن الكأس ال یك

ا متساویة، السنابل      ،الشفة ـخمسة أسنان تقریب ة الشعر   épis linéaires)(مستقیمة ب ة أو قلیل ، السیقان  عدیم

ر في      ىبأزھار تبقمنتصبة، السنابل كثیفة فلیة أكب ویج بشفة س ار، الت ن الشفة    متجاورة بعد اإلزھ الطول م

ة   ة   .العلوی و بصفة عفوی ل و ینم ل الت ي ك د ف ونس، حی  ، یویوج ر و ت ي الجزائ د ف دغل  ج ي ال ث یتواجد ف

)(broussailles ور garriguesOriganum glandulosum) (Quezel et Santa.1962).(و األرض الب Desf.

ھو مرادف لـ
O.vulgare L.  subsp.glandulosum (Desf.) IetswaartBelhattab et al.,2005)(.
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استعماالت لھ نفس خصائص و.Origanum glandulosum Desfفإن )Valnet)1984وحسب

vulgareOriganum(Belyagoubi,2005).

-2-1-Iة یالمكونات الكیمیائیة األساس
ون   ة    تتك ة و خاص ات العطری واع  النبات نس أن ن  Origanumج ة   م ات فعال من مركب ة تض النوعی

ا  یوت األساسیةالزفي كمیةOriganumأنواعتختلف.لألغذیةالجیدةمیكروبیولوجیةال ذلك  التي تنتجھ و ك

وعي   ي ت      وفي تركیبھا الن ات األساسیة الت ن المركب دد م ز بع ن    تتمی ة روائح ال كون مسؤولة ع في  المختلف

ـ   الكبیرالكیمیائي االختالف.النبات د لل وع الواح ل Origanumموجود حتى ضمن الن ذي ، O. vulgarمث ال

ة     ھتوزع جع إلى األساسیة ترزیوتھ كمیة و نوعیةفياتاختالفبیتمیز ذه النبت ع ھ ت جم ي أو وق ، الجغراف

دان البحر األبیض          یعتبرویستعمل على نطاق واسعحیث ھذا النوع  ن بل ي كل م ل ف م التواب ن أھ واحد م

رى دان أخ ط و بل إن.)(Loizzo et al., 2009المتوس ذا ف نسو لھ ن أن ج ر یمك الث  یالزعت ى ث م إل قس

:Bendahou et al:)(2008حسب ما أشار إلیھالتالیةالرئیسیةللمركباتمجموعات وفقا 

)sabinene(صبینانو)terpinen-4-ol(أول4نالتربینا،)linalool(اللینالول-1-

thymol) (التیمولأو)carvacrol(الكرفاكرول-2-

)sesquiterpenes(السسكتربینات-3-

ا )الجزائر(سطیفلمنطقةOriganum glandulosumالدراسة الكیمیائیة لـ Belhattab.قام بھ et al)2005(،

ث .%89.4مركب التي تمثل 29و قد تمكنوا من إیجاد ت األساسي  حی ة   أن الزی ذه النبت رة    لھ ل نسبة كبی یمث

)13.4%( ،p-cymène)11.2%(y-terpinèneمتبوعة،)%47(من الكرفكرول

ائي للزیت  ) 2006(.Sari et alكذلك قام).%6.6(و التیمول ي بدراسة التغیر الكیمی ـ األساس Origanumل

glandulosum             ود ة وج ت الدراس د بین ري، و ق رق الجزائ ن الش ة م اطق مختلف ن من ھ م م جمع ذي ت ال

ین  30 رة ب بة متغی ل نس ذي یمث ب ال د،%99.6و97.7مرك دوق ائوج ین كیمی ییننمط

نت المركبات األساسیة وھي  ّیبو النتائج المتحصل علیھانمط كیمیائي لـتیمول و نمط كیمیائي لـكرفكرول

)1.7-18.5%(p-cymen،%)672.-7.6(الكرفكرول ،)%73.1-% 18.5(التیمول 

.)y-terpinène)1.1-18.7% و

اكرول  ول و الكرف ب الزی   التیم زان لتركی ین الممی ین األساس ا النمط ري ھم ر الجزائ ي للزعت ت األساس
Origanum glandulosum Desf.)(Ruberto et al., 2002.

ـ        ت األساسي ل ة للزی ة النشاطیة ضد میكروبی ات  مرتبطة Origanum glandulosum Desf.طبیع بالمركب

p-cymene وy-terpinen ومحفزھمالفینولیة مثل التیمول و كرفكرول و كرفكرول میثیل ایثر 

. (Bendahou et al. ,2007)
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I-1-3- استعماالتھ
را  ة ولنظ ائص الكیمیائی ةلخص ة العطری ات المختلف ي Origanumلنب ع ف كل واس تعمل بش ھ یس فإن

ل   واألدویة وة یالزراعالصناعاتمجال واد التجمی ي، للعشب  كم ة  طھ واد للنكھ ة،    م ي المنتجات الغذائی ف

ة روبات الكحولی وروالمش روالعط ـانظ ةرائحتل ث ھا العطری تعمل حی ـ  نس ات ال زاء نب و Origanumأج

وت أساسیة  (مستخلصاتھ البیوكیمیائیة  خ ...عشب، أوراق، زی د استخدمت أیضا   ) ال دي    وق ي العالج التقلی ف

السعال، واضطرابات ،طارد للریح،خمنممیكروبات، للمثل مسكن لآلالم، مضاد لعالج مختلف األمراض

دم ة الشھریةومشاكل الدوريالجھاز الھضم ات،   ،و مضاد للتجلط، معدل لنسبة السكر في ال مضاد للفطری

و    طارد  .(S_ahin et al., 2004; Bayramogluetal.et al.,2008;Napoli et al.,2009)مضاد لمرض الرب

میة   یللدیدان و لكن  ي المشاكل الھض ل ستعمل أكثر ف اك   أمراض مث اء واإلمس دة واألمع )Loizzo etالمع

.al., 2009)ـ لـاأنواع Origanum  ول درة للب ول التركیب       و. أیضا ةمطھر وم اریر ح د من التق اك العدی ھن

ة    كما تستعمل  . Origanumالبیولوجیة ألنواع الـ ةمختلف األنشطالكیمیائي و  ا الفینولی وت و مكوناتھ الزی

ة   دات الحشریة  للمن كرفكرول و التیمول كمبیدات بدیل Kordaliمبی et al., 2008)(. الخصائص هھذ عترج

ى  ات إل ارة و المركب ا الطی ةزیوتھ ة   .(Dog˘an,2005)التربینی تمر نتیج د مس ي تزای ر ف عبیة الزعت ش

ذاء و     هرو عط ھالتطورات العلمیة التي تحققت في مجال زراعتھ و استعمال ي الغ ھ ف ى عن ذي الغن أیضا ال

اج الزی  Origanumأنواع الـ.كعشبة شاي  ة   المجففة تستخدم إلنت اه العطری Loizzo et) وت األساسیة و المی

al .,2009). مستقباللالتوابل و تخزینھا لتستعمتجفیفیمكنكما)(Dogăn et al., 2005.

دیكي     یحظى بشعبیة كبیرةO. glandulosum Desf.و تونسفي الجزائر د السعال ال ة ض بمثابة نباتات طبی

عال ة ،و الس بات الھوائی اب القص ى و التھ ھالحم اطیول رات و  ةنش ات و الحش ا و الفطری ادة للبكتیری مض

ا .)(Bekhechi et al., 2008; Bendahou et al., 2008لسرطان اومضادة لألكسدة  ى شكل    كم یستعمل عل

.)(Belhattab et al., 2005مسحوق لیرش على الجلد في الحمام التقلیدي 

ة األنسب   إیجاد الضروري فمن تخالص الطریق ین والس ت األساسي  ة نوعی تحس O. glandulosum. الزی

Desf  تعمل ھ یس ا أن ي     بم ات ف اد للمیكروب ر و مض ل للتعطی یدالنیة و كعوام رات الص ي المستحض ف

.)(Bendahou et al. ,2008الغذائیة الصناعات 

I-2-النعناعLa menthe

Menthaادة بی رف ع نس mintـع و الج روفو ھ ة والعطرالمع ھ الطبی را لقیمت ةنظ ـ.ی نس ال ج

Menthaي ة ینتم ى العائل فویة و إل ىالش م یMentheaeةقبیلإل ي  30–25ض وع الت و ف ن اطق يتنم المن

وب    ترالیا و جن یا، اس ي روس ة ف رت.افریقیإالمعتدل ائي  وأظھ وع كیمی واع تن ذه األن يھ ر ف ب كبی تركی

ا تدلةمناخیة من استوائیة إلى معھذا الجنس زرع تحت ظروف.الزیوت األساسیة ا، ،ألمریك الصین،  أورب

طن من زیت النعناع16.000بانتاجمن مجموع الطلب العالمي %80و حقق ،و الھندالبرازیل
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(Edris et al. ,2003 ; Silva et al.,2006; Arumugam et al.,2008 ; Chauhan et al 2009).

ھي  )Les menthes(النعناع .عالمالفإن ھذا الجنس یغطي جمیع أنحاء )Mahboudi et Haghi)2008حسب

واع م  ،الرطبةنجدھا خاصة في األماكنعطرة،معمرةنباتات عشبیة  ا نتوجد عدة أن ل ھ M pulegium .مث

ائي   ش التي تنمو بM. rotundifolia و وي أو تلق رو في  كل عف تعمل كث الجزائ ي الطب الشعب   ی تس ي ،يرا ف ف

.(Brada et al., 2007)و العطوریلمستحضرات التجمفي، تتحضیر الحلویافي ،الطبخ

ب  ـ)Quezel et Santa)1962حس رMenthaال ر عط ب معم ة  ،عش ي رؤوس زھری ة ف ار متجمع األزھ

وبي الشكل        أس أنب ة، الك ا الطئ ة أو تقریب ا   )4(5ـكل جرس ب  ش أو على  كوكبیة، أوراق الطئ أسنان تقریب

ات (فصوص  4البنفسجي الفاتح بـ تویج قمعي الشكل وردي یمیل إلى األبیض أومتساویة، ر اب  ،)فلق لالك

.تكون ملساء 

:أنواع ھم 5یمثل بـMenthaفي الجزائر جنس الـ )Quezel et Santa)1962حسب 

M.pulegiumL., M.aquaticaL., M.Spicata L.em.Huds,

M.Longifolia (L.)Huds ,M.rotundifolia L.

:في الجزائر ھي حیث األكثر وجود،فیما بینھا و تعطي أنماط ثابتةغالبامختلف األنواع السابقة ھجنتت

M.Durandocna Malinvaud (Stil.aquaticaxSpicata)-

M.niliacc jacq (M.Longifolia x rotundifolia)-

M.Schultzii(M.aquatica x rotundifolia)-

                                     -M.piperita L.

.و ھذا األخیر غالبا ما یزرع

ان   یبالعقل من األفرع والسوق المفترشة، و بتقسیم النباتات القدیمة، وعیتكاثر النعنا ي المك مكن أن تزرع ف

ي دیسمبر و جانفي   المستدیم في أي وقت من السنة ماعدا أشھر شدیدة الب ات معمر لكن     .رودة ف اع نب النعن

د   و للح.من المستحسن تجدید الزراعة كل سنتین أو ثالثة  صول على زیت النعناع یبدأ قرط النبات عادة بع

ى  ا إل ول طولھ رة و30وص ار مباش تح األزھ ل تف م و قب رع لییس رك ف ات أن یت رط النب د ق ى عن ھل سراع

وع    .)2006حمزة،(من الزیت%1.5إلى0.7اق الجافة على تحتوي األور.ثانیةتجدیدھا مرة  ا الن د اخترن و ق

Mentha spicata L. في دراستنا.

I-2 -1 -وصف النبات
Mentha spicata L.ھ را  شعر والیحتوي على ، ریزومات زاحفةلھ حة عطر   ئھو نبات معمر و ل

ة ن أن ،قوی اع یو یمك ى ارتف و حت دم1نم ـی،.ق رف ب فویةتنتspearmintع ة الش ى العائل ي إل Lamiaceaeم

(labiatae) ر و ین    یعتب ر انتشارا من ب واع  األكث اع أن ,.Arumugam et al., 2008; Chauhan et al)النعن

2009).
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سنابل ، التحتوي على شعر،مأخضر قاتنبتة ذات لون.Quezel et Santa)1962(M.Spicata Lحسب 

یزرع بكثرة، وھو غالبا تلقائي، یوجد في حوض البحر ) سم8- 4(منفصلة، دقیقة و متطاولة مزھرة 

).(.M.viridis Lیسمى او أیضNana»«»النعناع«ھ اسمیالمتوسط ، یطلق علضاألبی

 -2-2-I األساسیةالمكونات الكیمیائیة
ر      تتمیز  ائي كبی وع كیمی اع بتن واع النعن وجي   ،معظم أن ا المورفول اظ على  مع  نظرا لتغیرھ ات  الحف مكون

نعكس     االختالف.الزیت األساسي  ذا الجنس ی راد ھ ى الكبیر في تركیب الزیت األساسي الموجود في أف عل

ات         ذه النبات ن ھ ا م ل علیھ ة المتحص یة التجاری وت األساس ن الزی دد م ،Carvone،dihydrocarvone(ع

menthol،menthone،pulegone،Linalol ،وLinalyl acetate(. ذه  نم ین ھ ات ب ـ االمركب ھو  Mentholل

ھ          ات و ل ار النب ي أوراق و أزھ ة موجودة ف دد خاص ي غ تج ف في  استعماالت المنتج التجاري األساسي، ین

).(Silva et al ., 2006صناعات الغذاء، التجمیل و الصیدلة

ون ت  یتك ة  spearmintزی ات األحادی ن التربین ارفون monoterpenoidsم ل الك ون ،Carvoneمث اللیمین

limonène،ون انتوا،menthoneمنت ون،mentholللم دیكارفول،pulégoneالبلج -سو،dihydrocarveolدی

.tocopherolضد تأكسدیة أكثر منللنشاطیةعالیة البعض منھا لھ قدرة، s-carvone كارفون

ات      دات وتربین والت و فالفینوی ن الفین ات م دة مركب ف    )terpenoid(ع ن مختل ا م ددت انطالق د ح ق

ات  ر ذوبان   و،spearmintمستخلص والت األكث ن الفین ة م اء  ی ي الم ،eriocitrin ،luteolin،glucosideف

apigenin،acacetin، thymusin،thymonin، sideritoflavone،و diosmetin.

ك خصائص   وجدت أنھاBوmonoterpenoids spicatoside( A(األحادیة الجدیدةتالتربینانوعین من  تمتل

.)(Arumugam et al., 2008ف من األلمیووقف النزیف والتخفھاب،مضادة لإللت

ت Mentha spicataزی Lون ارفون یك ي بالك ھ،carvoneغن ذي یعطی ةال زةالرائح ھةالخاصالممی .ب

Chauhan et al., 2009)( ،ت أساسي غني    ھذا النوعأصبحوقد ارفون بالمصدر األساسي لزی أجل  من الك

.)(Patra et al., 2001یزرع بشكل واسع في العالملذاات،العطور و المنكھصناعة

وراثي و      ب ال ر بالتركی د كبی ى ح أثر إل ة یت ات العطری ن النبات ر م یة لكثی وت األساس ي للزی ب الكم التركی

یل   ة المحاص ات و كثاف ر النب اد، عم ت الحص ل وق ة مث روف الزراعی ث(Chauhan et al.,2009)الظ حی

ارفون    ز الك ف تركی وراثي و الجغرافي     بص یختل رة حسب أصلھ ال الزیت  ، )Edris et al., ,2003(فة معتب

ة  واع الثالث ذه األن ي ھ ط ف جل فق ارفون مس ي بالك ي الغن و،M. longifolia،sauveolensMاألساس

M.spicata,)Edris et al., 2003(.
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-2-I3- استعماالتھ
ا خصائص     اع لھ واع النعن ل أن طة،ك كنة آلالم امنش اح  مس اردة للری بطن و ط ;Bretrand,1991)ل

Sijelmassi.1993).ي        و ع ف كل واس تعمل بش ادیة و یس ة اقتص اع أھمی ت النعن رات   لزی ال المستحض مج

ور  ور والعط روبات و الخم ات و المش ة و الحلوی واد الغذائی ل و الم رات التجمی یدالنیة و مستحض الص

(Khanuja et al 2000; Brada et al., 2007;Arumugam et al., 2008).

رف ی Mentha spicata.اتالنبع Lىھبقدرت ذاكرةعل ي ال ادة ف ع أو الزی تخل،رف ى األوراق مس ص مغل

اب،      یستعمل الج اإللتھ ة، ع بطن، الدوخ اخ ال ة و    للتخفیف من انتف اب القصبات الھوائی یطرة إلتھ ى  الس عل

ارد    ة و ط ادة منبھ ا م ن كونھ ال ع ل، فض اء الحم ؤ أثن احللةالتقی ھ   ف، ری روف ل و مع ا ھ اع كم ات النعن نب

ات   ;Edris et al.,, 2003)التشنج وخصائص مضادة للحشرات، المیكروب Arumugam et al., 2008).  ا كم

ھ منشط و   د  أن دة و    للمفی راض المع مي وأم از الھض ل  جھ ى یؤك ة  عل كل الصلص ,.Chauhan et al)ش

2009).

أغراض أساسي من أجل التعطیر، إنتاج العطور، و یستخدم النعناع إما في شكل عشب أو على شكل زیت

al.,2000; (Khanujaالطبخو في يرا في الطب الشعبیستعمل كثیحیث،Edris et al., 2003)(طبیة et

.Brada et al., 2007) یة   بشكل كبیرالنعناع یزرع ھ األساس ,.Khanuja et al)من أجل الحصول على زیوت

.)Edris et al., 2003. (فأصبحت تجارتھ مربحة(2000

I-3-البسباسLe Fenouil

ات  م النب ي عل باس ف مى البس يMillerFoeniculum vulgareیس يوھ ة تنتم ى النبت ة إل عائل

Foeniculum.(Lazouni et al., 2006)الجنسإلىو ینتمي ).Apiacées) ) (ex-Ombellifèresةیالخیم

ة   Foeniculumاسم ن الالتینی أتي م أل  Foenumی ي الك ا    ،)Foin(وتعن د جفافھ ى األوراق بع م  .إشارة إل اإلس

ي  ي العرب ة:المحل نج،)Besbaça(البسباس بت،)Razianedj( رازی ،)Chebets( الش

ة و الكلسیة    .) Naffa) (الثمار(النافا ،)الثمار()(Chemarالشمر اطق الجاف ي المن ازل  ،نجدھا ف ب المن و بجان

ون أخضر    .البحرعلى حافة الحقول و الطرقات و ة ذات ل اتم و ھي نبت ة   عشبة معمرة  و،ق ا منطق موطنھ

نبتة عطریة تنمو بشكل تلقائيتعتبروالجزائركثیر اإلنتشار في ،البحر األبیض المتوسط

(Beloued, 1998; Dellil, 2007).      ذور ق الب ن طری اثر بسھولة ع زة،  (یتك ة أصل   )2006حم یةوھي نبت

المعتدلة المناطقفي جمیع أنحاءعلى نطاق واسع عیزر،لمتوسط و القوقازاشرق حوض البحر األبیضل

ل للطھي             ى نطاق واسع كتواب ة المستخدمة عل اره العطری ن أجل ثم الم م ن الع و شبھ المناطق المداریة م

(Lazouni et al., 2006; Singh et Kale, 2008).ن  مناطقیزرع في ا كثیرة م یا أوروب تم استیراد  وآس هوی

د  من ر والصین، الھن ر  .(Türkyılmaz et al., 2008)ومص ا    االستعمال كثی ة، حالی ده الطبی ن  ی لفوائ زرع م

ذاق مر و    أجل االستعماالت الصناعیة، البسباس لھ عدة أصناف بریة بثمار نوعا ما حلوة، فلفلیة أو ذات م
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و    ن  البسباس (Lazouni et al., 2006; Singh et Kale, 2008).صنف مزروع حل ة،   م ات الطبی الخیمی

.anéthole(Lamarti et al., 1993)ـللمن المصادر األساسیة ھوالعطریة و الصناعیة و 

I-3-1 وصف النبات
لألوراق ،)Anis(قویةمترمتفرعة، برائحة ینسون2–1نبات معمر عموما، ذو سیقان مرتفعة بـ 

و تحمل األزھار في نورات خیمیة مركبة شعرالغالف عند قاعدة العنق و مقسمة إلى أقسام دقیقة شكل 

و تتكون من ثمیرتین و تعطي مم عرض3مم طول على 5بـ الثمار متطاولة،من غیر غالف أو قنابات

قوي األزھار صفراء و ھو نبات، مع ذوق حلو و لكن یكون نوعاما مر في الحالة البریةرائحة عطریة 

;Quezel et Santa, 1962; Beloued, 1998)ن و أوتجواشھرفترة اإلزھار تكون بین، أمردالبنیة

Lazouni et al., 2006; Dellil, 2007; Singh et Kale, 2008) .

I-3-2 - المكونات الكیمیائیة األساسیة
و ()(anétholeمن أنیتول% - 80%60زیت أساسي یحتوي على بذورالبسباس تتضمن  %10و) حل

) Mucilage(و من مزیج صمغي ) الذعمر أو((Fenchone)فنشونمن30%-

,2006; Türkyilmaz et al., 2008)زة ن و.);Beloued, 1998حم د  الم رى فالفونوی ات األخ مكون

seflavonoid ،ارین یدات،secoumarinكوم ون.glycosidesوجلیكوس ي  یتك ت األساس ـالزی Foeniculumل

ذي  anétholeالعنصر الرئیسي من وفر ال دة ةمناع ی ) 2007(Dellilحسب .)et al.Türkyılmaz,2008(جّی

ي  ات ھ م المكون إن أھ ة ، anéthole ،Fenchone،phénol،camphène،phèllandrèneف اض دھنی أحم

ین یة و البكت ب.pectineأساس ذلك حس ھ ) Bruneton)1999و ك ىفإن وي عل ، Anéthol ،Fenchone :یحت

estragole)Méthyl-chavicol(،باس و ى  ثمارالبس وي عل ، Furanocoumarines:impératouneتحت

bergaptène،xanthotoxol.الـ أنیتول یتمیزanéthole  د المركب األساسي لبذور البسباس بأن لھ نشاطیة ض

.)(Anand et al., 2008السرطان

ي Bencheikh(2005) دراستھا من طرفأعطت  ة بوسعادة  ف ر (منطق ا ،%2.28مردود  ) الجزائ ا مردودأم ھ

ا  مقارنة مع مر ، %2.15ى أعطet al. (2006)Lazouniمن طرف دراستھا في الغرب الجزائريعند  دودھ

ا  ي فرنس د2.1ف ان 0.72، الھن ذه   .%2.7، و الیاب ا ھ بة مردودھ انس ناعات   تعطیھ ي ص تعمالھا ف زة إس می

ة  ناعات الغذائی ل و الص یدلة، التجمی ة ،الص ذه النبت ة ھ ذلك دراس اق(وك ذور، س ذورج ي )و ب رب ف الغ

ن  واد األیض  الجزائري أین یكثر تواجدھا قد بین أن محتویاتھا م ة م ان  )(métabolites primairesاألولی ك

اآلتي ات 17.5%ك بة للبروتین دات 12%،بالنس ن اللیبی ة م بة مھم ي نس اوھ ببالأم یدا لةنس و س تلغل

كریات( عیفة)الس ي ض ظ لل .%13فھ ل المالح د القلی ة م التواج ات الناتج ضن مركب انوياألی الث

)(métabolisme secondaire ل أثیر    یsaponosides وflavonoïdes مث دون أي ت ة ب میة النبت ل س جع

(Lazouni et al.,2006).
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I-3-3- استعماالتھ
Foeniculum vulgare  ات دامى         معروف الھو النب ت ق ذ وق ازات من ة و طرد الغ ي التھدئ ھ ف بمیزت

ل  .)Türkyılmaz et al., 2008(المصریین  ي الطب      تمث ذور الجزء األساسي ف طة،  الشعبي، وھي   الب منش

ة  المعدة،ضد انتفاخ البطن، تشنج للریاح،طاردة للھضم،ةمساعد ون اللتھاب  ، للصدر نافع والتھاب  القول

ة   اتیزم وفشل القلب  ،الشعب الھوائی درة  ،والروم ول،م د    للب ب ل درة للحلی ذلك م عات ىو ك دعم م،المرض

.(Beloued, 1998; Bruneton, 1999; Dellil, 2007; Türkyılmaz et al., 2008)للمسنیننشط ملقلب، ول

تعمل  ھی تس دیا لتس باس تقلی ذور البس ى  لج ن الكل اء م ة الم ز إزال م و تحف ول و الھض ائف التب بو ظ حس

Bruneton)1999(كمسھالترھا عتبنحیث. (Singh et Kale ., 2008)

مدرة للبولھي كذلكو، )Beloued,1998(الثديھرة فتستعمل ككمادة فوق احتقانأما األوراق و القمم المز

 (Singh et Kale., 2008).ق تملك التيللبسباسةالمجففللثمارةبالنسب ة وعب م طیب   رائح ة وطع ،عطری

اق اللحوم والصلصات    ءالحساتعطیرفي متستخدفإنھا ات أیض  ، وأطب دة  . اوالحلوی ر مفی ي أمراض   تعتب ف

ین  د .الصدر والطحال والكلیت ت وق یة لبذورللبسباس   بین وت األساس اح و     الزی ا خصائص طاردة للری أن لھ

ل   .البطن آالممنشطة كما أنھا تزیل  ن م كما أن إدراج بذور البسباس في النظام الغذائي من المحتمل أن تقل

.)Singh et Kale., 2008 (مخاطر اإلصابة بالسرطان

ار ا   تھابللالالمضادة ألنشطةا ن طرف     لو المسكنة، و األنشطة المضادة لألكسدة لثم د درست م بسباس ق

Choi et Hwang نة باس  لل. 2004س یة للبس وت األساس اطیزی ة وةنش د بكتیری د فض یةیض ا روس ، أم

ة      فقدالمستخلصات المائیة و اإلیثیلة لبذور البسباس ي دراسات مخبری دیة ف د تأكس ،أظھرت خصائص ض

ھ تجارب   Alzheimerأنھا تساعد في مرض فقدان الذاكرة لمستخلصات المیثانولیةكما أظھرت ا وھذا مابینت

تخد كما.)Singh et Kale., 2008(مخبریة على الفئران ات   میس ذا النب ى    ھ ى نطاق واسع عل شكل شاي   عل

.)(Türkyılmaz et al., 2008أطفال و كباراألعمار،البطن لكل آالمإلزالة 

ات   على أالصیدلة في بھوكذلك یسمح،ھغلیبعد أن یتم ك یمكن أن یستھل كشاي ن یستعمل على شكل حبیب

ي    100في ) ةملعقة صغیر1(منھغ5األخیر، لھذا الشكفي . عضوي اء المغل ن الم ر م ى  ملیلت وي عل تحت

تخلص غرام من0.12؛ dextroseغرام من 3.15(غرام من الكربوھیدرات 4.88 0.005؛ mFoeniculuمس

.)2008et al.,Türkyılmaz()الطبیعيFoeniculumرام من معطر غ

I-4 -الثومL'ail
Allium L.غیر متفرعة سیقان ال، تقریبا، األوراق كلھا قاعدیة بصلي  ذو بصلة مغلفةھو نبات

،)مظلة(خیمة لتحمل في قمتھا أزھار حیث  ینشأ اإلزھار في نقطة واحدة و یبلغ علوا واحدا ویعطي شك

غالف .إلى بصیالت لھ مصرع أو مصرعین، یتحول عادة مد غشائيبغاإلزھارقبل ةمغلفون األزھارتك
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المبیض یحتوي على .عتین كوكبیتین وفي مجمأسدیة 6.ملتحمة في القاعدة الكأسوریقات6الزھرة بـ 

.Quezel et Santa)(1962,ثالث حجرات، البذور سوداء

التي تشمل الخضر الھامة مثل البصل AlliaceaeعائلةAlliumنباتیا الثوم ینتمي إلى جنس

Allium cepa و الكراث األندلسيA.ampeloprasumالكراثوA.ascalonicum.

یغتھ الصبغیة   وم ص ري 2x=16=n2الث ون خض اثره یك یا الوسطى  همركز .تك ي ھو آس ز واألساس المرك

اطق الق  ط و من یض المتوس ر األب و البح انوي ھ ازالث ت. وق ت  عرف دم، وتم ذ الق ول من وم كمحص ة الث قیم

ارات من       .سنة5000زراعتھ ألكثر من ذاء و دواء و بھ م استخدامھ كغ ت ت ذا الوق طرف عدة  خالل كل ھ

ط    یض المتوس ر األب یا و بح ي آس ارات ف وم  .حض ة للث واع المختلف نفاألن ىتص ات إل ة مجموع :أربع

longicuspis, ophioscorodon, sativum, subtropicalوشبھ المجموعةpekinense.حیث تعتبر

longicuspis لیة ا األص رض أنھ ة و یفت دم مجموع ophioscorodon،أق یا, ي آس ر ف طى تنتش و،الوس

sativumو،منطقة البحر األبیض المتوسطتنتشر فيsubtropical في جنوب و جنوب شرق آسیا و أخیرا

.(Paredes et al., 2008) شرق آسیاتأتي منpekinenseالشبھ المجموعة

م،   و تبین تنوع مورفولوجي واسعاالنتشارالثوم من األنواع النباتیة كثیرة  ن العق رغم م ین  حیث  على ال یب

ل   زراعیةومورفولوجیةتغیراتالثوم ي الخصائص مث ات     واسعة ف اع النب م البصلة و ارتف ون و حج ،الل

ع الظروف    ،السبات ،مقاومة التخزین الحصاد، قدرةأیام ،اإلزھار، و عدد و حجم الفصوص ف م و التكی

التحالیل للتغیرات المورفولوجیة و الفیزیولوجیة للثوم بتقسیم النوعت سمح.المناخیة الزراعیة 

 Allium sativumتینیإلى مجموعتین بستان) sativum المتوسطاألبیضالعام أوثوم البحر(

.(Paredes et al., 2008) )یويالثوم األس(ophioscorodonو

ة تقریبابصفةأحیانا.Allium sativumL)(ینمو الثومفي الجزائر  ات بصلي معمر    ،تلقائی معروف و ھونب

ول         اتین و الحق ي البس زروع ف ا م ون عموم زة، یك ھ الممی ة برائحت رف خاص ع یع رف الجمی ن ط مھ.م اس

وم   ن البصلة     .Tsoum((Beloued, 1998; Dellil, 2007)(أو تسوم )Toum(المحلي الث تفصل الفصوص م

أو الربیع المبكر جدا في تربة سم في منتصف الخریف5سم  و على عمق حوالي 15و تزرع على مسافة 

ري الج ، ووالنبات یحتاج إلى شمس ساطعة،لیھا سماد عضوي حدیثإو لكن مضاف ،غنیة د في  یّ یجب ال

ع األبصال    ،الري و عندما تصبح األوراق صفراء حیث یوقف،األوقات الحارة حتى بدء النضج یجب رف

.)2006حمزة، (°م15و تجفف في الشمس و تخزن جیدا على درجة 

اثر ن تك م م ى رغ ر هعل ي عب إنال جنس رون ف ومالق افظ یالث وعح ى تن نمطعل اھرال ف يالظ ین مختل ب

خة  ذا والسالالت المستنس وارث و     ھیجعل ما ھ ق الت الي لتحقی وع المث وع االن رة   .)Dellil, 2007(لتن تكون فت

.(Maas et Klaas, 1995)جنیھ آخر الصیف
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I-4 -1-وصف النبات
ارتفاعھ ھونبات معمر، قد یصل  .Allium sativumLفإن )2006(و حمزة )Beloued)1998حسب

ى راء   40حت یقة خض تطیلة ض ھ أوراق مس م، ل اء    س ة بیض ة كروی ة خیمی تج رؤوس زھری ة و ین رمادی

رة ل ف، مغلمحم ارة قب ائیة،اإلزھ ات غش ي قناب وص ف ن الفص رات م تج عش لة تن ة البص ة، مرتب متطاول

اء أبیض     ة بغش رى و مغلف و األخ ر      .الواحدة تل اطق البح لي لمن لب معمر، أص ص ص ن ف ارة ع وم عب الث

.(Gupta et al., 2008) األبیض المتوسط من إفریقیا و أوربا

 -2-4-Iیةالمكونات الكیمیائیة األساس
ادة الن  ن بصلة   ش الم ة م وم طة المستخلص ى     الث ار یشتمل عل ت طی ارة عن زی و سیدات  عب ي غل الت

ة   ن األلسین       تتحلل لتعطي مركبات كبریتی ھ یتكون م ث أن ات  ،Allicine)(متطایرة، حی ، (sulfides)الكبریت

ات     Allinase)(م ألیناز یمن أنزو(diallyle) الدیالیل ى الفیتامین وي عل ا یحت د  A1،B1،B2كم ، و نیكوتیالمی

.);Beloued, 1998حمزة (Dellil, 2007 ;2006,وھذا الزیت لھ تأثیر المضاد الحیوي.و البكتین 

ي            ة ف ة الذائب ات العضویة الكبریتی ت الخاص و المركب ى الزی ع إل ة ترج ة و العالجی ھ الوقائی م تأثیرات معظ

وم، الماء  ث التي تكون مسؤولة عن رائحة و عطر الث ى رائحة و       حی وي عل ذي ال یحت ي ال ض األمین الحم

)(allinaseAcystein sulfoxidelyaseستقلب بواسطة أنزیم األلینازیالموجود في فصوص الثومalliinھو

ن ي األلیس ولفنات)allicin(لتعط م   thiosulfinates و تیوس الثوم تض ة ب رى خاص ة أخ تقلبات ثانوی و مس

glutamylpeptide-7 ،scordinins،steroides،terpenoides،flavonoides  ون ا تك رى ربم والت أخ و فین

وم    ا الث ي یوفرھ ة الت أثیرات العالجی ن الت ؤولة ع ة .مس ات المختلف ي thiosulfinatesوallicinlin المركب ھ

.)(Shokrzadeh et Ebadi, 2006مصدر خصائص الرائحة عند الثوم

I-4 -3 - استعماالتھ

ھاخصائصلالثوم عشبة طبیة.)Gupta et al., 2008(الطبي إلى الثومتأثیرالنسب السنین منذ آالف

دموي، مضاد         ،كثیرة فیعتبر طارد للدیدانال ول، مخفض للضغط ال در للب ز، مطھر، م منخم، منشط، محف

ة األوردة و          ى حمای ؤدي إل ث ی ة حی توى األوعی ى مس ة عل ائص مھم ھ خص اتیزم، ول رایینللروم ، الش

ا،    بلتھاایستعمل ضد  دم، مضاد للبكتیری مدر  القصبات، الربو، مطھر لألمعاء و ینقص نسبة السكر في ال

و ، مضاد للسرطان، ءللصفرا نان، البواسیر،        نكما یك د آالم األس ب، ض د السموم، التصفیر والّكل د ض مفی

طرابات المعدیة و آالم الكلى، یكون حافظ ضد األمراض ن الت     االض ة ع ة و الھضمیة الناجم دخین و القلبی

دئ   و مھ ا  ھ تعمالھأم ارجاس اب          يالخ بخ إلكس ي الط را ف تخدم كثی ا یس د، كم رار الجل ى احم ؤدي إل ی

م  ا  ،);Beloued, 1998حمزة  (Dellil, 2007 ;2006,الطع وي،   كم ر مضاد الحی افظ للمناعة، ویكون    یعتب ح

ؤولة    ة المس ة المعوی ا الممرض وان،    مضاد للبكتری ان و الحی د اإلنس ھال عن اد  عن اإلس ا مض ون دائم و یك
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ح              ى و الرش اد للحم ل، مض رض الس اد لم ة ومض ادات الحیوی ة للمض ون مقاوم ي تك ا الت للبكتیری

Shokrzadeh et Ebadi, 2006)(.

دم، و     حكما ینص ي ال بة الكولسترول ف ة    یبھ لخفض نس ع الصفائح الدموی بط تجم ل من   و ث و یقل مخاطر  ھ

روتین اإلنقاص من  اإلصابة بمرض تصلب الشرایین، كما یؤدي إلى دھني، الب حوقھ    ال ن مس تھالك م االس

ن  یقلل من تراكم الدھون في الكبد،قد راز كل  والزیادة م راز   أحماض إف ي الب ادة   والصفراویة ف ذلك زی ك

ة، األ        .القدرة المضادة لألكسدة ات عضویة كبریتی ى وجود مركب أثیرات تنسب إل ذه الت ی كل ھ allicin)(نلس

وم  ا  .أساسا في الث ن أن یكون على             كم ر م د أكث ون مفی وم الطازج یك رى أن الث ى ت أن كل الدراسات األول

,.Shalaby et al)أشكال أخرى 2006, Gupta et al., 2008).

من وقایة العالج أو لنمو و كمضاد حیوي لللأن الثوم یمكن أن یستعمل كمشجع تائج األبحاث نبینتو كذلك

ماك ل    ل األس درة تحم ع ق راض و لرف دة األم ات المجھ ي أن  لبیئ ذلك ینبغ حوق و ل اف مس ى  یض وم إل الث

Shalaby et(العذبةالوجبات الغذائیة ألسماك المیاه al., 2006(.



33



34

I-الزیوت األساسیةLes huiles essentielles

I-1- تعریف الزیوت األساسیة
ن  یعطریة زیتیة سوائل)تسمى أیضا الزیوت الطیارة(األساسیة تالزیوعتبرت تم الحصول علیھا م

ة و تصنع     وھي Prabuseenivasan et al., 2006) .(المواد النباتیة ة قوی ز برائح مركبات طیارة معقدة، تتمی

ة،   تقلبات ثانوی ة كمس ات العطری رف النبات لمن ط ائي أو تتحص التقطیر الم ا ب ي علیھ ار الت ر بالبخ التقطی

ا  و ھي، )Bakkali et al., 2008(من طرف العربطالعصر األوستطورت أوال في  ن   عموم تستخلص م

ة   ات العطری ودةالنبات ى    الموج ة إل دول المعتدل ي ال ل ف ارة مث ط و دول   الح یض المتوس ر األب دول البح

ث االستوائیة، ا حی ي الطب الشعبي      أنھ م ف ل قسم مھ ن (Bakkali et al., 2008) .تمث دھا أنیمك ي نج كل  ف

)الجذور، القشرة و الخشب الثمار،،البذور،و السیقاناألفرعاألوراق،األزھار،البراعم،(أعضاء النبات

رزة، في      ا المف ي الخالی زن ف ا    و تخ وات، خالی ة  اليوف البشرة التجاویف، القن ات الغدی glandes de)خملی

trichomes).األوراقو ھي أساسا موجودة في); Bousbia et al.,2009Bakkali et al., 2008.(

ات بسیطة، و لكل          مركباتبلیستالزیوت األساسیة  دة جزیئ ات لع ا تجمع ا  بسیطة، و لكن ھي عموم منھ

ات تربین   مشتقة ،Lamendin et Toscano,2004)(محددة صخصائ  ن مركب ا م ة كیمیائی ،ةنیوكسیجی واألی

ات   ذه المكون ن ھ ل م ارةي فھماستك دة أو ض أثیرات مفی ن أن .)(Prabuseenivasan et al., 2006ت یمك

ا  یتصنف على أنھا خلیط معقد  وي عموم ى  حت ن   عل ر م ف ینتمون    20أكث ا  مركب مختل ى فئ ة  تإل كیمیائی

و، المرحلةعلى نوع النباتات، الزیوت األساسیةركیبتیعتمدفي الواقع.مختلفة ة   نم و  للالظروف البیئی نم

.)(Bakkali et al., 2005صستخالاالعملیةوعلى جزء النبات المستخدم في ،)التربةوالمناخ،الموسم، (

،مفروغ منھ، و لكن أیضا یجب معرفة مصدرھاشيءأھمیة معرفة العائالت، األجناس، و األنواع النباتیة 

ث االحی ابھةالتنبات امتش یة   ،نباتی وت أساس ي زی ةتعط ل  مختلف ل اإلكلی ف)romarin(مث ھممیزاتتختل

ا، أو  ھالبیوكیمیائیة و خواص ا   جزر حسب مصدره إن كان من شمال إفریقی ن فرنس ، حیث  الكورس، أو م

ة   ة (نوع نباتي واحد بداللة ظروف مختلف عة ، الترب مس أش ات  ،موسم القطف  ،الش تستطیع أن  ) أجزاء النب

ة   ة مختلف یة بتركیب وت أساس ي زی ذه .تعط اتھ وماالختالف د مفھ نمتول ائيال ذ،chemotypeط الكیمی الھ

ذن یجب أن نستعمل الزیوت األساسیة إ.زیوت األساسیة تكون ضروریة قبل أي استعمالالتصنیف معرفة

أن  .مضمونیكونو الناتج النھائياالستخالصذات النوعیة الجیدة للنوع النباتي المضمون و بذلك  علما ب

ل  (حد من جزيء وا یاحصرفتتألبعض الزیوت األساسیة  ین أو أو)Mentha pulegiumمث ة اثن ل ثالث مث

)Salvia sclarea rosaedora ،Citrus reticulataو (Eugenia caryophyllusددة ا متع ن معظمھ و لك

(Lamendin et Toscano,2004) .)الالكیمیائیة أممن نفس العائلةجزیئات(الجزیئات
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ار   ط یخت ت ستخالص إنم ھ  الزی رض من ب أن    للحص.حسب الغ ب یج ت التركی ت أساسي ثاب ى زی ول عل

اخ مشابھ و یقطف في             ة مشابھة و من ي ترب ن نمى ف اتي أی یستخلص تحت نفس الشروط لنفس الجزء النب

.)(Bakkali et al., 2008نفس الفصل

ر     الزیت األساسيأن یفصلیمكن اء، التقطی ر بالم ل التقطی ذیبات   بالبخار، بعدة طرق مث االستخالص بالم

وی  ر بالبخار ھي      (Bousbia et al, 2009) ةالعض ة التقطی ن طریق ر ولك یوع األكث اج   اش ي اإلنت .التجاري ف

اك   وع  3000ھن وت األساسیة   ن ة، من الزی ا المعروف ي سوق العطور    300منھ ا ف ة تجاری یدل،مھم ، ةالص

حة و التجم   ة، الص ة، األغذی ب أن  .)(Prabuseenivasan et al., 2006ل یالزراع ا یج ظكم ي  تحف ف

دا عن الضوء، و             ارد، بعی ان ب ي مك ق، توضع ف ة الغل دا و محكم وءة جّی ارورات ممل ا غنی   ق ا أنھ ّدا ةبم ج

ى حد    غ0.80-0.30(یجب أن تؤخذ بجرعات ضعیفة فبالمكونات الفعالة،  وم كأقص ي الی م    ) ف ق الف ن طری ع

.)(Rubin, 2004أو لإلستعمال الخارجي

 -2-I الخصائص الفیزیائیة
ذیبات       ساسیة ھي سائل طیار، شفاف، نادرا ماالزیوت األ ي الم دھون و ف ي ال ذوب ف ون، ت یكون مل

.(Bakkali et al., 2008)العضویة و ھي عموما ذات كثافة منخفضة أقل من كثافة الماء 

ا  عمعظم الزیوت ال ر س ا أن        ئطریة تعتب ا إم ل منھ ة و القلی ة العادی ة الحرارة الغرف تتصلب أو  لة تحت درج

الزیت األساسي كثافة، حة عطریة قویةئذات را، )°م8-5(د تعریضھا لدرجة الحرارة المنخفضةتتجمد عن

اء     یھو یزو 1.69-1.45یتراوح بینھامعامل انكسار، ئيتدلنا على تركیبھ الكیمیا ل إنكسار الم د عن معام

رارة  ة ح ي درج ي ف ـو °م20النق در ب ذي یق د، (1.333ال ر.)2000أبوزی ب أن نف ا یج وت كم ین الزی ق ب

.)(Belaiche, 1979األساسیة عن الزیوت الثابتة مثل زیت الزیتون، والدھون الموجودة في النبات 

I-3-ئيالتركیب الكیمیا
د ّدخلیط طبیعي جيالزیوت األساسیة ھ ى   ،معق وي عل ى  20یحت ة    60إل زات مختلف .مركب بتركی

یة بت    ات رئیس ة مكون ـاثنین أو ثالث م ب ا تتس بیا  إال أنھ ة نس زات عالی ات  )٪70-20(ركی ع المكون ة م مقارن

ارفكرول  . بكمیات ضئیلةةاألخرى الموجود ات األساسیة    %)27(و التیمول  %) 30(مثال الك و ھي المركب

ـ  یة لـ وت األساس ـ %)68(لول او لینOriganum compactumللزی یة ل وت األساس Coriandrumللزی

sativumللزیوت األساسیة لـ%)19(تنون و المان%)59(، والمانتول Mentha piperita.  ا دد  عموم ذه  تح ھ

.المكونات األساسیة الخصائص البیولوجیة للزیت األساسي 

وعتین من أصل صناعي مختلف      تضم  ات مجم ات و      .ھذه المركب ن التربین ون م یة تتك المجموعة األساس

نخفض     والمجموعة األخرىالتربینویدات  ي م وزن جزیئ ا ب ھي المكونات العطریة واأللیفاتیة، و تتمیز كلھ

.(Bakkali et al., 2008) )4شكل(
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I-3-1- التربیناتles terpènes

ة  ام مختلف كل أقس ة تش ة و الوظیف ب البنی دعى    ،حس ون ت یة الكرب دات خماس اد وح ن إتح نع م تص

ران   ات یتطلب    .isopreneإیزوب وي للتربین ق الحی ز  التخلی ،isopentenyl diphosphate (IPP)تصنیع المحف

.لمختلف أقسام التربینات prenyldiphosphateتؤدي إلى تكوین المحفز IPP) (المتكررة لـ االتحاداتحیث 

تم  ة بـ    ت رات الخاص ات     allylic prenyldiphosphateالتغی ب التربین ة بتركی ات الخاص طة األنزیم ن  بواس م

ي الخصائص   تحدثات، و أخیراأجل تكوین ھیكل التربین تغیرات أنزیمیة ثانویة على ھذا الھیكل لتساھم ف

ات  ة للتربین ة . الوظیفی ات األحادی ي التربین یة ھ ات األساس كتربینات )monoterpenes)C10التربین و السس

(C15)sesquiterpenes  ا د أیض ن توج ،hemiterpènes(C5)، (C20)diterpenes ،triterpenes0C3، و لك

(C40)Tetraterpenes أوكسجین تسمى تربینوید ، التربینات التي تحتوي على)terpenoides(

ة -أ ات األحادی ي :التربین ادھ رین   إتح ن اإلیزوب دتین م د )c10(لوح رة تتوج لبكث وت  %90مث ن الزی م

حسب ةالكیمیائییفیةالوظالمجموعاتمن مختلفكونو تت.تعرف اختالف كبیر في البنیة ،األساسیة

Bakkali et al.)2008(كما یلي:

:Les carburesالھیدروكربونات 

إلخ...)ocimene(، أوسمین )myrcene(مثل میرسین :)acyclic(غیر الحلقیة-

ة - دة الحلق یمین :)monocyclic(وحی ارا الس ان، ب ل التربین دران)p-cimene(مث ، فلون

)phellandrenes(...الخ

ة  - ین :)bicyclic(ثنائیة الحلق ارین  -pinènes(،3( البین افین  ،)(carene-3ك ، صابینان  )camphene(الك

)sabinene(... الخ

:)(Alcoolالكحوالت
ة  - ر الحلقی ول  :)acyclic(غی ل جرانی الول ،)geraniol(مث ترونیلول ، )linalol(اللین ،citronellolالس

الخ ...)Nerol( نیرول ، الLavandulolلفندلول

،a-terpinyl acetate(تربینول أسیتات -أ، )menthol(منتول :)monocyclic(وحیدة الحلقة -

.carveolالكارفیول 

،chrysanthenol الكرزنتنول ،)fenchol(، الفنكول borneolالبرنییول :) bicyclic(ثنائیة الحلقة -

الخ (thuyan-3-ol) أول-3-تیون

:)( Aldéhydesاأللدھیدات

الخ...citronellal )(سترونیلالل،)neral(نیرال ،)(géranialجیرانیال :)acyclic(غیر الحلقیة-

:)cétone(الكیتونات 

الخ ...tegetoneتقتون :)acyclic(غیر الحلقیة -
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ة - دة الحلق ون :)monocyclic(وحی ارفون ،menthonesمنت ون،carvoneالك ، pulegoneالبلیج

الخ...Piperitoneبیبرتون

أوبللون،thuyone، تیون fenchoneفانشون ،camphorكامفور :)bicyclic(ثنائیة الحلقة -

Ombellulone بنكمفون ،pinocamphone بنكرفون ،pinocarvone...الخ

:les estéresاألسترات 

،propionateأو البروبیونات linalyl acetateلینالیل أسیتات :)acyclic(غیر الحلقیة -

الخ...citronellyl acetateسترونیل أسیتات 

الخ...a-terpinyl acetateتربنیل أسیتات ، menthylمانتیل :)monocyclic(وحیدة الحلقة -

الخ...isobornyl acetateأسیتات-إیزوبرنیل:)bicyclic(ثنائیة الحلقة -

:Ethersاإلیثر 

الخ ...menthofuraneمانتوفران ،cineole-1,8سینایول -1,8

:Peroxydesالبیروكسید 

الخ...ascaridoleاألسكردول -

:les phénolesالفینوالت

الخ ...carvacrolو الكرفكرول thymolالتیمول -

ر ة لتغ ضتتع ات األحادی ة  التربین رات كیمیائی د ی ار،  عن ر بالبخ االتقطی ؤديكم دي ی تخالص التقلی االس

ذیب   العضویةبالمذیبات ة الم ذه الطرق   . إلى خسائر في المركبات الطیارة خالل إزال تھلكة و ھ للوقت  مس

.(Bousbia et al.,2009)والطاقة

كتربینات-ب ن اإلیزوب    sesquiterpenes:السس دات م الث وح اد ث ن إتح ون م ع و)c15(رین تتك توس

السسكتربیناتبنیة ووظائف ،حیث السالسل یزید من عدد الحلقات مما یسمح بتغیرات كبیرة في البنیة

:األحادیةشبیھة بالتربینات 

:الھیدروكربونات 

،cadinenes ،b-caryophyllene،Logifolene،  كادنین b-bisabolene، بزابوالنazuleneاآلزولین 

curcumenes،elemenes ، farnesenes،zingiberene... الخ

:الكحوالت 

Bisabol ،b-nerolidol،cedrol ،cadinenes،farnesol, ،carotol،b-santalol،patchoulol،

viridiflorol...الخ

: )cétone(الكیتونات

germacrone،nootkatone ،dionecis-longipinan-2,7-،b-vetinone،turmerones... الخ
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:Epoxideاإلیبوكسید 

.الخ...humulene epoxides، إمیالن ایبوكسید caryophyllene oxideأكسید الكاریوفیالن 

رة، ك وم،   مثال عن النباتات التي تحتوي ھذه المركبات ھي البرغموت، الكرفس، الكزب البتوس، الجرانی اوك

ون، المن   ال،     درین،العرعار، الخزامى، الصنوبر، اللیم ي، البرتق اع الفلفل اع، النعن ل النعن ، الصوجا،  اإلكلی

.الزعتر

-3-I2 - المركبات العطریة
ا بنسبة أقل    المركبات العطریة ) Bakkali et al.)2008 حسب مشتقة من الفینیل البروبان، تكون غالب

ات    عملیة.من التربینات  ان داخل النب ل بروب ة تكون  تصنیع التربینات و مشتقات فنی ن یمكن أن   مختلف ولك

ات    ،طریقةنفس التفرز في بعض النباتات ب ذه المركب ى ھ ال عل ي كمث ة زیت  ف ـ  القرف cinnamaldehydeب

.الخ...كمركب قلیل الكمیة، كذلك زیت القرنفل و زیت البسباسeugenolأوجینولكمركب رئیسي و

:المركبات العطریة تتضمن 

cinnamaldehyde:األلدھیدات-

cinnamic:لكحوالتا-

chavicol،eugenol:الفینوالت-

.anethole،elemicine،estragole ،methyleugenols:وكسيتمشتقات المی-

.apiole، myristicine، safrole:مركبات الدیوكسي مثیالن-

ب،  ، القرفة، القرنفل، البالینسونالنباتات الرئیسیة التي تعتبر مصدر لھذه المركبات ھي  سباس، جوزة الطی

ة     .estragon)(البقدونس، ساسافراس، الطرخون ة الخیمی ائالت النباتی ، الشفویة  Apiaceaeكذلك بعض الع

Lamiaceae،اآلسیةMyrtaceae،السذبیة, Rutaceae

ات    تقات الغلیكوزلون ل مش ة مث ة و الكبریتی ات األزوتی یونات )glucosinolates(المركب و إزوتیوس

isothiocyanate)()  وم والخردل   الموجودة في وت الث ا   )زی ز بأنھ واد األیض  تتمی ة م métabolitesالثانوی

secondaires)للعدید من النباتات أو للمنتجات المحمصة و المشویة(Bakkali et al., 2008).
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.(Bakkali et al., 2008)البنیة الكیمیائیة لمركبات الزیت األساسي: 4شكل 
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I-4- طرق استخالص الزیوت األساسیة

I-4-1-باالنجذاب ببخار الماء

-I4-1-1-التقطیر المائيHydrodistillation

ة   ادة النباتی ر الم ي غم ل ف رة تتمث ي دورقمباش ك   ف د ذل خن بع ذي یس اء ال وء بالم ىممل ة دإل رج

ان،   اثالغلی انس فیتك ر المتج ار غی ارالبخ طح ب ى س ل  و د،عل ي ینفص االختالف ف ت ب الزی

و قلة تعتبر ھذه الطریقة من أقدم الطرق المستعملة لسھولتھا و سرعة إجراءھا .(Bruneton, 1999)الكثافة

لبیات وتكالیفھا، ة    نأھامن س ن أن تتعرض   یبعض األجزاء النباتی رق  لمك ة الح ذلك یكون الزیت    ،عملی و ب

.)2000أبوزید، (و الكیمیائیةیة تغیر صفاتھ الطبیعنظرا لالنوعیةردیئ 

I-3-1-2-التقطیر البخاريla distillation à la vapeur

ة    ال تكون مالمسة للماء،ةالنباتیفي ھذا النوع من التقطیر، المادة  ر الكتل دخل عب حیث بخار الماء ی

ة     ت العملی ن وق اص م ة، لإلنق فائح مثقوب ى ص وعة عل ة الموض الف مكو النباتی ن إت د م ت  ، الح ات الزی ن

ة  ي الطاق اد ف ي و االقتص ت  .)(Bruneton, 1999األساس ي الوق ر،ف واع الحاض ن األن ر م تحدث الكثی اس

زة التقطی  ورة ألجھ ت     رالمتط اج للزی ادة اإلنت ر وزی ودة التقطی راء و ج رعة اإلج زة بس ار و المتمی بالبخ

.)2000أبوزید، (الطیار

I-4-1-3-عملیة التقطیراإلنتشاريL'hydrodiffusion

ار 0.15-0.02(بضغط ضعیفءدفع بخار الماتمثل في ی ة  ) ب ة من األعلى   خالل الكتل ى النباتی إل

ا حساسة     تكون نوعیة ، األسفل ب المنتجات المتحصل علیھ ن ال  وتركی ة ع ا  منتجات مختلف المتحصل علیھ

.)(Bruneton, 1999الكالسیكیةبالطرق

I-4-2-بالمذیبات العضویةاالستخالصExtraction par les solvants volatils

ي تق تعمل لعملیة االستخالصنس د  طّ مذیبات طیارة، والت ا بع واد ذات     لنتحص . ر فیم ى م ة عل ذه الطریق بھ

ول    ي الكح ذوب ف وام صلب و ال ت ول      ق ي الكح ذوب ف ة ت ة أو نقی واد مطلق ذه الم ة تصبح ھ د المعالج و بع

ارد ب.)Belaiche,1979(الب ار)Bruneton)1999حس ذیبات اختی دة الم ع لع ب أن یخض اییسیج ث ،مق حی

ة غ ،ةانتقائیة عالییجب أن تكون المذیبات ذات  ا درج ة لی بیا، ن منخفض ا ساكنة   نس ة،  ، )inerte(كیمیائی ثابت

ر  امة،غی ر س ةوغی ة .ملتھب دروكربونات األلیفاتی ي الھی تعماال ھ ر اس ذیبات األكث hydrocarbures) الم

aliphatiques)ا رول و منھ ان éther de pétrole)(اإلیثرالبت ان hexane)(، األكس و propane)(، و البروب

ة ذیبات خاص اتالم ل()solvants halogénés(الھالوجین ان شممث ان و اإلیث ور للمیث ور و الفل ) تقات الكل

.)thanol)é (Bruneton, 1999)وكذلك اإلیثانول
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ھت ة واج تخالصعملی ویة  االس ذیبات العض عوبابالم ة تص رتبطمختلف ةالبت ذه   درج ة ھ ى بانتقائی األول

ي الـ  دالمواننجد العد ید منالمركبات، حیث نستطیع أ ة، الفوسفولیبیدات،    ( مستخلصاتف وت الثابت الزی

ومرین ,الكاوروتینویید، الشمع ة سم      تتطلب  و ) و بعض من الك ة الثانی ة، و بالدرج ة الحق ة تنقی ذه  یعملی ة ھ

.)(Bruneton, 1999النھائيشكل آثار متبقیة في المستخلص و وجودھا علىالمذیبات

I-4-3-طریقة المراثةL'enfleurage

ذ تتمثل في وضع األزھار مالمسة لجسم  ت األساسي   تیيدھني ال دھني     شبع بالزی زء ال ذا الج م ھ ، ث

ة و تعوض باالستخال    تیيیستخلص بمذیب الذ دة و مكلف ذیبات  بصبخر تحت الفراغ، ھذه الطریقة معق الم

.)Belaiche,1979(العضویة

I-4-4-بالعصراالستخالصl'extraction par expression

مین   آلة،أو بواسطة دویا،یعصر القشور تم ی ى قس د،  الطریقة تتمثل في قطع الفاكھة إل بشكل متعام

رك       م تت ل ث ة تبل ور المفرغ ب، القش زع الّل م نن وث ى الزی     10لي اح ول عل غط للحص م تض اعات، ث ت س

عصیر الفواكھ من صباستخالھذه الطریقة التقلیدیة قد تم التخلي عنھا تماما من أجل آالت تسمح .األساسي

).Belaiche,1979(جھة و الزیت األساسي من جھة أخرى

-I4-5-باستعمال الـ ستخالصاالCO2عائالمExtraction au fluide supercritique

ة النباتیة لجمیع النباتات العطریة بواسطة استخدام ثاني أكسید  یتم استخالص الزیت الطیار من الماد

ة    .السائلالكربون  و یعزى ذلك إلى أن أكسید الكربون یعتبر من المواد الغازیة تحت درجة الحرارة العادی

ع    ر     و،و السائلة تحت درجة الحرارة المنخفضة و الناتج باستعمال الضغط المرتف ة غی ادة خامل ھ كم ألھمیت

امة ذلك ،س ادة ال    و ك ائي للم ل الكیمی دوث التفاع دم ح ع ع ا م ایره طبیعی ع   لتط ري م ت العط ة للزی تربینی

واء     ناألوكسجی ة مباشرة للھ رى المعرض الحر للھواء الجوي أثناء عملیة اإلستخالص بعكس الطرق األخ

د،  (الجوي ز الزی  .)2000أبوزی ار المستخل  تیتمی ة المستخل    صالطی وت المماثل ع الزی ة بطرق   عن جمی ص

ھ         :أخرى مختلفة لألسباب التالیة  ذیبات العضویة، احتوائ ا الم ن بقای ى الرواسب السامة م لعدم احتوائھ عل

ى جم  ا   یعل ع مثیلتھ ا م ا و كمی ة نوعی واد األخرى العطری جنیة و الم ة و األكس ات الھیدروكربونی ع المركب

ي الصفات الطبیعی    لألصل النباتي  ھ ف ھ    قبل استخالصھ، ارتفاع جودت ة، عدم احتوائ ة و الخواص الكیمیائی

دم حدوث     ئعلى الماء بصورة نھائیة بعد عملیات التنقیة والتجفیف، و ارتفاع شدة نكھتھ و را ة لع ھ الذكی حت

ة   ا  االستخالص التفاعل المشترك بین مكونات الزیت خالل عملی ق عل  ، كم ة اسم   یطل ذه الطریق ة  ى ھ عملی

تخالص دیثاالس د، (الح ذ.)2000أبوزی ا لتحض   ھ تعمل حالی ة تس ارات  یه الطریق ات البھ ر مستخلص

رفس( ا و الك ل، البابریك رات ) الزنجبی اي(و المعط ود،الش خ...األس ذلك ) ال وت الو ك ة الزی عطری

(Bruneton, 1999).
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I-5- طرق تحلیل الزیوت األساسیة
ائل التقنی   قتعتبر طر)2000(حسب أبوزید  ا في   الفصل الكروماتوغرافیة من أحدث الوس ة ألھمیتھ

ارة و    وت الطی ة للزی ات المكون ال التربین ي مج ة ف ا خاص ا و كمی ویة نوعی ات العض یم المركب ل و تقی فص

ة  ات العطری ن النبات ة م ة الش  .المستخلص رق الكروماتوغرافی ذه الط واع ھ م أن ارة أھ وت الطی ي الزی ائعة ف

:یمكن تلخیصھا على النحو التالي 

-I5-1-الرقیقةكروماتوغرافیا الطبقةchromatographie sur couche mince

«C.C.M.»

د ر إح ائلىتعتب ة،    وس ة النوعی ن الناحی ة م وت العطری یم الزی ل و تقی امكانیاتإلفص یطة و ھ البس

دو ات المح ا والعین رعة إنجازھ ة دة و س اتدق ة    .البیان نظم المذیب یلیس، ال ن الس واح م ة أل ب الطریق تتطل

ووان   ن التول ة م زن ) toluène(المتكون ورم و ،benzène)(أو البن ف /الكلوروف ع الكش ل، م یتات اإلیثی أو أس

.)(Bruneton,1999الكواشفباستخدام األشعة فوق البنفسجیة و الرش بمختلف

I-5-2وغرافیا الطور الغازيكروماتchromatographie phase gazeuse «C.P.G.»

ل السھولة      ،تتبخر المكوناالمناسبة، مع األخذ بعین اإلعتبارقابلیة ةتعتبر الطریق ا مث ا عدة مزای لھ

دة مجھزة، تحلی    ي وھ .والنتائج موثوق منھاالتطبیق، مدة التحلیل تكون قصیرة،يف ق بأعم وت  تتحق ل الزی

ة       ر فعالی رة أكث ذه األخی ت اإل و تعطي  األساسیة یتطلب دائما أعمدة شعیریة، حیث تكون ھ ة  حتجا وق ز بدق

ین          .أكثر زواج ب ي ت ل ف ات وھي تتمث ى المكون ا و مختلف   ھناك طرق أخرى للتعرف عل الكروماتوغرافی

واع  اف  أن ع  FTIR,SM((Spectre de Masse , Infra-Rouge à Transformée de Fourier)(المطی للرف

ا   مح  ، CPG-SMفي  .بصفة معتبرة من كمیة ونوعیة المعلومات المتحصل علیھ ف    تس ة لطی ة اآللی المعالج

دة    ع ع ھ، بشرط   مراجع منحنى مجھول م اف أن یكون مستوى تشابھ    بتعریف ة   األطی ة و المرجعی المجھول

.)(Bruneton, 1999في شروط عمل متشابھةةكون متطابقتمؤشرات االحتباس كافي و

I-5-3- الّسائلة عالیة الخصائصكروماتوغرافیا
Chromatographie liquide à haute performance

ة    ةباإلنجلیزیHPLCأو CLHPیرمز لھا مااغالبالطریقةھذه  ة عام ةشتق م.االستعمال ، وھي تقنی

ھا     ة، خصائص ائلة القدیم ود الس ا العم ة الكروماتوغرافی ن تقنی ة ف م ةيالعالی اللو االنتخابی م  االنح د ت ق

ینھا فةبتحس واص تعمال أط ـتصغیر واس رة ب زةركبی ة مجھ ونی.)(Rouessac et Rouessac,2004ثابت ك

ا   قطر  یصل  قدمن جزیئات دقیقة جّدا،نالّثابت مكوالّطور ر 5الواحدة منھ ود    ،میكرومت ي عم محشوة ف

ن    تتم بإدخالحقنة الیعملتحت تأثیر الضغط المرتفع،تحرك یالمتحرك السائل طورال.مغلق ة م ة قلیل كمی

ول و في )بعض المیكرولترات(العینة المراد تحلیلھا غط  المحل ات     .تحت الض ة فصل المكون د عملی تم بع ی

.(Audigie, 1995)یقوم بمعالجة كل المعطیاتبواسطة جھاز ،كشف عنھا عند الخروج من العمودال
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ود         ت موج ور الثاب ع الط اس م ائل بتم ور الس رة للط رة المجب ة الھج رق    ةعملی ن ط د م ي العدی ف

ول      ادل محل ات تب دخل آلی ور متحر  /الكروماتوغرفیا، لكن خاصیة ھذه التقنیة ھي أنھا تسمح بت طور  /كط

ى  دة عل ت معتم ةثاب ع عملی اص أو التوزی ة     ت.اإلدمص ات الحساس ة الجزیئ ل خاص ة بتحلی ذه التقنی وم ھ ق

ة   ر والقطبی ة     . للحرارة، ذات الوزن الجزیئي الكبی اف الكتل ع مطی زاوج م م  (CLHP/SM)الت ون مھ ّدا  یك ج

.)(Rouessac et Rouessac,2004خلیط من المركبات بللتعریف 

I-6 -سمیة الزیوت األساسیةToxicité des huiles essentielles

الزیوت األساسیة یمكن أن تكون سامة عند االستعمال السیئ أو العالجیة،ئصھا المتعددة خصارغم 

.)Belaiche,1979(عالیةتعند تناولھا بجرعا

و حسب التجارب  في الحالة الحادة . سمیة الزیوت األساسیة تكون حادة أو مزمنة)Bruneton)1999حسب 

ة    على الحیوانات، فإن أغلبیة الزیوت األساس ا جرعة قاتل ین   )DL50(یة كثیرة االستعمال لھ راوح ب 5و2تت

غ /غ ون،(ك لالینس الیبتوس، القرنف ن) األوك ى م غ/غ5أو أعل ةك ي حال ابونج،(ف ة،،الب ى، اللیمونی الخزام

ردؤوش ا   ،)الب رى لھ وت أخ ین  DL50وزی راوح ب ون   /غ 2و 1تت ق، طرخ ل حب غ مث ، Estragonك

وت األساسیة   و.Sarrietteريترالبصعال، الزعتر و Hysopeزوفاء ل زیت    الزی ر سمیة مث العفصیة  األكث

Thuya)0.83 غ/غ ردل  )ك ت الخ ذلك زی غ/غ0.34(و ك ي   .)ك وان تعط د الحی ا عن ل علیھ ائج المتحص النت

ین أن حاالت       ، حیث معلومات نسبیة د اإلنسان تب ة عن مم  الالمالحظات الكلینیكی دث    التس ن أن تح حادة یمك

.)(Bruneton, 1999ةمرتفعDL50ون حتى عندما تك

وت األساسیة في      )Bakkali et al)2008.حسب   ة للزی ل السمیة الخلوی رة تكون   تتمث ذه األخی أن ھ

حیث تقوم بھدمفإن لھا القدرة على المرور عبر الجدران الخلویة و األغشیة السیتوبالزمیة،،محبة للدھون

اض ا     كریات، و األحم ددة الس ات متع ف طبق داخل     مختل ى ال ذ إل فولیبیدات و تنف ة و الفوس میة  .لدھنی الس

.األغشیةالخلویة إذن تتضمن تخریب

ات،  في البكتیریا نفاذیة األغشیة مرتبطة بفقدان األیونات و انخفاض جھد األغشیة، انھیار مضخة البروتون

أثیر عل  تطیع .ATPىوالت وتس یتالزی دا   ةاألساس ب اللیبی یتوبالزم، تخری ر الس ات أن تخث ت و البروتین

.تخریب الجدر و األغشیة الخلویة تستطیع أن تؤدي إلى تسرب الجزیئات الكبیرة .

الزیوت األساسیة أن تسبب إزالة االستقطاب لألغشیة المیتوكندریة تستطیعأما في خالیا حقیقیات النواة

الـ ىتؤثر علو أخرىیة، وقنوات أیون++Caمالكالسیوسریان أیونات ىالتأثیر علنقاص جھد الغشاء،بإ

pH على مضخة البروتونات و الـ ) مثل عند البكتریا(، تؤثرATP.األغشیة حیث بنیةمن كتغیر كذلو

فيبحالة اضطرایالحظكما،الكالسیوم و البروتیناتتیوناأ،Cللسیتوكرومةغیر عادینفاذیةالتصبح 

خلیة و الخارجیة للمیتوكندري تؤدي إلى موت الخالیا یة األغشیة الداذنفا.ویةیاألكسدة و ضعف الطاقة الح
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غشاء الخلوي الداخلي تغزو كل الخلیة، من خالل الالخلوي أو رعلى الجداالتأثیراتو یظھر أن سلسلة 

.peroxisomesأغشیة مختلف العضیات مثل المیتوكندري و البیروكسوزومات 

بكتیریا الممرضة غرام موجب   المعظم علىفي المخبر للزیوت األساسیةتأثیر السمیة الخلویةدراسةتتم 

راص من       االنتشار بطریقة و كذلك على الفطریات والخمائر، و غرام سالب لب باستعمال اق ي وسط ص ف

.السائلة أو وسط جیلوزالورق أو بطریقة التخفیف باستعمال أوساط الزرع

یة  الزیوت ضالخلویة لبعالسمیة أن Saccharomyce cerevisiaeفي عمل جدید على خمیرة لوحظ  األساس

و فمثال، تكوین المستعمرات، تختلف بصفة معتبرة على حسب البنیة الكیمیائیةةعلى قدرتعتمد يالت تالزی

یة رةةالمعالجاألساس ا الخمی ات  للخالی ة الثب ي مرحل يتف ة%50عط ي خلی ة ف ر0.45میت ل /میكرولت مل

Coriandrum sativumملل للزیت األساسي لـ/میكرولترOriganum compactum،1.6للـزیت األساسي 

وCinnamomum camphora،Artemisia herba-albaللزیت األساسي ملل/میكرولتر8، و أكبر من 

Helichrysum italicum.ة      ةأن تأثیرات السمیة الخلویاستنتاجتم وقد ا الحی ى الخالی وت األساسیة عل للزی

.(Bakkali et al., 2008)الزیوتهز ھذتركیترتبط بنمط و 

ع  ا ترج اطیعموم وت ةنش ة للزی میة الخلوی فالس یة بص دات  ةاألساس والت، األلدھی ود الفین ى وج رة إل كبی

رة في  .والكحوالت ی  استعماالت خاصیة ھذه السمیة الخلویة لھا أھمیة كبی وت األساس ط ضد    ةالزی یس فق ل

ة لكن كذلك لحفظ المنتجات الزراعیة و أمراض الحیوان و اإلنسان و الطفیلیات  وت األساسیة   . البحری الزی

ضأو ا،          بع من البكتیری ة تتض ات الدقیق ن الكائن عة م واع واس د أن ة ض ون فعال ة تك ي الحقیق ا ف مكوناتھ

.الیرقات، الدیدان، الحشرات و الرخویات ،الفیروسات، الفطریات، البروتوزوا، الطفیلیات

ات   سمیة الخلویةللالبیولوجیةخصائصالعند دراسة یتبین  ن الجزیئ دد م و ،أن الزیوت األساسیة خلیط  لع

ا اأن تأثیر ة نتیج تھ بة      ةالبیولوجی ل النس ي تمث یة الت ات األساس اس للجزیئ ي انعك ات أوھ ل الجزیئ وة ك لق

وت األسا   في معظم الحاالت،. الكبیرة في التحالیل الكروماتوغرافیة  ائي للزی ل الكیمی فقط  سیة  أثناء التحلی

ي   ي الت یة ھ ات األساس درسالمكون ول ت ل التیم ول،thymolمث ول eugenolاألجین ،terpineol، التربن

رول ترونلول، nerolالنی الولcitronellolالس ول ، linaloolلین ارفون،geraniolجیرانی ،carvoneالك

ارفكرول ینامالدھید،carvacrolالك ان،cinnamaldehydeس الیبنول ، Limoneneلیمون ،eucalyptolأوك

.safrole(Bakkali et al., 2008)صفرولو

ام      عن عموماتم البحث ی د و ت كل جی تعكس بش ة   ئالخصا المكونات األساسیة ل ة و البیولوجی ص البیوفیزیائی

تم  نبتركیزھا أی مرتبط فقط امدى تأثیرھوللزیوت األساسیة التي فصلت منھا، ة أو   ااختبارھ ی بصفة فردی

،القواممختلف مكونات الزیوت األساسیة تلعب دور لتحدید الرائحة، الكثافة، .ون ضمن الزیت األساسي تك

اء و     باإلضافةاللون  ة للم اء أو الكارھ ة للم ى تتثب الإلى نفاذیة الخالیا، الجاذبیة المحب ی  عل ةجدران وأغش

وي   وزع الخل ة   .الخالیا بھدف الت میة الخلوی وت تجعل منھ   للالس ات     عواازی مل مطھرة ومضادة للمیكروب
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ا  األشخاص،الشخصي لتنقیة الھواء، نظافة لالستعمالممتازة  ق     االستعمال ودائم ن طری داخلي یكون ع ال

ى المحاصیل أو لتخزین      استعمالھاكما یمكنالفم، ة عل ة ضد الحشرات للمحافظ ,.Bakkali et al) .األغذی

2008).

وت     ا أن الزی ي تجاربن اه ف ذا ماالحظن یة للزعتروھ ا      األساس ین لبكتیری ز مع ي تركی ط ف ة فق ت مثبط كان

.لبنیة كمعطرة و كحافظة للمنتجلولھذا من الممكن استعمالھا في المنتجات ا،)الجزء العملي(الالكتیك

I-7 -األساسیةتالزیواستعماالت
ات      أصبحت  ن النبات د م وت األساسیة للعدی رة      الزی ي السنوات األخی رة ف ا  وذات شعبیة كبی مركباتھ

.(El Ajjouri et al., 2008)القطاعات الصناعیةد منالحیویة النشطة قد غزا مؤخرا عد

دا رغم        ا ھ أب ى عن م یتخل ي الطب ل یالد     اكتشاف ستخدام الزیوت األساسیة ف وي و م ب العض ة التركی عملی

ذه الزیوت   .عنھاغناءاالستالتي الیمكن األساسیةتعتبر كخزان للجزیئات حیث أنھا،الصناعة الصیدالنیة ھ

ا   . )(Ouraïni et al., 2007شائع في العالج التقلیدي في مناطق عدیدة من العالمللھا استعما ث أنھ ل  حی تمث

ل      كبیرة،نشاطیة مطھرة منذ القدم  رة مث ي مجاالت كثی ل و المجال   الصیدلة، و تستعمل ف ذائي التجمی ، الغ

رة للزیوت    عرفت العشرین عدة أعمال علمیة في نھایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن و الخاصیة المطھ

ة   تعتبر .)(Kaloustian et al., 2008األساسیة الزیوت األساسیة كحافظات طبیعیة و كطرق إضافیة لمراقب

ة  الالمواد"تمثلو،األمراض ن أن تستخدم  "طبیعیة الحافظ ى العوامل   ةللسیطر إضافیة وسیلة  كویمك عل

.)(Khodaparast et al., 2007لألمراضالمسببة 

تعمل  وت التس ا الزی ض مركباتھ ة أو بع ي عطری رة ف فة كبی الجبص ثالع ت أنحی اثب ائص ھ ك خص تمتل

ات، مضادة للفیروسات   ةمضاد ،بكتیریاللةمضاد دة مضادة  ، للفطری وت استخدمت في     . لألكس بعض الزی

ظ الم  . اإلیدزعالج السرطان و ة بعض الزیوت األخرى استخدمت في حف تعمالھا   ،واد الغذائی ن اس ا یمك كم

ذلك الزراعة، يالحشریة فالمشروبات، والمبیدات في في المواد الغذائیة، ومواد للنكھةو توابل، ك في  و ك

معجون األسنان كمطھرات فيو،رالعطوةوصناعمستحضرات التجمیل 

(Bakkali et al., 2005; Prabuseenivasan et al., 2006). تعمل افاتس ة ) additifs(تكإض و كأدوی

ة  ل .طبیعی ات  مث ات و     d-carvoneأوgeranyl acetateو d-limoneneالمركب ي العطور، الكریم تستعمل ف

ا .لمنتجات التنظیف معطراتو كالصابون، و كإضافات منكھة لألغذیة وت األساسیة في     كم تستعمل الزی

.)aromatherapie (Bakkali et al., 2008)(يالنباتالعالجالتدلیك أو في الحمام ولكن تستعمل أكثر في 

ة   ىعل تؤثرحیثأن تؤثر على الجھاز العصبي المركزي نأنھا یمكباإلضافة إلى ذلك،  ائف المزاجی الوظ

;Bakkali et al., 2005والوظائف المعرفیة Prabuseenivasan et al. 2006)(.ن استخدامھا   كما وا كیمك دم

كذلك لھا دور في جذب بعض الحشرات  .(El Ajjouri et al., 2008)نتعفالفطریات حافظة لألخشاب ضد 

.(Bakkali et al., 2008)البذور أو إبعاد غیر المرغوب فیھالنشر حبوب الطلع و
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ة النشطة      ات البیولوجی ن المركب ي م د في     و.الزیوت مصدر غن ام متزای اك اھتم صھا خصائىإل النظر ھن

ا ت المضادة ذاء فھي        لمن أج  حیث  ،للبكتریا و الفطری ي الصیدلة و الغ ذه الخصائص و استعماالتھا ف ھ

.البیئيتستعمل بشكل كبیر كبدیل للمركبات الصناعیة الكیمائیة لحمایة التوازن 

ادي   L’aromathérapieاألساسیةالعالج بالزیوت ي الع ل  یسمح بتوسیع مجال العالج الطب أداة ویمث

الج  ال،للع مح الفع ا تس ركم اھزةالمستحض یدالنیة الج formes(ات الص galéniques(تعمال وت باس الزی

و الجرعة، و كذلك الخصائص المتعلقة بتركیب الزیوت الّسناالعتباراألخذ بعین مع ، األساسیة بكل أمان

رة     .األساسیة ذه األخی ر ھ ث تعتب ة تتطلب   ّدمنتجات ج  حی ا  فعال اء  صحذر خ ا أن االستعمال أثن النسبة  كم

رة للم  دھونالكبی ة لل ة المحب ات العطری اركب ین فیھ ذ بع ة تأخ ائص فیزیائی ا خص ارتعطیھ ل االعتب د ك عن

تعمال ي اس ة    aromathérapie)(طب ي التغذی ور أو ف ناعة العط ي ص رح و .، أو ف د اقت Millet(2010) ق

یمكن أن  يالتالجاھزةالمستحضرات الصیدالنیة المتمثل في الستعمال المناسب واآلمن للزیوت األساسیةا

ن  تعمل ع داخليتس ق ال كل الطری ى ش ول، عل راص،محل یالتأو أق ن ، تحم ق أو ع د اطری اخ كأولجل بخ

.ھوائي

ي  و 1937فيظھرaromathérapieحالمصطل ة یعن وت األساسیة       طریق ي للزی أثیر الضد میكروب اس الت قی

ر ي المخب ادلف ي تع الزیوت antibiogrammeو ھ وض ب ة تع ادات الحیوی ن المض یةأی ین. األساس ن ب وم

یةال وت أساس ز بزی ي تتمی ة الت ة عالی د بكتیری اطیة ض ات نش ال نب بیل المث ى س ذكر عل رن Origanالزعت

d’Espagne،القرفة(Cinnamomum zeylanicum)رةتیزعل، اThymus vulgarisالقرنفل ،

)(Eugenia caryophyllata،  ري ا (Satureia montana)الصعتر الب ، و Pinus sylvestris)(الصنوبر أم

.نشاطیة متوسطةتتمیز بف، (Myrtus communis)و الریحان)(Lavandula officinalisالخزامى

ذلك مراض التنفسیة و   ألاخاصة في  ةبكتیری البنشاطیتھا ضد  الزیوت األساسیة معروفة ا  ضد ك بكتیری

Escherichia coliوSalmonella entericaKaloustian et al.,2008)(.

ة   یجب  ، بسبب االنجذاب الجدید للمركبات الطبیعیة مثل الزیوت األساسیة، و استعمالھا الواسع  ا معرف علین

م   وجي للزیوت    الو فھ أثیر البیول یةت ق ج   األساس ن أجل تطبی لیم م د و س ي صحة   ّی ة و اإلنسان ف ، الزراع

,.Bakkali et al).صناعة الكیمیائیةالبعض منھا یمثل بدائل فعالة أو مكملة لمركبات صناعیة في ال.البیئة 

2008).

I-8- الزیوت األساسیة و التغذیة
ن  حیث.األغذیةتعطیر في غالبا الزیوت األساسیةتستعمل ة ینص القانون الصادر ع ة  اللجن األوربی

عة  ـ C.E.E.Commission Européenne Elargie)(88/388/CEEالموس وان 22ل ن 1988ج ع

ذا  . لالستعمال في المواد الغذائیةالمعطرات الموجھة  نص، الزیوت األساسیة معنیة بھ ا یحد  ال واع  دمم األن

.الغذائیةفي المواد المستعملة
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وبر  28وفي انون    1996أكت ة الق ة األوربی )CE)Le Règlement CE n°2232/96/2232/96أصدرت اللجن

ة  الذي تضّمن ا     القائم ة المسموح بھ واد العطری واد الغذا  م ي الم ة ف ھ  ،ئی ا     الو ل ادة لھ ة أي م صالحیة بتنحی

حة    ى الص لبي عل أثیر س ةت د. العمومی واد العطر  وق رس للم ر فھ م نش ةت نة ی تعملة س رار(1999المس ق

1999/217/CE 2232/96لقرارمعدلالـ)1999فیفري23للمجلس لـ/CE.

ة         اییر العام واد ال تطابق المع ي     تقییم المواد العطریة لم ینتھي لكن بعض الم تعملة ف ة المس واد العطری للم

ن  ةالصادرءحسب اآلراقد تنحت من القائمة CE/2232/96المواد الغذائیة المثبتة في قرار ة م ة  اللجن العلمی

2002جانفي 23ـب CE/2002/113بقراراعتبرت سامة estragoleوméthyleugénolمثل اإلنسانیةللتغذیة 

)AFSSAPS,2008(.

II-اب و النباتات الطبیة طرق استخدام األعش
ذ شكلین أساسیین         ي العالج البشري یستطیع أن یتخ ات على     :وصف النباتات ف ون النبات ا أن تك إم

ة      ات الفعال ظ المركب تخالص و حف ى اس ا إل دف كّلھ یرات تھ ن التحض كال م ة، أو بأش ا الطبیعی حالتھ

ات اك .)(Belaiche,1979للنب اھن ة تتقنی یر األدوی مختلف تعماةلتحض ى   باس رق إل ة، نتط ات الطبی ل النبات

:أھمھا

II-1- االستخالص باإلغالءDécoction:
اء   ي الم ات ف ع النب ارد،نض ان  الب ة الغلی رض لعملی ائق5-2و یع ن  دق االت ، وم ب الح ائق 10-5حس دق

.)(Beloued, 1998; Iburg, 2006; Kothe, 2007االستعمالترشح قبل والسیقان، الجذور،ربالنسبة للقشو

II-2-طریقة الشاي النباتيinfusion:

الي      محلول  اء الغ ھ بسكب الم دة    نحصل علی ات لم وق النب ة      10-5ف واع، و ھي الطریق ائق حسب األن دق

.)(Beloued, 1998; Iburg, 2006; Kothe, 2007األكثر إستعماال

II-3- طریقة النقعmacération:

ارد أو  لبعض النبالمكونات الفعالة للحفاظ على اتات الطبیة التي التتحمل الحرارة، نغمر النبات في الماء الب

ة    ا طویل ا م دة نوع ت، لم اعة24(الزی ة   ) س ة القابل واد الفعال ذا الستخالص الم ة، و ھ ي الحرارة المعتدل ف

.)(Beloued, 1998; Iburg, 2006; Kothe, 2007للذوبان

II-4-اإلستنشاقinhalation:

واد ة الالم ة أو   الفعال ات الطبی ن النبات ام م اء لحم ار الم ع بخ رر م ارة تتح اتھا،طی ذه بمستخلص تعمل ھ تس

ا تستعمل   التنفسیة، التقنیة لمعالجة االلتھابات  ة للبشرة     كم ل لخصائصھا الملطف ي التجمی ;Iburg, 2006)ف

Kothe, 2007).
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II-5- الكماداتcataplasmes et compresses:

) 2006حمزة، ( مستحلب العشب الساخن ثم تلف حول الجزء المراد عالجھتغمس قطعة من القماش في 

II-6-حمامات األعشاب و النباتات الطبیةBains:

اتیزم    بإضافة  ة و مرض الروم منقوع األعشاب إلى ماء الحمام في حاالت الضعف العام، األمراض الجلدی

.)2006حمزة، (

II-7- صبغة األعشابteinture:

ات   عبارة عن  ا بواسطة مذیب      مستخلص النبات ا  (الطازجة المتحصل علیھ ول عموم ات   )الكح ع النبات ، تنق

دة  ابیع 6-2لم ذه   ،)Iburg, 2006(أس تخدم ھ ا تس ھ منھ ائل كّل تخراج الس ر إلس ات و تعص فى المحتوی تص

.)(Iburg, 2006أو قطرات)2006حمزة، (الماء تؤخذ كمیات قلیلة معاالستعمالند ع،لمدة سنةةالصبغ

II-8-المساحیقpoudres:

ن  برة       طح ون و الكس ل الكم و مث ا ھ تعمل كم ة و یس ات الجاف اب والنبات زة، (األعش بة )2006حم ، بالنس

، تباع ھذه النباتات في  )Iburg, 2006(أو الّلصقات المسحوق یسمح بخلطھ مع المرھم لالستعمال الخارجي

ى یض    ض المرض وع، بع ى أو منق یر مغل اس لتحض ان أكی ى الّلس رة عل ي  ،عونھا مباش تعمل ف أو تس

.)(Schauenberg et paris, 2006األغذیة

III- المعطراتles aromes

III-1-طرات وخصائصھاعالمتعریف:

ة       ااألساسي، بممختلف وواسع مقارنة مع الزیت مفھوم العطر  ى كل مركب ذو رائح ق عل ھ یطب أن

لم یتخلى ،Bruneton, 1999)(أو أنزیمي كیمیائي،فیزیائي،أو یتكون عن طریقطبیعیة،منبعث من مواد 

یط         . عبر القروناإلنسان أبدا عن المعطرات  ي الطبخ، الطب و تحن ت الحضارة المصریة تستعملھا ف كان

ة  لھا دور أساسي و ھيالمعطرات.النبالء  ادة الغذائی حیث ذوق  ، مواد مسؤولة عن الخصائص الذوقیة للم

ھیتھ،     العوامل التي تحدد تمثلغذائیة و رائحة المادة ال ز ش مدى قبول ھذا المنتج من طرف الشخص و تحف

.)(Fernandez et al.,2002في الغذاءةذّّلوتجعلھ یحس بنكھة و 

ب  ةتلع رات الطبیعی ومالمعط روبات الی ذاء و المش ة الغ ي نوعی م ف ن أن ، دور مھ زولو ممك ذه ت ھ

ل الحصاد   المعطرات بسبب عملیات تحویل الغذاء م ر، ث دة   المبك د م ائي،   التخزین، تمدی ن العالج الفیزی أی

ذاء    كونت ى الغ ة        .ضروري شيء إضافة المعطرات إل ى حول نوعی ي بالدرجة األول و المعن المستھلك ھ

ا    نعة كیمیائی ات المص ن المركب ة ع المعطرات الطبیعی ذاء ب ل الغ ذاء، و یفض ذلك . الغ ة ل و كنتیج

.لھا تسویق جید وربیةاألفي األغذیة » طبیعي«عالمة



49

ا، تستخلص      :طرق ثالث  استعمالنالتعطیر یمكإلنتاج مركبات  تج كیمیائی ن أن تن المعطرات یمك

ات  ن النبات ـواسطة ،م تج ب ن أو تن اط م ة أوس ة الدقیق ات الحی ات الكائن ا النب زارع خالی ات أو ، م األنزیم

ة  طناعیة المماث  . العازل ات االص ة للمركب فة     المنتجات الكیمیائی دى المستھلك بص ة ل ر مقبول ة غی ة للطبیعی ل

واد     التيالمعطرات الطبیعیةتستعمل لھاكبدیلو دائمة ن الم ا م ة، یمكن أن نتحصل علیھ ك   النباتی ع ذل وم

ات ھناك بعض السلبیات یمكن أن تصحب استعمال مستخلصات  ات    حیث  .،النب ة للنب ات المھم د المكون توج

ون صعب    عو لھذا فإندائما بكمیات قلیلة ا یك ا و تركیزھ ة باإلضافة إلى   .زلھ ات یستطیع أن   أن نوعی النب

ات،      النظرا للعوامل البیئیة غیر یكون متغیر، رودة، أمراض النبات اف، الحرارة و الب متحكم فیھا مثل الجف

ا     تورد منھ ي تس دول الت تقر لل ر المس اخ غی ان المن ض األحی ي بع اتو ف ذه  و.النبات ار ھ ین االعتب ذ بع بأخ

یة الم ات أو المعطرات تكون     شاكل مع زیادة الطلب للمعطرات الطبیعیة، ثمن الزیوت األساس ف النب لمختل

تنتج أن  ومما سبق ذكره  . )(Willaert et al.,2005باھضة الثمن ي  «نس ن    »المعطر الطبیع ھ م یحصل علی

ـ منتج طبیعي  ق التخمر،      ب ن طری ة أو ع ة أنزیمی تخالص، أو بطریق ا عملیة اس ل للطبیعي   معطر  «أم مماث

ل   » ابق أو مماث ون مط ة یك ھ الكیمیائی ث ببنیت طناعي حی ب إص و مرك ـھ ي«لل ر الطبیع را »المعط ، وأخی

.یعتبر منتج إصطناعي لم یعرف بعد في المنتجات الطبیعیة »معطر إصطناعي«

ن    ادر ع انون الص نص الق ي C.E.Eی وان 22ف ا ی 1988ج ل م ى ك ة ، عل ق بنوعی راتتعل المعط

ة ذائيالطبیعی تعمال الغ ة لالس دات   الموجھ ود مول ا، وج ة للعطر،تركیبھ فة القانونی تج، الص م المن ل اس مث

حة   متعلق و المعادن الثقیلة و كذلك كل ماھوOGM)(الحساسیة، وجود الكائنات المعدلة وراثیا  ة ص بحمای

تھلك انون  (المس ن ق تخلص م ي -212.1مس وم الفرنس ي 366-91مرس Fernandez et) )11/04/91ف

al.,2002).

أثیر لمعطرات لھا ا ر عل  ت ذلك   ىكبی ذاء     الخصائص الحسیة و ك ار المستھلك للغ ى اختی ا  .عل عموم

ز  ت ان    حف ائي لإلنس ّق الكیمی ر المتل ات المعط م   chemorecepteur) (جزیئ تقبالت الش ى مس ول إل بالوص

ودة ي  الموج م،    ف ي الف ذوق ف تقبالت الت ذلك مس ف وك اویف األن طح تج واء و  ك و ذلس ق الھ ن طری ع

ب  ائلة بالترتی ة الس ل  .المرحل ل مث دة عوام رتبط بع ة م ة الھوائی ي المرحل رھم ف ة و تحری ع األغذی م م نقلھ

Karaiskouعلھم مع مركبات أخرى للغذاءاخصائصھم الفیزیوكیمیائیة، تركیزھم و تف et al.,2008)(.

III-2- تركیب المعطر
ف مراحل   أنزیمات محفزة عدةطرق وةعدتظھر،أثناء عملیة تصنیع مختلف المعطرات في مختل

ض ر ،(métabolisme)األی ر الو یعتب و عط ض ھ ادة األی رة المنتجم ات، ةاألخی رف النب ن ط ث أيم حی

ر  وازن في  تغی ض ت ة األی ب المعطر   عملی ب تركی ى تخری ؤدي إل النظر و.ی ى ب ةإل ودة العالق ین الموج ب

ة  عملیة األیض و تركیب المعطرات أص ذه بحت دراس رة ھ ات        األخی م عملی ى فھ ؤدي إل ا ت ّدا ألنھ ة ج مھم

,Zhang et Li(األیض داخل النبات  ن  المع.)2007 ات طر ھو عبارة ع واد تكون مسؤولة مباشرة     مركب لم



50

د یكون   من ھیكل ھیدروكربونيتتكون ھذه المركبات .)(Pereira et al.,2005عن رائحتھ أو ذوقھ ، الذي ق

ي  ي، حلق ريأو ع،خط ة.ط اتأغلبی ةالوظالمجموع ي    یفی د ف ل توج ى السالس ة عل ة ممثل بع الكیمیائی س

دات (الكحوالت، المركبات الكربونیة:ةعائالت كبیر را     )أساسا األلدھی والت و أخی ر، الفین ، األسترات، اإلیث

ون و اآل  تقات الكرب ة  .زوت مش ات الھیدروكربونی ة  الجزیئ ل مجموع ي ال تحم ةالت ةوظیفی ا ككیمیائی لھ

ات  ا بـ   تكون  مشتقات التربین ي  ال، وھي  C15أوC10 عموم ا  التعط ادرا، عطر بمفردھ وخصائصھا  إال ن

.)(Fernandez et al.,2002مع مركبات أخرىاالشتراكالذوقیة التظھر إال عند 

ى    العطریةمركبات توجد ة الطازجة عل ار و لكن   الفي األغذی كل الطی ون  ش د تك ر   ق ذلك غی ارة  ك ل طی مث

ید سس د cystein sulfoxidesتیین سلفوأكس و غلوكوزی د ،thioglycosides، تی ،glycosidesغلوكوزی

dérivés d'acide cinnamiqueحمض السینامیك ، ومشتقاتcarotenoidsكاروتینویید 

Solís-Solís et al., 2007)(.

یس فقط     شعبیة التوابل و المعطرات ة مرتبطة ل ر، ا في  تأثیرھ بسبب الطبیعیة النباتی ن  التعطی و لك

دھا المضادة    ھا و فوائ دلخصائص اح  ةلألكس اردة للری ا، الط خ...، المضادة للبكتری ى  .ال تعمالھا عل مجال اس

دا   ع ج ات واس احیق، أو مستخلص كل مس ى ش ا،أو عل ور و  :حالتھ ناعة، العط یدلة، الص بخ، الص ي الط ف

ة، وحسب        ة و الغذائی ناعة الزراعی ذلك الّص ل و ك ي السمیة     )Lemoan)1973 التجمی د أي مشكل ف الیوج

Hubert,1975)(.حسب و. Solís-Solís et al)2007(تج  المھمةالعوامل أحدالمعطر یعتبر ار المن في اختی

ة  ر إضاف  .من ناحیة النوعی ب المعطرات ةتعتب ة المنتجات من طرف المستھلك      بالس ن  الرئیسي لقابلی ، لك

.)(Amárita et al., 2006نجدھا عملیة معقدة إضافتھا لألجبان 

ي المستخلصات    »أمیرجبن «لذلك دراستنا ھذه كانت محاولة لتعطیر األجبان  ة ف بمعطرات طبیعیة المتمثل

ات و مستخلصتھا   المائیة لنباتات عطریة طبیة واد    (، وھذا نظرا لما تمیزت بھ ھذه النبات وت أساسیة وم زی

رى ر ) أخ د ال تقتص ن فوائ ى التعطیم ل رعل ط، ب حیح علفق تخدام الص اد واإلس ع اإلرش راض م الج األم

اتیزم، اإلمساك، اإلسھال،      ( ة، الصداع، الروم و األمراض الجلدی بن لإدرار الب ة   ) ، إدرار الل دیل لألدوی كب

ار ضارة جانبی     ي جبن     .ةاإلصطناعیة التي أصبحت لھا مضاعفات و آث ذا استعملناھا ف ر و لھ إلكسابھ  أمی

ة  النكھة و الذوق الجید و أیضا  ا . اإلستفادة من فائدتھا الطبی ى دراس    كم ا أیضا إل نشاطیة الزیوت   ةتطرقن

ة    ةاألساسی ات العطری ة للنبات ر  (و المستخلصات المائی ال الزعت ة      ) كمث ذا لمعرف ك و ھ ا الالكتی ى بكتیری عل

.مدى تأثیرھا على ھذه البكتیریا في حالة إضافتھا إلى المنتجات المخمرة 
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موقع التجربة
و      ة مزل ة الصناعیة لبلدی ي المنطق ڤأجریت التجارب في مخبر  وحدة التل التي تقع جنوب مدینة سطیف، ف

احة   غل مس ا 6تش ارات تقریب ة    .ھكت ركة الوطنی رف الش ن ط اءھا م م إنش د ت ت Real-Siderق رافتح ركةإش ش

ENSID ھا المؤسسة السویدیةو تشغیل المعدات فقد قامت بالتجھیز، التركیب،عملیاتأماALFA-LAVAL»«.

:تضم الوحدة ما یلي

2م6879تشغل مساحة Processورشات لإلنتاج -

2م3420بنایتین خاصتین بالتخزین تشغل مساحة -

2م900تشغل مساحة اإلدارة-

2م540مصلحة الشؤون االجتماعیة -

2م720ورشات الصیانة و قطع الغیار -

2م16مركز للمراقبة -

2م50الكھربائیة األجھزةمركز -

2م1800بلیط من االسمنت المسلح ملتصق بالبنایة الخاصة بالتخزین ت-

:یليلتر من المنتجات اللبنیة التي تتمثل فیما 310000الیومي لھذه الوحدة اإلنتاجتحدد قدرة -

لتر في الیوم200000الحلیب المبستر -

لتر في الیوم40000) الحلیب المخمر(اللبن -

""18000)أمیر(الجبن الطازج -

"           "25000الیاغورت السائل-

"            "25000الیاغورت الجامد -

"            "2000السمن              -

ى   دة عل رت الوح الي اقتص ت الح ي الوق ا ف اجأم ب ال:إنت ترالحلی بمبس ر ، الحلی ب(المخم ان ،) اللبن،الرای األجب

).رالصغیأمیرو أمیرالجبن (الطازجة 

:العمليو ھي فترة 2009اإلنتاج المحقق في السداسي األول من سنة 

.لتر29553972حلیب مبستر -

.لتر321831حلیب بقر مبستر -

لتر 15006) لبن(حلیب مخمر-

.لتر98783رایب                -

لتر 775561أمیرجبن -

.لتر359611الصغیر      أمیر-
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I-الجبن الطازج أمیر
:فیما یليأمیرتتمثل مراحل إنتاج جبن 

I-1-مرحلة استقبال الحلیب:
دھما             ھما، أح ن بعض تقلین ع ین مس من خط ب، تتض تقبال الحلی ة الس ة مخصص دة جھ ي الوح د ف توج

ساعة، وآخر   /لتر15000الحاملة لخزانات الحلیب و تصل قدرتھ لالستقبال إلى غایة مخصص لتفریغ الشاحنات

لتر في  5000خاص بالتفریغ الیدوي لألوعیة التابعة للفالحین المتعاقدین مع الوحدة و قدرتھ لالستقبال في حدود 

م  بالنسبة للشاحنات الحاملة لصھاریج الحلیب توصل عن طریق أنبوب ناقل بخزا. الساعة ن ذو عداد لقیاس الحج

ب   تقبال الحلی ة لالس ة المخصص ي الجھ ود ف ادة، موج دة قی ب  .و وح ة الحلی اس حموض تم قی ر (ی تعمال أحم باس

ین أوطریقة التعادل بالقلوي،البروموكریزول، اره إن  )(Guiraud et Galzy,1980)أو باستعمال أزرق المثیل الختب

ا أم ال،  ان طازج ھ ج  ك ھ أن م علی ة الحك ي حال ردات    یّ وف ى المب ب إل رر الحلی م یم ھ، ث د وزن ھ بع مح بتفریغ د، یس

ة    ى غای ھ إل ة حرارت ض درج ا    °م4لخف د منھم ل واح عة ك ین س ي حوض را ف زن أخی زود  10000، لیخ ر، م لت

ائي  بمحرك، ة الحرارة   (électrode) قطب كھرب اس لدرج ا .و مقی ب أم ھ      ةبالنس ة فان ي األوعی ب الموجود ف للحلی

د أن   250ر الحموضة، وإذا كان ھذا االختبار موجب یفرغ الحلیب في حوض سعتھ  یتعرض أیضا الختبا ر بع لت

ھ، ث   تم وزن كمیت ى  می د حت ة التبری احنات     °م 4یتعرض لعملی ب الش ى حلی ة عل ات الحاوی نفس الخزان ،ویخزن ب

.ALFA-LAVAL,SA1)()5،6خزان(

I-2-مرحلة استخالص القشدة:
رف     تھالك تع ة لالس دة الموجھ وم القش وم  1905بمرس دل بمرس ل  23مع ف   .1980أفری ي تختل ب  وھ حس

:من المادة الدھنیة وكیفیة تصنیعھاامحتواھ

.%30أكبر أو یساويیة فیھانعلى المنتجات التي یكون مقدار المادة الدھ»«crèmeیطلق مصطلح قشدة-

ة     - دة خفیف ا تسمیة قش دار      crème légèreأم ي یكون مق ى المنتجات الت ق عل ا من     تطل ة فیھ ادة الدھنی ى  12الم إل

.Jeantet et al.,2008) (نضجو)بسترة، تعقیم(القشدة تسوق بعد معالجة حراریة . 30%

ن الكالسیوم و        ة م ات ھام وفر كمی ا ت للقشدة قیمة غذائیة تتمثل في محتواھا األساسي من الفیتامین أو اللیبیدات، كم

ر  استعماالت كثیرة فھي إو لھا.دنالفیتامی ما أن تستھلك مباشرة في التغذیة أو تدخل في صناعات أخرى، كما تعتب

دة أشكال        ى ع د تكون عل ب، وق ن الحلی ة، قشدة طازجة و     :مرحلة متوسطة في صناعة الزبدة بدء م دة مخفوق قش

یة  دة حمض غوطة، قش دة ال  ...قشدة مض دة المثلجة و قش ناعة القش ي ص دخل ف ا ت خ، كم ة تال )crème dessert(حلی

)Boudier et Luquet, 1981; Jeantet et al.,2008(.

حیث  ، األولى تكون بشكل تلقائي بعد ترك الحلیب داخل إناء مدة من الزمنتتم عملیة استخالص القشدة بطریقتین،

ھ              ة حجمی دھن كتل ات ال ث تكون لجزیئ ة حی ة طبیعی ب بطریق ن الحلی دھن م ات ال تم فصل حبیب ي 3م/كغ  920(ی ف
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ة  ل )°م20درج رزأق ب الف ة لحلی ة الحجمی ن الكتل غ 1036(م ي 3م/ك ة :)°م20ف ادة الدھنی عود للم تج ص اھرة (ین ظ

تعتبر الطریقة الثانیة أكثر أھمیة وانتشارا خاصة في  .);crémage(Jeantet et al.,2008)Clemente., 1981التقشید 

راز   از الف تعمال جھ زي باس رد المرك وة الط ى ق د عل ل تعتم ور،()(écrémeuseالمعام داد و منص ذه ،)1981ح وھ

رز الحلی  عملیةالطریقة تسرع عملیة الفصل بصفة معتبرة، ة للحلیب من        بف ة تنقی الطرد المركزي تحدث عملی ب

رة  شعیرات، (خاألوسا ات الغب خ، ...حبیب ة    ال ات الدقیق ازیین والكائن اف الك دح      ) ألی ى جدار ق ع عل تطیع أن تتجم تس

ن      الحلیب داخل المخروط إلى قوتین،ضریتع.)(Jeantet et al.,2008الفراز ذة م وة الناب ة و الق قوة الجاذبیة من جھ

.)1981حداد ومنصور،(جھة أخرى 

دوران،      القل من كثافة أالقشدة ذات الكثافة خالل عملیة الفرز، اه محور ال وات باتج حلیب الفرز تتوجھ داخل القن

وات نح       رز فیتجھ خارج القن ب الف ى        لتخرج بعد ذلك، أما حلی د عل حون لیمت ة الص ي نھای و المساحة الموجودة ف

از،    طول جدار جھاز الطرد المركزي و من ثم یتجھ نحو قناة تقع بین أعلى الصحون و الغطاء المخروطي للجھ

.) (5Vignola, 2002ب الفرز، كما ھو موضح في الشكلباتجاه المخرج الخاص بحلی

ص     دة تخص ى مستوى الوح ب  20000عل ر من الحلی دف استخالص    لت ار بھ ة   2200األبق ر من القشدة الطازج لت

دھا          /غ320إلى 300بنسبة راز، بع ة الفصل داخل الف اء عملی ا أثن تحكم فیھ تم ال ل من المادة الدھنیة، وھذه األخیرة ی

ذلك تحت درجة        از خاص ب ي جھ °م93تتعرض القشدة لسلسلة من المعالجات الصناعیة والتي تتمثل في البسترة ف

دل على     لمدة ثا از البسترة فتع م  ، °م45نیة واحدة، أما درجة خروجھا من جھ ب التوصیل حیث      ث تمرر داخل أنابی

ین         دھن ب ذلك نسبة ال تخفض ب اء ل ب أو الم دفع باستعمال الحلی تم      ل،/غ300ت ن ت ى خزان النضج أی ى نصل إل حت

.أمیرالعملیات الموالیة لصناعة جبن 

حلیب الفرز داخل فراز نابذفصل القشدة و5:شكل
Tetra pak processing systems, 1995)in (Vignola, 2002)(
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I-3 -مرحلة التقویة:
المستورد من فرنسا من طرف شركة أونیل )%0(إضافة حلیب الغبرة الخالي من الدھن ھاتتم خالل

) الدیوان الوطني المھني للحلیب ومشتقاتھ (

et des produits laitiers)Office National Interprofessionnel du lait) (ONIL-(ALGERIEى دة إل القش

عتھا     ترة س تیكیة مبس اس بالس ي أكی ئ ف ون معب ترة، و یك ل أي    25المبس دة، وقب ازن الوح ي مخ ة ف غ محفوظ ك

ة   ة ومیكروبیولوجی ل فیزیائی ع لتحالی تعمال تخض ة     . اس ون درج دما تك دة عن ى القش رة إل ب الغب افة حلی تم إض ت

.، وذلك لتسھیل إذابتھا و الحصول على خلیط متجانس °م45حرارتھا 

I-4-مرحلة إضافة البادئات:
اس       تحضر البادثات داخل خزانین مجھزین بمحرك،   وى، و بمقی خین المحت د أو تس اص بتبری از خ و بجھ

تم        .درجة الحرارة  ج، ی ى الخزان الخاص بالنض ابقین إل ن الخزانین الس د القشدة  قبل إضافة البادئات م ى  تبری إل

ة  ة    °م37غای رارة العالی ة الح ة لدرج ات المحب ن البادئ ل م و ك ة لنم طیة المالئم ة الوس ي الدرج ، وھ

)thermophiles( والبادئات المحبة لدرجة الحرارة المعتدلة)mésophiles(،ى و %2حیث تم اختیار %2من األول

دة الطازجة         و تج .بعدھا تتم عملیة الخلط و المجانسةمن الثانیة، ي القش ة ف ادة الدھنی ة الم ى أن قیم در اإلشارة إل

ي حدود     ادئ      /غ240-220تكون ف ة و إضافة الب ي التقوی د كل من عملیت توى    . ل بع ى مس ات المستعملة عل البادئ

ة لتحضیر         اس موجھ ى شكل مسحوق داخل أكی ارد ذو      100الوحدة، مستوردة عل ان ب ة بمك ر، وھي محفوظ لت

.فردرجة حرارة تحت الص

I-5-مرحلة النضج:
ین  ة ب ذه المرحل تغرق ھ اعات،5-4تس ا س تم خاللھ ث ی ضحی تقالب(أی ودة  )اس ة الموج واد الغذائی الم

ل    ب أن یص ث یج ائي، حی اتج النھ ة بالن ة و نكھ اج حموض دة و إنت ة 135-120أو pH4.6-4.8ـلابالقش درج

.دورنیك 

ا          تتم المراحل الثالثة السابقة داخل ثالث خزا عة كل واحد منھم ر تصل س نات خاصة بنضج الجبن الطازج أمی

.لتر3000

I-6-يمرحلة الرح:
خین الجبن حتى               تم تس ابقا، ی ا ذكر س ددة كم ة المح ى القیم د وصول الحموضة إل ع   ° م50عن وق، م ا ف فم

أ   القشدة للحصول على منتج متجانس،مزجبھدف ةعملیة تحریك جید ك ت د ذل ذي     بع ت ال ة إضافة المثب تي مرحل

.یلعب دور الحافظ، وإضافة ملح الطعام لتحسین ذوق ونكھة الجبن وذلك بكمیات محددة من طرف الوحدة
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:دور المثبت-

ا    .المثبت ھو من بین المركبات التي یمكن إضافتھا، أو خلطھا أثناء التعدیل  رة  نظرا لتأثیرھ وللمثبتات أھمیة كبی

ة  وام ولزوج ى ق بن عل اغورت أو الج ط،.الی ل رب ل كعوام ات تعم ر،المثبت ة تخث ات مائی ي غروی وھ

)hydrocolloides(        ب المخمرة من ي منتجات الحلی اغورت أو ف ي الی من أصل نباتي أو حیواني وھي تستعمل ف

ة، ولھ     ) (lactosérumأجل تفادي انفصال المصل الالكتیكي وام واللزوجة المطلوب تج الق ا دور و أیضا لتعطي للمن

ة       الھدف من عملیة تثبیت منتج ما. أیضا في توثیق بنیة المنتج النھائي  ة الفیزیوكیمیائی ن الناحی ت م ھ ثاب ھو جعل

ة واد    . Boudier et Luquet,1981)(والمیكروبیولوجی ة الم یة لنوعی روط األساس ن الش ت م ة التثبی ر عملی تعتب

.Clemente,1978)(الغذائیة

:مثبتات ھناك ثالث مجموعات من ال

ب    - ى الحلی اف إل ي تض ات الت ة       الالمثبت رودة و مقاوم ي الب ذوبان ف ة لل ون قابل ب أن تك ترة یج ل البس ارد قب ب

ة البسترة      ا تتعرض لعملی ث أنھ ذكر ع      .للحرارة، حی ات، ن ة ترسیب للبروتین دث عملی ى سبیل  ل و یجب أن ال تح

)Na-carrageenan(المثال بعض النشویات المعدلة، و كراجینان 

ى الحلیب   - د البسترة     الالمثبتات التي تضاف إل ل أو بع ل البسترة،  أن تضاف من األفضل  وساخن قب أو في  قب

،)Agar-Agar(ارڤأ-ارڤأ،)gelatine(نجیال تی:المجموعةنذكر في ھذه وقت نھایة البسترة مباشرة،

Na-alginate،و بعض كراجینان)k،Ca،MgأوAl( المعدلةو بعض النشویات.

المثبتات التي تضاف إلى الحلیب المحمض، البعض منھا یسبب ترسیب للكازیین في الحلیب، یجب أن تضاف   -

ر   ة التخم د عملی ض بع ب المحم ماغ   .للحلی د أص ة نج ذه المجموع ي ھ روب ،gomme de guarف ماغ الخ أص

(gomme de caroube)، و البكتین)pectine()Vignola,2002(.

:دور الملح-

ة، نشاطی   یعطي حم ر رطوب اء  ةایة ضد الكائنات الحیة الممرضة، تكون لھ أھمیة أكثر عندما یكون الجبن أكث الم

ح       ءیعطي تحسن لذوق الجبن، إبطا .تقل كلما زاد تركیز الملح ي المل ادة ف د الزی ة، عن صبح  یللنشاطات األنزیمی

.)Thomas et al.,2008(البروتینات ةالملح ارتفاع طفیف في ذوبا نیؤديكما یالجبن صلب،

I-7-مرحلة التعلیب:
ى       °م70-65حتى درجة يیتم تسخین المنتج النھائ ب التوصیل إل ة مروره خالل أنابی إلذابتھ و تسھیل عملی

ب الجبن الطازج،    ن  اآللة الخاصة بالتعلیب و غلق عل ا     ت أی ب حجمھ ھ داخل عل ذه    3سم 125تم تعبئت ق ھ م تغل ، ث

اردة           العلب باستعمال أغلفة من ورق  ى الغرف الب دھا توضع بصنادیق بالستیكیة تمرر مباشرة إل وم، بع األلمنی

د (ALFA-LAVAL, SA1) .المزودة بمبردات سریعة خاصة بالجبن ا    ةم ى صالحیة الجبن یشار إلیھ ة  عل أغلف

.و ھي محددة من طرف الوحدةیوم50علب الجبن وھي في حدود 
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ي مراحل تصنیعھ لجبن     »الصغیرأمیر«وحدة تل تنتج جبن نعلما أ ر وھو مشابھ ف ث یكمن االختالف    أمی حی

. غ من الجبن60ل و كذلك حجم العلبة یكون صغیر یشمل /غ160-140في نسبة المادة الدھنیة حیث تقدر من 

ج و الجبن الطاز حلیب، القشدة،المیكروبیولوجیة لكل من الفیزیوكیمیائیة و التحالیل الاعتمد عملنا التطبیقي على 

ة  ،أمیر ى حموضة الجبن     وتعطیر الجبن بمعطرات طبیعی ا عل ك،    دراسة تأثیرھ ا الالكتی ى بكتیری را  ووعل أخی

ن الزع تمت  ر     دراسة نشاطیة الزیت المستخلص م ائي للزعت ذلك المستخلص الم ر وك ك و    ت ا الالكتب ى بكتیری عل

.2009جویلیة 26و جانفي 12بالتالي المقارنة بینھما واستغرق ذلك مدة زمنیة امتدت بین 

ة    ّدالتحالیل الخاصة بمكونات الحلیب ھي مرحلة ج ث أن نوعی ا   المھمة في صناعة مشتقات الحلیب حی ب لھ حلی

ب بالنسبة         .)Vignola, 2002(تأثیر مباشر على نوعیة منتجات الحلیب ن الحلی ل ثم دة الت ى مستوى وح ا عل حالی

.نیةللفالحین مرتبط بنوعیتھ وخاصة نسبة المادة الدھ

 -II و المیكروبیولوجیةالتحالیل الفیزیوكیمیائیة:
II-1-التحالیل الفیزیوكیمیائیة

II-1-1-الحلیب

II-1-1-1- الكثافة:
از  ، كمیة من الحلیبىعلداخل مخبار حاوي)Thermolactodensimétre(یغمر المكثاف  و الجھ و بعد طف

.)Ray، 1951(تقرأ الكثافة على تدریجاتھ مباشرة 

:نعبر عن النتائج كما یلي نما أن المكثاف یقیس في نفس الوقت الكثافة ودرجة الحرارة إذب

.ن الكثافة المقروءة ھي الحقیقیةإف° م15إذا كانت درجة الحرارة -

ة    ،°م15إذا كانت درجة الحرارة أكبر من - ى الكثاف ى كل تدریج   0.2نضیف إل ة الحرارة     إةإل ن درج ضافیة م

.)°م1(

. )°م1(مئویةمن الكثافة لكل درجة 0.2ننقص ،°م15كانت درجة الحرارة أقل من إذا -

II-1-1-2- الحموضة:
:فان بطریقة مختلفة ّرعیھما تحلیلین مرتبطین بالحموضة، ولكن و الحموضة التسححیةpHالـ

ة  تقیس التركیز الكلي للحمض الموجود في الح: )Acidité titrable(الحموضةالتسححیة- بیا ثابت ،لیب وھي نس

:و ھذه الحموضة معرفة كاآلتي طازجوارتفاعھا دلیل على حلیب غیر 

الحموضة المتطورة +الحموضة الطبیعیة =التسححیةالحموضة

ي حموض  ة ھ ة الطبیعی ة    ةالحموض ات خاص ود البروتین ع لوج رة و ترج رع البق ن ض روج م د الخ ب عن الحلی

واد  ومین، وم ازیین والالكتوألب فات والك ل الفوس ة مث ویة،CO2معدنی اض العض ض واألحم ون حم ا یك ا م غالب
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یترال ورة  ك،یس ة المتط ا الحموض يأم ن        فھ ة ع رى ناجم اض أخ ك وأحم ض الالكتی ن حم ة ع ل  تالناتج حل

.)(Vignola ,2002في الحلیبزكتوالاللسكرالمیكروبي

ى  3ملل  من الحلیب 10تضاف إلى  ن   4إل ون كاشف القطرات م الین  الالمل ول فت دل   phénolphtaléineفین م یع ، ث

ول قاعدي   الوسط باستعمال  ید الصودیوم   محل ون      NaOH(N/9(ھیدروكس ور الل ى ظھ حاحة، حت الموجود بالس

0.1ثم تتم القراءة مباشرة على السحاحة حیث درجة دورنیك واحدة توافق على األقل،ثواني10الوردي و ثباتھ 

ن  ل م وداالمل م .(Ouhssine et al .,2007)ص ادل حج ك تع ة دورنی ة بالدرج تھلكة  NaOHN/9الحموض المس

.10مضروبة في 

ة ل         ك المكافئ ض الالكتی ة حم ي كمی ك ھ ة دورنی ن الحلیب     0.1ـدرج ر م ي لت ّین  و.غ ف د ب .Ouhssine et al ق

:التالیةالعالقةلحمض الالكتیك في الحلیب حسب المئویةبةسكیفیة حساب الن)2007(

)كتلة العینة(x100/1000وزن حمض الالكتیكx) (NaOHحجم =%حمض الالكتیك 

ة - م الحموض اس رق ة    pH :قی اس الحموض از قی ة جھ ذه الحال ي ھ تعمل ف س  ،)pH métre(یس و عك و ھ

ات الحمضیة ولكن     أحیث األولىالحموضة ز المركب یس تركی یس نھ ال یق ز  یق ات ال  أتركی ة  +Hـیون یم  .المنحل ق

(Vignola, 2002).البروتیناتةیؤثر على ذوبا نیھ أنحیثھ،ثباتالة الطازجة للحلیب، وخاصة تمثل الحpHالـ

II-1-1-3-المادة الدھنیة:
دھا  ی را، یّ المركب األكثر تغتمثل د اتبعن    ستخالص الباتم تحدی المواد العضویة، وق ة    اب ا  طریق ي تحالیلن ف

از ,)GERBER(ربجر تعمال جھ رباس دأ ،)Butyromètre(،)acidobutyrommétriqueMéthode(البتیرومت مب

ذ و  هھ ة ھ رقالطریق ز     ح ك المرك ض الكبریتی طة حم ة بواس ادة الدھنی تثناء الم ب باس ات الحلی acide(مكون

sulfurique()(H2SO4        ك ول االیزوأمیلی افة كح ل إض زي و بفض رد المرك وة الط أثیر ق ت ت alcool iso(تح

amylique(،   ة ن كل طبق ى ش ة عل ادة الدھنی ل الم مح بفص ا یس فافةّیمم ث یوضع  ،رة وش ض 10حی ن حم ل م مل

وعي   ر،  1.820الكبریتیك المركز وزنھ الن ي البیتیرومت ھ   ف ب و    11ونضیف إلی ن الحلی ل م ل من كحول    1مل مل

وعي  ھ الن ك وزن د ال،0.815ایزوأمیلی رد المر ّیج الجّربع از الط ي جھ عھ ف ر نض زي د للبیتیرومت دورة 1200(ك

.)1977منصور، (ثم تتم القراءة بالعین المجردةدقائق،5-3لمدة ) الدقیقة/

II-1-1-4- المادة الجافة الكلیة للحلیب)L'extrait sec total(:
ل ة، تمث ادة الدھنی ن الم ون م ب المك ن الحلی اف م م الج والقس ة،،زالالكت واد الملحی ة والم واد اآلزوتی الم

نحصل على   ستمرار في تجفیفھ حتى  االلتبخیر و نزع الرطوبة من حجم معین من الحلیب مع ونحصل علیھا با

:)(Lecoq1965حسبنقوم بالعملیة الحسابیة التالیة) ل/غ(ھاولتقدیر،وزن ثابت

ح/x1000) 0ك–1ك(

.و ھو فارغ بالغرامبالغرامكتلة الطبق: 0ك

.)زجاجيفمجفباستعمالالتبرید یكون و°م102فرن التجفیف(جفیف بعد التبالغرامكتلة الطبق مع العینة: 1ك
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.حجم العینة بالملل: ح

.ویمكن إجراء الفرق بین المستخلص الجاف الكلي والمادة الدھنیة للحصول على المستخلص الجاف الالدھني

II-1-1-5- نقطة تجمد الحلیب)point de congélation(:
ن نقطة        نقطة تجمد الحلیب أقل بقلیل م ة تخفض م واد الصلبة الذائب ن نقطة تجمد الماء حیث أن وجود الم

.°م-0.555بمتوسط° م0.575-و°م0,530-وھي تتغیر بین.التجمد 

د  نتحقق من نقطة.فھذا یجعلنا نشك أن ھناك إضافة ماء للحلیب° م0.530-عندما تكون نقطة التجمد أكبر من  تجم

.cryoscope( (Vignola, 2002)(الحلیب بواسطة جھاز الكریوسكوب 

د ز    ا فق ل بجھاز  ّولكن حالی دة الت ر وح ل الحلیب   ) 6شكل  (Lactostarالكتوستار د مخب وم بتحالی ذي یق ابقة ال الس

راد           إلنقوم بوضع ا حیث ،آن واحدالذكر في  ب الم ة الحلی ى كمی وي عل ار یحت ي مخب از ف رود الخاص بالجھ لكت

ى زر غط عل م نض ا ث اس«تحلیلھ د »قی غیرة   وبع ة ص ي ورق ة ف ل مدون ة التحالی ي نتیج یرة یعط ة قص دة زمنی م

:قوم بھا ھذا الجھاز ھي كما یليیالتحالیل التي ،كما ھي مبینة في الصورة أمام الشكلمطبوعة

.نسبة المادة الدھنیة-

.نسبة البروتینات-

.نسبة الالكتوز-

اف  - تخلص الج المس

.الالدھني

.نقطة تجمد الحلیب-

.نسبة المواد المعدنیة-

)جھاز تحلیل مكونات الحلیبLactostar(جھاز الالكتوستار:6شكل

II-1-2- القشدة
تسخینھا  لنتبع نفس الخطوات التي سبق شرحھا بالنسبة للحلیب، لكن یجب مزج القشدة بشكل جید، ویفض

.في حالة تماسكھا لتسھیل مزجھا° م40-35مائي على درجة في حمام

II-1-2-1-الطریقة المتبعة في الحلیبنفس:الحموضة.
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-II1-2-2 - المادة الدھنیة:
:طریقة التخفیف بالماء -أ

ا   ملل من القشدة،10نأخذ  ئ، ونمزج ج    90ونضیف إلیھ اء داف ل م ب    یّ مل در نس دھن، وتق وزع ال ادة  ةدا لت الم

ب،     ي الحلی ة ف ة المتبع ر         الدھنیة بإتباع نفس الطریق از جرب ود دھن جھ ى عم راءة عل تم الق ث ت )GERBER(حی

.الخاص بالحلیب 

:)GERBER(طریقة جربر-ب

أس ومفتوحة الطرفین              ة مزودة بك دة، وھي أنبوب ي القش ة ف ادة الدھنی اس الم ر الخاصة بقی ،نستعمل أنبوبة جرب

ر،    علقشدة مغ من ا5نضع في ھذا الكأس  ة جرب ي أنبوب ام ف ض الكبریتیك       وضعھ بإحك ة من حم م نضیف كمی ث

خین حتى    یّ حتى یغمر الكأس بعد ذلك نمزج ج ) 1.525وزنھ النوعي ( ع التس ائي بغرض     ° م60دا م ام م ي حم ف

ة     ملل من كحول ایزوأمیلیك،1ثم نضیف . تحلل القشدة  ى التدریج ك حت ض الكبریتی و أخیرا كمیة أخرى من حم

د، ثم توضع األنبوبة في جھاز الطرد المركزي، وتتم القراءة بعد ذلك مباشرة ّیا قبل األخیرة، ونقوم بالمزج الجم

Ray, 1951)(.

II-1 -2-3 - الكثافة:
.لھذا لجأنا لطریقة حسابیةلثقل و تماسك القشدة تعذر علینا قیاس الكثافة بالمكثاف،نظرا

ذا    ،)°م20(ملل من القشدة 10حیث أخذنا  ة لھ ة الموافق وقمنا بوزنھا بمیزان التحلیل الحساس، فحصلنا على الكتل

الحجم/ الكتلة = الكثافة .تتحصل على الكثافة يو بتطبیق القانون التالالحجم،

II-1-2-4-ـقیاس الpH:
.الیل الحلیبكما سبق شرحھ في تحpH mètreـالقیاس الحموضةتتم باستعمال جھاز

II-1–3- أمیرالجبن الطازج
.القشدةياتبعت نفس المراحل التي سبق شرحھا ف

-2-IIالتحالیل المیكروبیولوجیة
ة     إلىالمیكروبیولوجیة للحلیب مرحلة مھمة تھدف من جھة للتحالیاتعتبر ى الخصائص الذوقی اظ عل الحف

)organoleptique(یة ّسوالحsensorielles)(ن   ،إطالة مدة صالحیتھّمومن ث،للحلیب و من جھة أخرى التحذیر م

.)(Vignola, 2002مم الغذائي المتعلقة بوجود كائنات دقیقة ممرضة ونقلھا إلى المستھلكّسحاالت الت

ة             في واد األولی ن الم دءا م ر ب ة للجبن طازج أمی ة المیكروبی ة النوعی ا بدراس ي، قمن ھذا الجزء من العمل التطبیق

ا     ثالبح قمنا بوقد ،الناتج النھائي المتمثل في الجبن نفسھمبقار، القشدة، ثحلیب األ ا المنصوص عنھ عن البكتیری

ان نظرا       بالجزائرفي الجریدة الرسمیة لوزارة التجارة ائر و األعف ، وقد أضفنا التحلیل الخاص بالبحث عن الخم

.بھا في خسائر مادیة للوحدات الصناعیةّبو تسلخطورتھا،
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-2-II1- طریقة أخذ العینات:
أخذ العینات مباشرة قبل إجراء التحالیل، ّموقد ت،قمنا بثالث تحالیل لكل من حلیب األبقار، القشدة، والجبن

ذت من خزان     ار أخ ھ لصناعة         5فبالنسبة لعینات حلیب األبق ار الموج ب األبق ن حلی یط م ى خل جبن  الالحاوي عل

د البسترة        ،°م6–4ما بینطازج أمیر و التي تكون درجة حرارتھ ال ل و بع ات قب أما بالنسبة للقشدة فتأخذ العین

ا  . األخیرة، ویتم ذلك عن طریق صنبور یوجد أسفل جھاز الفرز و كذا جھاز البسترة  ھذهإلظھار مدى فعالیة أم

.الجبن الطازج أمیر فقد اعتمدنا على عینات من الجبن المعلب أي الناتج النھائي

II-2-2-العینات بغرض التحلیلتحضیر:
ات ت     ذه العملی ل ھ ي ظروف   ّتتختلف عملیة تحضیر العینات حسب المادة المراد تحلیلھا، مع العلم أن ك م ف

. معقمة حیث كل األدوات المستخدمة تكون معقمة، إضافة إلى أن العمل یتم في وجود لھب أو أمام موقد بنزن 

ة      ةمعقمة و مغلقة، أما بالنسبیتم أخذ عینات الحلیب والقشدة داخل أنابیب ح غالف العلب وم بمس ب فنق للجبن المعل

.الكمیة المطلوبةذتمریره أمام موقد بنزن، ثم ندخل ماصة معقمة عبر الغالف ألخثمباستعمال كحول

ارة  در اإلش ھ وتج ام ب  أن روري القی ن الض ل، م ل أي تحلی كل ج ّرقب ق بش ة أو المعل ة  ّیج العین ام بعملی م القی د، ث

. التخفیف أو الزرع

-2-II3- تقنیة التخفیف:
ة ت     ا من عین ات، انطالق دة    مّ یمكن تحقیق سلسلة من التخفیف الرج لم واني،ویتغ 10ت مجانستھا ب خفیف  تر الّیث

ى ضروریة        .على حسب المادة ومحتواھا المیكروبي ة األول ات الثالث ون التخفیف ب الحاالت تك -1-10(وفي أغل

ا   وإذا ،)10-2-10-3 دد البكتیری دى ع د،  /3x105تع ل الواح ف  مل دى التخفی ن الضروري أن یتع ي  (10-3فم ا ف كم

ملل من 1حیث نأخذ ،Tryptone-selملح-التربتوننستخدم في التخفیفات ماصات و محلول).حالة حلیب األبقار

ول  9وضع بأنبوب اختبار حاوي على تالعینة األم بواسطة ماصة،  وب و   ،Tryptone-selملل من محل ق األنب یغل

ف األول   1و بنفس الطریقة نأخذ .د ّیج بشكل جّری ذا التخفی ة أخرى، ونضع   ل، باستعما )1-10(ملل من ھ ھماص

وال إذا  .)2-10(على تخفیف ل، فنحصTryptone–selملل من محلول 9في أنبوب ثاني بھ  وھكذا و على نفس المن

.(Guiraud et Galzy, 1980)) ...،4-10، 3-10(أردنا الحصول على تخفیفات أخرى

II-2-4-البحث عن البكتیریا:
-2-II4-1- الفلورا الكلیةTFA MFlore Aérobie Mésophile Totale)(:

فوق جیلوز غذائي°م30الكائنات الدقیقة التي تعطي مستعمرات مرئیة بعد ثالثة أیام من الحضن في تمثل

gélose nutritive)()Bourgeois,1980(،ر ج تع ر مؤش ة     ّیتب ذلك نوعی ات و ك ات المنتج ة و ثب ة العام د للنوعی

،ملل من العینة األم أو التخفیف المختار في طبق بتري معقم وفارغ1الزرع بوضع میت.ونظافة التجھیزات
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وع من                 ذا الن ة، األوساط المستعملة تكون مناسبة لھ ھ بعنای وم بتحریك ذي نق وز ال ط جیل ك وس د ذل و نضیف بع

تم       %1الغني بـ )PCA)Plate Count Agarریا و من بین ھذه األوساط البكتی دھن، الحضن ی زوع ال ب من ن حلی م

ي درجة حرارة    72لمدة دنا على   . °م30ساعة ف اییر اعتم وانین الخاصة   وV08-011/ISO4833)1993(المع الق

ة ا التغذی ذلك (Microbiologie alimentaire Directives générales)بمیكروبیولوجی اییر (NA1207و ك المع

.PCAوسطتعداد ھذه البكتیریا علىكیفیة علىتنصالتي)Norme Algérienneةالجزائری

ا ت ار األطب ین االعتب ین قأخذ بع ة ب تعمرة 300–10الحاوی ر.)(Guiraud, 1998مس تعمرات تظھ یةالمس عدس

.شكلال

-II2-4-2- بكتیریا القولون)Coliformes(:

دا ن    بكدتع ف ع ب تكش ي الحلی ون ف ا القول وثالتیری رازيالتل ھ،ب ود ومن ة وج وث إمكانی ابالبتل كتیری

ة ة المعوی د )Enterbacteries pathogènes(الممرض ر جی ي مؤش ة،وھ ةاللنوعی ات الحراری ا ، معالج ث أنھ حی

.(Guiraud, 1998) لتصنیعأثناء امشاكلتواجدھا دلیل على الحفظ السیئ أو .حساسة للحرارة

ط ال          ى وس ق عل لب یتحق ط ص ى وس ون عل ا القول ادي لبكتیری ي الع داد الروتین VRBL((gélose lactosée(ـالتع

biliée au vert brillant et au rouge de phénol)كوالت الكتوزيأو وسط الدیزوكسيdésoxhcholate lactosé

ري ب        اق بت زرع أطب ث ت ر، حی ذا األخی م       1ـ، وفي تجاربنا استعملنا ھ ار ث ف المخت ة األم أو التخفی ن العین ل م مل

دة الحضن         4تصلب الوسط نضیف بعدملل من الوسط المذاب،12نضیف  ة، م ة ثانی ل من نفس الوسط كطبق مل

دة  ون لم ي 24تك اعة ف ون الكلبال°م37أو ° م30س ا القول بة لبكتیری بة °م44، و Coliformes totauxة ّینس بالنس

ة یریلبكت ون البرازی يو Coliformes fécaux ا القول دعى الت رارة     بت ة الح ة لدرج ون المقاوم ا القول بكتیری

Coliformes thermotolérants .   د یس مؤك رازي ل در الب ذلك.ألن المص حیح وك یس بص ون  أنل ا القول بكتبری

تطیع أن تنمو   ، ألن بكتیریا قولون أخرى من أColiforme fécaux(=Escherichia coli(البرازیة صل برازي تس

ة للحرارة ال    أ)(Smoot et Pierson,1997وحسب . °م44في  ون المقاوم نھ من المعروف أن تعداد البكتیریا القول

داد    ا تع ي تمام ا  .)(E. coliVivegnis et al. ,1998یغط ر بكتیری ون  تظھ غیرة  القول تعمرات ص ى شكل مس عل

. مم0.5حمراء قاتمة اللون بقطر 

وDirectives générales-(Microbiologie alimentaire(المستعملة ییرالمعا

V08-015 (1991) /ISO4832)وV08/017)1980(مطبق لتعداد بكتیریا القولون وبكتیریا القولون البرازیة

.);E.coli)Guiraud, 1998Petransxiene et Lapied, 1981و

-II2-4-3- البكتیریا العنقودیةStaphylocoques aureus:

ملل من العینة المراد تحلیلھا أو من  0.1عونتركھا تتصلب، نض،Chapmanنسكب في طبق كمیة من وسط 

ة         ي درج ن ف وم بالحض م نق د، ث ° م37التخفیف المناسب على سطح الوسط، ثم نقوم بنشره بناشر زجاجي بكل جی

دة   ز ال  ).(Petransxiene et Lapied, 1981ساعة  48لم ن تمیی وعویمك Staphylocoquesن aureus  اقي عن ب
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انیتول     )ذھبیة اللون(بظھوره على شكل مستعمرات حمراء محاطة بھالة صفراء األنواع ا للم ى تحطیمھ ة عل دالل

فراء، بغات ص راز ص ى  وإف ر عل ي تظھ رى فھ واع األخ اقي األن ا ب ون  شأم ة الل غیرة وردی تعمرات ص كل مس
Marchal et al., 1987)(.

ار تالمعی اص )V08-014(1984)/ISO 6888)Microbiologie alimentaire-directives généralesعملالمس خ

.Staphylococcus aureusالبحث عن ب

-2-II4-4-المطثیات المختزلة للكبریتClostridium sulfite réducteurs :

ي ح   1ملل أو 5نأخذ أنبوب اختبار ونضع بھ  م تسخن ف ائي   ملل من العینة المراد تحلیلھا ث ام م دة  ° م80م لم

م      20وھذا لقتل األبواغ، ثم نسكب بالماء دقائق ثم تبرد مباشرة 10 وز لح ل من وسط جیل د –مل )viande-foie(كب

رد   ذاب ومب ھ  ° م65م اف إلی ودیوم    0.5مض د الص ول كبرتی ن محل ل م ز ) sulfite sodium(مل 4و ،%5بتركی

ن    %5بتركیز (Alun de fer) قطرات من محلول شب الحدید ة م رة طبق ، نرج األنبوب جیدا لنضیف كمرحلة أخی

را ة     فالب ي درج ن ف وب ویحض ق األنب م یغل ط، ث طح الوس ة س دة ° م37ین لتغطی اعة48-24لم ر . س تظھ

.)Petransxiene et Lapied, 1981(مم 0.5المستعمرات سوداء بقطر أكبر من 

ار  ث و V08-019(1985)/ISO7937(Microbiologie alimentaire-Directives générales)المعی ص البح یخ

.Clostridium perfringensتعداد 

II-2-4-5-السالمونیال:Salmonelle

ر في              ي یعتبر تواجدھا ف  ل خطر كبی ا تمث تثنائیة، ولكنھ ر اس ا تعتب ة البحث عنھ ادر، وعملی ب شي ن الحلی

رة   ط یستعمل .بعض المشتقات مثل حلیب الغب المونیال الوس ا في   (SS) (Salmonella – Shigella)شیجال -س غالب

ى الصفراء    یوفھ،التحالیل الغذائیة وي عل د  كمثبطات، vert brillant، وbile( ،citrate،hyposulfite(حت 48و بع

ة،  ° م37ساعة من الحضن في  نستطیع أن نمیز السلمونیال و شیجاال التي تظھر على شكل مستعمرات غیر ملون

ي بعض األحی    تعمرات  ( ان تكون مزودة بمركز أسود     شفافة ف راء      ).+ H2Sمس ون فتكون حم ا القول ا بكتیری أم

.)(Guiraud, 1998ھذا الوسط علىاللون

ار  ح  ) NA/V08-13(1993)/ISO 6579)Microbiologie alimentaire - Directives générales/1203المعی یوض

ا  ذه البكتیری ن ھ ث ع ع .البح زرع بوض ون ال ن0.1یك ل م وق   مل ري ف ق بت ي طب ار ف ف المخت ة أو التخفی العین

.)(Marchal et al., 1987الجیلوز وننشرھا جیدا بالناشر الزجاجي

6-4-2–IIالعقدیةالبرازیة- بكتیریاStreptocoques fécaux :

ا على           ةالتسمیتعتبر دل دائم ة و ال ت ي الطبیع رة االنتشار ف ا كثی ذه البكتیری ث أن ھ وث  برازیة مضللة حی تل

رازي ة بال ،ب ات المعالج ي المنتج د ف ا توج ي بكتیری ة،)produits manipulés(د ّیوھ ات النباتی ب والمنتج .الحلی

العدد األكثر إحتماالالتعداد یتم في وسط سائل بطریقة.عموما ھذه البكتیریا ال تعتبر ممرضة من الناحیة الغذائیة
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NPP.(Nombre le Plus Probable)  وم ث نق ار باخحی الي تب ط  في  )test de présomption(إحتم م، ث Rotheوس

.Litsky (Guiraud, 1998)وسط في (test de confirmation) تأكیديإختبار

ذو تركیز بسیطRothe ثالثة أنابیب من وسطفي1-10ملل من التخفیف 1تمت عملیة الزرع بوضع 

)simple concentration(Rothe ب ة بالنس س الطریق ینونف ة ال 3-10-2-10ة للتخفیف وم بعملی م  ّرنق د، ث ج الجی

دة  ° م37نحضن في   ذه            .ساعة  48–24لم ي ھ ث ف دي حی ار التأكی ى االختب ر إل ب، نم ي األنابی إذا ظھر تعكر ف

رة زرع            طة إب ة بواس ر نأخذ حلق ھ تعك ر فی وب ظھ ل أنب ن ك ا م د انطالق ة الع وم بعملی تطیع أن نق ة ال نس المرحل

زرع   ة و ت ي وسط   معقم ذه األنابی    ) (LitzkyPetransxiene et Lapied,1981ف م تحضن ھ دة  °م37في  بث 24لم

ة بنفسجیة أو بیضاء في        وین حلق ع تك ساعة، ونعتبر األنابیب موجبة، األنابیب التي یظھر فیھا تعكر میكروبي م

.Grady-Mac حسب جدولNPPعدد البكتیریا العقدیة البرازیة نعبر عنھا بطریقة . قعر األنبوب 

-II2-4-7- الخمائر و األعفانLevures et Moisissures:

ة و الم    ب الجاف واع الحلی ق بوضع     ّرالخمائر واألعفان تستطیع أن تصیب أن دادھا یتحق ن   1كزة، تع ل م مل

ل      ھالحلیب أو تخفیفات وز انتخابي، مث ط جیل ھ وس PDA(gélose glucosé à l'extraitفي طبق بتري ونسكب علی

de pomme de terre)ذو PH 4.5 أو gélose glucosée au chloramphénicolط  أو OGA (géloseوس

glucosée à l'oxytétracycline ،ر ذا األخی تعملنا ھ ا اس ي تجاربن دة ّثف اق لم ن األطب ین 5م حض ام ب 25-20أی

ذي یمكن        3یمكن القراءة بعد .°م ان وال ا من التطور السریع لألعف ط خوف ط   أیام فق ل الوس یمكن أن  . أن یغزو ك

.)(Guiraud, 1998 ملل فوق السطح بواسطة ناشر زجاجي0.1نحقق الزرع بوضع 

ار  ص ) V08/022(1988)/ISO7954/NA1210،)Microbiologie alimentaire Directives généralesالمعی یخ

.)gélose glucosée au chloramphénicol et O G A(تعداد الخمائر و األعفان على وسط صلب 

.1ساط المستعملة موضحة في الملحق األوكل 

-III أمیرإضافة المعطرات الطبیعیة لجبن
ي إطار      الجزءھذا تضّمن ذا ف ة للجبن، وھ وارد  استغالل  وستثمار اإضافة المعطرات الطبیعی الم

ذه ھو مع         تنا ھ ن دراس دف م ة للمستھلك، الھ دة طبی ذه     النباتیة، وما لھذه النباتات من فائ أثیر ھ دى  ت ة م رف

.المعطرات على بكتیریا الالكتیك و بالتالي على حموضة الجبن 

III-1-المادة النباتیة
ر  :أربع نباتات تمت دراستھا ن الزعت Origanum glandulosumاألجزاء الھوائیة م Desf.  اع ، النعن

Mentha spicataL.سباس ب، بذور الvulgare MillerFoeniculum،لثومو أخیرا اAllium sativumL..
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تم الحصول       ڤالنعناع من منطقة الزعتر تم جلبھ من جبل بابور، ذور البسباس ف ا ب جال بوالیة سطیف، أم

ق الع  ي السوق و          اب،شّ علیھا عن طری وم الموجود ف د استعملنا الث وم فق ص الث ا یخ ا فیم لكن بشرط أن   أم

.یكون من أصل جزائري 

III-2-اتیة تحضیر المستخلصات النب:
ة و  ت لعملیةّضقبل البدء في عملیة االستخالص، كل من الزعتر، النعناع، وبذور البسباس تعر تنقی

ائي           ي خالط كھرب ة رحي  ف ات لعملی ذه النبات ك تتعرض ھ تجفیف في مكان ظلیل، جاف و مھوى، بعد ذل

.الغليوقمنا بتحضیر المستخلص المائي بطریقة النقع.مسحوقللحصول على

III-3-بالتركیز المناس
ت اوالت تم دة مح ى   عدی ول عل ن الحص تمكن م ائي لل تخلص الم ز المس ر تركی ول تغیی ھ ح مخبری

ة من المعطر      كذل وھ دون المساس بقوام  ،التركیز المناسب الذي یعطي نكھة للجبن ات معین بإضافة كمی

.بتركیز معین) لمستخلص المائيا(

4-III-الحموضة مراقبة
ن المستخلصات النباتی         بعد الحصول ع  ة المناسبة المضافة م ز المناسب و الكمی ى التركی ة  ةل المائی

ة الجبن   ع  ،للجبن الطازج أمیر التي تزید من نكھ ّم تتب ن المعطرات   (حموضة الجبن الطبیعي    ت ،)خالي م

.تبینھما لمعرفة مدى تأثیر ھذه المعطراةوحموضة الجبن المضاف إلیھ المعطرات كل ساعة، والمقارن

م   تكون  ي حاضنة      تإضافة المعطرات بالنسب المختارة بعد إضافة البادئ مباشرة، ث ان تنضج ف رك األجب ت

ر، °م37معدلة على  ث ، تتم ھذه العملیة على مستوى المخب ة بدرجة       حی اس الحموض ات لقی تم أخذ العین ی

.تمثیل النتائج یكون على شكل منحنیاتدورنیك كل ساعة،

III- -5ریا الالكتیك تعداد بكتی
ا التطبیق         ذا الجزء من عملن ي ھ ا ف ة، قمن ا الالكتیك   يبعدما تمت قیاس الحموض داد بكتیری مع  بتع

ـ  ي ال ر ف ة التغی ة  pHمراقب ذه المرحل منت ھ د تض رة ف 5، وق ة األخی ا التجرب ارب، أم ا ّتتج داد بكتیری م تع

ا    والھدف من ھذه الالالكتیك مع التغیر في الحموضة بدرجة دورنیك، ین عدد البكتیری تجربة ھو المقارنة ب

الي في وجود المعطرات وغیابھا،  ة      و بالت ات العطری ة للنبات أثیر المستخلصات المائی ة ت ة معرف ى  الطبی عل

ا خالل مراحل تصنیع    .نشاطیة بكتیریا الالكتیك ى مستوى      الوتم تعداد ھذه البكتیری ر عل جبن الطازج أمی

.المخبر 

III-5-1-الوسط المستعمل:
د   ة عدی ات غذائی ا متطلب ك لھ ا الالكتی ة،   ةبكتیری اط غنی ا أوس تعمل عموم ا نس ذي یجعلن بب ال ، الس

)MRS)Man ,Rogosa et Sharpemilieu deالوسط الذي یالئم معظم أنواع بكتیریا الالكتیك ھو وسط 
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Corrieu et luquet, 2008)(.ائج   ساعة من عملیة الزرع48-24بعد ، وسطالھذا لتم استعما راءة النت تتم ق

ین    ة ب اق الحاوی ار األطب ع اختی رة    300-150م ة المكب تعمال العدس دادھا باس ن تع ي یمك تعمرة، والت مس

نفس التخفیف        ین مزروعین ب ین كل طبق ذلك نحصل على    . الخاصة بھذا الغرض، وإجراء المتوسط ب و ب

ل      ي المل ا ف دد البكتری تعمرة   (ع ة مس دات مكون ة  ))ufc((unités formant colonie)وح بة للعین بالنس

.بالجزائر العاصمةباستورالخاضعة للتحلیل، وھي الطریقة الموضحة حسب معھد 

III-5-2- طریقة أخذ العینات:
ة التقوی       الجبن صنعتم ن مرحل ك م ل ساعة، وذل ات ك زرع  ةعلى مستوى المخبر، تم أخذ العین وال

.حتى اكتمال النضج، في ظروف معقمة

III-5-3- طریقة العمل:
ار        ى اختی لنا إل د توص ري، وق داد البكتی ھیل التع ات لتس دة تخفیف وم بع ات، نق ذ العین ة أخ د عملی بع

ن       دأنا م ث ب ات، حی ل التخفیف مت ك ة ض ل أولی راء تحالی د إج ة، بع ل عین ب لك ف المناس ل 1-10التخفی لنص

ا     8-10إلى و مطابق لم ھ أشار  ، وذلك حتى تكون عملیة التعداد واضحة وسھلة، وھ Guiraud et Galzy إلی

ان   يف7-10فیما یخص التخفیف الذي یتعدى ) 1980( داد بكتیری  .التحالیل الخاصة باألجب م   التع ك ت الالكتی

ث نأخذ        اق حی ى األطب د عل ة الع ة    1اختیار طریق ة المخفف ن العین ل م م       , مل م ث ري معق ق بت ي طب نضعھا ف

م تقلب     ،°م50بعدما یكون ذائبا و مبردا حتىMRSنسكب وسط  زن، ث د بن وتتم كل ھذه العملیات أمام موق

ي   نھا ف تم حض ط، وی لب الوس د تص اق  بع دة ° م37األطب اعة48-24لم روریو .س ى ض ارة إل در اإلش ةج

.استعمال عدد من التكرارات لكل تخفیف أو لكل عینة، لنأخذ متوسط النتائج لتكون بذلك أدق

.بداللة الزمن PHبداللة الزمن و كذلك الـ الالكتیكبكتیریابعددةتمثل النتائج في منحنیات خاص

III-5-4-صبغة غرامColoration de gram:
ك غرام   MRSبعد الحصول على البكتیریا ونموھا على وسط  ، أردنا أن نتأكد من أن بكتیریا الالكتی

:موجب و كذلك رؤیة شكلھا الكروي و العصوي وقد اتبعنا الخطوات التالیة

مجففة و مثبتة بالحرارة بواسطة بنفسجي الجنسیان )un frottis( امل مسحة بكتیریة نع

(Violet de gentiane)  ول ول اللیق طة محل م بواس ون)lugole )(iode iodurée(، ث ت المل ذي یثب م ،ال ث

ول اإل طة كح ي أو ابواس دوغلیكان  إلیثیل اد البیتی ن أبع نقص م ذي ی انول ال دار ف)peptidoglycane(یث ي ج

ا الب    الخالی رام س ى غ وعتین األول ون مجم ریقتین و تك أثر بط ة تت ا البكتیری ون )-Gram(، الخالی د الل تفق

جي    ون البنفس ى الل افظ عل رى فتح ة األخ ا المجموع ذیب، أم ل الم رعة بفع ب(بس رام موج ، و )+Gramغ

ین    طة الفش ر بواس ي األخی ة ف ل العین این نعام ذا التب یح ھ فرانینأو )Fushine(لتوض دة )(Safranineص لم

اء     م تغسل بالم ة ث م ت  ،دقیق ف ث ر بالزیت     وتجف ة الغم المجھر بطریق ث ،)immersion(فحص ب ا حی خالی
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Gram-،أماتكون باللون الورديGram+تكون باللون البنفسجي(Leclerc et al. ,1986; Guiraud, 1998;

Prescott et al.,2003)ون و    ھذا الفرق یرجع إلى طبیعة ا دوغلیكان ال یتل م أن البیبتی لجدار الخلوي مع العل

ع خروج           ث یمن وین حی ة التل اء عملی ة أثن ع األحماض الدھنی بنفسجي  لكن یلعب دور حاجز یمنع النفاذیة م

ب  ،الجنسیان  ذا المرك ون  (و لھ ود–مل دوغلیكان الخاص بال       )لی ا البیبتی ون، أم ة الل ة إزال اء عملی ى أثن ـیبق

Gram-ون ایك ةنرة ععب الكحول   ،ةرقیقطبق ة ب عة، و المعامل وب واس ى ثق وي عل ر، و یحت ر مجس غی

وي ل   دار الخل ون الج تخرج دھ ھولة    -Gramـتس ل بس ول یزی باب الكح ذه األس امیة و لھ ع المس لترتف

.)(Gram-Prescott et al., 2003لبكتیریا cristal violet- Iodeالمركب

-IVللزعترصاتلمستخلةالنشاطیة الضد بكتیریl'Origanum glandulosum Desf.

IV-1-للزیت األساسي للزعترةالنشاطیة الضد بكتیری
IV-1-1-اد النباتیة المو

، وھو بكتیریةلدراسة النشاطیة ضد یراختدنوع واحد من بین األربع النباتات السابقة، ق

..Origanum glandulosumDesfالزعتر

IV-1-2-السالالت البكتیریة
ة لدرجة     ة و المحب تمت ھذه النشاطیة على نوعین من بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة العالی

ا و المستعمل في               المعتدلةالحرارة  ن فرنس ل م دة الت ن طرف وح ادئ المستورد م ن الب ا م م عزلھ د ت ، وق

.الحلیب عند تحضیر البادئي، وذلك بعد تنمیتھا فأمیرصناعة الجبن 

IV-1-3 -اط الزرع أوس
ھ   MRSعزل و زراعة البكتیریا تستلزم استعمال الوسط المناسب لنموھا و ھو وسط  المتحصل علی

د،  )CONDA)PRONADISA من مخبر  ن مدری ذائي   م رق الغ د باستور    ) Bouillon nutritif(الم من معھ

.1التركیب الكیمیائي لھذه األوساط موجود في ملحق رقم.

IV-1-4 -ساسیةاألتاستخالص الزیوExtraction des huiles essentielles

ع ة تقط ادة النباتی غیرةالم ع ص ى قط ر  إل از التقطی تعمال جھ ائي باس ر الم ة التقطی رض لعملی و تتع

Clevenger) 7شكل(،المائي رالتقطیL'hydrodistillation) (HD)(       ى نقل اء عل درة بخار الم ى ق یعتمد عل

ر     . )8(في شكل وھذه العملیة موضحةالزیت األساسي ي دورق كبی ات ف ن النب 6تتم العملیة بوضع كمیة م

رك الثلث      )1(لتر  ث یت اء المقطر حی ن الم دورق       ثم تغطى بكمیة كافیة م ادي فیضان ال فارغا من أجل تف

ھ     )chauffe ballon) (2(بواسطة مسخن الغليالخلیط یتعرض لعملیة .الغلیانأثناء  ذي یحمل مع ، البخار ال

ت األ ودي  الزی وب عم ر أنب ر عب ي یم رد )3(ساس ر مب م عب ف  )4(ث ة التكثی تم عملی ن ت أی

condensation)(. القطیرات الناتجة تتكثف أو تتجمع في األنبوب المملوء بالماء المقطر مسبقا)5(
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نتحصل على الزیت و ننزعو بذلك،)6(وعن طریق الفرق في الكثافة الزیت یطفو فوق الماء المقطر 

ھ، وأخیرا یحفظ الزیت في قارورات معتمة جیدة الغلق بعیدا عننتبقي معھ بحذر بواسطة محقالماء الم

.ساعات3دامت عملة التقطیر .°م6-4عن الضوء في درجة حرارة 

).Clevenger()Bencheikh,2005( جھاز استخالص الزیوت األساسیة :7شكل
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)Désorption(مّج –ذوبانّیة -1
نتشار داخليإ-2
خارجينتشارإ-3
التقطیر-4

)HD(المائيریرسم تخطیطي لعملیة فصل الزیت األساسي من مادة نباتیة بطریقة التقط:8شكل

(Bousbia et al.,2009).

IV-1-5- في المخبردراسة النشاطیة ضد بكتیریة للزیوت األساسیة
ر        ت األساسي للزعت ة للزی ددت النشاطیة ضد بكتیری ة  Desf.Origanum glandulosum ح :بتقنی

Technique par اللمس المباشر contacte directe)طریقة االنتشار

diffusion)méthode de(Belaiche, 1979)( ف ط سائل    و طریقة التخفی ي وس méthode de)أو المزج ف

dilution)et al.,1986) in (Bendahou et al.,2008)Bendjilali(.

IV-1-5-1-تقنیة اللمس المباشرTechnique par contacte directe

Méthode de diffusionوسط صلبيطریقة االنتشار فأ 

ذه  ادات الحیوی الھ ة بالمض ة خاص ن ب،)antibiogramme(ةطریق تبدالولك ادات اس راص المض أق

یة  طح      . )(aromatogrammeالحیویة بأقراص أخرى مبللة بالزیوت األساس ى س راص عل ذه األق توضع ھ

زروع،   وز الم المیلیمت    والجیل یط ب اطق التثب ار من اس أقط ن تق رة الحض د فت ذه األخربع رة ت، وھ ینی أن ب

. البكتیریا قد قتلت أو ثبطت بانتشار الزیت

ا الالكتیك      تتم ى بكتیری ت األساسي عل دال دراسة تأثیر الزی ة      من ب ي إطار إمكانی ة، ف ا الممرض البكتیری

زات ب) یاغورت أو جبن(كمعطرات طبیعیة في منتجات األلبان ةإضافة الزیوت األساسی ة  تركی دى  قلیل وم
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ى    إضافتھا ل ةإمكانی أثیر عل ة دون الت واد غذائی حة لم تھل ص د  ، وكالمس أث   ق ة ت ا بدراس ت على   یاكتفین ر الزی

.مخبریا في أطباق بتريك یبكتیریا الالكت

:تحضیر المزرعة النقیة-

ة الحرارة ةیتم عزل بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة العالیة و األخرى المحبة لدرج  المعتدل

ى    الزرع ت، MRSعلى وسط وحدةمن البادئ المحضر في ال عینة أو التخفیف المناسب داخل الوسط أو عل

وط،و   كل خط ى ش طح عل ن   تالس ة، و إذا أمك ة الكافی ى الرطوب اظ عل ع الحف وائي م ط الھ ي وس ن ف حض

ك حسب       )une jarre(نستعمل جرة خاصة    ا الالكتی و أفضل لبكتیری ى نم .Marchal et al.للحصول عل

ة بالنسبة للبكتیریا المحبة للدرجة الحرارة °م28ي أیام ف3، لمدة )1982( ا   ° م38و المعتدل بالنسبة للبكتیری

اح        ي تحضیر اللق ا ف ذه البكتیری تعمل ھ و تس د النم ة، بع ة الحرارة العالی ة للدرج ذي )(l'inoculumالمحب ال

.نحتاجھ في المراحل القادمة من التجربة 

:الوسط المستعمل-

اق بتري   MRSب لھذه البكتیریا ھو الوسط المستعمل المناس ي أطب مك  ) سم 9بقطر  (یسكب ف 4بس

.ترك لیتصلب أو یجف ثم یزرع بواسطة اللقاح یمم، 

: تحضیر اللقاح-

م    ) كما سبق وأن شرحنا(ساعة 18ـیحضر انطالقا من زراعة نقیة وفتیة ب وجي معق اء فیزیول في م

ة   لھذا المعلق الDO)(حیث تكون الكثافة الضوئیة  ري بقیم د طول موجة    0.1-0.08بكتی انومتر،  625عن ن

دار  اح المستعمل     ،)108UFC/ml)Chamba et Prost,1989أي بمق دى اللق ة من   15ویجب أن الیتع دقیق

.عملیة تحضیره خوفا من تزاید البكتیریا و ارتفاع الكثافة 

:طریقة العمل-

ح    ة المس طة طریق زرع بواس تم ال ة   ،)écouvillonnage(ی حة معقم ل ممس ي تبلی ل ف ویتمث

(écouvillon stérile) ى كامل   المع التخلص من كمیة الزائدة بالضغط على جدار األنبوب، ثم یتم المسح عل

س   3إلى األسفل بشكل خطوط متراصة، نكرر العملیة األعلىمن الجیلوز ى نف ق بتري  مرات عل ، مع  طب

ة       ي كل مرة بزاوی ك ف اظ عل   °م60التحری ع الحف س الممسحة   ، م ع إعادة   طبق  لكل  écouvillon)(ى نف م

ي كل مرة    في غمره اح ف راص من ورق      .اللق ك نضع أق د ذل ا الكبع طح    6بقطر  روماتوغرافی وق س م ف م

ـ       ة ب ون مبلل وز المزروع  تك ر  10الجیل ر  )lµ(میكرولت ت األساسي للزعت ول   للزی ـ محل ف ب ل المخف دمیثی

ة     ،)V/V(1/10و 1/5، 1/2بنسبة  dimethylsulfoxide(DMSO)سلفوأكسید  راص أخرى مبلل تستعمل أق

اق    .نفس التركیزحاویة على أقراص 3فقط كشاھد، كل طبق بتري نضع فیھ DMSOـب ن أطب را تحض أخی

ا الالكتیك    ° م38، والمعتدلةبالنسبة لبكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة ° م28بتري في  بالنسبة لبكتیری
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قطر منطقة التثبیط المتواجدة بالمسطرةساعة، بعد ھذه المدة نقیس24لحرارة العالیة، لمدة المحبة لدرجة ا

.حول كل قرص 

ا      ل البكتیری و قات ا  )bactéricide(لمعرفة أثر الزیوت األساسیة ھل ھ بط البكتیری ،)(bactériostatiqueأو مث

رق        ى م وي عل وب یحت ي أنب یط و نضعھا ف ة التثب ن منطق ة م ذ عین ذائي نأخ ذا ،)(bouillon nutritifغ وھ

ا سبق و      ھ كم ة فی ا مزروع ا  أاألخیر یحضن في درجة حرارة خاصة بكل نوع بكتیری و ° م28أي (ن ذكرن

:)9أنظر شكل(ساعة، ثم یفحص بالعین المجردة 18لمدة )°م38

.تأثیر مثبط للبكتیریا للزیت المختبر :وسط معكر-

.رالمختبریا للزیت ر قاتل للبكتیتأثی:صافيوسط-

)Bencheikh,2005(تقنیة االنتشار في وسط صلب: 9شكل
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:Méthode de dilutionطریقة المزج في وسط سائل-ب

ز األدنى       د التركی م تحدی د ت بالنسبة لدراسات سابقة الخاصة بتأثیر الزیت على البكتیریا الممرضة فق

بط  ف   )CMI()Concentration Minimale Inhibitrice(المث ة التخفی ن  )Méthode de dilution(بطریق ، لك

ة ذه الدراس الل ھ ة ببخ ك الخاص ا الالكتی م تكتیری ى یحدت ز األدن رد التركی بطغی Concentration(المث

Minimale Non Inhibitrice()CMNI( ،ة ل ن ال        زالتركی معرف ك أی ا الالكتی ھ بكتیری و فی ذي تنم ى ال األدن

.للزیوت األساسیةةد النشاطیة المثبطیحدتأن ھذه االختبارات تتحقق بعد مع العلم .تقتل أو تثبط 

ول  تم الحص بط     ی ر المث ى غی ز األدن ى التركی ن    )CMNI(عل زات م ة تركی ن مجموع ا م ت الانطالق زی

ر  %10بـ Tween80محلول من .األساسي ممزوجة مع وسط الزرع  م تتع ة  ضمع الماء مقطر المعق لعملی

ة       تضافمدقیقة، ث15لمدة °م120التعقیم في درجة  ى الظروف المعقم ة عل ع المحافظ ول م إلى ھذا المحل

ائي     يدائما كمیة من الزیت األساس  ز النھ ن یكون التركی ن      . )v/v% (10أی ة م ین أو ثالث یط دقیقت رج الخل ی

ول  2.5نأخذ م، ثمحلول األمالدا في ّیأجل انتشار الزیت ج ن ا  2.5و Tween10%ملل من محل ل م لزیت  مل

ي ى      األساس ول عل ت للحص بعض الوق دا ل ط جی ول األم التخل ات  .)Solution mère(محل زت تخفیف أنج

ول األم    2.5متسلسلة بـ  ن المحل ا م م ملل في الماء المقطر المعقم انطالق ن كل تخفیف     2تضاف .ث ل م ـ مل ل

ط  (سائل ملل من وسط الزرع وھو  38 ریین       ،)MRSوس ین بت ى طبق ة عل ذه الكمی وزع ھ بنسبة  ) سم 9(ت

ري 20 ـ       ،ملل لكل طبق بت ة ل ا موافق ة المتحصل علیھ ز النھائی ة التراكی ل  /غ0.4مجموع ل  /غ0.2–مل –مل

بعد تصلب ).10شكل(%0.03-0.06-0.12-0.25-0.5ملل الموافقة لـ /غ0.025-ملل/غ0.05-ملل/غ0.1

ط تم،الوس ي، أم ال    ت ت األساس ى الزی وي عل وز المحت ة زرع الجیل اھد(عملی ك  ) كش طح، وذل ى الس عل

وئیة   ة ض ري ذو كثاف ق بكتی ن معل ا م دل 0.1–0.08انطالق ي  (810ml/ufcأي بمع رح ف بق الش ا س كم

ة   24سم، بعد الحضن لمدة 5بشكل خطوط متباعدة و متوازیة ذات طول ) الطریقة السابقة ي درج ساعة ف

ة لدرجة الحرارة      ° م28 ك المحب ا الالكتی ة المبالنسبة لبكتیری ة الحرارة     ° م38و عتدل ة لدرج بة للمحب بالنس

:العالیة  نالحظ مایلي 

بط   -أ- ر المث ى غی ز األدن و،)concentration minimale non inhibitrice) (CMNI(التركی ىو ھ أدن

.تركیز یظھر فیھ نمو البكتیریا 

.)bactériostatique(أو مثبط للبكتیریا )bactéricide(التأثیر القاتل -ب-

أیام7لما نحصل على عملیة التثبیط الكلیة، یتبع الحضن لمدة :مدة الحضن الكلیة -ج-
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)El kolli,2008(تقنیة التخفیف :10شكل
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-IV2- النشاطیة ضد بكتیریة للمستخلصات المائیة للزعتر على بكتریا الالكتیك
ة للزیت     د بكتیری ر السابق شرحھا    نتبع نفس الخطوات المستعملة في النشاطیة ض ،األساسي للزعت

المستعملة، وأوساط الزرع المستعملة فھي نفسھا، االختالف الوحید یكمن باستبدال الزیت للبكتیریابالنسبة 

.األساسي بالمستخلص المائي للزعتر وكیفیة تحضیره 

-2-IV1 -تحضیر المستخلصات المائیة:
ي الظل   یفرش نباتنتبع نفس الخطوات المذكورة سابقا، حیث ف ف الزعتر بعد جمعھ و ینقى و یجف

رة ونعرضھا   20نأخذ .بعد ذلك نجعلھ على شكل غبرة غرفة،الأیام في درجة حرارة5–4 غ من ھذه الغب

ي  ة الغل دة )(décoctionلعملی ي 5لم ائق ف احة  160دق ذه الرش ح، ھ م ترش ر، ث اء المقط ن الم ل م le(مل

filtrat(،حتى وزن ثابت°م50تحت درجة حرارةتجفف فیما بعد في حاضنةو(Ali- Emmanuel et al.,

ى،(2002 ول عل والللحص ز    م رة ترك ذه األخی ث ھ ة، حی ات المائی ي المستخلص ة ف اد المذاب

التبخیر ا        )évaporation(ب مح لن ذا یس المغ، ھ ا ب ر عنھ ة نعب ى كمی اف، أدن ى وزن ج ول عل ى الحص حت

ر  بالتعبیر عن التركیزات القاتلة للمتبق ي اللت د  .(Aouinty et al., 2006)ي الجاف الذائب في الماء بالمغ ف بع

ملل في ماء مقطر معقم انطالقا من المستخلص الجاف /مغ 500نحضر محلول بتركیز ،°م50التجفیف في 

ن      1/8-1/4–1/2ثم یخفف ھذا المحلول بالتسلسل من   .للزعتر  زات م ى التركی ث نحصل عل –250حی

.)(Ali- Emmanuel et al., 2002ملل/غم62.5–125

IV-2-2- اختبار الحساسیة:
لب   تمی ط ص ي وس ار ف ة االنتش طة طریق یة بواس ار الحساس ى )méthode de diffusion(اختب عل

ة  الكروماتوغرافیاو بذلك توضع أقراص من ورق ،)MRS(جیلوز خاص بالبكتیریا المختبرة  معقمة ومبلل

ز المستخل ف تراكی ة، بمختل ات المائی اطیة     ص ي نش ا ف بق وأن ذكرن ا س وز كم ى الجیل ة عل ة معقم بطریق

ي    اق ف ن األطب ت، تحض رار  ° م28الزی ة الح ة لدرج ك المحب ا الالكتی ةةلبكتیری بة ° م38و المعتدل بالنس

النشاطیة ضد   .Ali- Emmanuel et al(2002)حسب . ساعة 72الى 24للمحبة لدرجة الحرارة العالیة لمدة 

ز     بكتیر ف تراكی ددة بمختل راص و المح ول األق دة ح ة المتواج اطق المثبط ر المن اس قط دد بقی ة تح ی

.بواسطة مسطرة شفافةالمستخلصات المائیة
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I-التحالیل الفیزیوكیمیائیة
.على الترتیب5، و4، 3موضحة في الجداول أمیرنتائج تحالیل حلیب األبقار، القشدة،و جبن 

I-1-الحلیب
:الحموضة-1

ی )acidité titrable(التسححیةالحموضةباستعمال طریقة  ة       نق ي عین ك الموجودة ف ة حمض الالكتی س كمی

ى (%0.30إلى %0.10حیث تتغیر ھذه الحموضة من یة لحمض الالكتیك،وئنعبر عنھا بالنسبة المحلیب، 10بمعن

-30(D°.   ین راوح ب ب  .)(D°Vignola, 2002)17-13(%0.17-0.13%الحلیب العادي یكون ذو حموضة تت الحلی

.)(Guiraud et Galzy, 1980یمكن اعتباره في حدودالمعاییرالدولیة°21Dالذي تكون حموضتھ أقل أو تساوي 

ا ج   ائج تحالیلن ا نت د اعتبرن اییر، فق ذه المع تنادا لھ ین  یدة، حّیواس ب ب ة الحلی ت حموض أي °18D-16ث تراوح

.وھذا نظرا لمراعاة ظروف التبرید أثناء النقل والتخزین°D.17بمعدل 

:الكثافة-2

ي    ب ف ة الحلی راوح °م15كثاف ط 1.035-1.028تت ا التطبی .)Vignola,2002( 1.032بمتوس ي عملن ي ف ق

.دةّیفھي بذلك مطابقة للمعاییر، وتعتبر نتائج ج1.029و1.028تراوحت النسبة بین 

:المادة الدھنیة -3

ون ریدات    تتك ن الغلیس ا م ب أساس ة للحلی ادة الدھنی یریبروزید  )%99(الم فولیبیدات ،س ، الفوس

cérébrosides)( الكولسترول و األحماض الدھنیة الحرة.

،);Jeantet et alVignola., 2002 .;(2008,ل من المادة الدھنیة/غ40و 35ط بینالحلیب یحتوي بالمتوس

ى مستوى    /غ33ل أي بمعدل /غ34-32في نتائجنا تراوحت نسبة المادة الدھنیة بین  ة عل ل ،نعتبرھا نتائج مقبول

.ھاالوحدة ألنھا قریبة من المعاییر، وترجع ھذه النسبة إلى تغذیة البقرة أو الساللة نفس

:)L'extrait sec total(المادة الجافة الكلیة -4

ة للحلیب      ادة الجاف ة الم راوح قیم ار تت ین  األبق .(Lecoq, 1965; Jeantet et al.,2008)ل /غ130و120ب

.دةّیل وبذلك فھي ج/غ125.5-120بالنظر إلى نتائجنا فقد تراوحت بین 

).Lecoq,1965(ل /غ93-87دیة تكون مابین بالنسبة للمستخلص الجاف الالدھني،فنسبھا االعتیا

.دةّیوھي بذلك ج89.66ل بمعدل /غ91.5-88حیث تراوحت بین توافق ھذه المعاییر،-3-في الجدول انتائجن

:فاستطعنا قیاس مباشرة كل منLactostarباستعمالنا جھاز 

:البروتینات -5

ی  بتھا ب ت نس د تراوح ب فق ي الحلی ات ف بة للبروتین دل %3.44-%3.29ن بالنس أي بمع

در ب      وتعتبر موافقة للمعاییر،،)ل/غ33.6(3.36% ي تق ادي الت ب الع ات للحلی ـحیث یكون المقدار المتوسط للبروتین
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ال/غ33 و م ل ، و ھ ب و  %95یمث ي للحلی ن اآلزوت الكل ر  %5م ع اآلزوت غی ة م رى مرتبط األخ

(Jeantet et al.,2008) .الطاقوي الكليمن المردود%12، وھي تعطي )(Vignola ,2002يالبروتین

م أن حوالي    د نقطة           %80مع العل ذي یرسب عن ازیین ال ع الك ب مرتبطة م ات الحلی ن البروتین ن ّووتك pH4.6م

د كل ق   )(lactosérumاألخرى ترتبط مع بروتینات المصل الالكتیكي %20قشرة الجبن،  pHـم ال ّیالتي تذوب عن

.)(Vignola,2002ب ّرإن لم تخ

:الالكتوز-6

ین    ا ب یم نتائجن ت ق دل %4.97-%4.75تراوح ط لالكت )ل/غ48.6(%4.86أي بمع دار المتوس وز ، المق

ا     ).Vignola ,2002(ل /غ50حوالي وعادي ھاللحلیب ا ذا المعی ن ھ ة م ا قریب الي  ربمقارنة نتائجنا نالحظ أنھ وبالت

ب الالكتوز ھو المكون األساسي للمادة ال.فھي مقبولة  زیم      و،جافة للحلی وز والغالكتوزبواسطة أن ى غلوك ھ إل یمی

Lactase)()(βgalactosidaseبالتالیة حسحسب المعادلة ویتحول إلى حمض الالكتیكJeantet et al.2008)(:

C12H22O11+H2O                        2C6H12O6                   4CH3-CHOH-COOH

غلوكوز و غالكتوز              الماء       الالكتوزحمض الالكتیك
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نقطة التجمد

-
0.52-
0.52-
0.54

المواد 
المعدنیة 

%

0.67

0.47

0.49

الالكتوز
%

4.75

4.86

4.97

البروتینات
%3.29

3.36

3.44

المادة 
/غالدھنیة

ل

32

32.234

ص 
المستخل

ف
الجا

الالدھني

87.5

89.5

91.5

المادة الجافة
/غالكلیة
ل

119.5

121.7

125.5

الكثافة 
15

°م

1029

1028

1029

ضة
الحمو
D

°

161718

درجة
الحرار

ة
°م

15158

التجارب

123

جدول
:3

نتائج
التحالیل الفیزیو

 -
ب األبقار

كیمیائیة لحلی
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:المواد المعدنیة-7-

وا  ، مع العلم أن%0.54أي بمعدل %0.67-%0.47النتائج بین تراوحت ادن المحت ي الحلیب   ةكمیة المع ف

ین   )incinération(بعد عملیة الحرق   ف ب ى %0.60تختل ون         ،0.90%إل ا تك ا م دة أشكال، غالب ا تأخذ ع ا م غالب

ا،   ).(Vignola, 2002.عبارة عن أمالح، قواعد، وأحماض ة منھ وبمقارنة نتائجنا مع ھذه المعاییر نالحظ أنھا قریب

ا ت ة ألنن ا مقبول از  ونعتبرھ ق الجھ ن طری رة ع ا مباش لنا علیھ رق Lactostarحص ق الح ن طری یس ع ادن.ول مع

ر   ّینعلى شكل أمالح متأةالحلیب توجد غالبا على شكلین أساسیین، خاص ي غی ة ذائبة في المصل و على شكل لیف

.ذائب

:نقطة تجمد الحلیب -8

ون ن  و 0.54–و 0.52–تراوحت قیم نقطة تجمد الحلیب بین ذلك تك دة حسب    ب ب جی ة الحلی Vignolaوعی

ـ  %4، أما على مستوى الوحدة فقدرت النسبة المضافة للماء بـ )(2002 ـ  بالنسبة %1و ،0.52-بالنسبة ل 0.54–ل

از الكریوسكوب و المب     ة لجھ ة    ّیحسب أسطوانة جربر التابع ل قیم ا ك ا ون فیھ اء بالنسبة      م ا من إضافة م یوافقھ

.المئویة

I-2- القشدة
:لحموضةا-1

ى مستوى الوحدة، والتي         ي، وھ°12D°-15Dتراوحت حموضة القشدة بین  ا عل ول بھ یم المعم ة للق موافق

.°16D-12حددت بین 

:الكثافة-2

دود   ي ح دة ف ة القش بة )(0.93Clemente,1978تكون كثاف دة ذات نس ة القش ة%35، كثاف ادة الدھنی ن الم م

ین    الن.)(0.996Vignola, 2002تكون في حدود  ائج المتحصل تراوحت ب دل  0.991-0.940ت وھي  ،0.968أي بمع

.دةّیوھي بذلك جقریبة من المعاییر،

:المادة الدھنیة-3

ونجدھا تتطابق مع المعاییر المعمول  .ل /غ276.66ل بمعدل /غ300-240تحصلنا على نتائج تراوحت بین 

كقیمة مثالیة لنسبة المادة 220-210ذه القیمة حتى بعد ذلك تخفض ھبھا في الوحدة عند خروج القشدة من الفراز،

اء والحلیب  كوذل،أمیرالدھنیة في جبن  ى خزان          باستخدام الم ب التوصیل حت ع القشدة خالل أنابی ة دف ي عملی ف

.النضج
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كیمیائیة للقشدة-التحالیل الفیزیونتائج4 :جدول

درجة الحرارةالتجارب
°م

الحموضة
D°

ةالمادة الدھنی
ل/غ

الكثافة
°م20

15812.52900.991

255122400.974

350153000.940

-I3-الجبن الطازج أمیر
دول    ةاعتمدنا على مناقش ي ج ا ف ى مستوى      -5-النتائج التي تحصلنا علیھ اییر الموضوعة عل ة بالمع مقارن

.دة التلنظرا لكون جبن الطازج أمیر منتج خاص بوحةالوحد

بن   ة لج ادة الدھنی بة الم ددت نس رح ین أمی ا /غ240-210ب بة لنتاجن ذلك /غ240-200-190ل و بالنس ي ب ل، وھ

. مقبولة

ة ال  °135Dبحواليتحددأمیرقیمة الحموضة المثالیة لجبن  ین    . pH4.4-4.6ـالموافقة لقیم ائج ب ت النت -130كان

.°135Dبمعدل 140

رار  ة ح ة ل ةدرج ظ المثالی ي  الحف ازج ھ بن الط ددت ب  °م4لج الحیتھ ح دة ص ب  50ـ، وم ك حس وم، وذل ی

كیمیائیة المحددة من طرف الوحدة-المعاییر الفیزیو

»أمیر«كیمیائیة لجبن الطازج -التحالیل الفیزیونتائج 5: جدول

درجة الحرارةالتجارب
°م

الحموضة
D°

المادة الدھنیة
ل/غ

152140240

250135200

350130190
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II-التحالیل المیكروبیولوجیة
أمیربالنسبة لحلیب األبقار، القشدة و الجبن ) 8، 7، 6(جداول ينتائج ھذه التحالیل موضحة ف

)التجربة األولى(ةوبیولوجیرالتحالیل المیكنتائج 6:جدول 

)   عدم وجود نمو ( نتائج سلبیة :-

العینة
الجبن الطازج أمیر المعلبالقشدة الطازجةحلیب األبقارالتحالیل

ufc/ml
قبل البسترة
ufc/ml

بعد البسترة
ufc/mlufc/ml

الفلورا الكلیة

بكتیریا القولون

بكتیریا القولون 
البرازیة

المطثیات المختزلة 
للكبریت

Clostridium

سلمونیال
Salmonelle

البكتیریا العنقودیة
Staphylocoques

البكتیریا العقدیة
البرازیة

Streptocoques
fecaux

الخمائر و األعفان

6x106

6x510

2x105

-

-

-

-

2x510

17x105

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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)التجربة الثانیة(التحالیل المیكروبیولوجیة نتائج7:جدول

وعدم وجود نم( نتائج سلبیة :-

العینة
الجبن الطازج أمیر القشدة الطازجةحلیب األبقارالتحالیل

المعلب

ufc/ml
قبل البسترة
ufc/ml

بعد البسترة
ufc/mlufc/ml

الكلیةالفلورا

بكتیریا القولون

بكتیریا القولون 
البرازیة

المطثیات المختزلة 
للكبریت

Clostridium

سلمونیال
Salmonelle

البكتیریا العنقودیة
Staphylocoques

البكتیریا العقدیة
البرازیة

Streptocoques
fecaux

الخمائر و األعفان

1x105

6x510

3x103

-

-

-

-

6x510

103

103

3x102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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)التجربة الثالثة(التحالیل المیكروبیولوجیة نتائج8 :جدول 

)    عدم وجود نمو ( نتائج سلبیة :-

العینة
الجبن الطازج أمیر القشدة الطازجةحلیب األبقارالتحالیل

المعلب

ufc/ml
قبل البسترة
ufc/ml

بعد البسترة
ufc/mlufc/ml

الفلورا الكلیة

بكتیریا القولون

القولون بكتیریا 
البرازیة

المطثیات المختزلة 
للكبریت

Clostridium

سلمونیال
Salmonelle

البكتیریا العنقودیة
Staphylocoques

البكتیریا العقدیة
البرازیة

Streptocoques
fecaux

فانالخمائر و األع

4x104

12x510

3x102

-

-

-

-

2x410

2x103

18x103

2x102

-

-

-

-

46x10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ـ         المعاییر المیكروبیولوجی  وزاري ل ن المرسوم ال أخوذة م ائج م ارة لمناقشة النت 1418رمضان  25ة المخت

ـ    ق ل انفي 24المواف م      ،1998ج ة رق ة الجزائری میة للجمھوری دة الرس ن الجری أخوذ م و م اریخ 35و ھ اي 27بت م

).2ملحق (لبعض المواد الغذائیة ةوبیولوجییكرالمتعلق بالخصائص الم.1419الموافق ألول صفر 1998

ار    المرسوم على تحلیلینص  ب األبق ا 5، وn=1عینة واحدة بالنسبة لحلی بالنسبة للجبن الطازج و القشدة     تعین

)c=2،n=5( 3، بالنسبة للنتائج بینmوMھ أیضا  والعینة تعتبر مقبولة ،et alVivegnis(1998). ھذا ما أشار إلی

.)M=10m(مع العلم أن 

:بقا تكون مناقشة النتائج كما یلي بإتباعنا المرسوم كما ذكرنا سا

.3mإذا كانت عدد البكتیریا أقل أو یساوي résultats satisfaisants نتائج مرضیة - 

.Mو أقل من 3mإذا كان عدد البكتیریا أكبر مننتائج مقبولة-

.Mأكبر من ا، إذا كان عدد البكتیرینتائج غیر مرضیة-

mوم  ماليوھي موضحة ف   .بكتیریا أقل منھا أو یساویھا یكون ذو نوعیة جیدة العتبة التي إذا كان عدد اليھ رس

).2أنظر الملحق(

nن العینة ّوھي عدد الوحدات التي تك.

c عدد وحدات العینة التي أعطت قیم بینmوM.

.ج مرضیةئتكون نتا3mأقل من -

.ج مقبولةئنتا)10m)Mو3mالنتائج بین -

.ةیج غیر مرضئنتاM یساوي وأكبر أ-

.غیر مرضیةوالنتائج تمثل بالصیغة المرضیة، مقبولة، 

II-1-حلیب األبقار
ـ         :الفلورا الكلیة-1- در ب ة یق ورا الكلی ل األول بالنسبة للفل ي التحلی ا أن ف ة مع   6X106نالحظ من نتاجن و مقارن

ت    ا فاق یة ألنھ ر مرض ا غی ا نعتبرھ ابقا فإنن حة س دة الموض اییر المعتم ـ  المع در ب ي تق اییر الت ذه المع أي 10mھ

.الوحدةت فیھا عملیة الحلب و جمع الحلیب ونقلھ إلى ّمو نرجع ھذا االرتفاع إلى الظروف التي ت.106

.3x105ـوھي مرضیة ألنھا اقل من المعیار المحدد ب4x410و 510أما التحلیلین األخیرین فقد قدرت النتائج 

إن تعداد بكتیریا القولون في الحلیب یسمح بتقییم شروط النظافة خالل  :)coliformes(لبكتیریا القولون-2-

روف      ي ظ یره ف ى تحض ادة عل دل ع ون ی ا القول ود بكتیری ب، وج ل الحلی اج و تحوی ة إنت ر عملی غی

ون    )(Vignola, 2002ةنظیف ا القول ى البكتیری ا عل ن ركزن ة، لك ل الثالث ي التحالی ا ف ا وجودھ د الحظن ، وق

:ارنتھا مع المعاییر الموضحة في المرسوم التجاري وقد كانت النتائج كما یلي البرازیة لمق

2x105-3x103-3x102ufc/ml، المعیارألنھا فاقتنالحظ أن نتیجة التحلیل األول غیر مرضیة
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10m=M=10x103د لتلوث برازي عن طریق ّیو نرجع ذلك إلى ظروف حلبھ وجمعھ، ووجودھا یعتبر مؤشر ج

ل اأما بالنسبة للتحلیلین األخیرین فكانت النتائج مرضیة، ألنھ  (Guiraud,1998) ان أو الحیواناإلنس تساوي أوأق

3m=3x103.ه البكتیریاذمع العلم إن ھذا الحلیب یتعرض لمعالجة حراریة تطھره من ھ.

ة      -3- ا العنقودی ا أي البكتیری اقي البكتیری بة لب ا بالنس الم ،staphylocoquesأم ة  salmonellaونیالالس ، العقدی

streptocoquesبكتیریا مطثیات المختزلة للكبریت ،clostridium كانت النتائج سلبیة ،.

.حیث أنھ خالي من البكتیریا الممرضة ھذا دلیل على أن الحلیب ذو نوعیة بكتیریولوجیة جیدة،

ا      عفان فلقد الحظنا وجودھا في التحالیل الثالأما بالنسبة للخمائر واأل ائر، ویمكن إرجاع وجودھ ة الخم ة وخاص ث

.إلى انعدام شروط النظافة أثناء حلبھ وجمعھ، وكونھ أیضا غیر معالجا حراریا

ب          ذا الحلی یة ألن ھ ر مرض یة أو غی ت مرض ة سواء كان ائج منطقی ذه النت ل ھ م أن ك ع العل ة س م یتعرض لمعالج

.حراریة

II-2-القشدة:
ة،          قبل و بع ةلجأنا إلى تحلیل القشد ة المختلف واع البكتیری ى األن ة البسترة عل دى فعالی ة م د البسترة، لمعرف

ـ      ا للمرسوم التجاري ل ل      1998ماي  27وقد اعتمدنا دائما على مناقشة النتائج وفق ي تحالی ا ف ا سبق وأن ذكرن كم

الحلیب 

ھ      وھي م 17x105–2x103-103فقد كانت نتائج التحالیل كما یلي  : الفلورا الكلیة -1- ا أشار إلی ة حسب م نطقی

.ملل/ألف 400حیث یجب أن ال یزید عددھا عن 76/77أحمد منصور 

:بكتیریا القولون-2-

د ر  ة، وق ل الثالث ي التحالی رت ف ون ظھ ا القول ھ   ّكبكتیری ص علی ا ن ا لم ة إتباع ون البرازی ا القول ى بكتیری ا عل زن

ة    المرسوم التجاري، ل الثالث ي التحالی ا یلي   وكانت النتائج ف ار    ،10ufc/ml،3x102،2x102كم ع المعی ة م ومقارن

.فإنھا اقل أو تساویھا، وھي بذلك نتائج مرضیة 3x102المقدر بـ 

.كل ھذه النتائج نعتبرھا منطقیة ألن ھذه القشدة ستتعرض لعملیة البسترة 

لمونیال  -3 ا الس اقي البكتیری بة لب ة  salmonelleبالنس ا العنقودی لبیة staphylocoqueو البكتیری ائج س ت النت ، فكان

ة        ب یتعرض لعملی ون الحلی ك لك لبیة وذل وھي بذلك مطابقة للمعاییر الرسمیة، وكذلك الخمائر و األعفان كانت س

.écrémage)(قبل عملیة الفرز.°م60تسخین حتى 

II-3-القشدة المبسترة:

وع السریع        ن الن ة البسترة م لبیة      دة ثانیة،لم °م93تتعرض القشدة الطازجة لعملی ائج س ل النت ت ك د كان وق

دة و ف           ت جی ة البسترة كان د أن عملی ا أك ذا م ا، وھ م البحث عنھ ي ت ا الت واع البكتیری بة ألن م أن  ّعبالنس ة،مع العل ال

).2ملحق (لوزارة التجارة بالجزائر، وضع معاییر القشدة المبسترة 1998ماي 27المرسوم التجاري لـ 
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II-4-الجبن الطازج أمیر:

م إجراء نفس              ا، ت م البحث عنھ ي ت ة الت واع البكتیری ل األن ل على   الرغم خلو القشدة المبسترة من ك تحالی

ائي  یالجبن المعلب للتأكد من النوعیة البكت م         .ریولوجیة للناتج النھ دة ل ى أن القش ل عل لبیة دلی ا س ائج كلھ ت النت كان

ة     الل عملی وث خ ة تل ج     تتعرض لعملی زان النض ى خ راز حت ن الف یل م دات التوص ذلك مع ة و النضج، وك التقوی

).2ملحق (الجبن الطازج أمیر موضحة في المرسوم التجاري رمعایی.دةّیتتعرض لعملیة تنظیف و تعقیم ج

-III أمیرإضافة المعطرات الطبیعیة لجبن
III-1-مراقبة الحموضة

دة   اوالت عدی د مح ائي حتلبع تخلص الم یر المس ة ض رق مختلف زبط ةوتركی ة ،مختلف ان الطریق ف

ات            ت النبات ث جفف بن، حی ة الج ة و نكھ ث رائح ن حی ر م بة للمعط ة بالنس ة المثالی ت النتیج ة أعط التالی

ذنا  شعلى تأصبححتىالرحىلعملیة وتعرضت ن 10كل غبرة كما سبق وأن أشرنا، ثم أخ حوق غ م مس

ي   ن الماء المقطر،ملل م100ھذه النباتات و تمت إضافتھا إلى  ة الغل ھا لعملی دة  ثم نعرض ائق مع   10لم دق

م ترشیح  ،دقیقة30تبرد مع التحریك المغناطیسي لمدة لترك ت، ثم مراعاة تغطیة الخلیط ر    ت یط عب ذا الخل ھ

ان   ى الر لحصول ، ل.Aouinty et al (2006)أو شاش حسب  ،)wattman 3MM(ورق وتم احة التي  شّ عل

ر الج   ي تعطی تعمل ف بن  تس افة للج ة المض ددت الكمی دة  بن، ح اوالت عدی د مح ت بع د تراوح ب وق النس

ة ھي     ملل 5إلى 0.5المختبرة بین ت أحسن كمی ل في   3وكان ا     250مل ذا تبع ن الجبن وھ ذوق   ّللغ م ة الت جن

.الزعتر، النعناع وبذور البسباسوھذا بالنسبة لنباتات المكونة من إطارات المخبر وبعض عمال الوحدة 

وم    يالمائلنسبة لتحضیر المستخلص باأما  د ھرس الث ك بع إضافة  ،للثوم كانت أحسن طریقة ھي النقع وذل

الكمیة اختیرتعن طریق شاش، وقد ةساعة ثم التصفی12إلى 8وترك المزیج من كمیة من الماء المقطر 

ملل في 1م جید ھو التي أعطت للجبن ذوق، رائحة،نكھة وقواوجنة لّلالمضافة واعتمادا دائما على تذوق ا

.قویةأعطت نكھة حادة ورائحة ثوم ملل 1الكمیة التي تكون أكثر من ثحی،غ جبن250

ي تم   ة الت ائج الحموض بة لنت ارب   بالنس س تج الل خم ا خ ة   ت مراقبتھ ى الطریق ول عل د الحص بع

ـالمضافة ب والكمیة المناسبة،ماء مقطرملل100/غ10ـالمناسبة لتحضیر المستخلص المائي التي قدرت ب

ذور البسباس و     250/ملل 3 اع وب ر، النعن ل  1غ جبن بالنسبة للزعت وم  غ جبن 250/مل حة  بالنسبة للث موض

ن ال     الي م ي الخ بن الطبیع ة الج ة حموض ت مقارن ث تم ة حی ات التالی ي المنحنی ة  مف ع حموض رات م عط

.الطبیعیةاألجبان المضافة لھا المعطرات
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تتبع الحموضة بداللة الزمن أثناء فترة النضج على مستوى المخبرمنحنى: 11.شكل
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مستوى المخبرضة بداللة الزمن أثناء فترة النضج على منحنى تتبع الحمو:12شكل

منحنى تتبع الحموضة بداللة الزمن أثناء فترة النضج على مستوى المخبر: 13شكل 
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ة بداللة الزمن أثناء فترة النضج على مستوى المخبرمنحنى تتبع الحموض14:شكل

منحنى تتبع الحموضة بداللة الزمن أثناء فترة النضج على مستوى المخبر15:شكل
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 -1-1-III المناقشة
یة نظرا أل ا ھمیة الوظیفة الحمض ا        لبكتیری زرع و ترجمتھ ي أوساط ال ة ف د الحموض ك، تحدی الالكتی

.)8Corrieu et Luquet,200(یحتل مكانة رئیسیةإلى مصطلح النشاطیة الحمضیة

ائج في          على مستوىبخمس تتبعاتقمنا لھذا  ت النت د مثل زمن، و ق ة ال ة الجبن بدالل اس حموض الوحدة لقی

ة       .خمس منحنیات متشابھة فیما بینھا ر مكلف ا بسیطة، غی ة، و ھي عموم و تّم إختیار الطرق الدقیقة و الثابت

ي    ة ف توى الحموض س مس ححیة       تعك ة التس اس الحموض ي قی ل ف ایرة، و تتمث د المع اس أو عن ة قی لحظ

)acidité titrable( أوpH)8Corrieu et Luquet,200(.

ات أخرى لجبن          من  ع عین ك لجبن طبیعي و أرب ة دورنی ححیة بدرج ھذا المنطلق تم قیاس الحموضة التس

ة   اب  . مضاف إلیھ مستخلصات طبیعة لنباتات طبیة عطری ا تش ان      الحظن ث ك ة حی ات الخمس ین المنحنی ھا ب

ع منحنى      يمنحنى حموضة الجبن الطبیع ة م ات الحموضة مقارن دائما ھو األدنى، وقد تمت مناقشة منحنی

ن طرف    ) الذي سبق شرحھ في الجزء النظري(التزاید البكتیري ح م ، )Corrieu et Luquet)2008الموض

.كتیریا الالكتیك مرتبط غالبا بنموھا ھذا األخیر إنتاج حمض الالكتیك من طرف بألن حسب

ي     الجبن الطبیع اص ب ى الخ ة منحن ى مقارن ات عل ا للمنحنی ي تحلیلن ا ف اھد(ركزن ان  )الش ات األجب بمنحنی

یس مقارن    رة و ل أثیر          ةالمعط ة ت ل معرف ذا العم ن ھ دف م ا، الھ ا بینھ رة فیم ان المعط ات األجب منحنی

.حموضة الجبن و بالتالي على بكتیریا الالكتیكالمستخلصات الطبیعة لنباتات طبیة عطریة على

د تراوحت         ل إضافة المستخلص و ق زرع و قب ل ال انطلقت منحنیات الحموضة من قیمة حموضة القشدة قب

ات   و بعد إضافة كل من المستخلصات المائیة و البادئات،درجة دورنیك،50و 40بین  ظ أن المنحنی نالح

ن   ) الثومولزعتر،النعناع، بذورالبسباسطبیعي، معطربا( الخاصة بكل جبن  ن الحض في الساعة األولى م

ین       ث تراوحت ب ة حی یم متقارب ع الوسط          °69D-45كانت الق ا م أقلم البكتیری ة ت ى مرحل ذا إل د أرجع ھ وق

ا    ارتفاعاألولى نالحظ بدایة ةالموجودة فیھ، بعد الساع ري و ھن و البكتی الحموضة و ھي مرحلة زیادة النم

ین الجبن        الختالفابدا  ة ب حا خاص ان واض بین حموضة الجبن الطبیعي و األجبان المعطرة األخرى، وك

تحكم    15الشكلفي إال13،14، 11،12كلشالالطبیعي و المعطر بالزعترفي  ى عدم ال و قد أرجعنا ذلك إل

دأ    الجّید في ظروف التجربة، ة ب د ا  یظھر بوضوح   االختالف وبعد الساعة الثانی ة عن ة  خاص ، لساعة الثالث

ات         ة المنحنی ن بقی ى م ي أدن بن الطبیع ى الج ان منحن ة ك ات الخمس ي المنحنی ث ف ة حی ة و الخامس الرابع

ا إلى   ىالخاصة باألجبان المعطرة و ھي تمثل مرحلة النمو اللوغاریتمي التي تستمر حت یصل عدد البكتیری

ذه المرح أقصى حد و ما یسمى بمرحلة النمو األعظمي، ري و       و تتمیز ھ و البكتی ین النم ق ب زاوج دقی ة بت ل

ة       ة مھم اطیة بیولوجی ة نش ق مرحل ي تواف ط  و ھ ي الوس ك ف ض الالكتی دس حم تعمل  تك ا تس ن خاللھ م

البكتیریا وسط زرع متوازن، و ال نالحظ أي تحدید للنمو،یزید تركیز البكتیریا و حمض الالكتیك في نفس  

ك ال    ھ       الوقت و  بصفة معتبرة تركیز حمض الالكتی ا أشار إلی ذا م ا ھ بط للبكتیری Corrieu etذي یصبح مث
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)Luquet2008(،    و لكننا لم نصل إلى مرحلة ثبات وتثبیط أو موت البكتیریا و ھذا بسبب وصول حموضة

خین الجبن     )°130D–120(الجبن إلى الحموضة المثالیة المقدرة من طرف الوحدة  ة تس وم بعملی حیث نق

ة      و التحریك°م65إلى غایة  ى غای د إل ب و التبری م التعلی 4الجّید لتوقیف عملیة التخمر و مجانسة الجبن، ث

ط   .°م وتم استنتاج أنھ كان من الممكن توقیف عملیة النضج بالنسبة لألجبان المعطرة خالل أربع ساعات فق

ب     ذي تطل ي ال بن الطبیع س الج ى عك ة عل ة المطلوب ى الحموض ل إل ا تص دا 5ألنھ اعات، ب تالفس االخ

ان      ة األجب واضح و متباین عند الساعة األخیرة من النضج وھي الساعة الخامسة بین الجبن الطبیعي و بقی

ـ    االختالفالمعطرة، حیث قدرت نسبة  ، %11.35بین حموضة الجبن الطبیعي و الجبن المعطر بالزعترب

اع، %9.41و بة للنعن ـبذورالبسباس و %8.09بالنس بة ل و %5.79بالنس ود الث ي وج ي  .م ف ب ھ ذه النس و ھ

ائي لكل           ب الكیمی ى التركی أثیر المستخلصات إل ي ت متوسط للتجارب الخمسة، و یمكن إرجاع االختالف ف

. تحتویھ من مواد فعالة نبتة و ما

ین الجبن الطبیع        اع الحموضة ب ي ارتف رق ف ھ     ىو المعطر إل  يفسرنا ھذا الف ط الموجودة فی ب الوس تركی

ل ع ك، دلی ا الالكتی ا بكتیری ة لنبات ات المائی افة المستخلص ى أن إض ي  تل ط غن ت الوس ة جعل ة عطری طبی

ض  إلىبالمواد التي استھلكتھا بكتیریا الالكتیك و اكتسبت بھا طاقة حطمت بھا سكر الالكتوز و حولتھ  حم

ة   ـ   (الالكتیك مما أدى إلى ارتفاع الحموض اض ال ھ    )pHانخف ، و )Lecrec et al.)1986، حسب ماأشار إلی
Corrieu et Luquet)2008(،

ان حسب     قمنا بدراسة إحصائیة بعد القیام بتكرارات في نقس الوقت للحفاظ على نفس ظروف نضج األجب

–9–، ومعرفة إن كان الفرق في الحموضة معنوي أم ال و النتائج موضحة في جدول Studentإختبار 

Studentحسب إختبار )°D(یوضح مقارنة متوسطات الحموضة :9جدول 

الثوم البسباس النعناع الزعتر الحموضة

ns0.064 *0.01 *0.003 *0.001 الطبیعي

p<0.05)(الحموضةفيھناك فرق معنوي* 

nsغیر معنويفرق

حیثأن ھناك فرق معنوي خاصة بالنسبة للزعتر)1-3ملحقكما ھو موضح في(- 9-نالحظ من الجدول 

إلى فعالیةذاالجبن المعطر بالزعتر أكثر بكثیر من حموضة الجبن الطبیعي و یرجع ھة كانت حموض

.للزعترالمكونةالمواد
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III-2 -تعداد بكتیریا الالكتیك
ت بكتیری  MRSكان النمو جید على وسط   ا    او كان حة كم ك واض ي الشكل     الالكتی ین ف -16-ھو مب

رام   بغة غ ذلك ص كل  (ك ا   )17ش ت أنھ ف        البین ة لوص ة أي مطابق ر متبوغ رام و غی ة غ ا موجب بكتیری

).الجزء النظري(ص بكتیریا الالكتیك ئوخصا

MRSالبكتیریا منماة على وسط شكل -16 :شكل

X 100بكتیریا الالكتیك تحت المجھر بتكبیر 17:شكل
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ى شكل كروي،    عتحت المجھر  بكتیریا موجبة لغرام ظھرت النت الصورة أن ّیب ة  ّدصغیرة ج  ل ا، منتظم

ة  على شكلكتظھر كذلكما .الحواف، منظمة في شكل كتل واف، عصیات صغیرة دائری ة على   الح منتظم

:الموافق لھا مثلت في المنحنیات التالیةPHأما تعداد البكتیریا والـ.)filaments(شكل ألیاف 

الموافق لھاpHبداللة الزمن و الـالالكتیكعدد بكتیریا18:شكل

الموافق لھاpHبداللة الزمن والـبكتیریا الالكتیك عدد 19:شكل

0 1 2 3 4 54.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

pH

Temps(h)

 naturel
 origan
 menthe
 fenouil
 ail

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.00

1

2

3

4

5

6

7

8

Lo
g 

uf
c 

/m
l

Temps(h)

 naturel
 origan
 menthe
 fenouil
 ail

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.50

1

2

3

4

5

6

7

8

Lo
g 

uf
c/

m
l

Temps (h)

naturel
 origan
 menthe
 fenouil
 ail

0 1 2 3 4 54.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

pH

Temps (h)

 naturel
 origan
 menthe
 fenouil
 ail



91

الموافق لھاpHبداللة الزمن والـبكتیریا الالكتیك عدد- 20:شكل

الموافق لھاpHبداللة الزمن والـبكتیریا الالكتیك عدد 21شكل 
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:شكل الموافق لھاpHـبداللة الزمن والبكتیریا الالكتیكعدد 22

:شكل بدرجة الدورنیكبداللة الزمن و الحموضة الموافقةبكتیریا الالكتیكعدد 23
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III-2-1-المناقشة
ا   ة و غیابھ ات الطبیعی ود المستخلص ي وج یة ف اطیة الحمض ي النش تالف ف دنا اخ دما وج بن (بع الج

.pHالالكتیك مع قیاس التغیر في الـاھي تعداد بكتیری، انتقلنا إلى مرحلة أخرى و )الطبیعي

، أما pHالـ  تم خاللھا تعداد بكتیریا الالكتیك مع مراقبة التغیر فيعلى مستوى المخبر تتبعاتقمنا بخمس 

ت       دورنیك، وتم ة ال ة بدرج ي الحموض ر ف ة التغی ع مراقب ك م ا الالكتی داد بكتیری ان تع ادس فك ع الس التتب

ن طرف    اتمناقشة المنحنی ح م ري الموض ،)Corrieu et Luquet)2008اعتمادا على منحنى التزاید البكتی

.)كما سبق الشرح في منحنیات الحموضة(

واء   )البادئاتإضافةقبل (التزاید البكتیري انطلقت من قیمة الصفر تنالحظ أن منحنیا دم احت داللة على ع

أقلم، حیث     ) 22–18شكل من ( نحنیات القشدة المبسترة على بكتریا الالكتیك، تمیزت الم ة الت اب مرحل بغی

ك وجدت الظروف     نمت البكتیریا بشكل مباشر وسریع خالل الساعة األولى، نفسر ھذا بأن بكتیریا الالكتی

ذي،   ط مغ ن وس ا م ة لنموھ ة   pHالمالئم ت لعملی ة و تعرض ا فتی ون خالیاھ ا لك رارة، وربم ة الح و درج

ث ظھرت     ، خالتنشیط خالل تحضیر البادئ ا حی ل الساعة األولى من النضج كان تقارب في عدد البكتیری

ى      اعة األول د الس اط، بع ة النش س درج ي نف ت ف ك كان ا الالكتی ة، أي أن بكتیری ة منطبق ات الخمس المنحنی

ان   21و 18شكللمنحنى بالنسبة  بدأ االختالف یظھر في عدد بكتیریا الالكتیك بین الجبن الطبیعي و األجب

ة       فیھاظھر االختالف19،20،22األشكال، أما منحنیاتالمعطرة ذه المرحل ل ھ ة و تمث د الساعة الثانی بع

.كما سبق وأن شرحناھا في منحنیات الحموضة ةمرحلة اللوغارتمی

ددھا في       )log ufc/ml(بكتیریا الالكتیك عدداستنتجنا من ھذه المنحنیات أن وق ع ان المعطرة یف ي األجب ف

ا ظروفالبدا االختالف بسیط، قد نرجع ھذا إلى 19ي إال في المنحنى الجبن الطبیع ة  التي تمت فیھ التجرب

ؤثر       . ذي ی ة الوسط ال ى نوعی ان إل نفسر ھذا االختالف  في تعداد البكتیریا بین الجبن الطبیعي و بقیة األجب

، و)Lecrec et al.)1986ماأشار إلیھتركیبھ على نشاطیة بكتیریا الالكتیك حسب 

Corrieu et Luquet)2008(ل    اكم ر یحت ان الزعت أشرنا سابقا، أما بالنسبة لألجبان المعطرة فیما بینھا، فك

ات مستخلص الز   ھذادائما المرتبة األولى، قد یرجع ى مكون ھ    إل ة فی واد الفعال ر و الم ا    ،عت ذر علین د تع وق

ة  ات المائی ة للمستخلص ات الكیمیائی ة المكون ات دراس ة ةة العطریالطبیللنبات ا، لمعرف ة فیھ واد الفعال والم

.المكونات التي تؤثر باإلیجاب على نشاطیة بكتیریا الالكتیك 

ات التي   بعد المرحلة  ي المنحنى  لوحظت اللوغارتمیة تأتي مرحلة الثب ى 21شكل ف ، التي  22شكل ومنحن

،)2008(Corrieu et Luquet، و )Lecrec et al.)1986یصل خاللھا عدد البكتیریا إلى أقصى حد حسب    

ا و          ّیولو أكملنا التجارب لم دد البكتیری اض مباشر لع ى و انخف زول المنحن ر بن ي تظھ زنا مرحلة الموت الت

تھال إلىجع یر ذلك      كاس ا وب و البكتیری واد الضروریة لنم ى أنزیمات       یالم وي عل ر و یحت صبح الوسط فقی

ا        ة الستقالب البكتیری واد سامة كنتیج ة و م ددھا       تّدأمثبط اض ع الي انخف ا و بالت ى موت البكتیری د  إل و ق
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ان یجب    pHـقیمة الىبالنظر إل،لكن  )Lecrec et al.)1986یصل إلى الصفر حسب  ر ك المثالیة للجبن أمی

الي  pHـعند الوصول إلى ال°م65تىحعلینا القیام بعملیة تسخین  ة التخمر،    )4.8–4.6(المث اف عملی إلیق

ك خالل نضج الجبن فق         ، )Ray)1951یك حسب  وموت بكتیریا الالكت ا الالكتی ا نشاطیة بكتیری ذا اتبعن طلھ

ا الالكتیك   ةحتى الوصول إلى الحموضة المطلوبة لمعرفة تأثیر المعطرات على نشاطی  ة  .بكتیری و كمقارن

ط  كانت نسبة االختالف كما یلي وھي متبین عدد بكتیریا الجبن الطبیعي و عددھا في األجبان المعطرة وس

ة   اع  %4.13للتجارب الخمسة، بالنسبة للزعتر كانت بقیم وم  %3.23البسباس ،%2.88، النعن ، %2.83و الث

ان المعطرة   التأثیر على نشاطیة يالمرتبة األولى فلنالحظ ھنا أن الزعتر یحت البكتیریا، أما بالنسبة لألجب

ذه الم  أثّرھ ت ت باس فاق ذور البس أثیر ب ا أن ت اع یة الحظن روف ر النعن ى ظ تالف إل ذا االخ ا ھ د أرجعن و ق

الجبن الطبیعي   یھمنا ھو مقارنة ولكن ما،)درجة، الحرارة، البادئ أو تحضیر المستخلص نفسھ(التجربة 

ـ    أما فیم .مع األجبان المعطرة)الشاھد( ات ال ص منحنی یمكن      pHا یخ ري ف د البكتی ات التزای ة لمنحنی المقابل

ـ     و pH مالحظة عالقة عكسیة بین الـ ة ال ت قیم ا انخفض ا كلم pHعدد البكتیریا حیث كلما زاد عدد البكتیری

ى    ،)الحموضةعارتفا( ي الوصول إل نستنتج من المنحنیات أن منحنى الجبن الطبیعي دائما یكون األخیر ف

ك، و      عكس األجبان المعطرة  المثالي خالل مدة نضج الجبن pHالـ ا الالكتی اس لنشاطیة بكتیری ذا انعك و ھ

عطریةمستخلصات المائیة لنباتات طبیة وجود إلىھذا النشاط نرجع 

بة ل ا بالنس كللأم دورنیك   23ش ة ال ة بدرج ة الحموض ك بدالل ا الالكتی داد بكتیری ل تع ان یمث ة (فك الحموض

ل من              ،)التسححیة ت أق ھ كان ا الخاصة ب دد البكتیری ا نفس الشيء أن حموضة الجبن الطبیعي و ع الحظن

ا الالكتیك   بین عدد بكتیریا والحموضةقد بدت العالقة واضحةو.المعطرةاألجبان حیث كلما زادت بكتیری

اإلرتباطتمثلت في دراسة 24شكلالزادت الحموضة، وقد أوضحنا ھذه العالقة بدراسة إحصائیة ممثلة في 

corrélation)(.
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:شكل ).Acidité(و الحموضة )log ufc/ml(البكتیریا منحنى اإلرتباط بین عدد24

ك والحموضة     جّدامعنویةةوجود عالقة إیجابیتأظھراالرتباطدراسة  ا الالكتی معامل  (بین عدد البكتیری

اط  ا  ، )r=0.98اإلرتب دد بكتیری زداد ع ا ی ث كلم ك حی ة الالكتی د الحموض ط تزی ي الوس كل(ف ذه ،)24ش ھ

ز نتمي، أن في مرحلة النمو اللوغار)Corrieu et Luquet2008(ھ النتائج توافق ماأشار إلی زاوج دقیق   می ت

ا وحمض الالكتیك         ز البكتیری ث تركی ي الوسط، حی دان یبین النمو البكتیري و تكدس حمض الالكتیك ف زی

.بنموھاإنتاج حمض الالكتیك من طرف بكتیریا الالكتیك مرتبط إلى أن، وقد أشار أیضا في نفس الوقت

ا ة اإلحص ك ئیة الدراس ا الالكتی دد بكتیری بة لع اpHـو البالنس ق لھ ذلك أن المواف حت ك ، أوض

ا الالكتیك  عدد مستخلص الزعتر كان لھ تأثیر معنوي على الفرق في  الزعتر   بكتیری ین الجبن المعطرب و ب

ین الـ   الجبن الطبیعي ا  pH، كذلك ھناك فرق معنوي ب ق لھم دول   المواف ح الج ا یوض م ، كم و الجدول 10رق

).3-3، و ملحق 2-3حسب ملحق(.-11رقم

Studentإختبار وضح مقارنة متوسطات عدد بكتیریا الالكتیك حسب ی:10جدول

)p<0.05(ق معنوي ھناك فر*
  Nsفرق غیر معنوي

Acidité (D°)

Log ufc/ml

الثوم البسباس النعناع الزعتر
اعدد بكتیری
الالكتیك

ns0.302 ns0.058 ns0.078 *0.028 الطبیعي
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Studentحسب إختبار pHوضح مقارنة متوسطات الـ ی:11جدول

الثوم البسباس النعناع الزعتر pH

ns0.886 ns0.514 *0.017 *0.027 الطبیعي

)p<0.05(ھناك فرق معنوي *
Nsفرق غیر معنوي

ة اإلحصا  أننستنتج من تجاربنا أنھ بعض المعطرات رغم    وي لكن الفرق       یةئالدراس رق معن م تظھر ف ل

حیث كانت األجبان المعطرة بقوام جید، ذوق .ا في الجبن من ناحیة النكھة و الذوق و قوام الجبن ّیظھر جل

. لجنة التذوقأعضاء ىكبیر لداستحسانوجدت دة،و نكھة  لذیذة وجدی

ا     ى بكتیری أثیر المعطرات عل اوت ت ھ    درجة تف ن إرجاع ة الجبن یمك ى حموض الي عل ك و بالت ى الالكتی إل

ى       تأثیرهالمكونات األساسیة لكل مستخلص نباتي و مدى  الي عل ا و بالت ھ البكتیری ط الموجودة فی على الوس

.دراسة مكونات ھذه المستخلصات في المستقبل القریب نمو البكتیریا نفسھا، ونأمل 

ا و   ة لتجاربن ا كخالص ات استنتجناه م ن المنحنی ابقة م ة    الس ات عطری ة لنبات أن إضافة المستخلصات المائی

ذلك إعطاء   ةفي تعطیر الجبن تؤدي إلى تنشیط بكتیریا الالكتیك و بالتالي زیادطبیة في حموضة الجبن، ك

ذوق  بن ال ة،للج حیة یّ الجالنكھ ة الص ھ  .دة و القیم ار إلی ا أش ذا م ل .Darmadji et al (1994)وھ أن التواب

ل  ىتقتصر علتستعمل تقلیدیا في منتجات الغذائیة لتحسین الذوق، ولكن أھمیتھا ال  ة تتبی ل   األغذی فحسب ب

ة  ة، الوقائی ھا الطبی ل خصائص ن أج ا م دةأیض ادة لألكس ن و المض ث یمك تعمالھا، حی ل ماس ادة كعوام ض

ات  ام  و،)(Azouz et Bullerman,1982للفطری د ق ا    )Huhtanen)1980ق یط بكتیری ة تثب botilinumبدراس

Clostridium     ل ا ،من طرف بعض مستخلصات التواب د أن أ)Shelef)1983أم ز   ك ك تتمی ا الالكتی بكتیری

ة        ع نشاطیة ضد بكتیری ل  م اه التواب ا أخرى مو    بحساسیة قلیلة اتج ر من بكتیری رام،  أكث ة لغ ا أشار   جب كم

ك،     .Darmadji et al(1994)اأیض ا الالكتی و مزارع بكتیری أن مستخلصات الثوم والكسبرة تشجع وتحفز نم

ل     و ة مث ة والممرض ا المعفن ض البكتیری و بع بط نم Escherichia coli،Staphylococus aureusتث

،Pseudomonas fragi وBacillus subtilis ثوم للالمائیةأن استعمال مستخلصاتو من خالل دراستھ أكد

ن         ض م ر و تخف ة التخم ة لعملی ة أو المالئم ة المثالی جع الطریق ة یش ر األغذی ي تخم رة ف دو الكزب تواج

وم    البكتیریا المعفنة و الممرضة، رة والث ة للكزب حیث أن دراسة النشاطیة ضد بكتیریة للمستخلصات المائی

ا الالكتیك   نوعین م لیس لھا أي تأثیر ضد بّینت أن Pediococcusو Lactobacillus plantarumن بكتیری

pentosaceus،ده و نفس، تثبط في وجود ھذه المستخلصات بل تحفز نموھاتأنھا الو .Zaika et alالشيء أك

اطی Lactobacillus plantarumأن )1979(Zaika et Kissingerو)1978( اوم النش دةتق ة  ض بكتیری
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ع الجبن الطبیعي    الحظناه في تجاربنا ماللتوابل، و ھذا  ة م أن الجبن المعطر بالثوم تزداد حموضتھ مقارن

.%5.79بنسبة 

ر أ تستعمل منذ قرون كعامل  )Lamiaceae(أن العائلة الشفویة )Khodaparast et al.)2007حسب وللتعطی

م       راض الھض الج األم دي لع ب التقلی ي الط ثحی , الفیروسیة یة و كتوابل في عدة أغذیة و كذلك تستعمل ف

ال   ات  استعمال أخذ كمث اغورت  Ziziphora clinopodioidesنب ي الی ا و    ,ف ین مكوناتھ و درس التفاعل ب

اغورت   دریجیا من        نشاطیة البادئات الخاصة بالی اقص ت ك تتن ا الالكتی ظ أن بكتیری log108.6ufcحیث الح

/ml  ى زین   7.5log10ufc/mlإل دة التخ ة م ي نھای و21(ف وت أو   )می ھ زی اف إلی اغورت المض ي الی ف

ـ ة ل ات المائی اھدأو Ziziphora clinopodioidesالمستخلص اغورت الش اقص  ،الی ذا التن ین أن ھ د تب وق

الي         ز الع د التركی وي عن ون معن ادئ  یك زارع الب ات   لحیویة م ذا النب ا من   19دبع )µg/l )4000 من ھ یوم

مع و ھذه النتائج تكون متشابھةالنبات،اللیاغورت المعطر بھذالعالیةةحموضالو ھذا دلیل على التخزین

ا  ل علیھ ائج المتحص اع، الزعالنت ع النعن ریم ومو،Thym)(ةت بالث Simsekحس et al.)2007( ، د وق

ت نتا ت ا طابق ائج   ئجن ذه النت ل من   مع ھ ث ینتمي ك رة حی ة الشفویة   الزعیت ى العائل اع إل د زادت ، و النعن وق

.في وجودھما بصفة معنویة حموضة الجبن

د ب بن   أن)Agboola et Tesic)2004نّیوق ات الج ل عین ي ك ك ف ا الالكتی دد بكتیری ل  ع ف التواب بمختل

ا خالل النضج    )ماللیمون، الریحان، والطماطالنعناع،( ر معنوی دد      ال تتغی تنا أن ع ي دراس ا ف ا الحظن ، كم

).10جدول (ر معنوي یالبكتیریا في وجود النعناع كان غ

ـ أن الدراسات بینت أن الزیوت األساسیة)Khodaparast et al.)2007حسب Ziziphora ل clinopodioides

وت     غلب البكتیریاأتحد من نمو ر استعماال للزی الممرضة و المعفنة للیاغورت، كذلك عملیا، الطرق األكث

ة  capsule)(برشامة  ى شكل  تكون بإضافتھا عل المائیة لنباتات طبیة عطریةو المستخلصاتةاألساسی ثابت

ط   ي الوس رز ف ض المف ي الحم ذوب ف رارة و ت ي الح ن، ف ة  یمك ل عملی اغورت قب یط الی ى خل افتھا إل إض

ترة   اتالبس افة البادئ ع بإض م تتب ذلك أن .ث ّین ك د ب یةو ق وت األساس اتالزی Ziziphoraو مستخلص

clinopodioidesاغورت،      للبكتیریا، فھةمضادة امل طبیعیوعكتعتبر ة بالی یال المزارع الخاص ي تنشط قل

ة الحمض المتشكل و تطور الحموضة             ذلك مراقب ة و المفسدة،و ك ا الممرض ة البكتیری كما تستطیع مراقب

.ھ حتى تخزینھخالل تبرید و تخزین الیاغورت من مرحلة صنع

ا     أخذنا ام بھ ي ق ى  )Khodaparast et al.)2007الدراسة الت ات   عل ال  Ziziphora clinopodioidesالنب كمث

ل    الیاغورتإلىمستخلصاتھاإضافةة التي یمكن یعن النباتات الطب ر بالس ة التخم ى عملی بدون التأثیر عل

ا        قابل العكس كما ذكر ساب تنا بإضافة مستخلصات لنبات ي دراس ھ ف لنا علی ت ماتحص ت، وھذه النتیجة طابق

.تخمرطبیة إلى الجبن فكان تأثیرھا إیجابي على عملیة ال
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ة المخمرة،        .Darmadji et al (1994)حسب  ة منتجات األغذی رة یطور من نوعی أن استعمال الثوم و الكزب

ل .ضد البكتیریا المعفنة، و بالعكس فعل محفز و منشط لبكتریا الالكتیك  ألن لھا فعل مثبط  ات  ( التواب النبات

واد     إضافة إلى احتوائھا على مواد ضد میكروبیة، فإ)الطبیة العطریة ى م وي أیضا عل زة لنمو   نھا تحت محف

ا الالكتیك    ث أشار كل من     . بكتیری دد بوجود      )Zaika et Kissinger)1981حی ة التخمر تح ع عملی أن رف

ز    ات المنغنی ز المناسب ألیون ل من    )manganèse(التركی ذلك أشار ك ل، ك ي التواب HickeyCoventry etف

ا          أن المنغنیز في التوابل یستطیع تحف)1993( ك من طرفھ اج حمض الالكتی ك و إنت ا الالكتی و بكتیری ز نم ی

.من زیادة النشاطیة الحمضیة ھوقد طابقت ھذه النتائج ما تحصلنا علی.

-IV لزعترالمستخلصاتةالضد بكتیریالنشاطیة Origanum glandulosum Desf.

IV-1-للزیت األساسي للزعترةالنشاطیة الضد بكتیری
IV-1-1–األساسیة لزیوت استخالص ا:

بة    Desf.Origanum glandulosumة التقطیر المائي لنبات یعمل ت األساسي بنس أعطت مردود لزی

2.3%)w/w(، بالزعتررائحة قویة خاصة وو كان بلون أصفر.

IV-1-2- تقنیة اللمس المباشرTechnique par contact direct

IV-1-2-1- طریقة االنتشار في وسط صلبMéthode de diffusion:

ة األقراص  تضد بكتیریة للزیوةنشاطینتائج ال )disques)méthodes desاألساسیة المنجزة بطریق

ة            )12(جدول ة مثبط ر أعطى نشاطیة قوی ات الزعت ن نب ت األساسي المستخلص م ت أن الزی ا  لبین بكتیری

.المعتدلةالحرارة الالكتیك بنوعیھا المحبة لدرجة الحرارة العالیة  و المحبة لدرجة 

أن التأثیر الضد بكتیري للزیت األساسي المختبر المعبر عنھ بقطر التثبیط بالمم یتناسب  -12-الجدول یبین

. یزید كلما زاد تركیز الزیتالتأثیرأي أن،عكسیا مع التخفیف

م 8أقل أو یساوي طالتثبیقطرما یكونعندفإنھ Duraffourd et al (1990)حسب  ون م یة  تك ائن  الحساس ك

ان  إذاو محدودة،فنعتبرھا مم14–8إذا تراوح القطر بین أما،دقیق معدومةال ی القطر ك م 20-14نب م

.)Bencheikh,2005(مم فان الحساسیة شدیدة20كان القطر أكبر أو یساوي إذاأما ،متوسطةفھي 
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Desf.Origanum glandulosumالنشاطیة ضد بكتیریة للزیت األساسي :-12-جدول 

1/21/51/10DMSOاألصلالبكتیریا

بكتیریا الالكتیك 
المحبة لدرجة 

الحرارة 
المرتفعة 

23بادئ مجفد
S

15
S

10
S

+

بكتیریا الالكتیك 
المحبة لدرجة 

الحرارة 
المعتدلة

30بادئ مجفد 
S

21
S

14
S

+

S:  تأثیر مثبطbactériostatique)effet(
نمو:+

ة بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة   بشكل أحسن على رنالحظ من الجدول أن الزیت یؤث ن  المعتدل م

ة      ة لدرجة الحرارة العالی ا المحب ة الحرارة        ظھرت .البكتیری ة لدرج ا المحب د البكتیری رة عن الحساسیة الكبی

ذلك  v/v (30(1/2تخفیف حیث كان قطر المناطق المثبطة في المعتدلة دیدة  ذاتمم و ھي ب و ،حساسیة ش

ز   21بقطر تثبیط یساوي )v/v(1/5شدیدة كذلك عند تركیز  د تركی طة   ) v/v(1/10مم، أما عن ت متوس فكان

د أظھرت   العالیة،أما بالنسبة لبكتریا المحبة لدرجة الحرارة ). مم14( ز    یحساس فق د تركی ة عن 1/2ة مرتفع

)v/v(، طة د  متوس ف    ،1/5عن د تخفی دودة عن أثیر زی   .1/10و مح ة ت ا   تطبیع بة لبكتیری ر  بالنس الزعت

.تأثیر مثبط كانالمعتدلةلیة و االالكتیك المحبة لدرجة الحرارة الع

كلال ة    26و25ش ة لدرج ة و المحب رارة العالی ة الح ة لدرج ك المحب ا الالكتی یط لبكتیری اطق التثب ح من یوض

.ر الزیت األساسي للزعتر بتأثیالمعتدلةالحرارة 
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1/10تخفیف 1/5تخفیف 1/2تخفیف

)DMSO(الشاھد سالب 

:شكل ى بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارةالعالیةعلاألساسي للزعترتأثیر الزیت25

1/10تخفیف 1/5تخفیف  1/2تخفیف 

)DMSO(الشاھد السالب 

:شكل المعتدلةر الزیت األساسي للزعتر على بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة یتأث26
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IV-1-2-2- المثبطة غیرالدنیاتحدید التركیزات

ح  م یوض دول رق زات -13-الج یم التركی ة  ق ر المثبط ت الزعترغی دنیا  لزی ذه  )CMNI(ال ن ھ دف م ، الھ

ذي  یرمي إلى،التجربة ز ال ة التخمر        معرفة التركی ى عملی ؤثر عل الي ال ی ك و بالت ا الالكتی بط بكتیری ،ال یث

ب،         ة لمنتجات الحلی وت كمعطرات طبیعی ة إضافة الزی ة أن الدراسات   وھذا یفتح لنا المجال إلمكانی خاص

.ورد في الجزء النظريكمعطرات حسب ماللمواد الغذائیةالحدیثة سمحت بإضافتھا 

ة    أكثر حساسیةالمعتدلةتیك المحبة لدرجة الحرارة بینت النتائج أن بكتیریا الالك ك المحب ا الالكتی من بكتیری

بط   لدرجة الحرارة العالیة حیث كان ر المث ز غی و CMNIالتركی ز  ھ ل أي بنسبة   /غ0.025تركی ، %0.03مل

ز             د تركی و عن ة وأظھرت النم ر مقاوم ت أكث ة فكان ة الحرارة العالی ة لدرج 0.05أما بكتیریا الالكتیك المحب

.%0.06ي بنسبة أ)CMNI(ملل /غ

.أیام 7دام تأثیر زیت على بكتیریا الالكتیك بنوعیھا مدة ، ولیس بقاتلتثبیطيالزیتتأثیركان

كل  ط     28و –27-ش ع وس دمج م ر المن ي للزعت ت األساس أثیر الزی ین ت ري تب اق بت ور ألطب ح ص یوض

.الزرع على بكتیریا الالكتیك بنوعیھا

مثبطةالتركیزات الدنیا لزیت الزعتر غیر ال13:جدول 

S:  تأثیر مثبطbactériostatique)effet(+:           عدم النمو:-نمو

)ملل/غ(التركیزات 

بكتیریا الالكتیك

ة  0.40.20.10.050.025 طبیع

التأثیر

ة   ا المحب البكتیری

رارة   ة الح لدرج

.العالیة 

)-) (-()-) (-()-) (-((+) (+)(+) (+)S

ة   ا المحب البكتیری

رارة   ة الح لدرج

.المعتدلة

)-) (-()-) (-()-) (-()-) (-((+) (+)S
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عدم ظھور النمو في التراكیز المبینة على علب بتري

ظھور النمو عدم ظھور النمو

اھدالش

الحرارةالمحبة لدرجة تیریا الالكتیكعلى بكالزرع وسط معمندمجتأثیر زیت الزعتر ال:27شكل

Mésophiles (M) .المعتدلة
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عدم النمو في التراكیز الثالثة الموضحة على علب بتري

النموظھور 

الشاھد

ةالحرارة العالیالمحبة لدرجة لوسط على بكتیریا الالكتیك تأثیر زیت الزعتر المندمج مع ا:28شكل
T)()Thermophiles(
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IV- -2  ر ة للزعت Origanum glandulosumالنشاطیة ضد بكتیریة للمستخلصات المائی Desf.

ا   ة للمستخلص د بكتیری اطیة ض ات     تالنش ین أن المستخلص راص تب ة األق زة بطریق ر المنج ة للزعت المائی

لیس ملل/غم62.5–125–250-500تركیزاتللالموافقة1/8-1/4–1/2-1/1بالتخفیفاتللزعترالمائیة

، حیث لم 30و29شكل األشكاللھا أي  تأثیر مثبط على بكتیریا الالكتیك بنوعیھا و ھذا ما بدا واضحا في 

ذه .المستخلصات ىالحاویة علالحظ مناطق لتثبیط البكتیریا حول األقراص ت ا    ھ د م استنتجتاه النتیجة  تأك

.حموضة الجبن زیادةإلىفي التجربة األولى أن المستخلصات المائیة منشطة للبكتیریا حیث أدت 

1/8تخفیف 1/4تخفیف 1/2تخفیف 1/1تخفیف 

)التراكیز( كل التخفیفات نمو عادي للبكتیریا في

.المحبة لدرجة الحرارة العالیةالالكتیكاعلى بكتیریللزعتر تأثیر المستخلص المائي -: 29شكل 

1/8تخفیف1/4تخفیف1/2تخفیف1/1تخفیف

.في كل التخفیفاتللبكتیریا نمو عادي 

.المعتدلةتأثیر المستخلص المائي للزعتر على بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة : 30شكل 
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IV-3- المناقشة
بة    Desf.Origanum glandulosumة التقطیر المائي لنبات یعمل ت األساسي بنس أعطت مردود لزی

2.3%)w/w(،(2005)تي تحصل علیھاجنا قریبة من النتائج الائكانت نت Belhattab et al.ذا  عند دراستھ لھ

وع ب  ة سطی  الن ي فمنطق در الت ـ  تق ا     ،%2.7ب ام بھ ي ق ة الت ذلك الدراس دیر ل.Sari et al(2006) ك دمردوتق

ین            راوح ب ت أن المردود ت ة سطیف بین ف محطات شرق والی ي مختل و 0.8الزیت األساسي لھذه النبتة ف

وع    .3% ذا الن ا دراسة ھ ن طرف         أم ارت م ة تی ن والی اطق م دة من ي ع أعطت  )Bekhechi et al2008(ف

راوح  ردود یت ینم ا      .3.95و3.53،3.90ب ى غنائھ ع إل ة ترج ذه النبت یة لھ وت األساس ي للزی د الكم التحدی

.)al., 2008Bekhechi et(بالمستقلبات الثانویة

ر ت الزعت تنتجنا أن زی Origanum glandulosumاس Desf.بط لبك ا تیمث ذا م ك و ھ ا الالكتی ارری ھإلیأش

Kivanc et al.)9191( ،Zaika et Kissinger)1981(   ریثبط نمو Lactobacillusأن زیت األساسي  للزعت

plantarumوLeuconostoc mesenteroides   ائلة ي األوساط الس إن    ف س ف ى العك سنة  Bayoumi، و عل

ة  ّیب)1992( یة للقرف ل ، ال(cannelle)ن أن الزیوت األساس ي  (girogle)قرنف اع الفلفل )menthe poivrée(، النعن

تنقص من العدد النھائي من بكتیریا الالكتیك في الیاغورت المعطر خالل التخزین  (cardamome) و الھال

ج   ھ        .أي تزید من حموضة الجبن خالل النض ى احتوائ ھ إل ن إرجاع ا یمك ت للبكتیری یط الزی واد   تثب ى م عل

ة، و   ھ    ضد میكروبی ا أشار إلی ذا م واد    )1983(Shelef، و)et alDarmadji)9491 .ھ م الم ف أن معظ اكتش

ل    ة مث eugenol ،thymolضد میكروبیة ھي المركبات الفینولی eugenol ،وthymol carvacrol،  ا بالنسبة  أم

ھ األساسي  فیرجعللثوم ـ  إلى مكون ذي Allicinال ات ا     ال رام سالب و الفطری ا الغ بط البكتری ي   یث ة ف لممرض

.أوساط الزرع 

ر تلتأثیر المستخلصابالنسبةأما ة    ،المائیة للزعت ت مقاوم ك كان ا الالكتی یط أي    ,بكتیری ظ أي تثب م نالح و ل

د  كل جی ت بش ھنم ار إلی ذا ماأش ا أن )Shelef)1983وھ ع  اللابكتیری ل م عیفة للتواب یة ض ا حساس ك لھ كتی

ة  ةنشاطی د میكروبی ا    ض ع بكتیری ة م بط    بخرى،  أ+Gram مقارن ى مث ز أدن ین   )(CMIتركی راوح ب -%1یت

دھا   ، 5% ي وج ائج الت ذلك النت ة      )et alDarmadji)9491 .ك د میكروبی اطیة ض أثیر النش ة ت د دراس عن

ادئ     زارع الب د م Lactobacillus plantarumلمستخلصات المائیة للثوم و الكزبرة أن لیس لھا أي تأثیر ض

، وھذه المعطیات توافق بعض األبحاث التي ترى أن )مم0منطقة التثبیط ( Pediococcus pentosaceusو

Lactobacillus plantarum     ل ة للتواب اوم النشاطیة ضد بكتیری Zaika et Kissinger, 1979; Zaika et(تق

al.,1978(،و قد أكد. et alDarmadji)9491(بط ضد     مستخلصات المائیة للثوم و الكزبرةأن أثیر مث ا ت لھ

ا الالكتیك  ىتأثیر علو الممرضة و لم یكن لھا أي البكتیریا المعفنة  ل  بكتری اإلضافة إلى   ب، بسبب أن التواب

ا   انمو بكتیریمواد التي تحفز على تحتوي كذلكفإنھااحتوائھا على مواد مضادة للبكتیریا  ذا م الالكتیك و ھ

ة الحموضة        ي جزء مراقب م شرحھ ف ة وجدھا    .ت س النتیج د دراستھ لنشاطیة    ) Shene et al.)2009ونف عن
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ري    ات العط ة للنب ات المائی ا  .Murta) (Ugni molinae Turczالمستخلص دھا أنھ بطفوج تث

و Pseudomonas aeroginosa ،Klebsiellaنم pneumoniaوStaphylococcus aureus ؤثرعلى و الت

ك بروبیوتیك   (نشاطیة البكتیریا المفیدة  ا الالكتی د أرج  )بكتیری ة      ، وق ا المعفن ة ضد البكتیری ع النشاطیة القوی

إلى الغذاء في Murtaو قد أكد أنھ یمكن إضافة مستخلصات ،المواد الذائبة في الماء بما فیھا الفینوالتىإل

).مثل الیاغورت و الحلیب(وجود بكتیریا الالكتیك البروبیوتیك دون أن تؤثر علیھا 

Origanum vulgarزعتراتي للالشاي النبأن )Saeed et Tariq)2009حسب  Linn (infusion)

ا غرام موجب و      یلھو الزیت األساسي ي تنتمي لبكتیری بین نشاطیة قویة وفعالة ضد البكتیریا المختبرة الت

نس  ى ج ة   .BacillusوStaphylococcus ،Micrococcusإل دت مقاوم رة وج ا األخی ذه البكتیری ن ھ لك

ة،  )décoction(ضر بطریقة الغلي المح)(Origanلمستخلص الزعتر  ذا    أي نمت بصفة طبیعی د فسرا ھ وق

ده   النشطة أو الفعالة للزعتر للحرارةالمكوناتضبتعری ا وج )Naim et Tariq)2006و انطبق ھذا على م

.وMenthicillin-sensitive ، Menthicillin-resistantىالّلذان وجدا أن مغلى الزعترلم یكن لھ أي تأثیر عل

Staphylococcus aureus.

ا أن زیت              ا غرام موجب، الحظن ن البكتیری ر م ي تعتب ك الت ا الالكتی ع بكتیری ا م نفس النتیجة تحصلنا علیھ

رة    ك المختب ا الالكتی بة لبكتیری بط بالنس أثیر مث ھ ت ان ل ر ك ة  (الزعت ة والمحب رارة العالی ة الح ة لدرج المحب

ة لدرجة الحرارة  ر    ) المعتدل ى الزعت س مغل ر  م(عك ذ ) ستخلص الزعت ل      يال ا ب یط للبكتیری دي أي تثب م یب ل

.نمت بصفة جیدة

ة،          ة والممرض ا المعفن ى دراسة نشاطیتھ ضد البكتیری دت عل معظم الدراسات الخاصة بنبات الزعتر اعتم

ائر وم   ا دراسة  ناألعفان والخم ّین   Firouzi et al(2007).بینھ ذي ب ر  زیت  أنال ال ضد    الزعت ون فع یك

الالت  ذلكو،Listeria monocytogensو Yersinia enterocoliticaس تنتجlin et al.(2005)ك أن اس

ت كانت على      د      Vibrio parahaemolyticusنشاطیة الزی ر یكون ج ت الزعت ت أن زی ة أخرى بین ، دراس

.) E. coli O157H7)Moreira et al.,2005فعال ضد 

Origanum glandulosumأما بالنسبة للنوع Desf. ا غرام   فإنھ یؤثر على البكتیریا غرام موجب والبكتیری

الب ـ  س دا ال ،Klebsiella pneumonia(Bendahou et al.,2007)و Pseudomonas aeruginosaماع

ره   يء أظھ س ش ة Bekhechi et al)(2008ونف بة لمقاوم ین أن Pseudomonas aeruginosaبالنس و ب

بط   وع السابق   )bactériostatique(التأثیر یكون مث نشاطیة  أن )(Bendahou et al.2007حسب .بالنسبة للن

Origanum glandulosum Desf.   ،رول ول، الكرفك ل التیم ة مث ھ الفینولی ى مركبات ود إل رول تع و كرفك

-yو p-cymeneمیثیل، ومحفزاتھا terpinen    ،ة خاصة نسبة التیمول الكبیرة المسؤولة عن النشاطیة العالی

ذلك رول كرفالك رcarvacrolك ذي یعتب ر  ال ط للزعت ي النش ون األساس االمك افظ  ،أیض را كح تعمل كثی یس
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ة ب).Veldhuizen et al.,2007)Belhatab et al., 2005;لألغذی ذه )Ipek et al.2005 (و حس إن ھ ف

.المركبات الفینولیة تسبب اضطراب في وظیفة الغشاء

وع   تدراسا تمت دة لنشاطیة الن Origanum glandulosum. عدی Desf   ،ة ة و المعفن ضدالبكتیریا الممرض

).بكتیریا الالكتیك(أن تقوم بدراسة تأثیره على بكتیریا غیر ممرضة و مفیدة للغذاء ارتأینالھذا

ا الالكتیك       ى بكتیری ت عل أثیر الزی ال لت ا     أخذنا ،كمث ام بھ ي ق ي   Arici et al (2005) .الدراسة الت ة ف المتمثل

أثیر  ت حبوب   ت Nigella sativaزی L.     ذلك ة و ك ا الممرضة والمعفن ى البكتیری ى ب عل ك  عل ا الالكتی كتیری

من أكبریكوننت النتائج أن تأثیر الزیت على البكتیریا الممرضة و المعفنة ّیب،%2و %1، %0.5بتركیز 

أثیر   أ%0.5فعلى بكتیریا الالكتیك التي كانت مقاومة أكثر، خاصة عند التركیز الضعی تأثیره ان الت ن ك ی

ك ا الالكتی د بكتیری ال ض ر فع م أنغی ع العل Nigella sativa، م L.  ر ز، أو تعطی زیین الخب ي ت تعمل ف تس

.)al.,1990;Takruri et Dameh,1998)Ustum etاألجبان األغذیة خاصة في منتجات الخبز و

لدرجة الحرارة العالیة عند نفس الشيء الحظناه في دراستنا حیث كان زیت الزعتر غیر فعال على المحبة

ز  بة %0.06تركی ا بالنس رارة أم ة الح ة لدرج ك المحب ا الالكتی ةللبكتیری د المعتدل ان عن دول (%0.03فك ج

.األغذیةزیوت بعض النباتات الطبیة والعطریة في حفظ استعماللھذا نستطیع .)13

ات زیت أساسي للن 12بدراسة تأثیر )Di Pasqua et al.)2005وقد قام ة  بات ة العطری ة  الطبی Carumالتالی

carvi L.)  فویة ة الش ة Lamiaceae(،Foeniculum vulgare Miller)العائل ةالعائل ،)Apiaceaeالخیمی

Hyssopus officinalis L.)  ة الشفویة ة الشفویة  (.Lavandula angustifolia L، )العائل hortensis،)العائل

L.Majorana) فویة ة الش فویةLabiateae( ،Melissa officinalis L.)العائل ة الش Ocimum،)العائل

basilicum l.) فویة ة الش فویة (.Origanum vulgare L،)العائل ة الش .Pimpinella anisumL، )العائل

، )العائلة الشفویة(.Thymus vulgaris L،)العائلة الشفویة(.Salvia officinalis L،)الخیمیةالعائلة (

Verbena officinalis L.)أرّثدیاتعائلةVerbenaceae(، ة ل ا بكت  (غرام  ضد البكتیریا الموجب ن بینھ ا  یم ری

ات القويلالستعمالنظراو بكتریا غرام سالب،)الالكتیك ة   لھذه النبات ي الصناعات الغذائی د استنتج  ف ، وق

ةأن ا الممرض ا الالكmonocytogenesListeriaالبكتیری الالت بكتیری الزیوت  ، و س ط ب أثرت فق ك ت تی

رة   یة  للزعیت ر  )Thym(األساس ـ  )(Origan، الزعت ي ل ت األساس اقي .L.Verbena officinalisٌو زی ا ب أم

ا أي  ن لھ م یك وت فل أثیر علالزی ذهىت ا ھ بط  .البكتیری زیتین المث ذین ال ز ھ إن تركی رى ف ة أخ ن جھ و م

Smith-palmer etوقد أشار،)et al.,2005)Di Pasqua%1أكبر من بنسبةلسالالت بكتریا الالكتیك یكون

al.)1998( ول         كأقصى تركیز%1اختیرأنھ قد ر مقب ن المحتمل أن یكون غی ى م ت ألن مستوى أعل للزی

.في الغذاء

رة     یة للزعیت وت األساس ر ،)Thym(ترجع فعالیة الزی ى )(Origanالزعت ا مركباتإل یة  ھ تیمول  يھ واألساس

thymol)(رول د ،carvacrol((Daferera et al.,2003)(وكرفك ّینوق أن )Helander et al)1998ب
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ة من طرف التیمول،      ون خصائص تھدیم الغشاء الخارجي للخلی م  بّینت  .الكرفكرول لفعل  ھمشاب یك معظ

ا   ي للبكتیری اء البالزم ى الغش ون عل ة یك ات الفینولی أثیر المركب اث أن ت ى .األبح ادرة عل ات ق ذه المركب فھ

ـ  تح وة   و pHطیم ھذا الغشاء حیث یفقد بنیتھ و یصبح نفوذ لألیونات مما یؤدي إلى خفض قیمة ال عف ق ض

.)Bekhechi et al.,2008(الغشاء

ائجطابقت   ا  نت ذه الدراسة نتائجن ك  ھ ا الالكتی بط لبكتیری ر مث ت الزعت ان زی ث ك ز  حی د التركی ن یوج و لك

ؤثر        بیسمحیده ك الذي بتحدیاألدنى غیر مثبط لبكتیریا الالكت ھ ی ا أن ھ بم ذاء من أجل حفظ إضافة الزیت للغ

نكھة وذوق طبیعي جدید للمواد إعطاء،و كذلك من أجلعلى البكتیریا الممرضة و المعفنة بالدرجة األولى

. مع فائدة صحیة الغذائیة 

یة الزیوت أننستنتج كخالصة لدراستنا ة المض     أواألساس ل الطبیعی ا أصبحت العوام ا  مركباتھ ادة للبكتیری

ا تستعم  و، في الطبللعالجتستعمل لعدة أھداف من بینھا كحافظة لألغذیة، كعوامل طبیعیة  وت  لحالی الزی

ذه الزیوت   االستعمالفي الصناعات المعطرة لزیادة التعطیر و لتأثیراتھا المضادة لألكسدة و لكن  القوي لھ

ة ذات    ل طبیعی ة     نشاطیة كعوام ة تكون قلیل دیثا ب  ،)Cosentino et al.,2003(ستغالل االضد بكتیری ن ّیوح

Burt (2004)وت األساسیة و     صالخصائ ة للزی ذاء   استعمالھا ضد بكتیری ي الغ وي ف ا استنتجنا أن   الق ، كم

ك و    ض الالكتی المستخلصات المائیة للنباتات الطبیة العطریة تحفز نمو بكتیریا الالكتیك و بالتالي إنتاج حم

.الالكتیك في أطباق بتريااء بإضافتھا للجبن أو التماس المباشر مع بكتیریأكدنا ھذه النتیجة سو



109

:خاتمة
ذه   .من األنواع النباتیة الطبیعیة و المزروعة المھمة و المتنوعة تضم الجزائر مجموعة  م ھ لكن رغ

ة،   ول و الطبیع ي الحق ة ف ادر البیولوجی وع المص روة و تن االث ي  ف ص ف اني نق رى تع ل دول أخ لجزائر مث

و  ي عتخطیط و تسییر التن ة بفوائ       البیئ ر من المصادر النباتی ث أن جزء كبی ة،  ، حی و د اقتصادیة، اجتماعی

.لالستعمال السیئ من طرف اإلنسان  ععند أغلبیة الناس، و أیضا الجزء اآلخر یخضةصحیة غیر معروف

ة         ممن أجل الحفاظ و االستغالل المحك  ات الطبی ام للنبات ا باستعمال المستخلصات الخ ة، قمن روة الطبیعی للث

ا        العطریة وأیضا المواد الفعالة فیھا في تعطیر من ى نشاطیة بكتیری ا عل دى تأثیرھ ان و دراسة م تجات األلب

ة و ذوق ج   حي بنكھ .دیّ الالكتیك وبالتالي على حموضة الجبن، باإلضافة إلى الحصول على منتج جدید ص

تحالیل فیزیوكیمیائیة قمنا بـ.سطیف ةالمنتج على مستوى وحدة التل بوالی»أمیر«جبنتمت التجارب على

ي صناعة الجبن،       و میكروبیولوجیة خا دخل بصفة أساسیة ف ي ت و كخطوة  صة بحلیب األبقار و القشدة الت

الزعتر(في تعطیر الجبنثانیة استعملنا مستخلصات مائیة ألربع نباتات طبیة عطریة

Origanum glandulosum Desf.،اع باس،.Mentha spicataLالنعن Foeniculum vulgareبذورالبس

Millerو الثوم(Allium sativum L..       ة ن فعالی دنا م دة مرضیة، و تأك ب و القش كانت النتائج الخاصة بالحلی

ذي           ی البسترة حیث كانت كل النتائج ّج ز المناسب ال ى التركی د تحصلنا عل ا بالنسبة للجبن المعطر فق دة، أم

ر 250/ملل 3تضاف بنسبة ) ملل100/غ10(د للجبنّیأعطى نكھة و قوام ج غ جبن لكل من مستخلص الزعت

باس، و ذور البس اع و ب ل1و النعن ا   250/مل اطیة بكتیری تنتجنا أن نش وم و اس تخلص الث بة لمس بن بالنس غ ج

الالكتیك زادت في وجود المعطرات الطبیعیة حیث زادت الحموضة عن حموضة الجبن الطبیعي

اھد ( بة) الش ر،11.5%بنس بة للزعت اع، 9.41%بالنس بة للنعن ذور ا%8.09بالنس بة لب باس و بالنس لبس

ا تمتفأما الخطوة الثالثة و األخیرة.بالنسبة للثوم %5.79 أثیر دراسة  خاللھ ر ااتمستخلص ت ت (لزعت الزی

ائي ی، حبكتیریا الالكتیكعلى)، المستخلص المائياألساسي ث تم الحصول على الزیت بطریقة التقطیر الم

)(hydrodistillation   ول عل تم الحص ائي ف تخلص الم ا المس ي  ھ ی، أم ة الغل ع décoction)(بطریق والنق

(macération)،ة  تمت دراسة النشاطیة على بكتیریا الالكتیك المحبة لدرجة الحرارة العالیة و المحبة لدرج

ط صلب،  :و قد تّم إنجازھا بطریقتین المعتدلةالحرارة  ط     طریقة االنتشار في وس ي وس ة المزج ف و طریق

ائل رة      س ا المختب ع البكتیری ر م اس المباش ت الزعتربالتم ة زی ار فعالی محتا باختب ي س ت  .، الت ردود الزی م

ابقة       ھعلیھ مشاباألساسي للزعتر المتحصل  ي دراسات س ھ ف ائج النشاطیة    .للمردود المتحصل علی ا نت أم

ر   بّینت قطر التثبیط المتحصل علیھ بطریقة األقراص،بالموضحة ت یتغی أثیر الزی ات و   أن ت ة التخفیف بدالل

ھ  المعتدلةشدید على البكتیریا المحبة لدرجة الحرارة حیث كان التأثیر ،كذلك بداللة أنواع البكتیریا أكبر من

ین       وعلى البكتیریا المحبة لدرجة الحرارة العالیة  ى ب ي األول یط ف اطق التثب م  30تراوحت من ،)1/2v/v(م

ا ، )1/10v/v(مم 14،)1/5v/v(مم 21 ین     أم ة فتراوحت ب ي الثانی م،  23ف م، 15م ز    10م نفس التراكی م ب م
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ز للأما بالنسبة. المذكورة  بط   تركی ر المث ى غی یط      ((CMNI)األدن ت كمعطر دون تثب ة إضافة الزی إلمكانی

ك  ا الالكتی ف  )بكتیری ة التخفی ز بطریق ق   المنج تعملة تواف زات المس ل/غ0.4، و التركی ل /غ0.2-مل –مل

ل/غ0.1 ل/غ0.05-مل ـ  /غ0.025-مل ة ل ل الموافق ة أن  %0.03-0.06-0.12-0.25-0.5مل ت النتیج وكان

رارة     ة الح ة لدرج ك المحب ا الالكتی ةالبكتیری ط      المعتدل ى فق ز األدن ي التركی ت ف ث نم یة حی ر حساس أكث

ھ    ،)0.03%( ر من ز األكب ي التركی ت ف ة فنم رارة العالی ة الح ة لدرج ا المحب بة ).%0.06(أم ا بالنس أم

ا الالكتیك      لل ى بكتیری ؤثر عل م ت د،   ومستخلصات المائیة للزعتر ل ا     نمت بشكل جی ا معاكس ان تأثیرھ د ك فق

ت األساسي   تكون .للزیت ر نتیجة غن   للالنشاطیة ضد بكتیریة للزی ذا الزیت   ىزعت ة  ھ ات الفینولی .بالمركب

ك،   ) عترالز(الطبیةوبھذه التجارب أكدنا أن المستخلصات المائیة للنباتات العطریة ا الالكتی منشطة لبكتیری

ر حسب       ،كیأما الزیوت األساسیة لھا فھي مثبطة لبكتیریا الالكت أثیر تتغی یط أو الت ا أن درجة التثب لكن أثبتن

.منخفضةالالكتیك أن تنمو بصفة جّیدة في تركیزاتحیث یمكن لبكتیریا، تركیز الزیت و نوع البكتیریا

ي المنتجات   ةفائدمن ھذه الدراسة أننستنتج  إضافة المستخلصات المائیة للنباتات العطریة الطبیة ف

ذ ل،د بذوق جدیدّیتكمن في الحصول على منتج جاللبنیة ا تساعد على     يصح وذی ى أنھ السیر  باإلضافة إل

ة  ن لعملی رالحس وت.التخم بة للزی ا بالنس یة لو أم د .Origanum glandulosum Desfـلزعتراألساس فق

ة  التركیزات الفي لبكتیریا الالكتیكنھا غیر مثبطةاستنتجنا أ ث منخفض ة    حی ي وجود  .نمت بصفة عادی وف

.نموا عادیابكتیریا الالكتیكلھ فقد نمت مستخلصات المائیةال
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:الملخص 
ى أصبح المستھلك ف، في السنوات األخیرة كثر االھتمام بالنباتات الطبیة وفوائدھا ا ھو    یمیل إل كل م

بن طبیعي  ى ج یف إل ا أن نض ذا ارتأین ر«، ل ات  »أمی ة لنبات ات مائی ي مستخلص ل ف ة تتمث معطرات طبیعی

دی     ا كب ت و نعتبرھ مّ  .ل للمعطرات الصناعیة  عطریة طبیة لما لھا من فوائد صحیة وعطریة في نفس الوق ت

(.Origanum glandulosum Desf)الحصول على المستخلصات المائیة ألربع نباتات عطریة طبیة الزعتر

ا  ذور البسباس  ،Mentha spicataعالنعن ي  ةبطریق Foeniculum vulgare Miller ب و )décoction(الغل

وم  ع   L. Allium sativumالث ة النق ز    و ،)macération(بطریق د أعطى التركی وام    100/غ10ق ة وق ل نكھ مل

ل 3إضافتھ تكون بنسبة   .جّید للجبن ر،     250/مل ل من مستخلص الزعت ذور البسباس،   غ جبن لك اع و ب النعن

ل1و وم250/مل بة للث بن بالنس ذه  غ ج ود ھ ي وج د زادت ف ك ق ا الالكتی اطیة بكتیری تنتجنا أن نش ، و اس

ة الجبن الطبیع   حیث زادت الحموضة عن حمو  المعطرات الطبیعیة ب ) الشاھد (يض بالنسبة  %11.5ةبنس

.للثومبالنسبة %5.79بالنسبة لبذورالبسباس و %8.09بالنسبة للنعناع، %9.41للزعتر، 

أثیر الزی بة لت ا بالنس ك، تأم ا الالكتی ى بكتیری ر عل ي للزعت اطیتھ بفاألساس ددت نش د ح تعمالق اس

أثیر شدید على    وسط صلب و طریقة المزج في وسط سائل،  ياالنتشار فطریقة ان الت ا الالكتیك   ك بكتیری

ة المحبة لدرجة الحرارة  ن  المعتدل ر م ة      أكث ة لدرجة الحرارة العالی ك المحب ا الالكتی دد .بكتیری ز  الوح تركی

بط  األ ر مث ى غی ك )CMNI(دن ا الالكتی رارة  لبكتیری ة الح ة لدرج ة المحب ـ المعتدل و )%0.03(ل/غ0.025ب

ة      ) %0.06(ل/غ0.05 رارة العالی ة الح ة لدرج ك المحب ا الالكتی بة لبكتیری ة   .بالنس ات المائی ا المستخلص أم

.طو كانت منشطة لبكتیریا الالكتیك ولم یكن لھاأي أثر مثبللزعترأعطت نتیجة معاكسة لزیتھ األساسي

ة  ات المفتاحی ة   : الكلم ة الطبی ات العطری ات الم –النبات ة المستخلص ة –ائی ات اللبنی بن (المنتج -)الج

.النشاطیة ضد بكتیریة –بكتیریا الالكتیك –الزیوت األساسیة –النشاطیة الحمضیة لبكتیریا الالكتیك 
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Résumé:
Au cours de ces dernières années, l'homme s'est intéressé davantage aux vertus des

plantes médicinales et leurs bienfaits .Et comme le consommateur a toujours tendance à
apprécier tout ce qui est naturel, nous avons décidé d'aromatiser le fromage «Amir» par des
aromes naturels extraits des plantes aromatiques suivantes : Origan (Origanum glandulosum
Desf.), Menthe (Mentha spicata L.), graine de fenouil (Foeniculum vulgare Miller, par
méthode de décoction et l'ail (Allium sativumL.)Par méthode de macération.La concentration
idéale avec laquelle ,nous avons obtenu un bon fromage du point de vue saveur et consistance
est de 10g/100ml .on ajoute 3ml de cette concentration à 250g de fromage pour chacun des
extraits d'Origan,.Menthe et graine de fenouil, et 1ml de l'extrait d'ail à 250g de fromage.Nous
avons constaté que l' activité des bactèries lactiques a augmenté en présence des aromes
naturels ainsi que l'acidité qui a augmenté par rapport à celle du fromage naturel (témoin) de
11.5% pour l'origan, 9.41%pour la Menthe, 8.02% pour les graines de fenouil et de
5.79%pour l'ail .
L'activité antibactérienne de l'huile essentielle de l'origan a été déterminée par les méthodes
de diffusion , et de dilution en milieu gélosé .L'hinibition des bactéries lactiques mésophiles
par l'huile essentielle a été plus importante que celle des bactéries lactiques thermophiles .La
concentration minimale non inhibitrice (CMNI) pour les mésophiles a été de 0.025g/l (0.03%)
et pour les thermophiles a été de 0.05g/l(0.06%).Et à l'inverse l'extrait aqueux de l'Origan n'a
pas inhibé le développement des bactéries lactiques.
Mots clefs: plantes médicinales aromatiques- extraits aqueux- produits laitiers (fromage)
Activité acidifiante des bactéries lactiques- les huiles essentielles –bactéries lactiques –
l'activité antibactérienne.
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Abstract :
In the latest years, much interest has been given to medicinal plants and their benefits,

this is why the consumer tends to all that is natural, So we decided to add to the cheese
«Amir» the natural aqueous extracts of aromatic and medicinal plants(natural aroma).Because
of their health and aromatic benefits, and we consider them as an alternative to industrial
aroma. We Have obtained the aqueous extracts of four aromatic and medicinal plants
Origanum(Origanum glandulosum Desf.), Mint (Mentha spicata L.), seeds fennel
(Foeniculum vulgare Miller) by decoction , and garlic Allium sativumL., by maceration. the
concentration 10g/100ml has given a flavor and strength to the cheese ,the extract of
Origanum, Mint, fennel seeds have been added by 3ml/250g cheese and 1ml /250g cheese for
the garlic, we have conclude that activity of lactic bacteria has increased in the presence of
these natural aroma where increased acidity in comparison with acidity of natural
cheese(Witness) By 11.5% for the origanum, 9.41% for the mint, 8.09% for the seeds fennel
and for the garlic 5.79%. As for the impact of essential oil of origanum on the lactic bacteria
,Antibacterial activity was determined using the agar diffusion test , agar dilution method ,
The results of antibacterial activity test showd that Origanum glandulosum Desf.  oil  has  a
severe impact on mesophilic lactic bacteria than thermophilic lactic bacteria. .We have
identified the minimum concentration non-inhibitor (CMNI) of mesophilic lactic acid bacteria
with 0.025g/l(0.03%) and with 0.05g/l(0.06%) for thermophilic lactic acid bacteria. The
aqueous extracts of Origanum gave the opposite result of oil and was activated lactic bacteria
and had no inhibit effect.
Key- words: medicinal and aromatic plants – aqueous extracts - dairy products(cheese)-
Acid activity of lactic acid bacteria – essential oils- lactic acid bacteria – antibacterial activity.
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Les milieux de culturesأوساط الزرع المستعملة: 1-ملحق

1- Bouillon nutritif

2- Agar de Chapman

Peptone de viande…………………………… 10g
Extrait de viande……………………………..  1g
Chlorure de sodium…………………………. 75g
D (-)- mannitol……………………………… 10g
Rouge de phénol……………………………. 0.025g
Agar – Agar………………………………… 12 g
Eau distillée…………………………………. 1000 ml

3- Agar lactosé  au désoxycholate

Peptone de viande…………………………… 10g
Lactose……………………………………… 10g
Chlorure de sodium…………………………..  5g
Rouge neutre……………………………… 0.033g
Sodium citraté……………………………….. 2g
Désoxycholate  de sodium…………………...   0.5g
Agar – Agar………………………………… 12.5g
Eau distillée…………………………………. 1000 ml

4 - Gélose Glucosée à l'oxytétracycline  ( OGA)

Extrait  autolytique de levure………………... 5g
Glucose……………………………………. 20g
Agar-Agar………………………………… 15g
Eau distillée……………………………….. 1000 ml

5-  Milieu de Litsky

Peptone caséine trypsique…………………... 20g
Glucose…………………………………….. 5 g
Chlorure de sodium………………………… 5 g
Phosphate bipotassique…………………….. 2.7g
Phosphate monopotassique………………… 2.7g
Azide de sodium…………………………… 0.3g
Ethyl violet…………………………………. 0.0005g
Eau distillée………………………………… 1000 ml

Peptone ……………………………………... 5g
Extrait de viande…………………………….. 1g
Extrait de levure……………………………... 2g
Chlore de Sodium…………………………… 5g
Eau distillée…………………………………. 1000 ml



6- Milieu Man, Rogosa et Sharpe (MRS)
Dextrose………………………………………………. 20g
peptone bactériologique……………………………… 10g
Extrait de viande……………………………………… 8g
Acétate de Sodium…………………………………… 5g
Extrait de levure……………………………………… 4g
Phosphate dipotasique……………………………….. 2g
Citrate ammoniaque………………………………….. 2g
Tween 80……………………………………………. 1g
Sulfate de magnésium………………………………... 0.2g
Sulfate de manganèse……………………………….. 0.05g
Agar bactériologique………………………………… 10g
Eau distillée…………………………………………. 1000ml
7- Plate Count Agar  (PCA)

Peptone de caséine......................................................      5g
Extrait de levure……………………………………..   2.5g
Dextrose……………………………………………      1g
Agar………………………………………………..    9g
Eau distillée………………………………………….  1000ml
8-  Milieu de Rothe

Peptone de caséine…………………………………..     20g

Glucose………………………………………………        5g

Phosphate bipotassique……………………………...      2.7g

Phosphate monopotassique………………………….      2.7g

Azide de sodium…………………………………….  0.2g
Eau distillée…………………………………………   1000 ml

9-Agar pour Salmonelles et Shigelles

Extrait de viande……………………………………          5g
Peptone de viande………………………………….           5g
Lactose…………………………………………….         10g
Bile de boeuf desséchée……………………………       8.5g
Citrate de sodium………………………………….         10g
Thiosulfate de sodium………………………………         8.5g
Citrate ferrique……………………………………..            1g
Vert brillant…………………………………………   0.0003g
Rouge neuter………………………………………..     0.025g
Agar – Agar…………………………………………          12g
Eau distillée………………………………………….      1000 ml



10-Agar  Viande –foie

Base Viande – foie…………………………...    20g
Glucose………………………………………                          0.75g
Amidon……………………………………….. 0.75g
Sodium Sulfite………………………………...   1.2g
Fer citrate ammoniacal……………………….   0.5g
Carbonate de sodium……………………….. 0.67g
Agar – Agar…………………………………    11g
Eau distillée…………………………………. 1000 ml









Studentحسب اختبار°D)(یوضح مقارنة متوسطات الحموضة :1- 3ملحق 

Temoin Origan Menthe Fenouil Ail

Acidité (138,33±0,88)
[2,33]

(153,00±1,52)*
[7,00]

(148,00±1,15)*
[4,00]

(147,33±1,76)*
[9,33]

(143,33±1,76)
[9,33]

* Significant at 5 % ; [ ] Variance

  Temoin : fromage naturel

Student حسب اختبارعدد بكتیریا الالكتیكیوضح مقارنة متوسطات :2-3ملحق 

* Significant at 5 % ; [ ] Variance

Studentحسب اختبارpHـ یوضح مقارنة متوسطات ال:3- 3ملحق

Temoin Origan Menthe Fenouil Ail

PH (4,75±0,027)
[0,022]

(4,52±0,061)*
[0,01]

(4,63±0,015)*
[0,0007]

(4,72±0,031)
[0,003]

(4,74±0,059)
[0,01]

* Significant at 5 % ; [ ] Variance

Temoin Origan Menthe Fenouil Ail

Bactéries (6,94±0,052)
[0,008]

(7,12±0,005)*
[0,0001]

(7,07±0,015)
[0,0007]

(7,08±0,005)
[0,0001]

(7,01±0,026)
[0,002]



:الملخص 
ا ھو      ل م ى ك في السنوات األخیرة كثر االھتمام بالنباتات الطبیة وفوائدھا، فأصبح المستھلك یمیل إل

بن   ى ج یف إل ا أن نض ذا ارتأین ر«طبیعي، ل ات  »أمی ة لنبات ات مائی ي مستخلص ل ف ة تتمث معطرات طبیعی
دی     ا كب ت و نعتبرھ مّ  .ل للمعطرات الصناعیة  عطریة طبیة لما لھا من فوائد صحیة وعطریة في نفس الوق ت

(.Origanum glandulosum Desf)الحصول على المستخلصات المائیة ألربع نباتات عطریة طبیة الزعتر
ا  ذور البسباس  Mentha spicataعالنعن ي  ةبطریق Foeniculum vulgare Miller ، ب و ) décoction(الغل
وم  ع   L.. Allium sativumالث ة النق ز    و،)macération(بطریق د أعطى التركی وام    100/غ10ق ة وق ل نكھ مل

ل 3إضافتھ تكون بنسبة   .جّید للجبن ذور البسباس،         250/مل اع و ب ر، النعن غ جبن لكل من مستخلص الزعت
ل1و ذه   250/مل ود ھ ي وج د زادت ف ك ق ا الالكتی اطیة بكتیری تنتجنا أن نش وم، و اس بة للث بن بالنس غ ج

ن حم   ة ع ة الجبن الطبیع   المعطرات الطبیعیة حیث زادت الحموض ب ) الشاھد (يوض بالنسبة  %11.5ةبنس
.بالنسبة للثوم%5.79بالنسبة لبذورالبسباس و %8.09بالنسبة للنعناع، %9.41للزعتر، 

أثیر الزی بة لت ا بالنس تعمال  تأم اطیتھ باس ددت نش د ح ك، فق ا الالكتی ى بكتیری ر عل ي للزعت األساس
ا الالكتیك         وسط صلب و طریقة المزيطریقة االنتشار ف ى بكتیری أثیر شدید عل ان الت ج في وسط سائل، ك

ة          ة الحرارة العالی ة لدرج ك المحب ا الالكتی ن بكتیری ر م ة أكث ز   . المحبة لدرجة الحرارة المعتدل دد التركی وح
بط ر مث ى غی ك )CMNI(األدن ا الالكتی رارة لبكتیری ة الح ة لدرج ـ المحب ة ب و )%0.03(ل/غ0.025المعتدل

ة ) %0.06(ل/غ0.05 رارة العالی ة الح ة لدرج ك المحب ا الالكتی بة لبكتیری ة .بالنس ات المائی ا المستخلص أم
. طللزعترأعطت نتیجة معاكسة لزیتھ األساسي و كانت منشطة لبكتیریا الالكتیك ولم یكن لھاأي أثر مثب

النشاطیة  -)الجبن(المنتجات اللبنیة–المستخلصات المائیة –النباتات العطریة الطبیة : الكلمات المفتاحیة
.النشاطیة ضد بكتیریة –بكتیریا الالكتیك –الزیوت األساسیة –الحمضیة لبكتیریا الالكتیك 

Résumé:
Au cours de ces dernières années, l'homme s'est intéressé davantage aux vertus des

plantes médicinales et leurs bienfaits .Et comme le consommateur a toujours tendance à
apprécier tout ce qui est naturel, nous avons décidé d'aromatiser le fromage «Amir» par des
aromes naturels extraits des plantes aromatiques suivantes : Origan Origanum glandulosum
Desf., Menthe (Mentha spicata L.), graine de fenouil (Foeniculum vulgare Miller, par
méthode de décoction et l'ail (Allium sativum L.)Par méthode de macération.La concentration
idéale avec laquelle, nous avons obtenu un bon fromage du point de vue saveur et consistance
est de 10g/100ml .on ajoute 3ml de cette concentration à 250g de fromage pour chacun des
extraits d'Origan,.Menthe et graine de fenouil, et 1ml de l'extrait d'ail à 250g de fromage.Nous
avons constaté que l' activité des bactèries lactiques a augmenté en présence des aromes
naturels ainsi que l'acidité qui a augmenté par rapport à celle du fromage naturel (témoin) de
11.5% pour l'origan, 9.41%pour la Menthe, 8.02% pour les graines de fenouil et de
5.79%pour l'ail .
L'activité antibactérienne de l'huile essentielle de l'origan a été déterminée par les méthodes
de diffusion , et de dilution en milieu gélosé .L'hinibition des bactéries lactiques mésophiles
par l'huile essentielle a été plus importante que celle des bactéries lactiques thermophiles .La
concentration minimale non inhibitrice (CMNI) pour les mésophiles a été de 0.025g/l(0.03%)
et pour les thermophiles a été de 0.05g/l (0.06%).Et à l'inverse l'extrait aqueux de l'Origan n'a
pas inhibé le développement des bactéries lactiques.
Mots clefs: plantes médicinales aromatiques- extraits aqueux- produits laitiers (fromage)
Activité acidifiante des bactéries lactiques- les huiles essentielles –bactéries lactiques –
l'activité antibactérienne.
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