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Résumé : 

Ce travail s’intéresse à la valorisation de deux plantes aromatiques médicinales  poussant à l’état 

spontané dans la région de Ouargla, par leurs’étude anatomique   et pouvoir aromatique  des deux 

plantes (Matricaria pubscens et Pituranthos chloranthos) et utilisation d’extraits naturelles  comme 

un arome natural dans formage AMIR par méthodes de macération et décoction, la concentration 

idéale des ces extraits qui donne une bonne saveur et tuxture de formages AMIR est de 15g/150ml. 

On ajoute 2.5 ml de cette concentration a 50g de formage pour extrait de  matricaria pubscens 

préparer par méthode de macération et 1.2 ml de l’extrait préparer par décoction de mème plantes 

et 1 ml de extrait  de Pituranthos chloronthos préparer par méthode de macération. On montrer que 

l’acidité de formages et le nombre des bactéries lactiques augmente en présence des aromes 

naturals par apport le formage naturel. L’extraction des huiles essentielles de  M. pubscens et de P. 

chloronthos  est effectuée par hydrodistillation. L’activité antibactérienne des huiles essentielles est 

testée par méthode de diffusion sur milieu gélosé, les résultats montrent une activité antibactérienne 

très importante sur les souches bactériennes sauf sur Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 qui 

est résistant. L’hinibition des bactéries lactique par huiles essentielles est très importante. 

 
 Mots clés : Extraits aqueux, Pituranthos chloronthos, Matricaria pubscens, étude anatomique , 

Bactéries lactiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الملخص:

  و   Matricaria pubscensاىتمت ىذه الدراسة بتثمُت نبتتُت طبيتُت عطريتُت من منطقة اعبنوب الشرقي للجزائر

Pituranthos chloranthos ،وىذا من خالؿ إجراء دراسة تشروبية للنوع  Matricaria pubscens    استعمل و

اعبنب أمَت، وربصلنا على الًتكيز اؼبناسب الذي أعطى نكهة و قواـ جيد اؼبستخلصات اؼبائية للنباتات اؼبدروسة يف تعطَت 

غ من 50ملل/  1و Matricaria pubscensغ  بالنسبة ؼبستخلص 50ملل/  2.5ملل(. أضفنا 150غ/ 15للجنب )

غ بالنسبة ؼبستخلص نبات  50ملل / 1.2احملضراف بطريقة النقع،   Pituranthos chloranthosمستخلص نبات  

Matricaria pubscens    احملضر بطريقة الغلياف. وخلصنا أف ضبوضة اعبنب ونشاطية بكتَتيا الالكتيك تزيد يف وجود

النشاطية الضد بكتَتية للزيتُت العطريُت سبت باستعماؿ طريقة  اؼبعطرات الطبيعية مقارنة باعبنب الطبيعي اػبارل من اؼبعطرات.

 Pseudomonasلزيتُت العطريُت نشاطية ضد بكتَتية مهمة ماعدا الساللة التماس اؼبباشر . أظهرت النتائج أف ل

aeruginosa ATCC 27853  أبدت مقاومة كبَتة. كما أف نشاطية الزيت العطري  لػ اليت Pituranthos chloronthos, 

Matricaria pubscens  .ضد بكتَتيا الالكتيك كانت مهمة 

بكتَتيا الالكتيك، دراسة  ,Pituranthos chloronthos, Matricaria pubscens ,اؼبستخلص اؼبائي الكلمات المفتاحية:

 تشروبية.
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 التشكرات

 يوايف جالؿ وجهو، وعظيم سلطانو ووفَت نعمو اغبمد هلل سبحانو ضبدا

 أضبدؾ ريب على اعتنائك الكبَت يب يف حيايت، وعلى عونك رل يف اقباز و إسباـ عملي ىذا.

 وبعد: أتقدـ بأخلص و أظبى عبارات الشكر والعرفاف إذل األستاذ اؼبشرؼ األستاذ الفاضل: 

 على ىذا العمل وتوجيهو ونصحو رل.عادؿ قبيب شاكر، على قبولو وربملو أعباء اإلشراؼ 

 كما أشكره على اؼبعاملة الطيبة اليت حضيت هبا من قبلو وعلى صربه علي، جزاه اهلل عٍت خَت جزاء.

كما أتوجو بأعمق وأظبى عبارات الشكر والعرفاف إذل أساتذتنا الكراـ الذين أشرفوا على تكويننا، والذين 
 ا، وإذل كل زمالء دفعيت.سانبوا وشاركوا يف تأطَت وزبريج دفعتن

كما أخص بالشكر األستاذين: األستاذ رمضاين مسعود و األستاذ لعور حسُت، أساتذة جبامعة فرحات عباس 
 سطيف.

أتقدـ بالشكر إذل أعضاء عبنة اؼبناقشة الذين تفضلوا و قبلوا مناقشة ىذه اؼبذكرة األستاذ رمضاين مسعود ، 
 امنة صليحة.األستاذة لقرادة تقية واألستاذة دح

أتوجو بالشكر اػبالص و االمتناف للزميلة بوخبيت حبيبة أستاذة جبامعة فرحات عباس والزميلة صربينة على 
 مساعدهتما رل. 

 كل التقدير والعرفاف ألساتذيت جبامعة قاصدي مرباح ورقلة على دعمهم وتوجيههم.

يبهم كل التسهيالت اؼبطلوبة أثناء ال أنسى أف أشكر عماؿ وحدة التل دبزلوؽ سطيف، على دعمهم وتقد
 تواجدي يف اؼبخرب يف فًتة العمل التطبيقي.

 إذل كل من ساعدين من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.

 لكل ىؤالء أقوؿ جزأكم اهلل عٍت خَت.
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 إذل أغلى ىدية وىبٍت اهلل إياىا
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 إذل كل من سقط قلمي سهوا عن ذكره أىدي ىذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المختصرات:

CMI: الًتكيز األدىن الكابح  

UFC: وحدات مشكلة للمستعمرات  

MH : وسط ميلرىننت milieu de Mueller Hinton 

 مليلًت ملل:

 مليمًت ملم:

 غراـ غ:

 حجم ح:

 التكبَت مئة مرة ×:11

 مرة 400 التكبَت ×:41

S-S  :وسط      Salmonella- Shigella   

MRS: وسط Man Rogosa et Sharpe 

PCA: وسط Plate Count Agar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لجداولفهسس ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول العنوان الصفحة

كيميائية غبليب األبقار -اػبصائص الفيزيو 35  (1)جدوؿ  

 (2)جدوؿ  كيميائية غبليب األبقار اؼبستخدـ يف صنع اعبنب الطازج أمَت-التحاليل الفيزيو 75

كيميائية للقشدة اؼبستعملة يف صناعة اعبنب الطازج أمَت-جدوؿ يبثل نتائج التحاليل الفيزيو 76  (3)جدوؿ  

 (4)جدوؿ  كيميائية للجنب الطازج أمَت-جدوؿ يبثل نتائج التحاليل الفيزيو 76

 (5)جدوؿ  اعبنب اؼبعلب أمَتجدوؿ يبثل التحاليل اؼبيكروبيولوجيا غبليب األبقار، القشدة الطازجة و  77

 (6)جدوؿ  Student  مقارنة متوسطات اغبموضة حسب 83

 (7)جدوؿ  Student  حسب تعداد البكتَتيامقارنة متوسطات  85

 (8)جدوؿ   اؼبعرب عنها باؼبيليمًت s: pituranthos chlorantho النشاطية الضد بكتَتيا للزيت األساسي لػ 89

Matricaria pubescens  اؼبعرب عنها باؼبيليمًت               90  (9)جدوؿ       النشاطية الضد بكتَتيا للزيت األساسي 

 Pituranthosو    Matricaria pubescens  اؼبعرب عنها باؼبليمًت  النشاطية الضد  بكتَتيا للمستخلصات اؼبائية 90

chloranthos 

 (10)جدوؿ 

 (11)جدوؿ  العطرية واؼبستخلصات اؼبائية اؼبعرب عنها باؼبليمًت بالنسبة لبكتَتيا الالكتيكالنشاطية ضد بكتَتيا للزيوت  93



 فهرس األشكال :

 رقم الشكل لعنوانا الصفحة

 (  1شكل ) أىم األنسجة النباتية 10

   (2)شكل  النسيج الربنشيمي يف الورقة   12

   (3)شكل  P.chloranthos نبات 17

   (4)شكل  منطقة الطيبات ورقلة Matricaria pubescens (Desf.)نبات 21

   (5)شكل  Isopréne بنية مركب أيزوبرف 27

   (6)شكل   بنية الًتبينات اؼبكونة الزيوت الطيارة    28

 (7)شكل  منحٌت ألىم مراحل النمو البكتَتي 39

 (8) شكل رسم زبطيطي يوضح تركيب جهاز االستخالص بالتقطَت اؼبائي 49

 (9)شكل  ـبطط مراحل صناعة اعبنب الطازج أميػػػػػػػػػػػر 55

 (10)شكل  M.pubscens   و P.chloranthus ؿبتوى الرطوبة للنبتتُت اؼبدروستُتتقدير  67

 (11)شكل  M.pubscens   و P.chloranthus الكثافة النوعية للزيت العطري للنبتتُت اؼبدروستُتتقدير  67

 (12)شكل  M.pubscens   و P.chloranthos لزيوت العطرية و اؼبستخلصات اؼبائية للنبتتُت اؼبدروستُتا مردود 68

 (13) شكل Matricaria pubscens اؼبقاطع العرضية لسيقاف فتية للنوع النبايت 71

 (14)شكل  Matricaria pubscens: شكل اػبلميات الغدية يف بشرة نبات bشكل الثغور  :a   مقطع عرضي يف السطح اػبارجي للورقة 71

 (15)شكل  Matricaria pubscens اؼبقاطع العرضية ألوراؽ النوع النبايت 72

 (16)شكل  Matricaria pubscens اؼبقاطع العرضية عبذور النوع النبايت 72

 (17)شكل  الالكتيك بداللة الزمن بالنسبة لؤلجباف اؼبعطرة  مقارنة باعبنب الطازج الطبيعي.منحٌت ؼبعدؿ الثالث ذبارب اؼبنجزة لتعداد بكتَتيا  79

 (18)شكل  منحٌت ؼبعدؿ الثالث ذبارب اؼبنجزة لتتبع  درجة اغبموضة بداللة الزمن بالنسبة لؤلجباف اؼبعطرة  مقارنة باعبنب الطازج الطبيعي 80

 (19)شكل  (acidité tétrable)و اغبموضة التسححية   (log ufc/ml) الالكتيكمنحٌت االرتباط بُت عدد بكتَتيا  86

اؼبعرب عنها باؼبليمًت يف الًتكيز  P.chloranthosو  M.pubescens نتيجة النشاطية ضد البكتَتيا للزيت األساسي واؼبستخلص اؼبائي لػ 92
50% 

 (20)شكل 

 (21شكل ) يك للمستخلصاتتالالك للنشاطية ضد البكتَتيا اؼبمرضة وبكتَتيا صور 96



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة مقدمة 



 مقدمة

 

1 

خالؿ اآلالؼ العديدة من السنُت اليت عاش فيها اإلنساف على وجو األرض جرب النباتات اليت تنمو         

يسبب لو من حولو باحثا عن الطعاـ يف معظم األحياف، لكنو تعلم أيضا خالؿ تذوقو للنباتات أف بعضها 

األدل منو وقد أعطى اهلل سبحانو وتعاذل اغبيواف خصائص غريزية  ىبففاؼبرض وبعضها األخر يبكن أف يشفيو و 

يهتدي هبا إذل ىذه النباتات دوف مرشد أو دليل. فبا جعل اإلنساف يفكر كيف يستفيد من ىذه الغريزة ومن 

 .(1) الدواء أو الغذاء مشرهبا كلما احتاج إذلتلك اػبصائص وذلك دبرافقة اغبيوانات وتتبعها يف مأكلها و 

 (1960)سنة باكتشاؼ قرب يف مغارة مشاؿ العراؽ سنة  6000إذل حوارل يعود ظهور طب األعشاب 

((Solecki et Shanidar, 1975  على الًتبة احمليطة باؽبيكل العظمي على  اليت أجريت. إذ أسفرت التحاليل

 وجود حبوب طلع لثمانية نباتات سبعة منها طبية ال تزاؿ تستعمل يف كل إكباء العادل

((Bensky et Cramble,1993 ، بعد اكتشاؼ اؼبضادات اغبيوية يف القرف اؼباضي واستعماؽبا الولع اخذ

اجع لكن بالنظر حملدودية استعماؿ ىذه اؼبضادات اغبيوية استعماؿ النباتات واألعشاب الطبية و العطرية بالًت 

فضال عن تأثَتاهتا اعبانبية ومقاومة بعض سالالت األحياء اجملهرية للبعض فقد استعادة النباتات واألعشاب 

الطبية والعطرية مكانتها باعتبارىا من أىم مصادر األدوية إضافة إذل استعماؽبا كمواد منكهة وحافظة يف بعض 

العادل وذلك لتوفرىا يف الطبيعة واحتوائها على ؾباميع فعالة متعددة ذات فعالية عالية واستعماؿ واسع،  دوؿ

 . Cawan,1999))فضال عن ؿبدودية اآلثار اعبانبية اليت تسببها 

. كما تستخدـ النباتات العطرية إلعطاء النكهة  اؼبميزبالرائحة النفاذة والطعم  النباتات الطبية العطريةتتميز 

يف اغبفاظ  النباتاتللغذاء ويف نفس الوقت تستخدـ لفوائدىا  الطبية  العديدة. حيث استعملت بعض ىذه 

وتستعمل الزيوت الطيارة اليت  .وذلك الحتوائها على مركبات طيارة و ربسُت طعمو وحفظو الغذاءعلى جودة 

طعم والرائحة يف اؼبستحضرات الطبية واؼبأكوالت وكمواد حافظة لعطرية كمكسبات لتستخرج من النباتات ال
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يف الصناعات الغذائية. إضافة إذل خصائصها اؼبضادة للبكتَتيا، اؼبضادة لؤلعفاف واؼبضادة لؤلكسدة 

(.(Prieto et al., 2007 

بحث يف ؾباؿ العلـو الطبية تزايد استخداـ النباتات الطبية تزايدا كبَتا، ونظرا لًتبع اعبزائر على مساحة البتقدـ 

ىائلة اكسبها ذلك تنوع يف التضاريس وظروؼ مناخية متعددة ومتنوعة، وبالتارل تنوع الغطاء النبايت فيها، 

ونظرا لكوف الغالبية العظمى .ة الربية منها انعكس ىذا على وجود العديد من الفصائل واألجناس النباتية خاص

، ؽبذا اىتم للتعرؼ على مكوناهتابشكل غَت كايف   درستدراسة الباحثُت أو  إليهاؽبذه النباتات دل تتطرؽ 

دراستها وربليلها كيميائيا. وكبو ىذا الصدد ارتأينا اؼبسانبة يف دراسة وتقوًن الثروة النباتية بالباحثوف اعبزائريوف 

عبزائر خاصة الصحراوية منها وذلك لكوهنا دل تأخذ نصيبها الوافر من الدراسات خاصة النباتات الطبية يف ا

العطرية حيث ركزنا يف دراستنا ىذه على دراسة اعبانب التشروبي للنبتتُت طبيتُت عطريتُت من اعبنوب اعبزائري 

( Matricaria pubscens و(Pituranthos chloranthus  استغالؿ اػباصية العطرية للنبتتُت إمكانية و

أمَت كمثاؿ للمادة ؼبستخلصات اؼبائية واخًتنا جنب اؼبدروستُت يف ربسُت نوعية الذوؽ لؤلغذية وذلك با

 . إضافة إذل دراسة فعالية ىذه اؼبستخلصات اؼبائية والزيت العطري للنبتتُت على البكتَتيا اؼبمرضة.الغذائية

الفصل األوؿ يشمل  ،ء نظري وجزء عملي، يشمل اعبزء النظري ثالث فصوؿقسمت اؼبذكرة إذل جزأين: جز 

النباتات الطبية والعطرية كوهنا اعبزء األىم يف اؼبذكرة، أما الفصل الثاين فهو تعريف للزيوت العطرية و الفصل 

تيك واعبنب. أما حليب األبقار باعتباره اؼبادة األولية لصناعة جنب األمَت، وكذا بكتَتيا الالك يتضمنالثالث 

اعبزء العملي فقد قسم إذل فصلُت، األوؿ خصص لدراسة اعبانب التشروبي للنبتتُت العطريتُت اؼبدروستُت و 

يف صناعة جنب  األوليةو اؼبيكروبيولوجية للمواد  ةمعرفة نوعية الغدد اؼبوجودة. إضافة إذل الدراسة الفيزيو كيميائي

 )اؼبعطرات الطبيعية( على ضبوضة اعبنب اؼبستخلصات اؼبائية للنباتات الطبيةأمَت ، وكذا دراسة تأثَت إضافة 
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وتعداد بكتَتيا الالكتيك، وأخَتا دراسة تأثَت ىذه اؼبستخلصات اؼبائية إضافة إذل الزيوت العطرية على بكتَتيا 

 عليها و مناقشتها.             الالكتيك وبعض األنواع البكتَتيا اؼبمرضة، أما الفصل الثاين فيتضمن النتائج اؼبتحصل 
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I-  النباتات الطبية والعطرية 

يعرؼ النبات الطيب "بأنو كل شي من أصل نبايت ويستعمل طبيا فهو نبات طيب"، أما النبات العطري 

ىو أي نبات وبتوي على زيت عطري "زيت طيار" يف جزء منو ويبكن استخالصو بالطرؽ اؼبتعارؼ عليها 

 (. 1977، )ىيكل وعمر

 النباتات الطبية -1

أف كل شي من أصل نبايت و يبكن استعمالو ؼبعاعبة مرض معُت فهو نبات  Dragendra عرؼ العادل

طيب ، ويدعى النبات نباتا طبيا إذا أمتلك عضو على األقل من أعضائو خصائص عالجية، ودبعٌت أصح 

كيز ا و أكثر بًت مادة كيميائية واحدة أ النبات الطيب ىو الذي وبتوي يف عضو أو أكثر من أعضائو على

منخفضة أو مرتفعة وتكوف ؽبا القدرة الفسيولوجية على معاعبة مرض معُت أو على األقل تقلل من أعراض 

اإلصابة هبذا اؼبرض إذا أعطيتو للمريض يف صورهتا النقية أو يف صورة عشب نبايت طازج أو منخفض أو 

 وتات الطبية ؽبا القدرة على إنتاج نوع أو عدة أنواع من اؼبواد الفعالة، النبا .(2009مستخلص جزئيا )العابد، 

 (.2009العابد،  ; 1992،) أبو زيد يبكن أف تنتج مواد غَت فعالة وليس ؽبا تأثَت طيب

 أهمية النباتات الطبية -1-1

أثبتت التجارب العديدة أف اؼبواد الكيميائية الدوائية الصناعية يف غالب األحياف سبلك تأثَتات جانبية 

(، وكذالك قد ال تؤدي 1993ضارة جبانب األثر العالجي األساسي اؼبستخدمة من أجلو )ىيكل وعمر، 

تظهر أنبية النباتات الطبية  ىنا و من( 1981نفسو للمواد الفعالة يف النباتات الطبية )حسُت، الوظيفيالتأثَت 

يف اعبسم، إمبا  معُتيف العالج، ألف اؼبواد الفعالة يف ىذه النباتات ال تنفرد جبزء واحد لو عالقة خاصة بعضو 

 (.1983ربوي على اؼبواد الفعالة الشافية فبا هبعلها مفيدة يف مداواة أمراض ـبتلفة )رووبة،
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 النباتات العطرية -2

ي يف أوراقها أو أزىارىا أو جذورىا أو شبارىا أو بذورىا على زيوت عطرية طيارة ىي نباتات ربتو 

، مقبولة الرائحة يبكن استخالصها بالطرؽ اؼبختلفة.ومن أىم ؿبتويات النباتات الطبية والعطرية : مركبات قلوية

، راتنجات .للنباتات العطرية الطبية رائحة وذوؽ فبيز ترجع اذل الزيوت  (Tannais) الدباغزيوت طيارة، 

   اؼبطهرة      األدوية  إذلالطيارة، كما ؽبا فائدتُت أساسيتُت تتمثل يف ربسُت ذوؽ ورائحة األغذية، كما تضاؼ 

 (Rubin, 2004.) 

 نباتات المستوطنة في الطب الشعبيمكان ال -3

النباتات الطبية كانت والزالت تستخدـ يف تطبيب األمراض واآلالـ بالعالجات الطبيعية وخاصة    

العديد من  حيث اليت تصيب اإلنساف وىي أيضا يف نفس الوقت تعترب كمادة أولية يف الطب اغبديث،

طرؽ أخرى. ( أو بPoudre( أو مسحوؽ )(Tisane النباتات تستهلك كل عاـ يف اعبزائر على شكل منقوع

البحث يف ؾباؿ النباتات  منيف الوقت اغبارل، وبعد تطور الصناعات الكيميائية والدوائية دل يبنع ىذا األطباء 

دراسة مكوناهتا الفعالة وكيفية االستفادة منها  إذلالطبية اؼبستوطنة واستعماالهتا يف الطب الشعيب إضافة 

(Bougoffa et Gasmi, 2009) 

 ةالطبية والعطري دراسة النباتات -4

على العمـو االستعماؿ التقليدي ىو األساس الذي تنطلق منو دراسة النشاط الفيزيولوجي أو الطيب 

وذلك من خالؿ استخدامو يف ؾباؿ الطب الشعيب بوصفة تقليدية  ، ( Decaux, 2002ألي دواء نبايت )

كونات الفعالة من أعضاء النبات م ؿبددة، حيث إف أوؿ ما يقـو بو الباحث ىو استخالص وتنقية صبيع اؼب

دراسة ىذه اؼبكونات الفعالة وصفاهتا الكيميائية والتعرؼ على الًتكيب البنائي ؽبا، مع األخذ بعُت االعتبار 
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يبكن إدراج بعض النباتات يف  دراسة اعبرعات اؼبسموح هبا والتأثَتات السمية والعالجية ودواعي االستعماؿ.

إذا أمكن فصل واستخالص بعض اؼبكونات الطبيعية منها ليس ؽبا أثر عالجي وىي  قائمة النباتات الطبية

 .( (Decaux,2002 على صورهتا اؼبفصولة إال أنو يبكن استخدامها كمواد يف ربضَت بعض اؼبواد الطبية

 المنتجات الطبيعية -5

ؽبا أنبية يف االستقالب ويتم فصلها من النباتات والكائنات صل طبيعي، ىي مركبات عضوية من أ
 اغبية الدقيقة. 

 تصنيف المنتجات الطبيعية-5-1

 ذل قسمُت كبَتين:إتصنف اؼبنتجات الطبيعية 

 منتجات األيض األوليةول:القسم األ (Métabolites primaire) 

العمليات األيضية األساسية اليت  مركبات داخلة يف التفاعالت األولية وتشَت يف غالب األحياف إذل

ينتج عنها األضباض الكربوكسلية البسيطة واألضباض األمينية، الدىوف، السكريات، الربوتينات، األضباض 

      .(2009)العابد،  النووية

 القسم الثاني:منتجات األيض الثانوية    (Métabolites secandaires) 

( و األضباض Acitate) ، األسيتاتAcide sckimique)) الشكميكىناؾ ثالث مواد رئيسية: ضبض    

 (، تعد وحدات بناء األيض الثانوي.(Les acides aminésاألمينية 

تقسم منتجات األيض الثانوي إذل أصناؼ متعددة وذلك حسب العديد من اػبواص فقد تصنف أحيانا وفقا 

حسب تأثَتىا الفيزيولوجي) إذ يستخدـ بعضها  للمصادر الطبيعية اليت تنتج منها وأحيانا أخرى على 

 كمضادات حيوية والبعض اآلخر كمسكن لآلالـ(، كما تصنف أيضا تبعا لًتكيبها البنائي اذل:
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  الًتبينات ومشتقاهتا 

  اؼبركبات الفينولية 

  القلويدات 

  ،أدوية كوهنا متوفرة يف كإف نواتج األيض الثانوي للنباتات تستخدـ    .(2009الزيوت الطيارة )العابد

النبات وتعترب الزيوت الطيارة من أىم تلك النواتج ؼبا ربويو من مركبات تربينية مهمة طبيا، فمثال 

 (.2000) أبو زيد، مركبا تربينيا 22الزيت الطيار لنبات الزعًت وبوي 

  المواد الفعالة-5-2

اؼبكونات الكيميائية الفعالة للنباتات الطبية العطرية تنتج من عمليات ما بعد التمثيل الضوئي     

اؼبباشر كالغلوسيدات أو القلويدات والزيوت الطيارة واؼبركبات الفينولية وغَتىا وسبلك ىذه اؼبواد تأثَتا عالجيا 

 سمى ىذه اؼبنتجات باؼبواد الفعالةعلى الكثَت من األمراض وسرعة شفائها وإزالة أعراضها لذلك ت

(Ingrédients active). 

 ل المؤثرة على المواد الفعالةالعوام -5-3

قد يستخدـ النبات الطيب كامال يف التداوي والعالج أو قد يستخدـ جزء معُت فقط من النبات الحتواء     

 ، أزىار نبات القرنفل ( ( basilicالروباف نبات ذلك اعبزء على النسبة العالية من اؼبواد الفعالة مثل: أوراؽ

(Syzygium aromaticum) ....خل. كما أنو من الضروري التعرؼ على الوقت اؼبناسب عبمع النباتات إ

الطبية وىو الوقت الذي ربتوي فيو تلك النباتات على أعلى نسبة من اؼبواد الفعالة، وال يتوقف ذلك على 

، فأوراؽ إصبع العذراءفصوؿ السنة فقط وإمبا قد يتطلب   )(digitalis يف بعض األحياف وقتا معينا من اليـو

مثال ينبغي أف ذبمع يف فًتة ما بعد العصر ؼبا ثبت من احتوائها على أعلى نسبة من اؼبواد الفعالة يف ىذا 
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وقت  الوقت. وعموما فإف قشور األشجار ذبمع يف فصل الربيع أما الريزومات والدرنات واعبذور فتجمع يف

 (.  2002اػبريف أو الشتاء بعد ذبوؿ اعبزء اػبضري  )ؿبمود صاحل ،

 األنسجة النباتية-6

  :األنسجة النباتية أنواع يبثل الشكل التارل

 
  (Gorenflot, 1994)يمثل أهم األنسجة النباتية : (1) الشكل رقم

 األنسجة النباتية اإلنشائية-6-1

النباتية خالياىا ذات أشكاؿ مكعبة، جدارىا اػبلوي رقيق و ىي اؼبسؤولة عن منشأ بقية األنسجة 

 أنويتها كبَتة. وتنقسم إذل قسمُت:

 ابتدائية  -6-1-1

 توجد يف اعبنُت كلو ويف القمم النامية ويف الرباعم.
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 ثانوية -6-1-2

 :نقسمها إذل قسمُت 

 :وىي خاليا إنشائية توقفت عن االنقساـ لفًتة معينة م عادة أذل  أنسجة إنشائية ابتدائية

 االنقساـ من جديد يف مرحلة التغلظ الثانوي مثل الكامبيـو اغبزمي.

 :وىي خاليا متخصصة يف الوظائف اػبلوية اؼبنتظمة يف ؾبموعات  أنسجة إنشائية مستديمة

 (Rubin, 2004) يف مواقع ـبتلفة من النبات

 المستديمة:األنسجة  -6-2

زبتلف النباتات عن بعضها البعض من حيث وجود بعض األنسجة اؼبستديبة مثل النباتات غَت 

 إذل قسمُت: ةالوعائية اليت ال ربتوي على أنسجة توصيل ) اػبشب واللحاء(، تنقسم األنسجة اؼبستديب

  :بسيطة التركيب 

واحدة من خاليا عدسية الشكل ذات نسيج البشرة: تغطي صبيع األعضاء النباتية وتتكوف من طبقة 

 فجوات كبَتة وال ربتوي على بالستيدات خضراء اال يف بعض نباتات الظل واؼبائية

 :األنسجة البرنشيمية 

أكثر اػباليا انتشارا يف النبات، أشكاؿ خاليا ىذا النسيج تتناسب مع وظيفتها حيث تكوف مضلعة 

ي وأيضا تقـو بتخزين الغذاء واؼباء غبُت اغباجة إليها كما يف الشكل يف الغالب. وىي مسؤولة عن البناء الضوئ

 (Rubin, 2004) النسيج الربنشيمي يف الورقة (2)اعبذور. ويبثل الشكل
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  (Gorenflot, 1994):  النسيج البرنشيمي في الورقة (2) الشكل

  :األنسجة الكولونشيمية 

 مازالت تنمو.وظيفة ىذا النسيج توفَت الدعامة ألجزاء النبات اليت 

 :األنسجة السكالرنشيمية 

ذات جدر ثانوية مغلظة نتيجة ترسب مادة اللجنُت عليها ونتيجة ىذا التغلظ يبوت بروتوبالزمها لذا  

 فخالياىا البالغة ال ربتوي مادة حية، وظيفتها األساسية تدعيم النبات.

  :األنسجة الفلينية 

 البشرة اؼبمزقة يف جذور وسيقاف بعض النباتات اؼبسنة.ىي عبارة عن أنسجة وقائية ثانوية ربل ؿبل 

  :مركبة 

تتكوف يف شكل أوعية وقنوات تقـو بوظيفة النقل داخل النبات توجد يف النباتات الوعائية، وتنقسم 

 إذل قسمُت:

  :الخشب 

 يقـو بنقل اؼباء واألمالح اؼبعدنية من اعبذر إذل أجزاء النبات وكذلك لتدعيم اعبسم النبايت.
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 :اللحاء 

 .يقـو بنقل الغذاء اعباىز إذل أي جزء يقـو بعملية البناء الضوئي كما يسهم يف تدعيم النبات 

(Rubin, 2004) 

  Tissue Secretoire األنسجة اإلفرازية -6-3

يتكوف النسيج اإلفرازي من ؾبموعة اػباليا اليت زبتص بإفراز ؾبموعة من اؼبواد مثل اؼباء ومواد عضوية         

وتنقسم ىذه إذل نسج خارجية اإلفراز حيث توجد  إخل.و الصموغ و الراتنجات والزيوت الطيارة والرحيق ..

 على سطح النسيج النبايت ، نسج داخلية إلفراز حيث تتشكل النسجة الداخلية للنباتات. 

 اإلفراز الداخلي -6-3-1

وانشطارىا عند تكوين اؼبسافات البينية وتسمى عبارة عن ثالث أنواع تنتج األوذل من تباعد جدار اػبلية 

بالغدد البينية،و الثانية تتكوف نتيجة لتمزؽ بعض اػباليا تاركة بينها فراغ يبثل قناة وتسمى بالتجاويف أو الغدد 

االنقراضية، أما الثالثة تتكوف من انفصاؿ جدر اػباليا اجملاورة لبعضها و ذوباف صفائحها الوسطى وتعرؼ 

 نفصالية.بالغدد اال

  األنابيب الغدية 

لثمار و سيقاف أو جذور العائلة   (Mésocarpe) تنتشر ىذه الًتاكيب يف طبقة الغالؼ الوسطى الداخلي
    ، الكموف (Foeniculum Vulgare)، الشمر (Carum carvi) اػبيمية مثل نباتات الكراوية

  (Cuminum cyminum) ،( 2000)أبو زيد     
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 اإلفراز الخارجي -6-3-2

عن إنتاج الزيت وذبمعو يف مواضع خاصة متكونة من خلية  ةىي عبارة عن األجهزة اإلفرازية اؼبسؤول

اعبنسية وغَت اعبنسية وبشرة أو عدة خاليا، و اؼبنتشرة على السطح اػبارجي لبشرة األوراؽ وأجزاء األزىار 

 : النحو التارل، موضحا أنواعها تبعا ألشكاؽبا الًتكيبية على يقافالس

 الغدة الحرشفية 

عبارة عن غدة تتكوف من رأس كبَت اغبجم مستديرة الشكل ؿبتويا على شباين خاليا إفرازية ؿبمولة 

على عنق أو حامل قصَت ذو خلية واحدة طرفية و اؼبتصلة خبلية أخرى كبَتة غبجم قاعدية اؼبوضع واؼبسماة 

 بإحدى خاليا البشرة لسطحي الورقة اػبارجي والسفلى.باسم خلية القدـ اليت تتصل اتصاال مباشرا 

  الشعيرات الغدية 

عبارة عن زوائد غدية تتكوف من عدد كبَت من اػباليا اإلفرازية للزيوت الطيارة منتهية قمتها 
غَت بطرؼ مستدؽ، أو برأس كروي أو بيضاوي الشكل وحيد أو عديد اػباليا ؿبموال على عنق أو حامل 

و أكثر متصال اتصاال مباشرا بأحد خاليا طبقة البشرة أو مطمورا داخل ذبويف بُت ك ذو خلية أيظب
خاليا طبقة البشرة لؤلوراؽ والسيقاف وتتنوع الشعَتات الغدية الختالؼ أشكاؽبا وتراكيبها مبينا ذلك على 

 النحو التارل:

 أحادية الخلية 

الرأس وحيد اػبلية ؿبموال  عبارة عن شعَتة غدية قمتها مستديرة أو بيضاوية الشكل يشبو

رفيع ذو خلية واحدة أو خليتُت فقط، و اؼبنتشرة على سطحي األوراؽ و  و على حامل قصَت

 األعضاء الزىرية لنباتات العائلة اؼبركبة.
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 :ثنائية الخلية 

كبَت اغبجم مستدير أوبيضاوي الشكل ذو خليتُت   يعبارة عن شعَتة غدية تتميز برأس قمم

م سباما ؿبمولتاف على عنق قصَت أو طويل ظبيك، منتشر على سطحي األوراؽ متساويتُت اغبج

 لنباتات العائلة اؼبركبة.

 يامتعددة الخال  

عبارة عن شعَتات غدية تتميز برأس طريف كبَت اغبجم كروي أو بيضاوي الشكل متعدد 

 .  (1993)ىيكل و عمر،  اػباليا، وتتميز ىذه الغدد بإفراز الزيوت الراتنجية

 النباتات الطبيةطرؽ استخدام -7

 Décoctionالغليان  -7-1

( غالبا ما تكوف جذور أو قشور حيث أف اعبزء اؼبستعمل منو يف ىذه macératاؼبادة اؼبستخدمة )

دقيقة وىذا من أجل استخالص القدر األكرب من اؼبواد الفعالة اؼبوجودة فيو، م  15إذل  10اغبالة يغلى ؼبدة 

 .نقـو بعملية الًتشيح وقبل ىذه العملية من الضروري أف نًتؾ اؼبغلي يرتاح لبعض الوقت

Iserine ,2001 ; Khetouta,1987 ; Roberto,1982).) 

  Infusionطريقة الشاي النباتي  -7-2

األوراؽ، األزىار اجملففة.ىي الطريقة األكثر استعماال وشيوعا يف ؾباؿ العالج  اؼبادة اؼبستخلصة:

بالنباتات حيث تقـو على سكب اؼباء اؼبغلي على كمية ؿبددة من اؼبادة النباتية، وتًتؾ ؼبدة ؿبددة على 

  حسب كمية ونوعية النبات واعبزء اؼبستعمل وبعدىا نقـو بًتشيح اؼبزيج.

Khetouta, 1987 ).) 



 النباتات الطبية والعطرية                      األول                                  الفصل  

 

16 

  Macérationالنقع ة طريق -7-3

ىي عملية تقـو على وضع كمية معينة من اؼبادة النباتية سواء كانت ؾبففة أو طرية يف ؿبلوؿ معُت 

ساعة يف درجة حرارة معتدلة وىي طريقة تستعمل  18إذل  12سواء ماء بارد، كحوؿ أو زيت ؼبدة تًتاوح بُت 

 (.  ( Khetouta, 1987 يف استخالص اؼبواد الفعالة للنباتات الطبية اليت ال تتحمل اغبرارة العالية

  Poudresالمساحيق  -7-4

 يبكن طحن األعشاب وتناوؽبا على شكل مسحوؽ ىبلط باؼباء أو يرش على الطعاـ.

 النقيع الزيتي -7-5

ارجي يف شكل زيوت استخالص مقومات النبات الفعالة حبلها يف الزيت وذلك لالستعماؿ اػبيبكن 

 (.  (Khetouta, 1987أو مراىم  تللتدليك، كريبا
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 ات المدروسةوصف النبات-8

  Matricaria pubscens و يةينتمي إذل الفصيلة اػبيم  Pituranthos chloranthus مت دراسة نباتُت نبا

  .ينتمي إذل الفصيلة اؼبركبة

 Pituranthos chloranthus وصف نبات القزاح: -8-1

زبتلف عن بعضها البعض والتفريق بينها ليس  نباتات الفصيلة اػبيمية اليت تعيش يف الصحراء

حيث ال يبكن التفريق بينها إال بلوف الزىرة  Pituranthus القزاح ات التابعة عبنسنباتالبالصعب، خبالؼ 

ىو نبات حورل مستوطن ينمو بشكل باقة تتفرع بداية من القاعدة لو رائحة تشبو القزاح  وطوؿ الكؤيس.

 طوؿ الساؽ سريعة التساقط، لذا فهو صغَتة ريشية على لذا ظبي بالبسباس الربي. أوراقو رائحة البسباس،

 يمية مركبة عند األطراؼ ؽبا لوف أبيض ـبضر خنثىخ ة جدا تتجمع يف نويراةزىاره صغَت أ بال أوراؽ. اتنب

منتظمة ربتوي على طبسة بتالت منفصلة وطبسة أسدية منحنية إذل الداخل. أما الثمار فهي مكسوة بشعَتات 

 .(Quezel, 1963)   دقيقة بيضاوية الشكل ربتوي على بذرتُت عطريتُت

 
   Pituranthos chloranthus نبات : (3)رقم  الشكل
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 لنباتتصنيف ا-8-1-1

 Pituranthos chloranthusلو عدة أظباء شعبية منها القزاح، البسباس الربي، أما التسمية العلمية : 

 والتصنيف النبايت لو ىو: 

 Plantae اؼبملكة: 

 Phanérogames الشعبة: 

 Angiospermes ربت الشعبة: 

 Eudicotylédonnee القسم: 

 Melophyta choripetalae ربت القسم: 

 Araliales الرتبة: 

  Apiecées  العائلة:

 Pituranthos اعبنس:

 Pituranthos chloranthus : النوع

 

 (Dupont et Guignard, 2007) 
 

 االستعمال الشعبي للنبات-8-1-2

الفروع اؼبزىرة يف اؼباء للحصوؿ  يأكل التوارؽ السيقاف الفتية منو و اعبذور بعد تقشَتىا كما يتم نقع

على ؿبلوؿ يشربونو كمنشط، كما يستعمل يف الطب الشعيب لعالج الكلى واؼبسالك البولية واألمعاء، يستعمل 

، كما يساعد على اؽبضم. يستخدـ يف حاالت الصداع ككمدات على الرأس كما  لداء اؼبفاصل والروماتيـز

 . (Antolovich, 2002) األفاعيصو اؼبائي يف عالج لسعات يستخدـ مستخل
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 السمية-8-1-3

على اغبيوانات خاصة يف فًتة اإلزىار والواقع أف  Pituranthos البدو يعرفوف اغبساسية العالية للجنس

حبوب اللقاح لنبات ىذا اعبنس تولد الرمد عند دخوؽبا يف أعُت اغبيوانات، على وجو اػبصوص اإلبل حيث 

وقت اإلزىار ويف حالة اإلصابة تتم اؼبعاعبة تقليديا بوضع كمية  لذا يتفاداه الرعاةد فقداف البصر يصل إذل ح

 (Trabut, 1935)   من اؼبلح ربت جفوهنا

 Pituranthosالدراسات الكيميائية السابقة حول نباتات الصنف -8-1-4

 :Pituranthosانطالقا من اؼبراجع اؼبكتبية اليت تشمل الدراسات الكيميائية لؤلنواع التالية عبنس 

P.chloranthus, P.scoparius, P. tortuasus, P.triradiatus 

 الدراسة اؼبنجزة من طرؼ(Singab et al; 1998)  على النوع Pituranthos tortuasus ذل تطرقت إ

 . للمركبات الفالفونية اؼبستخلصة من ىذا النوعاػباصية ضد السرطانية 

 أجريت دراسة أخرى على النوع P.tortuasus ورفقائو على اعبزء اؽبوائي ؽبذا  واحدمن طرؼ عبد ال

النبات تناولت ىذه الدراسة التحاليل الكروماتوغرايف ؼبستخلص الزيت األساسي )كروماتوغرافيا 

 GPC/SM))الغازية اؼبزدوجة مع مطياؼ الكتلة  كروماتوغرافيا، CPGالغازية 
(Abd elwahad et al., 2006.) 
 الدراسة الكيميائية اؼبنجزة على النوع Pituranthos triradiatus  تطرقت إذل عزؿ اؼبركبات أحادية

 ,spectroscopie( D1RMN وربديدىا بواسطة جهاز اؼبطياؼ الضوئي  monotérpénesالًتباف 

D2 ( )Halim, 1995 .) 

 أجريت دراسة فوتوكيميائية يف نفس الوقت على جذور ىذا النوعP.triradiatus   ظبحت بعزؿ

مت عزؿ ىذه اؼبركبات عن طريق الكروماتوغرايف السائلة  composes comariniqueمركبات كومارينية 
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 RMN1Hوالتعرؼ عليها عن طريق التحليل الطنيٍت النووي اؼبغناطيسي  HPLC ذات الضغط العارل

  .GPC/SM  ((Nait Said, 2007 و 
  الدراسة الكيميائية اغبديثة ظبحت بالكشف عن الزيت األساسي اؼبتواجد يف بذور وسيقاف النوع   

P.scoparius   ىذا الزيت بطريقة التقطَت للبذور وسيقاف ومت الكشف عن مكوناتو وربليلو استخرج

 .GPC/SM (Kabouche et al., 2004)بطريقة 

 Matricaria pubscens وصف نبات القرطوفة:-8-2

جنس و  1000ذل ىذه العائلة أكثر من، ينتمي إAsteraceaeتنتمي القرطوفة إذل العائلة اؼبركبة 

و  نوع يف اعبزائر 408 جنس و 109منها . يوجد (Guignard, 1994)نوع نبايت  23000

عشيب  ، عبارة عن نبات حورل مستوطن يف مشاؿ أفريقيا وى  Matricaria pubescens (Desf.)القرطوفة

فصوص مدببة، و تتوضع على  إذلصغَت، لونو أخضر وسيقانو تنمو زاحفة قليال. األوراؽ صغَتة، مقسمة 

  (.4 )أنظر الشكلالساؽ بشكل متبادؿ.

ملم وتنتج شبار  07تنتهي السيقاف باألزىار اؼبركبة، وىي صفراء ذىبية اللوف صغَتة قطرىا ال يتعدى 

 .Ozenda, 2004) )صغَتة جدا وىي معروفة يف منطقة الصحراء 

 
 منطقة الطيبات ورقلة Matricaria pubescens (Desf.)نبات : (4) رقم الشكل
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 النمو واإلزهار -8-2-1

أواخر الشتاء، بعد فًتة قصَتة من النمو و  يف   Matricaria pubescens (Desf)يبدأ مبو القرطوفة 

 التطور تظهر األزىار اؼبركبة الصفراء. هبف النبات ويبوت عند اقًتاب الصيف. 

 التصنيف النظامي للنبات-8-2-2

Matricaria pubescens (Desf.) تسمى  : ؽبا عدة أظباء شعبية زبتلف من منطقة إذل أخرى

و تسمى وزوازة و قرطوفة خضراء  ،يف منطقة الطاسيلي (Ainasnis)يناسنيس قرطوفة يف ورقلة وواد سوؼ، أ

 .     (Maiza et Hammiche, 1993)يف منطقة بشار 

 ىو: اوالتصنيف النبايت ؽب

 Plantae اؼبملكة: 

 Phanérogames الشعبة: 

 Angiospermes ربت الشعبة: 

 Eudicotylédonnee القسم: 

  Astérales الرتبة: 

  Astéracées العائلة: 

  Matricaria اعبنس:

 Matricaria pubescens (Desf.) النوع: 
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 في التغذية و الطب الشعبي االستعمال-8-2-3

دخل بنسبة كبَتة يف مشروب الوزوازة يكما و  ، ستعمل نبات القرطوفة إلعطاء نكهة فبيزة للشايي

كما  ،يستعمل كمشروب طاقوي يف فصل الصيفالذي يتكوف من خليط من األعشاب الطبية الذي 

  .(Makhloufi, 2010) النكهةيستعملها سكاف اعبنوب الشرقي اعبزائري يف الطعاـ إلعطاء 

  ،خصائص عالجية ضد كثَت من األمراض ول  Matricaria pubecens (Desf.)القرطوفةنبات 

 عالج أمراض اعبهاز اؽبضمي و األمعاءستعمل يف .كما يستعمل يف عالج الروماتيـز و السعاؿ اغبادي

el hadj, 2003) (Ould وعالج األمراض الفطرية اعبلدية، واغبساسية ويف حاالت لسعات العقارب  

(Makhloufi, 2010) . 
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II- الزيوت الطيارة 

 تعريفها -1

اؼبركبات العطرية والطيارة ذات مصدر نبايت تنجم عن عملية  يطلزيوت األساسية ىي عبارة عن خلا

تحصل عليها بواسطة ي( Bakkali et al., 2008) التحوؿ األيضي للنباتات العطرية كمستقلبات ثانوية

السحب ببخار اؼباء أو عصر على البارد )قشور الليموف( ، تكوف معقدة ومتطايرة، قد تكوف سائلة أو 

  نصف سائلة، شفافة أو ملونة. 

، برائحتها وتستخدـ كمحسنات للطعم والنكهة مثل (essentiels  les huils ) سبتاز الزيوت العطرية

تًتكز الزيوت العطرية يف اجملموع اػبضري دوف  (.2002)ؿبمود صاحل،  والكراوية والكزبرةالزيوت احملضرة من 

مكونات الزيت  . ُت ويف األبصاؿ الريزومات أحيانااعبذري كما الكافور واألزىار كما يف النرجس والياظب

 لكن يبكن أف  (1992أبو زيد،) العطري ال زبتلف أنواعها باختالؼ العضو النبايت ؼبعظم النباتات العطرية

مثل زيوتا عطرية زبتلف فبيزاهتا الكيميائية وذلك يرجع للظروؼ البيئية  من نفس النوعتعطي النباتات العطرية 

ف الزيوت األساسية تبدي إ، رغم مكوناهتا اؼبختلفة ف(Lamendin et al.,2004)  ( romarin)اإلكليل 

تكوف سوائل عند درجة اغبرارة العادية، ذات رائحة عطرية  ما عموما ،عددا معينا من اػبصائص اؼبشًتكة

ويف الكحوالت ذات الدرجة اؼبرتفعة  يف اؼبذيبات العضوية الالقطبية قوية قليلة الذوباف يف اؼباء، تذوب

(Acitone, Ethanol, Methanol, DMSO )الكيميائي، معامل  اتدؿ على تركيبه ةت األساسيو ، كثافة الزي

ـ والذي °20وىو يزيد عن معامل انكسار اؼباء النقي يف درجة حرارة  1.69 -1.45انكسارىا يًتاوح بُت 

تتمثل يف  ،،  تكوف الزيوت العطرية خالية من األجساـ الدىنية على عكس الزيوت النباتية1.333 ػػيقدر ب

( تفرز على شكل (Essencesرواح النباتية (. فاأل 2002نوعُت نبا األرواح النباتية والرتنجات )قبيي، 

ذل اػبارج عن طريق قنوات اإلفراز من إالبعض، وغالبا ما يفرزىا النبات إفرازات تتجمع وتلتصق ببعضها 
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خالؿ سطح األوراؽ أو الزىور، وغالبا تنشر معها رائحة خاصة ىي عطر النبات، ىذه األرواح ىي مركبات 

 تربينية، قد تكوف تربينات أحادية وىي إحدى مكونات الزيوت العطرية 

2001) (Gazangel et Orechioni, ذل سلسلة طويلة من اؽبيدروكربونات إتكوف الًتبينات نفسها تنتمي  قد

ذرات كربوف أي مضاعفات وحدة  5ربوي مركبات ذات صيغ كيميائية يدخل يف ىياكلها مضاعفات من 

(IPP (isopent-3enyl pyrophosphate  ونظرا الف وحدة ،IPP .أما  قابلة ألف تًتاكب يف ما بينها

حيث تظهر كبقايا لزجة أو صلبة بعدما تتبخر تلك األرواح الراتنجات فأهنا عادة ما تكوف مذابة يف األرواح، 

 (. 2002وعلى سبيل اؼبثاؿ الراتنج على جذع الصنوبر لو فعالية مطهرة )قبيي،

 Aromathérapie  خصائص العالج بالعطر -2

سنة قبل اؼبيالد حيث استعملوا الزيت  4000ىي طريقة عالجية قديبة جدا عرفها اؼبصريوف منذ 

الطيار للصنوبر، لكنها دل تتوسع إال يف القروف الوسطى تعتمد ىذه الطريقة على استعماؿ النباتات اليت ربضر 

سبلك الزيوت العطرية النباتية فعالية قوية، حيث تشًتؾ يف فعاليتها اؼبطهرة، وقد تبُت  اما بعصرىا وإما بالتقطَت.

 (.2004 الناصر،)عبد  ستخلص من النبات ال يبلك بالضرورة نفس فعالية الزيت احملضر صناعياأف الزيت اؼب

   التسمم بالزيوت الطيارة -3

 Thuyane  بُت مثلإف بعض مكونات الزيوت األساسية تكوف سامة وخاصة الكيتونات أحادية الًت 

كما أف مركبات أخرى Absinthe )  شجرة مرًن   Sauge officinal , اؼبَتمية ( الزيوت األساسية يف اؼبوجود 

 .(Menthol,Eucalyptol, E-anéthol) أحادية الًتبُت ومواد عطرية ؽبا خاصية التسمم عند اعبرعة الكبَتة

نظرا ػبطورة تسمم بعض الزيوت األساسية على حياة اإلنساف وصحتو التجأت منظمة الصحة 

 (Gazengel et al., 2001) 86العاؼبية إذل تنظيم اؼببيعات للزيوت األساسية وفقا لشروط نص عليها مرسـو 
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Rubin , 2004)).  الزيوت األساسية اليت ربتوي على الفينوؿ(Phénols) الزعًت سامة للكبد كما يف Thym   ،

سامُت  ( (Lactoneو الالكتوف  (Cétones)،كما يعترب كال من األسيتوف   Cloude de girofleالقرنفل 

غ/كلغم 5و 2تًتاوح بُت  DL50أغلبية الزيوت الطيارة كثَتة االستعماؿ ؽبا  ، )نبات السدر، الكافور( عصبُت

أقل كاغببق و الطرخوف، الزعًت حيث تًتاوح بُت   DL50) الينسوف، القرنفل، األوكالبتوس( ،وزيوت أخرى ؽبا 

 .((Bruneton, 1999غ/كلغم 2و  1

 لتركيب الكيميائي للزيوت الطيارةا -4

معقدة حيث تنحصر مكوناهتا يف نوعُت نبا: اؼبركبات الًتبينية من  يطالزيوت األساسية عبارة عن خل

 جهة ومركبات عطرية من جهة أخرى.

 المركبات التربينية -4-1

 والسيسكوتربينات ذات   C-10نصادؼ بشكل أساسي الًتبينات األكثر تطايرا الًتبينات األحادية

15- C : 
 التربينات األحادية -1 -4-1

 (5)ويبثل الشكل  C10H16ورمزىا الكيميائي  Isopréneمركبات ناذبة من اندماج وحدتُت من االيسوبرين  

عند اندماجها قد تنتج مركبات أليفاتية  أي على ىيئة سلسلة مفتوحة ومثاؿ ذلك و  Isopréne بنية

وقد ينتج مركبات عطرية  (Hops) الذي يوجد يف الزيت الطيار لنبات حشيشو الدينار Myrceneاؼبَتيسُت 

  Bicyclicterpenesأو حلقتُت  Monocyclicterpenesما ذات حلقة واحدة إحلقية 

(; Harborne, 19732000 أبو زيد،)، : ربمل وظائف أوكسجنية ذات درجة أكسدة متخلفة 
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 الكحوالت:

  أحادية اغبلقات مثل النعناع الصحراويMonthe poivre 

  ثنائية اغبلقات مثل اػبزامىLavande aspique 

 يف نبات اغبرمل.  Thymolمثل  الفينوالت:

 Menthoneوأحادية اغبلقة  Tagétoneمنها غَت اغبلقية الكيتونات: 

 يف شبار الليموف. Citralمثل األلديهيدات: 

 
 Isopréne  (Calsamiglia et al.,2007) بنية مركب أيزوبرف:  (5) الشكل رقم

  Sesquiterpénesالسيسكوتربينات  -4-1-2

مع بعضها البعض ورمزىا  Isopreneيسوبرين ىي مركبات ناذبة من اندماج ثالث وحدات من اإل         

وىو مركب أليفايت يوجد يف زيت  Farneseneومن أمثلة ىذه اؼبركبات الفارسُت  C15الكيميائية وبتوي على 

وىو مركب حلقي أيضا ذوحلقتُت ويوجد يف زيت  Cadineneالكادينُت  و  huile Gingembreالزقببيل الطيار 

 بنية أنواع الًتبينات.  (6)يبثل الشكل  (.2000)أبو زيد،    huile de cadeالكاد
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 لعطريةالمركبات ا -4-2

وىي زبتلف عن اؼبركبات  ((PhéylpropaneC6-C3 Bakkali et al., 2008  ىي مشتقات من الفنيل بروباف

أقل من الًتبينات. تصنف حسب  تواجدىا يف الزيت العطري نسبةيف طريقة زبليقها غالبا ما تكوف السابقة 

 .الوظيفة اليت ربملها: ألدىيد، أسًت، ضبض االيثَت

  ألدهيدAldéhydes :  مثل  :Aldéhyde-Cinnemique  .يف نبات  القرفة 

  الفينوالتphénols:  ويبثل رائحتو فبيزة القرنفليُت: ىو سائل عطري ال لوف لو،مثل .

 الًتكيب الكيميائي للزيوت الطيار( 6)الشكل

 
 :  بنية التربينات المكونة الزيوت الطيارة  (6)الشكل رقم 

(Calsamigliaet al., 2007) 

A وحيدات الًتباف :Monoterpénoïdes 

: B  سيسكوتربافSesquiterpenoïdes 

C  فينيل بروباف :Phénylpropanoïdes 
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 طرؽ استخالص الزيوت العطرية -5

 Distillationالتقطير  -5-1

هبذه الطريقة وتتم ىذه العملية عن طريق تبخَت الزيت  الزيوت العطرية يف معظم النباتات تستخرج

األساسي باستخداـ اغبرارة وبالتارل يبكن فصلها عن باقي مكونات النبات األخرى. م يتم تكثيف الزيت عن 

طريق خفض اغبرارة كلما أمكن اغبصوؿ على زيت على درجة عالية من اعبودة واؼبواصفات الطبيعية 

 .،أبو زيد( Benjilali, 2004) 2000 ;: انب تُتقيطر والكيميائية وللتقطَت 

  طريقة التقطير المائي Hydrodistillation 

بواسطة النار مباشرة أو أف يتم  أماغمر النبات يف اؼباء يف دورؽ أو إناء معدين ويتم التسخُت ي

التسخُت يف ضباـ مائي حىت يبنع احًتاؽ أجزاء النبات اؼبالمسة للجدراف. ىذه الطريقة خاصة بالنباتات اليت 

 تتحمل الغلياف واجملففة جزئيا واليت ربتوي على نسبة عالية من الزيت مثل البذور والقشور 

 (.Perineau et al., 1990 ;  2000أبو زيد، )

 طريقة التقطير بالبخار  Entrainement à la vapeur 

توضع النباتات يف أوعية شبكية بطريقة تسمح لبخار اؼباء أف يتخللها ويستخلص منها الزيوت الطيارة 

اغبالة السائلة وتنفصل عن اؼباء بسهولة. يفضل أف تكسر اؼبادة  إذلأنابيب التكثيف فتتحوؿ  إذلفيحملها 

أجزاء صغَتة حيث يبكن أف يتخللها خبار اؼباء وذبمع أكرب مقدار من الزيت الطيار، يبكن  إذلالنباتية 

استعماؿ ىذه الطريقة مع صبيع أنواع النباتات اليت ربتوي على زيوت طيارة وتتحمل درجات حرارة عالية 

(Meyer- warnod, 1984.) 
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 Extraction par solvent االستخالص باستعمال المذيبات  -5-2

ظهرت زيوت عطرية غالية الثمن يطلق عليها اسم زيوت  ،نظرا ألنبية الزيوت العطرية يف ميداف صناعة العطور
طبيعية وىذه ال تستخلص بطرؽ التقطَت وإمبا بطريقة االستخالص باؼبذيبات العضوية حيث يكوف فيها الزيت 

 .((Peng et al., 2004  عيمطابقا سباما غبالتو اؼبوجود عليها يف النبات أي زيت طبي

 Extraction scarificationاالستخالص بالوخز  -5-3

ستخالص الزيوت الطيارة اليت تكوف يف غدد رئيسية يف الطبقة السطحية تستخدـ ىذه الطريقة إل

ولذلك لقشرة الثمرة وطبيعة ىذه الزيوت وتركيبها الكيميائي ال تسمح باستخالصها بالتقطَت لتأثرىا باغبرارة 

  ; Dugo, 2002) 1993وعمر،  )ىيكل تستخدـ طريقة الوخز مثل زيت الليموف، الربتقاؿ ....اخل

 . (Martini et seiller, 1999) 

 خواص واستعماالت الزيوت الطيارة: -6

 الخاصية المضادة للميكروبات: -6-1

الزيوت األساسية سبلك ؾباؿ تأثَت واسع حيث أهنا سبنع مبو البكتَتيا و الفطريات إضافة إذل اػبمائر. 

ىذه اػباصية ضد ميكروبية ىي مرتبطة أساسا بالًتكيب الكيميائي للزيت األساسي وعلى وجو اػبصوص 

ما تثبيطها أو قتلها إ ةكتَتييكوف على مستوى تكاثر البطبيعة وتركيب اؼبركبات العطرية فيو حيث أف تدخلها 

(Effetes Bactériostatique ou Bactéricides). 

كما أف ؽبا دور يف زبريب السمـو البكتَتيا ومنع تشكلها، أما بالنسبة للخمائر فالزيت األساسي يؤثر 

يبنع تشكل اؼبيسليـو الكاذب، أما تأثَتىا على الفطريات فيكوف دبنع و  ( (Biomassesعلى الكتلة اغبيوية 

ىذه النشاطية تقـو حبماية كيميائية ضد  (Oussalah et al., 2007)تشكيلها لؤلبواغ وإنتاجها للسمـو 

راسات، يكوف تأثَت الزيت على ـبتلف األنواع اؼبيكروبية اغبيوانية والنباتية كما أثبتتو الدو األمراض النباتية 
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ستخدـ يف ربضَت األدوية الالزمة ضد الفطريات اليت ة تينيترب تفمثال الزيت الطيار لنبات الزعًت وبوي  مركبا

 .(1992أبو زيد، )تصيب اعبلد واللثة 

 الصيدالنيةالخاصية  -6-2

استعملت الزيوت العطرية يف العالج ضد األمراض منذ القدـ، االستعماالت العالجية ؽبذه الزيوت  

واسعة حيث أف مركباهتا ؽبا تأثَتات ملحوظة على جسم اإلنساف، استعماؿ الزيوت األساسية يف ؾباؿ الطب 

 الصناعات الصيدالنية، حيث دل يستغٌت عنو رغم التطور اؼبلحوظ يف تصنيع اؼبواد الكيميائية  و العضوية يف

تعترب ىذه الزيوت خزاف حقيقي للمركبات اليت ال يبكن تعويضها. العديد من الزيوت تستخدـ يف الصناعات 

مثل  (La préparation d’infusion)واؼبواد الصيدالنية كما تدخل أيضا يف االستعماؿ على شكل نقيع 

للزيوت العطرية خاصية أخرى فهي مضادات لاللتهاب، وغَتىا، و  ( Thym)، الزعًت (Menthe)النعناع 

وقاتلة للحشرات  ( (Désodorisantes، مزيل للروائح  (Antioxydant- Anti-inflamatoires) واألكسدة

(Insecticides) Domaracky et al., 2007 ; Ouraini et al., 2007)). 

 األساسيةالخاصية المضادة لألكسدة للزيوت  -6-3

اػباصية اؼبضادة لؤلكسدة للزيوت األساسية ىي غبد اآلف يف إطار الدراسة وال توجد دراسات واسعة 

، الزعًت والروباف سبلك مركبات مضادة لؤلكسدة كمركب  يف ىذا اجملاؿ، الزيوت األساسية لل: القرنفل، الثـو

النشاطية اؼبضادة لؤلكسدة  ىي اؼبركبات األكثر نشاطية. ( Carvacrol)و الكرفكروؿ  ( Thymol)ثيموؿ 

و األلديهيدات وحيدة  ( Cétones) للزيوت األساسية ىي ناذبة أيضا عن بعض اؼبركبات مثل: أسيتوف

  : ( Linalool)لينالوف  ػك   Aldhydes monoterpenique))الًتباف
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 Citronellal 

 Geranial/ rénol 

 1,8 cinéole 

 Isomenthone 

 Menthone 
 وبعض وحيدات الًتباف: 

 α- terpinoléne 

 δ  -terpinéne(Edris, 2007.) 

 الخاصية المضادة لاللتهاب -6-4

الزيوت األساسية تستخدـ أيضا يف الوسط العيادي وذلك لغرض معاعبة بعض األمراض االلتهابية 

، اغبساسية و التهابات اؼبفاصل  ( ، اإلمكانية العالجية للزيوت Inouye et Abe, 2007)مثل: الروماتيـز

األساسية متغَتة جدا، يف السنوات األخَتة درس الباحثوف إمكانية عالج األمراض السرطانية بواسطة ىذه 

 .( Edris, 2007) الزيوت ومكوناهتا الفعالة 

 زيوت الطيارة والصناعات الغذائيةال -7

العصور القديبة يف التحضَتات الغذائية ليس فقط  النباتات العطرية، التوابل وزيوهتا العطرية تستخدـ منذ
 من أجل النكهة والرائحة وإمبا أيضا ؼبا ؽبا من خواص أخرى فهي تعترب يف بعض األحياف عوامل غبفظ األغذية

((Agent de conservation    كزيت الزعًت يف حفظ اللحـو والزيوت اليت ربوي على مركب الكرفكروؿ
(Carvacrol )  أو(Citral ) ( يف حفظ األظباؾ(Silou et al., 2004 . و قد أجريت العديد من الدراسات

، اإلكليل، القرنفل والعديد من النباتات العطرية األخرى أثبتت  على الزيوت األساسية لنباتات: الزعًت، الثـو
الغذائية وىذا راجع فعليتها يف تثبيط العديد من أنواع البكتَتيا والفطريات اؼبسؤولة على تعفن وتلف اؼبواد 

 الحتوائها على مركبات ذات خاصية ضد ميكروبية ومانعة لؤلكسدة

(Oussalah et al ., 2006 ; Omidbeygi et al., 2007) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:الفصل الثالث:

III  الحلٍب و الجبنالحلٍب و الجبن 
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III- والجبن الحليب 

 الحليب -1

: ىو السائل الناتج عن إفراز 1908اغبليب حسب تعريف اؼبؤسبر الدورل لقمع الغش الغذائي اؼبنعقد يف جنيف 

الضرعية ألنثى اغبيوانات اللبونة، اؼبغذات تغذية جيدة وغَت اجملهدة، واػبالية من األمراض وبصل عليو الغدد 

  بعملية حالبة كاملة، غَت متقطعة ضمن شروط صحية مقبولة، كما هبب أف يكوف خاليا من اللبأ

Colostrum يعترب اغبليب أيضا ناتج  .ةوأي لوف أو رائحة غَت مقبولُت باإلضافة إذل خلوه من اعبراثيم اؼبرضي

 ((Bourgeois, 1996 سريع الفساد حيث يعد وسطا صاغبا لنمو عدد كبَت من الكائنات الدقيقة.

 كيميائية للحليب  -لخصائص الفيزيوا -1-1

يعد اغبليب سائل معقد الًتكيب ذو لوف أبيض غَت شفاؼ حلو اؼبذاؽ، ضبوضتو قريبة من التعادؿ، 

غَت متجانس كونو مستحلب من اؼبادة الدظبة اليت توجد على شكل حبيبات كروية يف سائل يشبو بالزما 

عن ؿبلوؿ حقيقي.  الدـ.كما أنو عبارة عن معلق من اؼبواد الربوتينية يف اؼبصل،حيث أف اؼبصل ىو عبارة

 يبثل اػبصائص الفيزيائية األساسية غبليب األبقار: (1)اعبدوؿ 
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:كيميائية غبليب األبقار -اػبصائص الفيزيو:    جدول رقم (1)

 الثوابت القيمة

 ـ°15الكثافة يف  1030-1034

 نقطة الغلياف °ـ100.5

 نقطة التجمد °ـ0.575- إلى 0.53-

6.6-6.8 Ph 

D°17– 15  اغبموضة التسححية )دورنيك(D° 

 °( م20.00معامل االنكسار) 1.35

 اغبرارة اػباصة باغبليب 0.93

 

 ميكروبيولوجيا الحليب -1-2

يعد اغبليب وسطا مالئما لنمو الكائنات اغبية الدقيقة، ووبتوي اغبليب على عدد من البكتَتيا يف 

 اؼبيكروباتاللحظة اليت كبصل هبا عليو من الضرع كما أنو عرضة للتلوث من الوسط اػبارجي، و تتمثل 

 اؼبوجودة يف اغبليب أساسا يف:

 كتي الال  بكتيريا 

اجملموعة ىي زبمَتىا للسكريات يف ظروؼ الىوائية وإنتاجها معدالت إف أىم خاصية تتميز هبا ىذه 

 °.ـ 40و 28مرتفعة من ضبض اللنب )ضبض الالكتيك( يف درجة حرارة مالئمة بُت
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 الميكروبات المتطفلة 

وجود ىذه اؼبيكروبات يف اغبليب داللة على عدـ العناية بإنتاجو وخاصة النظافة وأىم ىذه 

 اؼبيكروبات ىي:

  يا القولوف بكتَت(Les coliformes) تعترب مؤشر للتلوث وأنبها :Escherichia coli. 

  البكتَتيا احملطمة للربوتُتProtéolytique 

  البكتَتيا احملطمة للدىوفLipolytiques 

 الميكروبات الممرضة 

اغبليب خالؿ الغدد اللبنية أو عند التلوث من الوسط اػبارجي وتسبب  إذلتدخل البكتَتيا اؼبرضية 

وضبى  Bricelosis ، اإلجهاد اؼبعدي Tberculosisحاالت مرضية لؤلشخاص اؼبستهلكُت وأنبها السل 

 .Mastitisالضرع 

 بكتيريا الالكتي -1-3

 Micrococaceae بكتَتيا الالكتيك إذل عائلتُت األوذل أطلق عليها (Prevet)قسم العادل بريغوت  

وتشمل العصيات اللبنية.تظم ؾبموعة متنوعة من  Bacteriaceaeتظم اؼبكورات اللبنية والثانية أطلق عليها 

البكتَتيا العصوية و الكروية موجبة لصبغة غراـ غَت متحركة، غَت متبوغة أىم منتج ؽبا ىو ضبض الالكتيك، ال 

»تسمى من طرؼ الباحثُت االقبليز بكائنات  ( Jay,2000) (Catalase) تنتج أنزًن الكتالز
 GRAS

» 

   
(Generally Recognized As Safe) اآلمنةأي البكتَتيا(Sanders.2003)  كما أف تصنيف بكتَتيا.

rRNA 16S  (Gevers et al., 2001 ; Holzapfel et al.,2001 .)الالكتيك يعتمد على بنية ومعطيات 



 الحليب و الجبن                 الثالثالفصل  

 

37 

الذي يساىم يف تثبيط  bactiriocine)) بعض بكتَتيا الالكتيك سبلك القدرة على تصنيع البكتَتيوسُت

 ,Streptococcusوأنبها األجناس الثالثة التالية:  اؼبيكروبات اؼبمرضة وبالتارل يساىم يف حفظ األغذية

,Leuconostoc   Lactobacillus 

  (Abee, 1995; Barefort et Nettles, 1993; O’Sullivan et al., 2002). 

  جنسStreptococcus 

بأهنا مكورات توجد على شكل سالسل طويلة أو قصَتة موجبة لصبغة يتصف أفراد ىذا اعبنس 

 0.5عند قياسها بعملية زبمر سكر اغبليب إذل  كتيكتصل الكمية اؼبنتجة من ضبض الال  غراـ غَت متحركة، قد

. يتوقف نشاطها عند رقم ضبوضة قريبة من التعادؿ الكهربائي للكازيُت، تدخل بشكل أساسي يف  %1حىت 

 بادئات كما أهنا ال سبلك أنزيبات بروتياز وبيبتيداز نشطة وبالتارل فهي ضعيفة يف ربليل الربوتُت.ربضَت ال

  جنسLeuconostoc 

تشبو من حيث خواصها اؼبورفولوجية اعبنس السابق غَت أهنا تقـو بتخمر ـبتلط  أفراد ىذا اعبنس 

 و الكحوؿ االثيلي ،بعض اؼبركبات األخرى مثل ضبض اػبل كتيكز أي تنتج باإلضافة إذل ضبض الال لالكتو 

ال تعد  Leuconostoc،كما  أفراد جنس Hétero-fermenatativeثاين أكسيد الفحم، لذا يطلق عليها 

 °.ـ30-20. درجة اغبرارة اؼبثلى لنموىا تًتاوح مابُت كتيكنشطة يف إنتاج ضبض الال 

  جنسLactobacillus 

الشكل، موجبة لصبغة غراـ، متجانسة التخمر الىوائية اختياريا. كما تعترب ىي بكتَتيا عصوية 

 نشطة يف ربليل الكازيُت المتالكها ؾبموعة بروتياز نشطة. تبُت بعض الدراسات أف اعبنسُت

Pediococcus, lactobacillus  تستطيع أف تتجمع يف عنقود واحد وذلك حسب معطياتrRNA16S. 
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 Lactobacillus Bulgaricus , Lactobacillus casei  , Lactobacillusأىم أنواع ىذا اعبنس

Acidophilus ، .وتدخل ىذه األنواع يف البادئات اؼبعدة لصناعة اػباثر واأللباف اؼبتخمرة و اعبنب 

(Abee, 1995; Barefort and Nettles, 1993; O’Sullivan et al., 2002)  

  أهمية بكتيريا الالكتي -1-3-1

 ينتج عنو ما يلي:  pHوبالتارل خفض رقم اغبموضة  كتيكإنتاج ضبض الال إف 

يساعد يف اغبصوؿ على  كتيكيعات اللبنية كما أف التخمر الال خلق شروط فيزيوكيميائية مناسبة لبعض الصنا

اللبنية  اؼبيكروباتاؼبشتقات اللبنية اؼبتميزة بالنكهة اؼبرغوبة مثل القشدة، الزبدة، اػباثر و اعبنب. كما تنتج ىذه 

 . (Chamba,2008)   أنزيبات تساىم يف ربلل الربوتينات خاصة الكازيُت وذلك خالؿ عملية إنضاج اعبنب

 نمو بكتيريا الالكتي  -1-3-2

 GRAS »يعترب اغبليب وسطا مثاليا  غٍت باؼبيكروبات اللبنية بكتَتيا 
اليت تكوف يف تزايد ومبو،  «

حيث تعترب ظاىرة النمو ظاىرة بيولوجيا مهمة ويبكن دراستها بسهولة على أوساط صلبة وسائلة، أما بالنسبة 

للبكتَتيا فيمكن ربديد ىذه الظاىرة بتزايد و تضاعف عدد اػباليا يف وسط مالئم وغٍت بكل مستلزمات 

، الفيتامينات، األكسجُت، ثاين أكسيد الكربوف و  pHارة مناسبة، النمو ) العناصر الغذائية الالزمة، درجة حر 

) الغذائية األخرى اليت تتواجد فيو.حيث ؛أف مبوىا ينتج عنو تغيَتات فيزيوكيميائية على اغبليب واؼبواد (غَتىا

 . (Chamba,2008)ربلل الدىوف و الربوتينات، إنتاج اغبموضة( 

بسهولة و ذلك عن طريق التعداد يف وسط صلب ، طريقة  نو يبكن تقدير النمو البكتَتيأكما و 

متصاص الضوئي يف حالة األوساط السائلة وكذا العد باجملهر الضوئي وبناءا على ىذا يبكن تقسيم دورة مبو اإل

 البكتَتيا  إذل ست مراحل متتالية و ـبتلفة ىي:
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  مرحلة التأقلم(Lag phase) ،حيث تعترب ىذه اؼبرحلة : تكوف السرعة النوعية للنمو معدومة

 فًتة تأقلم اػباليا البكتَتية مع مكونات الوسط.

 مرحلة التسارع ((Positive acceleration phase حيث تتهيأ البكتَتيا للنمو السريع وبداية :

 عمليات االستقالب.

 اؼبرحلة اللوغارسبية ( (Logaritmic phase.تكوف سرعة النمو يف ىذه اؼبرحلة ثابتة وقصوى : 

 مرحلة اإلبطاء (Negative acceleration phase)  حيث يتناقص النمو وذلك نتيجة نفاذ :

 أو نقصاف واحد أو ؾبموعة من  العناصر الغذائية وتكدس السمـو البكتَتيا.

  مرحلة الثبات((Maximum stationery phase:  اػباليا عدد حيث يتوقف النمو ويكوف

 ثابت.

  مرحلة اؽببوط((Death phase: ربلل الكتلة اغبيوية biomasse  .(Craminati, 2010) 

 ( منحٌت أىم مراحل النمو البكتَتي7يبثل الشكل )

 

 Craminati, 2010)) ىم مراحل النمو البكتَتيألمنحٌت : (7)الشكل رقم 
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 Startersالبادئات  -1-4

عند تصنيع األلباف اؼبتخمرة أو الزبدة أو اعبنب يلـز استخداـ البادئات، ىذه البادئات عبارة عن أنواع 

من اؼبيكروبات يف حالة فردية أو ـبتلطة يف صورة مزارع نقية )البادئات الصناعية( أو عبارة عن كمية من منتج 

يكوف الغرض األساسي ؽبا ىو إنتاج قدر من لبٍت نامية بو ىذه اؼبيكروبات )البادئات طبيعية(، غالبا ما 

 البكتَتية اؼبستعملة: نواعويبكن تلخيص أىم األ النكهةاغبموضة أو 

 بغرض إنتاج الحموضة:Str.lactis, Str.cremoris  

 :جنس  إذلتنتمي ىذه البكتَتيا  بغرض إنتاج النكهةleuconostoc  ويبكن اعتبارىا بكتَتيا زبمر ال

 ضبض و مركبات أخرى  إذلمتجانس وذلك ألهنا زبمر سكر اغبليب 

Str.faecalis, Str.duraus, Str. diacetilats 

Leuconostoc citrovorus, Leuconostoc paracitrovoris, Lactobacillus 

 بغرض إنتاج الحموضة والنكهةStr.thermophilus, Lactobacillus bulgaricus   

Popionic bacteria, Lactobacillus helveticus  تستعمل ىذه األخَتة بغرض إنتاج الغاز الذي

 بعض صناعة األجباف.  وتتطلب

 1919ربتل البادئات أنبية كبَتة جدا يف صناعة األلباف ومشتقاهتا كما أثبت العادل ىامر وبيلي يف عاـ

أف البادئات تضيف الطعم والنكهة للمنتج.وأضاؼ العادل ستورس يف الدمبارؾ أف اؼبزارع النقية من 

 .(Mansour, 1971) احد ال تعطي اغبموضة والنكهة معانوع و 
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 تحضير البادئات

 تتطلب عملية ربضَت البادئ يف اؼبصنع عدة مراحل:

وهبب أف يكوف اغبليب طبيعيا مأخوذ من حيوانات سليمة وتتمتع جبميع  انتخاب الحليب: .1

مواصفات اغبليب اعبيد وقد يستخدـ حليب الفرز أو اغبليب اجملفف خارل الدسم سهل الذوباف يف 

 اؼباء وذلك للمحافظة على ذبانس البادئ.

واد اؼبضادة للميكروبات وىي ضرورية للقضاء على البكتَتيا اؼبلوثة واؼب معاملة الحليب بالحرارة: .2

م يربد اغبليب بدرجة  دقيقة على األقل. 30 وؼبدة° ـ 81.1 الطبيعية، فيجب التسخُت إذل درجة

حرارة التحضُت على حسب البادئ، بالنسبة لصناعة جنب األمَت يف وحدة التل نستعمل درجة  

بالنسبة للبكتَتيا ° ـ42(،و Misophileبالنسبة للبكتَتيا احملبة لدرجة حرارة معتدلة )° ـ25حرارة 

 .(Thermophiles)  احملبة لدرجة حرارة عالية

زبتلف كمية البادئ اؼبضافة حسب عوامل عديدة منها الصفات الفردية لبكتَتيا البادئ زرع البادئ:  .3

كمية القشدة   من2.5%و2وكذا حالتو عند الزرع حيث تًتاوح كمية البادئ اؼبضافة يف التل بُت 

 بالنسبة عبنب األمَت.

 وىو عبارة عن عامل اغبرارة والزمن الذي يتعرض ؽبما البادئ بعد زرعو. التحضين: .4

ووبفظ ° ـ 5بعد انتهاء عملية التحضُت وتكوين اػبثرة اؼبناسبة يربد البادئ إذل درجة حرارة  التبريد: .5

 . (Craminati, 2010)على ىذه الدرجة غبُت استعمالو 
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 الجبن -2

 تعريفه -2-1

األجباف ىي عبارة عن شكل من أشكاؿ اغبفظ، للمكونُت غَت الذائبُت للحليب ونبا الكازيُت واؼبادة 

 عقبو فصل اؼبصل عن اػبثرة الناذبة.يهما عن طريق ذبنب اغبليب الذي يالدظبة ويتم اغبصوؿ عل

تطور اغبموضة، كمية اؼباء اؼبتبقية يف اعبنب، كما وأف بنية اػبثرة تتوقف على طريقة التخثر أو التجنب،  

نسبة اؼبادة الدظبة ودرجة ربلل الكازيُت وىذه األخَتة ترتبط دبجموعة من الشروط الفيزيائية والكيميائية و 

 دبجموعة األنزيبات اؼبوجودة،إضافة إذل النشاط اؼبيكرويب.

الغذائية العالية وؼبواصفاهتا اؼبرغوبة الكثَتة التنوع تعد األجباف من اؼبواد الغذائية اؽبامة نظرا لقيمتها 

 .(Roudaut et Lefrancq, 2005) فهي تعترب غذاء غٍت بالكالسيـو والربوتينات إضافة إذل اؼبادة الدىنية

 األساس العلمي في صناعة الجبن -2-2

األجباف  على اختالؼ أنواعها وأصنافها على أساس اللوف، الشكل، الصالبة، الطعم والرائحة فهي 

 تصنع صبيعها خبطوات أساسية مشًتكة ىي: 

 حيث ىبضع لعملية البسًتة قبل االستعماؿ للقضاء على اؼبيكروبات ليبتصنع صبيعها من اغب :

ة األخرى وبالتارل يبكن إضافة البادئ اؼبنتخب اؼبمرضة باإلضافة إذل معظم الكائنات اغبية الدقيق

 .(Mansour, 1971) اؼبرغوب فيو للحصوؿ على إنتاج متماثل

 عملية التحميض 

  التجنب بالرنُت أو األنزيبات اؼبشاهبة: حيث أف اؽبدؼ األساسي من ذبنب اغبليب ىو ربويل الكازيُت

 عن اػبثرة وتشكيل اعبنب.من اغبالة الذائبة إذل شكل متماسك ويسهل ىذا فصل اؼبصل 
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 .تقطيع اػبثرة أو تكسَتىا ػبروج الشرش 

 .عملية سباسك اػبثرة 

  إنضاج وتسوية اعبنبaffinage):) 

أف تكوف  إمايوكيميائية ىامة نتيجة نشاط اؼبيكروبات وأنزيباهتا، ىذه التغَتات ز ربدث تغَتات في

دة أقل سباسكا وأكثر ذبانسا، أما التغَتات غَت ملحوظة بالعُت حيث يتحوؿ الًتكيب من مادة متماسكة إذل ما

اؼبرئية فهي تغَتات كيميائية ربدث بفعل أنزيبات الكائنات الدقيقة كتحوؿ سكر الالكتوز إذل حامض 

الالكتيك وكميات أقل من ضبض اػبليك والبَتوفيك وغَتىم باإلضافة إذل ثاين أكسيد الكربوف، كما هتدـ 

 ضباض أمينية اليت تكوف يف معظمها مركبات عطرية وذات نكهة فبيزةالربوتينات إذل بيبتيدات وأ

(fox et al., 2004). 

 تصنيف األجبان -2-3

 ابسط طريقة لتقسيم اعبنب واألكثر شيوعا ىو اؼببٌت على أساس نسبة الرطوبة واؼبادة اعبافة حيث مبيز: 

 األجبان الطازجة (Formages Frais) 

كما تًتاوح  %25ىي أجباف مصفاة كبصل عليها بطريقة الطرد اؼبركزي والًتشيح، نسبة اؼبادة اعبافة فيها 

. يبكن إضافة منكهات ومستخلصات عطرية طبيعية، حيث ربدد نوعية اؼبنتج %75-70 رطوبتها ما بُت

الوقت نفسو الذي يتم فيو بالذوؽ، النكهة، اؼبظهر اػبارجي ومدة اغبفظ، وعادة ما تضاؼ ىذه اؼبركبات يف 

 Lehmann et al., 1986).  ) التلقيح ببكتَتيا البادئ،كما هبب استعماؿ بادئات ذات إنتاج غازي ضعيف

 . (Luquet et Corrieu, 2005)   (Formage Suisse)من أمثلتها اعبنب السويسي
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  األجبان الطرية(Formages à pate molle)  

مثاؿ على ذلك الكامربت، كولوميَت، وىي أجباف  % 45-25تًتاوح نسبة اؼبادة اعبافة فيها ما بُت 

 ((Présureكبصل عليها بفعل اؼبنفحة 

 األجبان المضغوطة 

 %50-45وىي أجباف كبصل عليها بفعل اؼبنفحة، تًتاوح رطوبتها مابُت 

 Panlin saint)) بالنسبة لؤلجباف اؼبطبوخة منها جبنساف بوالف  %40-35لؤلجباف غَت اؼبطبوخة و 

  Hollande  (Guirand, 1998) . ،ىوالند

  األجبان المصهورة(Formages Fondus) 

األصناؼ اليت تتبع ىذه اجملموعة متنوعة، ربضر عن طريق تقطيع اػبثرة م طحنها وصهرىا. ال تقل  

من اعبوامد  %40كما أف اؼبادة الدظبة ال تقل عن   %50اؼبادة اعبافة الكلية يف األجباف اؼبصهورة عن 

 . (Kessler, 1981)الكلية 
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 الفصل الرابع:الفصل الرابع:

IV  المواد و الطرق المستعملتالمواد و الطرق المستعملت 
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IV-  :المواد والطرؽ 

 المواد: -1

 المادة النباتية: -1-1

 Pituranchos chloranthus اعبزء اؽبوائي للنبتة يف مرحلة اإلزىار( ( مت جلب سيقاف وأزىار نبات

من منطقة الطيبات ليس  Matricaria pubsences و نبات 2012من منطقة بركاوي والية ورقلة شهر مايو 

. ذبفف النباتات طبيعيا من خالؿ تعريضها للهواء يف 2012بعيدا عن منطقة تقرت والية ورقلة يف مارس 

  مكاف ضليل ومهوى، م ذبزى إذل أجزاء صغَتة .

 السالالت البكتيريا: -1-2

 اؼبمرضة سالالت البكتَتيا : 

  اـموجبة الغرStaphylococcus aureus ATCC 25923  

 سالبة الغراـEscherechia coli ATCC 25922 , pseudomonas eroginosa ATCC 

27853 
 سالالت بكتَتيا الالكتيك 

 بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبعتدلة 

 بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبرتفعة 
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 الطرؽ: -2

 االستخالص: -2-1

 :المستخلص المائي 

ساعة  24ملل من اؼباء اؼبقطر. ينقع ؼبدة ليلة كاملة  150غراـ من مسحوؽ النبتة يف 20نقـو بإذابة 

يف درجة حرارة عادية مع القياـ بالرج م نقـو بعملية الًتشيح بواسطة ورؽ وسباف رقم واحد، ذبفف ىذه 

.  (ali- emmanuel et al., 2002) ب طريقةحس ـ حىت وزف ثابت°50الرشاحة يف حاضنة ربت درجة حرارة 

 (Buchi)كما أنو يبكن تركيز اؼبرشح بواسطة جهاز التبخَت الدوراين

مع بعض  (2005) وآخروف Ljubuncicربصلنا على اؼبستخلص اؼبائي للنبتة بواسطة طريقة 

دقيقة، ترشح بواسطة ورؽ  20ملل من اؼباء اؼبقطر ؼبدة  150غ من مسحوؽ النبتة تغلى يف  15التعديالت 

وسباف رقم واحد، اؼبرشح يعرض لعملية الطرد اؼبركزي، احمللوؿ احملصل عليو من عملية الطرد اؼبركزي هبفف يف 

االستعماؿ.  ـ حىت فًتة °32ـ حىت وزف ثابت. وبفظ اؼبسحوؽ اؼبتحصل عليو يف درجة حرارة °50حاضنة 

مسحوؽ كل مبوذج من  من غ25، مبزج (Gulcin et al.,2004) ا وفق طريقة اليت أوردى أما عن طريقة النقع 

دقيقة على اؼبازج اؼبغنطيسي، نرشح بوسطة ورؽ  30مل من اؼباء اؼبقطر اؼبغلي ونًتكها ؼبدة 250النبتتُت مع 

 .  (Whatman N°01)الًتشيح 

 الزيوت الطيارة 

استخلصت الزيوت الطيارة للجزء اؽبوائي للنباتات باستعماؿ جهاز التقطَت باؼباء من نوع 

Clevenger  غراـ من النبات يف دورؽ زجاجي 150، حيث توضع (Ballon)  لًت مع إضافة كمية من  5سعتو

الزيت األساسي للنبتة، اؼباء اؼبقطر تعادؿ ثلثي كمية النبات، يعتمد التقطَت اؼبائي على قدرة خبار اؼباء غبمل 
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حيث بعد الغلياف يتشبع خبار اؼباء بالزيت األساسي، ينقل معو عرب أنبوبة عمودية سبر عرب جهاز تربيد أين 

ربدث عملية تكثف للبخار وبسبب الفرؽ اؼبوجود بُت كثافة اؼباء والزيت األساسي يبقى الزيت طايف فوؽ 

و الزيت عن اؼباء  الغلياف. يتم فصل الطورين  ساعات بعد 3 و تستمر عملية التقطَت (8)سطح اؼباء الشكل 

ـ. غبساب °6 -4طريق الفرؽ يف الكثافة، م وبفظ الزيت يف قارورة زجاجية معتمة ووبفظ يف درجة حرارة 

 الطيار نستعمل العالقة التالية: مردود الزيت

 كتلة الزيت اؼبستخلص =مردود الزيت 
  كتلة العينة

 
 (Tarip et al., 2008) رسم زبطيطي يوضح تركيب جهاز االستخالص بالتقطَت اؼبائي : (8)الشكل رقم 
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 قياس الرطوبة -2-2

 ـ، حيث: °150يقدر ؿبتوى الرطوبة يف النبات بطريقة التجفيف يف حاضنة على درجة حرارة 

H%=( Poidsα – Poidsβ / Poidsα      

%H =)وزنα- وزنβ وزن /α      

 وزن النبات رطب ) قبل التجفيف(: αوزن 

 : وزن النبات جافة ) بعد التجفيف( βوزن

%H نسبة الرطوبة : Simpson 1999 ; Twidwell et al., 2002 )  ) 

 ير الكثافة النوعية للزيت الطيارتقد-2-3

الزيت  كثافةت  الكثافة النوعية للزيت العطري تتوقف على النوع النبايت تبعا ؼبكوناتو الًتبينية فإذا كان

ف الزيت يطفو فوؽ اؼباء. نظرا لوجود كميات مرتفعة من اؼبركبات الًتبينية واألخرى إأقل من كثافة اؼباء ف

كثافة  الزيت أكرب  من كثافة اؼباء وذلك يؤدي إذل ترسيب الزيت العطري ربت سطح   تاالليفاتية وإذا كان

 دة اغبلقات وـبتلفة الصيغ الكيميائية.اؼباء لوجود كميات عالية من اؼبركبات الًتبينية عدي

يتم تعيُت الكثافة عمليا وذلك حبساب كتلة حجم معُت من الزيت ونقـو أيضا حبساب كتلة نفس 

 (. 2000اغبجم من اؼباء عند نفس درجة اغبرارة )أبو زيد، 
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 الدراسة التشريحية: -2-4

 :تحضير المقاطع النباتية -2-4-1

، األوراؽ...( ) اعبذر، الساؽ النباتية باختالؼ أنواعها من أجزاء نباتية فتيةيتم ربضَت اؼبقاطع  

 طريقة التقليدية .الوذلك ب Matricaria pubsences   اتللنب

  نريد عمل اؼبقاطع فيو يف قطعة منيوضع اعبزء النبايت أو العضو الذي Moelle de Sureau  وذلك

 بالعديد من اؼبقاطع، وذلك بواسطة شفرة حادة.لتسهيل عمل اؼبقاطع بشكل دقيق. نقـو 

 :توضع اؼبقاطع يف اؼباء اؼبقطر حىت ال ذبف. م نقـو بعملية التلوين حسب اػبطوات التالية 

  دقيقة.   20-15توضع اؼبقاطع يف ماء جافيل ؼبدة 

  مرات.  3تغسل اؼبقاطع جيدا باؼباء العادي 

 دقائق. 3 توضع اؼبقاطع يف ضبض اػبل ؼبدة 

  دقائق. 7توضع يف صبغة اخضر اليود ؼبدة 

  مرات.  3تغسل اؼبقاطع جيدا باؼباء العادي 

  دقيقة.  15توضع اؼبقاطع يف صبغة الكارمن الشيب ؼبدة 

  تغسل اؼبقاطع جيدا باؼباء العادي. م لبتار مقطعا رقيقا ونضعو على شروبة زجاجية مع قطرة ماء

       أو       ئي يف التكبَت تفحص العينة باجملهر الضو ونغطي بساترة.
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 الجبن الطازج أمير -2-5

 يتم صناعة اعبنب الطازج أمَت حسب اػبطوات التالية

 مرحلة استقبال الحليب -2-5-1

يستقبل اغبليب يف الوحدة من طرؼ جهة متخصصة بذلك، وذلك من طرؼ اؼبتعاملُت اؼبتعاقدين 

لصهاريج اغبليب بأنبوب ناقل موصوؿ خبزاف ذو عداد لقياس مع الوحدة حيث توصل الشاحنات اغباملة 

لًت/ الساعة، يتم قياس ضبوضة اغبليب ودرجة حرارتو قبل 15000اػبزاف إذل  باغبجم حيث تصل قدرة استيعا

وذلك الختبار نوعية اغبليب، يف حالة ما إذا كاف  تفريغو )يتم قياس اغبموضة باستعماؿ طريقة التعادؿ القلوي

ـ. يتعرض  اغبليب اؼبوجو °4سمح بتفريغو، م يبرر اغبليب إذل اؼبربدات ػبفض درجة حرارتو ؿ طازجا ي

 القشدة لعملية تنقية من األوساخ  والغازات ويتم ذلك داخل الفراز. صالستخال

 تنقية الحليب وتصفيته -2-5-2

غبليب، اتلفة زبتلف يف درجة نظافة وجودة ربصل الوحدة على ما ربتاجو من اغبليب من مصادر ـب

شحات ومنقيات من مصادر ـبتلفة، لذا هبب أف يبر خالؿ مر  على أوساخ وشوائب اليت تصل إليوتوي وقد وب

 (. Vignola, 2002) إلزالة ىذه األوساخ

 مرحلة استخالص القشدة -2-5-3

-30غٌت القشدة من اؼبادة الدىنية تبعا للطريقة اؼبستخدمة يف ربضَتىا، حيث يًتاوح بُت ىبتلف 

يتم اغبصوؿ على القشدة عن طريق تركيز نسبة الدىن يف اغبليب، زبتلف طرؽ فصل الدىن من  . 60%

 اغبليب على صور قشدة حيث يوجد أساسُت تبٌت عليهما طرؽ الفصل:
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ضي، تتناسب قوة اعبذب األرضي مع كثافة اؼبواد على ذلك لو ترؾ اغبليب قوة اعبذب األر  األساس األول:

 ـ(°20يف  3كغ/ـ920)ػ لفًتة تنجذب مكوناتو حسب كثافتها، حيث أف الكتلة اغبجمية للقشدة و اؼبقدرة ب

ـ( وىذا يسمح بصعود اؼبادة الدىنية على السطح °20يف  3كغ/ـ1036) أقل من الكتلة اغبجمية  للحليب

 ) ظاىرة الًتقيد(. القشدة مكونة

قوة الطرد اؼبركزي بواسطة الفراز وىي الطريقة اؼبستخدمة يف الوحدة، حيث يعاد تسخُت  األساس الثاني:

ـ. يبرر يف ـبروط الفرز حيث يتعرض اغبليب داخلو إذل قوتُت قوة اعباذبية من جهة °35اغبليب إذل غاية 

والقوة النابذة من جهة أخرى وبفعل ىاتُت القوتُت فاف اغبليب دبجرد دخولو للمخروط يواجو قوة نابذة أو 

ؿبور الدوراف  طاردة كبَتة جدا وباعتبار أف بالزما اغبليب ؽبا وزف نوعي أكرب من الدىن تطرد بعيدا عن

لًت من اغبليب  20000وتتجمع القشدة بالقرب من ؿبور الدوراف وزبرج من فتحتو القشدة. زبصص الوحدة 

غ/ؿ. تتعرض القشدة لعملية البسًتة ربت 330إذل  300لًت من القشدة بنسبة دىن 2200ألجل اغبصوؿ على 

ـ. م توجو بعد ذلك ػبزاف النضج وذلك °45ـ ؼبدة ثانية واحدة، م عند اػبروج تعدؿ على °92درجة حرارة 

 لها باستعماؿ اؼباء أو اغبليب(. عن طريق أنابيب التوصيل )تدفع القشدة داخ

 مرحلة التعديل -2-5-4

 (lait en puodre%0)من الدىن %0وفيها تعدؿ نسبة الدىن يف القشدة وذلك بإضافة حليب الغربة 

 اؼبستورد من طرؼ شركة أونيل فرنسا.

  ة إضافة البادئ أو مرحلة التسويةمرحل -2-5-5

تستعمل الوحدة نوعُت من البادئات يف صنع اعبنب الطازج أمَت، االوؿ بادئات ؿببة لدرجة حرارة 
وذلك بغرض إنتاج النكهة والثانية بادئات ؿببة لدرجة حرارة العالية ( Misophyles)معتدلة 

(Thermophyles) وذلك لغرض إنتاج اغبموضة(Jeant et al., 2008) . ربضر البادئات داخل خزانُت ؾبهزين
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دبحرؾ وجبهاز تربيد أو تسخُت مزود دبقياس لدرجة اغبرارة، يف خزاف النضج يتم خفض درجة حرارة القشدة 
السابقُت حيث تًتاوح نسبة البادئ  ـ م تضاؼ البادئات احملضرة داخل اػبزانُت°37ـ إذل °45من درجة 

لكل نوع من البادئ(. تقلب البادئات جيدا  %2ػ )بالنسبة عبنب األمَت تقدر ب % 5إذل  0.2اؼبضافة بُت 
ـ وربفظ يف ىذه الدرجة إذل °37لضماف توزيعها توزيعا متجانسا خالؿ القشدة يف اغبوض على درجة حرارة 

 أف تصل اغبموضة اؼبطلوبة.

 مرحلة النضج -2-5-6

أمَت، ويتم خالؽبا إنتاج اغبموضة والنكهة ساعات بالنسبة عبنب  5-4.5وتستغرؽ ىذه اؼبرحلة 

. وتتم  4.8-4.6بُت  pHدرجة دورنيك و 135-120اؼبطلوبُت من طرؼ البادئ حيث تصل اغبموضة اؼبطلوبة 

 لًت.  3000 دىذه اؼبرحلة داخل ثالث خزانات سعة الواح

 مرحلة الرحي -2-5-7

فما فوؽ مع عملية التحريك اعبيد وذلك هبدؼ  50ويف ىذه اؼبرحلة يتم رفع درجة حرارة اعبنب إذل 

رحي و تقطيع القشدة و اغبصوؿ على قواـ متجانس، كما يضاؼ فيها اؼبثبت هبدؼ حفظ اعبنب ؼبدة أطوؿ 

، و ملح الطعاـ. يضاؼ ملح الطعاـ للجنب إلعطائو  50ػتعُت على مستوى الوحدة ب الطعم اؼبميز من جهة يـو

 وقف النشاط ألتخمري الغَت مرغوب فيو من جهة أخرى. و

 مرحلة التعليب -2-5-8

ـ لتسهيل مروره يف °70-65يوجو اؼبنتج النهائي عرب أنابيب التوصيل وذلك بعد رفع درجة حرارتو إذل 

 125األنابيب اليت تكوف موصلة بآلة اػباصة بالتعليب وغلق علب اعبنب الطازج، حيث يكوف حجم كل علبة 
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تغلق العلب بواسطة ورؽ األؼبنيـو وتوضع داخل صناديق م ربفظ داخل غرؼ مزودة دبربدات. ويبثل . 3سم

 مراحل صناعة اعبنب الطازج أميػر ألىم ـبطط (09)الشكل
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 حليب أبقار طازج

 استخالص القشدة

 مرحلة التقوية

 2%مرحلة إضافة البادئ 

 

 مرحلة الرحي

 التعلػيب

 إضافة المنهكات الصناعية

 ملح + المثبت

 مرحلة النضج

pH= 4.6- 4.8 5- 6 سبعت  

ثانية 1م/°09 البسترة  

D°= 123- 135 
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 ـبطط مراحل صناعة اعبنب الطازج أميػر:(9) الشكل

 و الميكروبيولوجية ةالتحاليل الفيزيو كيميائي -2-6

 كيميائية-التحاليل الفيزيو -2-6-1

 الطفيفةنتبع نفس التحاليل لكل من اغبليب القشدة واعبنب مع بعض التغيَتات 

 الحليب  -2-6-1-1

 :الحموضة 

وىي كمية اغبمض يف اغبليب وتكوف يف  (Acidité titrable)تقاس اغبموضة التسححية للحليب 

 يرفض اغبليب.  % 0.20، حيث إذا زادت عن % 0.18 -0.15اغبليب الطازج بُت 

اليت تنتج عن ضبوضة كما تسمى أيضا باغبموضة الكلية واليت ىي ؾبموع كل من اغبموضة الطبيعية 

 اؼبركبات الطبيعية للحليب كالكازيُت، و اغبموضة اإلضافية تنتج عن ربلل مركبات اغبليب خصوصا الالكتوز

Ouhssine, 2007)) . 

  :الكثافة 

داخل ـببار حاوي على كمية من اغبليب. م  (themo-lactodensimétre)تقاس بواسطة اؼبكثاؼ 

ـ. وىي الكثافة اغبقيقية، أما إذا كانت درجة اغبرارة °15تقرأ الكثافة على التدرهبات مباشرة يف درجة حرارة 

 ـ.° 0.2ـ، إذا كانت أقل ننقص °1لكل  0.2أكرب نضيف 

 قياس  pH الحليب : 
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 .pHػ حيث كلما زادت اغبموضة ينقص ال 6.8و 6.6يًتاوح بُت 

 :تقدير نسبة الدهن 

أساس ىذا  تتخذ كأساس لتقدير شبن اغبليب عند شرائو، وأبسط طريقة لتقديرىا ىي طريقة جربر و

االختبار يعتمد على مزج اغبليب حبمض الكربيت الذي يقـو هبضم الربوتُت وتسهيل عملية فصل الدىن 

 يف أنبوب جربر. %1باستعماؿ قوة الطرد اؼبركز، تقرأ نسبة اؼبئوية للدىن حيث كل تدرهبة سبثل 

   :تقدير الجوامد الكلية ونسبة الرطوبة 

 عدا اؼباء حيث: يب ماىي عبارة عن اؼبواد اؼبكونة للحل

 100 ×وزف العينة(  -= )وزف اؼبادة الصلبة  %اؼبادة الصلبة الكلية

 أما اعبوامد الصلبة الالدىنية ىي عبارة عن اعبوامد الكلية فيما عدا الدىن

 اؼبادة الصلبة الكلية -100= %الرطوبة  

  تقدير نقطة تجمد الحليبFrezing point: 

ـ، ويرجع االلبفاض يف  °0.55-يتجمد اؼباء على درجة حرارة الصفر اؼبئوي بينما يتجمد اغبليب يف  

 .لتقدير نقطة ذبمد اغبليب Cryscope درجة التجمد اذل مكونات اغبليب الذائبة حيث يستخدـ جهاز

 القشدة: -2-6-1-2

 :الحموضة 
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 نفس الطريقة اؼبتبعة يف اغبليب

 :الكثافة 

ملل من القشدة وقمنا بوزهنا  10نلجأ إذل طريقة حسابية حيث أف الكثافة = الكتلة/ اغبجم، نأخذ  

 كبسب بالعالقة السابقة.

 :المادة الدهنية 

غ من القشدة ونضعها يف أنبوب جربر م نضيف ضبض 5نستعمل طريقة جربر حيث نقـو بوزف  

ملل من كحوؿ ايزوأمليك ونكمل اغبجم باؼباء ػبلق حرارة تعمل 1مع إضافة  1.525الكربيتيك وزنو النوعي 

 . (Ray, 1995)على حرؽ الدىوف 

 الجبن -2-6-1-3

 نستعمل نفس التحاليل والطرؽ اؼبستخدمة يف القشدة.

 التحاليل الميكروبيولوجية -2-6-2

اؼبنصوص تعطي فكرة عن درجة جودة اغبليب ومدة صالحيتو. حيث نقـو بالبحث عن البكتَتيا  

  ) الفلورا الكلية، بكتَتيا القولوف، البكتَتيا العنقودية، الساؼبونيال( عليها يف اعبريدة الرظبية لوزارة التجارة اعبزائرية

 كما قمنا يف عملنا ىذا.

 أخذ العينة بغرض التحليل -2-6-2-1
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يث يؤخذ اغبليب تأخذ العينة قبل التحاليل مباشرة يف ظروؼ معقمة داخل أنابيب اختبار معقمة ح 

والقشدة قبل البسًتة وبعدىا، أما بالنسبة للجنب فنأخذ علب الناتج النهائي يكوف العمل جبانب  5من اػبزاف 

ملل من كل عينة  1. تؤخذ العينة بواسطة ماصة معقمة حيث نأخذ  Beg Benzen)) ؽبب أو موقد بنزاف

 ونقـو بالتخفيف.

 طريقة التخفيف -2-6-2-2

ملل من  9ملل منها ونضعو يف  1نقـو بسلسلة من التخفيفات انطالقا من العينة األـ حيث نأخذ  

ملل من التخفيف األوؿ 1يرج األنبوب جيدا م نعيد الكرة بأخذ ،  (Edima, 2007)اؼباء الفيزيولوجي اؼبعقم 

ديل اؼباصة يف كل مرة. و ىكذا ... مع تب 100/1ونضعها يف اؼباء الفيزيولوجي فنحصل على زبفيف  10/1

 حيث أف التخفيفات  الثالثة األوذل تكوف ضرورية.

 البحث عن البكتيريا -2-6-2-3

  الفلورا الكليةFTAM (flores aérobie mésophiles totales)  

 PCAـ فوؽ وسط °30أياـ من اغبضن يف  3سبثل الكائنات الدقيقة اليت تعطي مستعمرات مرئية بعد 

 .( Bridson , 1995) (AOAC , 2005)   تعترب مؤشر جيد للنوعية

 بكتيريا القولون Coliformes 

وىي البكتَتيا الربازية وجودىا داللة على تلوث اغبليب ببكتَتيا األمعاء اؼبرضية وىي مؤشر جيد 

ملل من العينة اؼبراد اختبارىا ومن التخفيف إذل طبق بًتي معقم، نقـو  1للنوعية.بواسطة ماصة معقمة ننقل 

أو وسط ديزيكسي كوالت الكتوزي  (Mackonky agar) ملل من وسط الزرع ماكونكي أغار 15بسكب 
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(Désoxycholate lactosé)  وىذا األخَت ىو الوسط الذي استعملناه يف الدراسة، كبرؾ الطبق لؤلماـ و

ملل من الوسط كطبقة ثانية.  4اػبلف بعكس عقارب الساعة لتوزيع العينة، بعد تصلب الوسط نقـو بسكب 

ـ °44، و(Coliformes totaux)ساعة بالنسبة لبكتَتيا القولوف الكلية  48ـ ؼبدة °37يف درجة حرارة ربضن 

بعُت االعتبار األطباؽ اغباوية  نأخذحيث .  (Coliformes fécaux)بالنسبة لبكتَتيا القولوف اؼبقاومة للحرارة 

 مم. 0.5. تظهر اؼبستعمرات على شكل نقط ضبراء صغَتة بقطر مستعمرة 300ذل إ30  على 

 البكتيريا العنقودية Staphyloques aureus 

 التسمم الغذائي انتشارا، الوسط اؼبستعمل يف الكشف عنها ىوحيث تعد اؼبسؤولة عن أكثر أنواع 

Chapmans   ميكرولًت من العينة 100ملل من الوسط ويًتؾ حىت يتصلب ونأخذ  15، حيث نقـو بسكب

ساعة، تظهر مستعمراهتا بشكل مستعمرات ضبراء  48ـ مدة °37اؼبراد ربليلها وننشرىا على الوسط.وبضن يف 

  (Sutra, 1998 ;  Michel, 2002) . ؿباطة هبالة صفراء

  السالمونيالSalmonelle   

ملل من العينة أو التخفيف اؼبراد دراستو يف طبق بًتي على  0.1البحث عن ىذه البكتَتيا يكوف بنشر 

 ـ. °37ساعة على درجة حرارة  48، ربضن األطباؽ  Salmonella- Shigella (SS)سطح جيلوز 

ما تظهر بكتَتيا القولوف بلوف أضبر مستعمرات شفافة ؽبا مركز أسود، بينيعترب وجودىا نادر، تشكل 

 . (Michel et al, 2002) على ىذا الوسط

 ة المعطرات الطبيعية لجبن األميرإضاف -2-6-3
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اؼبعطرات الطبيعية ىي عبارة عن مواد خالية من أي إضافات كيميائية هتدؼ إذل ربسُت النوعية 

دوف اؼبساس بقواـ اؼبادة الغذائية، يف إطار تثمُت و استغالؿ اؼبوارد الطبيعية عبأنا يف دراستنا ىذه اذل   الذوقية

إضافة معطرات طبيعية مستخلصة من نباتات عطرية صحراوية، اؽبدؼ من دراستنا ىو معرفة مدى فعالية ىذه 

 ستغالؽبا كمواد حافظة طبيعية.:اؼبعطرات على بكتَتيا الالكتيك وضبوضة اعبنب مع دراسة إمكانية ا

 التركيز المناسب -2-6-4

أجرينا عدة ذبارب من أجل ضبط الًتكيز اؼبناسب للمستخلصات اؼبائية للنبتتُت اؼبضافة للجنب 

الطازج أمَت وذلك لغرض إعطاء النكهة اعبيدة دوف اؼبساس بالقواـ، حيث حضرنا اؼبستخلصات بطريقة 

 الغلياف والنقع. 

 الحموضة وتعداد بكتيريا الالكتي مراقبة  -2-6-5

بعد إضافة الكمية اؼبناسبة للمستخلصات اؼبائية )اؼبعطرات( للجنب األمَت وضبط النكهة، قمنا 

بثالث تتبعات  غبموضة اعبنب و تعداد بكتَتيا الالكتيك لؤلجباف اؼبعطرة و اعبنب بدوف معطر كل ساعة على 

دئات مباشرة، تتم عملية النضج على مستوى اؼبخرب حيث توضع األجباف مستوى اؼبخرب وذلك بعد إضافة البا

ـ. حيث كاف اؽبدؼ من ىذه التجارب ىو معرفة  مدى °37احملضرة اؼبنهكة يف حاضنة على درجة حرارة 

تأثَت اؼبعطرات على بكتَتيا الالكتيك وبالتارل على ضبوضة اعبنب، وأيضا العالقة بُت تعداد بكتَتيا الالكتيك 

 تزايد ضبوضة اعبنبو 

 تحضير التخافيف -2-6-6
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ملل من  العينة 1غ و أو بواسطة ماصة معقمة نأخذ 1نقـو بأخذ  (Spatule stirile) معقمة ملعقةبواسطة 

10ملل من اؼباء الفيزيولوجي اؼبعقم حيث كبصل على التخفيف  9اؼبراد ربليلها، نضعها يف أنابيب هبا 
-1

  ،

10 التخفيف بنفس الطريقة حىت نصل اذل
 (Michal et al, 2000)،  وذلك حسب 9-

 (Satura, 1998)  .وذلك بالنسبة لبكتَتيا الالكتيك اؼبكونة للبادئات اؼبستعملة يف صناعة األجباف الطازجة

ملل من كل زبفيف، 1الطريقة اؼبستعملة يف تعداد بكتَتيا الالكتيك ىي طريقة العد على األطباؽ حيث نأخذ 

ـ. °50وتربيده حىت  MRSنضعها يف طبق بًتي معقم. بعد إذابة وسط الزرع اؼبستعمل لبكتَتيا الالكتيك 

 -24ـ ؼبدة °37نسكب الوسط يف طبق بًتي الذي وبوي العينة اؼبخففة. بعد تصلب الوسط ويتم حضنها يف 

 ساعة حيث تتم ىذه العملية أماـ موقد بنزاف.      72
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 والمستخلصات المائية النشاطية الميكروبيولوجية للزيوت الطيارة -3

 السالالت الميكروبية -3-1

 بالنسبة للبكتيريا الممرضة -3-1-1

  :سالالت البكتيريا 

  اـموجبة الغرStaphylococcus aureus ATCC 25923   

  سالبة الغراـEscherechia coli ATCC 25922 , Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 

 بالنسبة لبكتيريا الالكتي  -3-1-2

 بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبعتدلة 

 بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبرتفعة 

  Technique de diffusionاالنتشار طريقة -3-2

، ىذه   0.5MC farlandبًتكيزىذه الطريقة تبُت مدى فعالية اؼبستخلص النبايت ضد البكتَتيا احملضرة 

10القيمة توافق ؾباؿ الًتكيز
8

 -10
    مل بكتَتيا اؼبقاسة بواسطة جهاز مطيافية األشعة فوؽ البنفسجية اؼبرئية7
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Spectrophotométre UV-V  .من الزيت األساسي ميكرولًت 10ػب شبعواؼبعقمة ت (ملم 6) اؼبمتصة ألقراصا  

 .  MHالزرع بًتي على سطح  وتوضع داخل علب

 

 

 تحضير الوسط الزراعي -3-2-1

  نذوب وسط(MH)  بالنسبة للبكتَتيا اؼبمرضة ، وسطMRS يف ضباـ مائي بالنسبة لبكتَتيا الالكتيك

 ـ .°95 حرارة ربت درجة

  مل من وسط 15نسكب MH أو MRS مليمًت يًتؾ يربد ويتجمد على  90يف علب بًتي ذات قطر

 .paillasse طاولة اؼبخربسطح 

 تحضير السالالت البكتيريا -3-2-2

ـ يف اؼبرؽ الغذائي °37سا يف درجة حرارة 24تنمى الساللة البكتَتيا اؼبراد استعماؽبا ؼبدة ليلة كاملة 

10قبل  إجراء التجربة ، يعدؿ الًتكيز إذل 
7

- 10
يف  احملضر خلية/ملل و ىذا بقياس الكثافة الضوئية للمعلق 8

سا حيث تكوف الكثافة الضوئية اؼبقاسة بواسطة  24-18اؼباء الفيزيولوجي عن طريق مزرعة نقية عمرىا مابُت 

 0.5MCنانومًت أو  625يف طوؿ موجة  0.1-0.08 جهاز مطيافية األشعة فوؽ البنفسجية  ؿبصورة مابُت

farland  :حبيث 

 فف باؼباء الفيزيولوجي إذا كانت بالزيادة، أو إذا كانت القراءة على اعبهاز ال توافق ىذه القيمة  لب

 دقيقة من ربضَته. 15نضيف مستعمرات بكتَتية إذا كانت بالنقصاف حيث يستخدـ اؼبعلق قبل 
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بالنسبة  )يف اؼبعلق البكتَتي،و يبسح على كامل الوسط اعباؼ (écouvillon)م يغمس ماسح قطٍت معقم 

 MH (Mueller Hinton)بالنسبة للبكتَتيا اؼبمرضة وعلى وسط ،  MRS نستعمل وسط لبكتَتيا الالكتيك

سم. و يكوف اؼبسح بشكل خطوط متالصقة مع 9ملم يف أطباؽ بًتي وبقطر  4،يكوف وسط الزرع بسمك   

 يف كل مرة.° 60مرات وتدوير الطبق بزاوية  3تكرير العملية 

  Aromatobiogrammeػ تحضير أقراص ال -3-2-1

تعقم، م (watmain)3 وسباف ملم من ورؽ الكروماتوغرافيا أو ورؽ الًتشيح 6ربضر أقراص بسمك 

إذل  ethanol ميكرولًت م اؼبزيج اؼبتكوف من الزيت األساسي اؼبخفف يف10تشبع األقراص بالزيت األساسي

 (10%،20%،50%، 100%)والًتاكيزبالنسبة للبكتَتيا اؼبمرضة  (%10، %20، %33.33 ،%50)تركيز ـبتلفة 

 )mg/ml)500من اؼبستخلص اؼبائي بًتكيز  ميكرولًت 10 ػػ، وتشبع األقراص ببالنسبة لبكتَتيا الالكتيك

أطباؽ روعة. نًتؾ توضع األقراص اؼبشبعة باؼبزيج فوؽ األوساط اؼبز  بالنسبة للمستخلصات اؼبائية للنبتتُت، م

 .ساعة 24ـ ؼبدة °37دقيقة م توضع يف اغباضنة ربت درجة  30على سطح طاولة اؼبخرب ؼبدة  بًتي

ميكرولًت(كشاىد على االختبار السليب، وأخر بو 10) Ethanol بو وبضر طبق بًتي

Gentamicine .كشاىد على االختبار االهبايب 
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 Etudes phytochimiques ةكيميائي-نتائج ومناقشة الدراسة الفيتو -1

 الرطوبة -1-1

وبتوي على  Matricaria pubsencesالتحاليل اؼبنجزة لتقدير نسبة رطوبة النباتات اؼبدروسة بينت أف نبات 

 الذي نسبة رطوبتو  Pituranthos chloranthusوذلك مقارنة بنبات (87.33%) رطوبة عاليةنسبة 

 Matricaria pubsencesاؼباء ؿ  ن. وىذا يدؿ على أف ؿبتوى النبات األخضر م(10)  الشكل (34.70%)

نسبة   الذي ال وبتوي على  Pituranthos chloranthus، على عكس الرطب لنباتا يبثل أكثر من ثلثي وزف

 ; .Migahid et al)ىبتلف ؿبتوى النبات من اؼباء على اختالؼ البيئة اؼبوجود فيها، ذكر كبَتة من اؼباء.

اليت تعيش فيها وذلك  ف ميكانيكية التأقلم تتغَت بتغَت الظروؼ البيئيةو حىت يف نفس النوع النبايت فإأن (1972

جنس  نباتات متداد جذورىا ومثاؿ ذلك)نبات حورل أو معمر( ، و أيضا بإ و دورة اغبياة اؼبائيبتغَت اعبهد 

ومن الظواىر الشائعة  ،Walter,1963))مًت 5إذل  الذي يبكن أف يصل طوؿ جذورىا  Pituranthosالقزاح

 (Orshan.1963).أيضا اليت يقـو هبا ىذا النوع من النباتات صغر األوراؽ وسقوطها يف فصل اعبفاؼ 

       

 M.pubscenesػػمحتوى الرطوبة ل        P.Chloranthusػػػػػمحتوى الرطوبة ل

 M.pubscensو  P.chloranthusؿبتوى الرطوبة للنبتتُت اؼبدروستُت:  (11)الشكل رقم
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 :للزيوت الطيارة  الكثافة النوعيةتقدير-1-2

   ) الكثافة النوعية ربدد نقاوة ونوعية الزيت، فقد اختلفت قيم الكثافة النوعية     
  

للزيت الطيار يف (

 ىي على التوارل:  Putiranthos chloranthusو  Matricaia pubsecensـ ؿ°20درجة حرارة 

تالؼ إذل ؿبتوى الزيوت . يرجع ىذا االخ -11 -الشكل رقم  )0.8937±0.0101 (و   (±0.4751 0.0460)

من الًتبينات األحادية واؼبركبة النتائج اليت ربصلنا عليها بالنسبة الكثافة الزيت العطري األساسية 

  d=0.8542 (2012مقاربة لنتائج اؼبتحصل عليها من قبل )زيدي،  Putiranthos chloranthusػل
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:ةكثافة الزيوت األساسي:  الشكل رقم(11)

 دود المستخلصات النباتيةمر  -2

استخلصنا الزيوت الطيارة من اعبزء اؽبوائي للنباتات اجملففة يف الظل بطريقة التقطَت 

حيث اختلف مردود الزيت بُت النبتتُت اؼبدروستُت، فالنسبة ؼبردود للزيت العطري  (Hydrodistilation).اؼبائي

يعد ضعيف مقارنة دبردود الزيت العطري  ، (0.058%)أعطى نسبة  M. pubsecensاؼبستخلص من 

يعد مردود ضعيف مقارنة  M. pubsecens ((0.058%ػػبالنسبة ل . P.chluranthus(%1.5)اؼبستخلص من 



 النتائج و المناقشة              الخامسالفصل  

 

70 

أما بالنسبة للمستخلصات اؼبائية فكاف اؼبردود على . (Makhlofi.2010) (%0.8)بالنتيجة اؼبذكورة من قبل 

 ( 12)أنظر الشكل رقم P.chloranthus. ػ بالنسبة ل %)17)و  M.pubsences ػبالنسبة ل%)13(التوارل

 

 
 مردود اؼبستخلص اؼبائي والزيت الطيار للنبتتُت: (12)الشكل رقم
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زيت أصفر باىت ذو رائحة مقبولة شبيهة برائحة 
 %1.5البسباس دبردود 
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 الدراسة التشريحية-3

 الدراسة التشريحية للساؽ-3-1

الحظنا تكوف البينية األولية اليت  M.pubsences من خالؿ اؼبقاطع العرضية للسيقاف الفتية للنوع

يف: البشرة، القشرة، اغبـز الوعائية، تتألف من أربعة مناطق نسيجية متباينة يف اللوف والشكل، اػباليا تتمثل 

 اللب.

  البشرة: تتكوف من صف واحد من اػباليا صغَتة اغبجم. تربز منها خاليا غدية كبَتة اغبجم مستديرة

 .(a)13الشكل الشكل متصلة مباشرة بإحدى خاليا البشرة 

 ـز الوعائية تتكوف القشرة: تتكوف من نسيج برانشيمي خالياه متوسطة اغبجم تتواجد بُت البشرة و اغب

 .( b) 13 لشكلامن أربعة إذل طبسة صفوؼ من اػباليا الربنشيمية اؼبتالصقة 

  اغبـز الوعائية: عددىا عشرة رباط باحمليط الدائر، تتكوف من اػبشب يف جهة الداخل واللحاء كبو

 اػبارج تتوزع يف شكل دائري.

  نسيج برنشيمي خالياه صغَتة باعبانب اللب: وبتل اعبزء األكرب من مساحة اؼبقطع،يتكوف من

القريب من األوعية اػبشبية، واؼبتوسطة اغبجم يف مركز اؼبقطع. خالياه غَت مًتاصة يوجد بينها 

 .تفراغا
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 الدراسة التشريحية للورقة -3-2

 الحظنا ما يلي:  Matricaria pubscens من خالؿ مالحظة اؼبقاطع العرضية يف األوراؽ للنوع

البشرة تتكوف من صف واحد من اػباليا صغَتة اغبجم متالصقة فيما بينها، تغلف بطبقة رقيقة من 

الكيوتيكيل، ربتوي على ثغور تكوف اػباليا اغبارسة فيها ؿباطة خباليا مساعدة تكوف كثافتها يف اعبهة السفلية 

اغبـز الوعائية يف العرؽ الرئيسي والعروؽ الثانوية تشبو تلك اؼبوجودة يف الساؽ، ؿباطة  (.a)14شكل الأكثر. 

بنسيج برنشيمي خالياه متالصقة متوسطة وصغَتة اغبجم، منطقة النصل تتكوف من طبقة القشرة يليها النسيج 

ربتوي على نوعُت من  العمادي خالياه متطاولة الشكل غَت متالصقة بينها فراغات. تليو طبقة البشرة اليت

الغدد اإلفرازية ، األوذل كبَتة اغبجم ؽبا شكل حبات الفاصوليا متصلة مباشرة بإحدى خاليا البشرة لسطحي 

  الورقة) الداخلي واػبارجي( ؽبا رأس مدبب نوعا ما ، والثانية صغَتة اغبجم مكونة من خليتُت متالصقتُت

 (c, d, e) 15شكل ال.ؿبمولة على حامل قصَت نوعا ما

 الدراسة التشريحية للجذر -3-3

 أظهرت اؼبقاطع التشروبية اؼبنجزة على اعبدر أنو يتكوف من: 

البشرة: نسيج واقي يتكوف من طبقة واحدة من اػباليا اؼبًتاصة ربيط هبا نتوءات ربتوي على أوبار  -1

 ماصة.

اغبجم، مضلعة الشكل القشرة: تتكوف من ثالثة إذل أربعة صفوؼ من اػباليا الربنشمية متوسطة  -2

 تنتهي القشرة بطبقة تدعى باألدمة الباطنة.

 اغبـز الوعائية: ربيط باحمليط الدائر -3

 شكلال غات كما يوجد ذبويف يف مركز اللباللب: مؤلف من نسيج برنشيمي خالياه بينها فرا -4

 (61 ) 
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 Matricaria pubscensلسيقاف فتية للنوع النبايتاؼبقاطع العرضية : 13 شكلال

  

  
: شكل اػبلميات الغدية bشكل الثغور  :a   مقطع عرضي يف السطح اػبارجي للورقة :14شكل ال         

 Matricaria pubscensيف بشرة نبات 

X10 

X10 

X40 

X10 

X40 

X100 X100 

X40 

a 

b 

a b 
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 Matricaria pubscensاؼبقاطع العرضية ألوراؽ النوع النبايت: 51 شكلال

 

  
 Matricaria pubscensاؼبقاطع العرضية عبذور النوع النبايت  :61 شكلال

 

X40 X10 

X40 X40 

X10 X10 
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d e 
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 Matricaria pubscensنتائج الدراسة التشريحية لنبات  مناقشة-3-4

اعبذور واألوراؽ الفتية لنبات  العرضية اليت مت إجراءىا يف السيقاف ومن خالؿ دراسة اؼبقاطع 

Matricaria pubscens  يتميز بوجود قشرة ضيقة نوعا ما، والذي ىو من العائلة اؼبركبة الحظنا أف السيقاف

كما أف النخاع )اللب( وبتل غالبية اؼبقطع، تنتشر اغبـز الوعائية على شكل دائري يف األسطوانة اؼبركزية.  

السطح اػبارجي للبشرة يتميز بوجود نوع واحد من الغدد اإلفرازية عبارة عن شعَتات غدية وحيدة اػبلية 

 ؿبمولة على عنق قصَت منغمد يف خاليا البشرة ومتصل اتصاؿ مباشر خباليا البشرة.

 السطح السفلي أكثر، أما يف حالة األوراؽ فتنتشر فيها الثغور يف السطحُت السفلي والعلوي، لكن كثافتها يف

كما تنتشر نوعُت من الشعَتات الغدية األوذل وحيدة اػبلية مشاهبة لتلك اؼبوجودة يف الساؽ إال أف كثافتها 

أكثر، والثانية ثنائية اػبلية تتميز برأس قممي كبَت اغبجم بيضاوي الشكل ؿبموؿ على عنق قصَت. كما ينتشر 

 .( glandular trichomes)عبارة اػبلميات غدية معنقة  يف الورقة نوع أخر من الغدد اإلفرازية

اإلختالؼ اؼبالحظ بُت نباتات العائلة اؼبركبة غالبا ما يكوف  (Metealfe et Chalk, 1979)حسب 

يف تركيب الورقة ومن بُت ىذه اؼبميزات توزع الثغور يف األوراؽ إضافة إذل وجود أنواع ـبتلفة من الغدد اإلفرازية 

واحمليطة باألوعية الناقلة تكوف كبَتة اغبجم وىذا ما  نسيج الوسطيػباليا الربنشمية اؼبكونة  لل، كما أف ا

أف الثغور يف  (Castro et al., 1997). كما يرى Matricaria pubscensالحظناه يف اؼبقاطع اؼبنجزة على 

 نباتات العائلة اؼبركبة تنتشر يف الوجهُت السفلي والعلوي للورقة ورباط بطبقة من الكيوتيكيل. 

غالبا ما تكوف  Matricariaأف طبقة الكيوتيكيل  يف جنس  (Cilliers et Kruger,1993)يشَت 

 ملساء.و ىذا ما الحضناه يف دراستنا.
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األنسجة اإلفرازية كمقياس تصنيف من أجل التمييز بُت أجناس  (Castro et al., 1997)يستخدـ 

 M.officinalisيتميز بوجود قنوات إفرازية شعَتات غدية و كػMatricariaالعائلة اؼبركبة.كما أف جنس 

(Lersten et Curtris, 1985 .) القنوات الغدية يف جنسMatricaria  مشاهبة لتلك اؼبوجودة يف العائلة اؼبركبة 

( (Corsi et Nencioni, 1995; Pagni et Masini,1999; Pagni et al, 2003 ، 

القنوات اإلفرازية اؼبوجودة يف جذور العائلة اؼبركبة زبتلف عن  (Radaelli et al, 1980,1982)كما أنو حسب 

ؤولة عن اؼبوجودة يف بقية األعضاء األخرى ليس فقط يف شكلها لكن يف اؼبواد اؼبفرزة منها فهي ليست مس

 إفراز الزيوت العطرية.

توجد على سطح بشرة بعض النباتات شعَتات غدية أحادية وثنائية اػبلية مسؤولة عن إفراز الزيوت 

 .العطرية وىذا ما جعلها ؿبل اىتماـ يف الصناعات العطرية و الغذائية من ضمنها نباتات العائلة اؼبركبة

بوجود خلميات غدية معنقة أو غَت Matricaria  كما تتميز بعض أجناس العائلة اؼبركبة كجنس

     تنتشر على سطح الورقة و متصلة خباليا البشرة (glandular  trichomes petiolate or unpetiolate)معنقة 

( (metcalfe et Chalk, 1979 .وحسب الدراسة اليت أجراىا (Abdel Bakey,1990)  تتميز العائلة اؼبركبة

ثنائية اػبلية تتميز بوجود رأس قممي كبَت اغبجم مستدير أو بيضاوي الشكل ؿبمولة بوجود شعَتات غدية 

 .على عنق قصَت وىذا ما الحظناه يف اؼبقاطع العرضية اليت قمنا بإقبازىا على األوراؽ
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 الدراسة منجزة على الجبن أمير نتائج -4

 كيميائية-التحاليل الفيزيو -4-1

لكل من اغبليب والقشدة اؼبستعملة يف صناعة اعبنب الطازج أمَت وكذا  ةكيميائيمثلت نتائج التحاليل الفيزيو  

 اعبنب الطازج أمَت كناتج هنائي للثالث ذبارب اؼبدروسة يف اعبداوؿ التالية:  

 كيميائية غبليب األبقار اؼبستخدـ يف صنع اعبنب الطازج أمَت-التحاليل الفيزيو:(2)جدول رقم

 حيث كانت النتائج كالتارل: 

نقطة 
 التجمد

اؼبستخلص 
اعباؼ 

الالدىٍت  
 غ/ؿ

 اؼبادة الدىنية

 غ/ؿ

 الكثافة

 °ـ20

 اغبموضة

D° 

 درجة اغبرارة

 °ـ

 التجارب

 

-0.52 83 33 1030 16.5 6 
1 

 

-0.55 85 32 1029 17 8 2 

-0.52 83 33.5 1031 16.5 15 
3 

 

 

يف  عدالت اغبموضة، نسبة اؼبادة الدىنيةمقبولة ىذا مقارنة دب (2)وتعد ىذه النتائج اؼبمثلة يف اعبدوؿ 

 . و اؼبستخلص اعباؼ الالدىٍت، نقطة التجمد  والكثافة اؼبعموؿ هبا يف مرسـو وزارة التجارة اغبليب
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 كيميائية للقشدة اؼبستعملة يف صناعة اعبنب الطازج أمَت-نتائج التحاليل الفيزيو  :(3)جدول رقم 

 اؼبادة الدىنية

 غ/ؿ

 الكثافة

 °ـ20

 اغبموضة

D° 

 درجة اغبرارة

 °ـ

 التجارب

 

340 0.975 14 45 1 

420 0.938 13 43 2 

350 0.988 13 42 3 

 

اؼبرسـو الوزاري من حيث ؿبتوى القشدة من اؼبادة وتعد ىذه النتائج موافقة للمعايَت اؼبعموؿ هبا يف 
 الدىنية وكذا ضبوضة وكثافة القشدة اؼبستعملة يف صناعة األجباف الطازجة

 لجنب الطازج أمَتلكيميائية -جدوؿ يبثل نتائج التحاليل الفيزيو :(4)جدول رقم 

 اؼبادة الدىنية

 غ/ؿ

 اغبموضة

D° 

 درجة اغبرارة

 °ـ

 التجارب

 

240 136 47 1 

236 133 38 2 

235 132 38 3 

       

نتائج التحاليل الفيزيوكيميائية للجنب الطازج أمَت والذي تتميز بصناعتو وحدة التل لصناعة  (4)مثل اعبدوؿ   

 .األلباف ومشتقاهتا وكانت نتائج التجارب الثالثة اليت قمنا هبا موافقة للمعايَت اؼبعموؿ هبا يف الوحدة
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الميكروبيولوجيا لحليب األبقار و القشدة الموجهة لصنع الجبن الطازج أمير والجبن التحاليل  -4-2

 التجارب الثالثة التي قمنا بها  أمير كناتج نهائي لمعدل

 :لتجارب الثالثة اؼبنجزةؼبعدؿ ا التحاليل اؼبيكروبيولوجيا (5)ثل اعبدوؿيب

 األبقار، القشدة الطازجة و اعبنب اؼبعلب أمَتالتحاليل اؼبيكروبيولوجيا غبليب :   (5)جدول رقم 

اعبنب اؼبعلب 
 األمَت

 القشدة الطازجة

 

حليب 
 األبقار

 العينة

 التحاليل

Ufc/ml 

بعد 
البسًتة

Ufc/ml 

 قبل البسًتة

Ufc/ml 

Ufc/ ml 

 

 

 La flore totaleالفلورا  الكلية 15     5     - -

 Coliformesولوفقبكتَتيا ال 15           - -

- - -     15 

 بكتَتيا القولوف الربازية

Coliformes fécaux 

 Salmonelleسلمونيال - - - -

- - - 10
2

 

 اػبمائر واألعفاف

Levures et moisissures 

 : نتائج سلبية )عدم وجود نمو( -
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 إضافة المعطرات الطبيعية لجبن األمير-4-3

 األميرنتائج إضافة المعطرات الطبيعية لجبن 1- -4-3

 التركيز المناسب-4-3-1-1

الًتكيز اؼبناسب للمستخلصات اؼبائية للنبتتُت اؼبضافة للجنب الطازج  عدة ذبارب من أجل ضبط بعد

    األوذل لنبتة أمَت وذلك لغرض إعطاء النكهة اعبيدة دوف اؼبساس بالقواـ، كانت الًتاكيز اؼبناسبة ىي بالنسبة ل

Pituranthos chloranthus  وبالنسبة للنبتة الثانية النقع  احملضرة بطريقة Matrcaria pubscens  احملضرة

غ من اعبنب الطازج 50/من اؼبستخلص اؼبائي  ملل1:على التوارل بطريقة الغلياف والنقع كانت الًتاكيز اؼبناسبة

ملل من اؼبستخلص اؼبائي احملضر  1.5غ و 50/ملل من اؼبستخلص اؼبائي احملضر بطريقة الغلياف  2.5أمَت و  

ي اللجنة الذواقة أوذلك حسب ر  ملل. 150/غ15وذلك بًتكيز غ من اعبنب الطازج أمَت 50/بطريقة النقع 

 اؼبتمثلة يف عماؿ اؼبخرب يف وحدة التل.

 الحموضة وتعداد بكتيريا الالكتي مراقبة  -4-3-1-2

)اؼبعطرات( للجنب األمَت وضبط النكهة، قمنا بعد إضافة الكمية اؼبناسبة للمستخلصات اؼبائية 

بثالث تتبعات  غبموضة اعبنب و تعداد بكتَتيا الالكتيك لؤلجباف اؼبعطرة و اعبنب بدوف معطر كل ساعة على 

 حيث توضع األجباف مستوى اؼبخرب وذلك بعد إضافة البادئات مباشرة، تتم عملية النضج على مستوى اؼبخرب

ساعات بالنسبة عبنب أمَت  6إذل  5ـ. وتتم عملية النضج يف °37ضنة على درجة حرارة ة يف حاهكاحملضرة اؼبن

بدوف معطرات بينما اختلف عدد ساعات عملية النضج بالنسبة لؤلجباف اؼبعطرة  فيما بينها ومقارنة باعبنب 

 الطازج أمَت الطبيعي خارل من اؼبنكهات.
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حيث عدد الساعات بالنسبة لؤلجباف  الحظنا أف عملية النضج استغرقت وقت نضج أقل من

اؼبعطرة.حيث كاف اؽبدؼ من ىذه التجارب ىو معرفة  مدى تأثَت اؼبعطرات على بكتَتيا الالكتيك وبالتارل 

 على ضبوضة اعبنب، وأيضا العالقة بُت تعداد بكتَتيا الالكتيك وتزايد ضبوضة اعبنب.

 :نتائج اؼبتحصل عليها يف اؼبنحٌت التارلمثلنا ال

نحٌت ؼبعدؿ الثالث ذبارب اؼبنجزة لتعداد بكتَتيا الالكتيك بداللة الزمن بالنسبة لؤلجباف اؼبعطرة  مقارنة م

 الطبيعي:باعبنب الطازج 

منحٌت ؼبعدؿ الثالث ذبارب اؼبنجزة لتعداد بكتَتيا الالكتيك بداللة الزمن بالنسبة : (17)الشكل رقم  
 الطبيعي. لؤلجباف اؼبعطرة  مقارنة باعبنب الطازج
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منحٌت ؼبعدؿ الثالث ذبارب اؼبنجزة لتتبع  درجة اغبموضة بداللة الزمن بالنسبة لؤلجباف اؼبعطرة  مقارنة باعبنب 

 الطازج الطبيعي:

 

منحٌت ؼبعدؿ الثالث ذبارب اؼبنجزة لتتبع  درجة اغبموضة بداللة الزمن بالنسبة لؤلجباف : (18)الشكل رقم 
 الطازج الطبيعي اؼبعطرة  مقارنة باعبنب

 مناقشة نتائج إضافة المعطرات الطبيعية لجبن األمير -4-3-2

ساعات متتالية وذلك بالنسبة للجنب الطبيعي  5م قياس اغبموضة التسححية بدرجة دونيك ؼبدة ػت

األجباف اؼبعطرة ترصبة ىذه النتائج يف شكل منحنيات ، حيث ركزنا على مقارنة منحٌت  و خارل من اؼبعطرات

اعبنب الطبيعي دبنحنيات األجباف اؼبعطرة، كما قارنا األجباف اؼبعطرة فيما بينها وذلك بالنسبة ؼبستخلص كل 

قارنة بينها وذلك من خالؿ اؽبدؼ من ىذا ىو معرفة عمل اؼبعطرات الطبيعية واؼب وكافمن النبتتُت اؼبضافتُت. 

بقدرهتا وبدد مبو بكتَتيا الالكتيك ونوعيتها  إذ أف ،  قياس اغبموضة التسححية و تعداد بكتَتيا الالكتيك

 .على إنتاج ضبض الالكتيك
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بدأنا بتتبع اغبموضة انطالقا من القشدة اؼببسًتة خالية من اؼبنكهات والبادئات وقد تراوحت 

، أما بعد إضافة اؼبستخلصات اؼبائية للنبتتُت الحظنا اختالؼ طفيف يف قيم D°45إذل  D°40اغبموضة بُت 

ضبوضة األجباف اؼبعطرة مقارنة باعبنب الطبيعي وذلك بعد ساعة واحدة من اغبضن حيث تراوحت قيم 

ويرجع التقارب يف قيم اغبموضة إذل مرحلة التأقلم لبكتَتيا البادئ مع وسط  D°62و  D°54اغبموضة بُت 

 الزرع. 

قيم اغبموضة التسححية بالنسبة لؤلجباف كما  للحضن الحظنا ارتفاع يف منحنيات بعد الساعة األوذل

نالحظ تباين يف منحنيات  قيم اغبموضة بُت األجباف اؼبنكهة و اعبنب الطبيعي و األجباف اؼبنكهة فيما بينها، 

 كل ذبربة من التجارب الثالثة اؼبدروسة يكوف منحٌت اعبنب الطبيعي ىو األقل من حيث قيم اغبموضة يف و

يكوف دائما و . نالحظ تزايد يف منحنيات اغبموضة بعد كل ساعة من التتبع (18)وذلك مبُت يف الشكل 

اؼبستخلص اؼبائي لنبات بمنحٌت اعبنب الطبيعي) الشاىد( ىو األدىن من بقية اؼبنحنيات، أما عن اعبنب اؼبعطر 

قيم اغبموضة التسححية  اؼبعرب عنها بدرجة دورنيك يف القرطوفة احملضر بطريقة النقع يكوف األعلى دائما  

بالنسبة للمنحنيات األخرى. نرجع ارتفاع ضبوضة الوسط إذل مرحلة التزايد البكتَتي )النمو اللوغارسبي( حسب 

اؼبرحلة ىي مرحلة إنتاج ضبض الالكتيك انطالقا من زبمر سكر منحٌت التزايد البكتَتي، حيث تعد ىذه 

   pHػىذا االلبفاض يف ال ويساىم،  pHػأف ضبض الالكتيك ىو اؼبسؤوؿ عن االلبفاض يف ال إذالالكتوز. 

وتكدس ضبض الالكتيك على زبثر األجباف وإعطائها القواـ اؼبتماسك إضافة إذل ذوؽ ونكهة فبيزة، وتعد ىذه 

نوي وبالتارل تكدس ضبض الالكتيك و ي مرحلة التزايد البكتَتي دبرحلة تزايد نواتج االستقالب الثااؼبرحلة أ

 .اؼبواد اؼبنكهة اؼبتمثلة يف الغازات
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حسب منحٌت التزايد البكتَتي اؼبشار إليو يف اعبزء النظري فإف تكدس النواتج الثانوية يف الوسط 

يصبح مثبط للبكتَتيا وىذا ما يصلنا إذل مرحلة الثبات و من م مرحلة الًتاجع اليت ال نالحظها يف منحنيات 

 ىذاـ  والتحريك اعبيد و °65وذلك بسبب تسخُت اعبنب إذل درجة  (18)اغبموضة اؼبشار إليها يف الشكل 

للتأكد من توقف عملية التخمر إضافة إذل ؾبانسة اؼبنتوج فبا يسبب موت بكتَتيا البادئ عندما تصل ضبوضة 

 وىي اغبموضة اؼبثالية اؼبميزة عبنب أمَت اػباص بوحدة التل. وقد استخلصنا أف  D- 130°D°120اعبنب إذل 

ؤلجباف اؼبعطرة بنبات القرطوفة سوءا احملضرة بطريقة لساعات بالنسبة  4تستغرؽ  يف الغالب مرحلة النضج

د( واعبنب اؼبعطر بنبات النقع أو الغلياف وذلك يف التجارب الثالثة اؼبنجزة، على عكس اعبنب الطبيعي)الشاى

تعد ىذه  4و 5و 6يف الساعات بُت  واضحا ىذا االختالؼ يكوف ساعات. و 6إذل  5ستغرؽ القزاح فت

( بالنسبة لؤلجباف اؼبنكهة  )بالزعًت، النعناع، البسباس 2010) مرواين،  تائج مقاربة للنتائج اؼبتخلصة من قبلالن

.)  و الثـو

ىذا االختالؼ يف  تأثَت اؼبستخلصات اؼبائية اؼبستعملة يف تعطَت اعبنب وتباين قيم اغبموضة  يعود و

)الشاىد( إذل اختالؼ اؼبكونات الفعالة للنباتات اؼبستعملة  بالنسبة لؤلجباف اؼبعطرة مقارنة باعبنب الطبيعي

ذل طرؽ استخالصها. وكما أف بكتَتيا البادئ استعملت اؼبواد الفعالة اؼبوجودة يف اؼبستخلصات إإضافة 

 اؼبضافة يف عملية استقالب سكر الالكتوز وربويلو إذل ضبض الالكتيك.

ود فروؽ معنوية يف قيم اغبموضة بُت اعبنب ف الدراسة اإلحصائية اليت قمنا هبا بينت وجإ

 : (06)النتائج موضحة يف اعبدوؿ رقم  و Studentاألجباف اؼبعطرة وذلك حسب اختبار الطبيعي)الشاىد( 
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 Student مقارنة متوسطات اغبموضة حسب : (06)جدول رقم 

 اعبنب الطبيعي  األوؿاؼبعطر  اؼبعطر الثاين  اؼبعطر الثالث

 

0.5774±136** 

SD : 1.000 

 

0.8819±143.78*** 

SD : 1.5280 

 

0.3333 ±***138.7 

SD : 0.5774 

 

128 ±0.5774 

SD : 1.000 

 : اؼبستخلص اؼبائي لنبات القرطوفة احملضر بطريقة الغلياف.األوؿاؼبعطر 

 اؼبعطر الثاين: اؼبستخلص اؼبائي لنبات القرطوفة احملضر بطريقة النقع.

 اؼبستخلص اؼبائي لنبات القزاح.اؼبعطر الثالث: 

 (Significative à 5%) *  الفرؽ معنوي عندα  =5% 

Moyanne± SEM     N=3 

فرؽ جد معنوي بُت اعبنب الطبيعي واألجباف اؼبعطرة خاصة  يوجد وأن (06)نالحظ من اعبدوؿ رقم 

بالنسبة للجنب اؼبعطر باؼبعطر الثاين وىذا يرجع لفعالية اؼبواد اؼبوجودة يف مستخلص نبات القرطوفة وأيضا إذل 

 طريقة االستخالص اؼبستعملة. 

و بقياس ضبوضة يف نفس الوقت الذي قمنا في MRSوقد قمنا بتعداد بكتَتيا الالكتيك على وسط 

ساعات فقط . قمنا باقباز ثالث ذبارب وترصبت نتائج التجارب الثالثة يف شكل منحٌت معرب  5اعبنب وؼبدة 

بدأت من الصفر ( 17) . حيث نالحظ أف منحنيات التزايد البكتَتي اؼبمثلة يف الشكل(17) عنو يف الشكل

سبيزت منحنيات التعداد  ادئ )قبل إضافة البادئ(.ونرجع ىذا إذل أف القشدة اؼببسًتة خالية من بكتَتيا الب

واليت تعترب كمعدؿ للتجارب الثالثة بغياب مرحلة التأقلم وبداية التزايد يف  (17)البكتَتي اؼبمثلة يف الشكل 

وسط الزرع باؼبكونات الضرورية للنمو إضافة  النمو البكتَتي انطالقا من الساعة األوذل ونرجع ذلك إذل غٌت
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عملية زرع البادئ يف  تستخدـ الطريقة غَت اؼبباشرة يقة اؼبستعملة يف الزرع حيث أف يف وحدة التلإذل الطر 

(culture semi-dérecte)  حيث تتعرض البادئات لعملية التنشيط ربضر يف حوض بو وسط مغذي وذلك

وضحت منحنيات التزايد و  ،لتسريع مبوىا وتكاثرىا وأيضا اختزاؿ وقت النضج وذلك بغياب مرحلة التأقلم

البكتَتي للثالث ذبارب اليت أجريناىا أنو يف الساعة األوذل يوجد تقارب يف عدد بكتَتيا الالكتيك حيث 

 . يرجع ((17)الشكل )أوضحت اؼبنحنيات تطابقا للجنب الطبيعي واألجباف اؼبعطرة  بالنسبة للتجارب الثالثة 

درجة النشاط. أما بعد الساعة األوذل من النضج بدأ االختالؼ إذل أف بكتَتيا الالكتيك كانت يف نفس ىذا 

دل يظهر أي و يظهر بُت منحٌت اعبنب اؼبعطر بنبات القرطوفة ومنحٌت اعبنب خارل من اؼبعطرات )الشاىد(، 

و اعبنب الطبيعي، ظهر االختالؼ جاليا بُت  القزاح اختالؼ يذكر بُت منحٌت اعبنب اؼبعطر دبستخلص نبات

طبيعي) الشاىد( األجباف اؼبعطرة يف الساعات الرابعة و اػبامسة من النضج بالنسبة للتجارب الثالثة و اعبنب ال

 سبثل ىذه اؼبرحلة اؼبرحلة اللوغارسبية.

) منحٌت معدؿ التزايد البكتَتي للتجارب  (18)استخلصنا من خالؿ اؼبنحنيات اؼبوضحة يف الشكل 

رجع ييف األجباف اؼبعطرة يفوؽ عددىا يف اعبنب الطبيعي،  logUFc/ml))الثالثة( أف عدد بكتَتيا الالكتيك

ىذا التزايد البكتَتي إذل تأثَت اؼبواد الفعالة احملتواة يف اؼبستخلصات اؼبائية اؼبستعملة وىذا ما يؤثر على نشاط 

 اعبنب اؼبعطر باؼبستخلص اؼبائي لنبات القرطوفة احملضر بطريقة النقع وبتل الصدارة استخلصنا أف البكتَتيا.

 (.logUFc/ml)من حيث عدد بكتَتيا الالكتيك دائما

منحٌت التزايد البكتَتي اؼبشار إليو يف اعبزء النظري فإنو بعد اؼبرحلة اللوغارسبية تأيت مرحلة  من خالؿ

 (17)يت ال نالحظها يف منحنيات التعداد البكتَتي اؼبشار إليها يف الشكل الثبات  و من م مرحلة الًتاجع ال

ليها من قبل إسابقا بسبب عملية تسخُت اعبنب أمَت عند الوصوؿ إذل اغبموضة اؼبثالية اؼبشار  لو وىذا ما أشرنا
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كتَتيا وحدة التل فبا يؤدي إذل موت بكتَتيا الالكتيك، وذلك حسب ما الحظناه عندما قمنا بتعداد ب

خلو الناتج النهائي أي جنب أمَت اؼبعلب من بكتَتيا الالكتيك. وكانت نتائج مقارنة ، الالكتيك للناتج النهائي 

جباف اؼبعطرة مع اعبنب الطبيعي على التوارل ىي من حيث تعداد بكتَتيا الالكتيك لؤلمتوسط التجارب الثالثة 

.كما أف الدراسة 8%بالنسبة للمعطر الثالث، 12.26%، بالنسبة للمعطر الثاين %8.25: بالنسبة للمعطر األوؿ

 بُت اعبنب الطبيعي( log Ufc/ml) اإلحصائية اليت قمنا هبا بينت وجود فروؽ معنوية يف تعداد بكتَتيا الالكتيك

 :(07)و النتائج موضحة يف اعبدوؿ  Studentاألجباف اؼبعطرة وذلك حسب اختبار )الشاىد( 

 

 Student حسب  عدد بكتَتيا الالكتيكمقارنة متوسطات : (07) رقم جدول

  اعبنب الطبيعي  اؼبعطر األوؿ  اؼبعطر الثاين  اؼبعطر الثالث 

0.3634±8.4580   

SD : 0.6294 

9.5370 ±0.1242*** 

SD : 

8.964* 0.2266± 

SD : 0.3925 

8.042±9644 0.0 

SD : 0.1670 

 

 البكتَتيا 

 P˂0.0007 P˂ 0.0201   

 : اؼبستخلص اؼبائي لنبات القرطوفة احملضر بطريقة الغلياف.األوؿاؼبعطر 

 اؼبعطر الثاين: اؼبستخلص اؼبائي لنبات القرطوفة احملضر بطريقة النقع.

 اؼبعطر الثالث: اؼبستخلص اؼبائي لنبات القزاح.

N= 3 

(Significative à 5%) * الفرؽ معنوي عندα=5% 

Moyenne ± SEM 
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حيث كلما زاد النمو استخلصنا أيضا أف ىناؾ عالقة طردية بُت ضبوضة اعبنب والتزايد البكتَتي 

سبثلت يف ( 19)ضبوضة اعبنب. وقد أوضحنا ىذه العالقة بدراسة إحصائية فبثلة يف الشكل  البكتَتي زادت

 (corrélation)دراسة االرتباط 

 

 acidité)و اغبموضة التسححية  (log ufc/ml)بكتَتيا الالكتيكمنحٌت االرتباط بُت عدد : (19)الشكل رقم

tétrable) 

واغبموضة  كمن خالؿ دراسة االرتباط تبُت أنو يوجد عالقة طردية اهبابية بُت عدد بكتَتيا الالكتي

استخلصنا أنو يوجد توافق اهبايب بُت مبو بكتَتيا  .(19)ما ىو موضح يف الشكل  وذلك ( (r= 0.99حيث أف 

 .الالكتيك وزيادة اغبموضة

حيث أف اؼبسؤوؿ عن زيادة ضبوضة اعبنب ىو  (Feeny et al, 2001) ىذه النتائج توافق ما أشار إليو

كما   ضبض الالكتيك الذي يعترب الناتج األساسي لعملية التخمر الالكتيكي الذي تقـو بو بكتَتيا الالكتيك،

وىذا ما وبدث يف اؼبرحلة    pHػػػوأف الزيادة يف اغبموضة و تكدس ضبض الالكتيك ينتج عنو البفاض يف ال

y = 29,916x - 144,9 
R² = 0,9998 
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وىذا ما تعذر  .((Sylla et al, 2005اؼبتسارعة ) اللوغارسبية(  حسب منحٌت التزايد البكتَتي اؼبوضح من قبل 

 اؼبنجز فيها عملنا التطبيقي يف وحدة التل .مًت يف الفًتة  pH علينا دراستو نظرا لعدـ توفر جهاز 

يوجد فروؽ جد معنوية بُت  والدراسة اإلحصائية  استخلصنا أنومن خالؿ التجارب اليت أقبزناىا 

)الشاىد( واألجباف اؼبعطرة باؼبستخلصات اؼبائية للنباتات ) القرطوفة و القزاح(  متوسط ضبوضة اعبنب الطبيعي

حيث أف اؼبعطر اؼبستخلص من نبات القزاح ( (log ufc/mlتَتيا الالكتيك على عكس متوسطات  تعداد بك

دل يظهر أي فروؽ معنوية عن اعبنب الطبيعي )الشاىد( من حيث متوسط تعداد بكتَتيا الالكتيك، بينما 

أظهرت اؼبستخلصات اؼبائية للنبات القرطوفة ) بطريقة النقع والغلي( نتيجة ـبتلفة حيث كاف الفرؽ معنوي 

لجنب اؼبعطر دبستخلص نبات القرطوفة احملضر بطريقة الغلي و جد معنوي  للجنب اؼبعطر دبستخلص نبات ل

القرطوفة  احملضر بطريقة النقع. ومن ىنا نستخلص أف ضبوضة اعبنب ومبو بكتَتيا الالكتيك يتأثر بدرجة 

 .  ستخلص النبايت وطريقة االستخالصمتفاوتة على حسب نوع اؼب

أف إضافة  خلصنا من نتائج من اؼبنحنيات والدراسة اإلحصائيةعليو  حصلنابنا وما من خالؿ ذبار 

تنشيط بكتَتيا البادئ و بالتارل  توطنة يف اعبنوب اعبزائري أدت إذلمستخلصات مائية لنباتات طبية عطرية مس

 زيادة ضبوضة اعبنب فبا أعطاه ذوؽ وقواـ جيد و يرفع القيمة الصحية للجنب.

التوابل ؽبا فعالية ضد ميكروبية جيدة عند استعماؽبا يف األغذية كمعطرات أو مواد حافظة كتأثَت 

  Bacillus cerus, Bacillus subtilis (Ueda et al 1982)بعض مستخلصات التوابل على بكتَتيا 

أف اؼبستخلصات احملضرة من الكسربة  ( ,.1994Drmadji et al ) حسب الدراسة اؼبنجزة من طرؼ 

على عكس  Eschirichia coli , Staphylococus aureusوالثـو تعمل على تثبيط مبو البكتَتيا اؼبمرضة مثل 

 ، بكتَتيا الالكتيك حيث حفزت ىذه اؼبستخلصات مبو  مزارع بكًتيا الالكتيك
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الطيار لنبات القرطوفة يف زيادة يف دراستو مستخلص الزيت ( Makhelofi  (2010, كما استعمل

 ,Eschirichia coli  .     مدة  حفظ الزبدة، بينما كاف لو تأثَت تثبيطي على البكتَتيا اؼبمرضة

Staphylococus aureus  وىذا ما خلصنا لو من خالؿ دراستنا أف مستخلص نبات القرطوفة زاد من تنشيط

 .12.26%رنة مع اعبنب الطبيعي وذلك بنسبة بفرؽ معنوي مقاوضبوضة اعبنب  بكتَتيا الالكتيك

وقد بينت بعض الدراسات أف عدد بكتَتيا الالكتيك يف كل عينات اعبنب اؼبعطرة بكل من )النعناع، 

 إليو مرواين وىذا ما أشارت( ,2002Agboola et Tesic) الليموف، الروباف( ال يتغَت معنويا خالؿ النضج

، ىذا ما توصلنا إليو يف دراستنا أف اعبنب باؼبستخلص اؼبائي للزعًت يف دراستها من خالؿ تعطَت (2010)

اؼبستخلص اؼبائي لنبات القزاح أعطى طعم وقواـ جيد للجنب بدوف وجود فروؽ معنوية من حيث عدد بكتَتيا 

 الالكتيك مقارنة باعبنب الطبيعي)الشاىد(.

الزيت العطري لنبات القرطوفة يساىم يف حفظ   أف مستخلص( Makhelofi  2010 ,) وكما أثبت

يف اليـو األوؿ للحفظ، وأيضا % 1الزبدة وأنو تزداد ضبوضة الزبدة اؼبضاؼ إليها الزيت العطري القرطوفة بنسبة 

من اليـو األوؿ  3  107إلى  2  103)نتيجة تعداد الفلورا اؽبوائية الكلية بالنسبة للزبدة غَت اؼبعطرة أكرب بكثَت 

10)مقارنة ب الزبدة اؼبعطرة بالزيت العطري  (75إذل اليـو 
( . 90إذل  15من اليـو       107إذل  1.2 3  يـو
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 ضد بكتيريا للمستخلصاتالالنشاطية  -5

 ضد بكتيريا للمستخلصاتالنتائج  النشاطية -5-1

 ئية فبثلة يف اعبداوؿ التالية: اؼبانتائج النشاطية ضد بكتَتيا للزيت األساسي و اؼبستخلصات 

اؼبعرب عنها Pituranthos chloranthus النشاطية الضد بكتَتيا للزيت األساسي لػ: :(08)جدول رقم 
 باؼبيليمًت

 

Ethanol 

 

10% 

 

20% 

 

33.33% 

 

50% 

 

 التخفيف البكتَتيا

- R R R       R 
E.coliATCC25922 

 

- 
6.1 0,07 

 

7.766       

 

9.933 0,013 

 

10,5 0,25 

 

Pseudomonas 

aeruginosaATCC27853 

- 

10,833 0,083 

 

 

10,933 0,013 

 

 

12,666 0,093 

 

 

14,633 0,103 
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   باؼبيليمًتاؼبعرب عنها  Matricaria pubescenػs ػل النشاطية الضد بكتَتيا للزيت األساسي (:09) جدول رقم
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  النشاطية الضد بكتَتيا للمستخلصات اؼبائية :(10)  جدول رقم
Matricaria pubescens   اؼبعرب عنها باؼبليمًت  Pituranthos chloranthus و 

 
 اؼبستخلص اؼبائي لػ

pituranthos chloranthos 
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 نالحظ أف:  (10و 09، 08)من اعبداوؿ  

اؼبستخلص اؼبائي كدليل كاف التأثَت على شكل ىالة تثبيط حوؿ القرص اؼبشبع بالزيت األساسي أو 

ػ اؼباء كشواىد سالبة وال و Ethanol على عدـ مبو الكائنات اجملهرية يف ىذه اؼبنطقة، استعمل

Gentamicine.كشاىد موجب 

S.aureus  لكل من ُتاألساسي للزيتيُتأكثر األنواع البكتَتيا حساسية وذلك بالنسبة ىي 

M.pubescens  وP.chloranthosو  (50%)الًتكيزيف 14.63±0.103ملم و47.8±0.07وذلك هبالة تثبيط

ملم يف الًتكيز  10.83±0.083ملم ، 16.9±0.03و %)20)ملم يف الًتكيز  12.66±0.09ملم،  0.13±44.7

 على التوارل. 10%

E.coli ػ ىي أثر األنواع البكتَتيا مقاومة بالنسبة للزيت األساسي لP.chloranthos  حيث دل تبدي

أبدت حساسية نوعا ما ضعيفة  M.pubescensػ التخافيف، أما بالنسبة للزيت األساسي لأي تأثَت يف كل 

 ملم يف 9.166±0.083و %20ملم يف الًتكيز9.66±0.163، %50يف الًتكيز  ملم 14.8±0.04هبالة تثبيط

فقد أبدت حساسية ضعيفة وذلك بالنسبة للزيوت األساسية لكل  P.aeruginosaػ أما بالنسبة ل.%10الًتكيز

ملم على التوارل يف 10.5± 0.25ملم و 12.9±0.03وذلك هبالة تثبيط P.chloranthosو M.pubescensمن 

 .%50الًتكيز

أكرب حساسية  M.Pubescensبالنسبة للمستخلصات اؼبائية أبدى اؼبستخلص اؼبائي ؿ  أما

. أما عن على التوارل(500mg/l)يف الًتكيزملم 15و  ملم20 ذلك هبالة تثبيط  S.aureusو E.coliعلى

P.aeruginosa الًتكيزدل تبدي أي حساسية ذباه اؼبستخلصات اؼبائية للنبتتُت يف .(500mg/l) 
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مت اختبار اؿ )الشاىد السليب( ودل نسجل أي نشاطية ضد األنواع البكتَتيا اؼبدروسة. من أجل معرفة 

نوع تأثَت الزيت الطيار على البكتَتيا )مثبط، قاتل(، قمنا بتمرير ماسح قطٍت م مت إدخالو يف أنبوب اختبار بو 

فكانت النتيجة تعكر ؿبتوى  ـ،°37سا يف درجة حرارة 24 -سا18سائل مغذي، ربضن األنابيب مدة 

 األنابيب فبا يدؿ على أف تأثَت الزيت كاف مثبط.  

نتيجة النشاطية ضد البكتَتيا للزيت األساسي واؼبستخلص اؼبائي يوضح  (20)و الشكل 

 .50%اؼبعرب عنها باؼبليمًت يف الًتكيز P.chloranthusو  M.pubescensػل

 

 P.chloranthusوM.pubescensػالبكتَتيا للزيت األساسي واؼبستخلص اؼبائي لنتيجة النشاطية ضد :(20)الشكل رقم

 %50يف الًتكيز  اؼبعرب عنها باؼبليمًت
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بالنسبة  اؼبعرب عنها باؼبليمًت واؼبستخلصات اؼبائية لنشاطية ضدبكتَتياللزيوت العطريةا:   (11) جدول رقم
  لبكتَتيا الالكتيك

الشاهد 

 السلبي
Pituranthos chloranthos Matricaria pubsences  

 

 

Ethanol 

 

 

 المستخلص

 المائي

 

 الزيت األساسي

 

 المستخلص

 المائي
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دل تدرس:  nd 

ملم 6تأثَت أقل من  : - 

 (résistance(   : مقاـو  R           (Effet bactériostatique) تأثَت مثبط: S 
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 matricaria pubsencesػنالحظ أف للزيت العطري ل (11)خالؿ النتائج اؼبمثلة يف اعبدوؿ من

كاف لو تأثَت أكرب  على بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة العالية  مقارنة putiranthos chloranthusو

اغبرارة اؼبعتدلة حيث تفاوتت أقطار ىاالت التثبيط من تركيز ألخر كاف أكربىا بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة 

ملم( بنسبة 25بالنسبة لبكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة العالية وذلك بقطر تثبيط يساوي ) %50يف الًتكيز

بالنسبة لنفس الزيت كاف قطر ىالة  10%و 20%، أما عن الًتكيزيُتmatricaria pubsencesػللزيت العطري ل

فكاف قطر  Putiranthos chloranthusػملم . أما بالنسبة للزيت العطري ل11.6ملم و 15التثبيط على التوارل 

ملم. بالنسبة للبكتَتيا احملبة  8.6ملم و15ملم، 23على التوارل %10و %20، % 50ىالة التثبيط يف الًتاكيز 

 Matricariaػبالنسبة للزيت العطري ل% 50لدرجة اغبرارة اؼبعتدلة فقد أظهرت حساسية كبَتة عندالًتكيز

pubsences  فقد أبدت بكتَتيا الالكتيك مقاومة %10ملم، أما عن الًتكيز  19وذلك بقطر تثبيط يساوي

درسنا تأثَت  Putiranthos chloranthusو   Matricaria pubsencesبالنسبة للزيت العطري ؿوذلك  

وذلك بالنسبة لبكتَتيا  Matricaria pubsencesو   Putiranthos chloranthusػ ل اػباـالزيت العطري

ملم كما ىو موضح يف 35ملم و 34الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبعتدلة فكاف أقطار ىالة التثبيط على التوارل 

أما بالنسبة للمستخلصات اؼبائية  . كاف تأثَت الزيت مثبط بالنسبة لبكتَتيا الالكتيك. -15 -اعبدوؿ رقم 

 فلم تبدي أي تأثَت على بكتَتيا الالكتيك. ) mg/l 500)احملضرة للنبتتُت بًتكيز

على و اؼبستخلصات اؼبائية توضح تأثَت الزيوت العطرية (,a, b, c, d, e, f, g,h) (21) شكلال

 .الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبعتدلة واحملبة لدرجة اغبرارة العالية اؼبمرضة وبكتَتيابكتَتيا
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a:E.coliفي تركيز(500mg/l) المستخلص المائي لmatricaria pubescens 

b:staph.aureusفي تركيز(500mg/l) المستخلص المائي لmatricaria pubescens 

g 

 

h 

 

c 

 

d 

 

f 

 

e 

 

a 

 

b 
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c:  لمستخلص الزيت األساسي ل 100%بكتيريا الالكتي  المحبة لدرجة الحرارة المعتدلة في تركيزM.pubscens 

d:  لمستخلص الزيت األساسي ل 100%بكتيريا الالكتي  المحبة لدرجة الحرارة المعتدلة في تركيزp.chloranthos 

e:  لمستخلص الزيت األساسي ل %51بكتيريا الالكتي  المحبة لدرجة الحرارة المعتدلة في تركيزM.pubscens 

f:  لمستخلص الزيت األساسي ل %51بكتيريا الالكتي  المحبة لدرجة الحرارة المعتدلة في تركيزp.chloranthos 

g:  ل المائيلمستخلص  %51في تركيز  المرتفعةبكتيريا الالكتي  المحبة لدرجة الحرارةM.pubscens 

h: ل المائيلمستخلص  %51بكتيريا الالكتي  المحبة لدرجة الحرارة المرتفعة في تركيزp.chloranthos. 

 

 نشاطية ضد البكتَتيا اؼبمرضة وبكتَتيا الالكيك للمستخلصاتلل صور  (:21) رقم الشكل

 بكتيريا للمستخلصاتنتائج  النشاطية ضد  منػاقشة-5-2

 النشاطية ضد اؼبيكروبية للزيت الطيار تعترب ؿبل اىتماـ واسع وعاؼبي

 (Ouraini et al., 2005, giordani et al., 2006). أثبتMakheloufi,2012) )  فعالية الزيت العطري و

على البكتَتيا اؼبمرضة، حيث أبدى الزيت العطري فعالية كبَتة على النوع M.pubescensاؼبستخلص اؼبائي ؿ 

E.coliملم و تركيز أدىن مثبط 31وذلك هبالة تثبيطCMI بينما دل يبدي فعالية كبَتة  (1.666)يساوي ،

ملم على  12ملم و10.5ذلك هبالة تثبيط  و P.aeruginosa ATCC 27853وS.aureus ATCC25923على

، وزبتلف ىذه النتائج نوعا ماعن اليت ربصلنا عليها يف (mg /ml2.33تساوي ) CMIالتوارل وتركيز أدىن مثبط 

فقد ربصلنا على نفس  ATCC 27853 P.aeruginosaدراستنا على نفس األنواع البكتَتيا، باستثناء النوع 

أف نرجع ىذا االختالؼ إذل اختالؼ منطقة جٍت ويبكن  .(ملم 12.9)النتيجة يف دراستنا وذلك هبالة تثبيط 

للزيت األساسي  النبات أو وقت اعبٍت الذي يؤثر بدوره على مركبات الزيت الطيار حيث النشاطية البيولوجية

 اجملموعة النشطة للمركبات، نسبتها وعالقتها ببعضهاب ؽبا عالقة كبَتة 

(.(Dorman et Deans, 2000 ; Marino et al., 2001 ; Delaquis et al., 2002. 
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فكانت النتائج اليت ربصلنا )mg/ml)500بًتكيز  M.pubescens أما بالنسبة للمستخلص اؼبائي لنبات

ملم  15وذلك هبالة تثبيط  ( (Makheloufi,2010عليها مشاهبة نوعا ما لليت ربصل عليها 

 P.aeruginosaأما بالنسبة ؿE.coli ATCC 25922ملم ؿ  20و S.aureusATCC25923ؿ

ATCC27853فلم تبدي أي حساسية ذباه اؼبستخلص اؼبائي. 

األساسي  للزيت P.aeruginosa ATCC27853اذل حساسية Dahia et al  (2007)رأشا

  Pituranthosػوىذه النتائج توافق ما ربصلنا عليو يف نتائجنا للزيت األساسي ل Pituranthos chloranthusػل

chloranthus  ػبينما دل يبدي الزيت الطيارو اؼبستخلص اؼبائي ل.%50ملم يف الًتكيز  10.5و ذلك هبالة تثبيط 

P.chloranthus أي تأثَت علىE.coli ATCC25922  

((Sartoratto et al., 2004 ; Delamare et al., 2007 ; Wannissorn et al., 2005 

سالبة الغراـ سبلك خاصية مقاومة لبعض  بكتَتيا E.coli ATCC  25922 ويبكن أف نفسر ىذا أف

مستخلصات الزيوت الطيارة لكن يف بعض اغباالت ىذه البكتَتيا تكوف حساسية جدا ضد بعض أنواع 

 (Brut, 2004) الزيوت و اؼبستخلصات

 S.aureusالسالالت البكتَتيا اؼبوجبة الغراـ تأثَت على P.chloranthusػ بينما أبدى الزيت الطيار ل

ATCC27853 وP.aeruginosa ATCC27853 ملمعلى التوارل10.5و  ملم14.6وذلك هبالة تثبيط .

حساسية السالالت البكتَتيا موجبة الغراـ أكثر من سالبة الغراـ كوف جدار  ( .,  Perry et al  (2004 فحسب

اػبلية البكتَتية عند ىذه األخَتة أكثر ظبكا من البكتَتيا موجبة الغراـ وىذا اعبدار يتكوف من غشائُت بالزمُت 

لى عكس البكتَتيا عند البكتَتيا سالبة الغراـ ع(Piptidoglucane) يفصل بينهما طبقة من البيبتيدوغليكاف  

باحتمالية حساسية بكتَتيا S.aureus  ػ. وكما تفسر اغبساسية اؼبفرطة لموجبة الغراـ يتكوف من طبقة واحدة

Gram +  بتغَتات احمليط اػبارجي مثل درجة اغبرارة و pH و اؼبستخلصات الطبيعية ناذبة على امتصاص
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الطريقة اؼبستعملة لدراسة النشاطية اؼبيكروبية ؽبا دخل يف وأيضا . (Balentine et al, 2006)الغشاء اػبارجي 

أثبتا أنو طريقة االنتشار انطالقا (  Fazeli et al, 2007)(  Natarajan et al, 2005)النتيجة اؼبتحصل عليها

 أكثر فعالية لدراسة اؼبستخلصات اؼبائية والعضوية لنباتات  (gélose Puit sur)من ثقوب يف وسط جيلوز 

Euphorbia fusiformis , Rhus coriaria , Zataria multifora   .من طريقة االنتشار يف وسط جيلوز 

     Pituranthosو  Matricaria pubsencesكل الدراسات اؼبنجزة من قبل على النبتتُت

chloranthus بينما يف دراستنا ىذه تطرقنا اذل دراسة تأثَت  تأثَتىا على البكتَتيا اؼبمرضة واألعفاف تناولت

 علىPituranthos chloranthus و Matricaria pubsencesاؼبستخلصات اؼبائية والزيوت الطيارة للنبتتُت 

 بكتَتيا الالكتيك مزارع الالكتيك واستنتجنا أف للزيت العطري لنبتتُت اؼبدروستُت  تأثَت مثبط على بكتَتيا

. ويبكن إرجاع ىذا الفعل التثبيطي اذل احتواء الزيت العطري على مواد ضد MRSاؼبعزولة على وسط 

 . ميكروبية، أغلبيتها ىي عبارة عن اؼبركبات الفينولية

تقنية (  (Farag et al., 1989أما من ناحية اؼبواد الفعالة اؼبوجودة يف التوابل والبهارات فقد استخدـ 

(GLC)  لتحديد اؼبركبات الفعالة يف الزيوت العطرية اؼبستخلصة من األجزاء النباتية ألوراؽ الزعًت وشبار الكموف

اعببل وأوراؽ اؼبرمية وبُت بأف اؼبواد الفعالة يف ىذه  إكليلوبراعم أزىار القرنفل وشبار نبات الكراويا وأوراؽ 

أما بالنسبة لتأثَت اؼبستخلصات   . Thymol carvacrol و Eugenol Thymol eugenol,  الزيوت كانت

الالكتيك كانت  على بكتَتيا  Pituranthos chloranthusو Matricaria pubsences اؼبائية للنبتتُت 

بينما أثبت ، MRSمقاومة ودل نالحظ أي تثبيط أي كاف مبو مزارع بكتَتيا الالكتيك جيد على وسط 

 ، وىذا ما أشار إليوعلى البكتَتيا اؼبمرضة اؼبدروسة توفعالي Matricaria pubsencesللنبتة  اؼبستخلص اؼبائي

Makheloufi (2010)  يف دراستو على نفس النبتة حيث بُت أف الزيت العطري واؼبستخلص اؼبائي لنبات
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Matricaria pubsences  لو تأثَت مثبط على األعداد النهائية لبكتَتيا Coliforme الزبدة أثناء  اؼبوجودة يف

 .مدة التخزين

تأثَت إضافة البهارات ومستخلصاهتا اؼبائية إذل خثره اعبنب الرومي  ((Abd elkadar et al, 2001درس 

اؼبصنوع من خليط حليب األبقار و اؼباعز واعباموس، وقد أثبت أف إضافتها تقلل من عدد اؼبيكروبات 

يف  (2010 ،مرواين)وىذا ما أشارت إليو . Coliformeتَتيا والفطور واػبمائر، كما تؤدي إذل تقليل أعداد بك

حيث وجدت أف اؼبستخلصات اؼبائية للزعًت  دراسة تأثَت اؼبستخلصات اؼبائية للزعًت على بكتَتيا الالكتيك،

عند دراسة Darmadji et al)   (1994 ,.وجدىا وكذا النتائج اليت ليس ؽبا أي تأثَت مثبط على ىذه األخَتة،

البعض اؼبستخلصات اؼبائية للثـو والكزبرة حيث وجد أف ليس ؽبا تأثَت مثبط على بكتَتيا البادئ، وؽبا تأثَت 

يف دراستو على اؼبستخلصات اؼبائية  (2013. وأشار )نور صبعة، واألعفاف تأثَت مثبط على البكتَتيا اؼبمرضة

 Cinnamomum، الدارسُت Zingiber Officinale، الزقببيل Nigella Sativaلنباتات حبة الربكة 

Zeilanicum  الزعًت،Thymus Vulgaris  النعناع ،Mentha viridis Hort القرنفل ،Eugema 

Caryophyllata  و الثـوAlium sativum  إلطالة  مدة حفظ اعبنب األبيض الطري اؼبصنع من حليب األبقار

واػبمائر واألعفاف  Coliformeوبينت النتائج أنو يوجد البفاض معنوي يف العدد النهائي لبكتَتيا القولوف 

ذا إضافة إذل العدد الكلي للبكتَتيا يف هناية مدة التخزين، وقد أظهرت النتائج أف لنوع اؼبستخلص وتركيزه وك

طريقة ربضَته  تأثَت على نكهة اعبنب الطري وضبوضتو وأعداد بكتَتيا الالكتيك. وىذا ما توصلنا إليو يف 

 نتائجنا ومت شرحو يف جزء مراقبة اغبموضة.

بأف استخداـ بعض العوامل اؼبضادة للنمو اؼبيكرويب مثل   ,Ozturk et Ercishi) 2007(وقد وجد 

وىو مركب مشتق من Alicin العصارات واؼبستخلصات النباتية واليت تستخلص من نباتات عديدة مثل 
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البصل والثـو ويستعمل كمادة حافظة يف األغذية و كذا استخداـ الثـو يكوف لو تأثَت مثبط للنشاط اؼبيكرويب. 

إف استعماؿ  (.2009بكتَتيا الالكتيك كما تستخدـ كمواد حافظة طبيعيا )مكي، وربفز مبو مزارع 

اؼبستخلصات الطبيعية للتوابل يكسب اعبنب النكهة والقواـ اعبيد وكذا يزيد من ضبوضة اعبنب األمر الذي يبنع 

البادئ( يف اعبنب وإنتاجها  )بكتَتيا األحياء اجملهرية ةمبو مزارع بكتَتيا القولوف والبكتَتيا اؼبمرضة نتيجة لفعالي

ف التوابل إضافة اذل احتوائها على مواد ضد ميكروبية فإهنا ربتوي كذلك على مواد ربفز إغبامض الالكتيك، و 

 . Davies et Law, 1984) )مبو بكتَتيا الالكتيك 

دد ويعود سبب البفاض بكتَتيا القولوف نتيجة لعدـ قدرهتما على النمو يف وسط حامضي، ويرتبط ع

ارتباطا وثيقا حبموضة اعبنب حيث ثبتوجود P.aeruginosa و S.aureus بكتَتيا القولوف والبكتَتيا اؼبمرضة 

 .( ,.1974El-Sadek et al) عالقة عكسية بُت عددىا ونسبةاغبموضة

عنددراستو لنشاطية اؼبستخلصات اؼبائية للنبات (  ,.2009Shene et al)ونفس النتيجة اليت وجدىا 

وال تؤثر على البكتَتيا  S.aureusو  P.aeruginosa،Klebsilla pnemonia العطري فوجد أهنا تثبط مبو 

( وقد أرجع النشاطية القوية ضد بكتَتيا اؼبمرضة إذل مركبات اؼبستخلصات اؼبفيدة )بكتَتيا الالكتيك بروبيونيك

إذل األغذية يف وجود Murta ي يف معظمها على فينوالت وأكد أنو يبكن إضافة مستخلصات اؼبائية اليت ربو 

البكتَتيا النافعة دوف أف تؤثر عليها )اغبليب والياغورت(. وىي النتيجة اليت توصلنا إليها حيث أف اؼبستخلص 

 يثبط مبو البكتَتيا اؼبمرضةMatricaria pubsencesاؼبائي لنبات 

ATCC2592i2  E.coli،S.aureus ATCC27853وP.aeruginosa ATCC27853 ووبفز نشاط ،

 بكتَتيا الالكتيك احملبة لدرجة اغبرارة اؼبعتدلة، احملبة لدرجة اغبرارة العالية. 
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النباتات الطبية والعطرية اؼبستوطنة. لكن رغم ىذا التنوع يف الغطاء النبايت  دبجموعة منالصحراء اعبزائرية غنية 

الصحراوي إال أنو غَت مستغل بشكل جيد و يرجع ىذا إذل عدـ اىتماـ اعبزائر بتطوير ىذا اعبانب، إضافة 

وما نبايت الصحراوي إذل قلة الوعي اؼبنتشر عند معظم الناس بفوائد ىذه النباتات الطبية. ونظرا ألنبية الغطاء ال

إذل  إضافة،  matricaria pubscensيوجد يف نباتاتو من مواد فعالة، قمنا بإجراء دراسة تشروبية لنبات 

يف تعطَت  Pituranthos chloranthus و   matricaria pubscensاستعماؿ اؼبستخلصات اؼبائية لػلنبتتُت  

بكتَتيا الالكتيك وبالتارل على ضبوضة منتجات األلباف، ودراسة مدى تأثَت ىذه اؼبستخلصات على نشاطية 

تأثَت ىذه  اعبنب، سبت التجارب على جنب أمَت اؼبصنع على مستوى وحدة التل بوالية سطيف. و قمنا بدراسة

على   matricaria pubscens et Pituranthos chloranthusاؼبستخلصات اؼبائية و الزيت العطري لػػ 

 . البكتَتيا اؼبمرضة

 اليت أجريت على مستوى الورقة، الساؽ و و  matricaria pubscensأظهرت الدراسة التشروبية لنوع النبايت  

اؼبكونة ؽبا : اعبذر وجود بنية نسيجية أولية، واليت تتألف من أربعة مناطق متباينة يف اللوف، الشكل و اػباليا 

كما سبيز ىذا النوع النبايت بوجود نسيج عمادي خالياه متطاولة  البشرة ، القشرة ، اغبـز الوعائية و اللب.

الشكل غَت متالصقة يف األوراؽ، ربتوي طبقة البشرة يف الورقة نوعُت من الغدد اإلفرازية األوذل كبَتة اغبجم ؽبا 

ى خالياىا و ىي نفسها اؼبوجودة على طبقة البشرة يف السيقاف و رأس مدبب نوعا ما، ملتصقة مباشرة بإحد

 الثانية صغَتة اغبجم ؿبمولة على حامل قصَت.

أما عن التجارب اؼبنجزة على جنب أمَت، قمنا أوال بالتحاليل الفيزيوكيميائية و اؼبيكروبيولوجية اػباصة حبليب 

اعبنب وكانت النتائج مرضية و موافقة ؼبراسم وزارة التجارة األبقار والقشدة باعتبارنبا اؼبادة األولية يف صناعة 

الوطنية. بعد ذلك استعملنا اؼبستخلصات اؼبائية للنباتات اؼبدروسة يف تعطَت اعبنب أمَت، وربصلنا على الًتكيز 
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غ من بالنسبة 50ملل/  2.5ملل(. أضفنا 150غ/ 15اؼبناسب الذي أعطى نكهة و قواـ جيد للجنب )

  Pituranthos chloranthusغ من مستخلص نبات  50ملل/  1و matricaria pubscensؼبستخلص 

احملضر بطريقة    matricaria pubscensغ بالنسبة ؼبستخلص نبات  50ملل / 1.2احملضراف بطريقة النقع، 

ارنة باعبنب الغلياف. وخلصنا أف ضبوضة اعبنب ونشاطية بكتَتيا الالكتيك تزيد يف وجود اؼبعطرات الطبيعية مق

 Matricaria pubscens etوأخَت قمنا بدراسة تأثَت مستخلصات النبتتُت   الطبيعي اػبارل من اؼبعطرات.

Pituranthos chloranthus  اؼبستخلص اؼبائي ، والزيت العطري اؼبتحصل عليو بطريقة التقطَت اؼبائي ( 

Hydrodistillation  الالكتيك. وكانت النتائج كالتارل بالنسبة لتأثَت الزيت البكتَتيا اؼبمرضة و بكتَتيا ( على

ىي أكثر األنواع البكتَتيا  Matricaria pubscens et Pituranthos chloranthus  ، S. aureus لػ   العطري

 ملم بالنسبة 44.7و  Matricaria pubscens ملم بالنسبة للزيت العطري لػ 47.8 تثبيط حساسية وذلك  هبالة

ىي أثر األنواع البكتَتيا مقاومة  E.coli.  % 50 يف الًتكيز Pituranthos chloranthus ػػػػ العطري لللزيت 

ػ أما بالنسبة ل .حيث دل تبدي أي تأثَت يف كل التخافيف  P.chloranthosػ بالنسبة للزيت األساسي ل

P.aeruginosa  فقد أبدت حساسية ضعيفة وذلك بالنسبة للزيوت األساسية لكل منM.pubescens و 

P.chloranthus  .بالنسبة للمستخلصات اؼبائية أبدى اؼبستخلص اؼبائي ؿ  أماM.pubescens  أكرب

. أما على التوارل (500mg/l) يف الًتكيزملم 15و  ملم20 ذلك هبالة تثبيط  S.aureusو E.coliحساسية على

كاف تأثَت الزيت مثبط بالنسبة . دل تبدي أي حساسية ذباه اؼبستخلصات اؼبائية للنبتتُت P.aeruginosaعن  

فلم تبدي أي تأثَت ) mg/l 500)أما بالنسبة للمستخلصات اؼبائية احملضرة للنبتتُت بًتكيز لبكتَتيا الالكتيك.

 على بكتَتيا الالكتيك. 

الدراسة، قبد أف للمستخلصات اؼبائية للنباتات العطرية الصحراوية تأثَت جيد يف األخَت وكنتيجة ؽبذه 

 على اؼبنتجات اللبنية ، حيث سانبت ىذه اؼبستخلصات يف إعطاء نكهة وقواـ جيدين للجنب.
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تعداد بكتيريا الالكتيك بداللة الزمن بالنسبة لألجبان المعطرة  مقارنة بالجبن الطازج منحنيات    
 الطبيعي:
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 منحنى تعداد بكتيريا الالكتيك بداللة الزمن التجربة الثانية 
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منحنيات تتبع  درجة الحموضة بداللة الزمن بالنسبة لألجبان المعطرة  مقارنة بالجبن الطازج 
 الطبيعي

 

األولى منحنى تتبع  درجة الحموضة بداللة الزمن التجربة  
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الثالثمنحنى تتبع  درجة الحموضة بداللة الزمن التجربة   
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