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األطروحة أو الرسالة عنوان  

 التقيين البكتيري والخواص الفيزيائيت والكيويائيت للحليب الخام في هحافظت البصرة 

االطروحة او الرسالة ملخص  

ةالخالصــــ   

لبقار عٌنة من ا 011االسواق.  تم تقسٌم العٌنات كاالتً:عٌنات الحلٌب المأخوذة مباشرة من االبقار وعٌنات الحلٌب المأخوذة من االسواق المحلٌة وكذلك لكشف الغش فً عٌنات الحلٌب المأخوذ من  نتهدف هذه الدراسة الى المقارنة البكترٌولوجٌة والخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة بٌ     

 عٌنة من االسواق المحلٌة.  011مباشرة الظاهرة طبٌعٌا  و 

الحسٌة من حٌث لون الحلٌب  ترٌت على العٌنات تشمل :االختبارامن االختبارات اج ة%.          مجموع3..4% بٌنما الموجبة لنفس االختبار من العٌنات الغٌر مباشرة كانت حوالى 35.1كانت نسبة العٌنات المباشرة التً كانت موجبة الختبار التهاب الضرع تحت السرٌري حوالً      

كان ذو    %8.7% من العٌنات كان الحلٌب ذو لون اصفر بٌنما 10كانت ثخٌنة من حٌث التجانس و    %4.8من مجموع العٌنات تحتوي على خثر صغٌرة و   %10من مجموع العٌنات كانت طبٌعٌة من حٌث الشكل العام و   %89, الرائحة , الشكل العام و التجانس حٌث وجد حوالً 

 لون ابٌض.

3.14log01ن ضمن المسموح به عالمٌا حوالً واٌضا اعداد البكترٌا الموجودة فً الحلٌب من خالل الزرع البكتٌري حٌث وجد ان العٌنات المأخوذة من االبقار مباشرة  تحتوي على عدد م     
حٌث وجد ان اعداد  (CMT ()العٌنات ذات نتٌجة سالبة الختبار التهاب الضرع تحت السرٌري 

 . log10 4..3رٌا ٌكون عالً بالنسبة للعٌنات التً اظهرت نتٌجة موجبة الختبار التهاب الضرع تحت السرٌري حوالً البكت

 log10 6.6البكترٌا المعوٌة )البرازٌة( حٌث سجلت العٌنات المأخوذة من السوق عدد اعلى حوالً  داما بالنسبة ال عدا
البكترٌا كانت اٌضا عالٌة نتٌجة طول فترة خزن الحلٌب مما ٌسمح بزٌادة تكاثر البكترٌا وبالتالً ٌؤدي الى  دحٌة. وأعداوذلك ٌدل على ان عملٌة جمع الحلٌب كانت غٌر ص

فساد الحلٌب.
 

ٌها ارتفاع فً نسبة الحلٌب و درجة االنجماد و البروتٌن ,حٌث وجد ان العٌنات المباشرة وذات النتٌجة الموجبة الختبار التهاب الضرع التحت السرٌري لوحظ ف ةسكر الحلٌب, كثاف ةالصلبة الغٌر دهنٌة, نسب دكذلك من خالل استخدام جهاز الالكتو فالش لقٌاس نسبة الدهون, والموا     

 .الدهون وسكر الحلٌب والكثافة النوعٌة ,بٌنما ٌصاحب ذلك زٌادة فً قٌمة االس الهٌدروجٌنً وانخفاض فً درجة االنجماد

ء وزٌادة ة الماهنٌة نتٌجة عملٌة الغش التجاري وكذلك لوحظ ارتفاع فً قٌمة االس الهٌدروجٌنً نتٌجة تكاثر البكترٌا وزٌادة درجة االنجماد نتٌجة اضافٌنما عٌنات الحلٌب الغٌر مباشرة لوحظ فٌها اٌضا انخفاض نسبة الدهون وسكر الحلٌب والكثافة النوعٌة والبروتٌن المواد الصلبة الغٌر دب

 الحموضة. 

 غذائٌة قلٌلة. ترٌا ,ونتٌجة الدراسة لذا ٌتضح ان حلٌب االبقار الذي ٌباع باألسواق المحلٌة ٌشكل عامل خطر على صحة االنسان و ذو قٌمةنستنتج من ذلك ان العٌنات التً اخذت من االسواق المحلٌة والتً اجرٌت علٌها عملٌات الغش كانت تحتوي على نسبة عالٌة من التلوث بالبك
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Summary 

The aims of this study were comparison bacteriologically and physico-chemically between milk samples  taken directly from cows and milk samples from local markets also to detect adulteration in samples from local markets. Total number of samples was 205. One hundred  samples 

were taken directly from apparently normal cows, and 105 samples from local markets .This study was conducted from October (2015) to March (2016). 

     The samples were subjected to indirect mastitis test [California Mastitis Test] (CMT) Result of this study revealed that 35.1% of tested  samples were positive to (CMT) and 32.4% from indirect samples. 

     Several tests were done on samples which including: organoleptic tests (general appearance, color, odor and consistency) found that  89%  of the total samples were normal in general appearance, 10%  had tiny clots, 4.8%  thick in consistency , 0.97% samples slimy in consistency 

, 91%  light yellow in color and 8.7%  of total samples white in color. 

    The samples were  cultured  to determine the total bacterial and coliform count ,the results of these tests revealed that  that direct samples (negative for CMT)  had low number of  bacteria (within range)  about 80.4log
0. 

 and high number of total bacterial count about 4008log
10 

was 

detected in 
 
positive samples  for CMT, regarding the  indirect samples high value of total coliform count were recorded  about 6.28log

10  
due to milk collected with unhygienic practices. The high value of total bacterial count may be produced from long storage in unsuitable 

conditions.  

     The samples were   analyzed by lactoflash system to measure the percent of fat, solid not fat, protein, relative density, lactose and freezing point. The affected samples (CMT positive)  when compared with (CMT negative) subjected to increase in fat,  protein,  SNF, relative density 

and pH; however, decrease in freezing point and lactose. Regarding the adulteration of milk, this study viewed that the major constituents of milk in indirect samples were lower than normal samples (fat, protein,  SNF and  lactose), whereas, other indicators were increased (Freezing 

point, pH and titratable acidity).  

     In conclusion, the samples from local markets were subjected to adulteration and had a high numbers of total bacterial and coliform counts.  The results of this study explicated that the milk from local markets had a threatening on health had low nutritive value. 

 

  


