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 ع�ل االح�اء ال��ه��ة م� االغ��ة ال����ة

  

ت��ن االغ��ة ال����ة ا��أ تلفا واقل خ��رة ��اسا �االغ��ة االخ�� ��ـ�� ت���ـ� ال�ـ�� 

%) وال�� ��علها غ�� مالئ�ة ل��� الع�ی� م� ال�ا���و�ات وتع�ف االح�اء ٨٠-٣٠العالي ف�ها (

.اضــافة  Osmophilicل���ــة لالزم�ز�ــة ال��ه��ــة ال�ــي تعــ�ل مــ� االغ��ــة ال�ــ���ة �االح�ــاء ا

  ) م�ا ���ع ن�� ال����ة واالعفان .٥-٤ف�ها ( pHالن�فاض 

  :Honeyتلف الع�ل 

%) اال انه ی�ع�ض لل�لف ع��ما ���ث ��ه ����٨٠ الع�ل ت����ا س���ا عال�ا ��ل الى (

ل� ال��ا�� ) اذ ت���ن م�ا�� ب�� بل�رات ال��� و���ة الع�ل وفي تCrystallizationت��� (

%) وع�� ارتفاع ال��ارة ���ث ن�ا� ال��ائ� ١٠ال��قة ی���ع ال�اء وت�ل ن��ة ال����ة الى (

) Yeasty honyم�ا ی�د� الى ان�اج االی�ان�ل و����� الع�ل ن�هة ���ل�ة خ�ائ��ة و���ى (

ا %) ���ث تلف س��ع للع�ل الس��٢٠وع�� اس���ار ال���� وز�ادة ال����ة الى اك�� م� (

 Saccharomycesالع�ل ال�غ��ش ، وال��ائ� االزم�ز�ة هي ال����لة ع� ه�ا ال�لف وهي : 

cervisiae ,Saccharomyces rouxii   اما على س�ح الع�ل ف���� �ع� االعفان ل�اج�ها

لله�اء والن ال��قة ال����ة لها القابل�ة على ام��اص ال����ة م� ال�� و��ل� ت��� على 

. ول��ا�ة الع�ل م� ال�لف �ف�ل    Mucor , Penicilluim , Aspergillusال��ح اعفان :

  م ل��ة ن�ف ساعة. ����٦٠ته ب�رجة 

  تلف ال���:

%) والت��� ��ه س�� ال��ائ� ٨٠- ٧٠ی��ج ال��� م� ال���ر و���� ن��ة س�� عال�ة ت�ل (

ال��ائ� م� ع��ات د�� م�لي وه�ه  Saccharomyces rouxiiاالزم�ز�ة وق� ع�ل� خ���ة 

%) وتغ�� �ع� ال��� النها ت��ن غازات و���الت  ٧٥ت��� ب����� س��� ��ل الى (

  واح�اض.
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  تلف ال����ات: 

%) ل��ها اك�� تل�ثا م� الع�ل النها ت��ع م� ف�اكه ٧٠ال����ات ف�ها ت���� س�� عالي (

ال���ى م� الف�اكه  ع�ی�ة ال ی�� االه��ام ب��ع��ها ف��ل� الف�اكه ال�الفة مع ال���ة، ��ا ان

ال�املة ����ة ال��� ق� ی�د� الى ع�م وص�ل ال��ارة ال�ا��ة لق�ل ال���رات ال�ي ق� ت�ج� في 

  ع�� ال���ة ال�الفة.غل� ال�لف ت���ه ال��ائ� واالعفان.

  تلف ال�ع��ات وال�ل��ات: 

حل�� مل�ث  ال�ع��ات نادرا ما ت�لف اال في حالة ال���لة ال����ة ���اد ن�ات�ة مل�ثة او

ال���نة للغازات  ����Clostridiumرات ال������ا وفي ال��وف الاله�ائ�ة ت��� س��رات ������ا 

م�ا ی�د� الى ت��ق ال���لة وخ�وج م����اتها.اما ال�ل��ات ال����ة �الف��� او ال���ق ففي 

�ال���م الف���ة  حالة ع�م اس�ع�ال ال���ات ال�ل��ة وال���فة فق� ت�ل�ث ل�� �ال���رات فق� بل

  ال�ي ت���ن في الف��� او ال���ق ال�الف.

  

  ���قة الع�ل:

  تع�ل سل�لة م� ال��ا��� للع��ة الغ�ائ�ة. -١

  .Breadال�ع�اد ال�لي ال��اش� ����قة  -٢

%) وح�� في ٢٠+س��وز(G.T.Y.Aال�ع�اد ال�ي العام لل������ا �اس�ع�ال وس�  -٣

 ساعة. ٤٨- ٢٤م ل��ة ٣٧درجة 

+  Malt(orYeast) extract agarعام للف���ات وال��ائ� �اس���ام ال�ع�اد ال�ي ال -٤

 ا�ام. ٥- ٣م ل��ة ٢٥%) وح�� ب�رجة ٢٠س��وز(

ع�ل ال������ا الاله�ائ�ة �اس�ع�ال وس� االكار ال�غ�� و��� ف�قة اكار او ش�ع  -٥

 ا�ام. ٣م ل��ة  ٣٥- ٣٠ال�اراف�� وت��� في درجة 
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  �ائ�ةالع��ة الغ  ال�صف ال��ه�� لل�لف

    

    

  

  االخ��ارات     ال��ائج

    

    

    

  

  / ما العامل ال�� ���ع م� ع�ل�ة ت��� الع�ل؟١س

 --------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- ----

 --------------------------------------------------------

 -------------------------------------------  

/ ل�اذا ���ن ال��� ال��لي ذات ل�ن داك� مقارنة مع ال��� ال����رد وایه�ا اس�ع تلفا ٢س

  ول�اذا؟
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 --------------------------------------------------------

 ----- ---------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------

 --  ----------------------------------------  

ل������ا ال�ي س���� على ال�س� وهل / اذا ل� ��اف ال���وز الى ال�س� ال�رعي ف�ا هي ا٣س

  ی�ث� ذل� على ال����ة؟

 --------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------

 -------------------------------- ------------------------

 -------------------------------------------   

/ ایه�ا اخ�� ت�اول ال�ادة الغ�ائ�ة ال�ل�ثة �االح�اء ال��ه��ة ام ال�او�ة على س��مها ٤س

  ون�ات�ها اال���ة؟

 --------------------------------------------------------

---------------------------- ----------------------------

 --------------------------------------------------------

-------------------------------------------- -------------------

 ------------------------------------ 




