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المصنع من الموزریالجبن لفي بعض الخصائص الوظیفیة) pH(تأثیر األس الهیدروجیني 

  حلیب األبقار

  جابر مهدي منیهلو فراس احمد صالح،نهلة طارق الشیخلي ،شذى جمیل الخالدي 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

ثالث محالیل باستخدام و المباشر جبن الموزریال بطریقة التحمیض ثالث معامالت منالدراسةشملت 

pH(5.66.56, ,5.4(األس الهیدروجیني الىللوصولانفرادعلى لحوامض الالكتیك والستریك والخلیك كل

جبن الموزریال بالطریقة  التقلیدیة من حلیب االبقار الكامل الدسم كنموذج مقارنة فضال عن تصنیعتباعا،

نتائج وقد اظهرت العلى بعض الصفات الوظیفیة والنسجة لجبن الموزریال األس الهیدروجینيلمعرفة تأثیر 

في انخفاض في نسبة البروتین الكلي والدهن والملح قابلهاالذائب حصول زیادة في نسبة الرطوبة  والنایتروجین 

حامض دامبأستخالمصنعالجبناما . مقارنة بجبن المقارنةمعاملة الجبن المصنع بأستحدام حامض الالكتیك 

في حین لم ایضااألس الهیدروجینيفي نسبة الرطوبة مع انخفاض في قیمة اً هرت النتائج ارتفاعظاالستریك

الجبن المصنع الحظ فروقات تذكر فيولم ت,البروتین الكلي والدهن والملح كل من نسبة فيثیرأتالحظ أيی

في نسبة البروتین الحاصل نخفاض الالرطوبة واسبةنفي الحاصلةزیادةبأستثناء الحامض الخلیك بأستخدام

عدم وجود فروقات معنویة في معدل الدرجات الممنوحة نتائج التقویم الحسي من جانب اخر اظهرت. الكلي 

حامض الخلیك بینما كان هناك انخفاض معنوي في صفة القوام لصفات النكهة والطعم والقوام واللون في معاملة 

ان استخدام حوامض الالكتیك , ارتفاع معنوي في صفة اللون لمعاملة حامض الالكتیكو لمعاملة حامض الستریك

.بجبن المقارنةعند مقارنتها المعامالت هذهالقوام واللون فيصفاتن والستریك والخلیك ساعد على  تحس

  

Effect of pH on some functional properties of Mozzarella cheese
made from cow’s milk

  

Shatha J. Al-Khalidi , Nahla T. Al-Sheekly , Firas A. Saleh and
Jaber M. Menahel

College of Agriculture/ University of Baghdad
  

Abstract
In this study, three treatments of Mozzarella cheese. Cheeses prepared  by 

direct acidification with lactic, citric and acetic acids to reach pH 5.6, 6.56 and 5.4 
respectively and a control prepared by conventional method using cow’s  milk were 
used to study the effect of pH on some functional properties of Mozzarella cheese. 
Result showed an increase in moisture and soluble nitrogen percent and a decrease in 
total protein, fat and salt in lactic acid treatment compared with control. Cheese 
acidified with citric acid showed an increase of moisture with decrease in pH value, 
while there was no effect on total protein, fat and salt. No difference was noted for 
cheese made with acetic acid except the elevation in moisture and decreasing in total 
protein. Organoleptic evolution revealed non significant differences between marks 
given for flavour, test, body and color in acetic acid treatment. There was a significant 
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reduction in body marks for citric acid treatment and a significant increase in color 
marks for lactic acid treatment. Use of lactic, citric and acetic acids help to improve 
body and color of cheese comparing with control.

  

  المقدمة

البادئ في صناعتها اذ من االجبان االیطالیة الطریة التي ال تنضج بالرغم من استخدام الموزریالجبن 

القوامو ذ، )احد االجبان العراقیة المشهورة(فیرةظالجبن لمشابهیصنع من حلیب ذو محتوى دهني عالي ، وهو 

الموزریالجبن یحضر .خدم في معجنات البیتزا یستفهوة ولذلكر قابل لالنصهار إذا تعرض للحراالمطاطي ال

Streptococcusالیوغرتم باستخدام بادئ °45الحلیب على درجة حرارة بتحمیض  salivarius ssp.

ThermophilusوLactobacillus delbrueckii ssp.  bulgaricu.

جبن هذا الصناعة یعد من الخطوات المهمة فياالمثل) pH(االس الهیدروجیني إلىالوصول ان

اذ pH5.2-5.4یصل الجدرنةوبعد اجراء عملیة5.2التنفیحعند pHـالاذ یكونصفة المطاطیةوذلك الكسابه 

م وتكون لها قابلیة °57م بحیث تصل حرارة الخثرة °80درجة حرارتة  تجري عملیة سمط الخثرة في ماء ساخن

  ) .1(ل یدد والتشكمالت

دد في معن صفة التؤولةالمسPara caseinیساعد في تكوین5.2الخثرة الىpHان انخفاض 

.14)(الى ذائب مما یعطي صفة اللیونة للخثرةالكالسیوم الغروي افة الى تحول ضالجبن باال

كمیة ضئیلة من الكالسیومو pH5.6امض الالكتیك في تحمیض الحلیب علىحاستخدامان)1(ذكر  

)2(اشاركما , دد واالنصهار مالتمن قابلیةمما زاد    Para caseinى زیادة ادى الغرام بروتین/ ملغم21.8

وزیادة الرطوبة مما كالسیومخفض نسبة الستریك او الخلیك ادى الى الان تحمیض الحلیب باستخدام حامض 

اعدیس5.8عالي   pHاستخدام ان) 3(الحظ  و .الموزریال المصنع بالتحمیض المباشرلجبننعومة یعطي 

  .الجبن لیونة وقلة في لزوجة مما أدى الىاالبتعاد عن نقطة التعادل الكهربائي في

الیجاد هفكان التوجللوصول الى النسجة المطلوبةصناعة جبن الموزریال التقلیدیة تستغرق عدة ایامان

حظ بدراسات تخص لم تالتحمیض المباشر ولكون هذة الطریقةها طریقةنومتوفر الوقت والكلفة طرق بدیلة 

دراسة الىهذا البحثهدففقد لذانوعیة الجبنفياستخدام حوامض الالكتیك والستریك والخلیك وتاثیرها 

لموزریال المصنع من حلیب الخصائص الوظیفیة  والنسجة في جبن اعلى) pH(تاثیراالس الهیدروجیني 

  .بقاراال

  

  لمواد وطرائق العملا

المایكروبیة حةفالمنو محافظة بغداد –مل الدسم المنتج في منطقة ابي غریب م حلیب االبقار الكااستخد  

Streptococcusمن بكتریا سالالتاستخدمت و ،الیابانیة   .Meito Sangyo co . , Ltdالمنتجة من شركة

salivarius ssp. thermophilus,وLactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus المنتجة من

  .)1(هحسب ماذكر جبن الموزریال لمعاملة المقارنة صنع.بادئأ نیماركیة الدCHR-Hansenشركة

حوامض محالیلتاستخدماذ )  1(حضر جبن الموزریال بطریقة التحمیض المباشر حسب ما ذكرة 

5.4  ،5.6،6.56الى pHلحین وصول في تحمیض الحلیب % 10بتركیز والخلیكالالكتیك والستریك

  ،pH  5.63 ،6.16ما بلغت قیم الـصرف الشرش عند,    pHلتنفیح على هذا كما تم االتواليعلى
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غمرت الخثرة في ماء ،على التواليpH   5.63 ،, 5.61  5.3عندنةوانهاء الجدر   على التوالي،5.63

  .م °4بدرجة اً یوم 15لمدة في محلول ملحيوحفظت المعامالتم70ºبدرجة ساخن

واشتملت على نسب الرطوبة والدهن )4(هقدر التركیب الكیمیاوي لجبن الموزریال حسب ما ذكر 

  .pHوالملح وفي الماءالذائبالبروتین الكلي والنایتروجینو 

اجریت االختبارات الحسیة لنماذج الجبن في المعامالت المختلفة باالعتماد على عدد من المقومین   

تضمنت الدرجات الممنوحة . جامعة بغداد –كلیة الزراعة /ائیةیعلوم االغذیة والتقانات االحالمتمرسین في قسم 

درجات اذ 10–0النكهة والطعم والقوام واللون وبواقع للصفات قید التقویم في االستمار المعدة لهذا الغرض 

واستعمل التصمیم )5(ها ذكر یمثل الصفر الحد االدنى للصفة اما العشرة فتمثل الحد االعلى للصفة حسب م

لدراسة تأثیر المعاملة في الصفات المختلفة وقورنت الفروق المعنویة بین المتوسطات ) CRD(العشوائي الكامل 

في التحلیل ) 2001(SASواستعمل البرنامج 0.05بمستوى احتمال )LSD(بأختبار اقل فرق معنوي 

  . االحصائي

  

  النتائج والمناقشة

التحمیض التركیب الكیمیاوي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام ) 1(یبین الجدول 

بعد اسبوعین من الخزن ویالحظ زیادة في نسبة الرطوبة في معاملة حامض الالكتیك حامض الالكتیكالمباشر ب

المرتبط الغرويسیوم لجبن المقارنة ، ویعود السبب لتحول نسبة من الكال%49.95بـمقارنة%68.28اذ بلغت 

اس هیدروجینيبالكازین الى كالسیوم ذائب عند استخدام التحمیض المباشر بحامض الالكتیك والوصول الى 

وبالتالي زیادة بالرطوبة ظعلى االحتفاالقابلیة الذي لهPara caseinالى تحویل الكازین الى ادىمما 5.6

  ) .1(هالنتائج مع ذكر تتفق هذة,ةالمصنع بهذه الطریقلجبنانعومة 

معاملة في هلمعاملة حامض الالكتیك عناألس الهیدروجینيارتفاع نفسهكما یالحظ من الجدول

pHكما یالحظ ان . م °4بدرجة حرارة اسبوعین من الخزن عند عمرعلى التوالي 5.73و 6.17المقارنة اذ بلغ

مرحلة سحب الخثرة اذ بلغت فيpHاعلى من نوقت الصفركالمعاملة المقارنة ومعاملة حامض الالكتیك 

على التوالي في مرحلة سحب الخثرة وقد یعود السبب الى 5.63و 5.2ووقت الصفرعلى التوالي 6.18و5.34

لة عن السعة و سبب تحلل فوسفات الكالسیوم وبقاءها مع الشرش اذ تعد االخیرة المسؤ بریة ففقدان الخثرة السعة الب

ویظهر ذلك في مرحلة تبرید الخثرة 5.1الى6.0من pHقیم تزداد قابلیة التحلل مع انخفاض ریة بالجبن و فالب

الحرة مع الفوسفات غیر االیونیة مما +Hبعد مرحلة السحب اذ یؤدي تحلل فوسفات الكالسیوم الى تفاعل ایونات 

  pH   (1)    .یزید من قیمة

لي لجبن الموزریال المحمض ـفي نسبة البروتین الكاً ملحوظاً انخفاضنفسهالنتائج في الجدول اظهرت

هذاعلى التوالي ویعود سبب %22.75و % 11.1بحامض الالكتیك مقارنة بجبن المقارنة اذ بلغت 

نسبة الكالسیوم الخثرة اثناء خطوة السحب في الماء الساخن وكذلك pHانالى في نسبة البروتیننخفاض الا

Para caseinالبروتین الرئیسي في الجبن الىوهو ) Casein(الكازینلرئیسي في تحولالسبب اهمافي الخثرة

-  6من   pHعند انخفاضكازین بصورة ملحوظة ازیادة تحول جسیمات الكازین الى بار   )6(ذكر, ) 1(

بان )1(الحظ وقدوقریب من نقطة التعادل الكهربائي 5.4اقل من pHانخفاضالتحول عندویقل هذا  5.4

زیادة قلیلة في كما لوحظ,م ˚91,4-  74,65سحب الخثرة عند حرارة عملیةتحول الكازین بعدفيزیادةهناك 

حامض الالكتیك اذ بلغت بعد اسبوعین من الخزن ملةنسبة النایتروجین الذائب لمعاملة المقارنة مقارنة بمعا
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نسبة النایتروجین وكانت)7(ما زادت فترة الخزن لل كى التوالي ، ویزداد هذا التحلـعل% 0.0035و 0.0063%

الى ان عملیة سحب الخثرة في سبب ذلكالذائب في معاملة حامض الالكتیك اقل من معاملة المقارنة و یعود

المتبقي في الخثرة الذي یساعد في عملیة   یننیقلل من فعالیة انزیم الر اذقلل من تحلل البروتین یماء ساخن 

  ) .7(التحلل 

یك مقارنة بجبن المقارنة اذ في معاملة حامض الالكتنسبة الدهنوقد حصل انخفاض واضح في 

الى ادىمما ریف الشرش صقلة الفترة الزمنیة بین التقطیع وتالىعلى التوالي وقد یعود السبب%10و%7بلغت

  .)13,8(وتتفق هذه النتائج مع ماذكره فقدان الدهن من السطح 

اض طفیف في نسبة الملح في معاملة حامض الالكتیك عنة في معاملة المقارنة اذ انخفایضا حصل  

قللت على التوالي بعد اسبوعین من الخزن ان نسبة الملح المرتفعة في معاملة المقارنة %3.2و2.9%بلغت 

).7(مقارنة بمعامله حامض الالكتیك para caseinالىالبروتین الكليتحول

  

لكیمیاوي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام التحمیض المباشر التركیب ا) 1(جدول 

  بحامض الالكتیك

  المعاملة
  العمر

  )أسبوع(

  الرطوبة

%  
pH

البروتین 

  %الكلي

N  

  %الذائب
  %الملح  %الدهن

  جبن المقارنة
103.5  24.490.0007  46.445.34  صفر

1  49.495.4123.860.004910  3.4
2  49.955.7322.750.006310  3.2

جبن مضاف له 

  حامض الالكتیك

  62.376.1813.970.004973.2  صفر

1  66.426.1713.150.0049  7  3.0
2  68.286.1711.10.00357  2.9

لمكررینتالقراءات تمثل متوسطا.  

  

رنة بجبن المقارنة اذ بلغت قامالستریك زیادة في نسبة الرطوبة في معاملة حامض ) 2(یبین الجدول 

رويغلتحویل نسبة من الكالسیوم الذلكعلى التوالي بعد اسبوعین من الخزن ، ویعود% 49.95و% 55.95

  pHمض الستریك والوصول الى االمرتبط بالكازین الى كالسیوم ذائب عند استخدام التحمیض المباشر بح

) 1،9(نعومة للجبنوأعطاءالتي لها القابلیة لالحتفاظ بالرطوبة الى تحول الكازین الى باراكازینادىمما 5.61

على 5.73و5.01معاملة المقارنة اذ بلغ ه فيمعاملة حامض الستریك عنpHفيانخفاضحصلكما .

معامالت PHالمقارنة اعلى منpHان من ) 10(وهذا یتفق مع ما ذكره التوالي بعد اسبوعین من الخزن 

حیث وجدوا)9(ههذة النتائج مع ذكر تتشابهو ،التارتاریكر باستخدام حامض الستریك وحامض التحمیض المباش

pH5.8 ،6كانت اقل من نماذج الجبن المحمضة على pH5.6لنماذج الجبن المحمضة عند pHان قیم 

  .لمقارنةاو 

ثیر للتحمیض المباشر بحامض الستریك على نسب البروتین أعدم وجود تذاتهمن الجدول یالحظ

من عدم وجود فروق معنویة في تركیب الجبن عند تقلیل )9(ههذة النتائج مع ذكر فقتوت. الكلي والدهن والملح 

زیادة ملحوظة في نسبة النایتروجین الذائب في معاملة حامض دتوجو ،%80او % 60نسبة المنفحة المضافة 

على التوالي ویعود سبب ذلك الى تحلل 0.0063%،%0.021في معاملة المقارنة اذ بلغت هاالستریك عن

هذكر ماالنتائج معههذتتفقو ، )  11(في الجبن یننر بروتین الجبن خالل مدة الخزن بفعل نشاط بقایا انزیم ال
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في معاملة هاعنpH5.6على حفالنایتروجین الذائب في معاملة حامض الستریك المننسبة من زیادة )9(

  .الخزنالمقارنة خالل مدة 

  

التركیب الكیماوي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام التحمیض المباشر ) 2(جدول 

  بحامض الستریك

  المعاملة
  العمر

  )أسبوع(
pH  %الرطوبة

البروتین 

  %الكلي

N  

  %الذائب
  %الملح  %الدهن

  جبن المقارنة
103.5  24.490.0007  46.445.34  صفر

1  49.49  5.41  23.86  0.0049  10  3.4  
2  49.955.7322.750.006310  3.2

جبن مضاف له 

  حامض الستریك

3  44.845.7024.200.005010  صفر

1  50.435.3023.70  0.018010  3
2  55.955.0123.200.021093

نلمكرریتالقراءات تمثل متوسطا  

  

زیادة في نسبة الرطوبة في معاملة حامض الخلیك مقارنة بجبن المقارنة اذ ) 3(الجدول لوحظ من

على التوالي بعد اسبوعین من الخزن ویعود السبب لتحویل نسبة من الكالسیوم %49.95و52.11%بلغت 

یؤدي الى مما pH5.3المرتبط بالكازین الى كالسیوم ذائب عند استخدام حامض الخلیك والوصول الى الغروي

كما اظهرت , ) 2(طوبة مما یعطي نعومة للجبن الحتفاظ بالر اقابلیة التي لها تحول الكازین الى باراكازین

نتائجمعتتفقهذة النتائجو ) 3جدول (pHثیر للتحمیض المباشر بحامض الخلیك على قیم أعدم وجود تالنتائج 

في معاملة هان الكلي في معاملة حامض الخلیك عنكما یالحظ من الجدول انخفاض في نسبة البروتی. )12(

فينخفاضاالانعلى التوالي بعد اسبوعین من الخزن ویعود السبب الى%22.75و 19.95%تالمقارنة اذ بلغ

pH الشرشوخروج الكالسیوم مع یناتتحلل اواصر فوسفات الكالسیوم التي تربط الكاز علىساعد الخثرة قد  

  ,) 2(لل الكازین وبالتالي زیادة في تح

.حامض الخلیك على نسب النایروجین الذائب والدهن والملحبض المباشر یللتحمویالحظ تاثیر طفیف

  .من ان قلة الكالسیوم في الخثرة له تاثیر على تحلل البروتین) 12(تتفق هذه النتائج مع ما ذكره

  

التقلیدیة وباستخدام التحمیض المباشر التركیب الكیمیاوي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة ) 3(جدول 

  بحامض الخلیك

  المعاملة
  العمر

  )اسبوع(
pH  الرطوبة

البروتین 

  الكلي

N  

  الذائب
  الملح  الدهن

  جبن المقارنة
103.5  24.490.0007  46.445.34  صفر

1  49.49  5.41  23.86  0.0049  10  3.4  
2  49.955.7322.750.006310  3.2

جبن مضاف له 

  الخلیكحامض 

44.425.3022.400.003593.2  صفر

1  49.015.2120.500.00209  3.1
2  52.115.2519.950.00189  2.9

لمكررینتالقراءات تمثل متوسطا.  
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لمعامالت جبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة  )4(في الجدول نتائج التقویم الحسياظهرت 

عدم وجود فروق معنویة في متوسطات الدرجات ةالدراسقیدبحامض الالكتیك وباستخدام التحمیض المباشر

اذ تراوحت متوسطات عند مقارنتها بجبن المقارنة في عمر الصفرالممنوحة لصفات النكهة والطعم والقوام واللون 

في مالطعلنكهة و صفتي الالممنوحةالدرجات انخفاض فيكما یالحظ،10الى 7الدرجات الممنوحة بین 

بعد مرور اسبوع من الخزن واستمر لغایة عمر اسبوعین في حین كان هذا معاملتي المقارنة وحامض الالكتیك 

االنخفاض بالدرجات اقل لصفتي القوام واللون لكال المعاملتین خالل االسبوع االول من الخزن وعند عمر 

فتین بأستثناء صفة اللون في معاملة الجبن اسبوعین حصل ارتفاع غیر معنوي في الدرجات الممنوحة لهاتین الص

المضاف له حامض اذ كان االرتفاع الحاصل في معدل الدرجة الممنوحة لهذه الصفة معنوي وقد یعود سبب ذلك 

الي دي الى زیادة اللزوجة وبالتؤ زیادة رطوبة الجبن المحمض باستخدام حامض الالكتیك یالى ان)1(كما اشار

       .في الرطوبة العالیةیر واضحفان طعم الجبن یكون غ

  

نتائج التقویم الحسي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام التحمیض المباشر ) 4(جدول 

  الالكتیك

  المعاملة
  العمر

  )اسبوع(
  اللون  القوام  الطعم  النكهة

  جبن المقارنة
7aa  صفر 7.3a  8.6a 10

1  5.6bc 5b 7c 7.3  
2  5b  c 5  b 7.3bc 8

جبن مضاف له حامض 

  الالكتیك

7.6a  ab  صفر 7.3  a 9.3a 10

1  b  5.6  b 5.6b 7bc 7.6
2  b  5.3bc 5.3b 7.3  ab 9

LSD  0.79890.43580.82811.476

لخمسة مكرراتتقراءات تمثل متوسطاال

050.احتمالمعنویة على مستوىالحروف المتشابهة في العمود الواحد تشیر الى عدم وجود فروق  

  

نتائج التقویم الحسي لمعامالت جبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة تظهر)5(الجدول في

عدم وجود فروق معنویة في متوسطات الدرجات الدراسةقیدوباستخدام التحمیض المباشر بحامض الستریك

الطعم هناك فرق معنوي في معدل الدرجات الممنوحة لصفات عند عمر الصفر بینما كان النكهة ة الممنوحة لصف

لجمیع الصفات في وفي عمر اسبوع لم یكن هناك فرق معنوي , نفسهالمعاملتین وعند العمر بینوالقوام واللون 

في غیر معنويانخفاضالمعاملتین بینما انفردت صفة القوام بوجود فرق معنوي في عمر اسبوعین كما حصل 

حول)9(ه مع ذكر هذه النتیجة تتفق و , تي المقارنة وحامض الستریكلة والطعم  لمعامهللنك  ممنوحةالدرجات ال

  .مدة الخزندمقلة الدرجات الممنوحة للنكهة  والطعم والقوام مع تق
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نتائج التقویم الحسي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام التحمیض المباشر) 5(جدول 

  حامض الستریكل

  المعاملة
  العمر

  )اسبوع(
  اللون  القوام  الطعم  النكهة

  جبن المقارنة
a 7  a  صفر 7.3a 8.6a 10

1  b 5.6c 5bcd 7c 7.3
2  bc 5c  5bc 7.3  bc 8

جبن مضاف له 

  الستریكحامض 

a  صفر 6.6b 6b 7.6b 8.6

1  b 5.6c 5.3cd 6.6c 7.3  
2  c 4.6c  5d 6.3c 7.3

LSD  0.78220.39110.8439  1.0846

القراءات تمثل متوسطات لخمسة مكررات

050.الحروف المتشابهة في العمود الواحد تشیر الى عدم وجود فروق معنویة على مستوى احتمال  

  

یض نتائج التقویم الحسي لمعامالت جبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام التحمدلت

وجود فروق معنویة في متوسطات الدرجات الممنوحة لصفات ) 6جدول (المباشر بحامض الخلیك قید الدراسة 

وعند عمرعند عمر الصفر بأستثناء صفة القوام فلم یكن هناك فرق معنوي بین المعاملتینالنكهة والطعم واللون

ان یالحظ و , والقوام ولكلتا المعاملتینعملنكهة والطصفات االدرجات الممنوحة لانخفاض فيلوحظاسبوعین 

اكثر یكون جبن الموزریال بان)2(بین . نفسهلمستوىبابقیت اسبوعینفي عمر اللون لصفة لممنوحةالدرجات ا

                                                        .% 0.6مقارنة% 0.3عند نسبة كالسیوم ة واقل صالبة وقابلیة مطاطیة اكثر نعوم

  

نتائج التقویم الحسي لجبن الموزریال المصنع بالطریقة التقلیدیة وباستخدام التحمیض المباشر) 6(جدول 

  بحامض الخلیك

  المعاملة
  رالعم

  )اسبوع(
  اللون  القوام  الطعم  النكهة

  جبن المقارنة
b7b  صفر 7.3a 8.6a 10

1  dc 5.6c 5b 7b 7.3
2  d 5c 5b 7.3b 8

جبن مضاف له 

  الخلیكحامض 

a  صفر 8.3a 8.3a 8.6b 7.3

1  bc 6.3c 5.3c6b 7.6
2  d 5.3c 5.3c 6.3b 7.3

LSD    0.79890.38430.40441.0772

القراءات تمثل متوسطات لخمسة مكررات

050.تمالالحروف المتشابهة في العمود الواحد تشیر الى عدم وجود فروق معنویة على مستوى اح  

  

خلیك  ادى الى والستركلواالكتیك المما تقدم یمكن ان نستنتج ان استخدام الحوامض العضویة مثل 

  .اختصار وقت التصنیعفضال عناقللزوجةي نسجة ناعمة وقوام مطاطي و الحصول على جبن ذ
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