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 بى فً محافظة البصرة و استعماله فً صناعة الجبن األوشاريتوصٌف دهن حلٌب الماعز المر

قدر محتوى عينات و  من مناطق متفرقة من محافظة البصرة  عينات حميب لحيوانات الماعزاستعممت : الخالصة
كانت نسبة الدهن المستخمص تتراوح بين  .  ثم الكشف عن بعض الخواص الكيميائية و الفيزيائيةالحميب الكيميائي

في حميب % 5.6-2.8في حميب الماعز العراقي و % 5.5–3.2حميب الماعز الشامي و في % 5.8–3.1
 تحميل األحماض الدهنية يأجر .الماعز المضرب وقدرت لهذه العينات بعض الثوابت الكيميائية و الفيزيائية 

دهن حميب ل ثم, العراقي والمضرب ولعينات كل من دهن حميب الماعز الشامي  ( GC-MS )بواسطة جهاز 
مشبعة إلى األحماض الدهنية المشبعة الوجد أن النسبة بين األحماض الدهنية غير  .لممقارنة الجاموس واألبقار 

 في %66 إلى %34 في حميب الماعز العراقي و %68 إلى %32 في حميب الماعز الشامي و %61 إلى 39%
  في%46 إلى 44 حميب األبقار و دهن في%61 إلى 39وجد أنها وعند مقارنة النسبة  .حميب الماعز المضرب 

 %48.4النسبة في الجبن المصنع من حميب الماعز الشامي أما في دهن الجبن فكانت  .  حميب الجاموسدهن
مع مالحظة تغير في , % 55.4 إلى %44.6 و في الجبن المصنع من حميب الماعز العراقي  %51.6إلى 

 .نوعية و كمية األحماض الدهنية مقارنة بالحميب المستعمل في الصناعة 

Characterization goat's milk fat in  Basrah and produce aushari-cheese 

Abstract : Milk samples were used for animals goats that live in the province of Basra 

the lipid extract ratio ranging from 3.1 % to 5.8 % in Shami goat milk , 3.2% to 5.5%  in 

the Iraqi goat milk and 2.8% to 5.6% in irregular goat milk . Then Measure for these 

samples some chemical and physical constants . Analysis of fatty acids was carried by a 

(GC-MS) for all samples of goat's milk fat , cow's milk fat and buffalo's milk fat then 

compared between them . The ratio of unsaturated fatty acids to saturated fatty acids, 

39% to 61% in Shami goat milk and 32% to 68% in the Iraqi goat milk and 34% to 66% 

in irregular goat milk , and it's 39 to 61% in cow's milk fat  and 44 to 46% in buffalo 

milk fat . this ratio in shami goat's cheese was 48.4% to 51.6% and in Iraqi goat's 

cheese 44.6% to 55.4% . When comparing the fatty acids between the cheese and milk 

notes a change in the ratio of fatty acids in the cheese, where some of these acids ratio 

increased and fell another with up growth of some new fatty acids . 


