
 

 استمارة مستخلصات رسائل الماجستٌر والدكتوراه فً جامعة البصرة
 

 عالء سعد ناجً  اسم الطالب:   الكلٌة: الزراعة
 أ. د. علً احمد ساهًاسم المشرف:   علوم االغذٌة القسم: 

 أ.م.د . عالء كرٌم نعٌمة
 الشهادة: ماجستٌر  كٌمٌاء حبوب التخصص: 

   
 

 بعض على وتأثٌره الحسٌة و والمٌكروبٌة الكٌمٌائٌة صفاته ودراسة الصوٌا فول حلٌب من حٌوي متخمر لبن تحضٌر  عنوان االطروحة

 الدموٌة المعاٌٌر

 ملخص االطروحة

 والصقفات الكٌمٌقائً التركٌقب دراسقة و مختلفقة اسقتخالص طرائق  وبثالث بذوره من الصوٌا فول حلٌب استخالص الحالٌة الدراسة تضمنت

ودرسقت % 0...4 الفاٌتٌق  وحقامض% 44.11 علقى ٌحتقوي حلٌقب النتاجها الثانٌة الطرٌقة واختٌرت طرٌقة لكل  الناتج للحلٌب الفٌزٌائٌة

 الكلقً العقدد  لوغقارٌتم بلق  اذ%  0 لققا  حجقم و سقاعات 7 لمقدة م 14  للحضقن  حرارة درجة  افضل  نتاج حٌث كانتالمثلى لالضروف 

 البكترٌقا أعقداد لوغقارٌتم بلق  ٍاذ النافعقة البكترٌقا عٌوشقٌة علقى ٌومقا   2. لمقدة المبقرد  الخقزن تأثٌر درس ( 44.71) الالكتٌ  حامض لبكترٌا

 لمقدة مل. و مل 3 بمعدل الصوٌا فول لحلٌب  الرائب باللبن التجارب حٌوانات جرعت (8.72) الخزن مدة نهاٌة فً الالكتٌ  لحامض الكلٌة

 \ ملغقم(  1،71.0..441) بلغقت ٍاذ T1 المعاملقة فقً الثالثٌة الكلٌسٌرٌدات و الكولٌسترول المئوٌة النسبة انخفاض النتائج وأظهرت ٌوما   14

 القدم كرٌقات و والهٌموكلقوبٌن الهٌماتوكرٌقت نسقبة ارتفعقت كمقا ، دٌسقل \ ملغم( 4.1.27،87.72)  الضابطة مع مقارنة   التوالً على دٌسل

ٌّات حجم و الدم بكرٌات الهٌموغلوبٌن كمٌة متوسط و الحمراء الدم كرٌات و الدم صفائح و البٌضاء  و T1 فً الهٌموغلوبٌن تركٌز و الدم كر

 لهقا المضقاف المعاملقة أن الصقوٌا فقول حلٌقب مقن المنقتج الرائب للبن الحسً التقٌٌم اظهر.  التجارب حٌوانات على المناعٌة المعاٌٌر درست

 % .03.7 كان اذ تقٌٌم أقل على نكهة أي ٍاضافة بدون الرائب اللبن حصل بٌنما% 22.2 بلغت اذ تقٌٌم درجة أعلى على حصلت الثوم نكهة
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Thesis Title 

Bio-yoghurt  preparation from soymilk and Study  the chemical, microbiological and sensory evaluation of 
final and effects on certain criteria blood 

 

Thesis Abstract 

The current study includes soymilk extraction from its grains with three different extraction methods and 
study the chemical composition, physical properties of the milk for each method. the second method was 
chosen because its produce milk includes 10.44% total solid material and phytic acid 0.225% were used in 
soymilk fermentation and the best incubation temperature 40 °C for 7 hours , inoculation volume 5% the 
log of the total count of lactic acid bacteria 10.74 cfu /. The cold storage effect for 28 days were studied for 
probiotic bacteria survival, the log of total bacterial account 9.78 cfu / gm, The experimental animals were 
fed with milk soybean yogurt with 3 ml and 2 ml for 40 days , the result showed decreasing the rate of 
cholesterol and triglyceride in T1 treatment which were( 114.24 , 74.5 mg / deciliter) respectively compared 
with control (97.78, 124.67 mg / deciliter) the hematocrit, hemoglobin, White blood cells, thrombocytes, 
red blood cells, and the average quantity of  hemoglobin, the size of blood cells and the hemoglobin 
concentration in T1 treatment. The standard of immunity were investigated for the experimental animals 

the rate of neutrophil degreased in T1 treatment.The sensory evaluation showed that the yogurt produced 
from soybean milk include garlic taste had the highest degree 86.6% while the yogurt without addition of 

taste had the lowest value which was 53.7% 



 


