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 الخالصة
 

ة بنت علي. إنتاج منتجات غذائية اديدة من التمور ودقيق بذور ال مل الغامدي، فاطم
 م(0212 -هـ1341باستخدام األفران والتقنية الحديثة )البثق الحراري(.            )

 د. إبراهيم بن محمد الرقيعي           إشراف: د. نبيلة بنت مصطفى رشوان             
 صفحة  118عدد الصفحات:   

 
ذه الدراسة اليت أجريت يف مدينة الرياض إلنتاج منتجات غذائية جديدة هتدف ه

)البسكويت وحبوب اإلفطار( باالستفادة من بعض املوارد الزراعية احمللية مثل نبات بذور 
السمح ومتور اللبانة اجلافة. وقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة أجزاء تضمن اجلزء األول إجراء 

املعاملة، حيث مت  قبل وبعدواد اخلام، ودراسة خواصها الكيميائية بعض املعامالت على امل
م مما أدى لتغيري خواصه الكيميائية والريولوجية. ومت 021ºتعريض دقيق القمح لدرجة حرارة 

م مث طحنه وحتويله إىل بودر، واسُتخدم دقيق بذور السمح °01جتفيف التمر عند درجة 
الدهن. ومت يف اجلزء الثاين تصميم التجربة إلنتاج % من 01بصورته اخلام وبعد استخالص 

البسكويت وحبوب اإلفطار وذلك بتقسيم العينات إىل جمموعتني باستخدام دقيق القمح 
املعامل باحلرارة، وحددت نسب  اإلحالل بالنسبة للبسكويت واإلضافة بالنسبة حلبوب 

ن دقيق السمح اخلام أو % لبودرة التمر والنسب ذاهتا لكل م01% و20اإلفطار بصفر، و
منخفض الدهن. ويف اجملموعة الثانية مت عمل خملوط متكون من بودرة التمر ودقيق السمح 

( 01: 20( و)20:20سواء اخلام أو منخفض الدهن بالنسب التالية على التوايل: )
%، 011% و50% و01( ومت استخدام املخلوط بالنسب 01:01( و)01:20و)

دقيقة أما  21م ملدة °031يف فرن كهربائي على درجة حرارة وخبزت عينات البسكويت 
عينات حبوب اإلفطار فقد أنتجت باستخدام جهاز الباثق احلراري ثنائي الربمية. وبناء على 
النتائج حددت أفضل العينات من كل جمموعة تبعاً لنوع اإلضافة وبلغ عددها سبعة عينات من  

يف اجلزء الثالث إجراء التحليل الكيميائي التقرييب كل من البسكويت وحبوب اإلفطار. مث مت 
ألفضل العينات املنتجة وتقدير السكروز والعناصر املعدنية فيها، ودرست بعض اخلواص 
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الطبيعية للمنتجات كدراسة معدل االنتشار لعينات البسكويت ومعامل التمدد والكثافة لعينات 
 حبوب اإلفطار.

ت ومبقارنة نتائج التقييم احلسي ألفضل عينات البسكويت وبإجراء الدراسة احلسية للمنتجا
% أو إحالل 20وحبوب اإلفطار املنتجة من اجملموعتني تبني أن إحالل بودرة التمر بنسبة 

% 20% بودرة التمر و01% دقيق بذور السمح اخلام و 20% بودرة متر و20املخلوط )
ى لرفع التقبل العام لعينات % على التوايل، أد50% و01من دقيق السمح اخلام( بنسب 

البسكويت ومعدل االنتشار مقارنة بالعينتني الضابطتني، وارتفعت نسبة الكالسيوم والبوتاسيوم 
واملغنسيوم والسكروز يف العينات املستخدم فيها املخلوط، يف حني ارتفع احلديد والنحاس 

سمح منخفض الدهن % من دقيق ال20يف العينة املنتجة بنسبة إحالل  اخلام والربوتني
% وكانت نسبة الربوتني 01يف العينة املنتجة بإحالل املخلوط بنسبة  اخلام وارتفعت األلياف

 فيها مقاربة للعينتني الضابطتني.
كما تشري النتائج إىل أن استخدام بودرة التمر أو دقيق بذور السمح أو خملوط منهما أدى 

عينات حبوب اإلفطار وكانت الفروق ذات داللة لرفع تقبل احملكمني جلميع اخلصائص احلسية ل
يف مجيع اخلصائص احلسية، وأشارت النتائج إىل أن العينتني  p≤ 0.05إحصائية عند مستوى 
%  من بودرة 01:01% و20: 01% مبخلوط )011%  و50املنتجتني بنسبة إضافة 

قبل العام كما تمر ودقيق بذور السمح منخفض الدهن على التوايل( كانت األفضل يف التال
حسنت إضافة املخلوط بالنسب املختلفة أو إضافة دقيق بذور السمح منخفض الدهن فقط 

% من معامل التمدد والقيمة الغذائية للمنتجات والعناصر املعدنية، وارتفعت نسبة 01بنسبة 
 % من بودرة التمر فقط.01السكروز يف العينة املنتجة بنسبة إضافة 
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 شكر وتقدير
 

احلمددددددد   الددددددذي يسددددددر يل إمتددددددام هددددددذه الرسددددددالة، والصددددددالة والسددددددالم علددددددى املبعددددددو  رمحددددددة    
 للعاملني...... وبعد

يسرين أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم التقدير واالمتنان للمشرفني على هذه الرسالة ملا 
ملتواصلة، بذاله من جهد كبري وما قدماه من العلم واملعرفة واخلربة والنصح والتوجيه واملتابعة ا

فخالص احلب والدعاء للدكتورة نبيلة بنت مصطفى رشوان لتوجيهاهتا املستمرة وجهودها 
املبذولة يف تقدمي كل دعم يثري البحث وإشرافها على كتابة البحث وسعيها املتواصل الجنازه، 

بن  الدكتور إبراهيمبعد شكر ا  وجزيل التقدير ملن ال تستويف الكلمات شكره والثناء عليه 
حممد الرقيعي الذي سخر جهده ووقته إلمتام هذه الرسالة وأثراها بأفكاره وتوجيهاته وكتبه 
وإشرافه على خطوات العمل وقام بتسخري مجيع إمكانيات خمتربات مدينة امللك عبدالعزيز 

 للعلوم والتقنية وتذليل الصعوبات اليت واجهتنا بإذن ا ، فجزاه ا  خرياً على كل ما قدم. 
وأتوجه خبالص الشكر إىل جلنة املناقشة على قبول مناقشة هذه الرسالة وإثرائها 

 بتوجيهاهتم وإرشاداهتم. 
 لوكالة وأقدم جزيل االمتنان والشكر إلدارة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن و 

الدراسات العليا والبحث العلمي لدعمهم وتشجيعهم املتواصل لطالبات الدراسات العليا 
رتقاء مبستوى البحث العلمي. وخالص شكري ودعوا ي الصادقة بالتوفيق لوكيلة عمادة لال

الدراسات العليا سابقًا الدكتورة إميان بنت عبدالرمحن الشهري ملا بذلته من جهد كبري يف دعم 
ت هذه الرسالة واجنازها ولتوجيهها الودود يل ولثقتها بطالباهتا، وللوكيلة حاليًا الدكتورة هدى بن

أمحد العامر خالص تقديري واحرتامي، وكل التقدير لعميدة كلية االقتصاد املنزيل الدكتورة هدى 
بنت سلطان الرتكي وسابقًا الدكتورة حصة بنت صاحل املالك ووكيلة الكلية للشئون املالية 

حممد أنفنان وسابقًا الدكتورة لطيفة بنت خالد  واإلدارية حاليًا الدكتورة منال بنت اللواليت
العبودي ووكيلة الكلية لشؤؤن الطالبات واالختبارات الدكتورة صيته بنت حممد املطريي ووكيلة 
الكلية للدراسات العليا الدكتورة ليلى بنت عامر القحطاين وسابقًا الدكتورة نادية بنت حممود 

وإىل رئيسة اندجياين ملساندهتن الدائمة وتعاوهنن املستمر مع مجيع طالبات الدراسات العليا، 
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قسم التغذية وعلوم األطعمة الدكتورة منرية بنت عثمان اجلبري وسابقًا الدكتورة فريدة بنت 
 عبدا  الفردوس وجلميع أعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ملا قدمته من دعم 
وما وفرته من إمكانيات وتسهيالت إلجراء وتصنيع  (23-00-)أط مادي هلذا البحث

العينات الغذائية، واخص بالشكر الدكتور إبراهيم بن حممد الرقيعي، والشكر موصواًل جلميع 
فنيي خمترب الغذاء والتغذية يف املدينة ومن ساهم يف التقييم احلسي للعينات. ووافر وجزيل 

كيل قسم علوم األغذية والتغذية سابقًا الدكتور عدنان بن الشكر جلامعة امللك سعود ممثلة يف و 
سامل باجابر واألستاذة أمل بنت عائض القحطاين واألستاذ إدريس بن شعبان أبو سلطان، 
ولكلية الرتبية لألقسام العلمية ممثلة يف عميدة الكلية ومجيع أعضاء خمتربات مسو األمرية اجلوهرة 

 لتحاليل الكيميائية.  بنت فهد آل سعود لتسهيل إجراء ا
وكل الشكر وعريض الدعاء ملن تقف عبارات الشكر غاضة الطرف أمامهما، ملن 
أشغلتين احلياة عن أداء حقهما وبرمها، لوالدي رمحه ا  الذي شاطرين حيا ي وشاطرين العمل 

 يف عمرها والد ي أمد ا وإىل يف هذه الرسالة ولكن سبق عليه األجل قبل إمتامها فغفر ا  له، 
على طاعته، اليت حفتين حببها ورعايتها وتوجيهاهتا، أقدم هلما حباًّ وامتناناً دائمني واسأل ا  أن 
جيعل ثواب هذه الرسالة يف موازيني حسناهتم، وألفراد عائليت لوقوفهم معي وتواجدهم 

ادة وتشجيعهم الدائم يل واخص بالشكر أخي حممد واالبنة هدى. والشكر موصواًل لسع
املهندس امحد الدرعان مدير إدارة الطرق مبنطقة اجلوف واألستاذ مرشد الشراري لتوفري بذور 
السمح من املنطقة الشمالية.  وجلميع من شارك يف التقييم احلسي من أعضاء اهليئة التعليمية 
واإلدارية ومن قدم يل الدعم واملساعدة والدعوة الصادقة فللجميع جزيل الشكر وخالص 

 قدير،  وآخر دعوانا أن احلمد   رب العاملني.     الت
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 األولالفصل 

 المقدمة

 

 المقدمة ومشكلة الدراسة:

ة إنتاج وتطوير منتج غذائي من العمليات املعقدة، إذ البد أن يتوفر يف املنتج تعترب عملي
 ,Edinburgh)شروط متعددة منهدا أن يكون آمددن ومغذي واقتصادي ومقبدددول اجتماعيا 

من احلبوب على  Extrudates. ويعتمد إنتاج أنواع خمتلفة من األغذية املصنعة واملبثوقة (2004
مرات الطبيعية )مثل النشا والربوتينات( ويسهم الفهم اجليد آللية التمدد عملية متدد البولي

 & Moraru)والعوامل املؤثرة عليه يف معرفة كيفية تكون القوام اهلش وحتسني تقبل املنتجات 

Kokini, 2003) وحتتوي مجيع احلبوب وبنسب خمتلفة على النشا والربوتني والدهون وغريها .
قمح أكثر احلبوب استخداما وميثل النشا والربوتني املكونني الرئيسيني يف من املركبات، ويعد ال

حبة القمح واليت تتميز عن احلبوب األخرى بربوتني اجللوتني الذي له أمهية كبرية يف بناء اهليكل 
الشبكي للمنتجات، ويتكون بعد مزج الدقيق باملاء واحتاد كًل من بوليمر اجلليادين الذي يسهم 

للعجني وبوليمر اجللوتينني الذي  Extensibilityواملطاطية  Viscosityاللزوجة يف خصائص 
. كما تتكون حبيبات النشا من Dough Strengthوقوة العجني  Elasticityيسهم يف مرونة 

بوليمرات األميلوز واألميلوبكتني. وتتأثر هذه البوليمرات بعمليات التحوير املختلفة مثل 
يكانيكي مما يغري من تركيبها وخواصها الطبيعية وبالتايل تتغري الصفات التحوير احلراري وامل

الريولوجية وخواص املنتجات النهائية. وتؤدي التفاعالت اليت حتد  على مستوى اجلزيئات 
ايل قوام املنتجات النهدائية، ومن تلك إىل حتسني خدددواص املواد وبالت خالل عمليات التصنيع

-Reالقمح تفاعل اجلليادين واجللوتنيني وإعادة توجيه  اتربوتينعالت اليت حتد  لالتفا

Orientation  اجللوتنيني بواسطة التفاعالت التبادليددة للروابط الكربيتيةS-S interchange 
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(Graveland et al., 1993) وتؤثر التفاعالت اليت تؤدي إىل هدم أو تكوين روابط الكربيت .
القابلية للذوبان حيث حتدد نوعية احلرارة ومدة التعرض هلا مدى  بدرجة كبرية يف  -S-Sالثنائية

ع هلا واخنفاض درجة ذوباهنا. وختضحدو  بلمرة جلزيئات اجللوتني وبالتايل زيادة احلجم اجلزيئي 
تعتمد على نوع  Structural Changesة ات بنائيحبيبات النشا خالل املعامالت احلرارية لتغري 

 Meltingلتنة وارتشاح األميلوز خارج احلبيبات واالنصهار أو الذوبان منها عملية ج-املعاملة
واحنالل البلمرة جلزيئات النشا واخنفاض الوزن اجلزيئي له. ويف حالة دراسة هذه التغريات يف 
األنظمة الغذائية املعقدة احملتوية على دقيق القمح جيب األخذ بعني االعتبار التفاعل بني 

ثل الدهون واألمالح وكذلك نسبة األميلوز لألميلوبكتني يف نشا دقيق املكونات املختلفة م
 القمح باإلضافة إىل التحوالت احلرارية للبوليمرات واليت تتأثر باملعامالت املستخدمة.

 

 وتتعدد العمليات التصنيعية املستخدمة يف إنتاج األغذية ومنها عملية اخلبز باألفران و
أثر تلك العمليات بالعديد من العوامل منها الرتكيب الكيميائي بالبثق احلراري، وتت التصنيع

للمواد اخلام والتفاعل فيما بينها وخطوات التصنيع املختلفة ومعايري التشغيل جلهاز الباثق 
املستخدم أثناء عملية البثق. وكذلك نوع األفران املستخدمة وطريقة إعداد املخلوط من 

  فران ملنتجات احلبوب تكون درجة احلرارة قريبة مناملكونات. وخالل عملية اخلبز باأل
م أو أعلى ملدة دقائق حمدودة تبعًا للمنتج. أما يف عملية الطهي بالبثق فتعّرض املددواد 211°

ات حرارة ددضغط عالدي ويتم الطهي عند درجاخلام لقدوة قص ميكانيكي كبيدرة وعجن حتدت 
 (Cheftel, 1986 ; Camire and Belbez, 1996) ريدة يف وقدت قصددوبة منخفضددة ورطددعالي

   . 
وخيتلف دور البوليمرات تبعا لنوع العمليات التصنيعية املستخدمة، ففي عملية اخلبز 

ز باحملتوى الرطويب املرتفع يكون للجلوتني الدور األساسي ميلعجائن البسكويت واخلبز اليت تت
. يف Continuous Network (MacRitchie, 1992)اء الشبكي املستمر ددوين البندديف تك

حني يعتقد أن للنشا الدور األهم  يف حال  استخدام العمليات التصنيعية ذات احملتوى الرطويب 
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البثق إلنتاج حبوب اإلفطار والوجبات اخلفيفة، حيث يّكون التصنيع باملنخفض مثل عملية 
 ,.Include Phases (Chanvrier, et alالنشا طور مستمر مع الربوتني املوجود كطور مطوق 

2005). 
 

وميكن بالعمليات التصنيعية السابقة إنتاج أنواع خمتلفة من الكوكيز والبسكويت وحبوب 
اإلفطار. وعادة ما يتم إضافة دقيق احلبوب مثل الدخن والشعري واألرز والبذور والبقول مثل 

رفع قيمتها الغذائية. ويف فول الصويا واخلردل إىل دقيق القمح لتحسني جودة املنتجات و 
وهو من النباتات -اململكة العربية السعودية اسُتخدم دقيق القمح ودقيق بذور نبات السمح 

يف إنتاج -الصحراوية اليت تنمو يف مشال اململكة وتتميز بقيمة غذائية وحمتوى بروتيين عايل
ة جديدة. كما مت يف البسكويت، ومازالت الدراسات حمدودة إلدخاله يف إنتاج منتجات غذائي

-Alو  Nakhal, et al. (1989)و   Al-Ruqaie & Nakhal (1989)دراسات أخرى 

Mana & Mahmoud (1991)  وBarreveld (1993) ( و 0998والعيد )Sidhu et al. 

للمخبوزات إضافة التمور ومنتجاهتا التحويلية مثل عجينة ودبس التمر وغريها  (2003)
روز وكمادة مكسبه للون. وتعد التمور من السلع اإلسرتاتيجية لكون وإحالهلا بدال عن السك

اململكة ُمنتج رئيسي هلا ولكوهنا مصدرا للطاقة والعديد من الفيتامينات واألمالح املعدنية ويبلغ 
(. وعلى الرغم من الزيادة الكبرية 2115ألف طن )وزارة الزراعة ، 951اإلنتاج السنوي منها 

تلك الزيادة مل يصاحبها زيادة مماثله يف التصنيع، حيث ما زالت ترتكز معظم إنتاجها إال أن  يف
الصناعات على بعض املنتجات غري التحويلية مثل التمور املفرودة واملكبوسة واملعبأة حتت 
تفريغ، أما بالنسبة ملنتجات التمور التحويلية اليت ميكن استخدامها كمضافات تغذوية يف كثري 

ذائية، فيتم إنتاجها يف نطاق حمدود بواسطة عدد قليل من املصانع )حسن، من الصناعات الغ
وتعد عملية البثق احلراري من أهم العمليات التصنيعية التحويلية الواعده واليت حتتاج (. 2113

إىل تطوير وكثري من األحبا  التطبيقية للتمكن من احلصول على منتجات غذائية جديدة حبيث 
وقد ذكر مصيقر (. 2113هتا احد مكوناهتا األساسية )عسريي، متثل التمور ومشتقا
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( أن استهالك التمور وخاصة اجلافة منها قل نسبيا نتيجة وجود السلع الغذائية 2110)
وبناء على ما سبق هدفت هذه الدراسة لالستفادة  األخرى مثل الفواكه واحللويات واملشروبات.

مع دقيق القمح يف إنتاج منتجات غذائية  من التمور ودقيق بذور السمح واستخدامهما
 .جديدة
 

 أهمية الدراسة
نظرًا الرتفاع القيمة الغذائية لكل من التمور وبذور نبات السمح ولقلة الدراسات يف 
إنتاج منتجات جديدة منهما باستخدام الطرق التقليدية والتقنية احلديثة، ظهرت احلاجة 

وذلك بإدخاهلما معًا يف عمل منتجات غذائية جديدة  لالستفادة من حمتوامها الغذائي العايل،
ذو صفات مميزة باستخدام الطرق التقليدية )األفران( والتقنية احلديثة )الباثق احلراري(. وهبذا 
تسهم هذه الدراسة يف استغالل بعض املوارد الزراعية احمللية الغنية بالعناصر الغذائية يف عمل 

اع تصنيع التمور وامتصاص الفائض منها، وكذلك إجياد منتج غذائي جديد واالرتقاء بقط
قنوات تسويق جديدة للتمور اجلافة )مثل متر اللبانة( واألنواع منخفضة اجلودة واألرخص مثنا، 

 وبذلك يتم تنمية الطلب عليها وزيادة الكميات املستهلكة منها. 
 

 أهداف الدراسة
 يعد الهدفان الرئي يان من هذه الدراسة هما:

نتاج منتج جديد من البسكويت من دقيق القمح املعامل باحلرارة ودقيق التمر ودقيق إ-0
 بذور السمح باستخدام الطرق التقليدية )األفران(.

إنتاج منتج جديد من حبوب اإلفطار من دقيق القمح املعامل باحلرارة ودقيق التمر -2
 (.ودقيق بذور السمح باستخدام التقنية احلديثة )البثق احلراري
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 وتمثلت األهداف الفرعية في: 
إجراء الدراسة الكيميائية والطبيعية للمواد اخلام )دقيق القمح وبودرة متر اللبانة  .0

 ودقيق بذور نبات السمح( قبل وبعد املعامالت.

حتديد الطريقة واملعاملة املثلى إلنتاج كل من البسكويت باستخدام األفران،  .2
 احلديثة )الباثق احلراري(. وحبوب اإلفطار باستخدام التقنية

 .دةاجلدي اتللمنتجالطبيعية و  الكيميائيةو احلسية للخواص إجراء الدراسة  .3

  .إجراء املقارنة بني املنتجات اجلديدة .4
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 مصلحات الدراسة:
 Thermal Extrusion Process عملية البثق الحراري -

حيدددث يتعدددرض املخلدددوط لقدددوى  امعمليدددة خلدددط وعجدددن وطدددب  املدددواد اخلددد أهنددداتعدددرف علدددى 
باستخدام  للحصول على منتج هنائي ذو صفات معينة القص والضغط على درجة حرارة مرتفعة

 (2113)عسريي،  .جهاز الباثق احلراري
 

 Extruderالباثق:  -

ميثل جهاز الباثق طريقة مستمرة تعتمد على نظدام لولدب معقدد يددور بدداخل برميدل، وفيده 
م إىل منطقدددة الطهدددي حيدددث يدددتم ضدددغطها عندددد درجدددات حدددرارة وضدددغط مرتفدددع تنتقدددل املدددواد اخلدددا

لتكددوين سددوائل لزجددة، مث يعمددل اجلهدداز علددى تشددكيلها بضددخها خددالل قوالددب تشددكيل/فتحات 
 ةحركددد ذات اجلهددداز بواسدددطة لوالدددب مفدددردة أو مزدوجدددة داخدددلصدددغرية،ويتم نقدددل املدددواد وعجنهدددا 

 (2111كانوفاس وآخرون،   -حلزونية. )باربوزا
 

 Extruded Products (Extrudates)المنتجات المبثوقة:  -

منتجات يتم إنتاجها باستخدام جهاز البثق احلراري وتكدون إمدا جداهزة لألكدل مثدل  تعترب
وجبدددات اإلفطدددار أو تكدددون غدددري جددداهزة لألكدددل وتتطلدددب طهدددي قبدددل االسدددتهالك مثدددل عصدددائد 

 (  0421الشوفان.  )كينت وإيفريز ، 
 

 ة للتمور:الصناعات التحويل -
ى متدددور الدرجدددة الثانيدددة فأقدددل، إلنتددداج مشدددتقات علددد جتدددرى عمليدددات تصدددنيعية وحتويليدددة تعدددد
التمدددر، املدددرن، عجيندددة التمدددر، عصدددري التمدددر، عصدددري التمدددر الفدددوار، اخلدددل، دبدددس  مثدددل  .التمدددور

 إنتداج السدكر ،نزميات والربوتدني وحيدد اخلليدة وبعدض اهلرمونداتاإل ،أصابع التمرالكحول الطيب، 
 (2113)عسريي،  .واألمحاض العضوية
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 الصناعات غير التحويلة للتمور: -
تشمل منتجدات التمدور املفدردة )املفككدة، والسدائبة( واملكبوسدة واملعبدأة حتدت تفريدغ ومزالدة 

 (2113النوى احملشوة باملكسرات. )حسن، 
 

 Polymerizationالبلمرة: -
شبكات  لتشكل (Monomer ريونوم)امللجزيئات كيميائي لتفاعل   تعرف على أهنا

 (Charles and Carraher, 2007)ثالثية األبعاد أو سالسل البوليمر. 
 

 Gelatinizationالجلتنة : -

هي اهنيار الروابط بني جزيئات النشا يف وجود املاء واحلرارة نتيجة امتصاص حبيبات 
( إلشراك واألوكسجنييدروجني ملواقع الرابطة اهليدروجينية )اهليدروكسيل اهل النشا للماء والسماح

يقل عدد وحجم املناطق بالتايل و ء، وحدو  االنتفاخ غري العكسي للحبيبات، املزيد من املا
 (Vaclavik and Christian, 2003) وتزداد اللزوجة البلورية

 

 Rheology Properties  الخواص الريولواية-

أنسياب املوائع  أو اصل هلاحلا Deformationعلم يهتم بتغري شكل املواد والتشوه 
ويف جمال تكنولوجيا األغذية يتضمن صفات  سرياهنا وسلوك املواد عند تعريضها لقوة ما.و 
 (0993بندر، أ.) اخلاصة بالدهون والعجائن.  Plasticity للدانة ا
 
 Shearقص ال

يطلق على القوى اليت تسبب انزالق جزيئني متجاورين من املادة نفسها يف مصطلح 
 (1991، وآخرون هني متوازيني يف مستوى اتصاهلما. )الدهشاناجتا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني لالفص
 الدراسات ال ابقة

 
 أواًل:  البوليمرات

تعترب البوليمرات مركبات كيميائية مكونة من عدد كبري من الوحدات البنائية األساسية أو 
ترتبط مع بعضها بواسطة روابط كيميائية  Monomerغرية اليت تسمى باملونومري اجلزيئات الص

أو متشابكة  Branchedأو متفرعة  Linearمكونة سالسل طويلة توجد يف صورة خطية 
Crosslinked وقد يكون البوليمر ذو وحدات متشاهبة أو خمتلفة الرتكيب فيدعى البوليمر ،

ادة إىل متوسط ويشار ع .Heteropolymersجانسة أوغري املت Homopolymerاملتجانس 
 Degree ofباملصطلح متوسط درجة البلمرة  Repeating Unitsعدددد الوحدات املتكررة 

Polymerization  ويشري اخنفاض درجة البلمرة إىل اخنفاض الوزن اجلزيئي للبوليمر، ويطلق
، 21إىل  01درجة البلمرة بني  إذا تراوحت Oligomerاسم البوليمرات القصرية )أوليجومري( 

يف حني تكدون درجة البلمرة كبرية يف البوليمريات االصطناعية والطبيعية. )حجازي والذياب، 
2114 ) 

 
ومتر البوليمرات بتغريات فيزيائية وكيميائية عدة عند تسخينها، وتعرف مقاومتها للتغيري 

وتقسم تلك   Thermal Stabilityريالكيميائي عند درجات احلرارة املرتفعة بالثبات احلرا
التغريات الكيميائية إىل قسمني رئيسيني ومها: التفاعالت اليت تشمل كسر السلسلة الرئيسية يف 
البوليمر أو التفاعالت اليت مير فيها البوليمر مع احتفاظه بسلسلته الرئيسية حيث تتفكك 

مركب أكثر ثباتًا ويف حاالت أخرى  وتنفصل بعض اجملاميع اجلانبية ليتحول البوليمر بعدها إىل
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يفقد صفة الثبات احلراري أو قابليته للذوبان، وتؤدي العوامل امليكانيكيدددة مثل الطحن والعجن 
 (.0984ر وبالتايل تغيري الوزن اجلدزيئي له )آتاكر، ل البوليمدددو  تكسري لسالسوالبثق حل
 
 Synthetic Polymerاالصطناعية( رة )ضاحملصورة الصول على البوليمرات بدن احلوميك 

. ومن الناحية Biopolymersأو من مصادر نباتية أو حيوانية وتسمى بالبوليمرات احليوية 
الفيزيائية ال ختتلف البوليمرات االصطناعية عن احليوية من حيث السلوك والدراسة 

ات دلربوتينواالختبارات، وتصنف البوليمرات احليوية إىل ثالثة تصنيفات رئيسية وهي: ا
دة )البويل نيوكليوتيدات( باإلضددافة دداض النوويد، واألمحPolysaccharidesات العديدة دوالسكري
 & Charles)اط الطبيعي والصمغ والصوف والقطن وغريها دواد طبيعيددة أخرى مثل املطدإىل م

Carraher, 2007). 
 

 البوليمرات الحيوية:-
 البروتينات )الببتيدات العديدة(:-

تعترب الربوتينات من املركبات العضوية النيرتوجينية وهي عبارة عن بوليمرات ذات أوزان 
جزيئية عالية وهلا طبيعية غروية،  وتتكون من احتاد األمحاض األمينية مع بعضها بواسطة روابط 

دات أو الببتي Tripeptideأو الببتيدات الثالثية   Dipeptideببتيدية مكونة الببتيدات الثنائية 
يف حالة ارتباط محضني أمينيني أو ثالثة أو أكثر على التوايل )عبدا   polypeptideالعديدة 
 (.2112وآخرون، 
 
وحتد  للربوتينات تغريات طبيعية وكيميائية نتيجة للعديد من العوامل وتعترب الدنرتة  

Denaturation  يئاهتا إىل درجات من التغريات الطبيعية اليت حتد  للربوتينات نتيجة تعرض جز
حرارة مرتفعة أو قيم متطرفة من الرقم اهليدروجيين أو املذيبات العضوية أو األشعة ذات الطاقة 
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العالية، مما يؤدي إىل فقدان قابلية الربوتني على االنطواء، فيتحول من الشكل الرباعي أو 
، نتيجة لكسر الروابط الثالثي اليت هي احلالة املنطوية للربوتني إىل شكل سلسلة غري منطوية

اهليدروجينية أو األيونية، دون حدو  هدم للروابط الببتيدية أو تغريًا يف تتابع وتسلسل 
األمحاض األمينية. ويؤدي تغري الشكل الطبيعي إىل فقدان الربوتني لوظيفته احليوية كليًا أو 

 الصفات الطبيعية وتعد جزئياً، ويقل ذوباهنا يف املاء بدرجة كبرية ويسهل ترسيبها نتيجة تغري
الدنرته احلرارية للربوتينات تغريات غري عكسية يف البناء اجلزيئي نتيجة للتسخني )أمان ويوسف، 

0990 .) 
( من التغريات Maillard Reactionميالرد  تويعد التفاعل البين غري اإلنزميي )تفاعال

ة وينتج عنها فقد بعض األمحاض الكيميائية اليت حتد  للربوتينات يف وجود السكريات املختزل
ؤثر يف  تكوين تجدًا و  ةمعقد تن اللون البين للمنتجات املخبوزة، وهذا التفاعالوّ األمينية وتك

يف السكريات  Carbonyl Groupالنكهة واللون للمنتجات حيث تتفاعل جمموعة الكربونيل 
م ويف °01ت حرارة أعلى من املختزلة مع جمموعة األمني احلرة يف الربوتني عند التعرض لدرجا

. وأضاف (Villamiel, 2006) 5اىل 4يرتاوح من  pHط ومدى دوى مائي متوسدوجود حمت
(  بان املعامالت احلرارية املرتفعة يف عدم وجود املاء تؤدي إىل حدو  0990دميان )

ن تفاعالت كيميائية تتضمن عمليات هدم وإزالة للماء من السريين والثريونني وكذلك فقدا
الكربيت من السيستئني، وعمليات أكسدة للسيستئني وامليثيونني، وكذلك حدو  تكوين 

 حلقي ألمحاض اجللوتاميك واألسبارتك والثريونني.
 

 بروتينات القمل
تقسم بروتينات القمح إىل قسمني أساسيني مها: الربوتينات غري اجللوتينية ومتثل 

واجللوبيولني وتتميز بقابليتها للذوبان يف املاء بروتينات القمح وتشمل األلبيومني من %( 21)
 من %(81واحملاليل امللحية املتعادلة على التوايل. والقسم األخر هو الربوتينات اجللوتينة ومتثل )
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ادين لحية املخففة وتشمل اجلليدبروتينات القمح وتكون غري ذائبة يف املاء او احملاليل امل
Gliadin ح لقموهو عبارة عن بروالمني ا Wheat Prolamine  51الذي يذوب يف %
(  فهو يذوب يف Wheat Glutelin)جلوتلني القمح   Gluteninا اجللوتينني إيثانول، أم

وتكون  (Goesaert, et al., 2005)ذوب يف الكحول قلويات املخففة وال ياض والاألمح
ة املرتبطة مع بعضها بروتينات اجلليادين واجللوتنيني يف صورة سالسل من األمحاض األميني

بروابط ببتيدية، وتوجد على شكل حلزون نتيجة الروابط اهليدروجينية ويتم تثبيت الشكل 
 (. 2110)حممود وآخرون،   S-Sاحللزوين بالروابط الكربيتية

 
دات العديدة وتكون فيه مجيع الروابط ثنائية الكربيت بيددنية ويعترب اجلليادين من الببتي

Intra-polypeptide   ومتثل بروتينات املونومريكMonomeric 81 من بروتيناته وتقع %
دالتون وتصنف تبعًا لوجود  000111إىل  310111أوزاهنا اجلزيئية يف مدى يرتاوح بني  

ويف حالة عدم وجود  α/β-, γ-gliadinsالروابط ثنائية الكربيت إىل الفا وبيتا وجاما جليادين 
 Oligomeric، يف حني متثل بروتينات gliadins-ωدين تلك الروابط يتكون أوميجا جليا

إىل  0110111% من بروتينات اجلليادين وتكون ذات أوزان جزيئية ترتاوح من 21نسبة 
 High Molecular Weightوزن اجلزيئي العايل دادين ذو الدون، ويسمى اجلليددالت 0110111

gliadin داخلية ويرتبط بواسطة الروابط الثنائية الكربيتية الInterchain disulfide bonds 
(Shewry, 2003) . 

 
وتعد بروتينات اجللوتنيني بوليمرات ذات أحجام خمتلفة يرتاوح وزهنا اجلزيئي تقريبًا من 

دالتون إىل أكثر من عشر ماليني، وتكون الروابط الكربيتية داخل اجلزيء وكذلك  0110111
ن الربوتينات املعقدة املوجودة يف الطبيعة وذلك بني اجلزيئات مع بعضها البعض، كما تعترب م

للمدى الكبري ألوزاهنا اجلزيئية ولكثرة الوحدات الفرعية ولوجود الروابط التسامهية وغري التسامهية 
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ل على نية والكارهة للماء( اليت تعماملختلفة )الروابط اهليدروجينية غري التسامهية والروابط األيو 
بأن اجللوتينني حيتوي على وحدات ثانوية  Wang, et al. (2006)ر اء البوليمر. وذكت بنتثب

 High Molecularتدعى الوحدات الثانوية )الفرعية( للجلوتنيني ذات األوزان اجلزيئية املرتفعة 

Weight Glutenin Subunits (HMW-GS) يف حني تدعى الوحدات الثانوية األخرى ،
 Low Molecular ذات األوزان اجلزيئية املنخفضة بالوحدات الثانوية )الفرعية( للجلوتنيني

Weight Glutenin Subunits (LMWGS) وأفاد .Wieser, et al. (2006)   بان
متثل بوليمر خطي مكون للسلسلة الرئيسية وتشكل الوحدات  HMW-GSالوحدات الفرعية 

 بوليمرات تتفرع من تلك السلسلة.  LMW-GSالفرعية 
 

ت اائص الريولوجية للعجني غري أن الدراسن واجللوتينني يف اخلصاجللياديويسهم كل من 
املختلفة أثبتت أن تأثري اجللوتينني يعد أكثر أمهيددة يف حتديد خصائص اجللوتني وبالتايل جودة 

دقيق ونسبتده إىل اجلليادين رب كميته يف ال. وتعت(Odintsova, et al., 2000)املخبوزات 
 ,Veraverbeke & Delcour)ة يف حتديد جودة العجدددني ددهماملنومرييك من العوامل امل

 Doughوقوة العجني  Elasticityحيث يكون اجللوتنيني مسئول عن مرونة  .(2002

Strength يف حني يعمل اجلليادين كملدن لذا يسهم يف خصائص اللزوجة ،Viscosity 
 . (Wieser, 2007)قمح لعجائن دقيق ال  Extensibilityوالقابلية للتمدد )املطاطية( 

 
ونتيجة لتفاعل كًل من اجلليادين واجللوتنني عند إضافة املاء لدقيق القمح يتكون بروتني 
اجللوتني الذي يتصف باملطاطية واملرونة وهو ما مييز دقيق القمح عن أنواع احلبوب األخرى، 

جينية يف العجني % مما ينتج عنه تكوين روابط هيدرو 40ويعترب اجللوتني غين باجللوتامني 
. وحيتوي اجللوتني أيضا على كميات  (Bushuk & Wrigley, 1974)خالل عملية العجن 

كبرية من الربولني ومن األمحاض األمينية اليت حتتوي على جماميع غري حمبة للماء وهي: الاليسني 
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ك يف تكوين وااليزواليسني، وعلى كميات كبرية نسبيا من األمحاض األمينية الكربيتية اليت تشرت 
. وبناء على (Belton, 1999)ة والداخلية ددة البينيددات العديدالروابط الكربيتية الثنائية للببتي

تركيب اجللوتني ميكن تلخيص خصائصه الوظيفية يف قدرته على تكوين الشبكة مع النشا اليت 
لتشكيل، كما تتصف خبصائص املرونة اللزجة مما يؤدي الكتساب املخبوزات القوام املناسب ل

ت القمح خالل تكون العجني ونقل املاء من الربوتين  Hydrationحتد  عملية متيه )هدرته(
 ,Falcão-Rodrigues)اجللوتني ملكونات النشا خالل اخلبز مما يؤدي النتفاخ حبيبات النشا 

et al. 2005)  تبط ويكون للجلوتني القدرة على امتصاص املاء وربطه، كما ميكن للدهون أن تر
جزئيًا بربوتينات العجني، وتغري من خصائص القوام للمنتجات املخبوزة. وتعمل دنرتة الربوتني 
باحلرارة وحتول الشبكة إىل كتلة ثابتة أثناء اخلبز أو التعرض للبخار على تشكيل القوام 

 . (Khan & Nygard, 2006)واالحتفاظ بشكل املنتجات املخبوزة 
 

اب دية واإلنزميية لتغييدر اخلدواص الوظيفيدة للجلوتني )القدوة وإكسوتستخدم املعامالت احلرار 
. وهناك اهتمام (Maningat & Bassi, 1997)رى دونات األخداط باملكدة واالرتبدوام والذائبيدالق

بدراسة تأثري احلرارة وفهم التغريات اليت حتد  لربوتينات اجللوتني وعلى أوزاهنا اجلدزيئية املختلفة. 
أن تعريض بروتني القمح للحرارة يقلل من ارتباط الربوتني بالنشا  Dahle (1971)كر  حيث  ذ 

ؤدي دأن دنرتة اجللوتني باحلرارة ت  Booth, et al. (1980)وبالتايل تقليل التفاعل بينهما. وبنّي 
اد دوتني. وأفدة اجللدواص الريولوجية للعجائن ومطاطيده، وتتغري نتيجة لذلك اخلدإىل جتمع

Weegels & Hamer (1998)  أن املعاملة احلرارية خالل عمليات التصنيع مثل جتفيف
الدقيق والبثق وعملية اخلبز حتد  تغريات يف بناء اجللوتنيني ووظائفه. وهذه التغريات مسئولة 

 Mohamed, et)ا  دون املاء متاح للنشداء ونتيجة لذلك يكدعن خفض امتصاص الربوتني للم

al., 2004) . 
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إىل أن للجليادين ثبات حراري مرتفع مقارنة   Kovacs, et al. (2004)شار وأ
بالبوليمرات عالية الوزن اجلزيئي، حيث تؤدي بروتينات املونومريك دور مهم يف ختفيف 

Diluting  تركيز بوليمرات اجللوتينيني ومنع التفاعل بني الوحدات عالية الوزن اجلزيئيHMW-

GS  ن شبكة اجللوتني القوية جبعل اجللوتني مطاطا، حيث يأخذ وقت وبناء على ذلك منع تكو
أطول لتشكيل شبكة جلوتنني متدنرتة، ويف حالة وجود كميات كبرية من بروتينات املونومرك يف 
اجللوتني، يكون الثبات احلراري أعلى وتستغرق مدة أطول للوصول للحد األعلى من املرونة 

 إىل LMW-GSوتينات املونومريك مثل اجلليادين و اللزجة، كما أن النسب املنخفضة لرب 

HMW-GS   تقلل من الثبات احلراري للجلدوتني احملدددد لقدوة اجللوتني العداليدة. وأفادSingh & 

MacRitchie (2004)   حبدو  بلمرة للجلوتنيني وزيادة يف احلجم اجلزيئي له عند درجات
رارة دات حدادين فقط عند درجدرة اجلليدلمد  بد، ولكن حت pH =0م و °011حرارة اقل من 
على  Heat Damageتأثري التلف احلراري  Mohamed, et al. (2004)أعلى. ودرس 

أصناف خمتلفة من القمح الصلب يف صورة حبوب ودقيق وكذلك نشا معزول، وحلل يف 
 Differential Scanningدراسته الدقيق بالعديد من األجهزة منها ماسح الطاقة التفاضلي 

Calorimetry (DSC)  وأظهرت النتائج أن التلف احلراري قد يؤدي إىل جعل بروتينات
القمح غري ذائبة عن طريق تشكيل تكتالت، وكذلك أدى لفقد اجللوتني ملطاطيته واحلد من 

 امتصاصه للماء والتأثري امللدن للماء بالتايل تتغري اخلصائص الريولوجية.  
 

 العديدة(  الكربوهيدرات )ال كريات
تعترب الكربوهيدرات من أكثر املركبات العضوية شيوعا وانتشارا ويعرب عنها كيميائيا بأهنا 

وهلا العديد من الوظائف الفسيولوجية واحليوية  Hydrates of Carbonهيدرات الكربون 
 Monosaccharide'sوالتكنولوجية وتصنف تبعًا لدرجة بلمرهتا إىل السكريات األحادية 
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 01إىل  2ن  د)م Oligosaccharidesة واحدة( والسكريات املتعددة حمدودة التسكر )وحد
 (. 2112ادي( )عبدا ، وآخرون، ددر األحدن السكددات مدوح

 
 01بوليمرات تتكون من أكثر من  Polysaccharidesوتعد السكريات عديدة التسكر 

أوغري متجانسة، وتوجد يف  وحدات من السكر األحادي وقد تكون هذه البوليمرات متجانسة
أو يف صورة متفرعة. وتتكون السكريات العديدة من سالسل  Linearصورة سالسل خطية 
أو البنتوزات وحيتوي جزئ السكر العديد على  للهكسوزات Glycosylلوحدات اجلليكوسيل 

اتا من ميكنها تكوين روابط هيدروجينية تكون اقل ثب Amorphousمناطق غري بلورية )امورفية( 
اليت تتكون باقرتاب سالسل اجلزيئات اخلطية املتجانسة من  Crystallineاملناطق البلورية 

بعضها وارتباطها يف خطوط متوازية، مما يؤدي إىل تكوين املناطق البلورية يف اجلزيء وهذه 
. ومن املناطق ال تسهم يف تكوين روابط هيدروجينية ولذا تكون غري ذائبة يف املاء وثابتة جداً 

أهم السكريات العديدة املوجودة يف األغذية النشا واجلليكوجني والسليلوز واهليموسليلوز وغريها 
 (. 0990)أمان ويوسف، 

 
وتؤدي السكريات عديدة التسكر دور رئيسي يف حتديد الصفات الريولوجية لألغذية  

 Fununctionalكصفات الصالبة والثخانة والقرمشة واللزوجة وتعتمد اخلواص الوظيفية 

Properties  للسكريات العديدة على االختالف يف اخلواص الطبيعة والرتكيب الكيميائي هلا
 ودرجة تفرعها ونوع الرابطة اجلليكوسيدية والوزن اجلزئي فقد توجد يف صورة غري قابلة للذوبان

Insoluble  ان وذات القوة االنتفاخيةدة للذوبدوز أو الصورة القابلدمثل السليل Swelling 

Power   سواء يف املاء الساخن أو البارد مثل النشا وصمغ اجلوار، كما تؤثر درجة التفرع يف
ل املتفرعة مبيل أقل ليل السكريات العديدة ذات السالسخواص اللزوجة حيث تتصف حما
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الهتا ذات السلسلة املستقيمة اليت تعطي لزوجة وحجم أعلى ل من مثيللرتسيب ولزوجة أق
 (. 2112 وآخرون، )عبدا 
 

 النشا-
 

يعترب النشا من السكريات عديدة التسكر وهو الصورة الكربوهيدراتية املخزنة يف النبات 
، ويتم إنتاجه من احلبوب واجلذور ومن أهم Granulesويوجد يف الطبيعة على صورة حبيبات 

ألرز والبزاليا مصادره الذرة والقمح، كما ميكن إنتاجه من نباتات أخرى مثل البطاطس وا
 . (Karlsson, et al., 1983)وغريهدا 
 

وختتلف حبيبات النشا من حيث الرتكيب واحلجم واملظهر تبعًا لنوع احلبوب ومصدرها، 
ون من دادلة تتكدات متبدحماطة بطبق  Hilumوترتكب حبيبة النشا من نواة مركزية تسمى السرة 

ذو الثبات احلراري املرتفع( وغري املتبلور ) Semi-Crystallineور جزئيا ديب املتبلدالرتك
Amorphous ب دطدوء املستقدل الضدة فصده خاصيددض( مما مينحدراري املنخفد)ذو الثبات احل

(Cameron & Donald, 1993) )وترتكب حبيبة النشا من نوعني من اجلزيئات )البوليمرات .
، وغالبا ما يوجدا يف 50-52% واألميلوبكتني بنسبة 28-20مها األميلوز ويوجد بنسبة 

على التوايل، وقد حتتوي أنواع نشا الذرة  3:0معظم أنواع النشا شائعة االستخدام بنسبة 
% جزيئات أميلوبكتني فقط، يف حني قد ترتفع نسبة األميلوز يف أنواع 98الشمعية على نسبة 

ة دت التصنيعيالداء املعامده أثندا خصائصدب النشدالف يكسدذا االختد%، وه81أخرى حىت 
وحدة من  0111-011وز من داألميل. ويتكون ; Guy, 2001) 0421)كينت وإيفريز، 

ة ق رابطة عن طريدة مستقيمة ومرتبطدة يف صورة سلسلدوكوز احللقية متصلددات اجللددوح
 ,.Buleon, et al., 1998 ; Shibanuma, et al)( 4-0فا )دع ألدوسيدية يف الوضدجلوك

وحدة من  011-01كب جزئي األميلوبكتني من سالسل مستقيمة من . يف حني يرت (1994
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% من تركيب 90( واليت تشكل 4-0وحدات اجللوكوز املرتبطة مع بعضها برابطة ألفا )
االميلوبكتني، وهذه السالسل مرتبطة مع بعضها عند نقطة التفرع بالرابطة اجللوكوسيدية ألفا 

دة ت العديدة تصل إىل ثالثة مليدون وحات من السكرياة تفرع% مكون0( ومتثل 0-0)
. وبتحليل كًل من األميلوز (Tester, et al., 2004; Zobel, 1988)( 0وز )شكل جلوك

واألميلوبكتني ينتج املالتوز واجللوكوز وتنتج مركبات وسطية تسمى بالدكسرتين )حممود 
 (. 2110وآخرون، 
 

د يف حني تنتف  عند التسخني حىت وتتميز حبيبات النشا بعدم ذوباهنا يف املاء البار 
ة فصل الضوء د خاصيالوصول لدرجة حرارة التهلم )اجللتنة( وعند هتلم حبيبة النشدا تفق

ا )أمدان ويوسف، دة ملعاهنددد احلبيبدة لبلوريتها وتبعًا لذلك تفقدة لفقد احلبيبدب نتيجداملستقط
ومتدد يف املناطق غري  فاخعملية التهلم بأهنا حدو  انت Donald (2001)(. وشرح 0990

البلورية يف حبيبة النشا، مما يزيد اجلهد عند السطح البيين بني املناطق البلورية وغري البلورية نظرا 
حيث توجد الروابط بني االميلوبكتني يف -الن املناطق البلورية ال تتمدد خالل عملية االنتفاخ 

وعند الوصول لدرجة حمددة يف عملية االنتفاخ -وريةاملناطق البلورية واالميلوز يف املناطق غري البل
تتحطم املناطق البلورية بسرعة وبشكل غري عكسي وتبدأ عملية التهلم وتكون عادة بني درجة 

 درجة مئوية ويف وجود حمتوى  51و 01حرارة 
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 األميلوز

 

 
 

 األميلوبكتني
 

 (Charles and Carraher, 2007)  ( مكونات النشا )األميلوز واألميلوبكتين(1شكل )
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 ,Han & Hamaker)مدائي عدايل. ويصداحب عملدية االنتفداخ خدروج األميلدوز من حبدة النشا 

املنتفخدة واجلل احملتوي على . وتزيد اللزوجة خالل عملية التهلم بسبب احلبيبات (2001
 .(Hermansson & Kidman, 1995)االميلوز الذائب 

 
بان األميلوز املرتشح يتفاعل مع السالسل  Tester & Morrison (1990)وأضاف 

يف االميلوبكتني حلبيبات النشا املنتفخة مكون الشبكة ثالثية  Molecular Chainsاجلزيئية 
ويتطلب حدو  عملية هتلم كامل للنشا يف الظروف التصنيعية اليت ال حتتوي على . األبعاد

% ، يف حني يتطلب حدوثها حملتوى رطويب 51غ عملية قص وجود حمتوى رطويب  يبل
منخفض يف وجود القص، ويف عملية البثق تتم عملية التهلم يف ظروف من الرطوبة املنخفضة 

 . (Qu & Wang, 1994)وحتت تأثري القص والضغط العاليني 
 

ويتأثر هتلم النشا بوجود املركبات األخرى اليت تؤثر على النشدداط املائي مثل السكدر 
 ,Wootton & Bamunuarachchi)والددربوتني وامللدح وتتنددافس مدع النشدا عدلى املدداء املتدداح 

. وميكن أن تعمل األمحاض الدهنية يف حالة وجودها على تثبيط عملية انتفاخ (1980
احلبيبات، حيث تتحد مع اجلزء املستقيم السلسلة )األميلوز( مكونة مركب معقد غري قابل 

ودميان،  0999رجع ذلك لقدرة األميلوز على ربط الدهون )مصطفى وخليل، للذوبان وي
بأنه قبل عملية التهلم تكون قدرة النشا على ربط  Bhatnagar (1993)( وأضاف 0990

الدهون حمدودة لعدم قدرة الدهون على االتصال مع جزيئات النشا ولكن عند حدو  انتشار 
قد. وترتبط درجة تأثر حبيبات النشا بدرجة احلرارة للنشا يكون األميلوز متاح لتكوين املع

. حيث تعترب (Zobel, 1984)ومدهتا والرطوبة ونوع املعامالت امليكانيكية اليت جترى للمواد 
ى حتلل النشا وتكوين ل علحني أن احلرارة اجلافة تعم التهلم يفاحلرارة الرطبة ضرورية لعملية 
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 & Vaclavik)ر ذوبانًا يف املاء عند الطهي  رين ويصبح أكثدسالسل قصرية من الدكست

Christian, 2003). 
 

أن املعاملة احلرارية تؤثر مباشرة على الروابط التسامهية  Colonna, et al. (1987)وذكر  
 231إىل  021للجزيئات وان حبيبات النشا تبدأ بالتحطم تدرجييا بزيادة درجة احلرارة من 

مرة يف املرحلة األوىل لتكوين الدكسرتينات مما يؤدي لتشكيل م، وحتد  تفاعالت احنالل البل°
وحدة من  02-8ويكون طول سالسلها حوايل  Oligosaccharidesسكريات االوليجو 

وحدات اجللوكوز، وينتج الدكسرتين بتعريض النشا للحرارة اجلافة )احملتوى الرطويب اقل من 
 قليلة من العوامل املساعدة. م مع كميات °211و  011%( عند درجة حرارة بني 00

تأثري حرارة امليكروويف وحرارة التوصيل على  Palav & Seetharaman (2007)ودرس 
اخلصائص الطبيعية والكيميائية ملعلق نشا القمح وذكر أن الزيادة التدرجيية يف درجة احلرارة 

احل التهلم مثل خالل التسخني بالتوصيل تتيح الوقت الكايف ملرور حبيبات النشا جبميع مر 
انتفاخ احلبيبات فقد فصل الضوء املستقطب وارتشاح االميلوز وانطواء احلبيبات يف حني انه 
باستخدام امليكروويف ختضع احلبيبات لزيادة سريعة يف درجة احلرارة نتيجة ملعدل التسخني 

ت ومتزقها، وأيضا السريع واحلركة االهتزازية جلزيئات املاء مما يؤدي إىل تقييد النتفاخ احلبيبا
نتيجة ملعدل التسخني السريع تكون كميات االميلوز املرتشح قليلة وشبكة االميلوز املتكونة 

 ضعيفة. 
 

 ثانياً: المواد الخام الم تخدمة في الدراسة:
 دقيق القمل:-

يعترب القمح من أكثر احلبوب استهالكا يف العامل،ويصنف تبعاً للفصل الذي يزرع فيه إىل 
لشتوي والربيعي وتبعًا للون إىل األبيض واألمحر واألصفر املائل إىل احلمرة، كما يصنف القمح ا

تبعا للرتكيب إىل القمح  الصلب والطري حيث تكون يف الصنف الصلب الروابط بني الربوتني 



20 

 

% و تكون نسبة النشا املتهشم بعد عملية 04إىل  01والنشا قوية ونسبة الربوتني مرتفعة من 
لية وبالتايل تزيد القدرة على امتصاص املاء. وعلى العكس من ذلك يكون القمح الطحن عا

إىل  8الطري حيث تكون الروابط بني الربوتني والنشا ضعيفة وترتاوح نسبة الربوتني  بني 
 . (Lukow, 2006)% وتنخفض فيه نسبة النشا املتهشم بعد الطحن 00

 
رة واالندوسربم واجلنني ويتم إنتاج الدقيق وتتكون حبة القمح من أجزاء رئيسية وهي القش

%، وينتج الدقيق 011الكامل )الرب( بواسطة طحن احلبوب كاملة وتكون نسبة استخالصه 
ف دالف واجلنني وختتلدح األخرى مثل الغدات حبة القمدل االندوسبريم عن مكونداألبيض عند فص

ات ق متعددد االستخدامددالدقيي ر دق الصلب مع الطده، وينتج عند خلط الدقيدة استخالصدنسب
 . (Hoseney, 1994 ; Pyler 1988)% بروتدني 0100ة دوي على نسبدالذي حيت
 

وميثل النشا والربوتني واحملتوى املائي املكونات الرئيسية يف دقيق القمح باإلضافة إىل 
 تكون الكربوهيدرات غري النشوية )وتشمل البنتوزنات واأللياف( والدهون ومجيعها تسهم يف

  (Gélinas & McKinnon, 2004)العجني 
 

وخيتلف حمتوى القمح من الربوتني تبعًا الختالف أصنافه والظروف البيئية لنموه، وتعتمد 
% من 81جودة بروتيناته على احملتوى اجللوتيين له وخصائصه، وميثل بروتني اجللوتني نسبة 

ىل حد ما قوة العجني اليت تزيد طرديا مع بروتينات القمح، وتعكس جودة الربوتني )اجللوتني( إ
حمتوى الربوتني، وقد يكون اجللوتني قوي وصعب التمدد ولكن لزج أو يكون ضعيف وسهل 

ويعد الربوتني مؤشر لتحديد استخدام الدقيق حيث  .(Manley, 2000)التمدد ولكن غري لزج 
املختلفة، بينما يعد دقيق  يستخدم دقيق القمح مرتفع الربوتني )الصلب( لصنع اخلبز بأنواعه

القمح منخفض الربوتني )الطري( األفضل يف صناعة الكيك والبسكويت واملنتجات األخرى 
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اليت تتميز بليونة عجائنها، أما مسيد قمح الدورم فيستخدم يف صنع االسباجيت واملكرونة ويتميز 
 . (Lukow, 2006)باجللوتني القوي جدا 

 
-، ويعترب النشا Pentosesى النشا وكذلك البنتوزانات وحيتوي دقيق القمح أيضًا عل

من أكرب مكونات حبة القمح وهو يتناسب عكسيًا مع كمية -اجلزء السائد يف األندوسربم
. وتعد البنتوزانات سكريات عديدة ذائب يف املاء (D'Appolonia, et al., 1978)الربوتني 

  L-Arabinoseسا من االرابينوز % وتتكون أسا3% إىل 2وتوجد يف دقيق القمح بنسبة 
اب احملاليل ومن أهم الصفات الوظيفية للبنتوزانان الذائب يف املاء إكس D-Xyloseوالزيلوز 

أهنا تزيد   Amado and Neukom (1985)(. وذكدر 0990ان ويوسف اللزوجة العالية )أم
تؤثر على  من معدل امتصاص الدقيق للماء لدرجة تعادل عشرة أضعاف وزهنا، لذا فهي

 اخلواص الريولوجية وقوام العجينة وبالتايل على صفات املنتج النهائي.
 

وتعترب اخلواص الريولوجية للعجني من أهم العوامل املؤثرة يف صفات املنتجات املخبوزة 
واملبثوقة، وتعترب الربوتينات من أهم املكونات اليت تؤثر على لزوجة عجائن دقيق القمح، ويتم 

الدقيق بعملية الطحن اجليد وبإجراء بعض املعامالت عليه كعملية التبييض  حتسني خواص
الت ( كما جترى معامد0421)قصر اللون( وإضافة املواد احملسنة للدقيق. )كنييت وإيفنز، 

دال عن الدقيق شا باف قوة العجني لكي يناسب صناعة البسكويت كإحالل النعديدة إلضع
 (.2112)الوصايل وبوكنان، 

 
ذلك أجريت بعض الدراسات اليت هدفت إىل استخدام الطرق احلرارية لتغيري خواص وك 

الدقيق، فقد تعرض حبة القمح كاملة للحرارة قبل أو بعد عملية الطحن ويستخدم لذلك 
ق ددام الباثدلدراسات استخالبخار أو األفران التقليدية أو أفران امليكروويف كما مت يف بعض ا

أن الدقيق املعامل باحلرارة  Manley (2000).  وذكر  (Gajula, 2007)ض ة هلذا الغر داحلراري
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Heat- Treated Flour  يسمى الدقيقInactivated Flour   وان هناك زيادة يف استخدمه
ل دكبديل للدقيق املعامل بغاز الكلور يف عمل الكيك وأنواع من البسكويت، حيث يعم

وتني ص النشا وإحدا  الدنرتة الكاملة أو اجلزئيدة للرب وادل خدض  الدقيق للحرارة على تعديريدتع
 ة. دوع املعاملدا لندائص الدقيدق وذلك تبعدم يف حتسني خصدمما يسه
 

تأثري احلرارة على اخلصائص الريولوجية  Gélinas & McKinnon (2004)ودرس 
ام محام دقيقة باستخد 00م ملدة °81للدقيق حيث قام بتعريض الدقيق الطري لدرجة حرارة 

مائي دوار، مث قام بفصل واستخالص أجزاء الدقيق )اجللوتني، والنشا، والدهون، واألجزاء 
الذائبة يف املاء البنتوزونات( ملعرفة تأثري احلرارة عليها، وأظهرت الدراسة أن اجللوتني املستخلص 

ونشا  %5509% مقابل 8001من الدقيق املعامل باحلرارة احتوى على بروتني أكثر بنسبة 
% مقارنة بالدقيق غري املعامل، كما تغريت خواص اجللوتني نتيجة 0000% مقابل0104اقل 

ة وكانت هناك زيادة معنوي ضعيف ومتكسر املعاملة حيث أصبح أسهل استخالصاً وذو تركيب
 Development timeوزمن تكون العجني   Dough- mixing Stability ات العجنييف ثب
 . 

 

بتجفيف عينات القمح باستخدام فرن امليكروويف   Walde, et al. (2002)ام دوق
لفرتات خمتلفة مث قام بطحن العينات ودرس تأثري التجفيف بامليكروويف ووجد انه مل يكن 
هناك تغيري يف حمتوى الربوتني الكلي، ولكن تغريت اخلواص الوظيفية والبنائية لربوتني اجللوتني 

املطاطية يف العجني، ومل يكن هناك متاسك بني األجزاء مع وظهر ذلك يف انعدام املرونة و 
 بعضها. 
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 التمر-
 

 02الذي يضم   Phoenixتنتمي خنيل البلح إىل العائلة النخلية وتتبع جنس فينوكس 
ويعد هذا النوع من  phoenix dactylifer Lنوعا خمتلفا، واالسم العلمي لنخيل البلح  هو 

 حتت هذا اجلنس.  أهم أنواع النخيل اليت تقع
 

ومتر مثار خنيل البلح خبمسة أطوار حىت يتم اكتمال منوها و نضجها وهذه األطوار هي 
طور احلبابوك والكمري واخلالل والرطب وطور التمر وهو الطور النهائي لنضج الثمرة، وختتلف 

 ,Barreveldاملرحلة اليت جتمع عندها الثمار حسب الصنف والغرض من استهالك الثمار

ثالثة أطوار هي طور اخلالل وفيه  خالل. وبصورة عامة يتم مجع مثار خنيل البلح ( (1993
جتمع الثمار بعد وصوهلا إىل احلجم النهائي للثمرة، وحتول لوهنا للون األصفر أو األمحر وبعد 
 اختفاء املادة التانينية القابضة منها ويالحظ يف أثناء هذا الطور إن معظم السكريات ترتاكم
على هيئة سكروز ويف هناية هذا الطور تزداد بسرعة كمية السكريات املختزلة. وجتمع يف طور 
الرطب العديد من مثار األصناف التمور، حيث يتحول لون الثمار إىل اللون البين الغامق، 
وتلني وتزداد نسبة السكريات فيها بدرجة واضحة ويتحول معظم السكروز يف معظم األصناف 

ت خمتزلة )جلوكوز وفركتوز(، كما ختتفي املادة القابضة. أما طور التمر فتجمع فيه إىل سكريا
الثمار بعد أن تقل فيها نسبة الرطوبة إىل درجة كبرية، وتزداد نسبة السكريات، ويتحول لون 

 ,Dowson، 0998الثمار إىل اللون البين الفاتح، وتصبح الثمار متماسكة ويابسة )باشة، 

1962 .) 
 

أنواع التمور حبسب حمتواها من الرطوبة أو النسبة املئوية للسكريات املتحولة يف  وتصنف
الثمرة بعد النضج الكامل إىل متور جافة تكون صلبة البنية ويرتاوح معدل الرطوبة املوجودة فيها 

%.  ومتور شبه جافة وتتميز بان ملمسها متوسط الصالبة، وحمتواها من الرطوبة 01و 8بني 
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%. يف حني تكون التمور اللينة ذات ملمس لني، وحمتواها من الرطوبة من 00 إىل 00من 
 (.2112% )البكر، 22إىل  05

 
وتعد اململكة العربية السعودية من الدول الرائدة يف زراعة النخيل وإنتاج التمور حيث  

ر حبوايل يبلغ عدد أشجار النخيل يف اململكة قرابة عشرين مليون خنلة ويقدر عدد أصناف التمو 
صنف تنتشر يف املناطق الزراعية وتتميز كل منطقة بأصناف معينة، وتعد منطقة الرياض  401

والشرقية وعسري والقصيم واملدينة املنورة من أهم املناطق يف إنتاج التمور )وزارة الزراعة، 
2115 .) 
 
ليفها هي صناعة تعبئة التمور وتغ يف ثالثة أساليب رئيسية:صناعة التمور ترتكز و 

والصناعات التحويلية وصناعة تعبئة التمور اجلافة ونصف اجلافة، وتعتمد صناعة تعبئة التمور 
والتدريج والتربيد  Fumigationوتغليفها على إبقاءها سليمة، وتتضمن هذه العملية التبخري 

كون والفرز والغسل والتجفيف، وتتم التعبئة بطرق خمتلفة حبسب احلجم وبإشكال خمتلفة كأن ت
مفككة ومصفوفة ومفرغة من اهلواء ومكبوسة أو منزوعة النوى أو حمشوة باملكسرات أو 

تشمل أكثر و  الصناعات التحويلية للتمور( واألسلوب األخر هو 2112الشيكوالتة. )قاسم،
عجينة منها اخلل والكحول الطيب والصناعي والسكر السائل ودبس التمر و منتجا  40من 

تصنيع أغذية  لى وإدخال التمور يف صناعة اخلبز ويفواجلربيات املالت و خلاملو  وأصابع التمر
اخلمائر و والربوتني وحيد اخللية وبعض اهلرمونات واملضادات احليوية  اإلنزمياتإنتاج و األطفال 

 (. 0423)املشهدي، 
 

وقد أجريت بعض الدراسات توضح أمهية االستفادة من التمور وتصنيعها حيث أشار 
( إىل ضرورة االستفادة من البحو  التطبيقية يف إنتاج منتجات متور حتويلية 2111العيد )



20 

 

وقام خبيت تتسم بقيمة تسويقية عاملية وإجراء املزيد من الدراسات ملعرفة جدواها االقتصادية. 
% على 3400( يف دراستهما بتطوير منتج ثريد التمر والذي حيتوي على 2119وعسريي )

مر باستخدام باثق حراري ثنائي الربمية وبينت النتائج أن ارتفاع أساس جاف من عجينة الت
درجة احلرارة واخنفاض سرعة الربمية أدى إىل اخنفاض احملتوى الرطويب للمادة املبثوقة وكذلك 
اخنفاض مركبات اللون األساسية، وكان الرتفاع درجة احلرارة تاثري عكسي على دليل امتصاصية 

 ة يف املاء.دذوبانياملاء وطردي على دليل ال
 
ات دات التحويلية للتمور كمضافات يف صنع بعض املنتجددام بعض املنتجدومت استخ 

باستخدام دبس التمر بدال عن  Al-Mana & Mahmoud (1991)ام دالغذائية. حيث ق
% يف إنتاج الكيك، وقام بإجراء تقيم 011%، 50%، 01%، 20السكروز بنسب صفر، 

% دبس متر كانت 20خصائص كيك الشيكوالته املضاف له  حسي للمنتجات ووجد أن
مشاهبة جلميع خصائص العينة الضابطة املستخدم فيها السكروز، فيما عدا اللون حيث كان 

% عند عمل 01انه أمكن استبدال السكر بالدبس حىت  Barreveld (1993)داكن.  وذكر 
إىل  01دة البسكويت، ومن البسكويت باستخدام دقيق القمح والشيلم دون أن تتأثر جو 

%  مل حيد  تغري 05% عند استخدام الدخن و عند استبدال السكر بالدبس حىت 00
( استبدال السكر بدبس التمر يف 0998ومت يف دراسة العيد ) معنوي يف جودة الكيك.

صناعة خبز الشرائح ولوحظ أن حجم األرغفة احملتوية على الدبس كان أعلى من تلك غري 
ق القمح % من وزن دقي0تخدام الدبس بنسبة على السكر، وبينت النتائج إمكانية اس احملتوية

 املستعمل.
لعينات من اخلبز  Sidhu et al. (2003) اصل هلو اليت ت يج التقييم احلسوأظهرت نتائ 

استبدل فيها السكروز بدبس التمر، أن العينات املستخدم فيها الدبس كانت أفضل من حيث 
 Al-Ruqaie & Nakhal (1989)ة والتقبل العام أكثر من العينة الضابطة.  وقام القوام والنكه
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بإنتاج منتج جديد خبلط التمر مع اللبنة املصنعة من مسحوق حليب فرز بنسب خمتلفة مث  
تشكيلها وجتفيفها، واتصف املنتج بارتفاع الربوتينات والسكريات واألمالح. يف حني أضاف 

Nakhal, et al. (1989)  مسحوق احلليب الفرز  لعجينة التمر املصفاة وقام بتجفيفها
 وإنتاجها بنكهات فواكه خمتلفة.   

 
أما األسلوب األخري املتبع يف معاملة التمور هو تعبئة التمور اجلافة ونصف اجلافة حيث  

جترى عليها العديد من و ، هذه الصناعةإىل مرحلة اجلفاف يف إطار تدخل التمور عند وصوهلا 
( 0984م الوراقي )دوقس  ويقها.دام حىت يتم تسدمن استالم التمر اخل ابتداءليات املتتالية دلعما

طرق جتفيف التمر إىل طرق طبيعية وذلك بتجفيف التمور بتعريضها للشمس ملدة أسبوع أو 
أسبوعني وختتلف املدة تبعا حلرارة الشمس ونوع الثمار ودرجة النضج، وبعد ذلك جتمع الثمار 

ساخنة وترتك ملدة يومني حىت تتجانس الرطوبة يف الثمار مث تفرز إىل درجتني من درجات  وهي
اجلودة ومها: الدرجة األوىل ناضجة نضجًا كاماًل وخالية من التلف تقريباً، والثانية هي الثمار 
 اليت جفت جفافاً شديداً وتكبس داخل أوعية أو أكياس من البويل ايثلني، أما الطريقة األخرى
فهي جتفيف التمور صناعياً وتتلخص خطواهتا يف استالم الثمار وتبخريها بالغاز يف غرفة مفرغة 

م    51م أو    00رارة ال تزيد على دها عند درجة حدمن اهلواء، مث يتم غسل الثمار وفرزها وجتفيف
 مث تعبئها. 
 

املعامالت بدراسة على التمور اجلافة وتأثري    Benamara, et al. (2009)وقد قام 
احلرارية عليها حيث جفف عينات من التمر اجلاف يف أفران اهلواء الساخن عند درجة حرارة 

ملدة مخس دقائق مث طحنها وإنتاج بودرة  350Wدقيقة وافران امليكروويف  000م ملدة 01°
% لكال الطريقتني على التوايل،وأفاد بأنه ميكن 0% و5التمر اليت بلغت فيها نسبة الرطوبة 
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استخدام بودرة التمر كبديل للسكر األبيض وكمادة مكسبه للون وكذلك ميكن استخدامها  
 كمادة مضافة عند تصنيع الزبادي مثالً.

 
 تمر اللبانة:

يوجد يف املنطقة الغربية باململكة العربية السعودية أصناف عديدة من التمور، ويزرع يف  
ا العجوة والروثانه والعنربة واحللوة والشليب املدينة املنورة ما يزيد عن مأ ي صنف من أشهره

وغريها، وتنتشر يف املنطقة أصناف أخرى حمدودة األمهية من بينها صنف اللبانة، وتتميز متور 
(. ومنها أصناف 0950اللبانة باللون األمحر أو األصفر وتكون جافة وتؤكل متر فقط )مرعي، 

النضج مثل لبانه محرا أو لبانه مطوقة ولبانه  متوسطة النضج مثل اللبانة مدين وأصناف متأخرة
 (. 0998منديل )باشة، 

 
 

 بذور نبات ال مل:
 

ينمو نبات السمح طبيعيا يف مشال اململكة العربية السعودية وينتشر بكثرة يف مدينة 
طربجل مبنطقة اجلوف، ويعد من النباتات احلولية العشبية املتفرعة على السطح، وينتمي إىل 

ويبلغ طوله  Mesembryanthemum forsskalei Hochstيزونيات وامسه العلمي عائلة اال
بالعصارة  سم، وليس له أوراق واضحة وإمنا تكون على شكل فروع متضخمة مليئة 20 -01

  سم. 3ال يزيد طوهلا عن 
 

لألمراض واآلفات احلشرية لكثرة األمالح يف عصارته،  االسمح مبقاومتهبذور تميز تو 
اده فيتم يف فصل دا حصدار يف فصل الربيع أمدمو املومسي له على هطول األمطويعتمد الن

(. وبذور 2112و احلسن،  2110اش احملوري )الدريويش، دت الرشدزرع حتدالصيف، وقد ي
ل كبسوالت صغرية يتم دن توجد داخدالسمح عبارة عن حبيبات صغرية جدًا ذات لون بين داك
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كن ختزين هذه الكبسوالت لسنوات عدة، ويتم استخراج فصلها عن األوراق بطرق خاصة، ومي
بذور السمح بوضع الكبسوالت يف كمية كبرية من املاء حيث تتفتح  تلك الكبسوالت وتنتشر 

ن بواسطة طواحني خاصة دبذور السمح ويتم تصفيتها من املاء وتنخل لفصل الشوائب مث تطح
األكالت الشعبية مثل البكيلة  ويستخدم نبات السمح يف( 2شكل )(. 0988)الشراري، 

وهي عبارة عن دقيق بذور السمح احملمصة واملمزوجة بالتمر والسمن، واملثقلة هي طب   دقيق 
ة، دالسمح مع دقيق القمح ويضاف هلا السمن، وكذلك البيسيسة، والبيسة، البثولية واللهم

 . (Aljassir et al. 1995)دة وخبز السمح دوعصي
 

عض املنتجات حيث واص لنبات السمح واالستفادة منه يف عمل بومتت دراسة بعض اخل
 السمح ودقيق الربوتني ومعزول ملركز التغذوية والوظيفية اخلواص دراسة( ب2115قام القحطاين )

 بروتني لذوبانية نسبة أقل وكانت الدهن امتصاصية اخنفاض سعة الدراسة وضحتو  الدهن منزوع

 الدهن وأعلى قيمة لقابليته للذوبان منزوع السمح لدقيق 0-٤ اهليدروجيين األس السمح عند

 منزوع السمح لدقيق الرغوة ثباتية قيم % واخنفضت51إذ بلغت  0٢ هيدروجيين األس عند

السمح  بروتني ومعزول الدهن منزوع السمح دقيق من كل وأعطى بروتني السمح ومركز الدهن
 % يف٤٤,٦٣ منزوع السمح لدقيق ستحاليباإل النشاط نسب وبلغت اهلالم لتكوين تركيز أدىن

( تأثري 2110% ودرس الدريويش )40حوايل  الدهن السمح منزوع دقيق ثباتية بلغت حني
دقيق بذور نبات السمح ووجد أن املعامالت املختلفة على اخلصائص الكيميائية واحليوية على 

نتيجة لعمليات  دقيق السمح حيتوي على نسب عالية من الربوتني وتفاوتت هذه النسب
 التحميص والطب  واخلبز. 
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 اً: التركيب الكيميائي للمواد الخام: لثثا
% ٢3الربوتني بلغ  من اخلام السمح بذور ( أن حمتوى2115بينت دراسة القحطاين )

 البذور بني الربوتيين احملتوى يف فروق ذات داللة إحصائية اكهن تكن اجلاف ومل الوزن أساس على

 كافة على الدهن منزوع السمح دقيق الربوتني، وأحتوى ومركز الدهن منزوع السمح ودقيق اخلام

 من حمدودة كميات على أحتوى يف حني باهلستدين غنًيا ويعد األساسية األمينية األمحاض

عن وجود الربوتني بنسبة  Najib, et al. (2004)ة وأسفرت دراس ان.والرتبتوف الاليسني
% يف حني بلغت نسبة 01002% ، واأللياف بنسبة 3019%، والدهون بنسبة 22000

 .Aljassir, et al% على التوايل. ووضح 1005و  1010وجود كل من الكالسيوم والفسفور 

من كل من % 000%, ونسبة 22020احتواء بذور السمح على الربوتني بنسبة  (1995)
الدهون واأللياف. وحتتوي أيضا على عناصر معدنية مثل البوتاسيوم واملغنيسيوم والصوديوم 
والكالسيوم ونسب منخفضة من احلديد واملنجنيز والزنك والنحاس، كما بني حتليل األمحاض 

، كالدهنية وجود أربعة عشر محض دهين أمهها محض الباملتيك ومحض اللينوليك ومحض أالولي
حني احتوت البذور على سبعة عشر محض أميين مثانية منها أمحاض أمينيه أساسية ويعترب  يف

محض اجللوتوميك واالرجنني ومحض األسبارتيك من أهم األمحاض املوجودة يف بذور السمح  
بان   AbdulMoneim, et al. (1995)وذكر كما حتتوي على آثار من السستني والربولني. 

الربوتني والدهون واأللياف والرماد كان أعلى من دقيق القمح. وأضاف  حمتوى دقيق السمح من
Amr (1991)  أن بروتني بذور السمح حيتوي على نسب عالية من محض اجللوتاميك

 ولكن حيتوي على نسب حمدودة من الاليسني والليسني.  Methionineواالرجنني وامليثايونني 
متها الغذائية، وخيتلف تركيبها الكيميائي تبعا وتعد التمور من أغىن مثار الفاكهة يف قي

لعوامل عديد منها مرحلة النضج والنوع وظروف النمو. وقد أظهرت نتائج دراسة خطاب 
 من عالية على كميات أنواع التمور اليت متت دراستها احتوت على ( أن2110)والزهراين 

 هي و أقل بكميات فتوجد عادنامل بقية أما الصوديوم، املغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم،
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 مصدر غذائي الكوبلت، كما ذكرت أن التمور تعد و املنجنيز النحاس، اخلارصني، احلديد،

( أن تركيز السكريات الكلية يف طور 2110وقد ذكر مصيقر ) .اجلسم باملعادن إلمداد مهم
الفا كبريا، وختتلف التمر ملعظم األصناف املعروفة عامليا بالنسبة للوزن اجلاف ال ختتلف اخت

النسبة بني تركيز كل من السكروز واجللوكوز والفركتوز باختالف خواص األصناف، كما حتتوي 
التمور  على كميات قليلة من الربوتني والدهون وترتكز الدهون يف القشرة اخلارجية لتقوم بدور 

 فسيولوجي حلماية الثمرة. 
ن االستفادة من التمور جبميع أجزائها  انه ميك Al-Shahib & Marshall (2003) وبنّي 

كأغذية مفيدة وصحية لغناها بالعديد من العناصر الغذائية. حيث تعترب مصدر غين 
بالكربوهيدرات وحتتوي على مثانية أمحاض دهنية بنسب منخفضة، وحتتوي التمور أيضًا على 

اس والفلور واحلديد مخسة عشر نوع من املعادن منها البوتاسيوم والكالسيوم والكوبلت والنح
 2وب 0واملغنسيوم واملنجنيز والسلينيوم وغريها، ويوجد يف التمور أيضًا فيتامني ج وب

 والنياسني وفيتامني أ، كما حتتدوي على األلياف والبكتني.
اليت أجريت على مخسة وعشرين صنف من أصناف  Sawaya (1986)ويف دراسة  

طوري اخلالل والتمر، تبني ارتفاع نسبة األلياف والرماد  التمور يف اململكة العربية السعودية يف
وبعض الفيتامينات يف مرحلة اخلالل واخنفاضهما يف مرحلة التمر. وتقاربت نسبة الدهون 
واحتفظت املعادن بالنسب ذاهتا يف كال املرحلتني. يف حني يرتفع احملتوى الكلي من السكريات 

مبرحلة اخلالل، فيما عدا صنفي السكري وسكرة الشرق.  الكلية واملختزلة يف طور التمر مقارنة
ويعزى اخنفاض حمتوى السكروز يف األصناف الطرية وارتفاعه يف األصناف اجلافة والنصف 
جافة لنشاط إنزمي اإلنفرتيز، الذي يكون أكثر نشاطا يف األصناف الطرية عنه يف األصناف 

رتكيب الكيميائي ألنواع خمتلفة من ( يوضح ال0اجلافة حيث يكون التحلل جزئي. جدول )
 التمور.
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 ام(122( التركيب الكيميائي ألنوا  مختلفة من التمور )ام/1ادول )
 

 **الصقعي  **ال كري *اللبانة األنوا 
 00050 02041 800 الرطوبة
 3012 2081 008 الرماد
 1090 1029 102 الدهون
 2051 2089 200 البروتين
 2035 3001 300 األلياف

 54082 58002 8402 الكربوهيدرات
 *

Sawaya (1986) 

 ( 2110دراسة باجابر وآخرون )** 

 

 :(الب كويت وحبوب اإلفطار)اً: إنتاج المنتجات الغذائية الجديدة رابع
 طرق اإلنتاج:

 عملية الخبي التقليدية باألفران: -1
اخلبز فقط ولكن  تعترب عملية اخلبز من أقدم العمليات التصنيعية، وال تطلق على إنتاج

تشمل مجيع املنتجات الغذائية اليت يكون الدقيق املكون األساسي فيها وتستخدم فيها احلرارة 
املباشرة بواسطة اإلشعاع من اجلدران يف قمة وقاع الفرن أو شعلة التسخني. وتشمدل منتجات 

 Cotton and)اي والكوكيز وعجائن الب ك والعجائن والبسكدويت والكراكرزز والكياملخابز اخلب

Ponte, 1973) . 
ومتر املنتجات بالعديد من املراحل حىت إنتاجها، تشمل طرق خمتلفة خللط املواد اخلام 
وتكوين العجني مث تشكيله يلي ذلك عملية اخلبز باستخدام األفران، وحتد  نتيجة حلرارة 

متدد العجني بسبب إنتاج و الفرن العديد من التفاعالت الكيميائية والفيزيائية منها تبخر املاء 
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وبالتايل الزيادة يف احلجم ودنرتة بروتينات الدقيدق والتهلم اجلزئي للنشا  الغاز والتمدد احلراري له
 ;Chang, 2006)للسكريددات وغريها من التغريات  كرملهوتكويدن مركبات النكهة وحدو   

Chevallier, 2000)بسكويت خالل اخلبز يف . وتتمثل أهم التغريات اليت حتد  لعجائن ال
اخنفاض كثافة املنتجات اليت تتزامن مع تشكيل البناء املسامي، واخنفاض مستوى الرطوبة، 

 .(Manley, 2000)والتغري يف لون سطددح البسكويت 
 
وتعد التغريات الكيميائية والطبيعية اليت حتد  يف عجائن البسكويت خالل عملية اخلبز  

تتلخص التغريات اليت حتد  يف عجائن و  (.(Burt &  Russel,  1983معقدة جدا 
البسكويت يف انصهار الدهن، مما يسمح للماء باالحتاد مع السكر وتكوين حماليل مما يساعد 
على انتشار البسكويت، كما حيد  تكون للغازات نتيجة لتأثري املواد الرافعة املضافة وهذا 

م حيد     011ة حرارة العجائن إىليساعد على زيادة حجم البسكويت. ومع اقرتاب درج
جتمع للربوتني وحدو  تغري يف شكله وتركيبه ويصاحبه أيضًا هتلم جزئي للنشا، كما يتحول 
املاء إىل خبار، مما يساعد يف زيادة حجم البسكويت مث يكتسب البسكويت مظهره النهائي 

رة وفقد الرطوبة حتد  عملية  وقوامه نتيجة لدنرتة الربوتني وهتلم النشا، ومع ارتفاع درجة احلرا
كرملة على سطح البسكويت اخلارجي، وبانتهاء عملية اخلبز وأثناء عملية التربيد أو التهوية 

ة الرطوبة يف البسكويت لنسبحيدد  جفاف نسيب للبسكويت وحدو  اتزان داخددلي 
 (.Lai and Lin, 2006: 0993)مصطفى، 

 
 إنتاج الب كويت-

ن الصناعات اهلامة يف جمال التصنيع الغذائي، حيث يعد من يعترب إنتاج البسكويت م
أكثر املنتجات املخبوزة استهالكا من قبل مجيع طبقات اجملتمع، وقد يرجع ذلك لقيمته الغذائية 
اجليدة، وتوفره بأشكال وأنواع خمتلفة وجاهزيته لالستهالك، وكذلك لسهولة تداوله بأسعار 
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ل، وكذلك إلمكانية حفظه وختزينددده لفتدرة طويلة دون تتناسب مع كافة املستويات والدخو 
 . (Gandhi et al., 2001)التعرض للفساد نظراً الخنفاض رطوبتة الكلية 

 
وميثل كل من الدقيق والسكر والدهون واملاء العناصر األساسية يف مكونات عجائن 

تأثري مهم يف جودة  البسكويت، وللتغريات الكيميائية اليت حتد  نتيجة تفاعل هذه العناصر
. حيث يُظهر السكر خاصية هجروسكوبية ويعمل (Wehrle, et al., 1999)املنتج النهائي 

على امتصاص املاء وبالتايل يقل املاء املتاح لتكوين اجللوتني وهتلم النشا، كما يرفع درجة احلرارة 
وتني، وتقوم الدهون اليت حيد  عندها هتلم للنشا ودرجة احلرارة املطلوبة لتصلب أغشية الرب 

 Vaclavik and)ايل احلد من امتصاصه للماء وتكوينه دبإحاطدة بروتني اجللدوتني وبالت

Christian, 2003)وأضاف .Manohar and Rao (1999)   أن كمية الدهون ونوعها يؤثر
على اخلصائص الريولوجية لعجائن البسكويت باإلضافة إىل أن الدهون تسهم يف زيادة عرض 

 Lubricantواد مزلقة دوتعمل الدهون كمن البسكويت وبذلك يتميز بسهولة كسر البناء. ووز 
 . (Maache-Rezzoug, et al., 1998)ويت دائن البسكدعج Plasticityوتسهم يف لدانة 

 
ويعد البسكويت غين بالكربوهيدرات والدهون وعادة ما يستخدم يف عجائن البسكويت 

% تبعا لوزن الدقيق  00إىل  20لسكروز مبعدل % وا01إىل  21حمتوى دهين من 
(Sanchez, et al., 1995)  . 

 
ا يف عمل البسكويت فقد دواسُتخدمت أنواع من الفاكهددة والنواتج املتخلفة عن تصنيعه 

 Plantains (Musa paradisiaca)ة دوز اجلندة مدع فاكهدبتقطي Mepba, et al. (2007)ام دق
ل كربيتيت الصوديوم، مث جتفيفها وطحنها، مث استبدل دقيق القمح إىل شرائح وسلقها يف حملو 

، 91،  81، 51، 01، 01بدقيق موز اجلنة إلنتاج البسكويت بالنسب التالية: صفر، 
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%، وبينت النتائج أن درجات التقييم احلسي للبسكويت كانت مرتفعة من حيث اللون 011و
% مث اخنفضت 51لى دقيق موز اجلنة حىت نسبة والطعم والقوام والنكهة يف العينات احملتوية ع

% من 01يف النسب األعلى، كما أظهرت النتائج بأن عينة البسكويت احملتوية على نسبة 
 دقيق موز اجلنة مثلت أفضل تقبل.

بتجفيف قشر فاكهة املاجنو الناتج عن تصنيع لب املاجنو  Ajila, et al. (2007)وقام  
% بداًل عن دقيق 21،و00، 01، 500، 0حالله بنسب وإ ةواستخدامه على هيئة بودر 

القمح يف إنتاج البسكويت، وأشارت النتائج أنه ميكن أضافت بودرة قشر املاجنو حىت نسبة 
%، ووضح أن استخدامها أدى لرفع حمتوى البسكويت من األلياف ومضادات األكسدة، 01

يف اخلواص احلسية والتقبل.  % حققت أفضل نتائج01وبني أن عينة البسكويت احملتوية على 
 وقطر البسكويت. ارتفاع خفض% إىل 21وأدت إضافة بودرة قشر املاجنو بنسبة 

ة السلق والتجفيف والطحن لثمرة دعملييف نيجرييا  Olaoye, et al. (2007)أجرى و  
للحصول  –وهي مثرة تشمل لب نشوي  - Breadfruit (Artocarpus communis)اخلبز 

، 00، و 01، و 0دقيق وإحالله بدال عن دقيق القمح بنسب صفر، و  عليها يف صورة
% إلنتاج البسكويت، ودرس اخلواص احلسية والكيميائية وامليكروبية لعينات 20، و21و

البسكويت. والحظ وجود زيادة يف كل من األلياف والرماد واخنفاض يف  قيم الربوتني والدهون 
%.  ومل توجد فروق معنوية بني عينات 20سبة والكربوهيدرات بزيادة اإلضافة حىت ن

البسكويت املضاف هلا دقيق مثرة اخلبز والعينات املصنعة من دقيق القمح، مع وجود تقبل 
 خلواص القوام واملظهر والتقبل العام. 

أيضًا باستخدام مثرة اخلبز لتصنيع ثالثة منتجات غري  Omobuwajo (2003)وقام 
والبسكويت املاحل والشبس، ومت عمل البسكويت بإحالل دقيق  تقليدية منها مثل البسكويت
%  بداًل عن دقيق القمح وبينت النتائج 011، و05، 01، 33هذه الثمرة بالنسب التالية 



35 

 

% من دقيق مثرة 011أن مجيع املعامالت كانت مقبولة باستثناء املعاملة املستخدم فيها نسبة 
 اخلبز. 

اجنو بعد جتفيفها وطحنها بدقيق القمح يف صناعة بذور امل Arogba (1999)واستبدل 
أفضل  % من بودرة بذور املاجنو حقق01ة صنوع بنسبالبسكويت وبني أن البسكويت امل

 ل العام.النتائج من حيث اللون والنكهة والقوام والتقب
% يف إنتاج 21، و01،00عجينة التمر بنسبة  Mustafa, et al. (1989)واستخدم  

% للبسكويت، 21صل على أن أفضل نتيجة عند إضافة عجينة التمر بنسبة البسكويت، وح
وذكر أنه بزيادة إضافة عجينة التمر إىل عجينة البسكويت حتسنت نوعية البسكويت ونسبة 

 االنتشار.  
كما أجريت العديد من الدراسات اليت توضح إمكانية تدعيم البسكويت بأنواع خمتلفة 

خواص القوام واخلواص احلسية   Tyagi, et al. (2007) من البذور واحلبوب فقد درس
، 01، 0واملكونات الغذائية للبسكويت املصنع  بإحالل دقيق اخلردل املنزوع الدهن بنسب 

% بدال من دقيق القمح، وبينت النتائج ازدياد احملتوى الربوتيين إىل الضعف نتيجة 21و 00
حني اخنفض احملتوى الدهين. وخلصت الدراسة  إضافة دقيق اخلردل وكذلك ارتفاع األلياف، يف
% من دقيق اخلردل املنزوع الدهن حققت 00أيضًا إىل أن عينة البسكويت املضاف هلا نسبة 

 أفضل النتائج من حيث القيمة الغذائية والتقبل العام وخواص القوام للبسكويت.
داًل عن دقيق بإحالل جنني القمح املنزوع الدهن ب Arshad, et al. (2007)وقام  

%، ودراسة تأثريها على اخلصائص الوظيفية واملكونات الغذائية 20-القمح بنسبة صفر
 % كانت أكثر العينات تقبل. 00للكوكيز. وتبني أن العينة اليت مت فيها اإلحالل بنسبة 

أن إحالل دقيق بذور احللبة اخلام واملنقوعة واملنبتة   Hooda and Jood (2005)وبني 
% أدت إىل حدو  زيادة يف االرتفاع 21، و00، 01، 0سكويت بنسبة صفر، إىل الب

وتقليل القطر وبالتايل يقل معدل االنتشار للبسكويت، وهذه الزيادة مقرونة بارتفاع نسبة دقيق 
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% هي أقصى نسبة من احللبة ميكن 01احللبة، ووضحت نتائج التقييم احلسي أن نسبة 
تج مقبول. كما أدت إضافة دقيق احللبة إىل دقيق القمح إضافتها للبسكويت للحصول على من

 إىل زيادة يف حمتوى الربوتني، والاليسني واأللياف، والكالسيوم واحلديد.
يف دراسته بإحالل دقيق بذور السمح بنسب  AbdulMoneim, et al. (1995)وقام  

 انه ميكن إحالل خمتلفة بداًل عن دقيق القمح لصنع اخلبز والبسكويت وأشارت النتائج إىل
% دون أن تتأثر خصائص البسكويت، يف 31دقيق القمح حىت نسبة  عندقيق السمح بداًل 

حني حسنت إضافة دقيق السمح من نسبة االنتشار ومظهر البسكويت وخاصة اللون حيث 
% يف عمل 011اكتسب لون الشيكوالته، وبني انه ميكن استخدام دقيق السمح بنسبة 

 البسكويت. 
 

 لية التصنيع بالبثق: عم-0
 

اكتسبت املنتجات الغذائية املشّكلة بالبثق اهتمامًا متزايدًا خالل العقود القليلة املاضية 
حيث تعترب عملية البثق من العمليات الناجحة يف إنتاج وتطوير منتجات غذائية جديدة ذات 

ائية خام إما منخفضة أو من مواد غذ-بزيادة قابليتها للهضم ورفع قيمتها الغذائية-جودة عالية 
(. ويستخدم البثق إلنتاج أنواع خمتلفة من املنتجات 2113متوسطة اجلودة )عسريي، 

الغذائية، وتعد منتجات احلبوب اجلاهزة لألكل واملعكرونة من التطبيقات الرئيسية هلذه العملية 
 تادأغذية احليوانخالل مراحلها املبكرة، إال أهنا تطورت لتشمل إنتاج حبوب اإلفطار وحتضري 

دل، وأنواع دا املعدلك، والنشدويات، والعدة، ومنتجات احللدبه الرطبة، الوجبات اخلفيفدة وشداجلاف
ز دال، واخلبدة األطفدوين، وأغذيدادة التكداتية املعدات النبدات، والربوتيندف واملشروبداء اجملفداحلس
 Anderson, et al., 1969; Meuser،  2111كانوفاس وآخرون،   -ا )باربوزادرود وغريهداملف

& van Lengerich, 1992) . 
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ويتم إنتاج املنتجات املبثوقة باالعتماد على البوليمرات احليوية الطبيعية املوجودة يف املواد 
اخلام مثل احلبوب أو الدرنات الغنية بالنشا أو البذور الزيتية والبقول واملصادر األخرى الغنية 

يق القمح والذرة من أكثر املواد استخداما، باإلضافة للعديد من املواد مثل بالربوتني. ويعد دق
 . (Guy,2001)األرز والبطاطا والشوفان ودقيق البازليا  وفول الصويا وغريها 

 
وتتميز عملية البثق باستعمال درجات حرارة عالية يف وقت قصري، ومعدالت رطوبة 

ي ى، وتعرض فيها املواد اخلام  إىل قص ميكانيكمنخفضة مقارنة بالعمليات التصنيعية األخر 
وي، له القدرة على تكسري الروابط التسامهية يف البوليمرات احليوية، وإحدا  هدم يف الرتكيب ق

ة دات األطعمدة ملكوندص الوظيفيائدل اخلصالبنائي للمواد اخلام، مما يسهل عملية االمتزاج، وتعدي
 ,Asp & Bjorck, 1989; Carvalho & Mitchelle)ا لهدوب وتشكيدوام املطلاهبا القوإكس

2000) . 
هلذه العملية استعماالهتا املتعددة، وإنتاجيتها  Harper (1981)ومن الفوائد اليت ذكرها 

العالية، وكلفتها املنخفضة، وقابليتها إلنتاج أشكال خمتلفة، وحمافظتها على القيمة الغذائية 
صرية. باإلضافة إىل أن عملية البثق تعمل على دنرتة اإلنزميات نتيجة للمعاملة احلرارية يف مدة ق

غري املرغوبة، وتثبيط بعض العوامل املضادة للتغذية مثل مثبط الرتبسني، واهليموجلوتنني 
Haemogglutininاظ دائي واالحتفدج النهدم املنتدذلك على تعقيدل كد، والتانني، والفيتات. وتعم

 . (Fellows, 2000; Bhandari, et al., 2001)ة  ددة لألطعمدة الطبيعيددون والنكهدبالل
وميثل استخدام الباثق احلراري طريقة مستمرة يتم فيها خلط املواد اخلام أوال مث عجنها 

تكتسب العجينة القوام وتعريضها لضغط وقص تتحول نتيجة هلما إىل سوائل لزجة، لذا 
العديد من التغريات الكيميائية والفيزيائية ونتيجة لذلك ولعملية الطب  حتد   البالستيكي،

للمواد اخلام مثل هتلم النشا، وزيادة حتلل بوليمرات االميلوز واالميلوبكتني يف النشا وفصل 
أمليز، وحدو  دنرتة للربوتني، -سالسلهما عشوائياً، وزيادة قابلية تعرض النشا لفعل إنزمي ألفا
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دو  إيقاف جزئي أو كامل لإلنزميات، وتقليل وتكوين معقد بني االميلوز واللبيدات، وح
احلمل امليكرويب وغريها من التغريات مث يتم بثق وتشكيل العجينة عرب قالب التشكيل نتيجة 

وي العدادي ط اجلدة الباثق إىل الضغيف الضغط من الضغط العايل قبل فتحلالخنفاض املفاجئ 
)كينت و إيفريز، ج وانتفاشه دل املنتدالغاز داخ ج مما يؤدي إىل تبخر املاء و متدددروج املنتدد خعن

0421 :Best, et al., 1999 ; Linko, 1989 Cheftel, et al., 1985) 
 

ة دات النهائيددد املنتجدة متدل على جودة ودرجدد من املتغريات ومعايري التشغيدوتؤثر العدي
احلرارة داخل اجلهاز، وزمن ل الربمية وسرعتها، والرطوبة، ودرجات دمثل نوع الباثق، ووضع وشك

 ,.Ali, et al., 1996; Ilo, et al)املكو ، والضغط، ومعدل التغذية، وقالب التشكيدل 

1996; Mercier & Feillet, 1975). ة الربمية تأثري إجيايب على وبصورة عامة يكون لسرع
  .(Kokini, et al., 1992)متدد املبثوقات نتيجة للزيادة يف قوة القص 

 
ل على جودة املنتجات املبثوقة حيث قام ددة تأثري معايري التشغيدت دراسات عديووضح

Nwabueze (2007)  باستخدام خليط من دقيق مثرة اخلبز مع الذرة ودقيق الصويا منزوع
على التوايل، ودرس  00:0:41و 41:0:00و 20:0:51و 1:1:011الدهن بنسب 

، والعوامل األخرى املضادة للتغذية مثل محض تأثري معايري التشغيل على نشاط مثبط الرتبسني
وي دا تأثري معندر املتغريات اليت هلدالفايتيك والتانني. ووجد أن معدل التغذية وسرعة الربمية من أكث

 رى.  دة األخدادات التغذيدط الرتبسني ومضداط مثبدعلى نش
فية والطبيعية تأثري معايري التشغيل على اخلصائص الوظي Ding, et al. (2006)ودرس 

للوجبات اخلفيفة املصنوعة من دقيق القمح. ووجد أن زيادة معدل التغذية يؤدي لزيادة 
الصالبة. كما تؤدي زيادة احملتوى الرطويب لزيادة الكثافة وخفض التمدد، يف حني أن الزيادة يف 
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رة على سرعة الربمية تؤدي الخنفاض طفيف يف الكثافة والصالبة. وتعمل زيادة درجة احلرا
 خفض الكثافة ومؤشر امتصاص املاء والصالبة ولكن تؤدي لزيادة درجة الذائبية يف املاء.        

 
كذلك يؤثر نوع املواد اخلام املستخدمة يف عملية البثق على الناتج النهائي ودرجة 

لياف  والدهون والسكر واألالتمدد، فحجم احلبيبات يف املادة الغذائية وكمية النشا والربوتني
. ; Guy, 1994) 2113ا عوامل هامة يف ثبات واستقرار بثق املادة الغذائية )عسريي،مجيعه

حيث تؤدي بوليمرات النشا دور رئيسي يف عملية التمدد، ويؤثر كل من االميلوز واالميلوبكتني 
د  يف عملية متدد املنتجات املبثوقة بطريقة خمتلفة. ويكون للنشا دور مهم يف هذه العملية وحي

ل دد وتشكيله العديد من التحوالت من انتفاخ وهتلم وسيولة وتبلور ويساهم يف عملية التم
. وتؤثر إضافة السكر (Russell, 1987; Svensson & Eliasson, 1995)املنتج النهائي 

. ويساعد البناء (Jin, et al., 1994)وامللح واأللياف يف  هتلم النشا وبالتايل درجة التمدد 
ع لألميلوبكتني يف جعله أكثر عرضة للقص، كما حيد  اخنفاض يف الوزن اجلزيئي لكل املتفر 

  .(Politz, et al., 1994)من األميلوز واألميلوبكتني نتيجة لعملية البثق 
 

ويؤثر وجود العناصر األخرى مثل الربوتني والدهون والسكر واأللياف على معدل التمدد 
أن تأثري الربوتني على التمدد يعتمد على نوعه  Faubion & Hoseney (1982)فقد ذكر 

إىل  0وتركيزه. حيث يزيد معزول بروتني الصويا من معدل التمدد لنشا القمح بزيادة تركيزه من 
وذكر %. 00% يف حني لوحظ اخنفاض يف التمدد بزيادة نسبة جلوتني القمح حىت 8

Harper (1979) وأشار  لصالبة.أن وجود اجللوتني يعد عامل مهم حلدو  اChaing & 

Johnson (1977)   إىل أن دقيق القمح يتطلب خالل عملية البثق استخدام درجات حرارة
مرتفعة حلدو  متدد معنوي للمواد املبثوقة وخفض للكثافة وكذلك لتجنب حدو  الصالبة يف 

  القوام نتيجة الخنفاض التمدد وزيادة الكثافة.
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على خفض درجة هتلم النشا نتيجة الخنفاض درجة  وتعمل الدهون خالل عملية البثق
احلرارة داخل الباثق بسبب تأثري الدهون املزلق، حيث أن وجود الدهون عند مستوى أعلى من 

% يؤثر على أداء الباثق مما يؤدي خلفض عزم اجلهاز )مقاومة االحتكاك( بسبب 0-0
افئ الضغط دضعيف لعدم تك خفضها النزالق املكونات داخل الباثق، ويكون متدد املنتجات

ات البثق د% إىل ثب0وى داض الدهون عن مستدداخل الباثق، ويف الوقت ذاته يؤدي اخنف
كما تؤثر الدهون أيضا يف عملية حتول النشا خالل   (Nierle, et al., 1980)وحتسني القوام.  

بات النشا من عملية البثق مبنعها التكسري امليكانيكي حلبيبات النشا جبهد القص ومنع حبي
 ,.Lin, et al)ا ينخفض معدل التمدد م النشامتصاص املاء، ونتيجددة خلفض حتدوالت وهتل

1997) . 
 

جيب التحكم يف كمية السكر املضافة لتحسني تأثريه، حيث يؤدي التنافس بني السكر و 
 والنشا على جزيئات املاء إىل خفض النشاط املائي يف املخلوط وحدو  تعديل يف اهليكل
البنائي للمنتجات النهائية، كما يؤدي السكر لرفع درجة احلرارة الالزمة لتهلم النشا وحيد من 

ات دد  بني السكريدذي حيدل ميالرد الدادة يف اللزوجة، ويساهم السكر أيضًا يف تفاعدالزي
بأن  Fan, et al. (1996)ر د. وذك(Maaurf, et al., 2001)ة داض األمينيدة و األمحزلداملخت

اخنفاض التمدد نتيجة احملتوى العايل من السكر قد يعود الخنفاض حتوالت النشا، وحلدو  
االنكماش بسبب اخنفاض درجة حرارة التحوالت الزجاجية للمصهور عند إضافة السكر مما 
ينتج عنه خليط لني يتهدم فيما بعد حتت ضغط البخار العايل خالل عملية التمدد مما يؤدي 

د النهائية. ويعتمد تأثري األلياف يف متدد املواد املبثوقة على تركيزها خلفض درجة التمد
 وكميتها،ويكون هلا القدرة يف ربط بعض الرطوبة املوجودة يف اخلليط مما خيفض التمدد. 
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 عملية البثق و خواص المنتج النهائي:-
متطلبات أثناء عملية اإلنتاج ال بد من حتقيق متطلبني ومها: متطلبات املستهلك و 

التصنيع. وتشمل متطلبات املستهلك اجلودة يف الصفات احلسية للمنتج مثل الطعم واللون 
ان امليكرويب وتشمل متطلبات دوب اإلفطار والكثافة النوعية واألمدم والشكل حلبدوالقوام واحلج

 ,Chessari & Sellahewa)واص الغذائية دركيب، واخلدج أثناء التعبئة، والتدع وزن املنتدالتصني

2001) . 
 

وتعد النكهة واللون من اخلواص احلسية ذات األمهية الكبرية حيث تنتج النكهة خالل 
عملية البثق بواسطة العديد من التفاعالت اليت ميكن التحكم فيها بواسطة التحكم يف تركيب 

ن العوامل املواد اخلام ودرجة احلرارة ووقت املكو  حيث تعترب درجة احلرارة ومستوى الرطوبة م
. وتتشكل نكهة ولون (Bredie, et al., 1998)املهمة يف تشكيل النكهة للمنتجات املبثوقة 

املنتجات املبثوقة نتيجة تفاعل األمحاض األمينية والسكريات املختزلة أثناء تفاعل ميالرد، 
 . (Huang, 1998)ونتيجة عملية التجفيف أو التحميص اليت تتم للمنتجات  

تكون نكهة املنتجات بعد خروجها من الباثق ضعيفة بسبب قصر مدة  وبصورة عامة
بقاء املكونات يف اجلهاز وحترر أو انطالق مركبات النكهة نتيجة متدد املنتجات، وعادة ما 
تضاف النكهة بعد عملية البثق جلعل املنتجات أكثر تقباًل حيث يتم تعريضها لرذاذ من 

شكل قوام تلك املنتجات عند خروج السوائل اللزجة عرب مستحلب زييت للنكهة املطلوبة.  ويت
فتحة الباثق حيث ينخفض الضغط بشكل مفاجئ من ضغط مرتفع جدا يف الباثق إىل الضغط 
اجلوي العادي مما يؤدي لتحول السوائل إىل خبار ماء ويتكون القوام املنتفش بتمدد البوليمرات، 

 ومسك جدرها. وحُيدد قوام املنتج بتوزيع اخلاليا وحجمها 
 

كما تعد الكثافة النوعية من خصائص اجلودة املهمة للمنتجات املبثوقة، وترتبط مبعايري 
التشغيل لعملية البثق واحملتوى الرطويب وتعتمد على نوعية املادة املبثوقة، ويوجد عالقة بني قوام 
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 .Camire, et alيث قام واد املبثوقة حة للمواص احلسيداملنتج والكثافة النوعية، ومتت دراسة اخل

بإضافة  خملوط من بودرة بعض الفواكه مثل العنيبة والتوت الربي والعنب وتوت العليق  (2007)
بنسب خمتلفة إىل الذرة البيضاء واستخدام جهاز الباثق احلراري ثنائي الربمية يف اإلنتاج، وأثبتت 

كه مقارنة بلون العينة الضابطة. كما النتائج تغري مقبول يف لون العينات املضاف هلا بودرة الفوا 
 وجد أن الفينوالت الذائبة واالنثوسيانني كانت أعلى يف العينات احملتوية على بودرة الفواكه. 

مبحاولة إنتاج بعض الوجبات اخلفيفة بطريقة البثق  Mobarak, et al. (2005)وقام 
ب البقوليات املستنبتة اجملروشة احلراري من حبوب الذرة الصفراء اجملروشة املدعمة مبخلوط حبو 

% . وبينت الدراسة 00و  01و 0مثل الرتمس احللو واحلمص وفول بلدي والعدس بنسبة 
متاز به من امبا كان املنتج األفضل % من خملوط البقوليات  01احلسية أن املنتج املدعم بنسبة 

% جودة 9003سبة قيمة غذائية عالية وحتسن يف صفات الطعم والقوام واللون والنكهة بن
 % جدودة حسية.8004حسية مقارنة بالعينة الضابطة اليت بلغت 

الدخن بفول الصويا باستخدامهما بشكل خام وبعد إنباهتما  Obatolu (2002)م ودعّ  
%. واستخدم الباثق أحادي الربمية يف عملية البثق ودلت الدراسة احلسية 31% و01بنسبة 

زادت بزيادة املكونات املنبتة، ولكن اللون أصبح غري مقبول.  أن خواص الطعم والنكهة والقوام 
ويا ول الصيف حني أن زيادة ف لكما حسنت الكميات القليلة من فول الصويا من درجة التقب

( إلنتاج خلطات غذائية لألطفال من 2112حتسن القيمة الغذائية. وهدفت دراسة العامر )
يها باستخدام جهاز الباثق احلراري، وأسفرت أنواع خمتلفة من احلبوب والبقول وذلك بطه

 احملكمني. دى دالنتائج بان معظم اخللطات الغذائية احملضرة كانت ذات صفات حسية جيدة ل
 

 AbdEl-Rahman, et al. (2004)د استخدم ج فقص الغذائية للمنتواوفيما يتعلق باخل
رس تأثريها على مستوى الدهون البثق احلراري لنخالة كل من األرز والشعري والقمح والذرة ود

والكولسرتول. وأشارت نتائج التحليل الكيميائي هلا احتواء ناتج البثق احلراري لنخالة األرز 
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على أعلى نسبة من الرماد واأللياف اخلام، وبلغت أعلى نسبة من الربوتني يف خنالة القمح 
 واحتوت خنالة الذرة على أعلى نسبة من األلياف الغذائية. 

 

 حبوب اإلفطار  -
تصنيع حبوب اإلفطار من الصناعات احلديثة، وقد زاد  استهالكها سواء من قبل عترب ي

. وميكن تصنيفها إىل فئتني مها: (Rada-Mendoza, et al., 2004)البالغني أو األطفال  
احلبوب الساخنة وهي تتطلب عملية طهي يف املنزل قبل استهالكها ويتم تصنعها من الشوفان 

ا، دقمح، وحبوب اإلفطار اجلاهزة لألكل وتكون مناسبة لالستهالك دون احلاجة لطهيهوال
ل دوزن مما يسهدة الداهتا أهنا خفيفيز دح والشوفان واألرز، ومن ممدادة ما تصنع من الذرة والقمدوع

ويتم إنتاج  (.0421)كينت وإيفريز ،  ا كما تتميز بطول فتدرة صالحيتهادا وختزينهدشحنه
فطار بأشكال وألوان ونكهات خمتلفة لتلبية احتياجات املستهلكني، وغالبا ما حبوب اإل

وز يف إنتاجها ة مثل الزبيب والتفاح واملتستخدم احلبوب الكاملة والبذور الزيتية والفواكه اجملفف
(Guy, 2001). 

 

فئة منها رقائق حبوب  02حبوب اإلفطار اجلاهزة لألكل إىل  Fast (2005)وصنف 
ضفرة واملتمددة واحلبوب املنفوشة بطريقة املدفع أو الفرن أو الباثق وكذلك احلبوب امل اإلفطار

وتعترب احلبوب ومنتجاهتا العناصر األساسية املكونة حلبوب اإلفطار  وغريها من الفئات.
ويضاف هلا املواد احمللية واملكسبة للنكهة واللون واملواد املساعدة يف إعطاء القوام املناسب 

 ,Guy)تجات وكذلك املواد احلافظة وبعض العناصر الغذائية اليت ميكن أن ُتدعم هبا للمن

2001) . 
 

وتتضمن مراحل تصنيع احلبوب اجلاهزة لألكل عملية خلط املواد اخلام وطهيها وتستخدم 
طريقتان للطهي مها: الطهي بطريقة الدفعات وكانت جترى يف أوان دوارة حيقن فيها البخار 
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فعة الواحدة، وتقتصر عادة على استعمال حبوب كاملة أو أجزاء كبرية نسبيا من بطريقة الد
احلبوب، وقد تالشت هذه الطريقة يف الوقت احلايل وحلت حملها طريقة الطهي املستمرة اليت 
جترى فيها عملية الطهي والبثق خالل قوالب التشكيل يف جهاز الباثق )كينت وإيفريز ، 

0421.) 
 

خالل الثالثة عقود املاضية دور مهم يف تطوير منتجات حبوب بثق تقنية ال أدتو  
اإلفطار حيث يتم تغذية املواد اخلام إىل اجلهاز ونتيجة لدرجات احلرارة املرتفعة والضغط املتزايد 
تتكون سوائل لزجة تتمدد حال خروجها من فتحة الباثق نتيجة الخنفاض الضغط وتبخر املاء 

حرارة املزيج وبالتايل زيادة اللزوجة بصورة اكرب، فيتصلب املنتج   الذي يؤدي الخنفاض درجات
% 01% إىل 5ويصبح ذو قوام مسامي هش. وغالبا ما تكون نسبة الرطوبة للمنتجات من 

 ,.Bouvier, et al)% 3% إىل 2حىت نسبة  صويتم خفضها بعملية التجفيف أو التحمي

عملية كرملة للسكريات وتفاعل ميالرد  لييت التجفيف والتحميص تتمونتيجة لعم   (2001
ة، فتتكون مركبات النكهة ويتغري اللون ت املختدددزلة واألمحداض األمينيالذي حيد  بني السكريا

(Chessari & Sellahewa, 2001). 
 

ويوجد نوعان من حبوب اإلفطار املطهية بالبثق مها: حبوب اإلفطار املطهية بالبثق 
ويطهى  Directly Expanded Extrusion- Cooked Breakfast Cerealواملتمددة مباشرة 

فيها دقيق احلبوب أو جمروشها مع املكونات األخرى ويكون احملتوى الرطويب منخفض أقل من 
% وقد يستخدم الباثق ثنائي أو أحادي الربمية يف إنتاجها، والنوع األخر هو حبوب 21
 -Pellet-to-Flakes Extrusionها ديتم ترقيقراص مث دل أقدة بالبثق على شكدار املطهيداإلفط

Cooked Breakfast Cereal  20إىل  22وتستخدم فيها مستويات رطوبة عالية من %
عند طهي دقيق احلبوب أو جمروشها مع املكونات األخرى وتنتج غالبا بالباثق ثنائي الربمية 

(Bouvier, et al., 2001)   . 
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غنية بالكربوهيدرات وحتتوي على األلياف وفيتامني وتعد حبوب اإلفطار من املصادر ال
ب املركب ونسب منخفضة من الدهون والربوتني، وساهم تطور العمليات التصنيعية يف 
إمكانية تدعيم تلك املنتجات مبواد غذائية تعمدل على زيادة حمتواها من العناصر الغذائية  

(Bertais, et al., 2000) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالث الفصل
 أدوات وطرق البحث 

 
 الدراسة:منهج 
 (0995التجرييب )عبيدات وآخرون، املنهج بع يف هذه الدراسة ات  

 

 حدود الدراسة:
 الفصل عاصمة اململكة العربية السعودية، خالل مدينة الرياضأجريت هذه الدراسة يف 

 الثاين للعام الدراسي وحىت الفصل هد0428-0425 اجلامعي العامثاين من ال الدراسي
. ومت إنتاج عينات البسكويت وحبوب اإلفطار وإجراء التحليل هد0430-0431 اجلامعي

الكيميائي للمواد الغذائية اخلام واملنتجات النهائية يف معهد البحو  مبدينة امللك عبدالعزيز 
ت جامعة امللك سعود وخمترب مسو األمرية اجلوهرة بكلية الرتبية لألقسام للعلوم والتقنية ويف خمتربا

 العلمية.
 

 عينة البحث:أواًل : 
 الخام الم تخدمة في الدراسة  الغذائيةالمواد  -1
 دقيق القمل: أ.

احمللي التجاري املعد جلميع االستخدامات بنسبة استخالص  مت استخدام دقيق القمح
 هد.0428السعودية ملطاحن الدقيق وصوامع الغالل، إنتاج عام  % من إنتاج املؤسسة50
 بالحرارة دقيق القمل المعامل -ب

 يف فرن التجفيف ساعتنيملدة م °021 حرارة درجة مت تعريض دقيق القمح التجاري ل
  دقيقة. 00مع التقليب كل 
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 بودرة تمر اللبانة:-ج
هد  0428ج املدينة املنورة لعام  اسُتخدمت مثار صنف اللبانة يف مرحلة التمر من إنتا 

ومت حتويلها لبودر بعد فرز وتكسري التمور وإزالة النوى منها مث جتفيفها يف فرن التجفيف على 
م ملدة ثال  ساعات، حيث تؤدي درجات احلرارة األعلى إىل تدهور يف °01درجة حرارة 
ة مث طحنت ووضعت يف وتركت يف درجة حرارة الغرف Benamara, et al. (2009)جودة التمر 

 (3أكياس من البويل ايثلني وحفظت حلني استخدامها. )شكل 
 

 دقيق بذور نبات ال مل :-د
من مدينة  Mesembryanthemum forsskalii مت احلصول على دقيق بذور السمح 

 طربجل يف منطقة اجلوف مشال اململكة العربية السعودية، وحفظ يف أكياس من البويل اثلني.
 

 ال مل منخفض الدهن:نبات ق بذور دقي-هـ
ائي التحليل دمت استخالص الدهن من دقيق بذور باستخدام طريقة اجلمعية الرمسية لكيمي

Association Of Analytical Chemists (AOAC,1995)  اليت ذكدرها القحطاين
مل من مذيب اإليثانول تركيز  0( مع إجراء بعض التعديل عليها حيث مت استخدام 2115)

 ,PMC% )الكحول اإلثيلي( لكل واحد جرام من العينة واستخدم حمرك كهربائي 99

Barnstead/Thrmol., YNE-USA  للتحريك ومت الغسل بالكحول مرتني مث تركت العينة
 لترتسب مث جففت وأزيلت التكتالت من الدقيق ومت حفظه.

 
  المنتجات الغذائية الجديدة -0

اإلفطار املنتجة باستخدام دقيق القمح املعامل  تكونت من عينات البسكويت وحبوب
 وبودرة التمر أو دقيق بذور السمح )اخلام أو منخفض الدهن( أو خملوط منهما.باحلرارة 
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 ( خطوات إنتاج بودرة تمر اللبانة4شكل )
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 :  طرق البحثنياً ثا
 

 ملخص طريقة العمل-
احتوى القسم األول على املواد اخلام واملعامالت مت تقسيم طريقة العمل إىل ثالثة أقسام، 

اليت أجريت عليها حيث مت استخدام التحوير احلراري لدقيق القمح مث متت دراسة الرتكيب 
وهي من التمور -الكيميائي واخلواص الريولوجية له قبل وبعد املعاملة. ومت جتفيف متور اللبانة 

-لغربية للمملكة العربية السعودية وتدعى بالقسبةاجلافة اليت تستهلك يف املنطقة اجلنوبية ا
وحتويلها إىل بودرة، مث درست خواصها الكيميائية وحمتواها من السكريات. كما مت عمل 
استخالص جزئي للدهون املوجودة يف دقيق بذور السمح وأجريت دراسة للخواص الكيميائية 

لدراسة بطرق اإلنتاج حيث للدقيق اخلام ومنخفض الدهن.  ويتعلق القسم الثاين يف ا
استخدمت املواد اخلام يف عمل منتجات غذائية بطريقتني تصنيعيتني، متثلت الطريقة األوىل يف 
إنتاج البسكويت بالطرق التقليدية )استخدام األفران( باإلحالل اجلزئي أو الكلي لدقيق القمح 

ستخدمت النسب ذاهتا لكل %  واُ 01% و20املعامل باحلرارة ببودرة متر اللبانة بنسبة صفر و
% 50% و01من دقيق بذور السمح اخلام ومنخفض الدهن، يف حني مت اإلحالل بنسب 

من دقيق التمر مع دقيق بذور -مكون بنسب خمتلفة-% يف حال استخدام خملوط 011و
السمح. ويف الطريقة الثانية استخدمت التقنية احلديثة )الباثق احلراري( يف إنتاج منتج مشابه 

بوب اإلفطار املتوفرة يف األسواق احمللية وذلك بإضافة بودرة التمر بنسب صفر، حل
% إىل دقيق القمح املعامل باحلرارة وبالنسب ذاهتا لكل من دقيق بذور السمح %01،20

من دقيق التمر مع دقيق بذور -بنسب خمتلفة-اخلام ومنخفض الدهن، ومت عمل خملوط 
% 50% و 01دقيق القمح املعامل باحلرارة بنسب السمح مث أضيف هذا املخلوط إىل 

%. وأجريت الدراسة احلسية لعينات اجملموعتني مث مت إجراء مقارنة ألفضل العينات. ومت 011و
 يف القسم الثالث دراسة اخلواص الكيميائية والطبيعية للمنتجات املختارة اليت مت احلصول عليها. 
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 للمواد الخامدراسة الخواص الكيميائية والطبيعية -1
 أ. التحليل الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائية األساسية في المواد الخام: 

 

مت تقدير الرطوبة والرماد والدهن اخلام والربوتني اخلام واأللياف اخلام يف دقيق القمح وبودرة -
وأجري التحليل  (AOAC, 2000)التمر ودقيق بذور السمح باستخدام الطرق املعتمدة 

 يميائي التقرييب للعناصر الغذائية األساسية يف املواد اخلام كما يلي:الك
م وجتفيف دقيق القمح ودقيق بذور °51قدرت الرطوبة بتجفيف التمر عند درجة حرارة -

  Memmertم باستخدام فرن التجفيف نوع ° 010ساعة عند درجة حرارة  24السمح ملدة 
  Germanyصناعة أملانية      Karl kolbمن شركة 

% )الكحول 99اإليثانول تركيز  ، باستخدامSoxhletبطريقة االستخالص  اخلام قدر الدهن-
 ، صناعة أملانية.    Gerhardtمن شركة   Soxthermكمذيب وجهاز  اإلثيلي(

 Kjiltec auto 1035/38بطريقة مايكروكالدهل باستخدام جهاز   اخلام قدر الربوتني-

Sampler  System        اعة أملانية.صن   
ساعة باستخدام فرن الرتميد  24م ملدة °001قدر الرماد باحلرق بالفرن على درجة حرارة -

Furnace   شركة  31411موديلThermolyne  .صناعة أملانية 
صناعة   Tecatorمن شركة   Fibrtec Systemباستخدم جهاز اخلام قدرت نسبة األلياف - 

 أملانية.
ات الكلية باستخدام طريقة الفرق حسب املعادلة : الكربوهيدرات الكلية مت تقدير الكربوهيدر -
 + %الرماد(. اخلام + %الربوتني اخلام )%الرطوبة + %الدهن -011= 
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 تقدير ال كريات في بودرة التمر:-
 

 ,AOAC)قدرت السكريات املختزلة )جلوكوز وفركتوز( وغري املختزلة )سكروز( بطريقة 

لول حم :01:5نة الغذائية بتجانس مع حملول االستخالص الذي تكون من )خبلط العي (2000
 1020دقيقة ورشحت خالل مرشح  00درجة مئوية ملدة  01ماء وإيثانول( عند درجة 

 High األداء سائل عايل جهاز كروماتوجرايفميكرولرت يف  0ميكرون مث مت حقن  1.40و

Performance Liquid Chromatography (HPLC)  ناعة يابانية، من شركة ص
Shimadzu   موديلLC 10 A vp اسيتونيرتايل 81. وتكون الطور املتحرك من %
Acitonitrile  ن م وبلغ معدل اجلريا°41% ماء مقطر وبلغت درجة حرارة الفرن 21مع

ج باحملاليل القياسية للسكريات ورنت النتائمث ق (RID)ف مل / دقيقة واستخدم الكاش 0.3
واسُتخدم عمود الفصل  (Sigma Chemical Co., St. Louis, Mo)جما من شركة سي

CLC NH2 (4.6mm ×25 cm) ،0  .ميكرون 
 

ب. دراسة الخواص الطبيعية )االختبارات الريولواية لدقيق القمل المعامل 
 بالحرارة وغير المعامل(:

 

 معايير اهاز الفارينواراف:-
 

 C.W)دة األمريكية دة فرع الواليات املتحدية برابندر األملانداُستخدم اجلهاز من شرك

Brabender Instrument, Inc, South Kecknen, NJ, U.S.A)   لتقدير معايري
ومت حتديد التكرار التجرييب ملعايري   20-04رقم  (AACC, 1983)الفارينوجراف وفقاً لطريقة 

لثال  مكررات حد الفارينوجراف عن طريق ضبط اجلهاز حبيث ال يتجاوز معامل االختالف 
 % وذلك باستعمال دقيق القمح غري املعامل. 0
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 معايير اهاز األميلواراف :-

لتقدير معايري األميلوجراف وذلك  01-22رقم  AACC (1983)استخدمت طريقة 
جم من املاء املقطر )أي تركيز 301%( و 04جم من الدقيق  )على أساس 41باستخدام 

وحتديد التكرار التجرييب ملعايري  %(.01بنفس الرتكيز ) %(، ومت حتضري مجيع املخاليط01
األميلوجرف عن طريق ضبط اجلهاز حبيث ال يتجاوز معامل االختالف لثال  مكررات حد 

 % وذلك باستعمال دقيق القمح غري املعامل.0

 إنتاج الب كويت وحبوب اإلفطار-0
 إنتاج الب كويت: . أ

إنتاج البسكويت مع إجراء تعديل عليها يف  Pagani, et al. (2006)استخدمت طريقة 
%، وذلك بعد إجراء التجارب املبدئية لتحديد املكونات والطريقة 21خبفض نسبة السكر إىل 

املثلى اليت تتناسب مع استخدام دقيق القمح املعامل بدال من دقيق القمح غري املعامل وكذلك 
ا مت دبودرة التمر، كمدفض الدهن واستخدام النسب املختلفة من دقيق بذور السمح اخلام ومنخ

املواد ( ب)ملحق و  (4-0جدول  أة. ويوضح )ملحق درارة املناسبدات احلدبار وحتديد درجداخت
 ودرجات احلرارة املستخدمة يف التجارب املبدئية وصور للعينات. اخلام 

ل عينيت وبعد ذلك صممت التجربة بتقسيم العينات إىل جمموعتني مت يف اجملموعة األوىل عم
البسكويت الضابطة باستخدام دقيق القمح املعامل وغري املعامل باحلرارة، ومت إنتاج عينات 

% 20البسكويت األخرى بإحالل بودرة التمر ودقيق السمح اخلام أو منخفض الدهن بنسب 
دقيق القمح املعامل باحلرارة، ومشلت اجملموعة الثانية العينات املنتجة من من نسبة % 01و
% مبخلوط يتكون من بودرة 011%، و50%، و01ق القمح املعامل وبنسب إحالل دقي

: 20( و)20:20التمر مع دقيق السمح سواء اخلام أو منخفض الدهن بالنسب التالية: )
 ( إىل نسب اإلحالل.2(. ويشري اجلدول )01:01( و)20: 01( و)01
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لخام أو منخفض الدهن بداًل عن ( ن ب إحالل بودرة تمر اللبانة ودقيق بذور ال مل ا0ادول )
 دقيق القمل في عينات الب كويت

 

بودرة تمر اللبانة  دقيق القمل % العينات المجموعة
% 

دقيق بذور ال مل 
% 

المجموعة 
 األولى

BA 122
 صفر صفر *

BB 122 صفر صفر 
BD1 71 01 صفر 
BD2 12 12 صفر 

BS1 71 01 صفر 
BS2 12 12 صفر 

BSL1 71 01 صفر
** 

BSL2 01 12 صفر
** 

المجموعة 
 الثانية

BD1S1 01 01 01 
BD1S2 20 01 12 
BD2S1 20 12 01 
BD2S2 01 12 صفر 

BD1SL1 01 01 01
** 

BD1SL2 20 01 12
**

 

BD2SL1 20 12 01
**

 

BD2SL2 01 12 صفر
**

 
                 S=Samh                    B= Biscuitدقيق قمل غير المعامل                *

D=Date 
 SL=Samh                %50=2         %25=1دقيق بذور ال مل منخفض الدهن   **

Low Fat 
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جم مارجرين 011جم سكر و 011جم دقيق قمح و 011وتكونت العينة الضابطة من  
جم ملح 0جم بيكنج بودر وبيكربونات صوديوم و 00جم فانليا و 04مل بيض و 01و
وذلك خبلط املادة الدهنية مع السكر  Creamingمحض سرتيك، ومت عملها بطريقة الدعك و 

مث إضافة البيض وبعد ذلك الدقيق واإلضافات األخرى، ومت استخدام أفران كهربائية من نوع 
(Euromat) من إنتاج شركةIce  WiESHEU  خلبز عينات البسكويت عند درجة حرارة

العينات يف درجة حرارة الغرفة مث مت تعبئتها يف علب  دقيقة وتركت 21م ملدة 031°
وبناء على النتائج حددت أفضل  بالستيكية حمكمة الغلق وحفظت حلني إجراء التقييم احلسي.

العينات من كل جمموعة حسب نوع اإلضافة، وبلغ عددها سبعة عينات مشلت أربع عينات 
بدقيق القمح املعامل وغري املعامل والعينة من اجملموعة األوىل )العينتني الضابطتني املنتجة 

األفضل من نتائج اإلحالل بالتمر فقط وكذلك العينة األفضل من نتائج اإلحالل بالسمح 
 مث أجريت فقط سواء اخلام أو منخفض الدهن( وأفضل ثالثة عينات من اجملموعة الثانية.

 االختبارات الكيميائية والطبيعية هلا
 

 إنتاج حبوب اإلفطار: - ب

أن استخدام عملية البثق يف إنتاج وتطوير منتج غذائي Camire et al. (1990)  ذكر
جديد تتطلب إجراء العديد من التجارب واألحبا  املعملية للوصول للمتغريات ومعايري 
التشغيل املالئمة ونسب املواد اخلام املثلى وبالتايل احلصول على املنتج باملواصفات املطلوبة  

إلنتاج الصناعي. وبناء على ذلك مشلت عملية إنتاج عينات حبوب اإلفطار يليها مرحلة ا
إجراء العديد من التجارب املبدئية لتحديد نوع ونسب املواد اخلام ومعايري التشغيل املناسبة 
 لإلنتاج، باستخدام دقيق القمح غري املعامل باحلرارة والدقيق املعامل املخلوط مع بودرة متر

الباثق جهاز  بذور السمح )اخلام أو منخفض الدهن( أو كالمها. واسُتخددماللبانة أو دقيق 
يف  Twin-screw Extruder (Model MPF 19:25, APV-Baker,UK زدوج الربميةم
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عملية اإلنتاج، واختلفت معايري التشغيل )سرعة الربمية ودرجة احلرارة املستخدمة وكذلك معدل 
 (ملحق جو ( 02-0جدول  أ )ملحق .( عينة014ية )الرطوبة(، وبلغ عدد العينات التجريب

 . يوضح املواد اخلام ومعايري التشغيل املستخدمة يف التجارب املبدئية وصور العينات
فقد مت  الرئيسية،التجربة  اليت مت استخدامها بعد تصميموفيما يتعلق مبعايري التشغيل 

جم/  21إىل 00التغذية اجلافة من دل دلفة يف الدقيقة، وبلغ مع 201ة دط الباثق عند سرعدضب
مل/الدقيقة، وبلغت درجات احلرارة يف مناطق  21إىل  01الدقيقة، ومت ض  املاء مبعدل من 

م يف °021-008( و2م يف منطقة )°90-89( و0م يف منطقة )° 51-08التغذية 
م.  °005-002( وبلغت عند فتحة الباثق 4م يف منطقة )°002-001( و 3منطقة )
ع الناتج يف منخل معدين وتربيد العينات بواسطة تيار هوائي، وبعد وصوهلا لدرجة وقد مت مج

حرارة الغرفة مت استبعاد العينات التالفة والشوائب مث تعبئتها يف أكياس من البويل ايثلني وخزنت 
 ة والكيميائية والطبيعية. حلني إجراء الدراسة للخواص احلسييف درجة حرارة الغرفة 

 
التجربة يف هذه الدراسة بتقسيم العينات إىل جمموعتني موضحة يف )جدول وقد صممت 

( ومت يف اجملموعة األوىل عمل عينتني ضابطتني باستخدام دقيق القمح املعامل باحلرارة وغري 3
املعامل مث أضيفت  للعينات األخرى املستخدم فيها دقيق القمح املعامل بودرة التمر بنسب 

بذور السمح اخلام ومنخفض الدهن بالنسب ذاهتا، واستخدم % وكذلك دقيق 01% و20
يف اجملموعة الثانية خملوط من بودرة التمر مع دقيق بذور السمح سواء اخلام أو منخفض الدهن 

( وأضيف إىل دقيق 01:01( و)01:20( و)01: 20( و)20:20بالنسب التالية: )
التقييم احلسي مت حتديد  %،  وبناء على نتائج011% و50% و01القمح املعامل بنسب 

نسب املواد اخلام ومعايري يوضح  (د)ملحق  العينات األفضل وبلغ عددها سبعة عينات.
 تشغيل جهاز الباثق لعينات حبوب اإلفطار املنتجة يف هذه الدراسة. 
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( ن ب إضافة بودرة تمر اللبانة ودقيق ال مل الخام أو منخفض الدهن إلى دقيق القمل 4ادول )
 ت حبوب اإلفطارفي عينا

 

بودرة تمر الللبانة  دقيق القمل % العينات المجموعة
% 

دقيق بذور 
 ال مل %

المجموعة 
 األولى

PA 122
 صفر صفر *

PB 122 صفر صفر 
 PD1 122 01 صفر 
 PD2 122 12 صفر 

 PS1 122 01 صفر 

 PS2 122 12 صفر 

 PSL1 122 01 صفر
** 

 PSL2 122 12 صفر
** 

المجموعة 
 انيةالث

PD1S1 122 01 01 
PD1S2 122 01 12 

 PD2S1 122 12 01 

 PD2S2 122 12 12 

 PD1SL1 122 01 01
** 

 PD1SL2 122 01 12
**

 

 PD2SL1 122 12 01
**

 

 PD2SL2 122 12 12
**

 
                  S=Samh                       P= Popsدقيق قمل غير المعامل                *

D=Date 
 SL=Samh              %50=2         %25=1دقيق بذور ال مل منخفض الدهن   **

Low Fat 
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 التقييم الح ي للمنتجات: -
(  حمكم مدرب وغري مدرب من أعضاء هيئة 31مت إجراء التقييم احلسي بواسطة )

وم والتقنية. التدريس يف كلية االقتصاد املنزيل ومعهد البحو  يف مدينة امللك عبدالعزيز للعل
حيث رقمت العينات بأرقام عشوائية وقدمت للمحكمني يف صورة جمموعات تبعًا خلطوات 

و احتوى على معيارين ومها مقبول، وغري مقبول،   Hedonic scaleالتجربة، واسُتخدم مقياس 
 عامباإلضافة للتقبل ال لتحديد أربعة صفات يف املنتجات وهي اللون، والنكهة، والطعم، والقوام

(Lawless & Heymann,1998 ; Larmond,1977) (.هد )ملحق 
 

 دراسة الخواص الكيميائية والطبيعية للمنتجات المختارة:-4
 

 أ.التحليل الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائية األساسية في المنتجات:

 مت تقدير العناصر الغذائية األساسية يف منتجات البسكويت وحبوب اإلفطار باستخدام
 (AOAC, 2000)الطرق املعتمدة 

 

 ب.تقدير ال كروز في المنتجات 

مت تقدير السكروز يف املنتجات املختارة بالطريقة املذكورة يف تقدير السكريات يف بودرة 
 .اللبانة
 

 ج.تقدير العناصر المعدنية في المنتجات 
دنية تبعاً مت تقدير حمتوى عينات البسكويت و عينات حبوب اإلفطار من العناصر املع

  من لتقدير كل الذري طيف االمتصاص استخدام جهاز بواسطة (AOAC, 2000)لطريقة 
 01-0بأخذ الزنك و النحاس. وذلك  احلديد، الصوديوم واملغنيسيوم، الكالسيوم، املنجنيز،

اذابة  تساعات. مث مت 0مئوية ملدة  001جرام من العينة مث ترمدها يف بواتق حرق عند درجة 
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يف جهاز االمتصاص الذري. وعند  حقنتمل ماء مقطر و  011ام من الرماد يف جر  1.0
%( إىل العينة  واىل احمللول القياسي على حد  100حتليل الكالسيوم يضاف اللنثانيوم تركيز)

 سواء.
 

 د. الخواص الطبيعية للمنتجات

 معدل االنتشار للب كويت-
املليمرت. حدد معدل مت حساب متوسط قطر ومسك ست عينات من البسكويت ب

د وذلك  01-01رقم  AACC (1983)االنتشار بقسمة القطر على االرتفاع تبعا للطريقة 
 دقيقة. 31بعد تربيد البسكويت 

 معامل التمدد لحبوب اإلفطار:  -
وذلك بقسمة  Alvarez-Martinez, et al. (1988)قدر معامل التمدد تبعًا لطريقة 
 ملم(. 3اإلفطار على قطر فتحة جهاز الباثق )متوسط قطر عشر وحدات من حبوب 

 لحبوب اإلفطار:النوعية الكثافة -
مت حساب الكثافة بقياس قطر عشر وحدات من حبوب اإلفطار وقياس الكتلة واحلجم 

 . Alvarez-Martinez, et al. (1988) هلا بطريقة
 

 ثالثاً: التحليل اإلحصائي:

 وقيم مربع كاي لتحديد التكرارات  SPSSمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  تمت
احلسابية واالحنراف املعياري، كما استخدم حتليل  املتوسطاتحُسبت و لنتائج التقييم احلسي 

التباين يف اجتاه واحد ملعرفة هل يوجد فروق معنوية بني املعامالت يف دراسة اخلواص الكيميائية 
املتوسطات باستخدام اختبار املدى املتعدد  للعينات املنتجة، ومت اختبار الفروق املعنوية بني

  .Duncan's Multiple Range Testدنكن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرابع الفصل
 النتائج والمناقشة

 

 أواًل: الدراسة الكيميائية والطبيعية للمواد الخام 
 ة األساسية في المواد الخامالتحليل الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائي -1

 لعناصر الغذائية األساسية في دقيق القمل المعامل بالحرارة وغير المعامل ا . أ

 

( الرتكيب الكيمائي لدقيق القمح املعامل باحلرارة وغري املعامل. 4يوضح اجلدول )
يف  النصف حيث بلغت إىلاخنفاض نسبة الرطوبة نتيجة املعاملة باحلرارة  من النتائج ويالحظ

 اخلام ن الرماد واألليافنسبة كل مطفيف يف ارتفاع ظهر % و 0.10 الدقيق املعامل
 % مقابل50.44% و2.0% و0.8حيث بلغت على التوايل الكلية والكربوهيدرات 

يف حني بلغت نسبة الربوتني  ،% لدقيق القمح غري املعامل51.43و% 2.03% و0.24
 %. 04.34بلغت يف الدقيق املعامل و ارتفعت و  %02.90للدقيق غري املعامل اخلام 

 
حيث بني  Gélinas & McKinnon (2004)وقد تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه  

ض نسبة النشا مقارنة اواخنفربوتني النسبة باحلرارة أدت إىل رفع الدقيق معاملة يف دراسته أن 
اليت و  Walde, et al. (2002) نتائج هذه الدراسة مع نتائج  بالدقيق غري املعامل. وختتلف

درست تأثري التجفيف بامليكروويف على خصائص القمح واليت ذكر فيها انه ال يوجد تغري يف 
 . التجفيف تاختالف طريقالوقد يعود ذلك  .حمتوى الربوتني الكلي يف العينات املعاملة
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لقمل المعامل بالحرارة ( التحليل الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائية األساسية في دقيق ا3ادول )
 وغير المعامل 

 % دقيق القمل المعامل % دقيق القمل غير المعامل المكونات
 0.10 01.30 الرطوبة
 0.81 0.24 الرماد
 2.40 2.00 الخام الدهن
 04.34 02.90 الخام البروتين

 50044 52093 الكلية الكربوهيدرات
 2.01 2.03 األلياف الخام 

 )%الرطوبة + %الرماد + %الدهن الخام + %البروتين الخام(-122لكلية= % الكربوهيدرات ا

 
 

 العناصر الغذائية األساسية في بودرة تمر اللبانة  . ب

( التحليل الكيميائي التقرييب للعناصر الغذائية األساسية يف بودرة متر 0يبني اجلدول )
وتتساوى مع النسبة اليت  %5003اللبانة، وتشري النتائج إىل أن نسبة الرطوبة فيها بلغت 

يف بودرة التمر اليت قام بإنتاجها كما ذكر أن هذه   Benamara, et al. (2009)توصل إليها 
النسبة تعد مماثلة ملا جيب أن تكون عليه يف  بودرة الفواكه بصورة عامة، وتظهر نتائج اجلدول 

د واأللياف اخلام حيث بلغت احتواء بودرة التمر على كميات منخفضة من الربوتني اخلام والرما
%، ولوحظ اخنفاض نسبة الدهون اخلام 2008% و2053% و200النسب على التوايل 

%، وتتفق نتائج الدراسة مع ما ذكره 85.32وارتفاع الكربوهيدرات الكلية واليت بلغت 
( يف أن طور التمر حيتوي على كميات قليلة من الربوتني والدهون حيث ترتكز 2110مصيقر )

دهون يف القشرة اخلارجية لتقوم بدور فسيولوجي حلماية الثمرة. كما تتفق النتائج مع ما أشار ال
من اخنفاض نسبة األلياف والرماد وبعض الفيتامينات يف مرحلة التمر  Sawaya (1986)إليه 

يف هذه الدراسة مقاربة ملا  اخلام والرماد واأللياف اخلام وتكاد تكون نسب كل من الربوتني
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% 200صل له أيضًا يف دراسته حيث بلغت النسب يف الثمرة يف مرحلة التمر تو 
 % على التوايل. 300%،008و

 

 محتوى بودرة تمر اللبانة من ال كريات  -
( حمتوى بودرة متر اللبانة من السكريات، وتشري النتائج إىل احتواء 0يظهر اجلدول )

ركتوز واجللوكوز على التوايل، يف حني % من الف0089% و0084بودرة متر اللبانة على نسبة 
%( مع ما 50040%. وتتقارب نسبة السكريات الكلية )00053بلغت نسبة السكروز 

%(، وفسر ارتفاع نسبة 59حيث بلغت يف الثمرة يف طور التمر  ) Sawaya (1986)ذكره 
ر نشاطا يف السكروز يف األصناف اجلافة والنصف جافة لنشاط إنزمي اإلنفرتيز، الذي يكون أكث

األصناف الطرية عنه يف األصناف اجلافة حيث يكون التحلل جزئي. كما ذكر مصيقر 
( أن تركيز السكريات الكلية يف طور التمر ملعظم األصناف املعروفة عامليا بالنسبة 2110)

للوزن اجلاف ال ختتلف اختالفا كبريا، وختتلف النسبة بني تركيز كل من السكروز واجللوكوز 
 كتوز باختالف خواص األصناف.والفر 

 
 

 للبانة ( التحليل الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائية األساسية في بودرة تمر ا1ادول )
 

 % بودرة تمر اللبانة المكونات
 5.03 الرطوبة
 2.53 الرماد

 1.32 الدهن الخام
 2.01 البروتين الخام
 85032 الكلية الكربوهيدرات
 2.08 األلياف الخام

 )%الرطوبة + %الرماد + %الدهن الخام + %البروتين الخام(-122% الكربوهيدرات الكلية= 
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 ام من الوزن الجاف(122( محتوى بودرة تمر اللبانة من ال كريات )ام/ 6ادول )
 

 بودرة تمر اللبانة ال كريات
 0.84 الفركتوز
 0.89 الجلوكوز
 00.53 ال كروز

 50.40 ال كريات الكلية
 
 
 
 العناصر الغذائية األساسية في دقيق بذور ال مل الخام ومنخفض الدهن  ج.

 

يف دقيق بذور السمح منخفض اخلام ( ارتفاع كل من الرماد والربوتني 5يبني جدول )
ل منهما على دلك امداخل الدهن مقارنة بدقيق بذور السمح اخلام. وقد بلغت نسبة الربوتني

 & Shresthaة دذه الدراسة مع دراسدائج هدنت قد%. وقد تتف09.01% و24.41التوايل

Noomhorm (2002)  اليت وضحت ارتفاع نسبة الربوتني يف دقيق فول الصويا منخفض
( 2115%. يف حني قد  ختتلف مع دراسة أمحد وآخرون )5.0الدهن مقارنة باخلام بنسبة 

 كبري يف تغري حمتوى اليت أشارت إىل أن عملية نزع الدهن من بذور اللوبيا مل يكن هلا تأثري
( اليت أشارت لعدم وجود فروق ذات 2115كذلك دراسة القحطاين )و البذور من الربوتني. 

 ،ح منزوع الدهنبني بذور السمح اخلام ودقيق بذور السمنسبة الربوتني  يفداللة إحصائية 
يف  هنالسمح منخفض الددقيق بذور الربوتني يف  مع نسبةالذي تساوت نسبة الربوتني فيه و 

وتكاد تكون هذه النسب مقاربة لكمية الربوتني املوجودة يف احلمص  هذه الدراسة،
يف حني تعترب أعلى من نسبة  (. 2112%( اليت توصلت هلا دراسة العامر )24.00)

ت ددث بلغد( حي2110كل من الدريويش )السمح اخلام واليت توصل إليها  دقيق الربوتني يف 
  AL-Jasser (1995)%( و 22.00) Najib, et al. (2004)%( و 21.09ة )ددالنسب
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%( إال أن نسبة الربوتني يف دقيق بذور السمح اخلام اقل من نتائج تلك الدراسات 22.20)
لوحظ وقد يرجع ذلك إىل نوع احملصول واملعامالت املختلفة اليت جترى على نبات السمح. و 

%( وبلغت يف دقيق 5.20فض الدهن )يف دقيق بذور السمح منخ اخلام ع نسبة األليافا ارتف
% 2اليت بلغت  Amr (1991)% وتعد هذه النتيجة أعلى من نتيجة 0.0بذور السمح اخلام 

%Najib, et al. (2004) (01.02 )اليت توصل هلا كل من  جللسمح اخلام، واقل من النتائ
 Aljassir, et al. (1995) %( و 9.0) Elgasim & Al-Wesali (2000) و 
% 3.30%(. وتقاربت يف دقيق السمح اخلام ومنخفض الدهن نسبة الرماد وبلغت )9.51)
على  %00003% و04053) الكلية نسبة الكربوهيدرات بلغت% على التوايل( و 3.42و

 التوايل(.
 
 
 

( التحليل الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائية األساسية في دقيق بذور نبات ال مل 7ادول )
 هن  الدالخام ومنخفض 

 دقيق بذور ال مل منخفض الدهن % دقيق بذور ال مل الخام المكونات
% 

 3.19 5.53 الرطوبة
 3.42 3.30 الرماد

 2.40 4.53 الدهن الخام
 24.41 09.01 البروتين الخام
 00003 04053 الكلية الكربوهيدرات
 5020 0001 األلياف الخام

 لرماد + %الدهن الخام + %البروتين الخام()%الرطوبة + %ا-122% الكربوهيدرات الكلية= 
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 دراسة الخواص الريولواية لدقيق القمل المعامل بالحرارة وغير المعامل -2
 

 معايير الفارينواراف . أ

 

معايري الفارينوجراف لعجائن دقيق القمح املعامل باحلرارة ( 4والشكل )( 8يبني اجلدول )
إىل ارتفاع معدل امتصاص املاء للدقيق املعامل باحلرارة الفارينوجراف قراءة شري توغري املعامل. و 

نتيجة تعرض دقيق القمح يعود هذا التغري و  .% 08% مقارنة بالدقيق غري املعامل 83
ونتيجة لذلك تصبح هذه اجملموعة غري متيسرة كسدة جماميع السلفهيدريل أل أدىمما  للحرارة

ائية مما يؤدي لتقوية العجني أي تقليل متددها يف التفاعالت التبادلية مع روابط الكربيت الثن
فيقل ذائبيته بالتايل خفض و  لربوتني الدقيقجتمع و وزيادة روابط الكربيت الثنائية وحدو  دنرته 

بصورة اكرب جلزيئات النشا اليت أدت احلرارة اجلافة إىل متاح املاء  يصبح بالتايلامتصاصه للماء و 
قصرية السلسلة هلا قدرة امتصاص عالية للماء، وهذا يتفق  حتوهلا إىل دكسرتينات وبنتوزونات

و  Weegels & Hamer (1998)و Mohamed, et al. (2004)مع ما ذكره كل من 
Colonna, et al. (1987) . 

 0100حيث بلغ  كما ارتفع زمن العجن للدقيق املعامل والذي يدل على قوة الدقيق
ي للدقيق املعامل الضعف مقارنة بالدقيق غري املعامل . وبلغ معامل حتمل العجن امليكانيكدقيقة

( أن 0999وحدة برابندر على التوايل(. وذكر املانع والعمري ) 21وحدة برابندر و 41)
األصناف منخفضة اجللوتني تبدي زيادة يف معامل املقاومة للعجن وقصر يف زمن العجن 

يف الدقيق بصورة اجيابية مبدة العجن  عكس األصناف عالية اجللوتني مما يدل على تأثر اجللوتني
 املعامل. 

دقيقة يف حني  20ولوحظ اختالف يف زمن ثبات العجينة وقد بلغ يف الدقيق املعامل 
دقيقة للدقيق غري املعامل ويدل طول زمن ثبات العجني على مالئمة الدقيق إلنتاج  08بلغ 
عجني للدقيق املعامل باحلرارة وعلى الرغم من طول زمن ثبات ال (Pomeranz, 1978)اخلبز 
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سكريات قصرية السلسة  إىلاخلبز نظرا لتكسر جزيئات النشا وحتوهلا  إلنتاجانه غري مالئم  إال
  قادرة على امتصاص املاء فيصبح العجني لزج وال تتكون الشبكة اجللوتينية مع النشا. 

 

املعامل مع نتائج اجلويد  وتقاربت نتائج معايري الفارينوجراف يف هذه الدراسة للدقيق غري
( فيما يتعلق بأصناف الدقيق الصلبة اليت متت دراستها. وقد تتفق هذه النتائج مع ما 2110)

حيث بني يف دراسته أن خواص اجللوتني  Gélinas & McKinnon (2004)توصل إليه  
ني وزمن تغريت نتيجة معاملة الدقيق باحلرارة وكانت هناك زيادة معنوية يف زمن ثبات العج

اليت ذكر فيها أن   Walde, et al. (2002)دراسة كما تتفق مع أظهرته نتائج  .تكون العجني
جتفيف القمح بامليكروويف أدى لتغيري اخلصائص الوظيفية والبنائية لربوتني جلوتني، وظهر 

 التغري  يف انعدام مرونة العجينة ومطاطيتها. 
 

 معايير األميلوارافب. 
أهم معايري األميلوجراف اليت مت احلصول عليها، وتظهر ( 0والشكل ) (9يظهر اجلدول )

النتائج تأثري معاملة الدقيق باحلرارة على درجة اللزوجة القصوى ملعلق الدقيق حيث بلغ احلد 
برابندر لكل من الدقيق املعامل باحلرارة وغري  321وحدة برابندر و 451األقصى للزوجة 

بان  تعرض الربوتني   Cheftel, et al. (1985)فسر ذلك مبا ذكره املعامل على التوايل. وقد ي
م  يؤدي حلدو  دنرتة له حيث تتمزيق الروابط ° 01-41لدرجات حرارة أعلى احلرارة 

الداخلة يف تثبيت الرتاكيب الثانوية والثالثية نتيجة حلركة اجلزيئات، وقد حيد  أيضًا تكتل 
رارة دة الدقيق باحلدزوجة إىل أن معاملدل. وقد ترجع زيادة اللللربوتينات وتصبح قابلية ذوباهنا اق

( أن من أهم الصفات 0990ر أمان ويوسف )دد ذكدات وقدوزات والدكسرتينداع البنتدأدت الرتف
 الوظيفية للبنتوزات الذائبة يف املاء هي اللزوجة العالية للمحاليل. 
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 وغير معاملبالحرارة المعامل مل الق لعجائن دقيق *معايير الفارينواراف( 8ادول )
 

 موادال

وية 
لمئ
بة ا
لن 
ا

ص
صا
المت

 
يق 
لدق
ا %
اء 
للم

**
ول 
وص
ن ال
زم

 
قة(
دقي
(

جن 
 الع
زمن

 
قة(
دقي
(

 

جين
 الع
ات
ن ثب
زم

 
يقة
)دق

)
حيل 
 الر
زمن

 
قة(
دقي
(

مل  
 تح
مل
معا

ا
كي
كاني
لمي
ن ا
عج
ل

 
در(
رابن
دة ب

)وح
 

دقيق غير 
 معامل

08 2 9001 08 21 21 

 41 31 20 01.51 4 83 دقيق معامل

عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامل  الفارينوارافتم تحديد التكرار التجريبي لمعايير *
 % وذلك باستعمال دقيق القمل غير المعامل بالحرارة.1االختالف لثالث مكررات حد 

 % رطوبة13ن بة امتصاص الدقيق للماء مح وبة على أساس  **
 

 

 

 وغير معاملبالحرارة المعامل القمل  لعجائن دقيق *وارافمعايير األميل( 9ادول )
 

 العينات خصائص األميلواراف
 الدقيق المعامل الدقيق غير المعامل 

 00 00 °()م  دراة حرارة تهلم النشا
 451 321 )وحدة برابندر( الحد األقصى لليواة

دراة الحرارة عند الحد األقصى 
 °()م  لليواة

80.01 80.01 

ديد التكرار التجريبي لمعايير األميلواراف عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامل تم تح*
 % وذلك باستعمال دقيق القمل غير المعامل بالحرارة.1االختالف لثالث مكررات حد 
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دقيق القمح غير المعامل 
 بالحرارة

 دقيق القمح المعامل بالحرارة



51 

 

 

 ( معايير الفارينواراف لدقيق القمل المعامل وغير المعامل بالحرارة3شكل )
 

 

 

 

 

دقيق القمح غير المعامل 
 بالحرارة
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 معايير األميلواراف لدقيق القمل المعامل وغير المعامل بالحرارة (1شكل )
 

 ثانياً: نتائج التقييم الح ي للمنتجات

 عينات الب كويت -1

 أ. نتائج التقييم الح ي للمجموعة األولى
 مع بودرة التمر  بالحرارة عينات الب كويت المنتجة من دقيق القمل المعامل -

 املنتجة منالبسكويت  يتإىل نتائج التقييم احلسي لعين (0والشكل ) (01يشري اجلدول )
بودرة التمر بنسب بإحالل  تنينتجاملتني وكذلك العين ،دقيق القمح املعامل باحلرارة وغري املعامل

وجود فروق ذات داللة النتائج . وتبني بداًل عن دقيق القمح املعامل باحلرارة %01% و20

 دقيق القمح المعامل بالحرارة



52 

 

عند مستوى  كل من خصائص النكهة والطعم والتقبل العامإحصائية بني عينات البسكويت يف  
p≤ 0.05 . 

قيق القمح غري املعامل البسكويت املنتجة من د جند أن عينةومبقارنة العينتني الضابطتني 
البسكويت  عينةبحصلت على نتائج تقييم جيدة يف مجيع اخلصائص احلسية مقارنة باحلرارة 

% على 48.3% و52.4د بلغت نسبة التقبل العام هلما املنتجة من دقيق القمح املعامل، وق
مما  أدت إىل حدو  دنرتة للربوتينات بأن معاملة دقيق القمح باحلرارة التوايل. وقد يفسر ذلك

لدكسرتينات والبنتوزونات الناجتة عن تكسر لأثر يف قدرهتا على امتصاص املاء ليصبح متاح 
أن الزيادة يف كما تكوين الشبكة اجللوتينية مع النشا،  وبالتايل تأثر ، حبيبات النشاالسالسل يف 

عملية خبز عينات البسكويت املنتجة تؤدي إىل أن قد متصاص املاء دقيق القمح ال قابلية
تتطلب وقت أطول يف الفرن مقارنة بتلك املنتجة من  باستخدام دقيق القمح املعامل باحلرارة

جائن أقراص البسكويت مما أثر يف كرملة السكريات دقيق القمح غري املعامل لتبخري املاء من ع
وتغري لون ونكهة البسكويت وتبني ذلك يف اخنفاض تقبل اللون لعينة البسكويت املنتجة من 

% لعينة البسكويت املنتجة من دقيق 82.8% مقابل 09.1القمح املعامل باحلرارة إىل  دقيق
ري يف نكهة وطعم البسكويت، وهذا ما لوحظ القمح غري املعامل، كما يتزامن تغري اللون مع تغي

تقبل هذه اخلصائص للعينة املنتجة من دقيق القمح غري املعامل أكثر من العينة زيادة يف 
 .نتيجة املعاملة باحلرارةخصائص القوام كذلك الضابطة األخرى، واليت تأثرت فيها  

 

دقيق القمح املعامل  لعينات املستخدم فيهايف ا% 20التمر بنسبة  بودرة حاللولكن بإ
باحلرارة حتسنت مجيع اخلصائص احلسية مقارنة بالعينة الضابطة املستخدم فيها دقيق القمح 

% و يف النكهة من 93.0% إىل 09.1املعامل باحلرارة فارتفع التقبل يف خاصية اللون من 
% إىل 00.5%، أما القوام من 59.3% إىل 25.0% ويف الطعم من 82.8% إىل 25.0
%. ومبقارنة العينة الضابطة املستخدم فيها 89.5% إىل 48.3%، والتقبل العام من 02.0
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% ، نالحظ حتسن يف تقبل 20دقيق القمح غري املعامل بالعينة املضاف هلا دقيق التمر بنسبة 
 احلسية للبسكويت املضاف له التمر.احملكمني جلميع اخلصائص 

 

% مقابل 02.0بلغت نسبة التقبل  وتقاربت نتائج تقبل القوام للعينتني حيث 
% للعينة الضابطة، وقد يعود حتسن اخلصائص احلسية والشكلية والقوام باستخدام 00.0

حيث يؤدي ،التمر الكتساب البسكويت لون التمر مقارنة باللون الفاتح للعينتني الضابطتني
أن عجائن  Manley (2000)ذكر  ، كماتفاعلها أثناء عملية اخلبزإىل رتفاع نسبة السكريات ا

البسكويت احملتوية على كمية مرتفعة من السكر متتص املاء بصورة اقل وهذا يدعم حدو   
أدت إضافة بودرة التمر إىل  وكذلك .كرملة للسكريات وحتسن يف نكهة وطعم البسكويت

ولوحظ عند ارتفاع نسبة لليونة نتيجة استخدام التمر. باكتساب البسكويت  حتسني تقبل القوام
، ات األخرىيف تقبل اللون واخنفاض يف تقبل القوام مقارنة بالعينفقط  % حتسن01التمر إىل 

يف حني كانت نتائج التقبل خلصائص النكهة والطعم والتقبل العام أفضل من عينة البسكويت 
الضابطة املستخدم فيها دقيق املعامل باحلرارة وأقل من العينة املستخدم فيها دقيق القمح غري 

 . % من بودرة التمر20وكذلك العينة املنتجة بنسبة إحالل  عامل باحلرارةامل
التمر  إحالل بودرةأفضل تقبل للبسكويت كان ب تبني أن ى النتائج السابقةوبناء عل

وتكاد تكون النتيجة %. 01بزيادة اإلحالل بنسبة يف التقبل  ض% ولوحظ االخنفا20بنسبة 
لدقيق  (موز اجلنةيف أن إضافة بودرة الفواكه ) Mepba, et al. (2007)مقاربة ملا توصل إليه 

القمح حسنت من تقبل احملكمني للون وطعم وقوام ونكهة عينات البسكويت مقارنة بالعينة 
حصلت % من دقيق موز اجلنة 01اإلحالل بنسبة وتوصل إىل أن العينة اليت مت فيها الضابطة، 

% مث 51ة دالل حىت نسبدت بزيادة اإلحدارتفععلى أفضل تقبل وأن درجات التقييم احلسي 
يف أن  Mustafa, et al. (1989) دراسة ة معدكما تتفق الدراس ى.دضت يف النسب األعلداخنف

حتسن من تقبل عينات البسكويت حيث ذكر أن  إضافة التمر واملنتجات التحويلية املصنعة منه
%، 21من عجينة التمر وهي أفضل درجة لتقبل البسكويت كانت عند أعلى نسبة مضافة 
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 Barreveld (1993)واليت نتج عنها حتسن يف نوعية ودرجة قبول البسكويت. كذلك دراسة 
اليت متكن فيها من إنتاج البسكويت من دقيق القمح والشيلم جبودة عالية بعد استبدال السكر 

 يوضح صور عينات اجملموعة األوىل من البسكويت (8شكل )%. 01بالدبس حىت 
 

عينات الب كويت المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع دقيق بذور ال مل  -
 الخام أو منخفض الدهن
( نتائج التقييم احلسي لعينات البسكويت املنتجة من 5( والشكل )00يوضح اجلدول )

، وكذلك العينات املنتجة بإحالل كل (BB)واملعامل  (BA)دقيق القمح غري املعامل باحلرارة 
دقيق بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن بداًل عن دقيق القمح املعامل باحلرارة بنسبة  من

 ائية عند د%. ولوحظ من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحص01% و20

 

 

 
( التقييم الح ي لعينات الب كويت المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع بودرة 12ادول )

 التمر )%( 
 الصفات

 
م توى  العينات المقياس

الداللة لقيم 
 مربع كاي

BA BB BD1 BD2 

 1.199 03.8 0.9 30.1 05.2 غير مقبول اللون
  80.2 93.0 09.1 82.8 مقبول 

 1.11 48.3 05.2 52.4 24.0 غير مقبول النكهة
  00.5 82.8 25.0 50.9 مقبول  

 1.110 48.3 21.5 52.4 40.4 غير مقبول الطعم
  00.5 59.3 25.0 08.0  مقبول 

 1.24 08.0 35.9 48.3 34.0 غير مقبول القوام
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  40.4 02.0 00.5 00.0 مقبول  
التقبل 
 العام

 1.115 35.9 01.3 00.5 25.0 غير مقبول
  02.0 89.5 48.3 52.4 مقبول 

 

BA  -122.دقيق قمل غير المعامل % 
BB  -122.دقيق قمل معامل % 
BD1-71بودرة تمر.01مل+ % دقيق قمل معا % 
BD2- 12 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
B= Biscuit                  D=Date 
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بني مجيع العينات يف كافة اخلصائص احلسية والتقبل العام عدا الطعم  p≤ 0.05مستوى 
القمح غري املعامل على أفضل النتائج يف  وحصلت العينة الضابطة املنتجة من دقيقوالقوام. 

%، ومبقارنة 52.4مجيع اخلصائص احلسية مقارنة بالعينات األخرى وقد بلغ التقبل العام هلا 
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العينات املتبقية بالعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعامل باحلرارة تبني أن قبول احملكمني 
الضابطة كان أعلى من العينات األخرى املستخدم وكذلك التقبل العام للعينة  خلاصية اللون

% للعينة 09.1اللون فيها دقيق بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن، فقد بلغت نسبة تقبل 
% من دقيق بذور السمح اخلام  ونسبة 01 بنسبة إحالل ني املنتجتيليها العينتني. الضابطة
 % لكل منهما.02.0تقبل لدهن بنسبة % من دقيق بذور السمح املنخفض ا01إحالل 
اليت وضحت أن إحالل  AbdulMoneim, et al. (1995)وقد يتفق ذلك مع نتائج  

% أدت لتقبل البسكويت 31دقيق القمح حىت نسبة  ندقيق بذور السمح اخلام بداًل ع
إمكانية  أيضاً  وحسنت من املظهر وخاصة اللون حيث اكتسب لون الشيكوالته، وبني

 % يف عمل البسكويت.011نسبة حىت  استخدام دقيق السمح
 

بأن استخدام دقيق شري اجلدول وي ،وتفاوتت نتائج التقبل للخواص األخرى بني العينات 
مقارنة بالعينة حلد ما  من نكهة وطعم عينات البسكويت بذور السمح منخفض الدهن حسن

جتني باستخدام دقيق العينتني املنت وكذلك ارةنتجة من دقيق القمح املعامل باحلر الضابطة امل
تقبل نسبة  ت، حيث بلغ%01ل أقل من بقتولكن ما زالت نسبة ال بذور السمح اخلام

 تنياملنتجتني العين%( 40.4% و48.3) طعمو ( %30.1 % و40.4)لنكهة احملكمني 
يف حني % على التوايل، 01و % 20بإحالل دقيق بذور السمح منخفض الدهن بنسبة 

 نكهةللتقبل ت نسبة الوبلغ (BB)نكهة وطعم العينة الضابطة ( ل%25.0)تقبل النسبة  تبلغ
عينتني املنتجتني بإحالل دقيق لل %(25.0و % 24.0) طعمللو  %(05.2و 34.0%)

 % على التوايل. 01و% 20بذور السمح اخلام بنسبة 
دقيق  تقبل احملكمني للون وطعم عينات البسكويت بإحاللارتفاع  تبني النتائجما ك
توضح و  .%20قارنة بنسبة م% 01منخفض الدهن بنسبة  أومح سواء اخلام بذور الس

دقيق بذور السمح اخلام  املنتجة منلعينة %( ل00.2)قوام نسبة تقبل الالنتائج حتسن يف 
%( 00.5املنتجة من دقيق القمح املعامل )قارنة بالعينة الضابطة م %20 إحالل بنسبة
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السمح من % 20بإحالل  %(48.3)بل القوام لوحظ اخنفاض تقحيث  ،والعينات األخرى
اخلام أو منخفض الدهن سواء السمح بذور دقيق % من 01 بإحالل وأ ،منخفض الدهن

  .% 40.4% و48.3 ت نسبة التقبل على التوايلفقد بلغ
 

وتيين يف رب رتفاع احملتوى الال % املستخدمة و21الخنفاض كمية السكر  وقد يرجع ذلك
بنسبة  وكذلك الخنفاض كمية دقيق القمح نتيجة اإلحالل نخفض الدهنامل بذور السمحدقيق 
إحالل ذكرت بأن اليت  Tyagi, et al. (2007)دراسة النتائج نوعا ما مع  فقتت. وقد 01%

  % أدى خلفض خصائص القوام للبسكويت.21نسبة األعلى البدقيق اخلردل املنزوع الدهن 
 

% من دقيق بذور 20لعينة املنتجة بنسبة إحالل وخلصت نتائج الدراسة احلالية إىل أن ا
 %( بعد العينتني الضابطتني،44.8السمح منخفض الدهن تعد األفضل يف التقبل العام )

، يف حني اخنفض التقبل العام (BB)% للعينة الضابطة 48.3حيث  بلغت نسبة التقبل العام 
 .Arshad, et alمع دراسة  ائجأق هذه النتد%. وقد تتف30إىل أقل من  للعينات املتبقية

% 20اليت بينت أن إحالل جنني القمح منزوع الدهن بداًل عن دقيق القمح بنسبة  (2007)
شكل أدى خلفض تقبل اللون والنكهة والقوام مقارنة بالعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح. 

 يوضح صور عينات اجملموعة األوىل من البسكويت (8)
 
 

 

 

الح ي لعينات الب كويت المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع دقيق  ( التقييم11ادول )
 بذور ال مل الخام أو منخفض الدهن )%(

 

م توى  العينات المقياس الصفات
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BA BB BS1 BS2 BSL1 BSL2  الداللة لقيم
 مربع كاي

 1.14 35.9 00.5 35.9 00.2 30.1 05.2 غير مقبول اللون
  0200 4803 0200 4408 0901 8208 مقبول 

 1.11 00.5 08.0 82.8 00.0 52.4 24.0 غير مقبول النكهة
  48.3 40.4 05.2 34.0 25.0 50.9 مقبول  

 1.10 08.0 09.1 52.4 50.9 52.4 40.4 غير مقبول الطعم
  40.4 30.1 25.0 24.0 25.0 08.0 مقبول  

 1.05 08.0 00.5 00.5 44.8 48.3 34.0 غير مقبول القوام
  40.4 48.3 48.3 00.2 00.5 00.0 مقبول  

التقبل 
 العام

 1.10 00.0 00.2 09.1 09.1 00.5 25.0 غير مقبول
  34.0 44.8 30.1 30.1 48.3 52.4 مقبول 

 
BA   -122.دقيق قمل غير المعامل % 
BB   -122.دقيق قمل معامل % 
BS1  -71 +ال مل الخام. % دقيق بذور01% دقيق قمل معامل 
BS2  -12 +دقيق بذور ال مل الخام.12% دقيق قمل معامل % 
BSL1- 71 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% دقيق قمل معامل % 
BSL2-12 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
B= Biscuit      S=Samh         SL=Samh Low Fat     
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BA  -122.دقيق قمل غير المعامل % 
BD1-71 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 

BS1 -71 +ال مل. % دقيق بذور01% دقيق قمل معامل 
BSL1-71 +دقيق بذور ال مل 01% دقيق قمل معامل %

 منخفض الدهن.

BB  -122.دقيق قمل معامل % 
BD2- 12 +رة تمر.% بود12% دقيق قمل معامل 

BS2  -12 +دقيق بذور ال مل12% دقيق قمل معامل %. 
BSL2-12 +دقيق بذور ال مل 12% دقيق قمل معامل %

 منخفض الدهن

 عينات المجموعة األولى من الب كويت ( 8شكل )

 BBعينة  BAعينة 

 BD2عينة  BD1عينة 

 BS2عينة  BS1عينة 

 BSL2عينة  BSL1عينة 
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 ب. نتائج التقييم الح ي للمجموعة الثانية
مخلوط من بودرة  المعامل بالحرارة مع كويت المنتجة من دقيق القمل عينات الب -

 دقيق بذور ال مل الخام أو منخفض الدهنو التمر 
 

( نتائج التقييم احلسي لعينيت البسكويت الضابطتني 9( وشكل )02يظهر جدول )
املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة واملعامل والعينات املنتجة بإحالل خملوط متكون 

بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن بداًل عن دقيق بنسب خمتلفة من بودرة التمر مع دقيق 
القمح املعامل باحلرارة. وتشري النتائج إىل أن استخدام املخلوط أدى لرفع درجة تقبل احملكمني 
لعينات البسكويت مقارنة بالعينتني الضابطتني، وكانت الفروق بني العينات ذات داللة 

 احلسية عدا التقبل العام.يف مجيع اخلصائص  p≤ 0.05إحصائية عند مستوى 
 

% من 01%( املنتجتني بإحالل 9303ولوحظ ارتفاع يف نسبة تقبل لون العينتني )
( أو BD1S1% من دقيق التمر مع دقيق بذور السمح اخلام( )عينة 20:20املخلوط )

% من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام( 20: 01% من املخلوط  )50
ومن  (BA)ينتني الضابطتني املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل مقارنة بالع BD2S1))عينة

% 82.8حيث بلغت نسبة تقبل اللون هلما على التوايل  (BB)دقيق القمح املعامل باحلرارة 
%، يف حني اخنفضت نسبة تقبل اللون للعينات املتبقية مقارنة بالعينة الضابطة 09.1و

(BA).  تقبل بذور السمح اخلام رفع من نتائج  وي على دقيقاستخدام املخلوط احملت أن تبنيو
وقد يرجع ذلك لتفاعل ميالرد الذي حيد  بني الربوتني ، (BB)مقارنة بالعينة الضابطة لون ال

اللون  تقبليف ض ااخنف كما لوحظحسني خاصية اللون يف املخبوزات،  والسكريات ويؤدي لت
إىل اجلدول  نتائج شريوت ،ي على دقيق بذور السمح منخفض الدهناستخدام املخلوط احملتو ب

اء اخلام أو منخفض الدهن حىت اللون بارتفاع نسبة دقيق بذور السمح سو تقبل  اخنفاض
ا مللعينتني املستخدم فيه% 52.4% و50.9على التوايل  نسبة التقبل بلغتفقد  %،01
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 ،لسمح اخلاملتمر ودقيق بذور اا % من بودرة01:01% و 01 :20املخلوط املتكون من 
: 20من  من املخلوط املتكون ني%(  للعينتني املنتجت0005يف حني بلغت نسبة التقبل )

وقد يرجع ذلك . خفض الدهننمالتمر ودقيق بذور السمح  بودرة% من 01:01% و 01
 . إىل اكتساب البسكويت للون الداكن بسبب إضافة التمر وارتفاع نسبة السمح

 

 %(80.2تقبل )نتيجة حققت  (BD1S1)العينة  أنتعلق بالنكهة فقد لوحظ وفيما ي
 هلا تقبلالاليت بلغت نسبة  (BA) املنتجة من دقيق القمح غري املعامل من العينة الضابطة أعلى
يف حني اخنفض تقبل  (BA)مع  (BD2S1)نكهة العينة  تقبلنسبة  %( وتساوت50.9)

االرتفاع يف تقبل نكهة تلك العينات كبري مقارنة بالعينة وكان  ،(BA)مقارنة  األخرىالعينات 
)من لنكهة ل نسبة التقبل %( حيث تراوحت25.0الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعامل )

على دقيق السمح الذي حيتوي خلوط املالعينات املنتجة من %( يف 80.2% إىل 00.0
جة من املخلوط  الذي حيتوي % يف العينات املنت09.1% إىل 0005وتراوحت من اخلام 

 .على دقيق السمح منخفض الدهن
 

 العينات املضاف هلا املخلوطمجيع تقبل احملكمني لطعم نسبة كما لوحظ ارتفاع يف  
%، عدا 08.0 اليت بلغت نسبة التقبل هلا (BA)مقارنة بالعينة الضابطة ختلفة املنسب الب

التمر ودقيق بذور  بودرةمن  %01 :20و %20:20)العينتني املستخدم فيهما خملوط 
وكان  .(BA) مع العينة الضابطة هلما لطعما تقبل ةفقد تساوت نسب (السمح منخفض الدهن

%( مقارنة بالعينات املنتجة ..25منخفض جداً ) (BB)تقبل احملكمني لنكهة العينة الضابطة 
 بإحالل املخلوط. 

 

ط مقارنة بالعينتني الضابطتني املخلو  استخدامقوام عينات البسكويت بتقبل واخنفض 
(BA) (00.0 و )%(BB) (00.5 ،)%عدا العينة (BD2S1) تقبل نسبة  تاليت ارتفع

لصالبة قوام عينات  وقد يرجع االخنفاض يف تقبل القوام نظراً  .%(09.1احملكمني لقوامها )
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السكريات واملنافسة بني أثرت اإلضافات واملعامالت املختلفة للمواد اخلام  البسكويت فقد
كما أدت   تكوين الشبكة وإكساب القوام اهلش للبسكويت،والنشا على امتصاص املاء يف 

معاملة الدقيق باحلرارة إىل تقليل ارتباط الربوتني بالنشا وتقليل التفاعل بينهما وتغيري اخلواص 
وام ويالحظ حتسن يف الق Dahle (1971)يولوجية للربوتني وفقده للمطاطية كما ذكر ذلك الر 

% حيث تعمل 01% أو 20سواء متت إضافة السمح بنسبة  %01بزيادة نسبة التمر إىل 
  .إضافة التمر على رفع نسبة السكريات يف عجائن البسكويت مما يؤدي الكتساب القوام اللني

 

حيتوي على خملوط ارتفاع التقبل العام للعينات املنتجة باستخدام وأشارت النتائج إىل 
 5903% و5009بني نسب التقبل تراوحت حيث  ح اخلام بنسب خمتلفةدقيق بذور السم

عدا العينة  %(52.4)اليت بلغت نسبة التقبل العام هلا  (BA)مقارنة بالعينة الضابطة 
(BD1S2) عينات%(، وتراوح التقبل العام ل09.1) اليت اخنفضت نسبة تقبلها إىل 

بني  بذور السمح منخفض الدهن دقيق ملخلوط احملتوي علىالبسكويت املستخدم فيها ا
املخلوط بنسب خمتلفة لدقيق القمح املعامل أدت  إضافة، كما تبني أن %09.0% و 00.5

  .%(48.3) (BB)الرتفاع نسب التقبل العام جلميع العينات مقارنة بالعينة الضابطة 
 

 بصورة عامة ارتفاع تقبل مجيع اخلصائص احلسية لعينات البسكويت املنتجةويالحظ 
باستخدام خملوط حيتوي على دقيق السمح اخلام مقارنة بدقيق السمح منخفض الدهن، وقد 

لتفاعل مكونات دقيق السمح اخلام الربوتني والدهون مع السكريات املوجودة يف يرجع ذلك 
التمر وإكساب البسكويت خصائص أفضل يف حني أن ارتفاع الربوتينات واخنفاض الدهون يف 

دقيق بذور  استخدامأن كما تبني  .الدهن قد تؤثر على تلك اخلصائصدقيق السمح منخفض 
أدى إىل حتسن  %01% أو 20كانت نسبة التمر % يف املخلوط سواء  20السمح بنسبة 

يف تقبل خاصية اللون والنكهة والتقبل العام للعينات احملتوية على دقيق بذور السمح اخلام، 
وقد احملتوية على دقيق بذور السمح منخفض الدهن  وحتسن يف تقبل لون ونكهة وقوام العينات
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نسبة احلد من ارتفاع % من دقيق السمح تعمل على 20نسبة  يرجع ذلك إىل أن إضافة
باحتواء  الطعمحتسن يف تقبل لوحظ يف حني  ،تلك اخلواصاليت قد تؤثر زيادهتا على الربوتني 

لسمح اخلام وأدى ارتفاع نسبة التمر املخلوط على نسب متساوية من بودرة التمر ودقيق بذور ا
% مع اختالف نسب دقيق السمح لتحسن الطعم والتقبل العام لعينات البسكويت 01حىت 

احملتوية على دقيق السمح منخفض الدهن يف املخلوط، وكذلك حتسن تقبل القوام للعينات 
ينات اجملموعة يوضح صور ع (01شكل )احملتوية على دقيق بذور السمح اخلام يف املخلوط .  

 من البسكويت الثانية
 
 مقارنة نتائج التقييم الح ي لعينات الب كويت المختارة  -ج

( مقارنة بني نتائج التقييم احلسي ألفضل عينات 00( والشكل )03يبني اجلدول )
البسكويت اليت مت اختيارها بناء على نتائج التقييم احلسي للمجموعات السابقة، وتشمل 

ودقيق القمح املعامل  (BA)بطتني املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة العينتني الضا
والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح املعامل باحلرارة بعمل إحالل جزئي  (BB)باحلرارة 

% دقيق بذور السمح منخفض الدهن 20أو (BD1)% بودرة متر 20أوكلي بالنسب التالية: 
(BSL1 وكذلك )يف العينات اليت اسُتخدم فيها املخلوط املكون 011% و50% و01 %

( BD1S1% )20:20من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام بالنسب التالية على التوايل 
(، وتشري النتائج إىل وجود فروق ذات BD2S2% )01:01( وBD2S1% )20: 01و 

ميع اخلصائص احلسية عدا يف نسب تقبل احملكمني جل p≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى 
القوام. ويتضح من اجلدول أن عينات البسكويت املنتجة من دقيق القمح املعامل باحلرارة بنسبة 

  % من املخلوط50% و01% من بودرة التمر وبنسبة احالل20إحالل 
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التقييم الح ي لعينات الب كويت المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع ( 10ادول )
 )%(دقيق بذور ال مل الخام أو منخفض الدهن و من بودرة التمر مخلوط 

 

م توى  العينات المقياس الصفات
الداللة لقيم 
 مربع كاي

BA BB BD1

S1 
BD1

S2 

BD2

S1 

BD2

S2 

BD1

SL1 

BD1

SL2 

BD2

SL1 

BD2

SL2 

 2.22 38.4 31.3 38.4 41.2 07.6 6.9 03.1 6.9 41.2 17.0 غير مقبول اللون

  11.7 18.6 11.7 69.2 70.3 94.1 71.9 94.1 69.2 80.8 مقبول 

 2.22 31.3 41.2 38.4 47.9 43.1 03.1 43.1 14.8 70.3 03.1 غير مقبول النكهة

  18.6 69.2 11.7 60.1 61.1 71.9 61.1 86.0 07.6 71.9 مقبول  

 2.22 47.9 03.1 31.3 31.3 02.7 41.2 41.2 12.4 70.3 31.3 غير مقبول الطعم

  60.1 71.9 18.6 18.6 79.4 69.2 69.2 89.7 07.6 18.6  مقبول 

 2.22 61.1 11.0 79.4 60.1 11.7 41.2 70.3 11.0 38.4 43.1 غير مقبول القوام

  43.1 33.8 02.7 47.9 38.4 69.2 07.6 33.8 11.7 61.1 مقبول  

التقبل 
 العام

 2.11 47.9 41.2 38.4 31.3 03.1 02.7 41.2 02.7 11.7 07.6 غير مقبول

  60.1 69.2 11.7 18.6 71.9 79.4 69.2 79.4 38.4 70.3 مقبول 

 

BA       -122.دقيق قمل غير المعامل % 
BB        -122.دقيق قمل معامل % 
BD1S1  -12+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
BD1S2  -01+قيق بذور ال مل الخام.% د12% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل 
BD2S1  -01+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
BD2S2  -+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 
BD1SL1-12+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
BD1SL2-01دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 01عامل+% دقيق قمل م % 
BD2SL1-01+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
BD2SL2- +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
S=Samh       SL=Samh Low Fat      B= Biscuit            D=Date                
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BD1S1  -12+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %

 % دقيق بذور ال مل.01
BD2S1  -01+بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل %

 % دقيق بذور ال مل.01
BD1SL1-12+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %

 ق بذور ال مل منخفض الدهن.% دقي01

BD1S2  -01+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل.12

BD2S2  -+بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل.12

BD1SL2-01+بودرة تمر+  %01% دقيق قمل معامل
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12

 BD1S2عينة   BD1S1عينة 

 BD2S2عينة  BD2S1عينة 

 BD1SL2عينة  BD1SL1عينة 

 BD2SL2عينة  BD2SL1عينة 
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BD2SL1-01+بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01

BD2SL2- +بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12

 ( عينات المجموعة الثانية من الب كويت 12شكل )
% )على التوايل( من بودرة التمر ودقيق بذور السمح 20:01% و20:20احملتوي على  

ى أعلى نسب تقبل يف اللون والنكهة والطعم مقارنة بالعينات األخرى، اخلام, حصلت عل
(، BD2S1( اليت كانت األعلى تقبل من حيث الطعم مقارنة بالعينة )BD2S2باستثناء )

النكهة فقد بلغت على التوايل  أما، %93.0 بلغت نسبة تقبل اللون للعينات الثالثة حيث
على  %09.1 ،%89.5%  59.3الطعم % وبلغ تقبل 50.9 ،80.2% ،82.8%
 (BSL1( و)BB) بالعينتني اخلصائص السابقة مقارنة تقبلكبري يف  ارتفاعلوحظ و  التوايل.

فقد بلغ تقبل اللون على التوايل  يف معظم اخلصائص احلسية  حصلتا على اقل تقبلنياللت
% 25.0% والطعم 40.4% و 25.0 تقبلها % أما النكهة فقد بلغ48.3% و 09.1

 %.30.1و 
 

% 50 إحاللاملنتجة بنسبة  (BD2S1) فيما يتعلق خباصية القوام فقد حصلت العينةو  
املنتجة مث العينة %( 00.0)بنسبة  (BA) يليها العينة الضابطة %( 09.1) تقبل أفضلعلى 
% واخنفض 00.5( BBوبلغ تقبل العينة الضابطة ) ( (BD1متر % بودرة20إحالل بنسبة 
نتائج التقبل العام  وأشارت%. 48% إىل 40 بني األخرى وتراوح اتلعينالقوام لتقبل 

%( يليها 89.5أعلى نسبة )وحصلت على  األفضلكانت ( BD1العينة )أن للعينات 
مجيع اخلصائص احلسية  %. كما اخنفض تقبل59.3( بنسبة BD2S1( و )BD1S1العينتني )

 .( مقارنة بالعينات األخرىBSL1والتقبل العام للعينة )
خلصت النتائج إىل أن استخدام التمر فقط يف إنتاج البسكويت حسن من التقبل العام مقارنة و 

اليت و لطعم احللو يسهم به التمر من السكريات املكسبة لباستخدام دقيق بذور السمح فقط ملا 
أن دقيق السمح يتميز باللون  سني خواص اللون والنكهة والقوام يف حنيحت علىأيضًا تعمل 
الربوتينات قد يؤثر يف وارتفاع نسبة ب للون الشيكوالتة إال أن احتواءه على املواد العفصية املقار 
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خواص البسكويت ويعد عمل املخلوط من التمر ودقيق بذور السمح مناسب لتحسني خواص 
 البسكويت.    

 )%(المختارة( مقارنة نتائج التقييم الح ي لعينات الب كويت 14ادول )
 

م توى  العينات المقياس الصفات
الداللة لقيم 
 مربع كاي

BA BB BD1 BSL

1 
BD1

S1 
BD2

S1 

BD2

S2 

 1.11 25.0 0.9 0.9 00.5 0.9 30.1 05.2 غير مقبول اللون
  52.4 93.0 93.0 48.3 93.0 09.1 82.8 مقبول 

 1.11 34.0 24.0 03.8 08.0 05.2 52.4 24.0 غير مقبول النكهة
  00.0 50.9 80.2 40.4 82.8 25.0 50.9 مقبول  

 1.11 21.5 30.1 01.3 09.1 21.5 52.4 40.4 غير مقبول الطعم
  59.3 09.1 89.5 30.1 59.3 25.0 08.0 مقبول  

 1.35 00.5 30.1 00.2 00.5 35.9 48.3 34.0 غير مقبول القوام
  48.3 09.1 44.8 48.3 02.0 00.5 00.0 مقبول  

التقبل 
 العام

 1.11 24.0 21.5 21.5 00.2 01.3 00.5 25.0 غير مقبول
  50.9 59.3 59.3 44.8 89.5 48.3 52.4 مقبول 

 
BA        -122.دقيق قمل غير المعامل % 
BB        -122.دقيق قمل معامل % 
BD1      -71 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 
BSL1    - 71 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% دقيق قمل معامل % 
BD1S1  -12+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
BD2S1  -01+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
BD2S2  -+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
   B= Biscuit                   D=Date      SL=Samh Low Fat       S=Samh            
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 عينات حبوب اإلفطار -0

 أ. نتائج التقييم الح ي للمجموعة األولى

 عينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع بودرة التمر -
 

( إىل نتائج التقييم احلسي للعينتني الضابطتني 02)( والشكل 04يشري اجلدول )
العينتني  كذلكاملنتجتني من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة ودقيق القمح املعامل باحلرارة  

القمح املعامل باحلرارة. وتوضح % إىل دقيق 01% و20املنتجتني بإضافة بودرة التمر بنسبة 
يف مجيع اخلواص احلسية  p≤ 0.05ند مستوى عالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 عدا التقبل العام. للعينات 
ويالحظ مبقارنة العينتني الضابطتني تساوي نسب التقبل هلما يف خاصييت اللون والنكهة 

للعينة  % يف حني ارتفع تقبل الطعم والقوام02.8% و 45.2فقد بلغت على التوايل 
تقبل عامل مقارنة بالعينة الضابطة األخرى وبلغت نسبة الضابطة املنتجة من دقيق القمح غري امل

% مقابل 50.1% على التوايل. أما نسبة تقبل القوام فبلغت 01.1% و 00.0الطعم هلما 
% للعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعامل. وقد يرجع ذلك لقدرة دقيق القمح 03.9

اء وعدم قدرت النشا على تكوين شبكة مع املعامل باحلرارة على امتصاص كمية كبرية من امل
كما لوحظ تقارب يف   يف تشكيل القوام عند فتحة الباثق،الربوتني املتدنرت بسبب احلرارة مما يؤثر 

نسب التقبل العام للعينتني إال أن العينة الضابطة اليت مت إنتاجها باستخدام دقيق القمح املعامل 
% مقارنة بالعينة املنتجة من 00.5بلغت النسبة باحلرارة حصلت على أعلى تقبل عام فقد 

 %.00.0دقيق القمح غري املعامل 
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من % 01% و20بنسبة حسنت إضافة بودرة التمر لدقيق القمح املعامل يف حني 

مقارنة بالعينتني الضابطتني عينات حبوب اإلفطار ل مجيع اخلصائص احلسية والتقبل العامتقبل 
% من بودرة التمر على أعلى 01املنتجة بإضافة  العينةعدا خاصية القوام، حيث حصلت 

%(  يليها العينة 55.8%( والتقبل العام )81.0%( والطعم )55.8نسبة تقبل يف النكهة )
% 50.1% حيث بلغ التقبل هلا يف خاصية النكهة 20املنتجة بإضافة بودرة التمر بنسبة 

تساوتا العينتان يف تقبل خاصية %، يف حني 00.5% وبلغ التقبل العام هلا 00.5والطعم 
واخنفض تقبل احملكمني خلاصية القوام يف العينات املضاف هلا بودرة %. 52.2اللون بنسبة 

وكانت الفروق ذات داللة معنوية عند  مقارنة بالعينتني الضابطتني% 01% و20بنسبة  التمر
% حيث بلغ 01، وكان االخنفاض مقرون بزيادة نسبة بودرة التمر حىت (1010مستوى )

 % بودرة متر.20% للعينة املضاف هلا 38.9% مقابل 31.0
 

بودرة التمر الكتساب العينات  بإضافة اإلفطاروقد يرجع حتسن خواص عينات حبوب  
ني حتسومسامهة سكريات التمر يف مقارنة بالعينتني الضابطتني، طعم ونكهة التمر املميزة 

وقد يرجع ذلك ارتفاع نسبة التمر ب وأام بإضافة القو  يف حني اخنفضت خصائصخواص اللون، 
عند خروجها من فتحة الباثق وتعرضها لتهدم البناء لعينات حبوب اإلفطار املضاف هلا التمر 

بشكل   التهلمالتمر قد تؤدي لعدم حدو  عملية  إضافة أنكما للضغط املنخفض املفاجئ،  
إىل املاء. ويؤدي هذا التنافس كامل بسبب تنافس السكر مع حبيبات النشا على امتصاص 

خفض النشاط املائي يف املخلوط كما يؤدي السكر لرفع درجة احلرارة الالزمة لتهلم النشا وحيد 
 .(Maaurf, et al., 2001)من الزيادة يف اللزوجة 

بأن اخنفاض التمدد عند احملتوى  Fan, et al. (1996)وقد يفسر ذلك أيضًا ما ذكره  
د يرجع الخنفاض حتوالت النشا، حلدو  االنكماش بسبب اخنفاض درجة العايل من السكر ق

حرارة التحول الزجاجي للمصهور عند إضافة السكر مما ينتج عنه خليط لني يتهدم فيما بعد 
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شكل حتت ضغط البخار العايل خالل عملية التمدد مما يؤدي خلفض درجة التمدد النهائية. 
 ىل من حبوب اإلفطار.يوضح صور عينات اجملموعة األو  (04)

 
التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة  مع ( 13ادول )

 )%(بودرة التمر 
 

م توى  العينات المقياس الصفات
الداللة لقيم 
 مربع كاي

PA PB PD1 PD2 

 1.13 25.8 25.8 02.8 02.8 غير مقبول اللون
  52.2 52.2 45.2 45.2 مقبول 

 1.13 22.2 20.1 45.2 45.2 غير مقبول النكهة
  55.8 50.1 02.8 02.8 مقبول  

 1.10 09.4 33.3 01.1 38.9 غير مقبول الطعم
  81.0 00.5 01.1 00.0 مقبول  

 1.11 09.4 00.0 30.0 20.1 غير مقبول القوام
  31.0 38.9 03.9 50.1 مقبول  

التقبل 
 العام

 1.48 22.2 33.3 33.3 3809 غير مقبول
  55.8 00.5 00.5 00.0 مقبول 

 

PA  -122.دقيق قمل غير المعامل % 
PB  -122.دقيق قمل معامل % 
PD1-122 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 
PD2- 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
D=Date                            P= Pop   
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عينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع دقيق بذور  -

 ال مل الخام أو منخفض الدهن
( إىل نتائج التقييم احلسي لعينات حبوب اإلفطار 03( والشكل )00يشري اجلدول )

، وكذلك العينات اليت احلرارةب املنتجة من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة ودقيق القمح املعامل
أنتجت بإضافة دقيق بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن إىل دقيق القمح املعامل باحلرارة 

 ≥p%. وتوضح النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 01% و20بنسبة 

حبوب  لوحظ حتسن يف تقبل لون عيناتومقارنة بالعينتني الضابطتني يف تقبل اللون،  0.05
% حيث بلغ 01% و20منخفض الدهن بنسبة اإلفطار املضاف هلا دقيق السمح 

%( باستخدام 01% و00.5%(، يف حني كانت نسب تقبل اللون )50.1% و52.2)
وتبني من اجلدول أيضًا عدم وجود % على التوايل. 01% و20دقيق السمح اخلام بنسبة 

النكهة والطعم والقوام  درجة تقبليف  p≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
وكانت نسب التقبل لنكهة عينات حبوب اإلفطار املضاف هلا  .وكذلك التقبل العامللعينات 

بلغت نسبة  اليت أعلى من العينتني الضابطتني سواء منخفض الدهن أو اخلام دقيق السمح
خدام دقيق باست%( 03.9) النكهة تقبليف ع ا ارتفلوحظ ، و %02.8التقبل لكل منهما 

%( بإضافة دقيق 08.3، يف حني اخنفض التقبل )%01السمح منخفض الدهن بنسبة 
كال النوعيني من دقيق   إضافةب (%00.0)ة التقبل وتساوت نسب السمح اخلام بالنسبة ذاهتا.

دقيق  إضافةأدت فقد  ا يتعلق بطعم عينات حبوب اإلفطارأما فيم .%20السمح بنسبة 
ب تقبل طعم العينات مقارنة بالعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح السمح بنوعيه لرفع نس
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%(، واخنفضت النسب بإضافة دقيق السمح اخلام مقارنة بالعينة الضابطة 01.1) املعامل
%( وتساوت مع العينة 00.0املنتجة من دقيق القمح غري املعامل اليت بلغت نسبة التقبل هلا )

العينة املضاف هلا لسمح منخفض الدهن، وحصلت % من دقيق ا20املضاف هلا نسبة 
وقد  %( بني العينات00.5تقبل ) % من دقيق بذور السمح منخفض الدهن على أعلى01

يرجع إىل أن استخالص الدهن أدى إىل خفض نسبة املركبات املسببة للمرارة فظهر التحسن يف 
مع ارتفاع طفيف عينات تقارب نسب التقبل لقوام الإىل وتشري النتائج  النكهة والطعم.

ذات فروق الومل تكن  تقبل العينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح غري املعامليف %( 50.1)
للعينات املضاف هلا دقيق بذور السمح سواء اخلام أو  تقبل القوامت نسبة رتفعاو  ،داللة معنوية

%( 03.9)ل باحلرارة مقارنة بالعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعام منخفض الدهن
% من دقيق السمح اخلام  يف حني 01للعينة املضاف هلا % 00.5حيث بلغت نسبة التقبل 

وجود الربوتني والدهون يف دقيق نتيجة ذلك وقد يرجع  للعينات املتبقية.% 52.2 بلغت 
 قواممن من جودة الدقيق املعامل باحلرارة مما حسن إضافته  تعمبذور السمح حيث د

يعد متطلب ضروري يف عملية البثق حيث كمية منخفضة ب الدهون وجود كما أن ،تالعينا
على خفض درجة هتلم النشا نتيجة الخنفاض درجة احلرارة داخل الباثق بسبب الدهون  تعمل

تأثريها يف خفض االنزالق داخل الباثق بالتايل خفض الضغط وأداء الباثق مما يؤدي خلفض عزم 
 اك(.اجلهاز )مقاومة االحتك

لوحظ أن التقبل العام للعينات حتسن بإضافة دقيق السمح سواء اخلام أو منخفض و  
املنتجة من دقيق القمح غري املعامل  الدهن للدقيق املعامل باحلرارة مقارنة بالعينتني الضابطتني

% من 01ا باستثناء العينة املضاف هل ،(%00.5)واملعامل باحلرارة  (%00.0)باحلرارة 
% من دقيق السمح 20% و01نسبة  بإضافةالعام  وارتفع التقبل ر السمح اخلام،دقيق بذو 

 كما ارتفع التقبل العام بإضافة% على التوايل،  09.4% و52.2منخفض الدهن حيث بلغ 
دقيق بذور  إضافة أنويالحظ من النتائج  .%00.5% من دقيق السمح اخلام 20نسبة 
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كان له األثر الواضح يف رفع نسب % 20ة يليها نسب% 01بنسبة  السمح منخفض الدهن
مقارنة  جلميع اخلصائص احلسية وكذلك التقبل العام لعينات حبوب اإلفطاراحملكمني تقبل 
مقارنة أفضل ونكهة وطعم  فقد ساعدت اإلضافة على إكساب العينات لون األخرى تابالعين

يوضح  (04شكل ) .الطعماألقل يف قوة النكهة و و بالعينتني الضابطتني ذات اللون الفاتح 
 صور عينات اجملموعة األوىل من حبوب اإلفطار

 
 

التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع ( 11ادول )
 )%(دقيق بذور ال مل الخام أو منخفض الدهن 

 

م توى  العينات المقياس الصفات
الداللة لقيم 
 مربع كاي
 

PA PB PS1 PS2 PSL1 PSL2 

 1.13 20.1 25.8 0101 33.3 02.8 02.8 غير مقبول اللون
  50.1 52.2 01.1 00.5 45.2 45.2 مقبول 

 1.91 30.0 38.9 40.5 38.9 45.2 45.2 غير مقبول النكهة
  03.9 00.0 08.3 00.0 02.8 02.8 مقبول  

 1.82 33.3 38.9 40.5 40.5 01.1 38.9 غير مقبول الطعم
  00.5 00.0 08.3 08.3 01.1 00.0 مقبول  

 1.90 25.8 25.8 33.3 25.8 30.0 20.1 غير مقبول القوام
  52.2 52.2 00.5 52.2 03.9 50.1 مقبول  

التقبل 
 العام

 1.83 25.8 31.0 40.5 33.3 33.3 38.9 غير مقبول
  52.2 09.4 08.3 00.5 00.5 00.0 مقبول 

 

PA    -122ير المعامل.% دقيق قمل غ 
PB    -122.دقيق قمل معامل % 

PS1  -122 +ال مل الخام. % دقيق بذور01% دقيق قمل معامل 
PS2  -122 +دقيق بذور ال مل الخام12% دقيق قمل معامل %. 
PSL1- 122 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% دقيق قمل معامل % 
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PSL2-122 +خفض الدهن.% دقيق بذور ال مل من12% دقيق قمل معامل 

 محكم 42عدد المحكمين 
S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop       
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PA  -122.دقيق قمل غير المعامل % 
PD1-122 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 

PS1  -122 +دقيق بذور01% دقيق قمل معامل % 
 ال مل.
PSL1- 122دقيق بذور 01ل معامل+ % دقيق قم %

 ال مل منخفض الدهن.

PB  -122.دقيق قمل معامل % 
PD2- 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 

PS2  -122 +دقيق بذور 12% دقيق قمل معامل %
 .ال مل

PSL2-122 +دقيق بذور 12% دقيق قمل معامل %
 ال مل منخفض الدهن.

 PBعينة   PAعينة 

  PD2عينة  PD1عينة 

 PS2عينة  PS1عينة 

 PSL2عينة  PSL1عينة 
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 ب اإلفطار عينات المجموعة األولى من حبو  (13شكل )

 ب. نتائج التقييم الح ي للمجموعة الثانية 

عينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع مخلوط من بودرة  -
 التمر ودقيق بذور ال مل الخام أو منخفض الدهن

 

( نتائج التقييم احلسي للمجموعة الثانية من حبوب 00( والشكل )00يوضح اجلدول )
ر واليت متثلت يف العينتني الضابطتني املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة اإلفطا
والعينات املنتجة من دقيق القمح املعامل باحلرارة واملضاف له خملوط بنسب  باحلرارة واملعامل

% 50% و 01خمتلفة من بودرة التمر مع دقيق بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن بنسبة 
شري النتائج بأن استخدام املخلوط بالنسب املختلفة من بودرة التمر مع دقيق %. وت011و

السمح سواء اخلام أو منخفض الدهن أدى إىل حتسن كبري وواضح يف تقبل عينات حبوب 
يف مجيع اخلصائص احلسية  p≤ 0.05اإلفطار وكانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وحظ من النتائج بأن إضافة املخلوط بنسب خمتلفة إىل دقيق وكذلك التقبل العام للعينات. ول
القمح املعامل باحلرارة حسن من لون العينات مقارنة بالعينتني الضابطتني اليت بلغت نسبة 

%. وكان التحسن مقرون باخنفاض نسبة إضافة دقيق السمح اخلام حىت 45.2التقبل هلما 
%، حيث حصلت العينة 01لدهن حىت % وارتفاع نسبة إضافة دقيق السمح منخفض ا20

% من دقيق 01% من بودرة التمر مع 01% من املخلوط )011املنتجة بنسبة إضافة 
%( يليها العينتني املنتجتني 94.4السمح منخفض الدهن( على أعلى نسبة تقبل للون )

% دقيق بذور 20-01% من بودرة التمر مع 01-20% من املخلوط )50بنسبة إضافة 
وبلغ تقبل العينة املضاف هلا  %.88.9فض الدهن على التوايل( بنسبة تقبل السمح منخ

%(، وتساوت نسبة تقبل اللون هلذه العينة مع العينة املضاف 83.3% )01املخلوط بنسبة 
% من بودرة التمر ودقيق السمح اخلام واليت مثلت اقل تقبل بني 01: 20هلا املخلوط بنسبة 
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ن بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام يليها العينة املتكون فيها العينات املضاف هلا خملوط م
مث العينة اليت متت فيها %( 80.0% حيث بلغت درجة تقبل اللون )20:20املخلوط بنسبة 
% من بودرة التمر ودقيق بذور السمح 01:01% باستخدام خملوط )011اإلضافة بنسبة 

% من 20: 01) املخلوط بإضافةة املنتجة لوحظ أن العينو %(، 88.9اخلام( بنسبة تقبل )
, حصلت إىل دقيق القمح املعامل باحلرارة% 50بنسبة  بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام(

  .ضاف هلا دقيق السمح اخلامبني العينات امل % (90.5بنسبة ) يف اللون تقبل  علىعلى أ
 

ر املضاف هلا دقيق السمح ارتفاع يف تقبل احملكمني لنكهة عينات حبوب اإلفطا ولوحظ
وكان   (%02.8)ما النكهة هل تقبلنسبة  تاليت بلغ الضابطتنيبنوعيه مقارنة بالعينتني 

حصلت السمح اخلام حيث دقيق السمح منخفض الدهن مقارنة ب إضافةب ملحوظالتحسن 
منخفض دقيق بذور السمح % 01مع بودرة التمر % 01ا املخلوط )العينة املضاف هل

 انيليها العينت ،بني العينات%( 95.2) للنكهة تقبلنسبة أعلى  % على011نسبة ( بالدهن
% حيث حصلتا على نسب تقبل بلغت 01و %50املنتجتان بإضافة املخلوط بنسبة 

. أما العينات املنتجة من بودرة التمر ودقيق بذور على التوايل %(90.5)و%( 94.4)
% للعينة املضاف 88.9و %52.2بني  هلماسمح اخلام فقد تراوحت نسبة تقبل النكهة ال

%( والعينة 50% دقيق بذور السمح اخلام بنسبة إضافة 01% بودرة متر و20هلا املخلوط )
%( 011بنسبة إضافة  دقيق مسح خاممن % 01% بودرة متر مع 01)املخلوط ضاف هلا امل

 على التوايل. 
 

لفة دور يف حتسني طعم العينات إلضافة املخلوط بالنسب املختتبني النتائج أيضًا بأن و 
 اليت بلغ تقبل الطعم هلا مقارنة بالعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح غري املعامل

بلغت أعلى نسب و %(، 01.1%( والعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعامل )00.0)
السمح رنة بمقا التقبل للعينات باستخدام املخلوط املضاف له دقيق السمح منخفض الدهن
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% من بودرة التمر ودقيق بذور :20:5)% مبخلوط 50بلغ  إضافة، فعند مستوى اخلام
%، يلي ذلك إضافة املخلوط 90.5 الطعم كانت نسبة تقبل( السمح منخفض الدهن

. أما العينات املستخدم فيها تني%( وتساوت النسبة يف العينتني املتبقي88.9% )01بنسبة 
% من 20:01املخلوط ) بإضافة%( 80.0نسبة ) أعلىفقد بلغت  دقيق بذور السمح اخلام

العينتني املضاف هلما املخلوط % يليها 50( بنسبة اخلامبودرة التمر ودقيق بذور السمح 
               %.83.3% بتقبل بلغ 011% و01بنسب 
 

 تقبل قوام عينات حبوب اإلفطار نسب كما تشري النتائج أيضًا إىل ارتفاع كبري يف
والعينة  (%50.1)بإضافة املخلوط مقارنة بالعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح غري املعامل 

حصلت العينتني املنتجتني %(، حيث 03.9ح املعامل باحلرارة )الضابطة املنتجة من دقيق القم
يق بذور % دق20مع % بودرة التمر 01 من باستخدام خملوط متكون% 50بنسبة إضافة 
يليها العينة املنتجة بنسبة ، %95.2تقبل نسبة على أعلى  اخلام وأض الدهن السمح منخف

% دقيق مسح منخفض الدهن 01% بودرة متر و20% مبخلوط متكون من 50إضافة 
% 01% من املخلوط )011%، وتساوت العينتان املنتجتان بنسبة إضافة 90.5بنسبة 

%(، يف حني حصلت 88.9قبل )% دقيق مسح خام ومنخفض الدهن( يف الت01بودرة متر و
سواء باستخدام دقيق السمح اخلام أو منخفض الدهن % 01املنتجتان بنسبة إضافة  تانالعين

  .على اقل تقبل
 

التقبل العام للعينات املضاف هلا خملوط بودرة التمر مع نسب يوضح اجلدول ارتفاع و 
الضابطة املنتجة من دقيق منخفض الدهن مقارنة بالعينة سواء اخلام أو دقيق بذور السمح 

%( والعينة الضابطة املنتجة من 00.0)اليت بلغ التقبل العام هلا  القمح غري املعامل باحلرارة
ومبقارنة العينات املستخدم فيها خملوط من بودرة التمر ودقيق %(، 00.5دقيق القمح املعامل )

أعلى على  تحصل% 011 إضافةالعينة املنتجة بنسبة بذور السمح منخفض الدهن تبني أن 
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% 20: 01)% مبخلوط 50 بنسبة إضافة العينتني املنتجتني % يليها95.2بنسبة تقبل 
بلغت نسب تقبلهما  حيث (من بودرة التمر ودقيق بذور السمح منخفض الدهن 20:01و

للعينة املنتجة %(   83.3ت نسبة التقبل )%، يف حني بلغ90.5% و94.4على التوايل 
خملوط من بودرة  تجة باستخداملعينات املنالتقبل العام لنسب مبقارنة و ، %01بنسبة إضافة 

% حصلت على 011بذور السمح اخلام، تبني أن العينة املنتجة بنسبة إضافة  دقيقالتمر مع 
% مبخلوط 50% و 01ة بنسب إضاف نياملنتجت العينتنييليها %( 94.4أعلى تقبل )
تمر ودقيق بذور السمح اخلام بنسبة تقبل % من بودرة ال20: 01% و20:20متكون من 

: 20املستخدم فيها خملوط متكون من لعينة %( ل83.3العام )تقبل ال%، وبلغ 90.5
01%.  

 

% مبخلوط متكون من 011وتوضح النتائج بصورة عامة أن العينة املنتجة بنسبة إضافة 
أعلى تقبل ، حصلت على دقيق بذور السمح منخفض الدهن% 01 معبودرة متر  % من01

% 50 إضافةوكذلك حصلت العينة املنتجة بنسب  ام،يف خاصية اللون والنكهة والتقبل الع
على  % دقيق بذور السمح منخفض الدهن،20% بودرة متر مع 01مبخلوط متكون من 

تقبل النكهة والتقبل نسبة طعم والقوام وتلت العينة السابقة يف على يف خاصية الالتقبل األ
إىل  إضافة بودرة التمر احملتوية على نسب عالية من السكريات رجع ذلك إىل أنوقد ي العام.

لتحسن خاصية اللون نظراً أدى دقيق بذور السمح احملتوي على نسبة مرتفعة من الربوتينات 
 من طعمالتمر  إضافة تلتفاعل السكريات مع الربوتينات املوجودة يف دقيق السمح كما حسن

وكذلك اكتسبت العينات بإضافة التمر لدقيق  يتميز بنوع من املرارة الذي دقيق السمح ونكهة
شكل . السمح القوام اهلش حيث مت التغلب على القوام اللني املتهدم نتيجة إضافة التمر مبفرده

 يوضح صور عينات اجملموعة الثانية من حبوب اإلفطار. (00)
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ة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار المنتج( 16دول )ا
 )%(دقيق بذور ال مل الخام أو منخفض الدهن و مخلوط من بودرة التمر 

 

م توى  العينات المقياس الصفات
الداللة لقيم 
 مربع كاي

PA PB PD1

S1 

PD1

S2 

PD2

S1 
PD2

S2 
PD1

SL1 

PD1

SL2 

PD2

SL1 

PD2

SL2 
 2.22 1.6 11.1 11.1 16.7 11.1 8.4 16.7 14.9 10.8 10.8 غير مقبول اللون

  93.3 88.9 88.9 84.4 88.9 91.7 84.4 86.1 37.0 37.0 مقبول 

 2.22 0.8 1.6 1.6 8.4 11.1 00.0 07.8 00.0 37.0 37.0 غير مقبول النكهة

  97.0 93.3 93.3 91.7 88.9 77.8 70.0 77.8 10.8 10.8 مقبول  

 2.22 14.9 8.4 14.9 11.1 16.7 14.9 01.2 16.7 12.2 48.9 غير مقبول الطعم

  86.1 91.7 86.1 88.9 84.4 86.1 71.2 84.4 12.2 61.1 مقبول  

 2.22 11.1 0.8 8.4 00.0 11.1 0.8 14.9 16.7 46.1 01.2 غير مقبول القوام

  88.9 97.0 91.7 77.8 88.9 97.0 86.1 84.4 64.9 71.2 مقبول  

التقبل 
 العام

 2.22 0.8 1.6 8.4 16.7 1.6 8.4 16.7 8.4 44.4 48.9 غير مقبول

  97.0 93.3 91.7 84.4 93.3 91.7 84.4 91.7 66.7 61.1 مقبول 

 

PA        -122.دقيق قمل غير المعامل % 
PB        -122.دقيق قمل معامل % 
PD1S1  -122+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
PD1S2  -122دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 01قمل معامل+ % دقيق % 
PD2S1  -122+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
PD2S2  -122+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12% % دقيق قمل معامل % 
PD1SL1-122+منخفض الدهن. % دقيق بذور ال مل01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل 
PD1SL2-122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
PD2SL1-122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
PD2SL2- 122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop             D=Date               
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 PD2S1عينة  PD1S1عينة 

 PD2S2عينة  PD1S2عينة 

 PD2SL1عينة  PD1SL1عينة 

 PD2SL2عينة  PD1SL2عينة 
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PD1S1  -122+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل.01

PD2S1  -122+ودرة تمر+ % ب12% دقيق قمل معامل
 % دقيق بذور ال مل.01

PD1SL1-122+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01

PD2SL1-122+بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01

PD1S2  -122+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل. 12

PD2S2  -122+بودرة 12% % دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل.12تمر+ 

PD1SL2-122+بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12

PD2SL2- 122+بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل %
 % دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12

 عينات المجموعة الثانية من حبوب اإلفطار  (16شكل )



015 

 

 مقارنة نتائج التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار المختارة ج. 
( مقارنة بني نتائج التقييم احلسي ألفضل عينات 05( والشكل )05يبني اجلدول )

حبوب اإلفطار اليت مت اختيارها بناء على نتائج التقييم احلسي للمجموعات السابقة، ومتثلت 
ودقيق القمح  (PA)قيق القمح غري املعامل باحلرارة يف العينتني الضابطتني املنتجتني من د

باحلرارة واملضاف هلا والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح املعامل  (PB)املعامل باحلرارة 
والعينة املضاف هلا دقيق بذور السمح منخفض الدهن بنسبة  PD2% 01بودرة التمر بنسبة 

01 %PSL2  واختلفت 01ة التمر للمخلوط بنسبة و العينات اليت أضيفت فيها بودر %
% يف العينة 01فيها نسبة دقيق بذور السمح حيث بلغت نسبة دقيق بذور السمح اخلام 

PD2S2  يف العينة 20وبلغت نسبة دقيق السمح منخفض الدهن %PD2SL1يف 01، و %
 .PD2SL2العينة 

 

يف  p≤ 0.05  ىوتشري نتائج اجلدول إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  
أن العينتني ظهر النتائج تُ و تقبل احملكمني جلميع اخلصائص احلسية والتقبل العام للعينات. 

حصلتا على اقل نسب التقبل بني العينات يف كل من خاصية اللون  (PB)و (PA)الضابطتني 
 والتقبل العام % على التوايل(01و  00.0) والطعم %(02.8) والنكهة%( 45.2)
يف نسب تقبل  PSL2و  PD2العينتني . وتفاوتت % على التوايل( 00.5% و00.0)

%( بعد العينتني 52.2على اقل تقبل ) PD2اخلصائص احلسية هلما، حيث حصلت العينة 
على اقل  PSL2%( وحصلت العينة 50.1) PSL2الضابطتني يف خاصية اللون يليها العينة 

الطعم والتقبل العام فقد  يف خاصية النكهة  PD2بعد العينتني الضابطتني يليها العينة  تقبل
% و 81.0% و55.8%( و )52.2و %00.5و %03.9)بلغت نسب التقبل 

 %( للعينتني على التوايل. 55.8
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من خملوط من دقيق القمح  نتجةوأسفرت النتائج عن ارتفاع نسب التقبل للعينات امل
% 94ث تراوح التقبل العام بني حيدقيق بذور السمح مع بودرة التمر و املعامل باحلرارة 

أعلى النسب يف خاصييت اللون  PD2SL2مقارنة بالعينات السابقة. ومثلت العينة   %95و
مث  PD2SL1  يليها العينة %(95.2عام )التقبل الكذلك %( و 95.2%( والنكهة )94.4)

PD2S2 ( أما 94.4%( والتقبل العام )88.9يف خاصية النكهة وتساوتا يف اللون ،)%
% يليها العينة  90.5حيث بلغت  PD2SL1الطعم فكانت األفضل يف العينة  خاصية

PD2SL2   مثPD2S2  على التوايل. 83.3% و80.0بنسب تقبل % 
 

وفيما يتعلق خباصية القوام فقد أدت إضافة املخلوط من بودرة التمر مع دقيق بذور 
% للعينة 95.2فقد بلغ  األخرى العيناتبنسب تقبل القوام للعينات مقارنة السمح الرتفاع 

PD2SL1  يليها العينتنيPD2SL2  وPD2S2  وارتفع تقبل قوام  .%88.9بنسبة تقبل
وحصلت العينة املستخدم فيها % مقارنة بالعينات املتبقية، 50.1 (PA)العينة الضابطة  

%( من العينة 52.2% من دقيق بذور السمح منخفض الدهن فقط على تقبل أعلى )20
% خلفض خصائص القوام 01%( فيما أدت إضافة التمر بنسبة 03.9) (PB)طة الضاب

 %. ..31مقارنة بالعينات األخرى حيث بلغ التقبل هلا 
 

وقد يرجع حتسن خصائص العينات املستخدم فيها خملوط من بودرة التمر ودقيق السمح  
ع نسبة الربوتينات يف إىل اكتساب املنتجات طعم ونكهة التمر ولون دقيق بذور السمح. وارتفا 

دقيق السمح وتفاعلها مع السكريات املوجودة يف التمر. وعلى الرغم من حتسن تقبل لون 
العينات بإضافة دقيق السمح فقط إال أن اللون كان باهت مقارنة بالعينات املستخدم فيها 

متدد املخلوط وقد يرجع ذلك إىل تغري اللون بسبب احنالل الصبغة نتيجة عملية البثق و 
 املنتجات. 
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 ( مقارنة نتائج التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار المختارة )%(17ادول )
 

م توى  العينات المقياس الصفات
الداللة لقيم 
 مربع كاي

PA PB PD2 PSL

2 

PD2

S2 
PD2

SL1 
PD2

SL2 

 2.22 1.6 11.1 11.1 01.2 07.8 10.8 10.8 غير مقبول اللون

  93.3 88.9 88.9 71.2 70.0 37.0 37.0 مقبول 

 2.22 0.8 1.6 11.1 46.1 00.0 37.0 37.0 غير مقبول النكهة

  97.0 93.3 88.9 64.9 77.8 10.8 10.8 مقبول 

 2.22 14.9 8.4 16.7 44.4 19.3 12.2 48.9 غير مقبول الطعم

  86.1 91.7 84.4 66.7 82.6 12.2 61.1 مقبول 

 2.22 11.1 0.8 11.1 07.8 69.3 46.1 01.2 غير مقبول القوام

  88.9 97.0 88.9 70.0 42.6 64.9 71.2 مقبول 

التقبل 
 العام

 2.22 0.8 1.6 1.6 07.8 00.0 44.4 48.9 غير مقبول

  97.0 93.3 93.3 70.0 77.8 66.7 61.1 مقبول

 
PA         -122.دقيق قمل غير المعامل بالحرارة % 
PB         -122الحرارة.% دقيق قمل معامل ب 

PD2       - 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 
 PSL2     -122 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% دقيق قمل معامل % 
PD2S2   -122+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12% % دقيق قمل معامل % 
PD2SL1-122+مل منخفض الدهن.% دقيق بذور ال 01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل 
PD2SL2- 122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 

 محكم 42عدد المحكمين 
S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop             D=Date                   
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 لمختارةلمنتجات اثالثاً: دراسة الخواص الكيميائية والطبيعية ل
 الخواص الكيميائية لعينات الب كويت-1

 التحليل الكيميائي التقريبي لعينات الب كويت المختارة   . أ
( إىل التحليل الكيميائي التقرييب ألفضل عينات البسكويت اليت مت 08يشري جدول )

املنتجتني من  اختيارها بناء على نتائج التقييم احلسي، واليت اشتملت على العينتني الضابطتني
والعينات اليت مت إنتاجها من  (BB)باحلرارة واملعامل  (BA)دقيق القمح غري املعامل باحلرارة 

% بودرة متر 20بالنسب التالية: أوكلي دقيق القمح املعامل باحلرارة بعمل إحالل جزئي 
(BD1)  20أو( دقيق بذور السمح منخفض الدهن %BSL1 ) 50% و01بنسب و %
عينات اليت اسُتخدم فيها املخلوط املكون من بودرة التمر ودقيق بذور السمح % يف ال011و

( BD2S1% )20: 01( و BD1S1% )20:20اخلام بالنسب التالية على التوايل 
من  لنتائج وجود تفاوت بسيط يف حمتوى العيناتويتضح من ا(، BD2S2% )01:01و

فقد بلغت نسبة الرطوبة يف العينة الضابطة  ،الغذائية حمتواها من بقية العناصربالتايل الرطوبة 
يف العينة الضابطة الرطوبة  %، يف حني بلغت نسبة5.38املنتجة من دقيق القمح غري املعامل 

بنسبة  تنياملنتج تنييف العينالرطوبة  وارتفعت، %4.20 املنتجة من دقيق القمح املعامل باحلرارة
% من دقيق بذور السمح منخفض 20ل إحالوبنسبة  % من بودرة التمر فقط 20إحالل 
مقارنة بالعينة الضابطة املنتجة من  على التوايل%( 0.99%( و)0.80حيث بلغت ) الدهن

تجة % للعينات املن4.28 و% 4.01تراوحت نسبة الرطوبة بني  ، وقددقيق القمح املعامل
 خنفاض الرطوبةويعكس ا .بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلامباستخدام خماليط حتتوي على 

 ختزين املنتج لفرتة طويلة. إمكانية يف مجيع العينات
% 01)وط دداملخلمن % 011بنسبة إحالل وارتفعت نسبة الرماد يف العينة املنتجة  

% مقارنة بالعينات األخرى 3.23حيث بلغت  (% دقيق بذور السمح اخلام01بودرة متر مع 
، ويعرب حمتوى املادة الغذائية من الرماد %2.85و 2.08بني نسبة الرماد فيها  راوحتاليت ت
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دم وجود فروق ذات داللة د من النتائج أيضًا ع. وتبنّي عن حمتواها الكلي من العناصر املعدنية
  العينات يف حمتواها من الدهون. بني p≤ 0.05وى دة عند مستدإحصائي

 دقيق السمح اخلاممن % 20يف العينة املنتجة بنسبة إحالل وارتفع احملتوى الربوتيين 
وكانت الفروق ذات داللة مقارنة بالعينتني الضابطتني والعينات األخرى،  %(02.03)

ها وبني العينات املتبقية وقد يرجع ذلك الرتفاع احملتوى الربوتيين لدقيق بذور بين إحصائية
السمح منخفض الدهن مقارنة بدقيق السمح اخلام، واخنفضت نسبة الربوتني يف العينات 

نتيجة إضافة  ذلك وقد يرجع أو املخلوط%( 8.05)املتبقية املستخدم فيها بودرة التمر فقط 
 .تركيز الربوتني يف العينة  أدت لتخفيف%( اليت 01% أو 20بودرة التمر )بنسبة 

 

% باستخدام خملوط 50يف العينة املنتجة بنسبة إحالل  الكلية وارتفعت الكربوهيدرات
% مقارنة 52031قيق بذور السمح اخلام( حيث بلغت % د20% بودرة متر و01)

كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أما بالنسبة لأللياف فقد   بالعينات األخرى.
p≤ 0.05  نسبة األلياف فيها  بلغتاليت -املخلوط ب% 01العينة املنتجة بنسبة إحالل بني

 العينات األخرى. و  %(0.09)
 
 المختارة من ال كروزمحتوى عينات الب كويت  

( حمتوى عينات البسكويت املختارة من السكروز، واليت 09توضح نتائج جدول )
واملعامل  (BA)اشتملت على العينتني الضابطتني املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة 

ل جزئي والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح املعامل باحلرارة بعمل إحال (BB)باحلرارة 
% دقيق بذور السمح منخفض 20أو  (BD1)% بودرة متر 20أوكلي بالنسب التالية: 

% يف العينات اليت اسُتخدم فيها املخلوط 011% و50% و01( وبنسب BSL1الدهن )
 املكون من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام بالنسب التالية على التوايل 
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 ريبي لعينات الب كويت المختارة ( التحليل الكيميائي التق18ادول )
 

 العينات المكونات
BA BB BD1 BSL1 BD1S1 BD2S1 BD2S2 

 ±a 5.38 الرطوبة
1.00

 
4.20 c± 
1.00 

0.80 ab 
± 1.09 

0.99 b ± 
1.85
  

4.28 c ± 
1.12
  

4.01
 c ± 
1.45

 
 

4.25
 c± 
1.42
 

 

2.08 الرماد
d ± 
1.00 

2.40
 cd± 

1.24 
2.28 cd 

± 1.00 
2.48 cd± 
1.04
  

2.01 bc± 
1.20
  

2.85 b± 
1.19

  
3.23 a± 
1.19
  

02.59 الخام الدهن
a 

±1.85 
00.00

a 
± 1.19 

00.95 
a± 1.03 

02.83 
a± 1.35 

02.40 
a± 1.00 

02.30 
a± 1.43 

02.09 a± 
0.20 

00.14 الخامالبروتين 
b

±1.01 
01.31

c 
± 1.00 

8.05 d± 
1.49 

02.03
a 

± 1.00 
01.20 

c± 1.15 
8.38 d± 
1.04 

9.93 c± 
1.19 

الكربوهيدرات 
 الكلية

00000
c 

± 1095 
50039 a 

± 1015 
51025 ab 

± :.5: 
00005

 c 
± 1.1. 

51041 ab 
± :... 

52031 a 
± :.91 

09098
ab± 

1.4: 
0032 األلياف الخام

abc

±1000 
0004 ab± 
1033 

0000 c ± 
1081 

0032 abc 
±1012 

0009 a± 
1025 

0008
c ± 
1000 

0024 b ± 
1019 

 

BA         -122.دقيق قمل غير المعامل بالحرارة % 
         BB- 122دقيق قمل معامل بالحرارة % 

BD1       -71 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 
BSL1     - 71 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% دقيق قمل معامل % 
BD1S1  -12+ام.% دقيق بذور ال مل الخ01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل 
BD2S1  -01+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
BD2S2  -+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 

 )%الرطوبة + %الرماد + %الدهن الخام + %البروتين الخام(-122% الكربوهيدرات الكلية= 
( ال يختلف متوسط القيم ذو األحرف اإلنجلييية المتشابهة لكل صف اختالف معنوياً n=3اإلنحراف المعياري ) ±المتوسط   

(p≤0.05)  
S=Samh       SL=Samh Low Fat                  B= Biscuit          D=Date 
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20:20( %BD1S1 و )20: 01( %BD2S1و )01:01( %BD2S2 ،) وتظهر
نسبة  بلغت اليت تني الضابطتنيع العينات مقارنة بالعينالنتائج ارتفاع كمية السكروز يف مجي

 املعامل باحلرارة غري املنتجة من دقيق القمح لعينة% ل03009% و0401ا مالسكروز فيه
 لعينتنييف ا% 30024% و30040  كمية من السكروزوبلغت أعلى  واملعامل على التوايل. 

 -التمر ودقيق السمح اخلاممبخلوط من بودرة  -% 50% و011بنسب إحالل  تنياملنتج
. يف حني تقاربت وكانت الفروق ذات داللة إحصائية بينهما وبني العينات املتبقية على التوايل

% من 01وبنسبة إحالل بودرة التمر من % 20 بنسب إحالل نيالنسب بني العينتني املنتجت
  .على التوايل %24090و  %24000املخلوط حيث بلغت 

 
 (ارام122/امينات الب كويت المختارة من ال كروز )( محتوى ع19ادول )

 

 ال كروز العينات
   BA              04011

c ± 0010 
 BB                   03009

 c ± 2000 
BD1        24000

b ± 4009 
BSL1      04033

 c ± 0098 
BD1S1    24090

 b ± 3002 
BD2S1    30024

 a ±4008 
BD2S2    30040 

a± 2043 
 

BA        -122.دقيق قمل غير المعامل بالحرارة % 
BB        -122.دقيق القمل المعامل بالحرارة % 
BD1      -71 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 
BSL1    - 71 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% دقيق قمل معامل % 
BD1S1  -12+ق بذور ال مل الخام.% دقي01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل 
BD2S1  -01+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
BD2S2  -+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 

 (p≤0.05) معنوياً  اختالفة ختلف( يختلف متوسط القيم ذو األحرف اإلنجلييية المn=3المعياري ) االنحراف ±المتوسط *

S=Samh       SL=Samh Low Fat                   B= Biscuit              D=Date 
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 ج.  العناصر المعدنية في عينات الب كويت المختارة  
( العناصر املعدنية الكربى والصغرى يف عينات البسكويت املختارة 21يظهر جدول )

 (BA)من دقيق القمح غري املعامل باحلرارة  واليت متثلت يف العينتني الضابطتني املنتجتني
والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح املعامل باحلرارة بعمل إحالل جزئي  (BB)واملعامل 

% دقيق بذور السمح منخفض 20أو  (BD1)% بودرة متر 20أوكلي بالنسب التالية: 
فيها املخلوط % يف العينات اليت اسُتخدم 011% و50% و01( وبنسب BSL1الدهن )

% 20:20املكون من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام بالنسب التاليدة على التوايل 
(BD1S1 و )20 :01( %BD2S1و )01:01( %BD2S2) . 

 

إحالل خملوط بودرة التمر ودقيق بذور السمح بالنسب املختلفة بدال أن توضح النتائج و
 ،الكالسيوم والبوتاسيوم واملغنسيوم يف العيناتو  الصوديوم إىل رفع نسبأدى عن دقيق القمح 

جم و 011ملجم/  00 - 00جم و011ملجم/  081 -001 بني تحيث تراوح
وقد يرجع  .التوايل جم على011ملجم/  001 -91جم و 011ملجم/  301-481

أن  (2110) خطاب والزهراين حيث ذكر لعناصر املعدنيةامن التمر  ذلك إىل ارتفاع حمتوى
( 2110زيد ) وذكر حتتوي على كميات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم واملغنسيوم.التمور 

 .لبوتاسيومبا غينبأن التمور تعد مصدر 
 

كما ارتفعت نسبة . مقارنة بالعينتني الضابطتني الزنكوارتفع حمتوى مجيع العينات من 
بنسبة  نخفض الدهندقيق بذور السمح ماحلديد والنحاس يف عينة البسكويت املنتجة بإحالل 

 .    %01مقارنة بالعينات األخرى يليها العينة املنتجة بإحالل املخلوط بنسبة  20%
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 ارام( 122جم/مل)نية في عينات الب كويت المختارة ( العناصر المعد02ادول )
 

    العينات    العناصر المعدنية

 BA BB BD1 BSL1 BD1S1 BD2S1 BD2S2 

رى
لكب
ر ا
اص
العن

 

 :.001 :.081 :.001 :.091 :.001 :.031 :.011 ومالصودي
 :.00 :.00 :.02 :.32 :.41 :.01 :.31 الكال يوم
 :.481 :.411 :.301 :.091 :.251 :.001 :.031 البوتاسيوم
 :.001 :.011 :.91 :.41 :.41 :.31 :.41 المغن يوم

رى
صغ
ر ال
اص
العن

 

 005 108 004 003 :.0 100 103 الينك
 :.3 :.4 :.0 :.5 :.0 :.3 :.2 الحديد
 النحاس

 

102 103 102 100 104 104 103 

 

BA        -122.دقيق قمل غير المعامل بالحرارة % 
BB        -122.دقيق القمل المعامل بالحرارة % 
BD1      -71 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 
BSL1    - 71 +خفض الدهن.% دقيق بذور ال مل من01% دقيق قمل معامل 
BD1S1  -12+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
BD2S1  -01+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
BD2S2  -+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 

S=Samh       SL=Samh Low Fat                   B= Biscuit             D=Date 

 
 
 الخواص الكيميائية لعينات حبوب اإلفطار-0

 لمختارة  حبوب اإلفطار االتركيب الكيميائي التقريبي لعينات   . أ
( إىل الرتكيب الكيميائي التقرييب لعينات حبوب اإلفطار املختارة بناء 20يشري جدول )

العينتني الضابطتني املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل  ومتثلت يفعلى نتائج التقييم احلسي، 
والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح  (PB)ودقيق القمح املعامل باحلرارة  (PA)باحلرارة 

والعينة املضاف هلا دقيق بذور  PD2% 01املعامل باحلرارة واملضاف هلا بودرة التمر بنسبة 
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بودرة التمر للمخلوط فيها  و العينات املضافة PSL2% 01السمح منخفض الدهن بنسبة 
% واختلفت فيها نسبة دقيق بذور السمح حيث بلغت نسبة دقيق بذور السمح 01بنسبة 
% يف العينة 20وبلغت نسبة دقيق السمح منخفض الدهن  PD2S2% يف العينة 01اخلام 

PD2SL1يف العينة 01، و %PD2SL2. 
 

فروق ذات داللة إحصائية عند كانت الو  نسبة الرطوبة اخنفاض يف وتوضح نتائج اجلدول 
يف العينة الضابطة املنتجة  الرطوبة ث بلغتحيبني عينات حبوب اإلفطار  p≤ 0.05مستوى 

%( وبلغ اقل حمتوى رطويب يف العينة الضابطة املنتجة من 0.80) من دقيق القمح غري املعامل
سجلت العينة املنتجة بإضافة دقيق بذور  يف حني ،%(4.80دقيق القمح املعامل باحلرارة )
%، يليها العينة املنتجة 0.91% أعلى حمتوى من الرطوبة 01السمح منخفض الدهن بنسبة 
%( وتراوح احملتوى الرطويب يف العينات املنتجة 0.24% )01بإضافة بودرة التمر بنسبة 
ملعامالت اليت %. وقد يرجع هذا التفاوت إىل ا0.00% و4.84باستخدام املخلوط بني 

نظراً  الرطوبة املستخدمة يف عملية اإلنتاجمعدل أجريت على املواد اخلام وكذلك الختالف 
 . الختالف املكونات

 

من الرماد مقارنة بالعينة الضابطتني لعينات اض حمتوى اخنفاوتشري النتائج أيضًا إىل 
 تراوحت، و %(0050رة )واملعامل باحلرا %(0.03من دقيق القمح غري املعامل ) املنتجتني

العينة يف % )0005% بودرة متر( و01العينة املنتجة بإضافة يف % )0018نسبة الرماد بني 
 . % من بودرة متر مع دقيق بذور السمح منخفض الدهن(01:01املنتجة باستخدام خملوط 

 

%( يف العينة 1.01يف مجيع العينات وبلغ أعلى حمتوى ) اخنفضت نسبة الدهن اخلامو 
PD2SL2 ( يف العينتني الضابطتني املنتجتني من دقيق 1.20%( و)1.10واقل حمتوى )%

تركيز الدهون يف املواد الخنفاض . وقد يرجع على التوايل القمح غري املعامل واملعامل باحلرارة
 يف الباثق نتيجة احلرارة.  ااخلام مع ذوباهن
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يف  اخلام فع نسبة الربوتنير  إىلأدت قيق بذور السمح د إضافةأن تظهر النتائج كما 
املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل  تنيالضابطتني مقارنة بالعين اإلفطارعينات حبوب 

وقد %( 5.51بإضافة بودرة التمر فقط ) %( والعينة املنتجة9.00)%( واملعامل9.00)
ستخالص لمحتوى الربوتيين العايل لدقيق بذور السمح وارتفاعه نتيجة عملية اليعود ذلك 
يف العينة املنتجة بإضافة دقيق بذور  %(03.40)اخلام  من الربوتني بلغت أعلى نسبةالدهن، و 

%( مث العينتان 00.02) PD2SL2يليها العينة  ،%01السمح منخفض الدهن بنسبة 
PD2S2  وPD2SL1 ( على التوايل.9085% و01.22بنسبة )%  وقد يرجع التفاوت يف

 . احملتوى الربوتيين مما أدى لتخفيف الرتاكيزيف إضافة التمر املنخفض  نتيجةاخلام نسب الربوتني 
 
 

يف حمتوى  p≤ 0.05وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
عينات حبوب اإلفطار من الكربوهيدرات الكلية حيث اخنفض حمتوى العينة املضاف هلا 

وهيدرات الكلية مقارنة بالعينات األخرى % دقيق بذور السمح منخفض الدهن من الكرب01
، وتراوحت PD2العينة %( يف 84053)حمتوى يف حني بلغ أعلى  %.58000حيث بلغ 

% و 80083نسبة الكربوهيدرات الكلية يف العينات املنتجة باستخدام املخلوط بني
83001 .% 
 

( 1020طتني )وارتفع حمتوى مجيع العينات من األلياف اخلام مقارنة بالعينتني الضاب
%( املنتجة من دقيق القمح غري املعامل واملعامل على التوايل. وبلغت أعلى نسبة 1038و)
% دقيق بذور 01% بودرة متر و01%( يف العينة املنتجة بإضافة خملوط متكون من 2053)

 السمح اخلام، وتقاربت النسب يف العينات األخرى.  
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 المختارة  حبوب اإلفطار لعينات ( التحليل الكيميائي التقريبي01دول )ا
 

 العينات المكونات
PA PB PD2 PSL2 PD2S2 PD2SL1 PD2SL2 

0.80 الرطوبة
bc± 
1.18 

4.80 d± 
1.00  

0.24
ab ± 
1.08 

0.91 a± 
1.89 

0.00
bcd±
1.28 

4.84 cd± 
1.33 

4.98 cd± 
1.33 

0.03 الرماد
a±
1.20 

0.50 d± 
1.00 

0.18 c± 
1.28   

0.24 bc± 
1.19 

0.01
ab±
1.00 

0.44
ab±
1.18 

0.05
a± 
1.00 

 ±c 1.10 الخام الدهن
1.10 

1.20 bc± 
1.00 

1.20
 bc± 
1.02 

1.20
 b ± 
1.08 

1.30
 ab± 
1.01 

1.20
 bc ± 
1.18  

1.01
a± 
1.00 

9.00 الخامالبروتين 
f ± 
1.13 

9.00
e± 
1.12 

5.51
g± 
1.13 

03.40
a±
1.13 

01.22
c±
1.15 

9.85
d± 
1.12 

00.02
b±
1.10 

الكربوهيدرات 
 الكلية

83039
 b± 
1033 

83.12
 a± 
1055 

84053
 a

 

± 1031 
58000 d± 

0002 
82032

 c± 
1020 

83001
 b± 
1040 

80083
 c± 
1028 

1020 األلياف الخام
f±  
1013 

1038
e± 
1012 

0018
d± 
1010 

2032
b± 
1010 

2053
 a ± 
1002 

0052
c± 
1010 

0002
c± 
1001  

 
PA         -122.دقيق قمل معامل بالحرارة % 

PB         -122.دقيق قمل معامل بالحرارة % 
PD2       - 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 

 PSL2     -122 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% دقيق قمل معامل % 
PD2S2   -122+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12% % دقيق قمل معامل % 
PD2SL1-122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
PD2SL2- 122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 

 )%الرطوبة + %الرماد + %الدهن الخام + %البروتين الخام(-122% الكربوهيدرات الكلية= 
لكل صف اختالف معنوياً متشابهة يم ذو األحرف اإلنجلييية اليختلف متوسط القال ( n=3اإلنحراف المعياري ) ±المتوسط 

(p≤0.05) 
S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop             D=Date                                            
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 محتوى عينات حبوب اإلفطار المختارة من ال كروز ب. 
عينات حبوب اإلفطار املختارة من السكروز، ومتثلت يف ( حمتوى 22ظهر جدول )يُ 
 (PB)واملعامل  (PA)غري املعامل باحلرارة احلرارة  من دقيق القمح املنتجتني تنيالضابط تنيالعين

% 01إنتاجها من دقيق القمح املعامل باحلرارة واملضاف هلا بودرة التمر بنسبة والعينات اليت مت 
PD2 01يق بذور السمح منخفض الدهن بنسبة والعينة املضاف هلا دق %PSL2  و العينات

% واختلفت فيها نسبة دقيق بذور السمح 01اليت أضيفت فيها بودرة التمر للمخلوط بنسبة 
وبلغت نسبة دقيق  PD2S2% يف العينة 01حيث بلغت نسبة دقيق بذور السمح اخلام 

  .PD2SL2نة % يف العي01، وPD2SL1% يف العينة 20السمح منخفض الدهن  
 

يف حمتوى  p≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  وتبني النتائج
نتجة بإضافة بودرة التمر بنسبة ان العينة املب اجلدولمن  تضح. ويبني مجيع العيناتالسكروز 

مقارنة بالعينات األخرى % 20,82من السكروز بلغت  أعلى نسبة% احتوت على 01
املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل واملعامل  %08004 و% 08009بطتني تني الضاوالعين

  باحلرارة على التوايل.
 

يف العينتني املنتجتني باستخدام خملوط % 08039% و21002السكروز كمية  وبلغت
ودقيق بذور  السمح منخفض الدهن( على التوايل، من بودرة التمر  01:01% و20 :01)

% 01 املنتجتني بإضافة دقيق بذور السمح منخفض الدهن بنسبة يف حني سجلت العينتني
من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام( اقل حمتوى من السكروز حيث  01:01واملخلوط )

% على التوايل. وقد يفسر االخنفاض بتحول السكروز إىل جلوكوز 00009% و04019بلغ 
 ميالرد مع الربوتينات. وفركتوز وفقد هذه السكريات املختزلة يف تفاعل 
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 ام(122)ام/ من ال كروزالمختارة  عينات حبوب اإلفطارمحتوى ( 00ادول )
 ال كروز العينات
PA      08009 a± 0000 
PB       08004 a ± 2028 
PD2     20082 a ± 5000 
PSL2    04019 a ± 2008 
PD2S2  00009 a ± 9080 
PD2SL1 21002 a ± 9089 
PD2SL2 08039 a ± 5051 

 

PA         -122.دقيق القمل غير المعامل بالحرارة % 

PB         -122.دقيق القمل المعامل بالحرارة % 
PD2       - 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 

 PSL2     -122 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% دقيق قمل معامل % 
PD2S2   -122دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12مل+% % دقيق قمل معا % 
PD2SL1-122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
PD2SL2- 122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
اختالف معنوياً تشابهة ألحرف اإلنجلييية الميختلف متوسط القيم ذو اال ( n=3المعياري ) االنحراف ±المتوسط 

(p≤0.05) 
S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop             D=Date 

 
 
 
 
 

 المختارة   حبوب اإلفطار عيناتفي ج. العناصر المعدنية 
احملتوية عليها عينات حبوب والصغرى ربى ( العناصر املعدنية الك23) جدوليوضح 

املعامل غري من دقيق القمح  تنياملنتج تنيالضابط متثلت يف العينتنياملختارة، اليت  طارفإلا
والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح املعامل باحلرارة  (PB)واملعامل  (PA) باحلرارة

والعينة املضاف هلا دقيق بذور السمح منخفض  PD2% 01واملضاف هلا بودرة التمر بنسبة 
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% 01و العينات اليت أضيفت فيها بودرة التمر للمخلوط بنسبة  PSL2% 01الدهن بنسبة 
% يف 01واختلفت فيها نسبة دقيق بذور السمح حيث بلغت نسبة دقيق بذور السمح اخلام 

، PD2SL1% يف العينة 20وبلغت نسبة دقيق السمح منخفض الدهن   PD2S2العينة 
 .PD2SL2% يف العينة 01و

 
العينتني املنتجتني  يف الصوديوم والكالسيوميف كمية  ارتفاعجود و وتبني نتائج اجلدول  

% من بودرة التمر ودقيق بذور 01:01% من املخلوط )املتكون من 011بنسبة إضافة 
لوحظ كما  .والعينات األخرى تنيالضابط تنيالسمح اخلام أو منخفض الدهن( مقارنة بالعين

 اإلضافة% أو اليت متت فيها 20تمر بنسبة املضاف هلا بودرة ال -وى العيناتارتفاع حمت
 401إىل جم  011ملجم/  401من البوتاسيوم حيث تراوحت من  -باستخدام املخلوط

دقيق بذور السمح منخفض  بإضافة تنياملنتج تنيوارتفع املغنسيوم يف العين، جم 011ملجم/ 
ودقيق بذور % من بودرة التمر 01:01من املتكون  املخلوط % وإضافة01الدهن بنسبة 

 %. 011بنسبة منخفض الدهن  السمح
 

ارتفع الزنك يف العينات املنتجة بإضافة دقيق بذور السمح منخفض الدهن بنسبة كما 
% دقيق بذور السمح سواء اخلام 01% بودرة متر و01)احملتوي على  املخلوط % وإضافة01

تأثري ق بذور السمح بودرة التمر ودقي إلضافة يكن ومل ،%011بنسبة  أو منخفض الدهن(
 .بالعينتني الضابطتنية مقارن والنحاس( احلديدالعناصر الصغرى )يف مستوى واضح 
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  ارام(122جم/ملي عينات حبوب اإلفطار المختارة )( العناصر المعدنية ف04ادول ) 
    العينات    العناصر المعدنية

 PA PB PD2 PSL2 PD2S2 PD2SL1 PD2SL2 

ر ال
اص
العن

رى
كب

 

 ..122 ..92 ..102 ..92 ..72 ..32 ..12 الصوديوم

 ..62 ..32 ..62 ..32 ..30 ..42 ..12 الكال يوم

 ..312 ..302 ..342 ..012 ..312 ..162 ..142 البوتاسيوم

 ..102 ..82 ..92 ..102 ..31 ..32 ..32 المغن يوم

صر 
لعنا
ا

 
رى
صغ
ل

 

 ..0 1.0 ..0 ..0 ..1 ..1 2.6 الينك

 ..7 ..6 ..7 ..6 ..6 ..7 ..1 حديدال

 النحاس
 
 

2.4 2.0 2.4 2.1 2.4 2.4 2.3 

PA         -122.دقيق قمل غير معامل بالحرارة % 
PB         -122.دقيق قمل معامل بالحرارة % 
PD2       - 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 

 PSL2     -122 +ال مل منخفض الدهن. % دقيق بذور12% دقيق قمل معامل 
PD2S2   -122+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12% % دقيق قمل معامل % 
PD2SL1-122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
PD2SL2- 122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 

S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop             D=Date 

 
 
 
 الخواص الطبيعية للمنتجات المختارة-4

 المختارة  الب كويت معدل االنتشار لعينات  . أ
بناء على ليت مت اختيارها ( معدل االنتشار لعينات البسكويت ا24يوضح اجلدول )
املنتجتني من دقيق القمح  (BB)و (BA) ومتثلت يف العينتني الضابطتنينتائج التقييم احلسي، 

والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح على التوايل، غري املعامل باحلرارة واملعامل باحلرارة 
% 20أو  (BD1)% بودرة متر 20بالنسب التالية: أوكلي املعامل باحلرارة بعمل إحالل جزئي 
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% يف العينات 011% و50% و01بنسب و ( BSL1دقيق بذور السمح منخفض الدهن )
اليت اسُتخدم فيها املخلوط املكون من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام بالنسب التالية 

 .(BD2S2% )01:01( وBD2S1% )20: 01( و BD1S1% )20:20على التوايل 
 ويتبني من النتائج ارتفاع معدل االنتشار للعينات احملتوية على بودرة التمر مقارنة بالعينتني

تعمل السكريات على حيث الضابطتني والعينة املنتجة من دقيق بذور السمح منخفض الدهن، 
 .خفض بعد ذلكينحد ما مث  إىلاالنتشار  زيادة معدل
 

داللة إحصائية كانت ذات   (BB)و (BA)ولوحظ أن الفروق بني العينتني الضابطتني 
ويعكس ذلك  0.44و 0.11حيث بلغ معدل االنتشار على التوايل  p≤ 0.05عند مستوى 

، نتيجة فقد دقيق القمح األخرىمقارنة بالعينة الضابطة  (BB)العينة الضابطة ارتفاع اخنفاض 
والعينة  (BB)املعامل باحلرارة خلاصية املطاطية. ومل تكن الفروق يف معدل االنتشار بني العينة 

عند  إحصائيةاللة ( ذات د0095قيق بذور السمح منخفض الدهن )% د20 املنتجة بإحالل
املخلوط بنسب خمتلفة  بإحاللالعينات املنتجة  يفوتراوح معدل االنتشار ،  p≤ 0.05مستوى 

ر دبودرة التم بإحاللللعينة املنتجة  ::.01يف حني بلغ معدل االنتشار  9.00و 8.81بني 
 % . 20بنسبة 
 
 أنيف دراسته من  Mustafa, et al. (1989)ره دع ما ذكدمًا ما دة نوعدهذه النتيج قدتفوت
لعينات البسكويت  االنتشار معدل زيادة إىل أدتعجينة البسكويت  إىلعجينة التمر  إضافة

ويعد معدل االنتشار من   بعجينة التمر. %21للعينة املنتجة بنسبة إحالل  8.80حيث بلغ 
 ,Pyler)ائن ص اللزوجة للعج إىل خصائالعوامل املهمة املؤثرة يف جودة البسكويت واليت تشري

1988)  .  
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 ( معدل االنتشار لعينات الب كويت المختارة 03ادول )
 

 BA BB BD1 BSL1 BD1S1 BD2S1 BD2S2 

 d 05.83 القطر   )ملم(
± 1.50 

00.52
e 

± 0.14 
9.33 c± 

1.40 
0.20 e± 

1.00 
9.01  c 

± 1.11 
00.08 a 

± 1.49 
01.08 b 

± 1.38 
00.05 االرتفا  )ملم(

a

±0.20 
8.83 b± 

1.00 
0.11

d 

±1.03 
8.05

 b 
±1.98 

0.33
c d 

±1.02 
5.11

c±
1.11 

0.33
c d 

±1.02 
0.11 معدل االنتشار

d  
±1.03 

0.44 c 
± 1.40 

01.11
 a 

±0.01 
0.95

c±
1.53 

9.02
 a b 

±1.54 
8.81

b±
1.5 

9.00
 a b 

±1.53 
 

BA        -122.دقيق القمل غير المعامل بالحرارة % 
BB        -122المعامل بالحرارة % دقيق القمل 
BD1      -71 +بودرة تمر.01% دقيق قمل معامل % 

BSL1     - 71 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% دقيق قمل معامل % 
BD1S1  -12+دقيق بذور ال مل الخام.01% بودرة تمر+ 01% دقيق قمل معامل % 
BD2S1  -01+ل الخام.% دقيق بذور ال م01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل 
BD2S2  -+دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12صفر% دقيق قمل معامل % 
( ال يختلف متوسط القيم ذو األحرف اإلنجلييية المتشابهة لكل صف اختالف معنوياً n=6االنحراف المعياري ) ±المتوسط 

(p≤0.05)  
S=Samh       SL=Samh Low Fat                  B= Biscuit             D=Date 

 

 المختارة  حبوب اإلفطار لعينات  والكثافة معامل التمددب. 

اليت مت اختيارها بناء على التمدد لعينات حبوب اإلفطار امل مع( لقيم 20يشري جدول )
من دقيق القمح غري املعامل  ، ومتثلت يف العينتني الضابطتني املنتجتنينتائج التقييم احلسي

والعينات اليت مت إنتاجها من دقيق القمح املعامل  (PB)قيق القمح املعامل ود (PA) باحلرارة
والعينة املضاف هلا دقيق بذور السمح  PD2% 01باحلرارة واملضاف هلا بودرة التمر بنسبة 

و العينات اليت متت فيها إضافة بودرة التمر للمخلوط  PSL2% 01منخفض الدهن بنسبة 
دقيق بذور السمح حيث بلغت نسبة دقيق بذور السمح % واختلفت فيه نسبة 01بنسبة 
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% يف 01و PD2SL1% يف العينة 20ومنخفض الدهن   PD2S2% يف العينة 01اخلام 
 . PD2SL2العينة 

لعينة حبوب اإلفطار املنتجة بإضافة نسبة التمدد  نتائج ارتفاع معاملال ويتبني من هذه
بذور السمح منخفض الدهن(  % من بودرة التمر ودقيق01:01% من املخلوط )011

( وكانت الفروق ذات داللة احصائية 4.04لدقيق القمح املعامل حيث بلغ معامل التمدد هلا )
% من 01بنسبة إضافة  لعينة املنتجةبينها وبني العينات األخرى عدا ا p≤ 0.05عند مستوى 

 تنياملنتج تنيبطالضاتني لعينلبلغ معامل التمدد ( و 4.01)دقيق بذور السمح منخفض الدهن 
وبلغ اقل ( على التوايل. 3.90( و)3.88واملعامل ) املعامل باحلرارةغري من دقيق القمح 

 حني تقارب%، يف 01يف العينة املنتجة بإضافة بودرة التمر بنسبة ( 3.11) متدد  املمع
 يتحسنو ( 3.03( و)3.04على التوايل )  وبلغPD2SL1 وPD2S2 لعينتني ل معامل التمدد

الربوتني يف التمدد على نوعه وتركيزه،  تأثريوالربوتينات ويعتمد وجود النشا  يفد املواد املبثوقة متد
 & Faubionحيث تؤدى إضافة بروتني اجللوتني للنشا إىل حدو  متدد أقل للمبثوقات 

Hoseney (1982)  لعينة يرجع ارتفاع معامل التمدد لقد وPSL1 نسبة الدهن  الخنفاض
 أدت% 01كمية السكريات املرتفعة يف العينة املضاف هلا   أنيف حني  ات فيها،ونسبة السكري
والن السكر يعمل على لتنافس النشا والسكريات على املاء وقد يرجع ذلك  خلفض التمدد

وهذا يتفق مع ما  املنتج غري منتظم الشكل.جعل لتهدم البناء و  الزيادة منه تؤديو اللزوجة  زيادة
ينتج إىل أن احملتوى العايل من السكر يعود اخنفاض التمدد  بأن  Fan, et al. (1996) ذكره
خالل إىل الضغط املنخفض ضغط البخار العايل باالنتقال من ط يتهدم فيما بعد و لخمعنه 

 عملية التمدد مما يؤدي خلفض درجة التمدد النهائية. 
 

طفيف  اخنفاضوجود يالحظ شري اجلدول لقيم الكثافة لعينات حبوب اإلفطار املختارة و كما ي
بإضافة نسبة  تنياملنتجتني يف العين( 3جم/سم 1.03( و)3جم/سم 1.04)الكثافة  يف قيم
% من بودرة التمر ودقيق بذور السمح منخفض الدهن( 01:01% من املخلوط )011
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العينة الضابطة املنتجة من دقيق مقارنة ب % من دقيق بذور السمح منخفض الدهن01و
قيم يف حني ارتفعت ( 3جم/سم 1.00) واليت بلغت قيم الكثافة هلا ملعامل باحلرارةاغري القمح 
( نظرًا الرتفاع نسبة 3جم/ سم 1.0% من بودرة التمر )01يف العينة املنتجة بإضافة الكثافة 

السكروز  إضافةبان  Fan, et al. (1996) السكر فيها واخنفاض التمدد وهذا يتفق مع ما ذكره
ة يمؤشر هلشاشتعد الكثافة املنخفضة أن و النوعية وختفض من متد املبثوقات،  افةتزيد من الكث
ة مث يشاشعلى إكساب املنتج اهلمثايل  ستوىالسكروز حىت الوصول مل إضافةالقوام وتعمل 

 .ةيتنخفض بعد ذلك اهلشاش
 

  المختارة  حبوب اإلفطار لعينات والكثافة النوعية ( قيم معامل التمدد01ادول )
 

 (4)ام/سم الكثافة معامل التمدد لعيناتا
      PA  3.88 c± 1.04 1.00 cd± 1.13 

PB       3.90 bc± 1.13 1.00 d± 1.110 
PD2      3.11 e± 1.10 1.0 a± 1.00 
PSL2     4.01 ab ± 1.01 1.03

d ± 1.01 
PD2S2    3.04 d±1.02 1.21 c ± 1.13 
PD2SL1  3.03 d± 1.10 1.24 b± 1.13 
PD2SL2  4.04 a± 1.10 1.04 cd ± 1.13 

 

PA         -122.دقيق قمل معامل بالحرارة % 

PB         -122.دقيق قمل معامل بالحرارة % 

PD2       - 122 +بودرة تمر.12% دقيق قمل معامل % 
 PSL2     -122 +دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% دقيق قمل معامل % 
PD2S2   -122دقيق بذور ال مل الخام.12% بودرة تمر+ 12قيق قمل معامل+% % د % 
PD2SL1-122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.01% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 
PD2SL2- 122+دقيق بذور ال مل منخفض الدهن.12% بودرة تمر+ 12% دقيق قمل معامل % 

اختالف معنوياً تشابهة ط القيم ذو األحرف اإلنجلييية الميختلف متوسال ( n=6اإلنحراف المعياري ) ±المتوسط *
(p≤0.05) 

S=Samh       SL=Samh Low Fat            P= Pop             D=Date 
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 الفصل الخامس
 الملخص والتوصيات

 
مة اململكة العربية السعودية هدفت هذه الدراسة اليت أجريت يف مدينة الرياض عاص

إلنتاج منتجات غذائية جديدة متثلت يف البسكويت ومنتج حبوب اإلفطار املشابه للمنتجات 
املستوردة واملتوفرة يف األسواق احمللية، وذلك باالستفادة من بعض املوارد الزراعية احمللية مثل 

زراعية اليت تنمو يف مشال وجنوب غرب نبات بذور السمح ومتور اللبانة اجلافة ومها من املوارد ال
 اململكة العربية السعودية على التوايل. 

 

ولتحقيق ذلك مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة أجزاء تضمن اجلزء األول إجراء بعض 
املعامالت على املواد اخلام ودراسة خواصها الكيميائية بعد وقبل املعاملة، حيث مت تعريض 

م مما أدى الخنفاض نسبة الرطوبة وتغيري خواصه الكيميائية °021دقيق القمح لدرجة حرارة 
م °01والريولوجية مقارنة بالدقيق غري املعامل. كما مت جتفيف متر اللبانة عند درجة حرارة 

وطحنها وحتويلها إىل بودرة. واستخدم دقيق بذور السمح بصورته اخلام ومنخفضة الدهن 
لدهون املوجودة يف دقيق بذور السمح. ومت يف اجلزء وذلك بعد إجراء عملية استخالص جزئي ل

الثاين إنتاج البسكويت وحبوب اإلفطار بإجراء العديد من التجارب املبدئية يف املرحلة األوىل 
لتحديد نوع ونسب املواد اخلام ومعايري التشغيل املناسبة لإلنتاج سواء للبسكويت أو حلبوب 

ربة إلنتاج البسكويت بتقسيم العينات إىل جمموعتني مت اإلفطار وبناء على النتائج صممت التج
يف اجملموعة األوىل عمل عينيت البسكويت الضابطة باستخدام دقيق القمح املعامل وغري املعامل 

% بداًل عن دقيق 01% و20باحلرارة، ومت إنتاج العينات األخرى بإحالل بودرة التمر بنسب 
الل بالنسب ذاهتا باستخدام دقيق السمح اخلام أو القمح املعامل باحلرارة وكذلك مت اإلح

منخفض الدهن وضمت اجملموعة الثانية العينات املنتجة بإحالل خملوط متكون من بودرة التمر 
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 :20( و)20:20ودقيق السمح سواء اخلام أو منخفض الدهن بالنسب التالية على التوايل: )
داًل عن دقيق القمح % ب011% و50% و01( بالنسب 01:01( و)20: 01( و)01

 21م ملدة °031املعامل. ومت خبز عينات البسكويت يف فرن كهربائي على درجة حرارة 
واسُتخدم جهاز الباثق احلراري ثنائي الربمية إلنتاج حبوب  دقيقة وإجراء التقييم احلسي هلا.

لفرق يف إضافة اإلفطار وصممت التجربة بصورة مماثلة ملا مت إجراءه يف إنتاج البسكويت ومتثل ا
املواد اخلام لدقيق القمح املعامل بدل عن اإلحالل. وبناء على النتائج حددت أفضل العينات 
من كل جمموعة تبعًا لنوع اإلضافة وبلغ عددها سبعة عينات من كل من البسكويت وحبوب 

ت املختارة اإلفطار. ويف اجلزء الثالث من الدراسة مت إجراء التحليل الكيميائي التقرييب للعينا
وتقدير السكروز و العناصر املعدنية فيها، ومتثلت دراسة اخلواص الطبيعية يف دراسة معدل 

 االنتشار لعينات البسكويت ومعامل التمدد والكثافة لعينات حبوب اإلفطار.
 

 وأظهرت نتائج البحث ما يلي: 
 الدراسة الكيميائية والطبيعية للمواد الخام -1

الكيميائي التقريبي للعناصر الغذائية األساسية في المواد الخام بينت نتائج التحليل 
% 0010اخنفاض نسبة الرطوبة يف دقيق القمح املعامل باحلرارة إىل النصف حيث بلغت 

مقارنة  اخلام والربوتني الكلية والكربوهيدرات اخلام وارتفعت نسبة كل من الرماد واأللياف
%. يف حني 04034ت نسبة الربوتني يف الدقيق املعامل بالدقيق غري املعامل باحلرارة، وبلغ

%، وتقاربت فيها نسبة كل من 85032بلغت نسبة الكربوهيدرات الكلية يف بودرة متر اللبانة 
% على التوايل. 2008% و200% و2053وبلغت اخلام واأللياف  اخلام الرماد والربوتني

% على 0089% و0084بالنسب التالية واحتوت بودرة متر اللبانة على الفركتوز واجللوكوز 
اخلام %. و ارتفع كل من الرماد والربوتني 00053التوايل، يف حني بلغت نسبة السكروز 

يف دقيق بذور السمح منخفض الدهن مقارنة بدقيق بذور السمح اخلام. وبلغت اخلام واأللياف 
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فض الدهن %  لكل من دقيق بذور السمح منخ09.01% و24.41 اخلام نسبة الربوتني
 واخلام على التوايل. 

 
وأشارت دراسة الخواص الريولواية لدقيق القمل غير المعامل بالحرارة والمعامل 

%( 83الفارينوجراف إىل ارتفاع معدل امتصاص املاء للدقيق املعامل باحلرارة )باستخدام 
لذي يدل على %(، كما ارتفع زمن العجن للدقيق املعامل وا08مقارنة بالدقيق غري املعامل )

قوة الدقيق. وبلغ معامل حتمل العجن امليكانيكي للدقيق املعامل الضعف مقارنة بالدقيق غري 
وحدة برابندر على التوايل(. ولوحظ اختالف يف زمن ثبات  21وحدة برابندر و 41املعامل )

. وبينت دقيقة للدقيق غري املعامل 08دقيقة يف حني بلغ  20العجينة وقد بلغ للدقيق املعامل 
نتائج معايري األميلوجراف تأثري معاملة الدقيق باحلرارة يف رفع درجة اللزوجة القصوى ملعلق 

برابندر لكل من الدقيق  321وحدة برابندر و 451الدقيق حيث بلغ احلد األقصى للزوجة 
 املعامل وغري املعامل على التوايل.

 
 التقييم الح ي للمنتجات:-0
 

الح ي لعينات المجموعة األولى من  الب كويت المنتجة  لوحظ من نتائج التقييم
أن عينات البسكويت املنتجة من دقيق من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع بودرة التمر، 

القمح غري املعامل باحلرارة، حصلت على نتائج تقييم جيدة يف مجيع اخلصائص احلسية مقارنة 
عامل، وقد بلغت نسبة التقبل العام هلما بعينات البسكويت املنتجة من دقيق القمح امل

% بدال عن دقيق 20% على التوايل. ولكن بإحالل بودرة التمر بنسبة 48.3% و52.4
القمح املعامل باحلرارة حتسنت مجيع اخلصائص احلسية مقارنة بالعينتني الضابطتني عدا اخنفاض 
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ة من دقيق القمح غري املعامل %( مقارنة بالعينة الضابطة املنتج0200بسيط يف تقبل القوام )
 %. 0000حيث بلغ تقبل القوام هلا 

 
أشارت نتائج التقييم الح ي لعينات الب كويت المنتجة بإحالل دقيق بذور 

، % بداًل عن دقيق القمل المعامل12% و01ال مل الخام أو منخفض الدهن بن بة 
احلرارة حصلت على أفضل النتائج إىل أن العينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح غري املعامل ب

يف مجيع اخلصائص احلسية مقارنة بالعينات األخرى، وارتفعت نسبة تقبل اللون والتقبل العام 
للعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعامل باحلرارة مقارنة بالعينات األخرى املستخدم فيها 

ون بزيادة نسبة اإلحالل حىت السمح اخلام أو منخفض الدهن، ولوحظ حتسن يف تقبل الل
% من دقيق بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن وصاحب ذلك اخنفاض يف تقبل القوام 01

%، وتبني أن إحالل دقيق بذور السمح 20للعينات مقارنة بالعينات املنتجة بنسبة إحالل 
لنكهة وطعم بنوعيه بدال عن دقيق القمح املعامل باحلرارة أدى إىل خفض نسب تقبل احملكمني 

% من دقيق 20عينات البسكويت إىل اقل من النصف، ومثلت العينة املنتجة بنسبة إحالل 
 السمح منخفض الدهن العينة األفضل يف التقبل العام. 

 
أظهرت نتائج التقييم الح ي لعينات المجموعة الثانية من الب كويت المنتجة من 

رة التمر مع دقيق بذور ال مل الخام أو دقيق القمل المعامل بالحرارة مع مخلوط من بود
ارتفاع تقبل مجيع اخلصائص احلسية لعينات البسكويت املنتجة باستخدام منخفض الدهن 

خملوط حيتوي على دقيق السمح اخلام مقارنة بدقيق السمح منخفض الدهن، كما ارتفع التقبل 
% 20املخلوط حىت  العام لعينات البسكويت باخنفاض نسبة دقيق بذور السمح بنوعية يف

باحتواء املخلوط  %، ولوحظ حتسن يف تقبل الطعم01% أو 20سواء كانت نسبة التمر 
  .على نسب متساوية من بودرة التمر ودقيق بذور السمح اخلام
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وبينت النتائج أن عينات البسكويت املنتجة باستخدام املخلوط احملتوي على دقيق بذور 
% 01% يف مجيع املخاليط بنسب إحالل 01% و20ب السمح اخلام مع بودرة التمر بنس

 % حصلت على التقبل األعلى. 011% و50و
 

 وبمقارنة نتائج التقييم الح ي ألفضل عينات الب كويت المنتجة من المجموعتين
يف نسب تقبل  p≤ 0.05أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ة للعينات املختارة عدا القوام، ويتضح أن العينة املنتجة بنسبة احملكمني جلميع اخلصائص احلسي
%( يف التقبل العام، يليها 8905% من بودرة التمر حصلت على أعلى نسبة )20إحالل 

% من بودرة التمر 01:20% و20:20% )50% و01 إحاللالعينتني املنتجتني بنسب 
% ، كما كانت العينة 5903هلما  ودقيق بذور السمح اخلام( حيث بلغت نسبة التقبل العام

% بودرة التمر مع دقيق بذور السمح 20:20% من املخلوط  )01املنتجة بنسبة إحالل 
%، 50اخلام( األعلى يف تقبل النكهة والطعم, وارتفع تقبل القوام للعينة املنتجة بنسبة إحالل 

، واخنفض تقبل مجيع وحصلت العينات السابقة على أعلى تقبل للون مقارنة بالعينات األخرى
% من دقيق السمح منخفض 20اخلصائص احلسية والتقبل العام للعينة املنتجة بنسبة إحالل 

 الدهن مقارنة بالعينات األخرى. 
 

وفيما يتعلق بنتائج التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار في المجموعة األولى 
تبني مبقارنة العينتني الضابطتني  المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع دقيق التمر 

تساوي نسب التقبل بينهما يف خاصييت اللون والنكهة، يف حني ارتفعت نسبة تقبل الطعم 
رى، والقوام للعينة الضابطة املنتجة من دقيق القمح غري املعامل مقارنة بالعينة الضابطة األخ

مر لدقيق القمح املعامل من ، يف حني حسنت إضافة بودرة التوتقاربت نسبة العام للعينتني
نسب تقبل مجيع اخلصائص احلسية والتقبل العام لعينات حبوب اإلفطار مقارنة بالعينتني 
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الضابطتني عدا خاصية القوام، حيث اخنفض تقبل احملكمني خلاصية القوام يف العينات املضاف 
% حيث بلغ 01هلا بودرة التمر، وكان االخنفاض مقرون بزيادة نسبة بودرة التمر حىت 

% بودرة متر، وكانت الفروق يف تقبل مجيع 20% للعينة املضاف هلا 38.9% مقابل 31.0
 عدا التقبل العام.  p≤ 0.05 اخلصائص احلسية ذات داللة إحصائية عند 

 
وضحت نتائج التقييم الح ي لعينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل 

أن إضافة دقيق بذور الخام ومنخفض الدهن  المعامل بالحرارة مع دقيق بذور ال مل
% كان له األثر الواضح يف رفع نسب 20% يليها نسبة 01السمح منخفض الدهن بنسبة 

تقبل احملكمني جلميع اخلصائص احلسية وكذلك التقبل العام لعينات حبوب اإلفطار مقارنة 
 بالعينات الضابطة أو احملتوية على دقيق بذور السمح اخلام . 

 
رت نتائج التقييم الح ي للمجموعة الثانية التي اشتملت على عينات حبوب أشا

اإلفطار المنتجة من دقيق القمل المعامل بالحرارة مع مخلوط من بودرة التمر ودقيق 
% مبخلوط 011إىل أن العينة املنتجة بنسبة إضافة  بذور ال مل الخام ومنخفض الدهن

ق بذور السمح منخفض الدهن، حصلت على % دقي01% من بودرة متر مع 01متكون من 
أعلى تقبل يف خاصية اللون والنكهة والتقبل العام. كذلك حصلت العينة املنتجة بنسب إضافة 

% دقيق بذور السمح منخفض الدهن، 20% بودرة متر مع 01% مبخلوط متكون من 50
 ل النكهة والتقبل العام. على التقبل األعلى يف خاصية الطعم والقوام وتلت العينة السابقة يف تقب

 
تبني وجود فروق ذات بمقارنة نتائج التقييم الح ي ألفضل عينات حبوب اإلفطار 

يف تقبل احملكمني جلميع اخلصائص احلسية والتقبل العام  p≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى 
يف كل من للعينات. وتبني أن العينتني الضابطتني حصلتا على اقل نسب التقبل بني العينات 
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% على التوايل( 01و  00.0%( والطعم )02.8%( والنكهة )45.2خاصية اللون )
% على التوايل(. وحصلت العينة املنتجة بنسبة إضافة 00.5% و00.0والتقبل العام )

%( بعد العينتني الضابطتني يف خاصية 52.2% من بودرة التمر على اقل نسبة تقبل )01
% من دقيق بذور السمح منخفض الدهن 01بنسبة إضافة اللون يليها العينة املنتجة 

%( واليت حصلت أيضًا على اقل نسبة تقبل بعد العينتني الضابطتني يف خاصية 50.1)
%( مقارنة بالعينة 52.2النكهة الطعم والتقبل العام، يف حني ارتفعت نسبة تقبل القوام هلا )

% 01دت إضافة التمر منفردًا بنسبة %( وأ03.9الضابطة املنتجة من دقيق القمح املعامل )
خلفض خصائص القوام مقارنة بالعينات األخرى. وأسفرت النتائج عن ارتفاع نسب التقبل 
جلميع اخلصائص احلسية للعينات املنتجة بإضافة خملوط بودرة التمر مع دقيق بذور السمح و 

  % مقارنة بالعينات السابقة.:95.2% و:94.4تراوح التقبل العام بني 
 
 دراسة الخواص الكيميائية والطبيعية للمنتجات الجديدة-4

 يتضل من النتائج التحليل الكيميائي التقريبي للعينات المختارة من الب كويت
من الرطوبة فقد بلغت نسبة الرطوبة يف العينة الضابطة العينات  وجود تفاوت بسيط يف حمتوى

فضت نسبة الرطوبة يف العينات املتبقية،  %، واخن5.38املنتجة من دقيق القمح غري املعامل 
وتقاربت نسبة الرماد يف مجيع العينات. وتبني من النتائج أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة 

، واحتوت العينة بني العينات يف حمتواها من الدهن اخلام p≤ 0.05إحصائية عند مستوى 
ى أعلى حمتوى بروتيين % من دقيق السمح منخفض الدهن، عل20املنتجة بنسبة إحالل 

% 50يف العينة املنتجة بنسبة إحالل  الكلية وارتفعت الكربوهيدرات%(، 02.03)
% دقيق بذور السمح اخلام( حيث بلغت 20% بودرة متر و01باستخدام خملوط )

وكان احملتوى من األلياف اخلام يف العينة املنتجة بنسبة  % مقارنة بالعينات األخرى.52031
 %( مقارنة بالعينات األخرى،0009املخلوط مرتفع نوعا ما )% ب01إحالل 
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أظهرت النتائج ارتفاع  وبدراسة محتوى عينات الب كويت المختارة من ال كروز 
روز  دكمية السكروز يف مجيع العينات مقارنة بالعينتني الضابطتني، وبلغت أعلى كمية من السك

مبخلوط -% 50% و011ل % يف العينتني املنتجتني بنسب إحال30024% و30040
على التوايل، وكانت الفروق ذات داللة إحصائية بينهما  -من بودرة التمر ودقيق السمح اخلام

 وبني العينات املتبقية. 
 

وبدراسة العناصر المعدنية المحتوية عليها  العينات المختارة من الب كويت 
 حسنت ح بالنسب املختلفةإضافة خملوط بودرة التمر ودقيق بذور السمأن وضحت النتائج 

وارتفع حمتوى الكالسيوم والبوتاسيوم واملغنسيوم، الصوديوم و من حمتوى عينات البسكويت من 
وأدت إضافة دقيق السمح منخفض  .مجيع العينات من الزنك مقارنة بالعينتني الضابطتني

 % لرفع نسبة احلديد والنحاس مقارنة بالعينات األخرى. 20الدهن بنسبة 
 

وضحت دراسة التركيب الكيميائي التقريبي للعينات حبوب اإلفطار المختارة  كما 
سجلت العينة املنتجة بإضافة دقيق بذور فقد اخنفاض نسبة الرطوبة يف عينات حبوب اإلفطار 

% إىل دقيق القمح املعامل أعلى حمتوى من الرطوبة 01السمح منخفض الدهن بنسبة 
ها العينتني املنتجتني تلتمقارنة بالعينات األخرى. اخلام ني نسبة الربوتفيها  تعارتف%، و 0.91

اخلام  % من بودرة التمر ودقيق بذور السمح01%:01% من املخلوط )011بنسبة إضافة 
 اخلام الرماد والدهنباإلضافة إىل الربوتني اخلام نسبة  ارتفعت فيهما أو منخفض الدهن( اليت

العينة من الكربوهيدرات الكلية يف حمتوى  أعلىوبلغ  مقارنة جبميع العينات.اخلام واأللياف 
PD2 (84053.)% 

بينت النتائج عدم وبدراسة محتوى عينات حبوب اإلفطار المختارة من ال كروز 
يف حمتوى السكروز بني مجيع العينات.  p≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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% احتوت على أعلى نسبة 01بودرة التمر بنسبة ويُظهر اجلدول  بان العينة املنتجة بإضافة 
% و 08009% مقارنة بالعينات األخرى والعينتني الضابطتني 20.82من السكروز بلغت 

% املنتجتني من دقيق القمح غري املعامل واملعامل باحلرارة على التوايل. وبلغت كمية 08004
% 20: 01خملوط )% يف العينتني املنتجتني باستخدام 08039% و21002السكروز 

 .من بودرة التمر ودقيق بذور  السمح منخفض الدهن( على التوايل 01:01و
 

وبدراسة العناصر المعدنية المحتوية عليها العينات المختارة من حبوب اإلفطار 
% من املخلوط )املتكون من 011ببنت النتائج أن العينتني املنتجتني بنسبة إضافة 

ق بذور السمح اخلام أو منخفض الدهن( تعد األعلى بني % من بودرة التمر ودقي01:01
العينات من حيث حمتواها من الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم واملغنسيوم وكذلك العناصر 
املعدنية الصغرى )الزنك واحلديد( يف حني ارتفعت نسبة النحاس يف العينة املنتجة بإضافة دقيق 

تفاع طفيف مقارنة بالعينتني السابقتني والعينات % ار 01بذور السمح منخفض الدهن بنسبة 
 األخرى.  
 

 بدراسة الخواص الطبيعية للمنتجات المختارة 
بينت النتائج ارتفاع معدل االنتشار لعينات البسكويت احملتوية على بودرة التمر مقارنة -

دهن، وتراوح بالعينتني الضابطتني والعينة املنتجة واحملتوية على دقيق بذور السمح منخفض ال
يف  9.00و 8081معدل االنتشار بني العينات املنتجة بإحالل املخلوط بنسب خمتلفة بني 

 %. 20( للعينة املنتجة بإحالل بودرة التمر بنسبة ::.01حني بلغ معدل االنتشار )
% 011بينت النتائج ارتفاع معامل التمدد لعينة حبوب اإلفطار املنتجة بإضافة نسبة  -

% من بودرة التمر ودقيق بذور السمح منخفض الدهن( لدقيق القمح 01:01) من املخلوط
( وكانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4.04املعامل حيث بلغ معامل التمدد هلا )
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p≤ 0.05  من دقيق بذور 01بينها وبني العينات األخرى عدا العينة املنتجة بنسبة إضافة %
( يف العينة املنتجة بإضافة 3.11بلغ اقل معامل متدد  )(. و 4.01السمح منخفض الدهن )

 %. 01بودرة التمر بنسبة 
 
( يف 3جم/سم 1.03( و)3جم/سم 1.04أظهرت النتائج اخنفاض قيم الكثافة )-

% من بودرة التمر ودقيق 01:01% من املخلوط )011العينتني املنتجتني بإضافة نسبة 
بذور السمح منخفض الدهن، يف حني % من دقيق 01بذور السمح منخفض الدهن( و

 (. 3جم/ سم 1.0% من بودرة التمر )01ارتفعت قيم الكثافة يف العينة املنتجة بإضافة 
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 خالل نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتالي:ومن 
 
واعتبارها كخطوة أوىل إلنتاج منتجات غذائية جديدة االستفادة من نتائج هذه الدراسة -0

 .    هلا دراسة اجلدوى االقتصادية والفنيةو نطاق أوسع على 
مغذية جديدة إلنتاج منتجات غذائية  حملياً  شجيع املستثمرين الستغالل املواد اخلام املتوفرةت-2

 بدالً عن املنتجات املستوردة.
 الدراسات لتحديد صالحية املنتجات. جراءإ-3
 عامل باحلرارة.جراء املزيد من الدراسات على دقيق القمح املإ-4
التوسع يف استخدام طريقة البثق احلراري إلنتاج منتجات غذائية باالستفادة من املوارد -0

 الزراعية احمللية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المرااع العربية
 
حممد, أكرم عزيز. جامعة املوصل.  . ترمجةالكيمياء الفيزيائية للبوليمرات( 0984أتاكر, آنا )-

 .00العراق: املوصل. ص 
 
أمحد، سيف الدين بشري و أبوطربوش، محزة حممد واملانع، حسن عبدالعزيز وإدريس، شعبان -

( األمحاض األمينية 2115أبو سلطان وأمحد، حممد آصف وعبداللطيف، دلشاد أمحد )
املعدل   (Cowpea)وتني اللوبيا واخلصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح ومعزول بر 

( اجمللد 2كيميائياً.  جملة اجلمعية السعودية للغذاء والتغذية . جامعة امللك سعود . )
 الثاين العدد الثاين.

 
لة التمر ماضيها وحاضرها، واجلديد يف زراعتها وصناعتها ( خن2112البكر، عبداجلبار )-

 بية للموسوعات.  . الطبعة األوىل. العراق: الدار العر وجتارهتا
 
( تأثري التحلل اإلنزميي على اخلصائص الوظيفية والتغذوية 2110اجلويد، حنان بنت حممد )-

ملعزول بروتني بذرة املاش واستخدامها يف صناعة اخلبز. رسالة دكتوراه. جامعة األمرية نورة 
 بنت عبدالرمحن. الرياض.

 
( 4( العدد )33لة الزراعية اجمللد )( نبات السمح. اجمل2112احلسن، محدان عجرييف  )-

 شهر شوال. اململكة العربية السعودية: الرياض. وزارة الزراعة.  
 
( تأثري املعامالت املختلفة على اخلصائص الكيميائية 2110الدريوش، فهد سليمان )-

واحليوية لدقيق بذور السمح النامية يف مشال اململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري، 
 امعة امللك سعود. الرياض.ج
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املصطلحات ( معجم 1991الدهشان، حممد عز واملعتاز، إبراهيم صاحل وعبدالسالم، فرج )-
. الرياض :اململكة العربية السعودية. جامعة امللك سعود. العلمية لعلوم هندسة املواد

  .231ص
 
: العربية السعودية جارية. اململكة. مطابع الفرزدق الت السمح( 0988)  سليمانالشراري، -

 الرياض.
 
( حتضري وتقييم بعض خلطات أغذية األطفال. رسالة 2112العامر، هدى بنت أمحد )-

 دكتوراة. جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن. الرياض.   
 
( دور البحث العلمي يف تطوير تصنيع التمور بدول جملس 2111العيد ، صالح بن حممد )-

عربية، ندوة البحث العلمي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج التعاون لدول اخلليج ال
 .04-02 . صالعربية الواقع واملعوقات والتطلعات، الرياض

 
( إستبدال السكر بدبس التمر يف صناعة اخلبز. اجمللة املصرية 0998العيد، صالح حممد )-

 .280-250(: 00) 03للعلوم التطبيقية. 
 
 لبعض والوظيفية التغذوية اخلواص بعض ( دراسة2115علي ) بن القحطاين، مهدي-

بذورالسمح. رسالة ماجستري جامعة امللك سعود. اململكة العربية السعودية:  منتجات
 الرياض.

 
(. تأثري دقيقي قمح طري ودورمي 0999املانع، حسن عبد العزيز والعمري، حممد صاحل )-

لقوالب. جملة اخلليج العريب منتجني يف اململكة العربية السعودية على جودة خبز ا
 .081-009(:0) 05للبحو  العلمية، 
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تطور إنتاج التمور وتصنيعها يف اململكة العربية ( 0423املشهدي، أمحد بن سعود )-
. اململكة العربية السعودية، الرياض: جامعة هد0422-0412السعودية خالل العقدين 

  .92-80امللك سعود. ص 
 
. اململكة العربية حفظ األغذية تطبيقات ومتارين عملية( 0984دين )الوراقي، أمحد مجال ال-

 001-018السعودية، الرياض: جامعة امللك سعود. ص 
 
( تأثري االحالل اجلزئي لدقيق الشعري بدقيق 2112الوصايل، حممد بن سعد وبوكنان، نوال )-

ذاء والتغذية. القمح يف خواص اجلودة والقيمة الغذائية للبسكويت. جملة العربية للغ
   .30-22ص البحرين. 

 
. الطبعة كيمياء وحتليل األغذية( 0990أمان، حممد البسطويسي ويوسف، حممد حممود )-

 .320، 300، 014،  090،  085األوىل. مصر: مكتبة املعارف احلديثة. ص 
 
، باجابر،عدنان سامل والفارس،إياد و الركبان، حممد عثمان و القحطاين، حسن ودفع ا -

( مؤشر السكري لبعض أصناف التمور وتأثري تركيبها الكيميائي عليه، 2110عوض )
 اجمللة العربية للغذاء والتغذية. العدد اخلامس.

 
( ترمجة حوباين، علي بن 2111بارليتا، بالس ) وما، يل  وكانوفاس، جوستافو يف   -باربوزا-

 .033امللك سعود. ص. جامعة األغذيةالدليل العلمي هلندسة تصنيع إبراهيم. 
 
. اململكة العربية إنتاج الفاكهة باململكة العربية السعودية( 0998باشة، حممد علي. )-

 .089 031السعودية، الرياض: جامعة امللك سعود. ص 
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( تأثري درجة 2119خبيت، حممد بن طالل قاسم والعسريي، احلسني بن حممد معلوي )-
على اخلواص الطبيعية والوظيفية ملبثوق ثريد التمر. حرارة التصنيع وسرعة دوران الربمية 

 العدد األول. –جملة اجلمعية السعودية للغذاء والتغذية. اجمللد الرابع 
 
أرنولد إ. ترمجة مصطفى، كمال مصطفى وحافظ، نبيل السيد وخليل، خليل إبراهيم.  بندر،-

ت( القاهرة: ( قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية )شرح كلمات ومصطلحا0993)
   . 018. ص ةالكتبة األكادميي

 
أسس الكيمياء والبلمرات ( 2114حجازي, عبدا  عبدا  والذياب, سامل بن سليم )-

 . الطبعة الثانية. جامعة امللك سعود. اململكة العربية السعودية: الرياض.العضوية
 
فركتوز على ( إنتاج دبس التمر وسكر التمر عايل ال2113حسن، بكري بن حسني )-

تطبيقات مستوى صناعي. حترير حوباين، علي ابراهيم و اجلنويب، عبدالرمحن عبدالعزيز.  
 019.  جامعة امللك سعود. الرياض. ص هندسية يف تصنيع التمور

 
 متور بعض يف املعادن ( تقدير2110عطية. ) الزهراين، فاطمة و عيسى خطاب، فاطمة-

 الذري اللهيب. الذري واالنبعا  االمتصاص بطريقيت اومنتجاهت السعودية العربية اململكة

 090-٥٨٥ صفحة ؛٦ العدد ، ٤١ اجمللد السعودية؛ الكيميائية اجلمعية جملة
 
. مدينة أساسيات كيمياء األغذية(. 0990دميان، ترمجة هاشم، حنفي وعسكر، أمحد )-

 .238، 233-210، 000، 048ص  نصر: الدار العربية للنشر والتوزيع.
 
( زراعة خنيل التمر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة الوضع الراهن 2110زيد، عبدالوهاب )-

خنيل التمر من مورد تقليدي إىل ثروة خضراء. الطبعة األوىل.  واإلمكانات املستقبلية.
 مركز اإلمارات للدراسات والبحو  اإلسرتاتيجية. اإلمارات العربية املتحدة: أبوظيب. 
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( 2112حممد أمني والقليويب, ممدوح حلمي وخالف, حممد جمدي مصطفى )عبدا , -
. الطبعة األوىل. دار الشروق. مصر: كيمياء حتليل األغذية األسس العلمية وتطبيقاهتا

 .058، 004-001القاهرة. ص 
 
 -البحث العلمي مفهومه(. 0995ذوقان وعدس، عبدالرمحن وعبداحلق، كايد )عبيدات، -

 . طبعة مزيدة. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.بهأسالي –أدواته 
 
( تطبيقات عمليات البثق يف تصنيع التمور. حترير 2113عسريي، احلسني بن حممد )-

تطبيقات هندسية يف تصنيع حوباين، علي ابراهيم و اجلنويب، عبدالرمحن عبدالعزيز.  
 .003.  جامعة امللك سعود. الرياض. ص التمور

 
( مسرية اإلنتاج والتصنيع الغذائي يف عهد خادم احلرمني 2112بن عبده ) قاسم،مصطفى-

 .الشريفني: اململكة العربية السعودية، وزارة التعليم العايل ، جامعة امللك سعود
 
. ترمجة املانع, حسن عبدالعزيز. تقنيات احلبوب( 0421كينت, ن. ل وإيفريز, أ. د )-

 .000ململكة العربية السعودية: الرياض. صجامعة امللك سعود. ا الطبعة الرابعة
 
( 2110حممود، رمضان حممد وفؤاد، كمال رشدي وعالم، ماجدة حبيب ورزق، إبراهيم )-

عني مشس. مركز التعليم املفتوح.  . جامعة. كلية الزراعةتكنولوجيا احلبوب والزيوت
 .80ص، 29ص

 
ة. اململكة العربية ربية السعوديالنخيل وتصنيع التمور يف اململكة الع( 0950مرعي، حسن )-

 .280، 208السعودية، الرياض. وزارة الزراعة واملياه. ص 
 
. الطبعة الثانية. تكنولوجيا صناعات احلبوب ومنتجاهتا( 0993مصطفى، كمال مصطفى )-

 مصر. القاهرة : املكتبة األكادميية.
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ا والسكريات تكنولوجيا النش( 0999مصطفى،مصطفى كمال وخليل، خليل إبراهيم )-
 . مصر. القاهرة: املكتبة األكادميية.   واملنتجات اخلاصة

 
( القيمة الغذائية للتمور وفوائدها الصحية. خنيل التمر من مورد 2110مصيقر،عبدالرمحن )-

تقليدي إىل ثروة خضراء. الطبعة األوىل. مركز اإلمارات للدراسات والبحو  
 دة: أبوظيب. اإلسرتاتيجية. اإلمارات العربية املتح

 
. )الطبعة األوىل( أصناف التمور املشهورة باململكة العربية السعودية( 2115وزارة الزراعة )-

 .29الرياض. ص
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 دد دد دد دد دد دد دد دقيق ال مل             %

 20 01 01 20 20 20 20 بودرة التمر          

 دد دد دد دد دد دد دد      النشا              

 20 20 20 20 20 20 20 ال كر          

 20 20 20 20 20 20 20 الدهن             
 ك 900 ب 0200 ب 0200 ب 0200 ب 0200 ب 0200 ص 00 *البيض 
 √ √ √ √ √ √ √  ** اإلضافات األخرى 

 041 001 081 081 001 081 081 م     °دراات الحرارة     
الوقت                     

 دقيقة                  
0 0 8 0 0 8 02 

 21 00 00 00 00 24 24 الماء 
 )ملل وفانيال بيكربونات الصوديوم(  اإلضافات األخرى **  البيض )ص: صفار بيض، ب: بياض بيض، ك: بيض كامل(*

 
 



 ف 

 

 تابع ملحق )أ(
 

 الخام الم تخدمة في إنتاج الب كويت المصنع من دقيق القمل ودقيق بذور ال ملن ب المواد ( 4ادول )
 

 02 19 18 17 16 11 13 العينة 
 01 50 01 01 50 50 50 دقيق القمل المعامل المكونات

01 20 01 01 20 20 20 دقيق ال مل             %
*

 

 دد دد دد دد دد دد دد بودرة التمر          

 دد دد دد دد دد دد دد              النشا      

 20 20 20 20 20 20 20 ال كر          

 20 20 20 20 20 20 20 الدهن             
 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ص 02 ** البيض 
 √ √ √ √ √ √ √  *** اإلضافات األخرى 

 041 041 081 001 001 081 081 م     °دراات الحرارة     
الوقت                     

 دقيقة                  
0 0 8 8 0 02 02 

 41 32 41 41 32 32 41 الماء 
  )ملل وفانيال بيكربونات الصوديوم(   اإلضافات األخرى *** البيض )ص: صفار بيض، ب: بياض بيض، ك: بيض كامل(** دقيق بذور ال مل منخفض الدهن*

 
 
 



 ص 

 

 تابع ملحق )أ(
 

 ن ب المواد الخام الم تخدمة في إنتاج الب كويت المصنع من دقيق القمل المعامل بالحرارة  ودقيق بذور ال مل وبودرة التمر( 3ادول )
 

 44 40 41 42 09 08 07 06 01 03 04 00 01  العينة

 01 01 01 01 20 20 01 01 20 20 01 01 01 دقيق القمل  المعامل    المكونات

20       دقيق ال مل       %
** 20 20 20

**
 01

**
 20 20 20 20 20 20 20 20 

 20 20 20 20 01 01 20 20 20 01 20 20 20 بودرة التمر          

 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد      النشا              

 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 20 20 31 ال كر          

 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 20 32 الدهن             
 900 ** البيض 

 ص
 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ك 900 ب 900 ب 900 ب 8 ص 02 ص 02

** اإلضافات األخرى 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 001 041 041 001 001 081 081 001 081 081 081 081 210 م     °دراات الحرارة     
                    الوقت 

 دقيقة                  
0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 01 01 0 

 24 24 32 32 24 24 2800 2800 24 2100 24 41 _ الماء 
  )ملل وفانيال بيكربونات الصوديوم(   اإلضافات األخرى *** البيض )ص: صفار بيض، ب: بياض بيض، ك: بيض كامل(** دقيق بذور ال مل منخفض الدهن*
 



 ق 

 

 تابع ملحق )أ(
 

 ثانياً:عينات حبوب اإلفطار 
 ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق لعينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل ( 1ادول )

 8 7 6 1 3 4 0 1 العينة                 
011 011 011 دقيق القمل                  المكونات

*
 011

*
 011 011 011

*
 011

*
 

 دد دد دد دد دد دد دد دد دقيق ال مل              %

 دد دد دد دد دد دد دد دد بودرة التمر        

 20 دد دد 20 20 دد دد دد         النشا              
 20 20 20 20 20 20 20 20 ال كر          
**اإلضافات األخرى  

 √ √ √ √ √ √ √ √ 

 080 085 090 090 090 090 201 091 سرعة البريمة  معايير 

 01 01 01 01 01 01 01 01 معدل التغذية ام/دقيقة  التشغيل

 01 01 01 01 01 01 01 01 الرطوبة %              
 08 51 91 91 91 91 91 91                          1منطقة  دراات 
 85 88 011 011 011 011 011 011                          0منطقة  الحرارة

 005 021 021 021 021 021 021 021                          4منطقة  
 049 043 001 001 001 001 001 001                          3منطقة  
 040 039 008 008 005 008 000 004 فتحة الباثق                                

 فانليا-اإلضافات األخرى: ملل **      دقيق قمل معامل بالحرارة  *
 



 ر 

 

 تابع ملحق )أ(
 

ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق الم تخدمة إلنتاج عينات حبوب اإلفطار المصنعة من دقيق الذرة ودقيق بذور ال مل ( 6ادول )
 وبودرة التمر 

 00 01 02 19 18 17 16 11 13 14 10 11 12 9 العينة                
 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 دقيق الذرة                  ناتالمكو 

  د 20 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 دقيق ال مل              %
 01 20 01 01 42 42 20 20 20 20 دد دد دد دد بودرة التمر        
 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد         النشا              

 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد 42 ال كر 

 √ √ √ دد دد دد دد دد دد دد دد دد √ √      *اإلضافات األخرى  

 201 201 201 081 211 211 211 211 081 211 051 091 201 211 سرعة البريمة  معايير 
 35 35 35 31 31 35 35 01 31 21 30 31 35 21  معدل التغذية ام/دقيقة التشغيل

 21 21 21 00 01 21 21 00 00 01 01 9 21 01 الرطوبة %              
 91 91 91 91 91 91 91 011 91 91 91 011 91 91                          1منطقة  دراات 
 011 011 011 001 001 011 011 011 001 001 001 001 011 001                          0منطقة  الحرارة

 021 021 021 041 041 021 021 011 041 041 041 031 021 041                          4منطقة  
 032 032 032 051 051 032 032 011 051 001 051 041 032 001                          3منطقة  
 030 030 030 054 دد 030 030 011 054 دد د 041 030 د        فتحة الباثق                         
 فانليا-اإلضافات األخرى: ملل *



 ش 

 

 تابع ملحق )أ(
 

ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق الم تخدمة إلنتاج عينات حبوب اإلفطار المصنعة من دقيق القمل ودقيق بذور ال مل ( 7ادول )
 وبودرة التمر ودقيق الذرة

 42 09 08 07 06 01 03 04 العينة                
011 011 011 دقيق القمل                  المكونات

* 011 011
*

 011 011
* 011

*
 

 21 21 21 _ _ 011 01 01 دقيق ال مل              %

 21 21 01 21 21 دد دد دد بودرة التمر        

 21 21 21 21 21 011 011 011         دقيق الذرة          

 01 21 21 01 01 دد دد دد ال كر 

 √ √ √ √ √ دد دد دد **اإلضافات األخرى  

 091 091 211 091 201 051 091 091 سرعة البريمة  معايير 
 01 01 01 01 00 31 20 20 معدل التغذية ام/دقيقة  التشغيل

 01 01 01 01 01 00 8 دد الرطوبة %              
 91 91 91 91 91 91 91 91                          1منطقة  دراات 
 011 011 011 011 011 001 031 031                          0منطقة  الحرارة

 021 021 021 021 001 041 041 001                          4منطقة  
 001 001 032 001 051 051 001 051                          3منطقة  
 000 000 033 005 050 دد 004 004 فتحة الباثق                                

 فانليا-اإلضافات األخرى: ملل **   دقيق قمل معامل بالحرارة  *



 ت 

 

 تابع ملحق )أ(
 

 بودرة التمر ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق لعينات حبوب اإلفطار المنتجة من دقيق القمل و ( 8ادول )
 

 37 36 31 33 34 30 31 32 49 48 47 46 41 43 44 40 41 العينة                
المكونا

 ت
 011 دقيق القمل                 

* 
011
* 011

*
 011

*
 011

*
 011

*
 011

* 011
*

 011
*

 011
*

 011 
* 

011 011 
* 

011 
* 

011 011 011 

 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دقيق ال مل              %

 011 01 01 01 01 21 21 01 40 20 20 01 20 01 01 01 20 بودرة التمر        
 3300 20 20 20 20 21 21 01 01 20 01 دد دد دد دد دد دد         النشا              

 3300 20 20 20 20 0200 01 _ _ _ _ 20 20 20 20 20 دد ال كر          

**اإلضافات األخرى  
 √ √ √ √ √ √ √ _ _ _ _ √ √ √ √ √ دد 

 080 201 091 235 091 090 091 211 201 210 222 091 085 091 231 201 311 سرعة البريمة  معايير 
 00 01 01 01 01 01 01 02 21 02 _ 01 01 01 01 01 دد معدل التغذية ام/دقيقة  التشغيل

 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 21 8 8 01 01 01 01 الرطوبة %              
 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 51 51 91 91 91 55                          1منطقة  دراات 
 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 90 92 011 011 011 95                          0منطقة  الحرارة

 021 021 021 021 021 031 021 021 021 021 001 009 049 021 021 021 022                          4منطقة  

 041 001 001 001 001 001 001 001 051 001 211 001 000 001 001 001 040                          3منطقة  
 030 004 004 003 003 001 004 _ _ _ _ 000 003 000 002 002 د فتحة الباثق                                

 فانليا-اإلضافات األخرى: ملل  **   دقيق قمل معامل بالحرارة  *



 ث 

 

 

 تابع ملحق )أ(
 

 ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق الم تخدمة إلنتاج عينات حبوب اإلفطار المصنعة من دقيق القمل ودقيق بذور ال مل ( 9ادول )
 

 19 18 17 16 11 13 14 10 11 12 39 38 ة               العين 
 * 011 * 011 * 011 011 011 011 011 * 011  011 * 011 011 011 دقيق القمل                  المكونات
 20 01 ** 20 31 01 21 01 20 01 01 01 01 دقيق ال مل              %

 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد بودرة التمر        

 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد         النشا              

 20 20 20 دد دد دد 42 دد دد دد دد دد ال كر          
***اإلضافات األخرى  

 √ √ √ دد دد دد دد دد دد دد دد دد 

 091 085 085 211 211 211 051 201 051 051 091 091 سرعة البريمة  معايير 
 01 01 01 21 21 21 31 00 31 31 20 31 معدل التغذية ام/دقيقة  التشغيل

 01 01 00 02 02 00 00 01 دد 00 دد 01 الرطوبة %              
 09 09 09 91 91 91 91 58 91 91 دد 011                          1منطقة  دراات 
 91 90 88 011 011 011 001 012 001 001 031 001                          0منطقة  الحرارة

 000 005 000 021 021 021 041 031 041 041 041 031                          4منطقة  
 001 040 048 041 041 041 051 003 051 051 001 041                          3منطقة  
 003 044 044 دد دد دد دد دد دد دد 004 030 فتحة الباثق                                

 فانليا-اإلضافات األخرى: ملل ***   دقيق بذور ال مل منخفض الدهن**   دقيق قمل معامل بالحرارة  *



 خ 

 

 تابع ملحق )أ(
 

مل ودقيق بذور ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق الم تخدمة إلنتاج عينات حبوب اإلفطار المصنعة من دقيق الق( 12ادول )
 ال مل  والنشا 

 68 67 66 61 63 64 60 61 62 العينة                
 011 011  011 * 011 * 011 * 011 * 011 * 011 * 011 دقيق القمل                  المكونات

 011 ** 20 01 01 01 ** 21 21 20 01 دقيق ال مل              %
 دد دد دد دد دد دد دد دد دد بودرة التمر        

 3300 20 20 20 20 21 21 20 01         النشا              
 3300 20 20 20 20 21 21 دد دد ال كر          

***اإلضافات األخرى  
 √ √ √ √ √ √ √ دد دد 

 091 091 201 091 091 091 091 211 211 سرعة البريمة  معايير 
 00 01 01 01 01 01 01 21 21 معدل التغذية ام/دقيقة  التشغيل

 01 01 01 01 01 01 01 01 01 الرطوبة %              
 85 91 91 91 91 91 91 91 91                          1منطقة  دراات 
 011 011 011 011 011 011 011 011 011                          0منطقة  الحرارة

 031 021 021 021 021 021 021 021 021                          4منطقة  

 001 001 001 001 001 001 001 001 001                          3منطقة  
 001 000 003 004 004 000 040   فتحة الباثق                                

 فانليا-فات األخرى: ملل اإلضا***   دقيق بذور ال مل منخفض الدهن**   دقيق قمل معامل بالحرارة  *



 ذ 

 

 تابع ملحق )أ(
ن ب المواد الخام و معايير تشغيل اهاز الباثق الم تخدمة إلنتاج عينات حبوب اإلفطار المصنعة من كًل من دقيق القمل ودقيق ( 11ادول )

 بذور ال مل وبودرة التمر و النشا 
 86 81 83 84 80 81 82 79 78 77 76 71 73 74 70 71 72 69 العينة                

011 دقيق القمل                  المكونات
* 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011 011 011
* 

011
* 

011
* 

011 011 011 011 011
*

 

011 011 011 011 

21 21 21 21 20 01 01 دقيق ال مل              %
** 01 20 01 01 20 20 20 6661** 4461** 011 011 

000 01 01 01 20 20 01 20 21 21 21 21 20 01 01 بودرة التمر        

0 
011 330

0 
330

0 
      النشا              

   

01 01 20 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 330

0 

330

0 

330

0 

330

0 

330 20 20 20 20 20 20 20 21 01 01 01 دد دد دد ال كر          

0 

330

0 

330

0 

330

0 

***اإلضافات األخرى  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ دد دد دد 

 091 091 091 091 231 091 201 201 091 201 091 091 091 090 091 241 211 241 سرعة البريمة  معايير 
معدل التغذية  التشغيل

  ام/دقيقة

21 21 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 د 21 01 الرطوبة %              
 91 80 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91                          1منطقة  دراات 
 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011                          0منطقة  الحرارة

 021 031 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 031 021 000 001 021                          4منطقة  

 001 001 001 041 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 021 211 001                          3منطقة  



 ض 

 

 001 001 001 001 005 004 004 002 002 003 000 004 005 001 000 دد دد دد فتحة الباثق                                المكونات
 فانليا-اإلضافات األخرى: ملل ***   دقيق بذور ال مل منخفض الدهن**   دقيق قمل معامل بالحرارة  *

 تابع ملحق )أ(
إلفطار المصنعة من دقيق القمل المعامل ودقيق ن ب المواد الخام و معايير تشغيل اهاز الباثق الم تخدمة إلنتاج عينات حبوب ا( 10ادول )

 بذور ال مل وبودرة التمر بدون إضافة النشا 
 014 013 012 010 011 99 98 95 90 90 94 93 92 90 91 89 88 85 العينة                

011 دقيق القمل                  المكونات
* 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011 011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011
*

 

011 011
*

 

011
*

 

20 21 01 21 21 21 01 01 01 21 01 01 91 01 دقيق ال مل              %
** 20

** 0000*

* 
20

** 01
* 

 01 20 0000 01 01 21 01 01 00 %0 00 0 20 21 01 01 91 42 بودرة التمر        
      النشا              

   

 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد

 20 20 20 20 20 01 31 31 31 21 31 31 20 دد دد دد دد دد ال كر          
***اإلضافات األخرى  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ دد دد دد دد دد دد 

 085 085 091 091 231 091 001 211 245 230 001 221 051 211 240 211 201 051 سرعة البريمة  معايير 

معدل التغذية  التشغيل
  ام/دقيقة

 01 01 01 01 01 01 دد 02 03 دد دد دد 31 21 دد 21 20 31

 8 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 02 01 8 01 00 الرطوبة %              
 51 08 91 91 91 91 81 001 59 81 81 81 91 91 55 91 91 91                          1منطقة  دراات 
 92 92 011 011 011 011 011 031 011 011 011 011 001 011 90 011 011 001                          0منطقة  الحرارة

 005 000 021 021 021 021 001 011 014 001 001 001 041 021 009 021 021 041                          4منطقة  



 غ 

 

 042 042 001 001 001 001 020 81 021 020 020 020 051 041 040 041 051 051                          3منطقة  
 040 044 001 000 000 000 دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد دد فتحة الباثق                                

فانليا-األخرى: ملل اإلضافات ***   دقيق بذور ال مل منخفض الدهن**   دقيق قمل معامل بالحرارة  *



 غ 

 

 (بملحق )
 المنتجة في التجارب المبدئية عينات الب كويتصور 

    

    

    

    

    

 (4عينة ) (3)عينة  (2)عينة  (1عينة )

 (8عينة ) (7عينة ) (6عينة ) (5عينة )

 (12عينة ) (11عينة ) (10عينة ) (9عينة )

 (16عينة ) (15عينة ) (14عينة ) (13عينة )

 (20عينة ) (19عينة ) (18عينة ) (17عينة )



 ظ 

 

 
 (بملحق )تابع 

 

   

   

   

   

 

  

 (23عينة ) (22عينة ) (21عينة )

 (26عينة ) (25عينة ) (24عينة )

 (29عينة ) (28عينة ) (27عينة )

 (32عينة ) (31عينة ) (30عينة )

 (33عينة )



 أ أ 

 

 
 (جملحق )

 المنتجة في التجارب المبدئية عينات حبوب اإلفطارصور 
 

     

    
 

     

     

  
   

     

 (5عينة ) (4عينة ) (3عينة ) (2عينة ) (1عينة )

عينة  (9عينة ) (8عينة ) (7عينة ) (6عينة )
(10) 

عينة 
(11) 

عينة 
(12) 

عينة 
(13) 

عينة 
(14) 

عينة 
(15) 

عينة 
(16) 

عينة 
(17) 

عينة 
(18) 

عينة 
(19) 

عينة 
(20) 

عينة 

(21) 

عينة 

(22) 

 (25عينة ) (24عينة ) (23عينة )

عينة 

(26) 

عينة 

(27) 

عينة 

(28) 

عينة 

(29) 

عينة 

(30) 



 ب ب 

 

 (جملحق )تابع      
 
 

     

  
 

  

     

 
 

 
 

 

    
 

 
    

عينة 
(31) 

عينة 
(32) 

عينة 
(33) 

عينة 
(34) 

عينة 
(35) 

عينة 

(36) 

عينة 

(37) 

عينة 

(38) 

عينة 

(39) 

عينة 

(40) 

عينة 
(41) 

عينة 
(42) 

عينة  (43عينة )
(44) 

عينة 
(45) 

عينة 
(46) 

عينة 
(47) 

عينة 
(48) 

عينة 
(49) 

عينة 
(50) 

عينة 
(51) 

عينة   (52عينة )
(53) 

عينة  (54عينة )
(55) 

عينة 
(56) 

عينة 
(57) 

عينة 
(58) 

عينة 
(59) 

 (60عينة )

عينة  (61عينة )
(62) 

عينة 
(63) 

عينة 
(64) 

عينة 
(65) 



 ج ج 

 

     
عينة 

(66) 

عينة 
(67) 

عينة 
(68) 

عينة 
(69) 

عينة 
(70) 



 ج ج 

 

 (د)ملحق 
 

 )ن ب المواد الخام ومعايير تشغيل اهاز الباثق لعينات حبوب اإلفطار المنتجة في هذه الدراسة(
 مجموعة األولى من حبوب اإلفطارال( 1ادول )

 PA PB PD1 PD2 PS1 PS2 PSL1 PSL2 العينة                 

011 011 دقيق القمل                  المكونات
*

 011
* 011

*
 011

*
 011

*
 011

*
 011

* 
**% 01 **% 20 %01 %20 دد دد دقيق ال مل              %

 20 %**
 01 %**

 

 دد دد دد دد دد دد دد دد بودرة التمر        

 20 20 20 20 20 20 20 20 ال كر          
***اإلضافات األخرى  

 √ √ √ √ √ √ √ √ 

 201 201 201 201 201 201 201 201 سرعة البريمة  معايير 
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 التاريخ:         االسم:                              

 
 مالحظات   العينات  المقياس الصفات

  1 6 4 3  
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      غير مقبول  الطعم
      مقبول  

      غير مقبول  القوام
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      غير مقبول  التقبل العام 
      مقبول  
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Abstract 
 

Al-Ghamdi, Fatima Ali GharmAllah. Producing Novel Food Products 

From Dates and Samh by using Oven and High Tech., Extrusion 

Technology                     (1431-2010) 

 

Supervisors: Dr. Nabila Mostafa Rashwan                    

Dr. Ibrahim Mohammad alruqaie    

 

 

The main objective of this study, conducted in Riyadh, was to 

produce new food products (biscuits and breakfast cereals) using some 

local agricultural raw materials such as the flour of Samh seeds 

(Mesembryanthemum forsskalii) and dry powder of Allabana dates being 

grown in the northern and southwestern Saudi Arabia, respectively. The 

study was conducted in three phases. The first phase involved making some 

transactions for raw materials (wheat flour) and to study their chemical and 

Rheological properties where wheat flour was subjected to a temperature of 

120º C to change its properties. Fresh dates were dried at a temperature of 

60° C, then crushed to remove seeds and the flesh was ground to powder. 

The Samh flour was used in its original crude form extract and after 50% 

reduction of the its fat contents. 

The second phase of the experiment was designed for the production 

of biscuits and breakfast cereals by dividing the samples into two groups. 

The first group included control samples using heat treated and untreated 

flour samples. Other samples (two groups) were produced using the heat 

treated wheat flour by replacement method for the biscuits and by 

addendum method for breakfast cereals. The ratios were zero, 25% and 

50% of the date powder and the same ratios for each of the raw samh flour 

and low-fat samh flour. 

In the second group mixtures of dates powder and samh flour either 

raw or low-fat were used in proportions of  25:25 , 25:50, 50:25 and 50:50 

for the preparation of biscuits or addendum (breakfast cereals) with ratios 

of 50% , 75%, and 100%. The mixture was baked for biscuits in an electric 

oven at a temperature of 130 ° C for 20 minutes while samples of breakfast 

cereals were produced using a twin extruder. 



II 

 

Based on the achieved results, the best samples determined from each 

group depending on the type of add-on which reached to seven samples 

from each of biscuits or breakfast cereals.  

In the third part, the approximate chemical analysis of the best 

produced samples were conducted. Also, individual sugars and mineral 

analysis were carried out. Physical properties of the products included 

spread rate of biscuit samples, the thermal expansion and density of 

breakfast cereals samples.  

comparing the results of sensory evaluation of biscuits and breakfast 

cereals samples produced by the two groups showed that replacing dates 

powder by 25%, 50% and 75% of the mixture (50% date powder and 25% 

samh seeds crude flour and 50% date powder and 25 % samh seeds crude 

flour, respectively) increased the general acceptability of biscuits as 

compared to the control samples. Also, it raised  the content of calcium, 

potassium, Magnesium and Sucrose in samples produced by replacing the 

mixture. Similarly, an increase in iron, copper and protein was observed in 

samples produced by replacing 25% samh low-fat flour. Whereas, the fiber 

contents of samples increased in samples produced by replacing the 

mixture by 50%, but the protein percentage was comparable to that of 

control samples.  

The results further suggested that the use of dates powder or samh 

seeds flour or the mixture of both brought an acceptance for all the sensory 

properties of breakfast cereal samples. The difference in these sensory 

properties was significant (p≤0.05) for all studied sensory characteristics. 

Overall, the results indicated that the two biscuit samples produced by 

addendum of 75% and 100% mixture (50: 25% and 50:50% of the date 

powder and samh seeds low-fat flour, respectively) were the best in the 

general acceptability in addition to the nutritional value and minerals  of  

the products. And it raised  the content of Sucrose in samples produced by 

addendum of 50% date powder. 
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