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( اإلقط معزول بروتينو , هنلدامنزوع اإلقط و , الخاماإلقط ) قطاإللى تحضير منتجات هدفت هذه الدراسة إ: الملخص
ضافتها إ يولوجية للعجائن على الخصائص الر  ضافاتثم تقييم تأثير تلك اإل, ٪7و 5و 3لى دقيق القمح بنسب إحالل وا 

على نسبة عالية من  احتوت قطاإلأظهرت النتائج أن منتجات . والخصائص الحسية لعينات خبز القوالب والخبز العربي
هذه المنتجات على نسب مرتفعة  تحتو اكما , قطاإلفي معزول بروتين ( على الوزن الجاف) ٪28‚55 تالبروتين بلغ

أثرت . على التوالي ٪1‚813 و جم188/ملجم1335منزوع الدهن  قطفي اإل تمن الكالسيوم والفسفور حيث بلغ
ينوجرام حيث انخفض معدل امتصاص الماء ومعدل زمن العجن وارتفع معامل على معايير الفار  قطاإلضافة منتجات إ

وزيادة ( المطاطية)لى إنخفاض درجة االنسيابية إلعجائن القمح  قطاإلإضافة منتجات أدت . تحمل العجن الميكانيكي
يث انخفضت درجة ح قطاإلضافة منتجات كما تأثرت معايير األميلوجرام بإ (ستنسوجراممعايير االك) شدالمقاومة لل

 قطاإلزاد حجم الرغيف والحجم النوعي لخبز القوالب عند اضافة  .اللزوجة القصوى للعجينة مقارنة بالعينة الضابطة
 أدت إضافة. ضافة معزول البروتين عند كل نسب االحاللإهذه المعايير عند  توانخفض, منزوع الدهنقط الخام واإل

معنوي في الصفات الحسية لخبز القوالب تحسن لى إالدهن بكل نسب االحالل ع و منز  واإلقط ٪3الخام بنسبة  قطاإل
 .في القيم الحسية لخبز القوالب حوظلى انخفاض ملإ ٪7و 5بنسب بروتين اإلقط الخام ومعزول اإلقط كما أدت إضافة 

الخبز العربي مع لى تماثل الصفات الحسية لعينات إفي صناعة الخبز العربي  ٪3بنسبة  قطاإلإضافة منتجات أدت 
التقييم الحسي للخبز لى انخفض في معايير إ ٪7و 5في المقابل أدت إضافة تلك المنتجات بنسب , العينة الضابطة

 .العربي
 

 المقدمة
من منتجات األلبان المتخمرة وينتج ويستهلك في مناطق ( والجميد وله عدة أسماء منها المضير) قطاإل

إنتاج  لويفض (Abu-Lehia, 1987)ار العربية المجاورة قطاإلشمال المملكة العربية السعودية وبعض 
-Al-Ruqaie and El)من حليب الماعز واألغنام ويمكن أن ُيصنَّع من حليب اإلبل واألبقار  قطاإل

Kanhal, 1986) . مجففة من حليب الضأن أو الماعز تصنع تقليديًا  ةعبارة عن أقراص صغير  قطاإلو
الماء بالطبخ ثم عصر اللبن المتخمر  ثم إنتاج اللبن الفرز والتخلص منبتحويل الحليب إلى لبن رائب 
وقد . (Al-Mohizea et al., 1988)أخيرًا بتعريضه ألشعة الشمس  قطاإلللتخلص من الماء ويجفف 
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البدو الغذائية ويعتبر  اتقط يعتبر جزء أساسي من مكونات وجباإلأن  Sawaya et al. (1984)ذكر 
و  ٪35في اإلقط الخام بلغت نسبة البروتين والكالسيوم . رًا جيدًا للبروتين والكالسيوممصد

 (Nutrients)تدعيم األغذية بالمغذيات (. 8818الجبير وآخرون, )على التوالي  جم188/ملجم1115
ن السياسات الغذائية التي ُتوصي بها منظمات ذات عالقة بالغذاء والتغذية مثل منظمة األغذية م

منتجات المخابز في مقدمة تعتبر . (FAO/WHO, 1992)ة يوالزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالم
من أهم الخبز ومكونات غذائية تقليدية وغير تقليدية ويعتبر بمصادر  يمكن تدعيمهااألغذية التي 

 Siddig et)منتجات المخابز التي تستهلك على نطاق عالمي وبكميات كبيرة مقارنة بالمنتجات األخرى 

al., 2009) . في اآلونة األخيرة ُأقترحت مصادر جديدة من األغذية الوظيفية مثل األلياف الغذائية
القيمة التغذوية من أجل تدعيم منتجات المخابز لرفع  (Bioactive)والمواد النشطة حيويًا 

(Ktenioudaki et al., 2013) .تستخدم فقط لرفع القيمة التغذوية, بل ال لمنتجات المخابر  والمدعمات
 .(Ziobro et al., 2013)الحفظ  فترةلزيادة تقبل المنتج وأيضًا إلطالة  ةين الصفات الحسيلتحس

أهمية دراسة الخصائص الريولوجية لمنتجات المخابز على مدار السنوات, تم التأكيد على  
فإن جودة المنتج الُمصنَّع من هذه  (dough)وعندما يحدث تغيُّر في الخصائص الريولوجية للعجينة 

مثاًل إضافة بروتين البقوليات لدقيق القمح تؤثر على . (Ktenioudaki et al., 2013)العجينة تتغير 
لريولوجية لعجائن دقيق القمح, وهذا التأثير يمكن قياسه باستخدام أجهزة تعتمد على الخصائص ا

 .(Mohammed et al., 2012)المؤشرات الريولوجية للعجائن 
االهتمام  مع زيادةزاد االهتمام باستخدام مكونات األلبان المتخمرة في تدعيم المنتجات الغذائية  

ة, وتشمل منتجات األلبان المتخمرة منتجات ُتصنَّع تقليديًا في بالتأثيرات الصحية المرغوبة لألغذي
نطاق محلي ومحدود وهذه األغذية التقليدية أو الشعبية تعتبر مصادر جيدة للبروتين والمعادن مثل 

أن إضافة اللبن لدقيق ( 1528)وقد ذكر مصطفى . (Yasin and Shalaby, 2013)الكالسيوم والفسفور 
كما أظهرت دراسة . الغذائية م الرغيف باإلضافة إلى رفع قيمتهن لون وحجالقمح أدى إلى تحسي

Tulbek (2002) م ببروتينات اللبن أدى إلى تحسن في اللون والشكل ودرجة التقبلخبز المدعَّ أن ال. 
يعد القمح ومنتجاته من األغذية الرئيسية في المجتمع السعودي, وتهدف هذه الدراسة إلى  

إلى دقيق القمح بنسب إحالل ( الخام والدقيق منزوع الدهن ومعزول البروتين) قطاإلإضافة منتجات 
على  قطاإلمختلفة بغرض تدعيمه بمصادر غنية بالبروتين وبالمعادن ثم دراسة تأثير إضافة منتجات 
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ع خبز القوالب والخبز العربي يالخصائص الريولوجية لعجائن القمح بنسب اإلحالل المختلفة وتصن
 .المذكورة ودراسة صفات الجودة لعينات الخبز قطاإلالمحتوية على منتجات 

 
 المواد والطرق

 المواد
متتتن إنتتتتاج المؤسستتتة العامتتتة لصتتتوامع الغتتتالل ( ٪75نستتتبة استتتتخالص )استتتتخدم دقيتتتق القمتتتح 

وستمن , (, هولنداFarmipanفرميبان )وخميرة فورية جافة معبئة تحت تفريغ , ومطاحن الدقيق بالرياض
 – Goodyقتتتودي )نبتتاتي ختتتالي متتتن متتتواد االستتتتحالب, يحتتتتوي علتتى زيتتتت فتتتول الصتتتويا وبتتتذور القطتتتن 

 Bakematوُمَحسن تجاري للخبز يحتوي إنزيم ألفا أميليز من إنتاج بكمات , (لمتحدة األمريكيةالواليات ا
 .المملكة العربية السعودية –

 ةكهربائيتتتتتت ةحنتتتتتتمطب وُطِحتتتتتتنَ متتتتتتن الستتتتتتوق ( المصتتتتتتنع متتتتتتن حليتتتتتتب المتتتتتتاعز) قتتتتتتطاإل تتتتتتتم شتتتتتتراء
يبتة فتي الحجتم متن جزيئتات التدقيق إلتى جزيئتات قر  Retsch OmbH 5657 HAAN, Germanyموديتل

لحتتين استتتخدامها فتتي  م°3محكمتتة القفتتل وحفظتتت فتتي الثالجتتة علتتى درجتتة حتترارة ووضتتعت فتتي عبتتوات 
 .التحليل
 الطرق

 منزوع الدهن قطاإلتحضير  -1
لمحللين الكيميائيين ل األمريكيةلجمعية لالمعتمدة  بالطرق منزوع الدهن قطاإلهز دقيق جُ 

(AOAC, 2000)  ينة والتحرك بمحرك مل من مذيب الهكسان لكل واحد جرام ع 5بإضافة
ساعة ثم تركت العينة لتترسب  83لمدة   (Jake U Kunkel KG IKA-WERK, type RW15)كهربائي

ساعة ثم وضعت في عبوات  83وتبع ذلك إزالة المذيب وتجفيف العينة على درجة حرارة الغرفة لمدة 
 .مها في التحليللحين استخدا م°3الجة على درجة حرارة محكمة القفل وحفظت في الث

 قطاإلمعزول ضير حت -2
( متتل متتاء مقطتتر18/جتتم1) ةمنتتزوع التتدهن إلتتى متتاء مقطتتر بنستتب قتتطاإلوزن متتن دقيتتق  ُأضتتيف

 8‚1 بإضتتافة( 18-5‚5) المحلتتول عنتتد  pHبطدقيقتتة ثتتم ُضتت 15ب ميكتتانيكي لمتتدة رك الخلتتيط بمقلتتُحتتو 
 .في التحريك لمدة ساعة عند درجة حرارة الغرفة ارستمر الصوديوم مع اال دوكسيعياري من محلول ايدر 
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ستتتعمل أُ و , دقيقتتة 88لمتتدة ( دقيقتتة/لفتتة3588)ستتتخلص البتتروتين التتذائب بتتإجراء طتترد مركتتزي أُ 
صتل اري محلتول حتامض هيتدروكلوريك حتتى و عيت 8‚1 المستخلص القاعتدي لترستيب البتروتين بإضتافة

pH  لمتدة ( دقيقتة/لفة3588)مع البروتين الراسب بإجراء طرد مركزي للخليط وجُ ( 3‚5-3)المحلول بين
 UNI TOP 6005) موديتل Freeze Dryerبجهتاز  (Freeze-drying)عمليتة تجفيتد  وُأجريتت, دقيقتة 88

The Virtis Company, N.Y. USA)  ُحتن لمستحوق للبتروتين المعتزول للحصتول علتى بتروتين جتاف ط
 .االستخدامم لحين °3 فظ عندوحُ , ناعم

 التركيب الكيميائي -3
لمحللين ألمريكية لجمعية االحسب الطرق المعتمدة من  قطاإلدر التركيب الكيمائي لمنتجات قُ 

البروتين بطريقة و  AOAC-935.29بطريقة حيث قدرت الرطوبة (A.O.A.C , 2000) الكيميائيين 
AOAC-988.05  الرماد بطريقة وAOAC-942.05  الدهن  بطريقةوAOAC-963.15   الكالسيوم و

 .AOAC  (2000)والفسفور بجهاز االمتصاص الذري حسب طرق 

 قطاإلمنتجات تقدير الخصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح و  -4
, الختام قتطاإلالمعايير الريولوجية لعجائن دقيق القمح وعجائن دقيق القمح المخلتوط متع  درست

حسب الطرق , ٪ على التوالي7و  5و  3بنسبة إحالل , قطاإلومعزول بروتين , المنزوع الدهن قطاإلو 
باستتتتخدام جهتتتاز الفتتتارينوجراف  (AACC, 1983)المعتمتتتدة متتتن الجمعيتتتة األمريكيتتتة لكيميتتتائي الحبتتتوب 

(AACC, 54-21)  واإلكستنستتوجراف(AACC, 54-10)  واألميلتتوجراف(AACC, 22-10)  وجميتتع هتتذه
 .من شركة برا بندر األلمانية األجهزة

 طريقة إنتاج الخبز وتقويم جودته -5
 Straight)استعملت طريقة العجن المباشر  :Pan Bread( خبز القوالب)لخبز التوست ا - أ

dough) رقم )الحبوب  يإلنتاج الخبز وفقُا للطريقة المعتمدة من الجمعية األمريكية لكيميائي
( 1جدول )مع بعض التعديل, حيث جهزت مكونات العجينة  (AACC, 1983)( أ18-18

٪ 3٪ خميرة فورية و 3و ( رطوبة ٪13على أساس )جرام 1888على أساس وزن الدقيق 
٪ محسن تجاري وكمية من الماء 8.815٪ سكر, و 5٪ ملح طعام, و 8سمن نباتي, 

ثم خلطت  اعتمدت على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف,
 – Tyrone)جميع هذه المكونات بعد ذلك دفعة واحدة في عجان شركة تايرون التايوانية 
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Tiwan)  إلى زمن العجن تبعًا لمنحنى الفارينوجرام للحصول على العجينة المثالية, ثم نقلت
العجينة بعد تكويرها ووضعها في وعاء التخمير إلى خزانة التخمير إلجراء عملية التخمير 

 إنتهاء فترة التخمير٪ وبعد 25م ورطوبة 38دقيقة على درجة حرارة  38ولى للعجينة لمدة األ
الث قطع وزن كل جريت عملية تفريغ العجينة من الغازات, ثم قسمت العجينة إلى ثأُ األولي 
عادتها إلى خزانة التخمير كل منها ووضعها في قالب الت تور كُ جم و  558منها  مرة خمير وا 

مرارها في جهاز تشكيل كهربائي  تغر دقيقة, ثم فُ  88ثانية لمدة  العجينة من الغازات وا 
وأعيدت مرة أخرى ( سم7×6×88)لتشكيلها إلى شكل الرغيف, ثم وضعت في قوالب أبعادها 

دقيقة وبعد انتهاء فترة التخمير وضعت  38إلى خزانة التخمير إلجراء تخمير نهائي لمدة 
دقيقة  88لمدة ( .National Coشركة ناشونال األمريكية )ار القوالب في فرن خبز كهربائي دو 

دقيقة بعد انتهاء عملية الخبز, ثم قيست  38األرغفة لمدة  تدُبر ثم . م885عند درجة حرارة 
 (Malcom, B.,2002)لذي يعتمد على إحالل بذور اللفت أحجام األرغفة بمقياس حجم الرغيف ا

 

 .(Pan Bread)المكونات الداخلة في صناعة خبز القوالب (. 1)جدول   

 ٪ وناتلمكا
 (جم)الوزن 

Control 

 العينة الضابطة
3٪ 5٪ 7٪ 

 538 558 578 1888 188 دقيق
 78 58 38 -- -- خام إقط
 658 653 668 678 78-68 **ماء

 38 38 38 38 3 خميرة
 58 58 58 58 5 سكر
 88 88 88 88 8 ملح

 38 38 38 38 3 سمن نباتي
 8.15 8.15 8.15 8.15 8.815 ُمحسن

 .اعتمدت كميته على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف ** 
 .يضاف كل من اإلقط المنزوع الدهن ومعزول بروتين اإلقط بنفس نسب اإلقط الخام في الجدول: مالحظة 

 
فتي صتناعة  (Mousa & Al-Mohizea, 1987)استتخدمت طريقتة : Pita Breadالخبزز العربزي  - ب

جتتم 1888التتدقيق  علتتى أستتاس وزن( 8جتتدول )الخبتتز العربتتي حيتتث جهتتزت مكونتتات العجينتتة 
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 ٪ ملتتتتتتح, ومحستتتتتن تجتتتتتتاري1٪ ستتتتتكر, 5٪ خميتتتتترة فوريتتتتتتة, 3و( رطوبتتتتتتة ٪13اس علتتتتتى أستتتتت)
ل جهتتاز ٪, وكميتة متتن المتتاء اعتمتتدت علتتى درجتتة االمتصتتاص المثلتتى للتتدقيق متتن ختتال8‚815

الفتارينوجراف, ثتتم ُخلطتت جميتتع هتذه المكونتتات بعتتد ذلتك دفعتتة واحتدة فتتي عجتان شتتركة تتتايرون 
إلتتتى زمتتتن العجتتتن تبعتتتًا لمنحنتتتى الفتتتارينوجرام للحصتتتول علتتتى  (Tyrone – Taiwan)التايوانيتتة 

العجينة المثالية, ثم نقلت العجينة بعد تكويرها ووضتعها فتي وعتاء التخميتر إلتى خزانتة التخميتر 
أجريت  إنتهاء فترة التخمير األولي٪, وبعد 25م ورطوبة 38دقيقة على درجة حرارة  38مدة ل

وتتم تكويرهتا ( جتم 158)عملية تفريغ العجينة من الغتازات, ثتم قستمت إلتى قطتع وزن كتل منهتا 
 88بواسطة اليتد ووضتعت فتي قوالتب التخميتر, ثتم أعيتدت إلتى خزانتة التخميتر مترة أخترى لمتدة 

إلتتى شتتكل الرغيتتف المفتترود بواستتطة النشتتابة  كلتلعجينتتة متتن الغتتازات, ثتتم ُشتتا تغتتفر دقيقتتة, ثتتم 
دقيقة في  35ملم وتركت للتخمير النهائي 6سم وسمك 8بقطر ( الشريك وهي أسطوانة خشبية)

دقيقتة, ثتم تركتت  8م لمدة 358مكان دافئ وذلك قبل خبزها في فرن خاص على درجة حرارة 
 (. التقييم الحسي)دقيقة قبل تقديمها للتحكيم  38لتبرد على شبك معدني لمدة 

 
 .(Pita Bread)المكونات الداخلة في صناعة الخبز العربي المفرود (. 2)جدول 
 

 المكونات
 
٪ 

 (جم)الوزن 
 العينة الضابطة

 ٪7 ٪5 ٪3 (دقيق القمح)
 538 558 578 1888 188 دقيق
 78 58 38 -- -- خام إقط
 653 652 663 658 78-68 **ماء

 38 38 38 38 3 خميرة
 58 58 58 58 5 سكر
 18 18 18 18 1 ملح
 8.15 8.15 8.15 8.15 8.815 ُمحسن

 .اعتمدت كميته على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف ** 
 .يضاف كل من اإلقط المنزوع الدهن ومعزول بروتين اإلقط بنفس نسب اإلقط الخام في الجدول: مالحظة  
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 التقييم الحسي للخبز-6

صتتفات رغيتف الخبتز فتي اليتتوم التتالي متن الخبتتز  تتم تقيتيم :تقزويم صزفات رفيززف الخبزز القوالززب - أ
, ودرجة تشقق قشرته على السطح والجوانتب Symmetryوشملت الصفات درجة تجانس الرغيف 

Break and Shred  ولتون قشترة الرغيتفCrust color  وقتوام وتحبتبGrain and Texture  وكتان
مقبول ورقم ( 5)يعني أقل درجة قبول ورقم ( 1)حيث أن رقم ( 18-1)ذلك حسب درجة القبول 

حكمتتين متتن منستتوبي قستتم م 18يعنتتي أعلتتى درجتتة قبتتول, وكتتان فريتتق التحكتتيم مكونتتًا متتن( 18)
 .العينات عشوائياً وقد قدمت لهم  ,بكلية علوم األغذية والزراعة ,علوم األغذية والتغذية

صفات رغيف الخبز والتي شملت المظهر الختارجي  تم تقييم: تقويم صفات رفيف الخبز العربي - ب
لتتون )لي والمظهتتر التتداخ( لتتون ستتطح الرغيتتف, الشتتكل ودرجتتة التناستتق, درجتتة التشتتقق والتكستتر)

اللبابة, ملمس وقوام اللب, الرائحة والطعم, مدى تماثل الطبقة العلوية مع الطبقة السفلية, التقيتيم 
( 1)حيتث أن رقتم ( 5-1), وكتان ذلتك حستب درجتة القبتول (العام بصفة عامتة للمظهتر التداخلي

 18متتن يعنتتي أعلتتى درجتتة قبتتول, وكتتان فريتتق التحكتتيم مكونتتًا ( 5)يعنتتي أقتتل درجتتة قبتتول, ورقتتم 
وقتد قتدمت لهتم   ,بكلية علوم األغذيتة والزراعتة ,محكمين من منسوبي قسم علوم األغذية والتغذية

 .العينات عشوائياً 
 
 حصائيالتحليل اإل   -7
تتتأ  التحليتتتل اإلحصتتتائي للنتتتتتائج المتحصتتتل عليهتتتا بحستتتتاب المتوستتتط الحستتتابي واالنحتتتتراف  يَ رِ ج 

 استعملالبيانات بطريقة تحليل التباين, وكذلك  وحللت ,(SAS, 1990)المعياري باستخدام برنامج ساس 
 Duncan’s New Multiple) ٪8‚5عند مستوى احتمال  المتوسطاتمتعدد الحدود لمقارنة اختبار دنكن 

Range Test). 

 
 والمناقشة النتائج

 :قطاإلالتركيب الكيميائي لمنتجات  -1
نسب الرطوبة, البروتين, الدهون, الرماد, الكربوهيدرات, الكالسيوم والفسفور في ( 3)جدول رقم يوضح 

الخام  قطاإلويالحظ ارتفاع نسبة الدهون في . بروتين اإلقط معزولاإلقط منزوع الدهن و الخام و  قطاإل
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كما أن نسبة . بروتين اإلقط منزوع الدهن ومعزولاإلقط مقارنة بعلى الوزن الجاف ( 13٪‚31)
 31‚67 وتصل إلى( جافالوزن ال بناًء على) قطاإل٪ في معزول بروتين 28‚55البروتين تصل إلى 

الخام ومنزوع  قطاإلكما تتميز منتجات . منزوع الدهن على التوالياإلقط الخام و  قطاإلفي  ٪51‚31 و
منزوع الدهن بنسبة عالية من , ويتميز إلقطاكعزول بروتين الدهن بنسب عالية من الكالسيوم مقارنة ب

ونتائج هذه الدراسة متقاربة كما ورد في دراسة  .بروتين اإلقط الخام ومعزول قطاإلالفسفور مقارنة ب
Sawaya et al. (1984)  7‚5و  15‚3 ,35‚5 الخام حيث بلغت قطاإلللبروتين والدهن والرماد في٪ 

 قطاإلنتائج هذه الدراسة متقاربة في نسب البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم في  وأيضاً , على التوالي
ن إضافة أ( 8887)خرون آوقد ذكر أحمد و (. 8818)خرون الخام كما ورد في دراسة الجبير وآ

الى دقيق القمح أدت الى زيادة معنوية لنسبة البروتين في دقيق ( بروتين ٪75)معزول بروتين اللوبيا 
أن الخبز المصنع من دقيق القمح المدعم بمعزول Alu’datt et al. (8818 ) أورد  أيضاً . القمح

غير يائية والتغذوية مقارنة بالخبز في الصفات الفيزيوكيم اً أظهر تحسن ٪15بروتين الشعير بنسبة 
 .مدعمال
 

 .قطالتركيب الكيميائي لمنتجات اإل(. 3)جدول 
 فسفور كالسيوم كربوهيدرات رماد دهون بروتين رطوبة العينات
اإلقط 
 الخام

13.81 
±8.825 

35.23 
±8.131 
(31.67) 

11.35 
±8.813 
(13.31) 

6.18 
±8.825 
(7.85) 

38.61 
(53.37) 

11358.88 
±58.88 

8.253 
±8.886 

دقيق اإلقط 
 منزوع الدهن

15.33 
±8.133 

33.33 
±8.355 
(51.31) 

1.53 
±8.152 
(8.85) 

5.28 
±8.858 
(6.27) 

33.37 
(35.53) 

13358.88 
±158.88 

1.813 
±8.886 

معزول 
بروتين 
 اإلقط

13.13 
±8.336 

78.88 
±8.336 
(28.55) 

8.37 
±8.882 
(8.33) 

5.37 
±8.187 
(6.12) 

11.18 
(18.28) 

5858.88 
±158.88 

8.683 
±8.885 

  (.3=ن)االنحراف المعياري  ±المتوسط 
 مئويتتة, الكالستتتيوم كجتتزء فتتي المليتتون  ةالرطوبتتة, البتتروتين, دهتتون, رمتتتاد, كربوهيتتدرات كنستتب(ppm) الفستتتفور ,

 .ئويةة مكنسب
  ومجموع متوسط المكونات األخرى 188الكربوهيدرات حسبت بالفرق بين. 
 قيم البروتين, الدهون, الرماد, الكربوهيدرات بين األقواس ُحسبت على أساس الوزن الجاف. 
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 :قطاإلمنتجات لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع  ممعايير الفارينوجرا -8
منزوع  قطاإلو معايير الفارينوجراف لعجائن دقيق القمح وعجائن دقيق القمح ( 3)يوضح الجدول رقم 

الماعز, حيث كان معدل  إقطمع  ٪7و 5و 3المخلوط بنسب اإلحالل  قطاإلبروتين الدسم ومعزول 
أعلى من معدل امتصاص عجائن دقيق القمح المخلوط ( دقيق القمح)امتصاص الماء للعينة الضابطة 

عند نسب  قطاإلبروتين ومعزول  هنمنزوع الدواإلقط الخام  قطاإلمن ٪ 7و 5و 3 بنسب إحالل
لى إدرجات حرارة عالية يؤدي  لىإأن تسخين اللبن Dalqleish (1558 )وقد ذكر  ٪5, 3اإلحالل 

حالل ند اإلبينما عو  .لى انخفاض معدل امتصاص الماءإدنترة كاملة لبروتينات الشرش ويؤدي ذلك 
بروتين في معزول ن معدل امتصاص الماء كان أعلى فإ٪ 7إحالل  ةعند نسب قطاإلبروتين بمعزول 

 waterحيث يرجع سبب ذلك لقدرة معزول بروتين اإلقط على ربط الماء  مقارنة بالضابطة قطاإل

holding capacity. 
منزوع الدهن المخلوط  قطاإلفاض زمن العجن لعجائن دقيق القمح الخام و أظهرت النتائج انخ

 مقارنة بالعينة الضابطة,٪ 3عند نسب اإلحالل  قطاإل بروتين ٪ ومعزول7و 5و 3 بنسب اإلحالل
عند نسب  قطاإلبروتين ن القمح المضاف لها معزول لعجائ الدراسة زيادة زمن العجن ظهرتأكما 

المانع )ذ يتميز الدقيق القوي بزمن عجن طويل إ, ويدل زمن العجن على جودة البروتين ٪7اإلحالل 
الخام  قطاإلن ثبات عجائن دقيق القمح المخلوط ب, كما أظهرت النتائج انخفاض زم(م1555والعمري 

٪ 5و 3عند نسب اإلحالل  قطاإلبروتين ومعزول  ٪7و 5و 3بنسب اإلحالل  منزوع الدهن قطاإلو 
كما كان هناك ارتفاع في معامل تحمل العجن الميكانيكي ( دقيق القمح)مقارنة بالعينة الضابطة 

( قوام الفرق بين قمة المنحنى عند أقصى قوام وقمة المنحنى بعد خمس دقائق من الوصول ألقصى)
عند نسب الخام  قطاإل٪ و 7و 5و 3 بنسب اإلحالل هنمنزوع الد قطاإللعجائن دقيق القمح المخلوط 

بينما أدى  ,مقارنة العينة الضابطة٪ 5و 3عند نسب اإلحالل  قطاإل بروتين ومعزول ٪7و 5اإلحالل 
 .إلى انخفاض ملحوظ في معامل تحمل العجن ٪7عند نسب اإلحالل  قطاإلبروتين الل بمعزول حاإل

الجلوتين تبدي زيادة في معامل التحمل  –أن األصناف المنخفضة ( 1555)وقد ذكر المانع والعمري 
 .للعجن الميكانيكي وقصرا من زمن العجن
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 .مختلفة لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع منتجات اإلقط بنسب إحالل *معايير الفارينوجرام(. 4)جدول 
 
 
 اتالعين

**
ص 

صا
 امت

سبة
ن

اء 
 للم

قيق
الد

(٪) 

جن 
 الع

زمن
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ت ال
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زمن (
يقة
دق

اف (
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(
يقة
دق

) 

مل 
 تح

مل
معا

ي 
نيك
ميكا

ن ال
عج
ال (

ندر
براب
دة 
وح

) 

 87.8 13.3 18.5 7.2 67.1 (دقيق بودرة)العينة الضابطة 
 87.8 13.3 18.3 6.2 66.8 مخا إقط٪ 3+ ٪ دقيق بودرة 57
 82.8 18.8 18.7 6.5 65.3 مخا إقط٪ 5+ ٪ دقيق بودرة 55
 38.8 11.3 2.5 6.2 65.8 مخا إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة 53

 38.8 11.3 5.8 6.5 66.3 الدهن عمنزو  إقط٪ 3+ ٪ دقيق بودرة 57
 38.8 18.8 5.7 7.8 65.2 منزوع الدهن إقط٪ 5+ ٪ دقيق بودرة 55
 35.8 11.1 5.5 7.3 65.3 منزوع الدهن إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة 53
 58.8 5.5 2.5 7.8 65.7 قطمعزول بروتين اإل٪ 3+ ٪ دقيق بودرة 57
 33.8 18.1 11.5 7.2 66.7 قطمعزول بروتين اإل٪ 5+ ٪ دقيق بودرة 55

 83.8 12.6 17.1 18.8 67.8 قطمعزول بروتين اإل+ ٪ دقيق بودرة 53
 
 تم تحديد التكرار التجريبي لمعايير الفارينوجراف عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامل  *

 .٪, وذلك باستعمال دقيق العينة الضابطة5االختالف لثالث مكررات حد      
 .٪ رطوبة13نسبة امتصاص الدقيق للماء محسوبة على أساس  **

 
 قطاإلمنتجات لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع  ممعايير االكستنسوجرا -3

عجائن دقيق القمح المخلوط مع و لعجائن دقيق القمح  ممعايير االكستنسوجرا( 5)يوضح الجدول رقم 
إذ  على التوالي ٪7و 5و 3 بنسب إحالل اإلقط  معزول بروتينو  منزوع الدهن قطاإلخام و ال قطاإل

وانخفاض درجة  اومة النسبية للشد والرقم النسبيأدت هذه النسب إلى زيادة كل من المرونة والمق
زيادة المرونة وانخفاض . مقارنة بالعينة الضابطة المحتوية على دقيق القمح فقط" المطاطية"االنسيابية 
يمكن أن , قطاإلفي العجائن المخلوطة مع منتجات ( ٪7و 5و 3)حالل ب اإلمع كل نسالمطاطية 

في جلوتين ( SH -)ة مجموعات الشيول أكسديماثل عمل المواد المؤكسدة وهو  قطاإللى أن إيرجع 
 (.م8818, خرونالجبير وآ)جينة وتقليل تمددها لى تقوية العالقمح مما يؤدي إ
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عنزد ) قزطلعجزائن دقيزق القمزح والمخلزوط  نسزب إحزالل مختلفزة مزع منتجزات اإل *معايير االكستنسزوجرام(.  5)جدول 
 (.دقيقة 45

درجة االنسياب  العجائن
 (المطاطية( )ملم)

cmالمساحة
أقصى مقاومة للشد  2

 (المرونة)
 B.Uوحدة برابندر 

المقاومة النسبية 
 **للشد

 B.Uوحدة برابندر 

***الرقم النسبي
 

 العينة الضابطة
 (القمحدقيق )

a156.33 
±5.77 

c188.67 
±5.21 

c365.67 
±81.73 

c358.33 
±18.81 

c8.87 
±8.85 

٪ دقيق القمح 57
 خام إقط٪ 3+ 

b131.33 
±8.58 

bc185.88 
±3.81 

b578.88 
±12.58 

b373.67 
±83.68 

b3.73 
±8.85 

+ ٪ دقيق القمح 55
 خام إقط٪ 5

b188.33 
±8.51 

ab116.33 
±3.81 

a788.33 
±17.72 

b555.33 
±16.26 

a3.27 
±8.88 

٪ دقيق القمح 53
 إقط خام٪ 7+ 

b183.67 
±5.87 

a112.88 
±7.53 

a787.33 
±81.18 

a682.33 
±85.57 

a5.18 
±8.36       

 العينة الضابطة
 (دقيق القمح)

a156.33 
±5.77 

c188.67 
±5.21 

c365.67 
±81.73 

c358.33 
±1881 

d8.86 
±8.85 

٪ دقيق القمح 57
 خام إقط٪ 3+ 

 منزوع الدهن

b133.67 
±7.63 

a188.53 
±11.53 

b655.33 
±83.53 

b553.67 
±86.82 

c3.13 
±8.15 

+ ٪ دقيق القمح 55
 هنمنزوع الد إقط٪ 5

b187.33 
±6.58 

ab188.33 
±5.87 

ab628.13 
±88.13 

b552.67 
±85.88 

b3.78 
±888 

+ ٪ دقيق القمح 53
 هنمنزوع الد إقط٪ 7

c185.88 
±8.88 

a113.67 
±7.83 

a731.88 
±31.38 

a665.88 
±82.75 

a6.18 
±8.33       

 العينة الضابطة
 (دقيق القمح)

a156.33 
±5.77 

a188.67 
±5.21 

c365.67 
±81.73 

d358.33 
±18.81 

d8.86 
±8.85 

٪ دقيق القمح 57
معزول ٪ 3+ 

 بروتين اإلقط

a151.67 
±11.67 

a116.33 
±15.83 

a585.33 
±37.88 

c355.88 
±12.73 

c8.23 
±8.88 

+ ٪ دقيق القمح 55
معزول بروتين ٪ 5

 اإلقط

a132.33 
±8.82 

a188.33 
±6.65 

a575.33 
±83.26 

b322.88 
±11.13 

b3.38 
±8.88 

٪ دقيق القمح 53
معزول ٪ 7+ 

 بروتين اإلقط

b181.88 
±1.73 

a181.67 
±7.57 

a713.88 
±88.71 

a682.67 
±17.83 

a5.13 
±8.15 

االنحراف المعياري لثالث مكررات, المتوسطات ذات األحرف اإلنجليزية المتشابهة في العمتود الواحتد لكتل  المتوسط  *
 .(P0.05)منتج غير مختلفة معنويًا 

 (.المنحنى)سم من بداية االكستنسوجرام  5المقاومة النسبية للشد على بعد  **
 المقاومة النسبية للشد            ***

 درجة االنسيابية                تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت=  هو حاصل قسمة المقاومة النسبية للشد ودرجة االنسيابية( المعامل النسبي)الرقم النسبي 
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 قطاإلمنتجات لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع  ممعايير األميلوجرا -4

التي تم الحصول عليها حيث أثرت نسب إحالل  ميلوجرامأهم معايير األ( 6)يوضح الجدول رقم 
على درجة  اً كبير  اً ٪ تأثير 7و 5و 3 قطاإل بروتين منزوع الدهن ومعزول قطاإلالخام و  قطاإلمسحوق 

اللزوجة القصوى حيث أدت هذه النسب إلى خفض درجة اللزوجة القصوى للعجينة مقارنة بالعينة 
, كما أدى ذلك إلى انخفاض في درجة حرارة اللزوجة القصوى مقارنة بالعينة (دقيق القمح)الضابطة 
رجة اللزوجة في معزول الدهن حدث ارتفاع في د 5حالل عدا في نسبة اإل (دقيق القمح)الضابطة 

 5عند نسب اإلحالل الخام  قطاإليالمعاملة , كما أدت (دقيق القمح)رنة بالعينة الضابطة القصوى مقا
عند نسب اإلحالل  قطاإلبروتين معزول و  ٪7و 5و 3 عند نسب اإلحالل منزوع الدهن قطاإلو  ٪7و
أي كانت درجة حرارة بداية التهلم أعلى من درجة حرارة بداية  ,تأخر درجة حرارة بداية التهلمإلى  7٪

عند  قطاإلبروتين ومعزول ٪ 3عند نسبة اإلحالل الخام  قطاإلفي أما  ,التهلم في العينة الضابطة
 .درجة حرارة العينة الضابطةل من أق٪ فكانت درجة حرارة بداية التهلم 5و 3نسب اإلحالل 

 .لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع منتجات اإلقط بنسب إحالل مختلفة *ممعايير األميلوجرا(. 6)جدول 

 ٪ نسبة العينات
 اإلحالل

 خصائص األميلوجراف
 درجة حرارة 
 (م)تهلم النشا 

 الحد األقصى للزوجة
 (وحدة برابندر)

درجة الحرارة عند الحد 
 (م)األقصى للزوجة 

 عينة ضابطة
 27.5 518.8 68.3 -- (دقيق القمح)

 26.6 585.8 55.3 ٪3 خامإقط 
 26.6 285.8 61.8 ٪5 خامإقط 
      26.7 756.8 61.8 ٪7 خامإقط 

 26.2 252.8 68.7 ٪3 منزوع الدهنإقط 
 27.2 235.8 68.7 ٪5 منزوع الدهنإقط 
      27.8 752.8 61.1 ٪7 منزوع الدهنإقط 
 27.8 587.8 52.5 ٪3 بروتين اإلقط معزول
 26.2 281.8 55.5 ٪5 بروتين اإلقط معزول
 27.3 771.8 68.5 ٪7 بروتين اإلقط معزول

تم تحديد التكرار التجريبي لمعايير األميلوجرام عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامتل االختتالف لتثالث  *
 .٪ وذلك باستعمال دقيق العينة الضابطة5 عنمكررات 
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 (Pan Bread) خبز القوالبالخصائص الطبيعية لعينات على  قطاإلمنتجات تأثير إضافة  -5

خصائص جودة خبز القوالب المصنع من دقيق القمح, وخبز القوالب المحتوي ( 7)الجدول رقم  يوضح
يالحظ من . ٪7و 5و 3 بنسب إحالل قطاإلبروتين معزول و  هنمنزوع الد قطاإلالخام و  قطاإلعلى 

عند الدهن منزوع  قطاإلالخام و  قطمن اإل حجم الرغيف المصنعالجدول أن هناك زيادة معنوية في 
ينما أدت إلى انخفاض معنوي في األرغفة ب, (العينة الضابطة)من دقيق القمح  ٪5و 3نسب اإلحالل 

 الحجم النوعي للرغيف فروق معنوية في٪ و 7و 5و 3حالل إ بنسب  قطاإلالمصنعة من معزول 
 إقطمن  ٪5و 3واألرغفة المصنعة من نسب إحالل ( العينة الضابطة)المصنع من دقيق القمح 

ومن  .قطاإلبروتين معزول من  ٪7و 5و 3حالل إ بنسب و هنقط منزوع الداإلمن  ٪7و  الماعز
لعجائن القمح أثرت بدرجات متفاوتة على صفات الجودة  قطاإلهذه النتائج يتضح أن إضافة منتجات 
أن إضافة دقيق الحمص  Mohammed et al. (2012)وقد ذكر , الطبيعية لخبز القوالب والخبز العربي

 .الى عجائن القمح أثرت على حجم وقوام الخبز
 .اإلقط بنسب إحالل مختلفة  المحتوية على  منتجات (Pan Bread)الخصائص الطبيعية لعينات خبز القوالب (. 7)جدول 

 
 عينات الخبز

 الخصائص الطبيعية
 (جم/3سم)الحجم النوعي  (3سم)حجم الرفيف  (جم)وزن الرفيف

 ab352.5±8.18 b8885.88±8.88 b3.36±8.81 ٪ دقيق بودرة188 العينة الضابطة
 b358.88±8.28 a8375.88±8.88 a5.83±8.88 خام إقط٪ 3+  ٪ دقيق بودرة57
 ab352.88±1.31 a8588.88±35.35 a5.88±8.82 خام إقط٪ 5+  ٪ دقيق بودرة55
 b352.58±8.18 b8885.88±8.88 a3.36±8.81 ٪ دقيق بودرة188 العينة الضابطة     a588.88±8.28 b8885.88±35.35 b3.58±8.85 خام إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة53
 b357.88±8.78 a8358.88±35.35 ab3.58±8.63 منزوع الدهن إقط٪ 3+  ٪ دقيق بودرة57
 b355.88±1.31 a8375±8.88 a3.52±8.81 منزوع الدهن إقط٪ 5+  ٪ دقيق بودرة55
     a511.88±8.88 b8885.88±8.88 c3.35±8.88 منزوع الدهن إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة53

 a352.88±8.18 a8885.88±8.88 3.36±8.88a ٪ دقيق بودرة188 العينة الضابطة

 a353.88±8.88 b8875.88±78.71 3.88±8.13b بروتين اإلقط ٪ معزول3+  ٪ دقيق بودرة57

 a356.88±1.13 c1758.88±8.88 3.58±8.88c بروتين اإلقط ٪ معزول5+  ٪ دقيق بودرة55

 a355.88±3.83 c1758.88±8.88 3.58±8.83c بروتين اإلقط ٪ معزول7+ ٪ دقيق بودرة53

 .االنحراف المعياري المتوسط  **
 (P0.05)المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة في العمود الواحد لكل منتج ال يوجد بينها فروق معنوية 
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 على الصفات الحسية لخبز القوالب قطاإلتأثير إضافة منتجات  -6

ودرجة التماثل,  صفات الجودة الحسية لعينات خبز القوالب, وهي الشكل( 2)يوضح الجدول رقم 
ال توجد فروق معنوية بين الرغيف المصنع . ة, قوام اللبابة وتحببهاالتكسر ودرجة التشقق, لون اللباب

, أما بالنسبة ٪7و 5و 3إحالل  منزوع الدهن عند نسب قطاإلمن دقيق القمح والرغيف المصنع من 
لون السطح الخارجي فكانت هناك فروق معنوية بين الرغيف المصنع من دقيق القمح والرغيف ل

 نسبعند  قطاإل بروتين الخام ومعزول قطاإل٪ و 5عند نسبة إحالل  منزوع الدهن إقطالمصنع من 
, أما بالنسبة لقوام اللبابة ودرجة تحببها فقد كان هناك فروق معنوية بين الرغيف ٪7و 5إحالل 

أظهرت الدراسة . ٪7و 5إحالل  الخام عند نسب قطاإلمصنع من دقيق القمح والرغيف المصنع من ال
المنزوع الدسم ومعزول البروتين والرغيف المصنع  قطاإلالمصنع من  ال يوجد اختالف بين الرغيف هأن

أنه  Siddig, et al. (2009)وفي هذا السياق فقد ذكر . بالنسبة للخواص الحسية, فقط من دقيق القمح
من دقيق جنين الذرة  ٪15يمكن الحصول على صفات جودة حسية مقبولة للخبز عند اضافة حتى 

 .لدقيق القمح
 (Pita Bread)الخبز العربي الصفات الحسية لعينات على  قطاإلمنتجات تأثير إضافة  -7

المصنع من دقيق القمح, والخبز الحسية خصائص جودة الخبز العربي ( 5)يوضح الجدول رقم 
. ٪7و 5و 3وبنسب إحالل  قطاإل بروتين ومعزول خام ومنزوع الدهن إقطالعربي المحتوي على 

ن دقيق القمح ورغيف الخبز يالحظ من الجدول أنه توجد فروق معنوية بين رغيف الخبز المصنع م
في الصفات  ٪7و 5إحالل  بعند نس قطاإلمعزول منزوع الدهن و  قطاإلالخام و  قطاإلن م المصنع
كانت فيه اختالف مع معنوي بين العينة  ملمس وقوام اللبابةأما , (لون اللبابة, الرائحة والطعم)الحسية 

بروتين ومعزول  هنمنزوع الد قطاإلو  ٪5حالل عند نسبة إالخام  قطاإلمن الضابطة والخبز المصنع 
مكانية ويمكن القول بإ .٪7عند نسبة إحالل  قطاإلبروتين معزول و  ٪7و 5عند نسب إحالل  قطاإل

لدقيق القمح المستخدم في تصنيع  ٪3بنسبة ( الخام ومنزوع الدهن والمعزول) قطاإلاضافة منتجات 
 .الخبز العربي من غير تأثير معنوي في خصائص الجودة الحسية مقارنة بالعينة الضابطة
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 .بنسب إحالل مختلفة قطالمحتوية على منتجات اإل (Pan Bread)التقييم الحسي لعينات خبز القوالب (. 8)جدول 
 

 عينات الخبز
 الصفات الحسية

 لون السطح
 الخارجي للخبز

الشكل ودرجة 
 التماثل

 التكسر ودرجة
 التشقق

 قوام اللبابة لون اللبابة
 وتحببها

 القبول العام

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة188

 
a5.58±8.57 

 
a5.38±8.53 

 
a5.58±8.57 

 
a5.68±8.65 

 
a5.58±8.23 

 
a5.2 ±8.38 

 ٪ دقيق بودرة57
 خام إقط٪ 3+ 

a2.58±8.27 a2.58±8.73 a5.88±1.83 ab5.38±8.65 ab5.38±8.67 ab5.5 ±8.58 
 ٪ دقيق بودرة55
 خام إقط٪ 5+ 

b2.18±8.73 b2.58±8.23 a2.68±1.17 b2.78±8.67 bc2.78±8.67 b5.1 ±8.56 
 ٪ دقيق بودرة53
 خام إقط٪ 7+

b7.38±8.65 b2.88±1.15 a2.28±1.13 b2.28±1.83 c2.38±8.23 c2.38±8.32 
       

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة188

a5.88±8.72 a2.28±8.51 a2.78±1.83 a2.28±1.83 a2.78±1.85 a5.38 ±.23 
 ٪ دقيق بودرة57

 منزوع الدهن إقط٪ 3+ 
ab2.88±1.88 a2.28±1.88 a5.88±8.53 a5.88±8.53 a2.58±1.18 a2.78 ±.67 

 ٪ دقيق بودرة55
 منزوع الدهن إقط٪ 5+ 

b7.58±1.15 a2.28±1.13 a2.28±1.88 a2.28±1.88 a2.58±1.18 a2.58 ±.57 
 ٪ دقيق بودرة53

 منزوع الدهن إقط٪ 7+
a.2.38±1.87 a2.28±1.88 a2.58±1.35 a2.58±1.35 a2.28±1.88 a2.38 ±.31 

       

 الضابطةالعينة 
 1.85a 5.78±8.67a 5.58±8.78a 5.58±1.85a α5.58±8.38 α 5.6 ±8.65±5.38 ٪ دقيق بودرة188

 ٪ دقيق بودرة57
8.23ab 2.58±1.82ab 5.38±1.85a±2.58 معزول بروتين اإلقط٪ 3+ 

 5.88±1.83a ab2.5 8 ±1.55 ab 2.7 ±.53 

 ٪ دقيق بودرة55
 1.58bc 7.28±1.31bc 2.88±1.35b 2.58±1.35a ab2.188±1.55 ab 2.8 ±.15±7.38 معزول بروتين اإلقط٪ 5+ 

 ٪ دقيق بودرة53
 1.66c 7.68±1.63c 7.68±1.58b 2.38±1.85a b7.38±1.22 b 7.3 ±1.15±7.18 معزول بروتين اإلقط٪ 7+

 .االنحراف المعياري المتوسط  **
 (P0.05)المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة في العمود الواحد لكل منتج ال يوجد بينها فروق معنوية 
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 .بنسب إحالل مختلفة قطالمحتوية على منتجات اإل (Pita Bread)خبز العربي اللعينات  *التقييم الحسي(. 9)جدول 
لون سطح  عينات اخلزب

 الرغيف

الشلك ودرجة 

 التناسق

التكرس درجة 

 والتشقق

 ملمس لون اللبابة

 وقوام اللبابة

 الراحئة

 والطعم

 متاثل

 الطبقة

 التقيمي

 العام

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة011

a.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±14.1 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   خام ا 

a.4.1±
14.1 

a.41.1 
±14.1 

a.
4.1 

±14.0 

ab.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±140. 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±140. 

a.4.1 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   خام ا 

a.4.1±
14.0 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±14.. 

b.411 
±1400 

b.4.1 
±140. 

b.4.1 
±140. 

a.401 
±1400 

b.4.1 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   خام ا 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±140. 

a.401 
±14.. 

b.411 
±1400 

ab.4.1 
±041. 

b.4.1 
±140. 

a.401 
±1400 

b.4.1 
±14.0          

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة011

a.401±
14.0 

a.401 
±14.0 

a.4.1 
±14.1 

a.401 
±14.0 

a.401 
±14.0 

a.401 
±14.. 

a.4.1 
±140. 

a.401 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط مزنوع ادلهن.+   ٪ ا 

a.401 
±14.0 

a.401 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

ab.4.1 
±14.. 

a.401 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   مزنوع ادلهن ا 

b.4.1 
±14.. 

a.4.1 
±140. 

a.4.1 
±1400 

b.401 
±14.. 

b.401 
±14.0 

b.411 
±14.. 

bc.401 
±1400 

b.401 
±14.. 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   مزنوع ادلهن ا 

b.401 
±14.. 

a.4.1 
±140. 

a.411 
±14.. 

b.401 
±14.. 

b.401 
±14.. 

b.401 
±14.0 

c.4.1 
±140. 

b.4.1 
±14.0  

        

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة011

a.401 
±14.0

 

a.401 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 
a.40 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

a.401 
±14.0

 

a.401 
±14.0

 

 بودرة٪ دقيق .0
بروتني  ٪ معزول.+ 

 ال قط

a.411 
±1411

 

a.4.1±
14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

ab.4.1 
±14.0

 

ab.4.1 
±14.1

 

ab.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.1

 

a.4.1 
±14.0

 

 ٪ دقيق بودرة.0
بروتني  ٪ معزول.+ 

 ال قط

a.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

bc.411 
±14..

 

ab.401 
±14..

 

bc.411 
±14..

 

a.4.1 
±14.0

 

b.411 
±14..

 

 ٪ دقيق بودرة.0
بروتني  ٪ معزول.+ 

 ال قط

a.401 
±14.0

 

a.4.1 
±14.1

 

a.401 
±140.

 

c.4.1 
±1400

 

b.401 
±041.

 

c.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.1

 

c.4.1 
±14.0

 

 .االنحراف المعياري المتوسط  *
 (P0.05)المتوسطات التي تحمل أحر ف متشابهة في العمود الواحد لكل منتج ال يوجد بينها فروق معنوية **

 :الخالصة
معزول  بناًء على نتائج الخصائص الريولوجية والحسية في هذه الدراسة فال يوصى باستعمال

منزوع الدهن بنسبة  واإلقط ٪7و 5واإلقط الخام بنسب ( حالل المذكورةبكل نسب اإل)بروتين اإلقط 
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 ٪3وفي المقابل يمكن استعمال اإلقط الخام بنسبة , في تدعيم عجائن القمح وصناعة الخبز 7٪
في تدعيم الخبز وذلك للتأثير االيجابي لهذه المنتجات وبالنسب  ٪5و 3واإلقط منزوع الدهن بنسب 

 .المذكورة على صفات الجودة الحسية للخبز

 شكر وتقدير
لمي على بعمادة البحث الع ةبنت عبدالرحمن ممثل ميرة نورةبالشكر الجزيل لجامعة األ نلباحثو يتقدم ا

 .الدعم المادي لهذا البحث

 

 المراجع
 

سيف الدين بشير, أبو طربوش, حمزة محمد, المانع, حسن عبد العزيز, أبو سلطان, ادريس , أحمد
األحماض األمينية (. 8887)شعبان, أحمد, محمد اصف, عبد اللطيف, دلشاد أحمد 

المعدل كيميائيا ( Cowqea)والخصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح ومعزول بروتين اللوبيا 
 .86-1(: 8)8, مجلة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. وأنزيميا

تأثير إضافة اإلقط (. 8818)الجبير, منير عثمان؛ الفارس, نورة عبداهلل وأبوسلطان, إدريس شعبان 
مجلة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية, . الخصائص الريولوجية للطحين وجودة الخبز على
5(1:)86-33 . 

تأثير دقيق صنفي قمح طري ودورمي  (.1555)محمد صالح , حسن عبد العزيز والعمري, المانع
مجلة الخليج العربي للبحوث . منتجين في المملكة العربية السعودية على جودة خبز القوالب

 .128-155(: 1)17, العلمية

 .عالم الكتب, القاهرة. تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها(. 1528. )مصطفى, مصطفى كمال
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Abstract: The aims of this study were to prepare oggt products (raw, defatted oggt flour, oggt protein 

isolate) and evaluate the effect of their addition to wheat flour at 3,5 and 7% substitution levels on 

rheological parameters of doughs and sensory characteristics of pan and Arabic breads. The results revealed 

that oggt protein isolate had high ratio of crude protein (80.59% on dry weight basis). Oggt defatted flour had  

high amounts of calcium (13450mg/100g) and phosphorus (1.013%). Addition of oggt products to wheat 

flour reduced the farinogram parameters, water absorption and mixing time and increased mixing tolerance 

index. Elasticity of dough was reduced while extensibility (extensogram parameters) was increased by the 

addition of oggt products. The degree of maximum viscosity (the amylogram parameters) was reduced upon 

addition of oggt products compared to the control. Addition of raw oggt and defatted oggt flour at 3.5% 

increased loaf volume and specific volume for pan bread. On the other hand, addition of oggt protein isolate 

at all addition levels decreased loaf volume and specific volume for pan bread. Sensory attributes for pan 

bread were significantly increased (improved) by addition of raw oggt (3%) and oggt defatted flour (at all 

addition levels). However, addition of raw and oggt protein isolates at 5 and 7% resulted in significant 

decrease in sensory parameters of pan bread. The sensory characteristics of Arabic bread were similar to the 

control when 3% of all oggot products were added. Addition of oggt products at 5 and 7% levels decreased 

sensory characteristics of Arabic bread samples. 

 
 


