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تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة عمى خواص تحميل القوام القطاعي 
 لمبثوق ثريد التمر

 
 محمد بن طالل قاسم بخيت، الحسين بن محمد معموي عسيري ومنصور ناجي قاسم إبراهيم

 جامعة الممك سعود -كمية عموم األغذية والزراعة -قسم اليندسة الزراعية
 المممكة العربية السعودية -99679الرياض  0682ص.ب 

 

. ىددده ىددذا البحددث الددى دراسددة تددأثير درجددة حددرارة التصددنيع وسددرعة دوران بريمددة البدداث  الحددرار  عمددى خددواص الممخصصص
لتصا ، والتماسك، والزنبركية، والرجوعيدة، والتصدم ، والم(د  . تحميل القوام القطاعي لمبثو  ثريد التمر )الصالبة، واال

سددتخدام بدداث  ا> عمددى كسدداس جدداه مددن عجينددة التمددر ب56.7نددتث ثريددد التمددر والددذ  يحتددو  عمددى وقددد كمكددن تطددوير م
و  997و  927ستخدام باث  شدبو صدناعي ثندااي البريمدة عندد درجدات حدرارة التصدنيع )احرار . وكجريت تجارب البث  ب

تراوحددت الصددالبة  ددي  لفة/دقيقددة . وقددد 522و  072و  022و  972و  922م  وعنددد سددرعات دوران البريمددة )907°
لتصددا  لفة/دقيقددة ، واال 972م و °907نيددوتن )عنددد  6:.59لفة/دقيقددة  و 522م و °927)عنددد  2.99المدددم مددابين 

لفة/دقيقدددة ، والتماسدددك  522م و °997نيوتن.ثانيدددة )عندددد  8:.2-لفة/دقيقدددة  و  972م و °927)عندددد  7.26-مدددابين 
الدددى  2.69لفة/دقيقدددة ، والزنبركيدددة مدددن  522م و °927)عندددد  2.89لفة/دقيقدددة  و 922م و °997)عندددد  2.06مددابين 
و  2.25لفة/دقيقدددة عمدددى التدددوالي ، والرجوعيدددة مدددابين  072م و °927لفة/دقيقدددة، وعندددد  522م و °907)عندددد  5;.2
 2.59لفة/دقيقدددددة عمدددددى التدددددوالي ، والتصدددددم  مدددددابين  022م و °907لفة/دقيقدددددة، وعندددددد  522م و °927)عندددددد  ;2.9

 :2.0لفة/دقيقة عمى التوالي ، والم(  مدابين  972م و °907لفة/دقيقة، وعند  522م و °927ن )عند نيوت 95.29و
لفة/دقيقة عمدى التدوالي . وكجدر  تحميدل التبداين  972م و °907لفة/دقيقة، وعند  522م  و °927نيوتن )عند  09.;و 

واص تحميددل القددوام القطدداعي لمبثددو  ثريددد اإلحصددااي لتحديددد كثددر كددل مددن درجددة الحددرارة وسددرعة دوران البريمددة عمددى خدد
 التمر.

 
 المقدمة

مدن جممدة اإلنتداج المحمدي  >89يعد التمر الفاكية األكثدر انتاجداف  دي المممكدة العربيدة السدعودية، ويمثدل 
 ،طددن مددن التمددور )وزارة الزراعددة 9.882;;م،  ;022ألنددواع الفاكيددة. وقددد بمدد  اإلنتدداج المتوقددع لعددام 

ب . ;022 ،طددن مددن عجينددة التمددر )وزارة الزراعددة 99.756ع التمددور حددوالي ك ، وتنددتث مصددان;022
سدددت الل عجيندددة التمدددر  دددي الصدددناعات التحويميدددة الواعدددة مثدددل عمميدددة البثددد  الحدددرار . وقدددد تدددم اويمكددن 

عمدى كسداس جداه مدن  >56.7  والدذ  يحتدو  عمدى :022تطوير منتث ثريد التمر )بخيدت وعسدير   
م تقنية البث  الحرار . تتأثر خواص المنتث النيااية بنوع ونسب المواد الخام عجينة التمر وذلك باستخدا

الداخمدددة  دددي عمميدددة البثددد  وكدددذلك بت يدددر ظدددروه تشددد يل البددداث  وتصدددميمو. ومدددن الميدددم معر دددة بعدددض 



 محمد بن طالل قاسم بخيت، الحسين بن محمد معمو  عسير  ومنصور ناجي قاسم ابراىيم

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 6, No. 1; 2011 

02 

  

 

    

(A4/A5) 

A5 

A1 

A2 

0 

خواص المنتث النيااي  ي عممية اإلنتاج شبو الصناعي وذلك لتحسينيا كو عمى األقل المحا ظة عمييدا 
إلنتاج الصناعي، ومن ىذه الخدواص خدواص تحميدل القدوام القطداعي )التقصده، والصدالبة،  ي مرحمة ا

لتصا ، والتماسك، والزنبركية، والرجوعية، والتصم ، والم(  . ويحدد تحميل القوام القطاعي لممادة واال
حيدث  ال ذااية بعض الخصااص المو(وعية لممدادة التدي يعتمدد عمييدا قبدول المسدتيمك لممندتث ال دذااي،

كن القيدداس الحسددي يعتمددد عمددى تقدددير األشددخاص، وبالتددالي  يددو غيددر ثابددت مددن شددخص  خددر كو عنددد 
بتوحيدد كسداليب تقنيدة القيداس  (Szczesniak, 1963)تكرار القياس لنفس الشخص. لذا  قد قامت الباحثدة 

عدن طريد  قترحت خصااص مو(وعية لمقوام. وتدم اسدتخدام القيداس المو(دوعي اوالمعمومات الناتجة و 
ىتمددام الكبيدر بقيداس خدواص القددوام كجيدزة قيداس لتال دي األخطدان الناتجددة عدن التقيديم الحسدي. ونظدراف لال

 قدد تددم تصددميم عددة كجيددزة تعتمددد عمدى دورتددين لمكددبس تحداكي  ددك اإلنسددان لعمدث وم(دد  ال ددذان. الدددورة 
ع(ة الثانية. وتسجل ىاتين األولى لمكبس تسمى الع(ة األولى،  ي حين تسمى الدورة الثانية لمكبس ال

الدورتين بجياز قياس القوام الدى برندامث الحاسدب ا لدي الدذ  يقدوم برسدم القدوة مدع الدزمن كو التشدوه مدع 
 . تشددتمل خددواص تحميددل القددوام 9ايجدداد الحسددابات الخاصددة بخددواص القددوام كمددا ىددو مو(دد  بالشددكل )

عمددى الخددواص األساسددية والخددواص  ،(Bourne, 2007)القطدداعي المسددتنبطة مددن منحنددى القددوة والددزمن 
 الثانوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 .(Bourne, 2007)النموذجي لتحميل القوام القطاعي  ىالمنحن . 9شكل )
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 أواًل: الخواص األساسية لتحميل القوام القطاعي
تددي يحدددث عندددىا كول تكسددر : وىددي القددوة ال Fracturabilityكو التكسددير ) (Brittleness)التقصدده  -9

 وا(   ي منحنى الع(ة األولى لممواد المتقصفة ووحدتو )نيوتن .
: تعبددر عددن القددوة القصددوم لتحمددل المددادة عنددد الكددبس خددالل الع(ددة األولددى (Hardness)الصددالبة  -0

 ووحدتيا )نيوتن .
وىددي تعبددر عددن ، (A3): وتعبددر عددن المسدداحة السددالبة لمع(ددة األولددى (Adhesiveness)لتصددا  اال -5

الجيددد الددالزم لمت مددب عمددى قددوم الجددذب بددين سددط  العينددة ال ذاايددة وسددط  القددرص االسددطواني ووحدتددو 
 )نيوتن.ثانية .

الددى  (A2): ىددو النسددبة بددين مسدداحة القددوة الموجبددة كثنددان الع(ددة الثانيددة (Cohesiveness)التماسددك  -6
تماسددك قددوة االرتبدداط الداخميددة المكونددة لجسددم ، ويمثددل ال(A1)مسدداحة القددوة الموجبددة كثنددان الع(ددة األولددى 

 العينة )بدون وحدة .
: تعبر عدن معددل رجدوع المدادة المشدوىة الدى حالتيدا  Elasticityالمرونة ) (Springiness)الزنبركية  -7

عمددى زمدن الوصددول الددى  (T2)األصدمية بعددد زوال القدوة، وتقدداس بدزمن الوصددول الددى قمدة الع(ددة الثانيدة 
 )بدون وحدة . (T1)لى قمة الع(ة األو 

 ثانيًا: الخواص الثانوية )المشتقة( لتحميل القوام القطاعي

: تعبدددر عدددن قددددرة العيندددة عمدددى اسدددتعادة حجميدددا وشدددكميا بعدددد زوال الحمدددل (Resiliance)الرجوعيدددة  -9
عمييددا مباشددرةف، ويمكددن حسددابيا كنسددبة لممسدداحتين وىددي المسدداحة الناتجددة مددن النقطددة التددي يرجددع  ييددا 

عمدى  (A4)المكبس مدن الع(دة األولدي الدى نقطدة التقداطع مدع المحدور السديني لممسداحة الموجبدة قرص 
 )بدون وحدة . (A5)المساحة الثانية وىي الناتجة عن الع(ة األولى 

: وىي الطاقة الالزمة لفصل مكونات المنتث شبو الصمب الى الحالدة التدي (Gumminess)التصم   -0
 ىي ناتث الصالبة والتماسك ووحدتو )نيوتن .يكون  ييا جاىزاف لمبمع، و 

: وىددي الطاقددة الالزمددة لم(دد  منددتث غددذااي صددمب لمحالددة التددي يكددون  ييددا (Chewiness)الم(دد   -5
 جاىزاف لمبمع، وىي ناتث التصم  والزنبركية ووحدتو )نيوتن .

 عمددى  تشددير عدددد مددن الدراسددات الددى كىميددة خددواص تحميددل القددوام القطدداعي لممنتجددات المبثوقددة،
بدداث  حدرار  ثنددااي البريمدة إلنتدداج خدوخ جديددد  McHugh and Huxsoll (1999)سددتخدم اسدبيل المثدال 
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م، وسددرعة °2:و 77معدداد ىيكمتددو ومددواد ىالميددة مددن النشددا والخددوخ، وتددراوح مدددم درجددة الحددرارة مددابين 
محتددوم الرطددوبي لفة/دقيقددة. وقددد كظيددرت النتددااث كنددو عنددد زيددادة ال 972دوران البريمددة تددم (ددبطيا عنددد 

تددزداد الصددالبة، بينمدددا كدت زيددادة درجدددة الحددرارة الدددى ازديدداد  ددي االلتصدددا  والتماسددك. وقدددد تددراوح مددددم 
، 2.08الدى  2.95، والتماسدك مدن 2.98الدى  2.5نيوتن، والزنبركيدة مدن  979الى  98الصالبة من 

ير درجة حرارة الباث  تأث  Rueda et al. (2004)جول. كما درس 2.20و  2.22220لتصا  مابين واال
متصاصية المان وصالبة المندتث، باسدتخدام اوسرعة دوران البريمة والمحتوم الرطوبي لممادة عمى دليل 

باث  حرار  كحادم البريمة لبث  دقي  الصويا الخالي من الدىن. وتراوحت درجة الحرارة  ي المدم مدن 
 09لفة/دقيقة، ورطوبة مدادة الت ذية من  2;9الى  992م، وسرعدة دوران البريمدة من °987الى  957
عمى كسداس رطدب. وقدد عممدت الزيدادة المسدتمرة  دي درجدة الحدرارة وسدرعة دوران البريمدة الدى  >09الى 

 Ding et al. (2005)نيدوتن. كمدا درس  56الدى  98زيادة صدالبة المنتجدات المبثوقدة، وكدان مدداىا مدن 
ة دوران البريمة ودرجدة الحدرارة عمدى خدواص مبثدو  األرز تأثير معدل الت ذية والمحتوم الرطوبي وسرع

كجم/سددداعة،  50و  02سدددتخدام بددداث  حدددرار  ثندددااي البريمدددة. وقدددد تدددراوح مددددم معددددل الت ذيدددة مدددابين اب
 502و  9:2> عمدددددى كسدددداس رطدددددب، وسدددددرعة البريمدددددة مدددددابين 00و  96والمحتددددوم الرطدددددوبي مدددددابين 

الدى  99وقد تراوحدت قيمدة الصدالبة  دي المددم مدن م. °962و 922الحرارة مابين لفة/دقيقة، ودرجة 
تددأثير  Altan et al. (2008)زديداد الصدالبة. كمدا درس اكدت زيدادة درجدة الحدرارة الدى  نيدوتن، وقدد 99

ودرجدددة الحدددرارة، وسدددرعة دوران البريمدددة عمدددى الخدددواص  (Tomato Pomace)ا(دددا ة  (دددالة الطمددداطم 
باث  حرار  ثنااي البريمة. تراوحت درجة الحرارة  دي المددم ستخدام االطبيعية والحسية لمبثو  الشعير ب

لفة/دقيقة، و (الة الطمداطم مدابين  022و  972م، وسرعة دوران البريمة مابين °982و  962مابين 
 .Stojceska et alنيددوتن. كمددا درس 52و 8>، وقددد وجدددوا كن الصددالبة  ددي المدددم مددابين 92الددى  0

خمددر، ونشددان الددذرة، وسددرعة دوران البريمددة عمددى الخددواص الطبيعيددة تددأثير مخمفددات صددناعات الت (2007)
ستخدام باث  حرار  ثنااي البريمة. تراوحدت درجدة الحدرارة  دي المددم اوال ذااية لموجبة الخفيفة المبثوقة ب

لفة/دقيقدددة، ونسدددبة ا(دددا ة مخمفدددات  572و  972م، وسدددرعة دوران البريمدددة مدددابين °902و  2:مدددابين 
>. وقد لوحظ انخفاض الصالبة بزيادة سرعة دوران البريمدة، وتدراوح 52و  92بين صناعات التخمر ما

نيدوتن. ويالحدظ التبداين  دي مددم الخدواص المختمفدة حسدب ت يدر عوامدل تشدد يل  55و  8مدداىا مدابين 
البدداث  ونوعددو باإل(ددا ة الددى نددوع المددادة ال ذاايددة المسددتخدمة. وتحديددد خددواص تحميددل القددوام لممنتجددات 
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تسدداعد  ددي عمميددات (ددبط الجددودة لالنتقددال مددن اإلنتدداج شددبو الصددناعي الددى اإلنتدداج الصددناعي  ال ذاايددة
لممنتث المبثو . وييدده ىدذا البحدث الدى دراسدة تدأثير درجدة حدرارة التصدنيع وسدرعة دوران بريمدة البداث  

 الحرار  عمى خواص تحميل القوام القطاعي لمبثو  ثريد التمر.
 

 المواد وطرق العمل

ستخدام عجينة التمر الرزيز كما ىدو مو(د   دي دراسدة بخيدت وعسدير  اخمطة ثريد التمر ب تم تح(ير
-Zenix Co-Rotating, Model ZPT)  وباسددتخدام بدداث  حددرار  شددبو صددناعي ثنددااي البريمددة :022)

32HT No.4015, Taiwan)  022)، بدنفس خدواص التصدميم المسدتخدم  دي دراسدة بخيدت وعسدير: . 
م  وعندددد خمدددس سددددرعات °907و 997، 927تمددددر عندددد ثدددالث درجدددات لمحددددرارة: )وتدددم تصدددنيع ثريدددد ال

لفة/دقيقددة . وقددد تددم كخددذ ثددالث عينددات لقياسددات الصددالبة  522و 072، 022، 972، 922لمبريمددة: )
عينة  67لتصا  والتماسك والزنبركية، وعمى ىذا األساس  إن مجموع عينات التجارب الكمية كانت واال
سددرعات لمبريمددة . وقددد تددم كخددذ العينددات عندددما يصددل البدداث  الددى  7× حددرارة  درجددات 5× تكددرارات  5)

 ستقرار من خالل ثبات درجة الحرارة، وكذلك ثبات ال( ط لفترة زمنية ككثر من خمس دقاا .و(ع اال
 طرق القياس

 ,TA HDi, Texture Analyzer, Model HD3128)كستخدم جياز تحميل القوام القطاعي 

Stable Micro System, surrey, England)  لقياس تحميل القوام و يو يقوم الكابس(SMSP/75)  بشكل
حداث تشوه بيا حتى مسا ة  9.7اسطواني بعمل الجيد عمى العينة عند سرعة  > )ك  97مم/ثانية وا 

سم ،  9.0سم وقطرىا  9> = 922رتفاعيا اسطوانية الشكل ا> من القاعدة حيث كن العينة 07حتى 
بتدااي، وتسمى الع(ة األولى، ثم تكرر عممية الكبس وتسمى وة بر ع الكابس الى و(عو االثم تزاح الق

ختبار يتم الع(ة الثانية وىى مشابيو لمع(ة األولى. من المنحنيين المتحصل عمييما من ىذا اال
 حساب خواص القوام القطاعي.

 التحميل اإلحصائي
ختبدار كقدل اسدتخدام الطريقة تحميل التباين و  و قاف  SAS (2001)ستخدام البرنامث اإلحصااي اتم 

سدددددتخدام برندددددامث التحميدددددل ا> لتحميدددددل التبددددداين. كمدددددا تدددددم 7عندددددد مسدددددتوم معنويدددددة  (LSD) دددددر  معندددددو  
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سدددتنباط النمددداذج الريا(دددية التدددي يمكدددن كن تصددده تدددأثير درجدددة الحدددرارة، ال SPSS (1998)اإلحصدددااي 
 ي.وسرعة دوران البريمة عمى خواص تحميل القوام القطاع

 
 النتائج والمناقشة

تم قياس الخواص األساسية لثالث عينات خا(عة لتحميل القوام القطاعي، ومنيا كجريت عممية حساب 
الخواص الثانوية لتحميل القوام القطاعي، وسوه يتم نقاش النتااث لمخواص األساسية كوالف ثم الثانوية 

 عند ظروه التش يل المختمفة. 
بين القوة والزمن الخاصة بتحميل القوام القطاعي كنموذج لعينة مبثو    العالقة 0يبين الشكل )

لفة/دقيقة. ومن خالل البرنامث الحاسوبي  922م وسرعة دوران البريمة °927ثريد التمر عند درجة حرارة 
المستخدم مع جياز تحميل القوام القطاعي كمكن الحصول عمى الخواص األساسية والثانوية لتحميل القوام 

 طاعي. ويالحظ كن خاصية التقصه غير وا(حة  ي العينات المبثوقة.الق

-1

1

3

5

7

9

0 5 10 15 20 25

الزمن )ثانية(

ن(
وت

ني
( 
وة

الق

 
العالقة بين القوة والزمن الخاصة بتحميل القوام القطاعي لعينة مبثو  ثريد التمر  . 0شكل )

 لفة/دقيقة. 922م وسرعة دوران البريمة °927عند درجة حرارة 
 ساسية لتحميل القوام القطاعيتأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة عمى الخواص األ

  متوسدط قدديم الخددواص األساسدية لتحميددل القددوام القطداعي واالنحددراه المعيددار  9يبدين الجدددول )
لتصا ، والتماسك، والزنبركية عند ظروه التش يل المدتحكم بيدا لممدادة المبثوقدة. لكل من الصالبة، واال
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لقدوام القطداعي لمدادة الت ذيدة وذلدك لكونيدا شدبو وتجدر اإلشارة ىنا الى كنو لم يتم قياس خواص تحميدل ا
 ساامة مما صَعب قياس خواص تحميل القوام القطاعي.

لتصا ، والتماسك، والزنبركية لمبثو  ثريد نحراه المعيار  لمصالبة، واالالمتوسط واال . 9جدول )
 التمر عند ظروه التش يل المتحكم بيا.

 الزنبركية
 

لتماسكا  
 

 
 اإللتصا 

 
 )نيوتن.ثانية 

 
 الصالبة

 
 )نيوتن 

 سرعة
 دوران
 البريمة

 )لفة/دقيقة 

 درجة
حرارة 
 التصنيع

م )°   
2.9; ±2.90  2.67 ±2.9;  -0.2: ±9.92  5.8: ±2.95  922 

927 
2.:5 ±2.9:  2.86 ±2.2;  -7.26 ±9.99  6.09 ±2.69  972 
2.89 ±2.00  2.69 ±2.95  -5.97 ±9.0:  6.99 ±9.70  022 
2.;5 ±2.90  2.68 ±2.9:  -0.50 ±9.62  9.6; ±2.06  072 
2.85 ±2.58  2.89 ±2.29  -9.76 ±2.:9  2.99 ±2.90  522 
2.75 ±2.92  2.06 ±2.29  -9.95 ±2.57  8.:7 ±0.6;  922 

997 
2.70 ±2.29  2.08 ±2.29  -9.:; ±9.99  ;.59 ±2.99  972 
2.78 ±2.26  2.0: ±2.20  -9.;; ±2.95  :.98 ±2.:2  022 
2.7; ±2.20  2.59 ±2.27  -0.92 ±2.:5  :.:9 ±2.:2  072 
2.78 ±2.26  2.52 ±2.29  -2.:8 ±2.69  92.:6 ±2.60  522 
2.92 ±2.00  2.57 ±2.29  -0.98 ±2.59  09.00 ±9.7:  922 

907 
2.99 ±2.99  2.69 ±2.26  -2.:; ±2.9:  59.:6 ±0.::  972 
2.96 ±2.97  2.69 ±2.29  -9.65 ±2.78  07.07 ±9.8:  022 
2.97 ±2.09  2.55 ±2.25  -9.9; ±2.2:  05.7: ±7.9:  072 
2.69 ±2.2:  2.68 ±2.29  -9.77 ±2.7;  92.92 ±2.;5  522 

 الصالبة
  العالقددة بددين الصددالبة وسددرعة دوران البريمددة عنددد درجددات الحددرارة المختمفددة، 5يو(دد  الشددكل )

، كما يالحظ كن الصالبة ال تت ير بشكل كبير بت يدر رتفاع درجة الحرارةازدياد الصالبة باحيث يالحظ 



 محمد بن طالل قاسم بخيت، الحسين بن محمد معمو  عسير  ومنصور ناجي قاسم ابراىيم

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 6, No. 1; 2011 

08 

نخفداض  دي مقددار الصدالبة بزيدادة السدرعة عدن السرعة اال عند درجة الحرارة العالية. باإل(دا ة الدى اال
لفة/دقيقة. حيث يقل زمن البقان بزيادة سرعة دوران البريمة وبالتالي ربما لدم يحصدل جمتندة كاممدة  972

 ت الصالبة.نخف(الممنتث وبالتالي 

 
العالقة بين الصالبة لمبثو  ثريد التمر وسرعة دوران البريمة عند  . 5شكل )

نحراه درجات الحرارة المختمفة )النقاط تبين متوسط النتااث التجريبية مع اال
 المعيار  .

 
حيث كن لت ير درجة  P<0.05  نتااث التحميل اإلحصااي عند مستوم معنوية 0يبين الجدول )

لفة/دقيقة  072و 022، 972م تأثيراف معنوياف عمى الصالبة عند السرعات °907الى  927من  الحرارة
   يو(  كن لسرعة دوران البريمة 5لفة/دقيقة. كما الجدول ) 522و  922وغير معنو  عند السرعتين 

 تأثيراف معنوياف  ي بعض الحاالت عمى صالبة المنتث عند درجات الحرارة المختمفة.
 

تأثير درجة الحرارة عمى متوسط الصالبة )نيوتن  لمبثو  ثريد التمر عند سرعة دوران  . 0جدول )
 البريمة المختمفة.

522 072 022 972 922 
 سرعة دوران البريمة

 )لفة/دقيقة 
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م )°درجة الحرارة   
ب  2.99

ج  ;9.6 
ج  6.99 

ج  6.09 
ب  :5.8 

 927 
ك  6:.92

ب  9:.: 
ب  98.: 

ب  59.; 
ب  7:.8 

 997 
ك  92.92

ك  :05.7 
ك  07.07 

ك  6:.59 
ك  09.00 

 907 

 2.27ختاله معنو  عند مستوم معنوية ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
(P<0.05). 

 
يوتن  تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط الصالبة )ن . 5جدول )

 لمبثو  ثريد التمر عند درجات الحرارة المختمفة.

907 997 927 

م °درجة الحرارة )     

 سرعة دوران
 البريمة )لفة/دقيقة 

ب  09.00
ج  7:.8 

ك  :5.8 
 922 

ك  6:.59
ك ب  59.; 

ك  6.09 
 972 

ب  07.07
ب ج  98.: 

ك  6.99 
 022 

ب  :05.7
ك ب ج  9:.: 

ب  ;9.6 
 072 

ج  92.92
ك  6:.92 

ب  2.99 
 522 

ختاله معنو  ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
 .(P<0.05) 2.27عند مستوم معنوية 

 
 
 لتصاقاال 

لم يكن ممكناف الحصول عمى نمط متس  لاللتصا  عند مت يرات الدراسة )درجة الحرارة، 
مى نمط وا(  لتأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة  مما جعل من الصعوبة بمكان الحصول ع

لتصا  عند الظروه الحدية لمتش يل لتصا ، لذلك سيتم مناقشة قيم االوسرعة دوران البريمة عمى اال
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لتصا  لمبثو  ثريد التمر عند درجة الحرارة  . حيث يالحظ كن كقل قيم لال6كما ىو مو(  بالشكل )
لتصا  عند درجة الحرارة ا كانت كعمى قيمة لاللفة/دقيقة، بينم 922م وسرعة دوران البريمة 907°
نحراه لفة/دقيقة. كما يالحظ عموماف التفاوت الكبير  ي اال 522م وسرعة دوران البريمة 907°

م وسرعة دوران °927لتصا  عند الظروه الحدية لمتش يل وخاصةف عند درجة حرارة المعيار  لال
 لفة/دقيقة. 922البريمة 

 

 
لتصا  لمبثو  ثريد التمر عند الظروه الحدية ن قيم االمقارنة بي . 6شكل )

 نحراه المعيار .لمتش يل، خطوط الخطأ الركسية تمثل اال
 

كما ىو مو(   ي الجدول  P<0.05كظيرت نتااث التحميل اإلحصااي عند مستوم معنوية 
م عند °907ى ال 927رتفاع درجة الحرارة من التصا  عند   كنو لم يكن ىناك  روقاف معنويةف لال6)

  كن ت ير السرعة 7لفة/دقيقة. كما يبين الجدول ) 022و  972السرعات المختمفة ماعدا السرعتين 
 لتصا  عند درجات الحرارة المختمفة.كثر  ي بعض الحاالت عمى اال

 
ثريددد التمددر عنددد سددرعة  لتصددا  )نيوتن.ثانيددة  لمبثددو تددأثير درجددة الحددرارة عمددى متوسددط اال . 6جدددول )

 دوران البريمة المختمفة.
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522 072 022 972 922 

 سرعة دوران البريمة

 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   

ك  9.76 -
ك  0.50 - 

ب  5.97 - 
ب  7.26 - 

ك  :0.2 - 
 927 

ك  8:.2 -
ك  0.92 - 

ك  ;;.9 - 
ك  ;:.9 - 

ك  9.95 - 
 997 

ك  9.77 -
ك  ;9.9 - 

ك  9.65 - 
ك  ;:.2 - 

ك  0.98 - 
 907 

 2.27ختاله معنو  عند مستوم معنوية ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
(P<0.05). 

 
لتصا  )نيوتن.ثانية  تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط اال . 7جدول )

 ة.لمبثو  ثريد التمر عند درجات الحرارة المختمف

907 997 927 

م )°درجة الحرارة   

 سرعة دوران
 البريمة )لفة/دقيقة 

ب  0.98 -
ك ب  9.95 - 

ك  :0.2 - 
 922 

ك  ;:.2 -
ك ب  ;:.9 - 

ب  7.26 - 
 972 

ك ب  9.65 -
ك ب  ;;.9 - 

ك ب  5.97 - 
 022 

ك  ;9.9 -
ب  0.92 - 

ك  0.50 - 
 072 

ك ب  9.77 -
ك  8:.2 - 

ك  9.76 - 
 522 

ختاله معنو  عند احره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود * األ
 .(P<0.05) 2.27مستوم معنوية 

 التماسك
لم يظير نمط محدد لتأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة عمى التماسك، وبالنظر الى قيم 

يمة لمتماسك  ، يالحظ كن كعمى ق7التماسك عند الظروه الحدية لمتش يل كما ىو مو(  بالشكل )
لفة/دقيقة، بينما كانت  522م وسرعة دوران البريمة °927لمبثو  ثريد التمر كانت عند درجة الحرارة 
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نخفاض الفة/دقيقة. وربما كان سبب  922م وسرعة دوران البريمة °907كقل قيمة لمتماسك عند 
عند درجات الحرارة العالية وزمن البقان  امتوسط قيم التماسك لممنتث المبثو  ىو زيادة جمتنة النش

 العالي عند سرعات البريمة المنخف(ة.
 

 
مقارنة بين قيم التماسك لمبثو  ثريد التمر عند الظروه الحدية لمتش يل، خطوط الخطأ  . 7شكل ) 

 نحراه المعيار .الركسية تمثل اال
 

رتفاع درجة الحرارة ات عند   كن ىناك  رو  معنوية لمتماسك  ي بعض الحاال8يبين الجدول )
لفة/دقيقة. ويو(   072و  922م عند السرعات المختمفة ماعدا السرعتين °907الى  927من 

 م  قط.°907  كن لت ير سرعة دوران البريمة تأثيراف معنوياف عمى التماسك عند درجة الحرارة 9الجدول )
عمددى متوسددط التماسددك لمبثددو  ثريددد التمددر عنددد سددرعة دوران  تددأثير درجددة الحددرارة . 8جدددول )

 البريمة المختمفة.

522 072 022 972 922 

 سرعة دوران البريمة

 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   

ك  2.89
ك  2.68 

ك 2.69 
ك  2.86 

ك  2.67 
 927 
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ج  2.52
ك  2.59 

ب :2.0 
ج  2.08 

ك  2.06 
 997 

ب  2.68
ك  2.55 

ك ب 2.69 
ب  2.69 

ك  2.57 
 907 

خدتاله معندو  عندد مسدتوم معنويدة ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشدير الدى وجدود 
2.27 (P<0.05). 

 
 

تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط التماسك لمبثو   . 9جدول )
 ثريد التمر عند درجات الحرارة المختمفة.

907 997 927 

م )°الحرارة درجة   

 سرعة دوران
 البريمة )لفة/دقيقة 

ج  2.57
ك  2.06 

ك  2.67 
 922 

ب  2.69
ك  2.08 

ك  2.86 
 972 

ب  2.69
ك  :2.0 

ك  2.69 
 022 

ج  2.55
ك  2.59 

ك  2.68 
 072 

ك  2.68
ك  2.52 

ك  2.89 
 522 

ختاله ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
 .(P<0.05) 2.27ستوم معنوية معنو  عند م

 
 الزنبركية

لم يكن ممكناف الحصول عمى نمط وا(  لتأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة عمى ت ير 
قيمة الزنبركية، ولكن بالنظر الى قيم الزنبركية عند الظروه الحدية لمتش يل كما ىو مو(  بالشكل 

م وسرعة دوران °927د التمر عند درجة الحرارة  ، يالحظ كن كعمى قيمة لمزنبركية لمبثو  ثري8)
 522م وسرعة دوران البريمة °907لفة/دقيقة، بينما كانت كقل قيمة لمزنبركية عند  922البريمة 
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رتفاع درجة الحرارة ىو انخفاض متوسط قيم الزنبركية لمبثو  ثريد التمر بالفة/دقيقة. وقد يكون سبب 
 تجمتن النشان لممنتث المبثو .

 
 

 
مقارنة بين قيم الزنبركية لمبثو  ثريد التمر عند الظروه الحدية  . 8شكل )

 نحراه المعيار .لمتش يل، خطوط الخطأ الركسية تمثل اال
 

كندو لدم يكدن ىنداك  P<0.05  نتدااث التحميدل اإلحصدااي عندد مسدتوم معنويدة :يو(  الجدول )
م عندد السدرعات المختمفدة ماعددا °907لدى ا 927رتفداع درجدة الحدرارة مدن ا رو  معنوية لمزنبركية عند 

   يو(دد  كنددو لددم يكددن لسددرعة دوران البريمددة تددأثيراف ;لفة/دقيقددة. كمددا الجدددول ) 072و  972السددرعتين 
 معنوياف عمى الزنبركية عند درجات الحرارة المختمفة.

 
ثددو  ثريددد التمددر عنددد سددرعة دوران البريمددة تددأثير درجددة الحددرارة عمددى متوسددط الزنبركيددة لمب . :جدددول )
 المختمفة.

 سرعة دوران البريمة 922 972 022 072 522
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 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   

ك  2.85
ك  5;.2 

ك  2.89 
ك  5:.2 

ك  ;2.9 
 927 

ك  2.78
ب  ;2.7 

ك  2.78 
ب  2.70 

ك  2.75 
 997 

ك  2.69
ك ب  2.97 

ك  2.96 
ك ب  2.99 

ك  2.92 
 907 

 2.27ختاله معنو  عند مستوم معنوية ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
(P<0.05). 

 
تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط الزنبركية لمبثو  ثريد التمر عند درجات  . ;جدول )

 الحرارة المختمفة.

522 072 022 972 922 

بريمةسرعة دوران ال  

 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   

ك  2.85
ك  5;.2 

ك  2.89 
ك  5:.2 

ك  ;2.9 
 927 

ك  2.78
ب  ;2.7 

ك  2.78 
ب  2.70 

ك  2.75 
 997 

ك  2.69
ك ب  2.97 

ك  2.96 
ك ب  2.99 

ك  2.92 
 907 

ختاله ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
 .(P<0.05) 2.27معنو  عند مستوم معنوية 

 
 :تأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة عمى الخواص الثانوية لتحميل القوام القطاعي

نحددراه المعيددار    متوسددط قديم الخددواص الثانويددة لتحميددل القدوام القطدداعي واال92يبدين الجدددول )
 لكل من الرجوعية، التصم ، والم(  عند ظروه التش يل المختمفة لمبثو  ثريد التمر.

 
نحراه المعيار  لكل من الرجوعية، والتصم ، والم(  لمبثو  ثريد التمر المتوسط واال . 92جدول )

 عند ظروه التش يل المختمفة.
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 الم( 

 

 )نيوتن 

 
 التصم 

 

 )نيوتن 

 الرجوعية
 

 سرعة
 دوران
 البريمة

 )لفة/دقيقة 

 درجة
حرارة 
 التصنيع

م )°   
9.62 ±2.;7  9.95 ±2.;8  2.29 ±2.25  922 

927 
0.09 ±2.0;  0.90 ±2.82  2.2: ±2.20  972 
9.69 ±2.50  0.96 ±2.9;  2.29 ±2.29  022 
2.;6 ±2.08  9 ±2.9:  2.2: ±2.25  072 
2.0: ±2.0:  2.59 ±2.02  2.25 ±2.29  522 
2.:9 ±2.5;  9.98 ±2.;8  2.28 ±2.29  922 

997 
9.06 ±2.2;  0.62 ±2.96  2.29 ±2.225  972 
9.08 ±2.99  0.06 ±2.90  2.29 ±2.29  022 
9.7: ±2.99  0.8; ±2.9;  2.2; ±2.26  072 
9.:0 ±2.98  5.07 ±2.29  2.29 ±2.225  522 
7.58 ±0.69  9.6: ±9.96  2.95 ±2.25  922 

907 
;.09 ±0.72  95.29 ±9.56  2.95 ±2.25  972 
9.82 ±9.26  92.69 ±2.8:  2.9; ±2.229  022 
9.;: ±9.:7  92.:9 ±0.08  2.9: ±2.29  072 
9.88 ±2.57  5.6: ±2.98  2.2: ±2.29  522 

 الرجوعية
م وسددرعة دوران °927عنددد درجددة حددرارة  ;2.9و  2.25تددراوح كقصددى مدددم لمرجوعيددة مددابين 

  قدددديم الرجوعيددددة 92لفة/دقيقددددة عمددددى الترتيددددب، وبددددين الجدددددول ) 022م و °907لفة/دقيقددددة وعنددددد  522
  العالقددة بددين الرجوعيددة وسددرعة 9تمددر عنددد ظددروه التشدد يل المختمفددة. ويو(دد  الشددكل )لمبثددو  ثريددد ال

زديدداد متوسددط قدديم الرجوعيددة بزيددادة درجددة ادوران البريمددة عنددد درجددات الحددرارة المختمفددة، حيددث يالحددظ 
ارة الحرارة، كما يالحظ كن الرجوعية ال تت ير بشكل كبير بت ير سرعة دوران البريمة اال عند درجدة الحدر 
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لفة/دقيقدددة. وىدددذا يعندددي عددددم مقددددرة المدددادة  022العاليدددة حيدددث تدددنخفض الرجوعيدددة بزيدددادة السدددرعة بعدددد 
 المبثوقة عمى الرجوع الى حالتيا األصمية عند درجة الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة المنخف(ة.

 

 
 

عند درجدات الحدرارة المختمفدة  العالقة بين الرجوعية لمبثو  ثريد التمر وسرعة دوران البريمة . 9شكل )
 نحراه المعيار  .)النقاط تبين متوسط النتااث التجريبية مع اال

 
م تأثيراف معنوياف عمى °997الى  927  كنو لم يؤثر ت ير درجة الحرارة من 99يو(  الجدول )

مختمفة م تأثيراف معنوياف عند السرعات  ال°907الى  997الرجوعية وكان الرتفاع درجة الحرارة من 
 522الى  922  كن ت ير سرعة دوران البريمة من 90لفة/دقيقة. ويبين الجدول ) 522ماعدا السرعة 

م، بينما لم يكن °907و 927لفة/دقيقة قد كثر  ي بعض الحاالت عمى الرجوعية عند درجتي الحرارة 
عند درجة الحرارة لفة/دقيقة  522الى  922رتفاع السرعة من اىناك  رو  معنوية عمى الرجوعية عند 

 م.997°
 

تأثير درجة الحرارة عمى متوسط الرجوعية لمبثو  ثريد التمر عند سرعة دوران البريمة  . 99جدول )
 المختمفة.

 سرعة دوران البريمة 922 972 022 072 522
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 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   

ب  2.25
ب  :2.2 

ب  2.29 
ب  :2.2 

ك ب  2.29 
 927 

ك  2.29
ب  ;2.2 

ب  2.29 
ب  2.29 

ب  2.28 
 997 

ك  :2.2
ك  :2.9 

ك  ;2.9 
ك  2.95 

ك  2.95 
 907 

 2.27ختاله معنو  عند مستوم معنوية ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
(P<0.05). 

مة عمى متوسط الرجوعية لمبثو  تأثير سرعة دوران البري . 90جدول )
 ثريد التمر عند درجات الحرارة المختمفة.

907 997 927 

م )°درجة الحرارة   

 سرعة دوران
 البريمة )لفة/دقيقة 

ب  2.95
ك  2.28 

ك ب  2.29 
 922 

ب  2.95
ك  2.29 

ك ب  :2.2 
 972 

ك  ;2.9
ك  2.29 

ك ب  2.29 
 022 

ك  :2.9
ك  ;2.2 

ك  :2.2 
 072 

ج  :2.2
ك  2.29 

ب  2.25 
 522 

ختاله ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
 .(P<0.05) 2.27معنو  عند مستوم معنوية 

 التصمغ
 95.29و  2.59  كن التصددم  لمبثددو  ثريددد التمددر تددراوح  ددي المدددم مددابين 92يبددين الجدددول )
لفة/دقيقددة عمددى  972م و °907وعنددد  لفة/دقيقددة 522م وسددرعة دوران °927نيددوتن عنددد درجددة حددرارة 

رتفاع درجة الحرارة وخاصةف عند السرعة ارتفاع متوسط قيم التصم  با  :الترتيب. ويالحظ من الشكل )
لفة/دقيقددة، كمددا كن التصددم  ال يت يددر بشددكل كبيددر بت يددر سددرعة دوران البريمددة اال عنددد  972كعمددى مددن 

وران ذلك ىو حدوث عممية تماسك لممنتث المبثو  عند  م. وربما كان السبب°907درجة الحرارة العالية 
 درجة الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة المنخف(ة بفعل جمتنة النشا.
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العالقة بين التصم  لمبثو  ثريد التمر وسرعة دوران البريمة عند  . :شكل )

نحراه درجات الحرارة المختمفة )النقاط تبين متوسط النتااث التجريبية مع اال
 المعيار  .

 
  كنو لم يكن لت ير درجة 95بينت نتااث التحميل اإلحصااي كما ىو مو(   ي الجدول )

لفة/دقيقة، بينما كان  522م تأثيراف معنوياف عمى قيم التصم  ماعدا السرعة °997الى  927الحرارة من 
السرعات المختمفة ماعدا م تأثيراف معنوياف عمى التصم  عند °907الى  997لت ير درجة الحرارة من 

  كن ت ير سرعة دوران البريمة قد كثر  ي بعض 96لفة/دقيقة. كما يبين الجدول ) 522السرعة 
 الحاالت تأثيراف معنوياف عمى التصم  عند درجات الحرارة المختمفة.

 
ثو  ثريد التمر عند سرعة دوران تأثير درجة الحرارة عمى متوسط التصم  )نيوتن  لمب . 95جدول )

 البريمة المختمفة.

522 072 022 972 922 

 سرعة دوران البريمة

 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   
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ب  2.59
ب  9 

ب  0.96 
ب  0.90 

ب  9.95 
 927 

ك  5.07
ب  ;0.8 

ب  0.06 
ب  0.62 

ب  9.98 
 997 

ك  :5.6
ك 9:.92 

ك 92.69 
ك  95.29 

ك :9.6 
 907 

ختاله معنو  عند مستوم معنوية اره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود * األح
2.27 (P<0.05). 

 
تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط التصم  )نيوتن   . 96جدول )

 لمبثو  ثريد التمر عند درجات الحرارة المختمفة.

907 997 927 

م )°درجة الحرارة   

دوران سرعة  
 البريمة )لفة/دقيقة 

ج  :9.6
ج  9.98 

ب ج  9.95 
 922 

ك  95.29
ب ج  0.62 

ك  0.90 
 972 

ب  92.69
ب ج  0.06 

ك ب  0.96 
 022 

ك ب 9:.92
ك ب  ;0.8 

ج د  9 
 072 

د  :5.6
ك  5.07 

د  2.59 
 522 

ختاله معنو  عند ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
 .(P<0.05) 2.27معنوية  مستوم

 المضغ
م وسدددرعة دوران °927نيدددوتن عنددد درجدددة حددرارة  09.;و  :2.0تددراوح متوسددط الم(ددد  مددابين 

 . 92لفة/دقيقددة عمدددى الترتيددب. كمددا ىدددو مو(دد   ددي الجددددول ) 972م و °907لفة/دقيقددة وعنددد  522
ت يدر بشدكل كبيدر بت يدر   زيادة الم(  بزيادة درجة الحرارة، كما كن الم(  لدم ي;ويالحظ من الشكل )

م. وقدد يكدون السدبب وران ذلدك تماسدك مكوندات مبثدو  ثريدد °907السرعة اال عند درجة الحرارة العاليدة 
 التمر بفعل درجة الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة المنخف(ة.
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العالقة بين الم(  لمبثو  ثريد التمر وسرعة دوران البريمة عند  . ;شكل )

نحراه ارة المختمفة )النقاط تبين متوسط النتااث التجريبية مع االدرجات الحر 
 المعيار  .

 
توجد ىناك  رو  معنوية لمم(  عند    نتااث التحميل اإلحصااي حيث ال97يبين الجدول )

رتفاع ام،  ي حين كان ىناك  رو  معنوية لمم(  عند °997الى  927رتفاع درجة الحرارة من ا
لفة/دقيقة. كما  522م عند السرعات  المختمفة ماعدا السرعة °907الى  997درجة الحرارة من 
لفة/دقيقة كثر  ي بعض  522الى  922  كن ت ير سرعة دوران البريمة من 98يو(  الجدول )

 الحاالت تأثيراف معنوياف عمى الم(  عند درجات الحرارة المختمفة.
 

الحرارة عمى متوسط الم(  )نيوتن  لمبثو  ثريد التمر عند سرعة دوران تأثير درجة  . 97جدول )
 البريمة المختمفة.

522 072 022 972 922 

 سرعة دوران البريمة

 )لفة/دقيقة 
م )°درجة الحرارة   
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ب  :2.0
ب  6;.2 

ب  9.69 
ب  0.09 

ب  9.62 
 927 

ك  0:.9
ب  :9.7 

ب  9.08 
ب  9.06 

ب  9:.2 
 997 

ك  9.88
ك  :;.9 

ك  9.82 
ك  09.; 

ك  7.58 
 907 

ختاله معنو  عند مستوم معنوية ا* األحره غير المتشابية  ي كل عمود تشير الى وجود 
2.27 (P<0.05). 

 
تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط الم(  )نيوتن   . 98جدول )

 ة.لمبثو  ثريد التمر عند درجات الحرارة المختمف

907 997 927 

م °درجة الحرارة )   

 سرعة دوران
 البريمة )لفة/دقيقة 

ب  7.58
ج  9:.2 

ك ب  9.62 
 922 

ك  09.;
ب ج  9.06 

ك  0.09 
 972 

ك ب  9.82
ب  9.08 

ك ب  9.69 
 022 

ك ب  :;.9
ك ب  :9.7 

ب ج  6;.2 
 072 

ج  9.88
ك  0:.9 

ج  :2.0 
 522 

ختاله معنو  اود تشير الى وجود * األحره غير المتشابية  ي كل عم
 .(P<0.05) 2.27عند مستوم معنوية 

 
 الخالصة والتوصيات

يمكن تمخيص نتااث ىذه الدراسة بأن عدم ظيور خاصية التقصه لمبثو  ثريد التمر عند ظروه 
التش يل المختمفة يدل عمى كن المنتث المبثو  ليس لو قوام بنااي انما ىو كقرب لممعجون المتماسك. 

 ي الوقت نفسو كظيرت نتااث تحميل القوام القطاعي األساسية كن درجة الحرارة كان ليا تأثيراف طردياف و 
عمى الصالبة، وتأثيراف متفاوتاف عمى التماسك والزنبركية،  ي حين لم تؤثر درجة الحرارة العالية معنوياف 

كثرت معنوياف  ي بعض الحاالت لتصا  عند السرعات المختمفة. كما سرعة دوران البريمة  قد عمى اال
عمى الخواص األساسية لتحميل القوام القطاعي ماعدا الزنبركية التي لم تتأثر معنوياف عند درجات 
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الحرارة المختمفة. وقد كثرت درجة الحرارة العالية طردياف عمى خواص تحميل القوام القطاعي الثانوية. كما 
بعض الحاالت عمى الخواص الثانوية لتحميل القوام القطاعي. سرعة دوران البريمة  قد كثرت معنوياف  ي 

ويوصى بتقييم مبثو  ثريد التمر حسيا والعالقة بين خواص المنتث والتقييم الحسي لو لتحديد و(بط 
 المدم المالام لممستيمك.
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Effect of processing temperature and screw speed on the texture profile 

analysis properties of extruded date-porridge 
 

Mohammed T. G. Bakheet,  Alhussein M. Assiry and Mansoor N. Q. Ibrahim  
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P. O. Box 2460, Riyadh, 11451 
 

ABSTRACT: The objective of this research was to study the effect of processing temperature and screw 

speed of the extruder on the texture profile analysis properties of date-porridge (hardness, adhesiveness, 

cohesiveness, springiness, resilience, gumminess and chewiness). It was possible to develop date porridge 

which contained 34.5% (dry base) of date paste using twin screw cooking extruder. The processing 

temperature was set at 105, 115 and 125°C at different screw speeds (100, 150, 200, 250 and 300 rpm). The 

ranges of hardness were 0.77–31.84 N (at 105°C, 300 rpm, and at  125°C, 150 rpm respectively), 

adhesiveness -5.04 to -0.86 N.sec (at 105 °C, 150 rpm, and at 115 °C, 300 rpm respectively), cohesiveness 

0.24–0.67 (at 115 °C, 100 rpm, and at 105 °C, 300 rpm respectively), springiness 0.47–0.93 (at 125°C, 300 

rpm, and at 105°C, 250 rpm respectively), resilience 0.03–0.19 (at 105°C, 300 rpm, and at 125°C, 200 rpm 

respectively), gumminess 0.37–13 N (at 105°C, 300 rpm, and at 125 °C, 150 rpm respectively) and 

chewiness 0.28–9.27 N (at 105°C, 300 rpm and at 125°C 150 rpm respectively). The statistical analysis was 

employed to reveal the effect of both temperature and screw speed on the texture profile analysis properties 

of date-porridge. 

 


