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لمبثوق ثريد التمر 

 
محمد بن طالل قاسم بخيت، الحسين بن محمد معموي عسيري 

كمية عموم األغذية والزراعة، جامعة الممك سعود - قسم اليندسة الزراعية
، المممكة العربية السعودية 11451 الرياض 2460ب .ص

 
وتنتج مصانع التمور قدر .  طن من التمور970.48م، 2005 بمغ إنتاج المممكة العربية السعودية لعام :الممخص

ويمكن إستغالل عجينة التمر في الصناعات التحويمية الواعدة مثل .  طن7.165بسيط من عجينة التمر تصل إلى 
٪ عمى أساس جاف من عجينة التمر 34.5وقد أمكن تطوير منتج ثريد التمر والذي يحتوي عمى . عممية البثق الحراري

وييدف ىذا البحث إلى دراسة تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة . بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة
الكثافة الظاىرية، والنشاط )لمباثق الحراري عمى بعض الخواص اليامة لمبثوق ثريد التمر، وتحديدًا الخواص الطبيعية 

دليل إمتصاصية الماء، )، والخواص الوظيفية (المائي، المحتوى الرطوبي، ومركبات المون األساسية، والتغير الكمي لمون
وأجريت تجارب البثق بإستخدام باثق شبو صناعي ثنائي البريمة عند درجات حرارة التصنيع . (ودليل الذوبانية في الماء

وقد تراوح . (دقيقة/ لفة300 و 250 و 200 و 150 و 100)وعند سرعات دوران البريمة  (م˚125 و 115 و 105)
، والمحتوى الرطوبي 0.93 و 0.91، والنشاط المائي مابين 3م/ كجم1206 و1169متوسط الكثافة الظاىرية مابين 

 مابين (*a)، ومركبة المون 38.6 و 22.1 مابين (*L)٪ عمى أساس رطب، ومركبة المون 42.61 و 35.78مابين 
، ودليل 28.5 و 9.6 مابين (ΔE)، والتغير الكمي لمون 21.6 و 8.4 مابين (*b)، ومركبة المون 7.2 و 3.5

جم لممادة الصمبة الجافة األساسية، ودليل الذوبانية في الماء مابين / جم ماء1.35 و 0.68إمتصاصية الماء مابين 
وأجري تحميل التباين اإلحصائي لتحديد أثر كل من درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة عمى الخواص . ٪94 و 67

الطبيعية والوظيفية لمبثوق ثريد التمر، وفي بعض الحاالت كان ىناك تأثيرا معنويا لكل من درجة الحرارة وسرعة دوران 
. البريمة عمى ىذه الخواص

 
المقدمة 

تنتج المممكة العربية السعودية كمية من التمور التي يمكن استغالليا في تصنيع منتجات غذائية 
٪ عمى 34.5والذي يحتوي عمى  (2008بخيت وعسيري، )جديدة، وقد تم تطوير منتج ثريد التمر 

وتتأثر خصائص المنتج النيائية . أساس جاف من عجينة التمر وذلك بإستخدام تقنية البثق الحراري
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ومن الميم معرفة بعض خصائص المنتج النيائي في عممية . بتغير ظروف تشغيل الباثق وتصميمو
اإلنتاج شبو الصناعي وذلك لتحسينيا أو عمى األقل المحافظة عمييا في مرحمة اإلنتاج الصناعي، 

، والخواص (الكثافة الظاىرية، النشاط المائي، المحتوى الرطوبي، المون)مثل الخواص الطبيعية 
فعمى سبيل المثال معرفة الكثافة في . (دليل إمتصاصية الماء، ودليل الذوبانية في الماء)الوظيفية 

عممية بثق المنتجات الغذائية ليا أىمية بالغة عند إجراء حسابات الطاقة الميكانيكية النوعية لمعرفة 
. كمية الطاقة المستيمكة إلنتاج المادة الغذائية بالباثق الحراري، وكذلك في عمميات التعبئة والنقل

يمكن خفض النشاط الميكروبي، والحيوي، واإلنزيمي في الغذاء عن طريق التحكم بدرجة 
وبشكل عام فإن األحياء الدقيقة تنشط بشكل كبير في المادة الغذائية . النشاط المائي لممادة الغذائية

، بالرغم من أن بعض سالالت الخمائر المحبة 0.91-0.80عندما يكون النشاط المائي في الحدود 
ويؤثر . (Kaler, 1975) 0.65لمسكريات المرتفعة تستطيع أن تنمو عمى درجة نشاط مائي أقل من 

المحتوى الرطوبي عمى سعة الباثق، فالمادة ذات المحتوى الرطوبي العالي ليا مقاومة إحتكاك أقل 
والمون أحد الخواص الطبيعية اليامة . وبالتالي تزيد من سعة البثق وتقمل من الطاقة المستيمكة

لممنتجات الغذائية، ونظرًا لتعرض المادة الغذائية لدرجات الحرارة العالية أثناء عممية البثق فإنو يحدث 
كما يِقيس دليل إمتصاصية الماء . تغير لمون المنتج، ولذلك كان أحد الخصائص اليامة لضبط الجودة

 ,Mason and Hoseney)الحجم الذي يشغمو النشا بعد إنتفاخو عند إضافة كمية كبيرة من الماء، 

في حين يستخدم دليل الذوبانية .  ويعطي داللو عمى مقدرة المادة الغذائية عمى اإلحتفاظ بالماء(1986
 ويعطي داللة عمى مدى (Kirby et al., 1988)في الماء عادًة كمؤشر لتحمل المكونات الجزيئية لمنشا 

وكال دليمي إمتصاصية الماء والذوبانية في الماء ىامان بالنسبة لمضغ . قابمية المادة لمذوبان في الماء
. وعمج المادة الغذائية وتفككيا أثناء تناوليا

تشير عدد من الدراسات إلى أىمية الخواص الطبيعية والوظيفية عمى خواص المنتج المبثوق، 
 بتطوير مركب الموبيا والذرة البيضاء الغنية بالبروتين Pelembe et al. (2002) فعمى سبيل المثال قام

. إلنتاج الثريد الفوري عالي البروتين لمخموط الذرة البيضاء والموبيا بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة
دقيقة، ونتج / لفة200م، وسرعة دوران البريمة عند ˚165 و 130حيث تم ضبط درجة الحرارة عند 

عن زيادة النسبة من الموبيا زيادة في كل من المحتوى من البروتين والمون األصفر ودليل إمتصاصية 
أما زيادة درجة حرارة البثق فقد أدت إلى إنخفاض في دليل إمتصاصية . الماء ودليل الذوبانية في الماء
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٪، 9 و 7وقد تراوح دليل إمتصاصية الماء في المدى مابين . الماء، وزيادة في دليل الذوبانية في الماء
L)جم، ومركبة المون 100/ جم10 و 8ودليل الذوبانية في الماء مابين 

*
، ومركبة 83 إلى 60 من (

a)المون 
*
b)، ومركبة المون 4 إلى 0.69- من (

*
 Rouilly et al. (2006)كما درس . 16 إلى 10 من (
وقد تم بثق لب بنجر السكر عند سرعة ثابتة، بينما . المعالجة الحرارية الميكانيكية لمب بنجر السكر

L)وقد لوحظ إنخفاض مركبة المون . م˚123 و72تراوح مدى درجة حرارة التصنيع مابين 
*
a) و (

*
) 

b)بإرتفاع درجة الحرارة بينما إرتفعت مركبة المون 
*
L)وقد تراوح مدى مركبة المون . (

*
 و 55 مابين (

a)، ومركبة المون 73
*
b)، ومركبة المون 3.12 و 0.20 مابين (

*
. 12 و 9 مابين (

تأثير درجة حرارة الباثق وسرعة دوران البريمة والمحتوى الرطوبي  Rueda et al. (2004)درس 
عمى دليل إمتصاصية الماء، بإستخدام باثق حراري أحادى البريمة لبثق دقيق الصويا الخالي من 

 190 إلى 110م، وسرعـة دوران البريمـة من ˚165 و 135وتراوحت درجة الحرارة مابين . الدىن
وقد عممت الزيادة المستمرة في . ٪ عمى أساس رطب27 إلى 21دقيقة، ورطوبة مـادة التغذية من /لفة

درجة حرارة الباثق وسرعة دوران البريمة عمى زيادة في دليل إمتصاصية الماء وكذلك دليل الذوبانية 
٪، بينما تراوح دليل الذوبانية في 6.2 و 5.6وقد تراوح مدى دليل إمتصاصية الماء مابين . في الماء

 تصنيع كريات من األرز Yuan-Huilin et al. (2002)كما درس . ٪22.4 و 20.5الماء مابين 
المخمر من دقيق األرز المطحون أو البني المون عن طريق إستخدام جياز بثق حراري ثنائي البريمة، 

٪ عمى أساس رطب، وتراوحت سرعة دوران البريمة في 20 و 15حيث تم ضبط رطوبة التغذية عند 
نخفاض رطوبة التغذية . دقيقة/ لفة250 و 200المدى مابين  وقد أدت زيادة سرعة دوران البريمة وا 

رتفاع دليل الذوبانية في الماء، وكما أدت زيادة سرعة دوران  إلى إنخفاض في دليل إمتصاصية الماء وا 
أما زيادة المحتوى الرطوبي فقد أدى إلى زيادة . البريمة ورطوبة التغذية إلى إنخفاض الكثافة الظاىرية

L)مركبة المون 
*
نخفاض مركبة المون ( a) وا 

*
 و 2وقد تراوح دليل إمتصاصية الماء في المدى مابين . (

 0.44 إلى 0.058٪، والكثافة الظاىرية من 73 و 16٪، ودليل الذوبانية في الماء مابين 14
L)، ومركبة المون 3سم/جم

*
a)، ومركبة المون 84 و 76 مابين (

*
b)، ومركبة المون 10 و 4 مابين (

*
) 

ضافة الحبوب Ainsworth et al. (2007)كما درس . 18 و 12مابين   تأثير سرعة دوران البريمة وا 
المستيمكة بعد التخمر عمى الخواص الوظيفية والغذائية لبثق الوجبات الخفيفة الناتجة من الحمص 

 300 و100وتراوحت سرعة دوران البريمة في المدى مابين . بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة
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٪ عمى أساس 12م، ورطوبة التغذية عند ˚110 و 80دقيقة، وقد تم ضبط درجة الحرارة عند /لفة
ضافة . ساعة/ كجم42رطب، ومعدل التغذية عند  وقد لوحظ أن الكثافة الظاىرية تزداد بزيادة السرعة وا 

نخفاض نسبة إضافة الحبوب . الحبوب المستيمكة بعد التخمر كما أن زيادة سرعة دوران البريمة وا 
وقد تراوح . المستيمكة بعد التخمر أديا إلى زيادة في دليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية في الماء

جم / جم جل7 إلى 4، ودليل إمتصاصية الماء من 3م/ كجم890 إلى 120مدى الكثافة الظاىرية من 
L)وقد تراوح مدى مركبة المون . ٪10 و6لممادة الصمبة الجافة، ودليل الذوبانية في الماء مابين 

*
 من (

a)، ومركبة المون 65 إلى 52
*
b)، ومركبة المون 7- إلى 12- من (

*
. 21 إلى 13 من (

 تأثير معدل التغذية والمحتوى الرطوبي وسرعة دوران البريمة ودرجة Ding et al. (2005)درس 
وقد تراوح مدى معدل التغذية . الحرارة عمى خواص مبثوق األرز بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة

٪ عمى أساس رطب، وسرعة 22 و 14ساعة، ورطوبة مادة التغذية مابين / كجم32 و 20مابين 
وقد عممت الزيادة في . م˚140 و100دقيقة، ودرجة الحرارة مابين / لفة320 و 180البريمة مابين 

درجة الحرارة عمى إنخفاض الكثافة الظاىرية ودليل إمتصاصية الماء، وزيادة في دليل الذوبانية في 
وقد تراوح . بينما لم يكن ىناك ثأثيرًا ظاىرًا لسرعة دوران البريمة عمى خواص المنتج المبثوق. الماء

 إلى 5، ودليل إمتصاصية الماء من 3م/ كجم350 و100مدى الكثافة الظاىرية في المدى مابين 
 Boonyasirikool and Charunuchكما طور . ٪30 و 22٪، ودليل الذوبانية في الماء مابين 7

 وجبة غذائية من حبيبات الذرة واألرز المجروش بواسطة الطبخ بإستخدام باثق حراري ثنائي (2000)
 300٪ عمى أساس رطب، وسرعة دوران البريمة عند 16البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عند 

 و 74وقد تراوح مدى الكثافة الظاىرية مابين . م˚158 و156دقيقة، وعند درجة الحرارة التصنيع /لفة
L)لتر، ومركبة المون / جم104

*
a)، ومركبة المون 92 و 87 في المدى مابين (

*
 و 0.36 مابين (

b)، ومركبة المون 3.76
*
 تم بثق خمطات (Ilo et al., 1999)وفي دراسة أخرى . 34 و13 مابين (

 بإستخدام باثق حراري (Amaranth)مصنوعة من دقيق األرز والحبوب عالية المحتوى من البروتين 
ثنائي البريمة، ودراسة تأثير محتوى الحبوب عالية المحتوى من البروتين عمى الخواص الوظيفية لممادة 

دقيقة، ودرجة الحرارة / لفة82 و 58المبثوقة، حيث تراوحت سرعة دوران البريمة في المدى مابين 
وقد تراوحت الكثافة . ٪ عمى أساس رطب16 و 11م ، ورطوبة التغذية مابين ˚190 و 150مابين 

L)، ومركبة المون 3م/ كجم226 و 99الظاىرية في المدى مابين 
*
، ومركبة المون 90 و 88 مابين (



 تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة عمى الخواص الطبيعية والوظيفية لمبثوق ثريد التمر

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 4, No. 1:2009 

20 

(a
*
b)، ومركبة المون 1.17 و0.6 مابين (

*
 و 8 مابين (ΔE)، والتغير الكمي لمون 11 و 9 مابين (

17 .
 ودرجة الحرارة، (Tomato Pomace) تأثير إضافة فضالة الطماطم Altan et al. (2008)درس 

. وسرعة دوران البريمة عمى الخواص الطبيعية لمبثوق الشعير بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة
 200 و 150م ، وسرعة دوران البريمة مابين ˚160 و 140وتراوحت درجة الحرارة في المدى مابين 

وقد لوحظ إنخفاض الكثافة الظاىرية بزيادة درجة . ٪10 إلى 2دقيقة، وفضالة الطماطم مابين /لفة
كما أدت زيادة نسبة فضالة . الحرارة، لم يكن ىناك تأثير لسرعة دوران البريمة عمى الكثافة الظاىرية

b)الطماطم إلى إرتفاع مركبتي المون 
*
a) و (

*
نخفاض مركبة المون ( L) والتغير الكمي لمون، وا 

*
وقد . (

L)، ومركبة المون 3سم/ جم1.11 و 0.37تراوح مدى الكثافة الظاىرية مابين 
*
، 76 و 66 مابين (

a)ومركبة المون 
*
b)، ومركبة المون 13 و 3 مابين (

*
 (ΔE)، والتغير الكمي لمون 26 و 16 مابين (

. 10 و6مابين 
ورغم إختالف المواد المستخدمة وظروف التشغيل، إال أن الدراسات السابقة تشير عمومًا عمى 

، 17 و6، والتغير الكمي لمون مابين 3م/ كجم1110 و 74أن مدى الكثافة الظاىرية تراوح مابين 
ويندرج في ىذا . ٪73 و 6٪، ودليل الذوبانية في الماء مابين 14 و2ودليل إمتصاصية الماء مابين 

السياق موضوع البحث الحالي حيث تم دراسة تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران بريمة الباثق 
الكثافة الظاىرية، )الحراري عمى بعض الخواص اليامة لمبثوق ثريد التمر، وتحديدًا الخواص الطبيعية 

دليل إمتصاصية الماء، )، والخواص الوظيفية (والنشاط المائي، المحتوى الرطوبي، والتغير الكمي لمون
. (ودليل الذوبانية في الماء
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 المواد وطرق العمل
بخيت )تم تحضير خمطة ثريد التمر بإستخدام عجينة التمر الرزيز كما ىو موضح في دراسة 

 Zenix Co-Rotating, Model)وبإستخدام باثق حراري شبو صناعي ثنائي البريمة  (2008وعسيري، 

ZPT-32HT No.4015, Taiwan) بخيت وعسيري، )، بنفس خواص التصميم المستخدم في دراسة
وبناء عمى نتائج التجارب اإلختبارية إلنتاج ثريد التمر تم اختيار درجة حرارة تصنيع ثريد . (2008

، 105): (درجة حرارة المادة المبثوقة قبل الخروج من فتحة الباثق)التمر عند ثالثة درجات حرارة 
وقد . (دقيقة/ لفة300، 250، 200، 150، 100: )وعند خمس سرعات لمبريمة (م˚125، 115

جمع ثالث عينات لتحديد الكثافة الظاىرية والنشاط المائي والمحتوى الرطوبي ومركبات المون 
األساسية ودليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية في الماء وعمى ىذا األساس فإن مجموع عينات 

باإلضافة إلى  ( سرعات لمبريمة5×  درجات حرارة 3×  تكرارات 3) عينة 45التجارب الكمية كانت 
وجمعت العينات عندما يصل الباثق إلى وضع اإلستقرار من خالل . ثالث عينات من مادة التغذية

.  لفترة زمنية أكثر من خمس دقائقباسكال. ك10±م، وكذلك ثبات الضغط ˚1± ثبات درجة الحرارة 
طرق القياس 

تمت عممية القياس لمعينات عند درجة حرارة الغرفة بعد مرور ثالث الى خمس ساعات من 
. إنتياء التجربة، حيث تم حفظ العينات في عبوات محكمة الغمق إلجراء القياسات المختمفة عمييا

وشممت القياسات التي تم إجراؤىا قياس الكثافة الظاىرية بملء العينة في وعاء ذو حجم ثابت ومن ثم 
 ,Aqua Lab, Model CX-2)  والنشاط المائي بإستخدام جياز (Sacchetti et al., 2004)قياس كتمتيا 

readability Decagon Devices, USA) جم،  وقياس المحتوى 4-3 وذلك بإختيار عينة تقدر بحوالي 
 جم في فرن 5، حيث وضعت عينة كتمتيا (AOAC, 1995)الرطوبي بإستخدام الطريقة القياسية 

م ˚70 عند درجة حرارة (Model VT6025, Heracus-Instruments Vacutherm, Germany)التفريغ 
 Color) ساعة، وقياس المركبات األساسية لمون بإستخدام جياز 24 مل بار لمدة 200وضغط تفريغ 

Flex, Model No.45/0, Hunter Lap Reston, VA,  USA) .
: (Altan et al., 2008)تم حساب التغير الكمي لمون بإستخدام المعادلة التالية 

 
             2**2**2**

ooo aabbLLE           (1) 
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: حيث أن
E خميط مركبات المون األساسية، حيث تمثل ) التغير في قيمة المون الكمي لممادة المبثوقة(L

*
) 

b)درجة اإلبيضاض واإلسوداد، و 
*
a) درجة اإلصفرار واإلزرقاق، و (

*
. ( درجة اإلخضرار واإلحمرار(

*** ,, abLمركبات المون األساسية لممادة المبثوقة  .
*** ,, ooo abLمركبات المون األساسية لمادة التغذية  .
 

 بوزن (WSI) ودليل الذوبانية في الماء (WAI)وتم قياس كل من دليل إمتصاصية الماء 
ضافة (M) جم من العينة 10مقدار   70 مل من الماء المقطر إلييا، وخمطيا ميكانيكيًا لمدة 100، وا 

بعدىا تم إستخدام جياز . (MO) (Solubility Index Mixer No.24295-817)ثانية في خالط موديل 
 4500 عند سرعة (Heraeus Christ Gmbh, Model JJ3  No.65631, Germany)طرد مركزي موديل 

، ومن ثم تحديد الوزن (M2)ثم تم وزن المادة المترسبة .  دقيقة لفصل المستعمق20دقيقة لمدة /لفة
 ,FW Binder, Model  No.87073) وبعد تجفيفيا في فرن تجفيف (M1)الجاف لممادة المترسبة 

Germany) ساعة24ْ م لمدة 105، عند درجة حرارة  .
:  بإستخدام المعادلة التالية(M3)تم حساب وزن المادة الصمبة الجافة األساسية 
 wo XMM  13            (2)  

: حيث أن
wX (كسر عشري) ىو المحتوى الرطوبي عمى أساس رطب .

  بينما تم تقدير دليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية في الماء من خالل العالقتين التاليتين 
. (Gujral et al., 2001)عمى التوالي 

 

3

12

M

MM
WAI


  (3) 

    
100

3

13 



M

MM
WSI  (4) 

 
 التحميل اإلحصائي
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ستخدام إختبار أقل SAS (2001)تم استخدام البرنامج اإلحصائي   وفقًا لطريقة تحميل التباين وا 
.  ٪ لتحميل التباين5 عند مستوى معنوية (LSD)فرق معنوي 

 
النتائج والمناقشة 

دلت النتائج التجريبية أن لدرجة الحرارة وسرعة دوران البريمة تأثيرًا متفاوتًا عمى بعض خواص منتج 
:  ثريد التمر عمى النحو التالي

الكثافة الظاهرية 
 عند ظروف 3م/ كجم1206 و 1169تراوح مدى الكثافة الظاىرية لممادة المبثوقة مابين 

العالقة بين الكثافة الظاىرية وسرعة دوران البريمة عند درجات  (1)ويوضح الشكل . التشغيل المختمفة
حيث يالحظ إرتفاع متوسط الكثافة الظاىرية بزيادة سرعة دوران البريمة وذلك عند . الحرارة المختمفة
م انخفضت الكثافة الظاىرية بزيادة ˚125م، بينما عند درجة الحرارة ˚115 و105درجتي الحرارة 
وربما كان . دقيقة/ لفة200دقيقة ثم عاودت اإلرتفاع عند السرعة / لفة200 إلى 100السرعة من 

السبب وراء ذلك تبخر الماء عند درجات الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة المنخفضة وىذا يتفق مع 
. (Yuan-Huilin et al., 2002)ماذكره 

1150
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1180

1190
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1210

1220

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البريمة )لفة/دقيقة(

)3 م/م
كج

ة )
ثاف

الك
  

T1=105 ْ C

T2=115 ْ C

T3=125 ْ C

 
تغير الكثافة الظاىرية وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة المختمفة . 1 شكل

. (النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع اإلنحراف المعياري)
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دقيقة وعند / لفة150أن لدرجة الحرارة تأثيرًا معنويًا عند السرعة أعمى من  (1)يوضح الجدول 
م، ولم يكن ىناك فروق معنوية لمكثافة الظاىرية عند إرتفاع درجة الحرارة ˚125درجة الحرارة العالية 

أن كثافة التغذية  (2)ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة200م عند السرعة أقل من ˚125 إلى 105من 
 إلى 100أعمى بشكل معنوي من كثافة المادة المبثوقة في جميع الحاالت، كما أن لتغير السرعة من 

. دقيقة تأثيرًا معنويًا عمى الكثافة الظاىرية في بعض الحاالت عند درجات الحرارة المختمفة/ لفة300
 

عند سرعة دوران البريمة  (3م/كجم)تأثير درجة الحرارة عمى متوسط الكثافة الظاىرية . (1)جدول 
. المختمفة

 
  (3م/كجم)متوسط الكثافة الظاىرية 

300 250 200 150 100 

       سرعة دوران البريمة

 (دقيقة/لفة)                 

 (م˚)درجة الحرارة 
 105 أ1181.64 أ1180.71 أ1190.96 أ1195.61 أ1203.06

 115 أ1194.21 أ1193.75 أ1195.61 أ1198.41 أ1206.32
 125 أ1187.23 أ1178.85 ب1169.07 ب1173.26 ب1189.09

 0.05األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
(P<0.05) .

 
 

عند  (3م/كجم)تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط الكثافة الظاىرية . (2)جدول 
. درجات الحرارة المختمفة لممادة المبثوقة ومادة التغذية

   (3م/كجم)متوسط الكثافة الظاىرية 
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125 115 105 

 (م˚)         درجة الحرارة 

سرعة دوران 
 (دقيقة/لفة)البريمة 

 100 ج1181.64 ج1194.21 ب ج 1187.23
ج د 1178.85

 150 ج1180.71 ج1193.75 

ب ج 1190.96 ج1195.61 د1169.07
 200 

ب ج1198.41 د1173.26
 250 ب1195.61 

 300 ب1203.06 ب1206.32 ب1189.09

التغذية  أ1216.81 أ1217.95 أ1217.43

األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 
. (P<0.05) 0.05معنوية 

  النشاط المائي
ويالحظ التغير الطفيف . 0.934 و0.914تراوح مدى النشاط المائي لممادة المبثوقة مابين 

 ولذلك لم يمكن 0.004، عمما بأن دقة القياس  كانت 0.02في النشاط المائي والذي اليتعدى 
وىذا ما أثبتتو . (درجة الحرارة، وسرعة دوران البريمة)الحصول عمى نمط متسق عند متغيرات الدراسة 

والذي يبين تأثير  (3) كما ىو موضح في الجدول 0.05نتائج التحميل اإلحصائي عند مستوى معنوية 
والذي يبين تأثير سرعة دوران البريمة  (4)وكذلك جدول . درجة الحرارة عند سرعات البريمة المختمفة

عمومًا يبقى النشاط المائي مرتفعًا سواًء لمادة التغذية أو لممادة المبثوقة . عند درجات الحرارة المختمفة
والذي يمزم مراعات ذلك عند حفظ مادة التغذية قبل عممية البثق، وكذلك أىمية التعبئة المعقمة لممادة 

. المبثوقة أو الحفظ المبرد
 

. تأثير درجة الحرارة عمى متوسط النشاط المائي عند سرعة دوران البريمة المختمفة. (3)جدول 
   متوسط النشاط المائي

       سرعة دوران البريمة 100 150 200 250 300
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 (دقيقة/لفة)                

 (م˚)درجة الحرارة 
 105 أ0.925 أ ب 0.925 أ 0.930 ب0.920 أ0.915
أ0.931 أ 0.934 أ0.922

أ 0.934 
 115 أ0.924 

 125 أ0.924 ب0.914 أ 0.920  ب0.918 أ0.916

األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
0.05 (P<0.05) .
 

تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط النشاط المائي عند درجات . (4)جدول 
. الحرارة المختمفة لممادة المبثوقة ومادة التغذية

   متوسط النشاط المائي

125 115 105 

 (م˚)        درجة الحرارة 

سرعة دوران 
 (دقيقة/لفة)البريمة 

 أ ب0.924
 100  أ ب ج0.925  ب0.924 

 أ ب 0.934  ب0.914
 150  ب ج0.925 

 أ ب 0.920
 200  أ ب0.930  ب0.931 

 أ ب 0.918
 أ  ب 0.934 

 ج د 0.920 
 250 

 300  د0.915  ب 0.922  ب0.916

التغذية  أ  0.931  أ 0.946 أ  0.931
األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند * 

. (P<0.05) 0.05مستوى معنوية 
 

المحتوى الرطوبي 
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م وسرعة ˚125 عند درجة الحرارة 35.78تراوح مدى المحتوى الرطوبي لممادة المبثوقة مابين 
م وسرعة دوران ˚105٪ عمى أساس رطب عند درجة الحرارة 42.61دقيقة و / لفة100دوران البريمة 

أن ىناك فروق معنوية لممحتوى الرطوبي عند إرتفاع  (5)يوضح الجدول . دقيقة/ لفة300البريمة 
ويوضح . دقيقة/ لفة250م عند السرعات المختمفة ماعدا السرعة ˚125 إلى 105درجة الحرارة من 

أن المحتوى الرطوبي لمادة التغذية أعمى بشكل معنوي من المحتوى الرطوبي لممادة  (6)الجدول 
دقيقة تأثيرًا معنويًا عمى / لفة300 إلى 100المبثوقة في جميع الحاالت، كما أن لتغير السرعة من 

وأن عممية البثق عند درجة الحرارة . المحتوى الرطوبي في بعض الحاالت عند درجات الحرارة المختمفة
العالية والسرعة المنخفضة خفضت بشكل معنوي المحتوى الرطوبي لممنتج المبثوق مقارنة بالمحتوى 

. الرطوبي لمادة التغذية
 

عمى أساس رطب عند سرعة ( ٪)تأثير درجة الحرارة عمى متوسط المحتوى الرطوبي . (5)جدول 
. دوران البريمة المختمفة

   عمى أساس رطب (٪)متوسط المحتوى الرطوبي 

300 250 200 150 100 

 سرعة دوران البريمة       

 (دقيقة/لفة)                

 (م˚)درجة الحرارة 
 أ41.63  أ42.06  أ42.61

 105 أ42.20  أ42.36 

 115  ب38.54  ب40.12  ب39.48  ب39.65  ب40.58
 ج38.10  ج37.88  ب38.95  ج38.80

 ج35.78 
 125 

 0.05األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
(P<0.05) .

 
عمى أساس رطب ( ٪)تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط المحتوى الرطوبي . (6)جدول 

. عند درجات الحرارة المختمفة لممادة المبثوقة ومادة التغذية

   عمى أساس رطب (٪)متوسط المحتوى الرطوبي 
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125 115 105 

 (م˚)          درجة الحرارة 

سرعة دوران 
 (دقيقة/لفة)البريمة 

 د35.78
 100  ب42.20  د38.54 

 ب ج38.10
 150  ب42.36  ب ج40.12 

 ب 41.63  ج د39.48  ج37.88
 200 

 ب ج39.65  ب38.95
 250  ب42.06 

 300  ب42.61  ب40.58  ب ج38.80

التغذية   أ45.11  أ45.12  أ45.11

األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند * 
. (P<0.05) 0.05مستوى معنوية 

 
 تغير المون

L)تشير مركبة المون 
*
a) عمى تغير المون من المون األسود إلى األبيض، ومركبة المون (

*
) 

b)من المون األحمر إلى األخضر، ومركبة المون 
*
 من المون األزرق إلى األصفر، بينما التغير الكمي (

وقد تراوح مدى .  يدل عمى الخميط الكمي لأللوان المرتبطة بمركبات المون األساسية(ΔE)في المون 
L)مركبة المون 

*
a)، ومركبة المون 38.6 و 22.1 مابين (

*
b)، ومركبة المون 7.2 و 3.5 مابين (

*
) 

باإلضافة الى ذلك، . (7)، عند ظروف التشغيل المختمفة كما ىو مبين بالجدول 21.6 و 8.4مابين 
. فإلن جميع مركبات المون لممادة المبثوقة تنخفض بفعل عممية البثق مقارنة بمادة التغذية

 
L)متوسط مركبات المون األساسية . (7)جدول 

*
a) و(

*
b) و(

*
، والتغير الكمي لمون، واإلنحراف (

 .المعياري عند ظروف التشغيل المختمفة لممادة المبثوقة، وكذلك مادة التغذية
 

 

 مركبة المون

 

 

 مركبة المون

 

 

 مركبة المون

 

سرعة دوران 
 البريمة

 

درجة 
حرارة 
 التصنيع
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(b

*
) 

 
(a

*
) 

 (L
*
 (م˚)  (دقيقة/لفة)  (

10.9±3 5.7±0.9 25.6±1.6 100 

105 

11.7±1.2 5.8±0.8 27.2±2.3 150 
10±1.7 4.9±1.1 26.5±2.4 200 

21.3±0.8 7±0.6 38.6±0.2 250 
21.6±1.6 7.1±0.9 35.6±2.5 300 
التغذية  40.9±0.7 10.1±0.2 30.1±0.7
17.2±0.4 6.5±0.5 30.8±1.9 100 

115 

15±1.9 6.2±0.7 29.1±2.1 150 
13.6±1.8 6.6±0.5 27.8±1.8 200 
18.2±2.3 6.8±1.1 33.2±2.1 250 
19.5±1.2 6.9±0.3 34.1±1.7 300 
التغذية  40.5±0.5 10.2±0.04 29.9±0.1
8.4±4.2 3.5±1.7 23.2±4.3 100 

125 
8.8±1.3 3.7±0.5 23.5±1.5 150 
11.7±2.2 5.2±0.9 24.6±3 200 
10.5±4.2 5.1±2.3 22.1±6.1 250 
16.3±2.9 7.2±1.3 24.8±4.6 300 
التغذية  40.7±0.2 10.2±0.04 29.9±0.1

 
، ولم يتضح نمط محدد لتأثير درجة 28.5 و 9.6 مابين (ΔE)تراوح التغير الكمي لمون 

الحرارة وسرعة دوران البريمة عمى التغير الكمي لمون، ولمعرفة مدى تغير المون الكمي بالنسبة لزمن 
. البقاء، تم رسم العالقة بين التغير الكمي لمون ومتوسط زمن البقاء عند سرعة دوران البريمة المختمفة

م أكبر من التغير الكمي لمون عند درجة ˚105حيث يالحظ أن التغير الكمي لمون عند درجة الحرارة 
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م كما ىو مبين بالشكل ˚105م، وقد يرجع ذلك إلى زيادة زمن البقاء عند درجة الحرارة ˚115الحرارة 
م وخاصة عند السرعات المنخفضة وبالتالي حصل ˚115والذي كان أعمى منو عند درجة حرارة  (2)

.  (Ilo et al., 1999)تغير أكبر في لون المنتج المبثوق مقارنة مع مادة التغذية، وىذا يتفق مع ماذكره 
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العالقة بين التغير الكمي لمون ومتوسط زمن البقاء عند درجات الحرارة . 2 شكل

. المختمفة، خطوط الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري
 

 إلى 105نتائج التحميل اإلحصائي حيث لم يكن لتغير درجة الحرارة من  (8)يبين الجدول 
م تأثيرًا معنويًا عمى التغير الكمي لمون وكان إلرتفاع درجة الحرارة تأثيرًا معنويًا عندما إرتفعت ˚115
كما يوضح . دقيقة/ لفة200 و 100م عند جميع السرعات ماعدا السرعتين ˚125 إلى 115من 

أن لسرعة دوران البريمة تأثيرًا معنويًا عمى التغير الكمي لمون في بعض الحاالت عند  (9)الجدول 
م، بينما لم يكن ىناك فروق معنوية لمتغير الكمي لمون عند إرتفاع ˚115 و 105درجتي الحرارة 
. م˚125دقيقة عند درجة الحرارة / لفة300 إلى 100السرعة من 

 
. تأثير درجة الحرارة عمى متوسط التغير الكمي لمون عند سرعة دوران البريمة المختمفة. (8)جدول 

   متوسط التغير الكمي لمون

300 250 200 150 100 
         سرعة دوران البريمة

 (دقيقة/لفة)                
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 (م˚)درجة الحرارة 
 105  أ 24.98  أ ب23.41  أ 25.27  ب9.64  ب 10.55
 أ21.15  ب14.26  ب12.62

 115  ب 16.49  ب19.17 
 أ 27.39  أ21.20

 125  أ 28.52  أ27.93  أ24.80 

 0.05األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
(P<0.05) .

 
تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط التغير الكمي لمون عند درجات الحرارة . (9)جدول 
. المختمفة

   متوسط التغير الكمي لمون

125 115 105 

  (م˚)        درجة الحرارة 

سرعة دوران 
 (دقيقة/لفة)البريمة 

 100  أ24.98  ب ج16.49  أ28.52
 150  أ23.41  أ ب19.17  أ27.93

 أ21.15  أ24.80
 200  أ25.27 

 أ27.39
 250  ب9.64  ج14.26 

 300  ب10.55  ج12.62  أ21.20

األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي * 
. (P<0.05) 0.05عند مستوى معنوية 

 
 دليل إمتصاصية الماء

جم لممادة / جم ماء1.35 و 0.68تراوح مدى دليل إمتصاصية الماء لممادة المبثوقة مابين 
تغيردليل إمتصاصية الماء وسرعة دوران البريمة عند  (3)الصمبة الجافة األساسية، ويوضح الشكل 

حيث يالحظ إنخفاض قيمة إمتصاصية الماء بإرتفاع درجات الحرارة . درجات الحرارة المختمفة
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المختمفة، وربما يعود سبب إنخفاض دليل إمتصاصية الماء بإرتفاع درجة الحرارة إلى تماسك المادة 
.  (Ding et al., 2005)وىذا يتفق مع ماذكره 
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تغير دليل إمتصاصية الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات . 3 شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع اإلنحراف )الحرارة المختمفة، 
. (المعياري

 
 كما ىو مبين في الجدول P<0.05أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي عند مستوى معنوية 

م لم يؤثر معنويًا عمى دليل إمتصاصية الماء إال ˚115 إلى 105أن تغير درجة الحرارة من  (10)
م تأثيرًا ˚125 إلى 115دقيقة، بينما كان إلرتفاع درجة الحرارة من / لفة100عند سرعة دوران البريمة 

أن دليل اإلمتصاصية لمادة التغذية لم يتأثر بفعل  (11)ويوضح الجدول . معنويًا عند جميع السرعات
. م˚105عممية البثق عند درجة حرارة 
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جم لممادة /جم ماء)تأثير درجة الحرارة عمى متوسط دليل إمتصاصية الماء . (10)جدول 

. عند سرعة دوران البريمة المختمفة (الصمبة الجافة األساسية
 

جم لممادة الصمبة / جم ماء)متوسط دليل إمتصاصية الماء 
   (الجافة األساسية

300 250 200 150 100 

         سرعة دوران البريمة

 (دقيقة/لفة)                

 (م˚)درجة الحرارة 

 105  أ1.28  أ1.20  أ1.35  أ1.20  أ1.30
 115  ب1.08  أ1.17  أ 1.25  أ1.09  أ1.25
 125  ج0.68  ب 0.83  ب0.77  ب0.77  ب0.91

األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
0.05 (P<0.05) .

 
 

جم /جم ماء)تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط دليل امتصاصية الماء . (11)جدول 
. عند درجات الحرارة المختمفة لممادة المبثوقة ومادة التغذية (لممادة الصمبة الجافة األساسية

جم / جم ماء)متوسط دليل إمتصاصية الماء 
  (لممادة الصمبة الجافة األساسية

125 115 105 

 (م˚)       درجة الحرارة 

سرعة دوران 
 (دقيقة/لفة)البريمة 

 100  أ1.28  ج1.08  د0.68
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األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي * 
. (P<0.05) 0.05عند مستوى معنوية 

 
دليل الذوبانية في الماء 

٪ عند ظروف التشغيل المختمفة 94 و 67تراوح دليل الذوبانية في الماء لممادة المبثوقة مابين 
نخفاضو  (4)ويبين الشكل  إرتفاع متوسط دليل الذوبانية في الماء بإرتفاع درجات الحرارة المختمفة، وا 

وربما يعود سبب إرتفاع دليل الذوبانية في الماء بإرتفاع درجة . عمى العموم بزيادة سرعة دوران البريمة
.  (Ding et al., 2005)الحرارة إلى تفكك مكونات المادة وىذا يتفق مع ماذكره 
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 150  أ1.20  أ  ب ج1.17 

 ج د 0.77
 200  أ1.35  أ ب1.25 

 ج د 0.77
 250  أ1.20  ب ج1.09 

 300  أ1.30  أ1.25  ب0.91

التغذية  أ 1.23  أ ب1.24 أ 1.24
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تغير دليل الذوبانية في الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات . 4 شكل
النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع اإلنحراف )الحرارة المختمفة 

. (المعياري
 

أنو لم يكن لدرجة الحرارة تأثيرًا  (12)يتضح من نتائج التحميل اإلحصائي كما في الجدول 
م عند جميع السرعات ˚115 إلى 105معنويًا عمى دليل الذوبانية في الماء بإرتفاع درجة الحرارة من 

دقيقة، كما كان ىناك فروق معنوية لدليل الذوبانية في الماء عند / لفة250 و 100ماعدا السرعتين 
تأثير سرعة  (13)ويوضح الجدول . م عند جميع السرعات˚125 إلى 115إرتفاع درجة الحرارة من 

دوران البريمة عمى الذوبانية في الماء عند درجات الحرارة المختمفة، حيث زاد دليل الذوبانية لممادة 
المبثوقة مقارنة بمادة التغذية بشكل معنوي عند بعض ظروف التشغيل المختمفة وخاصًة عند سرعات 

. دوران البريمة المنخفضة
 
 

عند سرعة دوران البريمة ( ٪)تأثير درجة الحرارة عمى متوسط دليل الذوبانية في الماء . (12)جدول 
. المختمفة

   (٪)متوسط دليل الذوبانية في الماء 

300 250 200 150 100 

         سرعة دوران البريمة

 (دقيقة/لفة)                

 (م˚)درجة الحرارة 
 105  ج75.64  ب77.89  ب74.58  ج67.14  ب70.91
 115  ب80.11  ب80.55  ب73.63  ب78.52  ب71.29
 125  أ 92.43  أ89.32  أ94.06  أ90.90  أ84.37

 0.05األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
(P<0.05) .
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عند درجات ( ٪)تأثير سرعة دوران البريمة عمى متوسط دليل الذوبانية في الماء . (13)جدول 
. الحرارة المختمفة لممادة المبثوقة ومادة التغذية

   (٪)متوسط دليل الذوبانية في الماء 

125 115 105 

   (م˚)        درجة الحرارة 

سرعة دوران 
 (دقيقة/لفة)البريمة 

 100  أ ب75.64  أ80.11  أ ب92.43
 أ77.89  أ80.55  ب89.32

 150 

 أ ب 73.63  أ94.06
 200  أ ب74.58 

 أ ب 90.90
 250  ج67.14  أ 78.52 

 300  ب ج70.91  ب ج71.29  ج84.37

التغذية  ج 64.94 ج 64.67 د 65.41

األحرف غير المتشابية في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند * 
. (P<0.05) 0.05مستوى معنوية 

الخالصة والتوصيات 
يمكن تمخيص نتائج ىذه الدراسة وتوصياتيا في أنو لم يكن لدرجة الحرارة المنخفضة تأثيرًا معنويًا عمى 

كما لم يكن ىناك تأثيرًا واضحًا لدرجة الحرارة وسرعة البريمة . الكثافة الظاىرية عند السرعات المختمفة
نخفاض سرعة البريمة إلى إنخفاض المحتوى . عمى النشاط المائي وقد أدى إرتفاع درجة الحرارة وا 

نخفاض سرعة البريمة إلى إنخفاض مركبات . الرطوبي لممادة المبثوقة كما أدى إرتفاع درجة الحرارة وا 
وكان إلرتفاع . المون األساسية، وزاد تغير المون الكمي لممادة البثوقة بفعل ظروف التشغيل المختمفة

وعموما . درجة الحرارة تأثيرًا عكسيًا عمى دليل إمتصاصية الماء وطرديًا عمى دليل الذوبانية في الماء
فإن خواص المادة المبثوقة تقترب من خواص مادة التغذية عند السرعات العالية ودرجات الحرارة 
المنخفضة وعمى العكس من ذلك عند السرعات المنخفضة ودرجات الحرارة العالية، ولذلك يوصى 
. بإيجاد العالقة بين الخواص الموضوعية لممنتج والخواص الحسية لتحديد الظروف المثمى لإلنتاج
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ويوصى بحفظ مادة التغذية قبل عممية البثق مبردة، وكذلك أىمية التعبئة المعقمة لممادة المبثوقة أو 
. الحفظ المبرد
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ABSTRACT: The annual production of date in the kingdom approached 970,488 tons on (2005), and the 

date processing factories produced about 7,165 tons of date paste. The date paste can be utilized in 

conversion industry such as cooking extrusion process. It was possible to develop date porridge which 

contained 34.5% (dry base) of date paste using twin screw cooking extruder. The objective of this research is 

to study the effect of processing temperature and screw speed of the extruder on some important properties of 

date-porridge specifically physical properties (bulk density, water activity, color parameters, total color 

changes); functional properties (water absorption index, water solubility index). The temperature was set at 

105, 115 and 125 °C at different screw speeds (100, 150, 200, 250 and 300 rpm). The ranges of the bulk 

density were 1169 - 1206 Kg/m3, water activity 0.91 - 0.93, moisture content 35.78 – 42.61% (wet base), 

color parameters (L* : 21.1 – 38.6, a* : 3.5 – 7.2 and b* : 8.4 – 21.6), total color changes 9.6 – 28.5, water 
absorption index 0.68 - 1.35 gm water/gm of basic dry solid material,  water solubility index  67 - 94%. The 

statistical analysis was employed to reveal the effect of both temperature and screw speed on the physical and 

functional properties of date-porridge. 
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