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٪ مف 15 و10 و5 ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ جودة خصائص الخبز العربي وخبز القوالب عند إحالؿ :الممخص
أدت نسب اإلحالؿ المختمفة مف . محؿ الطحيف (الذي يتميز بارتفاع محتواه مف عنصر الكالسيـو)مسحوؽ األقط 

مسحوؽ األقط إلى انخفاض حجـ رغيؼ القوالب وحجمو النوعي، وكانت بعض الصفات الحسية ليذا الرغيؼ عند نسبة 
ف كاف أفضؿ نوعًا ما مف حيث لوف السطح وقواـ المبابة 5إحالؿ  ٪ مماثمة لمرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح وحده، وا 
٪ فقد أدت إلى تدىور الصفات الحسية لرغيؼ خبز القوالب مقارنة بالرغيؼ 15 و10أما نسب اإلحالؿ . وتحببيا

. المصنع مف دقيؽ القمح وحده
٪ مف مسحوؽ األقط أفضؿ مف الصفات 5  كانت كؿ الصفات الحسية لمخبز العربي المصنع بنسبة إحالؿ 

٪ فقد تدىورت صفاتيا 15 و10الحسية لمرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح وحده، أما األرغفة المصنعة بنسب إحالؿ 
. الحسية مقارنة برغيؼ الخبز المصنع مف دقيؽ القمح وحده

أدت إضافة مسحوؽ األقط بنسب اإلحالؿ المختمفة إلى تدىور معايير الفارينوجراؼ وانخفاض المطاطية 
ازدادت درجة . وزيادة المرونة في معايير االكستنسوجراؼ، وخفض الدرجة القصوى لمزوجة في معايير األميموجراؼ

وبناًء عمى . ٪ مف مسحوؽ األقط مقارنة بالعينة الضابطة15 و10حرارة تيمـ النشا في الخبز المصنع بنسب اإلحالؿ 
. ٪ في الدقيؽ5ذلؾ فإنو ال يوصى باستعماؿ األقط في صناعة الخبز عند مستوى إحالؿ يتجاوز 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 المقدمة
ويسمى )الحميب ومنتجاتو مف المصادر الرئيسة لعنصر الكالسيوـ المعزز لقوة العظاـ ويعد األقط، 

مف منتجات األلباف المخمرة التي تستخدـ في األردف،  (والعفيؽ والصريب والجميد أيضا البقؿ والمضير
 ,Abu-Lehia)وفمسطيف، وسوريا، ومصر، وشماؿ المممكة العربية السعودية والجزء الغربي مف العراؽ 

، ويتـ إنتاجو مف (Sawaya et al., 1984) فيو جزء أساسي مف مكونات وجبات البدو الغذائية (1987
ويفضؿ إنتاجو مف . (El-Erian, 1979; Al-Mohizea et al., 1988)الحميب الفائض خالؿ موسـ الربيع 
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  Abu-Lehia, 1987; Al-Ruqaie and)حميب الماعز واألغناـ ويمكف أف يصنع مف حميب اإلبؿ والبقر

El-Nakhal, 1986) .الضأف أو الماعز، والطريقة  األقط عبارة عف أقراص صغيرة مجففة مف حميب
التقميدية لصناعتو تتـ بتحويؿ الحميب إلى لبف رائب ومف ثـ يتـ خض المبف في أوعية خاصة مصنوعة 

يؤخذ بعد ذلؾ المبف الناتج عف عممية . مف جمد الماعز ليتـ فرز المبف عف الزبدة الموجودة في الحميب
يتـ تسخينو عمى نار ىادئة مع التحريؾ بشكؿ  (يسمى مخيضًا أو شنينة)الخض وبعد نزع الزبدة منو 

المبف المخثر بعد ذلؾ في قطعة  يوضع. مستمر حتى يتـ نضجو وتخثره وفقده ألكبر كمية مف الماء
. الماء المتبقي فيو بعد عممية الطبخ ويعصر مف جميع الجيات حتى يكتمؿ تبخر مف القماش الشاش

باألصابع عمى قرص حتى ينطبع عميو شكؿ  ثـ يشكؿ باليد إلى أقراص بيضاء صغيرة، ويضغط
-Al)لمدة أربعة أو ستة أياـ ويصبح بعدىا جاىزًا لألكؿ  (الخياـ)القرص ثـ يجفؼ فوؽ بيوت الشعر

Mohizea et al., 1988; Basson, 1981). 
 ىشاشة العظاـ ىي مجرد ضعؼ في العظاـ نتيجة لعدـ التوازف بيف تكويف العظاـ ويؤدي ذلؾ 

 مف ٪55ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإف . إلى حدوث الكسور عند أدنى الصدمات
 عامًا في الواليات المتحدة يعانوف مف ىشاشة العظاـ وتعتبر 50األشخاص الذيف تزيد أعمارىـ عف 

المرأة في سف ما بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة لإلصابة بالمرض نتيجة نقص ىرموف االستروجيف 
(National Osteoporosis Foundation. America’s Bone Health, 2002) . وقد أشار(Ullom-

Minnich,1999) مف النساء في ىذا العمر مصابات بيشاشة العظاـ وأف ٪40 إلى ٪30 إلى أف مف 
وتعد نسبة النساء السعوديات المصابات بالمرض .  منيف معرضات لإلصابة بيشاشة العظاـ60٪

 ,Sadat- Ali et al., 2004; El-Desouki, 2003; Sadat-Ali)أعمى بالمقارنة مع النساء في الغرب 

1996; El-Desouki,1995) . 57.4 مف الرجاؿ، ويعاني ٪27يصيب مرض ىشاشة العظاـ حوالي ٪
 (Greer et al ,2008)وقدر . (Sadat-Ali and Al Elq, 2006)منيف مف نقص الكثافة المعدنية العظمية 

ويعد .  سنة مصابات بيشاشة العظاـ70 و50 تقريبًا مف السعوديات الالتي أعمارىف بيف ٪23أف 
 ,Lehto-Axtelius)نقص الكالسيوـ المتناوؿ في الغذاء أحد العوامؿ المسببة لإلصابة بيشاشة العظاـ

2002, Heaney et al., 1999)  واتضح مف نتائج الدراسات انخفاض متوسط المتناوؿ مف الكالسيوـ بيف 
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؛ 2005؛ التميمي، 2004الجيني، )الرجاؿ والنساء في أفراد المجتمع السعودي لجميع الفئات العمرية 
(. 2005الحجي، 

ولمتغمب عمى النقص في المغذيات تتخذ استراتيجيات مف أىميا تدعيـ األطعمة األكثر تناواًل 
 Food and Agriculture لجميع أفراد األسرة بيذه المغذيات وتوصي المنظمات الدولية مثؿ منظمة 

Organization and World Health Organization (1992)ومنظمة  Food and Agriculture 

Organization of the United Nations and International Life Sciences Institute (1997)  بتطبيؽ 
برامح التدعيـ لسيولتيا وفاعميتيا في العالج والوقاية مف النقص في المغذيات عمى المدى البعيد ويعد 

ويؤدي إضافة المبف لمدقيؽ إلى تحسف حجـ . القمح ومنتجاتو أحد األغذية الرئيسية لممجتمع السعودي
نتاج لبابو منتظمة الشكؿ، كما يحسف لوف الرغيؼ باإلضافة إلى رفع  الرغيؼ وزيادة قوة العجيف وا 

 , Kenny, et al)، كما أدى إلى زيادة تحسف في الخواص الحسية (1982مصطفى، )قيمتو الغذائية 

 لمخبز المصنع بإضافة بروتينات المبف أف زيادة نسبة (Tulbek, 2002) وأظيرت دراسة (2000
البروتيف في المبف المضاؼ لدقيؽ الخبز أدت إلى تحسف في لوف ودرجة تقبؿ وشكؿ الخبز وانخفاض 

، كما أدت إلى تحسف في الصفات النوعية والحسية لمخبز عند (P<0.01)في كمية الماء الممتص 
٪ و 65٪ و 34٪ مف الدقيؽ ببروتينات المبف التي كاف تركيز البروتيف فييا 8 و 6 و 4إحالؿ 

88٪ .
ونظرًا لقمة إقباؿ األطفاؿ والشباب عمى تناوؿ األقط  بالرغـ مف ارتفاع قيمتو الغذائية إذ يعد 

 Sawaya et مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية خاصة البروتيف عالي القيمة الحيوية والكالسيوـ حيث قدر

al. (1984) جراـ مف األقط 100 ممجـ وذلؾ في 982 جـ ومف الكالسيوـ 35.5 محتواه مف البروتيف 
الطازج، لذا كاف اليدؼ مف الدراسة الحالية معرفة تأثير إحالؿ  مستويات مختمفة مف مسحوؽ األقط 

. عمى الخصائص الريولوجية لمطحيف وجودة خبز القوالب والخبز العربي ومدى تقبؿ المستيمؾ ليا
 
 

المواد وطرق العمل 
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المواد المستخدمة في تصنيع الخبز 
مدعـ بالفيتامينات والحديد تـ  (٪75- 70نسبة استخالص)استخدـ دقيؽ القمح الصمب 

ىػ بواسطة المؤسسة العامة لصوامع الغالؿ ومطاحف الدقيؽ 1430إنتاجو في شير محـر عاـ 
، وسمف نباتي خالي مف (، ىولنداFarmipanفرميباف )بالرياض، وخميرة فورية جافة معبئة تحت تفريغ 

الواليات المتحدة  – Goodyقودي )مواد االستحالب، يحتوي عمى زيت فوؿ الصويا وبذور القطف 
.  لتصنيع الخبز(Bakemat)، وُمَحسف تجاري لمخبز يحتوي إنزيـ ألفا أميميز (األمريكية
األقط 

ثـ . ( لاير لمكيمو30: السعر )مف السوؽ المحمي  (المصنع مف  حميب الماعز)تـ شراء األقط 
تـ تجفيفو وطحنو إلى جزيئات قريبة في الحجـ مف جزيئات الدقيؽ حيث تـ إمرار ناتج طحف األقط مف 

.  ٪15 و10 و5 ميكروف وأضيؼ إلى الدقيؽ بنسب إحالؿ 250منخؿ سعة 
 التركيب الكيميائي لدقيق األقط

وقدرت الرطوبة (A.O.A.C, 2002) تـ تقدير التركيب الكيميائي حسب الطرؽ المعتمدة 
 Binder Max واستخدـ فرف كيربائي ماركة  AOAC-935.29 رقـ(Oven method)باستخداـ طريقة 

Temp – 300ºCمصنع في ألمانيا وقدر البروتيف بطريقة اليضـ وكمداىؿ AOAC-988.05 (Catalyst 

Kjeldahl)2300، واستخدـ لذلؾ جياز Kjeltec Analyzer (Foss Tecator)  ،المصنع في السويد 
، وذلؾ بحرؽ األقط في -AOAC  (Microwave Ashing) 942.05ولتقدير الرماد تـ استخداـ طريقة

  المصنع في الواليات المتحدة األمريكية، وتـ تقدير الدىف بطريقة CEM MAS-700فرف الحريؽ 

AOAC-963.15 (Soxhlet extn)بجياز   Soxtec-2050 (Foss Tecator)  ياباني الصنع، وتـ حساب
 Atomic، وقدر الكالسيوـ بجياز االمتصاص الذريAOAC-986.25الكربوىيدرات بطريقة 

Absorption Spectro.(AAS) ماركة Model-AAS-6650-Shimadzu بطريقة AOAC-991.25 ،
 المصنع في الياباف، ولتقدير Electrometric/titrimetric method (EDT-pH meter)واستخدـ جياز 

. AOAC-984.24الحموضة حسب طريقة 
 

تقدير الخصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح واألقط 
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تمت دراسة المعايير الريولوجية لعجائف دقيؽ القمح وعجائف دقيؽ القمح المخموط مع األقط 
٪ حسب الطرؽ المعتمدة مف الجمعية األمريكية لكيميائي الحبوب 15 و10 و5بنسبة إحالؿ 

(AACC, 1983) باستخداـ طريقة الفارينوجراؼ (AACC, 54-21) وطريقة اإلكستنسوجراؼ (AACC, 

 جـ مف 40 حيث تـ تقدير معايير األميموجراؼ باستخداـ (AACC, 22-10) واألميموجراؼ (54-10
وتـ تحضير جميع المخاليط  (٪10أي تركيز ) جـ مف الماء المقطر 360 و ٪14الدقيؽ عمى أساس 

 C.W. Brabender)وجميع ىذه األجيزة مف شركة برابندر األمريكية  (٪10)السابقة بنفس التركيز 

Instrument, In South Kecken, NJ, U.S.A.) . 

طريقة إنتاج الخبز وتقويم جودتو 
: Pan Bread (خبز القوالب)الخبز التوست األفرنجي - 1

 إلنتاج الخبز وفقُا لمطريقة المعتمدة مف (Straight dough)استعممت طريقة العجف المباشر 
 مع بعض التعديؿ، حيث جيزت (AACC, 1983) (أ10-10رقـ )الجمعية األمريكية لكيميائي الحبوب 

٪ 3و  (٪ رطوبة14عمى أساس )جراـ 1000عمى أساس وزف الدقيؽ  (1جدوؿ )مكونات العجينة 
 محسف تجاري وكمية مف ٪0.02٪ سكر، و 5٪ ممح طعاـ، و 2٪ سمف نباتي، 3خميرة فورية و 

الماء اعتمدت عمى درجة االمتصاص المثمى لمدقيؽ مف خالؿ جياز الفارينوجراؼ، ثـ خمطت جميع 
 إلى زمف (Tyrone – Tiwan)ىذه المكونات بعد ذلؾ دفعة واحدة في عجاف شركة تايروف التايوانية 

العجف تبعًا لمنحنى الفارينوجراـ لمحصوؿ عمى العجينة المثالية، ثـ نقمت العجينة بعد تكويرىا ووضعيا 
 دقيقة عند درجة 30في وعاء التخمير إلى خزانة التخمير إلجراء عممية التخمير األولى لمعجينة لمدة 

 دقيقة أجريت عممية تفريغ العجينة مف الغازات، ثـ قسمت 30٪، وبعد 85ـ ورطوبة 32حرارة 
 جـ، وتـ تكوير كؿ منيا ووضعيا في قالب التخمير 550العجينة إلى ثالث قطع وزف كؿ منيا 

عادتيا إلى خزانة التخمير مرة ثانية لمدة  مرارىا في 20وا   دقيقة، ثـ تـ إفراغ العجينة مف الغازات وا 
 (سـ7×6×22)جياز تشكيؿ كيربائي لتشكيميا إلى شكؿ الرغيؼ، ثـ وضعت في قوالب أبعادىا 

 دقيقة وبعد انتياء فترة التخمير 30وأعيدت مرة أخرى إلى خزانة التخمير إلجراء تخمير نيائي لمدة 
 دقيقة 20لمدة  (.National Coشركة ناشوناؿ األمريكية )وضعت القوالب في فرف خبز كيربائي دوار 

 دقيقة بعد انتياء عممية الخبز، ثـ قيست أحجاـ 30ثـ تـ تبريد األرغفة لمدة . ـ225عند درجة حرارة 
تـ تقويـ صفات رغيؼ الخبز في . األرغفة بمقياس حجـ الرغيؼ الذي يعتمد عمى إحالؿ بذور المفت
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، ودرجة (Symmetryدرجة تجانس الرغيؼ )اليوـ التالي مف الخبز وشممت الصفات المظير الخارجي 
 وقواـ وتحبب Crust color ولوف قشرة الرغيؼ Break and Shredتشقؽ قشرتو عمى السطح والجوانب 

Grain and Texture وكاف ذلؾ حسب درجة القبوؿ باستخداـ ىيدونيؾ Headonic Scale  ( 9-1) مف
 , Meilgarred , et al)يعني أعمى درجة قبوؿ  (9)يعني أقؿ درجة قبوؿ ورقـ  (1)حيث أف رقـ 

 طالبة غير مدربة مف طالبات قسـ التغذية وعموـ األطعمة 33، وكاف فريؽ التحكيـ مكونًا مف (1991
جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف بالرياض ولقد قدمت ليف العينات – بكمية االقتصاد المنزلي 

. عشوائياً 

 (Pan Bread)المكونات الداخمة في صناعة خبز القوالب  (1)جدوؿ 

 المكونات
٪ 

عمى أساس 
 وزف الدقيؽ

 (جـ)الوزف 

Control 
 العينة الضابطة

5٪ 10٪ 15٪ 

 850 900 950 1000 100 دقيؽ

 150 100 50 -- -- أقط

**ماء
 60-63 630 620 610 600 

 30 30 30 30 3 خميرة

 50 50 50 50 5 سكر

 20 20 20 20 2 ممح

 30 30 30 30 3 سمف نباتي

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.02 ُمحسف
.  اعتمدت كميتو عمى درجة االمتصاص المثمى لمدقيؽ مف خالؿ جياز الفارينوجراؼ**

 Pita Breadالخبز العربي - 2
 في صناعة الخبز العربي حيث جيزت (Mousa & Al-Mohizea, 1987) استخدمت طريقة 
٪ خميرة 3و  (٪14عمى أساس )جـ 1000عمى أساس وزف الدقيؽ  (2جدوؿ )مكونات العجينة 

، وكمية مف الماء اعتمدت عمى درجة ٪0.02٪ ممح، ومحسف تجاري 1٪ سكر، 5فورية، 
االمتصاص المثمى لمدقيؽ مف خالؿ جياز الفارينوجراؼ، ثـ ُخمطت جميع ىذه المكونات بعد ذلؾ 

 إلى زمف العجف تبعًا لمنحنى (Tyrone – Taiwan)دفعة واحدة في عجاف شركة تايروف التايوانية 
الفارينوجراـ لمحصوؿ عمى العجينة المثالية، ثـ نقمت العجينة بعد تكويرىا ووضعيا في وعاء التخمير 

 دقيقة أجريت 30٪، وبعد 85ـ ورطوبة 32 دقيقة عند درجة حرارة 30إلى خزانة التخمير لمدة 
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وتـ تكويرىا بواسطة  ( جـ150)عممية تفريغ العجينة مف الغازات، ثـ قسمت إلى قطع وزف كؿ منيا 
، ثـ تـ ( دقيقة20)اليد ووضعت في قوالب التخمير، ثـ أعيدت إلى خزانة التخمير مرة أخرى لمدة 

 (أسطوانة خشبية)إفراغ العجينة مف الغازات، ثـ تـ تشكيميا إلى شكؿ الرغيؼ المفرود بواسطة النشابة 
في مكاف دافئ وذلؾ قبؿ خبزىا في فرف  ( دقيقة45)ممـ وتركت لمتخمير النيائي 6سـ وسمؾ 2بقطر 

 دقيقة قبؿ 30 دقيقة، ثـ تركت لتبرد عمى شبؾ معدني لمدة 2ـ لمدة 350خاص عند درجة حرارة 
تـ تقويـ صفات رغيؼ الخبز وكاف ذلؾ حسب درجة القبوؿ . (التقييـ الحسي)تقديميا لمتحكيـ 

 والتي شممت المظير الخارجي Headonic Scale  (Meilgarred, et al., 1991)باستخداـ ىيدونيؾ 
لوف المبابة، )والمظير الداخمي  (لوف سطح الرغيؼ، الشكؿ ودرجة التناسؽ، درجة التشقؽ والتكسر)

مممس وقواـ المب، الرائحة والطعـ، مدى تماثؿ الطبقة العموية مع الطبقة السفمية، التقييـ العاـ بصفة 
( 1)حيث أف رقـ  (5-1)، مع التعديؿ  في الدرجات حيث كانت درجة القبوؿ (عامة لممظير الداخمي

 طالبة مف 30درجة قبوؿ، وكاف فريؽ التحكيـ مكونًا مف يعني أعمى  (5)يعني أقؿ درجة قبوؿ، ورقـ 
طالبات قسـ التغذية وعمـو األطعمة بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف 

. بالرياض ولقد قدمت ليف العينات  عشوائياً 

 (Pita Bread)المكونات الداخمة في صناعة الخبز العربي المفرود  (2)جدوؿ 
 ٪ المكونات

عمى أساس 
 وزف الدقيؽ

 (جـ)الوزف 

العينة الضابطة 
 (دقيؽ القمح)

5٪ 10٪ 15٪ 

 850 900 950 1000 100 دقيؽ

 150 100 50 -- -- أقط

**ماء
 60-63 630 620 610 600 

 30 30 30 30 3 خميرة

 50 50 50 50 5 سكر

 10 10 10 10 1 ممح

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.02 ُمحسف
.  اعتمدت كميتو عمى درجة االمتصاص المثمى لمدقيؽ مف خالؿ جياز الفارينوجراؼ**
 

 التحميل اإلحصائي
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تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي لمنتائج المتحصؿ عمييا بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ 
، وحممت البيانات بطريقة تحميؿ التبايف، واستعمؿ (SAS, 1990)المعياري باستخداـ برنامج ساس 

. اختبار دنكف لمعرفة الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات
 

النتائج والمناقشة 
التركيب الكيميائي لألقط  

التركيب الكيمائي لألقط، حيث  (3)تـ تقدير محتوى األقط مف العناصر الغذائية، ويوضح جدوؿ 
في كؿ مف البروتيف والدىف  (Sawaya et al., 1984)كانت نتائج التحميؿ متقاربة مع  ما سجمو 

بينما كانت نسبة . عمى التوالي٪ 7.9 و 0.5 و 15.3 و 35.5 و3.9واأللياؼ والرماد حيث كانت 
وكانت نسبة . (Sawaya et al., 1984)الكالسيوـ في البحث الحالي أعمى بقميؿ مما سجؿ في دراسة 

 Schultz and) عف الذي قدرهpH عمى ىيئة حمض الكتيؾ ولـ تختمؼ رقـ  2.62الحموضة 

Chandler,1921) وكاف في 4.4 و  3.7 في المبف المصنع مف حميب الماعز حيث كاف يتراوح بيف 
. 4.4ىذه الدراسة 

* التركيب الكيميائي لألقط  (3)جدوؿ 
 كالسيوـ الرماد الرطوبة كربوىيدرات دىف بروتيف

95,34 10,16 54,35 7.51 5.90 1,1115 

   متوسط ثالث مكررات

الخصائص الريولوجية 
معايير الفارينوجراف - 1

تمت دراسة المعايير الريولوجية لعجائف دقيؽ القمح ودقيؽ القمح المخموط مع األقط بنسب 
معايير الفارينوجراؼ ليذه العجائف، حيث كاف معدؿ  (4)٪، ويوضح جدوؿ 15 و10 و5إحالؿ 

أعمى مف معدؿ امتصاص عجائف دقيؽ القمح  (دقيؽ القمح)امتصاص  العينة الضابطة لمماء 
٪ وىو أمر متوقع النخفاض نسبة الطحيف نتيجة اإلحالؿ وأيضا 15، 10، 5المخموط بنسب إحالؿ 
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 أف تسخيف المبف لدرجات حرارة عالية يؤدي إلى Dalgleish (1990)ذكر . إلى طبيعة مكونات األقط
. دنترة كاممة لبروتينات الشرش قد تؤدي إلى انخفاض معدؿ امتصاص الماء

، 10، 5أظيرت النتائج انخفاض زمف العجف لعجائف دقيؽ القمح المخموط بنسب اإلحالؿ 
٪ مقارنة بالعينة الضابطة ويدؿ زمف العجف عمى جودة البروتيف، إذ يتميز الدقيؽ القوي بزمف 15

وازداد ىذا االنخفاض بزيادة نسب اإلحالؿ، كما أظيرت النتائج  (1999المانع والعمري، )عجف طويؿ 
٪ مقارنة بالعينة 15، 10، 5انخفاض زمف ثبات عجائف دقيؽ القمح المخموط بنسب اإلحالؿ 

الفرؽ بيف قمة )كما كاف ىناؾ انخفاض في معامؿ تحمؿ العجف الميكانيكي  (دقيؽ القمح)الضابطة 
لعجائف دقيؽ  (المنحنى عند أقصى قواـ وقمة المنحنى بعد خمس دقائؽ مف الوصوؿ ألقصى قواـ
أف  (1999)القمح المخموط بنسب اإلحالؿ السابقة والعينة الضابطة، وقد ذكر المانع والعمري 

األصناؼ المنخفضة الجموتيف تُبدي زيادة في معامؿ التحمؿ لمعجف الميكانيكي وقصرًا في زمف 
العجف، في حيف تبدي األصناؼ عالية الجموتيف نقصًا في معامؿ تحمؿ العجف الميكانيكي وطواًل في 
زمف العجف وزمف الثبات، ويبدو أف إحالؿ األقط بالنسب السابقة أدى إلى إضعاؼ بروتيف القمح مما 

أدى إلى انخفاض معايير الفارينوجراؼ، كما أنو مف المحتمؿ أنو أدى إلى أضعاؼ نشاط الخميرة 
. بسبب الحموضة

 . لعجائف دقيؽ القمح ودقيؽ القمح المخموط مع األقط بنسب إحالؿ مختمفة*معايير الفارينوجراؼ (4)جدوؿ 

 
 

 العينة

**
ص 

صا
امت
بة 

نس
اء 

 لمم
قيؽ

الد
(٪)

 

وؿ 
وص

ف ال
زم (

يقة
دق

)
ف  
عج

ف ال
زم (

يقة
دق

)
 

نة 
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ت ال
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زمف (
يقة
دق

)
يؿ  

لرح
ف ا

زم (
يقة
دق

)
مؿ  

 تح
مؿ
معا

ي 
نيك
يكا
 الم

جف
الع (

ندر
براب

دة 
وح

)
 

 25 20 18,5 13 1,5 63 (دقيؽ)العينة الضابطة 

 40 16.5 15 10 1.5 62 ٪ أقط 5+ ٪ دقيؽ 95

 30 18.5 17 9 1.5 61 ٪ أقط 10+ ٪ دقيؽ 90

 30 19.5 17.5 8.5 2 60 ٪ أقط 15+ ٪ دقيؽ 85
 تـ تحديد التكرار التجريبي لمعايير الفارينوجراؼ عف طريؽ ضبط الجياز بحيث ال يتجاوز معامؿ *

. ٪، وذلؾ باستعماؿ دقيؽ العينة الضابطة5االختالؼ لثالث مكررات حد 
. ٪ رطوبة14 نسبة امتصاص الدقيؽ لمماء محسوبة عمى أساس **
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معايير االكستنسوجراف - 2
معايير االكستنسوجراؼ لعجائف دقيؽ القمح وعجائف دقيؽ القمح المخموط  (5)يوضح جدوؿ 

المقاومة لمشد )إذ أدت ىذه النسب إلى زيادة كؿ مف المرونة . ٪ مف األقط15 و10 و5بنسب إحالؿ  
حاصؿ قسمة )والمقاومة النسبية لمشد والرقـ النسبي  (أو القوة الالزمة لشد العجينة إلى أف تتمزؽ
مقارنة " المطاطية"وانخفاض درجة االنسيابية  ("المطاطية"المقاومة النسبية لمشد عمى درجة االنسياب 

قد يكوف سبب زيادة المرونة وانخفاض المطاطية . بالعينة الضابطة المحتوية عمى دقيؽ القمح وحده
 Dalgleishمع كؿ نسب اإلحالؿ راجعًا جزئيا إلى دنترة بروتينات المبف أثناء التسخيف، وقد ذكر 

تؤدي إلى دنترة كاممة  (وىي الالزمة لعمؿ األقط) أف عممية تسخيف المبف لدرجات حرارة عالية (1990)
 والتي تتفاعؿ بدورىا مع (SH-)لبروتينات الشرش مما يؤدي إلى ظيور مجموعة السمفاىيدريؿ 

ومف المعروؼ أف جموتيف القمح . (S-S) في الجزيء المجاور مكونة رابطة كبريتية (SH)مجموعة 
فكؿ منيما عبارة عف .  والجمياديف وترجع صفة المرونة إلييماGlutrninيتكوف أساسًا مف الجموتنييف 

بروتيف يتكوف مف سالسؿ مف األحماض األمينية مرتبطة مع بعضيا بروابط ببتيدية، وتوجد الروابط 
 توجد روابط (Systen)في صورة مستقيمة وأحيانًا في شكؿ حمزوني، وفي الحمض األميني سستيف 

 في حالة الجمياديف تكوف ىذه الروابط داخؿ الجزيء أو داخؿ الحمزوف، أما في (S-S)ثنائية الكبريت 
 .حالة الجموتينيف فإنيا توجد داخؿ وخارج الحمزوف

٪ مف كازينات الكالسيوـ إلى العجيف يؤدي إلى تأثير مماثؿ 4 أف إضافة Kenny (2001) ذكر 
حمض )بأف مفعوؿ محسنات األكسدة واالختزاؿ  (ىػ1420)كما ذكر المانع . لحمض األسكوربيؾ

ىو أكسدة  ("أوقؼ استخداميا"برومات البوتاسيوـ – سستئيف – ؿ – أزودي كربوف أميد – األسكوربيؾ 
 في جموتيف القمح، ونتيجة لذلؾ تصبح ىذه المجموعة Cysteine Sulphydryl (-SH)مجموعات الثيوؿ 

تفاعؿ يؤدي إلى توترات في ) (-S-S)غير متيسرة في التفاعالت التبادلية مع روابط الكبريت الثنائية 
.  مما يؤدي إلى تقوية العجينة أي تقميؿ تمددىا (العجينة

وانخفاض ( المرونة)وىي زيادة قوة العجينة  (5) ومف النتائج المتحصؿ عمييا في جدوؿ 
، يبدو أف األقط (٪15، 10، 5)مع كؿ نسب اإلحالؿ  (االنسيابية أو تمدد العجينة)المطاطية 

المصنع مف لبف الماعز ينيج سموؾ مماثؿ لممواد المؤكسدة السابؽ ذكرىا مما أدى جزئيا إلى زيادة 
. المرونة وانخفاض المطاطية
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معايير االكستنسوجراـ لعجائف دقيؽ القمح وعجائف مخموط دقؽ القمح مع نسب اإلحالؿ  (5)جدوؿ 
 ( دقيقة45عند )المختمفة مف األقط 

العينة الضابطة  العجائف
 (دقيؽ القمح)

+ ٪ دقيؽ القمح 95
 ٪ أقط5

٪ دقيؽ القمح 90
 ٪ أقط10+ 

٪ دقيؽ القمح 85
 ٪ أقط15+ 

درجة االنسياب 
 (المطاطية) (ممـ)

a134.001.00*
 

b123.675.13 
c105.675.50 

d95.334.61 

درجة االنسياب 
عند أقصى مقاومة 

 (ممـ)لمشد 

 
a100.008.65 

 
b90.000.00 

 
c71.672.88 

 
d56.672.88 

أقصى مقاومة لمشد 
وحدة  (المرونة)

 B.Uبرابندر 

 
a950.0026.45 

 
a970.0036.05 

 
>1000.00 

 
>1000.00 

المقاومة النسبية 
 وحدة **لمشد

 B.Uبرابندر 

 
a783.3383.86 

 
a810.0043.58 

 
>1000.00 

 
>1000.00 

***الرقـ النسبي
 

a5.840.63 
a6.540.15 -- -- 

 االنحراؼ المعياري لثالث مكررات، المتوسطات ذات األحرؼ اإلنجميزية المتشابية في  المتوسط *
. (P0.05)الصؼ الواحد غير مختمفة معنويًا 

. (المنحنى) سـ مف بداية االكستنسوجراـ 5 المقاومة النسبية لمشد عمى بعد **
ىو حاصؿ قسمة المقاومة النسبية لمشد ودرجة االنسيابية   (المعامؿ النسبي) الرقـ النسبي ***

 المقاومة النسبية لمشد 

  معايير األميموجراف- 3
أىـ معايير الجودة التي تـ الحصوؿ عمييا حيث أثرت نسب إحالؿ  (6)يوضح جدوؿ 

تأثيرًا كبيرًا عمى الدرجة القصوى لمزوجة حيث أدت ىذه النسب إلى  (٪15، 10، 5)مسحوؽ األقط 
، كما أدى ذلؾ إلى (دقيؽ القمح)خفض الدرجة القصوى لمزوجة لمعجينة مقارنة بالعينة الضابطة 

، كما أدت ىذه (دقيؽ القمح)انخفاض في درجة حرارة المزوجة القصوى مقارنة بالعينة الضابطة 
المعاممة إلى تأخير درجة حرارة تيمـ النشا أي كانت درجة حرارة التيمـ أعمى مف درجة حرارة التيمـ في 

فكانت درجة حرارة  (٪5)، أما عند نسبة اإلحالؿ (٪15، 10)العينة الضابطة عند نسب اإلحالؿ 
. تيمـ النشا مماثمة لدرجة حرارة العينة الضابطة
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 *معايير األميموجراؼ لعجائف دقيؽ القمح ودقيؽ القمح المخموط مع األقط بنسب إحالؿ مختمفة (6)جدوؿ 

 نسبة ٪ العينات
اإلحالؿ 

 (األقط)

 خصائص األميموجراؼ

درجة حرارة تيمـ النشا 
 (ـ)

الحد األقصى لمزوجة 
 (وحدة برابندر)

درجة الحرارة عند الحد 
 (ـ)األقصى لمزوجة 

عينة ضابطة 
 (دقيؽ القمح)

-- 58.00 340.00 88.00 

 5٪ 58.00 300.00 86.00 

 10٪ 59.50 260.00 86.50 

 15٪ 61.00 210.00 87.00 

 تـ تحديد التكرار التجريبي لمعايير األميموجراؼ عف طريؽ ضبط الجياز بحيث ال يتجاوز معامؿ *
. ٪ وذلؾ باستعماؿ دقيؽ العينة الضابطة5االختالؼ لثالث مكررات حد 

 (Pan Bread)تأثير إضافة األقط عمى جودة خبز القوالب 
خصائص جودة خبز القوالب المصنع مف دقيؽ القمح، وخبز القوالب  (7) يبيف جدوؿ 

يالحظ مف الجدوؿ أف ىناؾ فروؽ معنوية في . ٪15 و10 و5المحتوي عمى األقط بنسب إحالؿ 
واألرغفة  (العينة الضابطة)حجـ الرغيؼ والحجـ النوعي لمرغيؼ بيف الرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح 

ويرجع ذلؾ إلى اختالؼ الخصائص الريولوجية  (٪15، 10، 5)المصنعة مف األقط بنسب إحالؿ 
لمعجائف عند نسب اإلحالؿ المذكورة سابقًا مما أدى إلى التأثير عمى حجـ الرغيؼ وحجمو النوعي 

. مقارنة بالعينة الضابطة
 (لوف السطح الخارجي لمرغيؼ، التكسر ودرجة التشقؽ، لوف المبابة) أما الصفات الحسية مثؿ 

، أما (٪5)فال توجد فروؽ معنوية بيف الرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح والرغيؼ عند نسبة إحالؿ 
شكؿ الرغيؼ ودرجة التماثؿ فكانت ىناؾ فروؽ معنوية بيف الرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح والرغيؼ 

حيث كاف شكؿ الرغيؼ ودرجة تماثمو أفضؿ لمرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح،  (٪5)عند نسبة إحالؿ 
، أما قواـ المبابة ودرجة تحببيا فقد (٪5)ويرجع ذلؾ النخفاض حجـ الرغيؼ المصنع عند نسبة إحالؿ 

كاف ىناؾ فروؽ معنوية بيف الرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح والرغيؼ المصنع عند نسبة إحالؿ 
وىذا يجعؿ الرغيؼ  (٪5)حيث كانت المبابة ودرجة تحببيا ىي األفضؿ عند نسبة إحالؿ  (5٪)

أما األرغفة المصنعة . مماثاًل تقريبًا لمرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح (٪5)المصنع عند نسبة إحالؿ 
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والخبز المصنع مف دقيؽ القمح فقد كانت ىناؾ فروؽ معنوية في كؿ  (٪15، 10)عند نسب إحالؿ 
لوف السطح الخارجي لمرغيؼ، الشكؿ ودرجة التماثؿ، التكسر ودرجة التشقؽ، لوف )الصفات الحسية 

فقد كاف الخبز المصنع مف دقيؽ القمح ىو األفضؿ، وكاف ىناؾ انخفاض  (المبابة، قواـ المبابة وتحببيا
في درجة المعايير الحسية مع زيادة نسبة اإلحالؿ وكاف التأثير أكثر وضوحًا عمى لوف السطح 

الخارجي لمرغيؼ حيث يصبح الموف داكنًا مع زيادة نسب اإلحالؿ ويعود ذلؾ إلى زيادة تفاعؿ ميالرد 
. الرتفاع نسبة األحماض األمينية

  المحتوي عمى األقط بنسب إحالؿ مختمفة(Pan Bread)تقييـ خصائص جودة خبز القوالب  (7)جدوؿ 

العينة الضابطة  عينات الخبز
 ٪ دقيؽ بودرة100

٪ دقيؽ بودرة 95
 ٪ أقط5+ 

٪ دقيؽ بودرة 90
 ٪ أقط10+ 

٪ دقيؽ بودرة 85
 ٪ أقط15+ 

ص 
صائ

الخ
عية

طبي
ال

 

وزف الرغيؼ 
 c482.001.41 (جـ)

b491.001.41 
a503.000.00 

a503.000.00 

حجـ الرغيؼ 
 a2400.000.00 (3سـ)

b2225.000.00 
d1725.000.00 

d1550.000.00 

الحجـ النوعي 
 a4.980.01 (جـ/3سـ)

b4.530.01 
c3.433.08 

d3.080.00 

سي
الح

يـ 
لتقي

ا
 

لوف السطح 
 a8.630.54 الخارجي لمخبز

a8.630.48 
b6.180.64 

c5.870.33 

الشكؿ ودرجة 
 a8.570.56 التماثؿ

b8.240.50 
c5.870.33 

d5.150.36 

التكسر 
ودرجة 
 التشقؽ

b8.720.51 
a8.120.41 

c5.540.50 
d5.000.00 

 لوف المبابة
a8.480.56 

a8.540.61 
b6.660.50 

c5.930.34 

قواـ المبابة 
 b8.390.60 وتحببيا

a8.690.58 
c6.300.58 

d5.600.60 

 التقييـ العاـ
b8.560.29 

a b 8.450.28 
c6.10.29 

d5.5200.21 
.  االنحراؼ المعياري المتوسط **

 (P0.05)المتوسطات التي تحمؿ أحرؼ متشابية في الصؼ الواحد ال يوجد بينيا فروؽ معنوية 
 (Pita Bread)تأثير إضافة األقط عمى خصائص جودة الخبز العربي 

خصائص جودة الخبز العربي المصنع مف دقيؽ القمح، والخبز العربي  (8) يوضح جدوؿ 
يالحظ مف الجدوؿ أنو ال توجد فروؽ معنوية بيف . (٪15، 10، 5)المحتوي عمى األقط بنسب إحالؿ 
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في  (٪5)رغيؼ الخبز المصنع مف دقيؽ القمح وحده ورغيؼ الخبز المصنع عند نسبة إحالؿ أقط 
لوف سطح الرغيؼ، الشكؿ ودرجة التناسؽ، درجة التكسر والتشقؽ، لوف المبابة، )الصفات الحسية 

ف  (مممس وقواـ المبابة، الرائحة والطعـ، مدى تماثؿ الطبقة العموية مع السفمية وىؿ ىناؾ التصاؽ وا 
، حيث كاف الرغيؼ (٪5)كاف ىناؾ تحسف واضح لجميع الصفات السابقة عند نسبة إحالؿ أقط 

ىو األفضؿ مف الرغيؼ المصنع مف دقيؽ القمح وحده، وذلؾ ألف  (٪5)المصنع عند نسبة إحالؿ 
. إضافة األقط أدت إلى تحسيف لوف سطح الرغيؼ ولوف المبابة وقواميا

والخبز المصنع مف دقيؽ القمح وحده فقد كانت  (٪15، 10) أما األرغفة المصنعة عند نسب إحالؿ أقط 
. ىناؾ فروؽ معنوية في كؿ الصفات الحسية وكاف الخبز المصنع مف دقيؽ القمح وحده ىو األفضؿ

  المحتوي عمى األقط بنسب إحالؿ مختمفة (Pita Bread)التقييـ الحسي لعينات الخبز المفرود  (8)جدوؿ 

العينة الضابطة  عينات الخبز
 ٪ دقيؽ 100

٪ دقيؽ بودرة 95
 ٪ أقط5+ 

٪ دقيؽ بودرة 90
 ٪ أقط10+ 

٪ دقيؽ بودرة 85
 ٪ أقط15+ 

لوف سطح 
 الرغيؼ

**a4.530.50 
a4.730.44 

b2.930.36 
c1.560.62 

الشكؿ ودرجة 
 التناسؽ

a4.360.49 
a4.430.50 

b2.700.46 
c1.500.62 

درجة التكسر 
 والتشقؽ

a4.100.30 
a4.060.25 

b2.460.57 
c1.560.50 

 لوف المبابة
a4.600.49 

a4.630.55 
b2.800.40 

c1.600.67 

مممس وقواـ 
 المبابة

a4.600.49 
a4.730.44 

b2.500.62 
c1.560.62 

 الرائحة والطعـ
a4.260.44 

a4.130.34 
b2.200.55 

c1.260.44 

مدى تماثؿ 
الطبقة العموية 

مع السفمية وىؿ 
 ىناؾ التصاؽ

a4.330.47 
a4.560.56 

b2.300.59 
c1.330.47 

 التقييـ العاـ
b4.330.47 

a4.630.49 
c2.730.44 

d1.460.62 
.  االنحراؼ المعياري المتوسط **

 (P0.05)المتوسطات التي تحمؿ أحرؼ متشابية في الصؼ الواحد ال يوجد بينيا فروؽ معنوية 
الخالصة 



 تأثير إضافة األقط عمى الخصائص الريولوجية لمطحيف وجودة الخبز

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 5, No. 1; 2010 

40 

 عند إضافتو إلى طحيف القمح إلى تدىور خصائص الجودة الطبيعية والحسية لمخبز قطيؤدي األ
 مع ارتفاع محتواه مف الكالسيوـ قطوعميو فإف األ. وكذلؾ إلى تدىور الخصائص الريولوجية لمعجيف

.  ٪ في الطحيف5فإنو ال يوصى باستعمالو في صناعة الخبز عند مستوى إحالؿ يتجاوز 
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ABSTRACT: The aim of the study was to evaluate quality characteristics of pan and pita bread 

supplemented with Oggt powder at three substitutive levels (5, 10 and 15%) in flour. Oggt is a traditional 

fermented milk products which has high content of calcium. 

The three levels of substation of Oggt powder decreased the volume and specific volume of pan 

bread. The sensory properties of this bread at substitution level of 5% of Oggt powder were similar to the 

bread made from wheat alone, but its surface color, grain texture and crumb were better than the later. On the 

contrary, the sensory properties of pan bread were deteriorated at the substitution levels of 10 and 15% Oggt 

powder compared to bread made from wheat alone. 

The Sensory properties of pan bread mad with the by addition of 5% Oggt powder were better than 

that made from wheat alone .however , the Sensory properties of pan bread made with addition of 10% and 

15 Oggt  powder were deteriorated compared to bread made from wheat alone. 
The addition of Oggt powder at all levels to the dough deteriorated the farinograph parameters, 

reduce amylogram parameters and increased elasticity. Moreover, it reduced maximum viscosity value in 

amylogram parameters.  Of temperature of initial gelatinization of bread made with 10 and 15% level of Oggt 

powder increase at s compared to the control. 

It is not recommended to use Oggt in bread production at substitution level above 5% in flour. 

 


