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   دراسة نوعیة وریولوجیة لطحین الذرة البیضاء كبدیل جزئي لطحین الحنطة
  رقیھ فؤاد االعرجي                        زین العابدین   محمد وجیھ

  جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات -قسم علوم األغذیة والتقانات االحیائیة
  

  
  الخالصة

مزروعة  أصنافوالكیمیائیة والریولوجیة لثالثة  درس التركیب اإلجمالي والخواص الفیزیائیة
 وكافر ورابح إنقاذوالتي ھي )  Sorghum bicolor L.Moench(  محلیا ومصدقة من الذرة البیضاء

فمن  ، في معظم تركیبھا الكیمیائي) ٠,٠٥عند مستوى معنویة (ت أصناف الذرة البیضاء معنویاً اختلف. 
و  ٠.٢٧٣و  ٠.٣٤وحامض الفایتیك كان % ٩.٩٤و  ٧.٨٧و  ٦.٤٣ناحیة محتواھا من البروتین كان 

و كافر على  وإنقاذلصنف رابح %  ٠.٥٣و  ٠.٤٧و  ٠.٥٣بینما كان محتواھا من التانین %  ٠.٢٨٨
 الحنطةطحین من %  ٤٠و ٣٠و  ٢٠و  ١٠ضاء بنسب زیادة استبدال طحین الذرة البی إن .التوالي 

 ٦٤,٢٥زوجة المقیسة باالمیلوكراف  اذ كانت لطحین الحنطةل وأقصىزاد في درجة حرارة التھلم  
وحدة برابندر  ١٠٥٥م ٧٢,٧٥وحدة برابندر على التوالي بینما كانت لطحین الذرة البیضاء  ٣٨٠م

على التوالي كذلك زاد وقت الوصول ووقت نضج العجین ومعامل العجن الحرج المقیسة 
المطاطیة  \نسبة المقاومة  أیضاكما زادت . منھما ضعفا في العجین المركب مظھرابالفارینوكراف 

كما ان  زیادة استبدال طحین الذرة البیضاء   .تأخر نضج العجین  إلىالمقیسة باالكستینسوكراف مشیرا 
وأقصى مقاومة  قللت نسبة امتصاص الماء واستقراریة العجین ووقت التدھور المقیسة بالفارینوكراف

شملت الدراسة تأثیر الطحین المركب و .المقیسة باالكستینسوكراف ) ة المساح(  والمطاطیة والطاقة
لقد بینت معظم نتائج .ألمختبريالخبز منھا بطحین الذرة البیضاء قي جودة % ٣٠من  الحنطة المستبدل 
في كثیر من الصفات الكیماویة والریولوجیة  وجودة المنتجات المصنعة من  إنقاذالبحث تفوق صنف 

   .% ٣٠یفل فیھ ھذا الصنف عن  ب الطحین مرك
  

  
  المقدمة

فكᑀان ،تتصدر الحبوب قائمᑀة اإلنتᑀاج الزراعᑀي فᑀي العᑀالم مᑀن بᑀین المنتجᑀات الزراعیᑀة األخᑀرى
لقᑀᑀد القᑀᑀت الكثیᑀᑀر مᑀᑀن المحاصᑀᑀیل ) . ٢٠٠٢ ، (FAOملیᑀᑀون طᑀᑀن ٢٠٤٢بحᑀᑀدود ٢٠٠٢إنتاجھᑀᑀا لعᑀᑀام 

نتاجھᑀا وفᑀي المقابᑀل لᑀم تلᑀق محاصᑀیل الحبوبیة  جھودا كبیرة من اجل تحسین خصائص جودتھا وزیادة إ
حتᑀى ) ١٩٩٦،  Lubin(االھتمᑀام بالᑀذرة البیضᑀاء  فᑀي العقᑀدین األخیᑀرین  لقد زاد. الجھود نفس  أخري

أصبح ترتیبھا بین المحاصیل الزراعیة التاسع وبین الحبوب الخᑀامس ویبلᑀغ إنتاجھᑀا فᑀي الوقᑀت الحاضᑀر 
قᑀد یعᑀود االھتمᑀام بھᑀذا المحصᑀول  . ) ٢٠٠٢ ، (FAO ٢٠٠٢طن متري عᑀام   ٥٧,٦٣٣,٠٠٠بحدود 

فضال عن انھ ، ھو إمكانیة زراعتھ في بیئات متباینة الظروف كما انھ یجود في المناطق الجافة والمالحة
أن الكثیᑀر مᑀن المحاصᑀیل .أصناف  تكاد تخلو أو یقل فیھا  التانین وحامض الفایتیك وغیرھما إنتاج أمكن

غیᑀر ان ،دیال للحنطة في إعطاء نفس الجودة التي تعطیھا الحنطᑀة لمنتجاتھᑀاالحبوبیة ال یمكنھا ان تكون ب
الطحین المركب ممكن إن یكون أداة مقبولة في حسن استخدام المحصول المرغوب إضᑀافتھ مᑀع الحنطᑀة 
إلنتᑀᑀاج طحᑀᑀین مركᑀᑀب یمتلᑀᑀك خᑀᑀواص جᑀᑀودة مقبولᑀᑀة مفیᑀᑀدا مᑀᑀن خᑀᑀواص الجᑀᑀودة العالیᑀᑀة فᑀᑀي بعᑀᑀض أنᑀᑀواع 

ن مركب من  محصول لم یستغل بشᑀكل كفᑀؤ فᑀي التغذیᑀة البشᑀریة وطحᑀین الحنطᑀة إن إنتاج طحی.الحنطة
كمᑀا ظھᑀرت الكثیᑀر مᑀن ھᑀذه األبحᑀاث فᑀي المᑀؤتمر الᑀذي  FAOكان ھدفا لبحوث بعض المنظمات مثᑀل 

وتبنᑀᑀت ھᑀᑀذه األبحᑀᑀاث تشᑀᑀجیع البحᑀᑀث فᑀᑀي ھᑀᑀذا ١٩٩٩أقامتᑀᑀھ الجمعیᑀᑀة األمریكیᑀᑀة لكیمیᑀᑀائي الحبᑀᑀوب عᑀᑀام 
  .) ١٩٩٩، AACC (  المجال  

وذلك بخلط نسبة    ١٩٩٦-١٩٩١لقد استخدم القطر العراقي الطحین المركب خالل  الفترة 
ولم تكن ھذه التجربة . إلنتاج طحین مالئم لحد ما لصناعة الرغیف العراقي  من الشعیر مع الحنطة 

یفقدھا الطحین  وماھیة معاییر الجودة التي یجب إن ال امسبوقة بأبحاث محلیة تحدد نوع اإلضافة وآلیاتھ
ر معلومات عن یالحاجة إلى توف أستدعتالمنتج لذا فقد اكتنف ھذه التجربة الكثیر من اإلشكالیات 

لقد ھدف البحث تقدیم معلومات مساندة للعاملین في  .الطحین المركب الستخدامھ في مجاالت واسعة
یضاء األكثر مالئمة في إنتاج مراكز األبحاث الزراعیة من اجل توجیھ الباحثین إلى أصناف الذرة الب

  .المخبوزات ومن ثم إیجاد تصور واضح عن الصفات التي یبحث عنھا مربو النبات
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_________________________                                                                 
   ماجستیر للباحث الثاني رسالةمستل من 
  ٢١/٢/٢٠٠٨ قبولھو ٢٠٠٧/  ٢٦/٦ م البحثلتأریخ تس

                                                                                                                                      
                                                                                                                            

  ھوطرائق مواد البحث                                               
) L.Moench ) bicolor Sorghumتᑀᑀم الحصᑀᑀول علᑀᑀى ثالثᑀᑀة أصᑀᑀناف مᑀᑀن الᑀᑀذرة البیضᑀᑀاء   :المDDواد  

المصدقة والمعتمدة من قبل الھیئة ألعامھ للبحوث الزراعیة في أبي غریᑀب السᑀتخدامھا فᑀي البحᑀث وھᑀي 
كما تم شراء المواد آالتیᑀة مᑀن .وكافر وھي األصناف الوحیدة المعتمدة من قبل الھیئة  وإنقاذنف رابح ص

. دبᑀي / الطحین األبیض المسᑀتخدم للمخبᑀوزات مسᑀتورد مᑀن شᑀركة المطᑀاحن الوطنیᑀة  :السوق ألمحلیھ 
نتاج الشᑀركة العامᑀة والدھن عالمة الراعي إ  Yuva Hayaالخمیرة تركیة المنشأ ذات العالمة التجاریة 

مسᑀᑀحوق الحلیᑀᑀب عالمᑀᑀة ،  ZERالزیᑀᑀت زیᑀᑀت زھᑀᑀرة الشᑀᑀمس تركᑀᑀي المنشᑀᑀأ عالمᑀᑀة ، للزیᑀᑀوت النباتیᑀᑀة 
مسحوق ذرور الخبیᑀز ، جامعة الموصل  / البیض إنتاج كلیة الزراعة والغابات ، دیاالك فیتنامي المنشأ 

فھي عالیة النقاوة خاصᑀة  المستخدمة  ةیئ، إما المواد الكیمیا Kentonتركي المنشأ ذي العالمة التجاریة 
  . ئیةللتحلیل الكیمیا

   ٤٨   -١٠ (المرقمة  AACC حسب طریقة) الھكتولیتر ( قیاس الوزن االختباري  مت : طرائق البحث 
  (  AACC) ،١٩٨٣(   رهᑀا ذكᑀب مᑀة حسᑀووزن إلف حب Staudt   و  Ziegler  )در  )١٩٧٣ᑀا قᑀكم

ملᑀم باسᑀتخدام جھᑀاز    ٣.٣٥و٣.١٥و٢.٣٥و ٢دام مناخل قطᑀر فتحتھᑀا حجم حبات الذرة البیضاء باستخ
دقᑀائق وكمᑀا  ١٠دورة بالدقیقᑀة لمᑀدة  ٢٦٠وبسرعة Buhler Laboratory Sifter ML.U.300النخل 

باسᑀᑀتخدام المطحنᑀᑀة المختبریᑀᑀة  ذرة البیضᑀᑀاءوتᑀᑀم طحᑀᑀن الᑀᑀ . )١٩٧١( Pomeranz ذكᑀᑀر الطریقᑀᑀة 
Brabender  Quadrumate Jounier Mill     ةᑀب برطوبᑀب %     ١٦او  ١٥او ١٤بالترطیᑀوحس

الرطوبᑀᑀة : یᑀᑀةئإمᑀᑀا التقᑀᑀدیرات الكیمیا). ٢٦-٢١(المرقمᑀᑀة )  ١٩٨٣ (  AACC رائᑀᑀقورد فᑀᑀي ط مᑀᑀا
-١٦( ة المرقمᑀ )  )  فقد قدرت حسب الطرائᑀق  والسكریات والنشا والبروتین والدھن واأللیاف والرماد

إما .)   ١٩٨٣، (AACC التواليعلى  ) ٧٦-١٠و ٨٠-٦٤و ٨-١٠و ٤٦ – ١٣و ٣٠-١و ٣٣-١و ٤٤
ᑀةحᑀب طریقᑀدر حسᑀد قᑀك فقᑀامض الفایتی  Wheeler and Ferrel    )تخدام  )١٩٧١ᑀوجي  باسᑀول مᑀط

 داللᑀي والحكᑀیموالتᑀي ذكرھᑀا  التᑀانین باسᑀتخدام طریقᑀة لᑀین اینᑀون التسᑀحیحیة كمᑀا قᑀدر، نᑀانومیتر  ٤٨٠
لتقᑀدیر  )دقیقᑀة ١٣٥لفتᑀرة اسᑀتراحة  االكستنسوكراف(استخدم االمیلوكراف والفارینوكراف و .) ١٩٧٨(

 طرائᑀقاللمعلᑀق وعجᑀین الحنطᑀة والᑀذرة البیضᑀاء والطحᑀین المركᑀب منھمᑀا حسᑀب  ةالریولوجیالخواص 
 & Kent-Jones و اسᑀᑀتخدم جھᑀᑀاز .  )١٩٨٣˛ (AACC ) ٢٢-١٠و ٥٤-١٠و ٥٤-٢١(المرقمᑀᑀة 
Martin تم لتقدیر لون الطحین بعد التحویر في طریقة القرᑀراءةاءة بحیث یᑀفر  القᑀن الصᑀفیر مᑀد التصᑀبع

وذلك الن قیم لون طحین الᑀذرة البیضᑀاء ھᑀي  القراءةقیمة  إلىبدال من قیمة التصفیر وتضاف ھذه القیمة 
 Buhler Laboratory جھᑀازوتᑀم تقᑀدیر توزیᑀع حبیبᑀات الطحᑀین باسᑀتخدام .مᑀن تᑀدریج الجھᑀاز أعلᑀى

Sifter ML .U.300      رعةᑀادورة  ٢٦٠وبسᑀي ذكرھᑀة التᑀب الطریقᑀة حسᑀبالدقیق  Staudt و 
Ziegler)ذلك .) ١٩٧٣ᑀᑀتخدكᑀᑀري ماسᑀᑀز ألمختبᑀᑀدیر م الخبᑀᑀواص لتقᑀᑀة  خᑀᑀین الحنطᑀᑀن طحᑀᑀاتج مᑀᑀوف النᑀᑀالل

 طحᑀᑀین ذرة بیضᑀᑀاء وحسᑀᑀب الطریقᑀᑀة االعتیادیᑀᑀة للعجᑀᑀن % ٤٠و٣٠و٢٠و١٠والطحᑀᑀین المركᑀᑀب مᑀᑀن 
Straight Dough method    يᑀرت فᑀا ذكᑀةطرالوكمᑀم  یقᑀ١٠-١٠( رق  (AACC)  ، ١٩٨٣ (. 

% ٢حلیᑀᑀب %  ٦، سᑀᑀكر %٦، طحᑀᑀین%١٠٠:باسᑀᑀتثناء تحᑀᑀویر المكونᑀᑀات الداخلᑀᑀة فᑀᑀي الخلطᑀᑀة كᑀᑀاآلتي
  .ماء حسب الفارینوكراف لكل طحین ،دھن% ١، خمیرة%١، ملح،
وتمᑀᑀت مقارنᑀᑀة المتوسᑀᑀطات  CRDاسᑀᑀتخدم تصᑀᑀمیم المربعᑀᑀات العشᑀᑀوائیة الكاملᑀᑀة :التحلیDDل اإلحصDDائي 

 وSteel   وكمᑀا ذكᑀره إلیجᑀاد الفᑀروق المعنویᑀة   LSD الفᑀروق المعنویᑀة واسᑀتخدام الحسᑀابیة إلیجᑀاد 
Torrie )ائیین ) ١٩٦٠ᑀامجین اإلحصᑀتعانة   بالبرنᑀم االسᑀوتSPSS  ركةᑀن شᑀزة مᑀالمجھSPSS Inc. 

))27Oct, 1999   (Release 10.0.1 ( Standard Versionوالبرنامج   MINITAB نᑀالمجھز م
  )MINITAB Inc. )Version 11شركة 

  
  النتائج و المناقشة
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اتصفت مكونات الذرة البیضاء المستخدمة في البحث  والني اعتمدت للزراعة في العراق       
 وإنقاذلألصناف رابح وكافر %   ٧.٨٧و  ٩.٠٩و٦.٤٣ بانخفاض نسبة البروتین في حبوبھا فقد بلغت 

 %١٥-٥لبروتین قد یقع بین اء من اأن محتوى الذرة البیض) . ١ جدولال(على التوالي 
Subramanian) الذي استخدم ھذه األصناف ) ٢٠٠٢( ولقد ذكر الكبیسي . ) ١٩٨٢، وآخرون

إن نسبة البروتین في ھذه األصناف تتأثر بالخدمة  التسمید في محتواھا من البروتینودرس تأثیر الري و
فس الجدول إن عملیة الطحن تؤثر في ونالحظ من ن .راثيالو باإلضافة إلى التأثیر الزراعیة والتسمید

 الطحینبروتین في  الطحین الناتج وكانت الفروق معنویة بین األصناف فكانت نسبة الفقدبروتین نسبة 
 یكون ھو السببعلى التوالي الذي قد  وإنقاذلألصناف رابح وكافر %  ٢٢.٣٦و ١٣.٣٩ و١٠.٥٩ھي

یداء وااللیرون وقشور الحبة والذي قد یعطي فكرة السو،  اء الحبةزعلى اختالف توزیع البروتین في أج
حتوي نسبة اقل من البروتین  مع األخذ بنظر االعتبار یبأن التي فقدت بروتین أكثر ھي التي سویدائھا 

  .نسبة االستخالص  
ومᑀᑀن المكونᑀᑀات األخᑀᑀرى التᑀᑀي تحᑀᑀدد صᑀᑀالحیة ھᑀᑀذا المحصᑀᑀول لالسᑀᑀتخدام البشᑀᑀري  ھᑀᑀي حᑀᑀامض          

  ٠.٢٧لقᑀد بلغᑀت نسᑀبة الفایتیᑀك . التانیك لما لھمᑀا مᑀن تᑀأثیر غیᑀر مرغᑀوب فᑀي التغذیᑀة  حامضالفایتیك و

وكᑀᑀافر ورابᑀᑀح علᑀᑀى التᑀᑀوالي ونالحᑀᑀظ أن عملیᑀᑀة الطحᑀᑀن أدت إلᑀᑀى  إنقᑀᑀاذلألصᑀᑀناف %  ٠.٢٨و  ٠.٣٤و
وكᑀافر ورابᑀح علᑀى التᑀوالي ورغᑀم  إنقᑀاذفي طحᑀین %  ٢٠و ٣٦و ٤٠خفض نسبة ھذا الحامض بحدود 

ومᑀᑀع ذلᑀᑀك بقیᑀᑀت نسᑀᑀبة الحᑀᑀامض ) ١ جᑀᑀدولال ( لطحᑀᑀین كᑀᑀان منخفضᑀᑀا فᑀᑀي صᑀᑀنف رابᑀᑀح إن اسᑀᑀتخالص ا
مرتفعة في ھذا الصنف كما إن مستوى ھذا الحامض بقي مرتفعا في طحᑀین كᑀل أصᑀناف الᑀذرة البیضᑀاء 

وقᑀد یقتضᑀي ھᑀذا تقلیᑀل ھᑀذه % ٠.٠٨موازنة بطحین الحنطة المستخدم في التجربᑀة والتᑀي كانᑀت بحᑀدود 
  .مختلفةرة التخمیر و استخدام إنزیمات الفایتیز من المصادر الالنسبة بزیادة فت

  
  النسب المئویة للمكونات الكیمیائیة لحبوب الذرة البیضاء وطحین الحنطة: ) ١(جدول ال

   التانین   الفایتیك   النشا   السكرات   االلیاف   الرماد   الدھن   البروتین  بة الرطو  االصناف
 التجربᑀᑀᑀᑀᑀᑀᑀة  

  ٠.٠٤٥  ٠.٠٨  ٧٤.٠٨  ١.٥٧  ٠.١٣  ٠.٥٠  ٠.٦٩  ١٢.٦٢  ١٠.٨٥   الضابطة

  الطحین
  ٠.٠٦  ٠.٢٧  ٧٦.١٦  ١.٧٦  ٠.٢٦  ٠.٩٥  ١.٨٠  ٥.٧٥  ١٣.٣٠  رابح
  ٠.١٦  ٠.١٨  ٧٣.٤٩  ١.٥٤  ٠.٥٢  ١.٨٨  ١.٥٧  ٧.٨٧  ١٤.١٠  كافر
  ٠.٠٨  ٠.١٦  ٧٤.٥٧  ٢.٣٩  ٠.٢٧  ٠.٩٩  ١.٤٥  ٦.١١  ١٤.٢٠  إنقاذ

  الحبوب الكاملة
  ٠.٤٧  ٠.٣٤  ٧٦.٤٥  ١.٤٠  ١.٧٠  ١.٤٤  ٣.٠١  ٦.٤٣  ٩.٥٥  رابح
  ٠.٥٣  ٠.٢٨  ٧٣.٨٠  ١.٤٤  ١.٧٣  ٢.١١  ٢.٢٩  ٩.٠٩  ٩.٥٠  كافر
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مدروسة كانت ذات محتوى مᑀن التانینᑀات إن ھذه األصناف ال) ١( وأظھرت النتائج أیضا جدول          

 % . ٠.٩٦والتي كانᑀت   ) ٢٠٠١(وآخرون    Elkhalil هوھي اقل مما وجد %٠.٧- ٠.٥٣تقع  بین 
إن نسᑀبة التᑀانین فᑀي خمسᑀة عشᑀر صᑀنف مᑀدروس كانᑀت بᑀین   )١٩٨٩( وآخᑀرون Allonele بینما ذكر 

 الᑀدور الكبیᑀر فᑀي خفᑀض نسᑀب علᑀى أسᑀاس الᑀوزن الجᑀاف ویالحᑀظ أن لعملیᑀة الطحᑀن % ٢.٩٢-٠.٢٥
و   ٠.٠٨٠طحین الحنطة المستخدم في التجربᑀة وكانᑀت نسᑀبتھا  مقاربة لنسبتھا في التانینات فبلغت نسب

إن   ٠.٠٥ موازنᑀᑀة بطحᑀᑀین الحنطᑀᑀةعلᑀᑀى التᑀᑀوالي لطحᑀᑀین إنقᑀᑀاذ وكᑀᑀافر ورابᑀᑀح %  ٠.٠٦و  ٠.١٦٧
علᑀى نسᑀبة اسᑀتخالص الطحᑀین بشᑀكل االختالفات في نسبة  تانینات طحین أصناف الذرة البیضاء اعتمᑀد 

علᑀᑀى  لصᑀᑀنف إنقᑀᑀاذ وكᑀᑀافر و رابᑀᑀح% ٤٩.٢٦٧و ٦١.٤٣و ٥٥.١٦٧كبیᑀᑀر فكانᑀᑀت نسᑀᑀب االسᑀᑀتخالص 
وكمᑀᑀا ھᑀᑀو معᑀᑀروف فᑀᑀان التانینᑀᑀات تتركᑀᑀز فᑀᑀي الطبقᑀᑀات الخارجیᑀᑀة للحبᑀᑀة خاصᑀᑀة غᑀᑀالف البᑀᑀذرة   التᑀᑀوالي
Testa    وأكثره من مركبات الفالفونویداتFlavonoids )Pomeranz  ، ١٩٧١(.  

وجᑀᑀود اختالفᑀᑀات معنویᑀᑀة بᑀᑀین أصᑀᑀناف الᑀᑀذرة ) ٢(جᑀᑀدول الیبᑀᑀین  : الخDواص الفیزیاویDDة لحبDDوà الDDذرة البیضDDاء
الحبᑀᑀة  البیضᑀاء فᑀᑀي قیمᑀᑀة وزنھᑀᑀا أالختبᑀᑀاري ووزن إلᑀᑀف حبᑀᑀة وتᑀرتبط ھᑀᑀذه القᑀᑀیم بصᑀᑀورة عامᑀᑀة بمكونᑀᑀات

 لᑀون طحᑀینمعنᑀوي فᑀي وجود اخᑀتالف  كما یالحظ .خاصة النشا المكون األثقل وزنا من بقیة المكونات 
رغᑀᑀم االسᑀتخالص القلیᑀᑀل نسᑀᑀبیا مᑀᑀن الطحᑀᑀین وھᑀذا أحᑀᑀد العیᑀᑀوب فᑀᑀي اسᑀᑀتخدامات  اصᑀناف الᑀᑀذرة البیضᑀᑀاء

نسᑀبة معنویᑀة فᑀي   فᑀروق ت ھنالᑀككما كان.الذرة البیضاء لكن الخلط مع طحین الحنطة یخفف ھذا العیب
   .بین االصناف االستخالص وماترتب علیھا من قیمة الرماد

وجᑀود ) ٢(تبᑀین نتᑀائج توزیᑀع حبیبᑀات طحᑀین أصᑀناف الᑀذرة البیضᑀاء الجᑀدول  : بات الطحDینتوزیع حبی
 ٥٥وقات معنویة بین طحین األصناف المدروسة خاصة بین صنفي إنقᑀاذ و رابᑀح التᑀي ھᑀي  اقᑀل مᑀن رف

علᑀᑀى التᑀᑀوالي قᑀᑀد تفوقᑀᑀت بمقᑀᑀدار الضᑀᑀعف علᑀᑀى نفᑀᑀس حجᑀᑀم الحبیبᑀᑀات %  ٧.٥و  ٧.٠٣مᑀᑀا یكᑀᑀرون كانᑀᑀت 
إن زیᑀادة نسᑀبة حبیبᑀات الطحᑀین الصᑀغیرة قᑀد تشᑀیر إلᑀى لیونᑀة السᑀویداء وزیᑀادة % .  ٣.٥ لطحین كᑀافر

وان ھاتین الصفتین قᑀد أكᑀدتھا نتᑀائج الفᑀارینوكراف   فقᑀد ) ١٩٩٢،Morris (   امتصاص الطحین للماء
انسᑀᑀجمت قᑀᑀیم نسᑀᑀب حجᑀᑀم الحبیبᑀᑀات الصᑀᑀغیرة مᑀᑀع امتصᑀᑀاص المᑀᑀاء واالسᑀᑀتقراریة المتحصᑀᑀل علیھᑀᑀا مᑀᑀن 

إذ ارتفعᑀᑀت نسᑀᑀب امتصᑀᑀاص المᑀᑀاء فᑀᑀي طحᑀᑀین انقᑀᑀاذ ورابᑀᑀح فكانᑀᑀت عنᑀᑀد نسᑀᑀب ، ت الفᑀᑀارینوكرام مخططᑀᑀا
% ٥١كᑀان % ٤٠على التوالي موازنة بطحᑀین كᑀافر عنᑀد اسᑀتبدال %  ٥٥.٥و  ٥٧ھي % ٤٠استبدال 

دقیقᑀة بینمᑀا كᑀان  ١٤.٢٥كذلك نالحظ عنᑀد نفᑀس نسᑀب االسᑀتبدال كᑀان زمᑀن االسᑀتقراریة لطحᑀین كᑀافر .
دقیقᑀة وھᑀذا قᑀد یشᑀیر إلᑀى اللیونᑀة النسᑀبیة لصᑀنفي إنقᑀاذ  ٩.٢٥دقیقة ولطحᑀین رابᑀح  ١١.٢٥ذ لطحین إنقا

  ورابح موازنة بصنف كافر 
  
   بعض الخواص الفیزیائیة لحبوب وطحین أصناف الذرة البیضاء  :) ٢(جدولال

  ٠.٥٣  ٠.٢٧  ٧٦.٢٦  ١.٢١  ١.٣٨  ١.٢٨  ٢.٢٧  ٧.٨٧  ٩.٧٠  إنقاذ
اقDDDDDDDDDDل DDDDDDDDDD叭رق 
  معنDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDوي 

)٠.٠٥(  
٠.٠٧  ٠.٠١  ١.١٣  ٠.١٢  ٠.٠٢  ٠.٢٦  ٠.٢٤  ٠.٣٩  ٠.٣٤  

  الصنف             
  االختبار 

التجربة 
  الضابطة

  أقل فرق معنوي   انقاذ  كافر  رابح
)٠.٠٥(  

  ١.٤  ٧٨.٧  ٧٦.١  ٧٨.٨  -  )ھیكتولیتر/كغم(الوزن االختباري
  ٢.١  ٣١.٠  ٣٢.٦  ٢٦.٦  -  )غم(وزن الف حبة  
  ١.٠  ٢٣.٠  ٢٦.٣  ٢٥.٤  ٦.٥  لون الطحین

  ٤.٧  ٥٥.١  ٦١.٤  ٤٩.٢  -  نسبة االستخالص
.١٨٢٨  -  قیمة الرماد

٢  
١٨٧.٠  ١٧٩٤.٦  ٣٠٦٠.٢  

    حجم حبوب الصنف النازلة من المنخل
  ٢.٨  ٦٦.٨  ٦٦.٢  ٣١.٠  -  ملم ٣.٣٥
  ٠.٧  ٩.٨  ١٠.٠  ٧.٠  -  ملم ٣.١٢
  ١.٢  ٢٢.٨  ٢٣.٠  ٧١.٤  -  ملم ٢.٣٥
  ٠.١  ٠.٦  ٠.٨  ٠.٦  -  ملم ٢.٠٠



  ٢٠٠٨ )٣(العدد ) ٣٦(المجلد                          )ISSN 1815 – 316X(                 مجلة زراعة الرافدین     

  
  :الخصائص الریولوجیة

 捌وكراDDاالمیل  :  Amylograph اءᑀᑀذرة البیضᑀᑀین الᑀᑀناف طحᑀᑀوكراف ألصᑀᑀار االمیلᑀᑀائج اختبᑀᑀت نتᑀᑀبین
وجود اختالفات معنویᑀة بᑀین أصᑀناف طحᑀین  )٣الجدول  ( )التجربة الضابطة ( موازنة بطحین الحنطة 

وطحین الحنطة من جھᑀة وبᑀین نسᑀب االسᑀتبدال بطحᑀین أصᑀناف الᑀذرة البیضᑀاء مᑀن جھᑀة الذرة البیضاء 
درجة حرارة تھلم طحین أصناف الذرة البیضاء المدروسᑀة ارتفعᑀت عᑀن درجᑀة حᑀرارة تھلᑀم  إن. أخرى 

طحین الحنطة وان اختالف ھذه الصفة في معامالت االستبدال محددة بنسبة األصᑀناف مᑀن طحᑀین الᑀذرة 
النشᑀا إذ تبᑀدأ حبیبᑀات النشᑀا بᑀالتھلم بدرجᑀة  ق الطحین ھي صفة أساسیة من صفاتإن تھلم معل. البیضاء 

لمختلف أصناف الحبوب بالتشرب واالنتفاê وتؤدي نسᑀبة  ˚م ٨٠ -٦٠حراریة محددة بصورة عامة بین 
بینمᑀا  االمیلوبكتین دورا مھما في التأثیر على ھذه الصفة واإلسراع من ظھورھا أي بدرجة حرارة أوطأ

كᑀان االمیلᑀوز قᑀد كᑀون  إذایعمل االمیلوز على تقلیل ھᑀذه السᑀرعة بعملᑀھ كمخفᑀف لالمیلᑀوبكتین وخاصᑀة 
 Morrisonو  Tester  ( ع  حرارة بدایة الᑀتھلممعقدا مع الدھن فان تأثیر االمیلوز سیكون اكبر وسترتف

ھمیᑀة كبیᑀرة فᑀي تحدیᑀد درجᑀة لوحظ ان للتراكیب البلوریة للحبیبᑀة النشᑀویة أ أخرىومن جھة  ) . ١٩٩٠
حرارة تھلم النشا فكلما كان التركیب البلوري أكثر انتظاماُ وقلت فیھ العشوائیة تطلᑀب ذلᑀك زیᑀادة الطاقᑀة 

وفᑀᑀي ھᑀᑀذه . بᑀᑀالتھلم أي ترتفᑀᑀع درجᑀᑀة الحᑀᑀرارة بدایᑀᑀة الᑀᑀتھلم  تبᑀᑀدأ الالزمᑀᑀة لكᑀᑀي تتشᑀᑀرب الحبیبᑀᑀة النشᑀᑀویة و
فیقلᑀل مᑀن درجᑀة حᑀرارة تھلᑀم الحبیبᑀة ،  األسᑀبقعملᑀة  سعكᑀالحالة یعمᑀل االمیلᑀوز الخᑀالي مᑀن الᑀدھون ب

  ) . ١٩٩٤، Morrison (یزید من عشوائیة التركیب البلوري للحبیبة النشویة  ھألنالنشویة 
الᑀذي یرفᑀع  المؤثرة على درجة حرارة تھلم معلᑀق الطحᑀین فھᑀي دھᑀن النشᑀا األخرىالعوامل  أما         

البروتینᑀات الذائبᑀة تᑀؤخر مᑀن درجᑀة  إن.  )  ١٩٩٠،Morrison  و Tester  (من درجة حᑀرارة الᑀتھلم
نمᑀᑀا البروتینᑀᑀات غیᑀᑀر الذائبᑀᑀة المحیطᑀᑀة بالحبیبᑀᑀة النشᑀᑀویة تعیᑀᑀق تشᑀᑀرب الحبیبᑀᑀة النشᑀᑀویة یحᑀᑀرارة الᑀᑀتھلم ب

التᑀي ترفᑀع مᑀن  األخᑀرىمن العوامل ). ١٩٨٨ Kirleis و  Chandrashekar  (وبالتالي تؤخر التھلم  
 أسᑀبابقᑀد یفسᑀر  األخیᑀروھᑀذا العامᑀل ) ١٩٩٦،  Lubin(  ي ارتفاع نسᑀبة التᑀانینة التھلم ھدرجة حرار

قیم درجات حᑀرارة الᑀتھلم  إن. اختالف حرارة التھلم لمعلق طحین الذرة البیضاء موازنة بطحین الحنطة 
ھᑀي ضᑀمن القᑀیم )  ٣(  م الجدول٧٢.٧٥م ورابح ٦٩.٢٥ وانقادم  ٦٩.٧٥لمعلق طحین االصناف كافر 

ᑀي وجᑀدھاالت Rooney    وSerna-Saldivar )دود  )١٩٩١ᑀي بحᑀنافم  ٧٥ – ٦٨.٥وھᑀذرة  ألصᑀال
 ( ویالحظ من نتائج ھذا االختبᑀار الجᑀدول، الصناف الذره البیضاء الشمعیة  ˚م ٧٤ – ٦٧.٥البیضاء و 

االخᑀتالف  تᑀأثیرعᑀدم  إلᑀىالذرة البیضاء ممᑀا یشᑀیر  أصنافعدم وجود اختالفات معنویة بین طحین )  ٣
إمᑀᑀا االخᑀᑀتالف المعنᑀᑀوي بᑀᑀین طحᑀᑀین التجربᑀᑀة الضᑀᑀابطة .الصᑀᑀفة  ھᑀᑀذهفᑀᑀي  األصᑀᑀنافمكونᑀᑀات طحᑀᑀین  فᑀᑀي

وطحین أصناف الذرة البیضاء المدروسة قد یعزي بشᑀكل أسᑀاس إلᑀى التركیᑀب البلᑀوري للحبیبᑀة النشᑀویة 
وكᑀᑀذلك ) . ١٩٩٤ ، Morrison(  أھمیᑀᑀة فᑀᑀي التᑀᑀأثیر علᑀᑀى ھᑀᑀذه الصᑀᑀفة لكᑀᑀل مᑀᑀنھم فھᑀᑀو العامᑀᑀل  األكثᑀᑀر

التسᑀخین لمعلقᑀات طحᑀین  دقیمᑀة أقصᑀى لزوجᑀة عنᑀ فᑀي أظھرت نتائج ھذا االختبار وجود فروق معنویᑀة
. الذرة البیضاء وطحین التجربة الضابطة من جھة وبین طحین أصناف الذرة البیضᑀاء مᑀن جھᑀة أخᑀرى 

وحᑀدة  ٨٣٧إن قیم أقصى لزوجᑀة لطحᑀین أصᑀناف الᑀذرة البیضᑀاء فᑀي ھᑀذه الدراسᑀة كانᑀت لصᑀنف كᑀافر 
وحᑀدة برابنᑀدر وھᑀي أعلᑀى ممᑀا حصᑀل  ١٠٥٥وحدة برابندر ولصنف رابᑀح  ٩٨٥ انقاذبرابندر ولصنف 

إن ھذه الصفة المقیسᑀة بᑀاالمیلوكراف لیسᑀت مᑀن  .)  ١٩٩١،  Serna-Saldivar و Rooney   ( علیة
أھمھᑀا  الصفات الثابتة كما في درجة حرارة التھلم األكثر ثباتا والسᑀبب فᑀي ھᑀذا یعᑀود إلᑀى عوامᑀل عدیᑀدة

وجود نشاط عال إلنزیمات االمیلیز الذي یعمل على تحطیم الحبیبات النشویة مسببا انخفاضᑀا فᑀي أقصᑀى 
 Kruger  (تبعا للظᑀروف البیئیᑀة والتخزینیᑀة لزوجة علما بان نشاط االمیلیز متغیر في أصناف الحبوب 
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ᑀة ھᑀى لزوجᑀة من العوامل األخرى المحددة لقیمة أقصᑀین ومقاومᑀق الطحᑀي معلᑀا فᑀبة النشᑀي نس

فضᑀال عᑀن  ) ١٩٩٤ ،  Morrison(   عتمᑀد علᑀى البنᑀاء البلᑀوري للحبیبᑀةالحبیبة النشویة للتمᑀزق الᑀذي ی
إحكام الطوق من قبل البروتینات خاصة بروتینات الكافر على الحبیبة النشویة ممᑀا یعیᑀق تشᑀرب الحبیبᑀة 

وھᑀذا   )١٩٨٨ ،Kirleis و  Chandrashekar  (ز لᑀھ سᑀیلیالنشᑀویة ویقلᑀل مᑀن مھاجمᑀة إنزیمᑀات االم
إن جمیع قیم أقصى لزوجة لطحین الذرة البیضᑀاء الكامᑀل . قد یعمل على رفع قیمة أقصى لزوجة  هبدور

وھᑀذا یعنᑀي إن ، اختلف معنویا عᑀن طحᑀین التجربᑀة الضᑀابطة % ١٠ إنقاذأو بأي نسبة استبدال باستثناء 
أدت إلᑀى زیᑀادة قیمᑀة أقصᑀى لزوجᑀة لطحᑀین التجربᑀة الضᑀابطة % ١٠ إنقᑀاذ كل نسب االستبدال باستثناء

النشᑀᑀا التᑀᑀي ترتفᑀᑀع فᑀᑀي طحᑀᑀین أصᑀᑀناف الᑀᑀذرة زیᑀᑀادة معنویᑀᑀة وقᑀᑀد یعᑀᑀزى السᑀᑀبب إلᑀᑀى االخᑀᑀتالف فᑀᑀي نسᑀᑀبة 
  .البیضاء موازنة بطحین التجربة الضابطة 

موازنᑀة بطحᑀین الحنطᑀة  إن قیم أقصى لزوجᑀة للطحᑀین الكامᑀل ألصᑀناف الᑀذرة البیضᑀاء تعᑀد عالیᑀة      
مᑀل  ٤٦٠غᑀم طحᑀین معلᑀق فᑀي  ٨٠وحᑀدة برابنᑀدر لكᑀل  ٦٠٠المناسبة لصناعة الخبز والتي ھي بحᑀدود 

بینما كانت قیم ھذه الصفة ألصناف الᑀذرة البیضᑀاء المدروسᑀة ). ١٩٧٣،  Ziegler و Staudt   (   ماء
غᑀم طحᑀین  ٦٠الي وباسᑀتخدام ورابح على التᑀو وإنقاذلصنف كافر  وحدة برابندر ١٠٥٥و  ٩٨٥و ٨٣٧

لكᑀن  . لب وزیادة أو سرعة التجمع العكسيوھذه القیمة ألمرتفعھ قد تؤدي إلى صالبة ال، مل ماء  ٤٦٠:
ھذه القیم المرتفعة قد تكون جیدة في صناعھ الكثیر من المعجنات غیر المتخمᑀرة مثᑀل الكیᑀك والبسᑀكویت 

ᑀᑀل عنᑀᑀواص أفضᑀᑀان خᑀᑀوجین یعطیᑀᑀذین المنتᑀᑀا الن ھᑀᑀي وغیرھᑀᑀة فᑀᑀة مرتفعᑀᑀى لزوجᑀᑀفة أقصᑀᑀون صᑀᑀدما تك
ومᑀن ناحیᑀᑀة أخᑀرى فᑀان جمیᑀᑀع نسᑀب االسᑀتبدال المسᑀᑀتخدمة ) ١٩٧١ ،  Pomeranz(الطحᑀین المسᑀتخدم 

  .كانت ضمن الحدود المقبولة من أقصى لزوجة مناسبة لصناعة الخبز
捌اختبار الفارینوكرا  : Farinograph اء لألكانᑀذرة البیضᑀین الᑀتبدال  طحᑀب اسᑀة لجمیع  نسᑀناف الثالثᑀص

فᑀیالحظ إن جمیᑀع )  ٤(المدروسة   تأثیر على معظم معاییر اختبار الفارینوكراف كما یبین ذلك الجدول 
نسب االستبدال أدت إلᑀى انخفᑀاض نسᑀبة امتصᑀاص المᑀاء انخفاضᑀا معنویᑀا وبصᑀورة عامᑀة بزیᑀادة نسᑀب 

فر خاصᑀة نسᑀبة االسᑀتبدال االستبدال وكان أكثرھا تأثیرا في خفض نسبة امتصᑀاص المᑀاء ھᑀو طحᑀین كᑀا
ى ھᑀذه  الصᑀفة ھᑀو نسᑀبة ونوعیᑀة فؤثر معامل  أھمأن  .فیما كانت سائر الفروق دون ھذه النسبة % ٤٠

 (( الشᑀᑀبكة الكلوتینیᑀᑀة البᑀᑀروتین فارتفاعᑀᑀھ  تᑀᑀؤدي إلᑀᑀى زیᑀᑀادة امتصᑀᑀاص المᑀᑀاء لكونᑀᑀھ ضᑀᑀروري لتكᑀᑀرین
Chung،ر  )   ١٩٨٦ᑀواع أخᑀدھن وعند تخفیف نسبة الكلوتین بإضافة أنᑀا أو الᑀروتین أو النشᑀن البᑀى م

فانھ یؤدي إلى تقلیل امتصاص الماء وھذا ما حدث عند زیادة نسبة االستبدال فالطحین المضᑀاف یحتᑀوي 
   ) .التجربة الضابطة ( تقریبا نصف نسبة البروتین التي یحتویھا طحین الحنطة 

    
     
  المقیسة باالمیلوكراف ربة الضابطةخواص معلق طحین أصناف الذرة البیضاء والتج : )٣( جدولال

لزوجة عند نھایة  أقصى  )˚م(درجة حرارة التھلم  %نسبة االستبدال  الصنف
  )وحدة برابندر(التھلم 
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كᑀᑀافرین والᑀᑀذي لᑀᑀھ قابلیᑀᑀة  مᑀᑀن البᑀᑀروتین الᑀᑀذي یطلᑀᑀق علیᑀᑀھالبᑀᑀروتین التᑀᑀي اغلبھᑀᑀا كمᑀᑀا إن نوعیᑀᑀة 

معᑀامالت االسᑀتبدال  فᑀي  إلᑀى خفᑀض نسᑀبة امتصᑀاص المᑀاء أدى اص للماء اقل من قابلیة الكلوتینامتص
الᑀᑀذرة البیضᑀᑀاء المᑀᑀاء فᑀᑀي طحᑀᑀین  نسᑀᑀبة امتصᑀᑀاص  زیᑀᑀادة مᑀᑀن العوامᑀᑀل األخᑀᑀرى المᑀᑀؤثرة علᑀᑀى. كافᑀᑀة 

تᑀأثیره لᑀم یكᑀن واضᑀحا  إال إن  نسᑀبة األلیᑀاف موازنᑀة بطحᑀین التجربᑀة الضᑀابطة رتفᑀاع ھᑀي ا المدروسة
 ٤الجᑀدول  ( إن نتᑀائج صᑀفة امتصᑀاص المᑀاء. على تأثیر األلیاف  بب تفوق تأثیر النقص في البروتینبس
على صᑀنف كᑀافر لھᑀذا الصᑀفة خاصᑀة عنᑀد زیᑀادة  وإنقاذرابح  ینتشیر بصورة عامة إلى تفوق الصنف  ) 

إما خاصیة زمن الوصول فكانت بصورة عامᑀة متقاربᑀة رغᑀم وجᑀود الفᑀرق المعنᑀوي وتᑀؤثر  .االستبدال 
وصᑀᑀول العجᑀᑀین إلᑀᑀى القᑀᑀوام  علᑀᑀى ھᑀᑀذه الصᑀᑀفة أیضᑀᑀا نسᑀᑀبة الكلᑀᑀوتین فسᑀᑀرعة تكونᑀᑀھ یᑀᑀؤدي إلᑀᑀى  سᑀᑀرعة

رغم إن االلیاف والبنتوزانات تقلل من سᑀرعة الوصᑀول لكونھᑀا تحᑀتفظ و.  ) ١٩٨٦،Chung (بالمطلو
، )  ١٩٩٠ ،وزیᑀᑀᑀن العابᑀᑀᑀدین   سᑀᑀᑀوالقا( بالمᑀᑀᑀاء وتعیᑀᑀᑀق الكلᑀᑀᑀوتین مᑀᑀᑀن الوصᑀᑀᑀول إلᑀᑀᑀى القᑀᑀᑀوام المطلᑀᑀᑀوب 

والعوامᑀᑀل نفسᑀᑀھا تᑀᑀؤثر علᑀᑀى زمᑀᑀن النضᑀᑀج باسᑀᑀتثناء كᑀᑀون زمᑀᑀن النضᑀᑀج ھᑀᑀو مؤشᑀᑀر علᑀᑀى اكتمᑀᑀال تجᑀᑀانس 
ن لذا فᑀا، ) ١٩٨٦،S-S- ) Chung-العجین وھذا یتطلب إعادة تشكیل مجامیع األواصر ثنائیة الكبریت 

 فᑀيأكثر تأثیرا %  ٤٠و ٣٠إذ كان االستبدال بنسبة . الفروق بین المعامالت كانت اكبر وأكثر وضوحا 
ھᑀᑀذه الصᑀᑀفة لجمیᑀᑀع أصᑀᑀناف الᑀᑀذرة البیضᑀᑀاء موازنᑀᑀة بسᑀᑀائر نسᑀᑀب االسᑀᑀتبدال وقᑀᑀد تكᑀᑀون عملیᑀᑀة تخفیᑀᑀف 

الكلوتینیᑀᑀة الكلᑀᑀوتین بزیᑀᑀادة نسᑀᑀبة االسᑀᑀتبدال ھᑀᑀي العامᑀᑀل األكثᑀᑀر أھمیᑀᑀة فᑀᑀي تقلیᑀᑀل فᑀᑀرص نضᑀᑀج الشᑀᑀبكة 
وتجانسھا فضال عن إن احتجاز الماء من قبل مكونات طحᑀین الᑀذرة البیضᑀاء الرتفᑀاع نسᑀبة األلیᑀاف فیᑀھ 

ورابᑀح  انقᑀاذوجعلھ بشكل غیر جاھز أیضا عامال مضᑀافا لتᑀأخیر النضᑀج ولقᑀد كᑀان تᑀأثیر طحᑀین صᑀنف 
ر مھم لقوة الكلوتین فᑀان نتᑀائج إما بالنسبة لزمن االستقرایة والذي ھو معیا .اكبر من تأثیر الصنف كافر 

تبین انخفاض زمن االستقراریة بصورة عامᑀة بزیᑀادة نسᑀبة االسᑀتبدال وسᑀبب ھᑀذا السᑀلوك )  ٤(الجدول 
سᑀبب شᑀذوذ بعᑀض  أمᑀا، إضᑀافة طحᑀین الᑀذرة البیضᑀاء  عنᑀد الᑀذي یحᑀدث فᑀي قᑀوة الكلᑀوتین الضᑀعفھو 

قمᑀة نضᑀج العجᑀین (  ي تظھᑀر القمᑀة الثانیᑀةبة المᑀاء لكᑀرابح فیعود إلى تقلیل نس% ٤٠بة سالمعامالت كن
أي أنة فقط في ھᑀذه الحالᑀة مᑀن نسᑀب االسᑀتبدال تبᑀین وجᑀود قمتᑀي نضᑀج لیسᑀتا علᑀى مسᑀتوى ) المتأخرة 

وحدة برابندر یفترض تقلیل المᑀاء وزیᑀادة زمᑀن النضᑀج إلᑀى  ٥٠٠ل فالثانیة لكي تظھر على خط ا. واحد 
ى بسᑀبب تقنᑀي وھᑀو تقلیᑀل نسᑀبة المᑀاء المضᑀاف فᑀادى إلᑀ، ریة دقائق مما أدى إلى زیادة فترة االسᑀتقرا ٩

ولᑀو أھملᑀت القمᑀة الثانیᑀة وأخᑀذت القمᑀة ، التي قد تشیر الى قوة العجᑀین ظاھریᑀا   زیادة فترة االستقراریة
وقᑀد یعᑀᑀود سᑀᑀبب . مᑀᑀع سᑀᑀلوك سᑀائر معᑀᑀامالت االسᑀتبدال األخᑀᑀرى  وألتفᑀقاألولᑀى لقᑀᑀل زمᑀن االسᑀᑀتقراریة 

رابᑀᑀح بنسᑀᑀبتي امتصᑀᑀاص مختلفتᑀᑀین إلᑀᑀى إن ھᑀᑀذه اإلضᑀᑀافة مᑀᑀن % ٤٠اسᑀᑀتبدال ظھᑀᑀور قمتᑀᑀین فᑀᑀي طحᑀᑀین 

  ٣٨٠.٠٠  ٦٤.٢٥  _  )طحین الحنطة(ضابطة
  
  رابح

١٠٥٥.٠٠  ٧٢.٧٥   ١٠٠  
٤٤١.٠٠  ٧٠.٢٥   ١٠  
٤٧٥.٠٠  ٧١.٥٠   ٢٠  
٥٢٥.٠٠٠  ٧٢.٢٥   ٣٠  
٥٨٠.٠٠  ٧٢.٧٥   ٤٠  

  
  كافر

٨٣٧.٠٠  ٦٩.٧٥   ١٠٠  
٤٤١.٠٠  ٦٤.٥٠   ١٠  
٤٦٥.٠٠  ٦٥.٦٢   ٢٠  
٥٠٢.٠٠  ٦٦.٢٥   ٣٠  
٥٤٥.٠٠  ٦٨.٣٧   ٤٠  

  
  انقاذ

٩٨٥.٠٠  ٦٩.٢٥   ١٠٠  
٤٠٠.٠٠  ٦٤.٥٠   ١٠  
٤٨٢.٥٠  ٦٨.٠٠   ٢٠  
٥٣٧.٥٠  ٦٩.٢٥   ٣٠  
٥٧٠.٠٠  ٦٩.٧٥   ٤٠  

  ٤٥.٠٠  ١.٠٠  _  ٠.٠٥عند اقل فرق معنوي
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،  خᑀالل فتᑀرة محᑀددةالتكᑀوین نتیجᑀة عᑀدم جاھزیᑀة المᑀاء  منالطحین تعمل على إعاقة جزء من الكلوتین 
إن طحین احد أصناف الذرة البیضᑀاء سᑀلك سᑀلوك مختلفᑀا عᑀن )  ١٩٨٤(خرون آو Morad  وقد الحظ 

بزیᑀᑀادة نسᑀᑀب االسᑀᑀتبدال وھᑀᑀذا السᑀᑀلوك  ةت قᑀᑀیم زمᑀᑀن النضᑀᑀج وزمᑀᑀن االسᑀᑀتقراریازداد إذسᑀᑀائر األصᑀᑀناف 
امᑀا معیᑀار رمᑀن التᑀدھور فھᑀو المحصᑀلة لمجمᑀوع   .مشابھ لسلوك طحᑀین صᑀنف رابᑀح فᑀي ھᑀذه التجربᑀة

زمني الوصول واالستقرار لذا فان الحدیث عن ھذین المعیارین  ینطبق علᑀى معیᑀار زمᑀن التᑀدھور النᑀة 
وجᑀود فᑀروق معنویᑀة بᑀین معظᑀم معᑀامالت االسᑀتبدال موازنᑀة )  ٤( ینᑀت نتᑀائج الجᑀدوللقد بفمشتق منھا 

 تتناسᑀᑀب عكسᑀᑀیا مᑀᑀعوھᑀᑀذه الصᑀᑀفة ،  ن الحᑀᑀرجقیمᑀᑀة معامᑀᑀل العجᑀᑀ  زیᑀᑀادة  فᑀᑀيبطحᑀᑀین التجربᑀᑀة الضᑀᑀابطة 
ن زیᑀادة قیمᑀة معامᑀل العجᑀ أنتبᑀین )  ٤( وعلیᑀة فᑀان نتᑀائج الجᑀدول لفترات طویلة العجین للعجن مقاومة
ھᑀي عملیᑀة تخفیᑀف للكلᑀوتین  التᑀي عملیة االستبدال إلىتعود ، أي قلة تحمل العجین لزیادة العجن  الحرج
المؤثر في ھذه الصفة وان بروتین الذرة البیضاء الكافرین ال یمتلᑀك صᑀفات الكلᑀوتین وال  األھم والعامل 
 إضᑀᑀافة عᑀᑀادةإبᑀᑀان  وأضᑀᑀافا) .٢٠٠٠( Sun و Carson علᑀᑀى ذلᑀᑀك أكᑀᑀدیكᑀᑀون بᑀᑀدیال عنᑀᑀة كمᑀᑀا  أنیمكᑀᑀن 

الخᑀواص المفقᑀودة  إعᑀادة إلᑀى أدىالكلᑀوتین الحیᑀوي للطحᑀین المسᑀتبدل بنسᑀبة مᑀن طحᑀین الᑀذرة البیضᑀاء 
الطحین حساسیة لھذا المعیᑀار ھᑀو طحᑀین صᑀنف  أنواع أكثر أنویالحظ من النتائج .نتیجة ھذا االستبدال 
  .للعجن الطویل قلیالً  ھرابح وقد كان تحمل

  
  :المقیسة بجھاز الفارینوكراف المركب طحینال خواص عجین :)٤( جدولال

  
  捌وكراDDار االكستنسDDاختب: Extensograph دولᑀᑀائج الجᑀᑀح نتᑀᑀین  أن ) ٥(  توضᑀᑀتبدال طحᑀᑀب اسᑀᑀلنس

 ٩٠و  ٤٥علᑀᑀى المعᑀᑀاییر المقیسᑀᑀة بواسᑀᑀطة ھᑀᑀذا االختبᑀᑀار ولفتᑀᑀرات الراحᑀᑀة الᑀᑀثالث  تᑀᑀأثیرالᑀᑀذرة البیضᑀᑀاء 
معᑀاییر المطاطیᑀة والمسᑀاحة تقلیᑀل قᑀیم  إلᑀىالنسب من االستبدال بصᑀورة عامᑀة  ھذه أدت إذدقیقة  ١٣٥و

باسᑀتثناء  نفسᑀھالمطاطیᑀة كᑀذلك سᑀلكت التجربᑀة الضᑀابطة السᑀلوك / والمقاومة بینما ازدادت قیم المقاومة 
تخفیᑀᑀف  إلᑀᑀىانخفᑀᑀاض مطاطیᑀᑀة العجᑀᑀین قᑀᑀد یعᑀᑀزى  إن .المطاطیᑀᑀة / زیᑀᑀادة المقاومᑀᑀة فضᑀᑀال عᑀᑀن المقاومᑀᑀة 

رئᑀیس بᑀالكلوتین وان  بروتینᑀات الᑀذرة البیضᑀاء  بشكل تتأثركل معاییر االكستینسوكراف  أن إذالكلوتین 
. )  ٢٠٠٠  ،  Sun و Carson(نتیجة لالسᑀتبدال  خواصھال تعوض النقص الحاصل في الكلوتین وفي 

یالحᑀظ  أنᑀة إالمعنویᑀا  انخفاضᑀا  األصᑀنافكذلك انخفضت قیم المقاومة بزیادة نسب االستبدال ولمختلف 
فᑀي تقلیᑀل قᑀیم المقاومᑀة موازنᑀة بصᑀنف كᑀافر وبᑀالعكس  تᑀأثیرا ثرأكصنف رابح كانا  یلیھ إنقاذصنف  أن

الذي تمیᑀز بقلᑀة  إنقاذتقلیال لقیم ھذه الصفة موازنة بصنف  أكثرھابالنسبة للمطاطیة فان صنف كافر كان 
من قبᑀل مكونᑀات  بھقلة جاھزیة الماء نتیجة االحتفاظ  إلىعلى المطاطیة   وقد یعزى ھذا السلوك  تأثیره

ز فᑀي یسᑀالبروت أنزیمᑀاتنشᑀاط  انخفᑀاض  إلᑀىالسᑀلوك السᑀابق یشᑀیر  أنرة البیضاء فضال عᑀن طحین الذ
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 أن إذالبیضᑀᑀاء المسᑀᑀتخدمة فᑀᑀي ھᑀᑀذه التجربᑀᑀة  الᑀᑀذرة أصᑀᑀنافطحᑀᑀین التجربᑀᑀة الضᑀᑀابطة وطحᑀᑀین جمیᑀᑀع 
كᑀذلك  ). ١٩٧١ ،  Pomeranz(ز تعمᑀل علᑀى تقلیᑀل المقاومᑀة خᑀالل فتᑀرات الراحᑀة سᑀالبروتی أنزیمات

المطاطیᑀᑀة  لتᑀᑀأثیرالطاقᑀᑀة التᑀᑀي ھᑀᑀي محصᑀᑀلة  أوالمسᑀᑀاحة  أن  )٥ الجᑀᑀدول ( ئج ھᑀᑀذا االختبᑀᑀار بینᑀᑀت نتᑀᑀا
 أمᑀا  .نفسᑀھا التᑀي ذكرناھᑀا سᑀابقا  لألسᑀبابوالمقاومة قد انخفضت قیمھا بصورة عامᑀة بزیᑀادة االسᑀتبدال 

 دة فتᑀرة الراحᑀة وبزیᑀاالمطاطیة فھي بصورة عامة ارتفعت بزیادة نسب االستبدال / بالنسبة لقیم المقاومة 
 أجᑀودالمطاطیᑀة المناسᑀبة للعجᑀین لكᑀي یعطᑀي  إلىالنسبة تعطي فكرة عن توازن صفتي المقاومة  ھذه إن

العجᑀᑀین شᑀᑀدید  أنالنسᑀᑀبة یعنᑀᑀي  ھᑀᑀذهوان االنخفᑀᑀاض عᑀᑀن  ٤ -٢  ھᑀᑀي بᑀᑀین نسᑀᑀبة أفضᑀᑀل إنخبᑀᑀز فقᑀᑀد وجᑀᑀد 
فھᑀو یᑀدل ) ٤(ارتفᑀاع القیمᑀة عᑀن ز وبالعكس عند سمرتفعا في نشاط البروتی أواللیونة وربما یكون سیاال 

ᑀᑀالبتة وقلᑀᑀى صᑀᑀدد ةعلᑀᑀبة للتمᑀᑀة المناسᑀᑀھ للمرونᑀᑀوتین امتالكᑀᑀج الكلᑀᑀدم نضᑀᑀأي ع  )Pomeranz  ، ١٩٧١ 
البیضᑀاء فقᑀد تمیᑀز صᑀنف  الᑀذرة أصᑀنافنتائج ھذا االختبار تظھر وجود فروق معنویة بᑀین طحᑀین  إن.)

المطاطیة  وبᑀالعكس مᑀن ھᑀذا فᑀان / دة قیم المقاومة الكبیر على قیم المقاومة وبعملة على زیاه بتاثیر إنقاذ
في تقلیل قیم المطاطیة موازنة بصنف كافر وھᑀذه القᑀیم تؤكᑀد النتᑀائج السᑀابقة  تأثیراكان اقلھا  إنقاذصنف 

 إنقᑀاذالختبار توزیع حبیبات الطحین ونسبة امتصاص الماء وزمن االسᑀتقراریة مᑀن كᑀون طحᑀین صᑀنف 
 ،  المطاطیᑀᑀة والمقاومᑀᑀᑀة هالقᑀᑀوة وان سᑀᑀلوكھما تجᑀᑀᑀا إلᑀᑀᑀىف كᑀᑀᑀافر یمیᑀᑀل اللیونᑀᑀᑀة وطحᑀᑀین صᑀᑀن إلᑀᑀىیمیᑀᑀل 

المطاطیة لصنف إنقᑀاذ تمیᑀزت عᑀن سᑀائر /نتائج المقاومة  إن .على ذلك  أخرالمطاطیة دلیل /  والمقاومة
) اللᑀᑀوف ( بكونھᑀᑀا تقتᑀᑀرب بصᑀᑀورة عامᑀᑀة مᑀᑀن القᑀᑀیم القیاسᑀᑀیة للعجᑀᑀین المناسᑀᑀب لصᑀᑀناعة الخبᑀᑀز  األصᑀᑀناف

كᑀᑀافر ورابᑀᑀح اللᑀذان كانᑀᑀت قیمھمᑀᑀا بعیᑀدة عᑀᑀن القᑀیم القیاسᑀᑀیة ممᑀᑀا قᑀد یعطᑀᑀي مؤشᑀᑀرا  بعكᑀس طحᑀᑀین صᑀنفي
  .نظریا عن توقع حجم اللوف الناتج من ھذا العجین 

لقᑀᑀد بینᑀت النتᑀᑀائج   یتمیᑀز ھᑀᑀذا االختبᑀار بكونᑀھ حصᑀᑀیلة لالختبᑀارات السᑀᑀابقة  و: اختبDار الخبDز المختبDDري 
على سائر طحین أصناف الᑀذرة البیضᑀاء فᑀي ) ن الحنطة طحی( تفوق التجربة الضابطة  )  ٦(  جدول ال

قᑀیم ھᑀذین المعیᑀارین  أنالحجم و الحجم النوعي المعیارین المھمین في ھذه التجربة كذلك بینᑀت   النتᑀائج 
أن أھم ما یؤثر في خواص خبز اللوف الفیزیائیة والحسیة ھو كمیة ونوعیᑀة . تقل بزیادة نسب االستبدال 

زیادة االستبدال تؤدي إلᑀى زیᑀادة تخفیᑀف الكلᑀوتین  أنومعلوم ) .  ٢٠٠١، آخرونو Bugusu(الكلوتین 
لطحᑀین صᑀنف %  ٥.٧٥و ٦.١١و  ٧.٨٧نسبة البروتین في طحین الذرة البیضᑀاء كانᑀت  أنفضال عن 

 التجربᑀᑀة كᑀᑀافر وإنقᑀᑀاذ ورابᑀᑀح علᑀᑀى التᑀᑀوالي وھᑀᑀذه النسᑀᑀبة تقریبᑀᑀا بقᑀᑀدر نصᑀᑀف نسᑀᑀبة البᑀᑀروتین فᑀᑀي طحᑀᑀین
(  غلفᑀᑀᑀةا البᑀᑀᑀروتین یختلᑀᑀᑀف فᑀᑀᑀي تركیبᑀᑀᑀھ وخواصᑀᑀᑀھ عᑀᑀᑀن الكلᑀᑀᑀوتین إذ ھᑀᑀᑀو بحالᑀᑀᑀة مالضᑀᑀᑀابطة وان ھᑀᑀᑀذ

Encapsulated  ( ةᑀᑀبكة الكلوتینبᑀᑀوین الشᑀᑀي تكᑀᑀاركتھ فᑀᑀعوبة مشᑀᑀن الصᑀᑀة مᑀᑀذا فأنᑀᑀویداء لᑀᑀي السᑀᑀف) 
,Lasztity،١٩٩٦  . (رᑀد ذكᑀلق  Morad    رونᑀوآخ)ادل  إن) ١٩٨٤ᑀا یعᑀض بمᑀد انخفᑀوف قᑀم اللᑀحج

وان الفᑀروق بᑀین % ٣٠ إلᑀى%  ١٠الᑀذرة البیضᑀاء مقᑀدارھا طحᑀین  مᑀن من حجمھ عند كᑀل زیᑀادة ١/٩
 Morad تتفᑀق مᑀع)  ٦(  غیر إن نتائج ھذا االختبار كمᑀا فᑀي الجᑀدول، أصناف الذرة البیضاء كان قلیال 

تختلᑀف  انᑀھمᑀن حجᑀم التجربᑀة الضᑀابطة غیᑀر  ١/٩في إن  الحجم یقل بما یزید عᑀن )  ١٩٨٤( وآخرون 
الحجᑀم الᑀذي یسᑀبقھ بᑀل اقᑀل  ١/٩النخفاض في الحجم بزیᑀادة االسᑀتبدال ال یصᑀل إلᑀى سائر النتائج بكون ا

واقᑀل مᑀن الحجᑀم لᑀذا فᑀان  ٢٠/ ١   ال یزید عᑀن% ٢٠و  ١٠استبدال بكثیر إذ كان الفرق في الحجم بین 
الحاصᑀل فᑀي   تخفیᑀف الكلᑀوتین مᑀن الثابتᑀة االنخفاض في الحجم قد ال یرتبط ارتباطا مستقیما مᑀع النسᑀب

وجود فروق معنویة بین التجربة الضابطة من جھة وبᑀین ) ٦(ولقد بینت نتائج الجدول  .یادة االستبدال ز
ھذه النتائج قد تنفᑀق مᑀع مᑀا  أن % .١٠طحین أصناف الذرة البیضاء وبین نسب االستبدال باستثناء كافر 

فᑀᑀي  إشᑀᑀاراتا مᑀᑀن المطاطیᑀᑀة فᑀᑀي اختبᑀᑀار االكستینسᑀᑀوكوراف وغیرھᑀᑀ/ حᑀᑀول قᑀᑀیم المقاومᑀᑀة  إلیᑀᑀھاشᑀᑀرنا 
والحجᑀم النᑀوعي والتᑀي  . ألمختبᑀرياالختبارات السابقة التي قد یكون محصلتھا متوافقة  مع نتائج الخبز 

یᑀدخل فᑀي  فانᑀھوزن اللᑀوف  أمᑀا .على طحین كافر ویتوسطھما طحین رابح  إنقاذتفوق طحین  إلىتشیر 
   .لقیم الحجم النوعيكعامل محدد  أساسیةھذا االختبار بصورة 

كلمᑀᑀا  انᑀᑀھانᑀᑀھ مᑀᑀع ذلᑀᑀك یعطᑀᑀي فكᑀᑀرة عᑀᑀن مᑀᑀدى احتفᑀᑀاظ الخبᑀᑀز بالرطوبᑀᑀة فتبᑀᑀین النتᑀᑀائج بصᑀᑀورة عامᑀᑀة  الإ
طحᑀین  ھللرطوبᑀة وھᑀذا السᑀلوك تمیᑀز بᑀ فقᑀدهازدادت نسبة االسᑀتبدال ازداد وزن اللᑀوف وھᑀذا یعنᑀي قلᑀة 

اظᑀھ بالمᑀاء مᑀع قلᑀة احتف) ٦( ورابح بینما انفرد طحین كᑀافر بسᑀلوك معᑀاكس إذ بینᑀت نتᑀائج الجᑀدول إنقاذ
  زیᑀادة نسᑀᑀبة االسᑀتبدال ھᑀᑀذه النتیجᑀة تتفᑀᑀق مᑀع انخفᑀᑀاض نسᑀبة امتصاصᑀᑀھ للمᑀاء فᑀᑀي اختبᑀار الفᑀᑀارینوكراف 
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تᑀم تقᑀویم  اللᑀوف النᑀاتج  فقᑀدامᑀا الخᑀواص الحسᑀیة .  وانخفاض نسب حجم الحبیبات الصغیرة فᑀي طحینᑀھ
اختیᑀᑀᑀاره إلنتᑀᑀᑀاج سᑀᑀᑀائر  انᑀᑀᑀھ الطحᑀᑀᑀین الᑀᑀᑀذي تᑀᑀᑀم إذطحᑀᑀᑀین ذرة بیضᑀᑀᑀاء % ٣٠مᑀᑀᑀن الطحᑀᑀᑀین المسᑀᑀᑀتبدل ب 

وجᑀود فᑀروق معنویᑀة )  ٧( كمᑀا فᑀي الجᑀدول   تقدیر خᑀواص اللᑀوفالمخبوزات والمعجنات وتبین نتائج 
نالحᑀظ  إذفي كثیر من صفات اللوف المنتج من  طحین التجربة الضابطة وسائر أصناف الذرة البیضᑀاء 

ء الطᑀراوة فᑀي طحᑀین صᑀنف إنقᑀاذ تفوق التجربة الضابطة في كل صᑀفاتھا عᑀن سᑀائر المعᑀامالت باسᑀتثنا
وھذا قد یعود إلى ما ذكرنا ه سابقا من اللیونة النسبیة في سویداء طحین إنقاذ والى قابلیتھ علᑀى االحتفᑀاظ 
بالماء موازنة یصنف كافر ورابᑀح ومᑀن جھᑀة ثانیᑀة تفᑀوق صᑀنف إنقᑀاذ فᑀي بعᑀض الصᑀفات علᑀى صᑀنفي 

الصᑀᑀفات مرتبطᑀᑀة بلᑀᑀون الطحᑀᑀین ونسᑀᑀبة األلیᑀᑀاف وھᑀᑀذه   والنكھᑀᑀة والطعᑀᑀم لᑀᑀون اللᑀᑀب كᑀᑀافر ورابᑀᑀح خاصᑀᑀة
فᑀي طحᑀین إنقᑀᑀاذ ورابᑀح وكᑀافر علᑀᑀى % ٠.٥٢٤و  ٠.٢٧٦و  ٠.٢٦٥والتᑀانین فقᑀد كانᑀت نسᑀᑀب األلیᑀاف 
فᑀي طحᑀین إنقᑀاذ ورابᑀح وكᑀافر علᑀى  % ٠.١٦٧و  ٠.٠٦٦و  ٠.٠٨٠التوالي كمᑀا كانᑀت نسᑀبة التᑀانین  

الثالثᑀᑀة علᑀᑀى التᑀᑀوالي وھᑀᑀذا یفسᑀᑀر سᑀᑀبب  لألصᑀᑀناف ٢٦.٣٠و ٢٥.٤٧و  ٢٣.٠٤التᑀᑀوالي  وكᑀᑀان اللᑀᑀون 
إما سائر الصفات الخارجیة باسᑀتثناء  . ظھور فروق في صفات اللون والطعم والنكھة بین ھذه األصناف

وجود فروق معنویة بین طحین اصناف الذرة البیضᑀاء اذ ھᑀي )   ٧(الحجم التي لم تظھر نتائج الجدول  
ن ولمᑀᑀا كᑀᑀان الكلᑀᑀوتین قᑀᑀد خفᑀᑀف بواسᑀᑀطة طحᑀᑀین الᑀᑀذرة صᑀᑀفات تعتمᑀᑀد بصᑀᑀورة رئیسᑀᑀھ علᑀᑀى جᑀᑀودة الكلᑀᑀوتی

ظھᑀᑀرت فᑀᑀي بعᑀᑀض  لᑀᑀذا لᑀᑀم تظھᑀᑀر الفᑀᑀروق بᑀᑀین خبᑀᑀز اللᑀᑀوف واضᑀᑀحة كمᑀᑀا% ٣٠البیضᑀᑀاء بᑀᑀنفس النسᑀᑀبة 
  .ومجمل صفات التقویم تظھر تفوق صنف إنقاذ على الصنفین اآلخرین. الخواص الداخلیة

           
  المقیسة بجھاز االكستینسوكراف ءخواص عجین طحین أصناف الذرة البیضا :) ٥(الجدول
  ٢سمالمساحة  المطاطیة \المقاومة  )وحدة برابندر(المقاومة   ملم المطاطیة  % نسب االستبدال  االصناف

  ١٤٩  ٩  ٩٠٧  ١٠٠  -  الضابطة

  رابح

١٣٥.٥  ١١.٢  ٧٩٠.٠  ٧٠.٠  ١٠  
١٣٨.٠  ٨.٣  ٧٨٢.٥  ٩٣.٧  ٢٠  
٨٧.٥  ٩.٤  ٦٤٧.٥  ٦٨.٥  ٣٠  
٤٠.٥  ٩.٥  ٣٨٠.٠  ٤٠.٠  ٤٠  

  افرك

١٤٦.٠  ١٠.٥  ٨٧٦.٥  ٨٢.٥  ١٠  
١١٢.٠  ١٠.٢  ٨٢٠.٠  ٨٠.٠  ٢٠  
٧٣.٠  ١٣.١  ٧٥٧.٥  ٥٧.٥  ٣٠  
٤٥.٠  ٩.٥  ٤٧٧.٥  ٥٠.٠  ٤٠  

  إنقاذ

١٣١.٠  ٨.١  ٦٣٢.٥  ٧٧.٥  ١٠  
١١٨.٠  ٦.٦  ٦٦٠.٠  ١٠٠.٠  ٢٠  
٧٤.٠  ٥.٣  ٤٨٢.٥  ٩٠.٠  ٣٠  
٤٤.٥  ٣.٧  ٢٩٢.٥  ٧٧.٥  ٤٠  

  ٤.٨  ٢.٢  ١٨.٥  ٣.٥  ٠.٠٥عند أقل فرق معنوي 

نسبة   المعاملة
  االستبدال

            حجم اللوف 
  )٣سم(

  وزن اللوف
  )غم(

  ) النفاشیة(الحجم النوعي  
  )غم(وزن  \)٣سم(حجم 

  ٤.١  ١٣٦.٥  ٥٥٧.٥     ضابطة
  
  

  رابح
  

٢.٧  ١٤٠.٠  ٣٨٢.٥  ١٠  
٢.٧  ١٤١.٥  ٣٨٥.٠  ٢٠  
٢.٦  ١٤٢.٧  ٣٧٥.٠  ٣٠  
٢.٢  ١٤٣.٥  ٣١٥.٠  ٤٠  

  
  

  كافر

٢.٩  ١٤٠.٠  ٤١٥.٠  ١٠  
٢.٨  ١٣٨.٠  ٣٩٥.٠  ٢٠  
٢.٧  ١٣٢.٥  ٣٦٩.٠  ٣٠  
٢.٧  ١٣٥.٠  ٣٦٥.٠  ٤٠  

  
  

٣.١  ١٣٤.٤  ٤٢٧.٥  ١٠  
٣.١  ١٣٨.٠  ٤٢٥.٠  ٢٠  
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  طة والطحین المركبیة لخبز اللوف المنتج من طحین الحنئالخواص الفیزیا : )٦( الجدول

  
  
  
  والحنطةحین المركب من الذرة البیضاء الط الخواص الحسیة لخبز اللوف المنتج من :)٧(جدول ال

  
  االستنتاجات

طحᑀᑀین مركᑀᑀب مᑀᑀن محصᑀᑀول الᑀᑀذرة البیضᑀᑀاء ولحᑀᑀد  إنتᑀᑀاج إمكانیᑀᑀةلقᑀᑀد بینᑀᑀت نتᑀᑀائج ھᑀᑀذه الدراسᑀᑀة 
 األصᑀᑀنافجنᑀᑀات ورغᑀᑀم مالئمᑀᑀة علصᑀᑀناعة المخبᑀᑀوزات والم مقبولᑀᑀةمحتفظᑀᑀا بجᑀᑀودة   بحیᑀᑀث یبقᑀᑀى % ٣٠

لطحᑀین الᑀذرة البیضᑀاء  إن.المدروسᑀة األصᑀنافبقیᑀة تفᑀوق علᑀى  إنقᑀاذصᑀنف  أن إالالثالثة لھذا الغرض 
طحᑀین الحنطᑀة القویᑀة  إلᑀىطحᑀین الᑀذرة البیضᑀاء  إضᑀافةكلوتین الحنطة  لᑀذا یفضᑀل   لقوة مضعف تأثیر
  ٠الطحین المركب منھما تحضیرعند 

QUALITATIVE & RHEOLOGICAL STUDY FOR SORGHUM   FLOUR 
AS A PARTIAL SUBSTITUTE TO WHEAT FLOUR 

Mohammad Wajeeh Zainnulabideen        Roqaya Fouad  Al-Arajy 
 Food  Sci. &Biotechnology  Dept.  /College of Agric. & Forestry, Mosul  Univ.Iraq 

 
ABSTRACT 

Gross Composition, Physical, Chemical and Rheological Properties for 
three varieties of certified local cultivars of Sorghum ( Sorghum bicolor 
L.Mocnch) were studied . Sorghum varieties significantly varied (P<0.05) in 
most of their chemical content . However protein content was 6.43, 7.87 and 
9.94% and Phytic acid content was 0.340 ,0.273 and 0.288 % for Rabh , Enkath 
and Kafir, respectively . While tannin content was 0.53, 0.47 and 0.53% for 
Rabh, Enkath and Kafir respectively. Chemical content for Sorghum Flour also 
varied between these varieties depending upon their flour extraction. Increasing 
Sorghum Flour substitution at 10, 20, 30 and 40% in composite flour increased 
Amylogragh gelatinization temperature , maximum viscosity which were 64.5C 
& 380,0 B.U, respectively for wheat flour while it were 72.75 and 1055,0 B.U 

  ٣.٠  ١٣٧.٢  ٤١٥.٠  ٣٠  إنقاذ
٢.٢  ١٤٠.٥  ٣٥٥.٠  ٤٠  

  ٠.٢١  ٢.٧٣  ٦.٤٢  ٠.٠٥عند اقل فرق معنوى

  كافر  رابح  إنقاذ  ضابطة    الدرجة  الصفات
  ٧.٦  ٧.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ١٠-١  الحجم

  ٥.٨  ٥.٨  ٦.٠  ٦.٩  ٨-١  لون القصرة
  ١.٧  ١.٧  ١.٩  ٣.٠  ٣-١  انتظام الشوي
  ١.٢  ١.١  ١.٣  ٢.٠  ٣-١   الشق الجانبي

  ١.٠  ١.٢  ١.١  ٢.٨  ٣-١  تجانس السطح 
  ١.٠  ١.٠  ١.٠  ٢.٠٠  ٣-١  االنتظام

  ٦.٧  ٦.٨  ٧.٤  ٨.٥  ١٠-١  تحبب خالیا اللب
  ٥.٠  ٦.٠  ٧.٠  ٨.٥  ١٠-١  لون اللب

  ١١.٥  ١١.٩  ١٢.٧  ١٣.٢  ١٥-١  طراوة النسجة
  ١٠.٠  ١١.٨  ١٢.٨  ١٣.٥  ١٥-١  النكھة
  ١١.٩  ١٣.٨  ١٤.٨  ١٧.٩  ٢٠-١  الطعم

  ٦٣.٤  ٦٨.١  ٧٤.٠  ٨٨.٣  ١٠٠  المجموع
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respectively for sorghum flour, Farinograph arrival time , development time 
,mixing tolerance time  also increased  which was indicated to weakness of 
dough, Extensograph resistant / Extension  increased due to alteration of dough 
development  and fermentation gas pressure. On the contrary , increasing 
Sorghum Flour substitution decreased Farinograph water absorption ,stability 
time, decline time, Extensograph maximum resistant ,Extension and energy 
(area ).Enkath was the identical variety among them which had the most 
acceptance by taste panel.                                         
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  المصادر
، دار الكتب للطباعة والنشر، تحلیل األغذیة ، )١٩٨٧( الحكیم باسل كامل و صادق حسین، داللي 

  .الموصل جامعة
تأثیر نسبة مكونات الخلطات ). ٢٠٠٠( ،الجبوري محمد وجیھ و صبیحة حسین احمد، زین العابدین
  .٥٤-٥١:  )١(،٣٢، مجلة زراعة الرافدین، سكت انتشار الب على

 تأثیر بعض االصماغ الغذائیة على الصفات). ١٩٩٥(زین العابدین  محمد وجیھ أمجد بویا و، سوالقا
  .٥٥-٥٠: )٢(،٢٧، مجلة زراعة الرافدین، طحین الحنطة وجودة الخبز لعجین ھجیوالریول

                                                             اعید وطرائق إضافیة السماد النتروجیني في نمو تأثیر مو). ٢٠٠١(حمدان  إسماعیلمجاھد ، الكبیسي 
   ، رسالة ماجستیر ،   Moench )L.(Sorghum bicolorوحاصل صنفین من الذرة البیضاء       
  .جامعة بغداد، كلیة الزراعة ، الحقلیة  قسم المحاصیل      
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