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 الخالصة

معأد   أعلأ  في الدراسة تأثثيرات مختلةأة فكأا  أثرت األشعة المايكروية في أصناف الرز المستخدمة

 %، ثأم رز العرأراو 69.92%، ثأم صأنف الأرز اليازيأا  62.42زيادة في الحجم في صنف الأرز الننأد  لل

% . أمأا مأن حاةيأة 66.12%، ثم رز العنير 66.61%، ثم الرز االيطالي 62.23%، ثم رز التركي 69.46

المايكروية فأي النسأية الميويأة للزيأادة فأي الحجأم فكاحأز أعلأ  زيأادة فأي الحجأم عنأد  األشعةتثثير مستويات 

واق إذ كاحأأز  911 ثأأم 111،  211% ثأأم مسأأتوط  21.32واق إذ وصأألز الزيأأادة إلأأ   611مسأأتوط قا أأة 

% علأأأ  التأأأوالي . أمأأأا تأأأثثير فتأأأرات التعأأأري  ل شأأأعة 63.21،  69.21،  69.99الزيأأأادة فأأأي الحجأأأم 

% 21.36ثاحيأة إذ كاحأز الزيأادة فأي الحجأم  61المايكروية فكاحز أعل  زيادة في الحجم عنأد فتأرة تعأري  

 و 21.26،  69.26،  69فكاحأأز  ثاحيأأة 141، 91،  21،  11،أمأأا الزيأأادة فأأي الحجأأم عنأأد فتأأرة التعأأري  

 % عل  التوالي .21.29

 كلمات دالة : مكافحة ، األشعة المايكروية، ةشرات الرز المخزو  ، صةات الجودة

 .4114/  11/ 16و يوله      4114/ 6/  7تاريخ تسلم اليحث  

 

 مقدمةال

يعد الرز من المحاصيل الغذائية المنمة الواسع االحتشار في العالم لما له من أهمية غذائية وا تصادية 

اآلفات الحشرية مننا خنةساء  كييرة في ةياة الشعوب ةيث يتعرض هذا المحصو  إل  اإلصابة بكثير من

 Oryzaephilusوخنةساء الحيوب المنشارية   Tribolium castaneumالطحين الحمراء 

surinamensis  وخنةساء الخابراTrogoderma granarium  والتي تسيب تلف أو خسائر كييرة في

المايكرويف في مكافحة هذه ا ة ـــإ  فوائد استخدام ق ( 4116وآخرو  ) Wangبين و هذا المحصو  ،

الحشرات هو عدم ترك برايا كيميائية عل  المنتجات الغذائية بعد المعاملة كما إ  تثثيرها عل  الييية يكو  

المايكرو  في مكافحة اآلفات التي تصيب الرز  الةـــر  (a4117وآخرو  ) Zhaoاستخدم  ا ل ما يمكن .

 Pinkrovaيلة عن المعالجة بالمييدات الكيميائية . كما درس لتطوير قريرة آمنة وغير مؤذية وكطريرة بد

 تطـرأ عل  النشاالتغيرات التي ( 4116وآخرو  )

أ  صةات الطيخ  ذكر ومع زيادة األشعة المايكروية فضال عن ذلك بالمايكرو يفخال  معاملة الرز 

تثثير المعاملة المايكروية  (b 4117وآخرو  ) Zhaoكما درس  والجودة ال تتثثرا  بالمعاملة المايكروية.

 وتيين ةساسية جودة الطيخ للرز في جودة الرز مياشرة بعد المعاملة وبعد فترة زمنية معينة من الخز 

( دراسة تيين 4117وآخرو  ) Theanjumpolكما  دم  .ارتةعز مع زيادة الطا ة المايكروية  وأحنا

  د ، إذ أشارت النتائج أ  الحرارة العالية وية مختلةةالخصائص الةيزيائية للرز بعد التعري  لترددات رادي

 .رز المطيوخفي التؤثر عل   وام الرز ةيث تؤد  إل  ةدوث تغيرات داخلية 
لستة من دراسة التثثيرات التي تحدثنا أحواع الجرع واألو ات عل  صةات الجودة  هدف اليحث هو

 141،  91، 21،  61،  11واق وفترات تعري   911، 211،  611،  111بمستويات الرز  أصناف

 .ثاحية 

 

 المواد وطرائق العمل

 911 قا أأة( وMHZ  4261ميكأأاهرتز ) 4261بتأأردد  Microwave oven فاسأأتخدم فأأر  المأأايكروي

  11،61،21،91صنع ألمأاحي وهأو ر مأي  وكاحأز  يمأة الجأرع المعطأاة هأي  Bifinettواق ويحمل عالمة 

وتم التعأري  فأي سأز أصأناف مأن الأرز  مستوط ثاحية لكل  141، 91، 21، 61، 11واق ولةترات زمنية 

وثأأالث أصأأناف أجنييأأة هأأي: رز هنأأد   او وهأأي ثالثأأة أصأأناف محليأأة رز بازيأأا  ، رز عنيأأر، رز عرأأر

ملأم  1± 2.42( )متوسط الحيأة( بطأو   ZERملم ورز ايطالي ) 1±8.647بطو  )قويل الحية(  )دوو از(

ملأأم فضأأال عأأن المعاملأأة الضأأابطة التأأي تمثأأل  1± 6.427( ) صأأير الحيأأة ( بطأأو  Veyssورز تركأأي )

 غير المعرضة لإلشعاع )الجرعة صةر ( . أصناف الرز

 : (الطريقة المباشرة إلجراء اختبار الطهي الرز)دراسة صفات الجودة عند طبخ 
  ،عنبر )بازيان مايكروية على أصناف الرز المحليةال األشعةتم دراسة تأثير  :تقدير الزيادة في الحجم
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( وأصناف الرز األجنبية ) هندي ، ايطالي ، تركي ( وذلك بعد معاملتها بنفس الطاقات والفترات قراوي،ع
الزمنية التي عوملت بها الحشرات السابقة الذكر . فضال عن المعاملة الضابطة التي تمثل أصناف الرز 

مل  46سعته  غم من كل صنف من الرز ووضعز في مخيار زجاجي مدرج 11غير المعاملة.تم اخذ 

 حرارةمل من حجم الرز وبعدها وضع المخبار في حمام مائي ذو درجة  1.1وضع فيه الماء إل  ا رب 
31 º دقيقة تم متابعة الزيادة في الحجم . واستخراج  41م وغطى المخبار بكاس زجاجي وبعد مرور

 الفرق بين الحجمين وذلك حسب المعادلة التالية:
 
 
 
 

 (. 1991وكرر هذا االختبار ثالث مرات )مصطفى ، 
تم قياس درجة حرارة الررز ولكرل المعرامالت والفتررات الزمنيرة السرابقة  :قياس درجة حرارة الرز المعامل

وذلرك بعرد كرل  (DIGITAL MULTIMETERالنماذج االلكتروني)الذكر باستخدام جهاز قياس حرارة 

 معاملة مباشرة.
تررررررم تحليررررررل البيانررررررات باسررررررتخدام اختبررررررار دنكررررررن المتعرررررردد للمقارنررررررة بررررررين : التحليللللللل اإلحصللللللا ي  

 (.4111المتوسطات)عنتر،

 
 النتا ج والمناقشة

( النسية الميوية للزيادة في ةجم أصناف مختلةة من الرز وهي الرز النند  والتركي 1ييين الجدو  )

،  111عند تعريضنا لمستويات مختلةة من األشعة المايكروية  يواليازياح العرراو و االيطالي والعنير 

 د  واق ةيث حالةظ من النتائج إ  أعل  زيادة في الحجم ظنرت في صنف الرز النن 911،  211،  611

 
يبين الزيادة في الحجم في أصناف مختلفة من الرز والتي عرضت لمستويات مختلفة من  :(1)جدول ال

 Table(1) :The raise in volume of different rice varieties whichاألشعة المايكروية .

exposed to different level of microwave radiation.   
مستوط   

 )واق((radiationاألشعة

level 

 Varieties األصناف

100 300 600 900 
 المعد 

**Mean 

 Indianالنند 
58.35 *ab 

 

61.19  a 

 

54.83  b 

 

50.68  c 

 

56.26  a  

 

 Turkishالتركي
34.41  fgh 

 

37.59 defg 

 

37.18 efg 

 

37.55 defg 

 

36.68  c 

 

 Italianااليطالي
32.78  hi 

 

34.15  fgh 

 

34.12 fgh 

 

32.18 hi 

 

33.31  d 

 

 Amberعنير
34.42  fgh 

 

34.43  fgh 

 

33.85 gh 

 

29.85  i  

 

33.14  d  

 

 Aqrawiعرراو 
39.43  de 

 

39.43  de 

 

38.89   de 

 

39.58 de 

 

 39.25  b 

 

 Bazyaniبازياحي
38.22 def 

 

38.22 def 

 

41.10  d 

 

41.81  d 

 

39.96  b     

 

 Meanالمعد 

** 

39.60   ab 

 

40.86  a 

 

39.99  ab 

 

38.61  b 

 
 

 *المتوسطات التي تحمل أحرفا متشابهة ال توجد بينها فروقا معنوية عند مستوى احتمال
 ةسب اختيار دحكن للمتوسطات. (  16.1 ≤) أ 

** المعدالت التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن للمتوسطات 
 %.6تحت مستوى معنوية 

( ثم 4م جدو  )   69.6واق ةيث وصلز درجة ةرارة الرز إل   611% عند مستوط قا ة  61.19

 واق ةيث وصلز حسية الزيادة في الحجم إل   911و  211بدأت الزيادة في الحجم ترل عند مستوط قا ة 

 = % الزيادة في الحجم

  حجم الرز قبل الطبخ – بعد الطبخ الرز بعد ثباته حجم

 حجم الرز قبل الطبخ

 ×111 
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( أ  4م جدو  ) 23.33و 62.22% عل  التوالي ةيث كاحز درجة الحرارة  61.23و  62.36

( 6درجات الحرارة يرل الحجم . ومن المعروف أ  الرز النند  من األصناف قويلة الحية جدو )بارتةاع 

فاألصناف الطويلة تظنر امتصاص اكير للماء من األصناف المتوسطة والرصيرة وتكو  ا ل فرد في 

ما في (. أ 1921وآخرو  ، Primoالصالبة من األصناف المتوسطة والرصيرة عند المعاملة المايكروية ) 

واق والتي لم تختلف  611% عند مستوط 67.69صـــــــنف الرز التركي فكاحز أعل  زيادة في الحجم 

 67.13واق ةيث كاحز الزيادة في الحجم  911و  211معنويا عن الزيادة في الحجم عند مستوط 

و  211،  611م عند مستوط    71.366، 21.444، 21.11% علما أ  درجة ةرارة الرز كاحز67.66و

 (.4واق عل  التوالي جدو  ) 911

 
يبين درجات الحرارة المئوية ألصناف مختلفة من الرز عند تعريضها لمستويات مختلفة من  :(4)جدول ال

 األشعة المايكروية.
Table (2): Temperatures of different Rice Varieties exposed to different level of 

Microwaves Radiation. 
مستويات     

 radiationاألشعة

level 

 Varietyالصنف

 Mean**المعد  911 211 611 111

*Indian 49.127النند   or 69.611  no 62.227 i 23.339 c   23.162  d 

 Turkish 61.473  p 21.111 n 21.444 f 71.366 a 61.636    aالتركي

 Italian 49.744 qpr  26.111   l       67.773 g 26.162 e 23.639  cااليطالي

 Amber 49.162  r 63.339  o 62.611 ij 23.611 c 27.762  dعنير

 Aqrawi 49.162   r 21.444 m 66.922  j 29.339 b 23.643  bcعرراو 

 Bazyani 49.366  pq   22.162 k 26.162  h 62.639 d 23.366  bبازياحي

    Mean    d49.613     c21.111    b62.192    a27.942**المعد 

( حسب اختبار  0..0 ≤توجد بينها فروقا معنوية عند مستوى احتمال) أ  توسطات التي تحمل أحرفا متشابهة ال*الم
 دنكن للمتوسطات.

** المعدالت التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن للمتوسطات تحت 
 %.6مستوى معنوية 

 

( لذا فا  امتصاصه للماء 6المعروف إ  الرز التركي من األصناف الرصيرة الحية جدو  )ومن 

%  62.16وفي صنف الرز االيطالي فا  أعل  زيادة في الحجم كاحز   ليل فتكو  الزيادة في الحجم  ليلة.

ثم بدأت الزيادة في الحجم بالنرصا  عند  م   26واق ةيث كاحز درجة ةرارة الرز  611عند مستوط  

% علما إ  درجة الحرارة كاحز  64.13و  62.14واق ةيث كاحز الزيادة في الحجم  911و  211مستوط 

ومن المعروف إ  الرز االيطالي من األصناف متوسطة  (4جدو )م عل  التوالي    26.162و  67.773

 صناف الطويلة .( فامتصاصه للماء يكو  ا ل من األ6الطو  جدو )

واق والتي لم  611% عند مستوط  62.26وفي صنف الرز العنير فا  أعل  زيادة في الحجم 

واق ةيث كاحز الزيادة في الحجم  211و  111تختلف معنويا عن حسية الزيادة في الحجم عند مستوط 

م عند مستوط   62.6و  63.33،  49.16% عل  التوالي علما إ  درجات الحرارة كاحز  36.66و 24.62

( عدم 1أما صنف الرز العرراو  فنالةظ من الجدو  ) ( .4واق عل  التوالي جدو  ) 211و 611،  111

%  69.63و  63.39،  69.26،  69.26وجود فروق معنوية بين المعامالت ةيث كاحز الزيادة في الحجم 

، 21.44، 49.16ارة كاحز  واق عل  التوالي علما إ  درجات الحر 911،  211، 611، 111عند مستوط 

م ربما يرجع السيب إل  الزيادة في الحجم إل  امتصاص كمية كييرة من الماء بعد الطيخ    29.33و  66.92

( عند تجةيف الرز باستخدام المايكرويف عند مستوط Cheenkachorn ،4117)وهذا يتةق مع ما ذكره  .

لنواء الحار ةيث حالةظ عدم وجود اختالفات في واق بدال من الطرق الترليدية باستخدام ا 211_  171

 االستطالة وةجم التوسيع وامتصاص الماء بين المايكرويف والطرق الترليدية .
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واق ةيث  911% عند مستوط   21.31أما في صنف رز اليازيا   فا  أعل  زيادة في الحجم كاحز 

واق بدأت الزيادة في الحجم  611و  211( أما عند مستوط  4م جدو  )  26.639كاحز درجة ةرارة الرز 

 62.16% عل  التوالي . ةيث كاحز درجة ةرارة الرز  63.44و  21.1بالنرصا  ةيث وصلز إل  

 واق عل  التوالي. 611،211م عند مستوط    22.162و

رها عل  النسية المايكروية وتثثي األشعة( التداخالت الثنائية بين الصنف ومستوط 1بين الجدو  )

الميوية للزيادة في الحجم ةيث بلغز أعل  حسية ميوية للزيادة في الحجم بصورة عامة في صنف الرز 

% ثم  69.46 العرراو  ثم صنف الرز  %69.92 ي% ثم صنف الرز اليازياح 62.42النند  ةيث بلغز 

ةيث ، %  66.12% ثم صنف الرز العنير 66.61% ثم صنف الرز االيطالي  62.23صنف الرز التركي 

حالةظ عند زيادة مستوط األشعة فا  المحتوط الرقوبي يرل ل صناف أما امتصاص الماء فكاحز أعل  

 % ثم صنف  623.6وهو من األصناف الطويلة الحية ةيث بلغز  Puntalحسية امتصاص في الرز 

Bomba 671.4 ثم %Senia 614  ثم %Thainato 429.6 . % 

إ  امتصاص كمية كييرة من الماء ذات عال ة بمحتوط إحزيم االميلوز في اليذور وكلما كا  محتوط 

 (. 1921وآخرو  ، Primoإحزيم االميلوز عالي فيكو  امتصاص الماء ا ل ) 

 
 المختلفة قيد الدراسة.: يوضح طول وعرض أصناف الرز ( 6)جدول ال

Table (3):Long & width of Rice Varieties in this study.  

 Width mmالعرض )ملم( Long mmالطو  )ملم( Varieties األصناف

     Indian    a7.711     e4.161النند 

   Turkish   d2.7611   c4.622التركي

 Italian     b2.411   a6.166االيطالي

 Amber    c6.232    d4.62عنير

 Aqrawi   d2.722   d4.221عرراو 

 Bazyani   d2.326   b4.916بازياحي
 ال توجد بينها فروقا معنوية عند مستوى احتمال توسطات التي تحمل أحرفا متشابهة *الم
 ( حسب اختبار دنكن للمتوسطات. 0..0 ≤) أ 

 

المايكروية بصورة عامة عل  النسية الميوية للزيادة  األشعة( تثثير مستويات 1وكذلك ييين الجدو  )

،  211  % ثم 21.32واق ةيث وصلز الزيادة إل   611في الحجم ةيث كاحز أعل  حسية عند مستوط 

واق  611 مستوط% عل  التوالي أ  إ   63.21،  69.2،  69.99واق ةيث كاحز الزيادة  911،  111

م    21.111يث وصلز درجة ةرارة الرز عند هذا المستوط كاحز األفضل للحصو  عل  اكير ةجم . ة

واق فكاحز حسية الزيادة في الحجم ا ل ةيث وصلز درجة ةرارة الرز عند  911( أما مستوط  4جدو  )

 م. 27.942ْ األشعةهذا المستوط من 

 مختلةأأة مأأن الأأرز وهأأي الأأرز الننأأد  ( النسأأية الميويأأة للزيأأادة فأأي ةجأأم أصأأناف2يظنأأر الجأأدو  )

مأن التركي وااليطالي والعنير العرراو  واليازيا  عند تعريضنا ل شعة المايكروية لةترات زمنيأة مختلةأة و

ثاحية ةيث ظنرت أعل  حسية ميوية للزيادة في الحجم فأي صأنف الأرز الننأد   141،  91،  21،  61،  11

%  21.63الحجأأم إلأأ   م  ةيأأث وصأألز الزيأأادة فأأي  24.36ثاحيأأة ودرجأأة ةأأرارة   61عنأأد فتأأرة التعأأري  

ثاحيأأة ةيأث كاحأز الزيأادة فأأي  91،  21والتأي اختلةأز معنويأا عأن المعاملأأة الضأابطة وعأن فتأرة التعأري  

 64.227،   47.227% عل  التوالي علما إ  درجة ةأرارة الأرز كاحأز 62.19،  62.21،   62.31الحجم 

 م عل  التوالي ..  21.76، 

إ  سيب التوسع في الحجم هأو إ  ةيييأات النشأا تتكأو  مأن االميلأوز الخطأي واالميلأوبكتين المتةأرع 

والأأذ  يأأؤثر علأأ  توسأأع ةيأأة الأأرز ، فاالرتةأأاع فأأي محتأأوط االميلأأوبكتين يرأأود إلأأ  خةأأة اللأأو  والمطاقيأأة 

ا ل ةيأث إ  سالسأل ويعمل عل  توسع متجاحس أما االرتةاع في محتوط االميلوز يرود إل  الصالبة وتوسع 

و  Moraru)  االميلأأوز الخطأأي ترتأأب حةسأأنا فأأي ةرأأو  فتصأأيأ صأأعية التمأأزق أثنأأاء الزيأأادة فأأي الحجأأم

Kokini4116 . )
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 (: يبين الزيادة في الحجم في أصناف مختلفة من الرز والتي عرضت لفترات زمنية مختلفة من األشعة المايكروية.4جدول )ال                           
                               Table (4): The raise in volume of different Rice varieties exposed in different Time to microwave radiation. 

 

 Timeالزمن             

(sec) 

 Varietyالصنف

 **Meanالمعد  120 90 60 30 10 0

 Indian النند 
54.81   *b 

 

56 .45  ab 

  

 60.58   a 

 

54.61   b 

 

54.09   b 

  

57.03  ab 

 

56.26  a 

 

  Turkishالتركي
38.39 cdefgh 

 

35.71 efghij 

 

38.58 cdefgh 

 

36.29 efghij 

 

36.28 efghij 

 

34.84 fghij 

 

36.68   c 

 

 Italian االيطالي
31.59    j 

 

31.85   ij 

 

35.18 cefghj 

 

32.28   ij 

 

32.89  ghij 

 

35.06 efghij 

 

33.31  d 

 

 Amber عنير
33.33    hij 

 

32.69    ij 

 

33.92   hij 

 

33.78    hij 

 

32.74    ij 

 
32.37   IJ 

33.14   d 

 

 Aqrawi عرراو 
32.51   ij 

 

38.71 cdefgh 

 

39.58  cdef 

 

40.34  cde 

 

41.84   cd 

 

42.53  cd 

 

39.25   b 

 

 Bazyani بازياحي
38.76 cdefgh 

 

38.56 cdefgh 

 

37.16cdefghi 

 

39.36  cdefg 

 

43.70   c 

 

42.31  cd 

 

39.96  b 

 

 Mean**المعد 
38.21   b 

 

39.00   ab 

 

40.83  a 

 

39.45   ab 

 

40.43   a 

 

40.69   a 

 
 

 
 *المتوسطات التي تحمل أحرفا متشابهة ال توجد بينها فروقا معنوية عند مستوى احتمال

 ( حسب اختبار دنكن للمتوسطات. 0..0 ≤) أ 

 %..** المعدالت التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن للمتوسطات تحت مستوى معنوية 
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 ثاحيأأة  ةيأأث 61وفأأي صأأنف الأأرز التركأأي فأأا  أعلأأ  زيأأادة فأأي الحجأأم كاحأأز عنأأد فتأأرة التعأأري  

% وحالةأظ مأن  63.69% والتي لم تختلف معنويا عن المعاملأة الضأابطة 63.63وصلز الزيادة في الحجم 

الجأأدو  إ  بارتةأأاع مسأأتوط الطا أأة المايكرويأأة فأأا  الزيأأادة فأأي الحجأأم ترأأل ةيأأث كاحأأز الزيأأادة فأأي الحجأأم 

 62.32ثاحية عل  التوالي وتصل الزيادة في الحجأم إلأ   91و  21% عند فترة التعري   62.43و  62.49

م عنأد   72.6و  22.76،  62.76ثاحية مع العلم إ  درجات الحرارة للرز كاحأز  141% عند فترة التعري  

 .ثاحية عل  التوالي  141،  91،  21فترة التعري  

ئيأة بأين صأنف الأرز وفتأرات التعأري  ل شأعة المايكرويأة وتثثيرهأا ( التداخالت الثنا5ييين الجدو  )       

عل  النسية الميوية للزيادة في الحجم فةأي تأثثير الصأنف علأ  النسأية الميويأة للزيأادة فأي الحجأم حالةأظ مأن 

النتائج إ  أعل  حسأية ميويأة للزيأادة فأي الحجأم بصأورة عامأة ظنأرت فأي صأنف الأرز الننأد  ةيأث كاحأز 

 62.23% ثأم رز التركأي  69.46% ثم رز العرراو  69.92 ي% ثم رز اليازياح 62.42لحجم الزيادة في ا

% ومأأن المعأأروف إ  الأأرز الننأأد  مأأن األصأأناف  66.12% ثأأم رز العنيأأر  66.61% ثأأم رز االيطأأالي 

 Primo)( فامتصاصه للماء يكو  أكثر من برية األصأناف . وهأذا يتةأق مأع مأا ذكأره 4قويلة الحية جدو  )

وشأأكل الحيأأوب ةيأأث إ  األصأأناف قويلأأة  (  مأأن إ  امتصأأاص المأأاء ذات عال أأة بحجأأم 1921 ،وآخأأرو 

 الحية تمتص كمية اكير من الماء من األصناف المتوسطة والرصيرة الحية .

( تأأثثير فتأأرات التعأأري  ل شأأعة المايكرويأأة بصأأورة عامأأة عأأن النسأأية الميويأأة 5يظنأأر الجأأدو  )         

ثاحيأة  61% عنأد فتأرة التعأري   21.36حجم ةيث كاحز أعل  حسية ميويأة للزيأادة فأي الحجأم للزيادة في ال

ثاحيأة ةيأث كاحأز  141،  91،  21،  11والتي لم تختلف معنويا عن الزيادة في الحجأم عنأد فتأرة التعأري  

 %  إ  هذه الدراسة تتةق مع دراسة 21.29،  21.26،  69.26،  69الزيادة في الحجم 

 (Maisont  وNarkrugsa ،4119 في تثثير األشعة المايكروية عل  صةات الجأودة لعشأرة أصأناف مأن )

عل  التوالي ولكن اختلةز معنويا عن المعاملة الضأابطة ةيأث  4261الرز الشمعي وغير الشمعي عند تردد 

الأأرز  يأأد ( النسأأية الميويأأة للزيأأادة فأأي ةجأأم أصأأناف 2%. ييأأين الجأأدو  ) 63.41كاحأأز الزيأأادة فأأي الحجأأم 

ثاحيأأة ولمسأأتويات مختلةأأة مأأن  141،  91،  21،  61،  11الدراسأأة عنأأد تعريضأأنا لةتأأرات زمنيأأة مختلةأأة 

واق ةيث حالةظ من النتائج إ  أعل  حسية ميوية للزيأادة فأي  911،  211،  611،  111األشعة المايكروية 

%) درجأة 26.64يادة في الحجأمثاحية ةيث كاحز الز 141واق وفترة تعري   611ةجم الرز عند مستوط  

 91،  21،  61،  11( والتأي لأم تختلأف معنويأا عأن فتأرة التعأري  3م جدو     67.473ةرارة الرز كاحز 

أ  إ  الأأرز ، % علأأ  التأأوالي  21.19،  69.93،  24.33،  21.2ثاحيأأة ةيأأث كاحأأز الزيأأادة فأأي الحجأأم 

و  Ahmadالمعامأأأل يمأأأتص مأأأاء أكثأأأر ثأأأم يتوسأأأع ويكيأأأر أكثأأأر بمرأأأدار مأأأرتين عأأأن الحجأأأم الطييعأأأي ) 

Abdullah  ،1993 . ) 

 
مختلةأة مأن   (: ييين الزيادة فأي الحجأم فأي أصأناف مختلةأة مأن الأرز والتأي عرضأز لمسأتويات6جدو  )ال

 األشعة المايكروية ولةترات زمنية مختلةة .

Table (5) :The raise  in volume of Rice varieties exposed to different level of 

Microwave Radiation & in different periods Times                                 
 Timeالزمن    

(sec) 

مستويات 

  Radiationاألشعة

 level)واق(

0 10 30 60 90 120 
 المعد 

**Mean 

100 38.21  * cd 39.09 abcd 40.02 abcd  39.6 abcd  38.93 abcd  41.6 abcd  39.60 ab 

300 38.21 cd 40.60 abcd  42.88 ab 39.9 abcd 40.19 abcd  43.32  a 40.86 a 

600 38.21 cd 37.84 cd  40.98 abcd  40.4 abcd 42.08 abc 40.4 abcd  39.99 ab 

900 38.21 cd 38.46 bcd  39.46 abcd  37.65 cd   40.50 abcd 37.37 d 38.61 b 

 المعد  

**Mean 
38.21 b 39.00 ab   40.83  a 39.45 ab 40.43  a 40.69 a  

( حسب اختبار  0..0 ≤*المتوسطات التي تحمل أحرفا متشابهة ال توجد بينها فروقا معنوية عند مستوى احتمال) أ 
 دنكن للمتوسطات.

الحرف ال توجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن للمتوسطات ** المعدالت التي تحمل نفس 
 %..تحت مستوى معنوية 
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% عنأد  21.21واق فا  الزيادة في الحجم  لأز ةيأث كاحأز الزيأادة فأي الحجأم  211أما عند مستوط 

( والتأأي لأأم تختلأأف معنويأأا عأأن  4م جأأدو    39.12ثاحيأأة ) درجأأة ةأأرارة الأأرز كاحأأز  141فتأأرة تعأأري  

ثاحيأة ةيأأث كاحأأز الزيأأادة فأأي الحجأأم  91،  21،  61،  11وعأأن فتأأرة التعأأري   63.41ملأة الضأأابطة المعا

واق ةيأأث كاحأأز درجأأأة  911% علأأ  التأأوالي. بينمأأا عنأأأد مسأأتوط  24.13،  21.22،  21.93،  67.32

% عنأأد فتأأرة 67.67( فأأا  الزيأأادة فأأي الحجأأم  لأأز أكثأأر ةيأأث كاحأأز 4م جأأدو  )  113.16ةأأرارة الأأرز 

ثاحيأة  91،  21،  61،  11% عند فتأرة التعأري   21.6،  67.26، 69.22،  63.22ثاحية  141عري  الت

عل  التوالي أ  إ  زيادة مستوط األشعة المايكروية اثر عل  الزيادة في ةجم الرز ، وهذا يتةق مع ما ذكأره 

Ahmad   وAbdullah (1993 في تثثير المعاملة الحرارية عل  الصةات الطيخية )  للأرز وذلأك بتعأري

سأاعة ،  17،  6،  6،  1.6م وألو أات تعأري    141،  111،  31عينات الرز إل  فر  ذ  درجأة ةأرارة 

النتائج بينز أ  االرتةاع في درجأات الحأرارة وفتأرات التعأري  اثأر علأ  الزيأادة فأي ةجأم التوسأع وحسأية 

سأاعة كأا  ةجأم التوسأع  1.6تعأري  م وو أز    141االستطالة وحسية امتصاص المأاء فعنأد درجأة ةأرارة 

م وفتأرة   141عل  التوالي أما عند درجة ةأرارة  6.72،  4.41،  2.16وحسية االستطالة وامتصاص الماء  

علأ  التأوالي   6.27، 1.99، 6.96ساعات كا  ةجم التوسع وحسية االسأتطالة وامتصأاص المأاء  6تعري  

 % ( . 14) علما إ  المحتوط الرقوبي للرز 

( التأأداخالت بأأين مسأأتويات الطا أأة المايكرويأأة وفتأأرات التعأأري  ل شأأعة 5ك ييأأين الجأأدو  )كأأذل

وتثثيرها عل  النسية الميوية للزيادة فأي الحجأم فةأي تأثثير مسأتويات األشأعة بصأورة عامأة علأ   المايكروية

واق ةيأث وصألز الزيأادة إلأ   611النسية الميوية للزيأادة فأي الحجأم بلغأز أعلأ  حسأية عنأد مسأتوط قا أة 

تلف معنويأا عأن ( . وا  هذه الزيادة لم تخ2م جدو    21.111% )علما إ  درجة ةرارة الرز كاحز  21.32

% علأأ   69.99،  69.2واق ةيأأث كاحأأز الزيأأادة فأأي الحجأأم  211، 111الزيأأادة فأأي الحجأأم عنأأد مسأأتوط  

واق ةيأث كاحأز الزيأادة فأي الحجأم  911التوالي ولكن اختلةأز معنويأا عأن الزيأادة فأي الحجأم عنأد مسأتوط 

63.21 .% 

المايكروية بصورة عامة عل  الزيادة في ةجأم الأرز ( تثثير فترات التعري  ل شعة 5ويظنر الجدو  )     

ثاحيأأة والتأأي لأأم تختلأأف معنويأأا عأأن  61% عنأأد فتأأرة التعأأري  21.36ةيأأث كاحأأز أعلأأ  زيأأادة فأأي الحجأأم 

،  69.26،  69ثاحية ةيأث وصألز الزيأادة إلأ   141،  91،  21،  11الزيادة في الحجم عند فترة التعري  

االخأأتالف فأأي حسأأية التوسأأع فأأي الحيأأوب المطيوخأأة  أأد يرجأأع إلأأ   إ  % علأأ  التأأوالي .2.29،  21.26

االختالف  في حسية محتوط إحزيم االميلوز فاألصناف ذات المحتوط االميلوز  العالي تظنر توسأع ا أل مأن 

  األصناف ذات المحتوط االميلوز  الرليل .

( درجأات الحأرارة الميويأة ألصأناف 6ييأين الجأدو  ) : تأثير درجات الحررارة علرى األصرناف  يرد الدرا رة

مختلةة من الرز وهي الننأد  والتركأي وااليطأالي والعنيأر العرأراو  واليازيأاحي عنأد تعريضأنا لمسأتويات 

 91.  21.  61.  11واق ولةتأرات زمنيأة مختلةأة  911.  211.  611. 111مختلةة من األشعة المايكرويأة 

 141واق وفتأرة تعأري   911ة ةرارية كاحأز عنأد مسأتوط ثاحية ةيث تظنر النتائج إ  أعل  درج 141. 

م والتأي اختلةأز معنويأا عأن درجأة الحأرارة عنأد مسأتوط    113.162ثاحية ةيث وصلز درجة الحرارة إل  

،  67.473،  64.611ثاحيأأة ةيأأث كاحأأز درجأأة الحأأرارة  141واق وفتأأرة تعأأري    211،  611،  111

( 2مسأأتويات األشأعة أدط إلأأ  زيأادة درجأأة الحأرارة. ييأأين جأأدو  ) م علأ  التأأوالي . أ  إ  زيأادة  39.127

درجات الحرارة الميوية ألصناف الرز المختلةأة  يأد الدراسأة عنأد تعريضأنا لمسأتويات مختلةأة مأن األشأعة 

ريأة كاحأز فأي صأنف واق ةيث يظنأر الجأدو  إ  أعلأ  درجأة ةرا 911.  211.  611.  111المايكروية 

واق والتأأي اختلةأأز معنويأأا عأأن درجأأات الحأأرارة فأأي بريأأة  911عنأأد مسأأتوط   م   71.36 الأأرز الـــأأـتركي

م فأأأي   26.639،  29.339،  23.611،  26.162،  23.339درجأأأات الحأأأرارة  األصأأأناف ةيأأأث كاحأأأز

صنف الرز النند  وااليطالي والعنير العرراو  واليازياحي عل  التوالي وعند حةس مستوط األشأعة. حالةأظ 

وجود فروق معنوية في درجات الحرارة لكل صنف وهأذا  أد يرجأع الأرز التركأي ةيأث وصألز من النتائج 

م  ثأم صأنف الأرز   23.643م  ثم صأنف الأرز العرأراو    23.366م ثم صنف الرز اليازياحي    61.636إل  

 م .  27.762م ثـــم صنف العنير    23.162م ثم صنف الرز النند    23.639االيطالي 

في درجات الحرارة  د اثر عل   وام الرز وأدط إلأ  ةأدوث تغيأرات داخليأة للأرز ةيأث  إ  االرتةاع

م فأالمحتوط    21إ  االرتةاع فأي درجأات الحأرارة يأؤثر علأ  المحتأوط الرقأوبي للأرز عنأد درجأة ةأرارة 

 76 . 21.  26الرقوبي للرز  ل كذلك الصالبة للرز أيضا تتثثر بارتةاع درجة الحرارة عنأد درجأة ةأرارة 

علأ  التأوالي ، بينمأا فأي الأرز الغيأر أمأا  167.71،  121.31،  112.3،   167.41م كاحز الصالبة     91. 

ثاحيأة والتأي اختلةأز  141م عنأد فتأرة التعأري     74.217في صنف الرز العرراو  فكاحز درجأة الحأرارة 
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 71.217ز اليازياحي والعنيأر م وبلغز درجة الحرارة في صنف الر   42.227معنويا عن المعاملة الضابطة 

 م  عل  التوالي.   47.666ثاحية والتي   141م عل  التوالي عند فترة التعري     29.761، 

م    91.  76.  21.  26كأأذالك اللزوجأأة أيضأأا تتأأثثر بأأالحرارة فعنأأد درجأأة ةأأرارة  124.61معامأأل 

مأأا إ  اللزوجأأة فأأي الأأرز الغيأأر علأأ  التأأوالي عل 49.61،  42.91،  69.61،  62.31كاحأأز لزوجأأة الأأرز 

 (.4117وآخرو  . Theanjumpol) 66.71معامل كاحز 

 
المايكروية في مدد  لألشعةيبين درجات الحرارة المئوية ألصناف الرز المختلفة والمعرضة  : (6) جدولال

 مختلفة.
Table (6):Temperature cº in different  Rice Varieties which exposed in different   

periods time. 
 مستويات   

 )واق(Radiationاألشعة

level 

 Time(sec)الو ــز

111 611 211 911 
المعد  

**Mean 

11   r43.127*    n62.444   m66.639   l67.662   e66.366  

61   r43.227   a66.639   j22.211   h62.611   d21.794 

21   q49.222   k26.366   f22.162   d31.611   c62.713 

91   p61.111   i23.211   e72.211   b92.111   b24.713 

141   o64.611   g67.437   c39.127   a113.162   a71.761 

 Control   s47.666   s47.666   s47.666   s47.666   f47.666ضابطة

    Mean    d49.613   c21.111   b62.192   a27.942**المعد 

 ال توجد بينها فروقا معنوية عند مستوى احتمالتوسطات التي تحمل أحرفا متشابهة *الم
 حسب اختبار دنكن للمتوسطات. ( 16.1 ≤) أ 

للمتوسطات تحت ** المعدالت التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن 
 %.6 مستوى معنوية
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ABSTRACT 

The microwave radiation had different effects on rice var. The highest 

increase in the size was (56.26%) for the Indian var., (39.96%) for Bazyani, 

(39.25%) for Aqrawi var., (36.68%) for the Turkish var., (33.31%) for the Italian 

and (33.14%) for the Amber var. For the effect of the energy levels of microwave 

radiation on size increase percentage, the highest increase (40.86%) at 300 watt 

energy level, (39.99%) at 600 watt energy level, (39.60%) at 100 watt energy 

level and (38.61%) at 900 watt energy level. Periods of exposure to the 

microwave radiation, the highest increase in size was (40.83%) at 30 seconds 

exposure period, (39%) at 60 seconds, (39.45%) at 90 seconds and (40.69%) at 

120 seconds exposure period. 
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