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 :صخ  ل  م  ال

ََ ََة لاطةََ الريولوجيََة والفيزياةيََة بعََا الاََوا  إلََد دراسََة البحََ  هََ ا  فد  ه  دقيََ  مََ  القمََ  مََد دقيََ   والكيمياةي

ََََ   الفاصََََولياب البيضََََاب ََََ   (،%79و %96و %99و %06و %09و %6)اسََََتبدا  بنس ََََتادا  وذل ََََا باس  المقََََايي بع

، تحاليَ  فَي مابَر تكنولوجيَا الحبَو جريَ  كافَة الأ  و؛ SD maticوجهَا   Mixolab Profilerوخاصَة  Mixolabلجهَا 

 ، جامعة الفرات. كلية الزراعة

مَ  ارتفَاع نسَ  ابسَتبدا  مَد دقيَ  الفاصَولياب مَ   متوس  ه ه النسَ ارتفاع في ة البروتيد أظهرت نتاةج  تقدير نسب

 مَد امتاَا  متوسَ  وارتفَاع   Ai%  صنسَبة اليَود الممَت متوسَ وت ب   فَي  ،بيد العينات الماتبرةوجود فروق معنوية 

وجَود ؛ كما تبَيد ،CUCDو   UCDبالتزامد م  انافاض في قيمة  %99( ثانية م  نسبة ابستبدا  09حي  وص  إلد ) داليو

كََ ل  لَوحخ اخََتطف فَي متوسََ  النسََ   ،مََ  ارتفَاع نسََ  ابسَتبدا معنََو   وبشَك متوسَ   مََد تكَوع العجََيد  فََي ارتفَاع

عنَد نسَبة  % 96وصَل  إلَد باختطف نسَ  ابسَتبدا  وبشَك  معنَو  حيَ   ماب الممتاة خط  عملية العجدلكمية الالمئوية 

وهَ ا يتوافَ  مَ   ثانيَة 699والتَي بلتَ   %99اسَتبدا   رقم السقوط بابرتفاع عند نسَبةمتوس  ، في حيد تميز %79استبدا  

  . مد تجلتد النشاب

لاطةََ  الماتبََرة مقارنََة مََ  الشََاهد وتعََددت اسََتادامات  وإمكانيََة فََي مواصََفات ا ت حسََد وا ََ ث وحََدلََوحخ كمََا 

التَي تتنبَب بابسَتادا   Mixolab Profilerاستادام  مد صناعة المعكرونة إلد صناعة الرافيولي والابز وذل  وفَ  خاصَية 

 .النهاةي األمث  للعينات الماتبرة

 جهََا  المكسََوب  ،الاََوا  الريولوجيََة ،رقََم السََقوط ،الفاصََولياب البيضََابدقيََ   ،دقيََ  القمََ  الكلماااا المفتاحيااة:

Mixolab، .النشاب المتضرر 
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Study of Some Physicochemical and Rheological Properties and Prediction of the Optimum 

End Use of Mixtures of Wheat Flour and White Bean Flour 

 

Abstract: 

This research aimed to study some rheological, physical and chemical properties of mixtures of 

wheat flour with white bean flour at substitution ratios (7%, 12%, 17%, 22%, 27% and 32%), 

using some parameters of the Mixolab device, especially the Mixolab Profiler and the SD matic 

device;  All analyzes were carried out in the Grain Technology Laboratory, Faculty of 

Agriculture, Al-Furat University. 

The results of estimation of protein percentage showed an increase in the average of these 

percentages with a high replacement percentage of bean flour with significant differences 

between the tested samples, fluctuation in the average percentage of absorbed iodine %Ai and a 

high average time of iodine absorption reaching (56) seconds with a replacement rate of 22%  

Simultaneously with a decrease in the value of UCD and UCDC, it was found;  There was a 

significant increase in the average time of dough formation with the high replacement rates, as 

well as a difference in the average. 

percentages of the amount of water absorbed during the kneading process with different 

replacement rates and significantly, reaching 64% at 32% replacement rate, while the average 

drop number was distinguished  With an increase in the replacement rate of 22%, which 

amounted to 422 seconds, and this corresponds to the starch gelling time. 

It was also noted that there was a clear improvement in the specifications of the tested mixtures 

compared to the control, and its multiple uses and the possibility of using it from the 

manufacture of pasta to the manufacture of ravioli and bread, according to the Mixolab Profiler 

property, which predicts the optimal end use of the tested samples. 

Keywords: Wheat flour, White bean flour, Drop number, Rheological properties, Mixolab, 

Damaged starch. 
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 . المقدمة:0

سَنوات الامسَيد األخيَرة إلَد لر أنَواع الحبَو   راعَة فَي العَالم، فقَد ارتفعَ  ابنتاجيَة فَي اعد حبو  القم  مد أكثَت  

الاََيد ووالوبيََات المتحََدة تحََاد األوربََي اإل دعََوي  ، (FAO ،Bulletin of statistics ،9106) / مليََوع طََد سََنويا  699/

 .(FAO ،Bulletin of statistics ،9109)  دو  المنتجة ل مد أهم ال وكنداوفرنسا  والهندوروسيا 

جديَدة محسنة أصناف  اعتماد وتم، والمساحة المزروعةاإلنتاجية  القم  في سورية المرتبة األولد مد حي حبو  حت  ت

باسََتيراد القمََ  لتلبيََة  تََم البََدبلََ ل   ،9100فََي عََا   %00.6بمعََد   ابنتاجيََةانافضََ   لكََد سََرعاع مََا مرتفعََة،ذات غلََة 

 FAO ،specialreport Fao/Wfp crop and food security) اةي مَد التَوتحقيَ  األ المتزايَدة ابحتياجَات الت اةيَة

assessment mission to the syrian arab rep ، ،9102). 

د المنتجَات غيَر مَ كونهَاكبَدي  للحَو   وتعتبَر ،بعَد الحبَو  مَد حيَ  القيمَة الت اةيَةنية في المرتبة الثا البقولياتتبتي 

 ،ألياف غ اةية وخالية مد الكولسَترو  %76-0و ،سكريات %91و ،بروتينات %61-91تحتو  علد  نهاأإذ  ،المكلفة اقتااديا  

 .(Maphos & Jidean , 2017) الفو  السوداني والحمصفو  الاويا وباستثناب 

 بعَا تحسَيد المحتَوم مَد وبالتَالي دقي  القمَ  بسَب  ارتفَاع محتَواه مَد البروتينَاتدقي  البقوليات كمدعم ل ستاد ي 

د إعداد كثيَر مَو يمكد ابستفادة منها في مجا  التت ية العطجية كما ،اإلجماليةاألحماض األمينية األساسية ورف  القيمة الت اةية 

المنتجات المابو ة التَي تناسَ  جميَ  المراحَ  العمريَة مثَ  الابَز والبسَكوي  بتَرض رفَ  القيمَة الت اةيَة للمنَتج مَد حيَ  

 .(9110)الجديلي ،  محتواها مد البروتيد خاصة لألطفا  والحوام  والر   

ث  المواد الكيمياةية النباتية ومضَادات األكسَدة التَي تسَاعد علَد الوقايَة البقوليات غنية بالمواد المنشطة حيويا  مكما تعد 

كمَا يسََاعد التنَاو  المنََتقم للبقوليَات علََد تقليَ  خطََر اإلصَابة بََبمراض  ،مَد بعََا األمَراض كسََرطاع الثَد  والبروسََتاتا

باإل َافة إلَد وجَود  ،لَد وذلَ  بسَب  ارتفَاع نسَبة البوتاسَيو  الَ   يسَاعد علَد خفَا  َت  ا %99األوعية الدمويَة حتَد 

كمَا تحتَو  الفيتامينَات مثَ  حمَا  ،وتقلي  نسبة الكولسترو  ،األلياف التي تعطي الشعور بالشب  وتحقي  توا ع في سكر الد 

 .(9110)الجديلي ،  وبعا المعادع كالحديد Cالفولي  وفيتاميد 

المََواد المدعمََة يجََ  أع ب تََإد  إلََد إحََداث تََبثيرات غيََر مرغوبََة فََي المنََتج وعنََد إجََراب عمليََات ابسََتبدا  بهََ ه 

باإل افة إلد استحالة استادامها كبدي  كام  عد  ،م  مراعاة أع ه ه النسبة تاتلف مد نوع إلد آخر بحس  ماادرها ،النهاةي

اطيتهََا وياََع  تشََكيلها فََي أثنََاب عمليََة وبالتََالي سََوف تفتقََد العجينََة مط ،بََروتيد القمََ  بسََب  عََد  احتواةهََا علََد التلََوتيد

فََدقي  األر   ،كََ ل  سَتإد  إلََد تتيَرات غيََر مرغوبََة فَي المنََتج النهَاةي مََد حيََ  الشَك  والحجََم ودرجَة التماسََ  ،العجَد

مد دقي  األر  لتدعيم دقي  القم  نحا  علد الابز دوع أع تحدث تتيرات فَي  %0وإستادا   ،بروتيد %6-9.0يحتو  علد 

وذلَ  إلعَداد أنَواع ماتلفَة مَد البسَكوي  والابَز الَ    %71ويمكد استادام  حتَد نسَبة اسَتبدا   ،لمنتج النهاةيمواصفات ا

 .(9110)الجديلي ، يكوع ذا فاةدة كبيرة في أغ ية المر د الماابيد بحساسية تجاه التلوتيد  

وهَي  ،Phaseolus Vulgarisمَد فاَيلة  Phaseolusوهَي مَد جَن   مد أهم أصناف البقوليات الفاصولياب الجافَة

 ،ولها العديد مد التسميات منها الفاصولياب البحرية والفاصوليا اللإلإية ،في العالم أحد أكثر المحاصي  انتشارا  
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قيمتها الت اةيَة تفقد  وهي علد عك  الاضروات المعلبة ألنها ب ،وتستاد  في إعداد الفطاةر وأنواع ماتلفة مد الحساب 

 .(9110)الجديلي ،  بعد عملية التعلي 

 تبلَََََََ  نسَََََََبت  حَََََََوالي، إذ فَََََََي جميَََََََ  أنَََََََواع الحبَََََََو  الكربوهيَََََََدراتالنشَََََََاب مَََََََد أهَََََََم مكونَََََََات  ي عَََََََد

 .(Feillet ،9111؛ 0669، عبود؛، )الاال   مد و ع الدقي  % 29-62مد و ع حبة القم ، و % 90-92 

للنشاب دور كبير في مواصفات األغ ية التي يدخ  في تركيبها إذ أع تحل  جزب مد سطس  األميلو  واألميلوبكيتد عند 

يإد  إلد تتير في خااةص النشاب وبالتالي مواصفات ال   توفر القروف المناسبة كارتفاع درجة الحرارة والمحتوم الماةي 

انافاض في  مد تكوع  األميط  إلدإد  ارتفاع النشاط األنزيمي ألنزيم كما ي ،(0669)الاال  ، عبود؛، المان  من   المنتج

  .(Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu, 2011)  العجيد

الابيزيَة تتيَرات فَي المستاد  في الاناعات دقي  الحاو  علد د خطلها الالتي يتم مالقم  حبو  تسب  عملية طحد 

ألغلفَة حبيبَات النشَاب أو تحطَم تحَدث تشققات عبارة عد عرف بالنشاب المتضرر، وهو ت  التي بعا خااةص حبيبات النشاب و

قََدرة النشََاب علََد  فََي ا  كبيََر ا  لهََ ه التتيََرات تََبثير و،  (BRYCE ،9111و  MORRIS) شََكلها فََي هََ ه الحبيبََات أو تتيََر

 أمثََا  و نهََا مََاب وقََد تاََ  إلََد عشََرة أ ََعاف مََا كانََ  عليََ  6إلََد  9المتضََررة تمََتص مََد فالحبيبََات  ،امتاََا  المََاب

(Catteral ،0660 ؛Rasper ،9111 ؛Dubat ،9116)،  المنتجََات الابيزيََةشََك  بنيََة وعلََد الحفََاظ ر فََي دولََ   كََ ل و، 

 .(Miyazaki, HUNG, & MAEDA, 2006) حي  تمن  نفاذ التا  مد ه ه المنتجات أثناب عملية التبريد

تَرة تطَور كما يتبثر محتوم حبو  القم  مد البروتيد بالتركي  الَوراثي والقَروف المناخيَة والاَنف والنَوع خَط  ف

البروتينَات  عَدت  حيَ  (؛ 0669؛ الاال ،0660)المار  والاياط، % 99-9في القم  بيد  ه ا المحتوميتراوح ونمو الحبة، و

 ,Lazaridou, Duta, Papageorgiou, & Belc) العجَدالمسَإولة عَد  تشَكي  عجينَة ذات ثباتيَة عاليَة أثنَاب مرحلَة 

 ,Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu) المنتجات المابَو ةمقياس أساسي لتحديد جودة ب افة إلد أنها با،  (2007

2011) 

محاطَة بشَبكة بروتينيَة ثطثيَة التَي تكَوع وحبيبَات النشَاب ترتب  الاااةص الريولوجية بتركي  العجَيد والمكَوع مَد 

والتََي عََد خاََاةص المقاومََة والمطاطيََة  ةالمسََإولبروتينََات الكمََا تعََد ، (Weipert ،9119؛ Bloksma ،0661)  األبعََاد

)  إذ أع بَروتيد القمَ ، (Luchian ،9100) م  حجم الرغيف ومقاومة العجَيد للشَد و مَد تكَوع العجَيد ترتب  ارتباطا  وثيقا  

الَو ع الجزيئَي والمرتبطَة  ماتلفَةعبارة عد مزيج غير متجان  مد البوليمرات التي تتبلف مد عدة وحَدات فرعيَة  (التلوتيد

إلَد  أو ابسَتادا  األمثَ  للَدقي  الااَاةص الريولوجيَةعود ابختطف فَي يكما   ،(0م  بعضها برواب  ثناةية السلفيد )الشك ، 

 .(Branlard & Dardevet, 1985; Veraverbeke & Delcour., 2002)  نات القم التبايد في كمية ونوعية بروتي
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 .(Shewry & Tatham, 1997) التركيب البوليميري والروابط ثنائية السلفيد في بروتين الغلوتين (.1 ) الشكل

الفَارينوغراف  بجهزةألنَواع الحبَو ، كَ لتقويم نوعية البَروتيد والنشَاب تعتمد مبدأ العجدالتي ألجهزة ا يوجد العديد مد

النشَاب  خاَاةصجها  األميلوغراف ورقم السقوط فياتص لدراسة ص بدراسة خوا  البروتيد، واتت التي كستنسوغرافاإلو

( SD maticبواسَطة جهَا  )  المتضَرر بالطريقَة األمبيريَةقَاس نسَبة النشَاب  دكما يمكَ  ،النشاط األنزيمي ومقدارسلوكيت  و

ترتف  نسَبة النشَاب المتضَرر مَ  انافَاض و ،عتمد علد قياس شدة التيار المار في العينة قب  وبعد طرح كمية مد الدقي    يالو

 ,Živančev, Torbica, Mastilović, Knežević, & Đukić, 2012; León, Barrera, Pérez)  قيمَََة رقَََم السَََقوط

Ribotta, & Rosell, 2006)). 

خاصة وتعتمد علد تقويم نوعية الحبو  والتي   Chopinمد قب  شركة  9116م  بداية عا  تقنية جديدة تم استادا  

المكوناع األساسياع للدقي  تح  تبثير  دراسة سلوك النشاب والبروتيدننا مد مك  حي  ي   والنشاب معا ، ما يتعل  بنوعية البروتيدفي

فهم يقو  مقا  أجهزة )الفارينوغراف الابيزية،  العملياتبما يماث  و   61حتد والتي تا   الحرارة العالية العم  الميكانيكي و

ابستادا  ب التنبإ Mixolab Profilerنقا  كما يمكننا مد خط  قرابة ؛ وابكستنسوغراف واألميلو غراف ورقم السقوط( 

 ,Ţăin & Zincă, 2008; Kahraman, Sakyyan, Ozturk, Koksel, & Sumnu) للدقي  الماتبرالنهاةي األمث  

2008; Koksel, Kahraman, Sanal, & Ozay, 2009; Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu, 2011) .) 

 كلة البحث:. مش2

تكمد مشكلة البح  في انافاض محتوم حبو  القم  مد بعا ابحماض األمينية األساسية كالحما ابميني الطيسيد 

طفا  والحوام  وال يد خاصة بالنسبة لألوبالتالي فهي باجة إلد تدعيمها مد حي  المحتوم البروتيني لتكويد غ اب كام  

 المستهل . في نسبة البروتيد إلد  يادةيحتاجوع 

  الهدف من البحث:. 3

ََََََََدف البحََََََََ  ي ََََََََد إه ََََََََر اسََََََََتبدا  دقيََََََََ  القمََََََََ  بََََََََدقي  الفاصََََََََولياب البيضََََََََاب بنسََََََََ  دراسََََََََةل  أث

 ،نسَبة النشَاب المتضَرربعا الاااةص الكيمياةية والريولوجية و ( مد حي %79و %96و %99و %06و %09و  6%) 

 .ا  المكسوب لاطة  بواسطة جهله ه اوتحديد ابستادا  النهاةي األمث  

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                              306 

 ISSN: 2706-6495 

 
 البحث:وطرائق . مواد 4

 . تحضير العيناا:1. 4

فََي محافقََة يََر الََزور، وتََم طحنهََا بواسََطة  9102المطلوبََة مََد القمََ  مََد موسََم حاََاد عينََات التََم الحاََو  علََد 

( قمََ  قاسَي وقمََ  طَر ، وبمعََد  ثََطث 9/0وبعَد تحضََير عينَات القمََ  بواقَ  ) Chopin CD1 مطحنَة مابريََة مَد نََوع 

وأجري  كافة التحاليَ  المابريَة فَي مابَر تكنولوجيَا الحبَو  فَي كليَة الزراعَة  ، %90لك  عينة وبنسبة استاراج  مكررات

 .في جامعة الفرات بدير الزور 

حراريََا   تهََاتمََ  معاملو ،مََد األسََواق المحليََة فََي محافقََة ديََر الََزور الفاصََولياب البيضََابتََم الحاََو  علََد حبََو  

  .ومد ثم طحنها للحاو  علد الدقي  المستاد  في التجار  عملية الهضمفي سلبا  ة والتي تإثر للتالص مد األنزيمات الضار

 : الفيزوكيميائية. االختباراا 2. 4

باسَتادا  فَرع  AACC 44-15Aلطريقَة  وفقَا  للعينَات المدروسَة تقدير المحتوم الماةي: تم تقدير المحتَوم المَاةي أ. 

 دقيقة. 61لمدة   071د درجة حرارة ، عل Chopin EM10التجفيف مد نوع 

وفقََا    Chopinمََد شََركة SDmaticالنشََاب المتضََرر باسََتادا  جهََا   تقََدير النشََاب المتضََرر: تََم تقََدير نسََبة . 

كمَا تَم  ،الماتبَر قبَ  وبعَد إ َافة الَدقي ونسَبة اليَود الممَتص التي تعتمَد علَد قيَاس شَدة التيَار ، AACC.76-33 لطريقة 

ََاةج ب ََر عََد النت ََية  UCD و AACCو  %Ai وحََداتالتعبي ََد النسََ  القياس ََاد عل ََيد نسََبة النشََاب المتضََرر بابعتم ََي تب الت

 SDmatic User’s) التََي تعطََي النسََ  بنََاب علََد مواصََفات العينََة  CUCDو ( %09و %06للبََروتيد والرطوبََة )

manual, 2008). 

وفقَا   Gerhertvapodest 45sباسَتادا  جهَا  كلَداه  مَد نَوع  نَيتقَدير البَروتيد: جَرم تقَدير المحتَوم البروتي. ج

 .(N×0.6) وذل  باعتماد معام  التحوي  ،AACC 46-16لطريقة 

 .Naberthermباستادا  فرع الترميد مد نوع  AACC.08-1 . تقدير نسبة الرماد: تم تقدير الرماد وفقا  لطريقةد

 . االختباراا الريولوجية:3 .4

حيَ   ،الفرنسَية Chopinمَد  Mixolabالَدقي  باسَتادا  جهَا  خطةَ  ابختبَارات الريولوجيَة لعينَات كافَة أجريَ  

تسََم  هََ ه التقنيََة بتقََويم نوعيََة الََدقي  مََد خََط  دراسََة نوعيََة النشََاب  إذ ،فََي ابختبََارات ICC.No.173اعتمََدت طريقََة 

 ,Mixolab applications handbook)  غ تقريبَا  مَد عينَة الَدقي  فَي ابختبَار 01 تَم اسَتادا والبروتيد للعينات، حيَ  

2006; Ozturk, Kahraman, Titik, & Koksel, 2008; Collar & Bollain, 2007)   )  ََََََلبروتوكََََََو   وفقََََََا  وذل

Chopin+ .   ا يلي: . كم0المو   بالجدو 
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 Chopin+لبروتوكول  وفقا   Mixolabاعداداا جهاز . 1الجدول 

 القيمة المقياس

 21 معد  المزج )دورة/دقيقة(

 60حتد  و ع الدقي )غ(

 71 س(حرارة الحوض)

 71 س(الحرارة في المستوم األو )

 2 مدة المستوم األو )دقيقة(

 61 س(الحرارة في المستوم الثاني)

لحرارة في المستوم معد  ارتفاع ا

 س/دقيقة(األو )
6 

 6 مدة المستوم الثاني)دقيقة(

معد  ارتفاع الحرارة في المستوم 

 س/دقيقة(الثاني)
6 

 01 س(الحرارة في المستوم الثال  )

 0 مدة المستوم الثال  )دقيقة(

 60 مدة التحلي  الكاملة )دقيقة(

 لاوا  الريولوجية للعجيد ويزودنا بنوعيد مد الماططات:ووفقا  لماسب  فإع ه ا الجها  يسم  بدراسة ا

 . كما يلي:9منحند قياسي: يتكوع مد مراح  ك  مرحلة لها دبلة معينة مو حة بالشك   .أ

 

 .Mixolab. المنحند القياسي المسج  بواسطة جها 9الشك  

C1.تفيد في معرفة قدرة العجيد علد امتاا  الماب : 

C2تيد تح  تبثير الحرارة والعم  الميكانيكي.: تسم  بقياس  عف البرو 
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، وتشََب  المََرحلتيد السََابقتيد مََا يمكََد الحاََو  عليََ  مََد جهََا  الفََارينوغراف الََ   يحََدد امتاََا  المََاب للََدقي 

 . (HADNAĐEVA & TORBICA, 2011) والثباتية و عف العجيد

C3ا المرحلة جها  رقم السقوط.وتمث  ه ،: تو   آلية تجلتد النشاب  

C4.تعبر عد ثباتية هط  النشاب ومدم تبثره بالنشاط األنزيمي : 

C5وتمث  هاتيد المرحلتيد ما يتم الحاو  علي  مد جها  األميلوغراف ،: تو   مدم تراج  النشاب أثناب التبريد 

(HADNAĐEVA & TORBICA, 2011; Mixolab applications handbook, 2006; Collar & Bollain, 

2007; Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu, 2011) .) 

ابسََتادا  ب التنبََإشََبكة سداسََية يََتم مََد خطلهََا علََد شََك  علََد ماطََ   Mixolabمََد خََط  جهََا  الََ  كََ ل  نحاََ 

تَتم مقارنَة الشَبكة ، ومَد ثَم (  (Collar & Bollain, 2007) الماتبَر صفات الدقي النهاةي األمث  للدقي  الماتبر حس  موا

السداسََية المستحاََ  عليهََا للََدقي  الماتبََر مََ  أشََكا  قياسََية لََبعا المنتجََات األساسََية المازنََة مسََبقا  فََي الجهََا  لتحديََد 

 (. 7ابستادا  المثالي له ا الدقي  الشك )

 

 Mixolab.( الشبكة السداسية الناتجة عن جهاز الـ3الشكل)

 ،معامَ  المَزج ،امتاَا  المَاب)تتكوع الشبكة السداسية مد س  خوا  ك  منها مقسم إلد تس  درجَات، وهَي حي  

 .اب(النشتراج   ،معام  النشاط األميط   ،معام  اللزوجة ،معام  التلوتيد

 . التحليل اإلحصائي:4. 4

وتم  مقارنَة النتَاةج عنَد مسَتوم  ، spss))النتاةج إحااةيا  علد الحاس  في جمي  المراح  باستادا  برنامج تم تحلي  

 . 1.10معنوية 
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 . النتائج والمناقشة:5

عَد  وجَود فَروق إذ تبَيد  ،.( نتاةج ابختبَارات الفيزياةيَة والكيمياةيَة2يو   الجدو  )كيميائية: فيزواالختباراا ال -1

( بالمقارنَة مَ  %71و %90فيمَا عَدا النسَبتيد ) لمتوس  النسبة المئوية بمتاا  اليَود الماتبرة بالنسبة الاطة معنوية بيد 

 الشاهد.

ََ   UCDأمََا بالنسََبة لمتوسََ  نسََبة النشََاب المتضََرر  ََاع نسََ  ابسََتبدا  مََد دقي ََ  مََ  ارتف ََي قيمت ََ   ف ََنطحخ ت ب ف

ماعََدا نسََ   ،مََ  وجََود فََروق معنويََة بََيد الاطةََ  (%71سََتبدا  )نسََبة ا( عنََد 90.6) حيََ  بلتََ  أعلََد قيمََة الفاصََولياب

والتَي أظهَرت أيضَا   ت بَ   فَي نسَ  ابسَتبدا  وتراوحَ  بَيد  UCDcبينمَا  ،( مقارنة م  الشَاهد%91و %00ابستبدا  )

لَوحخ تفَاوت  بينمَامَ  الشَاهد بالمقارنَة   %01م  وجَود فَروق معنويَة بَيد العينَات ماعَدا نسَ  ابسَتبدا    ،(90.2و  91)

 نسبي في الزمد الط   بمتاا  اليود م  ارتفاع نسبة ابستبدا  مد دقي  الفاصولياب وبلتَ  أعلَد قيمَة عنَد نسَبة ابسَتبدا  

 حي  أع سرعة امتاا  اليو  تعطي فكرة عد قساوة الدقي  المستاد . ،%91و  %01و % 0

 الفاصولياء البيضاءيزيائية لخالئط من دقيق القمح ودقيق .( متوسطاا بعض االختباراا الكيميائية والف2الجدول )

  العينة

 ابختبارات الكيمياةية ابختبارات الفيزياةية

الرطو

 بة

 
  النشاب المتضرر

نسبة 

البروتيد 

(%) 

نسبة 

الرماد 

(%) 

 وفقا  ل 

AACC 

 وفقا  ل 

UCD 

 وفقا  ل 

UCD

C 

نسبة امتاا  

 اليود

A(%) 

 مد 

امتاا  

 ية(اليود )ثان

 5.1a 21.9a 20.9a 94.37a 52a 7a 0.02 a 00 الشاهد

7%  00 4.7ba 20.3b 20b 93.97ba 56b 9b 0.02 a 

21%  00 4.9cba 21.1c 21ca 94.07ca 56cb 9.4c 0.02 a 

71%  00 5.2dbca 22.4da 22.6d 94.55dab 51da 10.4d 0.02 a 

22%  00 5ebcda 
21.7ec

a 

21.9e

d 
94.31eabd 56ebc 12e 0.02 a 

72%  00 6f 25.2f 25.6f 95.63fgd 45f 12.2fg 0.02 a 

23%  00 6gf 25.4gf 
25.8g

f 
95.68gd 49gd 12.8g 0.02 a 

LSD0.01 0.69 0.64 0.87 1.21 2.86 0.218 0000 

 ب تد  علد فروق معنوية العموداألحرف المتشابهة بالمقارنات الماتلفة  مد نف  

لَدقي  القمَ  ودقيَ  الفاصَولياب  وجَود فَروق معنويَة بَيد العينَات المدروسَةيتبَيد .( 2) نتَاةج الجَدو مد خَط  ك ل  

 ،الفاصوليابنسبة البروتيد والتي ا دادت م   يادة نسبة ابستبدا  مد دقي   حي  متوس البيضاب مد 
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 ،(%09.2إلَد ) والتَي وصَل  %79 اسَتبدا وبلتَ  أعلَد قيمَة عنَد نسَبة  ،(%6الشاهد بنسبة )عينة في  بلت حي   

أمَا متوسَ   ،%70.60بالبروتيد في الالَي  حيَ  بلتَ  نسَبة البَروتيد فيَ   ةالتني الفاصوليابويعود ابختطف الد  يادة نسبة 

 .المدروسةنسبة الرماد فلم يطحخ أ  فروق معنوية بيد نس  ابستبدا  

 ابسَتبدا ارتفاع نس  م    SD matic  المقاسة بواسطة جها AACCسبة في ن ارتفاع.( يطحخ 9مد خط  الجدو  )

 .علد التوالي (%79و  %6(  م  نس  ابستبدا  ) 9و  0.0والتي تراوح  بيد ) الفاصولياب مد دقي  

 االختباراا الريولوجية:. 2

المدروسة مكننا مد الحاو  علد منحنيات  الاطة استادا  جها  المكسوب  لعينات دراسة الاوا  الريولوجية  بإع 

 .(6) شك ال في كماالعينات الماتبرة لك  

 

 الفاصولياءلخالئط دقيق القمح ودقيق  Mixolab المنحنى القياسي المسجل بواسطة جهاز .(4)الشكل 

نسَ  ابسَتبدا  مَ  ارتفَاع في معقم الاطة  الماتبَرة  ارتف  متوس   مد تّكوع العجيد يطحخ ( 7الجدو  ) مد خط 

إذ يتبثر  مد تّكوع العجيد بشك  كبير باااةص البروتيد  ،عينة الشاهدم   مقارنةوبفارق معنو   الفاصولياباتلفة  لدقي   الم

المحتوم البروتيني ويفسر ذل  بسَب  قَدرة الجزيئَات البروتينيَة علَد ربَ  المَاب الحَر  بارتفاعحي  يرتف  ه ا الزمد  ،وكميت 

متوسََ  نسََبة امتاََا  المََاب ، إب اع  (Rasper ،9111؛ Chopin Mixolab User’s Manual ،9110) بنسََبة أكبََر

( ، لكنََ  انافََا مََ  ارتفََاع نسََبة النشََاب %79علََد قيمََة عنََد نسََبة ابسََتبدا  )أابسََتبدا  ووصََ   نسََ  مََ  ارتفََاع  ت بََ  

وجود فروق مطحقة م  ا الاطة  والتي أثرت علد نسبة الماب الممتص، المتضرر بالتزامد م  ارتفاع نسبة البروتيد في بع

 .(7كما في الجدو ) المتوسطاتمعنوية بيد 

ق بعض االختباراا المستحصل عليها بواسطة جهاز المكسوالب لخالئط من دقيمتوسطاا  .(3الجدول )

الفاصولياءالقمح ودقيق   

 الخلطة
زمن تكون العجين 

 )د(

امتصاص 

%الماء  
لثباتية )د(ا  رقم السقوط)ثا( 

 1a 52a 4 a 330a الشاهد
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7%  1ba 49.5b 4b 352ba 

12%  4c 50.8c 5c 399c 

17%  4dc 54.3d 5dc 417dc 

22%  4.6ecd 57e 8e 442e 

27%  4.7fecd 61.9f 8. f 372fb 

32%  4.6gfecd 63.5g 9g 348gab 

LSD0.01 0.252 9.07 0.22 23.07 

 

علَد التَوالي بالنسَبة  تقريبَا   دقَاة  9و  6بَيد تراوحَ  المدروسَة فقَد  للاطةَ العجَيد  ثباتيَ  لمتوس   مَدأما بالنسبة 

لعمليَة  اوه ا يد  علد قوة الشبكة البروتينية وجَودة البَروتيد ومقاومتهَ ،.(3كما في الجدو  رقم) %72و %6ابستبدا  لنس  

 ,Živančev, Torbica, Mastilović, Knežević, & Đukić؛ Rasper ،9111؛ 0669)الاَال  ، عبَود؛،  العجَد

2012) ). 

والَ   ترافَ  مَ   %99 الفاصَوليابابستبدا  بدقي  نسبة  عندأعلد قيمة لرقم السقوط .( أع 7يو   الجدو  رقم )كما 

 نسَ  ابسَتبدا معنوية بيد الالطات الماتلفة ماعَدا  الشاهد وبفروق عينةبينما أق  قيمة كان  في  ،AACCانافاض في نسبة 

 ( لم تكد معنوية.%79و %6م   )الشاهد

 ،ممَا يسَه  مقارنتهَا اب َافات الماتلفَةبرمجيَات جهَا  المكسَوب  بعَرض الاَوا  الريولوجيَة لكافَة  ومد خَط 

 ..( 7)ة الشك ك ل  يمكد مقارنة ابستادا  النهاةي مد خط  الشبكة السداسي

التَََي تعطَََي التنبَََإ بالتاَََني  المطةَََم واألمثَََ  لاطةَََ  الَََدقي  الماتبَََرة، والتَََي  (.6)الماططَََات فَََي الجَََدو  مَََد خَََط  

مََا نسَََبة أاختلََف حسََ  نسََ  ابسََتبدا  مََد دقيَََ  الفاصََولياب، فيََتم توجيََ  صََناعة الشََاهد مَََد الََدقي  الََد المعكرونََة، 

َََيط  خواصَََها %6ابسَََتبدا  ) َََولي، أمَََا النسَََبة ( فتحسَََن  قل َََة والرافي َََ  صَََناعتها نحَََو المعكرون التاَََنيعة ويفضَََ  توجي

فََََإع ارتفََََاع ( %99و  %06( فلََََم تاتلََََف عََََد النسََََبة السََََابقة فََََي التاََََني ، وبالنسََََبة إلََََد نسََََبة ابسََََتبدا  )09%)

ََََز،  ََََولي والاب ََََة والرافي ََََد المعكرون ََََ  صََََناعتها ال ََََد البََََروتيد يناََََ  بتوجي ََََيط م ََََا قل ََََ  )أمحتواه ََََا النس و  %96م

 .( فكان  مناسبة لاناعة الرافيولي79%
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 االستخدام النهائي للمزائج من دقيق القمح ودقيق الفاصولياء باستخدام جهاز المكسوالب  (.4) الجدول

 إلى الدقيق% الفاصولياءنسب إضافة 

 الشاهــــد 7%

Ravioli Noodles Noodles 

   

12% 

Ravioli Noodles 

  

17% 

Bread Ravioli Noodles 
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 سوالب.(  االستخدام النهائي للمزائج من دقيق القمح ودقيق الفاصولياء باستخدام جهاز المك4)تابع الجدول 

22% 

Bread Ravioli Noodles 

   

32% 27% 

Raviolo Raviolo 

  

 

 االستنتاجاا: .6

بالتالي  يادة القيمة التت ويَة في الاوا  الريولوجية م  ارتفاع نسبة ابستبدا  و إلد تحسدارتفاع نسبة البروتيد أدم  (0

 للمابو ات.

 مد امتاا  اليود م   يَادة نسَ  ابسَتبدا  مَد متوس  النشاب المتضرر وانافا المئوية لمتوس  نسبة الت ب ب    (9

 دقي  الفاصولياب البيضاب

 .صولياب مد ثباتية العجيد  م   يادة نس  ابستبدا  مد دقي  الفامتوس   مد تّكوع العجيد و متوس  ارتف  (7

 .%99ارتف   مد رقم السقوط م  ارتفاع نسبة ابستبدا  حتد  (6

اختلف التاني  النهاةي ابمث  للاطةَ  الماتبَرة مَ  اخَتطف نسَ  ابسَتبدا  حيَ  ترواحَ  بَيد صَناعة البسَكوي   (0

ناسََبة روتيد مقارنََة مََ  عينََة الشََاهد التََي كانََ  مبََبسََب  تحسََد المحتََوم مََد الوالمعكرونََة  والرافيََولي والابََز 

 لاناعة المعكرونة.
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 بارتفاع رقم السقوط وانافاض نسبة النشاب المتضرر. %06تميزت نسبة ابستبدا   (9

 التوصياا والمقترحاا:. 7

لطستادا  النهاةي األمث  للحاو   الفاصوليابنس  استبدا  مد دقي  مد الاطة  الماتبرة ب ك  خلطةيوصد بتوجي   (0

 المانعة. ةالابيزيعلد أعلد جودة للمنتجات 

 علد بعا المقايي  وخاصة مقايي  المكسوب .لمعرفة تبثيرها التلوتيد ونوعية بروتيد  دراسة نسبة  (9

معقََم الاََوا   فََي  تحسََدحيََ  لََوحخ  ابسََتبدا  مََد دقيََ  الفاصََوليابمََد  %79أكثََر مََد يمكََد دراسََة  يََادة  (7

 .  والتانيعية التكنولوجية والريولوجية
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 ملحق

 ودقيق الفاصولياء من جهاز المكسوالب لمزائج من دقيق القمح المخططاا البيانية المستحصل عليها

نسب 

االستبدال من 

دقيق 

 الفاصولياء

 المخطط البياني

7% 

 

12% 

 

17% 
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 الفاصولياءمن جهاز المكسوالب لمزائج من دقيق القمح ودقيق  تحصل عليهاتابع المخططاا البيانية المس

نسب 

االستبدال 

من دقيق 

 الفاصولياء

 المخطط البياني

22% 

 

27% 

 

32% 
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