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 تأثير الدقيق المركب على الصفات الحسية لبعض المخبوزات اليمنية
 

 خالد ناصر حسيد

 ءجامعة صشعا -کمية الزراعة  -قدؼ عمؾم االغذية والتغذية
  dr.jalal.fadhl@gmail.com، عبفزل احسد جاللخالد ناصر 

 :الملخص العربي
الشاجسعة ععؽ انعتيرام اسيعاي ابيعرة معؽ و  التي تتدع  نعشة دععد ىخعر   الفجؾة الغذائية الكبيرة تقميصالسداىسة في بيدف 

نتيجة النخفاض ندبة االكتفاء الذاتي مؽ حبعؾ  القسعح السزروععة محميعاك، واعذلػ الععؾمة دعالشس  القسح والدقيق األبيض 
السحتعؾ   مؽ خعالل انعتخدام تقشيعة العدقيق السراعب ىجريت ىذه الدرانة، ،لمسدتيمػ اليسشي الرحي االنتيالكي الغذائي

، حيع  تعؼ التظعرل  لعى انتعاة  ال عة عمى مقيق دعض السحاصيل السحمية االذرة الرفيعة والعذرة الذعامية والعدخؽ والذععير
التععي يقبععل عمييععا السدععتيمػ  القؾالععب )الروتععي خبععز و  )السدععظح  الحجععر  خبععز )الكععدم، الىنععؾام مععؽ السخبععؾشاي الذعععبية 

)الذعكل، الحجعؼ، المعؾن، وتأ ير مكؾناي الدقيق السراب عمى الخؾاص الحدية  ،اليسشي في ال وجبو مؽ وجباتو الغذائية
 ىن ىشاك تفؾل ىعيري الشتائج  . حي التي يفزميا السدتيمػ اليسشيالشكية، وصفة انتغام ونعؾمة المب  ليذه السشتجاي 

الشاتجة عؽ العدقيق األبعيض دم الشاتجة عؽ الدقيق السراب مقارنة بتمػ كلملسجسؾم الرفاي الحدية  P<0.05)) معشؾ  
عدم وجؾم ى  فرول معشؾية في مجسؾم الرفاي الحدية لمخبز السدظح الشاتج عؽ الدقيق الشتائج ، اسا بيشت  الديظرة)

)الذعكل، ختمع  الرعفاي الحدعية  ، معؽ ناحيعة ىخعر  لعؼ تالدعيظرةض )السراب والخبز السدظح الشعاتج ععؽ العدقيق األبعي
مقارنعة  معشؾيعاك  الشعاتج ععؽ العدقيق السراعب  لروتعيلخبعز القؾالعب )ا  ة انتغعام ونعؾمعة المعب، وصعفالشكيةحجؼ، المؾن، ال
 مؽ ناحية ىخر ، فقد بيشت الشتائج انو ال،  الديظرةالشاتج عؽ الدقيق األبيض )  لروتيلخبز القؾالب )ا الحدية الرفايد

 خبز القؾالب الشاتجعة ععؽو  الديظرةالشاتج عؽ مقيق خبز القؾالب الرفاي الحدية ل مجسؾم فيوقاي معشؾية ر تؾجد ى  ف
 .الدقيق السراب

 الدقيق السراب، مقيق القسح، الخبز، الرفاي الحدية الكمساي السفتاحية:
 

 السقدمة
ازداد استيالؾ الخبد بذكل مدتسخ في العجيج مؽ 
البمجاف الشامية بدبب تغيخ العادات الغحائية، وتدايج 
الدكاف بذكل مظخد وعميو فإف ندبة كبيخة مؽ إجسالي 

 ,Seibel)تشفق عمى األغحية في ىحه البمجاف الجخل 
، وىكحا زاد االىتساـ بالبحث عؽ الجقيق السخكب (2011

في إيجاد بجائل لرشاعة الخبد غيخ مجفؾًعا بالخغبة 
 القسح مؽ أجل تقميل اعتساد الجولة عمى القسح السدتؾرد.

اليسؽ  في اليؾمية الغحائية الؾجبات أىؼ مؽ الخبد يعتبخ
مؽ أي نؾع مؽ حيث ال تكاد تخمؾ مائجة السدتيمػ 

الخئيدي لمظاقة  الخبد السرجر يعتبخ السخبؾزات، حيث
% مؽ  87%، 77ى التي قج ترل إلوالبخوتيؽ 

، وبالتالي كاف لكل مشيسا عمى التؾالي احتياجاتو اليؾمية
لدامًا عمى الجولة أف تدتؾرد كسيات كبيخة مؽ القسح 

 مالييؽ ونص السميؾف طؽ 3والتي وصمت إلى أكثخ مؽ 
لمتغمب عمى الفجؾة الغحائية الشاجسة عؽ انخفاض  سشؾياً 

 (7707)اإلحراء الدراعي،  القسحاالكتفاء الحاتي مؽ 
الغحائي  االستيالؾ نسط تغيخ إلى ذلػ سبب يعؾد وربسا

 وإلى والذعيخ والجخؽ الحرة بأنؾاعياك الحبؾب السحمية مؽ
 افيدتؾرد المحاف والجقيق األبيض القسح عمى االعتساد
وبأسعار تدتسخ في االرتفاع سشة بعج  كبيخة بكسيات

 .أخخى 
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السخكب سيداىؼ في تحقيق العجيج  الجقيقاف استخجاـ 
مؽ الفؾائج أىسيا السداىسة في تقميص الفجؾة الغحائية 
والتخفيف مؽ فاتؾرة استيخاد القسح وإحالؿ ندبة مؽ 
السشتج السحمي في صشاعة الخبد ومشتجاتو وتحديؽ 
جؾدة الخبد الغحائية والرحية السقجـ لمسدتيمػ وكحا 

سا يؤدي إلى تعجيل نذخ الؾعي االستيالكي لمسؾاطشيؽ ب
 الشسط االستيالكي الدائج لمجقيق األبيض. 

تعتبخ تقشية الجقيق السخكب ميسة بدبب ميدة تقميل السبمغ 
الزخؼ الحي يتؼ إنفاقو عمى استيخاد دقيق القسح، إلى 

 السدتغمةجانب احتساالت االستفادة مؽ السحاصيل غيخ 
(Peter-Ikechukwu et al., 2019)  

مؽ ىشا وضعت الجولة بعض السعالجات الشدبية ليحه 
السذكمة مؽ خالؿ األخح بسخخجات نتائج البحؾث 

تقانات ما الدراعية التي تؼ التؾصل إلييا بسخكد بحؾث 
والتي تسثمت باإلسخاع  7778العاـ  فيبعج الحراد 

باألخح بالبجائل السسكشة لمقسح كتقانة الجقيق السخكب 
التي تتسيد مشتجاتيا نتاج أنؾاع مختمفة مؽ السخبؾزات إل

حتؾائيا عمى مجسؾعة كبيخة مؽ ال بكيسة غحائية عالية
الفيتاميشات واأللياؼ الغحائية وندبة عالية مؽ األمالح 

اليزؼ وخفض امتراص  ىوالسعادف التي تداعج عم
 ،الجىؾف وحساية القؾلؾف مؽ اإلصابة بالدخطاف

مزادة لمتأكدج  فيشؾلية ومؾاد مؾادباإلضافة إلى وجؾد 
(Noorfarahzilah, 2014)، سيؤدي إلى  وكل ذلػ

تقميص تحديؽ السدتؾى الرحي لمسدتيمػ مؽ جية، و 
وتذجيع السدارعيؽ إلنتاج األنؾاع  حجؼ الفجؾة الغحائية

السختمفة مؽ الحبؾب الغحائية عالية الغمة كالحرة الخفيعة 
مؽ  والذامية والجخؽ السختفعة بكيستيا الغحائية كالبخوتيؽ

 ,.Bugusu et al) ة أخخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي
2001., (Hasmadi et al., 2014).  تعتسج

السكؾنات السدتخجمة في الجقيق السخكب عمى تؾافخ 
)et al ,Olaoy,. ) السؾاد الخاـ في البمج السعشي

. يعتبخ الجقيق السخكب مفيًجا في البمجاف الشامية 2007
ألنو يقمل مؽ استيخاد دقيق القسح ويذجع عمى استخجاـ 

 Ajatta, et) كجقيقالسحاصيل الغحائية السدروعة محمًيا 
al., 2016). 

يعخؼ الجقيق السخكب بأنو خميط مؽ الجقيق والشذؾيات 
والسكؾنات األخخى التي تيجؼ إلى استبجاؿ دقيق القسح 

كسا أكج  ،كمًيا أو جدئًيا في السخابد ومشتجات السعجشات
(Shittu et al. 2007)  أف الجقيق السخكب السدتخجـ

إما خميط ثشائي أو ثالثي مؽ دقيق بعض السحاصيل مع 
 دقيق القسح أو بجونو. 

الجقيق السخكب ذات  الشاتجة عؽتعتبخ مشتجات السخابد 
نؾعية جيجة، مع بعض الخرائص السساثمة لخبد دقيق 
القسح، إال أف نديج وخرائص مشتجات خبد الجقيق 

عؽ تمػ السرشؾعة مؽ دقيق القسح  السخكب تختمف قميالً 
فقط، مع زيادة الكيسة الغحائية، حيث أف بخوتيشات القسح 

األحساض األميشية األساسية مثل  ناقرة في بعض
ثخيؾنيؽ، ولحلػ فإف تجعيؼ دقيق القسح بسؾاد اليديؽ و الال

، األخخى  غحائية غيخ مكمفة، مثل الحبؾب والبقؾليات
الغحائية لسشتجات الجقيق يؽ الجؾدة يداعج عمى تحد

مؽ خالؿ تؾفيخ تؾازًنا أفزل لألحساض األميشية  السخكب
األساسية مسا يداعج عمى التغمب عمى مذكمة سؾء 

 (Nilufer et al., 2008)التغحية 
يعج القسح مكؾًنا أساسًيا في العجيج مؽ أنؾاع الجقيق 
السخكب ألسباب تتعمق بتكشؾلؾجيا السشتج وقبؾؿ 

سا أف الشدبة السئؾية لجقيق القسح السظمؾبة السدتيمػ، ك
لتحقيق تأثيخ معيؽ في الجقيق السخكب تعتسج بذكل كبيخ 

 عمى جؾدة وكسية جمؾتيؽ القسح وطبيعة السشتج السعشي
)2007 ,.et alMepba ( لحلػ عشجما يتؼ إنتاج ،

مشتجات الخبد والسعجشات باستخجاـ الجقيق السخكب، 
مساثمة قجر اإلمكاف لجؾدة يجب أف تكؾف جؾدتيا 

 السشتجات السرشؾعة مؽ دقيق القسح.
حتى  التجرج في ندبة اإلحالؿ بذكل تجريجيالبج مؽ 

يتسكؽ السدتيمػ مؽ العؾدة إلى الشسط الغحائي الحي كاف 
تؾعية جسيع فئات  باإلضافة الى، عميو اآلباء واألججاد

وكحا السجتسع بسزسؾف وأىجاؼ وفؾائج ىحه التقشية 
األخح بتقانة  .عمى السديج مؽ اإلنتاج جيع السدارعيؽتذ

السختمفة  بأنؾاعوإنتاج الخبد سيديؼ في الجقيق السخكب 
ؤدي إلى يسمسا مثل البدكؾيت والكيػ والسعجشات 
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بشدبة قج ترل إلى  والجقيق تقميص االستيخاد مؽ القسح
37.% 

ىشاؾ اتجاه كبيخ نحؾ استخجاـ الجقيق السخكب مؽ خالؿ 
جدئي لجقيق السحاصيل السشتجة محميا، والبحور  احالؿ

عالية البخوتيؽ محل جدء مؽ دقيق القسح الستخجامو في 
  (Mepba et al.,2007). السختمفة خبؾزاتسال

عمى الخغؼ مؽ وجؾد جيج كبيخ حالًيا لتحديؽ تقشية 
 الخبد ال يداؿ يتظمب بعض أنؾاعالخبد السخكب، إال أف 

عمى  اً كؾف قادر % عمى األقل مؽ دقيق القسح لي 77
االرتفاع واالنتفاخ تحت ضغط غازات التخسخ 

(Olaoye et al.,2006.) 

بذكل عاـ، يعج الجقيق السخكب نيًجا ججيًجا إلنتاج 
السشتجات السخبؾزة غيخ السألؾفة ذات الخرائص 
والجؾدة السختمفة، اعتساًدا عمى أنؾاع وندب دقيق القسح 

et al.., Noorfarahzilah,  دتخجـ في التخكيبةالس

2014)). 

اف اضافة وخمط الجقيق السخكب مع دقيق القسح إلنتاج 
تأثيخ في  مخبؾزات مؽ الستؾقع اف يؤدي الى إحجاث

الخرائص الؾعيفية لمعيشات السخمؾطة. اجخيت دراسة 
السخكب في معغؼ البمجاف  الخرائص الؾعيفية لمجقيق

الشامية التي تدتخجـ وتدتؾرد كسية كبيخة مؽ دقيق القسح 
لتمبية العجد الستدايج مؽ السدتيمكيؽ حيث ارتفاع الظمب 

 Hasmadi et)في تظؾيخ مشتجات السخابد والسعجشات 

al., 2020). 
يعتبخ دقيق الحرة الخفيعة بأصشافيا السختمفة والحرة 

والجخؽ مؽ أكثخ أنؾاع السحاصيل الذامية والذعيخ 
ستخجاميا في إنتاج شيؾعًا في اليسؽ وبالتالي يسكؽ ا

يسكؽ استخجاـ بخوتيشات البقؾليات الجقيق السخكب، كسا 
بشجاح في السشتجات السخبؾزة لمحرؾؿ عمى مشتج غشي 

اض األميشية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالبخوتيؽ متؾازف األحس
(Bojňanská et al., 2012., Mohammed et al., 

2012). 

محتؾاىا العالي  ؾأىؼ خرائص بخوتيشات البقؾليات ى
مؽ الاليديؽ، األحساض األميشية األساسية، مسا يجعميا 

لبخوتيشات الحبؾب األخخى السعخوفة مثل  اً مكساًل رائع
القسح الفقيخ في الاليديؽ، وقج أكج العجيج مؽ الباحثيؽ 
امكانية استخجاـ البقؾليات كعؾامل غشية بالبخوتيؽ 
لمسشتجات السخبؾزة بذكل دقيق البخوتيؽ، مثل بخوتيؽ 

، ودقيق الحسص (Ribotta et al., 2005)فؾؿ الرؾيا 
(Gômez et al., 2008)، ودقيق البازالء 
Sadowska et al.,2003) ، ودقيق الترهس )

., et alPollard  .;., 2002et al(Doxastakis 

2002).  

السحتؾية عمى الجخؽ مثل الجخؽ  أصبحت السشتجات
شائعة  الجخؽ المؤلؤي، ودخؽ ذيل الثعمب االصبعي،

بب السدايا االقترادية والغحائية، ولحلػ فإف مديج بد
جيج  تؾازف  دقيق الجخؽ يعسل عمى وجؾدالقسح مع 

لألحساض األميشية األساسية، واأللياؼ الغحائية، 
العالي مقارنة  يجنالسحتؾى السعمزادات األكدجة و 

 (Priyanka Tangariya., et all., 2018) بالقسح.

الخبد السرشؾع مؽ دقيق الذعيخ يعتبخ أيًزا األكثخ 
ألنو يحتؾي عمى قبؾاًل مؽ الشاحية الحدية والتغحوية 

يديؽ واأللياؼ كسيات ممحؾعة مؽ البخوتيؽ وإجسالي الال
 Priyanka).  جمؾكاف والسعادف -βالغحائية و 

Tangariya., et al., 2018).;  

ت الذعبية بؾزاخالسانتاج بعض  لحلػ ىجفت ىحه الجراسة
كالكجـ والخبد الحجخي )السدظح( وخبد القؾالب 

الجقيق السخكب عمى الرفات معخفة تأثيخ و  )الخوتي(
 ومجى تقبل السدتيمػ ليا. يحه السشتجاتالحدية ل
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 السؾام والظرل 
 السؾام السدتخدمة

تؼ الحرؾؿ عميو  :القسح ماركة الدشابل دقيق .0
 مؽ الدؾؽ السحمية.

دقيق  ،sorghum bicolorالحرة الخفيعة . دقيق 7
ودقيق الجخؽ، دقيق الذعيخ، دقيق  الحرة الذامية،

العجس تؼ الحرؾؿ عمييا مؽ الدؾؽ السحمية بأمانة 
 . العاصسة

سسؽ القسخية، مؽ محالت بيع التجدئة  الجىؽ: .7
الذخكة اليسشية  مؽ انتاج بأمانة العاصسة صشعاء،
  تعد. ،لرشاعة الدسؽ والرابؾف 

مؽ  سخيعة الحوبافاستخجمت خسيخة  .الخسيخة:3
 محالت بيع التجدئة بالعاصسة صشعاء.

تؼ الحرؾؿ عمييا مؽ الذخكة . محدشات الخبد 4 
  اليسشية لمسظاحؽ وصؾامع الغالؿ، عجف.

. الدكخ والسمح: تؼ شخائيسا مؽ الدؾؽ السحمية 5
 بأمانة العاصسة.

ت تست عسمية الخبازة والتقؾيؼ الحدي لمسشتجا
 السخابد، وبعض السخبؾزة في مخابد قؾات الشججة

العامة لإلرشاد الدراعي مع اإلدارة بالتعاوف  يةبالذع
 بؾزارة الدراعة.

 
 العيشاي السخبؾشة:تحزير 
 :ىوالك: الكدم

مؽ خالؿ  تؼ تحزيخ الجقيق السخكب الخاص بالكجـ
مؽ دقيق القسح بجقيق السحاصيل %  67استبجاؿ 

%،  77األخخى، حيث حمت الحرة الخفيعة بشدبة 
%،  07%، والعجس  5%، والذعيخ  05والجخؽ 

، % 07الكامل )األحسخ( بشدبة  ودقيق القسح
التي تحتؾي عمى دقيق  الديظخةباإلضافة إلى عيشة 
 القسح األبيض فقط.

 الخباشة العجؽ و 

 مكؾنات عجيشة الكجـ:ندب و  (0رقؼ )الججوؿ 
 كيلوجرام 5لتحضير  الشدبة السؾام

 كيلو( 0) جن 0444 % 04 دقيق القسح

 كيلو(0)جن  0444 % 04 دقيق الحرة الخفيعة

 جن 014 % 01 دقيق الجخؽ 

 جن 014 % 1 دقيق الذعيخ 

 جن 144 % 04 دقيق القسح الكامل

 جن  144 % 04 دقيق العجس

 20.1 % 0.01 الخسيخة

 جن 20.1 % 0.01 محدؽ خبد

 14 % 0 الجىؾف 

 14 % 0 الدكخ

 14 % 0 السمح

 حدب الحاجة ماء
تبعة في الؾاحجة الساستخجمت طخيقة السخحمة 

لشججة، وتخكت السخابد الذعبية ومخابد قؾات ا
لمتخسيخ لسجة ساعة واحجة تقخيبًا، بعجىا العجيشة 

قظعت العجيشة الى قظع متداوية وبؾزف حؾالي 
وضعت في جؼ لكل قظعة عجيؽ، وكؾرت و  077

خكت بالشخالة وت   ألؾاح التخسيخ بعج فخش قاعيا
يا لمتخسيخ الشيائي بحجود ساعة أخخى، بعجىا تؼ نقم

ظظت قمياًل وأدخمت إلى فخف إلى أوعية الخبازة وبً 

ومؽ ثؼ ًأخخجت مؽ الفخف  الخبازة حتى نزجت
   .وتست عسمية التقؾيؼ الحدي وب خدت

 :)الحجر    انياك: الخبز السدظح
تؼ تحزيخ الجقيق السخكب الخاص بالخبد السدظح 

كسا  ،(7بالججوؿ رقؼ ) كسا ىؾ مؾضح)الحجخي( 
 077التي تحتؾي عمى  الديظخةعيشة  تؼ تحزيخ

 دقيق القسح األبيض فقط.% 
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 مكؾنات عجيشة الخبد السدظح )الحجخي(ندب و  (7رقؼ )الججوؿ 

 ايمؾجرام 5لتحزير  الشدبة السؾام
 00888 % 08 مقيق القسح

 80258 % 5 مقيق الذعير

 80258 % 5 مقيق الذرة الرفيعة

 80258 % 5 مقيق الدخؽ

 80258 % 5 الذاميةمقيق الذرة 

 5205 % 5025 خسيرة

 58 % 5 نسؽ

 جن 5205 % 5025 محدؽ خبز

 58 % 5 نكر

 58 % 5 ممح

 حدب الحاجة ماء
 

 العجؽ والخباشة 
استخجمت طخيقة السخحمة الؾاحجة الستبعة في 
السخابد الذعبية ومخابد قؾات الشججة، وتخكت 

بعجىا العجيشة لمتخسيخ لسجة ساعة واحجة تقخيبًا، 
قظعت العجيشة الى قظع متداوية وبؾزف حؾالي 

جؼ لكل قظعة عجيؽ، وكؾرت ووضعت في  077
ألؾاح التخسيخ بعج فخش قاعيا بالشخالة وت خكت 
لمتخسيخ الشيائي بحجود ساعة أخخى، بعجىا تؼ نقميا 
إلى أوعية الخبازة وًبظظت قمياًل وأدخمت إلى فخف 

الفخف  الخبازة حتى نزجت ومؽ ثؼ ًأخخجت مؽ
 .  وتست عسمية التقؾيؼ الحدي وب خدت

 
 )الروتي  الثاك خبز القؾالب 

الب ؾ تؼ تحزيخ الجقيق السخكب الخاص بخبد الق
% مؽ دقيق القسح  05مؽ خالؿ استبجاؿ  )الخوتي(

 الديظخة، باإلضافة إلى عيشة الحرة الخفيعةبجقيق 
دقيق القسح األبيض %  077التي تحتؾي عمى 

 فقط.
 والخباشةالعجؽ 

 ()الخوتيمكؾنات عجيشة خبد القؾالب ندب و  (3رقؼ )الججوؿ 
  كيمؾجرام 5لتحزير ) الشدبة السؾام

 00258 % 05 مقيق القسح

 058 % 55 مقيق الذرة الرفيعة

 5205 % 5025 خسيرة

 جن 5205 % 5025 محدؽ خبز

 58 % 5 نسؽ

 58 % 5 نكر

 58 % 5 ممح

 الساء حدب الحاجة
 

 التحزير:طريقة 
تست عسمية الخبازة بظخيقة السخحمة الؾاحجة طبقًا لسا 

 الذعبية كسا يمي: ىؾ متبع في السخابد

 العجيؽ تخؾوعجشت تسامًا و تؼ خمط جسيع السكؾنات 
 دقيقة. 37لسجة  دافئلمتخسيخ في مكاف 

تخسخ العجيؽ لم تخؾإعادة العجؽ لسجة دقيقة واحجة و 
 دقيقة. 37مخة أخخى لسجة 
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إلى قظع صغيخة حدب حجؼ القالب  العجيشة قظعت
 يجويًا حدب حجؼ القالب. العجيؽ شكلوكؾر 
بيا  ةالب الخاصؾ العجيشة السذكمة في الق توضع

 دىشًا خفيفًا. ةوالسجىؾن
لسجة  دافئالقؾالب لمتخسيخ الشيائي في مكاف  تتخك
 دقيقة. 67 -57

ـ وتتؼ °767-757فخف حخارتو  تست الخبازة في
عيؾر المؾف دقيقة أو  77-05عسمية الخبازة بفتخة 

 .األصفخ الحىبي لقؾالب الخبد
أ خخجت القؾالب مؽ الفخف وبخدت وتست عسمية 

 التقؾيؼ الحدي.
 

 لمسخبؾشاياختباراي التقؾيؼ الحدي 
الثالثة )الكجـ،  السخبؾزاتتؼ التقؾيؼ الحدي لشساذج 

 ()الخوتيخبد القؾالب و  )السدظح( الخبد الحجخي 
مؽ  الديظخةالسكؾنة مؽ الجقيق السخكب وعيشات 

مجسؾعة مؽ مشتدبي الشججة واإلدارة العامة خالؿ 
 السخبؾزاتلتقؾيؼ جؾدة واستداغة  لإلرشاد الدراعي

والشاتجة عؽ  السخكبجقيق العيشات مؽ  ةالسشتج
لكل صفة  درجة 77أعظت  حيث ،الديظخةدقيق 

وىي الذكل، المؾف، الظعؼ،  مؽ الرفات السحجدة
الشكية، الشدجة الجاخمية، والقبؾؿ العاـ )مجسؾع 

 .قخيؽ كل مشتجالرفات الحدية( 
 

 التحميل اإلحرائي 
اجخي التحميل اإلحرائي وفقًا لمترسيؼ تاـ التعذية 

Complete randomized design  ضسؽ
  SAS, 1995التجارب العاممية وباستخجاـ بخنامج

في تحميل البيانات، قؾرنت الستؾسظات باختبار اقل 
عشج  Duncanواختبار دانكؽ  L.S.Dفخؽ معشؾي 

   .    P<0.05)مدتؾى معشؾية )

 
 الشتائج والسشاقذة 
 لمكدمالتقؾيؼ الحدي 

 قيد الدرانة الدقيق السرابعيشة  : الرفاي الحدية لمكدم الشاتج مؽ 4جدول )
 الدقيق السراب الديظرة الرفة الحدية

 16b a81 % 02الذكل 
 14b 19a % 02المؾن 
 15b 19a % 02الظعؼ 
 15b 19a % 02 الشكية

 13b 19a % 02 الشدجة الداخمية
 73b 93a %822 الرفاي الحدية  مجسؾمالقبؾل العام )

 .كل رقؼ في الججوؿ يسثل معجؿ لثالثة مكخرات  
  والخقؼ األعمى ىؾ األفزل. 77 -0تتخاوح مؽ  كل صفة حديةدرجة 

 
 الذكل:

 الججوؿالسؾضحة في بيانات اليتزح مؽ خالؿ 
لمكجـ الشاتجة عؽ أف قيؼ متؾسط انتغاـ الذكل  (4)

 P<0.05)) معشؾيا  متفؾقة تالجقيق السخكب كان
مقارنة  درجة( 08) سجمتحيث مؽ قبل السقؾميؽ، 

بتمػ الكيسة الخاصة بالكجـ الشاتجة عؽ دقيق القسح 
وىحا قج  درجة( 06والتي كانت ) (الديظخة) األبيض

يخجع إلى أف السدتيمػ اليسشي اعتاد عمى الذكل 
الشاتج  الحكيقي لمكجـ الشاتجة عؽ الجقيق السخكب

 أف ، في حيؽعؽ خمط أنؾاع كثيخة مؽ الحبؾب
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ذو ندبة  الكجـ الشاتجة عؽ الجقيق األبيض
االستخالص السشخفزة تكؾف مشتفخة وفارغة مؽ 

نتيجة احتؾاء  وذات شكل غيخ مدتحب الجاخل
عجيشة القسح األبيض عمى بخوتيؽ الجمؾتيؽ الحي 

وىحا يتفق مع ما  يشتفخ بالغازات الشاتجة عؽ التخسخ
مالؼ وىؾ  (Mepba et al., 2007)أشار اليو 

   . يعتاد عميو السدتيمػ اليسشي

 
 
 
 
 
 
 
 

  المؾن:
 (4الججوؿ )الشتائج السبيشة في لؾحع مؽ خالؿ 

 كبيخ وتفؾؽ  P<0.05)) وجؾد فخوقات معشؾية 
لخاصية المؾف في الكجـ الشاتجة عؽ الجقيق السخكب 
مقارنة بالمؾف الشاتج في الكجـ الشاتجة عؽ دقيق 

الكجـ الشاتجة عؽ الجقيق ، حيث سجل لؾف الديظخة
 الديظخةسجل دقيق  ، في حيؽ(درجة 09السخكب )

درجة(، وىحا قج  04درجة مشخفزة بذكل كبيخ )
يخجع بذكل رئيدي إلى أف لؾف كجـ الجقيق السخكب 
ناتج عؽ تفاعالت ميالرد نتيجة الرتفاع ندبة 

 السختدلة الستؾاججة األحساض األميشية والدكخيات
الغشي بالبخوتيشات والدكخيات،  في الجقيق السخكب

 ،الديظخةمقارنة بالشدبة السشخفزة مشيا في دقيق 
وكل  ،(Nilufer et al., 2008)وىحا يتفق مع 

ذلػ ساىؼ في تفزيل السدتيمػ لمؾف كجـ الجقيق 
 .السدتيمػ اليسشيالسخكب الحي أعتاد عميو 

 
 الشكية:

( إلى أف ىشاؾ 4الججوؿ )الشتائج السحكؾرة في يذيخ 
الكجـ  نكيةكبيخ لرفة  (p < 0.05)تفؾؽ معشؾي 

الكجـ  بشكيةالشاتجة عؽ الجقيق السخكب مقارنة 
الكجـ  نكية ت، حيث سجمالديظخةالشاتجة عؽ دقيق 

(، في حيؽ درجة 09الشاتجة عؽ الجقيق السخكب )

 05) الديظخةالكجـ الشاتجة عؽ الجقيق  نكية تسجم
التفؾؽ السعشؾي في ىحه الرفة تذيخ (، وىحا درجة

كجـ الجقيق السخكب  لشكيةإلى تفزيل السدتيمكيؽ 
 التي تداىؼ بيا مكؾنات الجقيق السخكب السختمفة

والتي أعتاد السدتيمػ اليسشي  أثشاء التخسيخ والخبازة
عمييا، في حيؽ انخفزت ىحه الجرجة في الكجـ 

ة يوالتي كانت ذات نك الديظخةالشاتجة عؽ دقيق 
، وىحا يتفق مع ما القؾالب )الخوتي(مذابية لشكية 

      (.Olaoye et al., 2006)وججه 
  

 الشدجة الداخمية:
إلى وجؾد تذيخ ( 4الججوؿ )ئج السؾضحة في االشت
فيسا يتعمق بالشدجة الجاخمية لمكجـ  اً معشؾي اً فخق

 09الشاتجة عؽ الجقيق السخكب والحي سجل )
لمكجـ الشاتجة عؽ دقيق  (درجة 03مقابل ) درجة(

يخجع إلى أف  ، وىحا التفؾؽ السعشؾي القسح األبيض
الشدجة الجاخمية لكجـ الجقيق السخكب تكؾف مستمئة 
واسفشجية وخالية مؽ الثقؾب الكبيخة وىؾ الذكل 

نتيجة النخفاض  الظبيعي لمشدجة الجاخمية لمكجـ
كسية بخوتيشات الجمؾتيؽ في دقيق الحبؾب الجاخمة 

 ,.Lazaridou et al) يؽ الجقيق السخكبفي تكؾ 
، في حيؽ أف الشدجة الجاخمية لكجـ الجقيق (2007

عؽ فخاغ كبيخ  تكؾف عبارة( الديظخةاألبيض )
عؽ انتفاخ  الشاتجة مؽ المب ممحتؾيًا عمى كسية قمي

السدامية معظيًا القسح بغازات التخسخ  جمؾتيؽ
 Bojňanská etللكدمفي الشدجة الجاخمية  الفارغة

al.,2012) .) 
 

 )القبؾل العام  مجسؾم الرفاي الحدية
( أف 4الججوؿ )خالؿ الشتائج السبيشة في حع مؽ لؾ 

لكجـ الجقيق  (مجسؾع الرفات الحديةالقبؾؿ العاـ )
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تفؾقًا  تالسخكب السفزمة لجى السدتيمػ قج تفؾق
(، حيث الديظخةمعشؾيا عمى كجـ الجقيق األبيض )

كاف مجسؾع الرفات الحدية لكجـ الجقيق السخكب 
%( لكجـ الجقيق األبيض،  73مقابل )%(  93)

وىحا يؤكج أف الكجـ الشاتجة عؽ الجقيق السخكب ىي 
مقارنة بكجـ الجقيق  اليسشي الفزمة لجى السدتيمػ

 (.الديظخةاألبيض )

 
 التقؾيؼ الحدي لمخبز السدظح )الحجر  

 .الشاتج عؽ عيشة الجقيق السخكب )الحجخي( نتائج اختبارات التقؾيؼ الحدي لمخبد السدظح( 5ججوؿ )
 الدقيق السراب الديظرة الرفة الحدية

 19a 17b % 02الذكل 
 18a 19a % 02المؾن 
 16b 19a % 02 الشكية

 16b 18a % 02 صفاي السزغ
 19a 16b % 02الشدجة الداخمية 

 88a 89a %822السجسؾم 
 الجدول يسثل معدل لثال ة مكرراي كل رقؼ في. 
  والخقؼ األعمى ىؾ األفزل. 77 -0درجة كل صفة حدية تتخاوح مؽ 

 
 الذكل:

 تفؾؽ الخبد (5) يتزح مؽ خالؿ بيانات الججوؿ
الشاتج عؽ الجقيق األبيض  السدظح )الحجخي(

مقارنة الذكل  اتقيؼ متؾسظ ( معشؾيًا فيالديظخة)
بشفذ الرفة الخاصة بخبد الجقيق السخكب، وىحا 
يخجع إلى أف صفة انتفاخ قظعة الخبد أثشاء الخبازة 
صفة مخغؾبة لجى السدتيمػ وىؾ ما حجث في دقيق 

نتيجة ارتفاع ندبة بخوتيشات الجمؾتيؽ التي  الديظخة
تعسل عمى تكؾيؽ شبكة جمؾتيؽ قؾية تسكشيا مؽ 

ات التخسخ واعظاء خبد القجرة عمى االحتفاظ بغاز 
، في حيؽ حجث تخفيف كبيخ الحجؼ ومشتفخ

لبخوتيشات الجمؾتيؽ الستؾاججة في الجقيق السخكب 
بخوتيشات الجمؾتيؽ في دقيق  النعجاـنتيجة 

السحاصيل التي اشتخكت مع دقيق القسح في تكؾيؽ 
مسا أدى إلى تخفيف لبخوتيشات الجقيق السخكب 

عمى ضعف تكؾيؽ  وىؾ ما انعكذ سمباً الجمؾتيؽ 
قادرة عمى حجد غازات التخسخ  غيخ جمؾتيؽشبكة 

انخفاض القجرة عمى انتفاخ العجيشة أثشاء وبالتالي 
تبخ صفة غيخ مخغؾبة لجى الخبازة وىحه تع

 مؽ ما ذكخه كل وىحا يتفق مع ،السدتيمػ
(Alhebeil et al., 2020)  

 المؾن: 
أف  ( إلى5الججوؿ )الشتائج السؾضحة في ذيخ ت

لؾف الخبد السدظح الشاتج عؽ الجقيق السخكب كاف 
مفزاًل عؽ لؾف الخبد الشاتج عؽ الجقيق األبيض 

 عجـ وجؾد أي فخوقات معشؾية بالخغؼ مؽ  (الديظخة)
((P<0.05 الخبد، حيث سجل لؾف ليحه الخاصية 

 درجة( 08، 09عؽ كل مشيسا ) الشاتج السدظح
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وىحا قج يخجع بذكل رئيدي إلى أف  ،عمى التؾالي
لجقيق السخكب الشاتج عؽ االسدظح   خبداللؾف 

وتفاعالت الكخممة التي  تفاعالت ميالرد تداىؼ فيو
نتيجة الرتفاع ندبة األحساض  تحجث أثشاء الخبازة

 الحرة الخفيعةدقيق في  والدكخيات األساسية األميشية
، وخاصة الاليديؽ والجخؽ والذعيخ والحرة الذامية

، الديظخةمقارنة بالشدبة السشخفزة مشيا في دقيق 
 ,.Nilufer et al., 2008)وىحا يتفق مع 

Gômez., et al., 2008) وكل ذلػ ساىؼ في ،
 الخبد السدظح الشاتج عؽتفزيل السدتيمػ لمؾف 

  الجقيق السخكب الحي أعتاد عميو السدتيمػ اليسشي.
 

 الشكية:
أف  يتزح( 5الججوؿ ) السبيشة في ئجمؽ خالؿ الشتا

كبيخ لرفة نكية  (p < 0.05)ىشاؾ تفؾؽ معشؾي 
الخبد السدظح الشاتجة عؽ الجقيق السخكب مقارنة 

، الديظخةبشكية الخبد السدظح الشاتجة عؽ دقيق 
حيث سجمت نكية الخبد السدظح الشاتجة عؽ 

درجة(، في حيؽ سجمت نكية  09الجقيق السخكب )
 06) الديظخةالخبد السدظح الشاتجة عؽ الجقيق 

درجة(، وىحا التفؾؽ السعشؾي في ىحه الرفة تذيخ 
الجقيق السخكب  خبدإلى تفزيل السدتيمكيؽ لشكية 

 مفةالسخت التي تداىؼ بيا مكؾنات الجقيق السخكب
والتي  والجخؽ والذعيخ والحرة الذامية كالحرة الخفيعة

أعتاد السدتيمػ اليسشي عمييا، في حيؽ انخفزت 
ىحه الجرجة في الخبد السدظح الشاتجة عؽ دقيق 

 ,.Olaoye et al)وىحا يتفق مع ما وججه  الديظخة

2011.)       
 

  صفة السزغ:
ىشػػػػػاؾ فخوقػػػػػات ( إلػػػػػى أف 5الجػػػػػجوؿ )نتػػػػػائج يذػػػػػيخ 

تقظيػػػع ال)سػػػيؾلة  معشؾيػػػة عيػػػخت فػػػي صػػػفة السزػػػغ
لمخبػػد السدػػظح الشػػاتج عػػؽ  باألسػػشاف وممسدػػو بػػالفؼ(

(، الدػػيظخةكػل مػػؽ الػػجقيق السخكػب والػػجقيق األبػػيض )
حيػػث تفػػػؾؽ الخبػػػد الشػػػاتج عػػػؽ الػػػجقيق السخكػػػب بيػػػحه 

درجة( مقارنة برفة السزغ  08الرفة حيث سجل )

فقػػج فزػػل ، درجػػة( 06الػػحي سػػجل ) الدػػيظخةلمػػجقيق 
السقؾمػػؾف خبػػد الػػجقيق السخكػػب الػػحي كػػاف سػػيال فػػي 

بيشسا أعيخ خبد دقيق القسػح األبػيض  غاألكل والسز
( صػػعؾبة فػػي التقظيػػع والسزػػغ بػػالفؼ، وىػػحا الدػػيظخة)

نػػػاتج عػػػؽ دقيػػػق القسػػػح  الدػػػيظخةيخجػػػع إلػػػى أف خبػػػد 
السختفػػػػع فػػػػي محتػػػػػؾاه مػػػػؽ بخوتيشػػػػػات الجمػػػػؾتيؽ غيػػػػػخ 

ي العجػػػػػػػيؽ صػػػػػػػفة الحائبػػػػػػػة فػػػػػػػي السػػػػػػػاء والتػػػػػػػي تعظػػػػػػػ
تعظػػػػػػػي الخبػػػػػػػد القػػػػػػػؾاـ  ، كسػػػػػػػاالسظاطيػػػػػػػة والسخونػػػػػػػة

، فػي حػيؽ أف خبػد الػجقيق السخكػب السظاطي القاسػي
دقيػػػق الػػػحرة الخفيعػػػة والػػػجخؽ والذػػػعيخ السحتػػػؾي عمػػػى 

يديل تقظيعو بالفؼ نتيجػة لعػجـ احتػؾاء  والحرة الذامية
عمػػػػػػى بخوتيشػػػػػػات  معغػػػػػػؼ مكؾنػػػػػػات الػػػػػػجقيق السخكػػػػػػب

% مشيػػػػا محػػػػل  77احػػػػالؿ الجمػػػػؾتيؽ وبالتػػػػالي فػػػػإف 
يعسػػل عمػػى تخفيػػف لمجمػػؾتيؽ مسػػا يػػؤدي دقيػػق القسػػح 

ونػػة فػػي عجيشػػة إلػػى انخفػػاض صػػفتي السظاطيػػة والسخ 
وبالتالي سيؾلة تقظيػع ومزػغ  وخبد الجقيق السخكب،

 الخبػػػد فػػػي الفػػػؼ مقارنػػػة بخبػػػد دقيػػػق القسػػػح األبػػػيض، 
   .(Bojňanská et al., 2012) وىحا يتفق مع

 
  الداخمية:الشدجة 

أف ىشاؾ ( 5الججوؿ ) اعيخت الشتائج السؾضحة في
فخقًا معشؾيًا فيسا يتعمق بالشدجة الجاخمية لمخبد 

والحي سجل  الديظخةدقيق السدظح الشاتجة عؽ 
درجة( لمخبد السدظح  06درجة( مقابل ) 09)

، وىحا التفؾؽ السعشؾي السخكبجقيق الالشاتج عؽ 
 الديظخةيخجع إلى أف الشدجة الجاخمية لخبد الجقيق 

وىؾ  ذات لب اسفشجي ناعؼ ومشتغؼ الخالياتكؾف 
لمجور  الذكل الظبيعي لمشدجة الجاخمية لمخبد نتيجة

الحيؾي الحي تمعبو شبكة الجمؾتيؽ الستؾاججة بكثخة 
في دقيق القسح األبيض والي يعظي الجقيق والخبد 

ه الرفة السفزمة لجى السدتيمػ، في حيؽ أف ىح
انخفاض ىحه الرفة في الخبد الشاتج عؽ الجقيق 

دقيق الحرة الخفيعة والجخؽ السخكب السحتؾي عمى 
ناتجًا عؽ تخفيف لبخوتيشات  والذعيخ والحرة الذامية

 ىحه األنؾاع مؽ الجقيقفتقخ ليا مؾتيؽ والتي تالج
لرفة السفزمة مسا انعكذ سمبًا عمى ىحه ا السخكب
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 Bojňanská et) لجى السدتيمػ وىحا يتفق مع

al., 2012.) 

 مجسؾم الرفاي الحدية:
ؽ عجـ وجؾد أي فخ ( 5الججوؿ )نتائج لؾحع مؽ 

 )القبؾؿ العاـ( معشؾي في مجسؾع الرفات الحدية
الشاتج عؽ الجقيق السخكب )الحجخي( لمخبد السدظح 

والخبد السدظح الشاتج عؽ الجقيق األبيض 
، حيث كاف مجسؾع الرفات الحدية (الديظخة)

%(  88%( مقابل ) 89لخبد الجقيق السخكب )
السدظح  لخبد الجقيق األبيض، وىحا يؤكج أف الخبد

%  77لؼ تتأثخ بإحالؿ  عؽ الجقيق السخكب الشاتج
الحرة الخفيعة والجخؽ والذعيخ والحرة مؽ دقيق 

محل دقيق القسح مؽ جية، ومؽ جية  الذامية
اخخى، أعيخ الخبد السدظح الشاتج عؽ الجقيق 

 السخكب قبؾاًل كبيخًا لجى لجشة التحكيؼ.

 
  )الروتيالتقؾيؼ الحدي لخبز القؾالب 

 الذكل:انتغام 
عػػجـ لػػى ا( 6فػػي الجػػجوؿ )السؾضػػحة تذػػيخ الشتػػائج 

صػفة انتغػاـ فػي  (p< 0.05)معشؾيػة فػخوؽ  وجػؾد
الشػػػػاتج عػػػػؽ دقيػػػػق  القؾالػػػػب )الخوتػػػػي(لخبػػػػد  الذػػػػكل

الشػػاتج  القؾالػػب( وبػػيؽ خبػػد الدػػيظخةالقسػػح األبػػيض )
% دقيػػق قسػػح  85السكػػؾف مػػؽ  عػػؽ الػػجقيق السخكػػب

حيث سػجل كػل  % دقيق الحرة الخفيعة 05ابيض و 
وىحا يجؿ عمى عجـ تأثخ الػجقيق  ،درجة( 09مشيسا )

السخكػػػب بػػػجقيق الػػػحرة الخفيعػػػة عشػػػج ىػػػحه الشدػػػبة مػػػؽ 
اإلحػػػالؿ وقػػػجرة دقيػػػق القسػػػح عمػػػى تحسػػػل ندػػػبة مػػػؽ 

  دقيق الحرة الخفيعة الخالية مؽ بخوتيشات الجمؾتيؽ.

 
 نتائج اختبارات التقؾيؼ الحدي لخبد القؾالب الشاتج عؽ عيشة الجقيق السخكب.( 6ججوؿ )
 الدقيق السراب الديظرة مرجة األناس لحديةالرفة ا

 19a 19a 02 انتغام الذكل 
 19a 18a 02 الحجؼ 
 18a 18a 02 المؾن 
 18a 18a 02 الشكية 

 19a 19a 02 نعؾمة وانتغام المب 
 93a 92a 822 السجسؾم 

 .كل رقؼ في الججوؿ يسثل معجؿ لثالثة مكخرات 
  والخقؼ األعمى ىؾ األفزل. 77 -0درجة كل صفة حدية تتخاوح مؽ 

 

 الحجؼ: 
( إلػػػى عػػػجـ 6فػػػي الجػػػجوؿ )السبيشػػػة الشتػػػائج  اعيػػػخت

فػػي صػػفة حجػػؼ  (p < 0.05) وجػػؾد فػػخؽ معشػػؾي 
الشػػػاتج عػػػؽ كػػػل مػػػؽ دقيػػػق  القؾالػػػب )الخوتػػػي(خبػػػد 

والػػػجقيق السخكػػػب، بػػػالخغؼ مػػػؽ زيػػػادة حجػػػؼ  الدػػػيظخة
 09مدػجال ) الدػيظخةالشػاتج عػؽ دقيػق  القؾالبخبد 

الشػػاتج عػػؽ القؾالػػب  درجػػة( لخبػػد 08درجػػة( مقابػػل )
وىػػحا يخجػػع بالجرجػػة األساسػػية إلػػى ، الػػجقيق السخكػػب

ومػا  الدػيظخةتكؾيؽ شبكة الجمػؾتيؽ فػي عجيشػة خبػد 
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تستاز بػو مػؽ مخونػة ومظاطيػة والقػجرة عمػى االنتفػاخ 
زيػػػػادة غػػػػازات التخسػػػػخ مسػػػػا أدى إلػػػػى  تحػػػػت ضػػػػغط

، فػػػػي حػػػػيؽ أف احػػػػالؿ القؾالػػػػبخبػػػػد  جػػػػؼوانتغػػػػاـ ح
دقيق الحرة الخفيعػة الفقيػخة ببخوتيشػات الجمػؾتيؽ بشدػبة 

 بدػػػيط % محػػػل دقيػػػق القسػػػح أدى إلػػػى تخفيػػػف 05
انخفػػػػاض لكسيػػػػة بخوتيشػػػػات الجمػػػػؾتيؽ مسػػػػا أدى إلػػػػى 

، وىػػػحا القؾالػػػبحجػػػؼ خبػػػد  فػػػي بدػػػيط وغيػػػخ معشػػػؾي 
 Alhebeil et). مػا اشػار اليػو كػل مػؽ   يتفػق مػع

al., 2020) 

 
 المؾن:
( إلى عجـ 6الججوؿ )السؾضحة في ج ئاالشتيذيخ 

لخاصية   (p < 0.05معشؾية وجؾد أي فخوقات 
الشاتج عؽ الجقيق  القؾالب )الخوتي(المؾف في خبد 

الشاتج عؽ  القؾالب )الخوتي( السخكب وبيؽ لؾف خبد
، حيث سجل لؾف الخبد الشاتج عؽ الديظخةدقيق 

وىحا قج درجة( عمى التؾالي،  08، 08كل مشيسا )
القؾالب عجـ تأثخ لؾف  يخجع بذكل رئيدي إلى

الشاتج عؽ الجقيق السخكب، نتيجة  )الخوتي(
 إلنخفاض ندبة اإلحالؿ مشيا محل دقيق القسح

 ;.Nilufer et al., 2008)هع وىحا يتفق 

Gômez et al., 2008).  
 

 الشكية:
( 5الججوؿ )الشتائج السبيشة في يالحع مؽ خالؿ 

 (p < 0.05)إلى عجـ وجؾد أي فخؽ معشؾي 
الشاتج عؽ كل  القؾالب )الخوتي(لرفة نكية خبد 

، حيث سجمت الديظخةمؽ الجقيق السخكب ودقيق 
الشاتجة عؽ كل مشيسا  القؾالب )الخوتي(نكية خبد 

القؾالب درجة(، وىحا يذيخ إلى عجـ تأثخ نكية  08)
ندبة  بإحالؿكب الشاتج عؽ الجقيق السخ  )الخوتي(

، % مؽ دقيق الحرة الخفيعة محل دقيق القسح 05
لكؽ بديادة ىحه الشدبة قج تتأثخ الشكية ألف 

 القؾالب )الخوتي(السدتيمػ اعتاد عمى تشاوؿ خبد 
وىحا يتفق مع ما وججه  الشاتج عؽ دقيق القسح فقط

(Olaoye et al., 2006     .) 

 نعؾمة وانتغام المب:
وجؾد فخقًا معشؾيًا فيسا عجـ ( إلى 6الججوؿ ) يذيخ

القؾالب يتعمق بشعؾمة وانتغاـ المب في خبد 
القؾالب وخبد  الديظخةالشاتج عؽ دقيق  )الخوتي(
والحي سجل  الشاتج عؽ الجقيق السخكب )الخوتي(

حيث كاف لب نؾعي (، لكل مشيسا درجة 09)
وذات خاليا  اناعس ااسفشجي القؾالب )الخوتي(

الذكل الظبيعي لمشدجة الجاخمية  وىحا ىؾ مشتغسة،
لمخبد نتيجة لمجور الحيؾي الحي تمعبو شبكة 

ي حالجمؾتيؽ الستؾاججة في دقيق القسح األبيض وال
يعظي الجقيق والخبد ىحه الرفة السفزمة لجى 

في الخبد الشاتج  ىحه الرفةالسدتيمػ، في حيؽ أف 
لؼ  لخفيعةاعؽ الجقيق السخكب السحتؾي عمى الحرة 

تخفيف لبخوتيشات  تتأثخ، بالخغؼ مؽ حجوث
تي يفتقخ ليا دقيق الحرة الخفيعة، وىحا الجمؾتيؽ وال

دقيق القسح عمى تحسل ندبة مؽ يجؿ عمى قجرة 
دقيق الحرة الخفيعة وربسا لؾجؾد محدشات الجقيق 

وىحا يتفق  ،التي تعسل عمى تقؾية شبكة الجمؾتيؽ
 .(Bojňanská et al.,2012)  همع ما ذكخ 

 
 

 مجسؾم الرفاي الحدية:
فخؽ معشؾي أي وجؾد عجـ ( 6لؾحع مؽ الججوؿ )

لخبد )القبؾؿ العاـ( في مجسؾع الرفات الحدية 
وخبد  الديظخةالشاتج عؽ الجقيق  القؾالب )الخوتي(
الشاتج عؽ الجقيق السخكب، حيث  القؾالب )الخوتي(

 الديظخةكاف مجسؾع الرفات الحدية لخبد الجقيق 
%( لخبد الجقيق السخكب،  97%( مقابل ) 93)

الشاتج عؽ  القؾالب )الخوتي(وىحا يؤكج أف خبد 
% مؽ دقيق  05أثخ بإحالؿ لؼ يتالجقيق السخكب 

وقج حزي خبد ، الحرة الخفيعة محل دقيق القسح
الشاتج عؽ الجقيق السخكب  القؾالب )الخوتي(القؾالب )

 لجى لجشة التحكيؼ. بقبؾؿ كبيخ
الشاحية الغحائية والرحية، فقج أشارت أما مؽ 

الكثيخ مؽ األبحاث إلى ارتفاع الكيسة الغحائية 
والرحية لمسشتجات السخبؾزة مؽ الجقيق السخكب 
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مقارنة بالسشتجات السخبؾزة مؽ دقيق القسح مشخفض 
االستخالص نتيجة لمتكامل الغحائي في نؾعية 
األحساض األميشية األساسية بيؽ مكؾنات الجقيق 

لسخكب، وارتفاع ندبة األلياؼ الغحائية والفيتاميشات ا
واألمالح السعجنية السختمفة في دقيق محاصيل 

 ,.Noorfarahzilah et al) األخخى الحبؾب 

2014)   

 
 اياالنتشتاج

 :يسكؽ االستشتاج أف مؽ خالؿ ىحه الجراسة
  استخجاـ تقشية الجقيق السخكب تعتبخ مفيجة

لفجؾة اديؼ في تقميص يفي بالدنا، مسا س
الغحائية الشاجسة عؽ استيخاد القسح والجقيق 

 مؽ الخارج.
  العجيج مؽ دقيق استخجاـ امكانية

السحمية جدئيًا محل السحاصيل الغحائية 
دقيق القسح بجوف التأثيخ عمى الرفات 

 الحدية السخغؾبة مؽ قبل السدتيمػ.
 بالشسط االستيالكي التجريجية العؾدة 

الحي كاف متعارؼ عميو في  الغحائي
 . بالدنا

 
 التؾصياي

  العجيج مؽ السحاصيل يسكؽ ادخاؿ
الدراعية السحمية في بخنامج الجقيق 
السخكب لتعديد كل مؽ الكيسة الغحائية 

 والعالجية لمسشتجات السخبؾزة.
  يسكؽ ادخاؿ ندب مختمفة مؽ دقيق

السحمية محل دقيق القسح بعج  لسحاصيلا
الجراسات لتحديؽ سديج مؽ اجخاء ال

 العسمية.
  إجخاء تقييؼ لؾعائف الجقيق السخكب في

اختبار الخبازة بسا يزسؽ زيادة في 
استخجاـ الجقيق السخكب السرشؾع مؽ 
العجيج مؽ السؾاد الخاـ السختمفة في 

 السدتقبل.
  الحاجة إلى ضبط مكؾنات الخمط وتقشيات

الخبد مؽ أجل تحديؽ صفات الخبد 
السخكب. 

 
 العربية السراج 

. اإلدارة العامة لإلحراء 0282كتا  اإلحراء الزراعي. 
 الجسيؾرية اليسشية. والسعمؾمات الدراعية. وزارة الدراعة والخي.
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ABSTRACT 

This study aims contributing to reduce the large food gap that widens from year after 

year, caused by the import of large quantities of wheat and white flour as a result of the low self-

sufficiency ratio of locally grown wheat grain, also aimed to return of the healthy food 

consumption pattern for Yemeni consumer, so this study was conducted using the composite 

flour technique and containing flour for some local crops, such as sorghum, corn, millet and 

barley. As this study examined the production of three types of popular baked (kodam, flat and 

roti bread), which the Yemeni consumer accepts for each of his meals, and the effect of 

compounds of the flour on the sensory characteristics (shape, size, color, flavor and pulp 

regularity and smoothness) of these products which prefer by the Yemeni consumer. The results 

showed that their significant superiority (P < 0.05) of the total sensory characteristics of the 

kodam produced by composite flour compared to that produced by the white flour (control). The 

results also showed that no significant differences for total sensory characteristics between flat 

bread produced by the composite flour and produced by the white flour (control), on the other 

hand, there is no significant differences for the sensory characteristics (shape, size, color, flavor 

and pulp regularity and smoothness) of the roti produced from the composite flour compared to 

the sensory characteristics of the roti produced from the white flour (control). On the other hand, 

there is no significant differences for the whole sensory characteristics of the roti produced from 

the white flour (control), compared to the roti produced from the composite flour. 
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