حتسني اخلصائص الريولوجية واتلصنيعية دلقيق
القمح عن طريق اإلحالل اجلزيئ بنسب خمتلفة من
دقيق الشعري
* صالح علي الهبيل
■ امللخص
تأثير إضافة نسب مختلفة من دقيق الشعير املنتج من صنف الشعير املحلي واملعروف
باسم ريحان ( )Rihaneعلى بعض اخلصائص الريولوجية املهمة يف صناعة اخلبز مع

دقيق القمح املستخدم يف صناعة اخلبز محليا ً والناجت من خليط من القمح الكندي
واألوكراني قد مت تناولها خالل هذه الدراسة .نتائج االختبارات الكيميائية األولية لبعض
العناصر الهامة (الرطوبة ،البروتني ،الدهن ،الرماد واأللياف) اشارت لتفوق دقيق الشعير
على نظيره املنتج من دقيق القمح يف محتواه من كافة العناصر املذكورة .نسبة االستبدال
بدقيق الشعير كانت  25 ،15 ،5و % 35كان لها تأثير يف رفع قيمة زمن الوصول
خلط  ،500B.Uوقت النضوج للعجينة وكذلك معدل العجن احلرج ارتفع وفق بيانات
منحنى الفارينوجرام ،قيم غاز التخمر املقاسة بجهاز الفرمنتوجراف زادت بزيادة نسبة
اخللط بدقيق الشعير ،ومن جهة أخرى انخفضت كل من درجة حرارة اجللتنة واللزوجة
القصوى لعينات الدقيق املستبدل جزئيا ً بدقيق الشعير (الدقيق املركب) وفق نتائج منحنى
االميلوجرام .نسبة االمتصاص للماء والثابتية (االستقرارية) املقاسة بجهاز الفارينوجراف
انخفضت يف الدقيق املركب مبقارنتها مع الدقيق الشاهد ،كذلك انخفضت قيم املطاطية
واملساحة حتت املنحنى املقدرة باستخدام جهاز االكستنسوجراف لعجائن دقيق الدقيق
املركب.
*عضوهيئة تدريس كلية الزراعة جامعة طرابلس ليبيا
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اخلصائص احلسية تأثرت بشدة ،حيث انخفضت درجة اللون ،النكهة ،طراوة اللب،
احلجم والقبول العام بشكل معنوي بزيادة نسبة االستبدال بدقيق الشعير .أوضحت
الدراسة ان نسبة االستبدال بدقيق الشعير تعتبر مقبولة يف حدود  ، % 15 - 5أعلى من
هذه النسبة تكون النتائج سلبية على اخلصائص الريولوجية لدقيق القمح.
● الكلمات املفتاحية :دقيق القمح ،دقيق الشعير ،اخلصائص الريولوجية
■ املقدمة
حتتل احلبوب الغذائية ومنتجاتها أهمية كبرى ومكانة أساسية يف وجبة اإلنسان
اليومية يف جميع أرجاء العالم على حد سواء وإن اختلفت طرق إعدادها ،حيث يتربع
القمح على قمة هرم اإلنتاج العاملي من بني املحاصيل األخ��رى ويرجع ذلك لسهولة
إنتاجه ورخص ثمن املنتجات املُصنعة منه باإلضافة الحتوائه على معظم االحتياجات
التغذوية اليومية( .)Knuckles et al,1997دقيق القمح واملنتجات املصنعة من عجائنه

تعتبر ذات قيمة غذائية منخفضة نوعا ما وخصوصا ً عند استخدام الدقيق التجاري ذي
نسبة االستخالص  % 72وهو ما يعرف بالدقيق الفاخر ،ميكن حتسني القيمة الغذائية
لتلك املنتجات من خالل زيادة نسبة االستخالص ،كما ميكن استخدام بروتينات بعض
البقوليات ،البروتينات الزيتية ومطحون احلبوب األخرى لزيادة القيمة الغذائية لدقيق
القمح ومنتجاته اخلبيزية املتنوعة ( .)Kahlon et al, 1993محصول نبات الشعير يعتبر من
محاصيل احلبوب ذات األهمية االقتصادية ،حيث يحتل املرتبة الرابعة من حيث أهميته
العاملية بعد محاصيل كل من األرز والذرة ( .)Panozzo et al.، 1991ترجع أهمية محصول
حبوب الشعير إلمكانية زراعته يف بيئات مختلفة إذ يعتبر من املحاصيل املقاومة للملوحة
واجلفاف ،بالرغم من أهميته الصحية والتصنيعية إال إن استخداماته يف معظم أرجاء
العالم الزالت مقتصرة على إنتاج األعالف احليوانية بالدرجة األولى ،بعض دول الشرق
األوسط وافريقيا تستخدم الشعير كغذاء مباشر لإلنسان إلى جانب استخدامه كعلف
للحيوان وهذا قد يرجع بشكل أساسي ألسباب اقتصادية وليس ألهمية الشعير ومكوناته
من الناحية الصحية (.)Bhatty ,1981
االهتمام بتطوير صناعة منتجات حبوب الشعير ازداد بشكل ملحوظ خالل السنوات
األخيرة نتيجة الظروف االقتصادية وارتفاع سعر حبوب القمح وكذلك زي��ادة الوعي
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الصحي من حيث أهمية هذه احلبوب لعالج العديد من االمراض وخصوصا ً أمراض املعدة
وتصلب الشرايني الحتواء الشعير على نسب عالية من األلياف الغذائية الذائبة وغير
الذائبة مثل البيتاجلوكون التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار يف الدم وكذلك
خفض نسبة جلوكوز الدم وأيضا ً تقليل اإلصابة بالتهابات القولون (اجلبوري .)2011 ،طرق
االستفادة من مطحون الشعير يف أغلب الصناعات تعتمد طريقة اخللط اجلزئي مع دقيق
القمح وهي طريقة أصبحت شائعة ملعظم أنواع احلبوب وقد حققت حتسينات ملحوظة
من حيث القيمة الغذائية والتصنيعية .الدراسة احلالية هدفت يف األساس لالستفادة من
اخلصائص الغذائية لدقيق الشعير من خالل إنتاج دقيق مركب والذي هو عبارة عن خليط
ما بني دقيق القمح ودقيق الشعير بحيث يضاف األخير بنسب مختلفة مع دقيق القمح ومن
مت دراسة تأثير إضافة تلك النسب على القيمة الغذائية واخلصائص التصنيعية من خالل
دراسة تأثيرها على بعض اخلصائص الريولوجية الهامة يف صناعة اخلبز.
■ مواد البحث وطرائقه
● حتضير العينات للدراسة
(Triticum

استخدم صنف الدقيق املحلي واملستخلص من صنف األقماح الطرية
 )asteivumبنسبة استخالص  ،% 72بالنسبة حلبوب الشعير من صنف ريحان مت احلصول
عليه من مركز البحوث الزراعية مبدينة البيضاء ومت طحنه بواسطة الطاحونة املعملية
من طراز بوهلر وفق الطريقة القياسية املنصوص عليها ( )AACC، 2000رقم (،)26 - 29
ومن مت استخدم منخل بقطر  8XXXللحصول على دقيق ناعمُ ،جمعت عينات دقيق
الشعير وحفظت يف الثالجة داخل أكياس من البولي ايثلني على درجة حرارة 2° ± 7م
حلني إجراء االختبارات املطلوبة .متت إضافته لدقيق القمح عن طريق االستبدال اجلزئي
بنسبة  25 ،15 ،5و % 35من الوزن الكلي لعينة دقيق القمح.
■ الطرائق:
● الطرق الفيزيوكيميائية
االختبارات الفزيوكيميائية بالنسبة لعينات الدقيق وكذلك البسكويت قُدرت باستخدام
الطرق املعتمدة من قبل اجلمعية األمريكية لكيميائي احلبوب ( .)AACC، 2000النسبة

املئوية للرطوبة قُدرت باستخدام جهاز  Rapid Moisture Testerعلى درجة حرارة 130°م
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وفق الطريقة القياسية ( )AACC، 2000رقم  ،15A - 44النسبة املئوية للرماد مت تقديرها
باستخدام الطريقة رقم  ،01 - 08النسبة املئوية للبروتني الكلي مت تقديرها بواسطة
طريقة كلداهل  Crud - Protein - Improved Kjeidahlرقم  ،10 - 46النسبة املئوية للدهون
كانت باستخدام جهاز سوكسلت الطريقة القياسية ( )AACC، 2000رقم  ،40 - 10أما
النسبة املئوية لأللياف اخلام أجريت وفق الطريقة القياسية املوصوفة ()AACC، 2000
رقم  .10 - 30ضغط غاز اخلميرة مت تقديره باستخدام جهاز الفرمنتوجراف وفق الطريقة
القياسية املوصوفة (.)AACC، 2000
■ االختبارات الريولوجية
اختبارات الفارينوجراف لتقدير نسبة االمتصاص ،زمن الوصول ،زمن تطور العجينة،
زمن االستقرار للعجينة ،زمن املغادرة ومعامل العجن احلرج فقد متت وفق الطريقة

املعتمدة من قبل  AACCرقم  )AACC، 2000( 22 - 54باستخدام حوض اخللط سعة
جرام .استخدم جهاز االكستنسوجراف لتقدير خاصية مقاومة الشد ،خاصية املرونة
واملطاطية وفق الطريقة املعتمدة من قبل  AACCرقم  )AACC، 2000( 10 - 45للزوجة
القصوى والتي هي عبارة عن أقصى قمة للمنحني مقدرة على أساس وحدات برابندر
قبل أن يبدأ يف التراجع ،وكذلك مت تقدير درجة حرارة اجللتنة مت تقديرها باستخدام
جهاز االميلوجراف وفق الطريقة املعتمدة بواسطة ( )AACC، 2000وذلك من خالل وزن
60جم من الدقيق ومن ثم خلطه مع  450مل من املاء املقطر ،املخلوط مت مزجه بشكل
جيد حتى زالت منه جميع التكتالت ،ومن ثم نُقل إلى حوض جهاز األميلوجراف املضبوط
على درجة حرارة 25ºم ومت تسخينه إلى درجة 95ºم على معدل  1.5دقيقة ،ثم التثبيت
على هذه الدرجة ملدة  15دقيقة وبعد ذلك مت تبريدها إلى درجة 50ºم على نفس املعدل.
300

■ صناعة اخلبز
اخلبز مت إع��داده باستخدام الطريقة املستمرة ذات املرحلة الواحدة
 Methodطبقا ً ملا ورد يف ( ،)AACC، 2000املكونات الرئيسية هي دقيق القمح ،ملح % 1.4
 ،خميرة جافة نشطة  % 0.75وماء .عمليات اخللط متت باستخدام جهاز Kg Mixing 40
 ،bowelدرجة حرارة املاء كانت 2 ± 22م ،ºدرجة احلرارة األولية للخالط والدقيق كانت
 22.5و23م ºعلى التوالي .عملية العجن متت باستخدام عجان من نوع  Kemper ST 15على
Straight dough
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سرعتني مختلفتني ملدة  7دقائق ( 2دقيقة على سرعة بطيئة  5 +دقائق على سرعة عالية)
حتى وصلت درجة حرارة العجينة إلى ما بني 26º – 24م .بعد عملية اخللط تركت العجينة
لتتخمر ملدة  15دقيقة على درجة حرارة الغرفة 3º ± 20م ،بعد عملية التخمير األولية ،قُطعت
العجينة إلى قطع متساوية حوالي  2 ± 150جم ومن ثم تشكيلها وفقا ً للحجم املالئم .عملية
اخلبز متت باستخدام الفرن الكهربي  Amono Dx oven 145 - 104T1على درجة حرارة 225º
م ملدة  20دقيقة.
اخ�ت�ب��ار ق�ي��اس حجم اخل�ب��ز :أج��ري هذا االختبار بقياس حجم بذر اللفت املزاحة
باستخدام الطريقة القياسية رقم  10 - 10وفق ( ،)AACC، 2000حيث ملئ قالب قياس
احلجم ببذور اللفت إلى السطح العلوي ثم متت تسويته بواسطة املسطرة ،وضعت بذور
اللفت يف مخبار مدرج ملعرفة حجم بذور اللفت الذي شكل احلجم الكلي لقالب القياس،
ومن ثم وضع رغيف اخلبز يف قالب القياس وغطي ببذور اللفت مع تسوية السطح العلوي
بواسطة املسطرة ،وأخيراً قياس حجم بذور اللفت املتبقية يف املخبار والتي متثل حجم
الرغيف.
قياس ارت�ف��اع الرغيف :قيس حجم الرغيف بعد أن مت تقطيعه لشرائح طولية عند
اقصى ارتفاع يف املنتصف ،وسجل االرتفاع بالسنتيمتر باستخدام القدمة ذات الورنية
(عبد الرازق وحامد)2016 ،

احلجم النوعي للرغيف :مت احلصول على هذه القيمة من خالل قسمة حجم الرغيف على وزنه.
■ االختبارات احلسية:
أجريت االختبارات احلسية لعينات اخلبز وفق الطريقة التي وصفها ()Kulp et al, 1985

باستخدام  9محكمني مدربني وذوي خبرة يف مجال التقييم احلسي .استخدم مقياس غير
ُمدرج طوله 15سم ( )Anette K Thybo, 2005إلجراء عملية التقييم للخصائص احلسية
املدروسة.
■ التحليل اإلحصائي
معظم البيانات كانت متوسطات لعدد  5مكررات ،استخدم التصميم العشوائي الكامل
( )CRDباستخدام ( )General Linear Model GLMثم اُتبعت باختبار  Tukeyلتحديد

الفروق املعنوية ما بني املتوسطات مستوى ثقة  ،)P ≤ 0.05( % 5تلك االختبارات أجريت عن
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طريق البرنامج اإلحصائي  .Minitab 16اجلداول والرسومات البيانية أجنزت باستخدام
برنامج (..)Microsoft Excel 2010
■ النتائج واملناقشة
● اخلصائص الفزيوكيميائية لدقيق القمح ودقيق الشعير
أظهرت نتائج االختبارات الكيميائية لعينات دقيق القمح ودقيق الشعير واملبينة بالشكل()1
إن نسبة الرطوبة لدقيق الشعير كانت  ، % 11.59بينما سجل دقيق القمح رطوبة مقدارها

 ، % 9.35حيث يرجع االرتفاع املسجل لدقيق الشعير لعمليات التكييف التي تسبق عملية
الطحن .نسبة البروتني كانت مختلفة ما بني كل من دقيق القمح ودقيق الشعير حيث سجل
األخير نسبة بروتني  % 13.39بينما سجل دقيق القمح نسبة بروتني  ، % 11.87حيث إن نسبة
البروتني هي ما يحدد االستخدامات املمكنة للدقيق املنتج (.)Macritchie,1984

نسبة الدهن لكل من دقيق القمح ودقيق الشعير كانت متباينة ،حيث سجل دقيق الشعير
نسبة أعلى من دقيق القمح كما هو مبني يف الشكل ( )1وقد يرجع سبب انخفاض نسبة الدهن
لدقيق القمح مقارنة مع دقيق الشعير لنسبة االستخالص  % 72التي تعرض لها دقيق القمح
مقارنة بدقيق الشعير ،حيث إن الدهن بالنسبة حلبة القمح يتركز يف اجلنني والذي يتم نزعه
أثناء خطوات الطحن لتجنب تعرض الدقيق لعمليات األكسدة أو مهاجمته من بعض أنواع
االنزميات املحللة للدهن وبذلك تنخفض نسبة الدهن يف دقيق القمح ( .)Henrry 1996نسبة
الرماد لعينة دقيق الشعير كانت  % 2.11بينما كانت يف دقيق القمح  ، % 0.72نتائج اختبار نسبة
الرماد كانت متوافقة مع نتائج دراسة كل (Kahlon et al. 1993؛ اجلبوري )20011 ،حيث اكدت كل
منهما على أن نسبة الرماد بشكل عام تعتمد على نسبة االستخالص والتي أيضا ً انعكست على
نسبة األلياف حيث سجلت عينات دقيق الشعير ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع عينات دقيق القمح.
تأثير اخللط اجلزئي لدقيق القمح بدقيق الشعير على اخلصائص الريولوجية للعجني
نتائج االختبارات الريولوجية باستخدام جهاز الفارينوجراف واملوضحة باجلدول (،)1
أظهرت أن االستبدال اجلزئي لدقيق القمح بنسب مختلفة من دقيق الشعير كان له تأثير
معنوي على بعض اخلصائص املدروسة ،نسبة االمتصاص والتي هي عبارة عن كمية املاء
الالزمة أو التي يحتاجها مخلوط الدقيق (العجينة) للوصول مبنحنى الفارينوجرام خلط
 ،B.U 500انخفضت بشكل تدريجي مع زيادة نسبة اخللط بدقيق الشعير حيث سجل الدقيق
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الشاهد غير املحتوي على أي نسبة من دقيق الشعير أعلى نسبة امتصاص % 64.29
بينما سجل الدقيق املركب ذو نسبة اخللط  % 35بدقيق الشعير  ، % 61.97هذا االنخفاض
التدريجي لنسبة االمتصاص قد يعزى لنوعية البروتني ،النشأ ،طريقة الطحن ،درجة نعومة
الدقيق و نسبة اجللوتني ،كل تلك العوامل لها تأثير يف زيادة نسبة االمتصاص حتى يتمكن
الدقيق من تأسيس الشبكة اجللوتينية ( ،)Hoseny، 1986احلدود املثلى لالمتصاصية بالنسبة
لدقيق القمح تتراوح ما بني  ، % 69.7 – 60.1ويف حال تغير نسبة اجللوتني بإضافة أنواع
أخرى من البروتينات أو النشأ والدهن فإن ذلك يؤدي يف كثير من األحيان خلفض نسبة
امتصاصية الدقيق للماء وهذا ما حصل بالتحديد يف هذه الدراسة عند اخللط بنسب
مختلفة من دقيق الشعير وكذلك توافق مع ما أكده العابدي (.)1995
اختبار زمن الوصول ،عبارة عن الزمن بالدقيقة لوصول منحنى الفارينوجرام خلط
 500B.Uبعد تشغيل اخلالط وإضافة املاء وهو يتأثر بشكل كبير بنسبة اجللوتني ،فسرعة
تكون الشبكة اجللوتينية تؤدي لسرعة وصول العجينة للقوام املطلوب ( ،)Chung,1986ومن
خالل اجلدول رقم ( )1نالحظ .
جدول ( )1اخلصائص الريولوجية لدقيق القمح الصايف ودقيق القمح املستبدل جزئي ًا بدقيق الشعير

العينة

نسبة
االستبد
البدقيق
الشعير

نسبة
امتصاص
املاء

زمن
الوصول
(دقيقة)

زمن
تطور
العجينة
(دقيقة)

زمن
االستقرار
للعجينة
(دقيقة)

زمن
املغادرة
(دقيقة)

معامل
العجن
احلرج
()BU

دقيق القمح
(الشاهد)

0

64.29a

1.96c

3.47d

8.29a

10.84a

37.61d

دقيق مركب 1

5

64.12a

3.19b

4.37c

7.27a

10.30a

40.61d

دقيق مركب 2

15

63.82a

3.71ab

4.82bc

4.14b

8.60b

66.40c

دقيق مركب 3

25

63.17ab

4.21a

5.45b

4.27b

8.11b

81.61b

دقيق مركب
4

35

61.97b

4.47a

6.92a

3.61b

6.91c

93.81a

املتوسطات التي تشترك يف حرف واحد يف كل صف على حدة ال يوجد بينها فروق
معنوية ( )P ≤ 0.05
67

العدد

 -ربيع 2019

إن زمن الوصول لدقيق القمح الشاهد استغرق  1.9دقيقة ،أما أنواع الدقيق املركب
األخ��رى ذات النسب املختلفة من دقيق الشعير تراوحت ما بني  4.47 – 3.19دقيقة،
هذه النتائج كانت متقاربة ومتوافقة مع نتائج دراسة كل من (اجل�ب��وري2011 ،؛ ع�ب��دال��رازق و
حامد ،)2016 ،ارتفاع زمن الوصول للعجائن املحتوية على نسب مختلفة من دقيق الشعير
على نسبة عالية من األلياف التي حتتفظ باملاء وتعيق بروتني اجللوتني للوصول قوام
والذي يترتب عليه ضعف يف الشبكة املتكونة (العابدين .)1995 ،تطور أو نضج العجينة

يعتبر مؤشرا على اكتمال تكون الشبكة اجللوتينية والتي تتطلب إعادة هيكلة األواصر
ثنائية الكبريت الناشئة يف األساس من احتاد كل من بروتني اجللوتينني واجلليادين عن
طريق احلامض األميني السيستئني حتى الوصول للتجانس التام ما بني مكونات العجينة
( ،)Chung,1986من خالل اجلدول ( )1نالحظ أن زمن تطور العجينة يزداد مع زيادة
نسبة اخللط أو االستبدال بدقيق الشعير ،حيث سجل الدقيق املركب  3ذو نسبة اخللط
 % 35بدقيق الشعير  6.92دقيقة والتي تعتبر معنوية (  )P ≤ 0.05مقارنة مع الدقيق
الشاهد وأنواع الدقيق املركب األخرى ،أقل زمن تطور للعجني سجله دقيق القمح الصايف
بزمن  3.47دقيقة والذي كان منخفض بشكل معنوي مقارنة مع بقية أنواع الدقيق املركب
األخرى .ارتفاع زمن التطور للعجينة يعود أساسا ً لعاملني أساسيني ،األولى هي عملية
التخفيف احلاصل لنسبة أو تركيز اجللوتني يف العينة والذي يترتب عليه زيادة يف الزمن
الالزم حلدوث التجانس لكامل مكونات العجينة ،العامل الثاني يرجع لقدرة جزئيات
الشعير على تقليل املاء املتاح واملطلوب الكتمال اخللط والتجانس بسبب مكوناتها املحبة
للماء (Zvonko، 2005؛ اجلبوري .)2011 ،زمن االستقرار هو قدرة العجينة على االستقرار
والثبات على خط  ،500B.Uمن خالل النتائج املتحصل عليها لعينات الدقيق املركب
واملخلوط بنسب مختلفة من دقيق الشعير لوحظ وجود عالقة عكسية بني نسبة االستقرار
ونسبة اخللط بدقيق الشعير حيث إنه كلما زادت النسبة انخفض زمن االستقرار ،من
خالل اجلدول ( )1نالحظ ان دقيق الشاهد سجل أعلى زمن استقرار  8.29دقيقة يليه
الدقيق املركب بنسبة خلط  % 5دقيق شعير بزمن  7.27دقيقة ،بالرغم ان االختالف
بينهما لم يكن معنويا ً ( )P ≤ 0.05إال إنه كان معنويا ً مع باقي عينات الدراسة ،انخفاض
زمن االستقرار والذي يعكس القوة لعجائن الدقيق املركب يرجع النخفاض نسبة اجللوتني،
هذه النتائج كانت متوافقة مع نتائج دراسة كل من اجلبوري 2011،و، Hardeep 2005
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نتائج زمن االستقرار تعكس بدورها زمن مغادرة العجينة خلط  ،500B.Uمبعنى أن العينات
التي سجلت أقل زمن استقرار ذاتها سجلت أقل زمن مغادرة ويرجع السبب أيضا ً لضعف
الشبكة اجللوتينية الناجت عن تخفيف تركيز اجللوتني.
اختبارات االميلوجراف والتي تضمنت قياس درجة حرارة اجللتنة واللزوجة القصوى
شكل (( )2أ ،ب) أشارت لوجود اختالفات معنوية ( )P ≤ 0.05ما بني عينة الشاهد وعينات

الدقيق املركب ما عدا عينة الدقيق ذات نسبة اخللط  % 5بدقيق الشعير .أعلى درجة
حرارة للجلتنة (شكل  ،3أ) سجلها دقيق الشاهد حيث بلغت 63.45°م ،بينما أقل درجة
حرارة للجلتنة كانت 48.70°م سجلها الدقيق املركب ذو نسبة اخللط  % 35بدقيق الشعير،
هذا االختالف املعنوي يرجع يف األساس لطبيعة التركيب البلوري حلبيبات النشا لكل من
دقيق القمح ودقيق الشعير ،حيث إن للتركيب البلوري أهمية كبيرة يف حتديد درجة حرارة
اجللتنة فكلما كان التركيب البلوري أكثر انتظاما ً احتاج لطاقة أكبر حلدوث عملية التشرب
واكتمال عملية التهلم وخصوصا مع مركب األميلوز الذي له دور كبير يف هذه حتديد درجة
حرارة التهلم ألنه من املركبات املسؤولة عن العشوائية يف حبات النشا ( Morrison، 1994؛
 .) Weber، 1973اللزوجة القصوى (شكل  ،2ب) لعينة الدقيق الشاهد سجلت اختالفا
معنويا مع باقي عينات الدقيق املركب ،حيث سجل الدقيق الشاهد أعلى لزوجة قصوى
مقدارها  741B.Uبينما سجل الدقيق املركب

شكل ( :)2تأثير اخللط بنسب من دقيق الشعير على درجة حرارة اجللتنة (أ) واللزوجة القصوى (ب) للعجينة
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بنسبة  % 35دقيق شعير لزوجة قصوى مقدارها  ،B.U 348هذه النتائج مخالفة لنتائج
كل من (Sumner et al، 1985؛  Bhatty، 1986واجل�ب��وري ،)2011 ،ويعزى ذلك إلى أن اللزوجة
القصوى للعجينة تعتمد على نشاط إنزميات األميليز بنوعيها الفا وبيتا ،وإن هذا النشاط
يتأثر بالظروف البيئية والتخزينية للدقيق ( ،)Burkus and Temelli,2005وبشكل عام فإن
االنزميات تواجدها يف حبوب الشعير اكثر منه يف حبوب القمح وان الشعير يعتبر احد
مصادر اإلنزمي الرئيسية وخصوصا يف حالة الشعير املنبت

(.)Morris et al.، 2014

اختبار االكستنسوجراف لقياس كل من خاصية املطاطية ،املرونة وقوة العجينة على
فترات راحة مختلفة

 90 ،45و135

دقيقة كما هو مبني باجلدول ( )2أوضحت ان أنواع

الدقيق املخلوط بنسب مختلفة من دقيق الشعير قد سجل أقل مطاطية مقارنة بدقيق
الشاهد وخصوصا ً خالل فترات الراحة  90و 35دقيقة ،هذا االنخفاض املعنوي امللحوظ

يرجع أساسا ً لضعف الشبكة اجللوتينية نتيجة التخفيف احلاصل ملركب اجللوتني بدقيق
الشعير ،وهذا التأثير يتجلى بوضوح مع ارتفاع نسبة اخللط بدقيق الشعير ،وقد يرجع

السبب أيضا ً النخفاض نسبة امل��اء املتاح بسبب امتصاصها من خالل مكونات دقيق
الشعير ،كذلك زيادة النشاط النزميات البروتينيز يف دقيق الشعير الذي يعمل على خفض
املقاومة خالل فترات الراحة ( ،)Panozzo et al,1991بشكل عام فإن ارتفاع املطاطية
عن احلدود املثلى ُيعد مؤشر على عدم صالحية الدقيق لصناعة اخلبز (،)Azizi، 2004

كذلك من امللحوظ خالل اجلدول ( )2تفاوت قيم نسب املقاومة /املطاطية خالل فترات
الراحة ،هذه النسب تعكس التوازن يف كل من املطاطية واملرونة املناسبة للعجينة لتكون
مالئمة لصناعة اخلبز ،حيث وجد أن نسبة  4 : 2هي األفضل ويف حال انخفضت
عن هذه النسبة يكون العجني مائال للسيولة بسبب ارتفاع نشاط انزميات ألفا وبيتا
اميليز ،ويف حال ارتفعت النسبة عن  4تكون العجينة متصلبة ( ،)Bhatty,1986هذه النتائج

كانت على توافق مع نتائج (اجلبوري ،)2011 ،قوة العجينة والتي متثلها املساحة حتت
املنحنى والتي تقاس بوحدة (سم )2تعكس املحصلة لكل من املرونة واملطاطية فكلما كانت
املساحة أكبر كانت العجينة أقوى وهذا يرتبط بشكل أساسي بكمية ونوعية اجللوتني
يف العجينة (عبدالرازق و حامد ،)2016 ،من خالل النتائج باجلدول ( )2نالحظ أن
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املساحة انخفضت بزيادة نسبة االستبدال بدقيق الشعير وخصوصا ً خالل فترة الراحة

 135 – 90دقيقة مقارنة بدقيق الشاهد إال يف حالة الدقيق املركب ذي نسبة االستبدال
 5و  % 15يف فترة الراحة  45دقيقة فقد سجل  123.67و 126.67سم 2على التوالي
مقارنة بدقيق الشاهد الذي سجل  94.33سم. 2
اختبار الفرمنتوجراف ،أظهرت نتائج ضغط الغاز الناجت من تخمر العجينة (النتائج
غير مدرجة) ان الضغط ي��زداد بشكل تدريجي كلما زادت نسبة االستبدال بدقيق
الشعير وهذه الزيادة ملحوظة خالل أزمنة التخمر املدروسة ،75 ،60 ،45 ،40 ،30 ،15

 150 ،135 ،120 ،105 ،90و 165دقيقة مقارنة مع الدقيق الشاهد .أعلى نسبة لضغط
الغاز سجله الدقيق املركب  % 35حيث كانت قيمته  21.82سم/زئبق عند زمن تخمر
 165دقيقة والذي كان مختلفا بشكل معنوي ( )P ≤ 0.05مع الدقيق الشاهد الذي سجل
ضغط غار مقداره  17.57سم/زئبق ،بالرغم من أن جميع عينات الدقيق املركب بنسب
مختلفة من دقيق الشعير قد سجلت أعلى قيمة من الضغط مقارنة مع ما سجله دقيق
الشاهد إال إن حجم اخلبز كان أكبر يف حالة الدقيق الشاهد والسبب يرجع ملتانة
وجودة بناء الشبكة اجللوتينية ،حيث يعتبر بروتني اجللوتني هو املسؤول الرئيسي عن
احتجاز الغاز الناجت من اخلميرة من خالل الشبكة التي يكونها والتي بدورها تعمل على
زيادة حجم اخلبز الناجت

(.)Burkus and Temelli,2005

االختبارات الطبيعية
وزن اخلبز ،ال��وزن النوعي وحجم اخلبز ،تعتبر من أهم اخلصائص أو الصفات
الطبيعية التي يعتمد عليها لتقييم جودة اخلبز ،نتائج االختبارات لتلك الصفات واملوضحة
باجلدول ( )3تشير إلى أن اخلبز املُنتج من دقيق القمح غير املحتوي على أي نسبة من

دقيق الشعير (الشاهد) قد تفوق على عينات اخلبز املحتوية على نسب مختلفة من دقيق
الشعير وخاصة يف خاصية احلجم والسبب الرئيسي يف ذلك هو احتواؤه على أعلى نسبة
من اجللوتني مقارنة مع باقي العينات املركبة والتي حدث فيها تخفيف لنسبة اجللوتني
نتيجة اخللط بنسب من دقيق الشعير.
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جدول ( :)2تأثير نسبة االستبدال بدقيق الشعير وفترات الراحة على بعض اخلصائص الريولوجية املقاسة بجهاز االكستنسوجراف.
العينة

نسبة
االستبدال
بدقيق الشعير

فترة
الراحة

املطاطية

مقاومة
املطاطية

%

دقيقة

ملم

B.U

املطاطية/مقاومة
املطاطية

املساحة
سم3

دقيق القمح
(الشاهد)

0

144.0b

375.3a

2.61b

94.33b

دقيق مركب 1

5

190.7a

320.7b

1.68b

123.67a

دقيق مركب 2

15

191.3a

139.7c

0.73c

126.67a

دقيق مركب 3

25

74.67c

124.3c

1.67b

22.00c

دقيق مركب 4

35

61.7d

43.3d

0.72c

12.67d

دقيق القمح
(الشاهد)

0

142.5a

516.5a

3.64a

113.83a

دقيق مركب 1

5

156.8a

272.3b

1.75b

78.83ab

دقيق مركب 2

15

133.7a

111.2c

0.91bc

79.50abc

دقيق مركب 3

25

68.8b

93.8c

1.34bc

19.33bc

دقيق مركب 4

35

54.7b

36.3c

0.66c

10.33c

دقيق القمح
(الشاهد)

0

125.1a

692.7a

5.54a

123.1a

دقيق مركب 1

5

104.0b

140.7b

1.35b

18.33b

دقيق مركب 2

15

61.3c

54.1c

0.88c

12.01c

دقيق مركب 3

25

53.1d

37.7d

0.72cd

10.10cd

دقيق مركب 4

35

41.3e

19.3e

0.47d

6.33d

45.00

90.00

135.00

املتوسطات التي تشترك يف حرف واحد يف كل صف على حدة اليوجد بينها فروق
معنوية ( )P ≤ 0.05
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جدول ( :)3تأثير نسبة االستبدال بنسب مختلفة من دقيق الشعير على بعض اخلصائص الطبيعة للخبز
نسبة االستبدال
بدقيق الشعير

حجم اخلبز

وزن اخلبز

%

ملم

جم

دقيق القمح (الشاهد)

0

452.4a

138.6a

3.42a

دقيق مركب 1

5

392.6b

140.8a

3.12b

دقيق مركب 2

15

364.2b

139.8a

2.69c

دقيق مركب 3

25

312.4c

139.0a

2.37d

دقيق مركب 4

35

275.8c

141.2a

2.14d

العينة

احلجم النوعي

املتوسطات التي تشترك يف حرف واحد يف كل صف على حدة ال يوجد بينها فروق
معنوية ()P ≤ 0.05
الزيادة يف وزن اخلـبز كانت طرديــة مع زياد نسبة اخللط بدقيق الشعير ،ويرجع
السبب يف هذه الزيادة لقدرة جزئيات الشــعير املطحون على امتصاص واحتجاز كمـــية
كــــبيرة من املاء ( ، )Trogh et al, 2004بالنسبة للحجم النوعي والذي ميثل احلجم لوزن

ثابت (سم/3جم)  ،فقد سجل دقيق القمح أعلى حجم نوعي مقداره  3.42سم/3جم مقارنة
مع احلجم النوعي لباقي أصناف الدقيق املستبدل جزئيا ُ بدقيق الشعير كما هو كوضح
باجلدول (.)3
االختبارات احلسية
اجل��دول ( )4يوضح نتائج التقييم احلسي للخبز املُنتج من دقيق القمح الصايف
وأصناف الدقيق املركب بنسب مختلفة من دقيق الشعير  25 ،15 ،5و ، % 35ومن
خالل تلك النتائج يتضح أن اخلبز املُنتج من دقيق القمح الصايف قد سجل أعلى دراجات
خالل التقييم يف كافة اخلصائص املدروسة .خاصية احلجم خلبز الدقيق الصايف سجلت
 13.14من  ،15يليه الدقيق املركب بنسبة  25 ،15 ،5و % 35على التوالي ،والسبب يف تفوق
اخلبز املنتج من القمح الصايف يف هذه اخلاصية هو احتواؤه على أعلى نسبة من اجللوتني
مقارنة مع أصناف الدقيق األخرى التي حصل لها تخفيف يف نسبة اجللوتني بسبب عملية
اإلحالل بنسبة من دقيق الشعير ،هذا اإلحالل سبب يف ضعف الشبكة اجللوتينية وبالتالي
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خفض قدرتها على تكوين شبكة جلوتينية متينة تكفل االحتفاظ بغاز  CO2والذي من شأنه
أن يزيد من حجم اخلبز.
جدول ( :)4تاثير االستبدال اجلزئي بدقيق الشعير على بعض اخلصائص احلسية للخبز املنتج
()%

نسبة االستبدال

احلجم

لون القشرة

التجانس السطحي

الشكل العام

لون اللب

طراوة اللب

النكهة

0

13.41a

5

10.21b

15

5.79d

10.08b

9.18b

25

6.90d

10.15b

9.97b

4.11c
3.16c

9.22c

10.07d

35

11.86ab
10.83ab

8.41c

12.78a

13.22a

4.28c

10.86b

7.01b

11.51b
9.89bc
9.25c

11.78bc
10.83cd

10.19b

13.66a

13.52a

13.87a
12.66b

13.23ab
12.99ab
12.88ab

4

11.78b

دقيق مركب

3

12.77ab

دقيق مركب

2

10.87c

دقيق مركب

12.04bc

1

11.55bc

دقيق مركب

14.19a

(الشاهد)

14.17a

دقيق القمح

القبول العام

العينة

املتوسطات التي تشترك يف حرف واحد يف كل صف على حدة ال يوجد بينها فروق
معنوية ( )P ≤ 0.05
لون اخلبز من حيث لون القشرة اخلارجية واللب واملفضل بالنسبة للمستهلك وليس
حسب درج��ة القتامة والتي ت��زداد طرديا مع زي��ادة نسبة ال��ردة يف اللب وفق اجلدول
سجلت لصالح اخلبز املُنتج من دقيق الشاهد أيضا ً بواقع  12.78للقشرة اخلارجية
(ُ )4
و 13.52درجة ،وهذا يفسر تفضيل املستهلك للون الفاحت عن الغامق خصوصا ً فيما
يتعلق باللب الداخلي للخبز ،هذه النتائج توافقت مع نتائج (Trogh et al, 2004؛ Bhatty، 1986
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■ اخلالصة
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن عملية اخللط أو االستبدال اجلزئي لدقيق القمح بنسب
مختلفة من دقيق الشعير  25 ،15 ،5و % 35قد زادت من القيمة احليوية والتغذوية
للدقيق املركب الناجت وهذا ملحوظ من خالل نتائج اجلدول ( ،)1إال إن نتائج االختبارات
الريولوجية أكدت أن الدقيق الصايف من حبوب القمح كانت األفضل مقارنة مع أنواع
الدقيق املركب ،فقد تبني من خالل النتائج أنه كلما ارتفعت نسبة اخللط بدقيق الشعير
كلما تأثرت اخلصائص الريولوجية واحلسية املدروسة بشكل سلبي أكبر .رمبا تكون
النتائج وفق املعايير القياسية لبعض اخلصائص املدروسة كانت ضد عملية االستبدال،
ولكن من وجهة نظر أخرى تتماشى مع اجلوانب الصحية والدراسات العلمية التي تشجع
استخدام منتجات املطحون الكامل ألنواع احلبوب املختلفة تشير إلى أنه كلما زادت نسبة
والدخن وغيرها كلما كانت النتائج
اإلحالل أو االستبدال بدقيق احلبوب مثل الشعير ُ
إيجابية على مستوى الصحة العامة لإلنسان ،وذلك يرجع لكمية األلياف الغذائية
سواء الذائبة منها وغير الذائبة ودورها الفعال يف عالج بعض األمراض داخل اجلهاز
الهضمي ( ،)Dahl and Stewart,2015فقد لوحظ خالل السنوات األخيرة توجه عاملي

لالستفادة من مكونات احلبوب للحد األقصى وهذا انعكس على مبيعات منتجات احلبوب
الكاملة مقارنة بتلك املنتجة فقط من االندوسبيرم .
أخيرا ميكن القول من خالل نتائج هذه الدراسة إن استخدام نسبة يف حدود % 10 – 5

من دقيق الشعير ميكن أن ترفع من القيمة الغذائية للخبز املنتج وتأثيرها على اخلصائص
الريولوجية يكون ضئيال جدا مقارنة باملنافع الصحية املصاحبة لهذا االستبدال.
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