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ةينميلاةيروهمجلاب
1983ةرتفلا لالخلمعلاقئارطو داوملا
داوملا ةيناكمإثيح نم ةمئالم اهنأ دجوو ،م2003
،اهتيجاتنإ لدعمو،اهتعارز
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لضف
تباث ،بلاغ ،
ةيئاهنلا
)أ تكرتمث 14%,ىلإحمقلاةنيعيف
ىتح ةعاس  24ةدملحمقلاةنيع كلذدعب
سناجتت
)بيطرتلاةيلمعمامتا(ةبوطرلا
ىلع
نيلثيإيلوبسيكيفةفرغلا ةرارح ةجرد
حبصتلةبوطرللذفنم ريغ
ةزهاجةروصب
مادختسابحمقلا بوبح نحط مت .نحطلل
Brabender OHGةيربتخملا ةنحطملا
ةبسن تناكوعنصلاةيناملألا Durisburg
صالختسالا
72% .

صاوخلاريدقت مت:فارجونيرافلا
ةيجولويرلا
تانيعل
نيجعلا
نمةرضحملا
ةيسايقلاةقيرطللًاقبطقيقدلا يعون
)AACC, (1976) (21_54يف ةدراولا
مادختساب 1976ماعل
 Brabenderزاهج
متو ،مج 300ضوحلا وذ Farinograph
ليجست
قيقدلاصاصتما تاءارق
ءاملل
نيجعلاجضنتقو Water Absorption ،
ةجرد Time Dough Development،
ىنحنم نم Stabilityةيرارقتسالا
تارابتخالا
ةيئايميكلا
قيقدلل
.مارجونيرافلا
ريدقتمت
:فارجوسنتسكإلا )بنيتولجلاو  ،دامرلاو ،ةبوطرلا
صاوخريدقت مت
نيتوربلاو بطرلا
قيقدلايعوـنيف ،يلكلا
تانيعلةيطاطملا
نمةرضحملانيجعلا
يعون
قيقدلا
ًاقبط
ةقيرطلل
ةيسايقلا
:AACC,يف ءاج املاقبط ةساردلا لحم
زاهجل ةزهجملاةكرشلاليلديفةدراولا
(1976) ( 19-44 ، 10 –18 ، 10 – 38 ،
فارجوسنتسكإلا
Instruction manual
.يلاوتلاىلع1976ماعل ) 11 – 46
ليجستمتو cat. No 1702E ،
تاءارق
طملل ةمواقملا Extensibilityةيطاطملا
نــجعلا
نم Resistance to extensibility ،
ةقيرطلابسحنجعلاةيلمعتمت
ىتلا
،فارجوسنتسكإلاىنحنم
مت نيحيف
يتلااهفصو
ىهو )Matz, (1978اهفصو
باستحا
يبسنلامقرلاةميق
Proportional
ركسلافيضأ ذإ )(Creaming method
ةميق ةمسقجتان ساسأ ىلع Number
لكيفةيطاطملاةميقىلع طملا ةمواقم
ةعرسلاىلعطلخلامتو ،نهدلاىلإنوحطملا
.ةنيع
ةئيطبلا
مادختساب
Kenwoodنجعلاةنيكام
ةكرش نم ةزهجملا Model KM 230
ليكشتلا
زيبخلاةيلمعو
ةيناطيربلا Kenwood LTD Electronic
نمو
ةيرئاد صارقأ ىلإةنيجعلا تلكش
تفيضأمث
ةيقب
ةنيبملاتانوكملا
لودجلايف
ةيواستم
زيبخلاةيلمعتمتو،كمسلاورطقلا
،سناجتلاىتحطلخلامتو )(1مقر
يفو
يئابرهكلانرفلا يف
ةكرش نم زهجملا
قيقدلافيضُأةريخألانجعلا ةلحرم
 195ةرارح ةجردىلع National MFG CO.
.ىرخأقئاقدثالثةدملطلخلارمتساو
.ةقيقد 15ةدملو م± 5°
ريدقت
ةيجولويرلا صاوخلا
نيجعلل
لالخ نم
نم لك
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ةحرتقملاتانوكملا  1.لودج
نيجعلاتاطلخل
لبانسقيقد نمكعكلاةعانصل تدعُأيتلا
ثوحب حمققيقد نمو
32
نزوساسأىلع %
قيقدلا

)مارج(نزولا
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0.40
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1.50
ةريغتم

37.50 ، 62.50 ، 87.50
37.50 ، 62.50 ، 87.50
37.50 ، 62.50 ، 87.50
1.0
0.5
3.75
ةريغتم

تاــنوكملا
قيـقد
نوحطمركس
نـهدلا
ةيرمقنمس
زاتمملاةدبز
ماخمسمستيز
تانوبركيب
مويدوصلا
تانوبركيب
موينومألا
ماعطلاحلم
ءام
تارابتخا
كعكلا ةدوج

ةيسحلاقئارطلامادختسامت
ميوقتل
ةدوج
قسانت ىدم،نوللاتافص
بيكرتلا
ىجيسنلا
تافصلا )1
ةيرهاظلاةماعلا
بيكرتلا رهظم(
يجيسنلا
نمكعكلابلل
نم عطق تس كمسو راطقأسايق مت
قسانتثيح
عيزوت
بيكرتلا
جتانلايماسملا
اهديربتدعبجتنملاكعكلا
ريدقتو ،
ةبسن
)،راشتنالا ةجردةفص نع
ىوتسم(مضقلا
راشتنالا
سـفنل
(Tsenةقيرط بسحعـطقلا
ةجردو،ىلوألاةمضقلا دنعكعكلاةواسق
ةمسقجتان يهو and Hoover, 1973)،
)،هلوانت ةيلمع لالخنانسألانيبهرسكت
سفن كمس ىلع عطق تس راطقأ عومجم
ديدحتمتدقو.معطلا
ةيتآلاتاجردلا
تافصلل
،زيبخلاةيلمع تررك دقوتسلاعطقلا
امك
ةقباسلا
.ىلاوتلاىلع 20, 20, 30, 30%
اذه
تاسايقتيرجُأ
.تارمثالثكمسلاورطقلا
سفنتيرجادقو
ليلاحتلا
نمةلثممتانيعيف
لبانسقيقد نمعونصملاكعكلا
قيقد نمو
تارابتخا )ب
ميوقتلا
يسحلا
ةينقتومولعمسق 1-
ةيلك ،ةيذغألا
ةينميلاةيروهمجلا –ءاعنص ةعماج ،ةعارزلا
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ريضحت ىرجثيح 32،ثوحبحمق
زيمرتو
تاطسوتمميق ) (2مقر لودجلاحضوي
تانيعلا
مدقتل
نيمكحملل
ةقيرطلًاقفو
نيتولجلا  ،دامرلا ،ةبوطرلابسن ميمصتلا
 ،بطرلا
يئاصحإلا
نيتوربلا .ةساردلا هذهيفًاقحالةحضوملا
يتنيعيفيلكلا
ثوحب حمققيقد
تايلمعبماقدقو
ميوقتلا
ةيئاهنلايسحلا
.لبانسقيقد و  32ةرشع
نيبتي و
مدع لودجلا نم
مهباختنامتنيمكحم
ةثالثنيب نم
نيب ) (0.05=αةيونعم قورف دوجو نيرشعو
يف دامرلاوةبوطرلابسنميقتاطسوتم نيمكحملاباختنا دنع يعورثيح ً .امكحم
نيتنيعلاميوقتلا ةعومجم تمضثيحمهتاربخعونت
تبثينيحيف
قوفت
حمققيقدةنيع
فوقوللةعونتمةيعامتجاحئارشيسحلا
ةبسن يف )ً(0.05=αايونعم  32ثوحب ىلع
كالهتسالةيناكمإعسوأ
نيتوربلا مهبيردتمتو،كعكلا
ةبسنويلكلا
نيتولجلا
نع بطرلا
.لبانسقيقدةنيع تانيعلةيسحلا ةدوجلاتافصسايق ىلع
ةفلتخم
تيوكسبلا نم
نم اهءارشمتكعكلاو
حضتي
جئاتن لالخ نم
ريدقت
ةبسن
دامرلا
ميوقتل مهل تمدقوةيلحملاقوسلا
يتنيعيف اهتدوج
قيقدلا
ةنيبملا
)(2مقرلودجلايف
ةحوتفمشاقنتاسلج لالخ ًًايسح
) (0.05=αيونعمقرف روهظ مدع ،هالعأ ىدمىلع
نيعوبسأ
ميوقتلاتايلمع ءارجإلبق
يتميقنيب يسحلا
ةبسنيطسوتم
يتنيعيف دامرلا
ةيلعفلا
تانيعل
كعكلا
.
،لبانسقيقد
نكميو 32.ثوحب حمققيقدو
فينصت
،لبانس نم لكقيقد
32ثوحبحمقو
ليلحتلا
يئاصحإلا
فينصتلًاقفويناثلا عونلا نم هنأ ىلع
فينصتبةصاخلا
قيقدلا
بسحب
تافصاوملا لماكلايئاوشعلاميمصتلا مدختسا
و  (Matz, 1978).هدروأ امك دامرلاىوتحم
)Completely Randomized Design (CRD
جئاتنلاتللحو
رثأتت دامرلاةبسن نأ ىلإ ةراشإلا ردجت بسحتاطسوتملاةنراقمل
يتلا
صالختسااهساسأىلعمت
قيقدلا
ةبسنلاب دنع دودحلاددعتم  Duncanنكندرابتخا
املكف .نحطلاتايلمع لالخحمقلا نم
تناك
,1989).ينادهشملا)5%.لامتحاىوتسم
ةبسن
صالختسا
قيقدلا
ىلإ كلذ ىدأ،ةيلاع
جئاتنلا
ةشقانملاو
نيتوربلاو دامرلا نم لكةبسنءاقب
ريغ
يمربسودنالا
قيقدلايف
صلختسملا
نيتيلاع
تارابتخالا
ةيئايميكلا
قيقدلل
عبطلابكلذو (Hinton, 1962).
ةردق نمديزي
قيقدلا
تايلمع لالخ ءاملاصاصتما ىلع
ةينقتومولعمسق 1-
ةيلك ،ةيذغألا
ةينميلاةيروهمجلا –ءاعنص ةعماج ،ةعارزلا
ريوطتوثوحب ةرادإ 2-
جتنملا
ةكرشلاب
ةينميلا
ةعانصلل
ةراجتلاو
ةينميلاةيروهمجلا،زعت –ةدودحملا
ربمفون 7ىفثحبلاملس(
)2004
ربمسيد 3ىفثحبلاىلعقفوو(
)2004

7

كعكلاةدوجلةنراقم
راشتنالا لدعم عفر يف مهست
تيوكسبلل
ربتعتو .حمقلاقيقد نمعونصملا
ةبسن
نيتولجلا
قيقدلايفبطرلا
ىلعًاديج ًارشؤم
نيتوربلاةيعون ةدوج
قيقدلايف
لمعتسملا
يف
تيوكسبلاةـعانص
نيتولجلامهسيثيح ،
يف
نيسحت
تافصضعب
.تيوكسبلايفةدوجلا

،نيجعلا دادعإ
اهيف بوغرمةريغةفص هذهو
.تيوكسبلا ةعانصيف
ىرخاةيحان نمو
ربتعي
قيقدلا
ةبسنىلعيوتحملا
نيتورب
7–8
تيوكسبلاةعانصلًابسانم %
(Aichele,
ًاضيأ ) (Gaines, 1985حضوأ دقو 1981).
ةبسن نأ
نيتوربلا
قيقدلايف
ىوتسملا اذهدنع
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تارابتخالاضعبطسوتم  2.لودج
ةيئايميكلا
ثالثل
تانيعل تارركم
قيقدلا
ىتلا
)ةنيع مج/100مج(ةساردلاتحت
هتبسن
قيقدلايفةيوئملا
32ثوحب

صئاصخلا
ةيئايميكلا

لبانس

a12.00

a12.50

a0.58

a0.53

a38.00

b30.00

11.80a

8.90b

ةبوطرلا
دامرلا
نيتولجلا
بطرلا
نيتوربلا
يلكلا
)(5.7 N

هسفنفرحلالمحتيتلاماقرألا
فلتخت ال
ضعبلا نعاهضعب نعايونعم
رابتخابسحب
5 % .لامتحاىوتسمتحتدودحلاددعتم Duncanنكند

ةيرارقتسالا
عافتراىزعي نأنكميو .
نيتاه
نيتميقلا
نيجعلاتانيعيف
قيقد نمةرضحملا
نمقيقدلا ىوتحمعافترا ىلإ 32ثوحب
نيتوربلا
نيتولجلاةبسنوهتيعونويلكلا
بعلتثيح  ،بطرلا
نيتوربلاةيعونوةيمك
ىلعقيقدلا ةردقديدحت يف ًاماه ًارود
فقوتت نيح يف ،ءاملا صاصتما
ةجرد
ةيرارقتسالا
نيجعلل
ةيثارولا لماوعلا ىلع
حمقلل
ةبسنو
نيتوربلاةيعونو
.اضيأ
ةميقضافخنا نإف ىرخا ةيحان نمو
يئاملاصاصتمالا لدعميتءارقطسوتم

ترابتخا
تافصلا
ةيجولويرلا
نيجعلل
جئاتن ) (3مقر لودجلاحضوي
تارابتخا
تافصلاضعب
ةيجولويرلا
نيجعلاتانيعيف
،لبانسقيقد نمةدعملا
ثوحبحمققيقد نمو
تارابتخاجئاتن لالخ نمحضتي 32.
فارجونيرافلا
ةنيبملا
نأ لودجلاسفنيف
نيجعلاتانيع
32ثوحبقيقد نمةرضحملا
نمةرضحملانيجعلاتانيع نعتزيمت دق
عافترابلبانس قيقد
لدعم ميق طسوتم
ةجرد طسوتم ةميقو يئاملاصاصتمالا

ةينقتومولعمسق 1-
ةيلك ،ةيذغألا
ةينميلاةيروهمجلا –ءاعنص ةعماج ،ةعارزلا
ريوطتوثوحب ةرادإ 2-
جتنملا
ةكرشلاب
ةينميلا
ةعانصلل
ةراجتلاو
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ربمفون 7ىفثحبلاملس(
)2004
ربمسيد 3ىفثحبلاىلعقفوو(
)2004

141
ةيبرعلاتاعماجلاداحتا ةلجم
تاساردلل
ثوحبلاو
، 13(1) ، 141 - 157ةرهاقلا ،سمشنيع ةعماج ،ةيعارزلا
، 2005

ةيرارقتسالا ةجردو
ةءارقلا نا ىلا ةراشالا ردجتو اذه  32،نيجعلا تانيع يف
ةجردتاءارقل ىدملضفأ يه ) (1 - 2دعي نأ نكميلبانسقيقد نم ةرضحملا
قيقدلا نمعونلا اذه نأىلع ًارشؤم
ةيررقتسالاربتعي
نيجعلل
تيوكسبلاةعانصلمئالملا
ثوحبقيقد نمكعكلاةعانصل ةمئالمرثكأ

ةينقتومولعمسق 1-
ةيلك ،ةيذغألا
ةينميلاةيروهمجلا –ءاعنص ةعماج ،ةعارزلا
ريوطتوثوحب ةرادإ 2-
جتنملا
ةكرشلاب
ةينميلا
ةعانصلل
ةراجتلاو
ةينميلاةيروهمجلا،زعت –ةدودحملا
ربمفون 7ىفثحبلاملس(
)2004
ربمسيد 3ىفثحبلاىلعقفوو(
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تافصلاضعبطسوتم  3.لودج
ةيجولويرلا
ثالثل
لبانسقيقد نم تارركم
32ثوحبقيقدو
تارابتخا
فارجوسنتسكالا

عوـن
قيقدلا

تارابيخا
فارجونيرافلا

مقرلا طمللةمواقملا ةيطاطملاةيرارقتسالا صاصتمالا جضنلاتقو
)( %يئاملا )ةقيقد(
)ةقيقد(
يبسنلا)ردنباراب ةدحو( )ملم(
2.23

250

112

2.60

62

1.50

لبانس

1.30

208

160

3.40

69

1.20

ثوحب
32

(Leena et al 1991; Grassley, 1993).

مقرلاةميقطسوتم نأ دجو ثيح،نيجعلا
ةيرارقتسالا ةجرديتءارق ناثيحو
يبسنلا تانيعل
تانيعل
قيقد نمةرضحملانيجعلا
نم )ً(0.05=αايونعم لقأ  32ثوحب قيقدو 32ثوحبقيقد نم ةدعملانيجعلا
اهتاليثم ةجردللضفألا ىدملا نم ىلعألبانس
انهو.لبانسقيقد نم ةرضحملا
ةيرارقتسالا
ةمئالمرثكأ 32ثوحبقيقدنأبلوقلانكمي نإف ؛اهيلا ةراشالاقباسلا
ةيرارقتسالا ةجردةءارقىلعدامتعالا
لبانسقيقد نم قيقدلل
فالخىلع،كعكلاةعانصل
لمعتسملا
تارابتخاجئاتن لالخ نمنيبت ام ةساردلا هذهيـفكعكلاةـعانصل
فارجونيرافلا ىلعديحولاوبسانملا رشؤملانوكيال دق
قفتتو .هالعأ
جئاتن
تارابتخا
لمعتسملاقيقدلا ةدوج ةجرد
فارجوسنتسكالا ةعانصيف
تانيعل
نيجعلا
نمةرضحملا
.تيوكسبلا
راشأ ام عمةساردلا هذهيف 32ثوحبقيقد
هيلإ تارابتخاجئاتن لالخ نمحضتي
ةميق نأ حضوأثيح Aichele, 1981) )،
فارجوسنتسكالا
ةنيبملا
يبسنلامقرلا )(3مقرلودجلايف
ةبيرقنوكت
.حيحصلادحاولا نم
نيجعلاتانيع نأ
يتفص نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ثوحبقيقد نمةرضحملا
ةيطاطملا
اهتاليثم نعتزيمت دق 32
ةوقبةطبترمنيجعلا يف طملا ةمواقمو نمةرضحملا
عافترابلبانسقيقد
نيتولجلا ةيطاطملاةبسن ةءارق
ةبسنو
،نيتوربلا
ًاليلددعيكلذلعلو
ةعانصل ًامئالم  32ثوحبقيقد نأ ىلع سكعنا دقو .طملا ةمواقم ةءارقضافخناو
يبسنلامقرلاةميقىلعكلذ
ةبوسحملا
ً.اضيأكعكلا تانيعل
ةينقتومولعمسق 1-
ةيلك ،ةيذغألا
ةينميلاةيروهمجلا –ءاعنص ةعماج ،ةعارزلا
ريوطتوثوحب ةرادإ 2-
جتنملا
ةكرشلاب
ةينميلا
ةعانصلل
ةراجتلاو
ةينميلاةيروهمجلا،زعت –ةدودحملا
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)2004
ربمسيد 3ىفثحبلاىلعقفوو(
)2004

141
ةيبرعلاتاعماجلاداحتا ةلجم
تاساردلل
ثوحبلاو
، 13(1) ، 141 - 157ةرهاقلا ،سمشنيع ةعماج ،ةيعارزلا
، 2005

تارابتخا
كعكلا ةدوج
تافصلاضعب )أ
ةماعلاةيرهاظلا
ميقتاطسوتمحضوي ) (4مقر لودجلا
نم ةلثممتانيعل كمسلاورطقلاتاسايق
32ثوحبقيقد نمةعونصملاكعكلا تادحو
ًاضيأ لودجلاحضويو.لبانسقيقد نمو
ةبسنميقتاطسوتم
راشتنالا
تانيعلل
.اهسفن

ةينقتومولعمسق 1-
ةيلك ،ةيذغألا
ةينميلاةيروهمجلا –ءاعنص ةعماج ،ةعارزلا
ريوطتوثوحب ةرادإ 2-
جتنملا
ةكرشلاب
ةينميلا
ةعانصلل
ةراجتلاو
ةينميلاةيروهمجلا،زعت –ةدودحملا
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كعكلاةدوجلةنراقم
ةبسنميقتاطسوتم نم ) (0.05=αراشتنالاةبسن ةميق ناركذلاب ريدجلاو
راشتنالا
لمعتست
ريثكيف
كعكلل سايقل ًارشؤم لاوحألا نم
قيقدلا نمعونصملا
هسفن
ةفاضإ عم
مسمسلا تيز" نهدو"زاتمملا ةدبز" نهد ةعانصللمعتسملاقيقدلا ةدوج ةجرد
تيوكسبلا
ًًًًً امك"،ماخلا حمقلا عون نم لكبعليو ،
ًًًًًًًًًًً ًًً ًً
ًً
ًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًً ةبسنو (Miller and Hoseney, 1997)،
ًًًًًًًًًًً
نيتوربلا
(Miller et al 1996) ، ًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًً25%هيفيلكلا
"ًًًًًًًًًًً" ًًً ًً عفر ىلعدعاستيتلا ىرخألاتانوكملاو
ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًً لالخ ءاملا صاصتما ىلعقيقدلا ةردق
ًًًًًًً ًًًًً ًً )(0.05=α
ًًًًًًًً  (Kaldy et al 1991)،نجعلا ةلحرم
ًً ًًًًًًًً ًًًًًًًًًًً
ةفاضإلاب
ًًً ًً ًًًًًًًًًً ًًً ًًًًً 25%فنصيف ىرخأةيثارو لماوعىلإ
ًًًًً ًًًً ًًًًً.نم ًامهم ًارود)(Abboud et al 1985bحمقلا
ًًًًًًً ًًًًًًً ًً
ريثأتلاثيح
تاريغتلا ىلع
ًًًًًًًً ىلعأرطتيتلا
ًًًًًً
قيقد نمًًًًًًًًًًًًً
تيوكسبلا كمسو رطق
ًًًًًً ًًًًً ًًًً  32،ثوحب حمق .زيبخلا ةلحرم لالخ
ًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًً ) (0.05=αىوتسمومدختسملا نهدلا عونبعليو اذه
هتفاضإ
نيجعلل
اذه ىف اماه ًارودًاضيأ
"ًًً ًًًًًًًًًًً".
حضتي
نأًاضيأ )(4مقرلودجلا لالخ نم
نأىلإ )) Hoseney, 1986راشأ دقو.هاجتالا
تناك
قيقدلفاضملا نهدلاعون
راشتنالاةبسنةميقلطسوتم ىلعأ ةلحرم لالخحمقلا
كعكلل
لبانسقيقد نمةعونصملا
دنع
ريضحت
تانيعلتيوكسبلاةعانصلنيجعلاتانيع
"،ةيرمقلا نمس" نهد نم 35%ةفاضإ
عمو
ءافضإيفمهسي
ةيكيتسالبةيصاخ
نيجعلل
امم
هبايسنا لهسي
) (0.05=αيونعمقرف كانهنكي مل كلذ لالخهراشتنا لدعمعفرو
كعكلا
تانيعلةصاخلاكلتوةميقلا هذهنيب Abboud et alراشأ امك .ةزابخلا ةلـحرم
هسفن
نهدةفاضإ دنع
ةرصقملا نوهدلاةيعون نأىلإ ))1985a
قيقدلا نمةعونصملا سيل
ريثأت اهل
ةبسنىلع
راشتنا
ىوتسمسفن دنع "ماخلامسمسلا تيز"تيوكسبلاةنيجع
،زيبخلا ةلحرم لالخ
.ةفاضإلا ةقالع كانه نأ الإ
ةيئايزيفلاتارابتخالاجئاتن لالخ نم
لدعمو فاضملا نهدلاةبسننيب ةيدرط
 (4)،مقر لودجلايف
راشتنا
.تيوكسبلا
نيبتيو
ةنيبملاكعكلا ةدوجل لودجلا لالخ نم
ةبسنميقتاطسوتمتوافتمغرب هنأ
نيبتي راشتنالاةبسنميقتاطسوتم نأ ) (4مقر
نيب
عونصملاكعكلاتانيع
قيقد نم
كعكلل
عونصملا
راشتنالا عم 32،ثوحبحمققيقد نم
"ةيرمقلا نمس" نهدةفاضإ
تايوتسمب
دنع نوهدلا نم يأةفاضإ عم 32،ثوحب 15%
نأ الإ ؛35%و 15% ، 25%
تايوتسملا ًايونعم ىلعأ تناك ، 25% ، 35%
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لضف
تباث ،بلاغ ،
تناكو اذه .ماخمسمس تيزمادختسا عم
ميقلتاطسوتم ىلعأ
ةعومجمل ىهنوللا
ةيرمق نمساهيفمدختسملاكعكلاتانيع
قيقدلا نمةعونصملاو
.هسفن
ظحول دقو اذه
قوفت
نيتنيعلاكعكنول
نيتيوتحملا
25,ىلع
)ً(0.05=αايونعم ماخمسمستيز نم 35%
ةيقب كعك نول نع
ىرـخألاكعكلاتانيع
قيقدلا نمةعونصملا
.لبانس
ىلإكلذىزعيو
تالعافت ثودح
ةجتانلادرالـيم
عافترا نع
ةينيتوربلا داوملا
ةيتارديهوبركلا داوملاو
ىلإهضرعتمدعل ماخلاتيزلايفةدجاوتملا
قـيورتلاتايلمع نمةيلمع يأ
)ةيفصتلا(
 (Pyler,ماخلاتيزلاىلع ةداعيرجتيـتلا

ةميقلطسوتمىلعأ
ةبسن
راشتنا
تانيعلتناك
دنع 32ثوحبقيقد نمةعونصملاكعكلا
ثيح"،ةيرمقلا نمس" نهد 35%ةفاضإ
فلتخت ملو 9.52 ،ةميقلاكلتتغلب
هذه
ميقطسوتم نع )ً(0.05=αايونعمةميقلا
ةبسن
راشتنالا
تانيعل
نمةعونصملاكعكلا
لبانسقيقد
اهسفنةفاضإلاىوتسم دنع
نم
ةعانصناكمإلاب هنأ ًاذإلوقلانكمي .نهدلا
قيقد نم ةدوجلا نمةزيمتم ةجرد وذ كعك
نيجع ةطلخ دادعإ دنع  32ثوحب حمق
مادختسابةبسانم
نمس" نهد 35%ىوتسم
".ةيرمقلا

1973) .

تارابتخا
ميوقتلا
يسحلا

قلعتي ام لوحو
قسانتىدمب
بيكرتلا
نيبي
جئاتن ) (5مقر لودجلا
ىجيسنلا تارابتخا
نمةعونصملاكعكلاتانيعيف
ميوقتلا
تافصليسحلا
،لبانسقيقد قسانت ىدم ،نوللا
نيبتي
مدع )(5لودجلا لالخ نم
بيكرتلا
ىجيسنلا
مضقلا ،
نيبةيدرطةقالع دوجو تانيعيفمعطلا ،
نهدلاةفاضإىوتسم
لبانسقيقد نمةعونصملاكعكلا
قسانتةميقطسوتمو قيقد نمو
بيكرتلا
ىجيسنلا
الإ ،
ةعنصملاكعكلاتانيع ةعومجم نأ 15% ، 25% ،ةفاضإ عم  32،ثوحب
ةبسنب
دق ماخمسمستيز نم "، 15, 25, 35%ةيرمقلا نمس" نوهدلا نم لك نم 35%
تاطسوتمبتمستا تاطلخل "ماخمسمستيز" "،زاتمملاةدبز
اهفالتخا مدع عم،ىلعأ
نيجعلا
حضتي.قيقدلايعون نمةدعملا
يتميق نع )ً(0.05=αايونعم نم
قسانت
بيكرتلا ةفصميقتاطسوتم نأ لودجلا اذه لالخ
ىجيسنلا
نيتنيعلاكعكل
نيترضحملا
تانيعلنوللا
مادختساب تانيع نمةعونصملاكعكلا
ةدبزوةيرمقنمستيز نم 35%
نيجعلا
لبانسقيقد نمةرضحملا
ناتعونصملا وزاتمملا تديازتدق
قيقدلا نم
،هسفن
ديازت عم
عافتراىلإكلذىزعي نأنكميو .نهدلا نم عون لكةفاضإىوتسم
ةبسن
ةعبشملاريغةينهدلا ضامحألا عونصملاكعكلاتانيع ةعومجمتمستادقو
قيقدلا اذه نم
ةيرمقلا نمسةفاضإ عم
ةطلخل
نيجعلا
ةبسنب
تاطسونمب 15, 25, 35%
لقا
ةعومجمل نوللاميقتاطسوتم نم نولل
سفنبةرضحملاكعكلاتانيع
بسنلا
ةقباسلا
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كعكلاةدوجلةنراقم
مسمسلاتيزيف
ضماحلثمماخلا
نيتنيعللنوللا
ناتيوتحملا
نم 25, 35%ىلع
Linoleicكيلونيللا
كيتملابلاو
نم )ً(0.05=αايونعم ىلعأ ةيرمق نمس يتلاو Pamitic
للقت
تاطابترالاصرف
نيب
ءاشنلا
يتميق نيتوربلاو
نيتنيعللنوللايطسوتم
ناتيوتحملا
يلاتلابو
ةكبشفاـعضإ
نيتولجلا
ءاـطعإو
بسنلاسفنىلع
لبانسقيقد عمنكلو
مغرب
زيمتتةنيجع
تافصب
ةعانصلةمئالم
متقيقدلا يعون نمةعونصملاكعكلا نأ
تيوكسبلا
و )(Brenda et al 1979
عينصت فورظتحتهجاتنإ
ً.امامتةلثامتم
Destefanis and Ponte , 1976 ) .
رييغت نأ ًاذإلوقلانكمي
قيقدلاعون
لبانس نم
ةبسنلابو
ةفصل
دقف،معطلا
تيبثت عم 32ثوحبقيقد ىلإ تانيع نأ دجو
ةفاكبسن
لبانسقيقد نمةعونصملاكعكلا
عينصتلاتايلمع ءارجإو،تانوكملا ةيوتحملاو
تحت
ةجردنسحت ىلإ ىدأ دقةلثامتم فورظ تناكةيرمق نمس نم 15, 35%ةبسنىلع
قيقد نمةعونصملاكعكلاتانيعلنوللا ىتميقطسوتم قوفت ثيحً،الوبقرثكأ
ثودح ىلإ ىزعي دق كلذو  32،ثوحب ةيقب نع )ً(0.05=αايونعم امهل معطلا
تالعافت ىرخألا كعكلا تانيع ميق تاطسوتم
ةبسنعافترا نعةجتانلا دراليم
قيقدلا نمعونصملا
.هسفن
نيتوربلا كلذىزعي دقو
يلكلا
امبةنراقم 32ثوحبقيقديف
،مدختسملا نهدلاعونىلإ
عيشيثيح
لبانسلاقيقديفهيلع وه مادختسا
.
ةيرمقلا نمس
ريثكةعانصيف
تازوبخملا نم
ريشتو
جئاتنلا
مدع نممغرلاب هنا ىلا
تافالتخا دوجو ةريغصلا لماعملاو،عناصملاىوتسم ىلع
ةريبكةيونعم
ىدمميقنيب
ةيروهمجلابلزانملاو
ةينميلا
.
قسانت
بيكرتلا
ىجيسنلا
تاطسوتمل
تانيع
جئاتن لالخ نم
تارابتخا
ميوقتلا
ةنيبملا 32ثوحبقيقد نمةعونصملاكعكلا يسحلا
تانيعل
ميقلا نأ الإ ؛)(5لودجلايف 32ثوحبقيقد نمةعونصملاكعكلا
نيتنيعلل ةصاخلا
ةنيبملا
حضتي  (5)،مقر لودجلايف
ةنيعلاو ةيرمق نمس  35%نمةرضحملا ميق نأ
ةيوتحملا ةعومجملا تانيع تاطسوتمل نوللا
ماخلامسمسلاتيز نم 35%ىلع
ةبسنبةيرمق نمس دوجوىفةرضحملا
،ناتيواستماتناك 15,
اهنم لكةميقتغلب ثيح
ةميقلاكلتو  15.60،نوللاتاطسوتمميق نم لقأ 25, 35%
ةفلتخمريغاهنكلىلعأ
تانيعل
سفنبةرضحملا ةعومجملا
بسنلا
ميقلا نع )ً(0.05 = αايونعم عم
لصحتملا
اهيلع
مادختسا
يتنيعل نوللاميق نمىلعأو ماخمسمستيز
لبانسقيقد نمعونصملا كعكلا
ةبسنسفنىلعىوتحملاو ةرضحملاتانيعلا ةعومجمتاطسوتمل
نسحت نإ  .نهدلا
مادختساب
قفتي كلذو .زاتمملاةدبز
بيكرتلاقسانتةفص ام عم
ىجيسنلا
تانيعيف
جئاتن هترهظأ
ميوقتلا
تانيعليسحلا
عم 32ثوحبقيقد نمةعونصملاكعكلا كعكلا
لبانسقيقد نمةعونصملا
ةنيبملا
لامعتسا لودجلايف
ةيرمقلا نمس نهد نم 35%
نهد وأ
،هسفن
يتميق نأ ظحول دقو اذه
بيكرتلا ىلإىزعي دق ماخلامسمسلا تيز يطسوتم
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لضف
تباث ،بلاغ ،
يئايزيفلا
يئايميكلاو
ةيبرعلاعجارملا َ:الوأ ثيحةرصقملانوهدلل
رود اهلنمسلاكةرصقملا نوهدلانأب دجو
و نسح دومحم  ،ينادهشملا ةيلمع ءانثا ءاوهلا زجح يفريبك
ديشقتلا
يتلا Creaming
ناولع لامك  ،ينادهشملا ةيوهتلايف رود اهل
(1989).
ييييي
فلخ دقو ،جزملاةيلمعانثا ءاوهلاصاصتماو
ةعبطم .ييييييي يييييي
زيبخلاقيحاسم بناج ىلإ كلذمهسي
دادغب  ،يلاعلا ميلعتلا يف
.قارعلا ةيروهمج  ،معانببحت ءاطعإو تازوبخملاخافتنا
تاجتنملل
اقالوس ,اقالوس( راشأ دقو ،ةزوبخملا
ييييي (1990).ايوب دجمأ ،
ةدبزللنأب )1990
ةيلباق
ةيريصقت
.ييييييييي ةضفخنم
ميلعتلا ةرازو
يلاعلا
ثحبلاو
.يملعلا
ةعماج
،لصوملا
ةيروهمج
.قارعلا
ببسبنمسلايفهيلع وهامبةنراقم
ضافخنا
يييييييي
ييي  (2003).دمحاحالص ،نالعش ىلع تنروقام اذإةدبزلايف نهدلاةبسن
يييي
ييييييي
يييييي
ييييييييي
يييييي
ةيلباقلا نأ امك ،نزولا ةدحو ساسأ
ةيديشقتلا
ييييي
ييييييييي
يييييي
يي
ةدبزلل
يييييييييايبسنةضفخنم Creaming ability
ييييي
ييييييي
(1983 - 2003).
ببسب
قيضلا ىدملا
يييي ةدبزلا هدنعنوكت يذلا
ثوحبل
تاعفترملا
ىطسولا
حضتيو،ةندلةلاحب
ةيميلقإلا ةطحملا ) (5لودجلا لالخ نم
ةرازو ،يعارزلاداشرإلاو
ثوحبلاةئيه  ،ةنيعلمضقلاةفصطسوتم ةميق نأًاضيأ
.ةينميلاةيروهمجلا ،يرلاوةعارزلا لامعتسا عم 32ثوحب نمعونصملاكعكلا
:ايناث ًايونعمىلعأتناكةيرمقلا نمس نهد 35%
ةيزيلجنالاعجارملا
ةيقب نم )(0.05=α
ةفصلاميقتاطسوتم
اهسفن
ةيقبيف
،تانيعلا
 AACC. (1976). Approved Methods ofفلتخت مل اهنأمغرب
American Association of Cereal
 Chemists. ST. Paul, MN., USA.ةفصةميقطسوتم نع )ً(0.05=αايونعم
مضقلا
ةنيعل
 Abboud, A.M.R.C.; G.L. Rubenthalarلبانسقيقد نمةعونصملاكعكلا
R.C. Hoseney (1985a). Effect of fat
 andامأ.ةيرمقلا نمس نهد 25%لامعتسا عم
in sugar-snap cookies and evaluation of
 tests to measure cookie flour quality.كعكلاتانيعل معطلاةفصميقتاطسوتم
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QUALITY COMPARISON BETWEEN COOKIES MADE ON A
LABORATORY-SCALE LEVEL FROM SNABLE WHEAT
FLOUR AND FROM RESEARCH-32 WHEAT FLOUR
CULTIVATED LOCALLY IN YEMEN

[7]
Jalal A. Fadhle1; Abduljalil D.S. Ghaleb1 and Jamil A. Thabet2
ABSTRACT
A sample of wheat grain var. Research-32, cultivated locally in the Republic of
Yemen was treated and milled into flour of 72% extraction. Main chemical
components of the flour were determined, then the flour was portioned out to three
sets. Each set was made into dough with similar constituents except the type of fat,
where Al-Kamaria ghee, Al-Mumtaz butter and Crude sesame oil were added to the
first, the second and the third sets respectively. Three samples of each set with levels
of 15, 25 and 35 % were prepared. Rheological properties of the dough were tested
and compared with those of dough samples made of SNABLE wheat flour, which
were prepared and treated under similar conditions. Physical and organoleptic
characteristics of cookies made of both Research-32 and SNABLE flours were
evaluated also. Results indicated that concentrations of total protein and wet gluten
in Research 32 wheat flour were found to be significantly (0.05=α) higher than those
of SNABEL flour. Though of their high values of water absorption and degree of
stability, Research 32 dough samples were characterized with moderately low
calculated proportional number, which indicates the suitability of Research 32 wheat
flour for use in making cookies of good quality. Statistical analyses of data obtained
through testing physical and organoleptic properties of cookies made of Research 32
dough mix with 35% fat showed that cookies were found to be of high and
acceptable quality among Yemeni consumers at 0.05 level of significance.
Key words: Research 32 wheat flour, SNABLE wheat flour, Cookies, organoleptic.
Physical and chemical properties
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