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 تأثير اضافة بذور الحمبة والحمبة المنبتة عمى الخهاص الكيميائية لطحين الحنطة

 

 مينا مدحت عبد الههابأ.م.د. صبيحة حدين الجبهري                                       

 جامعة المهصل/ كمية الزراعة والغابات/ قدم عمهم االغذية والتقانات االحيائية

 
 (65/4/6261، قبل لمشذخ في  65/3/6261)قجم لمشذخ في 

 
 الخالصة

تست دراسة بعض الخؾاص الكيسيائية والفيديائية لسدحؾق الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة ومقارنة     
ات الكيسيائية ليا )الخطؾبة ،البخوتيؽ ،الجىؽ ،الخماد ،الكاربؾىيجرات ( مع طحيؽ ندب السكؾن

الحشظة وتؼ دراسة تاثيخ التشبيت عمى الخؾاص الكيسيائية واالحساض االميشية والسعادن و إنتاج 
الظحيؽ السخكب باستبجال جدئ لظحيؽ الحشظة مع مدحؾق الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة بشدب 

بيشت نتائج التحميل الكيسيائي ارتفاع محتؾى الحمبة السشبتة مؽ البخوتيؽ والخطؾبة % حيث 5,6
والخماد وانخفزت ندبة الجىؽ والكاربؾىيجرات مقارنة مع الحمبة غيخ السشبتة كسا اعيخ تقجيخ 
محتؾى العشاصخ السعجنية ارتفاع مدتؾيات الكالديؾم والفدفؾر والبؾتاسيؾم في الحمبة السشبتة 

ة مع الحمبة غيخ السشبتة و اعيخت الجراسة ان محتؾى االحساض االميشية ارتفع في مدحؾق مقارن
الحمبة السشبتة مقارنة مع الحمبة غيخ السشبتة وطحيؽ الحشظة حيث بمغت ندبة االحساض االميشية 

غؼ مقارنة مع مدحؾق الحمبة غيخ السشبتة 122غؼ/ 33.8االساسية لسدحؾق الحمبة السشبتة 
 64.87غؼ و 122غؼ/ 67.56لحشظة حيث بمغت االحساض االميشية االساسية فييسا وطحيؽ ا

غؼ عمى التؾالي وانخفض مجى قبؾل المؾن بديادة ندبة االستبجال حيث كان المؾف 122غؼ/
% مؽ الحمبة السشبتة اكثخ تكبال ألعزاء لجشة التقييؼ مؽ ندبة االضافة 6السرشع مؽ اضافة 

5 . % 

 : الحمبة ، الخؾاص الكيسيائية لمحمبة، طحيؽ الحشظة .  الكممات المفتاحية

Effect of Adding Fenugreek and Sprouted Fenugreek Seeds 

on the Chemical Properties of Wheat Flour 

                                           
)مستل من رسالة ماجستري الباحج الثاني. 
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Abstract  
 

   In this research, some chemical and physical properties of sprouted and 

non-sprouted fenugreek powder were studied and the proportions of its 

chemical components (moisture, protein, fat, ash, carbohydrates) were 

compared with wheat flour. The effect of sprouting on chemical 

properties, amino acids, minerals and the production of compound flour 

by substituting a molecule of flour was studied. Wheat with sprouted and 

non-sprouted fenugreek powder at rates of 5.2%, where the results of 

chemical analysis showed a high content of sprouted fenugreek from 

protein, moisture and ash, and a decrease in fat and carbohydrates 

compared with non-sprouted fenugreek. The study showed that the 

content of amino acids increased in the sprouted fenugreek powder 

compared with the non-sprouted fenugreek and wheat flour, where the 

percentage of essential amino acids for the sprouted fenugreek powder 

reached 33.8 g/100 g compared with the non-sprouted fenugreek powder 

and wheat flour, where the essential amino acids in both of them 

amounted to 27.52 g/100 g and 24.87 g/100 g, respectively, and the color 

acceptability decreased with a relative increase The replacement method, 

where the loofah manufactured from adding 2% of the sprouted 

fenugreek was more acceptable to the members of the evaluation 

committee than the addition percentage of 5%. 

Key words: fenugreek , chemical properties of fenugreek , wheat flour. 

 

 المقدمة

وتؾفخ مدايا غحائية وبدعخ مشخفض ومدايا وعيفية في  تعتبخ الحمبة مادة غحائية عالية الجؾدة  
( حيث تدرع الحمبة عمى Golaszewska ،2017و Wierzbowskaالجؾانب الظبية والجوائية )
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نظاق واسع بدبب استخجامتيا الستعجدة  كسا انيا تتسيد بسجسؾعة مؽ الخرائص السشاسبة 
و بسقاومتيا لمجفاف والسمؾحة واالمخاض لمتكيف الدخيع مع التخبة والغخوف السشاخية السختمفة 

( الى ان اليسؽ 6215واخخون )  Rasheed(. وقج اشار 6214واخخون،  Aldanaالسحمية )
تتسيد بدراعة الحمبة  كؾنيا تعتبخ مؽ السشاطق  الي تتسيد  بيظؾل امظار معتجلة او  مشخفزة 

 وعجم وجؾد درجات حخارة مختفعة .

ة استيالكا في الشغام الغحائي اليؾمي لالندان وفي الؾقت الحاضخ يعتبخ الخبد اكثخ االغحي   
(. 6214و اخخون،  Dzikiيبجي السدتيمكؾن اىتساما متدايجا بالخبد السجعؼ بسكؾنات مختمفة )

كؾن السدتيمكؾن اصبحؾ عمى دراية بالحاجة الى استيالك االطعسة التي ليا تاثيخات وفؾائج جيجة 
(. حيث قامت العجيج مؽ دول العالؼ باغشاء 6228اخخون، و  Dewettinckعمى صحتيؼ )

االغحية بالسغحيات السؾجؾدة بذكل طبيعي لسا ليا مؽ فؾائج فديؾلؾجية تحج وتخفض مؽ مخاطخ 
االصابة باالمخاض السدمشة الستعمقة بارتفاع سكخ الجم والكؾلدتخول وىذاشة العغام والدخطان 

(  و اخخون Rodriguez( وAboo ،2009و   Ndifeوامخاض القمب واالوعية الجمؾية )
(. وىحه االغحية اصظمح تدسيتيا باالغحية العالجية او الؾعيفية التي شاع استعساليا في 6226،

االوانة االخيخة حيث تعتبخ ىحه االغحية وسيمة المجاد االشخاص بسكسالت غحائية برؾرة 
سة بيجف تدويج االجدام بسا يشقريا مشتغسة مؽ خالل تذجيع استيالك انؾاع مؽ االغحية السجع

مؽ العشاصخ الغحائية وتحديؽ جاىديتيا بالؾجبة الغحائية ، ومؽ عسميات التجعيؼ استخجام عسمية 
االنبات حيث يؤدي الى حجوث تغيخات في السثبظات الغحائية وحجوث تغيخات كيسيائية مشيا زيادة 

االميشية والجىشية االساسية وانخفاض البخوتيؽ والعشاصخ السعجنية وزيادة محتؾى االحساض 
(  ، لحلػ اتجيت الجراسات الى تجعيؼ طحيؽ 6215و اخخون ،Agrawalالكاربؾىيجرات ) 

الحشظة بسرادر غحائية طبيعية غيخ مكمفة اقتراديا مثل البقؾليات والبحور الديتية لديادة 
ميشية لظحيؽ الحشظة ومؽ محتؾاىا مؽ االحساض االميشية االساسية لتحديؽ تؾازن االحساض اال

ىحه السجعسات الحمبة ، حيث تعج الحمبة احجى اىؼ الشباتات الظبيعية والتي تعؾد الى العائمة 
البقؾلية حيث استخجمت مؤخخا بحور الحمبة كسرجرا لمبخوتيؽ ذو الشؾعية الجيجة فيي تعج مكسال 

الحائبة وااللياف غيخ الحائبة   غحائيا جيج لمحبؾب بدبب محتؾاىا السختفع مؽ البخوتيؽ وااللياف
فزال عؽ ذلػ فيي غشية بالعشاصخ السعجنية الستسثمة بالكالديؾم ، الحجيج، الدنػ ، الفدفؾر ، 
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السشغشيدؾم وغشية بسحتؾاىا مؽ الحامض االميشي الاليديؽ مقارنة ببخوتيؽ فؾل الرؾيا 
(Meghwal ، 6216واخخون. ) 

 

 المهاد وطرائق العمل

 بحور الحمبة مؽ االسؾاق السحمية لسجيشة نيشؾى .الجراسة عيشات مؽ  استخجمت في. 1

حشظة ناعسة مؽ دائخة البحؾث  99. طحيؽ الحشظة : تؼ استخجام طحيؽ الحشظة نؾع اباء 6
 .  6262 -6219الدراعية / نيشؾى  لمسؾسؼ الدراعي 

ية الرشع وجسع . طحيؽ الحمبة : طحشت الحمبة والحمبة السشبتة بظاحؾنة ميكانيكية محم3
لمحرؾل عمى طحيؽ ذو حبيبات ناعسة ثؼ  8xxxومخر مؽ خالل مشخل بجرجة الظحيؽ و

 حفغت عيشات طحيؽ الحمبة والحمبة السشبتة في اكياس مؽ االثيميؽ محكسة الغمق في السجسجة
حكؾرة تؼ تقجيخ الشدبة السئؾية لمخطؾبة باستعسال  الظخيقة الس ولحيؽ اجخاء االختبارات السظمؾبة ،

م لسجة ساعة حيث قجر البخوتيؽ  132عمى A(44-15( والسخقسة )2000)، AACCفي 
( وقج  قجرت 46-32( والسخقسة )2000) AACCالسحكؾرة في  Micro-Kjeldahlبظخيقة 

(  وباستعسال جياز 2000) AACCندبة الجىؽ السئؾية في العيشات وفق الظخيقة السحكؾرة في 
 Basic Method( وقجرت الشدبة السئؾية لمخماد باستعسال طخيقة )سؾكدميت )الظخيقة الستقظعة

Ash والسحكؾرة في )AACC (2000( السخقسة )وقجرت الشدبة لمكاربؾىيجرات تؼ حدبيا 8-1  )
 ( وكسا في السعادلة االتية:  6214واخخون ، Nwosuبحدب ما جاء في )

 د% + الجىؽ%( )الخطؾبة % + البخوتيؽ % + الخما – 122الكاربؾىجرات% = 

قجرت السعادن لعيشات طحيؽ الحشظة وطحيؽ الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة باستخجام جياز    
 Adrian( حدب الظخيقة السقتخحة مؽ قبل )Atomic absorptionاالمتراص الحري )

( و تؼ تذخيص االحساض االميشية السؾجؾدة في عيشات الظحيؽ لمحشظة Stevens ،1977و
السشبتة وغيخ السشبتة  في وزارة  العمؾم والتكشؾلؾجيا / دائخة بحؾث السؾاد /بغجاد /  وطحيؽ الحمبة

( الياباني السشذأ والسجيد HPLCالعخاق عؽ طخيق جياز كخوماتؾغخافيا الدائل الفائق االداء )
 ، تؼ تقييؼ المؾف حديًا مؽ قبل ستة مكيسيؽ .  Shimadzu Corporationمؽ قبل شخكة 
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 والمناقذةالنتائج 

 

 الخهاص الفيزيائية لمحنطة وبذور الحمبة

 

غؼ، حيث يالحظ مؽ الججول  36.15( أن وزن الف حبة لحشظة إباء بمغت1يبيؽ الججول )  
غؼ، كسا ويختمف وزن االلف حبة تبعا الختالف  14.77ادناه أن وزن االلف حبة لمحمبة كانت 

النجوسبيخم لألصشاف السختمفة في الحبؾب واتفقت ىحه حجؼ الحبؾب وكثافة السادة الشذؾية في ا
( الى ان وزن 6213(. حيث اشار عبج السؾلى  )6217واخخون ) Rajicicالشتائج مع نتائج 

غؼ لكي يكؾن مشاسب اقتراديا إلنتاج الظحيؽ 32االلف حبة لمحبؾب يجب ان يكؾن اعمى مؽ 
الشتائج في الججول ان الؾزن الشؾعي  حدب السؾصفات السخغؾبة. اما الؾزن الشؾعي فقج بيشت

 74.54كجؼ /ليكتؾليتخ، اما الؾزن الشؾعي لمحمبة فقج بمغت  78.44لمحشظة قيج الجراسة بمغت 
كجؼ/ ليكتؾليتخ، وقج يعدى انخفاض الؾزن الشؾعي لالصشاف السختمفة لمحبؾب الختالف حجؼ 

الصشاف والغخوف البيئية والدراعية الحبؾب وكسية القذؾر السغحية لمحبة والى الرفات الؾراثية 
 (.6229(. ولقج كانت الشتائج متؾافقة مع سحختي )Al-Fekaiki،2012اثشاء نسؾ السحرؾل )

 ( الخهاص الفيزيائية لمحنطة وبذور الحمبة غير منبته1جدول )

 الهزن النهعي
 كغم/هيكتهلتر

 وزن ألف حبة

 غم

  االختبارات
 العينات

78.44  a 36.15 b الحنطة 
74.54 b 14.77 d حمبة غير منبته 

 المردر : اعداد الباحثة

 
 الخرائص الفيزيائية لطحين الحنطة وطحين الحنطة المدتبدل بالحمبة المنبته وغير المنبته

 

يعتبخ المؾن مؽ الخرائص السيسة والتي تاثخ عمى ادراك السدتيمػ لجؾدة الظحيؽ ،حيث يعج   
 Faubion(2009 .)و    Lamsalالذخاء مؽ قبل السدتيمػ المؾن السعيار الخئيدي في قخار 
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وتختفع درجة المؾن  11.63( أن درجة المؾن لظحيؽ الحشظة 6حيث بيشت الشتائج في الججول )
عمى  13.56و 13.65% حيث بمغت 5و6عشج أضافة الحمبة الغيخ مشبتة بشدب االستبجال 

ظحيؽ الحشظة السدتبجل بالحمبة السشبتة التؾالي. كسا يتزح مؽ الججول ادناه  ارتفاع معشؾي ل
 مقارنة بظحيؽ الحشظة .  13,55% حيث بمغت 5وبشدب 

 66.66( تفؾق ندبة الكمؾتيؽ الخطب لظحيؽ الحشظة حيث بمغت 6بيشت الشتائج في الججول )   
مقارنة بظحيؽ الحشظة السدتبجل بالحمبة السشبتة وغيخ السشبتة ، كسا نالحظ وجؾد فخق معشؾي عشج 

(( لشدبة الكمؾتيؽ الخطب لظحيؽ الحشظة السدتبجل بالحمبة السشبتة P≤ 0.05مدتؾى احتسال 
% عؽ طحيؽ الحشظة السدتبجل بظحيؽ الحمبة غيخ السشبتة بشدب االستبجال 6وبشدب االستبجال 

% عمى التؾالي ، اما بالشدبة لمكمؾتيؽ الجاف فقج بيشت  19.86و 62.79% التي بمغت 5
%، كسا 7.46اعمى ندبة لمكمؾتيؽ الجاف كانت في طحيؽ الحشظة حيث بمغت الشتائج ان 

(( حيث ان ندبة الكمؾتيؽ الجاف P≤ 0.05نالحظ وجؾد فخق معشؾي عشج مدتؾى احتسال 
% تفؾق عمى طحيؽ الحشظة 5لظحيؽ الحشظة السدتبجل بالحمبة السشبتو وبشدب االستبجال 

% عمى 6.31و 6.84% التي بمغت 5االستبجال  السدتبجل بظحيؽ الحمبة غيخ السشبتة بشدب
التؾالي، اما اختبار التخسيب لمظحيؽ فقج اشارت الشتائج الى ان رقؼ التخسيب لظحيؽ الحشظة بمغ 

(( حيث ان قيسة التخسيب P≤ 0.05مل ولؾحظ  وجؾد فخوق معشؾية عشج مدتؾى  63.18
تفؾقت عمى طحيؽ  66%والبالغة 6لظحيؽ الحشظة السدتبجل بالحمبة السشبتة وبشدب االستبجال 

 61,66% التي بمغت 5,6الحشظة السدتبجل بظحيؽ الحمبة غيخ السشبتة بشدب االستبجال 
 مل عمى التؾالي. 19.11و

(( لكيسة بمذشكي حيث P≤ 0.05اشار الججول ادناه وجؾد فخوق معشؾية عشج مدتؾى احتسال    
دقيقة ، كسا نالحظ قيسة بمذشكي  196كان وقت اختبار زمؽ تخسخ العجيؽ لظحيؽ الحشظة 

دقيقة  165و 173% بمغت 5و6لظحيؽ الحشظة السدتبجل بالحمبة السشبتو وبشدب االستبجال 
% التي بمغت 5و 6مقارنة بظحيؽ الحشظة السدتبجل بظحيؽ الحمبة الغيخ مشبتو بشدب االستبجال 

ؽ عشج استبجال طحيؽ دقيقة عمى التؾالي، حيث انخفض وقت االختبار كخة العجي 163و172
%  بظحيؽ الحمبة السشبتة وغيخ مشبتة ويعؾد الدبب لتقميل السحتؾى الكمؾتيشي 5و6الحشظة بشدبة 

بديادة ندب االضافة حيث يعظي ىحا االختبار تقجيخا لقؾة الخبد وارتباط وقت االختبار بكسية 
 ( .6213الكمؾتيؽ وجؾدتو كسا في اختبار التخسيب )عبج العغيؼ ،
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( الخرائص الفيزيائية لطحين الحنطة وطحين الحنطة المدتبدل بالحمبة 2ين الجدول )يب
 المنبة وغير المنبة

 

 بمذنكي

 )دقيقة(

رقم 
 الترسيب

ml)) 

الكمهتين 
 الجاف%

الكمهتين 
 الرطب %

المهن 
 )درجة(

 الرفة

196  a 63.18 a 7.46  b 
66.66 

cd 
11.63 i طحيؽ الحشظة 

172  g 61.66 d 6.83 c 62.65 d 13.65  a  6حمبة غيخ مشبتة % 

163  c 19.11 h 6.31 a 19.86 h 13.56 d  5حمبة غيخ مشبتة % 

173  b 66  c 6.37  a 62.79  g 16.84  g  6حمبة مشبتة % 

165  d 61.5  e 6.84  h 62.55  e 13.55  b   5حمبة مشبتة % 

 ((P≤ 0.05احتمال االحرف المتذابهة عمهديا ال تختمف معنهيا عند 

 

 . التركيب الكيميائي لطحين الحنطة وطحين بذور الحمبة المنبة وغير المنبة3

 

% 16.62( ان ندبة الخطؾبة لظحيؽ الحشظة السدتخجمة كانت 3تبيؽ الشتائج في الججول )  
( . اما ندبة 1979% )العابجيؽ و وجيو ،15.6-11.5وىي ضسؽ الشدبة السفزمة لمخبازيؽ 

% وقج زادت ىحه الشدبة في الحمبة 7.11في الحمبة غيخ السشبتة وفقا لمججول فقج كانت الخطؾبة 
% حيث ان ندبة الخطؾبة في الحمبة السشبتة زادت عؽ الحمبة غيخ السشبتة 8.66السشبتة الى 

. (6215واخخون ) Rasheedبدبب اكتدابيا الخطؾبة اثشاء عسمية الشقع حيث اتفقت الشتائج مع 
% وىي ندبة 11.87تقجيخ البخوتيؽ ان ندبة البخوتيؽ في طحيؽ الحشظة كانت  بيشت نتائج
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( حيث تؾصل الى ان ندبة البخوتيؽ لعجة اصشاف مؽ 6213مقاربة لسا تؾصل لو عبج السؾلى )
% 63.16% اما ندبة البخوتيؽ في الحمبة غيخ السشبتة كانت 16-9طحيؽ الحشظة تخاوحت مؽ

% وىحا يذيخ الى 66.11السشبتة حيث بمغت ندبة البخوتيؽ فييا  و زادت ىحه الشدبة في الحمبة
و  Atlawان ندبة البخوتيؽ تدداد اثشاء عسمية التشبيت وان سبب الديادة لمبخوتيؽ حدب ما ذكخ 

Kumar (2018 تعدى الى ان زيادة تكؾيؽ بعض االحساض االميشية والببتيجات بدبب تشذيط )
لى استخجام بعض العشاصخ الغحائية كسرجر لمظاقة لمبخاعؼ انديسات البخوتيشيد ويعدى ايزا ا

بالشدبة لمجىؽ فقج بيشت الشتائج ان ندبة الجىؾن الكمية لظحيؽ  اما,  الشامية كالكاربؾىجرات
%.              واوضحت الشتائج ان  ندبة الجىؾن في الحمبة 1.46الحشظة السجروسة كانت 

% حيث لؾحظ ان  7.93مبة السشبتة قفج كانت ندبتيا % اما  ندبة الجىؾن في الح8.57كانت 
ندبة الجىؾن في الحمبة السشبتة انخفزت عؽ ندبتيا في الحمبة غيخ السشبتة وان سبب فقجان 

و  Mathurالجىؾن اثشاء االنبات قج يكؾن بدبب استيالكو كسرجر طاقة وقت االنبات 
Chaudhary  (2009) . 

كسا تختمف درجة  2.58بة الخماد لظحيؽ  الحشظة كانت %بيشت الشتائج مؽ الججول ان ند   
الخماد باختالف درجة االستخالص حيث يحتؾي الظحيؽ عالي االستخالص عمى ندبة رماد 

(. اما ندبة الخماد 6211واخخون، Moroiاعمى مؽ الظحيؽ الشاتج مؽ االستخالص السشخفض )
%وقج زادت  6.93ة غيخ السشبتة كانت في الحمبة فقج بيشت الشتائج ان ندبة الخماد في الحمب

 Joodو  Hooda% وقج اتفقت الشتائج مع 3.67ندبة الخماد عشج تشبيت الحمبة حيث بمغت 

(2003  .) 

% حيث تعتبخ الحشظة مرجرا غشيا  73.93بمغت ندبة الكاربؾىيجرات في طحيؽ الحشظة 
% وقج انخفزت 58.66فقج كانت بالكاربؾىجرات ، اما ندبة الكاربؾىجات في الحمبة غيخ السشبتة 

%ويعدى سبب انخفاض الكاربؾىيجرات في البحور  54.26ىحه الشدبة في الحمبة السشبتة الى 
السشبتة الى نذاط انديؼ االميميد الحي يكدخ الكاربؾىيجرات السعقجة الى سكخيات بديظة قابمة 

(.  6215و اخخون ، Mabroukiلالمتراص والالزمة خالل السخحمة السبكخة  مؽ االنبات )
 El-Adawy (1994.)وقج اتفقت الشتائج مع ما ذكخ  

 ( التركيب الكيميائي لطحين الحنطة وطحين بذور الحمبة المنبة وغير المنبة3جدول )
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 الرطهبة % البروتين % الدهن % الرماد % الكربههيدرات %
 االختبارات

 العينات
73.93 a 0.58  e 1.42 e 11.87 d 12.20 b طحين الحنطة 

58.22 d 2.93 b 8.57 a 23.16 b 7.11 e حمبة غير منبة 

54.02 e 3.27 a 7.93 b 26.11 a 8.66 d حمبة منبة 

 ((P≤ 0.05االحرف المتذابهة عمهديا ال تختمف معنهيا عند احتمال 

 

 . تقدير العناصر المعدنية4

 

الحشظة وطحيؽ الحمبة السشبتة ( محتؾى العشاصخ السعجنية لكل مؽ طحيؽ 4يبيؽ الججول )   
 6.32غؼ ، الحجيج 122ممغؼ/ 165وغيخ السشبتة ، كانت ندبة طحيؽ الحشظة مؽ الكالديؾم 

غؼ ، البؾتاسيؾم 122ممغؼ/ 617غؼ  ، الفدفؾر 122ممغؼ/ 47غؼ  ، السغشديؾم 122ممغؼ/
م  البالغ غؼ ، حيث لؾحظ ان اعمى ندبة في طحيؽ الحشظة كانت في البؾتاسيؾ 122ممغؼ/  435
غؼ وكانت اقل ندبة في محتؾى العشاصخ السعجنية لظحيؽ الحشظة ىؾ الحجيج اذ 122ممغؼ/ 435
غؼ ، كسا بيشت الشتائج ارتفاع محتؾى الحمبة السشبتة مؽ الكالديؾم حيث 122ممغؼ/ 6.32بمغ 

غؼ  في طحيؽ 122ممغؼ/ 642غؼ في الحمبة السشبتة بعج ان كانت 122ممغؼ/ 362اصبحت 
ة غيخ السشبتة كحلػ ارتفعت الحمبة السشبتة في محتؾاىا مؽ الفدفؾر والبؾتاسيؾم حيث الحمب

غؼ بعج ان كانت ندبيؼ في طحيؽ 122ممغؼ/ 722غؼ ، 122ممغؼ/ 336اصبحت ندبيؼ 
غؼ عمى التؾالي ، وانخفزت الحمبة 122ممغؼ/ 662غؼ ، 122ممغؼ/ 182الحمبة غيخ السشبتة 

  39ج والسغشيديؾم بشدبة طفيفة حيث اصبحت ندبيؼ السشبتة في محتؾاىا مؽ الحجي
غؼ ، 122ممغؼ/ 46غؼ في طحيؽ الحمبة السشبتة بعج ان كانت 122ممغؼ/ 622غؼ ، 122ممغؼ/
غؼ عمى التؾالي قبل التشبيت و ان سبب االنخفاض الظفيف لسعجن الحجيج 122ممغؼ/ 612

و  Sainiشبيت البحور السجروسة والسغشديؾم ىؾ نتيجة تدخب جدء مشيا مع ماء الشقع اثشاء ت
((عمى طحيؽ P≤ 0.05(. حيث لؾحظ تفؾق طحيؽ الحمبة السشبتة عشج مدتؾى 6216اخخون )

 . الحشظة في محتؾاىا مؽ العشاصخ السعجنية بجرجة كبيخة

المنبة وغير  ( محتهى العناصر المعدنية لكل من طحين الحنطة وطحين بذور الحمبة4جدول )
 المنبتة . 
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 تالعيشا

 
 

 السعادن

طحيؽ الحشظة 
 غؼ(122)ممغؼ/

طحيؽ الحمبة 
 الغيخ مشبتة

 غؼ(122)ممغؼ/

طحيؽ الحمبة 
 السشبتة

 غؼ(122)ممغؼ/

 d 642.22 b 362.22 a 165.22 الكالديؾم

 E 46.22 a 39.22 b  6.32 الحجيج

 E 612.22 a 622.22 b 47.22 السغشيديؾم

 d 182.22 e 336.22 c 617.22 الفدفؾر

 c 662.22 b 722.22 c 435.22 البؾتاسيؾم

 P≤ 0.05االحرف المتذابهة عمهديا ال تختمف معنهيا عند احتمال 

 
 . تقدير االحماض االمينية 5

 

( ندبة  االحساض االميشية في طحيؽ الحشظة وطحيؽ الحمبة السشبتة  وغيخ 5يؾضح الججول )  
غؼ وقج 122غؼ/ 64.87االساسية لظحيؽ الحشظة السشبتة حيث بمغ محتؾى االحساض االميشية 

كانت اعمى ندبة لسحتؾى طحيؽ الحشظة مؽ االحساض االميشية االساسية ىؾ الحامض االميشي 
غؼ وكان اقل حامض اميشي لظحيؽ الحشظة ىؾ 122غؼ/ 5.13الميؾسيؽ اذ بمغت ندبتو 
تفاع ندبة االحساض غؼ ، وقج اوضحت الشتائج ار 122غؼ/ 1.16التخبتؾفان اذ بمغت ندبتو 

االميشية االساسية في طحيؽ الحمبة السشبتة مقارنة مع طحيؽ الحمبة غيخ السشبتة حيث بمغت 
  67.56غؼ بعج ان كانت 122غؼ/ 33.8ندبة االحساض االميشية االساسية في الحمبة السشبتة 

مية لمحمبة غؼ في طحيؽ الحمبة غيخ السشبتة كسا ارتفعت ندبة االحساض االميشية الك122غؼ/
غؼ في الحمبة غيخ 122غؼ/ 62.36غؼ بعج ان كانت 122غؼ/ 69.16السشبتة حيث بمغت 

السشبتة ، وقج لؾحظ ان اكثخ االحساض االميشية ارتفاعا عشج تشبيت الحمبة كان الاليديؽ 
غؼ ، 122غؼ/ 5.34والميؾسيؽ وااليدولؾسيؽ حيث كانت ندبيؼ في طحيؽ الحمبة غيخ السشبتة 

غؼ عمى التؾالي وزادت ىحه الشدب عشج تشبيت بحور الحمبة 122غؼ/ 4.17غؼ ، 122غؼ/ 6.38
غؼ عمى التؾالي 122غؼ/ 6.15غؼ ، 122غؼ/ 7.23غؼ ، 122غؼ/ 7.19حيث بمغت الشدب 

، واشارت الشتائج الى ارتفاع ندبة االحساض االميشية االساسية والكمية عشج التشبيت عجا الحامض 
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غؼ بعج ان كان 122غؼ/ 1.13ي انخفض في طحيؽ الحمبة السشبتة الى االميشي السيثيؾنيؽ الت
غؼ في طحيؽ الحمبة غيخ السشبتة كحلػ انخفزت ندبة الكاليديؽ واالرجشيؽ في 122غؼ/ 1.65

 4.61غؼ بعج ان كانت 122غؼ/6.83غؼ ، 122غؼ/ 4.66طحيؽ الحمبة السشبتة الى 
 Abou –Eleninلسشبتة ، واشار )غؼ في طحيؽ الحمبة غيخ ا122غؼ/ 7.27غؼ ، 122غؼ/

( الى ان سبب ارتفاع محتؾى االحساض االميشية  االساسية والكمية عشج التشبيت 6216واخخون،
ىؾ االنديسات السحممة لمبخوتيؽ والتي تكدخ جديئات البخوتيؽ السعقجة الى وحجات ابدط مؽ 

معشؾيا عشج مدتؾى         االحساض االميشية ، وقج ذكخت الشتائج تفؾق طحيؽ الحمبة السشبتة
P≤ 0.05 عمى طحيؽ الحشظة نتيجة الرتفاع االحساض االميشية االساسية والكمية في طحيؽ ))

 33.8الحمبة السشبتة حيث بمغت ندبة االحساض االميشية االساسية لظحيؽ الحمبة السشبتة 
 64.87نت غؼ مقارنة مع ندبة االحساض االميشية االساسية لظحيؽ الحشظة اذ كا122غؼ/
غؼ كسا ارتفعت ندبة االحساض االميشية الكمية في طحيؽ الحمبة السشبتة اذ بمغت 122غؼ/

غؼ مقارنة مع طحيؽ الحشظة حيث بمغت ندبة االحساض االميشية الكمية فيو 122غؼ/ 69.16
غؼ وبحلػ نالحظ ان تجعيؼ طحيؽ الحشظة بظحيؽ بحور الحمبة السشبتة يؤدي 122غؼ/ 54.86
 الكيسة الغحائية لو. الى زيادة

 االحماض االمينية لطحين الحنطة وطحين الحمبة المنبة وغير المنبة ( محتهى 5الجدول )

 العينات

 
 االحماض

 االمينية

طحين حنطة 
 غم(111)غم/

 حمبة غير منبتة

 غم(111)غم/

 حمبة منبتة

 غم(111)غم/

 6.41e 6.67 c 3.25 a ثخيؾنيؽ

 d 1.65 c 1.13 e 1.63 السيثيؾنيؽ

 c 2.30 c 2.77 b 2.87 فاليؽ
 c 1.65 d 2 cd 2.29 ىدتجيؽ

 b 2.39 e 2.83 d 4.86 فشيل االنيؽ
 e 4.17 c 6.15 a 2.95 ايدوليؾسيؽ
 e 6.38 d 7.03 b 5.13 ليؾسيؽ
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 e 5.34 c 7.19 a 2.01 اليديؽ
 c 1.37 bc 1.68 b 1.12 تخيبتؾفان

 EAA 24.87 27.52 33.8مجسؾع 
االميشية الغيخ اساسيةاالحساض   

 c 3.75 e 4.10 d 4.96 الديخيؽ
 e 8.21 b 10.33 a 6.55 االسبارتػ
 d 4.61 a 4.22 b 2.90 الكاليديؽ
 c 3.52 e 3.67 d 4.07 االلشيؽ

 b 2.66 e 2.87 c 2.93 التايخوسيؽ
 d 7.07 a 6.83 b 4.17 االرجشيؽ
 c 3.02 e 3.30 d 4.37 البخوليؽ

 NEAA 29.95 32.84 35.32مجسؾع 
 ((P≤ 0.05االحرف المتذابهة عمهديا ال تختمف معنهيا عند احتمال 

 

 :اختبار نهعية الخبز المختبري )المهف(  6 

 

% لرفة الحجؼ تفؾقا 122اشارت الشتائج الى تفؾق خبد المؾف السرشؾع مؽ طحيؽ الحشظة    
السدتبجل بجدء مؽ طحيؽ بحور الحمبة معشؾيا عمى باقي االنؾاع السرشؾعة مؽ طحيؽ الحشظة 

( حيث بمغ حجؼ عيشة المؾف 6السشبتة وغيخ السشبتة لكافة الشدب السحكؾرة في الججول )
ويعؾد سبب ارتفاع حجؼ لؾف طحيؽ الحشظة  3سؼ463% 122السرشؾعة مؽ طحيؽ الحشظة 

تيشي عالي و الى نؾعية البخوتيؽ العالي السؾجؾد في طحيؽ الحشظة حيث يكؾن ذو محتؾى كمؾ 
يشتج مشو خبد ذو نؾعية جيجة اذ يتحكؼ بعسمية التخبيد كل مؽ نؾعية البخوتيؽ وكسيتو ، وقج 
اوضحت انخفاضا معشؾيا في حجؼ المؾف السرشع مؽ طحيؽ الحشظة السدتبجل بشدب مختمفة 

و  Sharmaمؽ الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة بدبب تخفيف محتؾى الكمؾتيؽ )
Chauhan،2000 ،) حيث لؾحظ تفؾق طحيؽ الحشظة السدتبجل بالشدب السحكؾرة مؽ طحيؽ

الحمبة السشبتة في صفة الحجؼ عمى طحيؽ الحشظة السدتبجل بظحيؽ الحمبة غيخ السشبتة حيث 
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كان اعمى قيسة لحجؼ المؾف لمظحيؽ السجعؼ بالشدب السحكؾرة مؽ الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة ىؾ 
اما اقل قيسة  3سؼ 338مؽ طحيؽ الحمبة السشبتة اذ بمغت قيستو  %6طحيؽ الحشظة السدتبجل بـ 

،  3سؼ 682% حيث كانت 5فكانت لظحيؽ الحشظة السجعؼ بظحيؽ الحمبة غيخ السشبتة بشدبة 
(( حيث زاد P≤ 0.05اما بالشدبة لمؾزن فقج اشارت الشتائج الى حجوث فخوق معشؾية عشج مدتؾى 

السدتبجل مع طحيؽ الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة وقج   وزن المؾف بديادة ندبة طحيؽ الحشظة
% 5كانت اعمى قيسة لؾزن المؾف مؽ طحيؽ الحشظة السجعؼ بظحيؽ الحمبة السشبتة بشدبة 

%حيث 122غؼ اما اقل قيسة لؾزن المؾف ىؾ المؾف السرشع مؽ طحيؽ الحشظة 172وبمغت
لحمبة السشبتة وغيخ السشبتة الى غؼ  ويعؾد سبب زيادة الؾزن لمؾف السجعؼ بظحيؽ ا134كانت 

 زيادة امتراص االلياف لمساء وحبذ الديت وقجرة االنتفاخ والمدوجة لظحيؽ الحمبة  .

اما صفة الحجؼ الشؾعي لمؾف والتي تعظي فكخة واضحة عؽ مقجار نفاشية الخبد فكمسا زادت   
( تفؾق 6بيؽ الججول )(. حيث 6216الكيسة دل ذلػ عمى زيادة في نفاشية الخبد )دمحم واخخون 

(( لرفة الحجؼ الشؾعي مقارنة بكيستو في الخبد P≤ 0.05طحيؽ الحشظة معشؾيا عشج مدتؾى 
السختبخي السرشع مؽ طحيؽ الحشظة السدتبجل بظحيؽ بحور الحمبة السشبتة وغيخ السشبتة قيج 

( و  2014) Jhaو  Atilawوكانت الشتائج متفقة مع ما وججه   3.455الجراسة حيث بمغت 
Collar (6227واخخون. ) 

( االختبارات النهعية لمخبز لمختبري )المهف( لطحين الحنطة وطحين الحنطة 6الجدول )
 المدتبدل بالندب المختمفة من طحين الحمبة المنبتة وغير المنبتة.

 
الحجم النهعي 

 /غم(3)سم

وزن المهف  
 )غم(

حجم المهف 
 ( 3)سم

 االختبارات

 العينات

3.455 a 134.22 i 463.22  a طحيؽ الحشظة 

6.254 e 146.22 e 322.22 f  6حمبة غيخ مشبتة% 

1.717 g 163.22 b 682.22 g  5حمبة غيخ مشبتة% 

6.683 f 148.22 d 338.22 h  6حمبة مشبتة % 

1.863 h 172.22 a 312.22 i  5حمبة مشبتة % 

  ((P≤ 0.05 االحرف المتذابهة عمهديا ال تختمف معنهيا عند احتمال



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

1634 

 

 . الخهاص الحدية لمخبز المختبري )المهف(7

 

( مؽ الرفات السحجدة 7تعج الرفات الخارجية والحدية لمخبد السختبخي والسبيشة في الججول )   
لتقبل السدتيمػ لمسشتؾج السخبؾز حيث اشارت الشتائج الى تفؾق طحيؽ الحشظة عمى سائخ 

والظعؼ فيحه الرفات مختبظة بمؾن الظحيؽ وندبة االلياف السعامالت ،اما بالشدبة لمشكية والمؾن 
والسعادن حيث نالحظ زيادة عسق لؾن المب بديادة ندبة االضافة مؽ الحمبة السشبتة كسا كان 

% مؽ الحمبة السشبتة اكثخ تكبال العزاء لجشة التقييؼ مؽ ندبة 6المؾف السرشع مؽ اضافة 
واخخون   Paramesha( و 6229سحختي )% وىحه الشتائج كانت متفقة مع 5االضافة 

 Golaszewska (2016 . )و   Zapotoczny(  و 6261)
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