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 الملخص
بهدف استخدام نسب مختلفة من  ،في مختبرات الدائرة الزراعية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجياريت هذه الدراسة أج

جراء بعد إ ،يفات مختلفة من غذاء الفطاموالبني والبازالء ورقائق الشوفان وحليب مجفف لعمل تول األسود األرزطحين 
والسلق والتقشير والتجفيف والطحن  اإلنباتو  ،رزبعض المعامالت الفيزيائية عليها كالتنظيف والتقشير والطحن لأل

األفضل  الخلطةالختيار الحبوب هذه طحين مختلفة من من غذاء الفطام وذلك بخلط نسب  خلطاتربع ألعمل  ،للبازالء
، الكربوهيدرات، الدهن األليافالرماد،  الرطوبة، البروتين،)الكيميائية مثل  على بعض االختبارات الفطام اعتمادا   لغذاء

يات منظمة ومقارنتها مع توص زنكالحديد و وال كالسيومكالقياس نسب بعض العناصر المعدنية  إلىباإلضافة  ،(والطاقة
مثل الكثافة  الخلطات وكذلك قياس بعض الصفات الوظيفية لهذه ،ألغذية الفطام  FAOالزراعة واألغذية العالمية 

كونة من الم)  F4الخلطة  تفوق ظهرت النتائج أ .جراء التقييم الحسيإوكذلك تم نتفاخ الحجمية، سعة الرغوة  وقوة اال
حيث سجلت  ،خرى باقي الخلطات األ على (مجففحليب 15% ن، شوفا %20 ،بازالء  40%سود، أ رزأ،  %25

  63.67%ربوهيدراتونسبة الك  2.0%والرماد3.33%  األلياف أما  7.50%ونسبة الزيت 19.50% نسبة البروتين 
وهذه  ،غ 100 /ملغ 8.21 الزنك و غ  100 /ملغ 7.43 نسبة الحديد   وكانت ،كالوري كيلو   400.18ومقدار الطاقة

 الوظيفية صفاتلل بالنسبة .ألغذية الفطام احددته التي (FAO)غذية يات المنظمة الدولية للزراعة واألمن توصالنسب ض
 في (مجففحليب  15%شوفان، 10%  ،بازالء  25%رز بني،أ 50% من كونةالم)  F3تفوقت الخلطة لهذه الخلطات

سجلت  حين في ، 33.53%رغوة حيث سجلتفي سعة ال  F4تفوقت الخلطة  بينما ،سم/غم 0.63  حجميةالكثافة ال
F2   أعلىنتفاخ صفة قوة االفي  (حليب مجفف  10%شوفان، 30% بازالء،  30%رز أسود، أ  30%)المكونة من 
 بازالء،   30%أرز بني، 30% )المكونة من F1الخلطة  تفوقتالتقييم الحسي ب فيما يتعلق  أما ، 1.84%القيم 
فيما يخص صفة الطعم فقد كانت جميع الخلطات قليلة الحالوة و  ،صفة اللون في  (حليب مجفف 10%شوفان، %30

وكانت قابلية الذوبان جيدة  ،F3درجة كانت للخلطة  أعلىوقابلية الذوبان ف القوامبالنسبة لصفة و  .F4الخلطة  تفوقتو 
  بالتقبل العام. F1الخلطة وتفوقت لجميع الخلطات، 
  .رز بني، الشوفانأرز اسود، أالبقوليات،  غذية الفطام،أ   :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 
ميزان غذائي  إلىطفال الرضع ويحتاج األ ،لنمو الطفل وتطور الخاليا العقلية له بصورة سليمة ا  حيوي ا  غذية االطفال والفطام دور أ تلعب 

والشوفان  حالقم :ويعد توفر المحاصيل مثل .م لزيادة متطلبات الغذاء حسب نمو الجسمرارية عالية كغذاء مكمل لحليب األوسعرات ح
غذية ذات قيمة غذائية األطفال والحصول على أ  غذيةالركيزة األساسية لتطوير نوعية أ  والتي تعتبر في الدول النامية األرزوالبقوليات و 

 . (Tehseen et al., 2014)عالية 
وي على كمية توتح ،للطاقة ا  ساسيا  أث تعتبر الحبوب مصدر بأسعار منخفضة ومناسبة حي في الدول النامية محليا  تتوفر الحبوب 

نها أ الإ ،ينئستيالمثيونين والس :ساسية الكبريتية مثلاأل مينيةاأل حماضعلى كميات كافية من األ وي تلكنها تح ،منخفضة من البروتين
حد االطعمة الرئيسية أبشكل عام  األرزويعد ، اليسينبالبروتين وال ا  غني ا  البقوليات مصدر بينما تعتبر  ،وي كمية محدودة من الاليسينتتح

 .ان والقمح والشعير والذرة وغيرهاهو والشوف  Graminaeفصيلة النجيليات  إلى األرزينتمي و  ،العالم نحاءأفي كل المطابخ في جميع 
يض قبل نزع القشرة وتخليصه باأل األرزعن هو عبارة و  ،تفظة بطبقات من النخالة والجنينعبارة عن البذور الكاملة المح البني األرزو 

ؤه عطاإ ويمكن  ،زيلت قشرتهاالبيض الذي ا   األرزالقيمة الغذائية عن  رتفاعمتاز باوت وي القشرة على معادن مهمة جدا  توتح ،األليافمن 
سفور والنحاس والكالسيوم و الفو وارتفاع نسبة الحديد والزنك  ،والنشويات األليافعلى  ئهابع وذلك الحتوامن الشهر الر  اء  للطفل ابتد

  (.Subhasree et al., 2013)ب والبوتاسيوم  وفيتامين  
الثمار في وهي موجودة  ،وي على نسبة عالية من مادة األنثوسيانين التي تعتبر من  مضادات االكسدةتفيح األسودرز بالنسبة لأل أما
ل من سوء التغذية وفقر الدم في البلدان النامية جع ن  أ  (Heather, 2014)وقد ذكر  ،والعليق األسودالتوت والعنب  :داء مثلالسو 

يعتبر المصدر  األرزن أل ،الحديد والزنك والبروتين من أعلىذات نسب  ،األرزجديدة من  صنافالضروري التركيز على تطوير أ
 .األرز من باقي أنواع أعلىاسود  نسبة حديد أا األرزوي تويح ،الرئيسي للتغذية في تلك البلدان

الكالسيوم  :صر المعدنية مثلوالعنا األليافبالبروتينات النباتية و  ا  غني ا  وتعتبر مصدر  ،البازالء من البقوليات من الفصيلة الفراشية تعد  
ا عليه اإلنباتطفال والرضع بعد اجراء عملية اء األدخال البقوليات في عمل خلطات لغذإلهذا تم  ،ور والحديد والبوتاسيومسفو والف

 .(Imtiaz and Gulzar, 2011)وعوامل االنتفاخ التربسين والفايتك والتانينات  :مثل للتخلص من العوامل المضادة للتغذية 
يمكن البدء  ،مساكولكنه يحتوي على مضادات لإل  Bوالبروتين والكالسيوم وفيتامينات األليافعلى نسبة عالية من  لشوفانيحتوي ا

في انتشاره واستخدامه  سببا  ويعتبر هذا  ،الرخيصة والمغذية غذيةمنتجات الشوفان من األ وتعد   ،لشهر الرابعمن ا للرضيع بدءا   ئهعطاإب
وي لب تويح ،طفالاأل غذية، كما يستخدم في صناعة أ القمحمع  ويستخدم الشوفان في صناعة الخبز بخلطه ،في الكثير من بلدان العالم

  B1كما يحتوي دقيق الشوفان على فيتامين  ،القمحبذور كميته في  عنالبروتين ال تقل  كمية منو  ،الشوفان على كمية من الدهون 
الشوفان من الحبوب الكاملة التي تحافظ على فائدتها الغذائية حتى بعد  يعد  و  .سفورو الحديد والزنك والف :وبعض العناصر المعدنية مثل
ومن هذه  ،نسجة العظمن يحوي على عناصر تساعد على نمو أالشوفان أل ،تساعد على نمو األسنانالطبخ فتقوي عظام الرضيع و 

 (Huttner et al., 2010). القابلة للذوبان األليافر بالجوع للرضيع الحتوائه على كما يمنع الشوفان الشعو  ،العناصر الكالسيوم
في لتحديد كمية العناصر الغذائية  تتوصيا PAGوالمجموعة االستشارية لمتطلبات  FAOغذية تضع المنظمة الدولية للزراعة واأل

 أما ،%10ونسبة الدهن التقل عن  ،%16غذية عن ألافي ن التقل نسبة البروتين أيجب  ، على سبيل المثالغذية الفطام والرضعأ 
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 إلىبة نسلم باأ ،%60الكربوهيدرات %، ونسبة 5 األلياف، وأال تتجاوز نسبة %5و تساوي أقل أيجب أن تكون الرماد  إلىبالنسبة 
 (. (FAO, 1972ري و لاكيلو ك 569  الطاقة

والتخلف العقلي  ،التي تساهم في زيادة معدالت وفيات الرضع ،مشكلة سوء التغذية وفقر الدممن المشاكل التي تواجه دول العالم النامية 
ومن موارد متوفرة محلية وسهلة  أقل،طفال بكلفة غذية الفطام لألأ نتاج وا  على الباحثين تطوير وتحسين  أماصبح لز ألذا  ،والفيزيائي
 :إلى بحثهدف الي. لذلك  FAOوضمن توصيات منظمة  ،ومقبولة من قبل األطفال الفطام ،التحضير

 .الشوفان والحليب المجفف منبنسب مختلفة  وخلطها ،بازالءالو  األسود األرزبني و  األرزعمل خلطات من طحين  1-
%، نسبة الرماد%، ونسبة األلياف%، نسبة ) نسبة البروتين%، نسبة الدهنللخلطات الناتجة  دراسة الصفات النوعية والكيميائية 2-

 .(الكاربوهيدرات
 .(سعة الرغوة وقوة االنتفاخ للخلطات الناتجة )الكثافة الحجمية، لوظيفيةدراسة الصفات ا3- 
 .(ذوبان والتقبل العام، الطعم، القوام وقابلية الاللون الناتجة )لخلطات لالحسية دراسة الصفات  4-
 .ومن مواد محليةلفطام ذات قيمة غذائية عالية ومستساغة غذية لأ حصول على لل FAOمع توصيات  منظمة مقارنة النتائج  5-

 :هقائوطر البحث مواد 
  :مصادر الحبوب

شخاب التابعة للهيئة العامة التي تم الحصول عليها من محطة الم األسودالبني و  Oryza sativa األرزمن  ساللةاستخدام  تم  1-
زراعتها والبدء ب تم دراسة صفاتها النوعيةالتي  صناف الهنديةمن األ وتعتبر، عد قيد التسجيل واالعتماد والتي ت ،للبحوث الزراعية

 . لما لها من قيمة غذائية عاليةفي القطر كثارها وا  
  .تعد مصدر غني بالبروتينو حلية سواق الممن األ Pisum sativum   تم شراء البازالء الجافة 2- 
وتم استخدام الشوفان كمصدر للبروتين والزيت  ،نتاج شركة كويكرزإسواق المحلية من خدمت رقائق الشوفان المتوفرة باألاست3-
 .األليافو 

ت والعناصر ضافة الحليب كمصدر للبروتين والزيإوتم  يضا  أة سواق المحلي  من األ ،نيدو كامل الدسم ،حليب مجففاستخدم  4-
 ة المهمة والفيتامينات.يالمعدن

  .ق عند درجة حرارة الغرفة في مكان جافغالإللين محكمة اإيتيكياس بولي واد األولية في أفظت جميع المح  
  :األسودالبني و  األرزتحضير 

دها غسله وتجفيفه على درجة بعو  ،المشخابمحطة رز في هبيش والتبيض الخاصة لألالت تانبواسطة مكزالة القشور ا  و  األرزتم تنظيف 
 بعدهاو  ،ميكرون   75تم نخله بمنخل حجم ،   Cyclone sample millثم طحنه بمطحنة مخبرية من نوع  ،لمدة ساعة م55° حرارة
 ,.Munasinghe et al)لحين االستخدام م ° 4 في الثالجة على درجة حرارة قالغلين محكمة اإلتيإيكياس بولي الطحين في أ فظح  

2013.) 
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 : تحضير البازالء
 بالماء قعتوبعدها ن   ،% لمدة دقيقة واحدة2عها بااليثانول بنقمت وذلك فت وعق  غسلت وجف   ،غ من بذور البازالء الجافة 300 وزن  تم

غذية ص من العوامل المضادة للتعليها لغرض التخل اإلنباتجريت عملية رجة حرارة الغرفة وتم تصفيتها. وبعدها أساعة بد 12لمدة 
عملية  تعمل، حيث والتانينات وعوامل االنتفاخ ( phyatic acid )لفايتك وحامض ا مثل مثبط التربسين (مضادات امتصاص الغذاء)

طباق بتري على ورق ترشيح مرطب أوذلك بوضعها في  ،(2006 علوان،) من هذه العوامل في البقوليات على التخلص نهائيا   اإلنبات
وراق المرطبة بالماء المعقم لتغطية البذور ومنع فقدان وتم تغطيتها بنفس األ ،% في مكان مظلم1ور بنسبة معقم بالكلو بماء مقطر 

سلت البذور بماء بعدها غ   ،ساعة 60لمدة  مرات يوميا   3-2ضافة الماء وا   2± م  ͦ 33,5على درجة حرارة  اإلنبات، وكان الرطوبة
 ،زالة القشور، بعدها تم غسل البذور وا  دقيقة 15تم طهي البازالء في الماء المغلي لمدة  ك، بعد ذلساخن للتخلص من الرغوة قبل الغليان

ق ثيلين محكمة اإلغالإيبولي  كياس، وحفظ الطحين في أرية، ثم طحنت بالمطحنة المخبم لمدة عشرين ساعة ͦ 50وجففت على درجة 
 ( Malunga et al., 2012). م ͦ 4  في الثالجة بدرجة حرارة

  :ير الشوفانتحض
لين في الثالجة بدرجة حرارة يثإيكياس بولي في أ فظتوح    Cyclone sample millرية من نوع طحنت رقائق الشوفان بمطحنة مخب

 .م °4
  : مغذاء الفطا خلطاتتحضير 

األربع خلطات الالتالي الجدول  يبينو  (،نيدو)ومن البازالء والشوفان والحليب المجفف  األسودالبني و  األرزضرت نسب مختلفة من ح
  .جراء التحاليل عليهاإق في الثالجة لحين الغثيلين محكمة اإلإيبولي  كياسأعدادها وحفظها في إ تم التي 

 النسب المئوية لخلطات اغذية الفطام المستخدمة في البحث (1) جدولال

 F4الخلطة  F3الخلطة  F2الخلطة  F1الخلطة  المكونات

 ــــــ 50 ــــــ 30 رز بنيأ

 25 ــــــ 30 ــــــ رز اسودأ

 40 25 30 30 بازالء

 20 10 30 30 شوفان

 15 15 10 10 حليب نيدو

  : مخبريةاالختبارات ال
والبازالء  األسود األرزو البني  األرزغذية الفطام من أ ولية الداخلة في تحضير خلطات تركيب الكيميائي لطحين المواد األر اليقدتم ت1- 
  :التاليةاالختبارات  جريتحيث أ ،الوزن الجاف ساسعلى أ
 .(AOAC, 2004)   15-44 رقم  %: حسب الطريقة الرطوبة1- 
 . (AOAC, 2004)   10-46رقم حسب الطريقة  %: البروتين2- 
 . (AOAC, 2004)   25-30%: حسب الطريقة رقم  الدهن 3-
  . (AOAC, 2004)   10-32 %: حسب الطريقة رقم األلياف 4-

 . (AOAC, 2004)   01-08حسب الطريقة رقم  :% الرماد5- 
 . 100قدرت بطرح مجموع هذه المكونات من  %: ربوهيدراتالك6- 
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 .عتمدت التراكيب المدونة على الغالفا المجفف بالنسبة للشوفان والحليب  7-
ساس حساب كمية الطاقة على أ إلىضافة ربعة باإلب الكيميائي للخلطات االالكيميائية لتقدير التركي االختباراتجريت نفس أوكذلك 8-

 .السعرات الحرارية لكل من هذه الخلطات
   :تحليل العناصر المعدنية في الخلطات

 Atomic Absorptionاالمتصاص الذري جريت تحاليل العناصر المعدنية الضرورية للفطام في الخلطات بواسطة جهاز أ
Spectrophotometer   ( من نوع  أشلماني المنأجهازNovaa 400 P )  71-40و  70-40رقمللطريقة الموصوفة  وفقا  

(AOAC, 2004)  سفورو حيث تم قياس عنصر الحديد والكالسيوم والزنك والف. 
 :الصفات الوظيفية

 الخلطةغ من   50بوزن  (Okake and Potter, 1977)طريقة  قديرها حسبتم ت :Bulk Density (BD) الكثافة الحجمية-1
 3g/cm حجم الطحين / وحدة الوزن للطحينبوالكثافة الحجمية كانت تقاس  ،مل وتحوي سدادة 100سطوانة مدرجة حجم أفي 
 (Narayana and Narsinga, 1982)قيست حسب الطريقة المعتمدة من قبل  :Faom Capacity (FC)  سعة الرغوة-2

 ،مل  100سطوانة مدرجة سعة أم في   30°من ماء مقطر بدرجة مل   50ليهإ وأضيفغ من غذاء الفطام  2وذلك بوزن   ،رةالمحو  
  : ثانية من الخلط وعبر عنه  30وقيس حجم الرغوة بعد  ،دقائق  5والمعلق تم مزجه وخلطه لمدة 

 FC   = حجم قبل الخلط /االختالف في الحجم. 
غ 1خذ أوتم  ،رة  للنماذج الصغيرةالمحو   (Leach et al., 1959) طريقة استخدمت  :  Swelling power ( SP)قوة االنتفاخ-3

دقيقة   30م لمدة   80°على حرارة  نتسخ  و  ،نبوب لجهاز الطرد المركزي أمل ماء مقطر في   10مع  تمن نماذج غذاء الفطام وخلط
 :اخ قوة االنتف وقيست ،خذ وزن العجينةأو تم ترشيحه، ن المعلق و بعدها سخ   ،مع المزج المستمر خالل فترة التسخين

 SP  = الماء   ×وزن الطحين الجاف  /وزن العجينة 
 ،ومزجت جيدا  المغلي المقطر مل من الماء  100 إلىغ من مسحوق الخلطة  25ضافة تم تحضير الخلطات بإالتقييم الحسي : -3

اختصاص  ص بعضهمشخاأ. وتم تقييم الخلطات من قبل عشرة وهي دافئة م الحسي عليهااء التقييجر إلطباق زجاجية أ ووضعت في
مت . وقي  ية/وزارة العلوم والتكنولوجيافي مختبر قسم الغذاء التابع للدائرة الزراعطفال رضع أل مهاتأ خرصناعات غذائية والبعض اآل

بعد حد غير مرغوب أل إلىدرجات  9حد  بعدمن مرغوب ألعطيت الدرجات وأ  ،لتقبل العامالخلطات من حيث اللون والطعم والنكهة وا
 (.Munasinghe et al., 2013و ) (Imtiaz and Gulzar, 2011)  جة در  1

Like extremely (9), Like very much (8), Like moderately (7), Like slightly (6), Neither like nor dislike 
(5), Dislike slightly (4), Dislike moderately (3), Dislike very much (2), Dis Like extremely (1). 

برنذذذامج  باسذذذتخدامتذذذم تحليذذذل البيانذذذات ، و كثذذذر أهميذذذةضذذذمن العوامذذذل الثانويذذذة األ ،وبذذذثالث مكذذذررات  CRDتصذذذميم  التجربذذذة وفذذذق نفذذذذت
Genstatوقورنت . ( المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنويLSD عند مستوى )(.1990 )الساهوكي ووهيب، (0.01) معنوية 
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 :النتائج والمناقشة
بعد  األسودالبني و  األرزالتركيب الكيميائي للحبوب التي حضرت منها الخلطات المعتمدة والتي تشمل  إلى  (2)جدول التائج تشير ن

وجود اختالف  إلىعتمدت النتائج الموجودة على العلبة ابالنسبة للشوفان ف أماعليها   اإلنباتجراء عملية إتنظيفها وطحنها والبازالء بعد 
ذ لوحظ ارتفاع نسبة البروتين إ .والرماد والكربوهيدرات للمواد الخام المستخدمة في عمل الخلطات  األليافن والزيت و في نسبة البروتي
وهذا يتفق مع ما وجده  ،على التوالي  %10.33و  10.40  األسودالبني و  األرزمقارنة مع    %27.70بلغت  التيفي بذور البازالء 

من نسبة  أعلىبالشوفان  األليافكما توضح النتائج ارتفاع نسبة الزيت و  ،Dave, (2003)و  Tehseen et al., (2014) الباحثين 
بالنسبة للرماد  ، أما (Sompong et al., 2011) على التوالي   %9.00و % 8.00 حيث بلغت  األسودالبني و  األرزالزيت في 
 األسودالبني و  األرزارتفاع نسبة الكربوهيدرات في  إلىتائج الن أشارتو ،  %2.40نسبة في حبوب البازالء حيث بلغت  أعلىفبلغت 

 .(Li et al. 2006)على التوالي  %74.99و  % 75.97حيث بلغت 
  الجاف الوزن ساسأ على وليةاأل للمواد الكيميائي التركيب.  2جدولال

 % ربوهيدراتك % رماد  % ليافأ % زيت % بروتين % رطوبة المكونات

 75.97 0.60 1.44 2.64 10.40 8.95 بني رزأ

 74.99 0.77 1.61 2.92 10.33 9.38 اسود رزأ

 59.87 2.40 1.23 2.30 27.70 6.50 بازالء

 65.50 1.50 9.00 8.00 13.00 3.00 شوفان

 39.00 3.40 2.00 26.20 24.10 3.00 *نيدو حليب

 0.05LSD  0.664 0.734 0.240 1.159 0.181 1.819 

 ا ورد على العبوة*المعلومات حسب م  

ياس الرطوبة كل نصف ساعة للوصول وقبطريقة التجفيف   4%ن محتوى الرطوبة الذي تم تثبيته عند أ (3) جدولالنتائج  يتبين منو  
ويعد محتوى الرطوبة ،   2-8 %ضمن النسب المالئمة للتعبئة والحفظ  والتي تتراوح مابين يعد منبة ثابتة لجميع الخلطات و رط إلى
ثباتية  قلالعالي للرطوبة فيعمل على جعلها أالمحتوى  أما ،أن انخفاضه يؤثر في العمر الخزني للمنتج إذ عوامل النوعية المهمة،المن 

 ,.Subhasree et al)و   (Tehseen et al., 2014)  ةكسدة وعوامل الخزن كالتغيرات الكيميائية والميكروبيتجاه تفاعالت األ
2014) ). 

 ،19.50% التي بلغت   F4نسبة بروتين في الخلطة  أعلىأن حيث وجد  ،في نسبة البروتين بالنسبة للخلطاتباين كما لوحظ وجود ت
 27.70%نسبة بروتين  أعلى تحتوي  البازالءو ،  40%بنسبة بازالءال احتواء الخلطة على إلىوقد يعود السبب في ذلك 

(Munasinghe et al., 2013)،  نسبة بروتين في الخلطة قلأفي حين كانت F3  بالنسبة للخلطتين  أما،   16.20%بلغتF1  
يات المنظمة الدولية للزراعة وتعد هذه النسب ضمن توص .على التوالي 17.01%و17.14% فكانت نسبة البروتين   F2و

حيث بلغت   F2في الخلطة  قل نسبة زيتوأ  7.50%حيث بلغت   F4في الخلطة  علىاأل فكانتنسبة الزيت  أما ،( (FAOغذيةواأل
فقد كانت نسبة الزيت   F3و F1وفيما يخص الخلطتين  ،اختالف نسبة الزيت في المواد األولية إلىوقد يعود هذا االختالف  ،%6.00
 .على التوالي%  6.40و  %6.20

ارتفاع  إلىفي هذه الخلطة  ألليافاوقد يرجع ارتفاع نسبة   4.11%حيث بلغت  F1نسبة في الخلطة  أعلىفكانت  األليافبالنسبة  أما
حيث   F3لياف في الخلطة أقل نسبة أوكانت  ، 3.65% األليافحيث بلغت نسبة   F2وتأتي بعدها الخلطة  ،نسبة الشوفان فيها
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قل نسبة كانت في أو   2.00%حيث بلغت   F4نسبة رماد في الخلطة  أعلىأن  لوحظوفيما يخص نسبة الرماد ، 2.40%بلغت 
جميعها ضمن الحدود الموصى بها من  كانتربعة في الخلطات األ ربوهيدراتبنسبة الكوفيما يتعلق ،  1.55%حيث كانت F3 الخلطة 

  F4قل نسبة كربوهيدرات كانت في الخلطة وأ، F3 69.44%نسبة في الخلطة  أعلىوبلغت  ،غذيةبل المنظمة الدولية للزراعة واألق
ة الخام ربوهيدرات في المادارتفاع نسبة الك إلىي الخلطات ربوهيدرات في ارتفاع نسبة الكا يعود السبب فوربم 63.67% حيث بلغت 
 .دو األسالبني و  األرزفيها مثل 

كيلو كالوري  4 غ من الدهون يحرر1ن كل وأل ،كيلو سعرة 400.25 بلغت  إذ  F3في الخلطة  أعلىوفيما يخص كمية الطاقة فكانت 
غذية يات المنظمة الدولية للزراعة واألتوصحسب   70.93%وتمثل كمية الطاقة هذه  ،توترلا عند حساب الطاقة باستعمال عامل

FAO) ) (Lmtiaz and Gulzar, 2011)،  نتائجمع وتتوافق هذه النتائج  (Li et al.2006)  غذية فطام من عند قيامه بتحضير أ
 .والماش والحليب المجفف القمححبوب 

 الفطام غذيةأ لخلطات ائيةالكيمي الختباراتا (3) جدولال

 %  الكاربوهيدرات %الرماد   % األلياف %    الزيت %   البروتين  %  الرطوبة الخلطات
  كالوري كيلو الطاقة

1-100 

F1 4,0 17.14 6.20 4.12 1.70 66.84 391.72 

F2 4,0 17.01 6.00 3.65 1.65 67.69 392.80 

F3 4,0 16.20 6.40 2.40 1.55 69.44 400.25 

F4 4,0 19.50 7.50 3.33 2.00 63.67 400.18 

FAO* 5≤ 15 Min 12 Mix 5 ≥ 5 60 ≥ 569.00≤ 

PAG** 5≤ 20 Min 10  5 ≥   

0.05LSD  NS 1.293 0.659 0.675 0.595 1.766 3.075 

وجود فروقات ث يظهر حي ،غذية الفطامأ نسبة بعض العناصر المعدنية المهمة التي يحتاجها الطفل في  (4) نتائج الجدول توضح
تدخل ضمن الحدود الموصى بها وهذه النسبة  ،غ100 /ملغ 280.03بلغت  ثحي  F3نسبة كالسيوم في الخلطة  أعلىمعنوية وكانت 

 8.33 حيث بلغت   F2حديد في الخلطة لعنصر النسبة  أعلىكانت بينما  ، FAOتوصيات المنظمة الدولية للزراعة واالغذية  ضمن
 األسود األرزاحتواء هذه الخلطة على  إلىوقد يرجع سبب ارتفاع كمية الحديد  ،تدخل ضمن معدل التوصيات نسبةه الوهذ غ 100/ملغ

في كانت نسبة  أعلى الحظ أنبالنسبة لعنصر الزنك فن أما.  (Amanda, 2014)من عنصر الحديد مرتفعة الذي يتميز بوجود نسبة 
 ,FAO  (FAO/WHOنسبة تدخل ضمن النسب الموصى بها من قبل منظمة وهذه ال غ100/غمل  8.21وبلغت   F4الخلطة 
ولية التي تم تحضير الخلطات تعدد واختالف نسب العناصر المعدنية في المواد األ إلىوقد يرجع سبب االختالف في النسب  ،( 1998
 .منها

 غ 100/غذية الفطام ملغأنسب العناصر المعدنية في خلطات   (4)جدولال

 Ca Fe Zn الخلطات

F1 251.34 5.52 3.62 

F2 146.05 8.33 4.23 

F3 280.03 5.81 6.57 

F4 158.36 7.43 8.21 

FAO 250-400 3.5-11 6-10 

0.05LSD  1.697 0.668 0.561 

عة وس BD وتلخصت هذه الصفات بقياس الكثافة  الحجمية  ،غذية الفطام المحضرةأ الصفات الوظيفية لخلطات  (5) يبين الجدول   
وهي انعكاس للحمل الذي ممكن )غذية الفطام أ تعد الكثافة الحجمية من الوظائف المهمة في تحضير و  ، SPوقوة االنتفاخ  FCالرغوة  
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كلما انخفضت الكثافة الحجمية زادت قابلية المكونات على التجمع مع ف ،ن تحمله العينة والسماح لها بالراحة على بعضها البعضأ
للحصول على غذاء شبه صلب حجم الماء الذي نحتاجه لتكوين العصيدة  إلىتشير هذه الصفة  لهذا ،اء عنهابعضها وانفصال الم

 0.63) حيث بلغت  F3الخلطة  فيكانت قيمة للكثافة الحجمية  أعلىأن الجدول  ونالحظ من ،(VIE et al., 2014) ةيولومائل للس
في  فضليو كثر، أفيكون احتفاط مكونات الخلطة بالماء  ،ليافأقل نسبة أو رات نسبة كربوهيد أعلى الحتوائهاهذا  رجع ذلكيو ( 3غ/سم

جلتنة  إلىيؤدي  ءارتفاع نسبة النشاأن حيث  ،ءقل وهذا يتحقق بخفض وتقليص النشاأ منفصل )المصل(ن يكون الماء الأغذية الفطام أ 
 .  (Okoronkwo et al., 2014)العصيدة وبالتالي صالبتها

على زيادة سعة  اإلنباتتعمل عملية ، حيث  33.53%حيث بلغت  F4الخلطة  للرغوة كانت فيسعة  أعلىأن  5)) ويبين الجدول
ن أ إلىضافة إلبا ، 40% إلىنسبة بازالء حيث تصل  أعلىاحتوائها على  إلى  F4يعود ارتفاع سعة الرغوة في الخلطة  الرغوة لهذا

فيها سعة رغوة  أعلىوبالتالي كانت  %19.50 بلغت F4الخلطة نسبة بروتين في  لىأع وكانت ،البروتينات توفر استقرار عالي للرغوة
 (.Desikachar, 1980باقي الخلطات ) مقارنة مع 

 نزيم أعندما يقل وجود قوة االنتفاخ وتزداد  ،%1.84وقد بلغت   F2الخلطة كانت في قوة انتفاخ  أعلىن أ 5)) نالحظ من الجدولو 
قل قوة انتفاخ أوكانت  ،نتفاخ على تركيب مكونات العينةتعتمد قوة اإل لذلك ،كسترينيمالتوز ود إلى ءم النشاز الذي يسبب تحطاليماأل

 .(Okoronkwo et al., 2014)%  1.58حيث بلغت  F3للخلطة 
 غذية الفطام المحضرةأالصفات الوظيفية لخلطات  .5 جدولال

 % SP  قوة االنتفاخ % Fc سعة الرغوة 3cm/BD g الكثافة الحجمية الخلطات

F1 0.57 22.56 1.82 

F2 0.56 21.67 1.84 

F3 0.63 30.44 1.58 

F4 0.60 33.53 1.72 

0.05LSD  0.024 1.528 0.1883 

ويظهر من الجدول  ،من المقيمين 10غذية الفطام بعد طبخها وتقيمها من قبل أ ( درجات التقييم الحسي لخلطات 6يوضح الجدول )
 9وهي درجة لصفة اللون  أعلىعلى وحصلت هذه الخلطة  ،درجة 30فضل تقييم حيث بلغ المجموع الكلي أعلى  F1حصول الخلطة 

كان  حيث درجات 4بلغت  قل درجة بالنسبة لصفة اللون حيثأعلى  F2حصلت الخلطة بينما ،صفر فاتحأحيث كان لونها درجات 
 درجات 6ات لون بني فاتح وحصلت على ذ F4بينما كانت الخلطة  ،سوداأل األرزود نسبة عالية من وذلك بسبب وج ،بني غامقلونها 

تفتيح اللون،  إلىدى أواحتوائها على بازالء بنسبة عالية مما  ،قلأولكن بنسبة  األسود األرزلصفة اللون بالرغم من احتوائها على 
ضافة السكر إولم يتم  للخلطات، من السكر ضافة نسبةإلهذا البد من  ة،جميع الخلطات قليلحالوة بالنسبة لصفة الطعم كانت 

تفوقت  .للخلطاتالكيميائي  الدراسة هي دراسة مبدئية لمعرفة التركيب لكون هذهمقدار الطاقة ونسبة الكربوهيدرات و للمحافظة على 
حيث ي الخلطات من باق أعلىهذه الخلطة نسبة بازالء  الحتواء وقد يعود السبب درجات، 7حيث بلغت صفة الطعم  في  F4الخلطة
 درجات، 8حيث بلغت  F3درجة للخلطة  أعلىكانت  وقابلية الذوبان القوامبالنسبة لصفة  .% والبازالء تعطي الطعم الحلو40كانت 

جميع الخلطات كانت و  ،%2.40 بلغتلياف مقارنة مع باقي الخلطات حيث أقل نسبة على أهذه الخلطة  الحتواءوربما يعود السبب 
ضافة التحضير و عند وكانت قابلية الذوبان جيدة لجميع الخلطات  ،ية ناعمةكريم قوامذات  درجة في  أعلى F1وسجلت الخلطة ، الماءا 

 .(Aduni et al., 2016) درجات 8 وهي التقبل العام
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 ( التقييم الحسي لخلطات اغذية الفطام المحضرة6جدول )ال

 المجموع عامالتقبل ال وقابلية الذوبان قوام الطعم اللون الخلطات

F1 9 6 7 8 30 

F2 4 5 6 6 21 

F3 8 6 8 7 29 

F4 6 7 7 6 26 

 :االستنتاجات
من باقي فضل أ كانت (حليب مجفف  15%، 20%شوفان  بازالء، 40% سود، أ رزأ%25 ) F4 الخلطةأن نتائج البحث من  يتبين

 وكمية الطاقة   7.50%لدهنونسبة ا 19.50% بلغت التيين وذلك الرتفاع نسبة البروت ،من حيث القيمة الغذائيةخرى الخلطات األ
 7.43فضل من باقي الخلطات حيث بلغت نسبة الحديد  أوكانت نسبة العناصر المعدنية بالنسبة لهذه الخلطة  ،ي ور كيلو كل  400.18

وكانت الخلطة  ،غذيةة واأليات المنظمة الدولية للزراعوكانت هذه النسب ضمن توص ،غ 100/ملغ 7.43 غ ونسبة الزنك  100/ملغ
F1  الحسي من حيث التقييماألفضل.  

وتقدير  ،النكهات الطبيعيةضافة ا  و  ،ضافة نسبة من السكر لغرض التحلية وزيادة مقدار الطاقةإ ن يتمأومن التوصيات المقترحة 
 ،رهأش (12-18– 6)للخلطات بعد مرور  (Shelf life)جراء دراسة العمر الخزني ا  و  ،ذا تطلب ذلكإالفيتامينات وتدعيم الخلطات بها 
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Abstract  

This study has been performed in Agriculture Research Directorated Labs, Ministry of 

Science and Technology/Iraq, aimed to use different formulations of weaning food 

contained different concentrations of black rice flour, brown rice, peas and oat chips. Some 

physical treatments like cleaning, peeling and milling to rice and and germination, chard, 

peeling, drying and milling to peas were used to make these four  formulations, which were 

chosed depended on chemical analysis (moisture, protein, ash, fiber, carbohydrate, fat and 

energy) in addition the estimation of some minerals (Ca, Fe and Zn) comparing with 

recommendation of FAO weaning food and functional properties; like bulk density (BD), 

foam capacity (FC) and swelling power (SP). Sensory evaluation was also conducted. 

Results showed that the treatment  F4 (25% black rice, 40% peas, 20% oat  and 15% dry 

milk) was the best formula comparing with the other formulations, which recorded high 

protein (19.50%), oil (7.50%), fiber (3.33%), ash (2.0%), carbohydrate (63.67%) and 

energy 400.18 kcal. The minerals estimations percentages of Fe, Zn of the treatment F4 

were 7.43 mg/100g  and 8.21mg/100g repectively. These results was within FAO 

recommendations for weaning food.  Regarding the functional properties of the formula F3 

(50% bron rice, 25% peas, 10% oat and 15% dry milk) was sperior in bulk density 

(0.63g/cm3), while formula F4 was superior in foam capacity which recorded 33.53%, 

while F2 (30% blak rice, 30% peas, 30% oat and 10% dry milk) recorded the highest value 

in swelling power (1.84%). In terms of sensory evaluation, which was conducted by 10 

evaluators, the formula F1 (30% brown rice, 30% peas, 30% oat and dry milk) obtained the 

highest degree of color rating, its value was 9 degrees. The formula F2 got the lowest grade 

of color, it reached 4 degrees (brown color), but for taste description all the formulas were 

low in sweetness, and the formula F4 got the highest degree of taste amounted to 7 degrees, 

while texture and solubility F3 got the highest degree which reached 8 degrees. Solubility 

was good for all formulas. F1 formula in general was acceptable.  

Key words: Weaning food, Legumes, Black rice, Brown rice, Oat.   

 

 

 

 

 

 

 


