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 بحشرة المصاب القاسي القمح لدقيق والتكنولوجية الريولوجية الخصائص تحسين
  األسكوربيك حمض ضافةبإ السونة

 (1) * الدعيمس دوش محمد

         .سوريةحماة، ، لمبحوث العممية الزراعيةالييئة العامة ، مركز بحوث حماة ،شعبة تكنولوجيا األغذية(. 1)
   (.maldaames@yahoo.com. البريد اإللكتروني: محمد الدعيمس دكتور)*لممراسمة: ال 

 26/10/2020تاريخ القبول:    17/11/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
 لدقيؽ والتكنولوجية الريولوجية الخصائص في السونة بحشرة اإلصابة نسبة تأثير إلى دراسةالبحث  ىدؼ
حبوب  عينات ُحضرتودور إضافة حمض األسكوربيؾ في تحسينيا، حيث القاسي،  السوري القمح

 مراكز في المسحوبة القمح بحشرة السونة مف عينات المصابة الحبات فصؿ طريؽ عف%100مصابة 
خالية ال ة وسميمال قمحال حبوب خمطت ،2018موسـ خالؿ الحبوب  وتصنيع لتجارة العامة المؤسسة

 (و بالنسب التالية %100حبوب المصابة بحشرة السونة ال مع بحشرة السونة اإلصابةمف  تماماً 
عميو أجريت الجزء األوؿ : جزئيف الى العينات وقسمت %(8،10%،6%،4%،2% 0%شاىد

 الرطب، الغموتيفو  النوعي، الثقؿ قياس) والتكنولوجية الريولوجية الخصائص التحديد االختبارات المعتمدة
االختبارات بعد إضافة نفس أجريت عميو  :الجزء الثاني مف العينات.ؼ(االكستنسوغراو  الفارينوغراؼ،و 

 معنوية فروؽ وجود عدـ النتائج بينت  جزء بالمميوف. 100– 200- 300)) تراكيزب األسكوربيؾ حمض
 حمض اضافة بدوف %2 بنسبة المصابة والعينات (اإلصابة)حبوب قمح خالية مف  الشاىد عينة بيف

 النسبب العينات المصابة بيف %5 احتماؿ مستوى عند معنوية فروؽ ووجود األسكوربيؾ،
تشير نتائج و  ،أو بدوف اضافة األسكوربيؾ حمض افةبإض الشاىدعينة  مع %(%8،10،%6،%4)

جزء بالمميوف  300عند إضافة  والتكنولوجية الريولوجية الحصوؿ عمى أفضؿ الخصائصالدراسة الى 
 %.   6حمض اسكوربيؾ إلى دقيؽ قمح مصاب بحشرة السونة وبنسبة

 . السونة حشرة األسكوربيؾ، حمض ،لدقيؽ القمح والتكنولوجية الريولوجية الخصائص: الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
 عاـ طف مميوف 732 يقارب ما العالـ في القمح إنتاج اجمالي العالـ، بمغ سكاف نصؼ مف القمح مصدر الغذاء الرئيسي ألكثر يعتبر

 ,FAO)العالـ  لسكاف الالزمة الحرارية السعرات مجموع مف % 20 المتوسط في القمح يوفر ،FAO, 2017)بحسب ) 2016
 والحشرات األمراضو  البيئية والظروؼ لمصنؼ الوراثية بالخصائص القمح لحبوب والريولوجية التكنولوجية الخصائص . تتأثر(2017

األليرونية،  الثمري، والطبقة الغالؼ رئيسة: أقساـ أربعة مف القمح حبة وتخزينيا، وتتألؼ خالؿ نموىاالحبوب  تصيب الضارة التي
، والجنيف  القمح عمى محصوؿ الحشرات أخطر مف (Eurygaster) السونة السونة حشرة تعتبر (.,.Dexter et al (1989واالندوسبـر

 عمييا، اإلصابة شدة وذلؾ بحسب لمحبوب التكنولوجية والريولوجية تدني بالمواصفات تسبب لمنبات، ألنيا الخضري النمو مرحمة في
 إصابة شدة المحصوؿ. تختمؼ مف90%إلى  الخسارة تصؿ الشديدة اإلصابة ظروؼ باإلنتاج، وتصؿ الخسارة في تدني وكذلؾ تسبب

المبني، حيث قسمت شدة إصابة حبوب القمح الكاممة  الطور المراحؿ وأخطر ىذه الحبوب فيو تكوف التي النمو طور حسب الحبوب
 درجة الدبوس عمى الحبة الى رأس حجـ عف تزيد ال التي اإلصابة مف بدءا درجات أربع الكاممة إلى القمح حبوب عمى بحشرة السونة

 إجمالي % مف80-85)الغموتيف ) مف عاـ بشكؿ القمح بروتينات تتكوف .(,Tagem (1997تماما وأصبحت عديمة النفع  التالفة الحبة
 لمشد، وبروتينات العجيف مقاومة عف مسؤولة وىي والكحولية والممحية المائية بالمحاليؿ ذوابة غير بروتينات وىي القمح بروتيف

 ،70%بالكحوؿ ذوابة وىي الغميادينات الممحي، وبروتينات بالماء ذوابة وىي الغموبيوليف العادي، وبروتينات بالماء ذوابة وىي األلبوميف
 ، والنشاء ,.Johansson et al)2001 (بروتينات القمح إجمالي ( % مف20-15العجيف وتشكؿ نسبة ) مطاطية عف وىي المسؤولة
 عدسية كبيرة حبيبات (A) بنوعيف ويتواجد االندوسبـر مف 70% حيث يشكؿ حوالي القمح حبة في الرئيس المكوف الذي يعتبر ىو

 حيث تسبب القمح، حبة في لمنشاء والكيميائية الفيزيائية الخصائص عف المسؤوليف وىما الشكؿ كروية صغيرة حبيبات  (B)و الشكؿ
 العجيف لزوجة تحسيف إلى B النوع نسبة زيادة بينما تؤدي البروتينات، مع ارتباط وضعؼ الحبة مواصفات في تدني A النوع نسبة زيادة
القمح  حبة في النشاء تكوف في السونة بحشرة اإلصابة تؤثر، و .(Edwards et al., 2002)لممعكرونة الطبخ جودة تحسف وكذلؾ

 حيث ،1/3أميموبكتيف عادة /أميموز وبنسبة /وأميموبكتيف أميموز/ البوليمرات مف ءالنشا يتكوف و الفيزيائية بعد الطحف، حيثخصائصو 
عادة جمتنة في % دورًا فعاالً 22-30الدقيؽ  النشاء األميموز في محتوى يمعب ( al., 2002)  Sasaki etعند التسخيف تميعو النشاء وا 

خاصة  عالية قياسية تكنولوجية مواصفات تممؾ %32-44محتوى أميموز مرتفع ما بيف  ذات القاسي القمح حبوب بينت الدراسات أف
 Soh et al., 2006).) المطبوخة المعكرونة قوة العجيف وصالبة

 ونشاط العجينة مكونات اجمالي في وبالتالي الحبة لمكونات البروتينات الى النشويات نسبة في السونة بحشرة اإلصابة شدة تؤثر
 جودة عمى وتأثيرىا القمح في الغموتيف بروتينات تكويف عمى السونة اصابة تؤثر كذلؾ ،(Gómez et al., 2011)األميالز أنزيـ
 السونة بحشرةقمح مصابة  حبوب مف دقيؽ الناتج العجيف وزمف التخمر في الخميرة نشاط ويتأثر (، (Torbica et al., 2014الدقيؽ
 الثانوية المستقمبات واإليثانوؿ( وكذلؾ الكربوف أكسيد )ثاني األساسية المستقمبات إنتاج بانخفاض البروتياز اتأنزيم تحوي والتي

 . (Rezaei et al., 2016)السكسينيؾ(وحمض  الخميؾ، حمض )الغمسريف،
 نشاط حيث تتخرب ىذه الشبكة بسبب بحبيبات النشاء، المحيطة البروتينية بنية الشبكة السونة عمى بحشرة اإلصابة تؤثر

متجانسة وبالتالي مواصفات  وغير ضعيفة غموتينية شبكة ذو لزج عجيف الحشرية، وتعطي اإلصابة الناتجة مف البروتياز اتأنزيم
( يمكف التحكـ بيذه المواصفات مف (Baratto, et al., 2015(، وبحسب دراسات  (Dizlek and Ozer, 2017تكنولوجية سيئة

الدقيؽ  أو األسكوربيؾ لمسميد حمض البروتياز وكذلؾ بإضافة حمض االسكوربيؾ. وبعبارة أخرى يجب اضافة أنزيـخالؿ التحكـ بنشاط 
 200– 300  100-بمستويات األسكوربيؾ حمض اضافة السونة، وتـ بحشرة مصاب اتجة مف قمحالن المنتجات ونوعية جودة لتحسيف
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 ppm المنتج النيائي وذلؾ مف خالؿ تغير النشاط اليغروسكوبي لمعجينة وتحرر  جودة تحسيف في جيدة االضافات ىذه فعالية وكانت
 التكنولوجية الخصائص عمى السونة بحشرة اإلصابة اثر تخفيؼ دراسة ، تمت (Shokraie, et al., 2018)لمجموعات الكربوكسيؿ

 . (Dizlek and Ozer 2016)سميمة بحبوب بخمطيا القمح لحبوب النوعي والثقؿ والريولوجية
 حيث الخبز، صناعة أثناء العجينة وسموؾ الدقيؽ مكونات جودة عف الكشؼ في جدا ميمة تقنية الريولوجية الخصائص تعتبر

 ، ىذاISOو  AACCو  ICC وفقا الحبوب جودة مختبرات في الريولوجية الخصائص لقياس المتاحة االختبار طرائؽ مف العديد يوجد
 ثالثي البروتيف العجينة( بشبكة مكونات اجمالي % مف (75-80النشا حبيبات تحاط حيث لمعجينة، معقدة بنية نتيجة ىو السموؾ

الريولوجية لمعجينة وقدرتيا عمى التمدد واالحتفاظ بغاز  الخصائصالعجينة(، وتتحسف  مكونات اجمالي % مف 20-25األبعاد )
co2(CO2) الشبكة. ىذه الناتج عف نشاط الخميرة حسب 
 تنتشر في الجميورية العربية السورية حيث عمى محاصيؿ الحبوب في اقتصادية اضرارا تسبب التي اآلفات مف حشرة السونة تعد
 كبير في بشكؿ انتشارىا حيث لوحظ حماة محافظة في وكذلؾ ،(El-Haramein et al., 2007)والشرقية  الشمالية المناطؽ
 عاـ لمتوسط موسـ 3-10 %بيف  اإلصابة زراعية حيث تراوح معدؿ آفة بحشرة السونة لتصبح اإلصابة وازدادت ، 2017موسـ

 المقاييس جدوؿ حسب الرابعة الدرجة الى الحبوب وتصنيع لتجارة العامة المؤسسة الى المسممة القمح حبوب نوعية ، وتدنت2017
 كبير بشكؿ السونة الحبوب المصابة بحشرة ليذه السعرية القيمة كما تدنت ،4/26 /2017تاريخ  /939 / رقـ بالقرار المعتمد الرسمية
 اقتصادية خسائر سبب وىذا ،2017لمطف خالؿ موسـ  س.ؿ /140000/ لمقمح األساسي السعر مف %50 مف أكثر الى ووصؿ
 حشرية مبيدات رش تـ حيث ، 2018القمح في موسـ لمحصوؿ حماة زراعة مديرية قبؿ مف والمتابعة المكافحة لمفالحيف، رغـ كبيرة

 .  /رممو جب -تيزيف – كفربيـ / مناطؽ في 2017 موسـ مف حاؿ احسف يكف لـ انو ىكتار، إال /4000/ لحوالي اآلفة ىذه لمكافحة
 :وأهدافه البحث مبررات

 محصوؿ حماة حيث شكمت آفة زراعية عمى ىذا المحصوؿ وىو محافظة في القمح محصوؿ عمى السونة حشرة انتشرت
 :ما يمي الى ىدؼ البحث إلى الدولة، لذلؾ واىتماـ دعـ يناؿ استراتيجي

والريولوجية ليذه  التكنولوجية الخصائص عمى % كنسبة مئوية القاسي القمح عمى حبوب بحشرة السونة اإلصابة شدة تأثير دراسة -
 .الشاىد( )عينة اإلصابة مف تماما خالية الحبوب نفس مف عينات مع بالمقارنة الحبوب،

 .المصابة لمحبوب والريولوجية التكنولوجية الخصائص لتحسيف القمح دقيؽ الى حمض األسكوربيؾ مف مضافة نسبة أفضؿ تحديد -
 :وطرائقه البحث مواد

  .: الدراسة موقع 1  •
  .الزراعية العممية لمبحوث العامة الييئة - األغذية تكنولوجيا قسـ مخابر •
  . بحماة الحبوب وتصنيع لتجارة العامة لممؤسسة المركزي المخبر  •
 واد الالزمة لمعمل: الم 2. •
 خصائصعمى  السونة بحشرة اإلصابة تأثير شدة لدراسة :حماة محافظة مناطؽ في القاسي المزروع السوري القمح مف أصناؼ -

 الحبوب التكنولوجية والريولوجية
 .E300 ,حمض األسكوربيؾ -
  العمل طرائق -3
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لتجارة  العامة لممؤسسة / مراكز شراء في محافظة حماة تابعة9/ في المسوؽ القاسي القمح حبوب مف عينات جمعت: جمع العينات -أ 
البعض)بأكياس  بعضيا مع لتتجانس عشوائي بشكؿ العينات جمعت حيث كغ(،5–10)بأكياس نايموف  2018الحبوب موسـ  وتصنيع
 اعتماداً ( اإلصابة)ميما كانت درجة  يدوياً  السونةحشرة ب المصابة الحبوب عزؿمف ثـ و  الحبوب ىذه غربمة تـ ،كغ( 25-20قماشية 

 ثـوالشوائب،  جراـواأل السونةبحشرة  اإلصابة مف تماما خالية قمح حبوب عمى لمحصوؿ اإلصابةعمى التشخيص البصري لمنطقة 
 عينات6 / (جزء أوؿ) العينات ىذه ورمزتػ / كغ 5/ عينة كؿ وزف عينة 12 الى كمية عينات القمح القاسي السميمة % الناتجة قسمت

 .(1)الجدوؿ في ىو عينات كما6و)جزء ثاني( 
لمحبوب،  اوزنً المزج  طريؽ عف السونة بحشرة اإلصابة مف مختمفة بنسب تجريبية عينات حضرتتحضير العينات وترميزىا:  –ب 

 الخالية الشاىد عينة مع العينات ىذه مقارنة ثـ % 10 و % 8 و  %6و %4 و% 2 السونة  بػػ مصابة حبوب مع السميمة الحبوب
 ٪.0  اإلصابة مف تماما

 .الطحف قبؿ العينات ليذه الرطوبي والمحتوى النوعي الثقؿ قراءات خذتأ
 .%14الغرض بعد تعديؿ رطوبتيا الى  ليذا خاصة مخبرية مطحنة استعماؿب العينات ىذه طحنت
 مكررات. ثوعمى ثال A0  A1,A2,A3,A4,A5 × T0معاممو بدوف جزء:لكؿ عينة اجزاء اربعة الى الطحف بعد العينات جزئت

 وعمى ثالث مكررات لكؿ معاممة. /T1,T2,T3/ ppm 300-200–100/اسكوربيؾ بثالثة مستويات بحمضعوممت األجزاء االخرى 
 المعامالت ترميز (1) الجدول
 المختبرة المعاملت الرمسT×A المختبرة المعاملت الرمس

A0 100 سليمح قمح حثوب% A0×T1,T2,T3 100 سليمح قمح حثوب% 

A1 تنسثح السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

2% 

A1× T1,T2,T3 حمض +(%2تنسثح) السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

 سكورتك

A2 تنسثح السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

4% 

A2× T1,T2,T3 حمض +(%4تنسثح) السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

 سكورتك

A3 تنسثح السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

6% 

A3× T1,T2,T3 حمض +(%6تنسثح) السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

 سكورتك

A4 تنسثح السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

8% 

A4× T1,T2,T3 حمض +(%8تنسثح) السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

 سكورتك

A5 تنسثح السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

10% 

A5× T1,T2,T3 حمض +(%10تنسثح) السونح تحشرج مصاتح قمح حثوب 

 سكورتك

T3 = 300 PPM L-a… T2 = 200 PPM   L-a     T1 = 100 PPM L-ascorbic acid 

  لمعمل: الالزمة واالدوات االجهزة •
  Wile-Draminski)  )AACC Method 44-11أجيزة لتقدير المحتوى المائي لمحبوب  -
 (.ICC Standard NO 101/1جياز تقدير الثقؿ النوعي ) -
 لتجزئة العينات. Boernerجياز بورنر  - 
 (غ .0.01ميزاف حساس بدقة ) - 
 مجموعة غرابيؿ القمح المستخدمة في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب. -
 Brabenderمطحنة  استعماؿ% ب14مطحنة مخبرية خاصة لطحف الحبوب. طحنت الحبوب بعد تعديؿ رطوبتيا  -
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 (. AA CC 26-50, 2000حسب ) 
 .  Germany -Brabenderماركة Farinograph AACC 54 -21-02: جياز الفارينوغراؼ -
 .Germany -Brabenderاركةم AACC 54 Extensograph-10-01جياز االكستنسوغراؼ:  -

 استعماؿبتصميـ )القطاعات العشوائية الكاممة وذلؾ ب عامميو كتجربة والقراءات لمنتائج التبايف تحميؿ إجراء تـ التحميل اإلحصائي:
 .  5%معنوية مستوى عند المدروسة العوامؿ بيف LSDلتحديد أقؿ فرؽ معنوي   (spss)االحصائي برنامج التحميؿ

 
 االختبارات والتحاليل المخبرية في البحث: 

 (.AACC 55-10,2000)بالطريقة المعتمدة وفقاً رطوبتيا العادية بالحبوب  استعماؿب النوعي: الثقل - 1
 (AACC 38-A12,2000بالطريقة المعدلة وفقًا)  14%غ مف الحبوب رطوبتيا 10 استعماؿب الرطب: الغموتين - 2
 .)et al Hadnadev(2011 ,.بالطريقة المعدلة وفقًا   14%غ مف الحبوب رطوبتيا 50 استعماؿب  :الفارينوغراف – 3
 والمعدلة بطريقة )  2011et al Hadnadev ,.دقيقة راحة وفقًا  135دقيقة و 54: المعدلة لمدة االكستنسوغراف- 4
 ((Cauvain and Rosie 2017. 

 :والمناقشة النتائج
تـ قياس الثقؿ النوعي لحبوب القمح القاسي عمى جياز نحاسي لوزف الربع ليتر المعتمد في المؤسسة العامة لتجارة النوعي:  الثقل - 1

وتخزيف وتصنيع الحبوب، وكانت طريقة الحساب موضحة بالمثاؿ التالي : الوزف الناتج مف الحبوب المنسكبة مف اسطوانة الربع ليتر 
وزف  78050= )معامؿ تصحيح( 450+77600= 100×776وزف الييكتولتر غ و  776=4×194غ فيكوف وزف المتر 194

 كغ وزف الييكتولتر وتعرؼ كغ/ىؾ.ؿ. 80.050 =1000÷78050الييكتولتر بعد التصحيح 
%، 5أظيرت النتائج وجود فروؽ معنوية لعامؿ نسبة االصابة بحشرة السونة وتأثيره عمى الثقؿ التوعي لحبوب القمح عند مستوى ثقة  

( وىذا 1العالقة عكسية بيف نسبة االصابة بحشرة السونة عمى حبوب القمح والثقؿ النوعي لمحبوب كما ىو مبيف بالشكؿ رقـ ) حيث
(، حيث اإلصابة بحشرة السونة تؤدي لخفض وزف الحبة وكمما ازدادت نسبة اإلصابة بحشرة (Dizlek and Ozer 2016يتوافؽ مع 

 وب، ويتـ ىذا االختبار قبؿ إضافة حمض االسكوربيؾ.السونة قؿ الثقؿ النوعي ليذه الحب

 
 ( يبين تأثير نسبة اإلصابة بحشرة السونة عمى الثقل النوعي1الشكل )
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  الرطب: الغموتين -2
(، وجود فروؽ معنوية بيف 2الجدوؿ رقـ )في النسبة المئوية لمغموتيف الرطب لعينات دقيؽ الحبوب المدروسة والمبينة  قراءاتبينت 

%، حيث العالقة عكسية بيف نسبة االصابة 5نسبة االصابة بحشرة السونة ونسبة الغموتيف الرطب ليذه العينات عند مستوى احتماؿ 
 .Dizlek Halef, (2017)وىذا يتوافؽ مع بحشرة السونة في حبوب القمح ونسبة الغموتيف الرطب لدقيؽ ىذه الحبوب، 

 شرة السونة عمى نسبة الغموتين الرطب%يبين تأثير نسبة اإلصابة بح (2) الجدول

 المعاملت
 %100نسبت اإلصابت بحشرة السونت 

0 2 4 6 8 00 

30.0625 %100نسبت الغلوتين الرطب 
a

 30.0625
a

 29.5833
b

 28.9167
c

 28.2917
d

 27.25
e

 

 كؿ قيمة في الجدوؿ تمثؿ متوسط لثالثة قراءات لنسبة الغموتيف الرطب. 
 ( 0.05متشابية ال يوجد بينيا فروؽ معنوية بحسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى احتماؿ) القيـ المتبوعة بأحرؼ

نتيجة لزيادة المجموعات  وأدت أضافة حمض األسكوربيؾ الى دقيؽ العينات المدروسة لزيادة نسبة الغموتيف الرطب ليذه العينات
وكمية وبدراسة التفاعؿ بيف العامميف المدروسيف )أي نسبة اإلصابة بحشرة السونة  .الكربوكسيمية الناتجة مف إضافة حمض االسكوربيؾ

ومعامؿ فيشر تبيف وجود عالقة قوية   Anovaحمض األسكوربيؾ المضافة( عمى نسبة الغموتيف الرطب مف خالؿ جدوؿ تحميؿ التبايف
حمض األسكوربيؾ،  ppm 300% وعمى كمية 6سونو ( وأفضؿ تفاعؿ كاف عند مستوى إصابة 3بينيما كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )

 . (Shokraie, et al., 2018)وىذا يتوافؽ مع دراسات 
 تحميل التباين بين العوامل المدروسة عمى نسبة الغموتين الرطب (3) الجدول

 المعنويح معامل فيشر متوسظ المرتعاخ درجاخ الحريح مجموع المرتعاخ %الغلوتين الرطة

 المدروسحتين المجموعاخ 

 داخل المجموعاخ المدروسح

 الكلي

76.736 

1.833 

78.569 

23 

48 

71 

3.336 

0.038 

87.352 0.000 

  الفارينوغراف: -3
( 2القراءات الثالثة مف جياز الفارينوعراؼ )نسبة الماء الممتص، زمف تطور العجيف، زمف ثباتية العجيف( والمبينة بالشكؿ رقـ ) بينت

مف حيث آلية العمؿ عمى ىذا الجياز والقراءة المأخوذة وجود فروؽ معنوية لعامؿ نسبة االصابة بحشرة السونة وتأثيره عمى )نسبة الماء 
% بالترتيب، حيث العالقة عكسية بيف نسبة االصابة بحشرة 5الممتص، وزمف تطور العجيف، وزمف ثباتية العجيف( عند مستوى احتماؿ 

حيث تنخفض نسبة الماء الممتص لتحمؿ البروتينات في حبوب القمح المصابة حشريًا وب القمح والقراءات الثالثة، السونة عمى حب
زمف تطور العجيف، وكذلؾ زمف والتي تمعب دورًا أساسيًا في تحديد نشاط االنزيمات خالؿ عممية العجف وبالتالي تعمؿ عمى خفض 

ىو  2 العمود A0ىو المعاممة الشاىد  1 العمود ( حيث3غراؼ كما ىو مبيف بالشكؿ رقـ )ثباتية العجيف المأخوذة مف جياز الفارينو 
وىذا يتوافؽ  A5ىو المعاممة  6 العمود A4ىو المعاممة  5 العمود A3ىو المعاممة  4 العمود A2ىو المعاممة  3 العمود A1المعاممة 

 .(Torbica et al., 2014)مع 



 

Aldaemes – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 118-129 February 2021 
 

 2021شباط/فبراير 129- 118(:1)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الدعيمس  124

 
 تأثير نسبة اإلصابة بحشرة السونة عمى )نسبة الماء الممتص، زمن نمو العجين، زمن ثبات العجين(( يبين 2الشكل )

 
 Farinograph 21,-AACC 54  . Hadnadev et al.,(2011) 20( الفارينوجراف :3الشكل )

نسبة الماء  ثر فيؤ ت ppm 300-200–100كذلؾ بينت قراءات الفارينوغراؼ أف اضافة حمض األسكوربيؾ بتراكيز 
%، حيث كانت العالقة 5مع وجود فروؽ معنوية بيف مستويات اإلضافة عند مستوى احتماؿ  وثباتيتو الممتص وزمف تطور العجيف

، عمى نسبة الماء الممتص وزمف تطور العجيف وثباتيتو ppm 300-200–100طردية بيف نسبة زيادة كمية حمض األسكوربيؾ 
وتفوؽ التركيز  تي تمعبو مجموعات الكربوكسيؿ الموجودة والتي تتحرر عند إضافة حمض االسكوربيؾ،ويعود ذلؾ لمدور االيجابي ال

(300 PPM)  أي المعاممةT3 عمى المعاممتيفT1وT2 ( 4كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ ) وىذا يتوافؽ مع مقارنة بقراءات الشاىد
Edwards et al., 2002)) وGómez et al., 2011)و ) ( (Dizlek and Ozer 2016.  

 وزمن نمو وثابتية العجين الماء الممتصتأثير زيادة حمض األسكوربيك عمى نسبة  (4) الجدول

 قراءاث الفارينوغراف المعاملت
 كميح حمض االسكورتيك المضافح

0 000 200 000 

57.69 نسبت الماء الممتص 0
a

 57.69
a

 57.69
a

 58.139
b

 

21528 زمن نمو العجين 2
a

 21611
a

 21983
a

 22944
b

 

1.526 زمن ثباتيت العجين 0
a

 1.54
ab

 1.54
ab

 1.54
b

 

 كؿ قيمة في الجدوؿ تمثؿ متوسط لثالثة مكررات
 ( 0.05القيـ المتبوعة بأحرؼ متشابية أفقيًا ال يوجد بينيا فروؽ معنوية بحسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى احتماؿ)

60.2083 59.0000 58.0833 57.0833 56.6250 55.8333 
2.5000 2.5000 
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 (عمى العينات المدروسة بنسب مختمفة مف اإلصابة بحشرة السونةTاألسكوربيؾ )ولتحديد افضؿ نسبة مضافة مف حمض 
(A1,A2,A3,A4,A5) تـ دراسة التفاعؿ بيف العامميف المدروسيف في البحث عمى )نسبة الماء الممتص، زمف تطور العجيف، زمف ،

قة قوية بينيما وأفضؿ تفاعؿ كاف عند مستوى ومعامؿ فيشر تبيف وجود عال  Anovaثباتية العجيف( مف خالؿ جدوؿ تحميؿ التبايف 
(، وىذا يتوافؽ 5كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )عمى T3أي المعاممة حمض األسكوربيؾ  ppm 300( وعمى كمية A3% )6إصابة سونو 
 (. (Shokraie, et al., 2018مع دراسات

 تحميل التباين لمتفاعل بين العوامل المدروسة عمى )نسبة الماء الممتص، زمن نمو العجين، زمن ثباتية العجين(. (5) الجدول
 المعنويت معامل فيشر متوسظ المربعاث درجاث الحريت مجموع المربعاث نسبت الماء الممتص%

 بين المجموعاث المذروست

 داخل المجموعاث المذروست

 الكلي

106.011 

7.005 

100.651 

23 

48 

71 

0.916 

6.111 

79.171 0.000 

 المعنويح معامل فيشر متوسظ المرتعاخ درجاخ الحريح مجموع المرتعاخ زمن تطور العجين

 بين المجموعاث المذروست

 داخل المجموعاث المذروست

 الكلي

7.076 

6.150 

7.161 

66 

81 

51 

6.680 

6.668 

05.681 6.666 

 المعنويح معامل فيشر متوسظ المرتعاخ درجاخ الحريح المرتعاخمجموع  زمن ثباتيت العجين

 بين المجموعاث المذروست

 داخل المجموعاث المذروست

 الكلي

16.606 

6.615 

16.655 

66 

81 

51 

6.876 

6.666 

1650.559 6.666 

  :االكستنسوغراف -4

كما ىو مبيف ومقومة العجيف وقابمية العجيف لممد  قوة العجيفالمختبرة عمى جياز االكستنسوغراؼ ل العجيف بينت نتائج عينات
 وجود فروؽ معنوية لعامؿ نسبة االصابة بحشرة السونة وتأثيره عمى ىذه القراءات الثالث. ( 4بالشكؿ رقـ )

 
 Extensograph  10,01-AACC 54 .,(2011)et al Hadnadevاإلكستنسوجراف :( 4الشكل )

قوة %( عمى 10-8-6-4-2-0( وجود فروؽ معنوية بيف لتأثير نسبة اإلصابة بحشرة السونة )6) رقـ حيث بيف بالجدوؿ
%، حيث العالقة عكسية بيف نسبة االصابة 5عند مستوى احتماؿ  يذه العيناتل مقاومة العجيفلزمف مد العجيف و العجيف الناتج و 

مف مد العجيف ومقاومة العجيف وذلؾ يعود لزيادة تأثير اإلصابة وز  قوة العجيفبحشرة السونة عمى حبوب القمح و القراءات الناتجة لػ
األبحاث والدراسات السابقة لكؿ  عمى بروتينات الحبة وكذلؾ زيادة نشاط أنزيـ البروتياز الناتج عف اإلصابة الحشرية، وىذا يتوافؽ مع
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     (Baratto, et al., 2015)و  (Torbica et al., 2014)(Gómez et al., 2011)  (Edwards et al., 2002)مف
Dizlek and Ozer 2016).)  

 مقاومة العجين تأثير زيادة نسبة اإلصابة بالسونة عمى قوة العجين وزمن مد العجين و (6) الجدول
قراءاث 

 االكستنسوغراف

%(16-1-0-8-6-6السونح)اإلصاتح تحشرج الفروقاخ المعنويح لنسثح   

=A0  2 %0الشاهد%=A1 4%=A2 6%=A3 8%=A4 10%=A5 

111.05 قوة العجين
a
 110.67

b
 117.67

cb
 118.96

c
 116.67

d
 111.16

e
 

154.417 زمن مذ العجين
a
 154.33

a
 153.25

b
 149.75

c
 148.50

d
 147.25

e
 

408.67 زمن مقاومت العجين
a
 406.08

b
 403.33

c
 393.17

d
 390.67

e
 385.67

f
 

 كؿ قيمة في الجدوؿ تمثؿ متوسط لثالثة مكررات
 ( 0.05المتبوعة بأحرؼ متشابية أفقيًا ال يوجد بينيا فروؽ معنوية بحسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى احتماؿ)القيـ 
 

عمى جياز  ppm 300-200–100مف عينات العجيف المعاممة بإضافة ثالث مستويات مف حمض األسكوربيؾ قراءات البينت 
التأثير اإليجابي ليذه اإلضافات عمى قوة العجيف ومقاومة العجيف، مع وجود فروؽ معنوية بيف ىذه اإلضافات عند  االكستنسوغراؼ
(، حيث كانت العالقة طردية بيف نسبة الزيادة بكمية حمض األسكوربيؾ 7كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ ) %5مستوى احتماؿ 

(T0,T1,T2,T3عمى قوة العجيف ومقاومة العجيف ال ) ناتج مف ىذه العينات، وىذا يعود لمدور الذي تمعبو المجموعات الكربوكسيمية
بينما لـ تأثر ىذه الزيادات عمى صفة قابمية العجيف لممد )زمف مد العجيف( مقارنة مع عينة الناتجة مف إضافة حمض األسكوربيؾ، 

 (.Baratto, et al., 2015) و (Torbica et al., 2014)وىذا يتوافؽ مع  الشاىد،
  عمى قوة العجين وزمن مد العجين ومقاومة العجين مقارنة بعينات الشاهدحمض األسكوربيك تأثير زيادة كمية  (7) الجدول

 قراءاث االكستنسوغراف المعاملت
 كميت حمض االسكوربيك المضافت

0 000 200 000 

114.44 قوة العجين 0
a

 114.78
a

 115.11
b

 115.78
c

 

150.94 زمن مذ العجين 2
a

 151
a

 151.44
a

 151.61
a

 

396.61 مقاومت العجين 3
a

 397.33
b

 398.33
c

 399.44
d

 

 كؿ قيمة في الجدوؿ تمثؿ متوسط لثالثة مكررات
  .(0.05القيـ المتبوعة بأحرؼ متشابية أفقيًا ال يوجد بينيا فروؽ معنوية بحسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى احتماؿ)

ومعامؿ فيشر، حيث تبيف وجود عالقة قوية   Anovaتفاعؿ بيف العوامؿ المدروسة مف خالؿ جدوؿ تحميؿ التبايفتـ تحديد افضؿ 
عمى قراءات جياز  بينيماالتفاعؿ ولتحديد العامميف المدروسيف نسبة اإلصابة  بحشرة السونة ومستوى اضافة حمض األسكوربيؾ 

(، وأفضؿ تفاعؿ بيف العامميف 8ومقاومة العجيف( كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ ) االكستنسوغراؼ )قوة العجيف وقابمية العجيف لممد
( مضافة لدقيؽ القمح في T3مف حمض األسكوربيؾ ) ppm 300( وعمى كمية A3% )6المدروسيف كاف عند مستوى اصابة سونو 

  (Shokraie, et al., 2018) و (Baratto, et al., 2015) التجربة، وىذا يتوافؽ مع دراسات
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  تحميل التفاعل بين العوامل المدروسة في البحث عمى )قوة العجين، زمن مد العجين، مقاومة العجين(. (8 )الجدول
 المعنويت معامل فيشر متوسظ المربعاث درجاث الحريت مجموع المربعاث قوة العجين

 تين المجموعاخ المدروسح

 داخل المجموعاخ المدروسح

 الكلي

677.988 

11.666 

656.988 

66 

81 

51 

17.850 

6.657 

81.609 00000 

 المعنويت معامل فيشر متوسظ المربعاث درجاث الحريت مجموع المربعاث العجين للمذ قابليت

 تين المجموعاخ المدروسح

 داخل المجموعاخ المدروسح

 الكلي

065.766 

86.666 

005.766 

66 

81 

51 

65.616 

6.166 

66.569 6.666 

 المعنويت معامل فيشر متوسظ المربعاث درجاث الحريت مجموع المربعاث مقاومت العجين

 تين المجموعاخ المدروسح

 داخل المجموعاخ المدروسح

 الكلي

7667.619 

66.666 

7601.076 

66 

81 

51 

661.956 

6.098 

668.665 6.666 

  االستنتاجات :
القمح القاسي السوري المدروسة في ىذا البحث، وتزداد ىذه النتائج لتصبح غير  خصائصالتأثير الكبير لنسبة اصابة السونة عمى  -1

 %.8مقبولة تكنولوجيا بعد نسبة إصابة بحشرة السونة تزيد عف 
ىذا الدقيؽ مف خالؿ تحسف  خصائصدقيؽ القمح المصاب بحسرة السونة عمى تحسيف أثرت اضافة حمض األسكوربيؾ إلى  -2

نات معاممة بحمض األسكوربيؾ وعينات الشاىد ولجميع النسب المضافة وكانت أفضؿ القراءات عند اضافة القراءات الناتجة مف عي
 وعمى كافة المعامالت المدروسة بالبحث.  ppm 300كمية 

 التوصيات:
قماح أ% في عمميات التصنيع الغذائي دوف مزجيا ب 8االقماح القاسية التي تزيد نسبة االصابة بحشرة السونة فييا عف  استعماؿعدـ  -

 سميمة.
 إلى دقيؽ االقماح المصابة بحشرة السونة عند عمميات التصنيع الغذائي. ppm 300اضافة حمض األسكوربيؾ وبكمية  -
 ىمية اقتصادية كبيرة.ألبحث عمى ىذا الموضوع لما لو مف استمرار ا -
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Abstract 

The research studied the effect of infection percentage tortoise bug insect on the 

rheological and technological properties of Syrian durum wheat flour. Seed 

samples of 100% infected wheat grains were prepared by separating the 

infected grains from the wheat samples in the centers of the General 

Establishment for Grain Trade and Processing in the 2018 season, then mixed 

with healthy wheat grains at a ratio of 0 % as control (2,4,6,8, and 10%) and 

divided into two parts. The first part was used to determine the rheological 

properties (Specific weight, wet gluten, Farinograph, Extensograph). The 

second part of the sample was tested after the addition of three concentrations 

of ascorbic acid (166 ppm -200 ppm -600 ppm). The results showed no 

significant differences between the control sample (free of infection) and the 

affected samples by 2% without adding ascorbic acid and significant 

differences at the level of 5% between the infected samples (4%, 6%, 8, 

and10%) compared to the control sample, with the addition of ascorbic acid or 

without, the results indicted to obtain the best rheological and technological 

properties it is recommended to add 300 ppm of ascorbic acid infection if the 

percentage of infection was 6%. 

Keyword: Rheological and technological properties of wheat flour, ascorbic 

acid, Tortoise bug. 


