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   (1)ميثم جليسو  * (1)تهاني العايدي

 سورية ،دمشق،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،قسم تكنولوجيا األغذية .(1)
 )tahane.alidee@yahoo.com  البريد اإللكتروني:م. تهاني العايدي.  )*للمراسلة:

 9/08/2021تاريخ القبول:    18/06/2021تاريخ االستالم: 

 الملخص 
قسم تكنولوجيا األغذية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومخبر   فذ البحث في مخبرن  

  دقيق القمح خصائص  بهدف دراسة  ،  2019خالل عام  سبينة  المركزي في منطقة الالحبوب  
تبدل دقيق القمح بمطحون بذور الكتان .  مطحون بذور الكتانب  المدعم  ،  0بنسب مختلفة )  اس 

الوظيفية و  كيميائيةالفيزيو  الخصائصبعض في  ضافةتأثير اإل رسد  و  %(20و 15،  10، 5
الدقيق  الريولوجيةو  عملية   .لخلطات  الكتان  إضافةأدت  بذور  لون    في  دكانةإلى    مطحون 

  12.87في عينة الشاهد إلى    درجة   1.89ارتفع مؤشر اللون من  حيث  ،  الخلطات الناتجة
جل زيادة في رقم  .  %20في العينة المدعمة بنسبة  درجة   ثانية   394إلى    346السقوط من  س 

ارتفعت النسبة المئوية المتصاص %. 15حتى نسبة   0من  بذور الكتان    إضافةبزيادة نسبة  
كما %، و 20% في العينة المدعمة بنسبة  65.15% في عينة الشاهد إلى  62.15الماء من  

 والثبات   دقيقة(   5إلى  طوير )مدة التزيادة في    % إلى 20حتى نسبة    ضافةزيادة نسبة اإلأدت  
(.   (BU 90.1مقارتًة بعينة الشاهد ( BU 80.1) وانخفاض في درجة الضعف(  قيقةد3.5 )

في العينة المضاف  ملم    75إلى    في عينة الشاهد   ملم  170من  المطاطية    انخفاض في  لوحظ
بذور الكتان ا أدى استبدال دقيق القمح بمطحون  كمو ، %20لها مطحون بذور الكتان بنسبة 

  .2سم  6.15والتي وصلت إلى زيادة في القدرة  % إلى15حتى نسبة 
 . لقدرةا-المطاطية –  الخصائص الريولوجية-كتان - دقيق القمح الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
أن بيعتقد  و   ،Linum usitatissimum  اسمه العلميLinaceae إلى العائلة الكتانية  و   Linum  ينتمي الكتان إلى الجنس

 (.Jhala and Hall, 2010)  سيا وحوض البحر األبيض المتوسط هي المناطق الرئيسة لنبات الكتانآمناطق جنوب غرب  
نسبة منخفضة من  و   ،(Goyal et al., 2014)% بروتين  20% دهن و40% ألياف غذائية و30على    الكتان   تحتوي بذور

لباحثين في  صنفت بذور الكتان ضمن األغذية الوظيفية وحظيت باهتمام العديد من ا  .  (Morris, 2007)%  1السكريات  
وازداد اهتمام وطلب المستهلك على األغذية المدعمة بها وذلك بسبب غناها بالعديد من المركبات  مجال التغذية والصحة  

حيث تشكل األحماض ،  (Kajla et al., 2015)الفعالة حيويًا أهمها األلياف واللغنين واألحماض دهنية عديدة عدم االشباع  
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 6واألوميغا    3% من مجموع الدهن الكلي فيها مع وجود نسبة عالية من األوميغا80حوالي  الدهنية عديدة عدم اإلشباع  
الجسم على   النظام الغذائي لإلنسان نظرًا لعدم مقدرة  الدهنية األساسية الضروري تواجدهما في  والتي تعد من األحماض 

الكتان بأنها.  (Anonymous, 2006)تصنيعهما    ,.Mridula et al)  3- ألوميغاأغنى مصدر نباتي ل  صنفت بذور 

( ضروري للنمو السليم عند األطفال وتحسين قدرتهم على  ALAيك )ينوخصوصًا األلفا لينول  3يعتبر األوميغا    حيث ،(2013
تمتلك بذور الكتان نتيجة .  (Morris, 2004)  التعلم واالستيعاب، كما أنه يقي من أمراض القلب الوعائية وهشاشة العظام

( غير  ذور الكتان )ثلثي األلياف الكليةب  لصحية فمعظم األلياف الموجودة في التركيب الكيميائي المميز العديد من الفوائد ا
المتبقي الذواب يتميز بقدرته على خفض  ذائبة مما يسهل عمل الجهاز الهضمي ويقي من اإلصابة بالسرطانات والجزء 

السيء في الدم والدهون  الكوليسترول  الدم أيض  مستوى   ,.Hussain et al)  اً الثالثية ويعمل على ضبط سكر وضغط 

)سوء االمتصاص( فبروتين الكتان خالي من    يعد دقيق بذور الكتان جيد بالنسبة لألشحاص المصابين بداء الزالقي .  (2013
 . (Soni et al., 2016) %(26.6%( واأللبومين )73.4)الغلوبيولين يحتوي علي  فهوالغلوتين 

ها بسهولة إلى  ضافتإالمكسرات وبالتالي يمكن دمجها و   تتميز بذور الكتان ذات اللون البني المحمر بطعم لطيف يشبه طعم
بذور الكتان المطحونة إلى دقيق القمح إلنتاج منتجات    إضافةر العديد من الباحثين بأنه يمكن  ، وقد أشاالمنتجات الغذائية

في    عمل% إلى الدقيق المست15دقيق بذور الكتان بنسبة    إضافة  لوحظ بأن(.   Manthey et al., 2002)  مخابز مختلفة
%  31.45% إلى  26.13% وزيادة في الدهن من  8.52% إلى  6.50صناعة البسكويت ساهم في زيادة البروتين من  

أيضاً  واأللياف  الرماد  في  زيادة  اإل  ولوحظ  نسبة  تؤثر  والقبول  فيسلبًا    ضافةولم  الحسي  النهائي  التقييم  للمنتج           العام 
(Zaib-un-Nisa, 2000)  .أضاف  Koca    وAnil  (2007)    15و  10و   5دقيق بذور الكتان إلى دقيق القمح بنسبة  
جل زيادة في القدرة على امتصاص الماء والزمن الالزم لتطور العجينة  ، الناتج في صناعة الخبز عمال% واست20و حيث س 

% مقارنًة مع الشاهد  20و   15و  10بنسبة    ضافةوسجل انخفاض في قدرة العجينة على التمدد عند اإل،  ضافةبزيادة نسبة اإل
إلى    2تدعيم دقيق القمح بمطحون بذور الكتان من  بأن    ( 2015وزمالؤه )  Meralأشار    الخالي من دقيق بذور الكتان.

تطور وثبات العجينة كما ازداد النشاط المضاد للتأكسد وأخر ظاهرة بيات الخبز   كمية الماء الممتص وزمن  لم يؤثر في%  8
بالشاهد. التخزين مقارنًة  للخلط    (2014وزمالؤه )  Xuبينما سجل    أثناء  العجينة  الممتص وتحمل  الماء  في كمية  زيادة 

%،  كما أدت عملية  15إلى   6  دقيق بذور الكتان لدقيق القمح بنسبة تراوحت من  إضافةعند  ثبات  الوانخفاض في زمن  
 حجم الرغيف الناتج مقارنًة بعينة الشاهد. في  ضافةالناتج ولم تؤثر نسبة اإلإلى دكانة في لون الخبز   ضافةاإل

المستعمل في تصنيع حاليًا  العالمية    الشركاتمن األبحاث و العديد  لسعي  نظرًا ً  القمح  لدقيق  إلى استبدال جزئي أو كامل 
الحصول على منتجات  و بمصادر أخرى بهدف رفع القيمة الغذائية وتحسين الخصائص التصنيعية والجودة    منتجات المخابز
دقيق  خصائص  في    دقيق بذور الكتان  إضافة تأثير  لعدم وجود دراسات محلية سابقة عن    إضافةً ،  أيضاً   وظيفية وعالجية

في    ضافة ودراسة تأثير هذه اإلاستبدال دقيق القمح بنسب مختلفة من مطحون بذور الكتان  هدف البحث إلى  لذلك  ،  القمح
للتعرف على المنتجات الغذائية التي يمكن أن تصنع من    الناتجة  الريولوجية للعجينةالفيزيوكيميائية والوظيفية و   الخصائص

 .الخلطات الناتجة مستقبالً 
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 المواد وطرائق العمل:  
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية   في وقسم تكنولوجيا األغذيةسبينة المركزي في منطقة ال ن فذ البحث في مخبر الحبوب

 :  في انجازه المواد التالية  عملواست 2019وذلك خالل عام 
 مشق. محلية لمدينة دوبذور الكتان البلدي من السوق ال عالي الجودة )دقيق الزيرو( القمح دقيقتم شراء  :المواد -
 )ألمانيا(.Sigmaمن شركة  DPPH-كاشف فولن -%(  99.8) ايتانول -هكسان :المواد الكيميائية -

 طرائق العمل :  
امرار الدقيق عبر منخل  ومن ثم تم  طحنة مخبرية للحصول على الدقيق  حنت بذور الكتان باستعمال مط  تجهيز الخلطات:  

 . ميكرومتر 500قطر فتحاته 
  A15 -44رقم    AACC  وفق طرائقوالبروتين  ق در محتوى دقيق بذور الكتان ودقيق القمح المستعمل من الرطوبة والرماد  

النشاط المضاد للتأكسد لدقيق القمح ومطحون  الفينوالت و كما تم تقدير  ،  (AACC, 2000)  على التوالي   10-46و  08-01و
 مايلي:ك (Ebrahimzadeh et al., 2008)ًا لطريقة بذور الكتان وفق

%( وأجري  80مل من االيتانول  بتركيز )  10وأضيف إليها    الدقيقغ من عينات  1أ خذ  تحضير المستخلص اإليتانولي:   -
  8لمدة   م°4على درجة حرارة  د/د   4500 ساعة ثم أجري طرد مركزي  بسرعة  2تحريك على درجة حرارة الغرفة لمدة  

 دقائق فصل الجزء العلوي الطافي واستعمل في تقدير الفينوالت والنشاط المضاد للتأكسد.
  5( بعد  1:10مل كاشف فولن المدد بنسبة )  5مل من المستخلص اإليتانولي وأضيف إليه    1أخذ    تقدير الفينوالت: -

ثم أخذت  دقيقة    30( ترك المزيج على درجة حرارة الغرفة لمدة  1Mمل كربونات الصوديوم بتركيز)  4دقائق أضيف  
. استعمل حمض الغاليك كمحلول معياري مرجعي لتحضير منحني المعايرة  نانومتر  725االمتصاصية عند طول موجة  

 .غ100( مغ/ل وع بر عن النتيجة كـ مغ مكافئ حمض غاليك/  250- 25بتركيز تراوح من )
وذلك   DPPHباستعمال طريقة الـ (et alWilliams -Brand,. 1995) وفق طريقةتقدير النشاط المضاد للتأكسد:  -

بتركيز اإليتانولي والمحضر   DPPH مل من محلول الـ  5مل من المستخلص اإليتانولي للعينات وأضيف له    1بأخذ  
نانومتر   515اصية عند طول موجة  بعدها قيست االمتصدقيقة    30غ/ليتر( تركت األنابيب في الظالم لمدة  0.025)
 حسبت النسبة المئوية للتثبيط من المعادلة التالي: و 

قراءة الشاهد −قراءة العينة 
قراءة الشاهد 

=  100×النسبة المئوية للتثبيط (%)
 : التالية للخلطات الناتجة%، و أجريت االختبارات  20و  15،  10،  5،  0  بنسبةبذور الكتان    مطحون تم استبدال دقيق القمح ب

تم   حيث  أن يسقط في هالم الدقيق المائي،  الالزم )ثانية( للتحريك والسماح لخالط اللزوجة    زمنيعبر عن ال:  رقم السقوط
النسبة   )من جداول مرجعية بعد تحديدبأخذ وزن معين من الدقيق    وذلك   81B-56  رقم  AACCالتقدير باستعمال طريقة  

مل ماء مقطر في األنبوبة ورجت جيدًا  ثم وضع المعلق في الحمام المائي الخاص   25وأضيف له المئوية لرطوبة العينة( 
 . (AACC, 2000)على درجة حرارة الغليان بعدها أخذت القراءة من الجهاز Hagber Falling Numberبالجهاز
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إليه  30: و زن  اختبار اللون  الدقيق وأضيف  وضعت في الخلية  مل ماء مقطر أجري التجنيس للعينة وبعدها    50غ من 
 Grader PCGA Series 4  Satakeثانية وذلك باستعمال جهاز  90تم أخذ االمتصاصية بعد  الخاصة بالجهاز ليتم  

Colour 
 االختبارات الريولوجية للدقيق:  

وذلك باستعمال جهاز الفارينوغراف  (  AACC, 2000)  21-54رقم    AACCوفق طريقة    :اختبار الفارينوغراف -
(Brabender Farinograph-    وتم االستفادة من هذا االختبار في معرفة كمية الماء )من وز الممتص  ألمانيا

 . الضعف درجةتكون العجينة وزمن الثبات و 
االكستنسوغراف: - جهاز  اختبار  ووفق  ألمانيا(  - phBrabender Extensogra)  نسوغرافياالكست  باستعمال 

من    الشد والمطاطية والقدرة و أخذت القراءات المتعلقة بمقاومة(  AACC, 2000)10-54 رقم    AACCطريقة  
 . المنحنى المرسوم من الجهاز

طبق .  ةالمعياري  اتالمتوسطات واالنحراف  وحسبت بمعدل ثالثة مكررات لكل عينة  ختباراتأجريت اال  :التحليل اإلحصائي
لحساب قيمة     unprotected LSD  Fisher'sواتبع باختبارتصميم العشوائي التام  الوفق   ANOVA تحليل التباين اختبار

 .GenStat 12باستعمال برنامج   %95أقل فرق معنوي وذلك عند مستوى ثقة 

 : والمناقشةالنتائج 
بأن  حيث أظهرت النتائج  ،بذور الكتان المستعمل في العمل  مطحون لدقيق القمح و   التركيب الكيميائي(  1يوضح الجدول )

ن الدقيق % على التوالي وهذا يدل على أ 0.65% و  12.3النسبة المئوية للرطوبة والرماد في دقيق القمح المدروس كانت  
             2019لعام   لدقيق القمح  192القياسية السورية    المواصفةوذلك وفق    )دقيق زيرو(  أبيضدقيق   المستعمل في الدراسة هو 

أما تركيز الفينوالت في الدقيق كانت ، و %10.39روتين في الدقيق المدروس ، وكانت النسبة المئوية للب(2019 م.ق.س،)
والجنين   ن المركبات الفينولية تتركز في النخالةأل ،الفينوالتيعد الدقيق األبيض منخفض المحتوى من  ،  غ100مغ/  27.88

    . et al(Vaher,. 2010( يق أبيضوالتي يتم إزالتها أثناء طحن القمح إلى دق
تقاربت هذه النتائج مع    ،% على التوالي3.11% و  6.02بلغت قيمة النسبة المئوية للرطوبة والرماد لمطحون بذور الكتان 

إليه   أشار  الكتان    (2018وزمالؤه ) Elshehyما  بذور  في  للرطوبة والرماد  المئوية  النسبة  بأن  % و  5.3الذي وجدوا 
% وبذلك نالحظ  22.15حيث بلغت النسبة المئوية للبروتين    ،% على التوالي. تعد بذور الكتان مصدر غني بالبروتين3.13

تتمتع   الكتان  بذور  منتجات مختلفة بأن  القمح إلنتاج  دقيق  تدعيم  في  استعمالها  الجيد  وبالتالي من  عالية  تغذوية  بقيمة 
)2017 .,et alPourabedin (  .  الكتان الفينوالت في بذور  الكتان غنية حيث    ،غ100مغ/  120بلغ تركيز  تعد بذور 

وهي تقدم العديد من الفوائد  ،  ( et alMostafa,. 2019) غ  100مغ/  470بالمركبات الفينولية التي قد يصل تركيزها إلى  
ومضاد   للسرطانات  تعد مضادة  فهي  العديد من(.   et alKajla,. 2015)  للتأكسدالصحية  التركيب   تؤثر  في  العوامل 

 ,Morris)الظروف البيئية المحيطة بالنبات  والعوامل الوراثية و     ها من المركبات الفعالة كالنوعالكتان ومحتوا الكيميائي لبذور  

2007).. 
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  ، على التوالي%    91.61و  26.43  كانتومطحون بذور الكتان  دقيق القمح  ل  النشاط المضاد للتأكسدأظهرت النتائج بأن  
على كبح وتثبيط الجذور  عالية  والتي تملك نشاطًا مضادًا للتأكسد وقدرة  الفينولية  المركبات  الكتان ببذور  إلى غنى  يعزى ذلك  و 

كما   .(Kitts et al., 1999)  وتقدم العديد من الفوائد الصحية لإلنسان   حماية الدهن من التأكسد  تساهم فيوبالتالي    ،الحرة
إلى ارتفاع محتواه من المركبات الفعالة حيويًا عائدًا    الكتانارتفاع النشاط المضاد للتأكسد لمطحون بذور  يكون  يمكن أن  

للتأكسد  جابًا في  يوالتي تؤثر إ   غ( 100مغ/   569)  والتغ( والتوكفير 100مغ/  0.5كحمض االسكوربيك )النشاط المضاد 

(Bernacchia et al., 2014.) 
 الكتان: بذور لكيميائية األولية لدقيق القمح و( نتائج االختبارات ا1الجدول )

 *دقيق بذور الكتان * دقيق القمح المؤشرات المدروسة 

 0.07±6.02 0.18±12.3 )%(  لرطوبةا

 0.11±3.11 0.11±0.65 )%( لرمادا

 0.53±22.15 0.11±10.39 )%(  لبروتينا

 0.3±120.73 0.18±27.88 غ(100الفينوالت )مغ/

 0.18±91.61 0.52±25.43 النسبة المئوية للتثبيط )%( 

 االنحراف المعياري   متوسط ثالث مكررات± *
ثانية وهذا     346كان    العملبأن رقم السقوط للدقيق المستعمل في  (  1والموضحة في الشكل ) أظهرت النتائج  :  رقم السقوط

يدل على أن الدقيق المستعمل هو دقيق جيد ومنتج من حبوب غير منبتة حيث أشارت المواصفة القياسية السورية لعام  
أ  2019 الخبز يجب  المعد لصناعة  للدقيق  السقوط  يقل عن  ن  بأن رقم    Jiأوضح    (. 2019)م.ق.س،ثانية    230ال 

 . أميالز– αألنزيم ثا يدل على نشاط منخفض  320 >بأن رقم السقوط  (2018وزمالؤه )
  394% إلى زيادة معنوية في رقم السقوط للدقيق المدعم ليصل إلى  15مطحون بذور الكتان حتى النسبة    إضافةعملية    أدت

أميالز وبالتالي   αمع نشاط أنزيم    تتناسب سلباً %، من المعروف بأن قيمة رقم السقوط  15ثانية في العينة المدعمة بنسبة  
، (Struyf et al., 2016)أميالز  -αقليل نشاط في أنزيم  على ت  % قد عمل15مطحون بذور الكتان حتى نسبة    إضافة فإن  

  إضافة سجلوا زيادة في رقم السقوط بزيادة نسبة  الذين    (2019وزمالؤه )   Codinăتوافقت هذه النتائج مع ما أشار إليه  
%  20حتى في رفع نسبة مطحون بذور الكتان  االستمرار  .أميالز αنخفاض في نشاط أنزيم االمطحون بذور الكتان نتيجة 

 .ثانية( 344.5أدى إلى انخفاض معنوي لرقم السقوط )

 
 رقم السقوط لخلطات الدقيق المدروسة  (1)الشكل
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مطحون   إضافةعملية  (. أثرت  2  شكل)ال  درجة  12.89و   1.89لخلطات دقيق القمح بين    درجات اللون تراوحت  :  اللون 
جل زي  ، (P<0.05)  معنويًا في لون الخلطات الناتجة  بذور الكتان  لتصل إلى    ضافة بزيادة نسبة اإلاللون  في    معنويةادة  وس 

  إضافة وهذا يدل على ازدياد في دكانة الخلطات بزيادة نسبة  درجة(   12.87  (%  20لعينة المدعمة بنسبة  في ا  أعلى قيمة
.  Ganorkar and Jain, 2014))بصبغات اللوتين والزياكزاثنان  عائد إلى غنى بذور الكتان    وهذا،  مطحون بذور الكتان

زيادة في دكانة لون المعكرونة المدعمة بدقيق   واالحظ  نالذي(  2020وزمالؤه )  Zarzycki  توافقت نتائجنا مع ما أشار إليه
  .ضافة بذور الكتان بزيادة نسبة اإل

 
 لون عينات خلطات الدقيق المدروسة  (2)الشكل 

 بذور الكتان:  ت الريولوجية للدقيق المدعم بمطحون الختباراا
امتصاصية    مطحون بذور الكتان إلى دقيق القمح أدى إلى زيادة في  إضافة( بأن  2)   نالحظ من الجدول  :نتائج الفارينوغراف

  ،%(20من دقيق بذور الكتان ) إضافة نسبة وقد بلغت أعلى قيمة من النسبة المئوية لالمتصاصية عند أعلى، ماءالدقيق لل
لالمتصاصية مع النسبة المئوية  الذين أشاروا إلى زيادة في    ،(2014وزمالؤه )   Xuإليهتوافقت هذه النتيجة مع ما أشار  و 

وهذا عائد إلى وجود عدد كبير من مجموعات الهيدروكسيل في بنية    ، زيادة نسبة دقيق بذور الكتان المستعمل لصناعة الخبز
تحتوي بذور الكتان على كما  ،  روابط هيدروجينية عديدة مع الماءالتي تعمل على تشكيل  و األلياف المتواجدة في بذور الكتان  

غ  100غ ماء/3000و  1600% والذي يتميز بقدرة عالية على ربط الماء تتراوح بين  8والذي قد تصل نسبته إلى  الصمغ  
   حتفاظ بالماء لفترة طويلة أيضًا.لقدرته على اال ضافةباإل صمغ

% لم يؤثر معنويًا في زمن تطور العجينة  5مطحون بذور الكتان إلى دقيق القمح بنسبة    إضافة أظهر التحليل اإلحصائي بأن  
دقيقة ولكن االستمرار في زيادة   5حتى    2في زمن التطور من  % أدى إلى ارتفاع  10النسبة حتى    ورفعمقارنًة بالشاهد  

قد تعزى الزيادة في زمن    .)Sandhu  (2011إليه  توافقت هذه النتيجة مع ماتوصل    ،معنوياً   يكن له تأثيراً لم  بعد ذلك  النسبة  
  ( Koca and Anil, 2007)  وصعوبة عملية خلط ألياف بذور الكتان ودقيق القمحإلى التخفيف الحاصل للغلوتين  التطور  

وبالتالي احتياج العجينة لوقت أطول للخلط  كما يمكن أن يعزى الزيادة في زمن التطور إلى وجود الصمغ في بذور الكتان  
(Istrate et al., 2020).   

، وهو يعطي BU500 فوق خط    ى الفارينوغراف تبقى فيه قمة منحن  تيوالتي تعبر عن الدقائق ال  ثباتية العجينة،زمن  أما  
دقيقة لعينة الشاهد ولم يالحظ زيادة معنوية في  1.5بلغت قيمة هذا المؤشر و  ،مدى تحمل العجينة للعجن الزائدن مؤشرًا ع
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حيث بلغ زمن   ،% أدت إلى زيادة معنوية15و 10بنسبة   ضافة بينما اإل، %5دقيق بذور الكتان بنسبة  إضافة زمن الثبات ب
يجابي الذي يعمل على استمرارية  ئد إلى تأثير صمغ بذور الكتان اإلوهذا عا  ،دقيقة لكل منها على التوالي  4.5و  4الثبات  

  بأن الصموغ     (2021وزمالؤه )  Shammari-Al، وهذا ما أكد عليه   et al(Chen,. 2006)للشبكة الغلوتينة في العجينة  
لوجود    ضافةباإل  عن طريق تكوين روابط هيدروجينية  لتشكيل معقدات مع الغلوتينتعمل على زيادة في ثباتية العجينة نتيجة  

السيستين فنتج عنه تكوين جسور ورابط  لكتان كالمثيونيين والثريونيين و األحماض األمينية الكبريتية بنسب مرتفعة في بذور ا
لوحظ  .  ((Oomah et al., 1994  انعكس ذلك في زيادة زمن الثباتية للعجينةتقوية البروتينات و لتي تعمل على  كبريتية ا

ولكن بقي أعلى من عينة الشاهد  دقيقة    3.5% ليصل إلى  20إلى    ضافةرفع نسبة اإلبانخفاضًا معنويًا في زمن الثبات  
صعوبة في اختالط األلياف مع الدقيق بشكل   اعنهأن زيادة نسبة مطحون بذور الكتان نجم  إلى    الحاصل  اإلنخفاضويعزى  

  .(2019وزمالؤه ) Istrate توافقت نتائجنا مع نتائجو ، إلى حدوث تخفيف للغلوتين ضافةمتجانس باإل
في   BU  80إلى   في الشاهد BU  90من العجينة ضعف انخفاض في درجة  ( 2في الجدول ) نالحظ من النتائج الموضحة 

.  مطحون بذور الكتان جعل العجينة أكثر قوة  إضافةوهذا يدل على أن  %  20العينة المدعمة بمطحون بذور الكتان بنسبة  
الذين الحظوا انخفاضًا في ثباتية العجينة وزيادة في    (Pourabedin et al., 2017)  لم تتوافق نتائجنا مع ماأشار إليه 

إلى اإلختالف في نسبة استخراج الدقيق  التباين في النتائج  درجة ضعف العجينة المدعمة بمطحون بذور الكتان، قد يعزى  
في الخصائص الريولوجية    التأثيردورًا في  لدقيق القمح    المواد المضافة  حجم جزئياتإن ل، و وصنف بذور الكتان المستعملة

بأن    واحيث الحظ  ،مطحون قشور العنب  إضافة عند    (2019وزمالؤه )  Mironeasaأكد عليه    وهذا ما   ،للعجينة الناتجة
 المطحون بحجوم جزئيات متوسطة وكبيرة خفض من درجة الضعف مقارنًة بالحجوم الصغيرة. إضافة 

 :الفارينوغراف لخلطات الدقيق المدروسة مؤشرات( 2الجدول )

 المؤشر
 النسبة المئوية لالستبدال )%( 

0 5 10 15 20 

 d62.15±0.21 b63.05±0.1 cd62.5±0.3 c62.55±0.1 a65.15±0.1 ⁎ )%(متصاصيةاإل

 b2±0.1 b2±0.2 a5±0.01 a5±0.2 a5±0.1 )د( ⁎زمن التطور

 d1.5±0.1 d1.5±0.2 b4±0.05 a4.5±0.1 c3.5±0.05 )د( ⁎مدة الثبات

 a90.1±0.14 d40.25±0.35 e30.10±0.2 c50.20±0.28 b80.1±0.1 (BU) ⁎الضعف

 االنحراف المعياري   متوسط ثالث مكررات±*
 %95الواحد إلى وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة الصفتشير األحرف المختلفة ضمن 

المقاومة   :ينسوغرافتاالكس مؤشرات  خالل  من  فيها  الحاصلة  التغيرات  وتتبع  المدروسة  للخلطات  العجين  قوة  تقييم  تم 
للعينات  الشد  بأن مقاومة    (3)  الجدولأظهرت النتائج والموضحة في    ينسوغراف.توالمطاطية والقدرة باستعمال جهاز االكس

وهذا عائد إلى التأثير المتبادل أو التفاعل الحاصل    ،المدعمة بدقيق بذور الكتان ازادت بصورة معنوية مقارنًة بعينة الشاهد
إلى تأثير الصمغ الموجود  مة الشد  الزيادة في مقاو عزى  مكن أن تذور الكتان وغلوتين دقيق القمح، كما يدقيق بألياف  بين  

الذين سجلوا زيادة في مقاومة شد العجينة   (2015وزمالؤه )  Mahmoodوهذا يتوافق مع ماأشار إليه    في بذور الكتان
سجلت العديد من الدراسات السابقة التأثير السلبي أللياف بذور الكتان غير القابلة للذوبان  في حين   ،الصمغ  إضافةعند  

 ,.Ahmed et al.,  2013; Wang et al)على تكون شبكة الغلوتين وخصائصها وذلك بسبب حدوث تخفيف للغلوتين 

2003) . 
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جل انخفاضًا معنويًا في مطاطية العينات المدعمة بدقيق بذور الكتان  ،من جهٍة أخرى  حيث كانت مطاطية   ،(p<0.05)س 
العينات المدعمة ووصل أقصى انخفاض للمطاطية في العينة جميع  ملم( لتنخفض في    170عينة الشاهد هي األعلى )

  إضافة هذا يدل على أن (  3الجدول  )ملم    75حيث بلغت قيمة المطاطية    ،%20المضاف لها مطحون بذور الكتان بنسبة  
توافقت هذه النتيجة مع ما أشار    ،عمل على انخفاض في المطاطيةمطحون بذور الكتان والحاوي على الصمغ في تركيبه  

   .الكتان المضافةالذين الحظوا انخفاض في مطاطية العجينة بزيادة نسبة دقيق بذور  Anil  (2007)و  Kocaإليه 
تعكس قدرة العجين على    التي تمثل المساحة تحت المنحنى، لجميع الخلطات المدروسة وهي التيو ،  كما تم دراسة القدرة

مطحون بذور الكتان حتى    إضافةاالستمرار في  و   %15  إضافةحيث لوحظ زيادة في القدرة حتى نسبة    ،2COبغاز  االحتفاظ  
 ( 2012وزمالؤه )  Rajivنتائج  هذه النتائج مخالفًة لجاءت  ،  (3  )الجدولفي القدرة    اً معنوي  اً نتج عنه انخفاض  %20نسبة  

 %. 20إلى   5راوحت من بنسب ت مطحون بذور الكتان   إضافةالذين سجلوا انخفاضًا  في القدرة عند 
 :لخلطات الدقيق المدروسةينسوغراف تقيم االكس( 3الجدول )

 )2القدرة )سم ملم( (المطاطية  (BU)  المقاومة )%( مطحون بذور الكتان إضافةنسبة 

0 d350.1±0.07 a130±0.5 d57.05±0.07 

5 a500±0 d78±0.7 a67.10±0.1 

10 b431.5±2.12 b114.5±0.03 c65.10±0.14 

15 b430±0 c105.5±0.3 b66.15±0.2 

20 c400±0.5 e75±0.9 e46.10±0.14 

 االنحراف المعياري   متوسط ثالث مكررات±*
 %95الواحد إلى وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة العمودتشير األحرف المختلفة ضمن 

 نتاحات: تاالس
بنشاط مضاد  تميزت    تتمتع بذور الكتان بقيمة تغذوية عالية انعكس ذلك في قيمة مرتفعة لكل من الرماد والبروتين، كما -

   .للتأكسد عالي نتيجة المحتوى المرتفع من الفينوالت
 أدت عملية استبدال دقيق القمح إلى زيادة في دكانة لون الخلطات الناتجة.  -
 زيادة في رقم السقوط. % نتج عنه15مطحون بذور الكتان حتى نسبة تدعيم دقيق القمح ب -
الكتان إلى  أدت عملية   - القمح ببذور  الماء الممتصتدعيم دقيق  العجينة   ضعفدرجة  انخفاض في  و   زيادة في كمية 

 .المقاسة باستعمال جهاز الفارينوغراف
وثباتية زمن تطور  % إلى زيادة في  20و  10تراوحت بين    بذور الكتان بنسب  عملية استبدال دقيق القمح بمطحون دت  أ -

 .العجينة
 مقارنًة بعينة الشاهد. انخفاض في المطاطيةو   الشد مقاومةزيادة في مطحون بذور الكتان إلى  إضافة أدى  -
حتى    ضافة% نتج عنه زيادة في القدرة لتنخفض بعد ذلك بزيادة نسبة اإل15مطحون بذور الكتان حتى نسبة    إضافة  -

20 .% 
 التوصيات: 

 ص دقيق القمح. أعلى من مطحون بذور الكتان في خصائ إضافةدراسة تأثير نسب  -
 استعمال مطحون دقيق بذور الكتان في مجال الصناعات الغذائية للحصول على منتجات وظيفية. -
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Abstract: 

 The research was conducted at the laboratories of general commission 

of scientific agricultural research and the main laboratory of grain in 

the Sbeineh region during 2019, with the aim of studying the properties 

of wheat flour fortified with flaxseed flour. Wheat flour was replaced 

by flaxseed flour in different ratios (0, 5, 10, 15 and 20%) and the effect 

of the addition on some physiochemical, functional and rheological 

properties was studied. The addition of ground flax seed led to a 

darkening in the colour of the resultant mixtures, and the darkening of 

the mixtures increased from 1.89 in the control sample to 12.87 degree 

in the fortified sample with 20%. An increase in the falling number was 

recorded from 346 to 394 second with an increase in the addition of 

flaxseeds from 0 up to 15%. The water absorption increased from 

62.15% in control sample to 65.15% in the sample with 20% of flax 

flour. Increasing the ratio of addition up to 20% resulted in an increase 

in the development time (5 min) and stability (3.5 min), while the 

degree of softening decreased (80 BU)  compared to the control sample 

(90.1 BU). A decrease in extensibility from 170 mm in control sample 

to 75 mm for 20% flax flour sample. Also, substituting flaxseed flour 

for wheat flour up to 15% caused an increase in area and reached to 

6.15 cm2. 

Keywords: wheat flour, Flaxseed, Rheological Properties, 

Extensibility, Area. 
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