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 Desf. durum Triticumدراسة بعض الخصائص الريولوجية ألصناف من القمح الّصلب 
 الّسوري 

براهيم الجوري (1)عبود الصالح  (1)ووصال الحمادة (2)*وا 
 
 .، دير الزور، سوريةالفرات الهندسة الزراعية، جامعة قسم علوم األغذية، كلية .(1)
 ، دمشق، سورية. (GCSARالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ) إدارة بحوث وقاية النبات، قسم بحوث الحشرات، .(2)

 (.jouri@myway.com)*للمراسلة: د. إبراهيم الجوري. البريد اإللكتروني: 

 30/03/2016تاريخ القبول:    23/02/2016تاريخ االستالم: 

 :الُمَلّخص

، 1ودوما 9وبحوث 7السوري الصلب وهي: شاميهدف هذا البحث لدراسة بعض الخصائص الريولوجية لثالثة أصناف من القمح 

وذلك باستخدام جهاز األلفيوغراف لتحديد بعض المعايير كالمقاومة والمطاطية ومعامل االنتفاخ وطاقة العمل. أجريت كافة التحاليل 

د و وجالنتائج  . أظهرت2011و  2010خالل عامي  /سورية،في مختبر تكنولوجيا الحبوب بكلية الهندسة الزراعية، جامعة الفرات

 61بمتوسط مقاومة عالي بلغ  1حيث تفوق صنف دوما، لألصناف الثالثة مقاومة العجين لالنتفاخما بين متوسطات فروق معنوية 

ملم على التوالي. كما لوحظ وجود فروق معنوية بين متوسطات  39و 46، حيث بلغ 7وشام 9ملم مقارنة مع الصنفين بحوث

ت على التوالي، وبين 1ودوما 9وبحوث 7ملم لألصناف شام 40و 59و 94مقاومة مطاطية العجين لألصناف الثالثة، حيث بلغت 

لصناعة  9الثالثة المدروسة، مع إمكانية توجيه الصنف بحوث ألصنافلبين المطاطية والمقاومة النتائج وجود عالقة عكسية ما 

 لصناعة الحلويات. 7الخبز والصنف شام

 قمح سوري صلب، خصائص ريولوجية، ألفيوغراف. الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة:

زراعةة  فةي العةالم، وقةد ازداد إنتاجةه فةي األعةوام الخمسةين الماةةية بصةورة كبيةرة، ليصةل تقريبةا  يعتبر القمح من أكثر أنواع الحبوب 
مليون طن سنويا  على مستوى العالم، وتعد الصين والهند والواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وكندا وأستراليا من أكثر الدول  615إلى 

 (.FAO, 2013المنتجة له )
اةةةي أصةةناف جديةةدة مةةن القمةةح، تتمييةةز باإلنتاجيةةة المرتفعةةة وطةةول موسةةم النمةةو وتحملهةةا للظةةروف البيئيةةة اُعتمةةدت خةةالل القةةرن الم

كالبرودة والجفاف ومقاومتها لألمراض واآلفات الحشرية؛ منها مةا يةزرع فةي المنةاطق السةهليية، ومنهةا مةا يةزرع فةي المنةاطق الجبلييةة، 

mailto:jouri@myway.com
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ا اآلخر في األجواء البةاردة، ومةن تلةك األصةناف مةا يصةلح لصةنع الخبةز ومنهةا مةا بعةها تجود زراعتها في األجواء الحارية وبعةه
 (.Hancock, 2004يصلح إلنتاج المعكرونة أو المعجنات بأنواعها المختلفة )

 يحتل القمح في سورية المرتبة األولى بين الحبوب مةن حيةث المسةاحة المزروعةة واإلنتةاج، وقةد ارتفعةت الغلةة خةالل تسةعينات القةرن
الماةي من مليوني طن إلى أكثر من أربعةة ماليةين طةن وذلةك لعةدة أسةباب منهةا اعتمةاد أصةناف جديةدة محسةنة ذات غلةة مرتفعةة 

ألةف هكتةارا  أنتجةت أكثةر مةن  1374حةوالي  2013وتطبيق تقنيات زراعية حديثة، وبلغت المساحة المزروعة بهةذا المحصةول عةام 
 (.2013 ح الزراعي، مليون طنا  )وزارة الزراعة واإلصال 3.2

تلعةةب مكونةةات حبةةوب القمةةح كالةةةكربوهيدرات والبروتينةةات والعناصةةر المعدنيةةة واألليةةاف والليبيةةدات دورا  مهمةةا  فةةي الصةةفات الفيزيائيةةة 
وراثي البروتينةات بالتركيةب الة محتةوى حبةوب القمةح مةن (. يتةأثير2004؛ ألفةين، 1996والكيميائية والريولوجية للدقيق الناتج )الصالح، 

% حسةةب النةةوع والصةةنف  22-6والظةةروف المناخيةةة خةةالل فتةةرة نمةةو وتطةةور الحبةةة، ويتةةراو ح محتةةوى القمةةح مةةن البروتينةةات مةةا بةةين 
(؛ وتعتبةةر هةةي المسةةنولة عةةن تشةةكيل عجينةةة ذات ثباتيةةة عاليةةة أثنةةاء مرحلةةة التكةةوين 1996؛ الصةةالح، 1991)المصةةري والخيةةاط،

(Lazaridou et al., 2007كةذلك تعة ،)( دي مقياسةا  أساسةيا  لتحديةد جةودة الخبيةزBanu et al., 2011 يتميةز القمةح الصةلب .)
بارتفةاع نسةبة البةروتين ويالئةم صةناعة الخبةز المسةطح والبيتةزا والمعكرونةة والسةباغيتي كمةا يسةتخدم للحصةول علةى بعةض المنتجةات 

-80وتينيةةة تةةدعى بروتينةةات التخةةزين وتشةةكل نسةةبة (. تتةةألف بروتينةةات القمةةح مةةن بروتينةةات غلWishart, 2004مثةل البةةاغنوت )
% مةن 20-15% من البروتينات الكلية، والتي تتألف بدورها من الغليةادين والغلةوتيلين؛ وبروتينةات غيةر غلوتينيةة وتشةكل نسةبة 85

 .(Veraverbeke and Delcour, 2002البروتينات الكلية مثل األلبومين والغلوبولين )
% والمحاطةةة بشةةبكة بروتينيةةة ثالثيةةة 80-75يةةة للعجةةين إلةةى تركيبةةه المكةةون مةةن حبيبةةات النشةةاء بنسةةبة تعةةود الخصةةائص الريولوج

(؛ تعتبةةر بروتينةةات التخةةزين الفريةةدة مةةن نوعهةةا والموجةةودة فةةي القمةةح مسةةنولة عةةن خصةةائص المقاومةةة Weipert, 2006األبعةةاد )
 ,Luchian and Csatlosالعجةين للشةدي وزمةن تكةون العجةين ) والمطاطية للعجين، ولها ارتباط ايجابي مع حجم الرغيف ومقاومة

(. يعتبةةةر بةةةروتين الغليةةةادين هةةةو المسةةةنول عةةةن صةةةفة المرونةةةة أو المطاطييةةةة للعجةةةين، بينمةةةا يعطةةةي بةةةروتين الغلةةةوتينين صةةةفة 2011
جي والكفةاءة أو قابليةة التصةنيع المقاومة والتماسك للعجين والتي تعود إلى طبيعتهةا البوليميريةة، ويعةود االخةتالف فةي السةلوك الريولةو 

(. إن دراسةةة  الخصةةائص Veraverbeke and Delcour, 2002للعجةةين إلةةى التبةةاين فةةي كميةةة ونوعيةةة بروتينةةات القمةةح )
الريولوجيةةة للعجةةين ال تعطةةي فكةةرة كافيةةة عةةن مواصةةفات الغلةةوتين، لكةةن المهةةم هةةو العالقةةة مةةا بةةين الغليةةادين والغلةةوتينين أي نسةةبة 

 .(Janssen et al., 1996لةى المطاطيةة والتةي يجةب أن تكةون متوازنةة للحصةول علةى منةتج نهةائي بمواصةفات جيةدة )المقاومةة إ
أجريةةت العديةةةد مةةةن الدراسةةات لتقيةةةيم الخصةةةائص النوعيةةةة للحبةةوب باسةةةتخدام االختبةةةارات الريولوجيةةةة للةةدقيق، وبينةةةت بعةةةض الطرائةةةق 

يةةار وانتخةةاب أصةةناف مةةن حبةةوب القمةةح، كمةةا تسةةاعد علةةى تقةةدير جةةودة الةةدقيق إمكانيةةة اسةةتخدام الخصةةائص الريولوجيةةة للةةدقيق الخت
(. ومةن أهةم الطرائةق المسةتخدمة لمعرفةة جةودة الةدقيق علةى المسةتوى Menjivar, 1989; Bloksma, 1990والمنةتج النهةائي )

غراف للحصةةول علةةى معلومةةات عةةن الصةةناعي تلةةك التةةي تعتمةةد علةةى األجهةةزة التقليديةةة مثةةل األلفيةةوغراف واإلكستنسةةوغراف والفةةارينو 
(، أو خصائص Chiotelli et al., 2004; Collar et al., 2007خصائص الدقيق والخبز بطريقة تشبه تماما  عملية تصنيعها )

( أو االسةةةتخدام النهةةةائي للمنتجةةةات، أو جةةةودة المنتجةةةات المصةةةنعة Luchian and Csatlos, 2011المقاومةةةة والمطاطيةةةة )
(Khatkar and Schoi, 2002.) 

تقةةويم نوعيةةة الحبةةوب ومنهةةا الخصةةائص الريولوجيةةة للعجةةين خاصةةة بمةةا يتعلةةق  فةةييعةةد جهةةاز األلفيةةوغراف مةةن األجهةةزة التةةي تعتمةةد 
( أيةةةا كةةدالئل لجةةودة القمةةح المقاومةةة والمطاطيةةة ومعامةةل االنتفةةاخ وطاقةةة العمةةلبنوعيةةة البةةروتين، وتسةةتخدم معةةايير األلفيةةوغراف )

(Laskowski and Różyło, 2004 وتسةةاعد هةةذم المعةةايير علةةى توجيةةه المصةةنيعين نحةةو االسةةتخدام النهةةائي األمثةةل للةةدقيق ،)



 2017 - (1)العدد –( 4)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  4 , Number 1 , March 2017 

53 

 

(Marchylo and Dexter, 2001  كمةا يسةتخدم األلفيةوغراف فةي تقيةيم نوعيةة الةدقيق والتةي تسةاعد فةي تصةنيفها علةى أسةا ،)
 (.Bordes et al., 2008مخطط األلفيوغرام لهذم األقما ح )

(، باستخدام 1ودوما 9وبحوث 7شامالبحث إلى دراسة بعض الصفات الريولوجية لبعض أصناف القمح السوري الصلب ) يهدف هذا
 المعايير المختلفة لجهاز األلفيوغراف.

 
 مواد البحث وطرائقه:

  تحضير العينات: .1
محطةةة بحةةوث الينبةةوع  مةةن 1ودومةةا 9وبحةةوث 7(: شةةام4n=28تةةم الحصةةول علةةى العينةةات المطلوبةةة مةةن أصةةناف القمةةح الصةةلب )

التابعةةة لمركةةز البحةةوث العلميةةة الزراعيةةة بالقامشةةلي، مةةن ذات موسةةم الحصةةاد وبصةةورة عشةةوائية، وبمعةةدل ثةةالث مكةةررات لكةةل عينةةة 
مم/ ثم يدويا   20×1كغ للمكرر الواحد. ُأجريت عملية تنقية العينات وذلك بغربلتها باستخدام غربال شقيي مقا  / 5)صنف( وبوزن 

 % تقريبا . 99.9بعدت األجرام والشوائب المتبقية للوصول إلى نقاوة حبوب حيث است
 لمرض صدأ وتحمله األصفر، الصدأ لمرض ، ومقاومته طن/هكتار 7.445 العالية  وغلته بأقلمته الواسعة 7يمتاز الصنف شام

 159المروية، عدد األيام للنةج التام  للزراعة جيدة، مقاوم للرقاد واالنفراط، اعتمد تكنولوجية بمواصفات حبوبه تمتاز كما الورقة،
مقاوم إلى  طن/هكتار، وهو 6.914العالية  وغلته فيمتاز بأقلمته الواسعة 9. أما الصنف بحوث2004، اعتمد للزراعة عام يوم

المروية، عدد األيام  للزراعة مقاوم للرقاد واالنفراط، اعتمد جيدة، شكلية الصدأ، كما يمتاز بمواصفات لمرض المقاومة متوسط
واألقلمة الواسعة، متوسط الغلة  الجفاف بتحمل 1. في حين يمتاز الصنف دوما2004، اعتمد للزراعة عام يوم 163للنةج التام 

جيدة،  تكنولوجية بصفات تمتاز حبوبه واألسود، األصفر لمرةي الصدأ المقاومة متوسط إلى مقاوم طن/هكتار، وهو 4.744
، يوم 166عدد األيام للنةج التام  األولى والثانية، االستقرار منطقتي في البعلية للزراعة قاوم االنفراط، اعتمدالرقاد وم وبتحمل

 (.2004و  2002ألعوام  )تقارير اعتماد الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 2002اعتمد للزراعة عام 
؛ حيث 2011و  2010أجريت التحاليل المختلفة في مختبر تكنولوجيا الحبوب بكلية الهندسة الزراعية، جامعة الفرات خالل عامي 

% بهةدف تسةةهيل عمليةةة فصةل األندوسةةبرم عةن األغلفةةة، ثةةم  18.5رطبةت العينةةات تمهيةدا  لطحنهةةا وذلةك برفةةع محتواهةةا المةائي إلةةى 
، مةع إجةراء مةرورين لكةل عينةة، وذلةك بهةدف الحصةول Chopin CD1الصلب من نةوع  طحنت باستخدام مطحنة مخصصة للقمح
 على الدقيق إلجراء االختبارات المختلفة.

 االختبارات المدروسة:. 2
  . االختبارات الكيميائية:1. 2

وفقا  لطريقة  GerhertVapodest 45sتقدير نسبة البروتين: تم تقدير المحتوى البروتيني باستخدام جهاز كلداهل من نوع 
AACC.46-16 ( (، وذلك باعتماد معامل التحويل )2000لعامN×5.7.) 

  . االختبارات الريولوجية:2 .2
 Chopin(Group Tripetteمن شركة  Alveographأجريت االختبارات الريولوجية لعينات الدقيق باستخدام جهاز األلفيوغراف 

and Renaud)  نموذجAlveolink NG . طريقةاتبعتAACC.  30-54رقمA ( 2000لعام ) وطريقةICC  لعام  121رقم
 في االختبارات كما يلي: (،2004)
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، 25 (=، حرارة غرفة اإلراحة )24 (=، حرارة العجان )60±2، الةغط االصغري )ملم(=92±4الةغط االعظمي )ملم(=
 .20، مدة اإلراحة )دقيقة(=8مدة العجن )دقيقة(=

عملية تصةنيع الخبةز، إذ يعتمةد هةذا الجهةاز علةى مبةدأ دفةع كميةة مةن الهةواء ذو حجةم محةدد تحةت قةرص تشبه مراحل عمل الجهاز 
ر العجين باستخدام  ةافة ماء ملحي )كلوريد الصوديوم 250العجين المراد اختبارم. حةي %( إليه بما يتناسةب 2.5غ من الدقيق، وا 

دقيقةة، ُسةجل الةةغط  20أقراص بحجم ثابت، وتركت ترتةا ح لمةدة  5 مع المحتوى المائي للعينة، وبعد تحةير العجينة، صنع منها
الناتج عن نفةخ القةرص وتحويلةه إلةى فقاعةة، حيةث يختلةف حجةم الفقاعةة حسةب نةوع العجةين ونسةبة البةروتين، وهةو يعطةي فكةرة عةن 

ة الخصةائص (، يسةمح هةذا الجهةاز بدراسةSahin and Sumnu, 2006; Dubois et al., 2008مقاومةة العجةين للتشةكيل )
الريولوجية للعجين ويعطي خمسة مخططات لألقراص الخمسة )مكررات( أو األلفيةوغرام، كمةا يةتم الحصةول منةه علةى مخطيةط يمثةل 

 (.1متوسط تلك المكررات )الشكل 

 
 .األلفيوغراف . المنحنى القياسي المسجل بواسطة جهاز1الشكل 

P :.)الضغط األعظمي )ملم 
L :ملم( وهو متوسط طول األلفيوغرام من نقطة البداية وحتى انفجار الفقاعة العجينية. مطاطية العجين( 

 P/L :تشير إلى شكل األلفيوغراف. 
G.معامل االنتفاخ وهو يمثل الجذر التربيعي لحجم الهواء الالزم لتفجير فقاعة العجين : 
W :جول(. 4-10)خ وحتى تمزق الفقاعة طاقة العمل الالزمة لقطع العجين من بداية االنتفا 

، أقةراص( ةلت النتائج للمكررات الثالثة )كل مكرر هو عبةارة عةن متوسةط لقةراءة خمسةحلي (، و CRDأتبع التصميم العشوائي الكامل )
عنةد  LSDاعتمةادا  علةى اختبةار أقةل فةرق معنةوي  One Way ANOVAوفقةا  لةةطريقة  لمقارنةة المتوسةطات فةي المعةايير المختلفةة

 CoStat V. 6.4( ،CoStat, 2005.)باستخدام برنامج  .0.01مستوى معنوية 

  النتائج والمناقشة:
  االختبارات الكيميائية: .1

 13.41وجود فروق معنوية في متوسط نسبة البروتين لألصناف المختلفة، إذ بلغ هذا المتوسط  (1)نتائج الجدول  توةح
، قد يعود التباين في متوسط نسبة البروتين في األصناف التواليعلى  1ودوما 7وشام 9ألصناف بحوثل%  13.70و 13.56و

 (.1996؛ الصالح، 1991المدروسة إلى االختالف في التركيب الوراثي لألصناف )المصري والخياط،
  االختبارات الريولوجية: .2

 1لعجين لالنتفاخ لألصناف المختلفة، إذ تميز الصنف دوماوجود فروق معنوية بين متوسط مقاومة ا (1) تبين نتائج الجدول
ملم  39و 46بلغ الذي ملم مقارنة بمتوسط مقاومة منخفةة النتفاخ العجين  61بمتوسط مقاومة قياسي النتفاخ العجين بلغ 

 .(Aldovrandi and Vitali, 1995; Bordes, et al., 2008) على التوالي 7وشام 9للصنفين بحوث



 2017 - (1)العدد –( 4)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  4 , Number 1 , March 2017 

55 

 

 تأثير صنف القمح الصلب في نسبة البروتين وبعض الصفات الريولوجية. 1الجدول 

 نسبة البروتين الصنف
(%) 

 جهاز األلفيوغراف معايير

  المقاومة
P )ملم( 

 المطاطية
L )ملم( 

 طاقة العمل Gمعامل االنتفاخ  P/L نسبة
W (10-4 )جول 

 a13.56 39a 94a 0.41a 21.6a 87a 7شام
 b13.41 46b 59b 0.77b 17.1b 85a 9بحوث
 c13.70 61c 40c 1.50c 14.1c 86a 1دوما

LSD0.01 0.08 3.46 5.41 0.06 0.60 5.41 
 0.01تشير األحرف المختلفة ضمن نفس العمود إلى وجود فروق معنوية عند مستوى داللة 

األصناف بالنسبة لمتوسط المطاطية للعجين وبشكل معنوي وفي جميةع المقارنةات إذ بلةغ هةذا  ( اختالف4و 3و 2توةح االشكال )
علةى التةوالي، وكانةت العالقةة عكسةية مةا بةين المطاطيةة والمقاومةة  1ودومةا 9وبحةوث 7ملم لألصناف شام 40و 59و 94المتوسط 

بةأن الغلةوتين يتكةون مةن الغليةادين والغليةوتيلين،  Ciaffi et al., (1996)وهةذا يتوافةق مةع مةا ذكةرم  في األصناف الثالثة المدروسةة
وأن الغليوتيلين مسنول عن مقاومة العجين والغليادين يسهم في المطاطيةة، وهمةا مفهومةان متعاكسةان، ممةا يفسةر اخةتالف نسةبتيهما 

لعجةين أكثةر مقاومةة للشةد، بيمنةا في غلوتين األصناف المدروسة. وفي دراسة أخرى وجةد أنةه عنةدما تةزداد نسةبة الغليةوتيلين يصةبح ا
 (.Hoseney,1986تسبب زيادة الغليادين ارتفاع المطاطية )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .1منحنى األلفيوغرام المسجل للصنف دوما. 4الشكل 

 
 

 

. منحنى األلفيوغرام المسجل للصنف 3الشكل 
 .9بحوث

 

أللفيوغرام المسجل للصنف ا. منحنى 2الشكل 
 .7شام
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هةةو  7بةةين األصةةناف المختبةةرة، وكةةان الصةةنف شةةام (P/Lالمقاومةةة إلةةى المطاطيةةة ) كةةذلك وجةةدت فةةروق معنويةةة فةةي متوسةةط نسةةبة
(، وبةذلك 5و 4و 3)األشةكال  التةواليعلةى  1.50و 0.77 1دومةاو  9بحةوثمتوسط الصنفين مقارنة بة 0.41األفةل بمتوسط قدرم 

 ,Aldovrandi and Vitali, 1995; Bordes) لتصةنيع الخبةز 9والصةنف بحةوث لتصةنيع الحلويةات 7يمكن توجيه الصةنف شةام
et al., 2008،)  ممةةا يجعلةةه مناسةةبا  لتصةةنيع مثةةل تلةةك  7شةةاموقةةد يعةةزى ذلةةك لكةةون مقاومةةة العجةةين ةةةعيفة ومطاطيةةة جيةةدة فةةي

لمقاومتةةه الجيةدة وبالتةالي فةالخبز المصةنع منةه سةيكون غيةر قابةل للتفتةةت  لتصةنيع الخبةز 9بحةوثمالئمةة  فةي حةين ترجةع المنتجةات،
وبالتةالي في كافة األصناف كانت النسبة بين المقاومة والمطاطية جيدة وعلى العموم  بسهولة وهي صفة مرغوبة من قبل المستهلك.

  (.1996)الصالح،  أفةل للمنتج المصنع منه ا  أعطت قوام
لألصةةةناف  14.1و 17.1و 21.6النتةةةائج اخةةةتالف متوسةةةط معامةةةل االنتفةةةاخ لألصةةةناف المختلفةةةة وبداللةةةة معنويةةةة، فبلةةةغ  تبةةةينكمةةةا 
العمةةل الةةالزم  (، كةةذلك تباينةةت األصةةناف المدروسةةة فةةي متوسةةط طاقةةة4و 3و 2، علةةى التةةوالي )األشةةكال 1ودومةةا 7وشةةام 9بحةةوث

وكانةت قةوة البةروتين فةي األصةناف المدروسةة ةةعيفة  بةروتين وبةدون أي دالالت معنويةة،لتغير شكل العجين والتةي تةدل علةى قةوة ال
 ;Aldovrandi and Vitali, 1995( وهةةي مناسةةبة لصةةناعة الحلويةةات )1996جةةول )الصةةالح، 10-4× 86 وبلغةةت حةةوالي

Bordes, et al., 2008.) 

 االستنتاجات:
 7هةو األعلةى لصةنف شةام G، بينما كةان متوسةط معامةل االنتفةاخ Pفةل من حيث متوسط المقاومة األبكونه  1تميز الصنف دوما

صةناف مةن حيةث متوسةط نسةبة البةروتين ومتوسةط والذي امتاز بكونه األكثر توازنا  من حيث المقاومة والمطاطية، وتقاربةت جميةع األ
ومةن  لتصةنيع الخبةز. 9مكانيةة توجيةه الصةنف بحةوثإويةات مةع صةناف تصةلح لصةناعة الحلجميع األ تبين أني طاقة العمل. وعموما  

مةن  جراء كافة االختبارات الريولوجية لألصناف المدروسة والتي توةح سلوك كةل  إ هي تأكيد البحث الناتجة عن هذا أهم التوصيات
اخةتالف المنةاطق الجغرافيةة  بالحسةبانخذ األنزيمي، باإلةافة لكافة االختبارات الفيزيائية والكيميائية مع النشاء والبروتين والنشاط األ

تحديةد المسةاحات المزروعةة  ةصةناف بغيةمثةل لهةذم األة لزراعة القمح الصلب في سةورية، وذلةك بهةدف معرفةة االسةتخدام األوالمناخيي 
 ة.ة والتصديريي على مستوى كل صنف بناء  على االحتياجات التصنيعيي 
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Abstract: 

This research aims to investigate some rheological properties of three Syrian durum wheat varieties: 

Sham7, Buhouth9, and Duma1, using the Alveograph to determine some standards such as: 

resistance, elasticity, inflation factor, and work energy. All tests were carried out in the laboratory 

of grain technology, Faculty of Agriculture, Alfurat University/Syria, during 2010 and 2011. 

Results showed significant differences among the averages of dough inflation resistance for the 

three varieties. Duma1 was superior with resistance average of 61 mm in comparison with the other 

two varieties Buhouth9 and Sham7, which reached 46, and 39 mm, respectively. The three varieties 

were significantly varied in their dough elasticity, which reached 94, 59, and 40 mm for Sham7, 

Buhouth9, and Duma1, respectively. There was a negative correlation between elasticity and 

resistance in the three studied varieties, with the possibility of directing the variety Buhouth9 for 

baking and Sham7 for confectionary. 

Keywords: Syrian durum wheat, Rheological properties, Alviograph. 
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