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الواجسخيش : وليذ هحوذ الظاوى هحوذ يحي                          الذسجت: األسن

حاثيش خلط اطٌاف هخخلفت هي القوح علي كفاءة الطحي : " عٌواى الشسالت 

"                                      وأثش الوحسٌاث علي الخبيز

. حسي حسي علي خلف/  د .أ :الوششفوى 

. عفاف عبذ الحويذ أحوذ عطيت/ د .               أ

انظُاػاخ انغزائيح : ػهىو األغزيح       فشع : قغى 

 

 ظضء فً انًهيىٌ 30أظشيد هزِ انذساعح تهذف دساعح ذاشيش حًغ األعكىستيك 

انً دقيق انقًح األيشيكً % 0.5و دقيق انًىند % 0.5وانعهغشول يىَى اعرياساخ 

االحًش انظهة وانقًح األيشيكً األتيغ انطشي وانرشكً وذاشيش رنك ػهً خظائض 

انرظُيغ نهًُرط وذرثغ رنك ػهً خىاص انؼعيُح نصالشح اَىاع يٍ يُرعاخ انًخاتض وهى 

. خثض انقىانة وانثغكىيد وانكيك

وقذ أوػحد انُرائط أٌ انًحرىي انثشوذيًُ وانذهٍ واالنياف وانشياد كاٌ أػهً فً 

انذقيق انقًح األيشيكً األحًش انظهة وكاٌ يحرىي ػهً أػهً انُغة فً انعهىذيٍ 

وقذ أظهش انرقيى انحغً نخثض انقىانة أٌ أعرخذاو . انشؽة وانعاف وظىدج انعهىذيٍ

حًغ االعكىستيك وانعهغشول يىَى أعرياساخ ودقيق انًىند أدخ السذفاع قيى انظفاخ 

انحغيح وكاٌ انخثض ػانً انعىدج ورنك فً حانح اػافح حًغ األعكىستيك ػٍ أػافح 

انعهغشول يىَى أعرياساخ ودقيق انًىند وأدخ أػافح انعهغشول يىَى أعرياساخ ودقيق 

وذى . انًىند انً انراشيش ػهً تياخ انخثض حيس اؽانح فرشج انطضاظح نهخثض ػٍ انكُرشول

ػًم انفاسيُى واألكغرُغى ظشاف ألفؼم انخهطاخ انُاذعح ػٍ ذظُيغ انخثض وكزنك 

انُاذعح ػٍ ذظُيغ انكيك وانثغكىيد حيس أدخ انً صيادج َغثح انًاء انًًرض ويذج 

انؼعٍ وشثاخ انؼعيُح وكزنك صيادج انًشوَح وانًطاؽيح وانطاقح وانشقى انُغثً ونزنك 

 ظضء فً انًهيىٌ نخثض انقىانة وكزنك 30َىطً تاعرخذاو حًغ األعكىستيك تُغثح 

.  دقيق انًىند نكم يٍ انكيك وانثغكىيد% 0.5انعهغشول يىَى أعرياساخ و% 0.5
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 الملخص العربى

 
تأثير خلط اصناف مختلفة من القمح على كفائة 

 .الطحن وأثر المحسنات على الخبيز
 

يهذف انثحس انً دساعح ذاشيش أػافح حايغ االعكىستيك وانعهغشول 

 (انظهة)يىَى أعرياسيد ودقيق انًىند انً دقيق انقًح األيشيكً األحًش 

وانقًح انرشكً وذاشيش رنك ػهً خظائض  (انطشي)وانقًح األيشيكً األتيغ

انرظُيغ نهًُرط وذرثغ أشش رنك ػهً خىاص انؼعيُح نصالشح أَىاع يٍ يُرعاخ 

. انًخاتض وهً خثض انقىانة وانكيك وانثغكىيد

حيس ذى انخهؾ تيٍ انقًح األيشيكً األحًش انظهة وانقًح األيشيكً 

: األتيغ انطشي ورنك نرظُيغ خثض انقىانة وكاَد َغة انخهؾ كًايهً

قًح ايشيكً أحًش طهة % 100- 1

قًح ايشيكً اتيغ % 25+ قًح ايشيكً أحًش % 75- 2

 اتيغ ايشيكًقًح % 50+ قًح ايشيكً أحًش % 50- 3

قًح ايشيكً اتيغ % 75+ قًح ايشيكً أحًش % 25- 4

قًح ايشيكً اتيغ % 100- 5

 ظضء فً انًهيىٌ وانعهغشول يىَى 30كًا ذى أػافح حًغ االعكىستيك 

نكم َىع يٍ اَىاع انذقيق ػُذ % 0.5و دقيق انًىند % 0.5اعرياساخ 

. ذظُيغ انخثض

كًا ذى انخهؾ تيٍ انقًح األيشيكً االتيغ انطشي وانقًح انرشكً ورنك 

: نرظُيغ انكيك وانثغكىيد وكاَد َغة انخهؾ كًايهً

قمح أمريكى أبيض % 100 -1

 قمح تركى% 25+ قمح أمريكى أبيض % 75 -2

 قمح تركى% 50+ قمح أمريكى أبيض % 50 -3



 قمح تركى% 75+ قمح أمريكى أبيض % 25 -4

قمح تركى % 100 -5

و دقيق % 0.5كما تم أضافة الجمسرول مونو استيارات 

لكل نوع من انواع الدقيق عند تصنيع % 0.5المولت 

. الكيك والبسكويت

 

: وقد خمصت الدراسة الى النقاط التالية 

. الذقيق الوسخخذم: أوال

 

  الخشكيب الكيواوى- 1

أوػحد انُرائط انًرحظم ػهيها أحرىاء دقيق انقًح األيشيكً 

ػهً أػهً انقيى فً انثشوذيٍ واألنياف وانشياد وانذهٍ تُغة  (انظهة)األحًش

ػهً انرىانً تيًُا دقيق انقًح  ( %3.65, 0.61 0.91, ,11.08)أػهً وكاَد 

انرشكً كاٌ يحرىي ػهً أقم انُغة فً انثشوذيٍ واألنياف وانشياد وانذهٍ 

  ػهً انرىانً (%2.63 , 0.57 , 0.86 , 8.83)وكاَد 

 العٌاطش الوعذًيت -2

ػهً اػهً انقيى  فً  (انظهة)اوػحد انُرائط احرىاء دقيق انقًح األحًش

 , 0.71 , 0.903)انضَك وانًُعُيض وانحذيذ وانثىذاعيىو وانًغُغيىو وكاَد 

ػهً انرىانً تيًُا كاٌ يُخفغ فً  ( ظى100/  يعى0.742 , 3.55 , 1.95

ػهً انرىانً  ( 0.454 , 0.68 , 3.56)انكانغيىو وانظىديىو وانُحاط وكاَد 

تيًُا احرىي دقيق انقح انرشكً ػهً أػهً انقيى فً كم يٍ انُحاط وانكانغيىو 

. ػهً انرىانً (ظى 100/  يعى3.62 , 0.71)

ويٍ انذساعح يرؼح أٌ دقيق انقًح االحًش األيشيكً يحرىي ػهً أػهً - 3

َغثح فً انعهىذيٍ انشؽة وانعاف وظىدج انعهىذيٍ تيًُا دقيق انقًح انرشكً 

& 211.45تيُا قذسج انذقيق ػهً انرششب تانًاء كاٌ . أػهً أقم انُغة



 نهذقيق انقًح األحًش األيشيكً وانذقيق انقًح األتيغ 133.35& 159.65

 .األيشيكً وانذقيق انقًح انرشكً ػهً انرىانً

 

. الخشكيب الكيواوى-  ثانبا

 الخشكيب الكيواوى لخبز القوالب. 

أوػحد انُرائط انًرحظم ػهيها حذوز صيادج فً يحرىي انخثض انُاذط يٍ 

. انثشوذيٍ واالنياف وانذهٍ وانشياد ػُذ أػافح دقيق انًىند

كًا أوػحد انُرائط صيادج يحرىي انثشوذيٍ ػايح تضيادج َغثح دقيق انقًح 

. األيشيكً األحًش تانُغثح نذقيق انقًح األيشيكً األتيغ

 الخشكيب الكيواوى الكيك. 

أوػحد انُرائط صيادج ذذسيعيح فً انًحرىي انكهً يٍ انثشوذيٍ واألنياف 

. وانشياد تضيادج َغثح دقيق انقًح األتيغ األيشيكً انًغرخذو فً انرظُيغ

وػهً انُقيغ فقذ نىحع ذُاقض ذذسيعً فً انًحرىي يٍ انكشتىهيذساخ 

. انكهيح 

 الخشكيب الكيواوى للبسكويج. 

وظذ اٌ انًحرىي انثشوذيًُ وانذهٍ واالنياف وانشياد نهثغكىيد انًظُغ يٍ 

دقيق انقًح األيشيكً األتيغ كاٌ األػهً شى ذُاقض ذذسيعيا تضيادج % 100

. َغثح دقيق انقًح انرشكً انًغرخذو فً انرظُيغ

 

 

 

 

 

 



 .ثالثا الخظائض الشيولوجيت

: الخظائض الشيولوجيت لخبز القوالب- 1   

 الفاسيٌوجشاف 

 ظضء فً انًهيىٌ يٍ حًغ االعكىستيك انً صيادج َغثح 30ادي اػافح 

. االيرظاص ػٍ اػافح انعهغشول يىَى اعرياساخ و دقيق انًىند

كًا نىحع شثاخ صيٍ انىطىل وانصثاخ ػُذ اعرخذاو حًغ االعكىستك و 

. انعهغشول يىَى اعرياساخ تيًُا اَخفغ يغ أعرخذاو دقيق انًىند

 االكسخٌسوجشاف 

   نىحع شثاخ كم انقيى ػُذ اعرخذاو حًغ االعكىستيك و انعهغشول يىَى 

انُغثً  اعرياساخ تيًُا اَخفؼد ػُذ اعرخذاو دقيق انًىند ياػذا قيًح انشقى

. قذ صادخ

الخظائض الشيولوجيت للكيك - 2

 الفاسيٌوجشاف 

نىحع صيادج فً َغثح االيرظاص وشثاخ انؼعيٍ ػُذ اعرخذاو انعهغشول 

.            يىَى اعرياساخ

 االكسخٌسوجشاف 

  نىحع صيادج فً انًشوَح وانشقى انُغثً ػُذ اعرخذاو دقيق انًىند تيًُا                   

.  اَخفؼد ػُذ اعرخذاو انعهغشول يىَى اعرياساخ

 

 

 

 

 



الخواص الطبيعيت  : سابعا

  حأثيش أضافت حوض االسكوسبيك والجلسشول هوًو أسخياساث ودقيق

 .الوولج علي الظفاث الطبيعيت للخبز القوالب

ػُذ أػافح حًغ األعكىستيك انً خثض انقىانة أدي انً صيادج انحعى 

انُىػً وأػطً أػهً قيًح يهيح انعهغشول يىَى أعرياساخ شى دقيق انًىند 

دقيق انقًح األيشيكً % 100ػٍ انكىَرشول وأيؼاوظذ أٌ

أػطً أػهً قيًح تانًقاسَح تانؼيُاخ األخشي انًخهىؽح (انظهة)األحًش

. (انطشي)تذقيق انقًح األيشيكً األتيغ 

 

  حأثيش أضافت الجلسشول هوًو اسخياساث ودقيق الوولج هع خلطاث

دقيق القوح األهشيكي األبيض الطشى ودقيق القوح الخشكي علي 

 .الظفاث الطبيعت للبسكويج و الكيك الٌاحج

 

وظذ أٌ انىصٌ وانحعى وانحعى انُىػً نهثغكىيد وانكيك ذضيذ ذذسيعيا 

كًا وظذ أٌ اػافح ظهغشول يىَى اعرياساخ . تضيادج َغثح دقيق انقًح انرشكً

أػطً اػهً انُرائط فً انىصٌ وانحعى وانحعى انُىػً فً انثغكىيد انًظُغ 

. ػٍ اعرخذاو دقيق انًىند فً ذظُيغ انثغكىيد

 

 

 

 

 



: الخواص الحسيت: خاهسا

حأثيش اضافت حوض األسكوسبيك والجلسشول هوًو أسخياساث ودقيق الوولج  -1

ودقيق القوح األهشيكي  (الظلب )هع خلطاث دقيق القوح األهشيكي االحوش

                                                .علي الظفاث الحسيت لخبز القوالب (الطشى)األبيض 
أػطً حًغ األعكىستيك أحغٍ انظفاخ انحغيح نخثض انقىانة يهيح 

دقيق األيشيكً األحًش % 100انعهغشول يىَى اعرياساخ شى دقيق انًىند يغ 

 .انظهة 

 

حاثيش خلط الجلسشول هوًو اسخياساث ودقيق الوولج هع خلطاث دقيق القوح                    - 2

والذقيق الخشكي علي الظفاث الحسيت للبسكويج  (الطشى )األهشيكي األبيض

. الٌاحج

وظذ ػُذ أػافح انعهغشول يىَى اعرياساخ انً انذقيق أػطً أػهً انقيى فً 

انًظهش وانهثاتح ويذي انقاتهيح نذي انًغرههك وكاٌ انثغكىيد انُراذط يٍ هزج 

األػافح ػانً انعىدج ويهيح انثغكىيد انًُرط تؼذ أػافح دقيق انًىند شى تؼذ 

يٍ دقيق انقًح  % 50)كًا وظذ أٌ انثغكىيد انًُرط يٍ . رنك انكىَرشول

أػهً انقيى  (يٍ دقيق انقًح انرشكً  % 50 + (انطشي)األيشيكً األتيغ

. فً كم انظفاخ انحغيح

 

حاثيش خلط الجلسشول هوًو اسخياساث ودقيق الوولج هع خلطاث دقيق           -  3

القوح األهشيكي األبيض الطشى والذقيق الخشكي علي الظفاث الحسيت للكيك 

. الٌاحج

وظذ ػُذ أػافح انعهغشول يىَى اعرياساخ انً انذقيق أػطً أػهً انقيى فً 

انًظهش وانهثاتح ويذي انقاتهيح نذي انًغرههك وكاٌ اانكيك انُاذط يٍ هزج 

األػافح ػانً انعىدج ويهيح انكيك انًُرط تؼذ أػافح دقيق انًىند شى تؼذ رنك 



 (يٍ دقيق انقًح انرشكً  % 100 )كًا وظذ أٌ انكيك انًُرط يٍ . انكُرشول

. أػهً انقيى فً كم انظفاخ انحغيح

 

الخجلذ : سادسا

حأثيش اضافت حوض األسكوسبيك والجلسشول هوًو أسخياساث ودقيق  -1

 .(الخجلذ)الوولج علي بياث خبز القوالب 

ذى دساعح تياخ خثض انقىانة تاعرخذاو قىج انرششب ووظذ أٌ صيادج َغة 

االػافح يٍ دقيق انقًح االيشيكً األتيغ انطشي انً َقض فً قىج انرششب 

 عاػح واٌ اػافح  انعهغشول يىَىأعرياساخ 48 و 24وذى قياعها تؼذ 

ودقيق انًىند أدي انً اَخفاع كثيش فً تياخ وذحغيٍ قىج انرششب 

. تانًقاسَح تانكُرشول 

 

حأثيش اضافت الجلسشول هوًو أسخياساث ودقيق الوولج علي بياث  -2

 .(الخجلذ)الكيك 

وظذ اٌ اػافح  انعهغشول يىَىأعرياساخ ودقيق انًىند أدي انً اَخفاع 

حيس ذى قياط . كثيش فً تياخ وذحغيٍ قىج انرششب تانًقاسَح تانكىَرشول 

.  يىو14 أياو و 7قىج انرششب تؼذ 

 

 

 

 

 



الخوطيــــــــاث 

: ونزنك َىطـً تــــ 

دقيق % 100 ) ظضء فً انًهيىٌ انً 30أػافح حًغ أألعكىستيك  -1

الَراض خثض انقىانة ظيذ فً   (انقًح االيشيكً االحًش انظهة

. انظفاخ انطثيؼيح وانكيًيائيح

انً %  0.5ودقيق انًىند % 0.5أػافح انعهيغشول يىَى اعرياساخ  -2

دقيق انقًح % 25دقيق انقًح االيشيكً االحًش انظهة و% 75)

 .ػُذ اَراض خثض انقىانة الؽانح يذج انرعهذ (االيشيكً االتيغ انطشي

دقيق انقًح % 100 )انً % 0.5أػافح انعهيغشول يىَى اعرياساخ  -3

 .ػُذ اَراض كيك الؽانح فرشج انطضاظح (انرشكً

دقيق قًح االتيغ % 25 )انً دقيق % 0.5أػافح  دقيق انًىند  -4

الَراض كيك وتغكىيد ظيذ فً  (دقيق قًح ذشكً% 75االيشيكً و 

 .انظفاخ انطثيؼيح وانكيًيائيح

دقيق % 50)انً دقيق % 0.5أػافح انعهيغشول يىَى اعرياساخ  -5

الَراض تغكىيد  (دقيق انقًح انرشكً% 50انقًح االتيغ االيشيكً و 

 .      ظيذ فً انظفاخ انطثيؼيح وانكيًيائيح
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