
  المملكة العربية السعودية
  جامعة الملك سعود

  عمادة الدراسات العليا
  قسم الهندسة الزراعية

  
  
  

  تطوير منتج ثريد التمر بإستخدام عملية البثق الحراري
Development of Date-Porridge Product Using Extrusion 

Cooking Process  
  

ة الزراعية إلى قسم في الهندسعلوم بحث مقدم إلستكمال متطلبات درجة ماجستير ال
   جامعة الملك سعود-غذية والزراعة كلية علوم األ-الهندسة الزراعية

  
  
  

   الطالبهاأعد
   طالل قاسم بخيت بنمحمد

  
  المشرف

  الحسين بن محمد معلوي عسيري. د
  

  م٢٠٠٨  مارس/هـ١٤٢٩ ربيع األول
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  ريتطوير منتج ثريد التمر بإستخدام عملية البثق الحرا
Development of Date-Porridge Product Using Extrusion 

Cooking Process  
  

ة الزراعية إلى قسم ت درجة ماجستير العلوم في الهندسبحث مقدم إلستكمال متطلبا
  ك سعود جامعة المل- كلية علوم األغذية والزراعة-الهندسة الزراعية

  
  
  إعداد

  محمد بن طالل قاسم بخيت
  

  .م وتم إجازتها١٨/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٠/٣/١٤٢٩الة بتاريخ نوقشت هذه الرس
  
  

  أعضاء لجنة الحكم على الرسالة

  )..................مقراً(      الحسين بن محمد معلوي عسيري. د

  )................عضواً(         بكري حسين حسن. د.أ

  )................عضواً(        على بن إبراهيم حوباني. د.أ
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  داءاإلهـــ
  

  أهدي هذا اجلهد املتواضع
  

  ... العزيزينأبي وأميإىل 
  .عطاء بال حدود فبدعائهما تيسر يل كل عسري

  .كما كان هلما الفضل بعد ا يف تعليمي
  

  ...إىل إخوتي
  .من حتملوا غيابي وإنشغايل عنهم

  ).رمحة ا عليها(وكذلك إىل روح أخيت الغالية 
  

  ... الغاليةإىل خطيبيت
  . األثر الكبري يف إمتام دراسيت هلاناليت كا

  .وكذلك لصربها وحتموهلا غيابي عنها
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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء 

  .والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

بن محمد معلوى عسيري الحسين / أتقدم بخالص الشكر واإلمتنان إلى سعادة الدكتور

المشرف على هذه الرسالة على جهوده الطيبية التي بذلها خالل فترة إشرافه عليها وعلى ما أبداه 

من رحابة صدر وطول بال وحسن تعامل ومتابعة دقيقة ومستمرة لكل ما تتضمنه هذه الرسالة، 

 اهللا خير الجزاء على ذلك فكان مشرفاً، ومعلماً، وأخاً ناصحاً موجهاً داالً على األفضل، فجزاه

  .وأسأل اهللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته

على بن إبراهيم حوباني / كما يسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور

بكري حسين حسن على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وعلى ما بذلوه من / وسعادة األستاذ الدكتور

كما أشكر كل من ساعدني وأسدى .  قراءتها وتنقيحها لكي تخرج بصورتها النهائيةجهد ووقت في

إلي معروف وأخص بالذكر أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة الزراعية وعلوم األغذية وجميع 

  .منسوبيها

مدينة الملك عبدالعزيز    الممولين لهذا البحث وهم      يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى     كما  

 -أ (وم والتقنية ممثلة في اإلدارة العامة لبرامج المنح على دعمهم المالي السخي للبحـث رقـم                 للعل

 والـذي   ، وكذلك عمادة الدراسات العليا، ومركز البحوث بكلية علوم األغذية والزراعة،          )٥-١٦–ط

يوفق القائمين  كان بفضل اهللا ثم بفضل هذا الدعم األثر البالغ في إنجاز البحث سائالً العلي القدير أن                 

  .إلى مايصبون إليه في تطوير وإنجاز األبحاث العلمية دعم هذا البحث على

  

       حممد بن طالل قاسم خبيت
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  الملخص العربي
  

     مقدمة عامة-١
٪ من جملة اإلنتاج ٥٩يعد التمر الفاكهة األكثر إنتاجاً في المملكة العربية السعودية ويمثل 

وتنتج .  طن من التمور٩٧٠,٤٨٨م، ٢٠٠٥لغ إنتاج المملكة لعام وقد ب. المحلي ألنواع الفاكهة
تكمن أهمية هذا البحث في إستغالل التمور و.  طن من معجون التمر٧,١٦٥مصانع التمور حوالي 

متوسطة أو منخفضة الجودة لتكون أحد المكونات األساسية في عملية إنتاج مواد غذائية جديدة 
 من خالل إجراء التجارب المعملية وشبه م عملية البثق الحراري بإستخدامقبولة أو عالية الجودة

الصناعية، ومن ثم توفير البيانات والمعلومات الفنية الالزمة للجهات اإلستثمارية للقيام بدراسات 
 ويهدف هذا البحث .الجدوى والتسويق، وكذلك تصميم وإنشاء خطوط اإلنتاج على مستوى صناعي

على مستوى شبه صناعي بإستخدام باثق حراري " ثريد التمر" تسميته إلى تطوير منتج جديد يمكن
  .ثنائي البريمة

  
     تطوير المنتج-٢

تناول هذا الجزء من الدراسة تحديد مقادير المواد الخام الداخلة في عملية تصنيع منتج جديد 
 تحديد طريقة باإلضافة إلى" ثريد التمر"تكون عجينة التمر أحد مكوناته األساسية ويمكن تسميته 

، ومن ثم تطوير خلطة مالئمة لعملية اإلنتاج شبه الصناعي )دفعية(تصنيعه بعملية غير مستمرة 
. بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة وتحديد مدى درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة

سب المثلى من المواد ومن خالل التقييم الحسي المبدئي وقياس النشاط المائي للمنتج يمكن تحديد الن
. الخام الداخلة إلى عملية البثق، وكذلك مدى كل من درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة

٪ من مواد التغذية ٣٣وقد تم إحالل عجينة تمر الرزيز محل السكر في المنتج وبنسبة تصل إلى 
 حرارة الباثق ٪، وكذلك تحديد طريقة التصنيع وكان مدى درجة٨٢وبدرجة قبول تصل إلى 

  .دقيقة على التوالي/ لفة٣٠٠ - ١٠٠ْ م ، ١٢٦ - ١٠٣وسرعة دوران البريمة إلنتاج ثريد التمر 
  
   ظروف التشغيل-٣

تم دراسة تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة للباثق الحراري إلنتاج ثريد 
والطاقة الميكانيكية النوعية، التمر على كل من متوسط زمن البقاء ومعدل البثق وضغط التشغيل 

 ١٠٠(وعند سرعة دوران البريمة ) ْ م١٢٥ و ١١٥ و ١٠٥(وذلك عند درجات حرارة التصنيع 
 ٢٣وقد تراوح متوسط زمن البقاء في المدى مابين ). دقيقة/ لفة٣٠٠ و ٢٥٠ و ٢٠٠ و ١٥٠و
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 ٤١٣,٧ين ساعة، وضغط التشغيل ماب/ كجم١٠٢,٣ و ٣٤,٩ ثانية، ومعدل البثق مابين ٦٦و
وأوضحت نتائج . كجم/ كجول١٠,٥ و ٤باسكال، والطاقة الميكانيكية النوعية مابين . ك٨٩٦,٣و

  . التحليل اإلحصائي العالقة بين كل من درجة الحرارة وسرعة البريمة مع باقي ظروف التشغيل
        

   لمبثوق ثريد التمر الخواص الطبيعية والوظيفية وتحليل القوام القطاعي-٤
سة تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة على بعض الخواص الهامة تم درا

الكثافة الظاهرية، والنشاط المائي، والمحتوى (لمنتج ثريد التمر، وتحديداً الخواص الطبيعية 
دليل إمتصاصية (، والخواص الوظيفية )الرطوبي، ومركبات اللون األساسية، والتغير الكلي للون

التقصف، والصالبة، واإللتصاق، (، وتحليل القوام القطاعي )الذوبانية في الماءالماء، ودليل 
 ١٠٥(وذلك عند درجات الحرارة ). والتماسك، والزنبركية، والرجوعية، والتصمغ، والمضغ

). دقيقة/ لفة٣٠٠ و ٢٥٠ و ٢٠٠ و ١٥٠ و ١٠٠(وعند سرعة دوران البريمة ) ْ م١٢٥ و ١١٥و
، والنشاط المائي ٣م/ كجم١٢٠٦ و ١١٦٩الظاهرية في المدى مابين حيث تراوحت قيمة الكثافة 

٪ على أساس رطب، ومركبة ٤٢,٦١ و ٣٥,٧٨، والمحتوى الرطوبي مابين ٠,٩٣ و ٠,٩١مابين 
 مابين (*b)، ومركبة اللون ٧,٢ و٣,٥ مابين (*a)، ومركبة اللون ٣٨,٦ و ٢٢,١ مابين (*L)اللون 
 ٠,٦٨، ودليل إمتصاصية الماء مابين ٢٨,٥ و ٩,٦مابين ، والتغير الكلي للون ٢١,٦ و ٨,٤

٪، ٩٤ إلى ٦٧جم للمادة الصلبة الجافة األساسية، ودليل الذوبانية في الماء من / جم ماء١,٣٥و
ثانية، والتماسك . نيوتن٠,٨٦- إلى ٥,٠٤- نيوتن، واإللتصاق من ٣١,٨٤ إلى ٠,٧٧والصالبة من 

، ٠,١٩ و ٠,٠٣، والرجوعية مابين ٠,٩٣ و ٠,٤٧ ، والزنبركية مابين٠,٦٧ و٠,٢٤مابين 
وقد تم إجراء التحليل .  نيوتن٩,٢٧ و ٠,٢٨ نيوتن، والمضغ مابين ١٣ و ٠,٣٧والتصمغ مابين 

  . اإلحصائي لمعرفة تأثير كل من درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على الخواص المختلفة
    

  وحسياًكيميائياً   تقييم المنتج-٥
لجزء من الدراسة تقييم منتج ثريد التمر كيميائياً وحسياً عند ظروف التشغيل تم في هذا ا

شبه الصناعية، ومن ثم تقدير السعرات الحرارية للمنتج، وإيجاد العالقة بين الخواص الحسية 
وقد إستخدمت الطرق القياسية لتقدير المحتوى الرطوبي والدهون والبروتين والرماد . والموضوعية
 ١٠٥(روجيني للعينات عند ظروف التشغيل الحدية، وذلك عند درجتي حرارة التصنيع واألس الهيد

وتم تقييم عينات منتج ثريد ). دقيقة/ لفة٣٠٠ و ١٠٠(وعند سرعتي دوران البريمة ) ْ م١٢٥و 
 ١٠٠(وعند سرعة دوران البريمة ) ْ م١٢٥ و ١١٥ و ١٠٥(التمر حسياً عند درجات الحرارة 

 ٣٥,٧٨وقد أظهر التحليل الكيميائي أن المحتوى الرطوبي تراوح مابين ). قةدقي/ لفة٣٠٠ و ٢٠٠و
٪، والرماد مابين ١,٥٦ و ١,١٠٪، والبروتين مابين ٤,٢٢ و ٣,٣٧٪، والدهون مابين ٤٢,٦١و 
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٪ وذلك على أساس رطب، وكان ٥٧,٥٥ و ٤٩,٥٣٪، والكربوهيدرات الكلية مابين ٢,٢٧ و٢,٠٨
أما التقييم الحسي فقد كانت القابلية العامة في المدى . ٥,٤٨ و ٥,٤٠األس الهيدروجيني مابين 

كما دلت نتائج الدراسة بأن السعرات .  درجة وذلك عند ظروف التشغيل المختلفة٨٤ و٦٦مابين 
أي مايعادل ( جم١٠٠/كالوري. ك٢٨٠,٢٧ و ٢٣٠,٣٧ مابينالحرارية لمبثوق ثريد التمر تراوحت 

. الكربوهيدرات الكلية مصدرها األساسي حيث كان، )جم١٠٠/ كجول١١٧٣,٤٤ و ٩٦٤,٥٣
٪ وذلك عند درجة حرارة ٨٢ويمكن إنتاج ثريد التمر على مستوى شبه صناعي بنسبة قبول 

كما كانت العالقة بين الخواص الحسية . دقيقة/ لفة٣٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٠٥التصنيع 
بين خاصية الصالبة ) ٠,٧٤ -(قة إرتباط والموضوعية ضعيفة إلى حد ما، وكانت أعلى نسبة عال

  .والقابلية العامة
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 Abstract 

 

1- General Introduction  

Palm date production is the highest amongst fruits produced in the Kingdom of 

Saudi Arabia as it represents 59% of the total national production of fruit types. The 

annual production of date in the kingdom approached 970,488 tons on (2005), and the date 

processing factories produced about 7,165 tons of date paste. The importance of this 

research is to utilize the medium and low quality dates to produce new and acceptable date 

based products by conducting a set of lab and pilot scale experiments to provide valuable 

technical details and data necessary for investment studies and marketing as well as 

designing and establishing industrial production lines. The goal of this research is to 

develop a new date based product that could be named "date porridge" using pilot scale 

twin-screw extruder. 

 

2- Product Development  

The objectives of this part of the study are to determine the amounts of raw 

materials in a new product in which the date paste is one of its main components; to 

determine its manufacturing processes through batch experiments; and to develop a proper 

recipe for continuous production using twin-screw extruder in which the range of 

temperature and screw speed are specified. Initial sensory evaluation and water activity 

measurements were performed to specify the ranges of processing temperature and screw 

speed for the production of date porridge. The sugar in the new product was replaced by 

date paste up to 33% of the feed material with 82% acceptance. The ranges of extruder 

processing temperature and screw speed were 103 to 126 °C and 100 to 300 rpm 

respectively. 

 

3- Operating Conditions  

The effect of manufacturing temperature and screw speed on the mean residence 

time, feed rate, operating pressure and specific mechanical energy were studied. The 

temperature was set at 105, 115 and 125 °C at different screw speeds (100, 150, 200, 250 
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and 300 rpm). The ranges of the operating conditions were 23 - 66 seconds for the mean 

residence time, 34.9 – 102.3 Kg/h for the feed rate, 413.7 – 896.3 KPa for the operating 

pressure, 4 – 10.5 KJ/Kg for the specific mechanical energy. The statistical analysis was 

employed to reveal the effect of both temperature and screw speed on the rest of operating 

conditions. 

 

4- Physical, Functional and Texture Properties of Extruded Date Porridge  

The objective of this part of the study is to determine the effect of temperature and 

screw speed on some important properties of date porridge especially physical properties 

(bulk density, water activity, color parameters, total color changes); functional properties 

(water absorption index, water solubility index) and texture profile analysis (brittleness, 

hardness,  adhesiveness, cohesiveness, springiness, resiliance, gumminess, chewiness). 

The experiment variables are temperature (105, 115 and 125 °C) and screw speed (100, 

150, 200, 250 and 300 rpm). The results indicate that the ranges of different properties of 

the date porridge were as follow: bulk density 1169 - 1206 Kg/m3, water activity 0.91 - 

0.93, moisture content 35.78 – 42.61% (w.b), color parameters (L* : 21.1 – 39.6, a* : 3.5 – 

7.2 and b* : 8.4 – 21.6), total color changes 9.6 – 28.5, water absorption index 0.68 - 1.35 

gm water/gm of basic dry solid material,  water solubility index  67 - 94%, hardness 0.77 – 

31.84 N., adhesiveness (-5.04) – (-0.86) N.sec,  cohesiveness 0.24 - 0.67, springiness 0.47 

- 0.93, resiliance 0.03 - 0.19, gumminess 0.37 -13 N., and chewiness 0.28 – 9.27 N. 

Statistical analysis has been performed to determine the effect of both temperature and 

screw speed on different properties. 

 

5- Chemical and Sensory Evaluation of the Product  

The objective of this part of the study is to examine the chemical analysis and 

sensory evaluation of the produced date porridge under pilot scale operating conditions. 

The thermal energy of the date porridge will be calculated and the relationship between 

sensory and measured properties of the product will be determined. Standard methods 

were used to determine approximate chemical analysis at extreme operating conditions: 

(105-125 °C) and (100 and 300 rpm).  Sensory evaluation of date porridge samples were 

done at different temperatures (105, 115 and 125 °C) and screw speeds (100, 200 and 300 

rpm). The range of wet base composition of the extrudate was  35.78 – 42.61%, 3.37 - 
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4.22%, 1.10 - 1.56%, 2.08 - 2.27 %, 49.53 – 57.55%  of  moisture content, fat, protein, ash 

and total carbohydrates respectively, and pH range was 5.40 and 5.49. Sensory evaluation 

revealed that general acceptability was in the range of 66 to 84%. The calories of the 

product ranged from 230.37 to 280.27 Kcal/100 gm (964.53 and 1173.44 KJ/100 gm), 

where the main source of energy was the total carbohydrates. Date porridge can be 

produced on a pilot scale with 82% general acceptance at 105 °C manufacturing 

temperature and 300 rpm screw speed. The relationships between measured properties and 

sensory parameters were found to be weak to some extent; where the highest correlation 

coefficient was (-0.74) between the general acceptability and hardness. 
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  فهرس المواضيع

        الصفحة                  الموضوع

      أ                    صفحة اإلجازة

     ب                      اإلھداء

     ج                    شكر وتقدیر

      د                   الملخص العربي

     ز                  الملخص اإلنجلیزي

     ي                  فھرس المواضیع

     م                    قائمة األشكال

     ع                    قائمة الجداول

  ١                   مقدمة عامة: الفصل األول

 ٢                      المقدمة ١-١

  ٤                     المراجع ٢-١

  ٥       تطویر عملیة إنتاج ثرید التمر بإستخدام باثق حراري ثنائي البریمة: الفصل الثاني

  ٦                      المقدمة١-٢    

  ١٢                 المواد وطرق العمل٢-٢  

  ١٢                   المواد١-٢-٢  

  ١٤               تصنیع الحلوى التركیة٢-٢-٢  

  ١٤             خطوات تطویر المنتج الجدید٣-٢-٢  

  ١٩                 طرق القیاس٤-٢-٢  

  ٢١         خصائص جھاز البثق الحراري ثنائي البریمة٥-٢-٢  

  ٢٨               التحلیل اإلحصائي٦-٢-٢  

  ٢٩                   النتائج والمناقشة٣-٢

   ٢٩          )الدفعیة( غیر المستمرة  مرحلة التجارب١-٣-٢       

  ٣٥               مرحلة التجارب المستمرة٢-٣-٢       

  ٣٩                 الخالصة والتوصیات٤-٢

  ٤٠                     المراجع٥-٢
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 ١٢

  ٤٣     دراسة ظروف التشغیل لباثق حراري ثنائي البریمة إلنتاج ثرید التمر: الفصل الثالث

  ٤٤                     المقدمة١-٣  

  ٥٠                اد وطرق العمل المو٢-٣  

  ٥٠                 طرق القیاس١- ٢- ٣        

  ٥٤                 التحلیل اإلحصائي٢- ٢- ٣        

  ٥٥                   النتائج والمناقشة٣-٣  

    ٥٥     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة على متوسط زمن البقاء١- ٣- ٣        

  ٦٠      ران البریمة على معدل البثق تأثیر درجة الحرارة وسرعة دو٢- ٣- ٣        

  ٧٠     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة على ضغط التشغیل ٣- ٣- ٣        

   ٧٣     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة على الطاقة المیكانیكیة٤- ٣- ٣        

       النوعیة

  ٧٦                 الخالصة والتوصیات٤-٣  

  ٧٧                     المراجع٥-٣  

   ٧٩    تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة على بعض الخواص الطبیعیة: الفصل الرابع

         والوظیفیة وتحلیل القوام القطاعي لثرید التمر

  ٨٠                     المقدمة١-٤  

  ٨٩                 المواد وطرق العمل٢-٤  

  ٨٩                   طرق القیاس١- ٢- ٤        

  ٩٢                  ل اإلحصائي التحلی٢- ٢- ٤        

  ٩٣                   النتائج والمناقشة٣-٤  

   ٩٣     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة علي الكثافة الظاھریة١- ٣- ٤        

       والنشاط المائي والمحتوى الرطوبي

   ١٠٢       تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة علي تغیر اللون٢- ٣- ٤        

   ١١٤     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة علي الخواص الوظیفیة٣- ٣- ٤        

   ١٢٢    تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة علي تحلیل القوام القطاعي٤- ٣- ٤        

   ١٢٣     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة علي الخواص١- ٤- ٣- ٤          

  وام القطاعي       األساسیة لتحلیل الق

   ١٣٥     تأثیر درجة الحرارة وسرعة دوران البریمة علي الخواص٢- ٤- ٣- ٤          

         الثانویة لتحلیل القوام القطاعي
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 ١٣

  ١٤٤                 الخالصة والتوصیات٤-٤  

  ١٤٥                     المراجع٥-٤  

  ١٤٧            تقییم مبثوق ثرید التمر كیمیائیًا وحسیًا: الفصل الخامس

  ١٤٨                    قدمة الم١-٥

  ١٥٤                 المواد وطرق العمل٢-٥

  ١٥٥                 طرق القیاس١- ٢- ٥        

  ١٥٨                   النتائج والمناقشة٣-٥

  ١٥٨                 التقییم الكیمیائي١- ٣- ٥        

  ١٦٠                 التقییم الحسي٢- ٣- ٥        

  ١٦٦                 السعرات الحراریة٣- ٣- ٥        

   ١٧٠         نسبة اإلرتباط  بین الخواص الحسیة والموضوعیة٤- ٣- ٥        

  ١٧٣                 الخالصة والتوصیات٤-٥

  ١٧٦                     المراجع٥-٥

  ١٧٨                     المالحق  

   ١٧٩            نموذج التقییم الحسي المبدئي) أ(         الملحق   

   ١٧٩            نموذج التقییم الحسي الكامل) ب(         الملحق   
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 ١٤

  قائمة األشكــال

       الصفحة         العنوان              الرقم

  ١٦     ).الدفعية(مستمرة الغير إنسيابي لخطوات العملية مخطط تفصيلي   ١
  ١٨         .لعملية المستمرةإنسيابي لخطوات امخطط تفصيلي   ٢
  ٢٢         .صورة توضيحية لجهاز البثق الحراري ثنائي البريمة  ٣
  ٢٣           .ثق الحراري ثنائي البريمة للبامسقط جانبي  ٤
  ٢٣   توضح أبعاده برميل الباثق الحراري ثنائي البريمة قطاع عرضي لجزء من  ٥

  ).ب(، وصورة أمامية لبرميل الباثق )أ (الهندسية
  ٢٤   توضح أبعاده برميل الباثق الحراري ثنائي البريمة مسقط جانبي لجزء من  ٦

  ).ب(ن برميل الباثق ، وصورة جانبية لجزء م)أ (الهندسية
  ٢٤     ).ب(، وصورة لجزء من البريمة )أ (األبعاد الهندسية لجزء من البريمة  ٧
  ٢٧         .صورة للبريمتين وترتيب عناصر البريمة المستخدمة  ٨
  ٢٧           .االبعاد الهندسية لفتحة خروج المنتج المبثوق  ٩

  ٣٢   ي مع نسب إحالل عجينة التمرعالقة القابلية العامة للتقييم المبدئي والنشاط المائ  ١٠
  .كبديل للسكر

  ٣٤   مقارنة بين متوسطات صفات التقييم الحسي الكامل للحلوى التركية وحلوى التمر   ١١
  .وثريد التمر المعده بطريقة دفعية

  ٣٤   مقارنة القابلية العامة للتقييم الحسي الكامل للحلوى التركية وحلوى التمر وثريد  ١٢
  .ريقة دفعيةالتمر المعده بط

  ٣٨.العالقة بين درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة ألقصى قبول عام مبدئي  ١٣
  ٥٢   العالقة بين سرعة دوران البريمة والنسبة بين شدة التيار والقيمة القصوى لشدة  ١٤

  .التيار
  ٥٨العالقة بين متوسط زمن البقاء وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة         ١٥

  .المختلفة
  ٦١   .العالقة بين معدل البثق وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة  ١٦
  ٦٢   عند) الخط(والنموذج الرياضي ) النقاط(عالقة البيانات التجريبية لمعدل البثق   ١٧

  .درجات الحرارة المختلفة
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 ١٥

  ٦٤   .حرارة المختلفةالعالقة بين معدل التغذية وسرعة دوران البريمة عند درجات ال  ١٨
  ٦٥   عند) الخط(والنموذج الرياضي ) النقاط(عالقة البيانات التجريبية لمعدل التغذية    ١٩

  .درجات الحرارة المختلفة
  ٦٨   العالقة بين معدل فقد الرطوبة وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة  ٢٠

  .المختلفة
  ٧١  .مة عند درجات الحرارة المختلفةالعالقة بين ضغط التشغيل وسرعة دوران البري  ٢١
  ٧٤العالقة بين الطاقة الميكانيكية النوعية وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة   ٢٢

  .المختلفة
  ٨٣           .المنحنى النموذجي لتحليل القوام القطاعي  ٢٣
  ٩١                 .الكابس اإلسطواني  ٢٤
  ٩١             .صورة لعينة تحليل القوام القطاعي  ٢٥
  ٩٥    العالقة بين الكثافة الظاهرية وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة  ٢٦

  .المختلفة
  ٩٩مقارنة بين قيم المحتوى الرطوبي على أساس رطب لمادة التغذية ومبثوق ثريد     ٢٧

  .التمر عند الظروف الحدية للتشغيل  
 ١٠٤  ات الحرارة وسرعة دوران البريمة عند درج(*L)العالقة بين مركبة اللون   ٢٨

    .المختلفة
 ١٠٧   لمادة التغذية ومبثوق ثريد التمر عند الظروف(*a)مقارنة بين قيم مركبة اللون   ٢٩

  .الحدية للتشغيل
 ١٠٩   لمادة التغذية ومبثوق ثريد التمر عند الظروف(*b)مقارنة بين قيم مركبة اللون   ٣٠

  .الحدية للتشغيل
  ١١٢ .متوسط زمن البقاء عند درجات الحرارة المختلفةالعالقة بين التغير الكلي للون و  ٣١
  ١١٦  العالقة بين دليل إمتصاصية الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة  ٣٢

  .المختلفة
  ١١٩  العالقة بين دليل الذوبانية في الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة  ٣٣

  .المختلفة  
  ١٢٢  الخاصة بتحليل القوام القطاعي لعينة مبثوق ثريد التمرالعالقة بين القوة والزمن   ٣٤

    .دقيقة/ لفة١٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٠٥عند درجة حرارة 
  ١٢٥  .العالقة بين الصالبة وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة  ٣٥
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 ١٦

  ١٢٨  روف الحديةمقارنة بين قيم اإللتصاق لمادة التغذية ومبثوق ثريد التمر عند الظ  ٣٦
  .للتشغيل

  ١٣٠  مقارنة بين قيم التماسك لمادة التغذية ومبثوق ثريد التمر عند الظروف الحدية  ٣٧
  .للتشغيل

  ١٣٣  مقارنة بين قيم الزنبركية لمادة التغذية ومبثوق ثريد التمر عند الظروف الحدية  ٣٨
  .للتشغيل

  ١٣٦  .ت الحرارة المختلفةالعالقة بين الرجوعية وسرعة دوران البريمة عند درجا  ٣٩
  ١٣٩  . العالقة بين التصمغ وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة  ٤٠
  ١٤١   .العالقة بين المضغ وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة  ٤١
  ١٦٢  .العالقة بين القابلية العامة وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة  ٤٢
  ١٦٥  ، ولمبثوق ثريد التمر عند الظروف الموصى)أ(صورة توضيحية لمادة التغذية   ٤٣

  ).ب(بها لإلنتاج الصناعي   
  ١٧٤    خارطة إنسيابية لمراحل العملية المقترحة إلنتاج ثريد التمر بطريقة البثق  ٤٤

  .الحراري صناعياً  
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 ١٧

  قائمة الجــداول

  حة    الصف         العنوان                    الرقم

  ١٣  .المتوسط واإلنحراف المعياري ألهم خواص المواد الخام الداخلة في التصنيع  ١
  ٢٥          .األبعاد المختلفة لعناصر البريمة المستخدمة  ٢
  ٢٦      .ترتيب عناصر البريمة على عمود الباثق الحراري وصورها  ٣
  ٣٠  ىالحلومكونات المواد الداخلة في عملية التصنيع والتي تشمل تصنيع نسب   ٤

  بإضافة (ثريد التمرو) إحالل عجينة التمر كبديل للسكر (وحلوى التمرالتركية 
  .بطريقة دفعية، وثريد التمر بطريقة مستمرة) محسنات للطعم والقوام والرائحة

   ٣١  متوسط درجات صفات التقييم الحسي المبدئي والقابلية العامة والنشاط المائي  ٥
  .نة التمر كبديل للسكرعند النسب المختلفة إلحالل عجي

  ٣٣  مقارنة متوسط نتائج القابلية العامة للتقييم الحسي الكامل للحلوى التركية وحلوى  ٦
  .التمر وثريد التمر المعده بطريقة دفعية

 ٣٧   للتقييم المبدئي، درجة حرارة التصنيع، وسرعةالقابلية العامة درجة متوسط  ٧
  .دوران البريمة

  ٥٧  نحراف المعياري لكل من متوسط زمن البقاء، ومعدلالمتوسط الحسابي واإل  ٨
  البثق، ومعدل التغذية، ومعدل فقد الرطوبة، وضغط التشغيل، والطاقة الميكانيكية

  .النوعية، عند ظروف التشغيل المختلفة للمادة المبثوقة
  ٥٩  عند سرعة دوران البريمة) ثانية(تأثير درجة الحرارة على متوسط زمن البقاء   ٩

  .تلفةالمخ
  ٥٩  عند درجات الحرارة) ثانية(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط زمن البقاء   ١٠

  .المختلفة
  ٦٣  عند سرعة دوران) ساعة/كجم(تأثير درجة الحرارة على متوسط معدل البثق   ١١

  .البريمة المختلفة
  ٦٣  عند درجات) ساعة/كجم(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط معدل البثق   ١٢

  .الحرارة المختلفة
  ٦٦  عند سرعة دوران) ساعة/كجم(تأثير درجة الحرارة على متوسط معدل التغذية   ١٣

  .البريمة المختلفة
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 ١٨

  ٦٧  عند درجات) ساعة/كجم(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط معدل التغذية   ١٤
  . المختلفة الحرارة

  ٦٩  عند سرعة) ساعة/كجم(تأثير درجة الحرارة على متوسط معدل فقد الرطوبة   ١٥
  .دوران البريمة المختلفة

  ٦٩  عند) ساعة/كجم(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط معدل فقد الرطوبة   ١٦
  . المختلفة درجات الحرارة

  ٧٢  عند سرعة دوران) باسكال.ك(تأثير درجة الحرارة على متوسط ضغط التشغيل   ١٧
  .البريمة المختلفة

  ٧٢ عند درجات) باسكال.ك(لبريمة على متوسط ضغط التشغيل تأثير سرعة دوران ا  ١٨
  .الحرارة المختلفة

  ٧٥  كجم من/كجول(تأثير درجة الحرارة على متوسط الطاقة الميكانيكية النوعية   ١٩
  .عند سرعة دوران البريمة المختلفة) المنتج

  ٧٥  جمك/كجول(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الطاقة الميكانيكية النوعية  ٢٠
  .عند درجات الحرارة المختلفة) من المنتج

  ٩٤   متوسط الكثافة الظاهرية، والنشاط المائي، والمحتوى الرطوبي على أساس ٢١
  رطب واإلنحراف المعياري عند ظروف التشغيل المختلفة للمادة المبثوقة، وكذلك

  .مادة التغذية
  ٩٦  عند سرعة دوران) ٣م/كجم(تأثير درجة الحرارة على متوسط الكثافة الظاهرية   ٢٢

  .البريمة المختلفة
  ٩٦  عند درجات) ٣م/كجم(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الكثافة الظاهرية   ٢٣

  .المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية  الحرارة
 ٩٧   تأثير درجة الحرارة على متوسط النشاط المائي عند سرعة دوران البريمة  ٢٤

  .المختلفة
 ٩٨  سرعة دوران البريمة على متوسط النشاط المائي عند درجات الحرارةتأثير   ٢٥

  .المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
  ١٠٠  على أساس رطب عند) ٪(تأثير درجة الحرارة على متوسط المحتوى الرطوبي   ٢٦

  .سرعة دوران البريمة المختلفة
  ١٠١  على أساس) ٪(وبي تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط المحتوى الرط  ٢٧

  .رطب عند درجات الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
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 ١٩

 ١٠٣    ، والتغير الكلي للون،(*b) و (*a) و (*L)متوسط مركبات اللون األساسية   ٢٨
  واإلنحراف المعياري عند ظروف التشغيل المختلفة للمادة المبثوقة، وكذلك مادة

  .التغذية
 ١٠٥   عند سرعة دوران البريمة(*L)لحرارة على متوسط مركبة اللون تأثير درجة ا  ٢٩

  .المختلفة
 ١٠٦   عند درجات الحرارة(*L)تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط مركبة اللون   ٣٠

  .المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
 ١٠٨  يمة عند سرعة دوران البر(*a)تأثير درجة الحرارة على متوسط مركبة اللون   ٣١

  .المختلفة
 ١٠٨   عند درجات الحرارة(*a)تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط مركبة اللون   ٣٢

  .المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
 ١١٠   عند سرعة دوران البريمة(*b)تأثير درجة الحرارة على متوسط مركبة اللون   ٣٣

  .المختلفة
 ١١١   عند درجات الحرارة(*b)سط مركبة اللون تأثير سرعة دوران البريمة على متو  ٣٤

  .المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
 ١١٣  تأثير درجة الحرارة على متوسط التغير الكلي للون عند سرعة دوران البريمة  ٣٥

  .المختلفة
 ١١٣  تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط التغير الكلي للون عند درجات الحرارة  ٣٦

  .المختلفة
  ١١٥  المتوسط واإلنحراف المعياري لكل من دليل إمتصاصية الماء، ودليل الذوبانية  ٣٧

  .في الماء عند ظروف التشغيل المتحكم بها للمادة المبثوقة، وكذلك مادة التغذية
  ١١٧  جم للمادة/ جم ماء(تأثير درجة الحرارة على متوسط دليل إمتصاصية الماء   ٣٨

  . سرعة دوران البريمة المختلفةعند) الصلبة الجافة األساسية
  ١١٨  جم/ جم ماء(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط دليل إمتصاصية الماء   ٣٩

  عند درجات الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة) للمادة الصلبة الجافة األساسية
  .ومادة التغذية

  ١٢٠   سرعة دورانعند) ٪(تأثير درجة الحرارة على متوسط دليل الذوبانية في الماء   ٤٠
  .البريمة المختلفة

  ١٢١  عند درجات) ٪(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط دليل الذوبانية في الماء   ٤١
  .الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
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  ١٢٤  المتوسط واإلنحراف المعياري للصالبة، واإللتصاق، والتماسك، والزنبركية عند  ٤٢
  .متحكم بها للمادة المبثوقةظروف التشغيل ال

  ١٢٦  عند سرعة دوران البريمة) نيوتن(تأثير درجة الحرارة على متوسط الصالبة    ٤٣
   .المختلفة

  ١٢٧  عند درجات الحرارة) نيوتن(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الصالبة   ٤٤
   .المختلفة

  ١٢٩  عند سرعة دوران) ثانية.نيوتن(تأثير درجة الحرارة على متوسط اإللتصاق   ٤٥
   .البريمة المختلفة

  ١٢٩  عند درجات) ثانية.نيوتن(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط اإللتصاق   ٤٦
  .الحرارة المختلفة

  ١٣١  .تأثير درجة الحرارة على متوسط التماسك عند سرعة دوران البريمة المختلفة  ٤٧
  ١٣٢  .د درجات الحرارة المختلفةتأثير سرعة دوران البريمة على متوسط التماسك عن  ٤٨
  ١٣٤  .تأثير درجة الحرارة على متوسط الزنبركية عند سرعة دوران البريمة المختلفة  ٤٩
  ١٣٤.تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الزنبركية عند درجات الحرارة المختلفة  ٥٠
  ١٣٥  عند، والتصمغ، والمضغ الرجوعية المتوسط واإلنحراف المعياري لكل من  ٥١

  .ظروف التشغيل المختلفة للمادة المبثوقة
  ١٣٧  .تأثير درجة الحرارة على متوسط الرجوعية عند سرعة دوران البريمة المختلفة  ٥٢
  ١٣٨.تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الرجوعية عند درجات الحرارة المختلفة  ٥٣
  ١٤٠  ران البريمةعند سرعة دو) نيوتن(تأثير درجة الحرارة على متوسط التصمغ   ٥٤

  .المختلفة
  ١٤٠  عند درجات الحرارة) نيوتن(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط التصمغ   ٥٥

  .المختلفة
  ١٤٢  عند سرعة دوران البريمة) نيوتن(تأثير درجة الحرارة على متوسط المضغ   ٥٦

  .المختلفة
  ١٤٣  الحرارةعند درجات ) نيوتن(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط المضغ   ٥٧

  .المختلفة
  ١٥٩  المتوسط واإلنحراف المعياري لكل من المحتوى الرطوبي، والدهون، والبروتين،  ٥٨

  والرماد، والكربوهيدرات الكلية على أساس رطب، واألس الهيدروجيني عند
  .الظروف الحدية للتشغيل للمادة المبثوقة، وكذلك مادة التغذية
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  ١٦٠  الرائحة، واللون، والقابلية العامة، واإلنحرافمتوسط قيم الطعم، والقوام، و  ٥٩
  المعياري لمبثوق ثريد التمر عند ظروف التشغيل المختلفة، وكذلك للحلوى

  .التركية وثريد التمر المعده بطريقة دفعية
  ١٦٢   نسب قبول الطعم، والقوام، والرائحة، واللون، والقابلية العامة عند ظروف  ٦٠

  ٪ للقابلية٧٥ و ٨٠ها إنتاج ثريد التمر بنسبة أعلى من التشغيل التي يمكن عند
  .العامة

  ١٦٤  المتوسط واإلنحراف المعياري لخواص ضبط الجودة لمنتج ثريد التمر عند درجة  ٦١
  .دقيقة/ لفة٣٠٠ْ م، وسرعة دوران البريمة ١٠٥الحرارة 

 ١٦٧  ية علىالمتوسط واإلنحراف المعياري، وأقل قيمة، وأعلى قيمة للخواص الكيميائ  ٦٢
  .أساس رطب لمبثوق ثريد التمر عند الظروف الحدية

 ١٦٨  مقارنة متوسطات قيم الدهون والبروتين والكربوهيدرات الكلية على أساس رطب  ٦٣
  .والسعرات الحرارية لمبثوق ثريد التمر مع بعض المنتجات األخرى

 ١٦٩   الكلية منمتوسط وأعلى وأقل نسبة مشاركة للدهون والبروتين والكربوهيدرات  ٦٤
  .السعرات الحرارية

  ١٧١    .نسب اإلرتباط بين الخواص الحسية والموضوعية لثريد التمر المبثوق  ٦٥
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  ل األولـالفص

  ةـة عامـمقدم

General Introduction 
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 INTRODUCTION                               المقدمة١-١

ن سنوياً ويـشكل إنتـاج المملكـة العربيـة           مليون ط  ٦,٧يبلغ اإلنتاج العالمي من التمور         

العالم  من إجمالي اإلنتاج العالمي، وتعد المملكة من أهم الدول المنتجة للتمور في              ٪١٣,٥السعودية  

وتعتبـر  ).  أ ٢٠٠٦وزارة الزراعـة،    (حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد جمهورية مصر العربيـة           

حاصيل الدائمة في المملكة، حيـث بلغـت المـساحة          نمواً بين الم  التمور المحصول الرئيس األكثر     

 ٨١٧,٨٨٧أنتجـت   هكتار ١٣٩,٠٩٩ حواليم ٢٠٠١المزروعة بالنخيل على مستوى المملكة لعام      

 هكتار أنتجت   ١٥٠,٧٤٤ حواليم وصلت المساحة المزروعة إلى      ٢٠٠٥طن من التمور، وفي عام      

الفاكهة األكثر إنتاجاً في المملكـة      كما يعتبر التمر    و،  ) ب ٢٠٠٦وزارة الزراعة،    ( طن ٩٧٠,٤٨٨

  ).أ ٢٠٠٦وزارة الزراعة، ( من جملة اإلنتاج المحلي ألنواع الفاكهة ٪٥٩حيث يمثل 

 ال يزال عدد مصانع التمور محدوداً، حيث بلـغ عـدد      أنه رغم التوسع في إنتاج التمور إال     

ر ومشتقاتها، وهـذا     طن من التمو   ٩٢,٦٠٣ مصنعاً، أنتجت    ٥٨مصانع التمور المرخصة بالمملكة     

ئيسة لهذه المصانع   وتنحصر المنتجات الر  .  من جملة اإلنتاج المحلي من التمور      ٪٩,٥يمثل أقل من    

في إنتاج التمور المكبوسة والمفرودة والمعبأة تحت تفريغ والمحشوة باإلضافة إلى بعض المنتجـات             

نتاج الـصناعي لعـام      اإل قدرد  وق.  واألعالف الحيوانية  التحويلية مثل معجون التمر والدبس والخل     

 طـن،   ٨٥٨ طـن، والـدبس      ٧١٦٥ ألف طن، ومعجون التمر      ٨١,٣م من التمور المعبأة     ٢٠٠٥

  ). ج٢٠٠٦وزارة الزراعة، ( طن ٦٨١الف الحيوانية ـ طن، واألع٧٨ل ـوالخ

نظراً لهذا التوسع في أنتاج التمور فإنه من المهم أن يرافق ذلك جهـوداً علميـة لتطـوير                  

ديدة من التمور ومشتقاتها، وكذلك اإلرتقاء بمستوى المنتجات التحويليـة التـي أجريـت              منتجات ج 

عليها أبحاث على مستوى المعمل التجريبي إلنتاجها على مستوى صناعي مثـل مربيـات التمـور          

والتمور المغطاة بالشيكوالتة وسكريات التمور عالية الفركتوز ودبس التمر، وعصائر التمور والخل            
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 التمور ومنتجات التمور المبثوقة، هذا باإلضافة إلى المنتجات القائمة على عجائن التمور              ومساحيق

  ).هـ١٤١٧حسن، (مثل البسكويت والمعمول 

تكمن أهمية هذا البحث في إستغالل التمور متوسطة أو منخفـضة الجـودة لتكـون أحـد                 

الية الجودة مـن خـالل إجـراء    المكونات األساسية في عملية إنتاج مواد غذائية جديدة مقبولة أو ع 

التجارب المعملية وشبه الصناعية، ومن ثم توفير البيانات والمعلومـات الفنيـة الالزمـة للجهـات           

اإلستثمارية للقيام بدراسات الجدوى والتسويق، وكذلك في تصميم وإنشاء خطـوط اإلنتـاج علـى               

" ثريد التمر "يمكن تسميته   يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى تطوير منتج جديد          و .مستوى صناعي 

  .على مستوى شبه صناعي بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة

 يشمل الفصل األول هذه المقدمة العامـة         حيث  هذه الرسالة إلى خمس فصول مستقلة      قسمت

ثريد التمـر بإسـتخدام بـاثق         عملية إنتاج  ، أما الفصل الثاني فيتناول تطوير     موضوع الرسالة عن  

حراري إلنتـاج ثريـد   اللباثق ل يةظروف التشغيلال، وفي الفصل الثالث دراسة      لبريمةحراري ثنائي ا  

 على بعض الخـواص     درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة    ، بينما يشمل الفصل الرابع تأثير       التمر

 ثريـد  مبثـوق تقيـيم  ، أما الفصل الخامس فيشمل تحليل القوام القطاعي للمنتج   والطبيعية والوظيفية   

 بـين  اإلرتبـاط  نـسبة ، وإيجـاد   الحرارية للمنـتج السعرات ومن ثم حساب  ،حسياًيميائياً و  ك التمر

  .الموضوعيةوالخواص الحسية 
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   REFERENCES                  المراجع٢-١

الكتيـب  . إمكانيات تصنيع التمور بالمملكة العربيـة الـسعودية       ). هـ١٤١٧(حسن، بكري حسين    

  .شاد الزراعي، كلية الزراعة جامعة الملك سعودمركز اإلر. اإلرشادي للنخيل والتمور

التمور في المملكة العربية السعودية الواقع والمأمول، وكالة الـوزارة          ).  أ ٢٠٠٦(وزارة الزراعة   

  .١٠٧ -١٧  ص.لشؤون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء

اعي السنوي، العدد التاسـع عـشر، وكالـة         الكتاب اإلحصائي الزر  ).  ب ٢٠٠٦(وزارة الزراعة   

  .٦٨  ص.الوزارة لشؤون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء

مؤشرات عن صناعة التمور في المملكة العربية الـسعودية، العـدد           ).  ج ٢٠٠٦(وزارة الزراعة   

ارة الدراسـات والتخطـيط     العاشر، وكالة الوزارة لشؤون األبحاث والتنميـة الزراعيـة، إد         

  .واإلحصاء
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  الفصل الثاني

   بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمةالتمر عملية إنتاج ثريد تطوير

Development of Date-Porridge Production Process Using 

a Twin-Screw Extruder   
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 INTRODUCTION                         المقدمة ١-٢

 ذلك فإن دور  المحلى من التمور في عملية إزدياد من سنة ألخرى، ومعأن اإلنتاجيالحظ    

على عمليات التعبئة والتغليف، ولم يتم تطور ملموس في العمليات الصناعية معظم المصانع يقتصر 

 العمليات الصناعية الناجحة في تطوير ىحد البثق الحراري إتعتبر عمليةو. التحويلية للتمور

 العمليات التصنيعية الواعدة في ىحد، وقد تكون إ(Harper, 1981) لجديدةالمنتجات الغذائية ا

حيث تدخل المواد الخام إلى جهاز البثق، والذي يقوم بعملية خلط . التحويلية للتمورالصناعات 

وعجن وقص وطبخ وضغط المواد الداخلة في عملية التصنيع جراء دوران بريمة الباثق، ومن 

 المختلفة تبعاً لمتغيرات عملية  المنتج النهائي الذي تتغير خواصهتشكيلخالل فتحة الباثق يمكن 

 اًوعملية البثق عملية معقدة إلحتوائها على عدد كبير من المتغيرات، باإلضافة إلى أن كثير. البثق

فسرعة . خرها البعض، ويصعب فصل أحدها عن اآلمن هذه المتغيرات متداخلة وتعتمد على بعض

 توزيع درجة الحرارة في ثالً تؤثر على توزيع زمن البقاء، كما أنهما يؤثران علىدوران البريمة م

التغير في نسب ونوع وخواص المواد الخام الداخلة إلى الباثق باإلضافة إلى كما أن و. المنتج

تؤثر بشكل متفاوت على خواص الجودة للمنتج ظروف التشغيل وتصميم أجزاء الباثق المختلفة 

ولذلك فأنه يلزم معرفة النسب المثلى من المواد الخام الداخلة . (ABV Baker Inc., 2006) المبثوق

إلى عملية البثق، وكذلك ظروف التشغيل المثلى لإلنتاج من خالل األبحاث المعملية وجزء منها هو 

  .(Camire et al., 1990)إجراء تجارب المحاولة والخطأ من أجل تطوير خواص المنتج المرغوب 

باثق ذو بريمة فردية إلنتاج م بإستخدام ١٩٣٠طبيق عملية البثق الحراري خالل عقد بدأ ت

م إلنتاج المعجنات، ١٩٣٥ثم تطور إستخدام تطبيقات البثق في األغذية مع بداية . ستيك حرارياًالبال

ل أما التطبيقات الحالية للبثق في مجال األغذية فيشم. ثم توالت تطبيقات البثق في مجاالت عديدة

إنتاج أصناف من المكرونة ورقائق األغذية وحبوب اإلفطار والوجبات الخفيفة والمنفخات الغذائية 
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إنتاج كبسوالت عليقة الحيوانات، ثم إتجهت تطبيقات البثق في إنتاج منتجات النقانق باإلضافة إلى 

نتاج البالستيك السريع والبروتينات ذات القيمة العالية أو مشابهات اللحوم وكذلك البادئات الحيوية وإ

ولما لهذه العملية من مميزات في إنتاج . (Jackson, 2006; Harper, 1989)التحلل من المواد النشوية 

نه من المؤمل أن يتيح تطبيق هذه العملية إنتاج أصناف جديدة ناف عديدة من المواد الغذائية، فإأص

قاتها مكوناً أساسياً من موادها الخام، وبذلك من المنتجات الغذائية عالية الجودة تكون التمور ومشت

  .يمكن إستغالل التمور منخفضة ومتوسطة الجودة

نه من المهـم   فإ، األساسيةون التمر أو مشتقاته أحد مكوناته     عند تطوير منتج جديد بحيث يك     

التـي  األخذ في اإلعتبار أحد المزايا الهامة للتمور وهو إحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات، و              

حيث أوضحت الدراسات التي أجريـت      . يمكن إستغاللها كبديل للسكر في بعض الصناعات الغذائية       

 ٦٠على تحليل التمور أن السكريات هي المكون الرئيس لهذه الثمار حيث تتراوح نـسبتها مـابين                 

على سبيل المثال إلـى  وقد أشارت بعض البحوث . (Ahmed et al., 1995) من الوزن الكلي ٪٧٠و

 التمر كبديل للسكريات في بعض المنتجات الغذائية كمـا هـو الحـال فـي              عجينةإمكانية إستخدام   

حيـث أن عمليـة البثـق    و .(Almana and Mohmoud, 1991)منتجات المخابز المختلفة وغيرهـا  

الحراري من العمليات التصنيعية التحويلية الفعالة في تطوير منتجات جديدة، كانت فكـرة تطبيـق               

  . مشتقاتها أحد مكوناتها األساسيةتمثل التمور ولالبثق الحراري لتطوير منتجات غذائية جديدة عملية 

. طلب السوق وحاجة المستهلك    تحدياً يتمثل في     إستحداث منتجات جديدة  يواجه العاملين في    

وعموماً فإن كثير من المنتجات الجديدة أمكن إستحداثها وتطويرها وذلك بمحاولة الحـصول علـى               

تجات مرغوبة من حيث قلة السعرات الحرارية والدهون والكلسترول والصوديم وعالية المحتوى            من

وعند تطوير منتج جديد فإنه من الضروري أن يتم ذلك من خالل التجارب المعمليـة               . من األلياف 

لك  وكـذ  نتاج الصناعي  الفنية الالزمة لتصميم عملية اإل     وشبه الصناعية أوالً والتي توفر المعلومات     
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  تطوير المنتج الجديد هو إجـراء إختبـارات        الهامة في  مراحلالمن  و .دراسات الجدوى اإلقتصادية  

  .(Urban and Hauser, 1993)المنتج وطريقة تصنيعه  تطوير

تستخدم عملية البثق الحراري في تطوير بعض المنتجات الغذائية الجديدة نظـراً إلمكانيـة              

نيع هائي تبعاً لمكونات المادة الداخلة فـي عمليـة التـص          الحصول على خصائص محددة للمنتج الن     

 المعالجـة  ,.Rouilly et al (2006)، فعلى سـبيل المثـال درس   وظروف تشغيل الباثق ومواصفاته

الحرارية الميكانيكية للب بنجر السكر ووجدوا أن الباثق ثنائي البريمة في الظروف القـصوى مـن               

كر مع تجنب التدهور الحراري، باإلضافة إلـى أن بنجـر   التشغيل يجعل من الممكن كسر بنجر الس    

، وقد تم بثـق لـب   الستيكية الهامة بحيث يمكن تشكيلهالسكر يكتسب بعض الخصائص الحرارية الب   

 McHughكما درس  .ْ م١٢٣ و ٧٢بنجر السكر عند سرعة ثابتة، وكان مدى درجة الحرارة مابين 

and Huxsoll, (1999) ئي البريمة في إنتاج خوخ جديد معـاد هيكلتـه ومـواد     تكنولوجيا البثق ثنا

٪ من الفاكهة، حيث تم ضـبط سـرعة         ١٠٠هالمية من النشاء والخوخ التي تحتوي على أكثر من          

  .ْ م٨٥ و ٥٥دقيقة، بينما تراوح مدى درجة الحرارة مابين / لفة١٥٠دوران البريمة عند 

ي ثنائي البريمة وإسـتخدام أليـاف    تعديل تصميم الباثق الحرار,.Artz et al (1990)درس 

ْ م، وسـرعة دوران  ١٥٠ و ٩٠الذرة ومخلوط نشاء الذرة، حيث تراوح مدى درجة الحرارة مابين          

وطـور  . ٪ على أساس جاف٥٠دقيقة، وعند محتوى رطوبي ثابت / لفة٥٠٠ و  ٢٠٠البريمة مابين   

Pelembe et al., (2002)روتين إلنتاج الثريد الفوري عـالي   مركب اللوبيا والذرة البيضاء الغنية بالب

حيث تم خلط نسب معينة من الذرة البيضاء واللوبيـا  . البروتين بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة   

وفـي  . دقيقـة / لفـة  ٢٠٠ْ م، وعند سرعة دوران البريمة       ١٦٥ و   ١٣٠وبثقها عند درجتي حرارة     

جبة غذائية من حبيبات الذرة واألرز  تم تطوير وBoonyasirikool and Charunuch, (2000)دراسة 

المجروش بواسطة الطبخ بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عنـد               
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 ١٥٦دقيقة، وعند درجة حرارة التصنيع      / لفة ٣٠٠٪ على أساس رطب، وسرعة دوران البريمة        ١٦

كيت وبورمان لتـصميم التجربـة    تم تطبيق طريقة بالGuha et al., (2003)وفي دراسة . ْ م١٥٨و

 ١٢على بثق دقيق األرز بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عنـد                

 ٤٠٠ و ٢٠٠٪ على أساس رطب، وتراوحت سرعة دوران البريمـة فـي المـدى مـابين                ٢٠و  

 تم بثق دقيـق  Rueda et al., (2004)وفي دراسة . ْ م١٤٠ إلى ١٠٠دقيقة، ودرجة الحرارة من /لفة

فول الصويا الخالي من الدسم بإستخدام باثق حراري أحادي البريمة، وتراوحت درجة حرارة الباثق              

دقيقة، ورطوبـة   / لفة ١٩٠ إلى   ١١٠ْ م، وسرعة دوران البريمة من       ١٦٥ و   ١٣٥في المدى مابين    

 تـم  Yuan-Huilin et al., (2002)وفي دراسـة  . ٪ على أساس رطب٢٧ إلى ٢١مادة التغذية من 

صنع كريات من األرز المخمر من دقيق األرز المطحون أو البني اللون عن طريق إستخدام جهاز                 

٪ علـى أسـاس رطـب،    ٢٠ و  ١٥بثق حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عند           

 ٢٥٠ و ٢٠٠ْ م، وبينما تراوحت سرعة دوران البريمة في المـدى مـابين         ٨٠وعند درجة حرارة    

  .دقيقة/لفة

 إمكانية تطبيق عملية البثق لكسر كسب التفاح إلـى أجـزاء   Hwang et al., (1998)درس 

لتسهيل إنتاج بكتين التفاح بواسطة إستخالص الماء الساخن بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمـة،              

دقيقـة،  / لفـة  ٣٥٠ و ٢٥٠حيث تم بثق كسب التفاح عند سرعة دوران البريمة والتي تراوحت بين             

٪ علـى أسـاس     ٣٠ و   ٢٠ْ م، ورطوبة التغذية مـابين       ١٧٠ و   ٢٥ودرجة حرارة التصنيع مابين     

 بدراسة تأثيرات زيت فول الصويا باإلضـافة إلـى   Su and Kong, (2007)وقد قام الباحثان . رطب

السيليلوز وسلوفات األكسجين وخصائص المنتج لبثق األرز بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمـة،             

ْ م، وسـرعة  ١٦٠٪ على أساس رطب، ودرجة الحرارة عند ١٤ ضبط رطوبة التغذية عند    حيث تم 

 تأثير أربع أنواع من المستحلبات Pilli et al., (2007)كما درس . دقيقة/ لفة١٨٠مة عند دوران البري
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لألحماض الدهنيـة علـى   ) ليسيثين الصويا، وإسترات السكروز، أحادي جليسريد، ثنائي الجليسريد    (

ن الزيت في عملية البثق وعلى الخصائص الهيكلية للمبثوقات التي تم الحصول عليها من خالل               فقدا

عملية البثق لخليط محتويات دقيق اللوز ودقيق القمح بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة، حيث تم               

ْ م، وعنـد    ٩٥٪ على أساس جاف، ودرجة حرارة خروج المنتج عند          ٢٥ضبط رطوبة التغذية عند     

 بعض الـصفات الوظيفيـة   Larrea et al., (2005)درس  كما .دقيقة/ لفة٢٥٠رعة دوران البريمة س

، وذلـك لتعـديل الخـواص الهيكليـة         (Cookies)للب البرتقال المبثوق وتأثيرها على البـسكويت        

 ٢٢والوظيفية لأللياف بإستخدام باثق حراري أحادي البريمة، حيث كان مدى رطوبة التغذية مابين              

ْ م، وسرعة دوران البريمـة مـابين    ١٦٧ و   ٨٣٪ على أساس رطب، ودرجة الحرارة مابين        ٣٨و  

 تم بثق المخلوطات المصنوعة مـن دقيـق   Ilo et al., (1999)وفي دراسة . دقيقة/ لفة١٩٤ و ١٢٦

 بإستخدام باثق حراري ثنـائي البريمـة،        (Amaranth)األرز والحبوب عالية المحتوى من البروتين       

ير محتوى الحبوب عالية المحتوى من البروتين على الخواص الوظيفية للمادة المبثوقـة،     ودراسة تأث 

 ٨٢ و   ٥٨ْ م، وسرعة دوران البريمـة مـابين         ١٩٠ و   ١٥٠حيث كان مدى درجة الحرارة مابين       

  .٪ على أساس رطب١٦  و١١دقيقة، ورطوبة التغذية مابين /لفة

لبثق على المنتجات التي تحتـوي علـى   ووجد دراسة واحده فقط فيما يخص تطبيق عملية ا     

إمكانية إنتاج مبثوقات األرز عالية القيمة الغذائية       ) ٢٠٠٣(التمور حيث درس عبد الهادي وآخرون       

بإضافة لب التمر أو مركز التمر أو كالهما، وكذلك دراسة تأثير إضـافة هـذه المنتجـات بنـسب              

بثوقات الناتجة إلـى جانـب محتواهـا مـن        مختلفة على الخواص الطبيعية والكيميائية والحسية للم      

وقد تراوح نسبة اإلضافة للب التمر فـي        . العناصر المعدنية، بإستخدام باثق حراري أحادي البريمة      

٪، وتـم  ١٥ و ٧,٥٪، ومخلوطهما معاً مابين ٢٠ و ٥٪، ومركز التمر مابين ٢٠ و   ٥المدى مابين   
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دقيقـة،  / لفـة  ٢٥٠ران البريمة عند    ٪ على أساس رطب، وسرعة دو     ١٦ضبط رطوبة التغذية عند     

  .ْ م١٦٠ودرجة حرارة التصنيع عند 

 ٥٥تبين هذه الدراسات أن مدى درجات الحرارة المستخدم لبثق المواد الغذائية كان مـابين              

والمحتـوى الرطـوبي لمـادة      ، دقيقة/ لفة ٥٠٠ و   ٥٨ْ م ومدى سرعة دوران البريمة مابين        ١٩٠و

 عرفة مقادير المواد الخام الداخلة  ومن األهمية بمكان م    .س رطب ٪ على أسا  ٣٨ و   ١١التغذية مابين   

  .في تطوير منتج جديد وكذلك طريقة تصنيعه

 منتج  تحديد مقادير المواد الخام الداخلة في عملية تصنيع       إلى  الدراسة   الجزء من    يهدف هذا 

ـ  "ثريد التمر "  التمر أحد مكوناته األساسية ويمكن تسميته      عجينةكون  ت جديد افه إلـى تحديـد    باإلض

تطوير خلطة مالئمة لعملية اإلنتاج المـستمر       من ثم   ، و )دفعية ( بعملية غير مستمرة   طريقة تصنيعه 

 ارة التصنيع وسـرعة دوران البريمـة      تحديد مدى درجة حر    و ستخدام باثق حراري ثنائي البريمة    بإ

  .المالئمة إلنتاج مبثوق ثريد التمر
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   المواد وطرق العمل٢-٢

  * المواد١-٢-٢

تحويليـة  إنتاج شركة اإلحساء للصناعات الغذائيـة مجمـع الـصناعات ال          : (رزيز تمر عجينة   -١

  ).للتمور، مدينة اإلحساء

  ).ضإنتاج صوامع الغالل والدقيق، مدينة الريا: (القمح دقيق -٢

  ).إنتاج مصنع المراعي، مدينة الرياض: ()من دسم حليب األبقار (ة مهدرجدهون -٣

  ).إنتاج الشركة المتحدة للسكر، مدينة جدة: (السكروز سكر -٤

  ).إنتاج نستلة، فرنسا: ( كامل الدسم مجفف بقري حليب-٥

  ).إنتاج مصنع تكرير الملح السعودي، مدينة جدة: ()كلوريد الصوديم( طعام  ملح-٦

  ).إنتاج مصنع فود لألغذية، مدينة الرياض: (نيالا ف-٧

  ).الإنتاج كاردكس، جواتيما: (هيلمسحوق ال -٨

  ).إنتاج المصنع السعودي لأللوان والمحسنات الغذائية، مدينة جدة: ( ليسثين-٩

  ).الرياض، مدينة مصنع صافيةإنتاج : ( للشربماء -١٠

  

الخواص الهامة في تحديد بعض خواص الجودة للمـواد الخـام فـإن              بعض   نظراً ألهمية 

مواد الداخلة في التصنيع إضافة إلى      يبين المتوسط واإلنحراف المعياري ألهم خواص ال      ) ١(الجدول  

وهذه الخواص يمكن أن تستخدم كدليل للخواص المالئمة للمادة الخام ليمكن تصنيع            . الماء المضاف 

  .ثريد التمر منها

  

  . للشركة أو المصنع المنتج دعاية تزكية أوأسماء الشركات ليس بالضرورةذكر * 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٤

  .سط واإلنحراف المعياري ألهم خواص المواد الخام الداخلة في التصنيع المتو):١(جدول 

  المادة
  المحتوى الرطوبي
  على أساس رطب

)٪(  

  الظاهرية الكثافة
  )٣م/كجم(

 (*b) (*a) (*L)  النشاط المائي

 دقيق القمح قبل
  التحميص

٠,٠١ ±٠,١٠  ٢ ±٦٩٣  ٠,٠٢ ±٠,٢٤  ٠,٠٨ ±٩٣  ٠,٠٢ ±١  ٠,٠١ ±٨  

دقيق القمح بعد 
٠,٠١ ±٠,٠٣  تحميصال  ٥,٨ ±٦٧٦  ٠,٠١ ±٠,٠٤  ٠,٠٣ ±٨٠  ٠,٠١ ±٣  ٠,٠٢ ±١٩  

٠,٠٢ ±١,٨٨  دهون مهدرجة  ٢,٦ ±٨٤٧  ٠,٠٣ ±٠,٢٧  ٠,٠١± ٧٤  ٠,٠١ ±٦,١٥  ٠,٠٩ ±٥٩,٦٠  
٢,٦ ±١٠٢٨  ٠,١٣  سكر السكروز  ٠,٠٣ ±٠,٢٦  ٠,٠٦ ±٩٥  -٠,٠٤ ±٠,٣٨  ٠,٠٨ ±٦,٠٨  
٠,١٠ ±١٨,٩  عجينة التمر  ٣,٦ ±١٢٦٦  ٠,٠٢ ±٠,٦٥  ٠,٠٧ ±٢٢  ٠,٠٢ ±١٠  ٠,١١ ±١٥  
٠,٠٤ ±٧,٦١  مسحوق الهيل  ٢ ±٥٦١  ٠,٠٢ ±٠,٢٩  ٠,٣٧ ±٦٠  ٠,٠١ ±٢,٣٠  ٠,٠٧ ±١٩,٤٢  

  حليب بقري مجفف
  كامل الدسم

٠,٠١ ±١,٨٣  ٢ ±٥٠٠  ٠,٠١ ±٠,١٨  ٠,٠٧± ٩٧  -٠,٠١ ±٢,٦١  ٠,١٢ ±٢٠,٦٢  

٠,٠٤ ±٢,٥٣  فانيال  ٢,٦ ±١٠٢٣  ٠,٠٢ ±٠,٢٦  ٠,٠٦± ٩٧  ٠,٠٢ ±٠,٦١  ٠,٠٣ ±٨,٧٩  
١ ±٩٨٢  ٠,٠٠٢  لسيثين  ٠,٠٣ ±٠,٢٢  ٠,١٢ ±٩  ٠,١٠ ±٦,٩٥  ٠,١١ ±١٣,٧٤  

٠,٠٢ ±١,٨٧  ملح طعام  ١ ±١٣٨٥  ٠,٠٢ ±٠,٤٢  ٠,٠٣ ±٩٩  ٠,٠٢ ±٠,٠٤  ٠,٠٣ ±١,٩٨  
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  تصنيع الحلوى التركية ٢-٢-٢

تعتبر الحلوى التركية أحد المأكوالت الشعبية في منطقـة المدينـة المنـورة، وإسـتخدمت              

للمنـتج  حسية لمقارنة الخواص ال وذلك بسبب إحتوائها على نسبة عالية من السكر،   رجعيكنموذج م 

 ٪ من الـدقيق ٣٠,٢ بتحميص  تتمتحضير الحلوى التركية الطريقة المتبعة في    و". ثريد التمر "الجديد  

تغير لونه من اللون األبـيض      يحتى   لمدة خمسة دقائق      يدوياً ٪ من الدهون وتقليبها   ٢,٩األبيض مع   

مـع  الـسكر   كما تم تحضير محلـول      وْ م،   ٩٠ للتحميص درجة حرارة    عند لى اللون البني الفاتح   إ

ثم الهيل  ٪ من مسحوق٠,٣٪ من الماء مع     ٢٩,١٪ من السكر في     ٣٧,٥الهيل وذلك بإذابة    مسحوق  

، حيث تم خلط هـذه       عند درجة حرارة الغرفة    الهيل إلى الدقيق المحمص   مع  أضيف محلول السكر    

الهيل مع   إضافة محلول السكر     بداية من   لمدة خمسة دقائق  و  حتى تتجانس  بشكل جيد  دوياً ي ناتالمكو

  .إلى الدقيق المحمص

  

   خطوات تطوير المنتج الجديد٣-٢-٢

غيـر  يمكن تقسيم عملية تطوير المنتج الجديد إلى مرحلتين، المرحلة األولى تمثل التجارب             

  وإحالل عجينة التمـر بـدالً عـن الـسكر،          ام الداخلة  لتحديد مقادير المواد الخ    )الدفعية(مستمرة  ال

  . التجارب المستمرة وذلك لتحديد مدى ظروف التشغيل لعملية البثق مرحلةوالمرحلة الثانية تمثل

  :التجارب الدفعيةمرحلة 

 بالمخطط اإلنـسيابي     كما هو موضح    من خالل الخطوات التالية    التجارب الغير مستمرة  تتم  

  :)١(شكل 

 المنتج في هذه الحالة الحلوى التركية بـالتمر أو    لسكر ويمكن تسمية  كبديل ل ينة التمر   إحالل عج  -١

تم تحـضير    ).كما سيفصل الحقاً  (بدئي للمنتج وقياس النشاط المائي      حلوى التمر ويتم تقييم حسي م     
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 ٣٦

ـ يخلطة حلوى التمر وذلك بإذابة السكر والهيل بالماء، وبعد ذلك            م تم خلطها مع عجينة التمر ومن ث

إضافة الدقيق المحمص وخلطها يدوياً مع بعضها البعض خلطاً جيداً حتى تتجانس ولمـدة خمـس                

  .دقائق عند درجة حرارة الغرفة

بحيث يتم إضافة محسنات للنكهة والطعـم       " ثريد التمر  "حلوى التمر إلى مايمكن تسميته    تطوير   -٢

تـدعيم البـروتين النبـاتي ببـروتين        تم  كما ي و.  لتحسين القوام  )ثينالليس(ويضاف  )  والملح نيالاالف(

 في تحضير خلطة ثريد التمر تتم بإذابـة الـسكر والملـح             ة الطريقة المتبع  ).حليب مجفف (حيواني  

لتمر ومن ثـم    تم خلطها مع عجينة ا    ي بالماء، وبعد ذلك      ومسحوق الهيل   والحليب واللسيثين  والفانيال

 مـع   هذه المكونات يـدوياً وخلطهـا جيـداً   ، حيث تم خلط والدقيق المحمص  المذابة إضافة الدهون 

  .بعضها البعض حتى تتجانس ولمدة خمسة دقائق عند درجة حرارة الغرفة

 والحلـوى   ةلكل من الحلوى التركية المرجعي    ) كما سيفصل الحقاً  (يجرى التقييم الحسي الكامل      -٣

  .وكذلك ثريد التمر) حلوى التمر (التركية بالتمر
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  ):الدفعية(مستمرة الغير لتجارب مرحلة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).الدفعية(مستمرة الغير  إنسيابي لخطوات العملية  مخطط تفصيلي):١ (شكل

 عجينة تمر بديل عن السكر

إضافة محسنات للطعم 
والنكهة والقوام بإضافة 

ليب ليسثين، ملح، فانيال، ح
 مجفف إلنتاج ثريد التمر

 )حلوى تركية(العينة األساس 

 قياس النشاط المائي،  حسي مبدئيتقييم

تعديل الحلوى 
 التركية

 )حلوى التمر(منتج مقبول 

تقييم حسي كامل للحلوى التركية 
 وحلوى التمر وثريد التمر

 تحسين المنتج

 ثريد التمر 

 منتج غير مقبول
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 ٣٨

  :التجارب المستمرةمرحلة 

 )كما سيتم تفصيله الحقـاً    ( إستخدام باثق حراري ثنائي البريمة     في   تتمثل التجارب المستمرة  

  .)٢(شكل نسيابي  بالمخطط اإلكما هو موضح

كـذلك  و.  البدء في عملية البثق يتم تركيب البريمة وقالب التشكيل لخروج المنتج النهائي قبل

قبل بدء التشغيل يتم فحص المنظمات للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، والهدف من بدء التـشغيل              

ل ثبـات الـضغط    وذلك من خال   هو وصول جهاز البثق إلى حالة التشغيل والتوازن بأسرع مايمكن         

 النظام إلى درجة حـرارة      إلى أن يصل  وقبل تغذية جهاز البثق بالخلطة، يتم اإلنتظار        . وشدة التيار 

  :خطوتينعلى يتم إجراء التجارب على الباثق الحراري  و.التشغيل المستقرة ما أمكن

 دل بثـق وبمعدقيقة، / لفة٣٠٠، وسرعة دوران البريمة مْ ٩٠ تحميص الدقيق عند درجة حرارة  -١

ساعة، بعد ذلك يتم تعبئته في وعاء محكم الغلق لحين يتم إسـتخدامه لعمليـة         /كجم ٣,٢٥ ثابت عند 

  .البثق

ـ  خلط جميع -٢   TS-201 Mixer, Model) ة المكونات خلطاً جيداً حتى تتجانس بإسـتخدام العجان

No.WS-503-1, Taiwan) .تتالئم مع عملية  لكي اًحيث يتم زيادة المحتوى الرطوبي للخلطة تدريجي

وبعد تحديد نسب المواد الداخلة فـي التـصنيع         .  وبشكل مستمر  البثق وسهولة تغذية الخلطة للباثق    

 بعض التجارب اإلختبارية لدرجة حـرارة التـصنيع   تم إجراءيوطريقة التحضير لمنتج ثريد التمر،      

تحديـد مـدى ظـروف      لتقييم حسي مبدئي    ويتم   ،ستخدام الباثق الحراري  بإوسرعة دوران البريمة    

  ). ودرجات حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة لخط التغذيةالمحتوى الرطوبي(التشغيل 
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  :المستمرةالتجارب مرحلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لعملية المستمرة إنسيابي لخطوات ا مخطط تفصيلي):٢ (شكل

  

خلطة غير قابلة لإلنسياب والتغذية 
 وإضافة الماء

 تقييم حسي مبدئي

 خلطة ثريد التمر

 بثوق ثريد التمرإنتاج م

خلطة مالئمة لعملية البثق شبه 
 الصناعية وتحديد كمية الماء المضاف

إجراء عملية البثق وتغيير ظروف 
 T,nالتشغيل 

تحديد مدى درجات الحرارة ومدى 
 سرعة دوران البريمة

إختيار درجات حرارة التشغيل 
 وسرعات البريمة

ر ظروف يتغي
 التشغيل
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 ٤٠

  القياسطرق  ٤-٢-٢

 ِقـيس حيـث  . (AOAC, 1995)  بإستخدام الطريقـة القياسـية  تم قياس المحتوى الرطوبي

-Model VT6025, Heracus)جـم فـي فـرن التفريـغ      ٥المحتوى الرطوبي بوضع عينة كتلتها 

Instruments Vacutherm, Germany) مـل  ٢٠٠ عند ضغط تفريغ مْ ٧٠ وذلك عند درجة حرارة 

 ,Aqua Lab, Model CX-2)هـاز   بإسـتخدام ج النـشاط المـائي  وتم قيـاس  .  ساعة٢٤بار لمدة 

readability Decagon Devices, USA)وتـم قيـاس    . جـم ٤-٣ عينة تقدر بحوالي بإختيارك  وذل

 ,.Sacchetti et al) ملء العينة في وعاء ذو حجم ثابت ومن ثـم قيـاس كتلتهـا   بالظاهرية الكثافة 

 Color Flex, Model No.45/0, Hunter)وتم قياس المركبات األساسية للون بإستخدام جهاز . (2004

Lap Reston, VA,  USA) درجة حرارة الغرفة العاديةجميع القياسات تمت عند، كما أن .  

  

  :الحسيالتقييم 

م الحسي المبدئي نظراً للعدد الكبير من العينات وتجارب المحاولـة والخطـأ             يإستخدم التقي 

ييم الحسي المبدئي إلى إسـتبعاد العينـات         ويهدف التق  والتي تستهلك كثير من الجهد والوقت والمادة      

  .كاملالحسي أما العينات النهائية فيتم إخضاعها للتقييم ال. الغير مقبوله لدى المحكمين

بواسـطة ثالثـة    تم   )أ(ملحق   في ال   نموذج التقييم   كما هو موضح في    التقييم الحسي المبدئي  

 الطعـم والقـوام     ل مقيم تقييم صـفة    حيث طلب من ك   . يقة التقييم مقيمين مدربين بعد تعريفهم بطر    

 ٢(، متوسطة القبـول     ) درجات ٣(عالية القبول    :اللون وإعطاء درجة لكل منها كما يلي      والرائحة و 

بحيـث أن     مستويات ثالث سيقسم المدى إلى      وعلى هذا األساس   ،) درجة ١(، غير مقبولة    )درجتين

 تعتبـر  ٢,٣٤ إلى ١,٦٦غير مقبولة ومن  ١,٦٦أقل من  متوسط القابلية العامة لها  يقع العينات التي 
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 ٤١

 للتقيـيم الحـسي    عالية القبول، حيث تم تقدير درجة القابلية العامة       ٢,٣٤متوسطة القبول وأكبر من     

  . كمتوسط للدرجات المعطاة لجميع الصفات المختبرةالمبدئي

 كما دفعية بطريقة ة وحلوى التمر وثريد التمر المعده للحلوى التركيكاملالحسي التقييم  التم

بعد تعريفهم بطريقة   مقيمين مدربين١٠بواسطة  )ب(ملحق  في ال نموذج التقييمهو موضح في

، وقد تم إجراء التقييم الحسي الكامل في المعمل المخصص للتقييم الحسي بقسم علوم األغذية التقييم

 التدرجم طريقة ا إستخدإلى  (Altan et al., 2008)حيث تشير بعض الدراسات مثل دراسة. والتغذية

 التدرجم طريقة اإلى إستخد (Ibanoglu et al., 2006)  ودراسة،وقالمنتج المبثتقييم  لالسباعي

الدرجات لتقييم  إلى إستخدام )٢٠٠٣خرون، عبد الهادي وآ(  ودراسة، لتقييم المنتج المبثوقالتساعي

 ف طرق تقييم الخواص الحسيةإختاليتضح من الدراسات المشار إليها سابقاً إلى و .المنتج المبثوق

، وذلك على حسب طبيعة المنتج ومدى أهمية كل خاصية بالنسبة للمنتج المراد للمنتج المبثوق

 عجينة التمر كبديل وقد تم تقسيم الدرجات لهذه الدراسة على أن المنتج تم تطويره بإحالل. تقييمه

 وألهمية الطعم  المنكهات بعضضافةلسكر وإضافة الماء لمالئمة المنتج لعملية البثق وكذلك إل

والقوام )  درجة٣٠(الطعم : والقوام فقد أعطيت أوزان أكبر ثم الرائحة واللون على النحو التالي

يم تقييم الصفات يحيث طلب من كل مق).  درجة١٥(واللون )  درجة٢٥(والرائحة )  درجة٣٠(

 كمحصلة للدرجات حسبتلعامة فقد أما القابلية ا. الدرجات السابقة  منوإعطاء درجة لكل منها

وع درجات القابلية العامة إلى وتم التقسيم لمجم)  درجة١٠٠(المعطاة لجميع الصفات المختبرة 

  :يليما

 ٧٥ إلـى  ٦١من (، مقبول  ) درجة ٨٥ إلى   ٧٦من  (، جيد   ) درجة ١٠٠ إلى   ٨٦من  (ممتاز  

  .(Abu-Foul, 1990)  قبلوذلك طبقاً للتقسيم المقترح من)  درجة٦١أقل من (، ثم ردئ )درجة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٢

  خصائص جهاز البثق الحراري ثنائي البريمة ٥-٢-٢

 Zenix Co-Rotating, Model ZPT-32HT) حـراري ثنـائي البريمـة   بـاثق   ماإستخدتم 

No.4015, Taiwan)  مسقط جانبي للباثق الحراري ثنـائي البريمـة  ) ٤(شكل يوضح الو. )٣(شكل. 

 يـرتبط بـذلك     .دقيقـة / لفة ١٧٥٠ وسرعة   وات.ك ٢٠درة  ويعمل بمحرك تيار كهربائي مستمر بق     

 .دقيقة/ لفة ٦٠٠ إلى   ٢٥ في الحدود من      البريمة سرعةيمكن التحكم في    و صندوق تخفيض السرعة،  

توضـح أبعـاده      ثنائي البريمة   برميل الباثق الحرارى   جزء من ل عرضي   قطاع )٥(ويوضح الشكل   

جـزء مـن    لمسقط جانبي   ) ٦( يوضح الشكل     كما ).ب (أمامية لبرميل الباثق  ، وصورة   )أ (الهندسية

جانبية لجزء من برميـل     ، وصورة   )أ (توضح أبعاده الهندسية  ثنائي البريمة   برميل الباثق الحراري    

وقد تم تصنيع أجزاء برميل الباثق مـن   .(L/D =36) ٣٦تمثل نسبة الطول إلى القطر و .)ب (الباثق

 مدخل التغذية،) مفتوح(حيث يمثل الجزء األول  .Nitrided (DIN 1.8509)الفوالذ الخاص من نوع 

، وكل جزء عبارة عن مبدل حـراري     ١٠،  ٩ ،٨ ،٧،  ٦ ،٥ ،٤،  ٣،  ٢أجزاء مغلقة في المواضع     و

وات، كمـا يـتم التبريـد       .ك ١٠ن كهربائية بسعة تسخينية     يمكن تسخينه عن طريق قضبان تسخي     

 ٣٠بمعدل تـدفق مـاء التبريـد بحـوالي     بإستخدام محلول الجاليكول من خالل دورة تبريد مغلقة         

ويتم ضبط درجة حرارة كل جزء بإستخدام نظام تحكـم مـزود   .  م٢٠  درجة حرارةدقيقة عند /لتر

باإلضافة إلى قياس درجة حرارة     . للتحكم في عملية التسخين والتبريد     (k) بمزدوج حراري من نوع   

  . قبل فتحة البثق الغذائيةوضغط الذوبان للمادة

 وتتكون كل بريمة من عمود يمكن صـف     ريمتين تدوران بإتجاه واحد،   باثق على ب   ال يحتوي

 وتختلـف عناصـر البريمـة حـسب     .المطلوبمجموعة من عناصر البريمة عليه حسب التصميم    

 األبعاد الهندسـية لجـزء   )٧(شكل ضح ال ويو ،وظيفتها، فمنها للتغذية أو للعجن أو الضغط أو الدفع        

 مـن الحديـد كامـل       وتم تصنيع عناصر البريمة   . )ب(لبريمة  جزء من ا   ل ، وصورة )أ (من البريمة 
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 ٤٣

األبعاد المختلفة لعناصـر  ) ٢( ويوضح الجدول .(DIN 1.2344) الغير قابل للصدأ التقوية أو الصلب

 الحـراري  ترتيب عناصر البريمة علـى عمـود البـاثق   ) ٣( ويوضح الجدول   .ستخدمةالبريمة الم 

 وينتهـي   .ورة للبريمتين وترتيب عناصر البريمة المـستخدمة      ص) ٨(، كما يوضح الشكل     وصورها

 كما هـو  بأقطار وأطوال مختلفة حسب الحاجة الباثق بقالب التشكيل الذي يمكن تثبيت فتحة الخروج         

، وبالتالي فإن   ٣م٠,٠٠١٢  البريمة ، وحجم ٣ م ٠,٠٠١٧ كما كان حجم البرميل      ،)٩(موضح بالشكل   

  .٣م٠,٠٠٠٥ة الغذائية داخل الباثق حجم الحيز الذي تتواجد فيه الماد

  

  
  . صورة توضيحية لجهاز البثق الحراري ثنائي البريمة):٣ (شكل
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 ٤٤

  . للباثق الحراري ثنائي البريمةمسقط جانبي ):٤ (شكل 

  

  

  

  

  

  

  )ب    (            )أ(

  لجزء من برميل الباثق الحراري ثنائي البريمة توضح أبعـاده الهندسـية             قطاع عرضي  ):٥ (شكل

  .)ب (أمامية لبرميل الباثق، وصورة )أ(
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 ٤٥

  

  

  

  

  

  

  )ب(              )أ(    

  مسقط جانبي لجزء من برميل الباثق الحراري ثنائي البريمة توضح أبعـاده الهندسـية              ):٦ (شكل

  .)ب ( من برميل الباثقجانبية لجزء، وصورة )أ(

  

  

  

  

  

  

  

  )ب    (            )أ(

  .)ب(لبريمة  لجزء من ا، وصورة)أ ( األبعاد الهندسية لجزء من البريمة):٧ (شكل

  

  

 

L  
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 ٤٦

  .األبعاد المختلفة لعناصر البريمة المستخدمة ):٢(جدول 

  عنصررقم 
  البريمة

  عدد
  العناصر

D  
  )مم(

B  
  )مم(

b 
  )مم(

L  
  )مم(

H 
  )مم(

δ  
  )مم(

٠,٢٦ ٥,٧ ١٤ ٠,٨٧ ٦,٣١ ٣٢ ٩  ١  
٠,٢٦ ٥,٧ ٥٠ ٢,٤٤ ٢٢,١٥ ٣٢ ٢  ٢  
٠,٢٦ ٥,٧ ٤٢ ٢,٦٥ ١٨ ٣٢ ٣  ٣  
٠,٢٦ ٥,٧ ٣٥ ١,٨٧ ١٥,٢٨ ٣٢ ١٠  ٤  
٠,٢٦ ٥,٧ ٢٨ ١,٥٧ ١٢,٠٥ ٣٢ ٦  ٥  
٠,٢٦ ٥,٧ ٢١ ٣,٨٥ - ٣٢ ٢  ٦  
٠,٢٦ ٥,٧ ١٤ ٢,٤٥ - ٣٢ ٤  ٧  
٠,٢٦ ٥,٧ ٢٨ ٤,٢ ٥,٢٧ ٣٢ ١  ٨  
٠,٢٦ ٥,٧ ٢١ ١,٢٤ ٨,٨٨ ٣٢ ٧  ٩  

  

  :حيث أن

D = قطر البرميل الداخلي.  

B =  لبريمةلالمسافة الداخلية بين كل حلقتين.  

b = عرض حلقة البريمة.  

L =  لبريمةلالمسافة الخارجية بين كل حلقتين.  

H = سطح البريمةالمسافة بين السطح الداخلي للبرميل و.  

δ =وسطح حلقات البريمة للبرميل الداخلي بين السطح  الخلوصمسافة.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٧

  . وصورهاترتيب عناصر البريمة على عمود الباثق الحراري ):٣(جدول 

  قالب
  التشكيل

    مدخل التغذية                
  المجموع 

  البريمة رقم عنصر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٥ ٤ ٧ ٩ ٧ ٩ ٧ ٩ ١

  حلقة ٤٤
-  

 العناصر عدد ١ ٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ١ ١ ٤ ٦ ١ ١ ١ ١ ١ ٥ ٨

  

  

  

  

  

  

  

  .رقم عنصر البريمة* 

   

   
  

 
*٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ ٩ ٨ ٧ ٦ 
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  مدخل التغذية            

  
  

  

  .صورة للبريمتين وترتيب عناصر البريمة المستخدمة): ٨ (شكل

  

  

  

  

  

  

  

  .األبعاد الهندسية لفتحة خروج المنتج المبثوق): ٩ (شكل

 مم١٥٫٥

 مم٦٫٩ مم١٣٫٨

 مم٢٧٫٧

 مم١٢٫٢

 عنصررقم 
 البريمة

١ ٧ ٧ ٧ ٩ ٩ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٥ ٤ ٩ ١ 

خروج المنتج 
 المبثوق
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   التحليل اإلحصائي٦-٢-٢

  وفقاً لطريقة تحليل التباين وإستخدام إختبـار SAS, (2001)تم إستخدام البرنامج اإلحصائي 

  .٪ لتحليل التباين٥عند مستوى معنوية (LSD) أقل فرق معنوي 
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  والمناقشة النتائج ٣-٢

مستمرة وتشمل تـأثير    الغير  على مرحلتين مرحلة العملية     يمكن مناقشة نتائج هذه الدراسة      

بطريقة غيـر   ) حلوى التمر  (إضافة عجينة التمر كبديل للسكر على الصفات الحسية والنشاط المائي         

لـتالئم  لخلطـه   المحتوى الرطـوبي ل  تعديلوتتمثل مرحلة التجارب المستمرة في       .)دفعية(مستمرة  

 إلنتـاج ثريـد     ارة التصنيع وسرعة دوران البريمة     تحديد مدى درجة حر    ومن ثم العملية المستمرة   

نسب مكونات المواد الداخلة في عملية التصنيع والتـي تـشمل تـصنيع             ) ٤(يبين الجدول   و. التمر

حـسنات  بإضـافة م   ( وثريد التمر  )إحالل عجينة التمر كبديل للسكر     (الحلوى التركية وحلوى التمر   

  .، وثريد التمر بطريقة مستمرة بطريقة دفعية)لطعم والقوام والرائحةل

  

  )الدفعية(مستمرة الغير  مرحلة التجارب ١-٣-٢

ر إضافة عجينة التمر كبديل للسكر على الصفات الحسية والنشاط المائي بطريقة غير مستمرة              تأثي

  ):الدفعية(

ت التقييم الحسي المبدئي والقابلية العامـة    نتائج التحليل اإلحصائي لصفا   ) ٥(يوضح الجدول   

حيث تقع جميع العينات عند     . والنشاط المائي عند النسب المختلفة إلحالل عجينة التمر كبديل للسكر         

النسب المختلفة إلحالل عجينة التمر كبديل للسكر في مدى القبول العالي حيث كانـت أعلـى مـن                  

لقابلية العامة للتقييم الحسي المبدئي عنـد نـسب         ويالحظ عدم وجود فروق معنوية ل     .  درجة ٢,٣٤

وكما أتضح أن هناك فروق معنوية للنشاط المائي فـي      . اإلحالل المختلفة لعجينة التمر كبديل للسكر     

  .بعض الحاالت وذلك عند نسب اإلحالل المختلفة لعجينة التمر كبديل للسكر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥١

إحالل عجينة  (اد الداخلة في عملية التصنيع والتي تشمل تصنيع الحلوى التركية وحلوى التمر نسب مكونات المو):٤(جدول 

، وثريد التمر بطريقة دفعية بطريقة )بإضافة محسنات للطعم والقوام والرائحة ( وثريد التمر)التمر كبديل للسكر

  .مستمرة

  المنتج
   قمحدقيق

  محمص
)٪(  

  دهون
  مهدرجة

) ٪(  

 سكر
  السكروز

)٪(  

  ينةعج
  التمر

)٪(  

ماء 
  مضاف

)٪(  

  مسحوق
  الهيل

)٪(  

  حليب
  مجفف

)٪(  

  
  نيالاف

) ٪(  

  
  لسيثين

)٪(  

  ملح
  طعام

) ٪(  
 - - - - ٠,٣ ٢٩,١ - ٣٧,٥ ٢,٩ ٣٠,٢  التركيةالحلوى *

 - - - - ٠,٣ ٢٨,٧ ٣٣ ٤,٣ ٢,٩ ٣٠,٨  التمرحلوى *

 ٠,٥ ٠,٢ ٠,٣ ٥,١ ٠,٣ ٣٠,٣ ٣٣,١ ٤ ٢,٩ ٢٣,٣  التمرثريد *

 بطريقة رالتمثريد 
 ٠,٤ ٠,١ ٠,٣ ٤,٦ ٠,٣ ٣٦,١ ٣٠,٤ ٣,٧ ٢,٧ ٢١,٤  مستمرة

  ).دفعية(بطريقة غير مستمرة * 
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 صفات التقييم الحسي المبدئي والقابلية العامة والنشاط المائيمتوسط درجات  ):٥(جدول 

  .لسكرل كبديلحالل عجينة التمر  المختلفة إلنسبالعند 

  لإحالنسب 
  عجينة التمر

)٪(  

  الطعم 
  

  )درجة(

  القوام 
  

  )درجة(

  الرائحة
  

  )درجة(

  اللون 
  

  )درجة(

  القابلية العامة
  المبدئيللتقييم 

  )درجة(

النشاط 
  المائي

أ ٢,٣  ٠ أ ٢,٣  ب ٢,٣  أ ٣  أ ٢,٥٠  د ٠,٨١   
أ ٢,٣  ١٨ أ ٣  أ ٣  أ ٣  أ ٢,٨  ج ٠,٨٦   
أ ٢,٣  ٢٧ أ ٢,٧  أ ٣  أ ٣  أ ٢,٨  ج ٠,٨٦   

أ ٣  ٣٣ أ ٣  أ ٣  أ ٣  أ ٣  ب ٠,٨٨   
أ ٢,٧  ٣٥ أ ٢,٧  أ ٣  أ ٣  أ ٢,٨  أ ب ٠,٨٩   

أ ٢  ٣٧ أ ٢,٧  أ ب ٢,٧  أ ٣  أ ٢,٦    أ٠,٨٩ 

ختالف معنوي عند مستوى معنوية إ تشير إلى وجود مود في كل عاألحرف المتشابهة *

٠,٠٥ (P<0.05).  

  

ي مع نـسب إحـالل      عالقة القابلية العامة للتقييم المبدئي والنشاط المائ      ) ١٠(يوضح الشكل   

حيث يالحظ أن القابلية العامة للتقييم المبدئي تزداد بزيادة نسب إحـالل            . عجينة التمر كبديل للسكر   

عجينة التمر ولكن حدث إنخفاض للقابلية العامة للتقييم المبدئي عند وصولها ألقصى قبول إلحـالل               

شاط المائي بزيـادة نـسب إحـالل    ٪، بينما يزداد الن٣٣عجينة التمر كبديل للسكر عند نسبة قدرها   

. ٪ محتوى رطوبي على أساس رطـب      ١٩عجينة التمر وذلك راجع إلى إحتواء عجينة التمر على          

  .٪٣٣ولذلك فإنه يوصى بإستخدام نسبة إحالل عجينة التمر كبديل للسكر بنسبة 
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القابلیة العامة

  
المائي مع نسب شاط  والن للتقييم المبدئيعالقة القابلية العامة): ١٠ (شكل

بديل للسكر، خطوط الخطأ الرأسية تمثل كالتمر  عجينة إحالل

  .اإلنحراف المعياري

  

  : وحلوى التمرحلوى التركيةييم الحسي لمنتج ثريد التمر مع المقارنة نتائج التق

نتائج التحليل اإلحصائي لصفات التقييم الحسي الكامل لكل من الحلـوى   ) ٦(يوضح الجدول   

حيث يالحظ عدم وجـود فـروق معنويـة    .  بطريقة دفعيةوحلوى التمر وثريد التمر المعده    ة  التركي

 للحلوى التركية وحلوى التمر وثريد التمر، وكما يالحـظ إنخفـاض            واللون والرائحة والقوام للطعم

للحلـوى  ) مقبول( درجة   ٧٣,٥إلى  ) جيد( درجة   ٨٠متوسط القابلية العامة بدرجة غير معنوية من        

 وحلوى التمر على التوالي عند إحالل عجينة التمر كبديل للسكر، بينما زادت القابلية العامة                التركية

  .عند إضافة محسنات للطعم والنكهة والقوام) جيد( درجة ٨٢,١إلى 
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 وحلوى التمـر  لحلوى التركية متوسط نتائج القابلية العامة للتقييم الحسي الكامل ل     ة مقارن ):٦(جدول  

  . بطريقة دفعية المعدهروثريد التم

  المنتج
  الطعم

 ٣٠من (
  )درجة

  القوام
 ٣٠من (

  )درجة

  الرائحة
 ٢٥من (

  )درجة

  اللون
 ١٥من (

   )درجة

القابلية العامة 
  للتقييم الكامل

 ١٠٠من (
  )درجة

  الحلوى
  التركية

أ ٢٣,٥ أ ب ٢٣,٨  أ ٢١,٢  أ ١١,٥  أ ٨٠   

أ ٢٢,١  حلوى التمر ب ٢٠,٨  أ ٢٠,١  أ ١٠,٥  أ ٧٣,٥   

أ ٢٢,٩  ثريد التمر أ  ٢٥,٤  أ ٢١,٥  أ ١٢,٣  أ ٨٢,١   

 ٠,٠٥ختالف معنوي عند مستوى معنويـة       إتشير إلى وجود    مود   في كل ع   األحرف المتشابهة * 

(P<0.05).  

  

 للحلـوى التركيـة      الكامل  صفات التقييم الحسي   ات متوسط  مقارنة بين  )١١(يوضح الشكل   

  الكامـل  التقييم الحسيصفات نسبة، حيث يالحظ أن   بطريقة دفعية   المعده مروثريد الت وحلوى التمر   

 القابلية   مقارنة )١٢(يوضح الشكل   و.  متقاربة من بعضها   للحلوى التركية وحلوى التمر وثريد التمر     

 حيـث   ، بطريقة دفعية   المعده التمرثريد  وحلوى التمر و  لحلوى التركية   ل  للتقييم الحسي الكامل   العامة

كية ثم تعاود اإلرتفـاع      عن الحلوى التر   حلوى التمر  القابلية العامة في حالة       متوسط إنخفاضيالحظ  

 اإلنحراف المعياري للبيانات فـي حالـة         زيادة كما يالحظ إزدياد التفاوت أو    و. التمرثريد  في حالة   

خدام  والتي أمكـن تعـديلها بإسـت       بسبب النكهة المميزة لعجينة التمر     ذلك   كان ربماو حلوى التمر، 

  .المحسنات مثل الحليب المجفف والفانيال وملح الطعام واللسيثين
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لحلـوى  ل  الكامـل  تقييم الحسي  صفات ال  اتمتوسط بين   مقارنة ):١١ (شكل

، خطوط   بطريقة دفعية  المعده التمر ثريدو حلوى التمر والتركية  

  .الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري
  

73.5
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(٪
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ابلی
الق

القابلیة العامة

  
لحلوى التركية  ل الكاملة القابلية العامة للتقييم الحسيمقارن): ١٢ (شكل

، خطوط الخطأ  بطريقة دفعية المعدهالتمرثريد و وحلوى التمر

  .الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري
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  مستمرةال مرحلة التجارب ٢-٣-٢

، تـم اإلنتقـال إلـى مرحلـة     رخلة في التصنيع وطريقة التحضيبعد تحديد نسب المواد الدا 

 أن الخلطـة   من خالل التجارب اإلختباريـة     حيث لوحظ . حراريالباثق  الاإلنتاج المستمر بإستخدام    

 عـدم   مما ينـتج عنـه      للباثق  تغذيتها ويصعبمناسبة لعملية البثق    غير  عبارة عن عجينة متماسكة     

 تم إضافة   ذلكلو،  ٪٣٠ية التعديل    للخلطة قبل عمل    المضاف وكانت نسبة الماء  ،  إستقرار عملية البثق  

 ٪٣٦  إلى  للخلطة  الماء المضاف   نسبة لتصلالماء بشكل تدريجي إلى أن أمكن تغذية الخلطة للباثق          

 المحتـوى   فـي زيادةهذه الو.  على أساس رطب٪٤٥ لمادة التغذية  طوبيالرمحتوى  الوبذلك يكون   

  في عملية البثق   خلص من جزء كبير منها    الرطوبي للمواد الخام الداخلة في عملية التصنيع يمكن الت        

للحـصول  وذلك عالية، الحرارة ال  بعد مغادرة فتحة الباثق عند درجاتبسبب البخر الحاصل للمبثوق   

  .وبخواص جودة مقبولةعلى منتج ثريد التمر بطريقة مستمرة 

  

  :)وسرعة دوران البريمة، درجة حرارة التصنيع(مدى ظروف التشغيل تحديد 

متوسط درجة القابلية العامة للتقييم المبدئي عند إختيار درجـات حـرارة            ) ٧ (يبين الجدول 

 ١,١٧متوسط درجة القبول المبدئي للعينات مـابين  التصنيع وسرعة دوران البريمة حيث كان مدى        

 علـى  مْ ١١٠ و ١٢٨عند درجة حرارة ودقيقة / لفة٢٠٠ و ٢٥ عند سرعة دوران البريمة   ٢,٨٣و

، وسـرعة دوران البريمـة   مْ ١٣٤ و  ١٠٣ى درجة حرارة التصنيع مـابين        مد تتراوحو. التوالي

ارة العالية  عند سرعة دوران البريمة العالية ودرجة الحر       لوحظ أنه  وقد. دقيقة/ لفة ٤٠٠ و ٢٥مابين  

فتقـل قابليـة   عند سرعة دوران البريمة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة       ، أما   يكون المنتج مقبوالً  

عند سـرعة دوران    أما   . لعملية التصنيع  ة الداخل  خواص المادة   في خواصه من   تربيق حيث   المنتج

 زمـن   زيـادة  وذلك راجع إلىاً جداًمتماسكيكون المنتج فعالية الحرارة  الالبريمة المنخفضة ودرجة    
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 وسـرعة   مدى من درجـات الحـرارة     وتبين هذه النتائج أن هناك      . المنخفضةالبقاء عند السرعات    

يقع في مـستوى الجـودة       مبدئي    عند درجة قبول   ثريد التمر  إنتاج    عندها  يمكن  التي دوران البريمة 

سـرعة    وعنـد مـدى  مْ ١٣٤  و١٠٣عند درجة حرارة مـابين  وذلك  )١,٦٦أكبر من  ( المتوسط

  .دقيقة/ لفة٤٠٠ إلى ٥٠ من البريمة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٨

 حرارة المبدئي، درجة  للتقييمالقابلية العامة درجة متوسط): ٧(جدول 

  .البريمة  دورانوسرعة ،التصنيع

 متوسط القابلية العامة
 للتقييم الحسي المبدئي

) درجات٣من (  

 سرعة دوران
 البريمة

)دقيقة/لفة(  

 حرارة  درجة
  التصنيع

)ْ م (  
١٠٣ ٥٠ ٢ 

١٠٣ ١٠٠ ٢,٦٧ 

١٠٣ ٣٠٠ ٢ 

 تم إستبعادها وذلك بسبب خروج
ة التغذيةالمنتج المبثوق مماثل لماد  

١٠٣ ٤٠٠ 

١١٠ ٢٠٠ ٢,٨٣ 

١١٣ ١٠٠ ٢ 

١١٥ ٥٠ ١,٨٣ 

١١٦ ٤٠٠ ٢ 

١٢٢ ٣٠٠ ١,٥٨ 

١٢٣ ١٠٠ ١,٤٢ 

١٢٤ ٢٠٠ ١,٤٢ 

١٢٦ ٥٠ ١,٠٨ 

١٢٦ ٢٠٠ ١,٦٧ 

١٢٦ ٣٠٠ ٢,١٧ 

١٢٨ ٢٥ ١,١٧ 

١٣١ ٢٠٠ ١,٦٧ 

١٣٢ ٣٠٠ ١,٧٥ 

١٣٢ ٤٠٠ ١,٩٢ 

 تم إستبعادها وذلك بسبب خروج
جداًالمنتج المبثوق متماسك   

١٣٤ ٢٥ 

١٣٤ ١٠٠ ١,٦٧ 
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 ٥٩

لتحديد المدى من درجـات  تم إختيار أفضل منتج والذي يمثل درجة قابلية أكبر من درجتين     

) ١٣(يوضح الـشكل    و. دها إنتاج ثريد التمر    البريمة التي يمكن عن     دوران سرعةو  التصنيع حرارة

رجـة قابليـة أكبـر مـن        عند إختيار د  سرعة دوران البريمة     بين درجة حرارة التصنيع و     عالقةال

، مْ ١٢٦ إلى   ١٠٣  من  أقصى قبول للمنتج في مدى درجة الحرارة       كان وعلى هذا األساس  . درجتين

حـرارة وسـرعة    الوهذا المدى لدرجة     .دقيقة/لفة ٣٠٠ إلى   ١٠٠  من ومدى سرعة دوران البريمة   

  .دوران البريمة يعتبر األفضل ألقصى درجات القابلية للتقييم الحسي المبدئي

  

50
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  درجة حرارة التصنیع ( ْم )

ة )
قیق

ة/د
(لف

 ة  
ریم

 الب
ان

ور
ة د

رع
س

   درجة القابلیة العامة > ٢

  
 وسـرعة دوران البريمـة       التصنيع حرارة درجة    بين عالقةال ):١٣ (شكل 

  .عام مبدئيألقصى قبول 
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  CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS    الخالصة والتوصيات٤-٢

٪ ٣٣تتلخص نتائج هذه الدراسة في أن أعلى نسبة إحالل لعجينة التمر كبديل للسكر كانـت    

أما في حالة إسـتخدام عمليـة       . ٪٨٢ية إنتاج ثريد التمر بطريقة دفعية وبنسبة قبول         وذلك في عمل  

٪ ٤٥البثق الحراري إلنتاج ثريد التمر بطريقة مستمرة فإن المحتوى الرطوبي للمادة الداخلة كانـت    

 مـدى فـي  لمبثوق ثريد التمـر  كان أقصى قبول كما . ٪٣٠على أساس رطب ونسبة عجينة التمر      

 ٣٠٠ و ١٠٠ مـابين ، ومـدى سـرعة دوران البريمـة         م ْ ١٢٦ و ١٠٣ مـابين رة  درجات الحرا 

  .دقيقة/لفة

ثريد التمر عنـد درجـات حـرارة     عملية تصنيع إلختبارحراري الباثق اليوصى بإستخدام   

 ٢٥٠ و   ٢٠٠ و   ١٥٠ و   ١٠٠( دوران البريمة    ، وعند سرعات  )ْ م ١٢٥  و ١١٥ و   ١٠٥( التصنيع  

درجة حـرارة التـصنيع وسـرعة دوران         ( تأثير ظروف التشغيل   ةلمعرف وذلك   ،)دقيقة/ لفة ٣٠٠و

تحليل القـوام القطـاعي     و  والوظيفية الخواص الطبيعية باقي ظروف التشغيل، وعلى     على   )البريمة

  .وكذلك تقييم منتج ثريد التمر كيميائياً وحسياً. للمنتج النهائي
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Extruder for the Production of Date-Porridge  
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       INTRODUCTION                            المقدمة١-٣

  من هذه العوامل   باإلضافة إلى أن كثيراً   ، لمتغيرات عملية البثق على عدد كبير من ا       تحتوي

على ذلك، فإن سرعة دوران     وكمثال  . متداخلة مع بعضها البعض، ويصعب فصل أحدها عن اآلخر        

متالء البريمة بالمادة، وعلى درجة الخلط، وعلى معدل        تؤثر على زمن البقاء، وعلى درجة إ      البريمة  

كما أن التغيـر فـي نـسب ونـوع          . رارة في المنتج  القص، وكل هذا يؤثر على توزيع درجة الح       

وخواص المواد الخام الداخلة إلى الباثق وكذلك ظروف التشغيل مثل درجة الحرارة وزمـن البقـاء        

 الطاقة الميكانيكية والحرارية المضافة إلى المنتج تؤثر بشكل متفاوت علـى           وإتزانوضغط التشغيل   

، ولذلك فإنه يلزم معرفة النسب المثلى من (ABV Baker Inc., 2006)خواص الجودة للمنتج المبثوق 

المواد الداخلة إلى عملية البثق، وكذلك ظروف التشغيل المثلى لإلنتاج من خالل األبحاث المعمليـة               

  .(Camire et al., 1990)وإجراء تجارب المحاولة والخطأ 

فإن لتوزيع زمن البقاء  داخل وحدة التصنيع، ولذلك المادة المعاملة فترة زمنية محددةتمكث 

وقد يكون لهذا الزمن تأثيراً ملموساً على خصائص الجودة أهمية خاصة في أي عملية صناعية، 

ورغم أن عملية البثق الحراري يمكن أن تصنف على أنها عملية عالية درجة . للمنتج النهائي

 أن دراسة توزيع ، إالHigh-temperature/Short-time process (HT/ST)الحرارة قصيرة الزمن 

زمن البقاء يحدد الزمن المتوسط لبقاء المادة داخل وحدة التصنيع، وأقصر فترة زمنية يقضيها 

وكلما . وحدة التصنيعبعض المنتج داخل الوحدة وكذلك أطول مدة زمنية يمكثها بعض المنتج داخل 

مادة المنتجة متجانسة كلما كانت ال) أقل زمن، ومتوسط الزمن، وأقصى زمن(تقاربت هذه األزمنة 

في خواص الجودة، أما زيادة الفوارق بين هذه األزمنة فتدل على أن بعضاً من المادة يخرج بعد 

فترة زمنية قصيرة والبعض اآلخر يخرج بعد فترة زمنية أطول، ولهذا فإن المادة ال تتعرض لنفس 
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 ٦٦

 دم تجانس المنتج النهائيالمستوى من المعاملة عند ظروف التشغيل المختلفة، مما ينشأ عنه ع

(Fogler, 1986) .  

دراسة توزيع زمن البقاء لعملية شبه صناعية في توفير البيانـات الفنيـة الالزمـة               ساعد  تُ

كما يساعد في تعديل متغيرات التشغيل بشكل فعـال         ولتصميم عملية اإلنتاج على مستوى صناعي،       

ة إلى الباثق على سـعة البثـق، فحجـم          ؤثر المادة الداخل  تُ .منتج متجانس الخواص  للحصول على   

جزاء المادة وكمية البروتين وكمية الدهون والمحتوى الرطوبي كلها عوامل هامة فـي           أالحبيبات أو   

يؤثر معدل البثق على زمن البقـاء، فعنـد زيـادة      كما  و .أن يكون معدل بثق المادة الغذائية مستقراً      

بع ذلك عدم حدوث عميلة طبخ كافيـة للمنـتج          معدل البثق يحدث إنخفاض في زمن البقاء بحيث يت        

  .المبثوق وهذا يؤثر على جودة المنتج النهائي

 أهمية قصوى في عملية البثق، حيث قد يتحرك جزء من عتبر معرفة ضغط التشغيل ذاتُ

، وقد تزداد يالمبثوق إلى الخلف حسب مقدار ضغط التشغيل والخلوص بين البريمة والجدار الداخل

زمن البقاء وهذا  عمر الباثق مسببة بذلك إنخفاض في معدل البثق وزيادة في دمابتقهذه المشكلة 

  . النهائي المنتججودةيؤثر على 

كية النوعية عن إستهالك الطاقة الالزمة لتقليب وعجن ودفـع وضـغط      يعبر الطاقة الميكان  تُ

ربائية الالزمـة لعمليـة     وحدة الكتلة من المنتج عبر الباثق، ومنها يمكن تحديد قدرة المحركات الكه           

وتتـأثر الطاقـة الميكانيكيـة      . البثق، باإلضافة إلى تقدير تكاليف التشغيل لوحدة الكتلة من المنـتج          

النوعية بخصائص ونوع المواد الداخلة في عملية البثق باإلضافة إلى ظروف التـشغيل وتـصميم               

ي خصائص المنتج المبثوق حيث أنـه       كما أن مقدار الطاقة الميكانيكية المستهلكة قد تؤثر ف        والباثق،  

منتج داخل الباثق نتيجة لإلحتكاك، فالمادة ذات الرطوبة        في ال في بعض عمليات البثق تتولد الحرارة       

العالية لها مقاومة إحتكاك أقل وبالتالي تستهلك كم أقل من الطاقـة بعكـس المـادة ذات الرطوبـة                
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 ٦٧

 حيث تعد قيمة الطاقة الميكانيكية النوعية ذات        .المنخفضة باإلضافة إلى تأثيرها على مستوى الطبخ      

  . لإلنتاج الصناعيأهمية في التطبيقات الصناعية

تشير عدد من الدراسات إلى أهمية دراسة تأثير ظروف التشغيل المختلفة على متوسط زمن              

 للمنتج المبثوق، فعلـى سـبيل المثـال طـور           ، وضغط التشغيل، والطاقة الميكانيكية النوعية     البقاء

(2003) Apruzzes et al.,    طريقة حديثة لقياس توزيع زمن البقاء في جهاز البثق الحـراري ثنـائي

، وتم حقنها بتركيز محدد، وأجرى (Fd&C No.40)البريمة حيث تم إستخدم صبغة حمراء من نوع 

ء الباحثون قياس التركيز في المادة المبثوقة بواسطة األشعة تحت الحمراء، حيث تأثر زمـن البقـا               

 ٧٠ التـصنيع مـابين   حرارةوكان مدى درجة .  ودرجة الحرارةبمعدل التغذية والمحتوى الرطوبي   

وقد لوحظ أن متوسط زمـن البقـاء        . ثانية/ كجم ٠,٠١١ و   ٠,٠٠٨ْ م، ومعدل التغذية مابين      ١١٠و

وفي دراسـة أخـرى   .  ثانية٧٤ و ٤٥وقد تراوح زمن البقاء مابين . ينخفض بزيادة درجة الحرارة 

.  بدراسة توزيع زمن البقاء في الباثق الحراري ثنائي البريمة,Unlu and Faller (2002)كل من قام 

 التصنيع مـابين    حرارةدقيقة، ودرجة   / لفة ٣٥٠ و ١٥٠بين  حيث تراوحت سرعة دوران البريمة ما     

 وقد كان لمعدل التغذية التأثير األكبـر      . ساعة/ كجم ٩٩ و   ٢٠ْ م، ومعدل التغذية مابين      ١٦٠ و ١٤٢

 ١٠٨ و   ٦٤على زمن البقاء بخالف سرعة دوران البريمة، وتراوح مدى متوسط زمن البقاء مابين              

 قياس توزيع زمن البقاء حيث تم إسـتخدام مـادة تعقـب    Carneiro et al., (2004)رس كما د .ثانية

(Perylene)               لتوليد التركيز عن طريق قياس اإلشعاع المرئي مع الزمن ومن ثم تحديد توزيع زمـن  

دقيقة، وتم ضبط درجـة  / لفة٧٥ إلى ٣٥البقاء، حيث تراوحت سرعة دوران البريمة في المدى من   

وبينت نتائج هذه الدراسة أن زمـن       . ساعة/ كجم ٨ و   ٤ْ م، ومعدل التغذية مابين      ١٩٠الحرارة عند   

 ١٤٩ إلى   ٦٨وقد تراوح زمن البقاء في المدى من        . البقاء ينخفض مع زيادة سرعة دوران البريمة      

توزيـع زمـن    مباشرة لقيـاس   طريقة,Choudhury and Gautam (1998)وقد وجد الباحثان . ثانية
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 ٦٨

البقاء في جهاز البثق الحراري ثنائي البريمة، حيث تعتمد هذه التقنية على التوصيل الكهربائي لمادة               

ع عنـد  وتم ضبط درجة حـرارة التـصني  . تعقب وذلك بقياس الموصلية الكهربائية عند فتحة الباثق     

دقيقة، ومعدل التغذيـة  / لفة٤٠٠ و ٣٠٠ْ م، وتراوحت سرعة دوران البريمة في المدى مابين         ١٥٠

 ثانية، وكلمـا  ٢٤٧ إلى ٢٩وقد كان متوسط زمن البقاء في المدى من  . ساعة/ كجم ١٢  و    ٨مابين  

 ,.Guha et alوفي دراسـة . زاد معدل التغذية أو سرعة دوران البريمة إنخفض متوسط زمن البقاء

وتـشمل هـذه   . تم تطبيق طريقة بالكيت وبورمان لتصميم التجربة على بثق دقيـق األرز   (2003)

الدراسة متغيرات رئيسة مثل عناصر البريمة ومعدل التغذيـة ونـسبة الرطوبـة وكميـة الـسكر                 

واألمالح، ودرجة الحرارة وسرعة دوران البريمة، وتم ضبط سرعة دوران البريمة فـي المـدى               

 إلـى   ١٠ْ م، ومعدل التغذية من      ١٤٠ و   ١٠٠حرارة مابين   الدقيقة، ودرجة   / لفة ٤٠٠ و ٢٠٠مابين  

 ذية إلى إنخفاض متوسط زمن البقـاء،     حيث أدى زيادة سرعة البريمة أو معدل التغ       . ساعة/ كجم ٢٠

ـ    . ثانية ٣٢ و   ١٥وقد تراوح مدى متوسط زمن البقاء مابين         الطاقـة الميكانيكيـة   ت   بينمـا تراوح

  .كجم/ كجول١٠٨٣ و ٩ المدى مابين  فيالنوعية

 بثق المخلوطات المصنوعة من دقيـق األرز والحبـوب عاليـة    ,.Ilo et al (1999)درس 

، ودراسة تأثير محتوى الحبوب عالية المحتوى مـن البـروتين           (Amaranth)المحتوى من البروتين    

ْ م، ١٩٠ و ١٥٠بين درجة الحـرارة مـا  ادة المبثوقة، حيث تراوح مدى   على الخواص الوظيفية للم   

وقد . ساعة/ كجم ٣٥  و ١٥دقيقة، ومعدل التغذية مابين     / لفة ٨٢ و   ٥٨وسرعة دوران البريمة مابين     

 وإنخفـاض الطاقـة     أدت الزيادة في الحبوب عالية المحتوى من البروتين إلى زيادة ضغط التشغيل           

راوحـت الطاقـة    باسـكال، وقـد ت    .ك ٨٣٦٠سط قيمة الـضغط     ، وقد كان متو   الميكانيكية النوعية 

  ,.Liang et al (2002)وفي دراسة . كجم/ كجول١٣٩٠ و ٣٥٠الميكانيكية النوعية في المدى مابين 

تم تقييم إستهالك الطاقة وكفاءة الباثق الحراري ثنائي البريمة ودراسة تأثير معدل التغذية وسـرعة               
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 سـرعة دوران     مـدى  وتـراوح ْ م،   ١٢١وقد تم ضبط درجة حرارة التصنيع عند        . دوران البريمة 

وقد إنخفـض   . ساعة/ كجم ١٠٣ و   ٤٧دقيقة، ومعدل التغذية مابين     / لفة ٤٥٠ و ٣٠٠البريمة مابين   

وقد تراوح مـدى    . إستهالك الطاقة الميكانيكية النوعية بزيادة معدل التغذية وسرعة دوران البريمة         

د ضغط التشغيل بزيادة     لوحظ إزديا  كما. كجم/ كجول ٨٠٣ و   ٦٥٢الطاقة الميكانيكية النوعية مابين     

 ٥٩٧٢  و ٥١٠٠ل مـابين    وقد تراوح مدى ضـغط التـشغي      . سرعة دوران البريمة ومعدل التغذية    

 المعالجة الحرارية الميكانيكية للب بنجر السكر، حيث ,.Rouilly et al (2006)كما درس  .باسكال.ك

. ْ م ١١٤  و ٩٨ مابين   حرارة في المدى  تم بثق لب بنجر السكر عند سرعة ثابتة، وتراوحت درجة ال          

وقد أدت زيادة الطاقة الميكانيكية النوعية تدريجياً إلى إرتفاع معدل المادة الذائبة، وتـدمير هيكـل                

الخاليا وتغير سلوك لب بنجر السكر أثناء البثق، وقد تراوح مدى الطاقة الميكانيكية النوعية مـابين                

  .باسكال.ك ٧٨٠٠  و٥٣٠٠ن تراوح مدى ضغط التشغيل مابيكما  .كجم/ كجول٧٤٥ و٢٦٩

 بدراسة تأثيرات زيت فول الصويا والسيليلوز وإضافة ,Su and Kong (2007)قام الباحثان 

سلوفات األكسجين على عملية التزييت وكذلك خصائص المنـتج لمبثـوق األرز بإسـتخدام بـاثق               

درجـة حـرارة   دقيقة، و/ لفة١٨٠حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط سرعة دوران البريمة عند          

ساعة، وقد إنخفضت الطاقة الميكانيكية النوعيـة  / كجم٦٠ْ م، ومعدل التغذية عند ١٦٠التصنيع عند  

٪ ومستويات سلوفات األكـسجين     ٨بزيادة معدالت زيت فول الصويا ونسبة السيليوز والتي وصلت          

كجـم،  /ساعة. وات ١١٨ و   ١١٣وقد تراوحت الطاقة الميكانيكية النوعية مابين       . ٪٤والتي وصلت   

 تأثير سـرعة دوران  ,.Ainsworth et al (2007)درس كما . كجم/ كجول٤٢٤ و ٤٠٦أي مايعادل 

البريمة وإضافة الحبوب المستهلكة بعد التخمر على الخواص الوظيفية والغذائيـة لبثـق الوجبـات               

البريمـة  وتراوحت سرعة دوران    . الخفيفة الناتجة من الحمص بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة        

ْ م، وقـد تـم ضـبط        ١١٠ و   ٨٠دقيقة، ودرجة الحرارة مابين     / لفة ٣٠٠  و ١٠٠في المدى مابين    
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 ٧٠

وقد لوحظ إنخفاض في الطاقة الميكانيكية النوعية عند        . ٪ على أساس رطب   ١٢رطوبة التغذية عند    

 ٢٦٤ و١١١السرعات المنخفضة للدوران، وقد تراوحت الطاقة الميكانيكية النوعية في المدى مابين            

 طريقة التحليل الوصفي لتقدير تغير لـون مـزيج األرز   Lei et al., (2007) كما درس. كجم/كجول

وتراوح مدى سـرعة دوران     . والجلكوز واللسيثين أثناء البثق، بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة        

لتغذية مابين  ْ م، ومعدل ا   ١٣٠ إلى   ٧٠دقيقة، ودرجة الحرارة مابين     / لفة ٥٨٠ إلى   ٣٥٠البريمة من   

وقد كان تأثير الطاقة الميكانيكية النوعية ودرجة حرارة المنتج على لـون            . الساعة/ كجم ٥١ و   ٤٧

 ١١٠المواد المبثوقة ملحوظ بشكل كبير، وقد تراوحت الطاقة الميكانيكية النوعية في المدى مـابين               

 McHugh and Huxsollكما درس. كجم/ كجول١٠٣٣ و ٣٩٦كجم أي مايعادل /ساعة. وات٢٩٠و 

 تقنية البثق ثنائي البريمة في إنتاج خوخ جديد معاد هيكلته ومـواد هالميـة مـن النـشاء      (1999)

٪ من الفاكهة، حيث تم بثقها بمعدل ثابـت، وتـم ضـبط             ١٠٠والخوخ التي تحتوي على أكثر من       

ـ / لفة١٥٠سرعة دوران البريمة عند     ٢٠ة مـابين  دقيقة، وقد تراوح مدى الطاقة الميكانيكية النوعي

  .كجم/ كجول١٩٨ و ٧٢كجم أي مايعادل /ساعة. وات٥٥و

السابقة تشير عمومـاً    الدراسات  ورغم إختالف المواد المستخدمة وظروف التشغيل، إال أن         

 ٥١٠٠، وضغط التـشغيل مـابين        ثانية ٢٤٧ و   ١٥متوسط زمن البقاء تراوح مابين      على أن مدى    

 ولم يـتم العثـور      .كجم/ كجول ١٠٣٣ و   ٩ مابين   نوعية ال الطاقة الميكانيكية باسكال، و . ك ٨٣٦٠و

  .على دراسات سابقة تخص ظروف التشغيل لمبثوقات التمور

 ظروف التشغيل لباثق ثنائي البريمة إلنتاج ثريد التمر وتحديداً           إلى دراسة  الجزءيهدف هذا   

 ضـغط  و بثقومعدل ال  زمن البقاء   متوسط بريمة على التأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران       

  . والطاقة الميكانيكية النوعيةالتشغيل
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 ٧١

   المواد وطرق العمل٢-٣

  دقيق٪٢١,٤ من  والمكونة)٢(تجهيز خلطة ثريد التمر في الفصل  طريقة وصفسبق 

 ٪٣٠,٤،  السكروز سكر٪٣,٧، )من دسم حليب األبقار (ة مهدرجدهون ٪٢,٧،  المحمصالقمح

،  كامل الدسممجفف بقري  حليب٪٤,٦ الهيل،  مسحوق٪٠,٣ ماء مضاف، ٪٣٦,١عجينة تمر، 

 إستخدام الباثق الحراري تم و.)كلوريد الصوديم( طعام  ملح٪٠,٤ لسيثين، ٪٠,١نيال، ا ف٪٠,٣

درجات حرارة ثالثة عند  التجاربحيث إجريت ) ٢(ثنائي البريمة والذي سبق وصفه في الفصل 

خمس عند و) مْ ١١٥، ١١٠، ١٠٥( :)باثقدرجة حرارة المادة المبثوقة قبل الخروج من فتحة ال(

 لتحديد  ثالث عيناتت وقد جمع).دقيقة/ لفة٣٠٠، ٢٥٠، ٢٠٠، ١٥٠ ،١٠٠ (:لبريمةلسرعات 

 وعلى هذا األساس فإن مجموع عينات التجارب  والكثافة الظاهريةوالمحتوى الرطوبيمعدل البثق 

 باإلضافة إلى )ات للبريمة سرع٥×  درجات للحرارة ٣×  تكرارات ٣( عينة ٤٥كانت  الكلية

إلى  وتشغيل الباثق غُذيت الخلطة في قادوس التغذية بإستمرارحيث . ثالث عينات من المادة الخام

 التصنيع المرغوبة السماح بمدى حرارةدرجة  وذلك من خالل ثبات ضع اإلستقراريصل لو أن

شدة  من  كل تسجيلوبعد ذلك تم . دقائق٥ أكثر من ْ م، وكذلك ثبات الضغط لفترة زمنية٢±تغير 

  .من فتحة الباثق خروج المنتج قبل وضغط التشغيل حرارةالرجة دو سرعة دوران البريمةالتيار و

  

   طرق القياس١-٢-٣

 عند درجة حـرارة      التجربة إنتهاء ساعات من    ثالثبعد مرور    للعينات   تمت عملية القياس  

 حيث تم حفظ العينات في عبوات محكمـة الغلـق أثنـاء            ،ساعاتث  ثال وفي فترة التتجاوز     الغرفة

بإستخدام طريقة حساب معدل البثق الحجمي        زمن البقاء   متوسط  حساب  تم وقدإجراء عملية القياس،    
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 ٧٢

،  بإستخدام المعادلة التاليـة التغذية وكثافة  (min) التغذيةوحجم الباثق، وذلك عن طريق معرفة معدل        

(Unlu and Faller, 2002) ،(Fogler, 1986).  

in

in
m m

V
V
Vt

ρ.
==

&
     )       ١(  

  : أنحيث

mt=  ثانية( زمن البقاءمتوسط.(  

V= ٣م ( البثقحيزالمادة في  حجم.(  

inm= ثانية/كجم (التغذية معدل.(  

  inρ=٣م/كجم (التغذية  مادة كثافة.(  

V&= ثانية/٣م( معدل التدفق الحجمي.(  

  

). ٢(في الفصل  بالطريقة المذكوره  والمحتوى الرطوبي الظاهريةالكثافة من تم قياس كل

 كميات من ثالث بجمع  معدل البثقحسابكما تم و. ٣ م٠,٠٠٠٥وكان حجم المادة في حيز البثق 

تم حساب معدل و.  وإيجاد وزنها ثواني لكل عينة١٠ زمن محدد ال يقل عن المادة المبثوقة في

  :إستخدام المعادلة التالية بإجراء إتزان المادة والتغذية
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  : أنحيث

inm= ثانية/كجم( معدل التغذية.(  

outm=ثانية/كجم( البثق  معدل.(  

outX= كسر عشري( على أساس رطب للمادة المبثوقة المحتوى الرطوبي.(  
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 ٧٣

inX= كسر عشري( على أساس رطب لمادة التغذية المحتوى الرطوبي.(  

  

 (Dynisco. TPT 463XL-5M-6/18-B137, USA)ضغط التشغيل بإسـتخدام المجـس    ِقيس

  .)٢بوصة/رطل( ةخروج المادة من فتحة الباثق بوحد ضغط التشغيل قبل تم قياسحيث 

تم حساب ثابت معايرة جهاز البثق الحراري ثنائي البريمة من خالل إيجاد العالقة بين 

سرعة دوران البريمة والنسبة بين شدة التيار على القيمة القصوى لشدة التيار وذلك للحصول على 

  ).١٤( كما هو موضح في الشكل ١-)دقيقة/لفة (٠,٠٠١٠ = (α)ت المعايرة الميل الذي يمثل ثاب

  

y = 0.0010x + 0.4478
R2 = 0.98
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 العالقة بين سرعة دوران البريمة والنسبة بين شدة التيار ):١٤ (شكل

  .والقيمة القصوى لشدة التيار

  

  .(Su and Kong, 2007) حساب الطاقة الميكانيكية النوعية بإستخدام المعادلة التالية تم

outm
nEI

SME
...α

=)                    ٣(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٤

  : أنحيث

SME= من المنتجكجم/جول( الطاقة الميكانيكية النوعية .(  

α= ١-)دقيقة/لفة( ثابت معايرة جهاز الباثق الحراري الثنائي البريمة.  

outm= ثانية/كجم (قالبث معدل.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  

I= أمبير( شدة التيار.(  

E= فولت( جهد التيار.(  
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   التحليل اإلحصائي٢-٢-٣

ام إختبـار   وفقاً لطريقة تحليل التباين وإستخدSAS, (2001)تم إستخدام البرنامج اإلحصائي 

كما تم إستخدام برنامج التحليـل       و .٪ لتحليل التباين  ٥عند مستوى معنوية     (LSD) أقل فرق معنوي  

 درجـة   مدى تأثيرصف ت التي يمكن أنةرياضيال نماذجال وذلك إلستنباط SPSS, (1998) اإلحصائي

  .على ظروف التشغيل األخرىسرعة دوران البريمة الحرارة و
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 ٧٦

  ة النتائج والمناقش٣-٣

 زمن   متوسط  كل من  تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لثالث عينات لقياس        

حـساب  ضـغط التـشغيل، و    تـسجيل   ، و ومعدل فقد الرطوبة   ومعدل التغذية،    ،البقاء، ومعدل البثق  

موضح فـي    هو كما للمادة المبثوقة  نوعية عند ظروف التشغيل المختلفة    الطاقة الميكانيكية ال  متوسط  

  .)٨ (الجدول

  

   تأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على متوسط زمن البقاء١-٣-٣

كما  عند ظروف التشغيل المختلفة  ثانية٦٦ و ٢٣مابين   زمن البقاء مدى متوسطتراوح

 عند مقارنته مع  زمن البقاء يقع ضمن مدى من زمن البقاءالمدى وهذا ).٨(الجدول هو مبين في 

 ٤٥، ومن (Guha et al., 2003) ثانية لدراسة ٣٢ و ١٥ مابين  المدى فيتمنتجات أخرى حيث كان

 ,.Carneiro et al) ثانية لدراسة ١٤٩ إلى ٦٨، ومن (Apruzzes et al., 2003) ثانية لدراسة ٧٣إلى 

العالقة بين متوسط زمن البقاء وسرعة دوران البريمة عند درجات ) ١٥(ويوضح الشكل . (2004

 ٣٠٠ إلى ١٠٠ حيث يالحظ إنخفاض متوسط زمن البقاء بزيادة السرعة من الحرارة المختلفة،

 . خطي عند درجات الحرارة المختلفةدقيقة وذلك عند درجات الحرارة المختلفة بشكل غير/لفة

، وقد يعود يتقارب متوسط زمن البقاء عند درجات الحرارة المختلفة  السرعةبزيادةويالحظ أنه 

 عند السرعة العالية  المادة المبثوقة قريبه في خواصها من مادة التغذيةالسبب وراء ذلك إلى خروج

التنبؤ بمتوسط زمن البقاء بإستخدام برنامج التحليل  وقد أمكن. ودرجة الحرارة المنخفضة

 عند ظروف التشغيل في المدى المستخدم في الدراسة من خالل العالقة الموضحة SPSSاإلحصائي 

، وكانت جميع ٠,٩٧بق النموذج مع البيانات الحقيقية بمعامل إرتباط قدره ، وقد تطا)٤(بالمعادلة 

  .الثوابت معنوية
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 ٧٧

3-6-3 101.108105.6410.9661.504261.570 nnTnTtm ×+×+−−=   )   ٤(  

  :حيث أن

mt= ثانية( متوسط زمن البقاء.(  

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n=دقيقة/لفة(بريمة  سرعة دوران ال.(  
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 ٧٨

 زمن البقاء، ومعدل البثق،  متوسط المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لكل من):٨(جدول 

وضغط التشغيل، والطاقة الميكانيكية النوعية، عند ومعدل فقد الرطوبة، معدل التغذية، و

  . للمادة المبثوقةظروف التشغيل المختلفة

ة الطاق
 الميكانيكية
 النوعية

كجم /كجول(
)من المنتج  

 ضغط

 التشغيل
 
 

)باسكال.ك(  

معدل فقد 
 الرطوبة

 
 

)ساعة/كجم(  

 معدل
 التغذية

 
 

)ساعة/كجم (  

 معدل
 البثق

 
 

)ساعة/كجم(  

متوسط 
 زمن البقاء 

 
 

)ثانية(  

 سرعة
 دوران
 البريمة

 
)دقيقة/لفة(  

 درجة
 حرارة
 التصنيع

 
)ْ م (  

٠,١٩±٦,٦  ٠,٤٦±٢ ٤٨٢,٦  ٠,٧٤±٣٦,٩  ١,٠٠±٣٤,٩  ١,٣٢±٦٦  ١٠٠ 
٠,١٠±٨,٢  ٠,١٩±٢,٣ ٤٨٢,٦  ٠,٣٧±٤٤,٦  ٠,٥٢±٤٢,٣  ٠,٤٤±٥٤  ١٥٠ 
٠,٢٥±٧,٤  ١,٠٤±٤,٢ ٤٨٢,٦  ١,٤٣±٦٦,٤  ٢,١٤±٦٢,٢  ٠,٧٧±٣٦  ٢٠٠ 
٠,٠٤±٤  ١,٠٤±٥,٨ ٤١٣,٧  ١,٣٠±١٠١  ١,٠٤±٩٥,٣  ٠,٣١±٢٤  ٢٥٠ 

٠,٠٦±٤,٥  ٠,٥٢±٥,٢ ٤١٣,٧  ١,٠٤±١٠٧,٥  ١,٢٨±١٠٢,٣  ٠,٢٢±٢٣  ٣٠٠ 

١٠٥ 

٠,١٧±٦  ١,٠٥±٤,٨ ٥٥١,٦  ٢,١٤±٤٣,١  ١,١٢±٣٨,٣  ٢,٧٢±٥٦  ١٠٠ 
٠,٢٤±٦,٧  ٠,٢٩±٥ ٥٥١,٦  ١,٦٠±٥٦,٨  ١,٨٤±٥١,٩  ١,٢١±٤٣  ١٥٠ 
٠,٣٧±٧,٥  ٠,٢٩±٦,٦ ٥٥١,٦  ٣,١٤±٦٧,٨  ٢,٩٧±٦١,٢  ١,٦٧±٣٦  ٢٠٠ 
٠,٠٧±٧,٣  ٠,٣٤±٨,٣ ٦٢٠,٥  ١,٠٣±٨٧  ٠,٧٣±٧٨,٨  ٠,٣٣±٢٨  ٢٥٠ 
٠,١٦±١٠,٥  ٠,٢٤±٧,٧ ٦٢٠,٥  ١,٢٤±٩٥,٨  ١,٣٢±٨٨,١  ٠,٣٣±٢٥  ٣٠٠ 

١١٥ 

٠,٢٦±٥,٥  ٠,٤٧±٧,٤ ٧٥٨,٤  ٢,٤٤±٤٩,٣  ١,٩٧±٤١,٩  ٢,٤٨±٤٩  ١٠٠ 
٠,١٧±٦,٧  ١,٠٩±٦,٩ ٨٢٧,٤  ٢,٢٩±٥٨,٣  ١,٢٩±٥١,٥  ١,٦٦±٤٢  ١٥٠ 
٠,١٢±٦,٤  ٠,٩٩±١٠ ٨٩٦,٣  ٢,٣٤±٨٢,٥  ١,٣٨±٧٢,٦  ٠,٨٢±٢٩  ٢٠٠ 
٠,٣٣±٩,٣  ٠,٨٩±٩,٧ ٨٢٧,٤  ٣,٦٨±٩٢,٤  ٢,٨٨±٨٢,٦  ١,٠٥±٢٦  ٢٥٠ 
٠,٠٩±٧,٤  ١,٠٨±١١,٣ ٧٥٨,٤  ٢,٠٨±١٠٤,٨  ١,١٩±٩٣,٦  ٠,٤٥±٢٣  ٣٠٠ 

١٢٥ 
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 ٧٩
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 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

ة)
انی

 (ث
ء 

بقا
 ال

من
 ز

سط
متو

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC
T1=105  ْC model
T2=115  ْC model
T3=125  ْC model

  
دوران البريمة عند وسرعة  زمن البقاء  متوسط العالقة بين):١٥ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية  (المختلفة درجات الحرارة

 ج الرياضيذو تبين النم والخطوط،مع اإلنحراف المعياري

  .))٤(معادلة 

  

 كما هو موضح في الجدول P<0.05تحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية أظهرت نتائج ال

 ويوضح .أن درجة الحرارة أثرت معنوياً على زمن البقاء وخاصةً عند السرعات المنخفضة )٩(

  .متوسط زمن البقاء على خفض اً معنوياًسرعة دوران البريمة تأثير لزيادةن أ )١٠(الجدول 
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 ٨٠

عند سرعة دوران البريمة  )ثانية ( زمن البقاء متوسطلىتأثير درجة الحرارة ع): ٩(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(الحرارة    درجة  
ب ٢٢,٥١ ج ٢٣,٩٤  أ ٣٦,٤٢  أ ٥٤,٢٣  أ ٦٥,٥٣   ١٠٥ 

أ ٢٥,٢٧ أ ٢٧,٨٢  أ ٣٥,٧٨  ب ٤٢,٦٢  ب ٥٦,٢٩   ١١٥ 
ب ٢٣,٠٩ ب ٢٦,٢٣  ب ٢٩,٣٥  ب ٤١,٥٣  ج ٤٩,٢٢   ١٢٥ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

٠,٠٥ (P<0.05).  

  

 زمن البقاء  متوسطعلى سرعة دوران البريمةتأثير ): ١٠(جدول 

  .المختلفة درجات الحرارةعند ) ثانية(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

              درجة
)مْ (الحرارة             

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة (البريمة  

أ ٤٩,٢٢ أ ٥٦,٢٩  أ ٦٥,٥٣   ١٠٠ 

ب ٤١,٥٣ ب ٤٢,٦٢  ب ٤٥,٢٣   ١٥٠ 
ج ٢٩,٣٥ ج ٣٥,٧٨  ج ٣٦,٤٢   ٢٠٠ 
د ٢٦,٢٣ د ٢٧,٨٢  د ٢٣,٩٤   ٢٥٠ 
هـ ٢٣,٠٩ د ٢٥,٢٧  هـ ٢٢,٥١   ٣٠٠ 

ف  تشير إلى وجود إختالعمود كل  في المتشابهة غيراألحرف* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ٨١

   على معدل البثق درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة تأثير٢-٣-٣

 يبقـى  اآلخر يتبخر والجزء    الماء من فتحة الباثق، فإن جزء من         المبثوق المنتجعند خروج   

 .عدل فقد الرطوبـة   بمقدار م  ولذلك فإن معدل البثق يكون أقل من معدل التغذية        .  المبثوق المنتجمع  

 ،سـاعة / كجم١٠٢,٣ و ٣٤,٩ مابين  تراوح في المدى متوسط معدل البثق    أن )٨(الجدول  ويوضح  

 ١١,٣ و  ٢ ومعدل فقد الرطوبة مابين      ساعة،/ كجم ١٠٧,٥ و   ٣٦,٩ومعدل التغذية في المدى مابين      

  .ظروف التشغيل المختلفةعند ساعة /كجم

  

  :معدل البثق

سرعة دوران البريمة عند درجات الحـرارة        و معدل البثق بين   عالقةال) ١٦(يوضح الشكل   

 معدل البثق بزيادة سرعة دوران البريمـة عنـد درجـات الحـرارة              إزدياد  يالحظ حيثالمختلفة،  

دقيقة عند درجة   / لفة ٢٠٠  أعلى من   معدل البثق عند السرعة     الزيادة العالية في   كما يالحظ  .المختلفة

  . عدم حدوث طبخ كامل للمادة المبثوقة إلىب وراء ذلكوقد يعود السب ْ م،١٠٥الحرارة 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٢
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ة)
اع

/س
جم

(ك
ق 

البث
ل 
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  م

 

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
ريمة عند درجات  العالقة بين معدل البثق وسرعة دوران الب):١٦ (شكل

الحرارة المختلفة، خطوط الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف 

  .المعياري

  

 من خالل العالقة الموضـحة  نبؤ بمتوسط معدل البثق عند ظروف التشغيل المختلفة    الت أمكن

، كما أن جميـع الثوابـت   )١٧( كما يتضح من الشكل  ٠,٩٧، وبمعامل إرتباط مقداره     )٥(بالمعادلة  

  .معنوية

nTnTnTmout
2-4-2 102.678106.7084.4491.192129.380 ×+×−++−=     )   ٥(  

  :حيث أن

outm= ساعة/كجم( معدل البثق.(  

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  
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 ٨٣

R2 = 0.97
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ئج

لنتا
ن ا

ق م
البث

ل 
عد

م

  
والنموذج ) النقاط( عالقة البيانات التجريبية لمعدل البثق ):١٧ (شكل

عند درجات الحرارة المختلفة، خطوط ) الخط(الرياضي 

  .الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري الخطأ

    

 حيث كان لتغير P<0.05حليل اإلحصائي عند مستوى معنوية نتائج الت) ١١(يوضح الجدول 

درجة الحرارة تأثيراً معنوياً على معدل البثق عند سرعة دوران البريمة المختلفة ماعدا السرعتين 

أن معدل البثق تأثر معنوياً بإرتفاع السرعة من ) ١٢(ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة٢٠٠ و ١٥٠

حيث يزداد معدل البثق بزيادة سرعة . ات الحرارة المختلفةدقيقة عند درج/ لفة٣٠٠ إلى ١٠٠

  .دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة
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 ٨٤

عند سرعة دوران ) ساعة/كجم(تأثير درجة الحرارة على متوسط معدل البثق ): ١١(جدول 

  .البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

ريمةسرعة دوران الب  

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
أ ١٠٢,٣٢ أ ٩٥,٢٥  ب ٦٢,١٨  ب ٤٢,٢٧  ج ٣٤,٩٠   ١٠٥ 

ج ٨٨,٠٨ ج ٧٨,٧٩  ب ٦١,١٧  أ ٥١,٨٦  ب ٣٨,٢٨   ١١٥ 
ب ٩٣,٥٧ ب ٨٢,٦٤  أ ٧٢,٥٥  أ ٥١,٤٧  أ ٤١,٨٩   ١٢٥ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية  *

٠,٠٥ (P<0.05).  

  

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط معدل البثق ): ١٢(جدول 

  .عند درجات الحرارة المختلفة) ساعة/كجم(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

  درجة                
)ْ م(الحرارة               

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

هـ ٤١,٨٩ هـ ٣٨,٢٨  هـ ٣٤,٩٠   ١٠٠ 

د ٥١,٤٧ د ٥١,٨٦  د ٤٢,٢٧   ١٥٠ 

ج ٧٢,٥٥ ج ٦١,١٧  ج ٦٢,١٨   ٢٠٠ 

ب ٨٢,٦٤ ب ٧٨,٧٩  ب ٩٥,٢٥   ٢٥٠ 
أ ٩٣,٥٧ أ ٨٨,٠٨  أ ١٠٢,٣٢   ٣٠٠ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ٨٥

  :معدل التغذية

مة عند درجات ل التغذية بزيادة سرعة دوران البريإزدياد معد) ١٨(يتضح من الشكل 

دقيقة / لفة٢٠٠كما يالحظ الزيادة العالية في معدل التغذية عند السرعة أعلى من . الحرارة المختلفة

  .ْ م١٠٥عند درجة الحرارة 
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T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
ريمة عند درجات  العالقة بين معدل التغذية وسرعة دوران الب):١٨ (شكل

خطوط الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف ، حرارة المختلفةال

  .المعياري

  

  التشغيلعند ظروفبمتوسط معدل التغذية التنبؤ ) ٦(يمكن من خالل العالقة التجريبية 

  . جميع الثوابت معنويةكما أن، ٠,٩٧وبمعامل إرتباط  المختلفة

352-3-3 10004.1105.962106.7331.712127.008 nnnTTmin
−×−×+×−+−=    )   ٦(  
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 ٨٦

  : أنحيث

inm= ساعة/كجم( معدل التغذية.(  

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  

  

مع النموذج الرياضي معادلة  لمعدل التغذية التجريبية البيانات توافق) ١٩(الشكل يوضح   

)٦(.  
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 النموذجو )النقاط ( لمعدل التغذيةالتجريبيةعالقة البيانات  ):١٩ (شكل

 عند درجات الحرارة المختلفة، خطوط )الخط (الرياضي

  .الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري
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 ٨٧

كان لتغير  حيث P<0.05تحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية نتائج ال) ١٣(يوضح الجدول 

 سرعة دوران البريمة عند في بعض الحاالت معدل التغذيةعلى  تأثيراً معنوياً درجة الحرارة

أن زيادة سرعة دوران البريمة أدى إلى زيادة معنوية في معدل ) ١٤(ويوضح الجدول . المختلفة

  .عند درجات الحرارة المختلفةالتغذية 

  

عند سرعة دوران ) ساعة/مكج (تأثير درجة الحرارة على متوسط معدل التغذية): ١٣(جدول 

  .البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
ب ٤٤,٦٠  ب٦٦,٤٢  أ١٠١,٠٣  أ١٠٧,٤٨  ١٠٥  ج٣٦,٩٢ 
أ ٥٦,٨٣  ب٦٧,٧٦  ج٨٧,٠٤  ب٩٥,٨٠  ١١٥  ب٤٣,٠٧ 

أ١٠٤,٨٣ أ ٨٢,٥٠  ب٩٢,٣٧  أ ٥٨,٣٣  أ٤٩,٢٥   ١٢٥ 
 ٠,٠٥ غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية األحرف* 

(P<0.05).  
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 ٨٨

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط معدل ): ١٤(جدول 

  .عند درجات الحرارة المختلفة) ساعة/كجم (التغذية

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

درجة                 
)ْ م(الحرارة              

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

هـ٤٩,٢٥  ١٠٠  هـ٣٦,٩٢  هـ٤٣,٠٧ 
د ٥٨,٣٣ د ٥٦,٨٣  د ٤٤,٦٠   ١٥٠ 

 ٢٠٠  ج٦٦,٤٢  ج٦٧,٧٦  ج٨٢,٥٠

 ٢٥٠  ب١٠١,٠٣  ب٨٧,٠٤  ب٩٢,٣٧
أ١٠٤,٨٣  ٣٠٠  أ١٠٧,٤٨  أ٩٥,٨٠ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥نوي عند مستوى معنوية مع

  

  :معدل فقد الرطوبة

العالقة بين معدل فقد الرطوبة وسرعة دوران البريمة عنـد درجـات            ) ٢٠(يوضح الشكل   

 .جة الحـرارة  درو السرعة    كل من  الحرارة المختلفة، حيث يالحظ إرتفاع معدل فقد الرطوبة بزيادة        

 تطـابق  حيث، )٧( الموضحة بالمعادلة  التجريبيةالعالقةمن خالل بمعدل فقد الرطوبة    يمكن التنبؤ   و

  .، وكانت جميع الثوابت معنوية٠,٩٣ مع البيانات الحقيقية بمعامل إرتباط مقداره  الرياضيالنموذج

( ) 26-3 10332.7103.224242.00.58356.589 nTnTnTmm outin
−×+×−++−=−  )٧(  

3610463.1 n−×−  
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 ٨٩

  : أنحيث

( )outin mm   ).ساعة/كجم( معدل فقد الرطوبة =−

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  

  

0
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14

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

ة)
اع

 س
جم/

(ك
بة 

طو
لر

د ا
 فق

دل
مع

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC
T1=105  ْC model
T2=115  ْC model
T3=125  ْC model

  
 العالقة بين معدل فقد الرطوبة وسرعة دوران البريمة عند ):٢٠ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية  (درجات الحرارة المختلفة

  تبين النموذج الرياضي والخطوط،حراف المعياريمع اإلن

  .))٧(معادلة 

  

كما هـو   إزداد معدل فقد الرطوبة بشكل معنوي بزيادة درجة الحرارة عند جميع السرعات             

سرعة دوران البريمة تأثيراً معنوياً علـى       ل أن فيوضح   )١٦( الجدول   أما. )١٥(موضح في الجدول    

  .د درجات الحرارة المختلفة عن في بعض الحاالتمعدل فقد الرطوبة
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 ٩٠

 عند سرعة )ساعة/كجم (تأثير درجة الحرارة على متوسط معدل فقد الرطوبة): ١٥(جدول 

  .دوران البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

البريمة سرعة دوران  
)دقيقة/لفة(  

)ْ م( الحرارة درجة  

ج ٢,٣٣  ج٤,٢٤  ب٥,٧٨  ج٥,١٦  ١٠٥  ج٢,٠٢ 
ب ٤,٩٧  ب٦,٥٩  أ٨,٢٥  ب٧,٧٢  ١١٥  ب٤,٨٠ 

أ١١,٢٦ أ ٦,٨٦  أ٩,٩٥  أ٩,٧٢   ١٢٥   أ٧,٣٦ 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 

  

 معدل فقد تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط): ١٦(جدول 

  . عند درجات الحرارة المختلفة)ساعة/كجم (الرطوبة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

درجة              
)ْ م(الحرارة             

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة (البريمة  

 ١٠٠  ج٢,٠٢  ج٤,٨٠   ب٧,٣٦
ب ٦,٨٦ ج ٤,٩٧  ج ٢,٣٣   ١٥٠ 

 ٢٠٠  ب٤,٢٤  ب٦,٥٩  أ٩,٩٥

 ٢٥٠  أ٥,٧٨  أ٨,٢٥  أ٩,٧٢
أ١١,٢٦ ب  أ٥,١٦  أ٧,٧٢   ٣٠٠ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ٩١

  ضغط التشغيلسرعة دوران البريمة على  درجة الحرارة و تأثير٣-٣-٣

 ٤١٣,٧مـابين    تراوح فـي المـدى       ة المبثوق للمادة ضغط التشغيل أن  ) ٨(يوضح الجدول   

 ضـغط    بـين  عالقـة ال) ٢١(يوضح الـشكل    و. عند ظروف التشغيل المختلفة    باسكال.ك ٨٩٦,٣و

ضغط التـشغيل   حيث يالحظ إرتفاع   .ريمة عند درجات الحرارة المختلفة    سرعة دوران الب  والتشغيل  

 مقارنـه بتـأثير   على ضغط التشغيللبريمة سرعة دوران االتأثير المحدود ل و بزيادة درجة الحرارة،  

  تطابق النموذج  حيث،  )٨(بضغط التشغيل بإستخدام المعادلة التجريبية       التنبؤيمكن  و. درجة الحرارة 

  .جميع الثوابت معنويةو ٠,٩٧كان معامل اإلرتباط و مع البيانات الحقيقية بشكل مقبول الرياضي

nTTnTnTP 232 10562.72.1291.742888.99471.98026625.804 −×−++−−=  )  ٨(  

  : أنحيث

P= باسكال.ك( ضغط التشغيل.(  

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  
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 ٩٢
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T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC
T1=105  ْC model
T2=115  ْC model
T3=125  ْC model

 

دوران البريمة عند درجات  وسرعة ضغط التشغيل العالقة بين ):٢١ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع  (المختلفة الحرارة

 ةمعادل  والخطوط تبين النموذج الرياضي،رياإلنحراف المعيا

)٨((.  

  

أن درجة الحرارة تتناسب طردياً مع ضغط التشغيل وذلك   التحليل اإلحصائي نتائجدلت

 .)١٧(كما هو موضح في الجدول متوقع بسبب كمية البخار المنتجه بسبب إرتفاع درجة الحرارة 

 عة دوران البريمة على ضغط التشغيلسررتفاع  أن هناك فروق معنوية إل)١٨(ويوضح الجدول 

  . عند درجات الحرارة المختلفةفي بعض الحاالت
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 ٩٣

عند سرعة دوران ) باسكال.ك (تأثير درجة الحرارة على متوسط ضغط التشغيل): ١٧(جدول 

  .البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(ة الحرارة درج  
ج ٤١٣,٧ ج ٤٨٢,٦  ج٤٨٢,٦  ج٤٨٢,٦  ج٤١٣,٧   ١٠٥ 
 ١١٥  ب٥٥١,٦  ب٥٥١,٦  ب٥٥١,٦  ب٦٢٠,٥  ب٦٢٠,٥

أ ٧٥٨,٤  ١٢٥  أ٧٥٨,٤  أ٨٢٧,٤  أ٨٩٦,٣  أ٨٢٧,٤ 

 ٠,٠٥ تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية مودعاألحرف غير المتشابهة في كل * 

(P<0.05).  

  

 ضغط التشغيل على متوسط سرعة دوران البريمةتأثير ): ١٨(جدول 

  . المختلفةالحرارة درجات عند )باسكال.ك(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)مْ (الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة (البريمة  

ج ٧٥٨,٤  ١٠٠  أ٤٨٢,٦  ب٥٥١,٦ 
 ١٥٠  أ٤٨٢,٦  ب٥٥١,٦  ب٨٢٧,٤

 ٢٠٠  أ٤٨٢,٦  ب٥٥١,٦  أ٨٩٦,٣

أ ٦٢٠,٥  ب٨٢٧,٤  ٢٥٠  ب٤١٣,٧ 
ج ٧٥٨,٤ أ ٦٢٠,٥   ٣٠٠  ب٤١٣,٧ 

 تشير إلى وجود إختالف عمود  كل في المتشابهة غيراألحرف* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ٩٤

  النوعية البريمة على الطاقة الميكانيكية سرعة دوران درجة الحرارة و تأثير٤-٣-٣

 ٤ عند ظروف التشغيل المختلفة في المدى مابين         ةلمبثوق ا للمادةيكانيكية النوعية   ت الطاقة الم  تراوح

وهذا المستوى من الطاقة يعتبر صغير      . )٨(كما هو مبين بالجدول      من المنتج  كجم/جول ك ١٠,٥ و

 ٤٢٤ و   ٤٠٦عند مقارنتها بالطاقة الميكانيكية النوعية لمنتجات أخرى حيث كانت في المدى مابين             

 ,.Ilo et al)  لدراسةكجم/ كجول١٣٩٠ إلى ٣٥٠، ومن (Su and kong, 2007) م لدراسةكج/كجول

 عالقةال) ٢٢(يوضح الشكل  و.(Guha et al., 2003)  لدراسةكجم/ كجول١٠٨٣ إلى ٩، ومن (1999

يالحـظ  حيث   .ريمة عند درجات الحرارة المختلفة    سرعة دوران الب  و الطاقة الميكانيكية النوعية     بين

 دقيقة وذلك عنـد درجتـي     / لفة ٣٠٠إلى   ١٠٠الطاقة الميكانيكية النوعية بزيادة السرعة من        إزدياد

تزداد الطاقة الميكانيكية النوعية بزيـادة      ْ م   ١٠٥ عند درجة الحرارة     ، بينما م ْ ١٢٥ و ١١٥الحرارة  

 ٣٠٠ إلـى    ٢٠٠الـسرعة مـن      ثم تعاود اإلنخفاض بزيادة      دقيقة/ لفة ١٥٠ إلى   ١٠٠السرعة من   

    . للمادة المبثوقة كامل عدم حدوث طبخ إلى وقد يعود السبب وراء ذلك،قيقةد/لفة
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 ٩٥
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T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

 

النوعية وسرعة دوران البريمة  العالقة بين الطاقة الميكانيكية ):٢٢ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج  (الحرارة المختلفة درجات عند

  .)التجريبية مع اإلنحراف المعياري

  

د سرعة طاقة الميكانيكية النوعية عنلتأثير درجة الحرارة على متوسط ا) ١٩(ين الجدول يب

لطاقة درجة الحرارة على ارتفاع  إلأن هناك فروق معنويةيالحظ دوران البريمة المختلفة، حيث 

 ويوضح الجدول .دقيقة/ لفة٢٠٠ و ١٥٠ السرعتين اماعد  جميع السرعاتالميكانيكية النوعية عند

 تأثيراً معنوياً على الطاقة دقيقة/ لفة٣٠٠ إلى ١٠٠ من سرعة دوران البريمةتغير ل أن )٢٠(

  .عند درجات الحرارة المختلفة  في بعض الحاالتالميكانيكية النوعية
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 ٩٦

 من كجم/كجول (تأثير درجة الحرارة على متوسط الطاقة الميكانيكية النوعية): ١٩(جدول 

  . عند سرعة دوران البريمة المختلفة)نتجالم

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
ج ٤,٥٠ ج ٤,٠٣  أ ٧,٤٠  أ ٨,١٧  أ ٦,٦٠   ١٠٥ 
أ ١٠,٤٥ ب ٧,٣٠  أ ٧,٥٤  ب ٦,٧١  ب ٦,٠٢   ١١٥ 
ب ٧,٣٨ أ ٩,٢٩  ب ٦,٣٥  ب ٦,٦٦  ج ٥,٥٠   ١٢٥ 

كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية األحرف غير المتشابهة في * 

٠,٠٥ (P<0.05).  

  

الطاقة على متوسط سرعة دوران البريمة تأثير ): ٢٠(جدول 

عند )  من المنتجكجم/كجول (الميكانيكية النوعية

  .المختلفةدرجات الحرارة 

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)مْ (الحرارة   

دورانسرعة   
)دقيقة/لفة (البريمة  

د ٥,٥٠ د ٦,٠٢  ج ٦,٦٠   ١٠٠ 
ج ٦,٧١ ج ٦,٦٦  أ ٨,١٧   ١٥٠ 

ج ٦,٣٥ ب ٧,٥٤  ب ٧,٤١   ٢٠٠ 

أ ٩,٢٩ ب ٧,٣٠  هـ ٤,٠٣   ٢٥٠ 
ب ٧,٣٨ أ ١٠,٤٥  د ٤,٥٠   ٣٠٠ 

 تشير إلى وجود إختالف عمود  كل في المتشابهة غيراألحرف* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٧

   CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  الخالصة والتوصيات ٤-٣

اسة في أن درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة أثرتا          يمكن تلخيص نتائج هذه الدر      

 ثانية، ومعدل البثق مابين     ٦٦ و   ٢٣على ظروف التشغيل حيث كان مدى متوسط زمن البقاء مابين           

ـ     / كجم ١٠٢,٣ و   ٣٤,٩ باسـكال، والطاقـة    . ك ٨٩٦,٣ و   ٤١٣,٧ابين  ساعة، وضغط التـشغيل م

  .كجم/ كجول١٠,٥ و ٤الميكانيكية النوعية مابين 

دراسة معـدل البثـق   ، وكذلك زمن البقاء توزيع ظروف التشغيل علىيوصى بدراسة تأثير    

  .المتحكم به على ظروف التشغيل
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 ١٠١

        INTRODUCTION                                     المقدمة           ١-٤

 الداخلة في عمليـة البثـق وكـذلك     الخام الموادبنوع ونسبتتأثر خصائص المنتج النهائية    

ومن المهم معرفة بعض خصائص المنتج النهائي في عملية         . ظروف تشغيل الباثق وتصميمه   تغير  ب

 ،محافظة عليها في مرحلة اإلنتاج الـصناعي      على األقل ال  اج شبه الصناعي وذلك لتحسينها أو       اإلنت

 المحتوى الرطـوبي،  ،النشاط المائي،  الظاهريةالكثافة( الطبيعية    الهامة الخواص  الخواصومن هذه   

تحليـل القـوام    و ،) المـاء   في ذوبانيةال ودليل إمتصاصية الماء،    دليل(، والخواص الوظيفية    )اللون

ركيـة، والرجوعيـة، والتـصمغ،      لتماسـك، والزنب  اواإللتصاق،  و ،الصالبةالتقصف، و  (القطاعي

معرفة الكثافة في عملية بثق المنتجات الغذائية لها أهمية بالغـة عنـد              فعلى سبيل المثال     .)والمضغ

 المستهلكة إلنتـاج المـادة الغذائيـة        إجراء حسابات الطاقة الميكانيكية النوعية لمعرفة كمية الطاقة       

  .التعبئة والنقل ، وكذلك في عملياتبالباثق الحراري

النسبة بين بخار الماء للمحتوى المائي في الغذاء إلى بخـار المـاء         على  النشاط المائي    يدل

مقـدار   قيمتة بين الصفر والواحد الصحيح، وتعتبر مؤشر ل        تتراوح، و النقي عند نفس درجة الحرارة    

فعن طريق التحكم بدرجة    . ئيةفي المادة الغذا   الميكروبيوالنشاط  الماء المتوفر للتفاعالت الكيميائية،     

. النشاط المائي للمادة الغذائية يمكن خفض النشاط الميكروبي، والحيوي، واإلنزيمـي فـي الغـذاء              

نشاط المائي فـي    وبشكل عام فإن األحياء الدقيقة تنشط بشكل كبير في المادة الغذائية عندما يكون ال             

لسكريات المرتفعة تستطيع أن    المحبة ل بالرغم من أن بعض سالالت الخمائر       ،  ٠,٩١-٠,٨٠الحدود  

  .(Kaler, 1975) ٠,٦٥تنمو على درجة نشاط مائي أقل من 

 من حيث تأثيرها على سعة الباثق، فالمادة        المحتوى الرطوبي ذا أهمية قصوى    تُعتبر معرفة   

اقة  الط ل من ذات المحتوى الرطوبي العالي لها مقاومة إحتكاك أقل وبالتالي تزيد من سعة البثق وتقل             

  . وهذا ينعكس على جودة المنتج النهائي،اعد على إستقرار معدل البثق للمنتجتسمما المستهلكة 
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 ١٠٢

ونظراً .  كأحد خصائص الجودة    للمنتجات الغذائية   الهامة يعتبر اللون أحد الخواص الطبيعية    

  .ن المنتجيحدث تغير للو هلتعرض المادة الغذائية لدرجات الحرارة العالية أثناء عملية البثق فإن

 من  كمية كبيرة  عند إضافة    إنتفاخه بعد    النشأ متصاصية الماء الحجم الذي يشغله    يقيس دليل إ  

 . بالماءاظويعطي دالله على مقدرة المادة الغذائية على اإلحتف (Mason and Hoseney, 1986) الماء،

 ,.Kirby et al)  للنشأئية لتحلل المكونات الجزيكمؤشر الماء عادةً  فيذوبانيةالدليل في حين يستخدم 

دليـل إمتـصاصية المـاء ودليـل       و .ويعطي دالله على مدى قابلية المادة للذوبان في الماء         (1988

  .لنسبة لمضغ وعلج المادة الغذائية وتفككها أثناء تناولهابا هامان  الماء فيذوبانيةال

يعتمـد  للمادة التي   يحدد تحليل القوام القطاعي للمادة الغذائية بعض الخصائص الموضوعية          

أن القياس الحسي يعتمد على تقدير األشخاص، وبالتـالي  حيث  .للمنتج الغذائي المستهلكقبول  عليها  

 فقـد قامـت الباحثـة     لـذا   . فهو غير ثابت من شخص آلخر أو عند تكرار القياس لنفس الشخص           

(Szezesniak, 1963)ـ أقترو الناتجـة  والمعلومـات  القيـاس   تقنيةيبسال بتوحيد أ  خـصائص  تح

ألخطاء الناتجة   وتم إستخدام القياس الموضوعي عن طريق أجهزة قياس لتالفي ا          .موضوعية للقوام 

ونظراً لإلهتمام الكبير في قياس خواص القوام فقد تم تصميم عدة أجهزة تعتمـد              . عن التقييم الحسي  

 تـسمى العـضة     الدورة األولى للكبس  . فك اإلنسان لعلج ومضغ الغذاء    دورتين للكبس تحاكي    على  

 القوام إلـى    جهاز قياس بهاتين الدورتين   تسجل  و. األولى والدورة الثانية للكبس تسمى العضة الثانية      

يقوم برسم القوة مع الزمن أو التشوة مع إيجـاد الحـسابات الخاصـة               الذي برنامج الحاسب اآللي  

مـن   ةالمستنبط ي القطاع  القوام تحليلتشمل خواص    .)٢٣( كما هو موضح بالشكل      بخواص القوام 

  . والخواص الثانوية الخواص األساسيةعلى ،(Bourne, 2007)منحنى القوة والزمن 
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 ١٠٣

  : لتحليل القوام القطاعيالخواص األساسية

وهي القوة التي يحدث عندها أول تكـسر        : )Fracturabilityأو التكسير   ( (Brittleness) التقصف -١

  .)نيوتن ( ووحدتهصفةواضح في منحنى العضة األولى للمواد المتق

 تعبر عن القوة القصوى لتحمل المادة عند الكبس خالل العضة االولـى           : (Hardness) الصالبة -٢

  .)نيوتن(تها ووحد

وهي تعبر عـن    . (A3) وتعبر عن المساحة السالبة للعضة األولى     : (Adhesiveness) اإللتصاق -٣

  ووحدتـه لغذائية وسطح القرص اإلسطوانيالجهد الالزم للتغلب على قوى الجذب بين سطح العينة ا 

  .)ثانية.نيوتن(

 إلـى   (A2) العضة الثانيـة   أثناءهوالنسبة بين مساحة القوة الموجبة      : (Cohesiveness) التماسك -٤

ويمثل التماسك قوة اإلرتباط الداخلية المكونة لجسم       . (A1)  األولى  العضة أثناءمساحة القوة الموجبة    

  .)بدون وحدة (العينة

تعبر عن معدل رجوع المـادة المـشوهة إلـى    : )Elasticityالمرونة  ( (Springiness) الزنبركية -٥

 علـى زمـن     (T2) وتقاس بزمن الوصول إلى قمة العضة الثانيـة       . حالتها األصلية بعد زوال القوة    

  .)بدون وحدة ((T1) الوصول إلى قمة العضة األولى

  

 :هيفام القطاعي لتحليل القو) المشتقة(أما الخواص الثانوية 

تعبر عن قدرة العينة على إستعادة حجمها وشكلها بعد زوال الحمـل            : (Resiliance) الرجوعية -١

ويمكن حسابها كنسبة للمساحتين وهي المساحة الناتجة من النقطة التي يرجـع فيهـا           . عليها مباشرةً 

 على  (A4) احة الموجبة قرص المكبس من العضة األولي إلى نقطة التقاطع مع المحور السيني للمس           

  .)بدون وحدة ((A5) المساحة الثانية وهي الناتجة عن العضة األولى
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 ١٠٤

الـة  وهي الطاقة الالزمة لفصل مكونات المنتج شبه الصلب إلـى الح          : (Gumminess) التصمغ -٢

  .)نيوتن ( ووحدتهوالتماسكالصالبة   ناتجوهي .فيها جاهزاً للبلعيكون التي 

وهي الطاقة الالزمة لمضغ منتج غذائي صلب للحالة التي يكـون فيهـا          : (Chewiness) المضغ -٣

  .)نيوتن ( ووحدتهوهي ناتج التصمغ والزنبركية. جاهزاً للبلع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .(Bourne, 2007)  المنحني النموذجي لتحليل القوام القطاعي):٢٣ (شكل

  

  

  

  

  

  

 

    

(A4/A5) 

A5 

A1 
A2 

0  
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  وتحليل القـوام القطـاعي     واص الطبيعية والوظيفية  تشير عدد من الدراسات إلى أهمية الخ      

تطوير مركب اللوبيـا   ب Pelembe et al., (2002)على خواص المنتج المبثوق، فعلى سبيل المثال قام

 عالي البروتين لمخلوط الذرة البيضاء واللوبيا       والذرة البيضاء الغنية بالبروتين إلنتاج الثريد الفوري      

ْ م، وسـرعة    ١٦٥  و ١٣٠  عند حرارةالدرجة   تم ضبط    حيث.  البريمة ثنائيبإستخدام باثق حراري    

  منمحتوى كل من ال   من اللوبيا زيادة في    ةالنسب زيادة    عن دقيقة، ونتج / لفة ٢٠٠دوران البريمة عند    

 زيادة درجة حـرارة     أما . الماء ية في ذوبانودليل ال  الماء   يةمتصاصودليل إ اللون األصفر    و البروتين

وقـد  . ى إنخفاض في دليل إمتصاصية الماء، وزيادة في دليل الذوبانية فـي المـاء     فقد أدت إل   البثق

 ١٠ و ٨، ودليل الذوبانية في المـاء مـابين   ٪٩ و ٧تراوح دليل إمتصاصية الماء في المدى مابين  

، ومركبة  ٤ إلى   ٠,٦٩- من   (*a)، ومركبة اللون    ٨٣ إلى   ٦٠ من   (*L)جم، ومركبة اللون    ١٠٠/جم

 المعالجة الحرارية الميكانيكية للـب  Rouilly et al., (2006)درس  كما .١٦ إلى ١٠ من (*b)اللون 

 التصنيع  حرارةة ثابتة، بينما تراوح مدى درجة       وقد تم بثق لب بنجر السكر عند سرع       . بنجر السكر 

 بإرتفاع درجة الحـرارة بينمـا       (*a) و   (*L)وقد لوحظ إنخفاض مركبة اللون      . ْ م ١٢٣  و ٧٢مابين  

 (*a)، ومركبة اللون    ٧٣ و   ٥٥ مابين   (*L)وقد تراوح مدى مركبة اللون      . (*b) مركبة اللون    إرتفعت

  .١٢  و٩ مابين (*b)، ومركبة اللون ٣,١٢  و٠,٢٠مابين 

 والمحتـوى   دوران البريمة درجة حرارة الباثق وسرعة تأثير Rueda et al., (2004)درس

، بإستخدام باثق حراري أحادى البريمـة       ة المنتج وصالب الماء   يةمتصاصللمادة على دليل إ   الرطوبي  

 ْ م،١٦٥  إلـى ١٣٥مـن   في المدىحرارة ال وتراوحت درجة . لبثق دقيق الصويا الخالي من الدهن     

٪ ٢٧ إلى ٢١من   مـادة التغذية  ورطوبة   دقيقة،/ لفة ١٩٠ إلى   ١١٠لبريمـة من   ة دوران ا  ـوسرع

 البريمـة    دوران ة حرارة الباثق وسـرعة    وقد عملت الزيادة المستمرة في درج     . على أساس رطب  

 وقـد تـراوح مـدى دليـل         .في دليل إمتصاصية الماء وكذلك دليل الذوبانية في الماء        على زيادة   
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 ١٠٦

 .٪٢٢,٤  و ٢٠,٥، بينما تراوح دليل الذوبانية في الماء مابين         ٪٦,٢ و   ٥,٦إمتصاصية الماء مابين    

صالبة المنتوجات   إلى زيادة    وران البريمة الزيادة المستمرة في درجة الحرارة وسرعة د       عملت   كما

تـم صـنع    Yuan-Huilin et al., (2002)ة سادروفي  . نيوتن٣٤ إلى ١٦من وكان مداها  ،المبثوقة

يق إستخدام جهاز بثـق      من األرز المخمر من دقيق األرز المطحون أو البني اللون عن طر            كريات

ـ   حيث تم ضبط رطوبة التغذيـة      ،ثنائي البريمة حراري    ٪ علـى أسـاس رطـب،      ٢٠  و ١٥ د عن

وقد أدت زيـادة سـرعة   . دقيقة/ لفة٢٥٠ و ٢٠٠ دوران البريمة في المدى مابين  سرعةتراوحت  و

دوران البريمة وإنخفاض رطوبة التغذية إلى إنخفاض في دليل إمتصاصية المـاء وإرتفـاع دليـل                

ية إلى إنخفـاض الكثافـة      الذوبانية في الماء، وكما أدت زيادة سرعة دوران البريمة ورطوبة التغذ          

 وإنخفـاض مركبـة     (*L)أما زيادة المحتوى الرطوبي فقد أدى إلى زيادة مركبة اللـون            . الظاهرية

، ودليل الذوبانية في الماء     ٪١٤ و   ٢وقد تراوح دليل إمتصاصية الماء في المدى مابين         . (*a)اللون  

 مـابين  (*L)، ومركبة اللون ٣سم/ جم٠,٤٤ إلى   ٠,٠٥٨ ٪، والكثافة الظاهرية من      ٧٣ و   ١٦مابين  

  .١٨ و ١٢ مابين (*b)، ومركبة اللون ١٠  و٤ مابين (*a)، ومركبة اللون ٨٤ و ٧٦

 تأثير سرعة دوران البريمة وإضافة الحبوب المـستهلكة  ,.Ainsworth et al (2007)درس 

ـ             ص بإسـتخدام   بعد التخمر على الخواص الوظيفية والغذائية لبثق الوجبات الخفيفة الناتجة من الحم

 ٣٠٠  و ١٠٠وتراوحت سرعة دوران البريمـة فـي المـدى مـابين            . باثق حراري ثنائي البريمة   

 على أسـاس  ٪١٢رطوبة التغذية عند ْ م، و ١١٠ و   ٨٠ درجة الحرارة عند     ضبطدقيقة، وقد تم    /لفة

ة  وقد لوحظ أن الكثافة الظاهرية تزداد بزيـادة الـسرع          .ساعة/ كجم ٤٢ ، ومعدل التغذية عند   رطب

كما أن زيادة سرعة دوران البريمة وإنخفاض نسبة إضـافة  . وإضافة الحبوب المستهلكة بعد التخمر   

 .الحبوب المستهلكة بعد التخمر أديا إلى زيادة في دليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية فـي المـاء       

 إلـى   ٤ من دليل إمتصاصية الماء  و،  ٣م/كجم ٨٩٠إلى   ١٢٠من   الظاهرية    الكثافة  مدى وقد تراوح 
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 ١٠٧

وقد تـراوح مـدى     . ٪١٠ و ٦جم للمادة الصلبة الجافة، ودليل الذوبانية في الماء مابين          / جم جل  ٧

 مـن  (*b)، ومركبة اللون ٧- إلى ١٢- من   (*a)، ومركبة اللون    ٦٥ إلى   ٥٢ من   (*L)مركبة اللون   

سـرعة   تأثير معدل التغذية والمحتـوى الرطـوبي و  Ding et al., (2005)درس  كما .٢١ إلى ١٣

. دوران البريمة ودرجة الحرارة على خواص مبثوق األرز بإستخدام باثق حراري ثنـائي البريمـة              

٪ ٢٢ و   ١٤ساعة، والمحتوى الرطوبي مابين     / كجم ٣٢ و   ٢٠وقد تراوح مدى معدل التغذية مابين       

 ١٠٠دقيقة، ودرجة الحـرارة مـابين       / لفة ٣٢٠  و ١٨٠على أساس رطب، وسرعة البريمة مابين       

وقد عملت الزيادة في درجة الحرارة على إنخفاض الكثافة الظاهرية ودليل إمتـصاصية             . م ْ ١٤٠و

بينما لم يكن هناك ثأثيراً ظاهراً لـسرعة دوران البريمـة   . الماء، وزيادة في دليل الذوبانية في الماء  

 ٣٥٠ و ١٠٠وقد تراوح مدى الكثافة الظاهرية فـي المـدى مـابين           . على خواص المنتج المبثوق   

وقـد   .٪٣٠ و  ٢٢، ودليل الذوبانية في الماء مابين       ٪٧ إلى   ٥، ودليل إمتصاصية الماء من      ٣م/كجم

وقد أدت زيادة درجة الحرارة إلى إزدياد       .  نيوتن ٧٧ إلى   ١١تراوحت قيمة الصالبة في المدى من       

  .الصالبة

رز  وجبة غذائية من حبيبـات الـذرة واأل  Boonyasirikool and Charunuch, (2000)طور 

المجروش بواسطة الطبخ بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عنـد               

  التصنيع  درجة الحرارة  وعنددقيقة،  / لفة ٣٠٠٪ على أساس رطب، وسرعة دوران البريمة عند         ١٦

 (*L)لتر، ومركبة اللـون  / جم١٠٤ و ٧٤وقد تراوح مدى الكثافة الظاهرية مابين    . ْ م ١٥٨ و ١٥٦

 مـابين  (*b)، ومركبة اللـون  ٣,٧٦ و ٠,٣٦ مابين (*a)، ومركبة اللون ٩٢ و ٨٧في المدى مابين  

 تم بثق خلطات مصنوعة من دقيق األرز والحبوب عالية Ilo et al., (1999)وفي دراسة . ٣٤ و ١٣

  بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة، ودراسة تـأثير محتـوى          (Amaranth)المحتوى من البروتين    

الحبوب عالية المحتوى من البروتين على الخواص الوظيفية للمادة المبثوقة، حيث تراوحت سـرعة        
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ْ م،  ١٩٠ و   ١٥٠دقيقة، ودرجـة الحـرارة مـابين        / لفة ٨٢ و   ٥٨دوران البريمة في المدى مابين      

وقد تراوحت الكثافة الظاهرية فـي المـدى        . ٪ على أساس رطب   ١٦ و   ١١ورطوبة التغذية مابين    

 ٠,٦ مـابين  (*a)، ومركبة اللـون  ٩٠  و٨٨ مابين (*L)، ومركبة اللون ٣م/ كجم٢٢٦  و٩٩مابين  

درس كمـا    .١٧ و   ٨ مابين   (ΔE)، والتغير الكلي للون     ١١ و   ٩ مابين   (*b)، ومركبة اللون    ١,١٧و

Altan et al., (2008) تأثير فضالة الطماطم (Tomato Pomace)  ودرجة الحرارة، وسـرعة دوران 

وتراوحـت درجـة    . لى الخواص الطبيعية والحسية بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة        البريمة ع 

دقيقـة،  / لفة ٢٠٠  و ١٥٠ن البريمة مابين    ْ م، وسرعة دورا   ١٦٠ و   ١٤٠الحرارة في المدى مابين     

وقد لوحظ إنخفاض الكثافة الظاهرية بزيادة درجة الحرارة، لم         . ٪١٠ إلى   ٢وفضالة الطماطم مابين    

كما أدت زيادة نسبة فضالة الطمـاطم  .  تأثير لسرعة دوران البريمة على الكثافة الظاهريةيكن هناك 

وقد تراوح  . (*L) والتغير الكلي للون، وإنخفاض مركبة اللون        (*a) و   (*b)إلى إرتفاع مركبتي اللون     

، ٧٦ و ٦٦ مـابين   (*L)، ومركبـة اللـون      ٣سـم / جم ١,١١ و   ٠,٣٧مدى الكثافة الظاهرية مابين     

 (ΔE)، والتغير الكلي للون     ٢٦ و   ١٦ مابين   (*b)، ومركبة اللون    ١٣ و   ٣ مابين   (*a)ركبة اللون   وم

  . نيوتن٣٠ و٦الصالبة مابين و .١٠ و ٦مابين 

عاد  ثنائي البريمة إلنتاج خوخ جديد م باثق حراريMcHugh and Huxsoll, (1999)إستخدم 

ْ م،  ٨٠ و   ٥٥حـرارة مـابين     الدرجـة   دى   م وتراوحت.  ومواد هالمية من النشاء والخوخ     هيكلته

وقد أظهرت النتائج أنه عند زيادة المحتوى       . دقيقة/ لفة ١٥٠وسرعة دوران البريمة تم ضبطها عند       

وقـد  . الرطوبي تزداد الصالبة، بينما أدت زيادة درجة الحرارة إلى إزدياد في اإللتصاق والتماسك            

، والتماسـك مـن     ٠,٧٦ إلـى    ٠,٣ركية من    نيوتن، والزنب  ١٥٧ إلى   ١٦تراوح مدى الصالبة من     

 Stojcesk et al., (2007) كمـا درس  . جول٠,٠٢ و ٠,٠٠٠٠٢مابين  ، اإللتصاق٠,٢٦ إلى ٠,١٣

تأثير مخلفات صناعات التخمر، ونشاء الذرة، وسرعة دوران البريمة علـى الخـواص الطبيعيـة               

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٩

وتراوحت درجة الحرارة في    .  البريمة والغذائية للوجبة الخفيفة المبثوقة بإستخدام باثق حراري ثنائي       

دقيقة، ونسبة إضـافة    / لفة ٣٥٠ و   ١٥٠ْ م، وسرعة دوران البريمة مابين       ١٢٠ و   ٨٠المدى مابين   

وقد لوحظ إنخفاض الصالبة بزيـادة سـرعة دوران         . ٪٣٠ و   ١٠مخلفات صناعات التخمر مابين     

  . نيوتن٣٣ و ٦وتراوح مداها مابين . البريمة

دراسة تأثير درجة حرارة التصنيع وسـرعة دوران بريمـة البـاثق            ى  الجزء إل يهدف هذا   

الكثافـة  (  الخـواص الطبيعيـة    اًتحديـد ، و  الهامة لمنتج ثريد التمر    الحراري على بعض الخواص   

، )، والتغير الكلـي للـون      ومركبات اللون األساسية    المحتوى الرطوبي،  الظاهرية، والنشاط المائي،  

  . القطاعيتحليل القوامو ،) الماء فيذوبانيةالصية الماء، ودليل دليل إمتصا(والخواص الوظيفية 
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 ١١٠

   المواد وطرق العمل٢-٤

 تمثلـت   التغذيةمادة  مقادير   و ،)٢(تجهيز خلطة ثريد التمر في الفصل        طريقة   وصفسبق  

  سـكر  ٪٣,٧،  )من دسم حليب األبقـار     (ة مهدرج دهون ٪٢,٧،   المحمص  القمح  دقيق ٪٢١,٤في  

  بقـري   حليـب  ٪٤,٦ مسحوق الهيل،    ٪٠,٣ ماء مضاف،    ٪٣٦,١جينة تمر،    ع ٪٣٠,٤،  السكروز

تـم  قـد   و. )الـصوديم  كلوريد( طعام    ملح ٪٠,٤ لسيثين،   ٪٠,١نيال،  ا ف ٪٠,٣،   كامل الدسم  مجفف

 :خمس سرعات للبريمـة عند و) ْ م١٢٥،  ١١٥،  ١٠٥ (:حرارةللإجراء التجارب عند ثالثة درجات      

يل تم جمع ثالث عينات عند كـل ظـروف التـشغ        و). ةدقيق/ لفة ٣٠٠،  ٢٥٠،  ٢٠٠،  ١٥٠ ،١٠٠(

 ٣( عينـة    ٤٥ كان مجموع عينات التجارب الكلية       وقد،  التغذيةمادة  باإلضافة إلى ثالث عينات من      

 .ثالث عينـات لمـادة التغذيـة    باإلضافة إلى  ) سرعات للبريمة  ٥×  درجات حرارة    ٣× تكرارات  

ومن ثم   ،وضع اإلستقرار  إلى   يصل الباثق لى أن   لخلطة في قادوس التغذية بإستمرار إ     حيث غُذيت ا  

  . العينات إلجراء عمليات القياس المختلفةأخذ

  

   طرق القياس١-٢-٤

اللون بالطريقة  مركبات   و  والمحتوى الرطوبي  قيس كل من الكثافة الظاهرية والنشاط المائي      

 ن إجراء التجربـة  ساعات م٣ بعد مرور   لعيناتل قياسال عملية   ت، وقد تم  )٢(المذكوره في الفصل    

تـم  و،   من بداية إجراء التجربة     ساعات خمس التتجاوز    زمنية  وفي فترة  وعند درجة حرارة الغرفة   

  الكلـي  تم حساب التغيروقد ،إلجراء القياسات المختلفة عليها  في عبوات محكمة الغلق   العينات حفظ

  .(Altan et al., 2008) التالية من خالل العالقة للون

  

        ( ) ( ) ( )2**2**2**
ooo aabbLLE −+−+−=∆    )      ٩(  
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 ١١١

  : أنحيث

E∆=      حيـث تمثـل   ط مركبات اللون األساسيةيخل( التغير في قيمة اللون الكلي للمادة المبثوقة ،L* 

 درجـة اإلخـضرار    *a درجـة اإلصـفرار واإلزرقـاق، و         *b، و   درجة اإلبيضاض واإلسـوداد   

  ).واإلحمرار

*** ,, abL=  ة المبثوقللمادةمركبات اللون األساسية.  

*** ,, ooo abL= مركبات اللون األساسية لمادة التغذية.  

  

جـم   ١٠ بوزن مقدار    (WSI) الماء    في ذوبانيةالودليل   (WAI)س دليل إمتصاصية الماء     ِقي

 ثانية في   ٧٠مدة  ا ميكانيكياً ل   مل من الماء المقطر، ويتم خلطه      ١٠٠، ومن ثم إضافة     (M)من العينة   

 M) خالط
O) (Solubility Index Mixer No.24295-817) . مركـزي إسـتخدام جهـاز طـرد    بعد 

(Heraeus Christ Gmbh, Model JJ3  No.65631, Germany)دقيقـة لمـدة   / لفة٤٥٠٠عة  عند سر

لمـادة  الوزن الجاف ل  يتم تحديد   و ،(M2) يتم وزن المادة المترسبة      حيث.  لفصل المستعلق   دقيقة ٢٠

 على ،(FW Binder, Model  No.87073, Germany)في فرن تجفيف   وذلك بتجفيفها(M1)المترسبة 

ـ  المادة الصلبة    وزن كما يتم حساب      ساعة، ٢٤ لمدة   م ْ ١٠٥درجة حرارة     (M3) األساسـية  ةالجاف

  :وذلك بإستخدام المعادلة التالية

( )wo XMM −×= 13   )         ١٠(    

  :حيث أن

wX = كسر عشري(المحتوى الرطوبي على أساس رطب.(  
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 ١١٢

 Gujral)  من خالل العالقة التاليـة  الماء فيذوبانيةال ودليل يتم تقدير دليل إمتصاصية الماء   

et al., 2001).  

[ ]
3

12

M
MM

WAI
−

=            )١١(  

  .ل العالقة التالية الماء من خال فيذوبانيةالفي حين يتم تحديد دليل 

   [ ]
100

3

13 ×
−

=
M

MM
WSI           ) ١٢(  

    

لقياس  (Stable Micro System, surrey, England) جهاز تحليل القوام القطاعيإستخدم 

بعمل ) ٢٤(في الشكل  هو موضح  كما(SMSP/75)  بشكل إسطوانيحيث يقوم الكابستحليل القوام 

 من ٪٢٥أي حتى  (٪٧٥ وإحداث تشوه بها حتى مسافة ثانية/م م١,٥ الجهد على العينة عند سرعة

، ثم تزاح القوة ) سم١,٢ وقطرها سم ١  =٪١٠٠ العينة إسطوانية الشكل إرتفاعهاالقاعدة حيث أن 

وتسمى العضة األولى، ثم تكرر عملية الكبس وتسمى العضة . برفع الكابس إلى وضعه اإلبتدائي

من المنحنيين المتحصل عليهما من هذا اإلختبار يتم حساب . الثانية وهى مشابهه للعضة األولى

  . القوام القطاعيتحليل لعينة صورة) ٢٥( ويوضح الشكل .خواص القوام القطاعي

  

 

   

  

  

  .القطاعي  القوامتحليل عينةل صورة ):٢٥ (شكل      . الكابس اإلسطواني):٢٤ (شكل    
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 ١١٣

   التحليل اإلحصائي٢-٢-٤

 وفقاً لطريقة تحليل التباين وإستخدام إختبـار  SAS, (2001)تم إستخدام البرنامج اإلحصائي 

كما تم إستخدام برنامج التحليـل       و .٪ لتحليل التباين  ٥ عند مستوى معنوية     (LSD)أقل فرق معنوي    

 درجـة  صف مدى تأثير تن أن التي يمكةرياضيالذج نماال وذلك إلستنباط SPSS, (1998)اإلحصائي 

  .تحليل القوام القطاعيخواص الخواص الطبيعية والوظيفية وسرعة دوران البريمة على الحرارة و
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 ١١٤

   النتائج والمناقشة٣-٤

  والنشاط المائيران البريمة على الكثافة الظاهريةسرعة دو درجة الحرارة و تأثير١-٣-٤

  والمحتوى الرطوبي

، والمحتوى الرطوبي على كثافة الظاهرية، والنشاط المائي ال متوسط)٢١(يبين الجدول 

  للمادة المبثوقة، واإلنحراف المعياري للمادة المبثوقة عند ظروف التشغيل المختلفةأساس رطب،

  .وكذلك لمادة التغذية

  :الكثافة الظاهرية

 ١٢٠٦ و   ١١٦٩ مابين    تراوح  للمادة المبثوقة  مدى الكثافة الظاهرية  أن  ) ٢١(يبين الجدول   

 العالقة بين الكثافة الظاهرية وسـرعة      )٢٦(يوضح الشكل    و . عند ظروف التشغيل المختلفة    ٣م/كجم

 بزيـادة    الكثافة الظاهرية  متوسط إرتفاعحيث يالحظ    .ريمة عند درجات الحرارة المختلفة    دوران الب 

ْ م  ١٢٥ة   درجة الحرار  ْ م، بينما عند   ١١٥ و ١٠٥حرارة   درجتي ال   وذلك عند  دوران البريمة سرعة  

 عنـد   دقيقة ثم عاودت اإلرتفـاع    / لفة ٢٠٠ إلى   ١٠٠إنخفضت الكثافة الظاهرية بزيادة السرعة من       

تبخر الماء عند درجـات الحـرارة العاليـة          السبب وراء ذلك   كان   ربماو .دقيقة/ لفة ٢٠٠السرعة  

  .(Yuan-Huilin et al., 2002) هماذكرتفق مع وهذا ي وسرعة دوران البريمة المنخفضة
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 ١١٥

 والمحتوى الرطوبي على أساس متوسط الكثافة الظاهرية، والنشاط المائي،): ٢١(جدول 

،  للمادة المبثوقة واإلنحراف المعياري عند ظروف التشغيل المختلفةرطب،

  .وكذلك مادة التغذية

 المحتوى الرطوبي
 على أساس رطب

 
)٪(  

 
 النشاط
 المائي

 

 
ظاهريةالكثافة ال  

 
)٣م/كجم(  

 سرعة دوران
 البريمة

 
)دقيقة/لفة(  

 درجة
حرارة 
 التصنيع

)ْ م (  
٠,٧٨±٤٢,٢٠  ٠,٠٠٣±٠,٩٢٥  ١٠±١١٨٢  ١٠٠ 
٠,٢٨±٤٢,٣٦  ٠,٠٠٦±٠,٩٢٥  ٩±١١٨١  ١٥٠ 
١,٠٣±٤١,٦٣  ٠,٠٠٣±٠,٩٣٠  ٧±١١٩١  ٢٠٠ 
٠,٦٠±٤٢,٠٦  ٠,٠٠٢±٠,٩٢٠  ٦±١١٩٦  ٢٥٠ 
٠,٣٠±٤٢,٦١  ٠,٠٠٣±٠,٩١٥  ٦±١٢٠٣  ٣٠٠ 

١٠٥ 

٠,٤٦±٤٥,١٢  ٠,٠٠٣±٠,٩٣١  ٤±١٢١٧  التغذية 
١,٣٠±٣٨,٥٤  ٠,٠٠٣±٠,٩٢٤  ٥±١١٩٤  ١٠٠ 
٠,٤٩±٤٠,١٢  ٠,٠١٢±٠,٩٣٤  ٦±١١٩٤  ١٥٠ 
٠,٢٤±٣٩,٤٨  ٠,٠٠٤±٠,٩٣١  ٤±١١٩٦  ٢٠٠ 
٠,٢٠±٣٩,٦٥  ٠,٠٠١±٠,٩٣٤  ٤±١١٩٨  ٢٥٠ 
٠,١٩±٤٠,٥٨  ٠,٠٠٥±٠,٩٢٢  ٧±١٢٠٦  ٣٠٠ 

١١٥ 

٠,٠٦±٤٥,١٣  ٠,٠١١±٠,٩٤٦  ٥±١٢١٨  التغذية 
٠,١٦±٣٥,٧٨  ٠,٠٠١±٠,٩٢٤  ٥±١١٨٧  ١٠٠ 
١,٠٢±٣٨,١٠  ٠,٠٠٨±٠,٩١٤  ٨±١١٧٩  ١٥٠ 
٠,٦١±٣٧,٨٨  ٠,٠١٥±٠,٩٢٠  ٨±١١٦٩  ٢٠٠ 
٠,٤٠±٣٨,٩٥  ٠,٠٠٥±٠,٩١٨  ٤±١١٧٣  ٢٥٠ 

٠,٥٧±٣٨,٨٠  ٠,٠٠٤±٠,٩١٦  ٥±١١٨٩  ٣٠٠ 

١٢٥ 

٠,٣٢±٤٥,١٢  ٠,٠٠٤±٠,٩٣١  ٢±١٢١٧  التغذية 
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 ١١٦
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 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

(٣ م/م
كج

ة (
ثاف

الك
  

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
 وسرعة دوران البريمة عند  الظاهريةالعالقة بين الكثافة ):٢٦ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية  (درجات الحرارة المختلفة

  ).مع اإلنحراف المعياري

  

 ١٥٠  أعلى مندرجة الحرارة تاثيراً معنوياً عند السرعةل أن )٢٢(الجدول يوضح 

لم يكن هناك فروق معنوية للكثافة الظاهرية عند و ،ْ م١٢٥دقيقة وعند درجة الحرارة العالية /لفة

 ويوضح الجدول. دقيقة/ لفة٢٠٠ عند السرعة أقل من ْ م١٢٥ إلى ١٠٥ إرتفاع درجة الحرارة من

أن  المادة المبثوقة في جميع الحاالت، كماكثافة  من  بشكل معنويلتغذية أعلىا  أن كثافة)٢٣(

  في بعض الحاالتعلى الكثافة الظاهريةتأثيراً معنوياً  دقيقة/ لفة٣٠٠ إلى ١٠٠ من سرعةتغير الل

  .د درجات الحرارة المختلفةعن
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 ١١٧

 عنـد سـرعة دوران      )٣م/كجـم  (تأثير درجة الحرارة على متوسط الكثافة الظاهرية      ): ٢٢(جدول  

  .البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

البريمةعة دوران سر  

)دقيقة/فةل(  

)ْ م(الحرارة  درجة  
أ١٢٠٣,٠٦ أ١١٩٥,٦١  أ١١٩٠,٩٦  أ١١٨٠,٧١  أ١١٨١,٦٤   ١٠٥ 

أ١٢٠٦,٣٢ أ١١٩٨,٤١  أ١١٩٥,٦١  أ١١٩٣,٧٥  أ١١٩٤,٢١   ١١٥ 
ب١١٨٩,٠٩ ب١١٧٣,٢٦  ب١١٦٩,٠٧  أ١١٧٨,٨٥  أ١١٨٧,٢٣   ١٢٥ 

 ٠,٠٥ة األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوي* 

(P<0.05).  

  

) ٣م/كجم(تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الكثافة الظاهرية ): ٢٣(جدول 

  . للمادة المبثوقة ومادة التغذيةعند درجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)م( الحرارة   

دوران سرعة  
)دقيقة/لفة(البريمة   

ج١١٩٤,٢١  ب ج١١٨٧,٢٣ ج١١٨١,٦٤   ١٠٠ 
ج١١٩٣,٧٥  ج د١١٧٨,٨٥ ج١١٨٠,٧١   ١٥٠ 

د١١٦٩,٠٧ ج١١٩٥,٦١   ٢٠٠  ب ج١١٩٠,٩٦ 

د١١٧٣,٢٦ ب ج١١٩٨,٤١  ب١١٩٥,٦١   ٢٥٠ 
ب١١٨٩,٠٩ ب١٢٠٦,٣٢  ب١٢٠٣,٠٦   ٣٠٠ 

أ١٢١٧,٤٣ أ١٢١٧,٩٥  أ١٢١٦,٨١   التغذية 
د األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عن* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥مستوى معنوية 
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 ١١٨

    :النشاط المائي

. ٠,٩٣ و٠,٩١تراوح مابين أن مدى النشاط المائي للمادة المبثوقة ) ٢١(الجدول يبين 

لم يمكن الحصول على نمط لذلك و، ٠,٠٢ ف في النشاط المائي والذي اليتعدىيالحظ التغير الطفيو

الحصول على  يجعل مما)  دوران البريمةدرجة الحرارة، وسرعة(  الدراسةمتغيراتعند متسق 

 وهذا .ممكن غير  النشاط المائي تغير علىنمط واضح لتأثير درجة الحرارة وسرعة دورن البريمة

 )٢٤( كما هو موضح في الجدول ٠,٠٥نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية ما أثبتته 

والذي يبين  )٢٥( وكذلك جدول .تلفةالمخوالذي يبين تأثير درجة الحرارة عند سرعات البريمة 

مرتفعاً سواء  النشاط المائي يبقى  عموماً.المختلفةتأثير سرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة 

لمادة المبثوقة والذي يلزم مراعات ذلك عند حفظ مادة التغذية قبل عملية البثق، لمادة التغذية أو ل

  . أو الحفظ المبردوكذلك التعبئة المعقمة للمادة المبثوقة

  

تأثير درجة الحرارة على متوسط النشاط المائي عند سرعة دوران البريمة ): ٢٤(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
أ٠,٩١٥ ب٠,٩٢٠  أ ٠,٩٣٠  أ ب ٠,٩٢٥  أ٠,٩٢٥   ١٠٥ 
أ٠,٩٢٢ أ ٠,٩٣٤  أ٠,٩٣١  أ ٠,٩٣٤  أ٠,٩٢٤   ١١٥ 
أ٠,٩١٦ أ ٠,٩٢٠  ب٠,٩١٨  ب٠,٩١٤  أ٠,٩٢٤   ١٢٥ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

٠,٠٥ (P<0.05).  
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 ١١٩

 عند تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط النشاط المائي): ٢٥(جدول 

  . للمادة المبثوقة ومادة التغذيةدرجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

      درجة
)ْ م(الحرارة   

دوران سرعة  
)ةدقيق/لفة (البريمة  

أ ب ٠,٩٢٤ ب ٠,٩٢٤   ١٠٠  أ ب ج٠,٩٢٥ 
ب ج ٠,٩٢٥  أ ب ٠,٩٣٤  ب٠,٩١٤  ١٥٠ 

ب ٠,٩٣١  أ ب ٠,٩٢٠ أ ب ٠,٩٣٠   ٢٠٠ 

 ٢٥٠  ج د ٠,٩٢٠  أ  ب ٠,٩٣٤  أ ب ٠,٩١٨
ب ٠,٩١٦ د ٠,٩١٥  ب ٠,٩٢٢   ٣٠٠ 

أ  ٠,٩٣١ أ  ٠,٩٣١  أ ٠,٩٤٦   التغذية 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥عند مستوى معنوية 
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 ١٢٠

  :المحتوى الرطوبي

 أساس ٪ على٤٢,٦١ و ٣٥,٧٨تراوح مدى المحتوى الرطوبي للمادة المبثوقة مابين 

 ولم يظهر نمط محدد لتأثير ).٢١(عند ظروف التشغيل المختلفة كما هو موضح بالجدول رطب 

، لذلك سيتم مناقشة المحتوى درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على المحتوى الرطوبي

حيث يالحظ أن أعلى قيمة . )٢٧(الشكل  كما هو موضح بالرطوبي عند الظروف الحدية للتشغيل

دقيقة، بينما / لفة٣٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٠٥الرطوبي كانت عند درجة الحرارة للمحتوى 

 ١٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٢٥كانت أقل قيمة للمحتوى الرطوبي عند درجة الحرارة 

ية وسرعة دوران  كان السبب وراء ذلك تبخر الماء عند درجات الحرارة العالوقد. دقيقة/لفة

  .البريمة المنخفضة

  

0
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التغذیة 105  ْC  
300 rpm

105  ْC  
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125  ْC  
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ي  (

طوب
ل ر

ى ا
حتو

الم

  

 مقارنة بين قيم المحتوى الرطوبي على أساس رطب لمادة ):٢٧ (شكل

التمر عند الظروف الحدية للتشغيل، التغذية ومبثوق ثريد 

  .خطوط الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري
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 ١٢١

ارة درجة الحره هناك فروق معنوية للمحتوى الرطوبي عند إرتفاع أن) ٢٦(يوضح الجدول 

) ٢٧(ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة٢٥٠ْ م عند السرعات المختلفة ماعدا السرعة ١٢٥ إلى ١٠٥من 

لمادة المبثوقة في المحتوى الرطوبي لأعلى بشكل معنوي من  لمادة التغذيةالمحتوى الرطوبي أن 

لمحتوى ادقيقة تأثيراً معنوياً على / لفة٣٠٠ إلى ١٠٠جميع الحاالت، كما أن لتغير السرعة من 

أن عملية البثق عند درجة الحرارة و. ت عند درجات الحرارة المختلفة في بعض الحاالالرطوبي

مقارنة لمنتج المبثوق المحتوى الرطوبي لخفضت بشكل معنوي العالية والسرعة المنخفضة 

  .بالمحتوى الرطوبي لمادة التغذية

  

 عنـد    على أساس رطـب    )٪(المحتوى الرطوبي   ارة على متوسط    تأثير درجة الحر  ): ٢٦(جدول  

  .سرعة دوران البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

البريمةسرعة دوران   

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(الحرارة  درجة  
أ ٤٢,٦١ أ ٤٢,٠٦  أ ٤١,٦٣  أ ٤٢,٣٦  أ٤٢,٢٠   ١٠٥ 

 ١١٥  ب٣٨,٥٤  ب٤٠,١٢  ب٣٩,٤٨  ب٣٩,٦٥  ب٤٠,٥٨
ب ٣٨,٩٥  ج٣٨,٨٠  ١٢٥  ج٣٥,٧٨  ج٣٨,١٠  ج٣٧,٨٨ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

٠,٠٥ (P<0.05).  
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 ١٢٢

المحتوى الرطوبي تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط ): ٢٧(جدول 

 للمادة ة عند درجات الحرارة المختلف على أساس رطب)٪(

  .المبثوقة ومادة التغذية

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)م( الحرارة   

دورانسرعة   
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  ب٤٢,٢٠  د٣٨,٥٤  د٣٥,٧٨
 ١٥٠  ب٤٢,٣٦  ب ج٤٠,١٢  ب ج٣٨,١٠

 ٢٠٠  ب ٤١,٦٣  ج د٣٩,٤٨  ج٣٧,٨٨

ج ب ٣٩,٦٥  ب٣٨,٩٥ ب ٤٢,٠٦   ٢٥٠ 
ب ٤٠,٥٨  ب ج٣٨,٨٠ ب ٤٢,٦١   ٣٠٠ 

أ ٤٥,١١ أ ٤٥,١٢  أ ٤٥,١١   التغذية 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥عند مستوى معنوية 
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 ١٢٣

   تأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على تغير اللون٢-٣-٤

ون األساسية   واإلنحراف المعياري لكل من مركبات الل       لثالث عينات  متوسط القيم تم حساب   

(L*)و (a*)و (b*)،التغير الكلي  للون من ثم تم حساب  و(ΔE) المشار إليها آنفاً) ٩( بالمعادلة.  

 (*a)على تغير اللون من اللون األسود إلى األبيض، ومركبة اللون  (*L)تشير مركبة اللون 

فر، بينما التغير  من اللون األزرق إلى األص(*b)من اللون األحمر إلى األخضر، ومركبة اللون 

وقد تراوح . مركبات اللون األساسية الكلي لأللوان المرتبطه بخليطال يدل على (ΔE)الكلي في اللون 

، ومركبة ٧,٢ و ٣,٥ مابين (*a)، ومركبة اللون ٣٨,٦ و ٢٢,١ مابين (*L)مدى مركبة اللون 

 عند ظروف التشغيل ٢٨,٥ و ٩,٦ مابين (ΔE)، والتغير الكلي للون ٢١,٦ و ٨,٤ مابين (*b)اللون 

  ).٢٨(المختلفة كما هو مبين بالجدول 
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 ١٢٤

، والتغير الكلي للون، واإلنحراف (*b) و(*a) و(*L)متوسط مركبات اللون األساسية ): ٢٨(جدول 

  .، وكذلك مادة التغذية للمادة المبثوقةالمعياري عند ظروف التشغيل المختلفة

غیرالت  
 الكلي للون

 
(ΔE) 

 مركبة اللون
 

(b*) 

 مركبة اللون
 

(a*) 

 مركبة اللون
 

 (L*) 

دوران سرعة  
 البريمة

 
)دقيقة/لفة(  

 درجة
 حرارة
 التصنيع

)ْ م(  
٣,٤±٢٥  ٣±١٠,٩  ٠,٩±٥,٧  ١,٦±٢٥,٦  ١٠٠ 

٢,٢±٢٣,٤  ١,٢±١١,٧  ٠,٨±٥,٨  ٢,٣±٢٧,٢  ١٥٠ 
٢,٩±٢٥,٣  ١,٧±١٠  ١,١±٤,٩  ٢,٤±٢٦,٥  ٢٠٠ 
٠,٩±٩,٦  ٠,٨±٢١,٣  ٠,٦±٧  ٠,٢±٣٨,٦  ٢٥٠ 
٢,٦±١٠,٦  ١,٦±٢١,٦  ٠,٩±٧,١  ٢,٥±٣٥,٦  ٣٠٠ 

١٠٥ 

٠,٧±٣٠,١ ٠  ٠,٢±١٠,١  ٠,٧±٤٠,٩  التغذية 
١,٤±١٦,٥  ٠,٤±١٧,٢  ٠,٥±٦,٥  ١,٩±٣٠,٨  ١٠٠ 
٢,٨±١٩,٢  ١,٩±١٥  ٠,٧±٦,٢  ٢,١±٢٩,١  ١٥٠ 
٢,٥±٢١,٢  ١,٨±١٣,٦  ٠,٥±٦,٦  ١,٨±٢٧,٨  ٢٠٠ 
٣,٢±١٤,٣  ٢,٣±١٨,٢  ١,١±٦,٨  ٢,١±٣٣,٢  ٢٥٠ 
١,٨±١٢,٦  ١,٢±١٩,٥  ٠,٣±٦,٩  ١,٧±٣٤,١  ٣٠٠ 

١١٥ 

٠,١±٢٩,٩ ٠  ٠,٠٤±١٠,٢  ٠,٥±٤٠,٥  التغذية 
٦,٢±٢٨,٥  ٤,٢±٨,٤  ١,٧±٣,٥  ٤,٣±٢٣,٢  ١٠٠ 

٢±٢٧,٩  ١,٣±٨,٨  ٠,٥±٣,٧  ١,٥±٢٣,٥  ١٥٠ 
٣,٧±٢٤,٨  ٢,٢±١١,٧  ٠,٩±٥,٢  ٣±٢٤,٦  ٢٠٠ 
٧,٤±٢٧,٤  ٤,٢±١٠,٥  ٢,٣±٥,١  ٦,١±٢٢,١  ٢٥٠ 
٤,٩±٢١,٢  ٢,٩±١٦,٣  ١,٣±٧,٢  ٤,٦±٢٤,٨  ٣٠٠ 

١٢٥ 

٠,١±٢٩,٩ ٠  ٠,٠٤±١٠,٢  ٠,٢±٤٠,٧  التغذية 
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 ١٢٥

  :(*L)مركبة اللون 

 السرعة أعلى رارة وخاصةً عند بإرتفاع درجة الح(*L)يالحظ إنخفاض قيمة مركبة اللون 

 (*L)  اللونمركبةإنخفاض قيمة  سبب يكون وقد .)٢٨(كما هو مبين بالشكل دقيقة / لفة١٥٠من 

 أي زيادة زمن  البريمةسرعة درجة الحرارة وإنخفاض إرتفاع هو  عن المادة المبثوقةالتغذيةمادة ل

  . أثناء عملية البثقلمادة الداخلة أكبر لمكونات اتفاعل أدى ذلك إلى  حيثالبقاء
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T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
ان البريمة عند  وسرعة دور(*L) العالقة بين مركبة اللون ):٢٨ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية (درجات الحرارة المختلفة 

  ).مع اإلنحراف المعياري
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 ١٢٦

 هناك لم يكنحيث  P<0.05 نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية) ٢٩(يبين الجدول 

ينما كان هناك ْ م، ب١١٥ إلى ١٠٥ عند إرتفاع درجة الحرارة من (*L)فروق معنوية لمركبة اللون 

عند جميع ْ م ١٢٥ إلى ١١٥عند إرتفاع درجة الحرارة من  (*L) اللون مركبةفروق معنوية ل

في  (*L)  اللونإنخفاض مركبة) ٣٠(ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة٢٠٠ السرعة االسرعات ماعد

ق عند ن عملية البثوأ . المختلفةبشكل معنوي بفعل ظروف التشغيل لمادة التغذية الحاالت معظم

  اللون مركبة خفض على معنوياً أثرتدرجة الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة المنخفضة

(L*)  مقارنة بمركبة اللون للمنتج المبثوق(L*)لمادة التغذية .  

  

  عند سرعة دوران البريمة(*L)  اللونتأثير درجة الحرارة على متوسط مركبة): ٢٩(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ ب٢٥,٥٧  أ ب٢٧,١٦  أ٢٦,٥٢  أ ٣٨,٦٠  أ٣٥,٥٥
 ١١٥  أ٣٠,٧٧  أ٢٩,١٠  أ٢٧,٨٣  أ ٣٣,١٨  أ٣٤,١٣
 ١٢٥  ب٢٣,٢٣  ب٢٣,٥٢  أ٢٤,٦٣  ب٢٢,٠٧  ب٢٤,٧٩

 ٠,٠٥ تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية          األحرف غير المتشابهة في كل عمود     * 

(P<0.05).  
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 ١٢٧

 (*L)  اللونتأثير سرعة دوران البريمة على متوسط مركبة): ٣٠(جدول 

  . للمادة المبثوقة ومادة التغذيةعند درجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  ج٢٥,٥٧  ج د ٣٠,٧٧  ب٢٣,٢٣
 ١٥٠  ج٢٧,١٦  د٢٩,١٠  ب٢٣,٥٢

 ٢٠٠  ج٢٦,٥٢  د٢٧,٨٣  ب٢٤,٦٣

 ٢٥٠  أ ب٣٨,٦٠  ب ج٣٣,١٨  ب٢٢,٠٧
 ٣٠٠  ب٣٥,٥٥   ب٣٤,١٣  ب٢٤,٧٩

أ ٤٠,٧٠ أ ٤٠,٩٤  أ٤٠,٤٥   التغذية 
إختالف األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 

        

  :(*a)مركبة اللون 

سيتم لذلك البريمة، دوران نظراً لعدم وجود نمط واضح لتأثير درجة الحرارة وسرعة 

 مقارنة بين) ٢٩(يوضح الشكل حيث .  للتشغيلعند الظروف الحدية (*a)مناقشة مركبة اللون 

، حيث الظروف الحدية للتشغيلمبثوق ثريد التمر عند ة التغذية ولماد (*a)  اللونمركبةقيم متوسط 

ْ م ١٢٥التغذية عند درجة حرارة   لونتقترب منللمادة المبثوقة  (*a) أن قيمة مركبة اللون يالحظ

 للمادة المبثوقة عن لون (*a)دقيقة، بينما تبتعد قيمة مركبة اللون / لفة٣٠٠ البريمة  دورانوسرعة

 ولهذا فإنه من .دقيقة/ لفة١٠٠ البريمة  دورانْ م وسرعة١٢٥د درجة الحرارة التغذية عنمادة 
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 ١٢٨

  اللونمركبةإنخفاض  إلى ة وإنخفاض سرعة دوران البريمة أدياالواضح أن زيادة درجة الحرار

(a*)  مركبة اللون  قيمةرغم أنللمادة المبثوقة (a*)لمادة التغذية في األصل منخفضة .  

  

0

2

4

6

8

10

12

التغذیة 125  ْC  
300 rpm

105  ْC  
300 rpm

105  ْC  
100 rpm

125  ْC  
100 rpm

(a
* ن  (

للو
ة ا

ركب
م

  
مبثوق ثريد لمادة التغذية و (*a) مقارنة بين قيم مركبة اللون ):٢٩ (شكل

التمر عند الظروف الحدية للتشغيل، خطوط الخطأ الرأسية 

  .تمثل اإلنحراف المعياري

  

  عند(*a)  اللونتأثيراً معنوياً على مركبة درجة الحرارة للم يكنأنه ) ٣١(يبين الجدول 

 لمادة التغذية (*a)إنخفاض مركبة اللون ) ٣٢( ويوضح الجدول .دقيقة/ لفة١٥٠سرعة أعلى من ال

  . المختلفة بفعل ظروف التشغيلالمبثوقةمادة ال عن بشكل معنوي
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 ١٢٩

 عند سرعة دوران البريمة (*a)  اللونتأثير درجة الحرارة على متوسط مركبة): ٣١(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ ب٥,٧٢  أ٥,٨١  أ ٤,٨٦  أ٦,٩٧   أ ٧,٠٩
 ١١٥  أ٦,٥٠  أ٦,٢٢  أ ٦,٦٠  أ ٦,٧٩  أ٦,٩٢
 ١٢٥  ب ٣,٤٧  ب ٣,٧٣  أ٥,٢٠  أ٥,٠٦  أ٧,٢٢

معنويـة  األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مـستوى               * 

٠,٠٥ (P<0.05).  

  

 (*a)  اللونتأثير سرعة دوران البريمة على متوسط مركبة): ٣٢(جدول 

  . للمادة المبثوقة ومادة التغذيةعند درجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

 درجة   
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  ب ج٥,٧٢  ب ج٦,٥٠  ج ٣,٤٧
 ١٥٠  ب ج ٥,٨١  ب ج ٦,٢٢  ج ٣,٧٣

 ٢٠٠  ج ٤,٨٦  ج٦,٦٠  ب ج٥,٢٠

 ٢٥٠  ب ٦,٩٧  ب ٦,٧٩  ب ج٥,٠٦
 ٣٠٠  ب ٧,٠٩  ب ٦,٩٢  ب ٧,٢٢

أ ١٠,١٥ أ ١٠,١٧  أ ١٠,٠٩   التغذية 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ١٣٠

  :(*b)مركبة اللون 

سيتم مناقشة لذلك البريمة، دوران لتأثير درجة الحرارة وسرعة لم يتضح وجود نمط محدد 

قيم  متوسط مقارنة بين) ٣٠(يوضح الشكل و . للتشغيلعند الظروف الحدية (*b)مركبة اللون 

أن  ، حيث يالحظلالظروف الحدية للتشغيمبثوق ثريد التمر عند لمادة التغذية و (*b)  اللونمركبة

 ْ م وسرعة١٠٥ للمادة المبثوقة تقترب من لون التغذية عند درجة حرارة (*b)قيمة مركبة اللون 

 مادة  للمادة المبثوقة عن لون(*b)دقيقة، بينما تبتعد قيمة مركبة اللون / لفة٣٠٠ البريمة دوران

  .)دقيقة/ لفة١٠٠(المنخفضة   البريمة دوران وسرعة)ْ م١٢٥( العالية التغذية عند درجة الحرارة
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مبثوق ثريد لمادة التغذية و (*b) مقارنة بين قيم مركبة اللون ):٣٠ (شكل

التمر عند الظروف الحدية للتشغيل، خطوط الخطأ الرأسية تمثل 

  .اإلنحراف المعياري
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 ١٣١

درجة ل أن حيث P<0.05تحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية  نتائج ال)٣٣(يبين الجدول 

  السرعةافي بعض الحاالت عند جميع السرعات ماعد (*b)  اللونتأثيراً معنوياً على مركبةالحرارة 

 عن  بشكل معنويلمادة التغذية (*b)إنخفاض مركبة اللون ) ٣٤(ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة٢٠٠

 عند (*b)عنوية لمركبة اللون كان هناك فروق مكما ،  المختلفة بفعل ظروف التشغيلالمادة المبثوقة

ن وأ . عند درجات الحرارة المختلفة في بعض الحاالتدقيقة/ لفة٣٠٠ إلى ١٠٠إرتفاع السرعة من 

 أكبر إنخفاضأدت إلى عملية البثق عند درجة الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة المنخفضة 

  . للمادة المبثوقة(*b)مركبة اللون في 

  

 عند سرعة دوران البريمة (*b)  اللونتأثير درجة الحرارة على متوسط مركبة): ٣٣(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
ب ١١,٦٩  أ١٠,٠١  أ٢١,٢٧  أ٢١,٦٣  ١٠٥  ب١٠,٨٨ 
 ١١٥  أ١٧,١٥  أ١٥,٠٢  أ١٣,٥٩  أ١٨,١٦  أ ب١٩,٥٤
أ١١,٦٧  ب١٠,٥٣  ب١٦,٣٢  ١٢٥  ب٨,٣٦  ب٨,٨٢ 

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

(P<0.05).  
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 ١٣٢

 (*b)  اللونتأثير سرعة دوران البريمة على متوسط مركبة): ٣٤(جدول 

  . للمادة المبثوقة ومادة التغذيةتلفةعند درجات الحرارة المخ

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  ج١٠,٨٨  ب ج١٧,١٥  ج٨,٣٦
 ١٥٠  ج١١,٦٩  ج د ١٥,٠٢  ج٨,٨٢

 ٢٠٠  ج١٠,٠١  د١٣,٥٩  ب ج ١١,٦٧

 ٢٥٠  ب٢١,٢٧  ب١٨,١٦  ج١٠,٥٣
 ٣٠٠  ب٢١,٦٣  ب١٩,٥٤  ب١٦,٣٢

أ ٣٠,٠٨  أ٢٩,٩٣  أ٢٩,٨٨  التغذية 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 

  

  :(ΔE) التغير الكلي للون

 ، على التغير الكلي للون البريمة دورانلتأثير درجة الحرارة وسرعة نمط محدد يتضحلم 

متوسط و بالنسبة لزمن البقاء، تم رسم العالقة بين التغير الكلي للون ولمعرفة مدى تغير اللون الكلي

حيث يالحظ أن التغير الكلي للون عند درجة . عند سرعة دوران البريمة المختلفة زمن البقاء

ْ م، وقد يرجع ذلك إلى زيادة ١١٥ْ م أكبر من التغير الكلي للون عند درجة الحرارة ١٠٥الحرارة 

 Ilo et)، وهذا يتفق مع ماذكره )٣١(الشكل ب كما هو مبين ْ م١٠٥جة الحرارة زمن البقاء عند در

al., 1998).  
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 ١٣٣
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عند درجات  زمن البقاءمتوسط و العالقة بين التغير الكلي للون ):٣١ (شكل

الحرارة المختلفة، خطوط الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف 

  .المعياري

  

 ١٠٥درجة الحرارة من  لتغيرلم يكن  حيثتائج التحليل اإلحصائي ن) ٣٥(يبين الجدول 

ْ م تأثيراً معنوياً على التغير الكلي للون وكان إلرتفاع درجة الحرارة تأثيراً معنوياً عندما ١١٥إلى 

 كما .دقيقة/ لفة٢٠٠  و١٠٠  السرعتيناماعدْ م عند جميع السرعات ١٢٥ إلى ١١٥إرتفعت من 

 في بعض لتغير الكلي للون على اسرعة دوران البريمة تأثيراً معنوياًن لأ) ٣٦( الجدول يوضح

ْ م، بينما لم يكن هناك فروق معنوية للتغير الكلي للون ١١٥ و ١٠٥ عند درجتي الحرارة الحاالت

  .ْ م١٢٥دقيقة عند درجة الحرارة / لفة٣٠٠ إلى ١٠٠عند إرتفاع السرعة من 

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٤

تأثير درجة الحرارة على متوسط التغير الكلي للون عند سرعة دوران البريمة ): ٣٥(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
أ ب ٢٣,٤١  أ ٢٥,٢٧  ب٩,٦٤  ب ١٠,٥٥  ١٠٥  أ ٢٤,٩٨ 
 ١١٥  ب ١٦,٤٩  ب١٩,١٧  أ٢١,١٥  ب١٤,٢٦  ب١٢,٦٢
 ١٢٥  أ ٢٨,٥٢  أ٢٧,٩٣  أ٢٤,٨٠  أ ٢٧,٣٩  أ٢١,٢٠

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

(P<0.05).  

  

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط التغير الكلي ): ٣٦(جدول 

  .للون عند درجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة ( البريمة  

 ١٠٠  أ٢٤,٩٨  ج ب١٦,٤٩  أ٢٨,٥٢
أ ب ١٩,١٧  أ٢٧,٩٣ أ ٢٣,٤١   ١٥٠ 

 ٢٠٠  أ٢٥,٢٧  أ٢١,١٥  أ٢٤,٨٠

ج ١٤,٢٦  أ٢٧,٣٩  ٢٥٠  ب٩,٦٤ 
ج ١٢,٦٢  أ٢١,٢٠  ٣٠٠  ب١٠,٥٥ 

 إلى وجود إختالف األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ١٣٥

  الوظيفية تأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على الخواص ٣-٣-٤

  عند ظروف  لخواص الوظيفية توسط الحسابي واإلنحراف المعياري ل    الم) ٣٧(يبين الجدول   

 يث تراوح مدى دليل إمتصاصية المـاء       ح .مادة التغذية  وكذلك    للمادة المبثوقة،  المتحكم بها التشغيل  

، ودليل الذوبانية في     األساسية جم للمادة الصلبة الجافة   / جم ماء  ١,٣٥ و   ٠,٦٨ مابين   للمادة المبثوقة 

  .المتحكم بها٪ عند ظروف التشغيل ٩٤ و ٦٧مابين  للمادة المبثوقة الماء

  

  :دليل إمتصاصية الماء

ة الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات  العالقة بين دليل إمتصاصي)٣٢(يوضح الشكل 

حيث يالحظ إنخفاض قيمة إمتصاصية الماء بإرتفاع درجات الحرارة المختلفة، . الحرارة المختلفة

وربما يعود سبب إنخفاض دليل إمتصاصية الماء بإرتفاع درجة الحرارة إلى تماسك المادة وهذا 

عموماً إرتفاع دليل إمتصاصية الماء بزيادة كما يالحظ . (Ding et al., 2005)يتفق مع ماذكره 

 يمكن التنبؤ بدليل إمتصاصية الماء عند .ريمة عند درجات الحرارة المختلفةسرعة دوران الب

رتباط اإلمعامل  حيث مقدار ،)١٣(ظروف التشغيل في المدى المستخدم في الدراسة بالمعادلة 

  .، كما أن جميع الثوابت معنوية٠,٨٠

2328 10399.1-105.042.2950-14.443 TnTTWAI −− ××++=       )١٣(  

    : حيث أن 

WAI= جم للمادة الصلبة الجافة األساسية/جم ماء( دليل إمتصاصية الماء.(  

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  
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 ١٣٦

دليل إمتصاصية الماء،  واإلنحراف المعياري لكل من متوسطال): ٣٧(جدول 

 للمادة  المتحكم بها الماء عند ظروف التشغيل فيذوبانيةالودليل 

  .، وكذلك مادة التغذيةالمبثوقة

  الماء فيذوبانيةالدليل 
 
 
 )٪(  

الماء دليل إمتصاصية  
جم للمادة/جم ماء(  

 الجافةالصلبة 
)األساسية  

دوران سرعة  
ةالبريم  

 
)دقيقة/لفة(  

 درجة
 حرارة
 التصنيع

)ْ م(   
٠,٥٠ ±٧٥,٦٤  ٠,٠٧ ±١,٢٨  ١٠٠ 
٢,٠٥ ±٧٧,٨٩  ٠,٠٨ ±١,٢٠  ١٥٠ 
٤,٢١ ±٧٤,٥٨  ٠,٢٥ ±١,٣٥  ٢٠٠ 
٣,٤٦ ±٦٧,١٤  ٠,١١ ±١,٢٠  ٢٥٠ 
٥,١١ ±٧٠,٩١  ٠,١٢ ±١,٣٠  ٣٠٠ 

١٠٥ 

٣,٠٢ ±٦٤,٩٤  ٠,٠٣ ±١,٢٣  التغذية 
٣,٠٧ ±٨٠,١١  ٠,١٠ ±١,٠٨  ١٠٠ 
١,١٠ ±٨٠,٥٥  ٠,٠٧ ±١,١٧  ١٥٠ 

٤,٠٦ ±٧٣,٦٣  ٠,١٠ ±١,٢٥  ٢٠٠ 
٣,٢٩ ±٧٨,٥٢  ٠,١٥ ±١,٠٩  ٢٥٠ 
٣,٨٥ ±٧١,٢٩  ٠,٠٥ ±١,٢٥  ٣٠٠ 

١١٥ 

٦,٦٤ ±٦٤,٦٧  ٠,٠٢ ±١,٢٤  التغذية 
١,٤٨ ±٩٢,٤٣  ٠,٠٤ ±٠,٦٨  ١٠٠ 
٠,١٨ ±٨٩,٣٢  ٠,٠٩ ±٠,٨٣  ١٥٠ 
٠,٨٤ ±٩٤,٠٦  ٠,٠٧ ±٠,٧٧  ٢٠٠ 
٤,٠٢ ±٩٠,٩٠  ٠,٠٦ ±٠,٧٧  ٢٥٠ 
٢,٥١ ±٨٤,٣٧  ٠,٠٢ ±٠,٩١  ٣٠٠ 

١٢٥ 

٠,٩٤ ±٦٥,٤١  ٠,٠٣ ±١,٢٤  التغذية 
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 ١٣٧

0.4
0.6
0.8

1
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1.8

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

جم 
ء/

 ما
جم

ء   (
م ا

 ال
 یة

ص
صا

إمت
ل 

دلی
   

ة )
جاف

 ال
لبة

ص
 ال

ادة
للم

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC
T1=105  ْC model
T2=115  ْC model
T3=125  ْC model

  
 العالقة بين دليل إمتصاصية الماء وسرعة دوران البريمة عند ):٣٢ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية (درجات الحرارة المختلفة 

  النموذج الرياضي والخطوط تبين،مع اإلنحراف المعياري

  ).)١٣(معادلة 

  

في الجدول مبين  كما هو P<0.05ى معنوية  نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوأوضحت

إال معنوياً على دليل إمتصاصية الماء  لم يؤثرْ م ١١٥ إلى ١٠٥تغير درجة الحرارة من أن ) ٣٨(

ْ م ١٢٥ إلى ١١٥ من الحرارةإلرتفاع درجة بينما كان دقيقة، / لفة١٠٠ البريمة  دورانعند سرعة

لم لتغذية أن دليل اإلمتصاصية لمادة ا) ٣٩(ويوضح الجدول . عند جميع السرعاتتأثيراً معنوياً 

  .ْ م١٠٥ بفعل عملية البثق عند درجة حرارة تأثري
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 ١٣٨

جم للمادة / ءجم ما (تأثير درجة الحرارة على متوسط دليل إمتصاصية الماء): ٣٨(جدول 

  . عند سرعة دوران البريمة المختلفة)الصلبة الجافة األساسية

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ١,٢٨  أ١,٢٠  أ١,٣٥  أ١,٢٠  أ١,٣٠
 ١١٥  ب١,٠٨  أ١,١٧  أ ١,٢٥  أ١,٠٩  أ١,٢٥
ج ٠,٦٨  ب ٠,٨٣  ب٠,٧٧  ب٠,٧٧  ب٠,٩١  ١٢٥ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 
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 ١٣٩

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط دليل إمتصاصية ): ٣٩(جدول 

 عند )جم للمادة الصلبة الجافة األساسية/ جم ماء (الماء

  . للمادة المبثوقة ومادة التغذيةت الحرارة المختلفةدرجا

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة (البريمة  

 ١٠٠  أ١,٢٨  ج١,٠٨  د٠,٦٨
 ١٥٠  أ١,٢٠  ب ج  أ١,١٧  ب ج ٠,٨٣

 ٢٠٠  أ١,٣٥  أ ب١,٢٥  ج د ٠,٧٧

 ٢٥٠  أ١,٢٠  ب ج١,٠٩  ج د ٠,٧٧
 ٣٠٠  أ١,٣٠  أ١,٢٥  ب٠,٩١

أ ١,٢٤ أ ١,٢٣  أ ب١,٢٤   التغذية 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 

  

  : الماء فيذوبانيةالدليل 

 الماء بإرتفاع درجات الحرارة المختلفة،  فيذوبانيةال دليل متوسطإرتفاع ) ٣٣(يبين الشكل 

 وربما يعود .ْ م١١٥ و ١٠٥ الحرارة وخاصةً عند درجتييادة سرعة دوران البريمة  بزهإنخفاضو

وهذا يتفق مع   إلى تفكك مكونات المادة درجة الحرارةبإرتفاع  الماء فيذوبانيةال دليل إرتفاعسبب 

ء  للتنبؤ بذوبانية ثريد التمر في الما)١٤(المعادلة ويمكن إستخدام  .(Ding et al., 2005)ماذكره 

  . جميع الثوابت معنويةكما أن، ٠,٨٥ رهقدبمعامل إرتباط و

2-22-7 104.943109.123-10.456-630.353 TnTTWSI ×+×=       )١٤(  
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 ١٤٠

  : أنحيث

WSI= الماء  فيذوبانيةال دليل )٪.(  

T= م( درجة الحرارة ْ.(  

n= دقيقة/لفة( سرعة دوران البريمة.(  

  

55
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75

85

95
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50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

(٪
ء (

لما
ي ا

ة ف
انی

وب
 الذ

یل
 دل

 

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC
T1=105  ْC model
T2=115  ْC model
T3=125  ْC model

  
 الماء وسرعة دوران البريمة عند  فيذوبانيةال العالقة بين دليل ):٣٣ (كلش

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية (درجات الحرارة المختلفة 

 وذج الرياضي والخطوط تبين النم،مع اإلنحراف المعياري

  ).)١٤(معادلة 
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 ١٤١

درجة الحرارة تأثيراً ل أنه لم يكن) ٤٠( الجدول  نتائج التحليل اإلحصائي كما فييتضح من

ْ م عند جميع ١١٥ إلى ١٠٥ بإرتفاع درجة الحرارة من  الماء فيذوبانيةالمعنوياً على دليل 

  فيذوبانيةالدقيقة، كما كان هناك فروق معنوية لدليل / لفة٢٥٠  و١٠٠السرعتين  ا ماعدالسرعات

) ٤١(يوضح الجدول و . م عند جميع السرعات١٢٥لى  إ١١٥الماء عند إرتفاع درجة الحرارة من 

 زاد دليل  حيث،تأثير سرعة دوران البريمة على الذوبانية في الماء عند درجات الحرارة المختلفة

  المختلفةظروف التشغيلعند بعض الذوبانية للمادة المبثوقة مقارنة بمادة التغذية بشكل معنوي 

  .منخفضةوخاصةً عند سرعات دوران البريمة ال

  

 عنـد سـرعة دوران     )٪ ( المـاء   في ذوبانيةالتأثير درجة الحرارة على متوسط دليل       ): ٤٠(جدول  

  .البريمة المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
ب ٧٤,٥٨  ج٦٧,١٤  ب٧٠,٩١ ب ٧٧,٨٩  ج ٧٥,٦٤   ١٠٥ 
ب ٧١,٢٩ ب ٨٠,٥٥  ب٧٣,٦٣  ب٧٨,٥٢   ١١٥  ب٨٠,١١ 
 ١٢٥  أ ٩٢,٤٣  أ٨٩,٣٢  أ٩٤,٠٦  أ٩٠,٩٠  أ٨٤,٣٧

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

(P<0.05).  
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 ١٤٢

ذوبانية الط دليل تأثير سرعة دوران البريمة على متوس): ٤١(جدول 

 للمادة  عند درجات الحرارة المختلفة)٪ (الماءفي 

  .المبثوقة ومادة التغذية

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة (البريمة  

 ١٠٠  أ ب٧٥,٦٤  أ٨٠,١١  أ ب٩٢,٤٣
أ ٨٠,٥٥  ب٨٩,٣٢  ١٥٠  أ٧٧,٨٩ 

 ٢٠٠  أ ب٧٤,٥٨  ب أ ٧٣,٦٣  أ٩٤,٠٦

 ٢٥٠  ج٦٧,١٤  أ ٧٨,٥٢  أ ب ٩٠,٩٠
ب ج ٧١,٢٩  ج٨٤,٣٧  ٣٠٠  ب ج٧٠,٩١ 

د ٦٥,٤١ ج ٦٤,٦٧  ج ٦٤,٩٤   التغذية 
األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ١٤٣

  عيتحليل القوام القطا  تأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على٤-٣-٤

 ومنها أجريت ، القطاعيتم قياس الخواص األساسية لثالث عينات خاضعة لتحليل القوام

 األساسية  وسوف يتم نقاش النتائج للخواص الثانوية لتحليل القوام القطاعي،حساب الخواصعملية 

  .  المختلفةلتشغيلاظروف الثانوية عند أوالً ثم 

لعينة مبثوق  لخاصة بتحليل القوام القطاعي االزمنوالقوة العالقة بين ) ٣٤(يبين الشكل 

بتحليل القوام دقيقة الخاصة / لفة١٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٠٥ عند درجة حرارة ثريد التمر

ومن خالل البرنامج الحاسوبي المستخدم مع جهاز تحليل القوام القطاعي أمكن الحصول . القطاعي

  .م القطاعيعلى الخواص األساسية والثانوية لتحليل القوا

  

-1

1

3

5

7

9

0 5 10 15 20 25

الزمن (ثانیة)

ن)
 وت

(نی 
وة 

الق

  
لعينة الزمن الخاصة بتحليل القوام القطاعي و القوة العالقة بين ):٣٤ (شكل

ْ م وسرعة دوران ١٠٥عند درجة حرارة مبثوق ثريد التمر 

  .دقيقة/ لفة١٠٠البريمة 
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 ١٤٤

لقوام  األساسية لتحليل ا الخواص البريمة على دوران تأثير درجة الحرارة وسرعة١-٤-٣-٤

  القطاعي

متوسط قيم الخواص األساسية لتحليـل القـوام القطـاعي واإلنحـراف     ) ٤٢(يبين الجدول  

 التماسك، والزنبركية عند ظروف التشغيل المـتحكم بهـا        واإللتصاق،  والصالبة،   المعياري لكل من  

ة التغذيـة   ويجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم قياس خواص تحليل القوام القطـاعي لمـاد     .للمادة المبثوقة 

  .وذلك لكونها شبه سائلة مما يصعب قياس خواصها لتحليل القوام القطاعي

 صـالبة الخواص األساسية لتحليل القوام القطاعي حيث تراوحت        ) ٤٢(يتضح من الجدول    

 ٠,٨٦- و   ٥,٠٤- اإللتـصاق مـابين   و ، نيـوتن  ٣١,٨٤ و   ٠,٧٧مابين  المنتج المبثوق في المدى     

 حيث يالحظ عـدم     .٠,٩٣ إلى ٠,٤٧لزنبركية من   وا ،٠,٦٧ و ٠,٢٤ين  مابالتماسك  و ،ثانية.نيوتن

ظهور خاصية التقصف في جميع عينات الدراسة عند ظروف التشغيل المتحكم بها وذلك ألن المادة               

  .المبثوقة ليس لها قوام بنائي إنما هي أقرب للمعجون المتماسك
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 ١٤٥

التماسك، والزنبركية عند واإللتصاق، ولصالبة، راف المعياري ل واإلنحمتوسطال): ٤٢(جدول 

  . للمادة المبثوقةالمتحكم بهاظروف التشغيل 

 الزنبركية
 

 التماسك
 

 
 اإللتصاق

 
)ثانية.نيوتن(  

 
 الصالبة

 
)نيوتن(  

 سرعة
 دوران
 البريمة

)دقيقة/لفة(  

 درجة
 حرارة
 التصنيع

)ْ م (  
٠,١٢ ±٠,٧٩  ٠,١٩ ±٠,٤٥  -١,٧٠ ±٢,٠٨  ٠,٧٣ ±٣,٦٨  ١٠٠ 
٠,١٨ ±٠,٨٣  ٠,٠٩ ±٠,٦٤  -١,١١ ±٥,٠٤  ٠,٤٧ ±٤,٢١  ١٥٠ 
٠,٢٢ ±٠,٦٧  ٠,١٣ ±٠,٤٧  -١,٢٨ ±٣,٧٥  ١,٥٢ ±٤,٧٧  ٢٠٠ 
٠,١٢ ±٠,٩٣  ٠,١٨ ±٠,٤٦  -١,٤٠ ±٢,٣٢  ٠,٢٤ ±١,٤٩  ٢٥٠ 
٠,٣٦ ±٠,٦٣  ٠,٠٧ ±٠,٦٧  -٠,٨٧ ±١,٥٤  ٠,١٢ ±٠,٧٧  ٣٠٠ 

١٠٥ 

٠,١٠ ±٠,٥٣  ٠,٠٧ ±٠,٢٤  -٠,٣٥ ±١,٧٣  ٢,٤٩ ±٦,٨٥  ١٠٠ 
٠,٠١ ±٠,٥٢  ٠,٠١ ±٠,٢٦  -١,١١ ±١,٨٩  ٠,٧١ ±٩,٣٧  ١٥٠ 
٠,٠٤ ±٠,٥٦  ٠,٠٢ ±٠,٢٨  -٠,١٣ ±١,٩٩  ٠,٨٠ ±٨,١٦  ٢٠٠ 
٠,٠٢ ±٠,٥٩  ٠,٠٥ ±٠,٣١  -٠,٨٣ ±٢,١٠  ٠,٨٠ ±٨,٨٧  ٢٥٠ 
٠,٠٤ ±٠,٥٦  ٠,٠١ ±٠,٣٠  -٠,٤٧ ±٠,٨٦  ٠,٤٢ ±١٠,٨٤  ٣٠٠ 

١١٥ 

٠,٢٢ ±٠,٧٠  ٠,٠١ ±٠,٣٥  -٠,٣٧ ±٢,١٦  ١,٥٨ ±٢١,٢٢  ١٠٠ 
٠,١٧ ±٠,٧١  ٠,٠٤ ±٠,٤١  -٠,١٨ ±٠,٨٩  ٢,٨٨ ±٣١,٨٤  ١٥٠ 
٠,١٥ ±٠,٧٤  ٠,٠١ ±٠,٤١  -٠,٥٦ ±١,٤٣  ١,٦٨ ±٢٥,٢٥  ٢٠٠ 
٠,٢١ ±٠,٧٥  ٠,٠٣ ±٠,٣٣  -٠,٠٨ ±١,١٩  ٥,١٨ ±٢٣,٥٨  ٢٥٠ 
٠,٠٨ ±٠,٤٧  ٠,٠١ ±٠,٤٦  -٠,٥٩ ±١,٥٥  ٠,٩٣ ±١٠,٧٠  ٣٠٠ 

١٢٥ 
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 ١٤٦

  :الصالبة

سرعة دوران البريمة عنـد درجـات الحـرارة      و الصالبة  بين عالقةال) ٣٥(ل  يوضح الشك 

إزدياد الصالبة بإرتفاع درجة الحرارة، كما يالحظ أن الـصالبة ال تتغيـر             يالحظ  حيث  المختلفة،  

باإلضافة إلـى اإلنخفـاض فـي مقـدار         . بشكل كبير بتغير السرعة إال عند درجة الحرارة العالية        

  دوران البريمـة   سـرعة يقل زمن البقاء بزيادة      حيث   .دقيقة/ لفة ١٥٠ة عن   الصالبة بزيادة السرع  

  .وبالتالي ربما لم يحصل جلتنة كاملة للمنتج وبالتالي إنخفضت الصالبة

  

0
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24

32

40

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

ن)
وت

(نی
بة 

صال
ال

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
الصالبة وسرعة دوران البريمة عند درجات   العالقة بين):٣٥ (شكل

ائج التجريبية مع النقاط تبين متوسط النت(الحرارة المختلفة 

  ).اإلنحراف المعياري
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 ١٤٧

 لتغير  أنحيث P<0.05تحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية نتائج ال) ٤٣(يبين الجدول 

 ا ماعد السرعات جميعالصالبة عند تأثيراً معنوياً علىْ م ١٢٥ إلى ١٠٥ من درجة الحرارة

تأثيراً عة دوران البريمة سرل أن  فيوضح)٤٤(الجدول أما  .دقيقة/ لفة٣٠٠ و ١٠٠السرعتين 

  .عند درجات الحرارة المختلفةفي بعض الحاالت على صالبة المنتج  معنوياً

  

 عند سرعة دوران البريمة )نيوتن (الصالبة تأثير درجة الحرارة على متوسط): ٤٣(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)يقةدق/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  ب ٣,٦٨  ج ٤,٢١  ج ٤,٧٧  ج ١,٤٩  ب ٠,٧٧

 ١١٥  ب ٦,٨٥  ب ٩,٣٧  ب ٨,١٦  ب ٨,٨٧  أ ١٠,٨٤
 ١٢٥  أ ٢١,٢٢  أ ٣١,٨٤  أ ٢٥,٢٥  أ ٢٣,٥٨  أ ١٠,٧٠

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

٠,٠٥ (P<0.05).  
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 ١٤٨

 الصالبة تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط): ٤٤(جدول 

  . عند درجات الحرارة المختلفة)نيوتن(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

   درجة   
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  أ ٣,٦٨  ج ٦,٨٥  ب ٢١,٢٢
 ١٥٠  أ ٤,٢١  أ ب ٩,٣٧  أ ٣١,٨٤

 ٢٠٠  أ ٤,٧٧  ب ج ٨,١٦  ب ٢٥,٢٥

 ٢٥٠  ب ١,٤٩  أ ب ج ٨,٨٧  ب ٢٣,٥٨
 ٣٠٠  ب ٠,٧٧  أ ١٠,٨٤  ج ١٠,٧٠

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 

  

  :لتصاقاإل

ة الحرارة، وسرعة درج(لم يمكن من الحصول على نمط متسق عند متغيرات الدراسة 

ريمة مما يجعل الحصول على نمط واضح لتأثير درجة الحرارة وسرعة دوران الب) دوران البريمة

 كما هو  عند الظروف الحدية للتشغيلاإللتصاق  سيتم مناقشة قيملذلكعلى اإللتصاق غير ممكن، 

 م وسرعةْ ١٢٥  درجة الحرارةإللتصاق عندل أن أقل قيم يالحظحيث . )٣٦(موضح بالشكل 

ْ م ١٢٥إللتصاق عند درجة الحرارة ل  أعلى قيمة كانتدقيقة، بينما/ لفة١٠٠ البريمة دوران

كما يالحظ عموماً التفاوت الكبير في اإلنحراف المعياري . دقيقة/ لفة٣٠٠البريمة دوران وسرعة 

البريمة ْ م وسرعة دوران ١٠٥لإللتصاق عند الظروف الحدية للتشغيل وخاصةً عند درجة حرارة 

  .دقيقة/ لفة١٠٠
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 ١٤٩
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 ا

  
التمر عند مبثوق ثريد  لمادة التغذية واإللتصاق  مقارنة بين قيم):٣٦ (شكل

الظروف الحدية للتشغيل، خطوط الخطأ الرأسية تمثل 

  .اإلنحراف المعياري

  

ول  كما هو موضح في الجدP<0.05تحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية أظهرت نتائج ال

ْ م ١٢٥لى  إ١٠٥إللتصاق عند إرتفاع درجة الحرارة من ل  معنويةًاً هناك فروقلم يكن  أنه)٤٥(

 تغير أن) ٤٦( كما يبين الجدول .دقيقة/ لفة٢٠٠ و ١٥٠  السرعتيناعند جميع السرعات ماعد

  . عند درجات الحرارة المختلفة على اإللتصاقفي بعض الحاالتأثر السرعة 
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 ١٥٠

 عند سرعة دوران البريمـة      )ثانية.نيوتن (اإللتصاق تأثير درجة الحرارة على متوسط    ): ٤٥(جدول  

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ ٢,٠٨ -  ب ٥,٠٤ -  ب ٣,٧٥ -  أ ٢,٣٢ -  أ ١,٥٤ -
 ١١٥  أ ١,٧٣ -  أ ١,٨٩ -  أ ١,٩٩ -  أ ٢,١٠ -  أ ٠,٨٦ -
 ١٢٥  أ ٢,١٦ -  أ ٠,٨٩ -  أ ١,٤٣ -  أ ١,١٩ -  أ ١,٥٥ -

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

(P<0.05).  

  

 اإللتصاق طتأثير سرعة دوران البريمة على متوس): ٤٦(جدول 

  . عند درجات الحرارة المختلفة)ثانية.نيوتن(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  أ ٢,٠٨ -  أ ب ١,٧٣ -  ب ٢,١٦ -
 ١٥٠  ب ٥,٠٤ -  أ ب ١,٨٩ -  أ ٠,٨٩ -

 ٢٠٠  أ ب ٣,٧٥ -  أ ب ١,٩٩ -  أ ب ١,٤٣ -

 ٢٥٠  أ ٢,٣٢ -  ب ٢,١٠ -  أ ١,١٩ -
 ٣٠٠  أ ١,٥٤ -  أ ٠,٨٦ -  أ ب ١,٥٥ -

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ١٥١

  :التماسك

وبالنظر ، كالتماسرعة دوران البريمة على لتأثير درجة الحرارة وسلم يظهر نمط محدد 

 أن أعلى قيمة يالحظ ،)٣٧( كما هو موضح بالشكل ف الحدية للتشغيلالتماسك عند الظرو  قيمإلى

 أقل  كانتدقيقة، بينما/ لفة٣٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٠٥ عند درجة الحرارة  كانتلتماسكل

 إنخفاض سبب كانربما و .دقيقة/ لفة١٠٠ْ م وسرعة دوران البريمة ١٢٥لتماسك عند ل قيمة

 جلتنة النشأ عند درجات الحرارة العالية وزمن البقاء  زيادة هوبثوقالتماسك للمنتج الممتوسط قيم 

  .العالي عند سرعات البريمة المنخفضة
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مبثوق ثريد التمر عند  لمادة التغذية والتماسك  مقارنة بين قيم):٣٧ (شكل

لحدية للتشغيل، خطوط الخطأ الرأسية تمثل الظروف ا

  .ياإلنحراف المعيار

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٢

 عند إرتفاع درجة  في بعض الحاالتلتماسكل أن هناك فروق معنوية) ٤٧(يبين الجدول 

. دقيقة/ لفة٢٥٠ و ١٠٠  السرعتيناْ م عند جميع السرعات ماعد١٢٥لى  إ١٠٥الحرارة من 

عند درجة  التماسك سرعة دوران البريمة تأثيراً معنوياً علىتغير ل أن) ٤٨(ويوضح الجدول 

  . فقطمْ ١٢٥الحرارة 

  

التماسـك عنـد سـرعة دوران البريمـة          تأثير درجة الحرارة على متوسط    ): ٤٧(جدول  

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ ٠,٤٥  أ ٠,٦٤  أ٠,٤٧  أ ٠,٤٦  أ ٠,٦٧
 ١١٥  أ ٠,٢٤  ج ٠,٢٦  ب٠,٢٨  أ ٠,٣١  ج ٠,٣٠
 ١٢٥  أ ٠,٣٥  ب ٠,٤١  أ ب٠,٤١  أ ٠,٣٣  ب ٠,٤٦

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنـوي عنـد مـستوى                * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 
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 ١٥٣

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط ): ٤٨(جدول 

  .لحرارة المختلفةالتماسك عند درجات ا

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)ْ م(الحرارة   

ورانسرعة د  
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  أ ٠,٤٥  أ ٠,٢٤  ج ٠,٣٥
 ١٥٠  أ ٠,٦٤  أ ٠,٢٦  ب ٠,٤١

 ٢٠٠  أ ٠,٤٧  أ ٠,٢٨  ب ٠,٤١

 ٢٥٠  أ ٠,٤٦  أ ٠,٣١  ج ٠,٣٣
 ٣٠٠  أ ٠,٦٧  أ ٠,٣٠  أ ٠,٤٦

 عمود تشير إلى وجود األحرف غير المتشابهة في كل* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥إختالف معنوي عند مستوى معنوية 

  

    :الزنبركية

الحصول على نمط واضح لتأثير درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على تغير لم يمكن 

 كما هو موضح  الزنبركية عند الظروف الحدية للتشغيلقيمبالنظر إلى لكن و، ةقيمة الزنبركي

  دورانْ م وسرعة١٠٥  درجة الحرارةأن أعلى قيمة للزنبركية عند يالحظ  حيث،)٣٨(بالشكل 

 ٣٠٠ البريمة  دورانْ م وسرعة١٢٥ أقل قيمة للزنبركية عند  كانتدقيقة، بينما/ لفة١٠٠البريمة 

هو  المبثوق بإرتفاع درجة الحرارة قد يكون سبب إنخفاض متوسط قيم الزنبركية للمنتجو .دقيقة/لفة

  .للمنتج المبثوق  النشاءتجلتن
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 ١٥٤
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عند  مبثوق ثريد التمر لمادة التغذية ومقارنة بين قيم الزنبركية ):٣٨ (شكل

الظروف الحدية للتشغيل، خطوط الخطأ الرأسية تمثل 

  .اإلنحراف المعياري

  

 لـم يكـن   أنه   P<0.05  نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية      )٤٩(الجدول  يوضح  

جميع السرعات ْ م عند   ١٢٥ إلى   ١٠٥ عند إرتفاع درجة الحرارة من       للزنبركيةفروق معنوية   اك  هن

ـ  لـم يكـن     فيوضح أنه  )٥٠(الجدول  أما   .دقيقة/لفة ٢٥٠ و   ١٥٠  السرعتين اماعد سرعة دوران  ل

  .تأثيراً معنوياً على الزنبركية عند درجات الحرارة المختلفة البريمة
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 ١٥٥

  .تأثير درجة الحرارة على متوسط الزنبركية عند سرعة دوران البريمة المختلفة): ٤٩(جدول 

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ ٠,٧٩  أ ٠,٨٣  أ ٠,٦٧  أ ٠,٩٣  أ ٠,٦٣
 ١١٥  أ ٠,٥٣  ب ٠,٥٢  أ ٠,٥٦  ب ٠,٥٩  أ ٠,٥٦
أ  ٠,٤٧  ١٢٥  أ ٠,٧٠  أ ب ٠,٧١  أ ٠,٧٤  أ ب ٠,٧٥ 

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

(P<0.05).  

  

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط ): ٥٠(جدول 

  .الزنبركية عند درجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  أ ٠,٧٩  أ ٠,٥٣  أ ٠,٧٠
 ١٥٠  أ ٠,٨٣  أ ٠,٥٢  أ ٠,٧١

 ٢٠٠  أ ٠,٦٧  أ ٠,٥٦  أ ٠,٧٤

 ٢٥٠  أ ٠,٩٣  أ ٠,٥٩  أ ٠,٧٥
 ٣٠٠  أ ٠,٦٣  أ ٠,٥٦  أ ٠,٤٧

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥الف معنوي عند مستوى معنوية إخت
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 ١٥٦

لتحليـل القـوام    ان البريمة على الخواص الثانوية       تأثير درجة الحرارة وسرعة دور     ٢-٤-٣-٤

  القطاعي

متوسط قيم الخواص الثانوية لتحليـل القـوام القطـاعي واإلنحـراف            ) ٥١(يبين الجدول   

  . للمادة المبثوقةالمختلفةروف التشغيل المعياري لكل من الرجوعية، والتصمغ، والمضغ عند ظ

  

التصمغ، والمضغ،  من الرجوعية، و واإلنحراف المعياري لكلمتوسطال): ٥١(جدول 

  . للمادة المبثوقةعند ظروف التشغيل المختلفة

 
 المضغ

 
)نيوتن(  

 
 التصمغ

 
)نيوتن(  

 الرجوعية
 

 سرعة
 دوران
 البريمة

)دقيقة/لفة(  

رجةد  
 حرارة
 التصنيع

)ْ م(   
٠,٩٥ ±١,٤٠  ٠,٩٦ ±١,٧٣  ٠,٠٣ ±٠,٠٧  ١٠٠ 
٠,٢٩ ±٢,٢١  ٠,٦٠ ±٢,٧٢  ٠,٠٢ ±٠,٠٨  ١٥٠ 
٠,٣٢ ±١,٤١  ٠,١٩ ±٢,١٤  ٠,٠١ ±٠,٠٧  ٢٠٠ 
٠,٢٦ ±٠,٩٤  ٠,١٨ ±١  ٠,٠٣ ±٠,٠٨  ٢٥٠ 
٠,٢٨ ±٠,٢٨  ٠,٢٠ ±٠,٣٧  ٠,٠١ ±٠,٠٣  ٣٠٠ 

١٠٥ 

٠,٣٩ ±٠,٨٧  ٠,٩٦ ±١,٧٦  ٠,٠١ ±٠,٠٦  ١٠٠ 
٠,٠٩ ±١,٢٤  ٠,١٤ ±٢,٤٠  ٠,٠٠٣ ±٠,٠٧  ١٥٠ 
٠,١١ ±١,٢٦  ٠,١٢ ±٢,٢٤  ٠,٠١ ±٠,٠٧  ٢٠٠ 
٠,١١ ±١,٥٨  ٠,١٩ ±٢,٦٩  ٠,٠٤ ±٠,٠٩  ٢٥٠ 
٠,١٦ ±١,٨٢  ٠,٠٧ ±٣,٢٥  ٠,٠٠٣ ±٠,٠٧  ٣٠٠ 

١١٥ 

٢,٤٧ ±٥,٣٦  ١,١٤ ±٧,٤٨  ٠,٠٣ ±٠,١٣  ١٠٠ 
٢,٥٠ ±٩,٢٧  ١,٣٤ ±١٣,٠١  ٠,٠٣ ±٠,١٣  ١٥٠ 
١,٠٤ ±٧,٦٠  ٠,٦٨ ±١٠,٤١  ٠,٠٠١ ±٠,١٩  ٢٠٠ 
١,٨٥ ±٧,٩٨  ٢,٢٦ ±١٠,٨٧  ٠,٠١ ±٠,١٨  ٢٥٠ 
٠,٣٥ ±١,٦٦  ٠,١٦ ±٣,٤٨  ٠,٠١ ±٠,٠٨  ٣٠٠ 

١٢٥ 
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 ١٥٧

  :الرجوعية

ظروف التشغيل المختلفة كما هـو  عند  ٠,١٩ و   ٠,٠٣ مابين   لرجوعية مدى ل   أقصى تراوح

عة دوران البريمـة عنـد      سـر و الرجوعية  بين عالقةال) ٣٩(يوضح الشكل   و). ٥١(الجدول  ب مبين

كمـا  ،  يم الرجوعية بزيادة درجة الحـرارة     حيث يالحظ إزدياد متوسط ق    درجات الحرارة المختلفة،    

 التتغير بشكل كبير بتغير سرعة دوران البريمة إال عند درجة الحرارة العاليـة  الرجوعيةيالحظ أن  

  عدم مقدرة المادة المبثوقـة     يوهذا يعن  .دقيقة/ لفة ٢٠٠نخفض الرجوعية بزيادة السرعة بعد      تحيث  

   .المنخفضة الرجوع إلى حالتها األصلية عند درجة الحرارة العالية وسرعة دوران البريمة على

  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

عیة
جو

لر
ا

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
 العالقة بين الرجوعية وسرعة دوران البريمة عند درجات ):٣٩ (شكل

 النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع(الحرارة المختلفة 

  ).اإلنحراف المعياري
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 ١٥٨

ْ م تأثيراً معنوياً ١١٥ إلى ١٠٥درجة الحرارة من يؤثر تغير لم  أنه) ٥٢(يوضح الجدول 

جميع تأثيراً معنوياً عند ْ م ١٢٥ إلى ١١٥ من على الرجوعية وكان إلرتفاع درجة الحرارة

ن البريمة من تغير سرعة دوراأن ) ٥٣( ويبين الجدول .دقيقة/ لفة٣٠٠  السرعةاالسرعات ماعد

 ١٠٥لرجوعية عند درجتي الحرارة  في بعض الحاالت على ا قد أثردقيقة/ لفة٣٠٠ إلى ١٠٠

 ٣٠٠ إلى ١٠٠ْ م، بينما لم يكن هناك فروق معنوية على الرجوعية عند إرتفاع السرعة من ١٢٥و

  .ْ م١١٥دقيقة عند درجة الحرارة /لفة

  

  . درجة الحرارة على متوسط الرجوعية عند سرعة دوران البريمة المختلفةتأثير): ٥٢(جدول 

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  أ ب ٠,٠٧  ب ٠,٠٨  ب ٠,٠٧  ب ٠,٠٨  ب ٠,٠٣
 ١١٥  ب ٠,٠٦  ب ٠,٠٧  ب ٠,٠٧  ب ٠,٠٩  أ ٠,٠٧
 ١٢٥  أ ٠,١٣  أ ٠,١٣  أ ٠,١٩  أ ٠,١٨  أ ٠,٠٨

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 

٠,٠٥ (P<0.05).  
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 ١٥٩

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الرجوعية عند ): ٥٣(جدول 

  .درجات الحرارة المختلفة

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)مْ (الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  أ ب ٠,٠٧  أ ٠,٠٦  ب ٠,١٣
 ١٥٠  أ ب ٠,٠٨  أ ٠,٠٧  ب ٠,١٣

 ٢٠٠  أ ب ٠,٠٧  أ ٠,٠٧  أ ٠,١٩

 ٢٥٠  أ ٠,٠٨  أ ٠,٠٩  أ ٠,١٨
 ٣٠٠  ب ٠,٠٣  أ ٠,٠٧  ج ٠,٠٨

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥ى معنوية معنوي عند مستو

  

  :التصمغ

 نيوتن عند ظروف    ١٣,٠١ و   ٠,٣٧ مابين    في المدى  تراوحالتصمغ   أن   )٥١(يبين الجدول   

 قيم التصمغ بإرتفـاع درجـة الحـرارة        إرتفاع متوسط    )٤٠( من الشكل    يالحظو. التشغيل المختلفة 

بشكل كبير بتغيـر سـرعة   ، كما أن التصمغ اليتغير  دقيقة/ لفة ١٥٠وخاصةً عند السرعة أعلى من      

 حـدوث   هـو   وراء ذلـك   سببال كانربما  و .ْ م ١٢٥دوران البريمة إال عند درجة الحرارة العالية        

 بفعـل    وسرعة دوران البريمة المنخفـضة     عند درجة الحرارة العالية   لمنتج المبثوق   عملية تماسك ل  

  .جلتنة النشاء
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 ١٦٠
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الت

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
مغ وسرعة دوران البريمة عند درجات  العالقة بين التص):٤٠ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع (الحرارة المختلفة 

  ).اإلنحراف المعياري

  

تغير درجة للم يكن أنه ) ٥٤(بينت نتائج التحليل اإلحصائي كما هو موضح في الجدول 

 بينما ،دقيقة/ لفة٣٠٠ة  ماعدا السرعأثيراً معنوياً على قيم التصمغ م ت١١٥ إلى ١٠٥الحرارة من 

عند جميع السرعات  ْ م تأثيراً معنوياً على التصمغ١٢٥ إلى ١١٥لتغير درجة الحرارة من  كان

 أثر في  فقد تغير سرعة دوران البريمةأن) ٥٥( كما يبين الجدول .دقيقة/ لفة٣٠٠  السرعةاماعد

  .تلفةتصمغ عند درجات الحرارة المخبعض الحاالت تأثيراً معنوياً على ال
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 ١٦١

 عند سرعة دوران البريمة )نيوتن (تأثير درجة الحرارة على متوسط التصمغ): ٥٤(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  ب ١,٧٣  ب ٢,٧٢  ب ٢,١٤  ب ١  ب ٠,٣٧
ب  ٢,٤٠  ب ٢,٢٤  ب ٢,٦٩  أ ٣,٢٥  ١١٥  ب ١,٧٦ 
أ ١٠,٨٧  أ ٣,٤٨ أ ١٠,٤١  أ ٧,٤٨  أ ١٣,٠١   ١٢٥ 

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 

  

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط التصمغ ): ٥٥(جدول 

  . درجات الحرارة المختلفةعند) نيوتن(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

    درجة
)ْ م(الحرارة   

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

ج  ٧,٤٨  ١٠٠  ب ج ١,٧٣  ج ١,٧٦ 
ب ج  ٢,٤٠  أ ١٣,٠١  ١٥٠  أ ٢,٧٢ 

ب  ١٠,٤١  ٢٠٠  أ ب ٢,١٤  ب ج ٢,٢٤ 

أ ب ١٠,٨٧  ٢٥٠  ج د ١  أ ب ٢,٦٩ 
 ٣٠٠  د ٠,٣٧  أ ٣,٢٥  د ٣,٤٨

ف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف األحر* 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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 ١٦٢

  :المضغ

 كما هـو     نيوتن عند ظروف التشغيل المختلفة     ٩,٢٧ و   ٠,٢٨المضغ مابين   تراوح متوسط   

أن كمـا  ، المضغ بزيادة درجة الحـرارة زيادة ) ٤١( من الشكل يالحظو. )٥١(موضح في الجدول  

سبب القد يكون   و.  م ١٢٥ لم يتغير بشكل كبير بتغير السرعة إال عند درجة الحرارة العالية           المضغ

درجـة الحـرارة العاليـة وسـرعة دوران البريمـة            بفعل    تماسك مكونات مادة التغذية    وراء ذلك 

  .المنخفضة

  

0

3

6

9

12

15

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

ن)
وت

(نی
غ 

ض
الم

T1=105  ْC
T2=115  ْC
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ات  العالقة بين المضغ وسرعة دوران البريمة عند درج):٤١ (شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع (الحرارة المختلفة 

  ).اإلنحراف المعياري
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 ١٦٣

 للمضغ هناك فروق معنوية لم يكن  أنهنتائج التحليل اإلحصائي حيث) ٥٦(يبين الجدول 

إرتفاع  هناك فروق معنوية للمضغ عند  وكان،ْ م١١٥ إلى ١٠٥من عند إرتفاع درجة الحرارة 

 كما .دقيقة/ لفة٣٠٠  السرعةاماعدالسرعات  جميع عند ْ م١٢٥ إلى ١١٥ن درجة الحرارة م

في بعض أثر دقيقة / لفة٣٠٠ إلى ١٠٠تغير سرعة دوران البريمة من  أن) ٥٧(يوضح الجدول 

  .على المضغ عند درجات الحرارة المختلفةتأثيراً معنوياً الحاالت 

  

 عند سرعة دوران البريمة )نيوتن (ة الحرارة على متوسط المضغتأثير درج): ٥٦(جدول 

  .المختلفة

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة

)دقيقة/لفة(  

)ْ م(درجة الحرارة   
 ١٠٥  ب ١,٤٠  ب ٢,٢١  ب ١,٤١  ب ٠,٩٤  ب ٠,٢٨
 ١١٥  ب ٠,٨٧  ب ١,٢٤  ب ١,٢٦  ب ١,٥٨  أ ١,٨٢
 ١٢٥  أ ٥,٣٦  أ ٩,٢٧  أ ٧,٦٠  أ ٧,٩٨  أ ١,٦٦

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 
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 ١٦٤

تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط المضغ ): ٥٧(جدول 

  .عند درجات الحرارة المختلفة) نيوتن(

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

     درجة
)ْ م(رة الحرا  

 سرعة دوران
)دقيقة/لفة(البريمة   

 ١٠٠  أ ب ١,٤٠  ج ٠,٨٧  ب ٥,٣٦
 ١٥٠  أ ٢,٢١  ب ج ١,٢٤  أ ٩,٢٧

 ٢٠٠  أ ب ١,٤١  ب ١,٢٦  أ ب ٧,٦٠

 ٢٥٠  ب ج ٠,٩٤  أ ب ١,٥٨  أ ب ٧,٩٨
 ٣٠٠  ج ٠,٢٨  أ ١,٨٢  ج ١,٦٦

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥عنوي عند مستوى معنوية إختالف م
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 ١٦٥

     CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS   الخالصة والتوصيات٤-٤

  :يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في النقاط التالية

 .ة الظاهرية عند السرعات المختلفةلم يكن لدرجة الحرارة المنخفضة تأثيراً معنوياً على الكثاف -١

 وقد أدى . هناك تأثيراً واضحاً لدرجة الحرارة وسرعة البريمة على النشاط المائيكما لم يكن

  . للمادة المبثوقةإرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض سرعة البريمة إلى إنخفاض المحتوى الرطوبي

  . إرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض سرعة البريمة إلى إنخفاض مركبات اللون األساسيةأدى -٢

ع درجة الحرارة تأثيراً عكسياً على دليل إمتصاصية الماء وطردياً على دليل كان إلرتفا -٣

كما أثر إرتفاع سرعة دوران البريمة طردياً على دليل إمتصاصية الماء وعكسياً . الذوبانية في الماء

  .على دليل الذوبانية في الماء

ختلفة مما يدل على أن  عدم ظهور خاصية التقصف لمبثوق ثريد التمر عند ظروف التشغيل الم-٤

  .المنتج المبثوق ليس له قوام بنائي إنما هو أقرب للمعجون المتماسك

 أظهرت نتائج تحليل القوام القطاعي األساسية بأن درجة الحرارة كان لها تأثيراً طردياً على -٥

ة تأثيراً معنوياً الصالبة، وتأثيراً متفاوتاً على التماسك والزنبركية، كما لم يكن لدرجة الحرارة العالي

أما سرعة دوران البريمة فقد أثرت معنوياً في بعض . على اإللتصاق عند السرعات المختلفة

الحاالت على الخواص األساسية لتحليل القوام القطاعي ماعدا الزنبركية لم تتأثر معنوياً عند 

  .درجات الحرارة المختلفة

أما سرعة . تحليل القوام القطاعي الثانوية طردياً على خواص  العالية درجة الحرارةتأثر -٦

  .دوران البريمة فقد أثرت معنوياً في بعض الحاالت على الخواص الثانوية لتحليل القوام القطاعي

 يوصى بحفظ مادة التغذية قبل عملية البثق، وكذلك التعبئة المعقمة للمادة المبثوقة أو الحفظ -٧

.المبرد
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 ١٦٨

 

  

  

  

  

  

  

  امسالفصل الخ

   وحسياً ثريد التمر كيميائياًمبثوقم يتقي

Chemical and Sensory Evaluation of Extruded Date-

Porridge  
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 ١٦٩

        INTRODUCTION                         المقدمة                 ١-٥

فتح مجاالت عديدة وجديدة لإلستفادة من محتواها المرتفع مـن        لتمر  العجينة   إستغالل   يمكن

لسكريات واأللياف الغذائية والعناصر المعدنية لرفع القيمة الغذائية لبعض المنتجات التـي تـضاف        ا

 ون التمر أو مشتقاته أحـد مكوناتـه  تطوير منتج جديد بحيث يكوعند . (Yousif et al., 1990) إليها

ها على نسبة كبيرة    نه من المهم األخذ في اإلعتبار أحد المزايا الهامة للتمور وهو إحتوائ            فإ ،األساسية

حيـث أوضـحت   . من السكريات، والتي يمكن إستغاللها كبديل للسكر في بعض الصناعات الغذائية      

الدراسات التي أجريت على تحليل التمور أن السكريات هي المكون الرئيس لهـذه الثمـار حيـث                 

 بعـض  وقـد أشـارت  . (Ahmed et al., 1995) من الوزن الكلي ٪٧٠ و٦٠تتراوح نسبتها مابين 

 التمر كبديل للسكريات في بعـض المنتجـات      عجينةالبحوث على سبيل المثال إلى إمكانية إستخدام        

 .(Almana and Mohmoud, 1991)الغذائية كما هو الحال في منتجات المخابز المختلفـة وغيرهـا   

 ات جديدة، وحيث أن عملية البثق الحراري من العمليات التصنيعية التحويلية الفعالة في تطوير منتج            

مشتقاتها  فكرة تطبيق عملية البثق الحراري لتطوير منتجات غذائية جديدة لتمثل التمور و             جاءت فقد

  .أحد مكوناتها األساسية

البـسكويت والمعمـول    مثـل    من عجائن التمـور   كثير من المنتجات الجديدة     أمكن تطوير   

 قلـة الـسعرات     وذلك بمحاولة الحصول على منتجات مرغوبة مـن حيـث         ،  )هـ١٤١٧حسن،  (

 الحراريـة  السعراتوتقدير . حتوى من األليافوديم وعالية الم  الحرارية والدهون والكلسترول والص   

 من خالل هضم   الجسم يحصل عليها  لتحديد السعرات الحرارية التي       وذلك  أهمية في بطاقة المنتج    ذا

  .المنتج الغذائي

لى عدد كبير من المنتجات الغذائية عتبر التقييم الحسي من الوسائل العلمية التي تطبق عي

سواء لقياس الخواص الحسية لهذه المنتجات أو لتقدير جودتها أو اإلختالف بينها أو دراسة تفضيل 
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 ١٧٠

ويعتبر اإلنسان هو األداة األساسية المستخدمة في هذا المجال حيث يقوم الشخص بعملية . المستهلك

 وعند .مشترك لهذه الحواس يتم قياس جودة الغذاء وعن طريق اإلحساس الهالتقييم مستعيناً بحواس

 يصبح من الضروري إحكام وتنظيم عملية التحكيم وظروفها ألن بالتقييم الحسي األشخاص قيام

القياس الحسي  وحيث أن . للمنتج الغذائي تؤثر على التقييم الشخصيالتيهناك الكثير من العوامل 

لنفس عند تكرار القياس  ير ثابت من شخص آلخر أويعتمد على تقدير األشخاص، وبالتالي فهو غ

 كبيرة  والموضوعية ذات أهميةبين الخواص الحسية اإلرتباطنسبة ولذلك يعتبر إيجاد . الشخص

سهولة القياس وثباته وكذلك تقليل األخطاء الناتجه عن التقييم الحسي الذي يقوم به لوذلك 

  .األشخاص

 وإيجـاد نـسبة      والتقييم الحسي  سة التحليل الكيميائي  تشير عدد من الدراسات إلى أهمية درا      

للمنتج المبثوق، فعلى سبيل المثال درس عبـد الهـادي   اإلرتباط بين الخواص الحسية والموضوعية   

تأثير إضافة منتجات التمر على الخواص الكيميائيـة والحـسية لمبثـوق األرز             ) ٢٠٠٣(وآخرون  

 المنـتج   الدرجات لتقييم حيث إستخدم   . ى إحادي البريمة  وحساب القيمة الغذائية بإستخدام باثق حرار     

، المضغ أو اللدانـة  ) درجة٢٠(، الهشاشة ) درجة١٥(، الرائحة ) درجة٢٠(المبثوق بإعطاء الطعم   

 ١٠(، وخواص السطح    ) درجات ١٠(، إنتظام توزيع المسام     ) درجات ١٠(، اللون   ) درجة ١٥(بالفم  

ْ م، وقـد  ١٦٠دقيقة، ودرجة الحرارة عند / لفة ٢٥٠ند  تم ضبط سرعة دوران البريمة ع     و). درجات

٪، ٢٠ و   ٥٪، ومركـز التمـر مـابين        ٢٠ و ٥المدى مـابين    تراوحت نسبة إضافة لب التمر في       

وقد إنخفضت الكربوهيدرات الكلية بـشكل غيـر معنـوي فـي            . ٪١٥ و ٨ومخلوطهما معاً مابين    

٪ في الخلطـة  ٨٩,١يث إنخفضت من المبثوقات المحتوية على لب أو مركز التمر كل على حده، ح          

٪ ٢٠٪ لب التمـر و ٥٪ في حالة المبثوقات المحتوية على       ٨٧,١ و   ٨٨,٩إلى  ) الضابطة(األساسية  

٪ فإنها تـنخفض معنويـاً   ٢٥بينما في حالة إضافة مخلوطهما معاً بنسبة . مركز التمر على الترتيب 
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 ١٧١

 لـوحظ أن    كمـا . ويات اإلسـتبدال  نوياً بزيادة مست  وكما إنخفض محتوى البروتين مع    . ٪٨٤,٣إلى  

القابلية العامة للمنتج المبثوق إرتفعت بزيادة نسبة إستبدال مجروش االرز بلب التمر نتيجة تحـسن               

جميع خصائص المنتج المختبرة، وكذلك إزدادت القابلية العامة للمنتج المبثوق بزيادة مركز التمـر              

لوط من لب ومركز التمر فقـد أدت إلـى          ٪، أما إستبدال مجروش األرز بمخ     ١٥حتى نسبة إضافة    

 ,.Ainsworth et alدرس كما  .إنخفاض القابلية للمنتج المبثوق نتيجة تدهور جميع خصائص المنتج

 تأثير سرعة دوران البريمة وإضافة الحبوب المستهلكة بعد التخمر على الخواص الوظيفيـة   (2007)

وتـراوح  .  بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة     والغذائية لبثق الوجبات الخفيفة الناتجة من الحمص      

دقيقـة، وتراوحـت نـسبة إضـافة الحبـوب         / لفة ٣٠٠  و ١٠٠مدى سرعة دوران البريمة مابين      

 ٨٠ درجـة الحـرارة عنـد        وقد تم ضبط  ٪،  ٣٠ إلى   صفرالمستهلكة بعد التخمر في المدى مابين       

الحبوب المستهلكة بعـد  نسبة إضافة وقد لوحظ زيادة البروتين الكلي بشكل معنوي بزيادة   . ْ م ١١٠و

، وكما زادت قيمة الدهون الكلية بزيادة نسبة إضافة الحبوب المـستهلكة بعـد التخمـر ثـم              التخمر

٪، بينما لم يكن لسرعة دوران البريمة تأثيراً علـى قـيم            ٣٠عاودت اإلنخفاض عند نسبة اإلضافة      

  .تقييم الكيميائي للمنتج المبثوقال

 إنتاج الثريد الفوري عالي البروتين لمخلوط الذرة البيـضاء  Pelembe et al., (2002)درس 

حيث تم خلط نسب معينة من الذرة البيضاء واللوبيـا          . واللوبيا بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة     

وقد لوحظ  . دقيقة/ لفة ٢٠٠ْ م، وسرعة دوران البريمة عند       ١٦٥ و   ١٣٠وبثقها عند درجتي حرارة     

 Larrea et قـيم  ا كم.واللوبيا عند درجتي حرارة البثقزيادة مخلوط الذرة البيضاء زيادة البروتين ب

al., (2005) بعض الصفات الوظيفية لب البرتقال المبثوق على   تأثيرالمنتج المبثوق، وكذلك دراسة

وتراوحت درجة الحرارة في المـدى      .  بإستخدام باثق حراري أحادي البريمة     (Cookies)البسكويت  

دقيقة، ونسبة لـب البرتقـال      / لفة ١٩٤  و ١٢٦ْ م، وسرعة دوران البريمة مابين       ١٦٧إلى   ٨٣من  
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 ١٧٢

٪، ودلت النتائج أن محتوى البروتين والدهون والرماد للبسكويت المحتوي على لـب   ٢٥ و   ٥مابين  

يـراً  جم من لب البرتقال المبثوق لم تظهـر تغيـراً كب          ١٠٠/ جم ٢٥ و   ٥البرتقال في المدى مابين     

 الحراريـة   الـسعرات كما أدت زيادة محتوى لب البرتقال إلى إنخفاض         . ة بالعينة الضابطة  بالمقارن

 ٤٧٤ و   ٤٢٤لمـدى مـابين      الحراريـة فـي ا     السعراتوقد تراوحت   . بالمقارنة بالعينة الضابطة  

كما أحرز البسكويت المضاف إليه     . )جم١٠٠/ كجول ٢٠٢٦ و ١٧٧٥أي مايعادل   (جم  ١٠٠/كالوري

ضل النتائج من ناحية المظهر مقارنة بالعينة الضابطة، ولم يكن هناك إخـتالف             لب البرتقال على أف   

جم من لب البرتقال بالنـسبة  ١٠٠/ جم٥كبير بين المنتج المبثوق والعينة الضابطة التي تحتوي على    

 بثق خليط من دقيق الصويا المنـزوع  Iwe et al., (2004)كما درس . للنكهة والقوام والقابلية العامة

وتراوحت درجة الحرارة فـي     . ن ودقيق البطاطا الحلوة بإستخدام باثق حراري أحادي البريمة        الده

وقـد أدت زيـادة   . دقيقة/ لفة ١٤٠ إلى   ٨٠ْ م، وسرعة دوران البريمة من       ١٠٠ إلى   ٣٤المدى من   

ات الكليـة وثبـات قـيم       نسبة البطاطا الحلوة إلى إنخفاض البروتين والرماد وإرتفاع الكربوهيـدر         

  .نالدهو

 تأثير مسحوق قشر البيض على خواص األرز المبثوق بإستخدام بـاثق            ,Su (2007)درس  

 حـرارة دقيقة، ودرجـة  / لفة١٨٠ريمة عند   حيث تم ضبط سرعة دوران الب     . حراري ثنائي البريمة  

. ٪٨ْ م، وتراوحت نسبة إضافة مسحوق قشر البيض في المدى مابين صـفر و               ١٦٠ عند   التصنيع

٪ لم يكن لها تغير كبير في قيمـة األس          ٢ نسبة مسحوق قشر البيض أكثر من        وقد لوحظ أن زيادة   

٪ من البطاطا الحلوة إلى زيـادة       ٥٠ كما أدت زيادة نسبة البطاطا الحلوة إلى         .الهيدروجيني للمبثوق 

 ١٥١٥ و   ١٤٤١ الحرارية في المدى مـابين       السعراتحيث تراوحت   .  الحرارية للمبثوق  السعرات

 Boonyasirikool andإستخدم  كما ).جم١٠٠/كالوري.ك ٣٦٢ و٣٤٤يعادل أي ما(جم ١٠٠/كجول

Charunuch, (2000)     طريقة الدرجات التسع في تقييم وجبة غذائيـة مـن حبيبـات الـذرة واألرز 
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 ١٧٣

وقد تم ضبط سرعة دوران البريمة عنـد        . المجروش المطبوخة بواسطة باثق حراري ثنائي البريمة      

وقد حصلت حبيبـات الـذرة واألرز   . ْ م١٥٨  و١٥٦ رة التصنيع درجة حرا عند  دقيقة، و / لفة ٣٠٠

 Sacchetti et al., (2004)كمـا إسـتخدم    .ا بنكهة الدجاج على أعلى قابليـة المجروش عند تغطيته

طريقة الدرجات السبع في تقييم األغذية الخفيفة، وكذلك دراسة تأثير درجة حرارة البثق والتركيـب             

 لألغذية الخفيفة المبثوقة بإستخدام باثق حـراري أحـادي          والوظيفية الغذائي على الخواص الحسية   

 ٨٠ْ م، وسرعة دوران البريمة عنـد  ١٢٠ و ١٠٥  و٩٠قد تم ضبط درجة الحرارة عند   و. البريمة

وذلك عنـد ظـروف     وقد بين أن قيم التقييم الحسي لم يمكن التفرقة بينها للمنتج المبثوق             . دقيقة/لفة

 كان هناك عالقة إيجابية بين قيم الصالبة والكثافة الظاهرية للمنـتج بمعامـل    كما راسة المختلفة، الد

 طريقة الدرجات التسع لتقييم مبثـوق أغذيـة   Ibanoglu et al., (2006)كما إستخدم . ٠,٩٩٧إرتباط 

ودراسة تأثير سرعة دوران البريمة ومعـدل التغذيـة علـى الخـواص        . خفيفة خاليه من الجلوتين   

وقـد كانـت درجـة    . ية للمقرمشات المبثوقة بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمـة الطبيعية والحس 

دقيقـة، ولـم    / لفة ٣٤٠ إلى   ٢٢٠الحرارة ثابتة بينما تراوحت سرعة دوران البريمة في المدى من           

  .المبثوق بظروف التشغيل المختلفةتتأثر النكهة والقبول العام للمنتج 

الدرجات السبع في تقييم األغذيـة الخفيفـة، وكـذلك     طريقة Altan et al., (2008)إستخدم 

 إلنتاج أغذية خفيفة بإسـتخدام  (Tomato Pomace)إمكانية معالجة طحين الشعير، وفضالة الطماطم 

ْ م، وسرعة   ١٦٠ و   ١٤٠وقد تراوحت درجة الحرارة في المدى مابين        . باثق حراري ثنائي البريمة   

وقـد أحـرزت    . ٪١٠ و   ٢، وفضالة الطماطم مـابين      دقيقة/ لفة ٢٠٠ و ١٥٠دوران البريمة مابين    

المبثوقات بالمستوى المختلف من فضالة الطماطم قيم أفضل من المبثوق بنسبة صفر٪ من فـضالة               

وجدوا أن العالقة سلبية بين      كما   .٪ من فضالة الطماطم   ١٠لمنتج عند   الطماطم، وكان أقصى قبول ل    

بينما كانت العالقة بين دليل الذوبانيـة  . جة الحرارةالضغط ودرجة الحرارة، وكذلك بين الكثافة ودر    
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 ١٧٤

 ,Yagc and Gogusكما درس  .في الماء والطاقة الميكانيكية النوعية والضغط والكثافة عالقة إيجابية

 تأثير ظروف التشغيل مثل سرعة دوران البريمة والمحتوى الرطـوبي ودرجـة الحـرارة              (2008)

 الخواص الطبيعية والوظيفيـة لمبثـوق الوجبـة الخفيفـة           والتغير في التركيب الغذائي على بعض     

وقـد أعطـت قـيم الكثافـة     . المطورة من مجروش األرز بإستخدام باثق حراري أحادى البريمـة    

، وكما كانت العالقة سـلبية بـين دليـل    ٠,٦٩٢الظاهرية عالقة سلبية مع المسامية بمعامل إرتباط      

، وبينما كانت العالقة إيجابيـة بـين المـسامية    ٠,٧٢٢ط الذوبانية في الماء والمسامية بمعامل إرتبا    

ومن الواضح أهمية إجراء التقييم الحسي للمنتجات        .٠,٦٧٧ودليل إمتصاصية الماء بمعامل إرتباط      

  .المطورة والجديدة وتقدير طاقتها الحرارية

ف  عند ظروحسياًكيميائياً و  ثريد التمرمبثوق إلى تقييم الدراسة الجزء من  هذهيهدف

،  الحرارية للمنتجالسعرات تقدير ومن ثم ،البريمةثنائي   حراريباثقتشغيل شبه صناعية ل

  .الموضوعيةو بين الخواص الحسية العالقةإيجاد باإلضافة إلى 
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   المواد وطرق العمل٢-٥

مكونـات مـادة    إحتوت  وقد   ،)٢(سبق وصف طريقة تجهيز خلطة ثريد التمر في الفصل          

 ٪٣,٧، )من دسم حليب األبقـار  (ة مهدرجدهون ٪٢,٧،   المحمص  القمح يق دق ٪٢١,٤التغذية على   

 حليـب   ٪٤,٦ مسحوق الهيـل،     ٪٠,٣ ماء مضاف،    ٪٣٦,١ عجينة تمر،    ٪٣٠,٤،  السكروز سكر

حيـث   .)الصوديم كلوريد( طعام  ملح٪٠,٤ لسيثين،  ٪٠,١نيال،  ا ف ٪٠,٣،  بقري مجفف كامل الدسم   

ار إلى أن يصل الباثق لوضع اإلستقرار وذلك مـن خـالل   غُذيت الخلطة في قادوس التغذية بإستمر  

ْ م، وثبات الضغط لفترة زمنية أكثـر        ٢±ثبات درجة الحرارة حيث كان التغير في درجة الحرارة          

 وتـم إجـراء تجـارب التقيـيم     .من خمسة دقائق، وأخذ العينات إلجراء عمليات القياس المختلفـة     

وعند أقصى وأدنى سـرعتين للبريمـة       ) ْ م ١٢٥،  ١٠٥(ى وأقل درجتي حرارة     الكيميائي عند أقص  

ثـالث  تشغيل باإلضافة إلـى     ال جمع ثالث عينات عند كل ظروف         تم وقد ).دقيقة/ لفة ٣٠٠،  ١٠٠(

 ١٥ كانـت     الكلية ، وعلى هذا األساس فإن مجموع عينات التحليل الكيميائي        التغذيةمادة  عينات من   

 أمـا  ). عينات لمـادة التغذيـة  ٣+  سرعتين للبريمة ٢× جتين للحرارة  در ٢×  تكرارات   ٣(عينة  

 درجة الحـرارة   الذكر باإلضافة إلى     التقييم الحسي فقد إجريت التجارب عند نفس الظروف السابقة        

١١٥   ١١٠  الكلـي  كان عدد العينات  وعلى هذا األساس    ،  دقيقة/ لفة ٢٠٠  دوران البريمة  سرعةو م 

عينـات الـضبط    + ( سرعات للبريمة    ٣×  درجات حرارة    ٣ ×  كمينمحعينات لعشرة    ١٠(عينة  

  .)) بطريقة دفعية عينات لثريد التمر المعده معمليا١٠ً+  عينات للحلوى التركية ١٠
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 ١٧٦

   طرق القياس١-٢-٥

  :التقييم الكيميائي

 بطريقـة فـرن     إنتهاء التجربـة   ثالث ساعات من     بعدتم قياس المحتوى الرطوبي للعينات      

ت العينات في علب محكمة الغلق، وتم       حفظوبعدها  ). ٢( تحت تفريغ والمفصلة في الفصل       التجفيف

 كمـا تـم     . البدء في عملية القياسـات المختلفـة       لحين م   ٣-وضعها في المجمد عند درجة حرارة       

 وتـم إسـتخدام    لتقدير الدهون،(AOAC, 1995) طريقة الجمعية الرسمية لكيميائي التحليل امإستخد

 حيـث تـم   .الرمادوالبروتين،  لتقدير (AACC, 1984)جمعية األمريكية لكيميائي الحبوب طريقة ال

 - ٤٠(يثـر البترولـي   ، بإستخالصها بمذيب اإل (Soxhlet)تقدير الدهون بإستخدام طريقة سوكسلت      

 بتقـدير   (Macro-Kijeldhal)البروتين بإسـتخدام طريقـة كلـداهل الدقيقـة          كما تم تقدير     ).ْ م ٦٠

اب كميـة   ثـم حـس  (Itecator, Lnc. Horndom, VA, Europe)  بإستخدام جهـاز ين الكليالنيتروج

الرمـاد بإسـتخدام فـرن      تم تقدير   قد  و. )٦,٢٥(ة النيتروجين الكلي في     البروتين الخام بضرب قيم   

تـم حـساب كميـة    و. (Heraeus Lap Supply Company, Olimannad, Cok, Germany)الحـرق  

  :الفرق بإستخدام المعادلة التالية عن طريق حساب ى أساس رطب علالكربوهيدرات الكلية

   )١٥)      (الرماد ٪+ البروتين ٪ + الدهون ٪ + الرطوبة ٪  (– ١٠٠  = الكليةالكربوهيدرات

حيث أن ، جم من المادة على أساس الوزن الرطب١٠٠ لكل  الحراريةالسعراتتم حساب 

) كالوري.ك(سعرات  ٤، ٤، ٩كربوهيدرات يمد الجسم تناول واحد جرام من الدهون والبروتين وال

  ):هـ١٤١٨عويضة، (على التوالي 

  )١٦()   ٤×  ٪ الكربوهيدرات الكلية + ٤ ×  ٪البروتين + ٩ ×  ٪الدهون= ( الحرارية السعرات
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 ١٧٧

عينة ووضعها بداخل دورق زجاجي األس الهيدروجيني بوزن خمسة جرام من ال تم قياس

 ,AOAC) ء المقطر، وتقلب العينة مع الماء حتى الحصول على مستعلق مل من الما٢٠ضافة وإ

  .(pH meter, pH 538, Germany) وقد تم القياس عند درجة حرارة الغرفة بإستخدام جهاز ،(1995

  

  :التقييم الحسي

عبـد  ( ،( Ibanoglu et al.,2006)،  (Altan et al., 2008)مثل دراسة الدراسات السابقةتشير 

إلى إختالف طرق تقييم الخواص الحسية، وذلك على حسب طبيعة المنتج            )٢٠٠٣خرون،  الهادي وآ 

التـدرج  و الـسباعي  التـدريج  سـتخدم إ حيث  ومدى أهمية كل خاصية بالنسبة للمنتج المراد تقييمه       

وقد تم تقسيم الدرجات لهذه الدراسة على أن المنتج تم          .  لتقييم المنتجات المبثوقة   الدرجاتو التساعي

وإضافة الماء لمالئمة المنتج لعملية البثق وكذلك إضـافة         لسكر  كبديل ل عجينة التمر    ره بإحالل تطوي

 وألهمية الطعم والقوام فقد أعطيت أوزان أكبر ثم الرائحة واللـون علـى النحـو                المنكهاتبعض  

 كما هـو    )ة درج ١٥ (اللونو ) درجة ٢٥ (الرائحةو ) درجة ٣٠ ( والقوام ) درجة ٣٠ (الطعم: التالي

قدمت عينات منتج ثريد التمر للمحكمـين       ). ب(موضح في جدول التقييم الحسي مرفق في الملحق         

 حيث تم تقييم منتج ثريد التمر حسياً عند ظروف التـشغيل            .لتقييمها حسياً عند درجة حرارة الغرفة     

 بعـد  )جامعـة الملـك سـعود   (والتغذية   بقسم علوم األغذية     مدربين محكمين ١٠المختلفة بواسطة   

  تقييم الصفات وإعطاء درجة لكل منها من الدرجات        مقيمتعريفهم بطريقة التقييم حيث طلب من كل        

 ١٠٠(أما القابلية العامة فقد قدرت كمحصلة للدرجات المعطاة لجميع الـصفات المختبـرة              . السابقة

  :وتم التقسيم لمجموع درجات القابلية العامة إلى ما يلي) درجة
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 ١٧٨

 ٧٥ إلـى  ٦١من (، مقبول  ) درجة ٨٥ إلى   ٧٦من  (، جيد   )رجة د ١٠٠ إلى   ٨٦من  (ممتاز  

 حيث .(Abu-Foul, 1990)  قبلوذلك طبقاً للتقسيم المقترح من)  درجة٦١أقل من (، ثم ردئ )درجة

  .جودته درجة يستبعد لرداءة ٦١يعتبر أي منتج ذو قابلية أقل من 
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 ١٧٩

   النتائج والمناقشة٣-٥

   الكيميائيالتقييم ١-٣-٥

المحتوى الرطوبي، والدهون،  واإلنحراف المعياري لكل من متوسطال) ٥٨ (يوضح الجدول

دروجيني عند ظروف ، واألس الهيرطبوالبروتين، والرماد، والكربوهيدرات الكلية على أساس 

للمنتج  الكربوهيدرات الكلية  حيث يالحظ أن.، وكذلك مادة التغذية للمادة المبثوقةالتشغيل الحدية

المحتوى  ، ثم٪٥٧,٥٥  و٤٩,٥٣مابين  في المدى ت تراوحوقدى مكون  أعلتالمبثوق كان

كما . الحديةعند ظروف التشغيل  رطب٪ على أساس ٤٢,٦١ و ٣٥,٧٨مابين  تراوح فقدالرطوبي 

 بإرتفاع درجة الحرارة وذلك بسبب تبخر الماء بفعل عملية المحتوى الرطوبييالحظ إنخفاض 

كما يالحظ أنه لم يكن هناك إختالف  .األخرى للتقييم الكيميائي مما أدى إلى زيادة المكونات البثق

 واألس الهيدروجيني لمبثوق ثريد التمر ٪٥,٦بين متوسط قيمة األس الهيدروجيني لمادة التغذية 

  .٪٥,٥ و ٥,٤حيث تراوح في المدى مابين 
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 ١٨٠

، واألس رطب على أساس  والرماد، والكربوهيدرات الكليةالدهون، والبروتين،، والمحتوى الرطوبيي لكل من المتوسط واإلنحراف المعيار): ٥٨(جدول 

  .، وكذلك مادة التغذية للمادة المبثوقةلتشغيل الحدية لظروفالالهيدروجيني عند 

 األس
 الهيدروجيني

 

 
الكلية الكربوهيدرات  

) ٪(  

 
 الرماد

)٪(  

 
 البروتين

 )٪(  

 
 الدهون

)٪(  

 
الرطوبيلمحتوى ا  

)٪(  

 سرعة دوران
ريمةالب  

)دقيقة/لفة(  

 حرارةدرجة 
 التصنيع

)ْ م(   
٠,٠٥±٥,٤٦  ٠,٦٣±٥٠,٤٠  ٠,٠٥±٢,٢٧  ٠,٠٩±١,٢٥  ٠,٠٧±٣,٨٧  ٠,٧٨±٤٢,٢٠  ١٠٠ 

٠,٠٣±٥,٤٠  ٠,٥٨±٤٩,٥٣  ٠,٠٩±٢,٠٨  ٠,١١±١,٥٦  ٠,٥٩±٤,٢٢  ٠,٣٠±٤٢,٦١  ٣٠٠ 
١٠٥ 

٠,٠٧±٥,٤٨  ٠,٠٤±٥٧,٥٥  ٠,٠٤±٢,١٤  ٠,١٠±١,١٧  ٠,٠٣±٣,٣٧  ٠,١٦±٣٥,٧٨  ١٠٠ 

٠,٠١±٥,٤١  ٠,٧٤±٥٤,٤٧  ٠,١٤±٢,١٧  ٠,٠٤±١,١٠  ٠,٠٦±٣,٤٦  ٠,٥٧±٣٨,٨٠  ٣٠٠ 
١٢٥ 

٠,٠١±٥,٥٥  ٠,٦٣±٤٦,٤٠  ٠,١٣±٢,٢٣  ٠,٠١±١,٧٥  ٠,٣٠±٤,٥٠  ٠,٤٦±٤٥,١٢  التغذية 
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 ١٨١

   التقييم الحسي٢-٣-٥

، التشغيل المختلفةعند ظروف لمبثوق ثريد التمر نتائج التقييم الحسي ) ٥٩(يبين الجدول 

  .بطريقة دفعية المعدهوكذلك للحلوى التركية وثريد التمر 

  

 ، واإلنحراف المعياري، والقابلية العامةواللون، والرائحة، والقواممتوسط قيم الطعم، ): ٥٩(جدول 

ة وثريد التمر للحلوى التركيكذلك ، وعند ظروف التشغيل المختلفةلمبثوق ثريد التمر 

  .بطريقة دفعية المعده

 القابلية العامة
 ١٠٠من (

)درجة  

 اللون
 ١٥من (

)درجة  

 الرائحة
 ٢٥من (

)درجة  

 القوام
 ٣٠من (

)درجة  

 الطعم
 ٣٠من (

)درجة  

 سرعة
 دوران
 البريمة

)دقيقة/لفة(  

 درجة
 حرارة
 التصنيع

)ْ م (  
١٣ ±٧٤,٩  ٢,٥ ±١٢,١  ٣,١ ±٢٠,١  ٥,٨ ±١٩,٧  ٣,٤ ±٢٣  ١٠٠ 
٨,٧ ±٨٣,٨  ١,٩ ±١٣,١  ٣,٨ ±٢٢  ٣,١ ±٢٤,٦  ٣,٥ ±٢٤,١  ٢٠٠ 
١٢,٧ ±٨١,٨  ١,٦ ±١٣,٣  ٢,٦ ±٢١,٦  ٥,٤ ±٢٣,١  ٤,٧ ±٢٣,٨  ٣٠٠ 

١٠٥ 

١٠,٤ ±٨١,٥  ١,٩ ±١٣,١  ٢,٩ ±٢١,٦  ٣,٦ ±٢٢,١  ٤,٢ ±٢٤,٧  ١٠٠ 
١٣,٩ ±٧٧,١  ٢,٢ ±١٢,٦  ٣,٩ ±٢٠,٢  ٥,١ ±٢١,٤  ٣,٩ ±٢٢,٩  ٢٠٠ 
١٥,٧ ±٧٤,٧  ٢,١ ±١٢,٦  ٣,٧± ٢٠,٦  ٦,٤ ±١٩,٩  ٤,٣ ±٢١,٦  ٣٠٠ 

١١٥ 

١٩,٣ ±٦٦,٣  ٢,٩ ±١٠,٢  ٤,٥ ±١٩  ٦,٤ ±١٧,٤  ٧ ±١٩,٧  ١٠٠ 
١٠,٦ ±٧٣,٧  ٢,٢ ±١١  ٤,٢ ±٢٠,٩  ٤,٦ ±٢١  ٣,١ ±٢٠,٨  ٢٠٠ 
١٣,١ ±٧٥,٥  ٢,٩ ±١١,٨  ٢,٦ ±٢١  ٥,٤ ±٢٠,٩  ٤ ±٢٢,٨  ٣٠٠ 

١٢٥ 

٤,٩ ±٨١,٣  ٢,١ ±١٢,٦  ٣,٤ ±٢١,٤  ٤,٨ ±٢٣  ٣ ±٢٤,٣ الحلوى التركية*   
١٠,٨ ±٨٠,٧  ١,٨ ±١٢,٧  ٢ ±٢١,٥  ٤,٣ ±٢٣,٣  ٥,٢ ±٢٣,٢ ثريد التمر*   

  .بطريقة دفعية* 
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 ١٨٢

 ٦٦ مابين تالقابلية العامة لثريد التمر عند ظروف التشغيل المختلفة تراوحويالحظ أن 

أنه عند سرعة دوران كما يالحظ .  على التواليجيد مقبول ومستوى تقيسوالتي  ، درجة٨٤و

، حيث يقترب في خواصه من  أعلى قابلية ودرجة الحرارة المنخفضة يكون المنتجالبريمة العالية

، أما عند سرعة دوران البريمة المنخفضة بطريقة دفعية هخواص الحلوى التركية وثريد التمر المعد

 حيث يكون المنتج ،)٤٢(الشكل  كما هو موضح في أقل قابليةودرجة الحرارة العالية يكون المنتج 

قابلية النسبة ل مستويينيمكن تحديد  ثريد التمر لتحديد ظروف اإلنتاج المثلى إلنتاج و. جداًمتماسكاً

وتحويل ). ٦٠(كما هو مبين في الجدول ) ٪٧٥ وأكبر من ٨٠ أو أكبر وأقل من ٨٠(عامة ال

  . إلى نسب لسهولة المقارنة للطعم والقوام والرائحة واللوندرجات خواص التقييم

 .٪٨٠يمثل ظروف اإلنتاج التي تكون فيها القابلية العامة أكبر من و : األولالمستوى

 حسب التقسيم )جيد( قع في مستوىت٪ ٨٤ عالية درجة قبولب  صناعياً إنتاج ثريد التمرويمكن

 مع مالحظة ،دقيقة/ لفة٢٠٠ البريمة  دورانسرعةوْ م ١٠٥ وذلك عند درجة حرارةالمقترح مسبقاً 

 كانت حيث، منخفضة) الثالثكما هو موضح في الفصل  (الظروف السابقة عند ية اإلنتاجالطاقةأن 

 ٣٠٠لبريمة اسرعة دوران و م ١٠٥الحرارة  درجة  عند العامةالقابليةب مقارنةساعة، / كجم٦٢

، حيث يالحظ أنها قريبة من قابلية الحلوى التركية ٪٨٢  درجة القبول العام كانت حيثدقيقة/لفة

  .ساعة/ كجم١٠٢  مرتفعة تصل إلىطاقة إنتاجية مع ريقة دفعية بط المعدهوثريد التمر

يمكن عندها إنتاج الذي ٪، و٨٠ وأقل من  للقابلية العامة٪٧٥ أعلى من : الثانيالمستوى

 ٢٠٠سرعة الْ م و١١٥ وذلك عند درجة حرارة )مقبول(٪ ٧٧ قبول بمستوى  ثريد التمرمنتج

 درجة مقارنة بالقابلية عند ساعة،/ كجم٦١ ةمنخفض  حيث يالحظ أن سعة اإلنتاجدقيقة،/لفة

  .ساعة/ كجم٩٤ إنتاجية أعلى  طاقةمع٪ ٧٦ حيث كانت دقيقة/ لفة٣٠٠سرعة الو م ١٢٥الحرارة 
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 ١٨٣

50

60

70

80

90

100

50 100 150 200 250 300 350

 سرعة دوران البریمة (لفة/دقیقة)

(٪
)  

مة
لعا

ة ا
بلی

القا
 

T1=105  ْC
T2=115  ْC
T3=125  ْC

  
ريمة عند درجات  العالقة بين القابلية العامة وسرعة دوران الب):٤٢ (شكل

مثل مدى المعنوية ة تالحرارة المختلفة، وخطوط الخطأ الرأسي

  .٠,٩٥ عند نسبة ثقة

  

 ، والقابلية العامة عند ظروف التشغيلواللون، والرائحة، والقواملطعم، ا قبول نسب): ٦٠(جدول 

  .٪ للقابلية العامة٧٥  و٨٠  التي يمكن عندها إنتاج ثريد التمر بنسبة أعلى منالمختلفة

 
العامةالقابلية   

 

 
ونالل  

 

 
 الرائحة
 

 
 القوام

 

 
 الطعم

 

 سرعة دوران
 البريمة

)دقيقة/لفة(  

 درجة
 الحرارة

)ْ م (  

مستويات 
 القبول

٢٠٠ ٨٠,٣ ٨٢ ٨٨ ٨٧,٣ ٨٣,٨ 
٣٠٠ ٧٩,٣ ٧٧ ٨٦,٤ ٨٨,٧ ٨١,٨ 

١٠٥ 

١١٥ ١٠٠ ٨٢,٣ ٧٣,٧ ٨٦,٤ ٨٧,٣ ٨١,٥ 

المستوى 
 األول

١١٥ ٢٠٠ ٧٦,٣ ٧١,٣ ٨٠,٨ ٨٤ ٧٧,١ 

١٢٥ ٣٠٠ ٧٦ ٦٩,٧ ٨٤ ٧٢ ٧٥,٥ 
المستوى 
 الثاني

 اإلنحراف المعياري ٢,٧ ٤,٩ ٢,٨ ٦,٩ ٣,٥
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 ١٨٤

 األكبر في خواص القبول كان في خاصية اإلنحراف المعياريأن ) ٦٠(يالحظ من الجدول 

خواص مستقبالً بإضافة محسنات  هذه التحسين يمكن، والطعم وأخيراً الرائحة ثم القواماللون ثم 

  . والنكهةللون والقوام

وسرعة ْ م ١٠٥ عند درجة حرارة  ثريد التمر على مستوى شبه صناعيإنتاجصى بيو

وعلى هذا . ٪٨٢) جيد(عامة وبمستوى القابلية النسبة  لتحقيق دقيقة وذلك/لفة ٣٠٠ دوران البريمة

يمكن ) دقيقة/ لفة٣٠٠ْ م و١٠٥ ( هذهعند ظروف التشغيل لمنتج ضبط الجودة لاألساس فإن خواص

، ومبثوق ثريد التمر عند )أ(مادة التغذية ) ٤٣( كما يوضح الشكل ).٦١(دول  في الجتلخيصها

  ).ب(دقيقة / لفة٣٠٠ْ م، وسرعة دوران البريمة ١٠٥درجة حرارة التصنيع 
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 ١٨٥

درجة  الجودة لمنتج ثريد التمر عند  ضبطالمتوسط واإلنحراف المعياري لخواص): ٦١(جدول 

  .دقيقة/ لفة٣٠٠رعة دوران البريمة  وس،ْ م١٠٥الحرارة 

المعياري  اإلنحراف±المتوسط  وحداتها  الخاصية 
٠,٢٢±٢٣ ثانية   زمن البقاءمتوسط  

ساعة/كجم  ١,٢٨±١٠٢,٣  معدل البثق 
باسكال.ك  ضغط التشغيل ٤١٣,٧ 
٠,٠٦±٤,٥  من المنتجكجم/كجول  الطاقة الميكانيكية النوعية 

٣م/كجم  ٦±١٢٠٣  الكثافة الظاهرية 
- ٠,٠٠٣±٠,٩١٥  النشاط المائي 
- ٢,٥±٣٥,٦  (L*) مركبة اللون    
- ٠,٩±٧,١  (a*) مركبة اللون  
- ١,٦±٢١,٦  (b*) مركبة اللون  
- ٢,٦±١٠,٦  (∆E)   التغير الكلي للون

٠,١٢±١,٣  األساسيةالصلبة الجافة جم للمادة/جم ماء  دليل إمتصاصية الماء 
٪ ٥,١١±٧٠,٩١  دليل الذوبانية في الماء 

٠,١٢±٠,٧٧ نيوتن  الصالبة 
ثانية.نيوتن  -٠,٨٧±١,٥٤  اإللتصاق 
- ٠,٠٧±٠,٦٧  التماسك 
- ٠,٣٦±٠,٦٣  الزنبركية 
- ٠,٠١±٠,٠٣  الرجوعية 

٠,٢٠±٠,٣٧ نيوتن  التصمغ 
٠,٢٨±٠,٢٨ نيوتن  المضغ 
٪ ٠,٣٠±٤٢,٦١  المحتوى الرطوبي 
٪ ٠,٥٩±٤,٢٢  الدهون 
٪ ٠,١١±١,٥٦  البروتين 
٪ ٠,٠٩±٢,٠٨  الرماد 
٪ ٠,٥٨±٤٩,٥٣  الكربوهيدرات الكلية 
- ٠,٠٣±٥,٤٠  األس الهيدروجيني 
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  )ب     (                    )أ (  

مبثوق ثريد التمر عند الظروف الموصى بها لو، )أ(مادة التغذية  صورة توضيحية ل):٤٣ (شكل

  ).ب(لإلنتاج الصناعي 
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 ١٨٧

   الحراريةالسعرات ٣-٣-٥

بوحدات تسمى الكالوري ) األكسدة( الناتجة من أيض العناصر الغذائية السعراتتقاس 

 السعراتعن بر دائماً يع مع مالحظة أنه .كالوري والميجاكالوري والجول والميجاجول والكيلو

كالوري حتى لو  دهون بالكيلوللكربوهيدرات والبروتينات وال) األكسدة(الناتجة من األيض الغذائي 

عويضة، () كالوري.ك(ذكرت كلمة كالوري في كتب التغذية فإنها يقصد بها السعر الكبير 

  .)هـ١٤١٨

بطاقة المنتج كما هو مبين اإلستفادة منها في يمكن إجمال نتائج التقييم الكيميائي والتي يمكن 

 ٢٥,١٠±٢٥٠,٥٩روف الحدية  عند الظ الحراريةالسعراتحيث كان متوسط ). ٦٢(بالجدول 

 مدى وبلغ ثريد التمر، لمبثوق) جم١٠٠/ كجول١٠٤٩,١٩ أي مايعادل( جم١٠٠/كالوري.ك

 ٩٦٤,٥٣أي مايعادل (، جم١٠٠/كالوري.ك ٢٨٠,٢٧  و٢٣٠,٣٧ الحرارية مابين السعرات

 ظروفلحرارية لمبثوق ثريد التمر عند  االسعرات وقد كانت .)جم١٠٠/ كجول١١٧٣,٤٤و

) دقيقة/ لفة٣٠٠ْ م، وسرعة دوران البريمة ١٠٥درجة الحرارة  ( لإلنتاجالموصى بها التشغيل

) ٦٣( كما يوضح الجدول ).جم١٠٠/ كجول١٠١٤,٥٠أي مايعادل (جم ١٠٠/كالورى.ك ٢٤٢,٣١

 الحرارية السعراتو ، والكربوهيدرات الكلية على أساس رطب، والبروتين،مقارنة متوسط الدهون

 ويجدر اإلشارة إلى إنخفاض منتج .بعض المنتجات التي تحتوي على التمرع لمبثوق ثريد التمر م

  . الحرارية من المنتجات األخرىالسعراتثريد التمر من الدهون وبالتالي كان أقل في 
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 ١٨٨

لى المتوسط واإلنحراف المعياري، وأقل قيمة، وأعلى قيمة للخواص الكيميائية ع): ٦٢(جدول 

  . عند الظروف الحديةأساس رطب لمبثوق ثريد التمر

  اإلنحراف±المتوسط  أقل قيمة أعلى قيمة
 المعياري

 الخواص الكيميائية

٢,٩٣±٣٩,٧٥ ٣٥,٦١ ٤٣,٠٧ )٪(المحتوى الرطوبي    

٠,٤٤±٣,٧٣ ٣,٣٣ ٤,٨٠ )٪(الدهون    

٠,٢٠±١,٢٧ ١,٠٧ ١,٦٩ )٪(البروتين    

٠,١١±٢,١٧ ١,٩٨ ٢,٣٣ )٪ (نسبة الرماد   

٣,٤١±٥٢,٩٩ ٤٩,٠٣ ٥٧,٥٩ )٪(الكربوهيدرات الكلية    

٢٥,١٠±٢٥٠,٥٩ ٢٣٠,٣٧ ٢٨٠,٢٧ )جم١٠٠/كالوري.ك( الحرارية السعرات   

٩٥,٢٢±١٠٤٩,١٩ ٩٦٤,٥٣ ١١٧٣,٤٤ )جم١٠٠/كجول( الحرارية السعرات   
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 ١٨٩

 الحرارية لمبثوق والسعراتبوهيدرات الكلية على أساس رطب، مقارنة متوسط قيم الدهون، والبروتين، والكر): ٦٣(جدول 

  .ثريد التمر مع بعض المنتجات األخرى

  الحراريةالسعرات

)جم١٠٠/كجول( )جم١٠٠/كالوري.ك(   
 الكربوهيدرات الكلية

)٪(  
 البروتين

) ٪(  
 الدهون

) ٪(  
 المنتج

 مبثوق ثريد التمر ٣,٧ ١,٣ ٥٣ ٢٥٠,٥٩ ١٠٤٩,١٩
 بسكويت ديمة بالتمر ١١,٦ ٣,٦ ٧٠,٢ ٤٠٠ ١٦٧٤,٧
 معمول لوزين بالتمر ١٢,٥ ٥ ٦٠ ٣٧٢,٥ ١٤٣٤
 فطائر لوزين بالتمر ١٥,٣ ٧,١ ٤٤,٧ ٣٤٤,٩ ١٤٤٤
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 ١٩٠

 الحرارية السعراتمتوسط وأعلى وأقل قيمة للمشاركة النسبية في ) ٦٤(يوضح الجدول 

 الحرارية السعراتة تتمثل في حيث يالحظ أن أقصى نسب. للدهون والبروتين والكربوهيدرات الكلية

  هوالسعراتكما يالحظ أن منشأ . من الكربوهيدرات الكلية وأقل نسبة تتمثل من البروتين

 لمبثوق ثريد التمر وذلك الكربوهيدرات الكليةقيمة يمكن خفض ، ولذلك الكربوهيدرات الكلية

ييم كيميائي تفصيلي ألنواع كما يوصى بتق. ه بكمية من البروتين من مصدر حيواني أو نباتيدعيمتب

  .رصوديم لمبثوق ثريد التمالدهون واألمالح والفيتامينات األخرى وكذلك ال

  

متوسط وأعلى وأقل نسبة مشاركة للدهون والبروتين والكربوهيدرات الكلية من ): ٦٤(جدول 

  . الحراريةالسعرات

 أقل نسبة مشاركة
) ٪(  

ركةأعلى نسبة مشا  
)٪(  

 متوسط نسبة المشاركة
)٪(  

 الخواص الكيميائية

 الدهون ٦,٤٣ ٧,٤٩ ٦,٢٣
 البروتين ٢,١٩ ٢,٦٣ ٢

 الكربوهيدرات الكلية ٩١,٣٨ ٩١,٧٧ ٨٩,٨٨
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 ١٩١

  الموضوعية بين الخواص الحسية ونسبة اإلرتباط ٤-٣-٥

واص الموضوعية وذلك إليجاد أهم الخو اإلرتباط بين الخواص الحسية نسبةتم دراسة 

ونظراً إلنخفاض نسبة اإلرتباط عن . الموضوعية التي يمكن إستخدامها كدليل للخواص الحسية

٪ فأعلى ومستوى ثاني والتي تقل عن ٨٠ نسب اإلرتباط التي تقع في مستوى ٪ فقد تم إختيار٩٠

  ).٦٥(٪ كما هو موضح بالجدول ٧٠٪ وأعلى من ٨٠

  

  :٪٨٠على من األ رتباطاإل نسب

 حيث كانت ة من أهم الخواص الموضوعية التي يمكن إستخدامها كدليل للطعمتُعتبر الصالب

 إرتباط بنسبة، وكذلك مع التصمغ والمضغ ٠,٨٥عالقة الصالبة بالطعم عكسية وبمعامل إرتباط 

وقد كانت أعلى نسبة إرتباط يمكن إستخدامها كدليل للون عند . على التوالي ٠,٨١ و ٠,٨٢ سلبية

الصالبة و الماء  فيذوبانيةال، وكذلك مع دليل ٠,٨٨ إرتباط إيجابية بنسبةء دليل إمتصاصية الما

 إرتباط بين الخواص الحسية نسبةبينما لم تظهر . على التوالي ٠,٨٠- و ٠,٨٥-بنسبة إرتباط 

  .للرائحة والقوام والقابلية العامة مع الخواص الموضوعية

  

  :٪٨٠٪ وأقل من ٧٠ من علىاألرتباط اإل نسب

يمكن  ٪٧٠ أقصى نسبة إرتباط للخواص الموضوعية عند نسبة إرتباط أعلى منتعتبر 

، وكذلك عند دليل ٠,٧٨- الماء بنسبة إرتباط  فيذوبانيةالإستخدامها كدليل للطعم عند دليل 

وقد كانت أعلى نسبة إرتباط .  سلبيةبنسبة إرتباط إيجابية والرجوعية بنسبة إرتباطإمتصاصية الماء 

 ، وكذلك عند الرجوعية والمضغ٠,٧٧- إرتباط بنسبةها كدليل للون عند التصمغ يمكن إستخدام

 كدليل للون ماخدامهوالمحتوى الرطوبي يمكن إست (*L) بينما مركبة اللون. بنسبة إرتباط سلبية
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 ١٩٢

 الخواص الحسية  إرتباط بيننسبة لم تظهر كما. على التوالي ٠,٧٤ و٠,٧٥ يجابيةإبنسبة إرتباط 

 من  يتناسب كلكما. ٪٧٠ عند نسبة إرتباط أعلى من مع الخواص الموضوعية قواموالللرائحة 

لقابلية  طردياً مع اودليل إمتصاصية الماء عكسياً مع القابلية العامة الصالبةو الماء في ذوبانيةالدليل 

 .العامة

  

  .ية لثريد التمر المبثوق اإلرتباط بين الخواص الحسية والموضوعنسب): ٦٥(جدول 

 الخواص الموضوعية  الطعم اللون الرائحة القوام القابلية العامة
  الظاهريةالكثافة ٠,٣٧ ٠,٦٠ ٠,٢١ ٠,٢١ ٠,٣٦
٠,٠٤- ٠,١١  -٠,٠٨  النشاط المائي ٠,٢٨ ٠,٢٤ 
٠,٧٥ ٠,٤٥ ٠,٣٧ ٠,٥٢*  ٠,٤٣ (L*)   مركبة اللون
٠,٥٣ ٠,٤٥ ٠,٥٣ ٠,٣٥ ٠,٤٩ (a*)   مركبة اللون
٠,٤٠ ٠,٥١ ٠,٤٦ ٠,٣٠ ٠,٤٣ (b*)   مركبة اللون

-٠,٤٨  -٠,٣٣  -٠,٤٦  -٠,٦٣  -٠,٤٣  (∆E)   التغير الكلي للون
٠,٧٢*  ٠,٨٨ ٠,٤٨ ٠,٦٠*  ٠,٧١*  دليل إمتصاصية الماء 

-٠,٧٤*  -٠,٦٠  -٠,٤٤  -٠,٨٥*  -٠,٧٨*   الماء فيذوبانيةالدليل  
٠,٧٤ ٠,٥٢ ٠,٥٨ ٠,٦٧*  المحتوى الرطوبي ٠,٦٤ 

-٠,٢٠  -٠,٣٥  -٠,٣٣  ٠,١١- ٠,١٤  األس الهيدروجيني 
-٠,٧٤*  -٠,٥٦  -٠,٤٩  -٠,٨٠*  -٠,٨٥*  الصالبة 
-٠,٣٤  -٠,٤٤  -٠,٢١  -٠,١٧  -٠,٣٠  اإللتصاق 

 التماسك ٠,١٩ ٠,١٠ ٠,٣٥ ٠,٣٧ ٠,٢٩
-٠,٢٧  -٠,١٩  -٠,٢٩  -٠,١٨  -٠,٣٤  الزنبركية 
-٠,٥٩  -٠,٣٩  -٠,٣٥  -٠,٧٢*  -٠,٧٢*  الرجوعية 
-٠,٦٨  -٠,٤٨  -٠,٤٢  -٠,٧٧*  -٠,٨٢*  التصمغ 
-٠,٦٦  -٠,٤٧  -٠,٤٢  -٠,٧٤*  -٠,٨١*  المضغ 

  . في نقاش النتائجالتي تم إختيارها٪ ٧٠نسبة إرتباط أعلى من * 
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عموماً لم يكن هناك خاصية موضوعية ترتبط بشكل قوي مع القابلية العامة إال أن العالقة 

انا أكثر الخواص الحسية لها عالقة بين الخواص الحسية والموضوعية بينت أن الطعم واللون ك

دليل إرتباط عالية بالخواص الموضوعية، وأعلى نسبة إرتباط مع القابلية العامة كانت مع خاصية 

  .٠,٧٤-الصالبة بنسبة الذوبانية في الماء و
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 ١٩٤

     CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS   الخالصة والتوصيات٤-٥

  :ها في النقاط التاليةيمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة وتوصيات

ينخفض حيث  المحتوى الرطوبيأعلى مكون للتقييم الكيميائي ثم  الكربوهيدرات الكلية تنكا -١

  . بإرتفاع درجة حرارة البثقالمحتوى الرطوبي

 عند درجة  وذلك)جيد (٪٨٢ بنسبة قبول يمكن إنتاج ثريد التمر على مستوى شبه صناعي -٢

  .دقيقة/ لفة٣٠٠بريمة ْ م وسرعة دوران ال١٠٥حرارة 

 جم١٠٠/كالوري.ك ٢٤٢ عند الظروف المثلى لإلنتاج مبثوق ثريد التمر الحرارية لالسعرات -٣

  .الكربوهيدرات الكلية مصدرها األساسي حيث كان، )جم١٠٠/ كجول١٠١٥أي مايعادل (

إرتباط  أعلى عالقة تما وكان  حدخواص الحسية والموضوعية ضعيفة إلىكانت العالقة بين ال -٤

 بنسبة  والصالبةدليل الذوبانية في الماءالقابلية العامة مع خاصية بين الخواص الموضوعية و

  .٠,٧٤-إرتباط 

إجراء تقييم  و. القابلية العامة للمنتج المبثوقلزيادة يوصى بتحسين القوام للمنتج المبثوق وذلك -٥

 . وكذلك الصوديموالفيتامينات األخرىكيميائي تفصيلي لمنتج ثريد التمر ألنواع الدهون واألمالح 

 أو  ببروتين حيوانيهتدعيم وذلك ب لمبثوق ثريد التمرالكربوهيدرات الكلية نسبة خفضويمكن 

  .نباتي

يوصى بأن يتم إنتاج ثريد التمر بشكل صناعي، وذلك بتصميم خط إنتاج يتكون من الوحدات  -٦

  ).٤٤(التالية كما هو موضح بالشكل 
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مراحل العملية المقترحة إلنتاج ثريد التمر بطريقة البثق لخارطة إنسيابية  ):٤٤ (شكل

  . صناعياًالحراري

 خلطة مادة التغذیة

  مبردمخزن مادة التغذیة

 عملیة البثق

 ھعملیة تعبئة معقم

 عملیة التغلیف

 عملیة خلط

  

 فانیال

  

 ملح

  

 سكر

عجینة 
 تمر

  

 لسیثین

دھون 
 مذابة

مسحوق 
 الھیل

حلیب 
 مجفف

دقیق 
 محمص

 مستعلق

 محلول

 منتج ثرید التمر

  

 ماء

 عملیة خلط

 عملیة خلط
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 ١٩٦

  :التالية اإلنتاجية المقترحة المراحل) ٤٤(ح من الشكل يتض

ام والدقيق وهذه المواد الخام تتكون من عجينة التمر والدقيق الخ:  مخازن المواد الخام-١

  .المحمص والسكر والماء والفانيال والحليب المجفف والملح ومسحوق الهيل والدهون واللسيثين

 وتتمثل في تحميص الدقيق بالباثق الحراري، وإذابة السكر والملح : مرحلة تحضير المواد الخام-٢

  .بالماء، وكذلك إذابة الدهون

ة التمر، والدقيق المحمص، والحليب المجفف، حيث يتم إضافة عجين: والتجهيز الخلط مرحلة -٣

ومسحوق الهيل، والفانيال، واللسيثين، والدهون المذابة، ومحلول السكر والملح بمقادير محددة في 

العجانة ليتم خلطها جيداً حتى تتجانس تماماً، ثم يتم تغذيتها إلى الباثق الحراري عند درجة حرارة 

  .الغرفة

حيث يكون . يه يتم التحكم بدرجة الحرارة وسرعة دوران البريمة وف:البثق عملية  مرحلة-٤

الباثق عند التغذية في وضع غير مستقر ويتم اإلنتظار إلى أن يصل الباثق لوضع اإلستقرار من 

ثريد "خالل ثبات درجة الحرارة وضغط التشغيل، وبعد ذلك يتم الحصول على المنتج المبثوق 

  ".التمر

 وفيه يتم تعبئة مبثوق ثريد التمر معقماً أو مبرداً في عبوات : والتغليف مرحلة عملية التعبئة-٥

  .محكمة الغلق ومن ثم تغليفه
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  .نموذج التقييم الحسي المبدئي): أ(ملحق ال

:رقم العينة  
هـ١٤     :     /     /التاريخ  

:مالحظة  
  الطعم  اللون  القوام  الرائحة

    
  ). درجة١(، غير مقبولة ) درجتين٢ (، متوسطة القبول) درجات٣(عالية القبول * 

  

مر تركية وثريد التالحلوى تم تقديم العينات إلى المحكمين مرقمة والتي هي عبارة عن ال

حيث طلب من كل مقيم .  بطريقة مستمرة المعدثريد التمر، و)دفعية(  غير مستمرة بطريقةالمعده

 بالنسبة ٣٠، )غير مقبول بشدة( صفر من المقييمين العشرة بإعطاء درجة من درجات التقييم،

  ).مقبول بشدة( للرائحة ٢٥ للون، و ١٥للطعم والقوام، و 

  

  .نموذج التقييم الحسي الكامل): ب(الملحق 

:رقم العينة  
هـ١٤     :     /     /التاريخ  

:مالحظة  
  الرائحة

  ) درجة٢٥من (
  القوام

  ) درجة٣٠من (
  اللون

  ) درجة١٥من (
  الطعم

  ) درجة٣٠من (
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