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تاثیر درجة حرارة التجفیف على فعالیة الكلوتین الحیوي المستخلص من حنطة محلیة صنف 

  نور

  

  عفاف عبد الرحمن ایوب

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

هدف الدراسة تعیین درجة الحرارة المالئمة لتجفیف كلوتین الحنطة والمحافظة على حیویة بروتیناته 

م حیویة بروتینات الكلوتین  اذا تم بتقدیر رقم الترسیب بوجود امالح دودسیل سلفات بأعتماد ثالثة معایر لتقوی

، اما عن اختبار 31و) A1(لنموذج الطحین 26.3وبلغ )Dodecyl Sodium Sulfate )SDSالصودیوم 

رسیب هولقد كانت نتائج االختبار لرقم الت.الریولوجي فهو دراسة مؤشرات الفارینوغراف وكذلك فحص الخبازة 

) 31.0(ºم40كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%لنموذج الطحین مقارنه  مع  طحین مدعم بنسبة ) 26.3(

اما عن اختبار الفارینوغراف فقد سجل ) . º)25.3م50كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%وطحین مدعم بنسبة 

كلوتین مجفف بدرجة 2%مقارنه مع  نموذج طحین مدعم بنسبة)  81.2%(نموذج الطحین  امتصاص مائي 

لقد ). %81.0(ºم 50كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%ونموذج طحین مدعم بنسبة ) º )%83.3م40حرارة 

و )(73.836سجل فحص الخبازة الذي یعد المؤشر الثالث لفعالیة وحیویة الكلوتین سجل لنموذج الطحین

مقارنة مع نموذج الطحین المدعم )(º82.52م40كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%نموذج الطحین مدعم بنسبة 

بمستوى " معنویا" اظهرت هذه االختبارات تحسنا).º)72.092م50كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%بنسبة 

مقارنة مع المعامالت االخرى مما یدل على ºم40في فعالیة وحیویة الكلوتین المجفف بدرجة حرارة 5%معنویة 

ور االول واالساس واالهم في التاثیر على فعالیة وحیویة الكلوتین المستخلص من ان حرارة التجفیف لها الد

  .الحنطة

  

Effect of drying temperature on the activity of vital gluten extracted
from local wheat variety Noor

  

Afaf A. Ayoub
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This investigation was carried out to determine the optimum temperature

required for drying Wheat Gluten and preserve proteins vitality.
Three teste were adopted to assess Gluten vitality. The  precipitation index 

was  performed with Sodium Dodycel Sulfate(SDS). Values were 26.3 for flour 
(A1),31.0 for flour fortified with 2% gluten dried at 40C (A2),and 25.3 for flour
fortified with 2% gluten dried at50C (A3). The flour rheology was evaluated with 
Farinograph values of water absorption of flour were found to be 81.2% for flour 
(A1),83.3% for flour fortified with 2% gluten dried at 40C (A2), and81% for flour  
fortified with 2% gluten dried at50C (A3).  The baking test values were 73.836 for 
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flour (A1),82.52 for flour fortified with 2% gluten dried at 40C (A2),and 72.092 for 
flour fortified with 2% glutendriedat 50C (A3).

These tests revealed significant improvements (p<0.05) in gluten vitality for 
samples dried at 40C as compared with other samples. This may explain the 
importunes of drying temperature in keeping gluten vitality recovered from wheat.

  

لمقدمةا

لبروتین والطاقة التي تعاني منها العدید من شعوب مشاكل سوء التغذیة وبشكل خاص نقص ا  نا

حل مشاكل سوء لینصب بشكل اساسياسیا وافریقیا وامریكا الالتینیة جعل اهتمام الباحثین" العالم خصوصا

ات قیمة عالجیة ومصادر بدیلة للبروتین الحیواني ان العدید من شعوب العالم تعتمد على التغذیة وتوفیر اغذیة ذ

لما یتمتع به " هاما" بروتیناvital wheat Glutenالحنطة كمصدر رئیسي للطاقة ویعد كلوتین الحنطة الحیوي 

  .بنفس الوقتعالجیة ة فائدفي تحضیر منتوجات غذائیة غنیة بالبروتین وذات " من خصائص فریدة جعلته ممیزا

من بروتینات الطحین الكلیة 85%یعد الكلوتین المكون الرئیسي لبروتینات الحنطة اذ یشكل نسبة 

قوة للعجینة الذي یعطي المطاطیة والGlutinineویتكون من مجموعتین من البروتینات هي الكلوتنین 

  ) .1(الذي یعطي اللزوجة للعجین Gliadineوالكالیادین 

على زیادة حجم خبز اللوف وتحسین نسجته من خالل تدعیم الطحین بقابلیتهحیویة الكلوتینتقدر

ویعرف كلوتین الحنطة الحیوي بأنه الكلوتین المعزول من طحین الحنطة والمحتفظ بصفاته ,بالكلوتین الحیوي

  ).2(الطبیعیة من لزوجة ومطاطیة 

والتي )فاللو (یة بین قیمة الترسیب و حجم الخبزبأن هناك عالقة طرد) ,3,45,(لقد وجد الباحثین 

للكلوتین وتوضح مدى حیویته وقدرته على االحتفاظ بالغاز ومقاومه الشبكة Swellingتعكس القابلیة االنتفاخیة 

ویعد اختبار قیمة الترسیب بطریقة امالح دودسیل سلفات الصودیوم ,الكلوتینیة للغازات المتكونه اثناء التخمر

SDSلتقییم نوعیة الكلوتین وقوته و مدى حیویته " یالدل.  

ولمدة قصیرةقد تؤثر في حیویة الكلوتین من خالل " ان الحرارة المرتفعة جدا) 5,6(بین كل من لقد 

تغییرات شكل البروتین مما یؤثر على صفات الكلوتین واهمها انخفاض الذائبیة من خالل هجرة المجامیع 

ا یزید من صعوبة ارتباط الجزیئات بالماء فتتحول الى تجمعات كارهة للماء ذات الهیدروفوبیة الى السطح مم

  .ارتباطات قویة 

ان التركیب االصلي للبروتین یعتمد على تركیبه الثالثي والرباعي وعالقته فقد اشار الى)Wall)7اما 

في تغیر الخواص الوظیفیة " مهما" بسلوك الجزیئات البروتینیة االخرى في الغذاء وتؤدي طریقة التصنیع دورا

والقواعد والحوامض القویة والمذیبات العضویة یمكن ان تغیر تركیب " للبروتینات فدرجة الحرارة العالیة جدا

  .البروتین ومن ثم دوره الوظیفي وفقد صفاته الطبیعیة وانعدام حیویته 

  

  المواد وطرائق البحث

–زارة الزراعة الهیئة العامة للبحوث الزراعیة من و مجهزة )صنف نور(تم استخدام حنطة محلیة

ضمن تم استخالص الكلوتین من طحین الحنطة حسب الطریقة القیاسیة.2003محطة اللطیفیة للموسم الزراعي 

للحصول على الكلوتین ) 8(حسب المصدر ) 10-38(كتاب الطرق القیاسیة االمریكیة لكیمیاء الحبوب بالرقم

  .الرطب 
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ساعة و 24لمدة ºم40معاملتین االولى على درجة حرارة بتعریض الكلوتین الىجفیفتمت عملیة الت

تم اختبار حیویة الكلوتین المجفف بتقدیر باستخدام فرن ذي تهویة ساعة 24لمدة ºم50على درجة حرارة الثانیة

م اختبار كما ت) .9(AxFordحسب طریقة ) SDS(رقم الترسیب بوجود امالح دودسیل سلفات الصودیوم 

الطریقة القیاسیة ضمن كتاب الطرق القیاسیة االمریكیة لكیمیاء الحبوب بالرقمبFarinographالفارینوغراف 

  ) .8(حسب المصدر ) 54-21(

ضمن كتاب الطرق القیاسیة طریقة المرحلة الواحدة القیاسیةباستخدام اختبار الخبازة تم اجراء الحجم 

                 .)8(حسب المصدر ) 10-10(رقماالمریكیة لكیمیاء الحبوب بال

  :  وقد تم حساب نفاشیة الخبز اللوف حسب المعادلة التالیة

  =النفاشیة 
  الحجم

 ×10  
  الوزن

  :وكما یلي ثالث مكرراتبثالث معامالت استخدامت

*A1) =( دون تدعیم المعاملة االولى نموذج طحین  

*(A2) =م40كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%حین مدعم بنسبة المعاملة الثانیة نموذج طº  

*)(A3 = م50كلوتین مجفف بدرجة حرارة 2%المعاملة الثالثة نموذج طحین مدعم بنسبةº.  

  %5اجري التحلیل االحصائي الالزم وقورنت المتوسطات تحت مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

سجل رقم ترسیب بلغ ) (A1المعاملةنموذج ن والمتضمن رقم الترسیب بأ) 1(تشیر نتائج الجدول

یتضح .25.3) (A3المعاملةنموذجو 31.0رقم ترسیب بلغ ) (A2المعاملةنموذجفي حین سجل 26.33

قد سجل اعلى رقم ترسیب مقارنة بالمعاملیتن االخریتین وهذا یتطابق مع ما )  (A2ان نموذج المعاملةمن ذلك 

فكلما كانت نوعیة ان نوعیة الكلوتین وتركیبه لها اهمیة في تحدید  حجم الراسب واكدنالذی) 5,3,1(جاء به

  .اعطت حجم راسب اكبر من خالل معاملة بدرجة حرارة مالئمةافضلالمدعم الكلوتین

نوعیة على" الذي یعطي مؤشرا2)(في جدول رقم اما االختبار الثاني لحیویة الكلوتین فهو الفارینوغراف 

حیث ان من الخواص المدروسة في اصفات النوعیة للحنطة المدروسة حین وتعد نتائجة ذات عالقة بالمو الط

)(A1معاملة التي سجلت لل Water Absorptionاختبار الفارینوغراف هي خاصیة االمتصاص المائي 

مع ما جاء وهذا یتفق )A3(للمعاملة) 81.0%(في حین انخفضت الى )(A2للمعاملة ) 83.3%(و%81.2

Vitalبكلوتین الحنطة الحیوي االمتصاص المائي ترتفع قراءته عند تدعیم الطحین انمن) Sekhon )10به 

wheat gluten وذلك لكون البروتین ذا قابلیة  عالیة للتشرب بالماء واالنتفاخ اكثر من النشأ عند درجات

  .الحرارة االعتیادیة 

وصول حیث سجلت للطحین النضوج ووقت الوقت ثل االخرى مكذلك هو الحال لخواص الفارینوغراف

  .على التوالي دقیقة للصفتین2.6و4.46

على دقیقة1.9وA3(4.1(وللمعاملة , على التواليدقیقة2.8و 5.50)(A2للمعاملةفي حین 

الذي اشار الى انه تحصل زیادة في وقت ) Lang)12,11,2ان هذه النتائج تتفق مع ماحصل علیة .التوالي 

  .الكلوتین الحیوي المضاففاعلیة وجودة زیادةمعالطحین نضج
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التوالي اماعلى دقیقة11.7و A1) (8.9للمعاملة االستقراریة ووقت المغادرة فقد سجلت اما مدة 

على التوالي ان دقیقة11.2وA3(8.5(وللمعاملة على التوالي ودقیقة13.2و9.6فهو) (A2للمعاملة 

یعود الى نوعیة البروتینات التي تعكس قوة ) (A2للمعاملة مدة االستقراریة ووقت المغادرةالتحسن الملحوظ في 

  .) Tou Feili)13لما جاء به " وصالبة الطحین وفقا

قوة على كمیته  هي المحدد االول لسبب" من ان نوعیة الكلوتین وحیویته فضال) 15,14(فیما ذكر 

. صفات العجین وقدرته على امتصاص الماء 

  

  رقم الترسیباختبار)1(جدول 

  رقم الترسیب  المعامالت

A126.33b  
A231.0 a
A325.3 c

5 LSD        %  3.91

  5%للعمود تشیر الى وجود فروق معنویة على مستوى ختلفةالحروف الم

  

  قیم مؤشرات اختبار الفارینوغراف)2(جدول 

  عاملةالم

  الخاصیة
A1  A2  A3  LSD  

81.2b83.3 a81.0b2.345  (%)االمتصاص المائي

b5.50 a4.1 c0.763 4.46  )دقیقة(وقت النضج 

b2.8 a1.9 c0.641 2.6  )دقیقة(وقت الوصول 

b9.6 a8.5 c1.340 8.9  )دقیقة(مدة االستقراریة 

b13.2 a11.2 c1.637 11.7  )دقیقة(وقت المغادرة 

  5%معنویة على مستوى الفروق التشیر الى عدم وجود سطرالحروف المتشابهه لل

  

اما فیما یخص اختبار الخبازة الذي یعد االختبار الحقیقي النهائي لتقییم نوعیة الحنطة فنالحظ من 

نع منه لخبز المصارتفاع ملحوظ في التقییم الحسي لحصل علىقد )A2(نموذج المعاملة نا) 3(الجدول رقم 

و73.836(للنماذج الحسيالتقییم وكانت مجموع )A3(نموذج المعاملة و )A1(مقارنه مع نموذج المعاملة 

حیث انها تمثل مجموع درجات التقیم من قبل عشرة مقیمین من ذوي الخبرة على التوالي ) 72.092و82.52

(الذي نالحظ من خالله ان المعاملةدرجة و 100الذین قیمو النماذج وحصلت على المجموع اعاله من اصل 

A2 ( حصلت على اعلى مجموع تقیم حسي مقارنة مع المعاملة)A1( و المعاملة)A3(حیث ان المعاملة)

A2 ( تمیزت بافضل الصفات ابتدا من انتظام الشكل وانتهاء بالنفاشیة .  

) A3(و المعاملة 29.87) A2(و المعاملة28.136)A1(اما النفاشیة فقد كانت للمعاملة 

  )4(حسب الجدول رقم 27.092

و )A2(و المعاملة)A1(المعامالت الثالث المعاملة ان الفروق المعنویة الملحوظة بین نماذج 

على انفراد یوضح كل معاملةالمصنع من نموذج)فاللو (لخبزالل نتائج التقییم الحسي من خ) A3(المعاملة 

من خالل زیادة نفاشیة وحجم خبز على صفات خبز اللوف الناتج اضح وملموسان حیویه الكلوتین ذات تأثیر و 
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من خالل الحفاظ على حیویة المتكون ذلك الى قوة الشبكة الكلوتینیة وقدرتها على االحتفاظ بالغاز اللوف ویعود 

ها دور في الحفاظ حیث ان درجة الحرارة المناسبة للتجفیف ل)A2(یالحظ في نموذج المعاملةالكلویتن وهذا ما 

على شكل الشبكة  الكلوتینیة وبالتالي قدرتها على االحتفاظ بالغاز الناتج اثناء الخبازة مما له دور في نفاشیة

  ) 16,5(الخبز  المصنع  

  

  نتائج التقییم الحسي الختبار الخبازة)3(جدول 

  المعاملة

  الصفة
A1A2A3LSD 5%

b13.75 a12.0 b0.996 11.8  انتظام الشكل

b12.6 a10.8 b0.917 10.5  اللون

a  13.3 a11.0 aNS 11.8  انتظام نسجة اللب

a  13.0 a11.2 a  NS 11.6  الرائحة والطعم

c29.87 a27.092 b0.913 28.13  النفاشیة

b82.52 a  72.092 c  10.826 73.83  المجموع

  لعشرة مقیمین" كل رقم في الجدول یمثل معدال-

  5%تشیر الى عدم وجود الفروق المعنویة على مستوى سطر روف المتشابهه للالح-

  نفاشیة الخبز اللوفوزن وحجم و )4(جدول 

  المعاملة

  الصفة
A1  A2A3LSD  

b401.33 a  357.614 c  11.242 373.33)3سم(الحجم 

132.66b134.33a132.00b11.242  )غم (الوزن 

b29.87 a27.092 c0.913 28.13)غم/3سم(النفاشیة 

  5%تشیر الى عدم وجود الفروق المعنویة على مستوى سطرالحروف المتشابهه لل
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