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المراجع 
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قائمة املراجع ترتيباً أجبدياً طبقاً السم املؤلف وسنوياً طبقا للمؤلف الواحد، 
، وعنوان البحث وسنة النشر (أو املؤلفني)وحبيث يشمل كل مرجع اسم املؤلف 

 .ورقم اجمللد وأرقام الصفحات املنشور فيها البحث مث اسم الدورية
 (بحث في دورية علمية)مثال 

تأثري . (1999). دسوقي، فرحات؛ علي باشة، حممد؛ علي، حممود أمحد
بعض منظمات النمو على السرطانات وصفات مثار وحمصول أشجار التني 

. 169-157 (:2)11،(العلوم الزراعية)جامعة امللك سعود  جملة. والرمان
وسنة النشر وعنوان الكتاب  (أو احملرر) ويف حالة الكتب يذكر اسم املؤلف

أما الرسائل فيذكر عنواهنا بعد اسم املؤلف مع ذكر . واسم الناشر ومكان النشر
. وتاريخ الرسالة وعدد صفحاهتا اجلهة املاحنة للرسالة
 (تأليف)مثال لكتاب 

جامعة امللك . أساسيات تغذية اإلنسان. (1997). عويضة، عصام حسن
. اتالصفح عدد اململكة العربية السعودية،، الرياض، سعود

 ( تحرير–لفصل مؤلف في كتاب  ) مثال
كيمياء وتقنية :  واستخدامات القمح يفإنتاج. (1978). أ.ج شلينربقر،

األمريكية لكيميائيي احلبوب،  معيةاجل. (Y. Pomeranzحترير ) القمح
. (8-1)رقم الصفحات . الواليات املتحدة األمريكية، منيسوتا، سانت بول
 (لفصل مؤلف في كتاب) مثال

استخدام الفريومونات يف جمال محاية . (1991). يوسف ناصر الدريهم،
جامعة . (املؤلفني). آفات احلبوب واملواد املخزونة وطرق مكافحتها: احلبوب يف

. 175-169اململكة العربية السعودية، رقم الصفحات ، الرياض، امللك سعود
 (ترجمة)مثال لكتاب 

نظم . (1997). (مرتمجان)إبراىيم العمود، أمحد ؛ ذيب، فوزي سعيد
، جامعة امللك سعود (K. Melvyn تأليف) وعمليات الري السطحي

 .الصفحاتعدد . اململكة العربية السعودية، الرياض
مثال لرسالة 

تأثري الرتييش املبكر على كفاءة النمو، . اهللالعزيز عبد اللطيف، عبد العبد
رسالة ماجستري، جامعة . صفات الذبيحة وبعض معايري الدم يف الدجاج البلدي

 .صفحة198. (1994) امللك سعود
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دراسة أثر تطبيق االشتراطات الصحية على الجودة البكتيرية للمواد الغذائية المنتجة 

  من مطابخ ومطاعم مكة المكرمة
  

  حسن مشاطبسام بن حسين 

  قسم البحوث البيئية والصحية، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
   مكة المكرمة٤١٢٣ب .ص.  جامعة أم القرى

  
توافر االشتراطات الصحية بمطاعم ومحالت تحضير الوجبات       لى دراسة العالقة بين مدى       يهدف البحث إ   :الملخص

 منـشأة   ١٧٧ الدراسة تقييم االشتراطات الـصحية لــ         هذهشملت  . السريعة في مكة المكرمة وجودة الغذاء المنتج      
 منشأة من المنشآت التي     ٩٤ عينة غذائية وتحليلها بكتريولوجياً من       ٤٧٠غذائية بمدينة مكة المكرمة إضافة إلى جمع        

شملت التحاليل البكتريولوجية الكشف عـن مجموعـة        . تم تقييمها وذلك لمعرفة مدى صالحيتها لالستهالك اآلدمي       
 ،S. faecalisوالبكتيريا المعويـة البرازيـة    Escherichia coli   وبكتيريا القولون البرازيةColiformبكتيريا القولون 

، B. cereusوجود بعض أنواع البكتيريا المسببة للتسم الغذائي والتي من أهمها بكتيريـا  إضافة إلى ذلك الكشف عن 
Cl. Perfringens، Salmonella sp. وبكتيريا S. aureus.   أشارت نتائج التحليل البكتيريولوجي لألغذية المختبرة علـى

وح به من العد الكلي للبكتيريا إضـافة        من العينات الغذائية نتيجة تجاوزها للحد األقصى المسم       ) ٪٣٠ (عدم صالحية 
 S. faecalis  ،)٪٤,٤٧ (E. coli ،)٪٧,٦٦ (Coliform group لتجاوز الحد األقصى المسموح به في كل من مجموعة 

)٢,٥٥٪(، S. aureus) ٤,٠٤٪ (و B. cereus  )المواصـفات القياسـية   فـي  حدود المذكورة ل طبقاً لوذلك) ٪١,٩٦
بين صالحية  كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية            . ية السعود الميكروبيولوجية

 الموجـود بهـا المـادة        في المنشآت الغذائية   المادة الغذائية لإلستهالك اآلدمي وتطبيق بعض االشتراطات الصحية       
   .الغذائية

  
  المقدمة

 وبصورة ملحوظة في مكـة      ، السريعة إن تزايد معدالت إنتاج الغذاء في المطاعم ومحالت األغذية        
 االحتياجات المتزايدة للحجاج والمعتمرين خالل موسمي الحـج والعمـرة،           المكرمة وذلك لمجابهة  

يحتمل أن يتالزم معه وبدرجة عالية تزايد فرصة حدوث نقص أو خلل في تطبيـق االشـتراطات                 
 إلنتاج وتقديم الغـذاء أو      ، اإلعداد ،زالصحية المقررة سواء بالنسبة للعاملين القائمين بعمليات التجهي       

بالنسبة الشتراطات النظافة العامة للمنشآة أو لألدوات والمعدات واألجهزة المستخدمة في اإلنتاج أو             
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 والتي قد يترتب عليها إنتاج أغذية غير مطابقة سواء لإلشتراطات القياسية المقـررة أو            ،الخ.. النقل
معاً والذي يحتمل معه انتشار حـاالت التـسمم واألمـراض           الشتراطات سالمة الغذاء أو كالهما      

لذلك فإن سالمة الغذاء المنتج وصالحيته لالستهالك اآلدمي يعتمد على عدة عوامل أساسية             . الغذائية
 في اإلنتـاج ومـروراً بمراحـل        تبدءاً من سالمة المواد الخام والمواد األولية المستخدمة كمدخال        

و انتهاء بإنتاج المنتج الغذائي ونقله وتخزينـه أو تقديمـه للمـستهلك             التجهيز واإلعداد والتصنيع    
لذا فإن جميع المراحل السابقة يجب أن تتم تحت ظروف تتفق مع االشتراطات             . )م٢٠٠١،  الدباس(

الصحية المقررة لضمان سالمة المادة الغذائية ومن ثم حماية المستهلك من أي مخاطر صحية ناتجة               
 ,.Andersson et al., 1995; Al Bustan et al., 1996; Kaneko et al) الغذاء عن تسممات أو أمراض

1999a; Nichols et al., 1999; Little et al.,  2002; Keil et al., 2004; Vollaard et al., 2004; 
Asghar et al., 2006 and Meldrum et al, 2006).  

شتراطات الصحية التـي لهـا عالقـة        البحث الحالي دراسة مدى توافر اال     من  هدف  كان ال 
 إضافة إلى دراسة العالقـة بـين        ،مباشرة بسالمة المنتج الغذائي من مطاعم ومطابخ مكة المكرمة        

  .لغذاء المنتجلشتراطات والجودة الميكروبيولوجية المدى تطبيق المنشآت الغذائية لهذه ا
  

  المواد وطرق العمل
  تقييم االشتراطات الصحية

 هذه  شتملتا حيث   ،للمطاعم والمطابخ االشتراطات الصحية   ة خاصة لتقييم    تم تصميم استبان  
 الئحة االشتراطات الصحية للمطاعم     تضمنتها التي    الضوابط  من اً ضابط ١٠٥االستبانة على تقييم      

والتي لها عالقة مباشرة     ،وزارة الشئون البلدية والقروية   والمنشآت وما في حكمها المعتمدة من قبل        
كما تم توزيع استبانات    ). هـ١٤٢٦ ،وزارة الشئون البلدية والقروية   ( المنتج الغذائي    بصحة وسالمة 

التقييم على المراقبين الصحيين التابعين إلدارت األسواق بأمانة العاصمة المقدسة وتدريبهم عليهـا             
  .وذلك لتقييم المطاعم والمطابخ أثناء جوالتهم التفتيشية اإلعتيادية

   لغذائيةتحليل العينات اجمع و

 منشأة غذائية وذلك اثناء تقييم هذه المنشآت، ونقلها إلـى          ٩٤ عينة غذائية من     ٤٧٠تم جمع     
تجهيزها وإعداد التخفيفات المناسبة وذلك طبقـاً للمواصـفة القياسـية           المختبر في حافظات مبردة ل    

لمواصـفة  اارات الميكروبيولوجيـة و   الخاصة بتجهيز العينات لإلختب   ) ١٩٩٤ (٥٦٨السعودية رقم   
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 حيث تم   ،يالخاصة بتجهيز التخفيفات للفحص الميكروبيولوج    ) ١٩٨٨ (٥١٤القياسية السعودية رقم    
ستخدام جهاز با (Peptone Water) مليلتر من ماء الببتون ٢٢٥ جرام من المادة الغذائية في ٢٥خلط 

  :لتاليةنتهاء من تجهيز العينات تم إجراء االختبارات ابعد اال .(Stomacher)استومكر 

لعـد   وذلك باتبـاع طريقـة ا  Total Bacteria Counts (TBC)تقدير األعداد الكلية للبكتيريا  .١
 (Standard Plate Count Agar)مع استخدام بيئة أجار العد الكلـي   (Plate count)ألطباق با

 .)١٩٩٤-٧٥٧م المواصفة القياسية الخليجية رق( ساعة ٤٨م لمدة °٣٧والتحضين عند 

سـتخدام طريقـة األنابيـب    با (Coliform Organisms)اد الميكروبات القولونيـة  تقدير أعد .٢
وكما ) Most Probable Number Technique (MPN)طريقة العدد األكثر احتماالً (المتعددة 

 ).م١٩٩٤ (٧٥٥هي موضحة في المواصفة القياسية السعودية رقم 

دام ثالثة طرق ستخبا (Escherichia  coli) البكتيري القياسيالتلوث دليل  الكشف عن وجود .٣
 :على النحو التالي

ملم من أحد األنابيب الموجبة لبكتيريـا  ١ Inoculationوذلك بتلقيح  Eijkman testاختبار . أ
 أحادية التركيز وتحضينها فـي  MacConky Broth في بيئة MPNالقولون من اختبار 

عتبر االختبار موجباً لوجود     حيث ي  ، ساعة ٢٤م لمدة   °٤٤حمام مائي عند درجة حرارة      
 E .coli  في حالة تغير لون البيئة السائلة من اللون األحمر إلى اللون اإلصفر إضـافة 

 . حجم أنبوبة درهام١/١٠إلى تكون غاز بكمية تساوي على األقل 

 علـى بيئـة  أجـار        MPNزراعة أحد األنابيب الموجبة لبكتيريا القولون من اختبار         .  ب
 حيث تظهر بكتيريا  Eosin Methylene Blue Agar (EMB)يلين األزرق اإليوسين والمث

 E. coli في شكل مستعمرات صغيرة ذات بريق معدني متميز. 

 وذلك بأخذ جـزء مـن المزرعـة    Colilert (Geissler et al., 2000)استخدام كاشف .  ج
حضين عند   وإعادة حقنها في الدوارق المخصصة للكاشف ثم الت        EMBالموجبة على بيئة    

 ثم تعريض المزرعة إلى األشعة فوق البنفـسجية عنـد طـول             ، ساعة ٢٤م لمدة   °٣٧
  حيث أنه في حالة ظهور اللون األزرق البنفسجي يعتبر االختبار موجباً             nm 360موجي  

  . E.  coliلوجود دليل التلوث البكتيري  
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 ,S.faecalis B.cereus, Cl. Perfringen,   Salmonella spبكتيريـا  الكشف عـن وجـود    .٤
والذي تم تشغيله بناء على الطريقة  BacTrac 4300وذلك استخدام جهاز   S.aureusوبكتيريا 

 – SY-LAB Purkersdorf)الموضحة في خطوات التشغيل من قبـل الـشركة المـصنعة    

Austria). 

  إدخال وتحليل البيانات

ائج االختبارات البكيريولوجيـة    منشأة غذائية ونت   ١٧٧تم تحليل بيانات المسح الميداني لعدد       
 إليجاد العالقـة بـين تطبيـق        (Chi-square)ختبار مربع كاي    إحصائياً باستخدام ا   ،للعينات الغذائية 

كما . مة وصالحية المادة الغذائية المنتجة    لمنشآت المقي ل) كل عنصر على حده   (االشتراطات الصحية   
 العالقة بين نسبة تطبيق االشتراطات إليجاد (Correlation Coefficient)تم استخدام معامل اإلرتباط 

حساب النسبة   إضافة إلى    ،الصحية ومتوسط مدة الفترة الزمنية الفاصلة للجوالت التفتيشية لكل منشأة         
  . ية لتطبيق االشتراطات الصحية لكل منشأةالمئو

  
  النتائج والمناقشة

  التحليل البكتريولوجي. أ

 مـن    منشأة غذائية تم تقييمهـا     ٩٤تم جمعها من    ويولوجياً   عينة غذائية بكتر   ٤٧٠تم تحليل      
اشتملت العينـات الغذائيـة علـى عـصيرات طازجـة           .  منشأة غذائية شملتها الدراسة    ١٧٧ واقع

ودجاج ،  )٪ ٨,٩٤(إيدامات مختلفة   ، و )٪٢١,٧(وسلطات  ،  )٪٢١,٧(لحوم مطبوخة   و ،)٪٣٧,٢٣(
 لعدم توفر مواصفات قياسية خاصة بـبعض        ونظراً). ٪٢,٩٨( أرز   فة إلى  إضا ،) ٪ ٧,٤٥(مطبوخ  
ستند التقييم البكتريولوجي للنتائج المتحصل عليها إلـى الحـدود           الغذائية تحت الدراسة فقد ا     العينات

م والخاصة بالحدود   ١٥٥٦/١٩٩٨م ق س    : البكتريولوجية الواردة بالمواصفة القياسية السعودية رقم     
وذلك لنفس المنتجات الغذائية تحت الدراسة أو تلك المنتجات         الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية     

عدد العينات الغذائية وأنواعها التي تجاوزت الحـدود البكتريولوجيـة          ) ١(يوضح جدول   . المشابهة
األدلة البكتريولوجية الدالة علـى      و TBCالقصوى المسموح بها وذلك بالنسبة لألعداد الكلية للبكتيريا         

 ,Cl. perfringens)وبكتيريا التسمم الغذائي  (Coliform group, E. coli, S. faecalis)التلوث البرازي 
B. cereus, Salmonella sp.)، عدم  حيث أشارت نتائج التحليل البكتيريولوجي لألغذية المختبرة إلى
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 منـشأة نتيجـة     ٤٢منتجة بواسطة   ) ٪٢٦,٨١ ( عينة ٤٧٠ غذائية من مجموع      عينة ١٢٦ صالحية
 ،)٪٧,٦٦ (Coliform group حد األقصى المسموح به من مجموعة بكتيريـا القولـون   تجاوزها لل

 ،)٪٢,٥٥ (S. faecalis   البكتيريـا المعويـة البرازيـة   ،)٪٤,٤٧( E. coliبكتيريا القولون البرازية 
  .)٪٠,٤٣(  B. cereus وبكتيريا ) ٪٤,٠٤ (Staph. aureusبكتيريا 

  
   .لتي تجاوزت الحدود البكتريولوجية القصوى المسموح بهاعدد العينات الغذائية ا .)١(جدول 

  )٪(عدد العينات المتجاوزة للحدود البكتريولوجية القصوى 
Faecal Bacterial Indicators  Food Poisoning Bacteria   المنتج

  الغذائي
عدد العينات 

)٪(  
Total 

Bacterial 
Count Coliform E .coli S. faecalis Salmonella Staph. 

aureus B. cereus Cl. 
perfringens 

 0 2 (1.96) 5 (4.90) 0 10 (9.80) 2( 1.96) 2 ( 1.96) 21 (20.59) 102 (21.7)  لحم

 0 0 9 (25.71) 0 2 (5.71) 0 2 ( 5.71) 16 (45.71) 35 (7.45)  دجاج

 0 0 0 0 0 0  0 14 (33.3) 42 (8.94)  إيدام

 0 0 0 0 0 5 (35.71) 5 (35.71) 14 (100) 14 (2.98)  أرز

 0 0 5 (4.90) 0 0 11 (10.78) 24 (23.53) 33 (32.35) 102 (21.7)  سلطة

عصير 
  طازج

(37.23) 175 (24.57) 43 (1.71) 3 (1.71) 3 0 0 0 0 0 

 470 (100)   المجموع
 

(58.09) 273 
 

(7.66) 36 
 

(4.47) 21  
 

(2.55) 12 
 0 (4.04) 19 

 
(0.43) 2 

 0 

  
  الميدانيح المس. ب

 يجب توافرهـا لـضمان      اتجهت الدراسة الحالية إلى تقييم أهم االشتراطات الصحية والتي        
 قد يسبب خطورة على المستهلك وذلك بنـاء         نتج صحياً بحيث ال يحمل أي ضرر       الم سالمة الغذاء 

وزارة الـشئون البلديـة     (على الئحة االشتراطات الصحية للمطاعم والمنشآت ومـا فـي حكمهـا             
 كما اقتصرت نتائج هذه الدراسـة إلـى تحديـد النـسبة المئويـة لتطبـق                 ،)هـ١٤٢٦،  رويةوالق

أظهرت النتائج وجود تباين واضح في      ). ٢الجدول  ( منشأة غذائية    ١٧٧االشتراطات الصحية لعدد    
 ،نسب تطبيق المنشآت لإلشتراطات الصحية الواجب توفرها في المطاعم والمطابخ وما في حكمهـا             

ية لكل   هذا التباين الواضح إلى طول مدة الفترة الزمنية الفاصلة بين الجوالت التفتيش            وقد يرجع سبب  
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 كما أوضحت نتائج التحليـل      ، يوماً لكل منشأة   ٤٠  يوماً بمتوسط  ٢٥٧-٣منشأة والتي تراوحت بين     
سـتخدام معامـل سـبيرمان     با Correlation Coefficient عند تطبق معامـل اإلرتبـاط  ياإلحصائ

(Spearman)،        نـسبة تطبيـق    بـين    ٪١عند مستوى معنوية     إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية
  .االشتراطات الصحية ومتوسط مدة الفترة الزمنية للجوالت التفتيشية

  
  .شتراطات الصحيةت لالآالنسبة المئوية لتطبيق المنش). ٢(جدول 

  

  المنشآتعدد  المئويةالنسبة
  النسبة المئوية لتطبيق

  لصحيةاالشتراطات ا

17 30 ≥10 
18.6 33 ≥20 
16.4 29 ≥30 
13 23 ≥40 
13 23 ≥50 
13 23 ≥60 
7.3 13 ≥70 
0.6 1 ≥80 
1.1 2 ≥90 
0 0 ≥100 

 المجموع 177 100

  
بـين تطبيـق     إلـى وجـود عالقـة        )٣الجـدول   (أشارت نتائج التحليل اإلحصائي أيضاً      

 والتي كانت على النحـو      تجة لإلستهالك اآلدمي  االشتراطات الصحية وصالحية المادة الغذائية المن     
  :التالي
 بين عدم صالحية العينـات      (P<0.05) معنوية    عند مستويات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية     .١

 Coliform نتيجة تجاوز الحد األقصى المسموح به من مجموعة بكتيريـا القولـون  (الغذائية 

group  وبكتيريا القولون البرازيةE. coli يريا والبكتStaph. aureus(   ومخالفـة االشـتراطات 
وجود عمالة ال تحمل شهادات صحية سارية المفعول وعدم ارتداء القفـازات            : الصحية التالية 

 .أثناء التحصير وارتداء بعض المتعلقات شخصية
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  .االشتراطات الصحية ذات الدالئل اإلحصائية في جودة األغذية المختبرة). ٣(جدول 
ة بين تطبيق االشتراطات الصحية ووجود العالقة اإلحصائي

 مسببات الفساد الغذائي
ــق   ــسبة تطب ن
االشتراطات في  

 :المنشآت
B. 

cereus 
Staph. 
aureus 

S. 
faecalis  E. coli Coliform الغير 

مطابقة
المطابقة

  االشتراطات الصحية

P>0.05 P<0.05 P>0.05  P<0.05 P<0.05 7.14 0.00 وجد عمالة بدون شهادة ي .١
 يةصح

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 55.77 19.05 ال عمالة يوجد بعض ال .٢
 يرتدون أغطية الرأس

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 13.46 2.38 العمالة يوجد بعض  .٣ 
 يدخنون أثناء العمل

P>0.05 P<0.05 P<0.05  P<0.05 P<0.05  46.15 26.19 ال  الة العميوجد بعض .٤
أثناء يرتدون قفازات 

 التحضير
P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 85.71 48.08 العمالة متعلقات ي يرتد .٥

 شخصية
P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 26.19 3.85 هيتم حفظ الخضار والفواك .٦ 

 مع ثالجة اللحوم
P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 9.52 1.92 ال يتم فرز الخضار أو .٧ 

زنة واستبعاد الفواكه المخ
 التالف

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 21.43 5.77 ثار ألطعمة أو آتوجد  .٨
مشروبات مطهية من اليوم 

 السابق
P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 11.90 1.92 مواد غذائية بعض الوجد ت .٩

هر عليها عالمات التلف تظ
 أو الفساد

P>0.05 P<0.05 P<0.05  P<0.05 P<0.05 33.33 13.46 هيتم غسل الخضار والفواك .١٠ 
 واللحوم في حوض واحد
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  . االشتراطات الصحية ذات الدالئل اإلحصائية في جودة األغذية المختبرة.)٣(تابع جدول 
العالقة اإلحصائية بين تطبيق االشتراطات الصحية ووجود 

 مسببات الفساد الغذائي

ــق   ــسبة تطب ن
االشتراطات في  

 :المنشآت
B. 

cereus 
Staph. 
aureus 

S. 
faecalis  E. coli Coliform

الغير 
مطابقة

المطابقة
   الصحيةاالشتراطات

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 26.19 48.08 
وجد حوض خاص لغسل ي .١١

 اللحوم

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 34.62 4.76 
تقييم النظافة العامة ألسقف  .١٢

 غرفة الطبخ غير مرضي

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 11.90 1.92 
تقييم النظافة العامة لألدوات  .١٣

في غرفة الغسيل غير 
 مرضي

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 31.25 13.46 
ثار لحشرات أو آوجد ي .١٤

  قوارض داخل المستودع

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P>0.05 21.2 4.8 
توجد صواعق كهربائية ال  .١٥

  رات في غرفة الغسيلللحش

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 50.00 23.08 
تستخدم مناشف القماش في  .١٦

 عملية التجفيف

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 52.38 30.77 
 عدد دورات المياه للعاملين .١٧

 غير كافي

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 47.62 17.31 
 ملينعدد مغاسل المياه للعا .١٨

 غير كافي

P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 23.08 9.52 
مغاسل المياه مزودة  .١٩

 صابون صلبب

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 61.90 44.23 
المياه ليست دورات  .٢٠

 المياهمنفصلة عن مغاسل 
)P<0.05 (                تعين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق االشتراطات الصحية املختربة وتلوث املادة الغذائية مبـسببات

  .التلوث البكتريي
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 بين عدم صالحية العينـات      (P<0.05) معنوية   عند مستويات وجود عالقة ذات داللة إحصائية       .٢
 Coliform  بكتيريـا القولـون  نتيجة تجاوز الحد األقصى المسموح به من مجموعة(الغذائية 

group وبكتيريا القولون البرازية E. coli   والبكتيريـاStaph. aureus (   ومخالفـة االشـتراطات
 اللحـوم   مع هغسل الخضار والفواك   ، مع ثالجة اللحوم   ه حفظ الخضار والفواك   :الصحية التالية 

ـ  ،زنةالفواكه المخ  الخضار أو  من   فرز واستبعاد التالف   عدم   ،في حوض واحد   ثـار   آ دووج
 .ستخدام مناشف القماش في عملية التجفيفوا  من اليوم السابقحضرةو مشروبات م أألطعمة

 بين عدم توفير الـصواعق      (P<0.05) معنوية    عند مستويات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية     .٣
به الكهربائية وعدم صالحية ومطابقة العينات الغذائية نتيجة تجاوزها للحد األقصى المسموح            

 .E. coliمن بكتيريا 

نتيجة تجاوزهـا للحـد     (وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عدم صالحية العينات الغذائية            .٤
 ،E. coli وبكتيريا Coliform group  ا القولونـة بكتيريـموح به من مجموعـاألقصى المس

S. faecalis و Staph. aureus(،كفاءة عاليـة   وتطبيق أهم الجوانب التي يجب توفرها لتحقيق 
في برامج النظافة العامة في مواقع إنتاج الغذاء والتي تتمثل في ضرورة توفير أربعة عناصر               

توفير عدد كافي من دورات المياه يتناسب مع عدد العاملين، وتوفير عدد كافي من              : هامة هي 
سـتخدام الـصابون    ات المياه عن مغاسل المياه وعـدم ا       مغاسل المياه، وضرورة فصل دور    

 .الصلب

  
يتضح أهمية تفعيل دور المراقبة الصحية على المنشآت الغذائية والعاملين          من نتائج الدراسة    

ستمرارية التحكم في   ابها وعلى فترات دورية متقاربة بهدف تحقيق ضمان سالمة الغذاء من خالل             
توافقـت نتـائج     حيث   ،كافة المخاطر الصحية المحيطة بعمليات إنتاج وتعبئة وتداول المواد الغذائية         

الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات البحثية المتعلقة بمنتجات غذائية مشابهة في مناطق مختلفـة   
 ,.Al Bustan et al., 1996; Asghar et al., 2006; Kaneko et al., 1999b; Little et al)مـن العـالم   

2002; Vollaard et al., 2004)، لتحليل اإلحصائي للدراسة من النقـاط  ا إضافة إلى ما أظهرته نتائج
  :التالية
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من المتطلبات الخاصة   أهمية استخراج شهادات الصحية للعاملين في مجال األغذية حيث أن            .١
 الصادرة في المملكة المتحدة عام Food Safety Legislationبالقواعد المحددة لسالمة الغذاء 

 الغذاء لإلشراف الجـاد مـن ِقبـل          إخضاع جميع العاملين في كافة مواقع إنتاج       Kم١٩٩٠
 والتبليغ عن جميع العاملين     ،مشرفي اإلنتاج وإلزامهم بتطبيق االشتراطات الصحية المقررة      

 ;CIEH, 2000)المصابين بأي نوع من أنواع العدوى أو إلتهابات الستبعادهم عـن العمـل   

WHO, 1984 & 1989) .   
 ،ة عن ثالجات حفظ الخضروات والفواكه     التأكيد على أهمية حفظ اللحوم في ثالجات منفصل        .٢

لضمان عدم تالمس األغذية الخام مع األغذية  المطهية المعدة لالستهالك أو تلك األغذيـة               
التي يتم تناولها طازجة وذلك لمنع انتقال الكائنات الحية الدقيقة الملوثـة مـن المكونـات                

 Farber ؛م٢٠٠١ الدباس،(لالستهالك الغذائية الخام إلى المواد الغذائية كاملة التجهيز المعدة 

and Todd, 2000.(  
أهمية توافر الصواعق الكهربائية في المنشآت الغذائية للتخلص مـن الحـشرات وأثرهـا               .٣

 حيـث أكـدت     ،المعنوي في سالمة الغذاء المنتج ومطابقته وصالحيته لالستهالك اآلدمـي         
  Agbodaze and)ث الغذائي العديد من الدراسات على دور الحشرات في نقل مسببات التلو

Owusu, 1989; Barro et al., 2006; Brown, 2000; Olsen and Hammack, 2000;  
Cammue et al., 1992; Chaichanawongsaroj et al., 2004; Cirillo, 2006; De Jesus et 

al., 2004; Kobayashi et al., 1999; Levine and Levine, 1991) . 

ة االهتمام بوضع برامج مناسبة للتنظيف الشامل لكافـة مرافـق المنـشأة             التأكيد على أهمي   .٤
حيث تعتبر النظافة من الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها وتنفيـذها مـن ِقبـل               ، الغذائية

المطاعم والمنشآت ومحالت األغذية السريعة لضمان سالمة الغذاء وتجب المخاطر الصحية           
 ؛م٢٠٠١ ،الـدباس (مراض التي تنتقل عن طريق الغذاء       المحتملة من انتشار التسممات واأل    

Farber and Todd, 2000 .(  
أهمية توافر ثالثة عناصر ضرورية في المنشآت الغذائية والتي تتمثل في توفير عدد كافي               .٥

من دورات المياه، وعدد كافي من مغاسل المياه مع ضرورة الفصل بينهما وذلك لـضمان               
حيث أن توفير أماكن كافيـة       ،ه وصالحيته لالستهالك اآلدمي   سالمة الغذاء المنتج ومطابقت   

ومجهزة لنظافة العاملين مع مراعاة أن تكون هذه األماكن بعيدة ومعزولة تماماً عن مواقـع               
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 Food) يعتبر أحد أهم المتطلبات الخاصة بالقواعد المحددة لـسالمة الغـذاء   ،إنتاج الغذاء

Safety Legislation) بالمملكة المتحدة (CIEH, 2000). 
 

  التوصيات
هذه الدراسة الميدانية بعدد من التوصيات الهامة لتطوير وتحسين كفاءة  المنشآت الغذائية             تمخضت  

بمكة المكرمة لتقديم وجبات غذائية آمنة وخالية من الملوثات والممرضات والتي من أهمها تكثيـف               
الصحيين في مجال الترصيد الصحي     الجوالت التفتيشية ووضع برامج تدريبية متخصصة للمراقبين        

 إضافة إلى ضرورة ربط الشهادة الصحية للعاملين في إعداد وإنتـاج الوجبـات              ،للمنشآت الغذائية 
. الغذائية بحضور دورات تدريبية تأهيلية وتثقيفية صحية تحت إشراف الجهات الرسمية ذات العالقة            

 المنـشآت    الصحية الواجب توافرها في    طاتكما تبرز من نتائج الدراسة أهمية إعداد الئحة لالشترا        
التي تقوم بإعداد وجبات إفطار الصائمين وتأمين إعاشة الحجاج والمقاصف المدرسية بما يـضمن              

  .سالمة الوجبات من الملوثات والممرضات
  

  شكر وتقدير
يتقدم الباحث بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى جامعة أم القرى ممثلـة بمعهـد خـادم الحـرمين                  

وكما ال ينسى الباحـث أيـضاً أن        .  دعما هذه الدراسة   نلشريفين ألبحاث الحج وشركة سابك واللذا     ا
يشكر اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة والتي قامت بتخصيص مراقبين صـحيين              

  .لمساعدة الباحث في تقييم المنشآت الغذائية وجمع العينات الغذائية
  

  راجعالم
  

د للنـشر والتوزيـع، عمـان،       الحام. صحة األغذية وسالمتها في الفنادق    . )٢٠٠١. (زيه ن ،الدباس
  .األردن

المـواد الغذائيـة    الحدود الميكربيولوجية للسلع و   . )١٩٩٨ (١٥٥٦المواصفة القياسية السعودية رقم     
  .لسعوديةاالمملكة العربية . صفات والمقاييساالهيئة العربية السعودية للمو). الجزء األول(
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 الجزء  ،الطرق الميكربيولوجية إلختبارات األغذية   ). ١٩٨٨ (٥١٤المواصفة القياسية السعودية رقم     
المملكـة العربيـة    ،  صفات والمقـاييس  االهيئة العربية السعودية للمو   . تجهيز العينات : األول

  .لسعوديةا

 للطـرق   إرشـادات عامـة لتجهيـز التخفيفـات       ). ١٩٩٦ (٥٦٨المواصفة القياسية السعودية رقم     
  .لسعوديةاالمملكة العربية ، صفات والمقاييساالهيئة العربية السعودية للمو. الميكربيولوجية

  إرشادات عامة لعـد بكتيريـا   _ميكروبيولوجي). ١٩٩٤ (٧٥٥المواصفة القياسية السعودية رقم 

 ،مقـاييس صـفات وال  ا الهيئة العربية السعودية للمو    . طريقة العدد االكثر احتماالً    -الكوليفورم  
  .لسعوديةاالمملكة العربية 

 الئحة االشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم        ).ه١٤٢٦(وزارة الشئون البلدية والقروية     
  .http://www.momra.gov.sa والمطابخ والمقاصف ومحالت الوجبات السريعة ومافي حكمها

الجزاءات عـن المخالفـات البلديـة       الئحة الغرامات و   ).ه١٤٢٢(وزارة الشئون البلدية والقروية     
 :المجموعة األولـى   (والتعليمات التنفيذية لالئحة  ) ٢١٨(الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم      

 .http://www.momra.gov.sa  ).مخالفة الصحة العامة
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Quality of food product in restaurants of Makkah 
 

Bassam H. Mashat  
Environmental and Health Dept. The Custodian of the Two Holy Mosques Institute for Hajj Research, Umm 

Al-Qura University, KSA, Makkah.P.O. Box 4123 
 
ABSTRACT: The aim of this study is to examine the relationship between implementation of the hygienic 
regulations and microbiological quality of food product in restaurants of Makkah. For this purpose, 177 
restaurants were evaluated for their sanitary status in addition to 470 samples was collected from 94 
restaurants. The samples were examined for the presence of total viable bacterial count (TVB), indicators of 
faecal contamination (total coliforms, E.coli, and Streptococcus faecalis) and food poisoning bacteria 
(B.cereus, Cl. perfringens, S. aureus, Salmonella). Examination of food samples revealed that only 7.66%, 
4.47%, 2.55%, 4.04%, and 1.96% of the food samples tested for total aerobic count, total Coliform, E.coli, S. 
faecalis,  S. aureus, B .cereus respectively were exceeded the acceptable level of the Saudi Arabian 
Standards. None of the tested samples for Salmonellae and Cl. perfringens were positive. There was a 
significant difference between the microbiological quality of food and implementation of the hygienic 
regulation. 
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تأثير درجة حرارة التصنيع وسرعة دوران البريمة على الخواص الطبيعية والوظيفية 

  لمبثوق ثريد التمر
  

  محمد بن طالل قاسم بخيت، الحسين بن محمد معلوي عسيري

   كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود-قسم الهندسة الزراعية
  دية، المملكة العربية السعو١١٤٥١ الرياض ٢٤٦٠ب .ص

  
وتنتج مصانع التمـور قـدر      .  طن من التمور   ٩٧٠,٤٨م،  ٢٠٠٥ بلغ إنتاج المملكة العربية السعودية لعام        :الملخص

ويمكن إستغالل عجينة التمر في الصناعات التحويلية الواعدة مثـل          .  طن ٧,١٦٥بسيط من عجينة التمر تصل إلى       
٪ على أساس جاف من عجينـة       ٣٤,٥لذي يحتوي على    وقد أمكن تطوير منتج ثريد التمر وا      . عملية البثق الحراري  

ويهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير درجة حـرارة التـصنيع وسـرعة             . التمر بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة     
الكثافـة  (دوران البريمة للباثق الحراري على بعض الخواص الهامة لمبثوق ثريد التمر، وتحديداً الخواص الطبيعية               

، والخواص الوظيفية   )لنشاط المائي، المحتوى الرطوبي، ومركبات اللون األساسية، والتغير الكلي للون         الظاهرية، وا 
وأجريت تجارب البثق بإستخدام باثق شبه صناعي ثنائي البريمة         ). دليل إمتصاصية الماء، ودليل الذوبانية في الماء      (

 و  ٢٠٠ و   ١٥٠ و   ١٠٠(ران البريمـة    وعند سـرعات دو   ) م˚١٢٥ و   ١١٥ و   ١٠٥(عند درجات حرارة التصنيع     
، والنشاط المائي مابين    ٣م/ كجم ١٢٠٦ و ١١٦٩وقد تراوح متوسط الكثافة الظاهرية مابين       ). دقيقة/ لفة ٣٠٠ و   ٢٥٠
 ٢٢,١ مابين   (*L)٪ على أساس رطب، ومركبة اللون       ٤٢,٦١ و   ٣٥,٧٨، والمحتوى الرطوبي مابين     ٠,٩٣ و   ٠,٩١

 (E∆)، والتغير الكلي للون     ٢١,٦ و   ٨,٤ مابين   (*b)، ومركبة اللون    ٧,٢ و   ٣,٥ن   مابي (*a)، ومركبة اللون    ٣٨,٦و  
جم للمادة الصلبة الجافة األساسية، ودليل      / جم ماء  ١,٣٥ و   ٠,٦٨، ودليل إمتصاصية الماء مابين      ٢٨,٥ و   ٩,٦مابين  

ن درجة الحرارة وسـرعة     وأجري تحليل التباين اإلحصائي لتحديد أثر كل م       . ٪٩٤ و   ٦٧الذوبانية في الماء مابين     
دوران البريمة على الخواص الطبيعية والوظيفية لمبثوق ثريد التمر، وفي بعض الحاالت كان هناك تأثيرا معنويـا                 

  .لكل من درجة الحرارة وسرعة دوران البريمة على هذه الخواص
  

  المقدمة
تصنيع منتجـات غذائيـة     تنتج المملكة العربية السعودية كمية من التمور التي يمكن استغاللها في            

 على  ٪٣٤,٥والذي يحتوي على    ) ٢٠٠٨بخيت وعسيري،   (جديدة، وقد تم تطوير منتج ثريد التمر        
تتأثر خصائص المنتج النهائية    و. أساس جاف من عجينة التمر وذلك بإستخدام تقنية البثق الحراري         
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النهائي في عملية   ومن المهم معرفة بعض خصائص المنتج       . بتغير ظروف تشغيل الباثق وتصميمه    
اإلنتاج شبه الصناعي وذلك لتحسينها أو على األقل المحافظة عليها في مرحلة اإلنتاج الـصناعي،               

، والخـواص   )الكثافة الظاهرية، النشاط المائي، المحتوى الرطوبي، اللـون       ( الخواص الطبيعية    مثل
بيل المثال معرفة الكثافـة فـي       فعلى س ). دليل إمتصاصية الماء، ودليل الذوبانية في الماء      (الوظيفية  

عملية بثق المنتجات الغذائية لها أهمية بالغة عند إجراء حسابات الطاقة الميكانيكية النوعية لمعرفـة               
  .كمية الطاقة المستهلكة إلنتاج المادة الغذائية بالباثق الحراري، وكذلك في عمليات التعبئة والنقل

طريق التحكم بدرجـة     عن   نزيمي في الغذاء  يمكن خفض النشاط الميكروبي، والحيوي، واإل     
وبشكل عام فإن األحياء الدقيقة تنشط بشكل كبير في المادة الغذائيـة            . النشاط المائي للمادة الغذائية   

، بالرغم من أن بعض سالالت الخمائر المحبة        ٠,٩١-٠,٨٠عندما يكون النشاط المائي في الحدود       
 ويـؤثر  .(Kaler, 1975) ٠,٦٥رجة نشاط مائي أقل من للسكريات المرتفعة تستطيع أن تنمو على د

المحتوى الرطوبي على سعة الباثق، فالمادة ذات المحتوى الرطوبي العالي لها مقاومة إحتكاك أقـل               
اللون أحد الخـواص الطبيعيـة الهامـة        و. وبالتالي تزيد من سعة البثق وتقلل من الطاقة المستهلكة        

المادة الغذائية لدرجات الحرارة العالية أثناء عملية البثـق فإنـه            ونظراً لتعرض    ،للمنتجات الغذائية 
يِقـيس دليـل     كمـا    .، ولذلك كان أحد الخصائص الهامة لـضبط الجـودة         يحدث تغير للون المنتج   

 Mason)  بعد إنتفاخه عند إضافة كمية كبيرة من المـاء، اإمتصاصية الماء الحجم الذي يشغله النش

and Hoseney, 1986)فـي حـين   . الله على مقدرة المادة الغذائية على اإلحتفاظ بالمـاء  ويعطي د
 (Kirby et al., 1988) ايستخدم دليل الذوبانية في الماء عادةً كمؤشر لتحلل المكونات الجزيئية للنـش 

 إمتصاصية الماء والذوبانية فـي      يدليلكال  و.  على مدى قابلية المادة للذوبان في الماء       ةويعطي دالل 
  . بالنسبة لمضغ وعلج المادة الغذائية وتفككها أثناء تناولهاالماء هامان

تشير عدد من الدراسات إلى أهمية الخواص الطبيعية والوظيفيـة علـى خـواص المنـتج       
 بتطوير مركب اللوبيا والذرة البيضاء الغنية Pelembe et al. (2002) المبثوق، فعلى سبيل المثال قام

عالي البروتين لمخلوط الذرة البيضاء واللوبيا بإستخدام باثق حراري         بالبروتين إلنتاج الثريد الفوري     
م، وسرعة دوران البريمـة عنـد       ˚١٦٥ و   ١٣٠حيث تم ضبط درجة الحرارة عند       . ثنائي البريمة 

دقيقة، ونتج عن زيادة النسبة من اللوبيا زيادة في كل من المحتوى من البروتين واللـون                / لفة ٢٠٠
أما زيادة درجة حرارة البثق فقد أدت إلى        . لماء ودليل الذوبانية في الماء    األصفر ودليل إمتصاصية ا   
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وقد تراوح دليل إمتصاصية    . إنخفاض في دليل إمتصاصية الماء، وزيادة في دليل الذوبانية في الماء          
جـم، ومركبـة    ١٠٠/ جم ١٠ و   ٨٪، ودليل الذوبانية في الماء مابين       ٩ و   ٧الماء في المدى مابين     

 ١٠ مـن    (*b)، ومركبة اللون    ٤ إلى   ٠,٦٩- من   (*a)، ومركبة اللون    ٨٣ إلى   ٦٠ن   م (*L)اللون  
وقد تـم  . المعالجة الحرارية الميكانيكية للب بنجر السكر Rouilly et al. (2006) كما درس. ١٦إلى 

. م˚١٢٣ و ٧٢ى درجة حرارة التصنيع مابين      بثق لب بنجر السكر عند سرعة ثابتة، بينما تراوح مد         
 بإرتفاع درجة الحرارة بينما إرتفعت مركبـة اللـون          (*a) و   (*L) إنخفاض مركبة اللون     وقد لوحظ 

(b*) .      وقد تراوح مدى مركبة اللون(L*)   ومركبـة اللـون     ٧٣ و   ٥٥ مابين ،(a*)  و ٠,٢٠ مـابين 
  .١٢ و ٩ مابين (*b)، ومركبة اللون ٣,١٢

ان البريمـة والمحتـوى   تأثير درجة حرارة الباثق وسرعة دور Rueda et al. (2004) درس
الرطوبي على دليل إمتصاصية الماء، بإستخدام باثق حراري أحادى البريمة لبثق دقيـق الـصويا               

م، وسرعـة دوران البريمـة من     ˚١٦٥  و ١٣٥ مابينوتراوحت درجة الحرارة    . الخالي من الدهن  
وقد عملت  . ٪ على أساس رطب   ٢٧ إلى   ٢١دقيقة، ورطوبة مـادة التغذية من      / لفة ١٩٠ إلى   ١١٠

الزيادة المستمرة في درجة حرارة الباثق وسرعة دوران البريمة على زيادة في دليـل إمتـصاصية            
٪، ٦,٢ و   ٥,٦وقد تراوح مدى دليل إمتصاصية الماء مـابين         . الماء وكذلك دليل الذوبانية في الماء     

 Yuan-Huilin et al. (2002) سدركما . ٪٢٢,٤ و ٢٠,٥بينما تراوح دليل الذوبانية في الماء مابين 
ع كريات من األرز المخمر من دقيق األرز المطحون أو البني اللون عن طريق إستخدام جهاز            يصنت

٪ علـى أسـاس رطـب،    ٢٠ و ١٥بثق حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عند           
دة سـرعة   وقد أدت زيا  . دقيقة/ لفة ٢٥٠ و   ٢٠٠وتراوحت سرعة دوران البريمة في المدى مابين        

دوران البريمة وإنخفاض رطوبة التغذية إلى إنخفاض في دليل إمتصاصية المـاء وإرتفـاع دليـل                
الذوبانية في الماء، وكما أدت زيادة سرعة دوران البريمة ورطوبة التغذية إلى إنخفـاض الكثافـة                

ض مركبة اللون    وإنخفا (*L)أما زيادة المحتوى الرطوبي فقد أدى إلى زيادة مركبة اللون           . الظاهرية
(a*) .         لذوبانية في الماء مابين    ٪، ودليل ا  ١٤ و   ٢وقد تراوح دليل إمتصاصية الماء في المدى مابين
 و  ٧٦ مـابين    (*L)، ومركبة اللون    ٣سم/ جم ٠,٤٤ إلى   ٠,٠٥٨٪، والكثافة الظاهرية من     ٧٣ و   ١٦
  كمـا درس   .١٨ و   ١٢ مـابين    (*b)، ومركبـة اللـون      ١٠ و   ٤ مـابين    (*a)، ومركبة اللون    ٨٤

Ainsworth et al. (2007)  تأثير سرعة دوران البريمة وإضافة الحبوب المستهلكة بعد التخمر علـى 
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الخواص الوظيفية والغذائية لبثق الوجبات الخفيفة الناتجة من الحمص بإستخدام باثق حراري ثنائي             
، وقد تـم ضـبط      دقيقة/ لفة ٣٠٠ و ١٠٠ان البريمة في المدى مابين      وتراوحت سرعة دور  . البريمة

٪ على أساس رطب، ومعدل التغذيـة       ١٢م، ورطوبة التغذية عند     ˚١١٠ و   ٨٠درجة الحرارة عند    
وقد لوحظ أن الكثافة الظاهرية تـزداد بزيـادة الـسرعة وإضـافة الحبـوب        . ساعة/ كجم ٤٢عند  

كما أن زيادة سرعة دوران البريمـة وإنخفـاض نـسبة إضـافة الحبـوب               . المستهلكة بعد التخمر  
وقد تراوح  . ستهلكة بعد التخمر أديا إلى زيادة في دليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية في الماء             الم

 جـم   ٧ إلـى    ٤، ودليل إمتصاصية الماء مـن       ٣م/ كجم ٨٩٠ إلى   ١٢٠مدى الكثافة الظاهرية من     
ـ     . ٪١٠ و ٦جم للمادة الصلبة الجافة، ودليل الذوبانية في الماء مابين          /جل ة وقد تراوح مـدى مركب

 إلى  ١٣ من   (*b)، ومركبة اللون    ٧- إلى   ١٢- من   (*a)، ومركبة اللون    ٦٥ إلى   ٥٢ من   (*L)اللون  
٢١.  

 تأثير معدل التغذية والمحتوى الرطوبي وسرعة دوران البريمـة  Ding et al. (2005) درس
وقد تراوح مـدى    . ودرجة الحرارة على خواص مبثوق األرز بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة          

٪ علـى أسـاس     ٢٢ و   ١٤ساعة، ورطوبة مادة التغذية مابين      / كجم ٣٢ و   ٢٠عدل التغذية مابين    م
وقـد  . م˚١٤٠ و١٠٠دقيقة، ودرجة الحرارة مابين / لفة٣٢٠ و ١٨٠رطب، وسرعة البريمة مابين  

عملت الزيادة في درجة الحرارة على إنخفاض الكثافة الظاهرية ودليل إمتصاصية الماء، وزيادة في              
بينما لم يكن هناك ثأثيراً ظاهراً لسرعة دوران البريمة على خواص المنتج            . الذوبانية في الماء  دليل  

، ودليل إمتصاصية   ٣م/ كجم ٣٥٠ و ١٠٠وقد تراوح مدى الكثافة الظاهرية في المدى مابين         . المبثوق
 Boonyasirikool and طور كما .٪٣٠ و ٢٢٪، ودليل الذوبانية في الماء مابين ٧ إلى ٥الماء من 

Charunuch (2000) وجبة غذائية من حبيبات الذرة واألرز المجروش بواسطة الطبخ بإستخدام باثق 
٪ على أساس رطب، وسرعة دوران      ١٦حراري ثنائي البريمة، حيث تم ضبط رطوبة التغذية عند          

ثافة وقد تراوح مدى الك   . م˚١٥٨ و ١٥٦وعند درجة الحرارة التصنيع     دقيقة،  / لفة ٣٠٠البريمة عند   
، ومركبة اللون   ٩٢ و   ٨٧ في المدى مابين     (*L)لتر، ومركبة اللون    / جم ١٠٤ و   ٧٤الظاهرية مابين   

(a*) ومركبة اللون ٣,٧٦ و ٠,٣٦ مابين ،(b*) أخـرى  وفي دراسـة . ٣٤و ١٣ مابين (Ilo et al., 

تم بثق خلطات مصنوعة من دقيـق األرز والحبـوب عاليـة المحتـوى مـن البـروتين                   (1999
(Amaranth)             بإستخدام باثق حراري ثنائي البريمة، ودراسة تأثير محتوى الحبوب عالية المحتـوى 
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من البروتين على الخواص الوظيفية للمادة المبثوقة، حيث تراوحت سرعة دوران البريمة في المدى              
 و  ١١م ، ورطوبة التغذية مـابين       ˚١٩٠ و   ١٥٠دقيقة، ودرجة الحرارة مابين     / لفة ٨٢ و   ٥٨مابين  
، ٣م/ كجـم  ٢٢٦ و   ٩٩وقد تراوحت الكثافة الظاهرية في المدى مـابين         .  على أساس رطب   ٪١٦

 (*b)، ومركبة اللـون     ١,١٧ و ٠,٦ مابين   (*a)، ومركبة اللون    ٩٠ و   ٨٨ مابين   (*L)ومركبة اللون   
  .١٧ و ٨ مابين (E∆)، والتغير الكلي للون ١١ و ٩مابين 

 ودرجـة  (Tomato Pomace)لطمـاطم  فـضالة ا إضافة  تأثير Altan et al. (2008) درس
 بإستخدام بـاثق حـراري       لمبثوق الشعير  الحرارة، وسرعة دوران البريمة على الخواص الطبيعية      

م ، وسرعة دوران البريمة     ˚١٦٠ و   ١٤٠وتراوحت درجة الحرارة في المدى مابين       . ثنائي البريمة 
وقد لوحظ إنخفـاض الكثافـة      . ٪١٠ إلى   ٢دقيقة، وفضالة الطماطم مابين     / لفة ٢٠٠ و   ١٥٠مابين  

. الظاهرية بزيادة درجة الحرارة، لم يكن هناك تأثير لسرعة دوران البريمة على الكثافة الظاهريـة              
 والتغير الكلـي للـون،      (*a) و   (*b)كما أدت زيادة نسبة فضالة الطماطم إلى إرتفاع مركبتي اللون           

، ٣سـم / جـم  ١,١١ و   ٠,٣٧رية مابين   وقد تراوح مدى الكثافة الظاه    . (*L)وإنخفاض مركبة اللون    
 مابين  (*b)، ومركبة اللون    ١٣ و   ٣ مابين   (*a)، ومركبة اللون    ٧٦ و   ٦٦ مابين   (*L)ومركبة اللون   

  .١٠ و٦ مابين (E∆)، والتغير الكلي للون ٢٦ و ١٦
ورغم إختالف المواد المستخدمة وظروف التشغيل، إال أن الدراسات السابقة تشير عمومـاً             

 ٦، والتغير الكلي للـون مـابين        ٣م/ كجم ١١١٠ و   ٧٤الكثافة الظاهرية تراوح مابين     على أن مدى    
يندرج و. ٪٧٣ و   ٦٪، ودليل الذوبانية في الماء مابين       ١٤ و ٢، ودليل إمتصاصية الماء مابين      ١٧و

دراسة تأثير درجة حرارة التصنيع وسـرعة دوران  في هذا السياق موضوع البحث الحالي حيث تم   
 ثريد التمر، وتحديداً الخواص الطبيعيـة       لمبثوق الحراري على بعض الخواص الهامة       بريمة الباثق 

، والخواص الوظيفيـة    )، والتغير الكلي للون   النشاط المائي، المحتوى الرطوبي   الكثافة الظاهرية، و  (
  ).دليل إمتصاصية الماء، ودليل الذوبانية في الماء(
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  المواد وطرق العمل
بخيـت  (كما هو موضح فـي دراسـة        مر بإستخدام عجينة التمر الرزيز      تم تحضير خلطة ثريد الت    

 ,Zenix Co-Rotating)إستخدام باثق حراري شبه صناعي ثنـائي البريمـة   بو) ٢٠٠٨وعسيري، 

Model ZPT-32HT No.4015, Taiwan)   بخيـت  (، بنفس خواص التصميم المستخدم فـي دراسـة
 بارية إلنتاج ثريد التمر تم اختيار درجة حرارة       بناء على نتائج التجارب اإلخت    و). ٢٠٠٨وعسيري،  

درجة حرارة المادة المبثوقة قبل الخروج مـن فتحـة          (تصنيع ثريد التمر عند ثالثة درجات حرارة        
 ٣٠٠،  ٢٥٠،  ٢٠٠،  ١٥٠،  ١٠٠: (وعند خمس سرعات للبريمـة    ) م˚١٢٥،  ١١٥،  ١٠٥): (الباثق
اهرية والنشاط المـائي والمحتـوى الرطـوبي        وقد جمع ثالث عينات لتحديد الكثافة الظ      ). دقيقة/لفة

ومركبات اللون األساسية ودليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية في الماء وعلى هذا األساس فـإن               
 سـرعات   ٥×  درجات حـرارة     ٣×  تكرارات   ٣( عينة   ٤٥مجموع عينات التجارب الكلية كانت      

 يصل الباثق إلى وضع     معت العينات عندما  وج. باإلضافة إلى ثالث عينات من مادة التغذية      ) للبريمة
 لفترة زمنية   باسكال.ك ١٠±ت الضغط   ، وكذلك ثبا  م˚١ ± اإلستقرار من خالل ثبات درجة الحرارة     

  .أكثر من خمس دقائق
  طرق القياس

 الى خمس ساعات من     تمت عملية القياس للعينات عند درجة حرارة الغرفة بعد مرور ثالث          
.  العينات في عبوات محكمة الغلق إلجراء القياسات المختلفـة عليهـا           ، حيث تم حفظ   إنتهاء التجربة 

قياس الكثافة الظاهرية بملء العينة في وعاء ذو حجم ثابت ومن           وشملت القياسات التي تم إجراؤها      
-Aqua Lab, Model CX)النشاط المائي بإستخدام جهاز  و (Sacchetti et al., 2004)ثم قياس كتلتها 

2, readability Decagon Devices, USA) قيـاس  و ،  جـم ٤-٣ وذلك بإختيار عينة تقدر بحوالي
 جم في ٥ عينة كتلتها ت، حيث وضع(AOAC, 1995)المحتوى الرطوبي بإستخدام الطريقة القياسية 

 عند درجة حرارة (Model VT6025, Heracus-Instruments Vacutherm, Germany)فرن التفريغ 
 وقياس المركبات األساسية للون بإستخدام جهاز       ، ساعة ٢٤ بار لمدة     مل ٢٠٠ضغط تفريغ   وم  ˚٧٠

(Color Flex, Model No.45/0, Hunter Lap Reston, VA,  USA).  
  :(Altan et al., 2008)تم حساب التغير الكلي للون بإستخدام المعادلة التالية 
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        ( ) ( ) ( )2**2**2**
ooo aabbLLE −+−+−=∆    )      ١(  

  :حيث أن
E∆=         خليط مركبات اللون األساسية، حيث تمثل       ( التغير في قيمة اللون الكلي للمادة المبثوقة(L*) 

 درجـة اإلخـضرار     (*a) درجة اإلصـفرار واإلزرقـاق، و        (*b)درجة اإلبيضاض واإلسوداد، و     
  ).واإلحمرار

*** ,, abL=مركبات اللون األساسية للمادة المبثوقة .  
*** ,, ooo abL=ألساسية لمادة التغذية مركبات اللون ا.  
  

 بـوزن   (WSI) ودليل الذوبانية في المـاء       (WAI) دليل إمتصاصية الماء     وتم قياس كل من   
 ٧٠، وخلطها ميكانيكياً لمدة      إليها  مل من الماء المقطر    ١٠٠، وإضافة   (M) جم من العينة     ١٠مقدار  

 إستخدام جهـاز  ها تمبعد. (MO) (Solubility Index Mixer No.24295-817) موديل ثانية في خالط
 عنـد سـرعة   (Heraeus Christ Gmbh, Model JJ3  No.65631, Germany)  موديلطرد مركزي

 تحديـد   من ثم ، و (M2) تم وزن المادة المترسبة      ثم.  دقيقة لفصل المستعلق   ٢٠دقيقة لمدة   / لفة ٤٥٠٠
  FW Binder, Model)تجفيفهـا فـي فـرن تجفيـف     بعـد  و (M1)الوزن الجاف للمادة المترسبة 

No.87073, Germany)ساعة٢٤ْ م لمدة ١٠٥ درجة حرارة ند، ع .  
  : بإستخدام المعادلة التالية(M3)تم حساب وزن المادة الصلبة الجافة األساسية 

( )wo XMM −×= 13  )         ٢(    
  :حيث أن

wX كسر عشري( الرطوبي على أساس رطب المحتوى هو.(  
تين  التـالي  تينتم تقدير دليل إمتصاصية الماء ودليل الذوبانية في الماء من خالل العالق           بينما     

  .(Gujral et al., 2001) على التوالي
[ ]
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12
M

MM
WAI

−
=  )٣(  

   [ ]
100

3

13 ×
−

=
M

MM
WSI    )٤(  

  



 الحسين بن محمد معلوي عسيريومحمد بن طالل قاسم بخيت 

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 4, No. 1:2009 

٢٣

  التحليل اإلحصائي
 وفقاً لطريقة تحليل التباين وإستخدام إختبـار  SAS (2001)ج اإلحصائي ستخدام البرناماتم 

  . ٪ لتحليل التباين٥ عند مستوى معنوية (LSD)أقل فرق معنوي 
  

  النتائج والمناقشة
خـواص  بعض   على   اً متفاوتاً دلت النتائج التجريبية أن لدرجة الحرارة وسرعة دوران البريمة تأثير         

   :التاليعلى النحو   ثريد التمرمنتج
  الكثافة الظاهرية
 عند ظـروف    ٣م/ كجم ١٢٠٦ و   ١١٦٩مدى الكثافة الظاهرية للمادة المبثوقة مابين       تراوح  
العالقة بين الكثافة الظاهرية وسرعة دوران البريمـة عنـد          ) ١(ويوضح الشكل   . التشغيل المختلفة 

يـادة سـرعة دوران     حيث يالحظ إرتفاع متوسط الكثافة الظاهريـة بز       . درجات الحرارة المختلفة  
نخفـضت  م ا ˚١٢٥م، بينما عند درجة الحـرارة       ˚١١٥ و ١٠٥البريمة وذلك عند درجتي الحرارة      
دقيقة ثم عاودت اإلرتفاع عنـد الـسرعة        / لفة ٢٠٠ إلى   ١٠٠الكثافة الظاهرية بزيادة السرعة من      

 وسـرعة   وربما كان السبب وراء ذلك تبخر الماء عند درجات الحـرارة العاليـة            . دقيقة/ لفة ٢٠٠
  .(Yuan-Huilin et al., 2002)دوران البريمة المنخفضة وهذا يتفق مع ماذكره 
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الكثافة الظاهرية وسرعة دوران البريمة عند درجات الحرارة تغير  .١ شكل

  ).النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع اإلنحراف المعياري(المختلفة 
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دقيقة / لفة١٥٠ثيراً معنوياً عند السرعة أعلى من ن لدرجة الحرارة تأأ) ١(يوضح الجدول 

م، ولم يكن هناك فروق معنوية للكثافة الظاهرية عند إرتفاع ˚١٢٥وعند درجة الحرارة العالية 
أن ) ٢(ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة٢٠٠م عند السرعة أقل من ˚١٢٥ إلى ١٠٥درجة الحرارة من 

ل معنوي من كثافة المادة المبثوقة في جميع الحاالت، كما أن لتغير السرعة كثافة التغذية أعلى بشك
دقيقة تأثيراً معنوياً على الكثافة الظاهرية في بعض الحاالت عند درجات / لفة٣٠٠ إلى ١٠٠من 

  .الحرارة المختلفة
  

البريمة عند سرعة دوران    ) ٣م/كجم( تأثير درجة الحرارة على متوسط الكثافة الظاهرية         ).١(جدول  
  .المختلفة

  
  )٣م/كجم(متوسط الكثافة الظاهرية 

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة      

 )دقيقة/لفة(                 

  )م˚(درجة الحرارة 
 ١٠٥ أ١١٨١,٦٤ أ١١٨٠,٧١  أ١١٩٠,٩٦  أ١١٩٥,٦١  أ١٢٠٣,٠٦

  ١١٥ أ١١٩٤,٢١ أ١١٩٣,٧٥  أ١١٩٥,٦١  أ١١٩٨,٤١  أ١٢٠٦,٣٢
 ١٢٥ أ١١٨٧,٢٣ أ١١٧٨,٨٥  ب١١٦٩,٠٧  ب١١٧٣,٢٦  ب١١٨٩,٠٩

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
(P<0.05).  
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عند ) ٣م/كجم( تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط الكثافة الظاهرية ).٢(جدول 
  .لتغذيةدرجات الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة ومادة ا

    )٣م/كجم(متوسط الكثافة الظاهرية 

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

 )م˚(الحرارة  درجة         

  سرعة دوران
 )دقيقة/لفة(البريمة 

  ١٠٠  ج١١٨١,٦٤  ج١١٩٤,٢١ ب ج ١١٨٧,٢٣
 ١٥٠  ج١١٨٠,٧١  ج١١٩٣,٧٥ ج د ١١٧٨,٨٥

 ٢٠٠ ب ج ١١٩٠,٩٦  ج١١٩٥,٦١  د١١٦٩,٠٧

  ٢٥٠  ب١١٩٥,٦١ ب ج١١٩٨,٤١  د١١٧٣,٢٦
 ٣٠٠  ب١٢٠٣,٠٦  ب١٢٠٦,٣٢  ب١١٨٩,٠٩

  التغذية  أ١٢١٦,٨١  أ١٢١٧,٩٥  أ١٢١٧,٤٣

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 
  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 

    النشاط المائي

ويالحظ التغير الطفيف . ٠,٩٣٤ و٠,٩١٤ مدى النشاط المائي للمادة المبثوقة مابين تراوح
ولذلك لم يمكن  ٠,٠٠٤علما بأن دقة القياس  كانت ، ٠,٠٢ النشاط المائي والذي اليتعدى في

وهذا ما ). درجة الحرارة، وسرعة دوران البريمة(الحصول على نمط متسق عند متغيرات الدراسة 
والذي ) ٣( كما هو موضح في الجدول ٠,٠٥أثبتته نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 

والذي يبين تأثير سرعة ) ٤(وكذلك جدول . أثير درجة الحرارة عند سرعات البريمة المختلفةيبين ت
 مرتفعاً سواء لمادة التغذية عموماً يبقى النشاط المائي. دوران البريمة عند درجات الحرارة المختلفة

  أهميةأو للمادة المبثوقة والذي يلزم مراعات ذلك عند حفظ مادة التغذية قبل عملية البثق، وكذلك
  .التعبئة المعقمة للمادة المبثوقة أو الحفظ المبرد
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  . تأثير درجة الحرارة على متوسط النشاط المائي عند سرعة دوران البريمة المختلفة).٣(جدول 
    متوسط النشاط المائي

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

سرعة دوران البريمة      
 )دقيقة/لفة(                

  )م˚(درجة الحرارة 
  ١٠٥  أ٠,٩٢٥ أ ب ٠,٩٢٥ أ ٠,٩٣٠  ب٠,٩٢٠  أ٠,٩١٥
  ١١٥  أ٠,٩٢٤ أ ٠,٩٣٤ أ٠,٩٣١  أ ٠,٩٣٤  أ٠,٩٢٢
 ١٢٥  أ٠,٩٢٤  ب٠,٩١٤ أ ٠,٩٢٠   ب٠,٩١٨  أ٠,٩١٦

المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية األحرف غير * 
٠,٠٥ (P<0.05).  

  
 تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط النشاط المائي عند درجات ).٤(جدول 

  .الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
    متوسط النشاط المائي

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

 )م˚(        درجة الحرارة 

  سرعة دوران
 )دقيقة/لفة(البريمة 

  ١٠٠   أ ب ج٠,٩٢٥   ب٠,٩٢٤  أ ب٠,٩٢٤
 ١٥٠   ب ج٠,٩٢٥  أ ب ٠,٩٣٤   ب٠,٩١٤

 ٢٠٠   أ ب٠,٩٣٠   ب٠,٩٣١  أ ب ٠,٩٢٠

  ٢٥٠  ج د ٠,٩٢٠  أ  ب ٠,٩٣٤  أ ب ٠,٩١٨
 ٣٠٠   د٠,٩١٥   ب ٠,٩٢٢   ب٠,٩١٦

  التغذية أ  ٠,٩٣١   أ ٠,٩٤٦ أ  ٠,٩٣١
المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند األحرف غير * 

  .(P<0.05) ٠,٠٥مستوى معنوية 
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  المحتوى الرطوبي

م ˚١٢٥ عند درجة الحرارة ٣٥,٧٨تراوح مدى المحتوى الرطوبي للمادة المبثوقة مابين 
م ˚١٠٥عند درجة الحرارة س رطب ٪ على أسا٤٢,٦١ و دقيقة/ لفة١٠٠ وسرعة دوران البريمة

 هناك فروق معنوية للمحتوى أن) ٥(يوضح الجدول . دقيقة/ لفة٣٠٠عة دوران البريمة وسر
م عند السرعات المختلفة ماعدا السرعة ˚١٢٥ إلى ١٠٥الرطوبي عند إرتفاع درجة الحرارة من 

أن المحتوى الرطوبي لمادة التغذية أعلى بشكل معنوي من ) ٦(ويوضح الجدول . دقيقة/ لفة٢٥٠
 ٣٠٠ إلى ١٠٠بي للمادة المبثوقة في جميع الحاالت، كما أن لتغير السرعة من المحتوى الرطو

. دقيقة تأثيراً معنوياً على المحتوى الرطوبي في بعض الحاالت عند درجات الحرارة المختلفة/لفة
وأن عملية البثق عند درجة الحرارة العالية والسرعة المنخفضة خفضت بشكل معنوي المحتوى 

  . المبثوق مقارنة بالمحتوى الرطوبي لمادة التغذيةالرطوبي للمنتج
  

على أساس رطب عند سرعة     ) ٪( تأثير درجة الحرارة على متوسط المحتوى الرطوبي         ).٥(جدول  
  .دوران البريمة المختلفة

     على أساس رطب) ٪(متوسط المحتوى الرطوبي 

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة       

 )دقيقة/لفة(                

  )م˚(درجة الحرارة 
 ١٠٥  أ٤٢,٢٠   أ٤٢,٣٦  أ٤١,٦٣   أ٤٢,٠٦   أ٤٢,٦١

  ١١٥   ب٣٨,٥٤   ب٤٠,١٢   ب٣٩,٤٨   ب٣٩,٦٥   ب٤٠,٥٨
 ١٢٥  ج٣٥,٧٨  ج٣٨,١٠   ج٣٧,٨٨   ب٣٨,٩٥   ج٣٨,٨٠

 ٠,٠٥األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية * 
(P<0.05).  
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علـى أسـاس    ) ٪(سط المحتوى الرطوبي     تأثير سرعة دوران البريمة على متو      ).٦(جدول  
  .رطب عند درجات الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية

     على أساس رطب) ٪(متوسط المحتوى الرطوبي 

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

 )م˚( الحرارة درجة          

  سرعة دوران
 )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

  ٢٥٠   ب٤٢,٠٦  ب ج٣٩,٦٥   ب٣٨,٩٥
 ٣٠٠   ب٤٢,٦١   ب٤٠,٥٨   ب ج٣٨,٨٠

  التغذية   أ٤٥,١١   أ٤٥,١٢   أ٤٥,١١

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند * 
  .(P<0.05) ٠,٠٥وى معنوية مست

  

  تغير اللون
 (*a) على تغير اللون من اللون األسود إلى األبيض، ومركبة اللون (*L)تشير مركبة اللون 

 من اللون األزرق إلى األصفر، بينما التغير (*b)من اللون األحمر إلى األخضر، ومركبة اللون 
وقد تراوح . المرتبطة بمركبات اللون األساسية يدل على الخليط الكلي لأللوان (E∆)الكلي في اللون 

، ومركبة ٧,٢ و ٣,٥ مابين (*a)، ومركبة اللون ٣٨,٦ و ٢٢,١ مابين (*L)مدى مركبة اللون 
 باإلضافة ).٧(، عند ظروف التشغيل المختلفة كما هو مبين بالجدول ٢١,٦ و ٨,٤ مابين (*b)اللون 

  .بثوقة تنخفض بفعل عملية البثق مقارنة بمادة التغذيةالى ذلك، فإلن جميع مركبات اللون للمادة الم
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، والتغير الكلي للون، واإلنحراف (*b) و(*a) و(*L) متوسط مركبات اللون األساسية ).٧(جدول 
  .المعياري عند ظروف التشغيل المختلفة للمادة المبثوقة، وكذلك مادة التغذية

 
 

 مركبة اللون

  
(b*)  

 
 

 مركبة اللون

  
(a*)  

 
 
 ة اللونمركب

 
 (L*) 

  سرعة دوران
 البريمة

 
 )دقيقة/لفة (

  درجة
حرارة 
 التصنيع

  )م˚ (
١٠٠ ١,٦±٢٥,٦  ٠,٩±٥,٧  ٣±١٠,٩  
١٥٠ ٢,٣±٢٧,٢  ٠,٨±٥,٨ ١,٢±١١,٧  
٢٠٠ ٢,٤±٢٦,٥  ١,١±٤,٩  ١,٧±١٠  
٢٥٠ ٠,٢±٣٨,٦  ٠,٦±٧ ٠,٨±٢١,٣  
٣٠٠ ٢,٥±٣٥,٦  ٠,٩±٧,١ ١,٦±٢١,٦  

١٠٥ 

  التغذية ٠,٧±٤٠,٩ ٠,٢±١٠,١ ٠,٧±٣٠,١
١٠٠ ١,٩±٣٠,٨  ٠,٥±٦,٥ ٠,٤±١٧,٢  
١٥٠ ٢,١±٢٩,١  ٠,٧±٦,٢  ١,٩±١٥  
٢٠٠ ١,٨±٢٧,٨  ٠,٥±٦,٦ ١,٨±١٣,٦  
٢٥٠ ٢,١±٣٣,٢  ١,١±٦,٨ ٢,٣±١٨,٢  
٣٠٠ ١,٧±٣٤,١  ٠,٣±٦,٩ ١,٢±١٩,٥  

١١٥ 

  التغذية ٠,٥±٤٠,٥ ٠,٠٤±١٠,٢ ٠,١±٢٩,٩
١٠٠ ٤,٣±٢٣,٢  ١,٧±٣,٥  ٤,٢±٨,٤  
١٥٠ ١,٥±٢٣,٥  ٠,٥±٣,٧  ١,٣±٨,٨  
٢٠٠  ٣±٢٤,٦  ٠,٩±٥,٢ ٢,٢±١١,٧  
٢٥٠ ٦,١±٢٢,١  ٢,٣±٥,١ ٤,٢±١٠,٥  
٣٠٠ ٤,٦±٢٤,٨  ١,٣±٧,٢ ٢,٩±١٦,٣  

١٢٥  

  التغذية ٠,٢±٤٠,٧ ٠,٠٤±١٠,٢ ٠,١±٢٩,٩
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لم يتضح نمط محدد لتأثير درجة ، و٢٨,٥ و ٩,٦ مابين (E∆)التغير الكلي للون تراوح 
لى التغير الكلي للون، ولمعرفة مدى تغير اللون الكلي بالنسبة الحرارة وسرعة دوران البريمة ع

لزمن البقاء، تم رسم العالقة بين التغير الكلي للون ومتوسط زمن البقاء عند سرعة دوران البريمة 
م أكبر من التغير الكلي للون ˚١٠٥حيث يالحظ أن التغير الكلي للون عند درجة الحرارة . المختلفة

م كما ˚١٠٥م، وقد يرجع ذلك إلى زيادة زمن البقاء عند درجة الحرارة ˚١١٥ عند درجة الحرارة
وخاصة عند السرعات م ˚١١٥ والذي كان أعلى منه عند درجة حرارة )٢(هو مبين بالشكل 

، وهذا يتفق مع المنخفضة وبالتالي حصل تغير أكبر في لون المنتج المبثوق مقارنة مع مادة التغذية
   .(Ilo et al., 1999)ماذكره 
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 العالقة بين التغير الكلي للون ومتوسط زمن البقاء عند درجات .٢ شكل

  .الحرارة المختلفة، خطوط الخطأ الرأسية تمثل اإلنحراف المعياري
  

 إلى ١٠٥نتائج التحليل اإلحصائي حيث لم يكن لتغير درجة الحرارة من ) ٨(يبين الجدول 
ي للون وكان إلرتفاع درجة الحرارة تأثيراً معنوياً عندما م تأثيراً معنوياً على التغير الكل˚١١٥

كما . دقيقة/ لفة٢٠٠ و ١٠٠م عند جميع السرعات ماعدا السرعتين ˚١٢٥ إلى ١١٥إرتفعت من 
أن لسرعة دوران البريمة تأثيراً معنوياً على التغير الكلي للون في بعض ) ٩(يوضح الجدول 

م، بينما لم يكن هناك فروق معنوية للتغير الكلي للون ˚١١٥ و ١٠٥الحاالت عند درجتي الحرارة 
  .م˚١٢٥دقيقة عند درجة الحرارة / لفة٣٠٠ إلى ١٠٠عند إرتفاع السرعة من 
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  . تأثير درجة الحرارة على متوسط التغير الكلي للون عند سرعة دوران البريمة المختلفة).٨(جدول 

     متوسط التغير الكلي للون

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 
 سرعة دوران البريمة        

 )دقيقة/لفة(                
  )م˚(درجة الحرارة 

  ١٠٥   أ ٢٤,٩٨   أ ب٢٣,٤١  أ ٢٥,٢٧   ب٩,٦٤  ب ١٠,٥٥
  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

 ٠,٠٥لى وجود إختالف معنوي عند مستوى معنوية األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إ* 
(P<0.05).  

  
 تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط التغير الكلي للون عند درجات ).٩(جدول 

  .الحرارة المختلفة
    متوسط التغير الكلي للون

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 
) م˚(الحرارة         درجة 
  سرعة دوران

 )دقيقة/لفة(البريمة 
  ١٠٠   أ٢٤,٩٨   ب ج١٦,٤٩   أ٢٨,٥٢
 ١٥٠   أ٢٣,٤١   أ ب١٩,١٧   أ٢٧,٩٣

 ٢٠٠   أ٢٥,٢٧  أ٢١,١٥   أ٢٤,٨٠

  ٢٥٠   ب٩,٦٤   ج١٤,٢٦  أ٢٧,٣٩
 ٣٠٠   ب١٠,٥٥   ج١٢,٦٢   أ٢١,٢٠

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف * 
  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوي عند مستوى معنوية 
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  دليل إمتصاصية الماء
جم للمـادة   / جم ماء  ١,٣٥ و   ٠,٦٨دى دليل إمتصاصية الماء للمادة المبثوقة مابين        تراوح م 

دليل إمتصاصية الماء وسرعة دوران البريمة عند       تغير) ٣(يوضح الشكل   ، و الصلبة الجافة األساسية  
حيث يالحظ إنخفاض قيمة إمتصاصية الماء بإرتفاع درجـات الحـرارة           . درجات الحرارة المختلفة  

ربما يعود سبب إنخفاض دليل إمتصاصية الماء بإرتفاع درجة الحرارة إلى تماسك المادة             المختلفة، و 
  . (Ding et al., 2005)وهذا يتفق مع ماذكره 
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 دليل إمتصاصية الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات تغير .٣ شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع اإلنحراف (، الحرارة المختلفة
  ).معياريال
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 كما هو مبين في الجدول P<0.05أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 
م لم يؤثر معنوياً على دليل إمتصاصية الماء إال ˚١١٥ إلى ١٠٥أن تغير درجة الحرارة من ) ١٠(

م ˚١٢٥ إلى ١١٥دقيقة، بينما كان إلرتفاع درجة الحرارة من / لفة١٠٠عند سرعة دوران البريمة 
أن دليل اإلمتصاصية لمادة التغذية لم ) ١١(ويوضح الجدول . تأثيراً معنوياً عند جميع السرعات

  .م˚١٠٥يتأثر بفعل عملية البثق عند درجة حرارة 
  

جم للمادة /جم ماء(سط دليل إمتصاصية الماء  تأثير درجة الحرارة على متو).١٠(جدول 
  .ريمة المختلفةعند سرعة دوران الب) الصلبة الجافة األساسية

  
جم للمادة الصلبة / جم ماء(متوسط دليل إمتصاصية الماء 

  )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  ب ١,٠٨   أ١,١٧   أ ١,٢٥   أ١,٠٩   أ١,٢٥
 ١٢٥   ج٠,٦٨  ب ٠,٨٣   ب٠,٧٧   ب٠,٧٧   ب٠,٩١

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند مستوى * 
  .(P<0.05) ٠,٠٥معنوية 
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جم (تأثير سرعة دوران البريمة على متوسط دليل امتصاصية الماء ). ١١(جدول 
رجات الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة عند د) جم للمادة الصلبة الجافة األساسية/ماء

  .ومادة التغذية
  

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي * 
  .(P<0.05) ٠,٠٥عند مستوى معنوية 

  

  دليل الذوبانية في الماء

٪ عنـد ظـروف التـشغيل       ٩٤ و   ٦٧ في الماء للمادة المبثوقة مابين       دليل الذوبانية تراوح  
إرتفاع متوسط دليل الذوبانية في الماء بإرتفاع درجات الحرارة المختلفة،          ) ٤(يبين الشكل   المختلفة و 
وربما يعود سبب إرتفاع دليل الذوبانيـة فـي        .  بزيادة سرعة دوران البريمة     على العموم  وإنخفاضه

  . (Ding et al., 2005)ة الحرارة إلى تفكك مكونات المادة وهذا يتفق مع ماذكره الماء بإرتفاع درج
  

/ جم ماء(متوسط دليل إمتصاصية الماء 
  )جم للمادة الصلبة الجافة األساسية

  

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

 )م˚(       درجة الحرارة 

  سرعة دوران
 )دقيقة/لفة(البريمة 

  ١٠٠   أ١,٢٨   ج١,٠٨   د٠,٦٨
 ١٥٠   أ١,٢٠   أ  ب ج١,١٧  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

  التغذية  أ ١,٢٣   أ ب١,٢٤  أ ١,٢٤
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 دليل الذوبانية في الماء وسرعة دوران البريمة عند درجات تغير .٤ شكل

النقاط تبين متوسط النتائج التجريبية مع اإلنحراف (الحرارة المختلفة 
  ).المعياري

  
أنه لم يكن لدرجة الحرارة تأثيراً ) ١٢( في الجدول يتضح من نتائج التحليل اإلحصائي كما

م عند جميع ˚١١٥ إلى ١٠٥معنوياً على دليل الذوبانية في الماء بإرتفاع درجة الحرارة من 
دقيقة، كما كان هناك فروق معنوية لدليل الذوبانية في / لفة٢٥٠ و ١٠٠السرعات ماعدا السرعتين 

) ١٣(ويوضح الجدول .  عند جميع السرعاتم˚١٢٥ إلى ١١٥الماء عند إرتفاع درجة الحرارة من 
تأثير سرعة دوران البريمة على الذوبانية في الماء عند درجات الحرارة المختلفة، حيث زاد دليل 
الذوبانية للمادة المبثوقة مقارنة بمادة التغذية بشكل معنوي عند بعض ظروف التشغيل المختلفة 

  .لمنخفضةوخاصةً عند سرعات دوران البريمة ا
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عنـد سـرعة دوران   ) ٪( تأثير درجة الحرارة على متوسط دليل الذوبانية في المـاء        ).١٢(جدول  
  .البريمة المختلفة

     )٪(متوسط دليل الذوبانية في الماء 

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 سرعة دوران البريمة        

)دقيقة/لفة(                
  )م˚(درجة الحرارة 

  ١٠٥   ج٧٥,٦٤   ب٧٧,٨٩   ب٧٤,٥٨   ج٦٧,١٤   ب٧٠,٩١
  ١١٥   ب٨٠,١١   ب٨٠,٥٥   ب٧٣,٦٣   ب٧٨,٥٢   ب٧١,٢٩
 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).  

  
عند ) ٪( متوسط دليل الذوبانية في الماء  تأثير سرعة دوران البريمة على).١٣(جدول 

  .درجات الحرارة المختلفة للمادة المبثوقة ومادة التغذية
     )٪(متوسط دليل الذوبانية في الماء 

١٠٥ ١١٥ ١٢٥ 

)  م˚(الحرارة         درجة 
  سرعة دوران

 )دقيقة/لفة(البريمة 

  ١٠٠   أ ب٧٥,٦٤   أ٨٠,١١   أ ب٩٢,٤٣
 ١٥٠  أ٧٧,٨٩   أ٨٠,٥٥   ب٨٩,٣٢

 ٢٠٠   أ ب٧٤,٥٨  أ ب ٧٣,٦٣   أ٩٤,٠٦

  ٢٥٠   ج٦٧,١٤   أ ٧٨,٥٢  أ ب ٩٠,٩٠
 ٣٠٠   ب ج٧٠,٩١   ب ج٧١,٢٩   ج٨٤,٣٧

  التغذية  ج ٦٤,٩٤  ج ٦٤,٦٧  د ٦٥,٤١

األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى وجود إختالف معنوي عند * 
  .(P<0.05) ٠,٠٥مستوى معنوية 
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  الخالصة والتوصيات
لم يكن لدرجة الحرارة المنخفضة تأثيراً معنوياً  نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في أنه  تلخيصيمكن

كما لم يكن هناك تأثيراً واضحاً لدرجة الحرارة . على الكثافة الظاهرية عند السرعات المختلفة
ة إلى وقد أدى إرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض سرعة البريم. وسرعة البريمة على النشاط المائي

أدى إرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض سرعة  كما .إنخفاض المحتوى الرطوبي للمادة المبثوقة
، وزاد تغير اللون الكلي للمادة البثوقة بفعل ظروف البريمة إلى إنخفاض مركبات اللون األساسية

اء وطردياً كان إلرتفاع درجة الحرارة تأثيراً عكسياً على دليل إمتصاصية المو. التشغيل المختلفة
وعموما فإن خواص المادة المبثوقة تقترب من خواص مادة التغذية . على دليل الذوبانية في الماء

عند السرعات العالية ودرجات الحرارة المنخفضة وعلى العكس من ذلك عند السرعات المنخفضة 
نتج والخواص ودرجات الحرارة العالية، ولذلك يوصى بإيجاد العالقة بين الخواص الموضوعية للم

 ، وكذلك مبردةيوصى بحفظ مادة التغذية قبل عملية البثق و.الحسية لتحديد الظروف المثلى لإلنتاج
  . التعبئة المعقمة للمادة المبثوقة أو الحفظ المبردأهمية
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ABSTRACT: 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 date paste can be utilized in 
conversion industry such as cooking extrusion process. It was possible to develop date porridge which 
contained 34.5% (dry base) of date paste using twin screw cooking extruder. The objective of this research is 
to study the effect of processing temperature and screw speed of the extruder on some important properties of 
date-porridge specifically physical properties (bulk density, water activity, color parameters, total color 
changes); functional properties (water absorption index, water solubility index). The temperature was set at 
105, 115 and 125 °C at different screw speeds (100, 150, 200, 250 and 300 rpm). The ranges of the bulk 
density were 1169 - 1206 Kg/m3, water activity 0.91 - 0.93, moisture content 35.78 – 42.61% (wet base), 
color parameters (L* : 21.1 – 38.6, 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%. The 
statistical analysis was employed to reveal the effect of both temperature and screw speed on the physical and 
functional properties of date-porridge. 
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: ، المملكة العربية السعودية األسماك بمدينة الرياضعلى اإلنفاق االستهالكيمحددات 

  تحليل اقتصادي قياسي
  

  ل سلطان آمهدي بن معيض 

  قسم االقتصاد الزراعي، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود
  

تغير األنماط االستهالكية حيث    أدى التحسن في المستوى االقتصادي والتعليمي للمستهلكين إلى          :الملخص
أضحت األسماك تدخل ضمن الهرم الغذائي وتحل كبديل للحوم مما صاحب ذلـك زيـادة فـي اإلنفـاق                   

وحيث أن فهم العالقة التكاملية بين استهالك األسماك واالختالفات في نمط الحياة ومعرفـة أهـم                ٠عليها
زعين والمـسوقين فـي اسـتهداف الـشرائح         العوامل المؤثرة في تلك العالقة تساعد المنتجـين والمـو         

تحليل أثر الخصائص االقتصادية واالجتماعية     االستهالكية على حسب مجموعاتها، فقد استهدفت هذه الدراسة         
 تقـدير العالقـة بـين اإلنفـاق       لمستهلكي األسماك بمدينة الرياض على النمط االستهالكي لألسماك من خـالل            

مستهلك مـن    ٣٥٠اعتمدت الدراسة على عينة لعدد      . لعوامل المحددة له  وااالستهالكي الشهري على األسماك     
مستهلكي لحوم األسماك بمدينة الرياض تم اختيارها بطريقة عشوائية وتم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد وأسلوب               

نحـدار  وقد أسفرت نتائج التحليـل باسـتخدام نمـوذج اال         االنحدار اللوجستي الترتيبي لتحليل بيانات الدراسة       
وعـدد   .بشمول جميع متغيرات الدراسة عن تأثير متوسط كمية األسماك المستهلكة في المـرة الواحـدة              

من جهة أخرى   . سنوات التعليم وعدد أفراد األسرة ومصدر األسماك على مستويات اإلنفاق على األسماك           
لمـستهلكة فـي المـرة      متوسط كمية األسـماك ا     أن   اتضح من نتائج نموذج االنحدار اللوجستي الترتيبي      

 مستويات اإلنفـاق علـي      وجنسية المستهلك من أهم العوامل المؤثرة على       ،عدد سنوات التعليم  الواحدة،  
 .األسماك

ونظرا لعدم معنوية بعض المتغيرات المستقلة فقد تـم تطبيـق أسـلوب االنحـدار التـدريجي                 
Backward المحددة لسلوك المـستهلك فـي    وأوضحت نتائج نموذج االنحدار الخطي أن أهم المتغيرات 

عدد سنوات   ،سماك المستهلكة في المرة الواحدة    ، متوسط كمية األ   ولها أثر معنوي   فاق على األسماك،  اإلن
، الجنسية أما نتائج نموذج االنحدار اللوجيستي الترتيبي فتبـين          ، تفضيل المستهلك ألسماك الخليج    التعليم

 مستويات المستهلكين فـي إنفـاقهم علـى األسـماك، وتحـدد              على اًن أهم المتغيرات التي تؤثر معنوي     أ
، تفضيل المستهلك ألسماك المزارع     عدد سنوات التعليم، تفضيل المستهلك ألسماك الخليج      : سلوكياتهم هي 

  .السمكية، وجنسية المستهلك
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  مقدمة
وترجـع  . يةلحوم البيضاء والتي تعد من المصادر الرئيسية للبروتينات الحيوان        لتعتبر األسماك من ا   

إذ ، األهمية الغذائية لألسماك فضال عن ذلك إلى سهولة هضمها وارتفاع معامـل االسـتفادة منهـا               
إسـماعيل،   (تحتوي على معظم البروتينات الحيوانية والمواد الدهنية والفيتامينات واألمالح المعدنية         

  .)م٢٠٠٠م، وزارة الزراعة، ١٩٧٦
 فـي    االستهالكي للمواطن السعودي، حيث بدأ     وفي السنوات األخيرة حدث تغير في النمط      

هذا التحـول فـي الـنمط       صاحب  و. محل اللحوم الحمراء والدواجن   تدريجيا  تحل  ل األسماك   إدخال
 تـسويقها وإعـدادها     سـبل  مصادر إنتاجها و   البحث عن االستهالكي زيادة اإلنفاق على األسماك و     

د ساعد هذا االتجاه لدى المـستهلكين تعـدد         وق. عدادها في المنازل  إلالمستهلكين   واتجاه   لالستهالك
نتيجة لتوفر لحوم األسماك في صورة منتجات جديدة في معظم المحالت التجارية            مجاالت االختيار   

. في السابق التقليدية   محصورة في أسواق األسماك      بعد أن كانت  ومحالت التجزئة واألسواق العامة     
 مجاالًك في معظم األحياء والطرقات بأشكال مختلفة        محالت تجهيز وإعداد األسما    أتاح انتشار    دولق

  .)م٢٠٠٢الغامدي،  ( لزيادة الطلب األسماكأوسع
وعلى الرغم من زيادة الطلب على لحوم األسماك بشكل ملحوظ على مستوى االسـتهالك،              
فإن قليل من األبحاث ركزت على فهم استهالك األسماك باالختالفات في نمط الحياة، رغم أهميـة                

 هذه العالقة في إعطاء المؤشرات التي تساعد المنتجين والموزعين والمسوقين فـي اسـتهداف               فهم
الشرائح االستهالكية على حسب مجموعاتها، إضافة ألهميتها في إيجاد عالمات أو دالئـل حـول               

  .)م٢٠٠٢غانم،  (خيارات المستهلك بشكل عام
  هدف البحث

 واالجتماعية لمستهلكي األسماك بمدينـة      استهدف البحث تحليل أثر الخصائص االقتصادية     
الرياض على النمط االستهالكي لألسماك ذلك من خالل تقدير العالقة بـين اإلنفـاق االسـتهالكي                
الشهري على األسماك كمتغير تابع، والعوامل المحددة له كمتغيـرات مـستقلة وذلـك باسـتخدام                

  .متغيرات كمية وأخرى وصفية
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  تحليلي البحث واألسلوب البيانات

تم االعتماد على أسلوب المسح الميداني بالعينة باستخدام استمارة اسـتبيان ومـن خـالل               
تعكـس  . Primary Dataالمقابالت الشخصية المباشرة مع المستهلكين، وذلك لتجميع بيانات أوليـة  

الرغبات المباشرة في استهالك األسماك، باإلضافة إلى التعـرف علـى الخـصائص االجتماعيـة               
وتم إجراء اختبار أولي    . قتصادية والديموغرافية والتي تؤثر بشكل مباشر في استهالك األسماك        واال

Pre-test             الستمارة االستبيان على مجموعة من المستهلكين، بهدف التأكد من صالحيتها ومدى تمكن 
كـس  المبحوثين من اإلجابة على جميع محتوياتها بطريقة تمكن من الحصول على بيانات حقيقية تع             

. الواقع، وفي ضوء نتائج االختبار األولي تم إعادة صياغة االستمارة لتالفي جوانب الـنقص فيهـا               
 في مدينة الرياض، حيث تم تمثيل       مستهلكاً ٣٥٠وجمعت بيانات الدراسة من عينة عشوائية قوامها        

الغرب، الشمال، الجنوب، الشرق،    (معظم أحياء مدينة الرياض من خالل تقسيمها إلى خمس مناطق           
وجميع فئات المجتمع من حيث الدخل والعمر والجنسية والمستوى التعليمي بهدف الحصول            ) الوسط

  .م٢٠٠٧ عام على بيانات ممثلة للمجتمع دون تحيز، وتم جمع البيانات ميدانياً
  واستند البحث إلى كل من النماذج الكالسيكية المتمثلة في نموذج االنحدار الخطي المتعدد

Multiple Liner Regression Model (Doll, 1972)   والنماذج الحديثة المتمثلة في النمـوذج
Ordered Probit) نمـوذج بروبـت  (اللوجـستي الترتيبـي     Model  ونمـوذج Tobit Model 

(Marasco, 1974; Devortez, 1982; Peter, 1986; Gujarati, 1995)   وفيما يلي تعريـف متغيـرات 
  :الدراسة وعرض لتلك النماذج

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية
)(y:  
)( *y:

 .اإلنفاق االستهالكي الشهري على األسماك لألسرة بالريال

 .......اإلنفاق االستهالكي حيث) مستويات( فئات

1x: عدد مرات تناول األسماك خالل الشهر.  

2x: متوسط كمية األسماك المستهلكة لألسرة في المرة الواحدة بالكيلوجرام . 

3x: عدد سنوات التعليم لرب األسرة. 

4x: عمر رب األسرة بالسنة. 

5x: عدد أفراد األسرة، 
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6x:    1({:ف المستهلك في حالة زيادة الدخل ويأخذ القيم       متغير ترتيبي يعكس تصر( 6 =x  إذا 
)0(زاد اإلنفاق على األسماك،      6 =x        ،1( إذا لم يتأثر اإلنفاق على األسماك( 6 −=x  إذا 

 .}على األسماك انخفض اإلنفاق

7x:     1({: في حالة انخفاض السعر ويأخذ القيم      متغير ترتيبي يعكس تصرف المستهلك( 7 =x 
)0(إذا زاد اإلنفاق على األسماك،       7 =x      ،1( إذا لم يتأثر اإلنفاق على األسماك( 7 −=x 
 .}إذا انخفض اإلنفاق على األسماك

8x:        المستهلك من الخليج أو البحر، ويأخذ       متغير صوري يعكس قرب المنطقة التي نشأ فيها 
)1({:قيمتين 8 =x         ،1( إذا نشأ قريبا من الخليج أو البحر( 8 −=x       إذا نشأ بعيـدا عـن 

 .الخليج أو البحر

9x:          1({:متغير صوري يعكس تفضيل المستهلك ألسماك الخليج، ويأخذ قيمتـين( 9 =x  إذا 
)1(فضل سمك الخليج، 9 −=xإذا فضل نوع آخر { 

10x:          1({:متغير صوري يعكس تفضيل المستهلك ألسماك البحر، ويأخذ قيمتـين( 10 =x  إذا 
)1(فضل سمك البحر، 10 −=xإذا فضل نوع آخر { 

11x:   1({: تفضيل المستهلك ألسماك مستوردة، ويأخذ قيمتـين         متغير صوري يعكس( 11 =x 
)1(إذا فضل سمك مستورد، 11 −=xإذا فضل نوع آخر { 

12x:         1({:متغير صوري يعكس تفضيل المستهلك ألسماك المزارع، ويأخذ قيمتين( 12 =x  إذا 
)1(فضل سمك المزارع، 11 −=xإذا فضل نوع آخر { 

13x:         1({:متغير صوري يعكس تناول السمك في المنزل، ويأخـذ قيمتـين( 13 =x  إذا كـان 
)1(يتناول السمك في المنزل، 13 −=xإذا تناوله خارج المنزل { 

14x:       1({:في المطعم، ويأخذ قيمتـين    متغير صوري يعكس تناول السمك( 14 =x    إذا كـان 
)1(يتناول السمك في المطعم، 14 −=xإذا تناوله خارج المطعم { 

15x:         1({:متغير صوري يعبر عن الجنسية، ويأخـذ قيمتـين( 16 =x      إذا كـان المـستهلك 
)1(سعوديا، 16 −=xكان غير سعودي إذا { 

16x: 1( :متغير صوري يعبر عن تناول المستهلك لألسماك، ويأخذ قيمتين( 17 =x  إذا كـان 
)1(يأكل السمك، 17 −=xإذا كان ال يأكل السمك {. 
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  نموذج االنحدار الخطي المتعدد
ر  بالعديد مـن الـصو     (x's)متغيرات المستقلة    وال (y) يمكن تمثيل العالقة بين المتغير التابع     

ويمكن التعبير عن العالقـة     ......) اللوغارثمية، التربيعية، األسية،  (الرياضية الخطية وغير الخطية     
 :بين تلك المتغيرات في الصورة الخطية على النحو التالي

 
                        (1) εββ ++= ∑ =

16

10 j jj xy  
  

وحيث أن الهدف يتمثل في تقدير .  بمعلم النموذج المراد تقديرهاβوتعرف ) j = 1,2,3,….,n( حيث 
معالم النموذج بغرض استخدامها في الحصول على بعض المشتقات االقتصادية للدالة يتم اسـتخدام              

والتي تتميز بإعطاء أفضل تقـديرات   Ordinary Least Square (OLS)طريقة المربعات الصغرى 
  .فاءة المقدرات المتحصل عليهاتضمن عدم التحيز وك

  

 Ordered Probit Model  النموذج اللوجستي الترتيبي

  :بفرض أن
*
iy:  هي قيمة المشاهدة رقمi ،للمتغير التابع غير المشاهد ni ,...,2,1=  

ix:    هي قيمة المشاهدة رقمi        لمتجه المتغيرات المفسرة، وهو من الدرجة ( )p×1   ويحتوي هذا ،
 ) أو وصفية كمية،(المتجه على متغيرات مختلفة النوعية

*فإنه يمكن التعبير عن العالقة بن المتغير التابع         
iy   ومتجه المتغيرات المفسرة ix    ـ  ي بنمـوذج رياض

 :  يأخذ الصورة التالية

(2) iii xy εβ +=*  
 
 :حيث أن

β:  هي متجه المعامالت، وهي من الدرجة( )1×pويأخذ الصورة ، :),...,( 1 ′= pβββ 

iε:       هو قيمة المشاهدة رقـمi     يفتـرض أن األخطـاء العـشوائية       للخطـأ العـشوائي، وs
i
,ε ،

ni  .   متغيرات عشوائية غير مشاهدة، ومستقلة ولها نفس التوزيع االحتمالي=2,1,...,
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}{ يأخذ الرتب Ordinal متغير نوعي ترتيبي iyوبفرض أن   ,...,2,1 miy ، كما تعكس هـذه الرتـب   =

* يمكن أن يأخذها المتغير التابع     الفترات التي 
iy       بداللة المتغير  (2)، فإنه يمكن التعبير عن النموذج iy

 
  :  كما يلي

(3)  
  iii xy νβ += 

 :حيث أن
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),...,(ويمكن تقدير معلمات النموذج أعاله المتمثلـة فـي متجـه المعـامالت             1 pβββ والثوابـت   =

)...( 121 −mµµµ pp  باستخدام طريقة الجوازيـة العظمـى  (ML) Maximum Likelihood Method  
  :وذلك بإيجاد دالة اإلمكان األعظم وهي
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 Standard Normal Cumulative التوزيع التجميعي للمتغير الطبيعي القياسي  هي دالةφكما أن الدالة 

distribution Function . ويالحظ أن الصيغة الرياضية)( βµ ij x−   عبارة عن معادلة خطيـة، لهـا 
2,1,...,1,)(ثابت هو  jmj µ−= .       وتمثل هذه المعادلة عن معكوس الدالةφ عليها دالة الربط ، ويطلق 

Link Function . وهو(4)وبإيجاد اللوغاريتم الطبيعي لدالة اإلمكان األعظم :  
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 Standard Normal Cumulative هي دالة التوزيع التجميعي للمتغير الطبيعي القياسي φكما أن الدالة 

distribution Function . ويالحظ أن الصيغة الرياضية)( βµ ij x−   عبارة عن معادلة خطيـة، لهـا 
2,1,...,1,)(ثابت هو  jmj µ−= .       وتمثل هذه المعادلة عن معكوس الدالةφ ويطلق عليها دالة الربط ،

Link Function . وهو(4)وبإيجاد اللوغاريتم الطبيعي لدالة اإلمكان األعظم :  

(6)           
∑ ∑=

∑ ∑

= = −

= =

−−−

==

n m
xxLogd

n m
LogdLeLogLL

i j ijijeij

i j ijeij
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1 1
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)(

βµφβµφ

ϕ
  

  
skوبحساب المشتقة التفاضلية األولـي للمعلمـات        

,β،pk ,...,2,1= ، sj
,µ  ،1,...,2,1 −= mj   ومـساواة 

النتيجة بالصفر، وحل المعادالت غير الخطية الناتجة بالطرق العددية يمكن الحصول على تقـديرات              
ز بأنها مقدرات متسقة، ولها أقل تباين، وأنها كافية، كمـا تتـصف بـأن               اإلمكان األعظم، والتي تتمي   

توزيعها يقترب من التوزيع الطبيعي، ومن ثم يمكن إجراء كافة االختبـارات اإلحـصائية الخاصـة                
  ).يضاف مصدر(بمعنوية معامالت االنحدار من ناحية، وبجودة النموذج من ناحية أخرى 

عن العالقة بـين مـستويات    ، الذي يعبرProbit Model الترتيبي ولقد تم توصيف النموذج اللوجستي
)(اإلنفاق  *yكمتغير تابع ترتيبي يأخذ القيم :  
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)(ومجموعة المتغيرات المفسرة  , sxi ، 16,...,2,1=i) ويعبر عنه بالصورة) متغيرات الدراسة     :  
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  .حتمالي التجميعي للمتغير القياسي هي عبارة عن دالة التوزيع االφحيث أن 
  

 للحصول على كافة النتائج الخاصـة       Minitabولقد استخدمت الدراسة البرنامج اإلحصائي      
  . االختبارات اإلحصائية من ناحية أخرىبتقديرات معلمات النماذج من ناحية، وإجراء كافة

  
 

  ةمناقشالالنتائج و

  

  حالة تضمين جميع المتغيرات المستقلة في النموذج: أوالً

تبين نتائج نموذج االنحدار المتعدد أن متوسط كمية األسماك المستهلكة في المـرة الواحـدة               
)2x ( ًاإلنفاق يزيد بزيادة    اذا يتفق مع المنطق االقتصادي، إذ      على اإلنفاق الشهري، وه    يؤثر طرديا 

 على اإلنفاق، وهو يعكـس      طردياً )3x(ويؤثر عدد سنوات التعليم     . الكميات المستهلكة من األسماك   
المستوي الثقافي للمستهلكين في تفهمهم ألهمية األسماك كغذاء يحتوي على نسبة عالية من البروتين              

 علي اإلنفاق علي األسماك، بما يستدل منه على أن          اً، يؤثر طردي  )5x(عدد أفراد األسرة     ني،الحيوا
 ريال لكـل فـرد إضـافي فـي          ١٠,٤ متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق علي األسماك يزيد بمقدار        

 الشهري علـى     علي اإلنفاق  طردياً )9x(ويؤثر تفضيل المستهلكين ألسماك الخليج العربي       . األسرة
األسماك، ويستدل من ذلك أن متوسط ما ينفقه المستهلكين علي أسماك الخليج يفوق متوسط إنفـاقهم        

)156,16(667.2(وأشارت قيمة   . علي األسماك بشكل عام    =F (      المحسوبة على أن آثار كل المتغيرات
ـ     ٠,٠١، وذلك عند مستوى معنوية       ال تساوي صفراً   معاً ي مناسـبة نمـوذج     ، ويستدل من ذلك عل

ــابع،   ــر ت ــى األســماك كمتغي ــشهري عل ــاق ال ــين اإلنف ــة ب ــل العالق االنحــدار فــي تمثي
,)(ومحدداته ,16,...,2,1 sxi i= ١( كمتغيرات مستقلة جدول(.  
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 نتائج تطبيق نموذجي االنحدار الخطي واللوجستي الترتيبي لقياس تأثير أهم المتغيرات            ).١ (جدول
 .م٢٠٠٧سماك في مدينة الرياض عام على إنفاق األسرة على األ

 نموذج االنحدار الخطي نموذج االنحدار اللوجستي

p-value 
الخطأ 
 المعياري

 p-value المعامل
الخطأ 
 المعياري

 المعامل
 المتغيرات

0.103 0.6207 1.012 Cons(1) 
0.003 0.6279 1.859 Cons(2) 
0.000 0.6362 2.605 

0.817 95.20 22.091 
Cons(3) 

0.190 0.0762 -0.100 0.152 12.33 17.736 1x 
0.031 0.0051 -0.011** 0.015 0.79 1.938** 

2x 
0.026 0.0291 -0.065** 0.047 4.67 9.336** 

3x 
0.961 0.0163 -0.001 0.270 2.64 -2.919 4x 
0.473 0.0369 -0.026 0.081 5.94 10.438*** 

5x 
0.076 0.2042 0.363*** 0.174 32.48 -44.331 6x 
0.885 0.1804 -0.026 0.664 29.07 12.634 7x 
0.808 0.0885 0.022 0.768 14.34 -4.237 8x 
0.033 0.1103 -0.235** 0.074 17.86 32.171*** 

9x 
0.416 0.0910 -0.074 0.986 14.77 0.263 10x 
0.283 0.1334 0.143 0.406 21.65 -18.027 11x 
0.015 0.1260 -0.308** 0.107 19.89 32.295 12x 
0.298 0.1563 0.163 0.211 25.02 -31.426 13x 
0.098 0.1443 0.239 0.209 22.99 -29.017 14x 
0.036 0.1230 -0.258** 0.352 19.86 18.525 15x 
0.331 0.3949 -0.384 0.545 56.36 34.224 16x 

020.57)16( =χ 667.2,215.02 == FR 
00.0=p 001.0=p 

0=βall 

 %١٠معنوي عند مستوى %                 *** ٥معنوي عند مستوى ** 

 .مستهلكي األسماك في مدينة الرياضحسبت من بيانات أولية جمعت من عينة ممثلة ل: المصدر
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  ثر المعنويحالة اختيار المتغيرات المستقلة ذات األ: ثانيا

 المفسرة التي ال    ، والذي يحذف المتغيرات   Backward تم تطبيق أسلوب االنحدار التدريجي    
 ، أو مستوي اإلنفاق علي األسـماك      )حالة االنحدار الخطي  ( اإلنفاق علي األسماك     ى عل تؤثر معنوياً 

دواج الخطـي    تلو اآلخر، وذلك للحد مـن مـشكلة االز         واحداً)  الترتيبي  اللوجستي حالة االنحدار (
Multicollinearity               بين المتغيرات المفسرة من ناحية، وتحديد أهم المتغيـرات المحـددة لـسلوك  

النتائج المتحـصل   ) ٢( ويوضح جدول . علي األسماك من ناحية أخري    )  مستوى اإلنفاق  –اإلنفاق  (
ـ            . عليها ددة لـسلوك   ويستدل من نتائج تطبيق نموذج االنحدار الخطي على أن أهم المتغيرات المح

المستهلك في اإلنفاق على األسماك ولها أثر إيجابي معنوي عليه هـي متوسـط كميـة األسـماك                  
، وتفضيل المستهلك ألسماك الخلـيج      )3x(وعدد سنوات التعليم     ،)2x(المستهلكة في المرة الواحدة     

)9x( والجنسية ،)15x .(ويمكن التعبير عن النموذج المقدر بالمعادلة التالية. 

15x42.5569x34.2233x10.9572x1.6592.227y ++++=ˆ  
 

،  2x   ، 3x(وهذا النموذج مناسب لتمثيل العالقة بين اإلنفاق علي األسماك كمتغير تابع، والمتغيرات             
9x  ، 15x ( ٠,٠١كمتغيرات مفسرة له، وذلك عند مستوى معنوية. 

نتائج تطبيق نموذج االنحدار اللوجيستي الترتيبي أن أهم المتغيرات التي تـؤثر معنويـا               كما يستدل 
على مستويات المستهلكين في إنفاقهم على األسماك، وتحدد سلوكياتهم هي عـدد سـنوات التعلـيم                

)3x( يل المستهلك ألسماك الخليج     ، تفض)9x(      تفضيل المستهلك ألسماك المزارع ،)12x(   الجنـسية ،
)15x .(ويمكن التعبير عن احتماالت مستويات اإلنفاق بأربع معادالت تأخذ الصورة التالية: 

( )
( )

( )
( )

( )
( ))366.0256.0323.0086.0(031.21)250(ˆ

)366.0256.0323.0086.0(33.1

)366.0256.0323.0086.0(031.2)250140(ˆ
)366.0256.0323.0086.0(529.0
)366.0256.0323.0086.0(33.1)14075(ˆ
)366.0256.0323.0086.0(529.0)75(ˆ

151293

151293

151293

151293

151293

151293

xxxxyp

xxxx

xxxxyp
xxxx
xxxxyp
xxxxyp

+++−−=>

+++−−

+++−=≤>
+++−−
+++−=≤>
+++−=≤

φ

φ

φ
φ
φ

φ

  

عاله مناسبة وصالحة في تمثيل العالقة بين مستويات اإلنفاق علي األسماك كمتغير            المعادالت االحتمالية أ  
  .٠,٠١كمتغيرات مفسرة له ، وذلك عند مستوى معنوية ) 3x ، 9x ،12x ، 15x(تابع، والمتغيرات 
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  .Backwardلوب االنحدار التدريجي بطريقة نتائج تطبيق أس). ٢(جدول 

 طيخنموذج االنحدار ال نموذج االنحدار اللوجستي

P 
الخطأ 
 المعياري

 P المعامل
الخطأ 
 المعياري

 المعامل
variable 

0.159 0.376 0.529 Cons(1) 
0.001 0.383 1.330 Cons(2) 
0.000 0.393 2.031 

0.969 
 58.007 2.227 

Cons(3) 
   0.029 0.751 1.659 2x 

0.000 0.024 -0.086 0.005 3.809 10.957 3x 
0.001 0.100 -0.323 0.026 15.244 34.223 9x 
0.029 0.118 -0.256    12x 
0.001 0.106 -0.366 0.013 16.902 42.556 15x 

469.412
4 =χ 16.02 =R   807.7)168,4( =F 

000.0=P 000.0=P 
0=βall 

  
  الخالصة والتوصيات

حدث في السنوات األخيرة تغير في النمط االستهالكي للمستهلكين إضافة لتعـدد الخيـارات أمـام                
راً لتوفر لحوم األسماك في صورة منتجات جديدة وتوفرها في معظم المحالت التجارية             المستهلك نظ 

ومحالت التجزئة واألسواق العامة ونتيجة لذلك التحول بدأت األسماك تدخل ضمن الهرم الغـذائي              
وبالرغم من ذلك يظل الفهـم محـدود        . وتحل محل اللحوم مما صاحب ذلك زيادة في اإلنفاق عليها         

 بين ذلك التعدد في الخيارات والتغيرات المحتملة في تفضيل المستهلكين لتحديد طلـب              حول الربط 
وحيث أن فهم العالقة التكاملية بين استهالك األسماك واالختالفات فـي نمـط              .المستهلك لألسماك 

الحياة ومعرفة تأثير تلك العوامل على الصفات والمؤشرات تساعد المنتجين والموزعين والمسوقين            
وقد استهدفت هذه الدراسة معرفة أهـم       . استهداف الشرائح االستهالكية على حسب مجموعاتها     في  

الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمستهلكي األسماك بمدينة الرياض حيث أمكن تحقيق ذلك مـن             
خالل تقدير العالقة بين اإلنفاق االستهالكي الشهري على األسماك ومجموعة من العوامل المحـددة              

كمتغيرات مستقلة باستخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد ونموذج االنحدار اللوجستي الترتيبي           له  
وقد أسفرت نتائج التحليل باستخدام نموذج االنحدار بشمول جميع متغيرات الدراسـة عـن تـأثير                

ـ     متوسط كمية األسماك المستهلكة في المرة الواحدة طرديا على اإلنفاق الشهري             ع ، وهذا يتفـق م
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التعلـيم   وعدد سنوات    .، إذا اإلنفاق يزيد بزيادة الكميات المستهلكة من األسماك        المنطق االقتصادي 
، والذي يعكـس المـستوي      من ذلك على أن عدد سنوات التعليم      ، ويستدل   يؤثر طرديا على اإلنفاق   

ـ           وتين سبة عاليـة مـن  البـر       الثقافي للمستهلكين في تفهمهم ألهمية األسماك كغذاء يحتوي على ن
، بما يستدل   ر طرديا علي اإلنفاق علي األسماك     من جانب آخر فإن عدد أفراد األسرة يؤث       . الحيواني

 ريـال لكـل فـرد       ١٠,٤ منه على أن متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق علي األسماك يزيد بمقدار           
لكين كما تبين تفضيل المستهلكين ويستدل من ذلك أن متوسط ما ينفقه المـسته            . إضافي في األسرة  

 .علي أسماك الخليج يفوق متوسط إنفاقهم علي األسماك بشكل عام
واتضح من نتائج نموذج االنحدار اللوجستي الترتيبي أن متوسط كمية األسماك المـستهلكة             
في المرة الواحدة  يؤثر طرديا علي مستويات اإلنفاق علي األسماك ، بمعني أنه كلما زادت الكمية                 

 تؤثر طرديا   كما أن عدد سنوات التعليم       .يادة احتماالت إنفاق مبالغ كبيرة    المستهلكة أدي ذلك إلي ز    
، تهلك بعدد أكبر من سـنوات التعلـيم       ، ويستدل من ذلك أنه كلما حظي المس       علي مستويات اإلنفاق  

.  ، وأدى ذلك إلي زيادة احتماالت إنفاق مبالغ أكثر علـى األسـماك      لي مستواه الثقافي  انعكس ذلك ع  
، ويـستدل مـن     مستهلكين في إنفاقهم على األسـماك      على مستويات ال   اً معنوي اًسية أثر وقد كان للجن  

. معامل االنحدار أن المستهلك السعودي ينفق مبالغ أكبر باحتماالت تفوق المستهلك غير الـسعودي             
 علي مـستوي اإلنفـاق علـى        اًكما يالحظ أنه في حالة زيادة الدخل للمستهلك فإن ذلك يؤثر عكسي           

 . ويتوقع  انخفاض احتماالت إنفاق مبالغ أكبر علي األسماك،األسماك
 لعدم معنوية بعض المتغيرات المستقلة فقد تم إعادة التحليل بتطبيق أسلوب االنحدار             ونظراً

 وأوضحت نتائج نموذج االنحدار الخطي أن أهم المتغيرات المحددة لـسلوك            Backwardالتدريجي  
سماك المستهلكة فـي    ، متوسط كمية األ   ولها أثر إيجابي معنوي    ،المستهلك في اإلنفاق على األسماك    

، الجنسية أمـا نتـائج نمـوذج        عدد سنوات التعليم، تفضيل المستهلك ألسماك الخليج       ،المرة الواحدة 
 على مستويات المـستهلكين     االنحدار اللوجيستي الترتيبي فتبين أن أهم المتغيرات التي تؤثر معنوياً         

، تفضيل المـستهلك ألسـماك      عدد سنوات التعليم  : ك، وتحدد سلوكياتهم هي   في إنفاقهم على األسما   
  .، تفضيل المستهلك ألسماك المزارع السمكية، وجنسية المستهلكالخليج

كما يوصي الباحث باستخدام بيانات اإلنفاق األسبوعي في الدراسـات المـستقبلية لتفـادي              
الدراسات للحصول على معلومـات عـن       من جهة أخرى يمكن إجراء المزيد من        . تقلبات األسعار 

نسبة احتمالية األسرة الستهالك األسماك حسب الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافيـة           
  .Tobit Modelباستخدام نموذج توبت 
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 شكر وتقدير
يتقدم الباحث بالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود ممثلة في مركز البحوث بكلية علوم 

  .غذية والزراعة على تقديم الدعم الالزم إلنجاز البحثاأل
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 The Determinants of Fish Consumption in Riyadh City, Saudi Arabia: 
An Econometric Analysis 

 
Mahdi  M. Al-sultan 

Department of agricultural economics, college of food and agriculture sciences, king saud 
university, Riyadh, Saudi Arabia 

 
ABSTRACT: Little attention has been paid to understand the complementary relationship between the 
consumption of fish and variation in household socio-economic factors. Understanding the main lifestyle 
factors influencing consumption behavior and fish demand is important for marketers who want to increase 
the product values both for the consumers and themselves. The present paper seeks to evaluate the effect of 
socio-demographic variables by estimating the relationship between fish monthly expenditure and these 
factors. A multiple linear regression and ordered probit models were used in the study and the results indicate 
that the fish expenditure levels affected by average of quantity consumed each time, education level, 
household size, and the source of fish  

On the other hand, the analyses is repeated using backward method because of insignificant of some 
variables used in the models  and the results show the average of quantity consumed, education level, , the 
source of fish and the consumer nationality are the most important factors affecting the consumer expenditure 
on fish. 
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Effect of Date Paste on Arabic Bread Quality 
 

Al-Eid1, Salah M. and Aljaser2, Mohammed S. 
1Date Palm Research Center, King Faisal University, PO Box 400, Alhassa 31982, Saudi Arabia. 

2Department of Food Science and Nutrition, King Saud University. PO Box 2460, Riyadh 11451, Saudi 
Arabia.  

 
ABSTRACT: Date paste was incorporated into Arabic bread formula as a sugar source at 10, 20, and 30% 
based on flour weight. Moreover, flour of 80 and 95% extractions as well as two levels of zero and 100ppm 
ascorbic acid based on flour weight were used. The baked loaves were tested for internal and external quality 
characteristics. There was no significant interaction effect exist due to (date paste *ascorbic acid) on quality 
parameters of Arabic bread. However, the only existed interaction effect (P<0.05) was due to the (date paste 
*ascorbic acid) on the quality of tearing on the second day for Arabic bread from white flour, and on the 
ability of Arabic bread to roll and fold for both first and second days (P<0.05) as well as pocketing (P<0.1) 
for bread from whole wheat flour. There was strong positive significant effect due to date paste on shape, 
smoothness, crust color, blisters, evenness of layers and ability to roll and fold on the first day (P<0.05) of 
whit Arabic breads, and on the ability of Arabic bread to roll and fold on both first and second days (P<0.05) 
for breads from whole wheat flour. Breads made with date paste showed no significant differences in size, 
crust smoothness, pocketing, and shape among all treatments. However, Arabic breads tended to have 
uniform evenness of layers and more total score. There is a positive correlation between the brown color of 
Arabic breads and the amount of added date paste. Arabic bread color also influenced by flour extraction. 
There was significant effect due to ascorbic acid on the ability of Arabic bread to roll and fold in the second 
day, on the tearing quality and total score (P<0.01), as well as smoothness, blisters formation, crumb texture, 
crumb appearance and evenness of layers (P<0.05) of white flour Arabic breads. There was significant effect 
due to ascorbic acid on the ability of Arabic bread to roll and fold in the second day (P<0.01) and on the 
tearing quality (P<0.05) of Arabic breads from whole wheat flour. Breads made with ascorbic acid showed 
no significant differences in size, crust smoothness, pocketing, and shape among all treatments. The addition 
of ascorbic acid to white flour Arabic breads caused a significant decrease in the ability of Arabic bread to 
roll and fold in the second day. However, the opposite was true for breads made from whole wheat flour. The 
Arabic bread quality results from the baking tests showed a positive relationship between the total bread 
quality and addition of date paste. It could be concluded that the addition of date paste up to 20% to the 
formula of Arabic bread is strongly recommended. 

 
INTRODUCTION 

Pita flat bread is circular, two-layered bread that originated in the Middle East and is called 
Arabic or balady breads (Qarooni et al., 1987). Al-Saidy et al. (1979) reported the use of 
date syrups as a substitute for table sugar in white pan bread making. They found that more 
than 3% of the crystal sugar could be replaced by date syrup, without affecting the bread 
characteristics. Al-Zubaydi et al. (1983) studied the effect of various date syrups on 
experimental white pan breads with the straight dough procedure. They reported that date 
syrups were found to cause a substantial increase in the weight and volume of loaves, and also 
improved the texture of the finished bread. They also found that date syrup treatment showed 
improvement in all characteristics except crumb color, which was adversely affected by all 
types of date syrups. Mustafa et al. (1986) made white pan bread from wheat flour (72% 
extraction) with addition of date paste. Their results of the rheological tests indicated the 
decrease of the flour water absorption with the increase of date paste replacements. The 
increase of date paste also reduced the dough development time and increased the dough 
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softening time. The bread specific volume reached maximum when 8% date was used in their 
formula due to the high sugar content contributed by the date paste. The acceptability tests 
showed that the date paste could be used in white pan bread at 8% level with improving 
effect. Light and scanning electron microscopy were used by Yousif et al. (1995) to follow the 
changes that occur during dough mixing and baking and to compare the structure of wheat 
and mixed wheat-date paste doughs and bread.  They reported that adding 4% date paste to 
the white pan bread formula improved the structure of bread crumb compared with 12% paste 
which had an adverse effect. The well developed gluten protein in doughs containing 4% date 
paste or 3% sucrose were identified by microscopic examination (Yousif et al., 1995). 
Moreover, rupture and discontinuities in the 12% date paste supplemented doughs were also 
apparent. 

Date could be added to Arabic bread formula in Saudi Arabia to increase its 
nutritional value as well as its taste and keeping quality. Date show low sodium to 
potassium ratio (1: 8.3) (Al-Eid et al., 2000). Rygg (1977) reported that the low sodium to 
potassium ratio in date, however, might be of dietetic importance especially for those who 
have a restriction on sodium intake. Sanders (1991) reported that the higher potassium to 
sodium content favors its use in products designed for individuals who want to manage 
their elevated blood pressure. Several studies on the effect of dates on the quality of white 
pan bread were performed. However, no similar studies were made on Arabic bread. The 
objective of this study was to examine the effect of different levels of date paste on the 
quality of Arabic bread at low, and high wheat flour extractions. 
 

MATERIAL AND METHODS 
Preparation and chemical analysis of date paste 
Date palm (Phoenix dactylifera L.) fruits (Khalas variety) production of 2007 were 
obtained from (Nadec Dates Processing Factory, Alhassa, Saudi Arabia). Date paste was 
prepared by de-pitting the date fruits and mincing the flesh using a grinder. The date paste 
was chemically analyzed as follows: protein with Kjeldhal method (N×6.25), moisture 
content, crude fiber, ash, pH and titratable acidity according to A.O.A.C. standard methods 
of analysis (1992). 
HPLC sugar analysis of date paste 

The concentrations of glucose, fructose, and sucrose was determined using the 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) according to Al-Eid et al. (1999) as 
follows: Triplicate 5g date paste samples were weighed in a 50 ml volumetric flask and the 
volume completed to 50ml with dist water. The samples were homogenized for 2 min. The 
mixtures were filtered and the filter paper washed with extra 10 ml-distilled water. The 
extracts were analyzed on Varian HPLC equipped with (RID 6A) refractive index detector. 
A Varian Carbohydrate column was used for the separation of sugars using the eluant 
acetonitrate/ water mixture in the ratio of 86/14. The flow rate was adjusted to 0.2 ml/min. 
The peaks from the recorder was compared with peaks from a standard water solution of 
glucose/ fructose/ sucrose. 
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Atomic absorption mineral analysis 
 The mineral composition was determined using an atomic absorption/flame 
emission spectrophotometer type AA-670 (Shimadzu Corporation, Spectrophotometric 
Instruments Plant, Analytical Instruments Division, Koyoto, Japan) according to the 
A.O.A.C. standard methods of analysis (1992). 
Arabic bread making 

Commercial hard wheat bread flours were obtained from the Grain Silos and Flour 
Mills Organization, Dammam, Saudi Arabia. Flours were 80% and 95% extraction.  
Farinograph test was performed according to the AACC method 54-21 (1995). Crude 
protein content was determined by AACC method 46-16 (1995). Ash was determined by 
AACC method 08-01 (1995). Arabic bread was made according to Al-Eid and Dogan 
(2004): Dough was prepared by the straight dough procedure using a lean formula based 
of flour weight (water optimum, salt 1.5%, dry yeast 0.5%, date paste 10, 20 and 30%, 
ascorbic acid zero and 100 ppm). After mixing for 4 min, the dough was fermented in a 
proofing cabinet (30°C, 90-95% RH for 1 h); divided into 100g balls; fermented for 30 
min.; sheeted to 7 mm thickness, then allowed to relax for 30 min under the same 
conditions. The dough was baked at 450±2°C for 1 min in baking electric kiln oven 
(Paragon Industry, Mesquite, TX, USA). The bread was cooled for about 15min, and then 
packed. 
Evaluation of Arabic bread quality 

The scoring system was based on a numerical scale reported by Qarooni et al. 
(1987). The breads were scored on the first day and second day.  On the first day, a total of 
45 points were given to external quality factors and 25 points to internal factors. In 
addition to the first day evaluation, the loaves were kept overnight at room temperature in 
plastic bags at ambient condition for evaluation on the second day. A total of 30 points 
were given the second day evaluations In all cases, the higher the score the better the 
individual quality of the breads (Qarooni et al., 1987). 
Sensory Evaluation of Arabic Bread 

Bread quality evaluation was performed by organoleptic assessment and crumb 
firmness performed by squeeze test. The palanest were 13 untrained volunteers, 
nonsmokers, aged 19–38 years. The Panelists were selected from undergraduate students, 
laboratory technicians' members of the Agriculture and Food Science College, King Faisal 
University. The Panelists were not trained, but prior to bread evaluation, panelists received 
instruction regarding the evaluation procedures in both written and verbal formats. The 
Panelists tasted Arabic bread at self-determined pace with no time limit for completing the 
session.  Although, the Arabic breads' evaluation sessions tended to last 15–30 minutes and 
to minimize adaptation, panelists were instructed to take breaks as they desired for 2-3 
minutes and the evaluation was associated with the control. Panelists evaluated the 
required Arabic breads after one hr of baking and same panelists requested to perform 
same evaluation on the next day of same breads treatment trails. Bread staling of each 
Arabic bread sample was evaluated after 1 hr of baking and after 24 hrs of storage at room 
temperature (25oC). The crumb firmness of each Arabic bread sample was also evaluated 
by sensory analysis. 
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Experimental design 
 Three levels of date paste (10%, 20%, and 30%) based on flour weight were added 
to the experimental Arabic bread formula. Two flour extractions 80%, and 95% were used. 
Two levels of (zero and 100ppm) ascorbic acid (Sigma Aldrich Co.) were used. The 
experimental design used was a randomized complete block design with two-way mixed 
effects where date paste and the interaction of (date paste*ascorbic acid) are random 
variables, while the ascorbic acid is fixed effect. Or, date paste is fixed while the ascorbic 
acid (date paste *ascorbic acid) are random effect (Petersen, 1985). A General Linear 
Model (GLM) analysis of the data (Steel and Torrie, 1980) was performed using SAS 
version 6.02 (1986) was used to analyze the data. Significant differences (P>0.05) between 
treatment means was determined using Fisher's LSD test. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Composition of Date Paste 

The extraction procedure of date paste gave a yield of 90%. The date paste had 
11.2% moisture content and 88.8% dry matter. The total soluble solids were 83.2%. The 
protein content was 2.13% and was in agreement with the data on protein content of date 
paste from Khalas variety (El-Shaarawy et al., 1989). The pH value of the date paste was 
5.05 while the titrate-able acidity (expressed as % citric acid) was 0.385%. The obtained 
date paste had 80% total sugars (41% fructose, 38% glucose and 1% sucrose). It is clear 
that the total solids are related mainly to sugar content due to high sugar concentration in 
the paste. Glucose and fructose were the only monomers of the reducing sugars. In general, 
date paste in this study exhibited more fructose than glucose. The crude fiber was 2.2% 
and ash was 1.23%. 
 The mineral composition of date paste was as follows: Na 50ppm, K 509ppm, Ca 
20ppm, Mg 37ppm, and Fe 2ppm. The date paste showed a high amount of K, fair amount 
of Na and low amounts of Ca, and Mg as well as trace amounts of Mn and Fe. Results 
from minerals on date’s analysis by Sawaya et al. (1983) showed a high amount of K, low 
amount of Na, fair amounts of Ca, P, and Mg, low level of Fe, Cu and Zn, traces of Mn and 
F.  The date paste showed low Na to K ratio (10.18). Rygg (1977) reported that the low Na 
to K ratio in date, however, my be, of dietetic importance especially for those who have a 
restriction on Na intake. Among the micro nutrients, Mn was not detected and Fe was 
present in trace amounts. 
Composition of Flour 

All reported data are average of three replicates. The average protein content was 
13.4% and 15% for flours from 80% extraction and 95% extraction respectively. Quail 
(1990) reported that high extraction flours may have protein contents a little higher than 
the corresponding straight run flowers, however this is not gluten forming protein and the 
overall effect is to decrease dough strength and elasticity. Qarooni et al. (1988) found that 
the optimum flour protein for Arabic bread was 10–12 % whilst Quail et al. (1991) found 
that flour with a protein content of 9–12 % was suitable. 
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The ash content was 0.65% and 1.75% for flours from 80% extraction and 95% 
extraction respectively. Pyler (1988) reported a positive correlation of ash content with 
flour extraction. For a Manitoba wheat, the corresponding values of ash content were 
0.58% and 1.5% for flours from 80% and 100% extraction, respectively. 
Flour water absorption 

The Farinograph water absorption was 66.6% and 65.7% (corrected to 14%) for 
flour from 80% extraction and 95% extraction respectively. Quail et al. (1991) reported 
that Water absorption should be high for flours used for Arabic bread production with 
Farinograph values ranging from 58 to 65%  Although Qarooni et al. (1988) defined 
preferred water absorption as being greater than 60% with upper limit. Moss et al. (1981) 
found that water absorption increased as protein content increased. 

The Farinograph dough development time was 7.5 min and stability time was 11.8 
min for flour from 80% extraction. The dough development time was 8.7 min and stability 
time 10.5 min for flour from 95% extraction. The stability time is a primary index of flour 
quality. The low stability time, the less fermentative and mechanical abuse the flour is 
likely to tolerate (Pyler, 1988). The increase in peak time might be due to the increase in 
wheat gluten protein content. Gupta et al. (1992) showed that development time was better 
correlated with flour glutenin content. The peak time is an indication of protein quality, 
with stronger flours normally requiring a longer development time than weaker flours 
(Pyler, 1988). Farinograph test is a useful complement of baking test in that it pinpoint the 
causes of poor baking performance of flours (Bloksma and Bushuk, 1988). 
Effect of date paste on Arabic bread quality 

The effect of different levels of date paste with and without ascorbic acid as well as 
their interactions on the quality of Arabic bread made from white and whole wheat flours 
were discussed below. Separation of means among all external and internal quality 
parameters were analyzed using least significant difference, Fisher’s (LSD) test. 

Bread doughs with 20% and 30% date paste were slack. Sticky and difficult to 
handle. However, to overcome such effect, the water absorption was slightly reduced. The 
GLM analysis showing the effect of date paste and ascorbic acid and their interactions 
(date paste *ascorbic acid) on the quality of Arabic bread from white flour and whole 
wheat flour could be seen from (Tables 1 and 2) respectively. There was no significant 
interaction effect exist due to (date paste *ascorbic acid) on quality parameters of Arabic 
bread. However, the only existed interaction effect (P<0.05) was due to the (date paste 
*ascorbic acid) on the quality of tearing on the second day for Arabic bread from white 
flour (Table 1), and on the ability of Arabic bread to roll and fold for both first and second 
days (P<0.05) as well as pocketing (P<0.1) for bread from whole wheat flour (Table 2). 

There was a positive strong significant effect due to date paste on shape, 
smoothness, crust color, blisters, evenness of layers and ability to roll and fold on the first 
day (P<0.05) of white Arabic breads (Table 1), and on the ability of Arabic bread to roll 
and fold on both first and second days (P<0.05) for breads from whole wheat flour (Table 
2). This could be explained on the basis that sugars of date paste are mainly 
monocaccharides (glucose and fructose) which may enhance the fermentation and results 
in great amount of CO2 which enhance the bread quality. 
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Table (1). F- Factors (General Linear Model) of White Bread (80% extraction). 

Dependent variable Date 
Paste 

Ascorbic 
Acid 

Date Paste*Ascorbic 
Acid 

Size N/S N/S N/S 
Shape 7.26** N/S N/S 
Smoothness 15.13** 12.90** N/S 
Crust color 15.02** 6.75* N/S 
Blisters 9.08** 17.19** N/S 
Roll & Fold (1st day)  6.86** N/S N/S 
Pocketing N/S N/S N/S 
Crumb texture N/S 21.57*** N/S 
Crumb Appearance N/S 23.01** N/S 
Evenness of Layers 24.06** 34.91** N/S 
Tearing (1st day) N/S 5.07* N/S 
Roll & Fold (2nd day) 6.11* 45.73*** N/S 
Tearing (2nd day) N/S 33.73*** 4.36** 
Total N/S 37.59*** N/S 

* Significant at P≤0.1  * *Significant at P≤0.05 
***Significant at P≤0.01  NS  Not Significant 

 
 

Table (2).  F- Factors (General Linear Model) of Whole wheat Bread (95% extraction). 

Dependent variable Date Paste Ascorbic 
Acid 

Date Paste*Ascorbic 
Acid 

Size N/S N/S N/S 
Shape N/S N/S N/S 
Smoothness N/S N/S N/S 
Crust color N/S N/S N/S 
Blisters N/S N/S N/S 
Roll & Fold (1st day)  10.76** N/S 12.50** 
Pocketing N/S N/S 6.04* 
Crumb texture N/S N/S N/S 
Crumb Appearance N/S N/S N/S 
Evenness of Layers N/S N/S N/S 
Tearing (1st day) N/S N/S N/S 
Roll & Fold (2nd day) 12.96** 82.00*** 9.30** 
Tearing (2nd day) N/S 10.57** N/S 
Total N/S N/S N/S 

* Significant at P≤0.1  * *Significant at P≤0.05 
***Significant at P≤0.01  NS  Not Significant 
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Data resulting from the effect of date paste on Arabic bread could be seen from 
(Table 3). Breads made with date paste showed no significant differences in size, crust 
smoothness, pocketing, and shape among all treatments. Al-Zubaydi et al. (1983) found 
that bread quality was enhanced by date syrup treatment. Pyler (1988) reported that bread 
doughs prepared only from flour, water, yeast and salt (such as Arabic bread) will initially 
contain only about 0.5% of glucose and fructose derived from the flour. This is not 
adequate to start rapid fermentation. Yeast itself brings about changes in the bread dough 
in the course of fermentation, such as depletion of fermentable substances, accumulation of 
products in the form of carbon dioxide, alcohols, acids and easters, a modification of pH 
conditions, a softening or mellowing of the gluten character. In this project, all of these 
factors may contributed to the quality differences among Arabic breads produced in this 
study. Al-Zubaydi et al. (1983) reported that except for texture in which date caused 
improvements, the crumb characteristics including color and appearance were adversely 
affected by the addition of dates. However, our results showed that Arabic breads tended to 
have uniform evenness of layers and more total score. 

There is a positive correlation between the brown color of Arabic breads and the 
amount of added date paste. Nearly all sugars in date paste are invert sugars (Yousif et al., 
1976) and therefore were expected to play a major role in browning process. Arabic bread 
color also influenced by flour extraction. 

There was significant effect due to ascorbic acid addition to bread formula on the 
ability of Arabic bread to roll and fold in the second day, on the tearing quality and total 
score (P<0.01), as well as smoothness, blisters formation, crumb texture, crumb 
appearance and evenness of layers (P<0.05) of white flour Arabic breads as could be seen 
from (Table 1). There was significant effect due to ascorbic acid on the ability of Arabic 
bread to roll and fold in the second day (P<0.01) and on the tearing quality (P<0.05) of 
Arabic breads from whole wheat flour as could be seen from Table (2). 

Also, breads containing ascorbic acid showed no significant differences in size, 
crust smoothness, pocketing, and shape among all treatments (Tables 3 and 4). The 
addition of ascorbic acid to white flour Arabic breads caused a significant decrease in the 
ability of Arabic bread to roll and fold in the second day. However, the opposite was true 
for breads made from whole wheat flour. Qarooni (1989) reported that the addition of 
ascorbic acid to the formula of Arabic bread produced doughs with higher resistance to 
sheeting, and consequently thicker products, and the internal quality parameters 
significantly deteriorated with this addition. However, opposite results were found by 
Rubenthaler and Faridi (1981) who reported improvement in the quality of five flat breads 
by the addition of malted barley and ascorbic acid. 

It could be concluded that date paste up to 20% could be used to produce Arabic 
bread with an excellent quality. Moreover, date paste could serve as an excellent energy 
source for bakers. The Arabic bread quality results from the baking tests showed a positive 
relationship between the total bread quality and addition of date paste. 
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Table (3). Effect of date paste on Arabic bread made from flour (80% extraction) with and 
without ascorbic acid. 
 
Treatment Control 1 2 3 4 5 6 

Date Paste  % 0 10 10 20 20 30 30 

Ascorbic Acid  (ppm) 0 0 100 0 100 0 100 

Size  (5) 5a 5a 5a 5a 5a 5a 4.9a 

Shape  (5) 4.6ab 4.4ab 4.5ab 4.7a 4.6ab 4.2b 4.5ab 

Smoothness  (5) 4.1c 4.3c 4.7ab 4.9ab 5a 4.7b 4.8ab 

Crust color  (5) 3.6d 3.8c 4.2cb 4.5ab 4.6a 4.2cb 4.3ab 

Blisters  (5) 4.6ab 3.7c 4.0cb 4.1cb 4.3ab 4.0cb 4.7ab 

Rolling 1st day (10) 6.2b 7.9ab 7.6ab 6.3b 6.8ab 8.7a 8.7a 

Pocketing  (10) 8.7b 10a 10a 9.7a 9.3a 10a 9.9a 

Crumb Texture (5) 4.1b 4.8a 4.5ab 4.8a 4.2b 4.9a 4.6ab 

Crumb Appearance  (5) 4.3c 4.9a 4.4cb 4.7ab 4.3c 4.9a 4.6ab 

Evenness of Layer  (5) 4.6c 4.8ab 4.5cd 4.6c 4.4d 5a 4.7cd 

Tearing 1st day (10) 9.7a 9.7a 8.9a 9.4a 9a 9.2a  8.5a 

Rolling  2nd day (20) 15.2a 11.2b 8.5c 14a 9.6cb 11.6b 9.4cb 

Tearing 2nd day (10) 9a 10a 7.6c 9.8a 7.8b 9.6ab 9.4c 

Total  (100) 83.7a 84.5a 78.4b 86.5a 78.9b 86a 83a 

 
Within each column, means with the same letter are not significantly different 
(P<0.05). 
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Table (4). Effect of date paste on Arabic bread made from flour (95% extraction) with and 
without ascorbic acid. 
 
Treatment Control 1 2 3 4 5 6 

Date Paste  % 0 10 10 20 20 30 30 

Ascorbic Acid  (ppm) 0 0 100 0 100 0 100 

Size  (5) 5a 5a 5a 5a 5a 4.8a 5a 

Shape  (5) 4.5a 4.4a 4.3a 4.2a 4.5a 4.3a 4.3a 

Smoothness  (5) 3.4a 4.8a 4.6a 4.4a 4.9a 4.7a 4.9a 

Crust color  (5) 3.9a 4.2a 4.2a 4.0a 4.3a 4.2a 3.8a 

Blisters  (5) 5a 4.0a 3.8a 3.8a 4a 3.8a 3.5a 

Rolling 1st day (10) 5.1a 7.3a 6.3b 5.7b 6.1b 6.2b 7.7a 

Pocketing  (10) 10a 9.9a 9.1ab 9.1ab 9.4ab 8.4b 9.7a 

Crumb Texture (5) 4.4a 4.4a 4.3a 4.4a 4.6a 4.4a 4.3a 

Crumb Appearance  (5) 4.7a 4.3a 4.4a 4.2a 4.4a 4.4a 4.2a 

Evenness of Layer  (5) 4.4a 4.2a 4.4a 4.3a 4.6a 4.4a 4.3a 

Tearing 1st day (10) 8.6a 8.9a 8.7a 8.4a 8.5a 8.4a 8.6a 

Rolling  2nd day (20) 14.8a 8.6cd 9.6bc 8.6cd 11.6a 8.2d 9.8d 

Tearing 2nd day (10) 6.8 a 7.2a 8.2a 6.6a 8a 6.6a 7.8a 

Total  (100) 80.6 a 77.2a 76.9a 72.7a 79.9a 72.8a 77.9a 

Within each column, means with the same letter are not significantly different (P<0.05). 
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  تأثير عجينة التمر على جودة الخبز العربي 
  

  ٢، محمد سعود الجاسر١صالح محمد العيد
  ، المملكة العربية السعودية٣١٩٨٢، األحساء ٤٠٠ز أبحاث النخيل والتمور، جامعة الملك فيصل، ص ب مرك١
  ، المملكة العربية السعودية١١٤٥١، الرياض ٢٤٦٠ والتغذية، جامعة الملك سعود، ص ب غذيةقسم علوم األ٢

  
 ٪٣٠ ،٢٠،  ١٠ر للـسكر بمعـدل      تم إضافة عجينة التمر إلى مكونات الخبز العربي ذو الطبقتين كمصد          : الملخص

).  جزء في المليـون    ١٠٠(، مع أو بدون حامض األسكوربيك       ٪٩٥،  ٨٠على أساس وزن الدقيق ذي االستخالص       
حـامض  *عجينـة التمـر   (ال يوجد تأثير معنوي للتـداخل بـين         . قيمت الصفات الداخلية والخارجية للخبز الناتج     

عجينـة  ( للتـداخل بـين      (P<0.05)كن لوحظ تـأثير معنـوي       على صفات الجودة للخبز العربي، ول     ) األسكوربيك
على جودة تمزق الخبز في اليوم الثاني للخبز العربي المصنع مـن الـدقيق األبـيض،                ) حامض األسكوربيك *التمر

 للخبز (P<0.01) وعلى جودة انفصال الطبقتين  (P<0.05)وعلى قابلية الخبز للطي والثني لكل من اليوم األول والثاني           
يوجد تأثير معنوي في شكل ونعومة الرغيف ولون القشرة والبقع السوداء وتجانس الطبقتين             . المصنع من الدقيق البر   

 يعزى إلى عجينة التمر في الخبز العربي األبيض، وكـذلك قابليـة             (P<0.05)والقابلية للطي والثني في اليوم األول       
أظهرت األرغفة المحتوية   .  للخبز المصنع من الدقيق البر     (P<0.05)ني  الرغيف للطي والثني في اليومين األول والثا      

على عجينة التمر عدم وجود فروق معنوية في حجم الرغيف ونعومة القشرة وجـودة انفـصال الطبقتـين وشـكل                    
عالوة على ذلك، أظهرت األرغفة تجانس في سمك طبقتي الرغيـف وزيـادة فـي               . الرغيف بين جميع المعامالت   

وجدت عالقة طردية بين اللون البني للخبز العربي والكمية المضافة من عجينة التمر، كمـا               . لكلية للرغيف الجودة ا 
يوجد تأثير معنوي ناتج عن إضافة حامض األسكوربيك وقابلـة الخبـز            . تأثر لون الخبز بدرجة استخالص الطحين     

، هذا باإلضافة   (P<0.01)ة للرغيف لليوم األول     وعلى جودة تمزق الخبز والجودة الكلي     . للطي والثني في اليوم الثاني    
 للخبز العربـي مـن      (P<0.05)إلى نعومة الخبز والبقع السوداء وقوام ومظهر لبابة الخبز وتجانس طبقتي الرغيف             

لوحظ تأثير معنوي ناتج عن إضافة حامض األسكوربيك على قابلية الرغيف للطي والثني في اليوم               . الدقيق األبيض 
أظهـرت األرغفـة    .  للخبز العربي المصنع من الدقيق البر      (P<0.05) وعلى جودة تمزق الرغيف      (P<0.01)الثاني  

المحتوية على حامض األسكوربيك عدم وجود فروق معنوية في حجم الرغيف ونعومة القـشرة وجـودة انفـصال                  
مـصنع مـن الـدقيق      أدت إضافة حامض األسكوربيك إلى الخبز ال      . الطبقتين وشكل الرغيف بين جميع المعامالت     

. األبيض إلى انخفاض معنوي في قابلية الرغيف للطي والثني في اليوم الثاني مقارنة بالخبز المصنع من الدقيق البر                 
يمكن االستنتاج بوجود عالقة إيجابية بين جودة الخبز العربي وإضافة عجينة التمر، وأنه يمكن إضافة عجينة التمـر      

  .و جودة ممتازة إلعطاء خبز ذ٪٢٠بنسبة تصل إلى 
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ABSTRACT: Natural antioxidants were extracted from different plants (sage, turmeric and nutmeg) using 
different solvents (ethyl acetate, chloroform, acetone, methanol and ethanol). Extracts were examined for 
their yield, antioxidant activity (AA), antioxidant index (AI), antioxidant protection factors (PF), stability 
tests and their contents from phenolic compounds. The results showed that the highest amount of yield was 
extracted by ethanol from turmeric and by methanol from both sage and nutmeg. Sage ethyl acetate extract 
(SEAE) as well as turmeric chloroform extract (TCE) and nutmeg chloroform extract (NCE) exhibited higher 
AA and AI than the other extracts. The addition of SEAE, TCE and NCE to sunflower oil at different 
concentrations, generally improved its stability compared to α-tocopherol. Induction period (determined by 
Schaal test and Rancimat) of sunflower oil (control) increased with increasing the concentration of TCE and 
NCE, whereas it decreased with SEAE and α-tocopherol. Five fractions were separated form both SEAE and 
TCE and two fractions were separated from NCE by using Sephadex LH-20 column chromatography. 
Fraction I of both SEAE and NCE as well as fraction III of TCE exhibited higher PF than the other fractions. 
Ten phenolic compounds were fractionated by HPLC in all major fractions of plant material extracts, except 
ferulic derivative, which was not detected in NCE. Chlorogenic acid showed the highest amount of phenolic 
acid content in all fractions. 
 
Key words: Natural antioxidants, plants, antioxidant activity, antioxidants stability, phenolic compounds. 
 
 

INTRODUCTION 
Oxidation is one of the major causes of chemical spoilage, resulting in rancidity and/or 
deterioration of the nutritional quality, color, flavor, texture and safety of foods 
(Antolovich et al., 2002). Therefore, the addition of antioxidants has become popular as a 
mean of increasing the shelf life of food products and improving the stability of lipids and 
lipid-containing foods by preventing loss of sensory and nutritional quality (Aruoma et al., 
1996). Hettiarachchy et al. (1996) reported that the use of synthetic antioxidants in food 
products is under strict regulations due to the potential hazards caused by such compounds. 
Possible toxicity, mutagenicity, enlargement of liver size and increase microsomal enzyme 
activity of synthetic antioxidants have been a subject of study for many years (Branen, 
1975; Morteza-Semnani et al., 2006). Antioxidant constituents found in high 
concentrations in plants has considerable role in the prevention of various degenerative 
diseases (Hue and Willett, 2002; Gao et al., 2004; Morioka et al., 2005, Tai et al., 2006; 
Zhao et al., 2006). The most important natural antioxidants being exploited commercially 
are tocopherols, but unfortunately, they are much less effective than butylated 
hydroxyanisole (BHA) and butylated hydroxytoluene (BHT) (Aruoma et al., 1996). 
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Halvorsen et al. (2002) demonstrated over a 1000- fold difference between total 
antioxidants in dietary plants and stressed the need for investigations on the role of 
processing and storage of raw materials in this respect. Many herbs and spices, usually 
used to flavor dishes, are an excellent source of phenolic compounds which have been 
reported to show good antioxidant activity (Zheng and Wang, 2001). Therefore, they may 
serve as natural food preservatives. However, herbs and spices usually contain essential 
oils which show antioxidant activity but also carry flavor (Teissedre and Waterhouse, 
2000). Thus, extracts are prepared by hydrodistillation to remove the intrinsic flavor from 
the plant material. Furthermore, use of an aqueous solvent may prevent solubility problems 
and this avoids harmful residues from organic solvents. The hydrodistilled extracts may 
also have use in the functionalization of foods and beverages as phenolic compounds have 
been ascribed health-promoting properties (Harborne and Williams, 2000). The important 
natural antioxidant constituents in foods include phenolic compounds, flavonoids, 
tocopherols, ascorbic acid, carotenoids and phospholipids (Wanasundara et al., 1997; Gao 
et al., 2000; Szeto et al., 2002; Calucci et al., 2003; Suhaj, 2006). The search for and 
development of other antioxidants of natural origin are, therefore, highly desirable. Plants 
used worldwide for culinary purposes have gained the interest of many research groups. 
Ground material or various extracts from such sources have been assessed so for as potent 
antioxidants in lipid systems (Suhaj, 2006). The differ in antioxidant activity of the plants 
is attributed to some factors such as chemical composition, variety, climate, soil, 
cultivation practices, harvesting time and processing method (Suhaj, 2006). 
 Thus, the aim of this study was to evaluate the extracted natural antioxidant from 
sage, nutmeg and turmeric by using different solvents and to determine their yield, 
antioxidant activity (AA), antioxidant index (AI), antioxidant protection factors (PF), 
stability tests and their contents of phenolic compounds. 
 
 

MATERIALS AND METHODS 
MMaatteerriiaallss  
Plants 

Dried sage (Salvia officinalis), turmeric (Curcuma domestica) and nutmeg 
(Myristica fragrans) were obtained from the local market at Buraydah city, Al-Qassim, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
Reagents 

Ethyl acetate, methanol, ethanol, acetone, chloroform, glacial acetic acid, 
potassium iodide, n-butanol and phenolphethaline were obtained from El-Nasr 
Pharmaceutical Chemicals, El-Ameriea, Cairo, Egypt. β-Carotene, polyethylene-sorbitan 
mono-palmitate (Tween 40), linoleic acid, α-tocopherol mixed isomers (type V from 
vegetable oil) and ten pure phenolic compounds (gallic, protocatechuic, P.hydroxybenzoic, 
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vanillic, caffeic, chlorogenic, P.coumaric and ferulic acids, in addition ferulic derivative 
and avenantheranide) were obtained from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). 
Sodium thiosulphate was obtained from Nice Chemical PVL Ltd. Co. (China). Shephadex 
LH-20 was obtained from Pharmacia (SAB Uppsala, Sweden). 
Methods 
Preparation of sample 

Sage, turmeric and nutmeg were grounded into fine powder using laboratory 
electric mill (Braun, Model 2001DL, Germany) then stored in the polyethylene bags in a 
freezer (Ultralow, Revco, Inc., Sweden) at -20ºC until use. 
Extraction of antioxidants 

Extraction was carried out using Soxhlet extractor (Electrothermal-Electromantle 
ME, England) at 40ºC for 6 hr using 10 g of each sample powder (sage, turmeric and 
nutmeg) and 200 ml of each solvent (ethyl acetate, methanol, ethanol, acetone and 
chloroform). The crude solvent extracts were filtrated through Whatman No. 1 then dried 
using vacuum rotary evaporator (Buchi 011, Buchi, Switzerland) below 40ºC. The dry 
residues were weighted to calculate the yields and crude extracts were re-dissolved in 
methanol to a concentration of 1%, and assayed for antioxidant activity.  
Evaluation of antioxidant activity (AA) 

AA was evaluated using a β-carotene linoleate model system (Miller, 1971). 
Emulsions of β-carotene in chloroform were transferred into test tubes containing 
methanolic solution of each sample (1 % crude extract) and total was completed to 5.0 ml. 
α-Tocopherol was used for comparison purposes. Zero time absorbance was measured at 
470 nm using spectrophotometer (Bauch and Lomb Spectronic 2000). A control sample 
consisted of 200µl methanol in place of the extract. Antioxidant index (AI) was calculated 
using the following equation: AI = 100 (β-carotene content after 2 hr of assay/ initial β-
carotene content). 

The protection factor (PF) used to express antioxidant activity was determined as 
the ratio of the samples absorbance at 30 min to that of the control (Miller, 1971). 
Antioxidant stability 

Sunflower oil without any additives was used to evaluate the antioxidant stability. 
The best solvent components extracted from each plant were tested in order to maintain 
their optimum concentrations of antioxidant extracts. Two methods were employed; the 
Schaal test oven method in conjunction with peroxide value determination and the 
Rancimat method. 
Schaal test 

The solvent antioxidant extracts was added to sunflower oil at concentrations of 
0.1%, 0.5% and 1% in pitri dish (100-mm diameter). The dishes were maintained at 
60+1ºC in dark and air circulation. The peroxides in the samples were measured every 24 
hr in triplicates as described by Pardun and Kroll (1970). 
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Rancimat method 
The test samples were prepared exactly as stated for the Schaal oven method. A 

679 Rancimat (Metrohm, Herisan, Switzerland) was used. A 5 g portion of each test 
sample was loaded into the reaction vessel cylinder. The air supply was maintained at 20 
ml/ min and the heating temperature was kept at 110ºC throughout the experiment as 
described by Laubli and Bruttel (1986). 
Purification, fractionation and identification of antioxidant crude extracts 
Sephadex column chromatography 

Crude extracts of each plant materials were fractionated by Sephadex LH-20 
column (52 cm height × 1.5 cm diameter) chromatography. A (40 mg) sample of crude 
extract was dissolved in 1 ml of methanol and applied on the swelling Shephadex LH-20 
column. The same solvent was used for elution. Fractions (3 ml) were collected manually 
and their absorbancies in methanol were measured at 280 nm using a spectrophotometer 
(Bauch and Lomb Spectronic 2000). Elutes were then pooled into major fractions, PF of 
the major fractions were determined using a β-carotene-linoleate model system as 
described above.  
High-performance liquid chromatography (HPLC) 

The major fractions that exhibited the best PF in each plant material fractionation 
by Shephadex LH-20 column were identified using HPLC. All analyses were carried out 
with TSP (Thermo Separation Products Inc.) HPLC system consisting of Consta Metric 
4100 series pump, spectra series AS-100 auto sampler, spectra system FL 3000 
fluorescence detector and interfaced with IBM computer equipped with PC 1000 
Chromatography software version 3.5. The column used was a reversed-phase water 
Spherosorb ODC-2 (3µM; 150mm × 4.6 mm I.d., Alltech USA). Methanol: ammonium 
acetate (12: 88; v/v at pH = 5.4) was used as mobil phase with flow rate of 1 ml/min and 
20 µL of injected sample. 

Standard curve was prepared by mixing equal weights (mg) of gallic, 
protocatechuic, p-.hydroxybenzoic, vanillic, caffeic, chlorogenic, p-.coumaric and ferulic 
acids, in addition ferulic derivative and avenantheranide then separated using the previous 
conditions (El-Shafai, 2000). 
Statistical analysis 
 Data were presented as means ± standard deviations (SD) from three separate 
extractions and determinations, except for phenolic compounds, which were determined in 
duplicate. Data were subjected to analysis of variance, and means were compared by least 
significant difference (LSD) using SAS (1988). Significant differences between means were 
determined at 5% level. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
YYiieellddss  ooff  tthhee  ssoollvveenntt  eexxttrraaccttss  
 The antioxidant extract yields are shown in Fig. 1. Significant (P≤0.05) differences 
were observed among the yields extracted by different solvents. Methanol extracted the 
highest amount of antioxidant yields from sage (27.8%) and nutmeg (26.6%), while 
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ethanol extracted the highest amount of antioxidant yield from turmeric (20.3%). These 
results are similar to those reported by Kim et al. (1994), that methanol appeared to be the 
best solvent for extracting compounds such as phenolics, flavonoids and other polar 
materials. The lowest amount of yields was extracted when chloroform solvent was used 
with sage (7.3%), turmeric (2.2%) and nutmeg (5.4%). The differences in the yields 
obtained using various solvents could be caused by several factors such as composition of 
individual plant, differences in the solubility of extracts and their polarity extraction 
technique (Dapkevicius et al., 1998; Suhaj, 2006).  
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Figure 1. Effect of different solvents on the yield of plant solvent extracts. The least 
significant difference (LSD) at P≤0.05 was 1.60. 
 
AAnnttiiooxxiiddaanntt  aaccttiivviittyy  ((AAAA))  ooff  ssoollvveenntt  eexxttrraaccttss  

AA of spices solvent extracts are shown in Fig. 2. All extracts had strong AA. 
Nutmeg chloroform extract showed significantly (P≤0.05) higher AA than α-tocopherol, 
while the remaining solvent extracts were slightly lower than that of α-tocopherol. Ethyl 
acetate extract showed the strongest AA for sage, while the chloroform extract showed the 
strongest AA for turmeric. Strong AA has also been reported for polyphenols extracted 
with ethyl acetate from natural materials (Marinova and Yanishleva, 1997). Gordon and 
An (1995) found that the formations extracted of licorice roots with chloroform extract was 
more effective as an antioxidant than those fractions extracted with hexane or methanol. 
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Figure 2. Antioxidant activity (AA)ِ of plant solvent extracts and α- tocopherol in a β-
carotene linoleate model system. The least significant differences (LSD) at P≤0.05 were: 
0.05 for sage, 0.054 for turmeric and 0.058 for nutmeg. 
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The same results were also noticed for antioxidant index (AI) (Fig. 3). All solvent 
extracts of sage, turmeric and nutmeg showed strong AI compared to α-tocopherol. The 
ethyl acetate extract of sage (78.8) as well as chloroform extracts of both turmeric (87.7) 
and nutmeg (91.4) showed significantly (P≤0.05) higher AI than α-tocopherol. On the 
other hand, the lowest AI was observed in acetone extracts of both sage (67.4) and 
turmeric (72.8) as well as nutmeg ethanol extract (76.4).  
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Figure 3. Antioxidant index (AI) of plant solvent extracts. The least significant difference 
(LSD) at P≤0.05 was 2.06. 
 
 All solvent extracts of sage, turmeric and nutmeg had strong protection factors (PF) 
compared to α-tocopherol except of ethanol with sage and nutmeg as shown in Fig. 4. The 
ethyl acetate extract of sage (2.8) as well as chloroform extracts of both turmeric (3.3) and 
nutmeg (2.9) had the highest PF than the other extracts and α-tocopherol. 
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Figure 4. Protection factors (PF) of plant antioxidant extracts and α-tocopherol. The least 
significant difference (LSD) at P≤0.05 was 0.36. 
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Strong AA has been reported for polyphenols extracted with ethyl acetate from 

natural materials (Tsuda et al., 1994). Ethyl acetate is an efficient solvent for phenols and, 
in fact is customarily used in available analytical methods for their determination (Merida 
et al., 1991). Also because of its low polarity, it preferentially extracts those phenols that 
are readily dissolved in the lipid fraction of the food. Bonilla et al. (1999) found that the 
low boiling point of phenols facilitates their removal and reuse them. Several solvents have 
been used for antioxidant extraction, the activity of these compounds being closely 
dependent on the solvent used (Marinova and Yanishleva, 1997; Suhaj, 2006). For 
example ethers and ketones are among the most employed solvents for removing phenolics 
from water, where as ethyl acetate and diethyl ether have been used for extracting low 
molecular weight phenolics from oak wood (Fernández de Simon et al., 1996).  

Therefore, the rest of this study was conducted on the extracts exhibited the highest 
AA such as sage ethyl acetate extract (SEAE) as well as chloroform extracts of turmeric 
(TCE) and nutmeg (NCE) for further analysis (stability and fractionation).  
AAnnttiiooxxiiddaanntt  ssttaabbiilliittyy  

This part of experiment was carried out to study the addition effect of SEAE, TCE, 
NCE and also α-tocopherol at 0.1%, 0.5% and 1.0% concentrations on the oxidative 
stability of sunflower oil. The optimum concentrations of the antioxidant extracts were 
tested using Schaal test (oven test method at 60°C). Also, Rancimat instrument was used to 
determine the induction period (IP) of the same blends. The PF was also calculated based 
on IP. 
SScchhaaaall  tteesstt    

The addition of SEAE, TCE and NCE to sunflower oil at 0.1%, 0.5% and 1.0% 
concentrations, generally improved (P ≤ 0.05) its stability compared to α-tocopherol (Fig. 
5). IP of these blends showed noticeable increase with increasing the concentrations of 
both TCE and NCE, while IP of SEAE and α-tocopherol showed an opposite trends but still 
has higher stability than control. 

Addition of antioxidant extracts and α-tocopherol at 0.1% concentration 
significantly (P≤0.05) increased the IP (Fig. 6) of sunflower oil (control) from 8.1 days to 
14.2 days for SEAE, 12.6 days for TCE, 12.7 days for NCE and 12.4 days for α-
tocopherol. 

α-tocopherol can act as an antioxidant or pro-oxidant depending on the test system, 
the concentration, the oxidation time and the method used to follow oxidation. α-
tocopherol exhibited optimum antioxidant activity at lower concentration (100µg/gm) than 
in the corresponding oil-in-water emulsion (250 – 50 µg/ gm) (Frankel, 1996). 

All samples with old tealeaves extract level added at 0.02–0.25% were more stable 
on heating at 60°C than the control, when assessed by the change in peroxide value (Zandi 
and Gordon, 1995). 
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Figure 5. Peroxide value of sunflower oil containing plant antioxidant extracts during 
incubation at 60°C. The least significant differences (LSD) at P≤0.05 were: 1.21 for sage, 
1.17 for turmeric; 1.25 for nutmeg and 1.15 for α-tocopherol.. 
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Figure 6. Induction period (IP) of sunflower oil containing plant antioxidant extracts and α-
tocopherol during incubation at 60ºC.  The least significant difference (LSD) at P≤0.05 
was 0.49. 

 
RRaanncciimmaatt  tteesstt  

IP of sunflower oil containing different concentration of antioxidant extracts 
(SEAE, TCE, NCE and α-tocopherol) was determined by the Rancimat test at 110°C is 
shown in Fig (7). Addition of antioxidant extracts and α-tocopherol at all concentrations 
increased significantly (P ≤ 0.05) the IP of sunflower oil. IP of sunflower oil (control) 
increased with increasing the concentration of TCE and NCE, whereas it decreased with 
SEAE and α-tocopherol. Addition of antioxidant extracts and α-tocopherol at 0.1% 
concentration increased the IP of sunflower oil (control) from 3.2 hr to 4.9 hr for SEAE, 
7.8 hr for TCE, 4.4 hr for NCE and 6.1 hr for α-tocopherol. 

The protection factor of sunflower oil (Fig. 8) containing 1.0% concentration of 
TCE and NCE increased to 2.05 and 0.79, respectively, while it increased to 0.56 and 0.91 
at 0.1 % concentration of SEAE and α-tocopherol, respectively.  

Gafar (2000) reported that the IP and PF of sunflower oil containing natural 
antioxidants extracted by ethanol from sweet and bitter lupin seed flour were increased 
with increasing the concentration of antioxidant extract. 
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Figure 7. Induction period (IP) of sunflower oil containing plant antioxidant extracts and α-
tocopherol assessed in sunflower oil at 110ºC by the Rancimat. The least significant 
difference (LSD) at P≤0.05 was 0.33. 
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Figure 8. Protection factors (PF) of plants antioxidant extract and α-tocopherol assessed in 
sunflower oil at 110ºC by the Rancimat. The least significant difference (LSD) at P≤0.05 
was 0.13. 
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FFrraaccttiioonnaattiioonn  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aannttiiooxxiiddaanntt  ccrruuddee  eexxttrraaccttss  
SSeepphhaaddeexx  ccoolluummnn  cchhrroommaattooggrraapphhyy  

SEAE, TCE and NCE were dissolved in methanol. After that, they applied on the 
swelling Sephadex LH-20 column, and then eluted with methanol. Elutes were then pooled 
into major fractions and their PF were calculated. Five fractions were separated from 
SEAE and TCE, while, NCE was separated into two fractions (Fig. 9). The highest PF was 
noticed in fraction I for both SEAE and NCE, and fraction III for TCE (Fig. 10). 

  
Figure 9. Fractions of plant solvent extracts on Sephadex LH-20 column chromatography. 
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Figure 10. Protection factors (PF) of individual major fractions separated on Sephadex LH-
20 column chromatography. The least significant difference (LSD) at P≤0.05 was 0.14. 
 

Amarowicz and Shahidi (1997) reported that fraction I exhibited a much higher 
antioxidant efficacy than fraction II and IV when capelin (Mallotus villosus) were 
separated using Sephadex column chromatography. The low AA in fractions II and IV may 
be due to the presence of pro-oxidative compounds.  

Gordon and An (1995) found that all fractions of licorice chloroform extract had 
good AA when it was tested despite the wide range of polarity of the fractions separated by 
column chromatography. Fraction 3 and 5 had higher PF values compared to α-tocopherol, 
which showed a low PF value. 
HHiigghh--PPeerrffoorrmmaannccee  lliiqquuiidd  cchhrroommaattooggrraapphhyy  ((HHPPLLCC))  

Fractions I in both SEAE and NCE as well as fraction III in TCE were injected in 
HPLC to identify the phenolic compounds (Table 1). Ten phenolic compounds (gallic, 
protocatechuic, P-hydroxybenzoic, vanillic, caffeic, chlorogenic, p-coumaric and ferulic 
acids, in addition ferulic derivative and avenantheranide) were identified in all major 
fractions of plant material extracts, except ferulic derivative which was not detected in 
NCE. NCE (fraction I) contained the highest amount of total phenolic compounds (25590 
µg/ L) followed by (24790 µg / L) of SEAE (fraction I), while TCE (fraction III) had the 
lowest amount of total phenolic compounds (20190 µg/L). Chlorogenic acid showed the 
highest amount of phenolic acid content in all plant material extracts compared to phenolic 
compounds. Chlorogenic acid content can be arranged in the following decreasing order 
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SEAE (6580 µg/L), TCE (5420 µg/L) and NCE (4870 µg/L). Therefore, the high PF of 
these major fractions may be due to their high content of chlorogenic acid. 

Several studies confirmed that many spices and herbs show strong AA (Suhaj, 
2006; Capecka et al., 2005; Zheng and Wang, 2001; Gordon and An, 1995). A number of 
phenolic compounds with strong AA have been identified in these plant extracts (Nakatani, 
1997). Durkee (1977) detected p-hydroxybenzoic, syringic and vanillic acids as soluble 
constituents in the aleurone fraction of buckwheat bran, whereas p-coumaric, p-
hydroxybenzoic, and vanillic acids were found in buckwheat flour.  

The phenolic antioxidants, p-coumaric acid, ferulic acid, curcumin and caffeic acid, 
which are found in coriander, turmeric, licorice, oregano, sesame and rosemary, inhibit the 
formation of 3-nitrotyrosine in-vitro and may prevent lipid peroxidation in-vivo (Arouma 
et al., 1992, 1996; Suhaj, 2006). Caffeic acid and other hydroxycinnamic acids have also 
been found to have an inhibitory effect on low- density lipoprotein oxidation (Abo-Amsha 
et al., 1996). 
 
Table (1). Phenolic compounds (µg/L) in major fractions of plant solvent extracts using 
High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)*. 
 

Nutmeg 

Chloroform 

extract fraction I 

Turmeric 

Chloroform 

extract fraction III

Sage ethyl acetate 

extract fraction I 
Phenolic compounds 

2690 2400 2680 Gallic acid 

3200 2900 3010 Protocatechuic acid 

3140 3050 2870 p-hydroxybenzoic acid 

970 760 680 Vanillic acid 

4660 360 3840 Caffeic acid 

4870 5420 6580 Chlorogenic acid 

1080 940 1060 P-coumaric acid 

280 260 310 Ferulic acid 

Not detected 240 200 Ferulic derivative 

4700 3860 3560 Avenanthranide 

25590 20190 24790 Total phenolic compounds 

* Average of two determination 
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CONCLUSIONS 
The natural antioxidants of SEAE, TCE and NCE exhibited high AA and improved the 
sunflower oil stability compared to α-tocopherol. They offer a promising alternative as 
food ingredients with AA. In future experiments, it would be interesting to investigate the 
effectiveness of these extracts in different food systems. 
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  استخالص وتقييم مضادات األكسدة الطبيعية من بعض النباتات
  

  محمد صالح العمري وطارق أحمد العدوي

  ٢٦٦ب . بريده ص-نيع الغذائي، الكلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة، القصيمقسم تقنية التص
  المملكة العربية السعودية

  
تم استخالص مضادات األكسدة الطبيعية من نبات المرمرية والكركم وجوز الطيب باستخدام مذيبات : الملخص

وتم إجراء العديد من ). يثايل، وكحول اإليثايلخالت اإليثايل، الكلوروفورم، األسيتون، كحول الم(عضوية مختلفة 
االختبارات التي شملت تقدير معدل اإلنتاجية، درجة الفعالية المضادة لألكسدة، المعامل المضاد لألكسدة، معدل 

 وقد أظهرت النتائج أن أعلى إنتاجية. الحماية لمضادات األكسدة، اختبارات الثباتية، ومحتواها من المركبات الفينوليه
لمضادات األكسدة في المرمرية والكركم كانت عند االستخالص بواسطة كحول الميثايل، وفي جوز الطيب كانت 

كما ان أعلى درجة فعالية ومعامل مضادات األكسدة في المرمرية كانت . عند االستخالص بواسطة كحول اإليثايل
نت عند االستخالص بالكلوروفورم مقارنة عند االستخالص بواسطة خالت اإليثايل، وفي الكركم وجوز الطيب كا

أدت إضافة مستخلص خالت اإليثايل للمرمرية ومستخلصات الكلوروفورم لكل من . باالستخالص بالمذيبات األخرى
كما لوحظ .  توكوفيرول-الكركم وجوز الطيب بتركيزات مختلفة إلى تحسين ثبات زيت دوار الشمس مقارنة باأللفا

لزيت دوار ) Schaalواختبار Rancimate مقدرة باستخدام جهاز قياس مقاومة الزيت للتزنخ (ة زيادة الفترة التحضيري
ستخلص الكلوروفورم لجوز الطيب، بينما انخفضت  للكركم ومل خالت اإليثايصالشمس مع زيادة تركيز مستخل

تم فصل خمسة .  توكوفيرول- الفترة التحضيرية للزيت مع زيادة تركيز مستخلص الكلوروفورم للمرمرية واأللفا
مكونات من مستخلص خالت اإليثايل للمرمرية ومستخلص الكلوروفورم للكركم، ومكونين من مستخلص 

أظهر المكون األول . Saphadex LH-20ام عمود الفصل الكروماتوجرافي الكلوروفورم لجوز الطيب باستخد
المنفصل من كل من مستخلص خالت اإليثايل للمرمرية ومستخلص الكلوروفورم لجوز الطيب والمكون الثالث 

تم فصل . المنفصل من مستخلص الكلوروفورم للكركم أعلى معامل حماية مقارنة بالمكونات األخرى المفصولة
مركبات فينوليه بواسطة جهاز كروماتوجرافيا السائل عالي األداء لجميع المكونات الرئيسية للمستخلصات عشرة 

وكان حامض الكلوروجينيك األعلى . النباتية، عدا مشتق الفيرليك لم يظهر في مستخلص الكلوروفورم لجوز الطيب
  .في مستوى األحماض الفينوليه لجميع المكونات المفصولة

 


