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 القمح المستورد عيناتدراسة مقارنة لبعض خصائص الجودة في بعض 

   
 .عبد الباسط محمد الشريف 3عبد السالم سالم نواره ، .2،  مفتاح خليل العاتي.1

 عبد السالم احمد يوسف.5، مراد عمران مفتاح.4
 قسم علوم األغذية ــ كلية الزراعة والطب البيطري ــ جامعة الزيتونة .ــ  1

 . ةالعالي للتقنيات الزراعية ترهون ــ قسم تقنية تصنيع األغذية ــ المعهد 5،  4،  3،  2

 
 . للقمح الجودة اختبارات  ، القمح عينات ، الجودة خصائص:  المفتاحية الكلمات

 Email: Miftahalati@gmail.com              0913206534:  الهاتف رقم     العاتي خليل مفتاح
 

 الملخص
أدلاين طري وكندي صلب  طري، بلغاري ىريوسي طري، من القمح ادلستورد، عيناتأجريت ىذه الدراسة دلقارنة بعض خصائص اجلودة ألربعة 

 على تلك اخلصائص . أوضحتنتائج االختبارات الطبيعية أن نسبة الشوائب الكلية،العيناتيف إنتاج الدقيق يف بعض ادلطاحن الليبية دلعرفة تأثري  ادلستخدمة
و  3.47،  5.21،  6.08الوزن النوعي ووزن األلف حبة لألصناف األربعة وىي الروسي ، البلغاري ، األدلاين ، والكندي كانت ) متوسط
جرام/ألف حبة( على  47.70و 47.27،  42.71،  42.29)كجم/ىكتوليرت( ،   81.70،  80.97،  81.37،  %81.83( ، )9.82

دلاين والكندي  التوايل ، كما بينت نتائج االختبارات الكيميائية أن نسبة الرطوبة ،الرماد ورقم السقوط لألصناف األربعة وىي الروسي ، البلغاري ، األ
ثانية( على  539 و 406،  202،  339) %( ،1.63 و 1.48،  1.40،  1.44%(، )8.83 و 11.36،  10.83،  10.92كانت )
 التوايل.

االربعة  االقماحالرماد ورقم السقوط بني  % وجود فروق معنوية لنسبة الشوائب الكلية،5أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية
وبالنسبة لوزن األلف حبة عدم وجود ،الوزن النوعي، ،وعدم وجود فروق معنوية بني القمح الروسي والكندي ووجود فروق معنوية بني بقية األصناف يف،

وعدم وجود فروق معنوية يف نسبة الرطوبة بني ،،من جهة اخرى بني القمح الروسي والكندي و ، من جهة  بني القمح البلغاري واألدلاين فروق معنوية
اتضح أن نسبة الشوائب الكلية ، متوسط الوزن النوعي، نسبة  الدراسةالقمح البلغاري والروسي ووجود فروق معنوية بني بقية األصناف. ومن نتائج ىذه 

لقمح الدقيق.أما بالنسبة لوزن األلف حبة ونسبة  2005لسنة  231ىو وارد يف ادلواصفة القياسية الليبية رقم  السقوط كانت مطابقة دلا الرطوبة ورقم
 ص اجلودة لتقييم حبوب القمح.ا ضمن خصائمالرماد فلم ترد يف ادلواصفة ادلذكورة رغم أمهيته

 
 – 1996طن، وكان متوسط الكميات ادلستوردة سنويًا للفرتة )311014م 2005وبلغ اإلنتاج  الفعلي من دقيق القمح بادلطاحن الليبية لسنة   

ترياد حيث بلغ متوسط ويغطي االستهالك احمللي من الدقيق باإلنتاج احمللي واالس ( . 2006) مركز البحوث الصناعية طن.616040( 2005
 (2005 – 1996طن. كما قدر نصيب الفرد السنوي من دقيق القمح خالل الفرتة ) 833235( 2005 – 1996االستهالك السنوي للفرتة)

 (.2006كيلوجرام/ سنوياً )مركز البحوث الصناعية   150حبوايل
 

القمح ادلستورد ادلستخدم يف إنتاج الدقيق يف  عيناتالكيميائية لبعض ويف ىذه الدراسة حناول تسليط الضوء على بعض خصائص اجلودة الطبيعية و 
لشراء، كما بعض ادلطاحن الليبية، دلا ىذه اخلصائص من أمهية يف ربديد جودة القمح من الناحية التقنية واالقتصادية وربديد جودة حبوب القمح عند ا

احلبوب ومدة صالحيتها والظروف اليت تعرضت ذلا حبوب القمح أن تلك اخلصائص تعترب مؤشر دلعدل إنتاج الدقيق عند الطحن ودلعرفة قابلية زبزين 
 ،ومن ىذه اخلصائص:قبل و أثناء احلصاد

امتالء  مدىمعرفة  يف يفيد االختبار ىذا أنوكمية الدقيق ادلتوقع انتاجها ، حيث الطحن جلودة مؤشر و مقياس لكثافة العينة الذي يعترب الوزن النوعي 
والوزن  ،احلبوب طحن عند ادلتوقعة الدقيق نسبة قلة أوارتفاع  علىاالستدالل  على وبالتايل احلبوب عينات من ابتث حجم أوزان دبقارنة، احلبوب
والظروف اليت يتعرض ذلا احلبة  وانتظامىي حجم وشكل  ووىناك عدة عوامل تؤثر في،مة تدريج احلبوب يف العامل ظأىم عامل مؤثر يف أن النوعي
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او احلبوب  إصابة القمح باألمراض واجلفاف واحلبوب ادلنكمشة نتيجة الربودة الشديدة أو احلرارة ادلرتفعةك  الزراعة أو عند احلصادأثناء موسم احملصول 
 اخنفاضوعند وعموما  كجم/ىيكتوليرت ،  56يف الوزن النوعي يصل إىل أقل من  اخنفاضااحلبوب غري الناضجة وادلتجعدة تسجل غري الناضجة . وعادة 

مؤسسة  - Shuey,1966  - 1971 Zeleny) إىل تأثري واضح يف كمية الدقيق ادلتحصل عليوذلك  كجم/ىيكتوليرت يؤدي70عن 
 ( . 2013القمح األمريكي 

أصناف  يفزاد ىذا ادلدلول، ويرتاوح ىذا الرقم  وامتالئهااحلبوب ، حيث كلما زاد حجم احلبوب  امتالءعن مدى  وزن االلف حبةختبار كما يعرب ا
يف تكوين فكرة مبدئية على نسبة الدقيق الناتج من طحن حبوب القمح ،  االختبارىذا .ويفيد  حبة 1000جم /  45 – 30القمح ادلختلفة بني 

نسبة فكلما زاد وزن األلف حبة كلما ارتفعت نسبة الدقيق ادلستخلصة من حبوب القمح ، وكلما زاد وزن األلف حبة زادت نسبة اإلندوسبريم إىل 
 األجزاء األخرى ) اجلنني واألغلفة ( ، ويتأثر ىذا االختبار حبجم وكثافة احلبوب . 

يكون مدى وزن األلف ،و ودة الطحن حلبوب القمح األضبر الصلب جلوزن األلف حبة اختبار الوزن النوعي عند ادلقارنة بينهما كمؤشر  اختبارويفوق 
 Zeleny ،1971-Baker- 2005، جم . )فضل وآخرون40-30وقمح الديورم ما بني حبة لألقماح احلمراء الطرية والقمح األبيض 

&Golumbit 1970) 
 حبوب ذلك يف دبا العينة، من فصلها بسهولة ديكن واليت الكاملة، السليمة القمح حبوب غري ادلواد كل  تعرف باهنا فإهنالشوائب الكلية ما بالنسبة لأ

% 3الشوائب الكلية وكحد أقصى إىل نسبة تدرج حبوب القمح حسب ، و ادلصابة وادلتضررة أو والضامرة، وادلكسورة، والنضج، النمو كاملة غري القمح
"لسنة 231ادلواصفة القياسية الليبية رقم ".)% درجة خامسة 13% درجة رابعة ، 11% درجة ثالثة ، 8% درجة ثانية ، 5.5درجة أوىل ، 

 (. لقمح الدقيق2005
ؤدي اىل زيادة نشاط انزديات يالعايل يف حبوب القمح والذي يكون سببو سقوط األمطار يف الفرتة اليت تسبق احلصاد يف احلقل سوف  الرطويبواحملتوى 

رطوبة ،و أميليز والذي بدوره يعمل على اتالف احلبوب ، وىذا أيضا سوف يؤثر على صفات اجلودة للمنتجات ادلصنعة من ىذه احلبوب ادلصابة -ألفا
% . وأن القمح اجلاف ديكن أن حيفظ دلدة 8% ، ولكن يف ادلناطق اجلافة أو ادلوسم اجلاف ديكن أنتنخفض اىل 14الكاملة تكون يف حدود احلبوب 

 ( Zeleny)،1971 - ,  Inglet1974.طويلة قد تصل لعدة سنوات ، بينما القمح الرطب ديكن أن يتلف خالل أيام معدودة 
( ، يف سلتربات تصنيع وذبارة 1983،و)عبدالسعيد (A.A.C.C،1976) كما أشارت إليها الطرق القياسيةومن أسباب قياس نسبة الرطوبة  

 .% 14احلبوب ومنتجاهتا ىو الوصول اىل نسبة رطوبة 
 تقليب أداة لتشغيل الالزم بأنو عبارة عن الزمن بالثواين،ويعرف  جودة دقيق اخلبز لتقدير نشاط اإلنزدياتقياس  يعترب رقم السقوط أحد أىم عوامل

 السائلة، احلالة إىل احلالة اذلالمية من يتحول حيث الدقيق، من ساخن مائي ىالمي معلق خالل زلددة ادلسافة معينة، وسقوطو بطريقة للزوجة مقياسا
 أميليز . -ورقم السقوط يعتمد على نظرية سرعة جلتنة معلق الدقيق وادلاء وقياس سيولة النشأ بفعل انزديات ألفا

أميليز بو ملحوظة بدرجة كبرية ، والذي بدوره يؤدي إىل  –القمح ادلصاب أو الذي تعرض للمطر خالل احلصاد تكون درجة نشاط إنزديات ألفا و 
ذو لب لزج بسبب تتكون عجينة لزجة والرغيف يكون غري مقبول و خفض قيمة رقم السقوط وكذلك خفض سريع يف اللزوجة بالنسبة لألميلوجراف ، 

. أما الدرجة ادلثلى بالنسبة ة االنزديات حلبيبات النشا ، ويف حالة تواجد ىذه االنزديات بنسبة بسيطة سيكون الرغيف الناتج ذو لب جاف مهاصب
 Zeleny, 1971   يق لقمح الدق 2005" لسنة 231ادلواصفة القياسية الليبية رقم ")ثانية . 250 – 200أميليز يف حدود  –إلنزديات ألفا 

 __Sebestyen ،1977 - Selefaraj.et al ، 1986 . ) 
ن يتم ربديدىا عن طريق يعد زلتوى الرماد مقياس مهم وربطو جبودة الطحن يعترب مؤشر قوي حملصول الدقيق ودرجة نقاوتـــــــــو ، فكفاءة عمـــــلية الطـــــح

 14حملسوبة على اساس % وا 2-0.4معرفة زلتوى الدقيق من الرماد ادلرتبط بشكل رئيسي مع كمية النخالة يف حبة القمح ،والذي عادة يشكل نسبة 
  Halverson  and) جــدا لعمليات الطــــحن الفنـــي اجلــيدة ،ومؤشـــرا جيدا لتدريج لون الدقيق . كما تعترب نسبة الرمــــــاد مفيدة% رطوبة ،  

Zeleny ,1988 _Kent-Jones  and  Amos, 1957 . ) 

ادلستوردة ادلستخدمة يف إنتاج الدقيق يف بعض ادلطاحن الليبية على  لالقماحاخلصائص الطبيعية والكيميائية  نظراً لقلة الدراسات احمللية اليت توضح تأثريو 
 ، ودلعرفة قابلية زبزين احلبوب ومدة صالحيتها والظروف اليت تعرض ذلا القمح قبل وأثناء احلصاد.التصنيعيةجودة الدقيق الناتج وكميتو وصفاتو 

 جبودة ا الدقيق. وارتباطهاغية التعرف على بعض تلك اخلصائص لذلك صممت ىذه الدراسة ب
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 :مـواد وطـرق البحـث
 مواد البحث : -

من القمح ادلستورد ادلستخدم يف انتاج الدقيق يف بعض مطاحن انتاج الدقيق يف ليبيا ،ىي قمح روسي طري  أقماحاجريت ىذه الدراسة علي اربعة 
وقد مت أخد نتاج الدقيق (وقمح كندي صلب )مطحن عني زاره ( ،قمح بلغاري طري ) مطحن غالل زلينت (وقمح ادلاين طري )شركة وادي الربيع إل

كجم يف حني أن األوزان ادلأخوذة للدراسة   7-4أوزاهنا من  تبواسطة قلم أخذ العينات تراوحادلذكورة طاحن العينات بطريقة عشوائية من سلازن ادل
معمل تقنية احلبوب  ايليف أكياس من البويل إيثيلني وكتابة أمساء األصناف عليها وجلب جزء منها وحفظها كجم ومت تعبئتها   3-2أوزاهنا من  تتراوح

 –م واجلزء اآلخر دبعمل تقنية احلبوب ومنتجاهتا دبركز البحوث الصناعية 15/5/2016ة الزراعة جبامعة طرابلس بتاريخ كليببقسم علوم األغذية 
 .  م16/5/2016تاجوراء بتاريخ 

 
 : البحث طرق -

دبقارنة اوزان احجام ثابتة من عينات  جهاز اذلكتوليرت باستخدام(Zeleny - 1971) بالطريقة ادلنصوص عليها من قبلالنوعي  مت تقدير الوزن
 .مت أخذ ثالث مكررات لكل صنف من أصناف القمح وقياس الوزن النوعي معربا عنو بالكجم/ىكتوليرتاحلبوب، حيث 

ومت عد احلبوب ادلوجودة يف العشرة ( (SCALTECجم من حبوب القمح النظيفة باستعمال ميزان حساس10 باستخداموقدر وزن االلف حبة 
 .كل صنف مكررات من  ثالث مع اخذ .  (Zeleny – 1971)ذكره وفق ماجرامات يدويا 

باستخدام غرابيل خاصة  2005" اخلاصة بقمح الدقيق لسنة 231قدرت نسبة الشوائب الكلية حسب ما نصت عليو ادلواصفة القياسية الليبية رقم "
كل اخذ ثالث مكررات من  ومت ،جم كوزن للعينة 100مم بالنسبة للقمح الصلب وباستخدام 20*1.9للقمح الطري و مم بالنسبة 20*1.7قطرىا 
 .صنف

وباتباع الطريقة ادلعتمدة من قبل اجلمعية (   Brabender Rapid Moisture Tester) نسبة الرطوبة باستخدام جهاز  تقديرمت
م دلدة 130ºجم من العينة على درجة حرارة 10باستخدام ( 44-19) صفحة  (1976) (A.A.C.C) األمريكية لكيميائي احلبوب

 فرن التجفيف . وباستخدامساعة 
( 22-10صفحة رقم )  (A.A.C.C 1976) إتباع الطريقة ادلعتمدة من قبل اجلمعية األمريكية لكيميائي احلبوبومت تقدير رقم السقوط ب 

 .جهاز رقم السقوط  باستخدام
احلبوب  وبإتباع الطريقة ادلعتمدة من قبل اجلمعية األمريكية لكيميائي( Nabertherm) فرن الرتميذ من نوع باستخدامقدرت نسبة الرماد 

(A.A.C.C - 08 – 01)ميزان حساس من نوع  وباستخدامSCALTEC )  ). مت إجراء التحليل اإلحصائي لنتائج ىذه الدراسة
متعدد  (DUNCAN)  واستعمل اختبار دنكن( ANOVA) واالحنراف ادلعياري واستخدم ربليل التباينحبساب ادلتوسط احلسايب 

 Statistical analysis دلعرفة الفروق ادلعنوية بني ادلتوسطات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 0.05احلدود عند مستوى معنوية 
systems institute,SAS 1995 لتجربة ذات عامل واحد Single factor ANOVA  على خصائص  العينةوىو تأثري

 اجلودة للمنتج.
 

 النتائج والمناقشة :
 :خصائص الجودة الطبيعية 

 : نسبة الشوائب الكلية
،  5.21،  3.47القمح األربعة وىي األدلاين، البلغاري، الروسي والكندي بلغت  عينات( أن نسبة الشوائب الكلية يف 1أظهرت النتائج يف اجلدول )

 % على التوايل . 9.82و  6.08
 % . 9.82% وأعلى نسبة شوائب كانت يف القمح الكندي الصلب  3.47حيث كانت أقل نسبة شوائب يف القمح األدلاين 

 فروق معنوية يف نسبة الشوائب الكلية بني األصناف األربعة قيد الدراسة . % وجود 5بينت نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 
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 قيد الدراسةالقمح  عيناتنسبة الشوائب الكلية في  (1جدول ) 
 

 المواصفة المعياري اإلحراف± نسبة الشوائب الكلية )%(  القمح عينات
 a % 13 - 3 3.47 ±  0.13 طري -ألماني 
 b % 13 - 3  5.21 ±  0.31 طري -بلغاري 
 c % 13 - 3 6.08±  0.72 طري -روسي 
 9.82d % 13 – 3 ± 0.30 صلب -كندي 

 
 ادلعياري . االحنراف±* البيانات سبثل ادلتوسط احلسايب 

 .% 5يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية  * ادلتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ال 
 لقمح الدقيق . 2005لسنة  231رقم * ادلواصفة القياسية الليبية 

 
يف عمليات تعترب الشوائب وكميتها ونوعيتها وادلواد الغريبة من ادلقاييس اذلامة للحكم على جودة القمح ، ومعظم ىذه ادلواد يتم فصلها من القمح    

تقدير الشوائب يف القمح أساسياً لتحديد درجة  ويعترب، الغربلة والتنظيف حيث أن طحنها مع القمح بضر خبصائص جودة الدقيق الناتج من طحنو 
 جودة القمح . 

م لقمح الدقيق ، حيث كان القمح 2005لسنة  231كانت نسبة الشوائب الكلية يف نتائج ىذه الدراسة ضمن حدود ادلواصفة القياسية الليبية رقم 
% من أقماح الدرجة الثالثة  6.08الدرجة الثانية ، والقمح الروسي الطري  % من أقماح 5.21% والقمح البلغاري الطري  3.47األدلاين الطري 

 % من أقماح الدرجة الرابعة . 9.82والقمح الكندي الصلب 
 

 : الوزن النوعي / الهكتوليتر
البلغاري ، الروسي والكندي بلغ األربعة من القمح قيد الدراسة وىي األدلاين ،  العينات( أن متوسط الوزن النوعي يف 2أوضحت النتائج يف اجلدول )

 ، كجم / ىكتوليرت على التوايل . 81.70،  81.83،  80.37،  80.97
جلت سكجم/ىكتوليرت .  80.37كجم/ىكتوليرت وأقل وزن نوعي كان يف القمح البلغاري   81.83حيث كان أعلى وزن نوعي يف القمح الروسي 
وجود فروق معنوية بني القمح الروسي والقمح الكندي ، ووجود فروق معنوية بني بقية  % عدم 5نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 

 األصناف .
 

 القمح األربعة عينات/ الهكتوليتر في بالكيلوجرام( متوسط الوزن النوعي 2جدول )
 

 المواصفة اإلنحراف المعياري±الهكتوليتر –الوزن النوعي  عينات القمح
 72-80كجم / هكتوليتر 80.97a ± 0.11 طري –ألماني 
كجم / هكتوليترb 80 80.37 ± 0.11 طري –بلغاري  -72 
كجم / هكتوليترc 80 81.83 ± 0.11 طري –روسي  -72 
كجم / هكتوليترc 80 81.70 ± 0.00 صلب –كندي  -72 

 
 ادلعياري . االحنراف±* البيانات سبثل ادلتوسط احلسايب 

 % 5يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية  * ادلتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ال 
 لقمح الدقيق . 2005لسنة  231* ادلواصفة القياسية الليبية رقم 
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امتالء على  االستداللد يف ترجع أمهية تقدير ومعرفة الوزن النوعي يف حبوب القمح يف أنو مؤشر جيد دلعدل إنتاج الدقيق من القمح عند الطحن ، ويفي
 النوعي يف احلبوب .         احلبوب ، وأن الظروف غري ادلناسبة عند الزراعة أو احلصاد كثرياً ما تقلل من الوزن

كان ان الوزن النوعي يف صنفني من االقماح ادلستوردة مها اسرتايل وامريكي  ( 2010، وآخرون Fadle) ذكره توافقت نتائج ىذه الدراسة مع ما
 كجم/  74من ان الوزن النوعي االمثل يف امريكا ىو (  Shuey ,1966) ذكره مع ماتوافق كجم/ىكتوليرت على التوايل ،و   81.09،  80.84

  ،كجم/ىكتوليرت  83.10- 70.00بني  (من ان الوزن النوعي يف عدد  من اصناف القمح تراوح ما 1988)الناجح  هما ذكر ىكتوليرت ، ومع 
 النتائج مع بقية الدراسات الختالف الصنف والظروف البيئية .واختلفت 

م لقمح الدقيق 2005لسنة  231كانت النتائج ادلتحصل عليها يف ىذه الدراسة فيما خيص الوزن النوعي ضمن حدود ادلواصفة القياسية الليبية رقم 
 .أقماح الدرجة األوىل حسب تصنيف ادلواصفة األربعة من االقماح،حيث كانت 

 
 وزن األلف حبة :

، 42.29بلغ  الكندي،  الروسي،  البلغاري،  األدلاينوىى القمح  األربعةالقمح  عيناتفي( أن متوسط وزن األلف حبة 3اجلدول ) بينت النتائج يف
 .جرام على التوايل 42.71،47.27،47.70

 جرام . 42.29متوسط كان يف القمح األدلاين جرام وأقل  47.70حيث كان أعلى متوسط لوزن األلف حبة يف القمح الكندي الصلب 
بني القمح و % عدم وجود فروق معنوية بني القمح البلغاري والقمح األدلاين من ناحية ، 5أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 

 ود فروق معنوية بني بقية االصناف.،ووجالروسي والقمح الكندي من الناحية األخرى 
 

 القمح قيد الدراسة عيناتفي  بالجرام متوسط وزن األلف حبة(: 3جدول )
 

 المواصفة المعياري اإلحراف ±وزن األلف حبة عينات القمح
 لم يذكر a 42.29±0.99 طري –ألماني 
 لم يذكر a 42.71±1.75 طري –بلغاري 
 لم يذكر b 47.27±1.72 طري –روسي 
 لم يذكر b 47.70±2.46 صلب –كندي 

 
 ادلعياري . االحنراف±* البيانات سبثل ادلتوسط احلسايب 

 .% 5بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية  دال يوج* ادلتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف 
 لقمح الدقيق . 2005لسنة  231* ادلواصفة القياسية الليبية رقم 

 
دلهمة يف تقييم م لقمح الدقيق فلم تتطرق ادلواصفة لوزن األلف حبة رغم أنو من ادلعايريا 2005لسنة  231بالنسبة للمواصفة القياسية الليبية رقم  

تقييم القمح  وىو مؤشر يعرب عن ناتج الدقيق ويعتمد عليو إضافة للوزن النوعي إن مل يكن بدياًل عنو من الوجهة التجارية يفجودة حبوب القمح ، 
نسبة الدقيق ادلتحصل عليها من حبوب القمح ، أي زادت نسبة اإلندوسبريم  ارتفعتومعدل إنتاجو من الدقيق ، حيث كلما زاد وزن األلف حبة كلما 

 إىل نسبة اجلنني وأغلفة حبة القمح .
 45 – 30أصناف القمح ادلختلفة يكون بني  ( من أن وزن األلف حبة يف 2005توافقت نتائج ىذه الدراسة مع ما ذكره )فضل وآخرون 

حبة ، بل أهنا يف القمح الكندي والقمح الروسي كانت أكرب من ىذا ادلعدل .  كما توافق وزن االلف حبة يف القمح البلغاري والروسي  1000جرام/
جرام ، كذلك  45.50- 38.94بني  من ان وزن االلف حبة يف صنفني من القمح الباكستاين تراوح ما ( 2015 وآخرون Iqbal) ذكره مع ما

 ( من ان وزن االلف حبة يف صنفني من القمح اليمين تراوح ما 2010ذكره )فضل وآخرون  توافق وزن االلف حبة يف القمح  االدلاين والكندي مع ما
 ج مع بقية الدراسات الختالف الصنف والظروف البيئية.،واختلفت النتائجرام  52.30- 44.47بني 
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 خصائص الجودة الكيميائية :
 نسبة الرطوبة :

 10.83،  11.36القمح األربعة وىي القمح األدلاين ، البلغاري ، الروسي والكندي بلغت  عينات( أن نسبة الرطوبة يف 4أظهرت النتائج باجلدول )
 % على التوايل . 8.93و 10.92، 

 %. 11.36%وأعلى نسبة رطوبة كانت يف القمح األدلاين  8.93كانت أقل نسبة رطوبة يف القمح الكندي   حيث
د فروق معنوية بني بقية % عدم وجود فروق معنوية بني القمح البلغاري والقمح الروسي ، ووجو 5بينت نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 

                                                                                                                                                األصناف .                        
 

 ( : متوسط نسبة )%( الرطوبة4جدول )
 

 المواصفة المعياري االنحراف±نسبة الرطوبة   عينات القمح
% 14.5اال تزيد عن  a 11.36±0.10 طري –ألماني   
% 14.5اال تزيد عن  b 10.83±0.02 طري –بلغاري   
% 14.5اال تزيد عن  b 10.92±0.06 طري –روسي   
% 14.5اال تزيد عن  c 08.93 ± 0.04 صلب –كندي   

 
 ادلعياري . االحنراف±* البيانات سبثل ادلتوسط احلسايب 

 %. 5فروق معنوية عند مستوى معنوية * ادلتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف اليوجد بينها 
 لقمح الدقيق . 2005لسنة  231* ادلواصفة القياسية الليبية رقم 

حيث أهنا  االقتصادية ودة القمح لتحديد درجة القمح وألمهيتها من الناحيةـــــتعترب نسبة الرطوبة من أىم اخلصائص الالزم تقديرىا للحكم على ج
حيدد سعر شراء القمح ، كما تكمن أمهية معرفة نسبة رطوبة القمح من حيث مدى قابليتو للتخزين  ضوئهاتعكس نسبة ادلادة اجلافة يف القمح اليت على 

 واحلفاظ عليو من عوامل التلف أثناء التخزين ومدة زبزينو وصالحيتو .
% وديكن ان تنخفض 14ن نسبة الرطوبة يف حبوب القمح تكون يف حدود أمن ( Zeleny 1971) ذكره توافقت نتائج ىذه الدراسة مع ما

ومكسيبال 3(من ان نسبة الرطوبة يف صنفي سبوز2005، وتقاربت النتائج مع ماذكره )فضل وآخرون، % يف ادلناطق اجلافة او ادلوسم اجلاف 8اىل 
 دراسات الختالف الصنف والظروف البيئية .% ، واختلفت النتائج مع بقية ال8.4العراقيني كانت 

 م لقمح الدقيق.2005لسنة  231رقم القمح األربعة قيد الدراسة ضمن حدود ادلواصفة القياسية الليبية  عيناتكانت نسبة الرطوبة يف 
 

 نسبة الرماد :
،  1.40،  1.48القمح األربعة وىي القمح األدلاين ، البلغاري ، الروسي والكندي بلغت  عينات( أن نسبة الرماد يف 5بينت النتائج باجلدول )

 % على التوايل . 1.63و  1.44
 % . 1.63% وأعلى نسبة رماد كانت يف القمح الكندي  1.40حيث كانت أقل نسبة رماد يف القمح البلغاري 

 القمح األربعة قيد الدراسة. عيناتروق معنوية بني % وجود ف5سجلت نتائج التحليل اإلحصائي عندمستوى معنوية 
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 القمح قيد الدراسة عيناتفي  (: متوسط نسبة )%( الرماد5جدول )
 

 المواصفة االنحراف المعياري ± نسبة الرماد عينات القمح
 لم تذكر a 1.48±0.012 طري –ألماني 
 لم تذكر b 1.40±0.006 طري –بلغاري 
 لم تذكر c 1.44±0.000 طري –روسي 
 لم تذكر d 1.63±0.021 صلب –كندي 

 
 ادلعياري . االحنراف±* البيانات سبثل ادلتوسط احلسايب 

 .% 5* ادلتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف اليوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية 
 لقمح الدقيق . 2005لسنة  231* ادلواصفة القياسية الليبية رقم 

 
%  ، كما  1.63( من ان نسبة الرماد يف صنف ربيعة العراقي كانت  2005ذكره )فضل وآخرون  نسبة الرماد يف القمح الكندي مع ماتوافقت 

الباكستاين  (   AS-2002) من ان نسبة الرماد يف صنف(  2015وآخرون  Iqbal) ذكره  تقاربت نسبة الرماد يف القمح االدلاين مع ما
 النتائج مع بقية الدراسات الختالف الصنف والظروف البيئية .، واختلفت %  1.50كانت 

لقمح الدقيق فلم تتطرق لنسبة الرماد يف قمح الدقيق رغم أهنا من ادلعايري ادلهمة يف تقييم  2005لسنة  231أما بالنسبة للمواصفة القياسية الليبية رقم
كمية الدقيق ادلتحصل عليو من   اخنفاضاألغلفة يف حبة القمح وبالتايل  ارتفاعإىل نسبة الرماد يف القمح يشري  ارتفاعجودة حبوب القمح ، حيث إن 

 طحن ىذه احلبوب .
 

 رقم السقوط :
 202،  406القمح األربعة وىي القمح األدلاين ، البلغاري ، الروسي والكندي بلغ  عينات( أن متوسط رقم السقوط يف 6أوضحت النتائج باجلدول )

 لى التوايل . ثانية ع 539و  339، 
 ثانية . 202ثانية وأقل رقم سقوط كان يف القمح البلغاري  539حيث كان أعلى رقم سقوط يف القمح الكندي 

     % وجود فروق معنوية بني أصناف القمح األربعة قيد الدراسة .5أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عند مستوى معنوية 
 
 القمح قيد الدراسة   عيناتفي  بالثانية السقوط(: متوسط رقم 6دول )ج
  

 المواصفة المعياري االنحراف±لسقوطرقم ا عينات القمح
 406a    350-200±8.08 طري –ألماني 
 202b 350-200±0.29 طري –بلغاري 
 339c 350-200±6.51 طري –روسي 
 539d 350-200±30.04 صلب –كندي 

 
 ادلعياري . االحنراف±* البيانات سبثل ادلتوسط احلسايب 

 .% 5* ادلتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف اليوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية 
 لقمح الدقيق . 2005لسنة  231* ادلواصفة القياسية الليبية رقم 
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يف دقيق القمح ، وىي طريقة مفيدة لتقييم جودة القمح خاصة  أميليز-تقدير رقم السقوط طريقة يعتمد عليها يف احلكم على درجة نشاط إنزمي األلفا
اط ىذا اإلنزمي بو ـــــة نشــــون درجـــد تكالقمح الذي تعرض للمطر خالل احلصـــــاحيث أن ،األصناف اليت تتعرض للظروف الرطبة قبل وأثناء حصادىا 

ات حلبيبات النشا ، ويف ـــاإلنزدي سينتج رغيف ذو لب لزج بسبب مهاجــمـةايل ملحوظة بدرجة كبرية والذي بدوره يؤدي إىل خفض رقم السقوط وبالت
 حالة عدم تواجد ىذا اإلنزمي أو تواجده بنسبة بسيطة سينتج رغيف جاف وغري مقبول لدى ادلستهلك . 

بني  من القمح احمللي وادلستورد تراوحت ما( من ان رقم السقوط يف شبانية اصناف  2005ذكره ) جدعان وآخرون  توافقت نتائج ىذه الدراسة مع ما
من ان الدرجة ادلثلى لرقم السقوط ( Selefaraj et al 1986)  ذكره ثانية ، كما توافق رقم السقوط يف القمح البلغاري مع ما 580 -228

 ، واختلفت النتائج مع بقية الدراسات الختالف الصنف والظروف البيئية .ثانية  250 -200ىي مابني 
م لقمح الدقيق ، حيث كان القمح 2005لسنة  231واصفة القياسية الليبية رقم ادلالقمح األربعة ضمن حدود  عيناتد كان رقم السقوط يف وق

 ثانية من أقماح الدرجة الثانية ، أما القمح البلغاري 339ثانية من أقماح الدرجة األوىل والقمح الروسي  539ثانية والقمح الكندي  406األدلاين 
 ثانية فكان من أقماح الدرجة الثالثة . 202

 
 الخالصة: 

األربعة ،،وعدم وجود فروق معنوية بني القمح الروسي  االقماح. أظهرت النتائج وجود فروق معنوية لنسبة الشوائب الكلية ، الرماد ورقم السقوط بني 
يف الوزن النوعي ،، وبالنسبة لوزن االلف حبة عدم وجود فروق معنوية بني القمح البلغاري واالدلاين من  االقماحوالكندي ووجود فروق معنوية بني بقية 

،، وعدم وجود فروق معنوية يف نسبة الرطوبة بني القمح  االقماحجهة ،وبني القمح الروسي والكندي من جهة اخرى ، ووجود فروق معنوية بني بقية 
 . االقماحق معنوية بني بقية البلغاري والروسي ، ووجود فرو 

واصفة القياسية . ومن نتائج ىذه الدراسة ان نسبة الشوائب الكلية ، متوسط الوزن النوعي ، نسبة الرطوبة ورقم السقوط كانت مطابقة دلا ىو وارد يف ادل
يف ادلواصفة ادلذكورة رغم امهيتها كوهنما من ادلعايري لقمح الدقيق ، اما بالنسبة لوزن االلف حبة ونسبة الرماد فلم ترد  2005لسنة  231الليبية رقم 

 ادلهمة يف تقييم جودة حبوب القمح.
 

 التـــــوصيـــات :
لقمح الدقيق حبيث تتضمن وزن األلف حبة ونسبة الرماد لقمح الدقيق ،حيث  2005لسنة  231ربديث ادلواصفة القياسية الليبية رقم  .1

 قييم القمح ادلستخدم يف صناعة الدقيق.أهنما من معايري اجلودة ادلهمة يف ت
 .اجليدة واليت تتوفر فيها معايري اجلودة العالية من حيث ناتج الدقيق وصفاتو التصنيعية  االقماح. استرياد  .2
ادلستخدمة يف إنتاج الدقيق يف ادلطاحن الليبية حبيث تشمل عدد أكرب من ادلصانع  االقماحإجراء ادلزيد من الدراسات والبحوث فيما خيص  .3

 .االقماحو 
 

 :   المراجع
. الصــــــــفات التكنولوجيــــــــة حلبــــــــوب احلنطــــــــة الزراعيــــــــة العراقيــــــــة . رللــــــــة زراعيــــــــة فصــــــــلية . وزارة الزراعــــــــة . العــــــــراق.  1994العــــــــني ، ر.م .  أبــــــــو -1

 . 25-24، ص  1العدد 
 األردن . –مطابع الفنار  -. ادلركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي 4. قمح اخلبز . نشرة إرشادية رقم  2014اخلطيب ، أ .  -2
ـــــــــــوطين للمواصـــــــــــفات وادلعـــــــــــايري القياســـــــــــية . -3 ـــــــــــة رقـــــــــــم "2005ادلركـــــــــــز ال لقمـــــــــــح الـــــــــــدقيق  2005" لســـــــــــنة 231. ادلواصـــــــــــفة القياســـــــــــية الليبي

 _طرابلس_ليبيا.
ـــــــاجح  -4 ـــــــة . مـــــــدى مالئمـــــــة  1988، م . الن ـــــــاجاصـــــــناف القمـــــــح احمللي ـــــــة الزراعـــــــة  إلنت ـــــــة . كلي اخلبـــــــز .رســـــــالة ماجســـــــتري .قســـــــم علـــــــوم االغذي

 .جامعة طرابلس . ليبيا .
ــــــــق القمــــــــح احمللــــــــي  2005جــــــــدعان ، ح . م ، عكاشــــــــو ، أ . أ . والويفــــــــو ، م . ع .  -5 ــــــــة لــــــــبعض أصــــــــناف دقي .دراســــــــة الصــــــــفات الكيميائي

 . 373-367ادلؤسبر الوطين الثالث للتقنيات احليوية .سبها . ليبيا . يف ليبيا . ومقارنتها بالدقيق ادلستورد 
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