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 مبسحوق قشور املوز يف تصنيع الكيك املختربي دقيق القمحاثر استبذال 
 ودراسة خواصه النوعية واملايكروبية 

 الحافظعبدالرحمن  عمياء سعد أ.م. 2                       شيماء فاضل وشاح ،1
 االقتصاد المنزلي/ كمية التربية لمبنات/ جامعة بغدادقسم 

E-mail: Shaimaa.Fadel1210a@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

  الخالصة 
بكميات كبيرة أثناء  ت الثانوية  التي تتراكمتعتبر قشور الفاكية والخضروات من المنتجا

تراكم والخضروات المختمفة  والتي تعتبر جًزءا ميما  من النظام الغذائي الجيد.  و   معالجة الفاكيو
ىدفت الدراسة الحالية الى استغالل مثل مشكمة خطيرة ، حيث  ليا تأثير ضار عمى البيئة ، ي القشور

لقمح القشور لرفع الجودة والقيمة الغذائية واطالة العمر الخزني لممنتج الغذائي باستبدال دقيق ا
 T0 %( وشممت الدراسة ثالث معامالت  20، 10،  0بمسحوق قشور الموز بنسب مختمفة  ) 

  T2 و % ٓٔتتكون من المواد االساسية مع استبدال بنسبة   T1االساسية  معاممة السيطرة و 
 :  النتائج  تشيرو   .%ٕٓتتكون من المواد االساسية مع استبدال بنسبة  

، ، والقمويدات  ، الفالفونيداتالفينوالت )  المجفف يحتوي عمى المواد الفعالةقشور الموز ان مسحوق 
ممغم .16  ) 5 , 6.5 , 6.2 , 9.2 ,  20.5عمى التوالي ) حيث بمغت (  Cوفيتامين التانينات 

 غم ٓٓٔ/
و    %( ٜٜ.ٜٛ,    ٜٜ.ٚٙ,  ٜٜ.ٙ٘, ٜ٘.ٕٗ, ٜٛ.ٕٗبمغهههههت ) لالكسهههههدة فعاليهههههو مضهههههادة  ولهههههو

اظيرت نتائج الفحوصات الكيميائية ان مسحوق القشور المجفف يحتوي عمهى البهروتين والرمهاد والهدىن 
       ( %13.223)    وبمغت نسبة االلياف 

وكالسههيوم ( وصههوديوم العناصههر المعدنيههة التاليههة  ) زنههك وحديههد ومغنيسههيوم وبوتاسههيوم  ويحتههوي عمههى 
نمو الخمهائر واالعفهان فهي منهتج   التاثيرعمىولو فعاليو في   ((Kفي    %  3850 (واعمى نسبة بمغت

كممهها زادت نسههبة  اسههتبدال مسههحوق القشههور  T2وT0ظيههرت فروقههات معنويههة بههين المعاممههة  اذ  الكيههك
 تج زادت مدة الحفظ المنفي 
ولهيس  , Staphylococcus , Pseudomonasان مستخمص قشور الموز لهو فعاليهو ضهد بكتريها و  

بينههت النتههائج ان الههوزن  فههي جميههع معههامالت الكيههك  يههزداد مههع زيههادة و   E.coliضههد بكتريهها  لههو تههاثير
 االلياف . وجود مع زيادة نسب االستبدال  بسبب الستبدال وان االرتفاع والحجم يتناقصنسب ا
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 من مقاربةاعمى نسبة تقييم و ( T1)  معامالت الكيك فقد حصمت المعاممة فيما يخص التقييم الحسي ل
تعتبر طريقة فعالة وواعدة و تفتح آفاًقا  لك فإن استخدام مسحوق قشور الموزعينة السيطرة.. لذ نتائج

  جديدة في مجال تدعيم منتجات المخابز والمنتجات الغذائية  .
: مسحوق قشور الموز ، مركبات فعالة , منتج الكيك المختبري  ، التقييم الحسي  الكممات المفتاحية

 :  المقدمة.
 ُتعد التغذية ركيزة أساسية في الحياة والصحة والتنمية طوال عمر اإلنسان،

مرحمة الطفولة من المراحل العمرية الميمة في المجتمع وأمرًا ميمًا لضمان نموىا عد وتُ 
احد  الثمار االكثر  الموزتعتبر ثمرة  (ٔ) الطبيعي وحمايتيا من أمراض سوء التغذية

ىو فاكية تحتوي عمى الكربوىيدرات والفيتامينات والمعادن   انتاجا واستيالكا في العالم
محتوي ثمار   (  ٕا العديد من الفوائد الصحية ) ومركبات مضادات األكسدة التي لي

 الموز من البروتين يعتبر منخفضا إال أن قابميتو لميضم تعتبر عالية مما يزيد االستفادة
كذلك يعتبر الموز مصدرا مناسبا لمكالسيوم والحديد واليود والنحاس والمنجنيز  منو.

والزنك والكوبالت. وغني بدرجة معتدلة من البوتاسيوم والمغنسيوم والصوديوم والفسفور. 
ثمار الموز تعتبر ممين نظرا الحتوائيا عمى البكتين ولو تأثير في التغمب عمى 

 اضطرابات القولون 
من الوزن اإلجمالي لمفاكية  عبارة عن مركب   %  40يمثلوز قشر الماما 

يمكن استخدامو كمصدر غذاء وظيفي. قشر الموزاالخضرىو  معدني نشط بيولوًجيا
مصدر غني بالمركبا ت الفينوليو مقارنة بالقشور الناضجة التي تعمل كمضادا ت 

ي من البوليفينول لألكسدة ، وتحمي من أمراض القمب والسرطان بسبب محتوا ىا العال
   (ٖ) .والكاروتينا ت والمركبات  النشطة

و قشر الموز عبارة عن نفايات طعام منزليو وصناعيو يتم التخمص منيا 
عالوة عمى ذلك فان ىذه  المخمفات تصبح مصدرا   بكميات كبيرة في الطبيعة  .

ألنيا ال تستخدم فعًميا ألي غرض تجاري  وتؤدي ىذه النفايات العضوية الرطبة  لمتموت
 .     الستغاللياإلى اإلضرار بالبيئو في النياية، وبالتالي يجب اكتشاف حمول 
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بمسحوق قشور  مدعممنتج غذائي صحي  تصنيع  الحالية الدراسة   ىدفت لذا
فحص الخصائص . و ٝ  ( 20،  10،  0الموز المجففو بنسب استبدال مختمفة  )

ومضادات االكسده والمواد الفعالة  والعناصر المعدنية لمسحوق قشور الموز   النوعية
دراسة الفعالية التثبيطية لمستخمص قشور الموز  و ولممنتج المدعم  كمكون وظيفي
 عمى بعض االحياء المجيريو. 

 المواد وطرق العمل : -2
 جمع وتحضير العينات : ٔ-ٕ
جمعت ثمار الموز من االسواق المحمية ، غسمت الثمار جيدًا إلزالة االتربة        

والشوائب ثم عزلت القشور عن المب وتم تقطيعيا بواسطو سكين معقمو الى قطع 
 .صغيره 

 : تحضير مسحوق القشور   2- 2
باليواء الساخن بدرجو  لغرض تجفيفيا المقطعة في جياز التجفيفقشور ال وضعت
(  لحين جفافيا تماما، ثم طحنت القشور المجففة ٗساعو ) ْٕٗم  لمده ٓٙحراره 

( ثم مررت خالل منخل ذي فتحات  Sayonaباستخدام طاحونة كيربائية منزلية نوع  )
ممم ( لمحصول عمى مسحوق متجانس، تم بعدىا تعبئة مسحوق القشور في  ٘.ٓ) 

ب التموث والرطوبة، وحفظت في مكان مظمم بعيدا عن ضوء عمب محكمة الغمق لتجن
   الشمس لحين االستخدام

 المواد األولية المستعممة النتاج الكيك: 2-3
 ( تركي المنشأ BESLER UN: استعمل طحين الحنطة االبيض نوع )الطحين 

 ( زبده نباتيو تركي المنشأ. ONA:  استعمل زبد نوع  )  الزبد
 : تم الحصول عمى البيض الطازج من االسواق المحميو  البيض
 : تم استعمال الحميب المجفف نوع  )المدىش( عماني المنشأ. الحميب

 ( عراقي  المنشأ.Kentonتم استعمال ذرور خبيز نوع ) ذرور الخبيز:
 ( عراقي المنشأ. Kenton: )الفانيال( تم استعمال المنكيات من نوع ) المنكهات

 : تم استخدام الممح من نوع ) المنصور( عراقي المنشأ . الممح
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 : الكيك إعداد طريقة  2-4
 المقدار المستعمل في اعداد الكيك : 2-4-1
 مممتر حميب  ,  50غم زبد ،  55غم بيض ,  85غم سكر،  85غم طحين ,  100 

 .غم فانيال  0.6غم ممح  ,  1.0غم بيكنك باودر  , 3.8
( حسههب الطريقة التي Cakeتهم تصنيع منتج الكيهك )   طريقة العمل : 2-4-2

تم خمط البيض والزبد والفانيميا الى ان يصبح خميط متجانس بعدىا تم 5) ذكههرىا )
-5اضافو مسحوق السكر  الى المزيج السابق ويخمط مًعا باستخدام آلة الخفق  لهمدة  

تم إضافة ىذا الخميط دقائق.  بعد ذلك تم خمط الدقيق ومسحوق الخبز سويا.  10
 3تدريجيًا إلى الخميط السابق ومن ثم اضافو الحميب , يحضر الخميط  ويخفق لمدة 

عند درجو حراره  مدىوندقائق بماكينة الخفق  بسرعة منخفضة. ثم وضع الخميط بقالب 
دقيقة ، مع مالحظة عدم فتح الفرن قبل انتياء مدة الخبيز.  35درجة مئوية لمدة  180

 عمى ووضع في حافظة بالستيكية وحفظوترك ليبرد لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة 
  الجراء االختبارات والتقييم الحسي عميو حراره الغرفو درجة

 المعامالت المستعممة في البحث :  2-4-3
T0 :  تتكون من المكونات االساسية  فقط دون اي اضافة مسحوق القشور وتعد ىذه

 معاممة السيطرة .
T1 :   من طحين القمح بما ٓٔتتكون من المواد االساسية مع استبدال بنسبة %

 . يساويو من مسحوق قشور الموز المجفف
T2  :  بما  % من طحين القمحٕٓتتكون من المواد االساسية مع استبدال بنسبة

 . يساويو من مسحوق قشور الموز المجفف
ق قشور الموز المجفف ومنتج فحص وتقدير المواد الفعاله في  مسحو 5 -2

 :الكيك
تم تقدير المحتوى الكمي لمتانينات وفق تحديد المحتوى الكمي لمتانينات :  2-5-1

 (     ٙماورد في المصدر  ) 
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: تم تقدير المحتوى الكمي لمقمويدات تحديد المحتوى الكمي لمقمويدات   2-5-2
 ( .ٚبحسب الطريقو  التي في المصدر )

: تم تقدير المحتوى الكمي لمفينوالت وفقا تحديد المحتوى الكمي لمفينوالت    2-5-3
 . (ٛلما ورد  في المصدر )

: تم تقدير المحتوى الكمي لمقمويدات تحديد المحتوى الكمي لمفالفونيدات    2-5-4
 (ٜريقو  التي في المصدر )حسب الط

 :الفحوصات الكيميائية في  مسحوق قشور الموز المجفف ومنتج الكيك   2-6
تم تقدير نسبة الرطوبة بحسب الطريقو  التي في تقدير نسبة  الرطوبة  :    2-6-1

 (  ٓٔالمصدر )
تم تقدير نسبة الرماد وفقا لما ورد  في المصدر تقدير نسبه الرماد :     2-6-2
(11. ) 
: قدرت نسبة البروتين حسب الطريقة التي في  تقدير نسبة البروتين  2-6-3

( باستعمال جياز كيمدال واستخرجت نسبة البروتين بضرب النسبة  ٓٔالمصدر   ) 
. وتحسب نسبة البروتين 6.25المئوية لمنتروجين في النموذج في معامل التحويل البالغ 

 حسب المعادلة االتية .
/  6.25  × 0.014 ×العيارية  × المستهمك  HClوتين % = حجم نسبة البر 

 100  ×وزن العينه      
: قدرت نسبة الدىون حسب الطريقو  التي في المصدر  تقدير نسبة الدهون  2-6-4
 (ٔٓ . ) 
باستعمال المعادلة التالية   :  قدرت نسبة الكاربوىيدرات تقدير الكربوهيدرات:  ٘-2-6

 ( ٕٔحسب المصدر) 
 ) الرطوبة + الرماد  +  البروتين + الدىن ( % -ٓٓٔالكاربوىيدرات % = 

: : تم تقدير نسبة االلياف وفق الطريقو  التي في  تقدير نسبة االلياف  2-6-6
 ( .  ٓٔالمصدر )  
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تم تقدير نسبة العناصر المعدنية التاليو وىي  ) تقدير العناصر المعدنيه  :   2-7
الحديد , الكالسيوم , والمغنيسيوم , الزنك , الصوديوم ( في  مسحوق قشور الموز 

(  وحسب  (Atomic Absorptionالمجفف ومعامالت منتج الكيك  باستخدام تقنية  
 (  ٖٔالطريقو  التي في المصدر )

دة  لمسحوق قشور الموز المجفف ومعامالت تقدير الفعالية المضادة لألكس  2-8
 : منتج الكيك 

 (٘ٔ( ) ٗٔتم تقدير الفعالية المضادة لألكسدة  حسب المصدر ) 
تقدير الفعالية التثبيطية لممستخمص الكحولي لمسحوق قشور الموز المجفف   2-9

 في  عدد من العزالت البكتيرية :
( في دراسة well diffusion methodاستخدمت طريقة االنتشار بالحفر )

الفّعالية التثبيطية لممستخمص الكحولي لمسحوق قشور الموز المجفف  عمى عزالت 
 Pseudomonas aeruginosa ,  E. coli , Staphylococcus  البكتريا

aureus ( ٙٔوحسب الطريقو  التي في المصدر . ) 
 لمعامالت منتج الكيك خالل المدد الخزنية المختمفة . االختبارات المايكروبية  2-11

لمكشف عن االعفان والخمائر ، تم نقل  PDAأستخدم وسط اگار البطاطا دكستروز  
واحد مميمتر من التخفيف الى طبق بتري، وصب وسط اگار في اطباق بتري المعقمة  

 ٕٛ - ٕ٘رة و تركت حتى يتصمب الوسط ثم قمبت األطباق وتم حضنيا ، بدرجة حرا
 يوم وتم عد المستعمرات النامية. ٘ - ٖم لمدة 

 التقديرات الفيزيائيه لمعامالت منتج الكيك  :  2-11
 :  تم استخدام ميزان رقمي لقياس وزن عينات الكيك. وزن الكيك 2-11-1
 : تم قياس ارتفاع الكيك باستخدام المقياس .  ارتفاع الكيك 2-11-2
: تم تحديد حجم الكيك بطريقة إزاحة الحبوب تم ملء وعاء   حجم الكيك  2-11-3

عميق بحبوب  الدخن النظيفة وتم تسويتو. تم سكب الحبوب ووضع الكيك . تم إعادة 
من خالل قياسيا  ملء الوعاء بالحبوب وتسويتيا. تم أخذ الحبوب الزائدة كحجم لمكيك

 cylinderب 
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   (ٛٔ( , )ٚٔحسب الطريقة التي في المصدر ) 
تمت عممية التقييم الحسي الخواص الحسية  لمنتج الكيك المختبري :  2-12

لمعامالت منتج الكيك من قبل عشرة مقيمين لتقييم جودة واستساغة الكيك المنتج من 
حيث لون المب , الرائحة , المسامية , المظير الخارجي , النكيو , المممس , التقبل 

 ( .ٜٔالعام  حسب  المصدر ) 
 ئج والمناقشة : النتا -3
 فحص المواد الفعالة : -1

( نتههههائج  المههههواد الفعالههههو لمسههههحوق قشههههور المههههوز المجفههههف ٔيبههههين الجههههدول  رقههههم )  
والتههههي تشههههمل الفينههههوالت والفالفونيههههدات والقمويههههدات والتانينههههات  ومعههههامالت منههههتج الكيههههك 

نسهبة الحيهث بمغهت ,  المهواد الفعالهة و يتضح احتواء مسحوق القشور عمى  Cوفيتامين 
و تشههههير %( ٘.ٙٔ , ٘.ٙ ,ٕ.ٙ,  ٕ.ٜ,  ٘.ٕٓ) فههههي مسههههحوق القشههههور عمههههى التههههوالي

فهي  (P<0.05)داللهة نتائج التحميل االحصائي الهى وجهود ارتفهاع معنهوي عنهد مسهتوى  
بمغهههت نسهههبة المهههواد الفعالهههة  فهههي حيهههث  نسهههبة المهههواد الفعالهههة فهههي معهههامالت منهههتج الكيهههك

مقارنهة %  ٜٜ.ٓٔ, ٜٗ.ٛ,  ٜٜ.ٚ,  ٜ٘.ٔٔ,  ٕٛ.ٙٔ عمى التهوالي  (T2معاممة ) 
,   ٜٕ.ٖ,    ٜ٘٘.ٙ,  ٓ.ٛ( حيههههث بمغههههت عمههههى التههههوالي ) (T0مههههع معاممههههة السههههيطرة 

(  (T2 ,T1 نالحهظ زيههادة نسههبة المهواد الفعالههة فههي المعهامالت اذ %(  ٜٔ.ٗ, ٜٕ.ٗ
وىهههذا  T2كممههها زادت نسهههبة اإلسهههتبدال بمسهههحوق القشهههور و يرتفهههع التركيهههز فهههي المعاممهههة 

 . القشور عمى المركبات الفعالة راجع أساسا الى احتواء
 جهودة تحسهن الهى بهالطبع يهؤدي القشهورمهن مسهحوق   بنسهب القمهح دقيهق تهدعيمان 

( أي أن ىنالك فرصة جيهدة لالسهتفادة مهن   ٕٓوىذا يتفق مع ماذكره )  الدقيق  ونوعية
ات المخبوزة باعتباره مصدر ىذه المواد في استعمال مسحوق قشور الموز لتدعيم المنتج

  غني بالمركبات الفينولية  و غير مكمف. 
( فحص المواد الفعالهه لمسهحوق قشهور المهوز المجفهف  ومعهامالت منهتج 1جدول ) 
 الكيك  :
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 TPC المعامالت
 (mg / 100 gm ) 

TFC  
( mg / 100 gm ) 

T . alkaloid   ( 
mg/100gm ) 

T . tannin        
( mg/100 gm ) 

Vit C               
(mg/100 gm ) 

مسحوق قشور 
 الموز

20.5 ±0.71 9.2 ±0.56 6.2 ±0.57 6.5 ±0.25 16.5 ±0.87 

T0 8.0 ±0.52 6.559 ±0.27 3.29 ±0.15 4.29 ±0.18 4.19 ±0.22 
T1 12.2 ±0.75 9.39 ±0.61 5.89 ±0.17 6.29 ±0.25 8.59 ±0.38 
T2 16.28 ±0.61 11.59 ±0.52 7.99 ±0.26 8.49 ±0.30 10.99 ±0.42 

( *P≤0.05.) 

% ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0إذ تمثل العينة األرقام تمثل معدل لثالث مكررات، 
  %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ) T2%طحين(،  ٜٓقشور موز +

TPC  ، محتوى الفينوالت الكمي :TFC  نيدات الكميفو : محتوى الفال  ,: T . 
alkaloidالكمية القمويدات ,: T . tannin  , التانينات الكميةVit C  فيتامين :C . 

 الفحوصات الكيميائية :  -2
( إلى التركيب الكيميائي  لمسحوق قشور الموز ولمعامالت  ٕيشير الجدول رقم ) 

والتي تشمل البروتين والدىون والرطوبو والرماد وااللياف والكاربوىيدرات منتج الكيك 
,  ٙ.٘, ٜ.ٔ, ٗٔ.ٜ,  ٓ٘.ٓ)  القشور عمى التوالي  والتي بمغت في مسحوق

عند مستوى داللة وقد تباينت مع وجود فروق معنوية %( ٙٛ.ٕٛ, ٖٕٕ.ٖٔ
(P<0.05  ) يالحظ من الجدول ازدياد في نسبة  البروتين والدىون والرطوبة والرماد

معاممة ( بازدياد نسب االستبدال مقارنة مع T2  ,T1)   وااللياف في المعامالت 
,   ٗٔ.ٕٓ,   ٜ.ٗعمى التوالي ) T2( اذ بمغت النسب في معاممة T0السيطرة )
التي بمغت عمى T0 % ( ، بالمقارنة مع معاممة السيطرة  ٜ.ٗ,  ٛٗ.ٕٔ,  ٕٙ.ٕٕ
%(  أما نسبة  3.19,  10.12,   22.00,       15.37,      4.4التوالي ) 

 ٕٕ.ٓٗب االستبدال اذ وصمت الى )الكاربوىيدرات فقد سجمت إنخفاضا بازدياد نس
  (  %ٖٕ.ٛٗالتي بمغت  )   T0مقارنة مع معاممة السيطرة   T2%(  في المعاممة 

بسبب زيادة كمية األلياف المضافة يؤدي لزيادة في كمية الماء المرتبط مع العينة مما 
 يؤدي لخفض كمية الطاقة في المنتج النيائي
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والرماد والدىن وااللياف مرتفعة في قشور الموز الرطوبة ان  نسبة  ) 21)ذكر
 . القمح بدقيق  مقارنة

(  ان  التدعيم بمسحوق قشور الموز يؤدي الى زيادة  القيمة  ٕٕوىذا ما اكدتو دراسة )
الغذائية لممنتجات  و ىناك اىتمام من المستيمكين بالمنتجات الغذائية الوظيفية  الغنية 

بالفيتامينات والمعادن واألحماض الدىنية غير المشبعة والمواد النشطة بيولوجًيا 
 واأللياف بسبب صحة المستيمك .

لمسههحوق قشههور المههوز المجفههف ومعههامالت الفحوصههات الكيميائيههة ( 2جههدول رقههم )
 منتج الكيك  :

 نسبة االلياف نسبة الرماد نسبة الرطوبة نسبة الدىون نسبة البروتين المعامالت
نسبة 

 الكاربوىيدرات

مسحوق 
 موزقشور ال

0.50 
±0.08 

9.14 ±0.57 1.9 ±0.07 5.6 ±0.42 
13.223 
±0.57 

82.86 
±3.51 

T0 4.4 ±0.33 
15.37  
±0.63 

22.00 ±1.07 
10.12 
±0.74 

3.19 ±0.08 48.23 
±1.86 

T1 4.7 ±0.26 
18.52 
±094 

22.18 ±1.35 
11.24 
±0.65 

3.81 ±0.12 43.36 
±1.55 

T2 4.9 ±0.24 
20.14 
±0.85 

22.26 ±1.06 
12.48 
±0.57 

4.09 ±0.24 40.22 
±2.52 

( *P≤0.05.) 

% ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0إذ تمثل العينة األرقام تمثل معدل لثالث مكررات، 
  %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ) T2%طحين(،  ٜٓقشور موز +

 العناصر المعدنية : -3
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( فحوصات العناصر المعدنية لمسحوق قشور الموز ٖيوضح الجدول  رقم  )
الحديد، والمغنيسيوم والبوتاسيوم المجفف ومعامالت منتج الكيك  والتي تشمل الزنك و 

بين   (P<0.05وتشير النتائج الى وجود فروق معنويو )  والصوديوم والكالسيوم
حيث بمغت نسبة العناصر المعدنية في مسحوق القشور المجفف عمى  المعامالت
يالحظ من خالل النتائج  10,  50 %  )   , 270 , 3850,    2.6,  1.5التوالي )

حيث بمغت نسبة العناصر  ,T1    ( T2)           ارتفاعا واضح في المعامالت 
  ٜ٘.ٛٛ,  ٛ٘.ٙٙ,  ٔٔ.ٕ,   ٗٗ.ٕعمى التوالي )    T2المعدنية في معاممة 

,  ٛٛ.ٔ,  ٛٙ.ٔالتي بمغت    )  T0(  مقارنة مع معاممة %  ٙ.ٕٚ,    ٜ.ٛٗٔ,
( يتضح من ذلك ان استبدال دقيق القمح % ٘.ٖٙ,  ٙ.ٖٗٔ,  ٜٔ.٘ٗ,  ٛ٘.ٕٔ

المنتج من دى الى تحسين محتوى بنسب مختمفة من مسحوق قشور الموز المجفف أ
 . الضرورية  العناصر المعدنية

ويحوي عمى  المعدنية شور الموز غني بالعناصرقان مسحوق   ( ٖٕ) اكدت دراسة 
نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم  اعمى من دقيق القمح وان استبدال 

 دقيق القمح بمسحوق القشور يؤدي الى زياده القيمة الغذائية لممنتجات .
( تقدير العناصر المعدنيه لمسحوق قشور المهوز المجفهف ومعهامالت منهتج 3جدول )

 الكيك  : 
           

 العناصر
 
 المعامالت

 Znزنك 
(ppm ) 

 Feحديد 
(ppm ) 

مغنيسيوم 
Mg      

(ppm ) 

 Kبوتاسيوم 
(ppm ) 

 Naصوديوم 
   (ppm ) 

 Caكالسيوم 
(ppm ) 

مسحوق قشور 
 الموز المجفف

1.5 ±0.08 2.6 
±0.11 

270 ±12.8 3850 ±245.1 10 ±0.63 50 ±2.48 

T 0 1.68 ±0.06 1.88 
±0.10 

12.58 
±0.73 

45.91 ±2.6 143.6 
±7.4 

63.5 
±2.5 

T1 
1.89 ±0.08 1.98 

±0.13 
30.28 
±1.5 

65.98 ±2.9 145.6 
±6.1 

66.5 
±2.9 
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T2 
2.44 ±0.12 2.11 

±0.15 
66.58 
±2.37 

88.95 ±3.7 148.9 
±6.4 

72.6 
±3.2 

( *P≤0.05.) 

% ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0إذ تمثل العينة األرقام تمثل معدل لثالث مكررات، 
 %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ) T2%طحين(،  ٜٓقشور موز +

 : الفعاليه المضادة لالكسدة -4
( النسبة المئوية لمنشاط الكابح لمجذور الحرة في مسحوق قشور ٗيوضح الجدول )      

وتشير النتائج وجود  الموز المجفف ومعامالت منتج الكيك المضاف ليا نسب مختمفة
حيث بمغت النسب المئويو لنشاط كبح  (P<0.05فروق معنويو عند مستوى داللة ) 

  ٜٜ.ٙ٘, ٜ٘.ٕٗ, ٜٛ.ٕٗالجذور الحره في  مسحوق قشور الموز عمى التوالي ) 
,  ٕٓٔ,  ٓٙ,   ٖٓ   )    في التراكيز المختمفو(  % ٜٜ.ٜٛ,    ٜٜ.ٚٙ,

٘ٓٓ,ٕ٘ٓ ) PPM  وبمغتالتركيز   النشاط الكابح بزيادة  ارتفاع في  يالحظ كما 
, ٜٙ.ٖٖ, ٜ٘.ٚٔ)                      عمى التوالي T2في معاممة  نسبة النشاط

               بمغت عمى التوالي  T0مقارنة مع معاممة السيطرة  %(ٜٗ.ٔٙ, ٜ٘.ٓ٘, ٜ٘.ٕٗ
الموز  تعتبر  ( ويتضح ان  قشور%ٜٛ.ٜٗ ٜٛ.ٖ٘,  ٜٜ.ٕٙ, ٜٜ.ٛٔ, ٜ٘.ٔٔ) 

مصادر قوية لمضادات األكسدة الغذائية النيا تحتوي عمى عدد من المركبات الفينولية . 
 (ٕٗ والمواد المضادة لألكسدة تساعد في أطالة عمر األغذية. وىذا ما أكدتو دراسة  )

أن  دمج مسحوق القشور المجفف في االغذيو تعمل كمواد حافظة طبيعية مضادة 
يقتصر في المحافظة عمى جودة األغذية بل يمتد إلى إطالة مدة الحفظ  لالكسدة  ال

وكما يالحظ فيو إرتفاٌع لألغذية، وكذلك التقميل من المفقود من  قيمة المواد الغذائية  . 
 في النشاط الكابح لممستخمص مع زيادة التركيز،
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مجفف تقدير الفعالية المضادة لألكسدة  لمسحوق قشور الموز ال(  4جدول )
 ومعامالت منتج الكيك : 

DPPH %    
 المعامالت

30 ppm 60 ppm 120 ppm 250 ppm 500 ppm 

مسحوق قشور 
 الموز

24.89 ±1.08 42.59 ±2.66 56.99 ±2.47 67.99 ±2.15 89.99 ±3.02 

T0 11.59 ±0.57 18.99 ±0.76 26.99 ±1.42 35.89 
±1.365 

49.89 ±2.71 

T1 13.69 ±0.52 24.89 ±1.25 33.69 ±1.06 41.59 ±2.15 53.99 ±2.68 
T2 17.59 ±0.64 33.69 ±1.58 42.59 ±2.51 50.59 ±2.73 61.49 ±2.97 

( *P≤0.05.) 
% ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0إذ تمثل العينة األرقام تمثل معدل لثالث مكررات، 

 %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ) T2%طحين(،  ٜٓقشور موز +
 التثبيطيه لممستخمص الكحولي لقشور الموز المجفف الفعاليه  -5

( الفعاليههههو التثبيطيههههو لممسههههتخمص الكحههههولي لقشههههور المههههوز ٘يوضههههح الجههههدول رقههههم )
% ( عمههى ٓٓٔ,  ٓ٘, ٕ٘المجفههف فههي عههدد مههن العههزالت البكتيريههة لمتراكيههز المختمفههة )

اذ تفيد نتهائج التحميهل االحصهائي الهى وجهود فهروق معنويهة التوالي عمى عزالت البكتريا  
فهههي الفعاليههههة التثبيطيهههة لممسهههتخمص الكحهههولي لقشههههور   (P<0.05)عنهههد مسهههتوى داللهههة 
 Staphylococcus aureusبمغت نسبة التثبيط ضد بكتريا اذ  الموز في نمو البكتريا

( ٗ.ٕٔلتثبههيط %  اعمههى نسههبة تثبهيط  وبمههغ قطههر آٓٔلمسهتخمص قشههور المههوز بتركيهز
ممم  في حين لم يظير  ٗ% فقد بمغ قطر التثبيط  ٓ٘ممم( وبمغت اقل نسبة في تركيز 

%  اي تههههههههههههههأثير تثبيطههههههههههههههي ضههههههههههههههد بكتريهههههههههههههها  ٕ٘المسههههههههههههههتخمص الكحههههههههههههههولي لمتركيههههههههههههههز 
Staphylococcus aureu      ٓٓٔممههم عنههد تركيههز  ٜبينمهها بمههغ قطههر التثبههيط %

% بمههههغ   ٓ٘ي التركيههههز امهههها فهههه    Pseudomonas aeruginosaضههههد بكتريهههها  
%    فههي   ٕ٘ممههم  ولههم يظيرتههاثير لممسههتخمص الكحههولي عنههد تركيههز  ٕ.ٔقطههرالتثبيط 

 .Eحين لم يظير المستخمص الكحولي لمتراكيز كافة اي تهأثير تثبيطهي ضهد البكتريها   
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coli  ( ويالحهههظ عهههدم وجهههود تهههأثير مثهههبط لمسهههتخمص القشهههور عمهههى بكتريهههاE.Coli  . )
اظيههههر المسههههتخمص الكحههههولي    (25راسههههة ) ق مههههع مهههها اشههههارت اليههههو دوىههههذه النتههههائج تتفهههه

( ولهم يظيهر  Staphylococcus aureusلقشهور المهوز فعاليهو تثبيطيهة  ضهد بكتريها )
 ( . E.Coliاي تثبيط  ضد بكتريا  )

عمى البكتريا وذلك يرجع إلى احتواء قشور  مضادإن مستخمصات قشور الموز ليا تأثير 
حيث  التانينات عمى احتوائو يعزى الىوالدوبامين و  polypheonlالموز عمى الفينوالت 

 (    ٕٙ)     لبكتريا تعمل عمى تثبيط  نمو ا
  

( الفعاليه التثبيطيه لممستخمص الكحهولي لقشهور المهوز المجفهف فهي  عهدد 5جدول )
 من العزالت البكتيرية :

 ( ممم ( التثبيط اقطار

 المستخمص      تركيز
 مل/ممغم

Staphylococcus Pseudomonas E.coli          

100 12.4 ±0.74 9 ±0.63 0 ±0 
50 4.0 ±0.19 1.2 ±0.06 0 ±0 
25 0 ±0 0 ±0 0 ±0 

( *P≤0.05.) 
 األرقام تمثل معدل لثالث مكررات .

 :االختبارات المايكروبية لمعامالت منتج الكيك خالل المدد الخزنية المختمفة  -6
 العد الكمي لمخمائر واالعفان : -

( الفعالية التثبيطية لمسحوق قشور الموز ضد الخمائر ٙتبين نتائج جدول رقم )
واالعفان  في عينات منتج الكيك  واظيرت النتائج عدم ظيور نمو لمخمائر 

 (  خالل اليوم االول من الخزن  T2,T1,T0واالعفان في معامالت منتج الكيك )
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معنوية عند مستوى  قو النتائج الى وجود فر  تشيراما في اليوم الثالث من الخزن  
(    (T2, T1 ,T0في عدد الخمائر واالعفان لممعامالت    (P<0.05)داللة 

( خميو ,  اقل ٕٙ,  ٕ.ٕٚ,   ٕٜٖحيث بمغ عدد الخمائر واالعفان عمى التوالي )
 T0مقارنو مع معاممة السيطرة  بال T2خمية (  في عينة   ٕٙقيمو لمنمو بمغ ) 

خميو ( اشارت النتائج حدوث انخفاض في معدالت أعداد االعفان  ٕٜٖبمغت ) 
  والخمائر مع زياده نسب االستبدال 

عدد الخمائر واالعفان لمعامالت منتج   في اليوم السادس من الخزن ويالحظ 
خميو ( اقل   ٖٗ,   ٜٛ,  ٔ.ٛٚٗ( عمى التوالي ) T2, T1 ,T0)   بمغالكيك   

  ٔ.ٛٚٗبمغت ) T0بالمقارنو مع معاممة السيطرة   T2قيمو لمنمو في معاممة 
 خميو (

 T2عدد الخمائر واالعفان في اليوم العاشرمن الخزن لممعامالت ) ويبين الجدول
,T1,T0  ( بمغ عمى التوالي )ٖ٘ٗ  ,ٜٔ   ,ٚ .ٕٛ    خميو ( اقل قيمو لمنمو
بمغت  T0بالمقارنو مع معاممة السيطرة   T2خميو (  في معاممة   ٚ.ٕٛبمغت ) 

 خميو (  ٖٗ٘)
( بمغ النمو عمى   T0 T2,T1اما في اليوم الرابع عشرمن الخزن لممعامالت)

خميو (  في   ٖٗو لمنمو بمغت  ) خميو ( اقل قيم  ٖٗ,  ٛٓٔ,  ٖ.ٙٛٛالتوالي ) 
 خميو (   ٖ.ٙٛٛبمغت ) T0بالمقارنو مع معاممة السيطرة   T2معاممة 

وتشير النتائج الى ان  نمو الخمائر واالعفان في معامالت منتج الكيك المدعمة 
المختمفة   قميل خالل فترات الخزن  يكون T1) (T2,     بمسحوق قشور الموز 
دليل عمى إن القشور ليا تأثيرًا تثبيطيًا قويًا نتيجة  T0طرة مقارنة بمعاممة السي

 التانينات والفالفونويدات والقمويدات والفينوالتمثل الحتوائيا عمى مركبات فعالة 
التي تتداخل مع نمو الكائنات الحيو وانقساميا وليا قدرة عمى تحطيم جدران خاليا 

( الى الفعاليو ٕٚما اكدتو دراسة   )  الكائنات الحيو الدقيقو وتعطيل عمميا    وىذا
التثبيطيو  لمسحوق قشور الموز عمى نمو الخمائر واالعفان تشيرالنتائج أن قشور 
الموز  ليا نشاط مضاد لنمو الخمائر واالعفان ويمكن أن تدعم  المنتجات الغذائية 
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( ٕٛاشارت دراسة ). الصحية مثل الخبز والمعجنات لزيادة العمر الخزني  لممنتج
 Aspergillusمسحوق قشور الموز لو فعاليو تثبيطية  تجاه  الفطريات       

niger , Alternaria alternate )  ,  Aspergillus               flavus)   
ويعزى النشاط المضاد لمميكروبات بسبب وجوده المواد الكيميائية النباتية في 

 القشور وىي القمويدات والفالفونيدات  . 
: جدول العد البكتيري لمخمائر واالعفان لممعامالت خالل المدد الخزنية   6جدول 

 CFUالمختمفة  مقاسة بوحدة 
اليوم االول  المعامالت 

 من الخزن
اليوم الثالث من 

 الخزن
اليوم السادس من 

 الخزن
اليوم العاشر من     

 الخزن
اليوم الرابع عشر  من 

 الخزن
T0     
 

0 392 ±14.5 478.1 ±27.3 534 ±19.6 886.3 ±41.3 

T1  0 72.2 ±2.8 89 ±3.5 91 ±4.2 108 ±5.8 
T2  0 26 ±1.4 34 ±1.9 28.7 ±1.7 34±1.6 

 *(P≤0.05) 
% ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0إذ تمثل العينة  األرقام تمثل معدل لثالث مكررات .

:     ,   CFU  %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ) T2%طحين(،  ٜٓقشور موز +
 . تكوين المستعمرة وحده 
 :الفيزيائيه  فحوصاتال -7

( الخصائص الفيزيائية لمعامالت منتج الكيك  والتي ٚيوضح الجدول رقم )   
,  T0بالنسبة لموزن بمغت النسبة في المعامالت ) ، شممت الوزن واالرتفاع والحجم  

T1 ,T2 ( عمى التوالي )غم نالحظ حصول  ارتفاع في الوزن  345 , 354 , 335)
 الماء احتجاز عمى األلياف وترجع الزيادة في الوزن لقدرةعند زيادة نسب االستبدال 

 (ٜٕوىذا مااكدتو  نتائج  دراسة ) زداد الوزنا نسبة  األلياف زدت وكمما عالية بنسبة
عكسي نالحظ تناقص في  فيما يخص االرتفاع ان زيادة نسب االستبدال ليا تاثير

(   ٖسم  ٘.ٗ,  ٘و بمغت عمى التوالي )  T1  ,(T2ارتفاع  المعامالت  المدعمة ) 
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( يعزى ذلك الى ارتفاع نسبة االلياف ٖسم ٙ(  بمغت )  T0مقارنة مع عينة السيطرة) 
 عرقمة تسبب نتيجة إلضافة مسحوق قشور الموز التي تعد مصدرًا غنيًا بااللياف والتي 

ارتفاع المنتج ، ان زيادة نسب   في تناقص  يسبب مما العجينة  لتركيب ائيةفيزي
لزوجة العجين العاليو  بسبب انتفاخ االلياف نتيجة االستبدال تودي الى زيادة  

 (  ٖٓامتصاص الماء و التي تمنع من ارتفاع المنتج  وىذا مااكدتة دراسة )  
دريجيًا عند زيادة نسب االستبدال من فيما يتعمق بالحجم نالحظ ان الحجم يتناقص ت

سم (  573 610,( إذ بمغ الحجم عمى التوالي  ) T1)  ,T2مسحوق القشورلمعينات 
اض في الحجم ان ف( ان سبب االنخ ٖسمٓ٘ٙ( بمغ ) T0مقارنة مع معاممة السيطرة ) 

 كمية انخفاضزيادة لزوجة العجين و   نسب االستبدال  من مسحوق القشور ادت إلى
حالت دون التوسع اما زيادة  الجموتين عمى القشور دقيق احتواء لعدم نظرا الجموتين

( يشير إلى كمية اليواء التي ادت الى توسع  المنتج T0الحجم في معاممة السيطرة ) 
 (  3و زيادة الحجم وىذا ما اكده )  

 ( التقديرات الفيزيائيه لمعامالت الكيك7جدول )
 3الحجم / سم 3رتفاع  / سماال  الوزن / غم المعاممة

 
T0  22.7±335  

 
 0.32±6   31.8 ±650  

T1  25.1  ±345  
 

 0.17 ±5     26.3±610  

T2  24.9 ±354 
 

 0.12±4.5   19.8 ±573 

( *P≤0.05.) 
% ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0إذ تمثل العينة األرقام تمثل معدل لثالث مكررات 

 %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ) T2%طحين(،  ٜٓقشور موز +
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 : الحسي لمعامالت منتج الكيك المختبري التقييم -8
( نتائج التقييم الحسي لمعامالت منتج الكيك المختمفة والتي ٛيوضح الجدول )   

شممت صفة المون والرائحو  والمسامية  والمظير الخارجي والنكيو والمممس والتقبل 
 في   (P<0.05)وجود فروق معنويو  عند مستوى داللة  العام  ويتضح من الجدول

 , ٜ)                   عمى التوالي  ( بمغت القيم  (T2,T1 لممعامالت صفة المون 
 تتناقص المون قيمة أن أظيرت النتائج( ٓٔبمغت ) T0بالمقارنة مع معاممة  ) ٛ

 زيادة و لون العينات  يكون غامق ويزداد نسبيا  مع بزيادة نسب االستبدال  تدريجيا
 االستبدال  وىذا يرجع الى لون األلياف نفسيا الذي يكون أكثر قتامة . نسبة

ظيرت النتائج كما موضحة في الجدول عدم وجود فروق معنوية ) ( في P≤0.05وا 
وجود ، في حين أظيرت النتائج الى ( T0 ,T1  ,T2) صفة الرائحة بين المعامالت 

لصفة المسامية بمغت  ( T0 ,T1  ,T2بين معامالت )  (P≤0.05) فروق معنوية
كما أظيرت نتائج التقييم الحسي الى وجود فروق معنوية ( ٘.ٛ, ٜ, ٓٔعمى التوالي ) 

(P≤0.05بين جميع المعامالت لصفات المظير الخارجي والنكيو )  والمممس والتقبل
 T0من عينة السيطرة تتقارب  حيث (T1العام. كما يبين الجدول تفوق المعاممة الثانية )

 في درجات التقييم 
منتج مالمضافة ل ورقشال مسحوق إنخفاض في درجات التقييم عند زيادة تراكيز (ٖٔ اكد )

ان افضل  (ٖٓ) وقد اكد مع زيادة نسبة االستبدال تقل قيمة التقبل الحسي .  اي بمعنى
لم يختمف عن  معاممة السيطرة  من الناحيو الحسيو في اختبارات    %ٓٔنسبة استبدال 

يمكن االستفادة من قشور الخضار والفواكو كمصدر لأللياف الغذائية واضافتيا التقييم  و 
لفوائدىا إلى منتجات المخابز ألنيا تعطي قيمة غذائية مضافة إلى المنتج باإلضافة 

 .و قمة تكمفتيا سيولة الحصول عمييا  الصحية
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 ( نتائج التقييم الحسي لمعامالت منتج الكيك المختبري8جدول )
 

 العينه
 

 لون المب
 

 الرائحه
 

 المساميه
 

المظهر 
 الخارجي

 
 النكهه

 
 المممس

 
التقبل 
 العام

T0 10 
±0.0 

9.9 
±0.03 

10 ±0.0 9. 8 
±0.08 

9.8 
±0.09 

9.9 
±0.01 

9.9 
±0.01 

T1 9 
±0.07 

9. 4 
±0.10 

9 ±0.07 9.0 
±0.07 

9 
±0.11 

9.1 
±0.10 

9.5 
±0.03 

T2 8 
±0.07 

9.1 
±0.05 

8. 5 
±0.12 

8.0 
±0.10 

8.5 
±0.09 

8.0 
±0.08 

8.0 
±0.06 

( *P≤0.05.) 
 T2%طحين(،  ٜٓ% قشور موز +ٓٔ) T1)مجموعة السيطرة(، T0تمثل العينة 

 %طحين( ٓٛ% قشور موز +ٕٓ)
 :المصادر 
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