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حأثير انًىاد انحافظـت في انصفاث انحسيت نهبسكج انًخخبري أثناء انخسٌ
خانذ عبذ انرزاق حبيب*

سانى صانح انخًيًي**

إشراق جهاد خضير**

تارَخ قبىل النشر 2008 / 8 / 3

انخالصـت
أجرَتته هتتلد الةرامتتف لتأريتتف ت ت سُر اتتتايف متتىر اب البىتامتتُى را ُ ت  0.03و  0.06و % 0.10
و رو ُىنتتاب الدتتى َى را ُ ت  0110و  0115و 0120و  % 0130يتتٍ الدتتااب ال لتتُف لابلتتعه التدتتن
مخ برَا ً 1أشارب ن ائج ال اُل اإلحدتائٍ التً متة وجتى يروقتاب الاب علتف مأنىَتف منتة ملت ىي )(P<0.05
ُن التأامالب التضاف الُها البرو ُىناب  D, C, B, Aواللىر اب  G, F, Eمقارنف م مأاماتف اللتُةر H
يتتٍ مأ تتخ الختتىاي ال لتتُف قبتتل الخ ت  1ومنتتة ن ت البلتتعه التدتتن التضتتاف الُتتا رو ُىنتتاب الدتتى َى
را ُت مخ ااتف لتتة مت ف أشتهر يتٍ رجتتف حترار ال ريتف  ) ْ 40-20واجترا ال قتتىَخ ال لتٍ ومقارن هتا مت
مأاماف اللُةر  Hأشتارب ن تائج ال اُتل اإلحدتائٍ التً متة رهتىر يروقتاب الاب علتف مأنىَتف منتة ملت ىي
) (P<0.05ي ٍ صااب الرقائقُف والةتراو والاتى متن جهتف ومأاماتف اللتُةر متن جهتف أنتري ت تتا لتخ ت هتر
يروقاب مأنىَف ُن التأامالب التخ ااف يٍ صااب الت هر والنلجف والنعهتف وال قبتل الأتا لعنهتا ان ااته مأنىَتاً
م مأاماف اللُةر  Hحُث حداه ماً القُخ  4.1ت  3.7ت  3.4ت  3.98ماً ال ىالٍ 1
أما النلبف لابلعه التضاف الُا مىر اب البىتامتُى يقتة أشتارب ن تائج ال اُتل اإلحدتائٍ التً متة رهتىر
يروقاب الاب علف مأنىَف منة التل ىي )ُ (P<0.05ن التأامالب التضاف الُها مىر اب البىتامتُى G, F,
 Eمقارنف م مأاماف اللُةر  Hيٍ أغاب الدااب ال لتُف وال تٍ شتتاه الت هتر والةتراو والرقائقُتف والاتى
وال قبتتل الأتتا  1أرهتترب ن تتائج ال قتتىَخ ال لتتٍ لابلتتعه التدتتن تاتتىإ التأتتامالب التضتتاف الُهتتا رو ُىنتتاب
الدى َى ر ُ  %0.15ومىر اب البىتامُى ر ُ  %0.03ماً مأاماف اللُةر  Controlحُتث حدتا ا
ماً أماً رجاب ال قبل الأا ال ٍ ا ه  4,66و  4.68ت ماً ال ىالٍ ت يٍ حُن حداه مأاماف اللُةر ماتً
 3.98أة الخ 1
انكهًاث انًفخاحيت :انبسكج،انصفاث انحسيت ،بروبيىناث انصىديىو،سىرباث انبىحاسيىو

انًقذيــت
اق تتترس امتتت خةا البرو ُىنتتتاب يتتتٍ حاتتت التن جتتتاب
ال لائُف منل ما  1908ت وتخ ام خةامها ماً نةاإ
وام يتٍ حات من جتاب التختا والجتبن يتٍ نهاَتف
الثالسُناب ت تا ام خةمه يتٍ حات الخبت اض تُ
منخا ال تىتف يٍ مائر الةول اضور ُف ت وتبأا ً
ل شتترَ الىعَتتاب الت تتة اضمرَعُتتف يتتٍ امتت خةا
التتتتىا ال اي تتتف يتتتٍ حاتتت الخبتتت ومن جاتتتتا للتتتنف
 1979يقتتتسة متتتتخ امتتت خةا حتتتام البرو ُىنُتتت
ح تتً تر ُتت  %0.3م لتتى ا ً ماتتسً أمتتا و
الة تُن وح تتً تر ُتس  %0.1لة تتُن ال اتتسىَاب
] 1 [ 2 ,1أجتتتتا ب من تتتتتف ال تتتتلا وال رامتتتتف
FAOومن تتتتف الدتتت ف الأالتُتتتف  WHOامتتت خةا
حام البرو ُىنُ وأمالحا لادى َى والعاللُى
يتتتٍ حاتتتت اضغلَتتتف وأ هتتتتلد التضتتتاياب م مىنتتتتف
اعمت خةا و را ُت م تتة ام تتتا اً ماتتً ال جتتار
ال تتتٍ أجرَتتته ماتتتسً ال ُىانتتتاب التخ برَتتتف ت وأ
التىاصااب القُامُف مثل مىاصاف C.Aمسا 1983
أجسا ب اتايتسف البرو ُىنتاب متسا حاي تسف لاخبتس
ر ُتتتتت  %0.32متتتتتسن و الة ُتتتتتسن اض ُتتتتتس
و  %0.38متسن و الة ُتسن اضمتتر حتةاً أقدتً
]1 [4, 3
* قلخ ماى ال ُا  /اُف الأاى لابناب
**قلخ اعق دا التن لٍ  /اُف ال ر ُف لابناب

لقتتتتة اشتتتتار  )1 Saur, 1977التتتتً أ
ال را ُ التل خةمف من البرو ُىناب يٍ حا الخب
اض ُ والرغُف والعُ ت راوس تُن  3-1.5غتخ /
تتتتتتتخ متتتتتتتن و الة تتتتتتتُن ولاخبتتتتتتت اضمتتتتتتتتر
3.7-1.8غخ /خ من و الة تُن وضنتىاا العُت
 4.3-1.2غتتتتتخ  /تتتتتخ متتتتتن و الة تتتتتُن ت أمتتتتتا
اللتتتىر اب يانهتتتا تضتتتاف التتتً التأجنتتتاب العُتتت
والاةائسر) ال را ُ التلتىس هتا وهتٍ (%0.10-
) 1 0.05
ال رب رامتاب متا قف اَضتا أ متىر اب
البىتامتتُى هتتٍ أ ثتتر التتتىا ال اي تتف مالئتتتف ل ات
التأجناب وط ُن ال اىَاب ومن جاب التختا منتة
تىير الت ىي الرطى ٍ التنامب ] [5ولعن اتتايف
متتىر اب البىتامتتُى نلتتبف  %0.15التتً العُت لتتخ
َتتِ إ التتً تثبتتُظ نتتتى اضماتتا ماتتً متتةخ العُت ض
نلتتتتتتب ها قاُاتتتتتتف أو مةَتتتتتتتف الاأالُتتتتتتف منتتتتتتة اض
الهُةروجُنٍ الت أا ل]1 [6
هةيه هلد الةرامف الً مأريف ت سُر اتايف
را ُ  0.03و  0.06و
مىر اب البىتامُى
 % 0.10و رو ُىناب الدى َى را ُ  0110و
 0115و 0120و  % 0130يٍ الدااب ال لُف
لابلعه التدن مخ برَا ً منة ال دنُ مباشر سخ
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أة ن نسا لتسة م ف أشهر يٍ رجسف حرار ال ريف
1 ) ْ 40-20

ام خةا ان بار نعتن ] 1[8وقتسة أمةُته التةرجاب
ال لُف لعسل صاف تسا يٍ الجةول ) 1 ( 1

انًىاد وطرق انعًم:

جذول ) : (1درجاث انخقىيى انحسي نهبسكج انًصنع
الةرجسسف
الداسسف
7
الت هسسر
7
النلجسسف
7
الةسراو
7
النعهسسف
7
الداسف الرقائقُف
7
الاسسى

حصنيع انبسكج انًخخبري :
انًــــىاد  :اســـخخذيج انًـــىاد انخانيـــت فـــي حصـــنيع
انبسكج انًخخبري :
ط ُتسن أ تُ  100غتخ ت الرور الخبُت Baking
 4.9 powderغتتخ ت ماتتسخ الةأتتا  2.7غتتخ ت هتتن
صاب  22.7غخ ت حاُسب مائل  73.6مل  1أتتُاه
رو ُىنتتاب الدتتى َى تتال را ُ  0.10و  0.15و
 0.20و  %0.30ومتتىر اب البىتامتتُى را ُ ت
 0103و  0106و 1 %0110

التجتسسىا


طريقت انعًـم :
أتبأتتتتتسه طرَقتتتتتسف ) (7يتتتتتٍ ت ضتتتتتُر البلتتتتتعه
التخ برٌ م اجترا أت ال أتةَالب يتٍ أو ا
التىا التل خةمف ) ماً ويسق الخةىاب اِتُسف :
 – 1نختتل الة تتُن والرور الخبُ ت والتاتتخ مأ تاً يتتٍ
وما الخاظ 1
 -2أتتتتُاه التتتتىا ال اي تتتف تتتل ماتتتً حتتتة التتتً
الخاُظ 1
 – 3أتُف الةهن التً التعىنتاب الجايتف ال اوَتف
ماً التىا ال اي ف اللعُن و ةرَقف ال قةُ 1
 – 4أتُف ال اُب اللائل الً التعىناب الجايتف ستخ
ناةه التعىناب جُةاً ىماطف الشى ف ولأة مراب
حىالٍ  30مر ) ح ً تجانله الأجُنف 1
 – 5رش الشى والاىس الخشبٍ الة ُن ويرشه
الأجُنتتتف لتتتت  0.5متتتخ وقةأتتته قالتتتب البلتتتعه
الةائرٌ الو قةر  5مخ1
 – 6وت البلعه يٍ قالب غُر متةهى امت أتال
متعُن نتتاي  Spatulaوتتر ملتتايف  115-1متتخ
تتُن قة ت البلتتعه ووت ت انتتل الاتتر يتتٍ رجتتف
حتترار  218لتتتة  12قُقتتف ح تتً أصتتبخ الاتتى
الهبُا ً 1
حفظ اننًارج انًصنـعت
تخ حا البلعه التدن أتة تبرَتةد ا تا
يٍ أ ُتا متن البتىلٍ أسُاتُن التأقتتف وتارَ هتا متن
الهتتىا ت ستتخ ن نتته الأُنتتتاب يتتٍ متتةي وامتت متتتن
رجتتتاب ال تتترار ت تتتراوس تتتُن  ْ 40-20رجتتتف
حتترار ال ريتتف) ل تتُن اجتترا ال قتتىَخ ال لتتٍ متتر
أنري أة م ف أشهر من الخ 1
انخقىيى انحسي : Sensory evaluation
تتتخ اجتترا اعن بتتاراب ال لتتُف يتتٍ جامأتتف
ةا  -اُف ال ر ُف لابناب  /قلتخ اعق دتا التن لتٍ
حُتتث تتتخ تقتتىَخ نتتتاال البلتتعه التدتتن حلتتُا ً قبتتل
الختتت و أتتتةدً متتتن قبتتتل  10مقتتتىمُن متتتن الوٌ
اعن داي طبقا ً عم تار ال قتىَخ ال لتٍ التأ تتة
من قلخ ال لا و ال لَف ال ا لجامأف وعَف نلا
اضمرَعُتتتف )(1975ت وتتتتخ ت اُتتتل الن تتتائج احدتتتائُا ً

42

أماً رجف تتنخ لعل ناصُف هٍ  7ت أ نً رجف تتنخ
لعسل ناصُف هٍ  1ت حُث  = 7مت ا ت  = 6جُة جةاً
ت  = 5جُة ت  = 4م ىمظ مالٍ ت  = 3م ىمظ ت = 2
مقبىل ت  = 1ر ٌ جةاً 1

اننخائـج وانًناقشت :
َبتتُن جتتسةول ) (2ن تتائج ال قتتىَخ ال لتتٍ
لابلتتتتتعه التدتتتتتن التضتتتتتاف الُتتتتتا رو ُىنتتتتتاب
الدتتى َى را ُتت مخ ااتتف ومقارن هتتا متت مأاماتتف
اللتتُةر قبتتل الختت ت حُتتث تشتتُر ن تتائج ال اُتتل
اإلحدتتتائٍ التتتً متتتة وجتتتى يروقتتتاب الاب علتتتسف
مأنىَتتف منتتة ملتت ىي )ُ (P<0.05تتسن التأتتامالب
التضتاف الُهتا البرو ُىنتاب  D, C, B, Aو تُن
مأاماف اللُةر  Hيٍ مأ خ الخىاي ال لُف ال تٍ
شتاه الت هر والنلجف والةتراو والنعهتف والدتاف
الرقائقُتتتف والاتتتى وال قبتتتل الأتتتا ماتتتً التتترغخ متتتن
اعنخاتتاا ال تتةرَجٍ الةاُتتف ال اصتتل يتتٍ صتتا ٍ
الت هتتر والنلتتجف لاتأتتاما ُن  Bو  Dال تتسٍ ا تتسه
قُت هتتتستا  5.6و  5.8تماتتتً ال ىالتتتسٍ ت وال اتتتىإ
الةاُتتتف التتتلٌ أرهرتتتتا مأاماتتتف اللتتتُةر  Hيتتتٍ
الدتاف الرقائقُتتف وال تٍ ا تته قُت هتا  6.2والتأاماتتف
 Bيٍ صاف النلجف وال ٍ ا ه قُت ها 1 6.2
تتتخ ن ت البلتتعه التدتتن التضتتاف الُتتا
رو ُىنتتاب الدتتتى َى را ُتتت مخ ااتتف لتتتتة متتت ف
أشهر يٍ رجف حترار  40-20ستخ أجترٌ ال قتىَخ
ال لتتتتتتٍ ومقارن تتتتتتا متتتتتت مأاماتتتتتتف اللتتتتتتُةر H
الجةول1) 3
تشُر ن ائج ال اُتل اإلحدتائٍ التً متسة
رهىر يروقاب وَ هر من ن ائسج الجسةولُن  2و 3
) مة رهىر يروقاب مأنىَف يٍ صتاف النلتجف تُن
مأاماف اللُةر  Hو اقٍ التأامالب قبل الخ يٍ
حُن رهرب يروقاب الاب علف مأنىَف منة مل ىي
) (P>0.05تتتتتتُن مأاماتتتتتتف اللتتتتتتُةر  Hو تتتتتتاقٍ
التأتتتامالب أتتتة الختتت ت حُتتتث حدتتتاه مأاماتتتف
اللُةر  Hماً أقتل قُتتف ا ته  1 3.7أمتا النلتبف
الً ال قبل الأا يقة حداه مأاماف اللُةر  Hماً
أماً قُتف ا ه  6.1قبل الخ سخ تا ها التأتامالب
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ويُتتتتا َختتتص صتتتاف النعهتتتف يقتتتة رهتتترب
يروقاب الاب علف مأنىَف منة ملت ىي )(P<0.05
ُن التأتامالب ˉ Eو ˉ Gو ˉ Fال تٍ حدتاه ماتً
القتُخ  5.0و  4.6و 4.3ومأاماتف اللتُةر  Hال تٍ
حداه ماً أقل قُتف ا ه 1 3.4
وقتتتة َرجتتت اعنتتت الف يتتتٍ النعهتتتف تتتُن
التأامالب التً ت اتل التتىا البروتُنُتف يتٍ البلتعه
األ اضن َتاب الت ااف لابتروتُن  Proteasesال تٍ
تار ها البع رَتا الهىائُتف وغُتر الهىائُتف النامُتف يتٍ
البلعه ت وتأة البع رَتا غُتر الهىائُتف اض ثتر أهتُتف
يتتٍ انبأتتار التتروائخ غُتتر الترغتتى يُهتتا واحتتةار
ال ُتتتتر يتتتتٍ القتتتتىا والنعهتتتتف الناتجتتتتف متتتتن ت اتتتتل
اضحتتتتاا اضمُنُتتتف والبب ُتتتةاب وَن تتتسج متتتسن اللتتت
سنائتتسٍ برَ ُتتة الهُتتةروجُن واضنتتةول واضحتتتاا
الةهنُتتف واضمىنُتتا يضتتالً متتن غتتا ٌ الهُتتةروجُن
وسنائٍ أو لُة العار ى ].[10,9
أما النلبف لا قبل الأا ياتخ ت هتر يروقتاب
الاب علتتتف مأنىَتتتف منتتتة ملتتت ىي ) (P<0.05تتتُن
التأامالب ماً الرغخ من حدىل مأاماتف اللتُةر
 Hماتتً أقتتل قُتتتف ا تته  3.98حُتتث حدتتاه ماتتً
أقل القُخ لدااب الت هر والنلجف والنعهتسف والاتسى
ُ 1نتا أرهترب التأاماتسف ˉEتاىقتساً ماتً التأتامالب
الباقُسف حُتث حدتاه ماتسً  4.68تا تسها التأاما تا
ˉ Gو ˉ Fالا تا حدتا ا ماتً القُت تُن  4.56و
 4.61ماً ال ىالٍ 1
وَ بتتتتُن متتتتن الجتتتتةولُن  4و  ) 5متتتتة
رهتىر يروقتتاب مأنىَتتف يتتٍ صتتا ٍ النلتتجف وال قبتتل
الأا ُن مأاماف اللتُةر  Hو تاقٍ التأتامالب قبتل
الخ يٍ حُن رهرب يروقاب مأنىَف تُن مأاماتف
اللتتُةر  Hو تتاقٍ التأتتامالب أتتة الختت حُتتث
حداه هاتا الدا ا ماتً أقتل القتُخ وال تٍ ا ته
 3.7و 13.98

 Dو  Bو  Aو  Cحُتتث ا تته قُتهتتا  6.0و 5.96
و  5.95و  5.8ت ماتتً ال تتىالٍ  1يتتٍ حتتُن أرهتترب
مأاماتتتتف اللتتتتُةر  Hان اليتتتتا ً مأنىَتتتتاً متتتتن تتتتاقٍ
التأامالب أة الخ حُث حدتاه ماتً أقتل قُتتف
ا ه 1 3.98
َشتتُر جتتسةول ) (4التتً متتة وجتتسى يروقتتاب الاب
علتتتتف مأنىَتتتتتف منتتتتة التلتتتتت ىي ) (P<0.05تتتتتُن
التأامالب التضاف الُها مىر اب البىتامتُى G,
 F, Eومأاماتتتف اللتتُةر  Hيتتتٍ مأ تتتخ الدتتتااب
ال لُف ا ه أقل قُتتسف  5.1مقارنتف مت التأتامالب
 G, Fوال تٍ حدتا ا ماتً  6.1و  6.2ومأاماتتف
اللُةر ال ٍ حداه ماً 1 6.0
ويُتسا َخص الت هر والنلجف يقة حداه التأاماتف
 Gماتتً أماتتسً قُتتتسف ا تته  6.4و  6.2مقارنتتف مت
مائر التأامالب ومأاماف اللُةر  Hال تٍ حدتاه
ماً  6.1و  6.0ت يتٍ حتُن تاىقته التأاماتف  Fيتٍ
ناصتتُف النعهتتف حُتتث حدتتاه ماتتً  6.4ومأاماتتف
اللتتتُةر  Hيتتتٍ ناصتتتُف الاتتتى وال تتتٍ حدتتتاه
ماً 1 6.2
وَشتتُر الجتتةول ) (5التتً متتة وجتتى يروقتتاب الاب
علتتتتف مأنىَتتتتتف منتتتتة التلتتتتت ىي ) (P<0.05تتتتتُن
التأتتتتتتتتتتتامالب التضتتتتتتتتتتتاف الُهتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتىر اب
البىتامتتتُى ˉGوˉFوˉ Eومأاماتتتف اللتتتُةر  Hيتتتٍ
أغاتتتتب الدتتتتااب ال لتتتتُف وال تتتتٍ شتتتتتاه الت هتتتتر
والةراو والرقائقُف والاى وال قبل الأا أة الخ
ت يتتٍ حتتُن رهتترب يروقتتاب الاب علتتف مأنىَتتف قتتٍ
صتاف النلتجف تُن التأتامالب ˉ Gوˉ Fوˉ Eال تٍ
حدتاه ماتً القتُخ  5.1, 5.2, 5.1ماتً ال تىالٍ
مقارنتتا مت مأاماتتف اللتتُةر  Hال تتٍ حدتتاه ماتتً
 1 3.7ولتتخ ت هتتر يروقتتاب الاب علتتف مأنىَتتف تتُن
هلد التأامالب الثالسف 1

جذول ) : (2نخائج انخقىيى انحسي نهبسكج انًضاف إنيه بروبيىناث انصىديىو بخراكيس يخخهفت قبم انخسٌ





انصفاث انحسيت

انًعايهت

نسب
اإلضافت %

انًظهر

اننسجت

انطراوة

اننكهت

انرقائقيت

انهىٌ

انخقبم انعاو

A

01.0

abc 519

ab 5.7

a 516

a 6.0

a 6.0

a 519

a 5.85

B

01.5

bc 516

a 612

a 519

a 6.1

a 611

a 519

a 5196

C

0120

abc 610

ab 6.0

a 6.0

a 6.1

a 518

a 519

a 518

D

0130

abc 611

ab 5.8

a 6.1

a 519

a 5199

a 612

a 6.0

H

انًقارنت

abc 611

ab 610

a 611

a 610

a 612

a 612

a 6.1

ال تتروف الت شتتا هف تشتتُر التتً متتة وجتتى يروقتتاب الاب علتتف مأنىَتتف تتُن التأتتامالب منتتة ملت ىي اح تالُتتف )(P<0.05
ان بار نعن م أة ال ةو 1
ل رقخ يٍ الجةول َتثل مأةل الخىاي ال لُف لابلعه لأشر مقىمُن 1
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جذول ) : (3نخائج انخقىيى انحسي نهبسكج انًضاف أنيه بروبيىناث انصىديىو بخراكيس يخخهفت بعذ انخسٌ
انًظهر
ab 510

اننسجت
ab 411

انطراوة
a 411

انصفاث انحسيت
اننكهت
ab 4.0

انرقائقيت
a 414

انهىٌ
a 4.7

انخقبم انعاو
ab 4.38

ˉB

01.5

ab 511

ab 511

a 416

ab 4.3

a 416

a 4.3

ab 4.66

ˉC

0120

ab 4.8

ab 4.9

a 4.8

ab 4.7

a 411

a 416

ab 4.65

ˉD

0130

ab 4.8

abc 4.5

a 414

ab 4.7

a 412

a 511

ab 4.51

ˉH

انًقارنت

b 411

c 3.7

a 412

b 3.4

a 416

a 3.9

a 3.98

انًعايهت

نسب
اإلضافت %

ˉA

01.0

 ال روف الت شا هف تشُر الً مة وجتى يروقتاب الاب علتف مأنىَتف تُن التأتامالب منتة ملت ىي اح تالُتف )(P<0.05
نعن م أة ال ةو 1
 ل رقخ يٍ الجةول َتثل مأةل الخىاي ال لُف لابلعه لأشر مقىمُن 1

لتب ان بتار

جذول ) (4نخائج انخقىيى انحسي نهبسكج انًضاف أنيه سىرباث انبىحاسيىو بخراكيس يخخهفت قبم انخسٌ
نسب
اإلضافت
%
0103

abc 519

b 511

b 6.4

a 517

a 518

a 518

a 5178

F

0106

abc610

a 611

a 516

a 6.4

a 519

a 519

a 5.98

G

01.0

ab 6.4

a 612

a 517

a 610

a 612

a 516

a 6101

H

انًقارنت

abc 6.1

ab 610

a 611

a 610

a 612

a 612

a 6.1

انًعايهت
E

انصفاث انحسيت
انًظهر

اننسجت

انطراوة

اننكهت

انرقائقيت

انهىٌ

انخقبم انعاو

 ال روف الت شا هف تشُر الً مة وجى يروقاب الاب علف مأنىَف ُن التأتامالب منتة ملت ىي اح تالُتف )(P<0.05
نعن م أة ال ةو 1
 ل رقخ يٍ الجةول َتثل مأةل الخىاي ال لُف لابلعه لأشر مقىمُن 1

لتب ان بتار

جذول ) : (5نخائج انخقىيى انحسي نهبسكج انًضاف إنيه سىرباث انبىحاسيىو بخراكيس يخخهفت بعذ انخسٌ
انصفاث انحسيت

انًعايهت

نسب اإلضافت
%

انًظهر

اننسجت

انطراوة

اننكهت

انرقائقيت

انهىٌ

انخقبم انعاو

ˉE

0103

ab 416

ab 511

a 418

a 510

a 416

a 4.0

ab 4.68

ˉF

0106

ab 415

a 512

a 4.2

ab 4.6

a 416

a 416

ab 4.61

ˉG

01.0

ab 418

b 511

a 4.1

ab 4.3

a 4.2

a 419

ab 4.56

ˉH

انًقارنت

b 411

c 3.7

a 4.2

b 3.4

a 416

a 319

b 3.98

 ال روف الت شا هف تشُر التً متة وجتى يروقتاب الاب علتف مأنىَتف تُن التأتامالب منتة ملت ىي اح تالُتف (P<0.05
نعن م أة ال ةو 1
 ل رقخ يٍ الجةول َتثل مأةل الخىاي ال لُف لابلعه لأشر مقىمُن 1

انًصــادر

لتب ان بتار
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ABSTRACT
The study was conducted to detect the effect of addition of 0.03, 0.06 and0.10%
potassium sorbate and 0.10, 0.15, 0.20 and 0.30% sodium propionate upon the
sensory properties of laboratory made biscuit.
The statistical analysis of the results revealed no significant differences (P<0.05)
between the propionate treatment (A,B,C,D) and between the sorbate treatment
(E,F,G) and the control (H) in most sensory properties of biscuit prior to storage.
Upon six month storage of biscuit made with addition of different levels of
sodium propionate 20-40C (room temperature) no significant differences (P<0.05)
were shown on softness, flakiness and color in comparison with the control . No
significant differences (P<0.05) were also revealed among the different treatment in
appearance, texture, flavor and overall acceptance while they different significantly
than the control (H) with scores of 4.1, 3.7, 3.4 and 3.98 respectively. The potassium
sorbate-added biscuit treatment (E,F,G) however, didn t show any significant
differences as compared with the control (H) in appearance, softness, flakiness, color
and overall acceptance. The sensory evalution results revealed the superiority of the
treatment with o.15% sodium propionate and 0.03% potassium sorbate levels of
addition as compared with the control so that scored 4.66 and 4.68 respectively, in the
overall acceptance against 3.98 for the control.
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