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  بعض انواع خمائر الخبز التجاریة في خواص العجینو فعالیة تأثیر 
  أحمد شلیر فائق،  محمد وجیه زین العابدین

  ، السلیمانیة ، العراق جامعة السلیمانیة، كلیة الزراعة ، قسم علوم االغذیة 
  ملخص:ال

بعض انواع الخمیرة الجافة الفوریة في خواص العجین باستخدام معـاییر معامـل انتشـار العجـین وحجـم العجـین والخبـز المختبـري. وفعالیة  درس تأثیر 
% 12.76 -4.00رمـــاد لل% و 5.46 -0.78دهن للـــ% و 48.81 – 35.31بـــروتین بـــین للبینـــت النتـــائج ان مـــدى المكونـــات الكیمیائیـــة للخمـــائر كـــان 

ومــن بــین هــذه المكونـات كــان أهمهــا نســبة %. 40.94 -51.87كاربوهیـدرات لل.% و 5.70-1.90تریهــالوز لل% و 0.54 -0.28سـكریات المختزلــة للو 
وبینــت  .Poshoوفــي هــذه الصــفة تفوقــت الخمیــرة  **r= 0.800الكاربوهیــدرات لوجــود عالقــة عالیــة المعنویــة بینهــا وبــین حیویــة الخمیــرة مقــدارها  

ملــي  2.524  - 0.01بــین  كــان تركیــز بیروكســید الهیــدروجین  ولنســبة% 90.71 - 47.56بــین   النتــائج ان مــدى نســبة خالیــا الخمیــرة الحیــة كــان
 غم طحین وبصورة عامـة كـان هنالـك نضـوب فـي تراكیـز بیروكسـید الهیـدروجین بمـرور الوقـت. كمـا كـان مـدى تركیـز الكلوتاثـایون لكـل الخمـائر \مول

مـل طحـین. وبینـت النتـائج انخفـاض تراكیـز الكلوتـاثیون خـالل 100 \مـایكرو مـول 8494.59 -175.64المدروسة ولفترات تخمر ثالث سـاعات بـین 
فقـد  CO2ساعات التخمر خاصة الساعة الثالثة اذ انخفض التركیز الى ما یقارب العشر من قیمته في سـاعة الصـفر. امـا بالنسـبة لقابلیـة انتـاج غـاز 

ملم زئبق. و بصورة عامة كان انتاج الغاز فـي السـاعة الثانیـة اعلـى  360.00 -202.66نت النتائج ان مدى االنتاج خالل ثالثة ساعات كان بین بی
وكـان  یتهمن الساعة االولى وكالهما اعلى بكثیر من انتاج الساعة الثالثة . كـذلك بینـت النتـائج اخـتالف الخمـائر فـي تأثیرهـا علـى حجـم اللـوف ونفاشـ

فــي  Mc-Daugolls  و Havis وعمومــا تفوقــت الخمیرتــان .3.71 - 2.98الــوزن)  \و النفاشــیة ( الحجــم  3ســم 249 -204مــدى الحجــم بــین 
  ا المرغوب في الخواص  المدروسة للعجینة.متأثیره

ــة ــاثیون خمیــرة الخبــز، معامــل انتشــار العجــین ، حجــم العجــین ، الخبــز المختبــري،    -:الكلمــات المفتاحی بیروكســید الهیــدروجین لخمیــرة الخبــز، كلوت
  خمیرة الخبز.

  المقدمة:
تعـــد خمیـــرة الخبـــز واحـــدة مـــن  المـــواد یومیـــة االســـتهالك كونهـــا مرتبطـــة 
باســــــتهالك المخبــــــوزات و ان صــــــغر الكمیـــــــة المســــــتخدمة فــــــي انتـــــــاج 

%) الیجعلهــا ضــئیلة  التــأثیر بــل هــي مــن اهــم المــواد 2-1المخبــوزات (
داد بـــوتیرة متصـــاعدة المضـــافة النتـــاج العجـــین المتخمـــر . فاعـــدادها تـــز 

بزیــادة فتــرة التخمیــر ومــع هــذه الزیــادة یــزداد اســتهالك ســكریات العجــین 
لكنهــا خــالل زمــن التخمیــر وكونهــا خلیــة حیــة  CO2وزیــادة انتــاج غــاز 

  فهي  تتأثر وتؤثر بالبیئة المحیطة  بها سلبا
اوایجابا. وكما  تمتلك الخمیرة نظام انزیمي داخل الخلیة  فـان ضـرورات 

ــــى البیئــــة  بقــــاء الخلیــــة حیــــة یقتضــــي ان تفــــرز بعضــــا مــــن انزیماتهــــا ال
الخارجیــــة  لتســــهیل مهمــــة نفــــوذ العناصــــر الغذائیــــة الیهــــا وهكــــذا نــــواتج 

ــالمخمرات كمــا یطلــق   Fermentsفعالیاتهــا الحیویــة  والتــي قــد تــدعى ب
. والهمیـــة عملیـــة التخمـــر  Fermentationعلـــى هـــذه العملیـــة بـــالتخمر

خاصـة تخمــر العجـین فــان كـل التركیــز ینصـب حــول الظـروف المالئمــة 
ومـا یلیهـا مـن انتـاج االحمـاض  CO2النتاج أكبركمیة ممكنـة مـن غـاز 

العضــویة وبعــض مــواد النكهــة والمحافظــة علــى الضــغط االزمــوزي لبیئــة 
ـــة هـــذا الجانـــب  اال ان العـــاملین فـــي مجـــال ـــاج  الخمیـــرة. ورغـــم أهمی انت

المخبـــوزات یهتمـــون ایضــــا اضـــافة النتــــاج الغـــاز بقابلیــــة العجـــین علــــى 
.لقــد كانــت هنالــك محــاوالت لدراســة ]1[االحتفــاظ بــاكبر كمیــة مــن الغــاز

ــأثیر علــى  تــأثیر بیروكســید الهیــدروجین المفــرز مــن قبــل الخمیــرة فــي الت
ـــل الكـــاتلیز ـــاداء بعـــض االنزیمـــات مث ـــة و عالقتـــه ب . ]2[خـــواص العجین

كانــت هنالــك ابحــاث حــول دور الكلوتاثــایون المختــزل او المؤكســد كــذلك 
. ورغـم قلـة اعـداد هـذه االبحـاث اال ]3[ في التأثیر على خواص العجین

انها تؤكد أهمیـة دور الخمیـرة فـي التـأثیر علـى خـواص العجـین والمنتـوج 
النهــائي  وضــرورة دراســتها مــن اجــل العمــل علــى تحــویر االلیــات النتــاج 

  ك الصفات االیجابیة تجاه خواص العجین.خمیرة تمتل
ـــــي اعطـــــاء خـــــواص الجـــــودة للعجـــــین  ـــــرة المالئمـــــة  ف ـــــار الخمی أن اختی

ــــوج االنهــــائي یجــــب ان الیكــــون ــــة غــــاز  وللمنت ــــى اســــاس كمی  CO2عل
الناتجـــة فحســـب وان كانـــت هـــذه الصـــفة مـــن اهـــم الصـــفات التـــي یســـعى 

كانیــات عــن االمباالضــافة الــى ذلــك یجــب البحــث الیهــا الخبــازون لكــن 
التحســینیة االخــرى التــي یمكــن ان تعطیهــا الخمیــرة. وبــدال مــن ان یتعمــد 
المنـــتج للخمیـــرة الـــى اضـــافة بعـــض المـــواد المحســـنة للعجـــین مـــن خـــارج 
الخمیرة مثل حامض االسكوربیك وانزیمـات االمیلیـز والمسـتحلبات یمكـن 
اجــراء المزیــد مــن االبحــاث التــي تهــدف الــى تحــویر الظــروف البیئیــة  او 

الفـــائض مـــن  لعـــدة عوامـــل منهـــا انتاجهـــااختیـــار الســـاللة المناســـبة تبعـــا 
ــــــــدروجین أولنشــــــــاط  الكتالیزالمحــــــــدود أو ا ــــــــل مــــــــن بیروكســــــــید الهی لتقلی

دراســة تــأثیر الخمــائر  لقــد هــدف هــذا البحــث الــىالكلوتــاثیون المختــزل . 
ـــز  ـــة والخب ـــة الـــذوبان  فـــي خـــواص العجین ـــة فوری ـــة الفعال التجاریـــة  الجاف

    اتجاهات التأثیر ایجابیة كانت او سلبیة.وتحدید 
  :العملائق طر 

الوطنیـة استخدم طحین صفر عالمة جنـان منـتج مـن قبـل شـركة الـدقیق 
امــــا الخمیــــرة المســــتخدمة فــــي البحــــث فــــتم  االمــــارات مــــن وجبــــة واحــــدة.

ـــرة الخبـــز التجاریـــة  مـــن ســـوق مدینـــة الســـلیمانیة  الحصـــول  علـــى  خمی
 و Instont-  Soccess  و Hosmoyo و  Poshoوهـــي : 
Yovo      وSof-instont و Europeon و  تركیـة المنشـأ Dama 
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صــــینیة المنشــــأ و   A-ane و Bokery-King ولبنانیــــة المنشــــأ 
Havis  و Mc-Dougolls اســتخدمت الخمیــرة فــي  .أیرلندیــة المنشــأ

المكونــــات  %. امــــا 2كــــل التجــــارب التــــي حضــــر فیهــــا العجــــین بنســــبة 
 فقــد الرطوبــة و البــروتین والــدهن والرمــاد للطحــین والخمیــرة  الكیمیائیــة 

العجــین المتخمرفقــدر  pHوامــا  . ]AACC   ]4حســب طــرق قــدرت 
للعجــین مباشــرة.   pHوذلــك بقیــاس ال  ]5[حســب الطریقــة التــي ذكرهــا 

وذلـــك بـــوزن  ]6[تــم اســـتخالص ســـكر التریهـــالوز بالطریقــة التـــي ذكرهـــا 
ومـن ثـم تسـخینه المقطـر مل من المـاء  40غم من الخمیرة واذابته فى 1

دقـــائق ثـــم ،تركـــه بحمـــام مـــائي  10م  لمـــدة 90-80علـــى درجـــة حـــرارة 
دقیقــة مــع المــزج   30لالمــواج فــوق الصــوتیة بدرجــة حــرارة الغرفــة  لمــدة 

المســـتمر بــــین فتــــرة وأخــــرى  ثــــم ترشــــیحه بواســــطة ورقــــة  الترشــــیح نــــوع 
wattman41 كمـــــــا قـــــــدر التریهـــــــالوز نوعیـــــــا حســـــــب الطریقـــــــة التـــــــي .

وذلك باسـتخدام محلـول  TLCباستخدام رقائق الفصل الرقیقة  ]7[ذكرها
 20،15،30الفصـل المكـون مـن االیثـانول والمـاء وا لبایریـدین    بنسـب 

كمــا وضــعت كمیـــات العینــات المفصـــولة حســب الطریقـــة اعــاله بتركیـــز 
محلـول قیاسـي مـن سـكر التریهـالوز بتركیـز مایكرولیتر كما استخدم  15

سـاعات فـي الجـار  4امل مـاء مقطـر. اسـتمر الفصـل لمـدة  \ملغم  0.5
الخـــاص فـــي الفصـــل . أخرجـــت الطبقـــات وجففـــت ثـــم رشـــت بـــرذاذ مـــن 

وحســـب الطریقــــة  NaOHع  1مـــذاب فــــى   KMnO4%0.5محلـــول 
توز لســكریات الكلوكــوز والفركتــوز والمــال  Rfالتــي ذكرهــا . اســتخدم ال 

للتأكــد مــن ان الســكر المفصــول هــو  TLCوالتریهــالوز المفصــولة علــى 
ـــــت للتریهـــــالوز  و  Rf= 0.55وللكلوكـــــوز Rf= 0.66تریهـــــالوز. ( وكان

. اذ Rf= 0.64وللعینـــات  Rf= 0.44وللمـــالتوز  Rf= 0.50للفركتـــوز 
ســـم والمســـافة التـــي قطعهـــا 18كانـــت المســـافة التـــي قطعهـــا المـــذیب = 

 9و 10و 12وز والفركتــوز و المــالتوز والعینــات هــي التریهــالوز والكلوكــ
ـــــــع  11.5و8و علـــــــى التوالي.اســـــــتخدمت طریقـــــــة حســـــــاب مســـــــاحات بق

 الســــــكریات القیاســــــیة للتریهــــــالوز باســــــتخدام البرنــــــامج الحاســــــوبي 

Rapidsketch  ]8[   ثــم حســاب معادلــة االنحــدار بــین تراكیــز ســكر
لــة االنحــدار نفســها التریهــالوز القیاســي ومســاحاتها .كمــا اســتخدمت معاد

لحســاب تراكیــز التریهــالوز فــي عینــات الخمیــرة المدروســة مــن مســاحات 
 بقعها المقاسة بنفس البرنامج الحاسوبي . وكانت معادلـة االنحـدار هـي:

 )Y= 18.73 + 27.54X = حیــث ان :  (Y تركیــز الســكر ملغــم\ 
= االمتصاصـــــیة. و تـــــم تقــــدیر الســـــكریات المختزلـــــة باســـــتخدم  Xمــــل و
وذلــك  Dinirosalicylic acid-3,5باســتخدام  ]Muller ]9طریقــة 

في محلول الخمیرة والعجینة المخمرة فـي سـاعة الصـفر وبعـد سـاعة مـن 
  .̊ م30الحضن بدرجة 

حســب للخمــائر والطحــین H2O2 بیروكســید الهیــدروجین  اســتخلصكمــا 
وتـــــــم قیـــــــاس بیروكســـــــید  ]2[وآخـــــــرون  Liaoوصـــــــفها  الطریقـــــــة التـــــــي

   .    ]Sinha  ]10الهیدروجین حسب طریقة 
ـــة التـــي وضـــعها كـــل مـــن  ـــز الكلوتـــاثیون حســـب الطریق ـــم تقـــدیر تراكی وت

Boyne وEllman  ]11[ . أســتخدمت الطریقــة التــي ذكرهــا و Lee 
لحســـاب النســـبة المئویـــة  لخالیـــا الخمیـــرة الحیـــة والتـــي   ]12[ وآخـــرون 

بتركیــز  Methylene blue تتضــمن تحضــیر صــبغة المثیلــین االزرق
 \% وزن 1حجم مخفف بمحلول  من سـكر الكلوكـوز  \وزن  0.025%
   حجم . 

وتم قیاس ضغط غاز التخمر حسب  الطریقة الرسـمیة لجمعیـة كیمیـائي 
.اما قیاس معامل انتشار العجینـة فقـد أسـتخدمت ]AACC  ]4الحبوب 

. وقـدرحجم العجـین المتخمـر  ]2 [وآخـرون Liao  الطریقة التي ذكرها 
ــــي اســــتخدمها   ــــة الت ــــز  .]Borzani    ]13حســــب الطریق امــــا الخب

المختبـري فــتم  باســتخدم الطریقــة التـي ذكرتهــا جمعیــة  كیمیــایى الحبــوب  
      . ]AACC4 [  االمریكیة 

  :النتائج والمناقشة
یبـین جـدول  -المدروسة:المكونات الكیمیائیة  للطحین وانواع الخمائر 

 المواصــفات القیاســیة ) ان مكونــات الطحــین المســتخدم كانــت ضــمن 1(
ـــوزات باســـتثناء الرمـــاد ـــذي ارتفعـــت  للطحـــین المناســـب لصـــناعة المخب ال
ومـع ذلـك  .]14[نسبته مما یشیر الى ارتفـاع نسـبة اسـتخالص الطحـین 

أهــم مكــون فــي صــناعة المخبــوزات كانــت نســبة البــروتین الــذي یعــد فــان 
ـــي تفتـــرض ان تكـــون %  وهـــي 11.97 ـــة الت ـــة للمواصـــفات العالمی مقارب

امــا بالنســبة . ]15[% 12نســبة البــروتین المناســبة لصــناعة اللــوف هــي 
) فقــد كانــت نســبها متباینــة 1لمكونــات الخمیــرة فكمــا مبینــة فــي جــدول (

ـــرة التجاریـــة ال ـــة مـــن الخمی وعلـــى العمـــوم مدروســـة. بـــین االنـــواع المختلف
والـــــــــدهن والرمـــــــــاد  كانـــــــــت قـــــــــیم مـــــــــدیات نســـــــــبة الرطوبـــــــــة والبـــــــــروتین 

% 5.46-0.78% و45.13-35.31% و7-4هــــي : والكاربوهیــــدرات 
ـــوالي 51.87-40.94% و12.76 -4.00و ـــى الت ان بعضـــا مـــن % عل

هذا االختالف قد یعود الى وسط التنمیـة   باالضـافة الـى قیـام الشـركات 
عــض المكونــات مثـل بعــض المســتحلبات المســاعدة فــي المنتجـة اضــافة ب

االذابــة او المؤكســدات المحســنة لخــواص العجــین او المــواد الواقیــة التــي 
تحــد مــن امتصــاص الرطوبــة لكــي التفقــد الخمیــرة حیویتهــا  خاصــة فــي 
حالـــة التخـــزین فـــي الظـــروف المفتوحـــة اوقـــد تضـــاف بعـــض  االنزیمـــات 

رغم مــن وجــود التبــاین بینهــا اال . وبــال.]15[لتحســین جــودة المخبــوزات 
انهـــــا ضـــــمن الحـــــدود التـــــي وجـــــدها الكثیـــــر مـــــن البـــــاحثین مـــــع بعـــــض 

لقـــــد كـــــان هنالـــــك عالقـــــة ارتبـــــاط عالیـــــة  . ]16[و  ]5[االســـــتثناءآت. 
 **r= 0.800المعنویة بین حیویة الخمیرة ونسـبة الكاربوهیـدرات قیمتهـا 

بقـاء الخمیـرة ه زیـادة الكاربوهیـدرات لضـمان شیر الى أهمیت ه العالقةوهذ
اما بالنسبة للتریهالوز فهـو السـكر السـائد فـي الخمیـرة وقـد تصـل  فعالة. 

ـــــى  ـــــرة الجافـــــة 20-18نســـــبته ال بعـــــض لكـــــن  ]17[% مـــــن وزن الخمی
فـي هـذا  و ]18[% 6-5الباحثین یرجح ان تكون نسبته كمعدل بحـدود 

ان انخفـــاض % . 5.70 -1.90مـــدى التریهـــالوز بـــین و   البحـــث كـــان
أو قـد یشــیر الــى انخفـاض حیویــة الخمیـرة وقلــة فعالیتهــا  نسـبة التریهــالوز

تأثیرها فـي العجـین . وقـد یعـود هـذا االنخفـاض الـى اسـباب متعـددة لكـن 
اهمهــا مــدى تــوفر الكلوكــوز فــي وســط التنمیــة وقابلیــة تخــزین التریهــالوز 

االســتهالك الكبیــر لهــذا الســكر عنــد تعــرض الخمیــرة  فــي الخلیــة ویقابلــه
  .]18[و   ]17[الى اجهاد حراري  
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  المكونات الكیمیائیة للطحین والخمیرة الجافة المستخدمة  :1الجدول 
  الرطوبة العینة

% 

  البروتین
% 

  الدهن
% 

  الرماد
% 

  السكریات المختزلة
% 

  الكاربوهیدرات
% 

  التریهالوز
% 

control (white flour) 10.23 11.69 1.12 0.84 2.80 83.54 - 
Hosmoyo 4.00 48.30 5.46 5.00 0.28 40.94 1.90 

Europeon 4.00 44.19 0.78 5.00 0.29 49.72 2.25 

Sof-Instont 5.00 45.12 2.36 4.60 0.33 47.56 2.15 

Bokery-King 7.00 41.39 2.95 4.70 0.37 50.53 5.7 

Instont-Success 6.00 42.81 4.25 5.00 0.32 51.54 2.48 
Posho 5.00 40.97 1.84 5.05 0.25 51.87 4.75 
Dama 5.00 42.36 1.84 6.00 0.36 50.86 3.12 

Yovo 6.00 45.13 2.92 4.00 0.22 45.33 2.41 
A-ane 5.00 44.66 2.89 5.05 0.30 47.08 5.48 
Havis 6.00 44.68 1.33 8.51 0.53 44.94 3.81 

Mc-Daugolls 6.00 35.31 1.33 12.76 0.54 50.12 1.95 
  * القیم معدل مكررین او اكثر

  **قیم المكونات الكیمیائیة محسوبة على اساس الوزن الجاف
           *** حسبت نسبة الكاربوهیدرات  على اساس الفرق وهي التضم التریهالوز

  

ان وجـــود نســـبة عالیـــة مـــن  -:النســـبة المئویـــة لخالیـــا الخمیـــرة الحیـــة
خالیــا الخمیــرة حیــة فــي الخمیــرة التجاریــة الجافــة هــو دلیــل علــى كفــاءة 
االنتاج  وبضمنها التجفیف وظـروف التعبئـة فـي العبـوة. وفـي نتـائج هـذا 

ود تبـــاین كبیـــر بـــین ) نالحـــظ وجـــ2االختبـــار وكمـــا موضـــح فـــي شـــكل (
خالیــا الخمیــرة الحیــة فقــد أظهــرت  الخمــائر التجاریــة المدروســة فــي نســبة

 علـــى Poshoتفـــوق الخمیـــرة التجاریـــة نـــوع  نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي 
ــــة  بحــــدود  ــــا الخمیــــرة الحی بقیــــة الخمــــائر االخــــرى اذ كانــــت نســــبة خالی

%  47.56% بینما كانت اقل نسـبة مـن خالیـا الخمیـرة الحیـة   90.71
ان عدد الخالیـا الحیـة فـي خمیـرة  ]19[لقد وجد  . Hoshmyoللخمیرة 

الـداخلي للخلیـة فهـي ممكـن ان تكـون بـین  pHـتعتمد على ال الجافةالخبز 
 5.2الــــداخلي للخلیــــة بــــین  pH% خلیـــة حیــــة عنــــدما یكــــون ال10-70
ـــوالي 5.8و ـــى الت ـــة كـــان لـــه  .عل ـــا الخمیـــرة الحی أن أخـــتالف نســـبة خالی

تــأثیر معنــوي علــى بعــض خـــواص العجــین ســنأتي علــى مناقشــتها فیمـــا 
  بعد.

  

  
  

اســـتخدم تقـــدیر انتـــاج : تـــاثیر الخمـــائر فـــي انتـــاج الســـكریات المختزلـــة
ــة مــن قبــل الخمیــرة  لوحــدها او  مــع الطحــین ممتزجــة الســكریات المختزل

وذلـــك للتعـــرف علـــى كفـــاءة انزیمـــات الخمـــائر( مثـــل االنفرتیـــز والمـــالتیز 
والتریهـــالیز وغیـــرهم مـــن االنزیمـــات المحللـــة للكاربوهیـــدرات) فـــي تحلیـــل 

وز  والســكر االخیــر الســكریات الثنائیــة مثــل المــالتوز والتریهــالوز والســكر 
نـادر الننــا لــم نضــفه ونــادر الوجــود فـي طحــین الحنطــة. لقــد بینــت نتــائج 

ـــــار (جـــــدول  ـــــاج الســـــكریات 7 هـــــذا االختب ـــــى انت ـــــل ال ـــــرة تمی ) ان الخمی
فــي الوســـط  فــي حالـــة شــحتها ( واغلبهــا كلوكـــوز وفركتــوز )  المختزلــة 
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وازن عمــا تســتهلكه  او یكــون قریــب مــن التــ یزیــد الــذي تنمــو فیــه بحیــث
ومع ذلك فان بعض الخمائر قلـت فیهـا نسـبة من التخمر.  خالل ساعة 

و  Instont-Successالســــــــكریات المختزلــــــــة خــــــــالل ســــــــاعة ومنهــــــــا  
Dama  و Boker-King وHavis  وMc-Daugolls   وهـــــــذا

ـــد لـــوحظ مـــن قبـــل  ـــین التحلیـــل االحصـــائي تفـــوق ]20[الســـلوك ق ـــد ب .لق

فــي كفــاءة انتــاج الســكریات فــي المحلــول الخــالي مــن   Havisالخمیــرة  
رغـــم ان هـــذه الثانیـــة قـــد قـــل  Mc-Daugollsالطحـــین  ویلیهـــا الخمیـــرة 

مختلفــة معنویــا عــن بقیــة و انتاجهــا للســكر المختــزل لكنهــا بقیــت متفوقــة 
  .الخمائر 

  

  
  

  

  
  

تنـتج : الخمیـرة فـي العجـین H2O2تأثیر تركیز بیروكسـید الهیـدروجین 
الكثیـر مـن الخالیـا النباتیـة واالحیـاء المجهریـة ومنهـا خمیـرة الخبـز كمیـة 
محـــــددة مـــــن بیروكســـــید الهیـــــدروجین نتیجـــــة  لفعاعلیتهـــــا الحیویـــــة . ان 

د اذ ان تحـــرر االوكســـجین بیروكســـید الهیـــدروجین یعمـــل كعامـــل مؤكســـ
) فیســـاعد SH-یـــؤدي الـــى ســـحب الهیـــدروجین مـــن مجموعـــة الثـــایول (

بذلك على تكوین االواصر ثنائیة الكبریت وبذلك یقوي الشـبكة الكلوتینیـة 
لكن اذا كان تركیزه قلیل ووجدت جـذور حـرة فعالـة او كـان هنالـك نشـاط 

الشـبكة او تكـون لـه  النزیم الكاتلیز سیفقد البیروكسید خاصـیته فـي تقویـة
. لقد بینت نتائج التحلیـل االحصـائي  وجـود ]21[و  ] 2[قدرة ضعیفة. 

اذ كانـــت التجربـــة )  2كمـــا فـــي الجـــدول (  فـــروق معنویـــة بـــین العینـــات 
-Sofو Europeonو  Bokery-Kingو  Yovoالضــــابطة وخمیــــرة 

Instont  هـــي االعلـــى انتاجـــا لبیروكســـید الهیـــدروجین ولـــم تختلـــف عـــن
التجربـــة الضـــابطة لكنهـــا اختلفـــت عـــن بقیـــة انـــواع الخمـــائر وكـــان ادنـــى 

و  Instont-Successو  A-aneمســــتوى لالنتــــاج هــــو عنــــد الخمــــائر 
Mc-Daugolls  . كــان مــدى تركیــز بیروكســید الهیــدروجین بوجــود لقــد

غـم طحـین  \مـایكرومول  0.01هـو بـین الخمیرة ولجمیع فترات التخمیر 
 Poshoغم طحین لخمیـرة   \مایكرومول  2.524  و  A-aneللخمیرة 

. ان اضافة الخمیرة تسبب في خفـض تركیـز بیروكسـید الهیـدروجین فـي 
غـم طحـین مـن  \مایكرومول1ان الطحین یحتوي بحدود   ] 2[العجین. 

البیروكســـــیدیز   فعالیــــة انــــزیم  ] 22[بیروكســــید الهیــــدروجین كمــــا قـــــدر 
ــــاج  ــــى انت والكــــاتلیز الطبیعیــــان  فــــي الطحــــین ویعمــــل البیروكســــیدیز عل
بیروكســــــــــید الهیــــــــــدروجین بینمــــــــــا یعمــــــــــل الكــــــــــاتلیز علــــــــــى تحطیمــــــــــه.
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  .التخمیر تركیز بیروكسید الهیدروجین المفرز من قبل الخمیرة المضافة للعجینة خالل  : 2جدول 
 زمن التخمر             

  العینة
 غم طحین ) \ملیمول  H2O2تركیز 

 المعدل الساعة الثالثة الساعة الثانیة الساعة االولى ساعة الصفر

control (white flour) 2.78 1.33 1.63 1.46 ᵃ1.80 
Hosmoyo 0.56 0.44  0.80 0.24 b0.51 
Europeon 1.43 1.75 1.75 1.83 ᵃ1.87 

Sof-Instont 0.80 2.10 1.83 1.90 ᵃ1.66 
Bokery-King 1.27 1.90 1.86 1.90 ᵃ1.74 

Instont-Success 0.01 0.16 0.01 0.24 b0.24 
Posho 2.52 1.79 0.64 0.01 1.24ᵃ 
Dama 1.35 1.19 1.15 1.63 ᵃ1.33 
Yovo 1.86 1.98 1.83 1.86 ᵃ1.88 
A-ane 0.01 0.01 0.01 0.01 ᵈ0.01 
Havis 0.01 0.01 0.32 0.01  ᵈ0.08 

Mc-Daugolls 0.01 0.01 0.33 0.01 ᵈ0.08 
  0.95* الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة 

  

الكلوتاثیون ببتید ثالثي اهم مافیـه الحـامض االمینـي : تركیز الكلوتاثیون
ـــة الكبریـــت  Cysteineالسســـتأین  ـــه ان یكـــون االصـــرة ثنائی ـــذي یمكن  ال

disulfide bond   ــا تقریبــا فهــو ــاثیون فــي كــل الخالی . ویوجــد الكلوت
موجود في الطحین وبنفس الوقـت تنتجـه الخمیـرة خـالل فعالیتهـا الحیویـة 
وقــــد یوجــــد الكلوتــــاثیون بشــــكله المختــــزل الحــــاوي علــــى الســــلفهیدریل او 

. یلعــب ] 23 [بشــكلة المؤكســد الحــاوي علــى االصــرة ثنائیــة الكبریــت 
ـــاثیون المختـــزل كمـــاد ـــل تجمـــع البـــروتین الكلوت ة مشـــتتة للبـــروتین اي تقل

ـــــه هـــــو بنفســـــه یكـــــون مـــــع  ـــــت الن ـــــة الكبری بمنعـــــه تكـــــوین االصـــــرة ثنائی
الســلفهیدریل فــي سســتأین البــروتین هــذه االصــر فیعمــل بــذلك  علــى منــع 
تكوین االصرة ثنائیة الكبریت بین بروتین وآخر . لكن هنالـك عوامـل قـد 

ه ممكــن ان یتفاعــل فیمــا بینــه او تقلــل مــن أهمیــة تــأثیر الكلوتــاثیون كونــ
 بینـــت نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي ] 24[ مـــع مؤكســـدات تبطـــل مفعولـــه 

على بقیـة الخمـائر فـي انتاجهـا او  Europeonتفوق الخمیرة  )3(جدول
ــــوتین خــــالل  ــــى الكل ــــاثیون فقــــد كــــان معــــدل احتوائهــــا عل احتوائهــــا للكلوت

غــم 100 \ومول مــایكر  4051.68المراحــل الزمنیــة مــن التخمیــر بحــدود 
غـم 100 \مـایكرو مـول  475.02طحین  بینمـا كـان اقـل محتـوى بحـدود

. أن زیادة أونقصـان  تركیـز   Instont – successطحین في الخمیرة 
 Ellman'sالكلوتاثــــایون الیعبــــر عــــن محتــــواه الحقیقــــي الن كاشــــف 

reagent   المستخدم في هـذا البحـث یقـدر الكلوتـاثیون المختـزل الحـاوي
 disulfideایول وال یقــدر الكلوتــاثیون المؤكســد الحــاوي علــى ثــعلــى ال

bond       ]25 [ .  ان االتجـاه العـام هـو انخفـاض تركیـز الكلوتـاثیون
ــــى فاعلیــــة هــــذا  بتقــــدم التخمــــر مــــع بعــــض االســــتثناءات وهــــذا یشــــیر ال
المركــــــب كمضــــــاد لالكســــــدة فــــــنالحظ االنخفــــــاض الكبیــــــر فــــــي تركیــــــز 
الكلوتاثیون في التجربة الضابطة نتیجة الشتراكه فـي التفـاعالت الحیویـة 

 .یاء المجهریة او المتبقـي قلیـل  في العجین وان التعویض من قبل االح
 -0.5ان نســبة الكلوتــاثیون فــي الطحــین هــي بحـــدود   ] 26[ لقــد ذكــر

غم طحـین بینمـا تركیـزه فـي الخالیـا الحیوانیـة هـي 100 \ملي مول  0.7
. ان ارتفـاع تركیـز الكلوتـاثیون فـي  غم خلیة 100 \ملي مول  5بحدود 

بعـــــض الخمـــــائر خـــــالل فتـــــرات التخمـــــر  قـــــد یعـــــود الـــــى فاعلیـــــة انـــــزیم 
Glutathione reductase  الــــذي یعمــــل علــــى تحویــــل الكلوتــــاثیون

.]27[ )  (GSH  ) الـــــــى الكلوتـــــــاثیون المختـــــــزل GSSGالمؤكســـــــد (

 تركیز الكلوتاثیون في العجین غیر المخمر والعجین المخمر :3 جدول
  زمن التخمیر                  

 العینة

 غم طحین 100 \مایكرو مول  تركیز الكلوتاثیون 

 االاال المعدل دقیقة 180 دقیقة 120 دقیقة 60 صفر دقیقة

control (white flour) 1556.81 662.64 327.32  343.29 723.00d 

Hosmoyo 598.77 566.83 1556.81 630.70 838.00d 
Europeon 3911.94 2714.43 5828.05 3752.31 4052.00a 

Sof-Instont 2315.25 1916.07 654.65 2714.43 1900.00bcd 
Bokery-King 662.64 2235.41 814.33 718.57 1108.00d 

Instont-Success 175.64 391.19 1021.90 311.36 475.00d 
Posho 814.33 1580.76 1093.75 2874.11 1592.00bcd 
Dama 191.60 1812.28 1516.89 1213.51 1184.00bcd 
Yovo 2874.47 3512.80 2953.94 2874.11 3054.00ab 
A-ane 2155.58 1492.94 2474.92 1836.23 1990.00bcd 
Havis 8494.59 550.87 1109.72 838.28  2748.00abc 

Mc-Daugolls 6494.59 500.87 1009.00 828.05 2208.00bcd 
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كمـا هـو معـروف ان تخمـر العجـین  -:العجـین  pHتأثیر الخمیرة فـي 

نتیجــة فعالیــة الخمیــرة و انتاجهــا لغــاز  pHینــتج عنــه انخفــاض فــي ال 
CO2   الذي یذوب جـزء منـه مكونـا حـامض الكاربونیـك .باالضـافة الـى

ذلـــك فـــان الخمیـــرة تنـــتج احمـــاض عضـــویة اهمهـــا حـــامض الخلیـــك كمـــا 
نــــتج  حــــامض الالكتیــــك ولــــو بكمیــــة ضــــئیلة بواســــطة بكتریــــا حــــامض  ُ ی

 -6.2العجــین فــي بدایــة التخمیــر بحــدود   pHیبلــغ  . ] 28[الالكتیــك 
ـــنخفض  5.9 ـــر ی هـــذا فـــي  5.2لیصـــل لحـــدود  pHالوباســـتمرار التخمی

تبعـــا  pHالطحـــین االعتیـــادي مـــاء وخمیـــرة وطحـــین فـــي حـــین یتـــأثر ال 
للمــواد المضـــافة امـــا تعمـــل  كمــواد منظمـــة  كالحلیـــب او مـــواد مخفضـــة 

مثــــل  pHمثــــل البــــاديء او اللــــبن او كمــــواد رافعــــة لــــل  pHلقیمــــة ال 
تالف  بیكاربونــــات الصــــودیوم ( الصــــودا) وهــــذه المــــواد قــــد تضــــاف بــــاخ

وجــود     )4(جــدول  لقــد بینــت نتــائج هــذه التجربــة.  ] 29[المخبــوزات 

لكنــه لــم یكــن معنویــا  العجــین   pHتبــاین بــین الخمــائر فــي مــدى تغیــر 
. ویالحـظ ان التغیـر فـي بین جمیع الخمائر المستخدمة فـي هـذه التجربـة

pH  ــــم یتغیــــر ال اال مــــن  pHالتجربــــة الضــــابطة كــــان ضــــئیال جــــدا فل
pH= 5.95  في ساعة الصفر الىpH= 5.85  في السـاعة الثالثـة مـن

التخمــــر أن  هــــذا االفــــرق البســــیط قــــد یعــــود الــــى نشــــاط بعــــض االحیــــاء 
المجهریــة ومنهــا بكتریــا حــامض الالكتیــك باالضــافة الــى بعــض الخمــائر 
الموجــــودة بشــــكل طبیعــــي كمــــا قــــدیكون للفعــــل االنزیمــــي مثــــل انزیمــــات 

ـــــز ،وان كـــــان ضـــــع ـــــز والالیبی ـــــر االحمـــــاض البروتی یفا ، دور فـــــي تحری
. pHاالمینیــــة واالحمـــــاض الدهنیـــــة التـــــي قــــد تســـــبب خفـــــض قیمـــــة ال 
 pHوبالمقابـــل بینـــت النتـــائج ان الضـــافة الخمـــائر دور مهـــم فـــي تغییـــر 

 . العجـــــــــــــــین وان اختلفــــــــــــــــت فیمـــــــــــــــا بینهــــــــــــــــا فـــــــــــــــي قــــــــــــــــوة التــــــــــــــــأثیر

  العجین pH: تاثیر اضافة خمائر الخبز المدروسة في 4جدول 

 المعدل الساعة الثالثة الساعة الثانیة الساعة االولى الصفرساعة  العینة

control (white flour) 5.95 5.92 5.87 5.85 5.89ᵃ  
Hosmoyo 5.90 5.60 5.50 5.40 5.6ᵃᵇ 

Europeon 5.90 5.40 5.30 5.30 5.6ᵃᵇ 

Sof-Instont 5.91 5.60 5.40 5.40 5.57ᵃᵇ 

Bokery-King 5.95 5.50 5.40 5.30 5.53ᵃᵇ 

Instont-Success 5.90 5.30 5.20 5.20 5.4ᵇ 

Posho 5.90 5.60 5.30 5.30 5.52ᵃᵇ 

Dama 5.92 5.50 5.30 5.30 ᵃᵇ5.5  
Yovo 5.91 5.40 5.30 5.10 5.42ᵇ 

A-ane 5.92 5.60 5.20 5.00 5.43ᵇ 

Havis 5.90 5.40 5.30 5.20 5.45ᵇ 

Mc-Daugolls 5.90 5.50 5.20 5.20 5.45ᵇ 

: فــي العجــین CO2تــأثیر اضــافة الخمــائر المدروســة فــي ضــغط غــاز 
ضـــغط الغـــاز هـــو صـــفة متعلقـــة بحیویـــة الخمیـــرة واعـــدادها لكنهـــا تعتمـــد 
ایضا على الوسط الذي تعمل فیه وهـو الطحـین ومـدى تـوفیره للسـكریات 

ـــا كـــل الظـــ ـــة للتخمـــر لكـــن فـــي بحثنـــا كمـــا ســـبق وذكرن روف ثابتـــة القابل
باســـتثناء انـــواع الخمیـــرة المســـتخدمة ومـــا قـــد تحتویـــه مـــن نشـــاط انزیمـــي 

وجـود فـروق معنویـة   خاصة االمیلیز. لقـد وضـحت نتـائج هـذه التجربـة 
 180. وكـان مـدى ضـغط الغـاز بعـد CO2بین الخمائر في انتاج غـاز 

ملـم 330و  A-aneملـم زئبـق للخمیـرة  239.33 دقیقة من التخمر بین 
كانت هنالك فـروق معنویـة بـین  لقد . )5(جدول  Havisللخمیرة  زئبق 

 Poshoو  Instont-Successمختلــف الخمــائر فقــد تفوقــت االنــواع : 

معنویـــــــــا عـــــــــن بقیـــــــــة االنـــــــــواع االخـــــــــرى   Havisو  Sof-Instontو 
. وبـنفس الوقــت كانــت هنالـك فــروق معنویــة  )5(الحــظ جــدول المدروسـة 

ر كمـــا كانـــت هنالـــك فـــروق معنویـــة فـــي بـــین الفتـــرات الزمنیـــة فـــي التخمـــ
وعنــد ربــط قــیم ضــغظ الغــاز  . التــداخل بــین زمــن التخمــر ونــوع الخمیــرة

الیجاد معامل االرتباط بـین ضـغط الغـاز فیمـا بـین ازمنـة تخمـر العجـین 
  r=0.969و** r=0.754** وجد ان معامل االرتباط كان عالیا بین

متناســقة بــین فتــرات زمــن وهــذا یشــیر الــى ان عملیــة انتــاج الغــاز كانــت 
التخمیر ولم یكن هنالك اي عامل مؤثر في تغییـر اتجـاه انتـاج الغـاز او 

  تقلیل العالقة المعنویة بین زمن التخمر.
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  یر الخمائر التجاریة المدروسة في ضغط الغازثتأ:  5الجدول 
  (د)زمن التخمر     

  العینة
  عمود زئبق)ملم الضغط ( 

  المعدل  (د) 180  (د) 150  (د)120  (د) 90  (د) 60  (د) 30

Hosmoyo 47.33 102.66 158.00 216.66 260.00  306.00  b181.77  
Europeon 52.66 94.66 152.00 222.00 269.33  293.33  b180.66  

Sof-Instont 113.33 184.00 235.33 276.00 303.33  311.66  a237.27  
Bokery-King 48.66 115.33 176.66 224.00 260.66  286.00  b185.22  

Instont-Success 84.00 167.33  232.66 276.66 304.00  322.00  a231.11  
Posho 76.00 138.00  245.33 290.00 308.00  325.33  a230.44  
Dama 25.33 62.66 96.66 146.66 202.66  240.66  c129.11  
Yovo 44.66 104.00 167.33 224.00 269.33  298.00  b184.55  
A-ane 32.66 76.66 128.00 179.33 213.33  239.33  c144.88  
Havis 90.66 152.00 201.33 290.66 314.00  330  a229.77  

Mc-Daugolls 47.33 102.66 158.00 216.66 260.00  306  b181.77  
  0.95* الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة عند مستوى 

  
 Dough Spreadتأثیر اضافة الخمیرة علـى معامـل اتشـار العجـین 

Index :ن عملیــة تخمــر العجینــة تعمــل علــى تقلیــل أ  ] 31[ لقــد ذكــر
االرتفـاع  \ Wمعامل االنتشار الذي یستخرج مـن قسـمة عـرض العجـین 

)H ان  [2]) اذ یزیــد االرتفــاع ویقــل مقــدار الزیــادة فــي القطــر. لقــد وجــد
قیـــاس معامـــل انتشـــار العجـــین هـــو معیـــار ریولـــوجي یتـــأثر بشـــكل كبیـــر 
بفعالیـــة الخمیـــرة اذ تســـلك الخمیـــرة ســـلوك المـــادة المؤكســـدة فـــي فعالیتهـــا 

وبمــــرور  H2O2علــــى العجــــین بســــبب انتاجهــــا لبیروكســــید الهیــــدروجین 
خمــر یقــل معامــل االنتشــار ویصــبح العجــین اقــل لزوجــة الوقــت علــى الت

ـــة)  ـــداده المســـتعرض ( قطـــر العجین ـــوة بحیـــث یقـــل امت واكثـــر تماســـكا وق
ویــزداد ارتفاعــه. لكــن هــذا مشــروط بكمیــة بیروكســید الهیــدروجین الناتجــة 

من الفعالیات الحیویة للخمیـرة وقلـة نشـاط  أنزیمـات الكـاتلیز الن االنـزیم 
یروكســید الهیــدروجین ویقلــل مــن تــأثیر االخیــر یســتهلك بحــدود نصــف ب

كمؤكســــد. لقــــد بینــــت نتــــائج معامــــل االنتشــــار للعجــــین المخمــــر بــــانواع 
ان معامـل االنتشـار ال یقــل  ) .6(جـدول مختلفـة مـن الخمیـرة المدروسـة 
لكــن االنخفــاض یحــدت فــي مقــدار  [2]بمــرور زمــن التخمــر كمــا ذكــر 

ن الزیـادة فـي معامـل االنتشـار الزیادة في معامـل االنتشـار بمعنـى آخـر ا
فـــي تنــــاقص كلمــــا زاد التخمــــر . ان هـــذا االخــــتالف یمكــــن رده الــــى ان 
تخمیر العجینة في اواني واسعة ستجعل الغاز یتجه في جمیـع اتجاهـات 
العجینـــة و ال یقـــل معامـــل االنتشـــار انمـــا تقـــل الزیـــادة فـــي هـــذا المعامـــل 

  . باستمرار التخمر
  تأثیر اضافة الخمائر التجاریة المدروسة على معامل انتشار العجین :6 الجدول 

  زمن التخمر بالدقائق  العینة
30  60  90  120  150  180  

control (white flour) 1.00 1.30 1.46 1.61 1.70 1.80 
Hosmoyo 1.75 1.97  2.13  2.27  2.44  2.46  
Europeon 1.76  1.99  2.11 2.19  2.42  2.38  

Sof-Instont 1.65 1.97  2.09  2.13  2.28  2.47  
Bokery-King 1.72  1.95  2.04  2.13  2.14  2.18  

Instont-Success 1.91 2.23  2.31  2.32  2.50  2.52  
Posho 1.74  2.00  2.17  2.22  2.19  2.29  
Dama 1.72  1.86  2.00  2.10  2.09  2.12  
Yovo 1.24  1.74  1.79  1.90  1.96  2.02  
A-ane 1.86  2.28  2.38  2.27  2.40  2.50  
Havis 1.74 1.95 2.06 2.21 2.35 2.59 

Mc-Daugolls 1.70  1.91  2.03  2.10  2.20  2.24  
  مكررات3ل معد القیم* 
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ـــى حجـــم  ـــة عل ـــة مـــن الخمیـــرة التجاری ـــأثیر اضـــافة االنـــواع المختلف ت
یتــأثر زیــادة حجــم العجــین بعــاملین مهمــین همــا قابلیــة الخمیــرة : العجــین

وما یرتبط به من عوامل تـؤثر علـى هـذا االنتـاج  CO2على انتاج غاز 
مــن تـــوفر الســـكریات والمغــذیات والبیئـــة المناســـبة مــن حـــرارة واوكســـجین 

وانزیمــات تـــوفر المغــذیات للخمیــرة امـــا العامــل الثـــاني  pHورطوبــة وال 
بقــدرة العجینــة علــى مســك الغــاز والتمــدد تلقــاء فعلــه .وهــذا یعتمــد  فیتعلــق

وبمــا ان جمیــع الظــروف  pHعلــى قــوة ومطاطیــة العجــین ورطوبتــه وال 
ثابتة في التجربة باسـتثناء الخمیـرة فـان نتـائج هـذه التجربـة كمـا موضـحة 

) تبین تباین فعالیة الخمیرة في زیـادة حجـم العجـین وخـالل 7في جدول (
ســاعة . مــن الواضــح ان عجینــة  3و2و1رات مــن التخمــر هــي ثالثــة فتــ

التجربـــة الضـــابطة لـــن یـــزداد حجمهـــا بســـبب عـــدم اضـــافة الخمیـــرة الیهـــا 
وســـبب انخفـــاض حجمهـــا خـــالل فتـــرات الراحـــة هـــو خـــروج الهـــواء الـــذي 
دخـــل الـــى العجینـــة خـــالل العجـــن وبالتـــالي هبـــوط العجـــین لیحـــل محـــل 

مدى الحجـم خـالل ثـالث سـاعات  الوسادات الهوائیة . بنفس الوقت كان
ـــین  ـــى  3ســـم22مـــن التخمـــر هـــو ب ـــالرذاذ ال ـــة ب ـــرة المجفف  3ســـم42للخمی

    .   Sof-instantللخمیرة 
 تأثیر الخمائر التجاریة المدروسة في ارتفاع حجم العجین : 7جدول ال

  زمن النخمر       
         العینة

  3حجم العجین سم
  دقیقة 180  دقیقة120  دقیقة 60

control (white flour) 20 18  18 
Hosmoyo 27 29 34 
Europeon 30  34 35 

Sof-Instont 33 40 42 
Bokery-King 30 32 34 

Instont-Success 30 33 38 
Posho 28 29 34 
Dama 35  38 40 
Yovo 31 32 35 
A-ane 32 34 35 
Havis 34 36 38 

Mc-Daugolls 29  33 36 
  

فـي الغالـب یكـون اختبـار  تأثیر الخمیرة فـي الخـواص الفیزیائیـة للـوف:
الخبــز المختبــري  ومــا یـــرتبط بــه مــن جــودة اللـــوف النــاتج هــو محصـــلة 

وقـد  ] 31[التاثیرات على العجین في حالة تثبیـت جمیـع ظـروف االنتـاج
د كانــت جمیــع الظــروف ثابتــة فــي هــذا البحــث باســتثناء نــوع الخمیــرة وقــ

-Instont) اذ تفوقـت الخمیـرة 8جـدول كان لها دور في هـذا االختبـار (

Success  ونفاشــیته معنویــا علــى بقیــة الخمــائر فــي زیــادة حجــم اللــوف
  .علـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــوالي 3.71و 3ســــــــــــــــــم249المســــــــــــــــــتخدمة اذ كانـــــــــــــــــــا 

  الخمیرة التجاریة المضافة على الخواص الفیزیائیة للوفتأثیر اختالف نوع :  8جدولال
  وزن \ النفاشیة حجم  الوزن  الحجم  العینة

Hosmoyo b210 66.5a 3.15b 
Europeon 244b  67.35a 3.62b 

Sof-Instont 219b  66.34a 3.30b 
Bokery-King 223b  65.00a 3.43b 

Instont-Success 249a  67.02a 3.71a 
Posho 215b  65.50a 3.28b 
Dama 204b  68.34a 2.98b 
Yovo 220b  66.77a 3.29b 
A-ane 239b  65.70a 3.63b 
Havis 245b  66.94a 3.65b 

Mc-Daugolls b236  a67.38 b3.50 
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The Effect and Activity of Some Kinds of Commercial Bread Yeasts on 

Dough Properties 
Mohammad Wajeeh Zainulabideen , Sheler Faak Ahmad 

Food Science Department , Faculty of Agriculture Science , University of Suliamani , Suliamani , Iraq 
Abstract: 
The effects of   samples of Instant Dry Yeast, on the properties of fermented dough were studied. The results 
showed that the chemical components of the yeast protein was among  35.31 - 48.81%, fat  0.78 -5.46%  ash  
4.00 -12.76% reducing sugars   0.28 -0.54% , Trehalose 1.90-5.70 %  carbohydrates 51.87 -40.94%.  Also the 
results showed that live yeast cells percentage was among 47.56 - 90.71% for all studied yeast.    
The results showed that there were significant differences among the studied yeast in their hydrogen peroxide 
concentrations which there range among 2.524 - 0.004 mmol \ g flour. In general there was depletion in the 
hydrogen peroxide concentrations over time.                                                                    
Through the three hours of fermentation, yeasts Glutathione Concentrations were among 175.64- 8494.59 
µmole\ 100 gm flour. The results showed low concentrations of Glutathione during the   fermentation period  
especially in the third hours since glutathione   fallen to nearly one tenth of its value in the zero hour.  The range 
of carbon dioxide produced by studied yeast through three hours of fermentation was among 202.66- 360.00 
mmHg. In general the gas production in the second hour is higher than the first hour, both much higher than the 
third hour of gas production. As well as the results showed different yeasts in their effect on the loaf volume and 
specific volume ( volume /weight) which had a range among 204 to 249 cm3 and   2.98 - 3.71 respectively.  
Key words: bread yeast, spread index, dough volume, baking test, bakery yeast hydrogen peroxide, bakery yeast 
glutathione.                                                                          


