
Annals of Agric. Sci., Moshtohor                                                       ISSN 1110-0419 

Vol. 56(2) (2018), 613 – 628                                    http://aasj.bu.edu.eg/index.php 

 
 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 نواع الحبوب ومعامالتهاطرق لبعض أ ةبثالث ةالمضادة لالكسدة المقاس الفعالية ثير العمليات التصنيعية علىتأ
 عبد الجنابي                                 بيان ياسين العبداهلل إبراهيم*مروة 

 غذيةقسم علوم األ / كلية الزراعة /جامعة تكريت         غذيةقسم علوم األ / كلية الزراعة/جامعة تكريت
36mobile: 075152570            Marwaibrahim1984@yahoo.com 

 
 المستخلص

ومعامالتها   الحبوب أنواعلبعض   لألكسدةالمضادة  فعاليةالالختبار   األغذيةاعة / قسم علوم هذه الدراسة في جامعة تكريت / كلية الزر  أجريت   
والذرة  إباء(  صنف .Hordeum vulgare L، )Barley، والشعير (، صنف شام (Wheat  ،Triticum aestivumشملت الحبوب الحنطة 

corn  ،Zea mays L.) والشوفان  3( صنف بغدادOats( ،Avena  sativa L. صنف بموال والتي جلبت من الهيئة ال ) عامة للبحوث الزراعية
كل من طحين الحنطة الخام والحنطة المنبتة وطحين الصفر وخبز الطحين الخام وخبز لتضمنت العمليات التصنيعية  لمعامالت الحنطة / بغداد، و 

طحين  :، فيما كانت معامالت الذرة وطحين الشعير المنبت وخبز الشعيرشعير فتضمنت معامالته طحين الشعير الخام ال أما،  .الطحين الصفر
، في حين تضمنت معامالت الشوفان كل من طحين الشوفان الخام وطحين الشوفان والذرة المطبوخة ومنتوج الشامية. الذرة الخام وطحين الذرة المنبتة

معة صالح اعليها عمليات االستخالص والتحليل المختلفة في مختبر الدراسات العليا في كلية الزراعة / ج وأجريت. الشوفان ويتالمنبت ومنتوج بسك
 فان المنبت وقد، الذرة المنبتة والشو في الحنطة المنبتة، الشعير المنبت  DPPHارتفاع نسبة الـ  لألكسدةقياس النشاط المضاد  نتائج أظهرتالدين.
في حين انخفضت تلك النسب في الطحين الصفر ، الشعير الخام ، الذرة  .على التوالي % 30.99، 39.93، 17.06، 27.04قيمها بلغت 

 ABTSبطريقة  لألكسدةقياس النشاط المضاد  أما. على التوالي % 30.76 ، 36.24،  22.06،  47.34المطبوخة والشوفان الخام وقد بلغت 
 ، الشعير المنبت ،على التوالي  في الحنطة المنبتة ¹م. جترولوكس مايكرو مول 694.01، 611.47، 433.40، 601.33أعلى القيم فقد بلغت 

على التوالي في  ¹ممايكرومول ترولوكس. ج 600.94، 617.27، 434.69، 633.73ل القيم فقد بلغت أما أق، الذرة المنبتة ، الشوفان المنبت
في الحنطة المنبتة،  H2O2بطريقة  لألكسدةالنسب للنشاط المضاد  أعلىكانت الشوفان الخام .  وذرة المطبوخة ال الطحين الصفر ، الشعير الخام ،
اط بهذه الطريقة في على التوالي في حين كانت اقل نسبة للنش % 11و 36، 03، 30المنبت وقد بلغت  الشوفان الشعير المنبت، الذرة المنبتة و

 على التوالي . % 12 و 22، 03، 33ن الخام وقد بلغت الشوفا و، الذرة المطبوخة الخامالطحين الصفر، الشعير 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ولاألالباحث  أطروحةمن  صلخ*البحث مست
 .و العمليات التصنيعية ، الحبوب األكسدة: مضادات الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة    

أو الوقاية من فعل الجذور  كسدية ويعمل على التأخيراألضرار التأمركب له فعالية ضد  أوعلى كل مادة  األكسدةيطلق مصطلح مضادات     
 Ros·( Reactive oxygen Species) إلنتاجبالتنشيط المباشر  إمابطرق عدة من الجذور الحرة على الحماية  األكسدة، تعمل مضادات الحرة

على  رهاتأثيكسجين وتقلل لألالنشطة  األشكالتهاجم  لألكسدةدفاعية مضادة  أنظمة. تمتلك الكائنات الهوائية (Miquel ،4774نتشارها )أو منع ا
حسب و  األنسجةحسب  لألكسدةالمضادة  األنظمة، وتختلف طبيعة لخلوية وفي معظم العضياتاألغشية افي  األكسدة. تتواجد مضادات الجسم

. وقد استخدمت الخاليا البشرية نظام مضاد  إنزيميةغير  وأخرى إنزيمية أنظمة إلىتواجدها في الوسط )داخل وخارج الخلية الخلوية( وهي تقسم 
تحتوي على جزيئات صغيرة مثل فيتامين  وأنظمة  Catalaseو  Superoxide dismutaseمثل اإلنزيماتالذي تحتوي على  اإلنزيمية لألكسدة

C وTocopherol وج( لوتاثيونHazra وتعد هذه 4767، وآخرون ، )توأظهر ، األكسدة وحماية الخاليا البشريةلتوازن حالة  األهميةبالغة  األنظمة 
مثل الشيخوخة  لإلنسان ( (Cardiovascular التنكسية )القلبية الوعائية( واألمراضالتفاعلية  األنواعالعديد من الدراسات االرتباطات الوثيقة بين 

المواد الكيميائية النباتية تمنع انتشار  أن( ، وقد تبين 4763، وآخرون Islamالدموية ) واألوعيةالقلب  وأمراضالخبيثة  واألوراموالتهاب المفاصل 
المختلفة يظهر  األكسدةمن مضادات  لألكسدةالعمل المضاد  أنوخاليا سرطان الثدي ويبدو  HT29اليا القولون الخاليا السرطانية المختلفة مثل خ

 وآخرون Meyersفي تطوير الورم ) تبدأ أنمختلفة ورد فعل معين من كل خلية ، وهو عموما" سوف يقلل من عدد الجذور الحرة التي يمكن  آليات
، ابللتقليدي الفاكهة والخضر والتو ، والتي كان مصدرها الإلنسان وأهميتها لألكسدةاكتشاف العوامل المضادة بعد ( 4766،  وآخرون Gulو 4773,

، الوجبات " ويؤكل في معظمعن تلك المصادر كونها تمثل غذاءًا يوميا أهميةتمثل مصدرا ال يقل  أن الحبوب وال سيما الكاملةالبحوث الحديثة  أكدت
 Bioactiveوالتي توصف معظمها بأنها مركبات نشطة حيويًا  Phytochemicalsتحتوي الحبوب على العديد من الكيميائيات النباتية  إذ
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compounds مصدرًا فريدًا  أحيانا، بل تعتبرunique فيتامين للبعض منها، فالحبوب مصدٌر غنٌي لكل من مركبات: األلياف ،Eالكاروتينات ، ،
 ( . Chu ،4760و (Sang الكومارينات والفالفونويدات وغيرهاكاألحماض الفينولية ،التانينات ،والت المتعددة الفين وأنواع
بات بين فضاًل على الظروف البيئية، كما يختلف توزيع هذه المرك وأنواعها أصنافهاويختلف محتوى الكيميائيات النباتية في الحبوب باختالف    

وعلى الرغم من أن بعض العمليات التصنيعية  .(4773، وآخرون  Adom)  الخارجية المصدر الرئيس لتلك المواد الحيوية األجزاء، وتعد أجزاء الحبة
ر تؤدي إلى زيادة البعض والتخمي Sproutingالتنبيت مثل آخرون ، فان عمليات  العديد من الكيميائيات النباتية التي تجري للحبوب تقلل محتوى

 ألكسدةلتوافرًا وجاهزية فضاًل على مالحظة ارتفاع في القابلية المضادة  أكثرجعلها  أوض الفينوالت المتعددة وحامض الفوليك : بعمنها مثل
Antioxidant ability تلك العمليات  أثناء      (Alvarez – Jubete و  4767،  وآخرونPradeep  وSreerama ،4763).  تحتوي الحبوب

مركبات العلى  ألخيرةا, وتحتوي المركبات والمعادن والكيميائيات النباتية الغذائية مركبات مهمة صحيا منها الفيتامينات األلياف إلى باإلضافةالكاملة 
القلب  اضأمر  أهمها األمراضإذ تستطيع الحماية من الكثير من  األكسدةالفينولية ذات خصائص مضادة للبكتريا ومضادة لاللتهابات ومضادات 

 : فحص الـلألكسدةهناك العديد من طرق قياس النشاط المضاد  (.Williams ,4777و Harbone و 6990, وآخرون Rhodesت )والسرطانا
DPPH  2,2,diphenyl -1- picryhydrazyl) )مرة من قبل ألولستخدمت هذه الطريقة إBlois  (6903(  إذ وجد هذا الفحص إستخداما واسعا

( . والـ 4771،  وآخرون Chenمن المركبات النقية والمستخلصات النباتية وهو بسيط من الناحية التقنية  ) األكسدةختبار خصائص مضادات في إ
DPPH  2,2هو مختصر,diphenyl -1- picryhydrazylختبار على قياس فقدان لون ، ويستند هذا اإلDPPH نانوميتر  363 طول موجي على

ع وال يحتاج إال إلى جهاز طيف األشعة فوق نه بسيط وسريبار أخت( ومن مزايا هذا اإل4773، وآخرون Priorبعد تفاعل المركبات المراد اختبارها )
(. 4773، وآخرون Priorعامل التاكسد )يعتبر جذر االختبار و    DPPHالـ ، ومع ذلك فقد وجد العديد من العيوب في هذا االختبار ألنالبنفسجية

إذ  ABTS (2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline -6-Sulonic  acid)هو اختبار   لألكسدةقابلية المضادة ختبار الأن هناك إما ك
ويستند هذا الفحص على قدرة الكسح من المواد ، ( Miller ،6993) بوساطة Rice – Evansو  Millerمن قبل  األولىختبار للمرة ذكر هذا اإل
د المؤكسدة ويعمل على تقليل تفاعل اللون مع جذر غيرها من الموا أوبل جذور البيروكسيد يتأكسد من قالذي  ABTSلجذر ايوني  لألكسدةالمضادة 
ABTS  ويعبر عن النتائج بوساطةTrolox (Prior هناك العديد من الميزات في إ4773،  وآخرون ) ستخدام فحص(TEAC)Trolox equivalent 

antioxidant capacityـال ، وقد تم فحص قيم لألكسدةستخدمت هذه الطريقة في العديد من المختبرات لدراسة القابلية المضادة ، وقد إ TEAC 
األكسدة في بسرعة مع مضادات  ATBSيتفاعل المركب حيث ( Pietta  ،4777) األبحاثللعديد من المركبات وعينات الغذاء في العديد من 

 Awika) ( ووفقا لما جاء به4776،  وآخرون Lemaniskaاق واسع من درجات الحموضة )ستخدامها على نطدقيقة ويمكن إ 37غضون 
يد من ستخدامها في العدلذلك يمكن إ األيونيةالقوة  تتأثرقابل للذوبان في كل من المذيبات المائية والعضوية وال  ABTS ( فإن 4773،وآخرون
يد ختبار النسبة المئوية لكسح جذور بيروكسإاما الفحص الثالث فهو  .والكارهة للماءاألكسدة المحبة للماء ويمكن تقدير سعة مضادات  األوساط

والذي  (Fenton reaction)( طبقًا لتفاعل Invivoتقاس قابلية تثبيط جذور بيروكسيد الهيدروجين داخليًا ) أنالتي من الممكن  H2O2الهيدروجين 
لمذكورة مما امساعدة من المعدن ثنائي التكافؤ لتكوين الجذور  إلىكال" من بيروكسيد الهيدروجين وجذور فوق البيروكسيد تحتاج  بوجود المعادن فإن

حداثلخاليا التدمير نسيج  األكسجينرتباط مع جزيئة يجعل هذه الجذور مسئولة عن اإل . ان كسح (Macro Moleculesتحلل للجزيئات الكبيرة ) وا 
( H2O2)جزيئة يمنح إذتكونة من بيروكسيد الهيدروجين من قبل المستخلصات يعود الى المركبات الفينولية والفالفونويدات المتعددة الجذور الم

هيدروجين بيروكسيد ال نألبيروكسيد من قبل المستخلصات على تركيز الفينوالت فيها بالرغم من االيكترونا" فتتعادل مكونة الماء وتعتمد قابلية كسح 
ونات المعادن كما في خلية والذي يتفاعل مع معقد جذر أي( في الOH -) إلىه يتحول ر حر بحد ذاته إال أننه ليس بجذيس فعاال" دائما" كما أل

      ·Fe+²  + H2O2                                                Fe+³ + OH +OH(.Fentonتفاعل )
 .ةومنتجاتها ومدى تأثرها بالعمليات التصنيعيالحبوب  أنواعتقدير الفعالية المضادة لألكسدة بثالث طرق لبعض  إلىهدفت هذه الدراسة    
 

 : ق العملالمواد وطر
 Barley   Hordeumوالشعير  ،1( صنف شام Wheat  ) Triticum aestivumمن الحبوب هي الحنطة  أنواع أربعة: جلبت  مصادر البذور
vulgare L.) والذرة إباء(  صنف ،corn  (Zea mays L.  صنف بغداد  )والشوفان  3Oats  (Avena  sativa L.)  صنف بموال من الهيئة

مليات على تأثير تلك العودراسة مدى  أعالهالعديد من العمليات التصنيعية على الحبوب  إجراءالعامة للبحوث الزراعية / بغداد. تضمنت الدراسة 
امالت الحنطة ، فقد تضمنت معأنواع الحبوب المدروسة، وقد كانت المعامالت متباينة فيما بينها لكل نوع من ية و الفالفونويداتالمركبات الفينول

الشعير فتضمنت  أما، خام وخبز الطحين الصفروخبز الطحين ال (%04الحنطة المنبتة وطحين)استخالصكل من طحين الحنطة الخام وطحين 
الذرة و  ، فيما كانت معامالت الذرة طحين الذرة الخام وطحين الذرة المنبتةوطحين الشعير المنبت وخبز الشعيرمعامالته طحين الشعير الخام 

.  وبعد لشوفاناويت ، بينما تضمنت معامالت الشوفان كل من طحين الشوفان الخام وطحين الشوفان المنبت ومنتوج بسكالمطبوخة ومنتوج الشامية
 :عليها المعامالت التالية أجريتتنقية الحبوب 
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لحنطة المنبتة وطحين للحصول على طحين الحنطة الخام وطحين ا 1استعملت حبوب الحنطة صنف شام : Wheat flourطحين الحنطة      
القديمة والتي تعتمد في عملها على طحن رطيبها باستخدام المطاحن أن نظفت ثم طحنت الحبوب بعد ت، وذلك بعد (%04الحنطة)استخالص

ه مرار الطحين من منخل قطر فتحاتالحبوب الكاملة من خالل اسطوانات مسننة توجد فيها عتلة خارجية للتحكم في درجة نعومة الطحين ، وتم ا
 الستعمال .وحفظ الطحين في الثالجة لحين ا %677 -97مايكرون للحصول على طحين ذي نسبة استخالص بين  97صغر من أ
 

( مع 6903 ،هليل)رغيف الخبز المحلي ) خبز التنور ( كما ذكرها  إعداداستخدمت الطريقة المنزلية في الرغيف ) الخبز المحلي ( :  إعدادطريقة 
 :اآلتيةإجراء تحوير بسيط،  باعتماد مكونات الخلط 

 .(%04م )طحين كامل وطحين استخالصج 677طحين  -6
 الطحين.الماء حسب إمتصاصية  -4
 .مج 6.3الملح  -3
 تركية الصنع  من شركة اوزمايا. Vegaنوع ستعملت الخميرة الجافة الجاهزة إ  -2
 خبزت بالتنور. و  إلى قطعتم خلط المواد يدويا" وعجنها لحين بلوغ درجة النضج ثم تم تخمير العجين لمدة ساعتين ونصف , بعدها قطع العجين     

 
 للحصول على طحين الشعير الخام. أعالهجري عليه نفس المعامالت أو  إباءستعمل الشعير صنف إ:  Barley flourتحضير طحين الشعير 

م من ج 677إذ تم خلط رغيف الخبز المحلي )خبز التنور (  إعدادستخدمت الطريقة المنزلية في أ: ز المحلي الشعير(الرغيف )الخب إعدادطريقة   
م من الخميرة ،اذ تم خلط المواد يدويا" وعجنها لحين بلوغ درجة ج 6جم ملح و  6.3الطحين ، و إمتصاصية الطحين مع كمية من الماء حسب 

 .م تخمير العجين لمدة ساعتين ونصفالنضج ثم ت
 ( ثم وضعت في وعاء من الفوالذ المقاوم للصدأساعة 47جرام من الذرة ونقعت لمدة  477ضرت العينات المطبوخة عن طريق:  أخذ ح طبخ الذرة: 

دقيقة بعد ذلك بردت العينات وطحنت وحفظت في الثالجة في  23 جريت عملية الطبخ لمدةنفية وألتر ماء الح 67اليها  وأضيفمع غطاء محكم 
 .أيام فقط 3ل وكانت فترة التخزين ستعماأكياس من البولي إثيلين لحين اإل

أضيف مل من الزيت في قدر من الفوالذ وسخن قليال" بعدها  3 – 6وضع حضرت الشامية وذلك ب :  popcorn makingتصنيع الشامية  
دقائق  0-3م ملح الطعام , قلبت الحبوب قليال" وبعد ذلك غلق الوعاء جيدا" حتى سماع صوت فرقعة للذرة وبعد ج 7.3جرام من الذرة و 677

 .هي فرقعة الحبوبار هادئة حتى تنتعلى ن أخرىخفضت حرارة التسخين ثم نتركها مدة خمس دقائق 
 

 :Oats Cooking makingت الشوفان ويطريقة تصنيع بسك
 4.1زو م سكر ج 3و م بيضج 47إليه  وأضيفم منه ج 07مسحوق ناعم وأخذ  شكلأصبحت في طحنت حبوب الشوفان جيدا" حتى 

م لمدة ° 607خبزت القطع عند حوالي م مسحوق الفانيال ومزجت المكونات مع بعضها ثم قطعت ثم ج7.3م ملح وج 7.3جم زيت و47جم حليب و
 الفحوصات عليها. إجراءمن البولي اثيلين لحين  أكياسالعينات ووضعت في ثم طحنت  دقيقة 47

ة من درج في الدراسة تحت ظروف محكمة الحبوب المستعملة ألنواععملية التنبيت  أجريت :Sprouting of  Seedsعملية تنبيت البذور   
 ثم المنبتة لىإالذرة والشوفان كل على حده بداخلها نماذج حبوب الحنطة ،الشعير ،السالل التي تحوي  إدخال. بعد أوتوماتيكيحرارة وتهوية وبشكل 

متصاص الماء والتي تنتهي بإ ثمان  السالل كل داخل عملية تقليب العينات أجريتستطالة المحاور الجنينية وقد بدأت عملية التنبيت من تشرب وا 
كمية من الماء  أضيفت إذ( % 23-22في بداية اليومين الثاني والخامس للمحافظة على نسبة الرطوبة بحدود ) ترطيب العينات ساعات كما تم

التنبيت ثالث  آلية( . وتضمنت 4774ساعة )الفكيكي ،  647ستغرقت فترة التنبيت مل في اليوم الخامس وا   37لثاني ومل في اليوم ا 677مقدارها 
كثر ليونة أالسريع حيث يتوسع غالف البذرة ويصبح  األوليهي مرحلة االمتصاص  األولىرات الفسيولوجية والمورفولوجية ، المرحلة مراحل من التغيي

الجنين  متصاص الماء ويخرج جذيرباإلنبات وفيها يزداد إالبذور  تبدأالمرحلة الثانية حيث  تأتيمتصاص الماء ، بعدها ساعة من تشرب وا   64بعد 
 اتاإلنبكتمال ثم المرحلة الثالثة وفيها تحدث إستطالة المحاور الجنينية بعد إ ساعة 31ما يقرب نصف طول الحبة بعد  إلىساعة وينمو  42بعد 
 (. Bewley ،6990متصاص )إلساعة من ا 20بعد 

 
 :DPPHقياس النسبة المئوية الختزال الجذور الحرة في الـ  
خذ إذ أ بعض التعديالت إجراء( مع 4763،واخرون  Apak )عتمادا على ما ذكرهإ DPPH الـ سطة تحليلابو  األكسدةقدرت فعالية مضادات       
صاصية متدقيقة ومن ثم قرأت اإل 37وحضنت في جو مظلم بدرجة حرارة المختبر لمدة  DPPH الـ مل من محلول 6مل من العينة ومزجت مع   4
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ة عتماد على المعادلة التالية الخالية من المستخلص باإلبمقارنة النتيجة بعينة المقارن  DPPHـ. قدرت نسبة تثبيط النانوميتر 360على طول موجي 
: 

 () قراءة االمتصاصية للعينات -                                                     100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبح الجذور الحرة % = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية لقابلية  ــــــــــ   x 677ــــــــــــــــــــــــــــ

 قراءة البالنك                                                            
 :ABTS(Cation radical scavenging capacity assay) الحرة لمركب  قتناص الجذورإلقياس النسبة المئوية 

وحضر المحلول   ABTSقياس  إذ أخذت ثالث أوقات مختلفة إلستنفاد(  4764وآخرون،   Serpen)تبعت الطريقة المستخدمة من قبلأ
مل من  3 بإضافة [ [azino – bis (3-ethylbenzthianzoline -6. Sulfonic acid) 2,2وهي مختصر لـ ¹ABTS، لترمايكرومول 0من 

 إلىمل ماء مقطر  3 بإضافة potassium pisulfateمايكرومول،لتر  4.23كما حضر محلول  ABTS الـ م منملج 30.26إلى الماء المقطر 
عن  ألتقلفة لمدة الذي خزن في غرفة مظلمة على درجة حرارة الغر  ABTSمن محلول  لعمل كميةمل من كل محلول  3ا مزج م منهملج 1.163

صول على مل ميثانول للح 17مع  ABTSمل من  6 بإضافةبعد ذلك خفف المحلول المحضر  .(6999وآخرون , Reخدام )ساعة قبل اإلست 64
( .يتم مفاعلة جديد لكل اختبار  ABTSسبكتروفوتوميتر )مع مالحظة وجوب تحضير ستخدام االنانوميتر بإ 032على  7.74±  6.6ة متصاصيإ

 032لمدة ساعتين في ظروف مظلمة، بعد ذلك تقاس االمتصاصية على  ABTS الـ مل من المستخلص مع واحد مايكرولتر من محلول 637
ن اإليثانول وضبطه في م %07في  Troloxل القياسي للترولوكس المحلو  إعداد، تم  Spectrophotometerسبكتروفوتوميترستخدام االنانوميتر بإ

 .جاف(الالوزن  أساسرام على لترولوكس)مايكرومول ترولوكس لكل ج، تم التعبير عن النتائج من حيث مكافئات انفس الظروف
 :H2O2قياس النسبة المئوية لقابلية كبح الجذور الحرة لبيروكسيد الهيدروجين  

 وآخرون، (Keserعتماد على الطريقة المستخدمة من قبل إلمستخلصات العينات في كبح جذور بيروكسيد الهيدروجين باقدرت قابلية 
ستخدمت أ  0.2يني هيدروج أسالفوسفات ذي  ملي مول( في محلول داي 27روجين )(  وتتلخص الطريقة بتحضير محلول من بيروكسيد الهيد4766

دقائق. قدر  67نانوميتر بعد  437متصاص على رام واإلمايكروج 6777 و377، 437الفينولية بتراكيز  المركبات المستخلصات الحاوية على
 بدون المستخلص وحسبت النسبة المئوية لكبح جذور البيروكسيد وفق القانون التالي :   خرىوامتصاص عينة المقارنة بدون البيروكسيد إ

 ( ناتعيقراءة االمتصاص لل – 677)                                           
ــ النسبة المئوية لقوة كبح جذور البيروكسيد =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    X 677ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قراءة البالنك                                                      
 :Percentage Changeنسبة التغيير 

 :باإلعتماد على المعادلة التالية حسبت نسبة التغيير
 فرق القيمتين                          

ـــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ نسبة التغيير = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  677 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   األصليةالقيمة                          

(Tutoring and Learning Center , George Brown College 2014) 
 

             النتائج والمناقشة
 DPPHقياس النشاط المضاد لألكسدة بطريقة 

  DPPH لـا الجذور الحرة من مركب إلخماد إلكترون أوستخدمت هذه الطريقة لمعرفة قابلية المستخلصات الفينولية على منح ذرة هيدروجين أ   
خمادالخفيف الذي هو عالمة على تثبيط  األصفر إلى، وفي هذه الطريقة يتغير اللون الوردي المنتج لتلك الجذور وتستخدم   DPPHالجذور الحرة للـ وا 

 . لألكسدةهذه الطريقة بنطاق واسع في تقدير نشاط المركبات المانعة 
لشكل ، اذ يالحظ من اة في الحبوب المدروسة ومعامالتهارتبطللمستخلصات الفينولية الحرة والم ( قوة اإلختزال2 و3، 4، 6) شكالاأليتضح من    
 وخبز الطحين الكامل وخبز (%04نطة الخام والمنبتة والطحين)استخالصلحبوب الح DPPHختزال في جذور الـ ( نسبة اإل6)

ختزال لجذور نسبة اإل (4، ويبين الشكل )يعلى التوال (%46.93 و31.09، 47.43، 33.46،27.04والتي بلغت ) (%04الطحين)استخالص
هذه المادة ختزال على التوالي، في حين بلغت نسبة اإل % 21.96و 22.06،17.06الشعير المنبت وخبز الشعير لحبوب الشعير الخام و   DPPHالـ

نسبة  أما، (3) المطبوخة والذرة الشامية على التوالي شكل،المنبتة ،لحبوب الذرة الخام  % 31.73 و33.64،39.93،36.24لمعامالت الذرة 
على التوالي شكل  % 30.36 و30.99 ،30.76ويت الشوفان فقد بلغت لحبوب الشوفان الخام وحبوبه المنبتة وبسك  DPPHلجذور الـاإلختزال 

لصفر للطحين ا DPPHنخفاض نسبة االختزال للجذور الحرة في ( يالحظ إ6. ومن خالل متابعة النتائج الخاصة بالحنطة ومعامالتها شكل )(2)
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توفر الكيميائيات النباتية ل ن ذلك االنخفاض يعودوا % 24على التوالي بانخفاض مقداره  % 33.46و 47.43مقارنة" بالحنطة الخام واللتان بلغتا 
زالتهاالخارجية للحبوب الكاملة  األغلفةفي  ( عند 4763وآخرون،   (Yuلطحين الصفر وهذا يطابق ماجاء بها إنتاجخالل عملية االستخالص عند  وا 

دة سطحين الحنطة الكامل كان ذو نشاط مضاد لألك أنوجدوا  إذدراستهم لخصائص مضادات األكسدة لطحين الحنطة المكررة والخبز الناتج منه 
توي تح إذ، سدة بإختالف الجزء النباتي للحبة، كما ويختلف تواجد المركبات الفينولية ومضادات األك(%04أعلى بكثير من الطحين)استخالص

المركبات بسبب  ة كبيرة من هذهتزيل نسبن طرق الطحن الحديثة أو مقارنة" بالجنين وطبقة األليرون الطبقات الخارجية للحبوب على نسبة عالية منها 
 أكد( ، كما 4763, وآخرون Rosaو  4773،  وآخرون (Adom األبيضوبذلك تنخفض نسبة هذه المركبات في الطحين اإلستخالص المنخفض 

(Pathirana_Liyana ،4771 )أعلى مما هو في داخل الحبة، كما الطبقات الخارجية للحبوب تمتلك محتوى فينوليًا ونشاطًا مضادًا لألكسدة  أن
 31.09ان بلغتا ة الكاملة واللتفي خبز الطحين الكامل مقارنة" بطحين الحنط DPPHختزال للجذور الحرة لـإرتفاع نسبة اإل( 6يوضح الشكل )

بزيادة  % 47.43و 46.93وكانتا  (%04استخالص)عنه في الطحين  (%04استخالص)على التوالي وارتفاعها في خبز الطحين  % 33.46و
زيادة  إلىية خبيز مؤدعملية ال أثناءنزيمية التي تحدث غير اال حدوث التفاعالت البنية إلىرتفاع ، ويعود هذا اإلعلى التوالي % 0.3و 02.مقدارها 

خبيز أن عملية ال( ، كما الحظ هؤالء الباحثون 4779وآخرون ، Capuano   و Shibomoto ،4771و  Osadaفي نشاط مضادات األكسدة )
  DPPHتزال في جذور الـخيعزى لهذا السبب إرتفاع نسبة اإل . كمافقط وليس الخبز الكامل األبيضبز زيادة تركيز المركبات الفينولية في الخ إلى أدت

 .(4)  شكل %3على التوالي وبنسبة زيادة  % 22.06و 21.96عير الخام واللتان بلغتا في خبز الشعير عنه في حبوب الش
 

 
 في حبوب الحنطة ومعامالتها . DPPHالنسبة المئوية الختزال الجذور الحرة لمركب  :(1شكل )

 

 
 في حبوب الشعير ومعامالته.  % DPPHالنسبة المئوية الختزال الجذور الحرة لمركب الـ :(2شكل ) 

 
في  % 36.24بلغت تلك النسبة  إذللذرة المطبوخة عنه في الذرة الخام  DPPHختزال لجذور الـ ( نالحظ إنخفاض نسبة اإل3ومن خالل الشكل )   

عمليات النقع التي تتعرض لها حبوب  إلى، ويعود السبب في ذلك  %67.3بنسبة انخفاض مقدارها  % 33.64حين بلغت نسبتها في الذرة الخام 
 (Mohammedه حرارية وهذا ما وجدالمعامالت ال تأثير إلىضافة ائيات النباتية في ماء النقع باإلفقد بعض الكيمي إلىالذرة قبل الطبخ والتي تؤدي 

ت خالل في حبوب الذرة والدخن والبقوليا لألكسدةنخفاض محتوى الفينوالت الكلية والقابلية المضادة ( ، كما الحظ هؤالء الباحثون إ4779، وآخرون
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  proanthocyanidinsنثوسيانين والبروانثوسياندين  ات الفينولية مثل األستقرار المركبعدم إ( 4773وآخرون،  Talcott أكد)عمليات الطبخ ، كما 
 العمليات أثناء

 
 في حبوب الذرة ومعامالتها. % DPPHالنسبة المئوية الختزال الجذور الحرة لمركب الـ :(3شكل )

 
 أثناءغير هذه المركبات تت أن، كما يمكن تلفهانشاط األنزيمي قد تؤدي إلى العوامل الفيزيائية والبيولوجية مثل زيادة درجة الحرارة وال أنالتصنيعية كما 

 إنتاج إلىة مؤدي األطعمة إعدادتحول للفينوالت خالل معامالت  أحياناويحدث  األغذيةوتخزينها مما يقلل من النشاط الحيوي لتلك  األغذيةتصنيع 
الطبخ يؤدي  أنستهالكها ومن المعروف الحبوب قبل إ( ، وعادًة ماتطبخ 4773، وآخرون Rossiو  Clifford، 4777بنية ) أوصبغات صفراء 

الستفادة من المواد الغذائية وخفض تركيز العناصر الغذائية والمركبات التي تعزز الصحة مثل يقلل إ إذتغيرات كبيرة في التركيب الكيميائي  إلى
 . (4767، وآخرون Pellegrini) لألكسدةالفينوالت المتعددة والقدرة المضادة ،الكاروتينات ، Cفيتامين 

 30.36ت الشوفان مقارنةً بالشوفان الخام واللتان بلغتا ويفي بسك DPPHختزال للجذور الحرة في الـ ( زيادة نسبة اإل2يتضح من الشكل )و 
ي ف لألكسدةلمضادة ميالرد في زيادة القدرة العبه تفاعل ما ي إلىلنسبة يعود ارتفاع تلك ا إن % 6.3على التوالي بزيادة مقدارها  % 30.76و 

( ، كما 4764، وآخرون Ktenioudakiخبيز )أثناء الالمنتجات المخبوزة وخاصة في القشرة مقارنة" باللب بسبب تعرضها لدرجة حرارة أعلى 
 خبيز . طها المضاد لألكسدة بعد عملية الالفينولية تحتفظ بنشا األحماضن ( بأKoh ،4766و  Hanأستنتج

في الحبوب المنبتة للحنطة  DPPHختزال في جذور الـ ( يتضح زيادة نسبة اإل 2و 3، 4، 6النتائج في االشكال )ومن خالل متابعة 
على (%03.، 63.0، 31.7، 63.1الخام )على التوالي مقارنة" مع الحبوب  % 30.99 و39.93، 17.06، 27.04،الذرة والشوفان الشعير ،

من ثم  زيادة ين الحبوب و يمايسببه التنبيت من تل إلىرتفاع ويعود السبب في ذلك اإل. على التوالي % 3 و 64.0، 41، 63.3التوالي بزيادة مقدارها 
 إلى أدىالتنبيت  أن( من 4767، وآخرون Alvarez-Jubete)وهذا ماوجده  لألكسدةفي محتوى المغذيات وتوافرها وبالتالي زيادة النشاط المضاد 

 وفي حالة  black wheat والحنطة السوداء quinoa االكينو ، amaranthمارنث ة في الحبوب الكاذبة، مثل األوالت المتعددزيادة في محتوى الفين
 apignin و   luteolinحامض الكومارين ولوتلين  -3الحنطة السوداء كانت الزيادات  الرئيسة في الفينوالت كبيرة في مستويات الكاتشين و 

glycosides  العديد من  لىإرتفاع محتوى الفينوالت المتعددة عند تنبيت البذور إلى إتعزى الزيادة  أن، ويمكن لألكسدةالمضاد وبالتالي زيادة النشاط
 لألكسدة الفينوالت المتعددة وبالتالي زيادة النشاط المضاد بإنتاجالذاتية الخاصة  اإلنزيماتتنشيط  إلىيضية التي تحدث والتي تؤدي التغيرات األ
Chavan )  وKadom  ،6909  وKariluoto 4772،  وآخرون.) 
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 506   تأثير العمليات التصنيعية على الفعالية المضادة لالكسدة المقاسة بثالثة طرق لبعض أنواع الحبوب ومعامالتها

 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 .في حبوب الشوفان ومعامالته % DPPHالنسبة المئوية الختزال الجذور الحرة لمركب  : (4شكل )

 
 :  ABTSالـ قياس النشاط المضاد لألكسدة بطريقة

لحبوب الحنطة الخام  ABTS الـ ( قيم3يالحظ من الشكل ) إذ، للحبوب المدروسة ومعامالتها ABTS( قيم  0 و0، 1، 3) يتضح من االشكال   
، 633.73، 601.33، 610.03وقد بلغت  (%04بز الطحين)استخالصخبز الطحين الكامل وخ،(%04الطحين )استخالص،الحنطة المنبتة ،

لشعير الخام والمنبتة وخبز الشعير لحبوب ا ABTS ( قيم الـ1، كما يبين الشكل )على التوالي ¹مول ترولوكس. جم مايكرو  630.99, 604.94
،  611.47،  612.42على التوالي ، في حين بلغت لمعامالت الذرة  ¹م مايكرمول ترولوكس .ج 433.26و 433.40 ،434.69بلغت  والتي

 ABTS الـ قيم (. أما0لالمطبوخة والذرة الشامية على التوالي )شكلحبوب الذرة الخام ،المنبتة ، ¹ترولوكس.جممايكرومول  612.99،  617.27
على التوالي شكل  ¹ممايكرومول ترولوكس . ج 697.42و 694.01, 600.94ويت الشوفان فقد بلغت لحبوب الشوفان الخام وحبوبه المنبتة وبسك

الحنطة ب مقارنة (%04للطحين)استخالص  ABTSنخفاض قيم ( يالحظ إ3(. ومن خالل متابعة النتائج الخاصة بالحنطة ومعامالتها شكل )0)
ن % 69ره بإنخفاض مقد¹م ايكرومول ترولوكس .جم  610.03و 633.73الكاملة واللتان بلغتا  المركبات معظم  أن إلىذلك النقصان يعود  وا 

ط المضاد يقلل من النشا (%04الطحين)استخالص إلنتاجستخالص أثناء عملية اإلهذه الطبقة  إزالةن النشطة توجد في طبقة األليرون للبذور وأ
رتفاع ( إ4773وآخرون، Beta)( ، كما يعزو4763 وآخرون، Rosa)( و 4773، وآخرون Adomوهذا يطابق ماجاء به )  ABTSللـ لألكسدة

ولية الخارجية للحبوب من مواد فين األغلفةرتفاع ماتحتويه ملة عنه في الطحين المكرر إلى إفي طحين الحنطة الكا ABTS لألكسدةالنشاط المضاد 
على مواد فينولية وقدرة مضادة باحتواء الطحين ال أفادالذي ( 4779وآخرون،  Hungإليها)وفالفونويدات وكانت النتائج تتفق مع النتائج التي توصل 

لكامل والخبز الناتج منه كان ذو خصائص ن طحين الحنطة ا( بأ4763وآخرون،   Yuأفاد). كما بكثير مما عليه في الطحين الصفر أعلى لألكسدة
في خبز الطحين  ABTS لألكسدةرتفاع القدرة المضادة ( إ3كما يوضح الشكل ) .األبيض والخبز الناتج منهمتفوقة على الطحين   لألكسدةمضادة 

، وارتفاعها في خبز  التواليعلى  ¹مولوكس.جمايكرومول تر  610.03و  604.94الكامل مقارنًة بطحين الحنطة الكامل واللتان بلغتا 
على التوالي بزيادة مقدارها  ¹ممايكرومول ترولوكس.ج 633.73و 630.99وكانتا  (%04( عنه في الطحين)استخالص%04الطحين)استخالص 

 اإلنزيميةنية غير بفاعالت الفي المعاملتين المذكورتين ، يعود الى الت لألكسدةرتفاع القدرة المضادة إن إ، على التوالي لكلتا المعاملتين % 4.0، 3
 Yu) وأشار.  )4764، وآخرون Ktenioudakiخبيز ، وتزداد نسبتها في قشرة المنتوج عنه في اللب )أثناء عملية الميالرد التي تحدث  ومنها تفاعل
على التوالي .   %4.9، 6.0نسبة من الحنطة الكاملة والطحين المكرر ب لألكسدةالمضادة  األنشطةخبيز تزيد من ( بان عملية ال4763وآخرون ،

لحنطة الكاملة وخبز الطحين )استخالص ز للحصول على خبز ايبعد الخب ferulic acid زيادة في حامض الفيريوليك HPLCنتائج  أظهرتكما 
كما  .القدرة المضادة لألكسدةالخبز في تفوق  إليهاالتي يعزى  األسبابحد على التوالي وهذا أ ¹ومول، جرامميكر  33.3و 37.6يحتوي على  (04%

على التوالي وبنسبة ¹م، جمايكرومول ترولوكس 434.69و 433.26يعزو الى هذا السبب تفوق خبز الشعير على حبوب الشعير الخام واللتان بلغتا 
 (.1شكل ) %7.3زيادة مقدارها  
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 521   تأثير العمليات التصنيعية على الفعالية المضادة لالكسدة المقاسة بثالثة طرق لبعض أنواع الحبوب ومعامالتها

 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 للحنطة الخام ومعامالتها . ABTSقيم  : (5شكل )

     
 

 
 لحبوب الشعير ومعامالته.  ABTSقيم الـ :(6شكل )
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 520   تأثير العمليات التصنيعية على الفعالية المضادة لالكسدة المقاسة بثالثة طرق لبعض أنواع الحبوب ومعامالتها

 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 لحبوب الذرة ومعامالتها .  ABTSقيم الـ :(7شكل )

 

( انخفاض 0يبين الشكل ) إذلها ، وهذا مايالحظ عند طبخ الذرة ،  ABTSالـخفض قيم  إلىالمعاملة الحرارية لبعض المنتجات  أدتكما 
وبنسبة  ¹ممايكرومول ترولوكس ، ج 612.42خام مقارنة" بحبوب الذرة ال ¹م.جمايكرومول ترولوكس  617.27بوخة في الذرة المط ABTS الـ قيم

 Dlamini )هذا مااكدهو  لألكسدةالمعاملة الحرارية تؤثر تاثيرًا سلبيًا في محتوى الفينوالت الكلية والقدرة المضادة  أن إلى، ويعزى ذلك  %4.3انخفاض 
خص يما يف أما، لألكسدةن عمليات طبخ الحبوب قد قللت من الفينول الكلي والقدرة المضادة ( بأ4767وآخرون ،  Pellegrini )( و4770، وآخرون

 612.42مقارنة بحبوب الذرة الخام والذرة المطبوخة  ¹ممايكرومول ترولوكس.ج 612.99لها  ABTS الـ رتفاع قيممنتوج الشامية فقد لوحظ إ
زيادة  إلى، ويعود السبب في ذلك (0على التوالي شكل) % 7.2،4.0بة زيادة مقدارها  على التوالي وبنس ¹ممايكرمول ترولوكس ، ج 617.27و

من  ألكسدةلالنشاط المضاد  أنثبت اإلنزيمية، وقد أحدوث التفاعالت البنية غير  إلى إضافةتحرير الفينوالت المرتبطة خالل المعاملة الحرارية 
( ، 4771،  وآخرون Silvaو  4773،  وآخرون Huangتركيز المركبات الفينولية الموجودة في النبات ) إلى أساساالمستخلصات النباتية يعزى 

 . م°47م لمدة °697تحميص الذرة على عند  لألكسدة( زيادة المحتوى الفينولي والنشاط المضاد 4760) وآخرون  Vniversitaكما الحظ 
والشعير والذرة والشوفان  في الحبوب المنبتة للحنطة ABST الـ رتفاع قيمظ إ( يالح0و 0، 1، 3)  األشكالومن خالل النتائج في 

و 612.42، 434.69، 610.03مع الحبوب الخام على التوالي مقارنة  ¹م مايكرومول ترولوكس ،ج 694.01و 611.47، 433.40، 601.33
 إلىتعزى تلك الزيادة  أن، ويمكن على التوالي % 6.9 و6.3،6.6، 2.0سبة زيادة مقدارها على التوالي وبن ¹م مايكرومول ترولوكس ،ج 600.94

و  Chavanالمتعددة ) الفينوالت بإنتاجالذاتية الخاصة  اإلنزيماتتنشيط  إلىالعديد من التغيرات االيضية التي تحدث عند تنبيت البذور والتي تؤدي 
Kadam ،6909.) 

 

 
 لحبوب الشوفان ومعامالته .  ABTSقيم الـ :(8شكل )
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 522   تأثير العمليات التصنيعية على الفعالية المضادة لالكسدة المقاسة بثالثة طرق لبعض أنواع الحبوب ومعامالتها

 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ير والذي يزيد من ستخالص في المذيبات المستعملة في التقدستخراج المركبات الفينولية المرتبطة وجعلها قابلة لإلأن التبيت قد يزيد من قابلية إ، كما 
بوب المنبتة ن مستويات المركبات الفينولية في الحن التنبيت يزيد مأمر متوقع أل، وهذا  لألكسدةمستويات محتوى الفينول الكلي والقابلية المضادة 

 .(4771، وآخرون Kariluoto) لألكسدةزيادة في القدرة المضادة  أظهرتالتي 
 

 في الحبوب المدروسة ومعامالتها: H2O2النسبة المئوية لقابلية كسح الجذور الحرة لبيروكسيد الهيدروجين 
، تهاللحبوب المدروسة ومعامال الهيدروجين( النسب المئوية لقابلية كسح الجذور الحرة لبيروكسيد  12 و11، 10، 9يتضح من االشكال )

وخبز الطين  (%04ام والحنطة المنبتة والطحين)استخالص لحبوب الحنطة الخ  H2O2( النسب المئوية لكسح جذور الـ9يالحظ من الشكل ) إذ
( النسب المئوية لكسح جذور 10على التوالي ، ويبين الشكل ) % 39 و31 ،33، 30، 33 والتي بلغت (%04وخبز الطحين )استخالص الكامل 
H2O2 29، في حين بلغت لمعامالت الذرة على التوالي % 02و 03، 03لمنبت وخبز الشعير والتي بلغت في حبوب الشعير الخام والشعير ا  ،

لحبوب  H2O2ما النسب المئوية لكسح جذور (، أ66ة الشامية على التوالي شكل )المطبوخة والذر ،المنبتة ،لحبوب الذرة الخام  % 20،  22،  36
(. ومن خالل متابعة النتائج الخاصة بالحنطة 64على التوالي شكل ) % 11و 11، 12ان فقد بلغت ت الشوفويالمنبتة وبسكالشوفان الخام ،

  33بالحنطة الخام واللتان بلغتا  مقارنة (%04حين )استخالصللط H2O2النسبة المئوية لكسح جذور الـ نخفاضإ( يالحظ 9ومعامالتها شكل )
 .% 27 نخفاض مقدارهإعلى التوالي ب % 33و

 
 .لحبوب الحنطة ومعامالتهاH2O2 النسبة المئوية لكسح جذور البيروكسيد  :(9شكل )

 
و  31في خبز الطحين الكامل مقارنًة بطحين الحنطة الكامل واللتان بلغتا  H2O2( تفوق نسبة الكسح لجذور الـ 9كما يوضح الشكل )

 33و 39وكانتا ( %04 )استخالصعنه في الطحين (%04 )استخالص، وارتفاعها في خبز الطحين % 6.0على التوالي ، بزيادة مقدارها  % 33
 . % 60على التوالي ، بزيادة مقدارها  %

على  % 03و 02الشعير الخام واللتان بلغتا في خبز الشعير عنه في  H2O2( تفوق نسبة الكسح لجذور الـ 67ويالحظ من الشكل )
 . % 6.3التوالي وبنسبة زيادة بلغت 

 29و 22لذرة الخام واللتان بلغتا نخفاض نسبة الكسح لجذور البيروكسيد في الذرة المطبوخة عنه في اإ( يالحظ 66ومن خالل الشكل )
ه ، كما يتضح من الشكل نفس لألكسدةالنشاط المضاد  خفض مما يدل على تأثير العمليات الحرارية في %67خفاض بلغت التوالي بنسبة إنعلى  %

 .%4نخفاض على التوالي وكانت نسبة اإل % 29و 20انخفاض نسبة الكسح للبيروكسيد في الشامية عنه في الذرة الخام واللتان بلغتا  
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 526   تأثير العمليات التصنيعية على الفعالية المضادة لالكسدة المقاسة بثالثة طرق لبعض أنواع الحبوب ومعامالتها

 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 .لحبوب الشعير ومعامالته H2O2النسبة المئوية لكسح جذور البيروكسيد  :(11شكل )

 

 
 .لحبوب الذرة ومعامالتها H2O2النسبة المئوية لكسح جذور البيروكسيد  :(11شكل )
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 526   تأثير العمليات التصنيعية على الفعالية المضادة لالكسدة المقاسة بثالثة طرق لبعض أنواع الحبوب ومعامالتها

 

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 .لحبوب الشوفان ومعامالته H2O2النسبة المئوية لكسح جذور البيروكسيد (: 12شكل )

 
تان بلغتا لشوفان الخام واللت الشوفان عنه في اويرتفاع نسبة الكسح للبيروكسيد في بسك( إ64من الشكل ) ت الشوفان فيتضحويما فيما يخص بسكأ

( يالحظ ارتفاع النسبة المئوية لكسح 64 و9،67،66) األشكالومن خالل النتائج في  .%3على التوالي بنسبة ارتفاع بلغت  % 12و 11
  12و29، 03، 33الي مقارنًة مع الحبوب الخام  على التو  %11و 36، 03، 30والشعير والذرة والشوفان حنطة البيروكسيد في الحبوب المنبتة لل

التنبيت في زيادة نسبة الكيميائيات النباتية ومنها المواد  أهمية، وقد تبين مما سبق على التوالي  % 3.6، 2،  4.0،  3.1وبنسبة زيادة مقدارها 
 . لألكسدةشاط المضاد الفينولية والذي ينعكس على الن
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متبعة في قياس للطرق الظهر التوافق الفعال  كماكما ينطبق هذا على منتجاتها ،  لألكسدةالحبوب المدروسة فيما بينها من حيث فعاليتها المضادة 
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Abstract 

   This study was conducted at University of Tikrit / Faculty  of Agriculture / Dept. of Food Science to investigate 

the antioxidant ability for some kinds of grains and their processing operations including : Wheat , Triticum 

aestivum (Cham cultivar), Barley , Hordeum  vulgare  (Ibaa cultivar),Corn,Zea mays , (Baghdad 3 cultivar) and 

Oats, Avena sativa ( Bemola cultivar ) , Which were imported from : The General Administration of Agricultural 

Researchs . The processing operations of wheat included: crude wheat, sprouted wheat, patent flour, whole wheat 

bread and patent flour bread. While for barley, the processing operations were: crude barley flour, sprouted barley 

flour and barley bread . Corm treatments included: Corn flour, sprouted corn flour , cooked corn and pop corn 

.Oats treatments comprised : Oats flour , sprouted oats and oats cookies. Extraction and analysis tests were 

conducted in Faculty of Agriculture / University of Salah Al-Din. The results indicated : That determination of 

antioxidant activity the increasing of DPPH, ABTS and H2O2 values to the sprouting treatments of wheat , barley 

, corn and oats, they were respectively amounted to : (40.72, 60.81, 39.95 and 38.99 % ) , ( 176.33, 235.27, 166.20 

and 192.76 µmole trolox.gm -¹), (57, 75, 5 and 66 %). While values of DPPH, ABTS and H2O2 decreased at the 

treatments of: patent flour bread, barley bread, cooked corn and oats cookies, they were respectively reached to: 

(20.32, 44.71, 31.42 and37.01 %) , (135.05, 232.19, 160.20 and 188.92 µmole trolox.gm -¹) , (33, 73, 44 and 64 

%) . 
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