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إعداد وتداول محاصيل الحبوب

:Famالنجيليةالعائلةتتبعالتيالمحاصيلمنمجموعةهى•

Gramineaeالتىالحبوبعلىالحصولاجلمنوتزرع

دراسةوسنتناولالخبزصناعةبغرضالدقيقمنهايستخلص

(األرز–القمح)الحبوبمحاصيلأهممناثنين



克隆研究意义• القمح Wheat

يعتبر القمح هو أهم محاصيل الحبوب  ويعد : محصول القمح أهمية 

: المحصول االستراتيجي األهم في العالم لألسباب اآلتية 
.الغذاء الرئيسي علي مستوى العالم الخبز وهو صناعة يدخل في ❑
الكعك-الفطائر–الجاتوهات-المخبوزات مثل البسكويت صناعة كثير من ❑

.لتغذية الحيوان والطيوراألعالف صناعة ❑

.صناعة النشا ❑

.تغذية الحيوانات فىالتبن كمادة مالئة ❑

.تغذية عيش الغراب فىقش القمح يستخدم ❑

.استخراج الزيت من الجنين ❑

.يتم تصنيعها من قمح المكرونة التىصناعة المكرونة من أهم الصناعات ❑



الىالحصادفىالتأخيرأدىوإالمباشرةالقمحمحصولحصاديتمانيحب❑

نقصالىيؤدىمماالعصافيرلتغذيةتعرضهااواألرضعلىالحبوبانفراط

.المحصولمنكبيرةنسبة

يؤدىذلكألنالنضجعالماتظهورقبلمبكراالمحصوليحصدأاليجبكما❑

عدلمونقص(األلياف)األغلفةنسبةلزيادةنتيجةتجفيفهاعندالحبوبضمورالى

الحبةمنالدقيقاستخراج



الدراس والتذرية للقمح

تكسيربهويقصد.آلياأويدوياكانسواءالحصادبعدوالتذريةالدارسعمليةتجري❑

ةوالتذريالدارسبآلةالدارسويجرى.السنابلمنالحبوبوفرطالمختلفةالنباتاتأجزاء

الدارسآلةباستخداماواليدويةالمذارةباستخداميدوياإماالتذريةعمليةوتجري❑

.والتذرية

فىالحبوبتعبئةيتموبالتالى.(القش)التبنعنالحبوبفصلهوبالتذريةويقصد❑

األغراضفىمباشرةاستعمالهااوالمخازنالىلنقلهاتمهيدامناسبةعبوات

.المختلفة



تخزين حبوب القمح❑

ةالمحافظوكذلكالحبوبجنينحيويةعلىتحافظالتىالوسائلأهممنالتخزينيعتبر•

منهاالجيدةالصوامعتتميزوالتيصوامعفىالحالىالوقتفىالقمحويخزن.جودتهاعلى

وامعصالحالىالوقتفىويوجدالحبوبمنكبيرةكمياتوتخزينوالتفريعالتعبئةبسهولة

.طن60-25تخزينلتتسعوالتىالمجلفنالصلبمناسطوانية

ومنعالتخزينفترةإلطالةمناسبةورطوبةحرارةدرجةتحتالحبوبتخزنانويجب•

.الحبوبتلف



:الحبوب أثناء التخزين تلف علي تساعد التىواألسباب الظروف 

جو المخزنفىزيادة نسبة الرطوبة بالحبوب او 

زيادة درجة الحرارة بشكل ملحوظ

توافر العاملين معا



:التخزينطرق وقاية الحبوب من التلف عند ❑

%24ان تحتوى الحبوب على نسبة منخفضة من الرطوبة اقل من يجب ❑

والحشريةيجب ان تكون الحبوب المراد تخزينها سليمة وخالية من اإلصابات المرضية ❑

.يجب ان يكون المخزن نظيف❑

من والذى يمنع الخارجىالجو القفل ومعزولة عن محكمة يجب ان تكون الصوامع ❑

.القوارص والحشراتدخول 

❑ مثل القش تعتبر مأوى للحشرات والفئران والتىمن المواد الغريبة التخلص ❑

.االخريوالمخلفات 



لإلستخدامإعداد القمح ❑

.على حبوبة بعد عملية الطحن تغذية االنسان ان االستخدام الرئيسي للحبوب هو ❑

واالليرونوالردة الدقيق الذى يشمل النشا للحصول على وتشمل هذه العملية خطوات عديدة 

فىالذى يستخدم حيث يجب فصل هذه المكونات للحصول على الدقيق , وكذلك الجنين 

صناعة الخبز



محصول األرز❑ 隆

الرئيسىالعالم حيث يعتبر الغذاء فىمن أهم محاصيل الحبوب ❑

لية النجيالشعوب خاصة دول جنوب شرق آسيا ويتبع العائلة منلكثير 

.كثير من االغراض فىانه يستخدم كما 



تجرى على االرز التىالعمليات المختلفة ❑

-:الحصاد بعد 

وفصل الحصاد بعدعمليةتتم : تجفيف حبوب االرز الشعير ❑

مجففات صناعيةفىمن القش وذلك بتعريضها للشمس او الحبوب 

.%15اقل من الى رطوبة للوصول 

يسهل نقلها الى المضرب لكى عبوات خاصة فىتعبئة األرز 

حيث يتم تنظيف األرز الشعير من كافة الشوائب : التنظيف 

وغيرهاضامرة وبذور حشائش وقش وحبوب العالقة به من طين 



تجرى على االرز التىالمختلفة العمليات : تابع❑

:بعد الحصاد 

隆研究意义 األقراصمقشرةمثلخاصةماكيناتفىالتقشيرويتم:التقشير

متحركوالسفلىثابتالعلوىالحجرمنقرصينعنعبارةوهى

محتسمسافةبينهماخشنالمتقابلينالقرصينكالسطحيكونحيث

عنالقشرةفصلويتمالحبوبفيكسرحدوثدونالقشوربنزع

.بالمقشرةملحقةخاصةمراوحطريقعنالحبوب

ورالقشنزعيتموقد،الغذائيةبقيمتهاجداغنيةالبنىاألرزحبوب

.بالسرسالقشورهذهوتسمىاالسطوانيةالمقاشربواسطة

. فصل األرز غير المقشور عن المقشور



تجرى على االرز التىالمختلفة العمليات : تابع❑

:بعد الحصاد 

وطبقة هذه المرحلة يتم فصل االغلفة الخارجية فى: التبييض

ض اللون البنى وكذلك الجنين باستخدام ماكينات التبييذات األليرون

(الجنين+الغالف البنى ) األرز األبيض ورجيع الكون عن ذلك وينتج 

ةخاصوهذه الخطوة يتم فيها تلميع األرز بواسطة فرش : التلميع 

الجلدمنفرشسطحهاعلىيوجدخشبيةاسطوانةعنعبارةوهى

نمتبقىمافصليمكنوبالتالىمثقبةمعدنيةاسطوانةبداخلتدور

نهايةفيالمعةصورةفىالحبوبوتظهر،والجنيناالليرونطبقة

.العمليةهذه



تجرى على االرز التىالمختلفة العمليات : تابع❑

:بعد الحصاد 

األرزفصلفيهايتمالتىالخطوةوهى:المكسوراألرزفصل

لفوتخت.السليماألرزعلىللحصولوذلكالمختلفةبدرجاتهالمكسور

تركيبهامثلكثيرةاعتباراتحسبعلىالمكسورهالحبوبنسبة

منوغيرهابهاالرطوبةونسبةوطولهاالكيماوى

العوامل



:العوامل المؤثرة على عملية التبييض ❑

ونسبةالتبيضعمليةكفاءةعلىتؤثرالعواملمنكثيرهناك

المعامالت،النضجدرجة،الشعيراالرزرطوبة:مثلالكسر

،وشكلهاالحبوبطول،االرزعلىتجريالتىالمختلفةالزراعية

خزينالتمدة،الحبةشكلوكذلكبالحبةواالميلوبكتيناالميلوزنسبة

الحبوبسالمةومدىالمختلفةالمراحلفىالتبيضآالتكفاءة،

بالحبوبالتصاقهاومدىالخارجيةاالغلفةونسبة


