
المختبر االول  

أصناف التمور  

لها ، فكل نخلة نمت من نواة تشكل صنفاً  اصناف التمور ال يمكن تحديدها في العراق اذا ال حصر 

خاصاً بها غير ان اغلب النخيل النامي من النوى يكون رديئاً وال تتجاوز نسبته االنواع الجيدة فيها عن  

0.001 . 

الجيدة المنتجة التي نشأت قبل مئات بل االلف   فاألصنافصنف  600يقارب ال   في العراق يوجد ما

ية تمتعت بالصفات الجيدة التي لفتت نظر الزراع مما جعلهم يكثرونها  السنين حيث نشأت من نخلة بذر

من فسائلها تثبيتاً للصنف ومن االصناف التي بقيت متداولة منذ عهود طويلة صنف الزهدي والخستاوي  

 . 

تسمية وحصر االصناف : 

تبعاً  تسمى التمور حسب صفاتها ويسمى الصنف تبعاً للون ومن اصنافها الخضراوي واالشقر او  

لمكتشفها مثل جمال الدين ودكل عباس وحسب المنطقى مثل البغدادي او حسب الشكل والحجم مثل  

 اصابع العروس او حسب مذاقها مثل حلوة ومايعه وسكر وحسب صفة النخلة ام العثق وام السلة . 

:  عموماً تحصر االصناف في اربع مجاميع رئيسية 

لنخيل المزروع والمشهور تجارياً مثل : الزهدي والخستاوي  االصناف الرئيسية تضم اكبر عدد من ا -1

االصناف العادية المشهورة تم االصناف الشائعه التي يسهل الحصول عليها مثل : البرحي والبرين .  -2

االصناف الندرة القليلة تم االصناف غير الشائعة مثل االشرسي والمكتوم والباذنجاني .  -3

متيسرة اما لقلة عددها او لحداثة اكتشافها وتسميتها او اعتزاز اصحابها بها  االصناف النادرة غير ال  -4

 مثل دكل مصطفى وحلوة . 

كيف يتم التمييز بين االصناف : 

ويقصد بها الفروق الواضحة بين اجزاء النخلة ونخلة اخرى لصنف اخر مثل    الصفات الخضرية : -أ

سمك الجذع مثال صنف البرحي يكون جذعه سميك وصنف الخضراوي يكون جذعه نحيف وكذلك  

وطبيعة انحنائها وعدد االشواك ونظام التوزيع للخوص كما ان الصفات الخضرية قد تتغير    السعفةطول 

واحد  عوامل البيئة وظروف الخدمة من ري وتسميد كما ان صفات العثق ال في الصنف الواحد طبقاً ل

كاللون للعثق وطول الساق ) العراجين ( واالختالف في الشماريخ وطبيعة   ألخر تتغير من صنف 

 توزيعها في الساق . 

 جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية
   المرحلة الثالثة  / عملي       

م.م. اسراء محمود ھویدي  

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 



 صفات الثمر : بعد عملية التلقيح تمر الثمار بخمس مراحل نمو   -ب      

: تكون جميع اصناف التمر ذات لو اخضر تكون عقد صغيرة جداً وطعما    الحبابوكمرحلة  •

 مراً.

: يكبر حجم الثمرة وتشبه حبة الزيتون وهي كروية خضراء مستديرة طعمها   مرحلة الجمري  •

 الذع بسبب وجود التانينات سكرها يكون قليل . 

ي ولونها اصفر الى اصفر  : يكتمل نمو الثمرة ويصبح حجمها وشكلها النهائ  مرحلة الخالل •

 محمر حسب الصنف . 

: تبدأ هذه المرحلة بظهور منطقة لينه ذات لون اصفر او احمر داكن عند النهاية    مرحلة الرطب •

 السفلى للتمرة . 

: وفيها يكتمل النضج وتتحول الرطب الى لون بني مع فقدا للماء وظهور تجاعيد  مرحلة التمر   •

 على قشرة الثمرة . 

المراحل يمكن تمييز الصنف بعد مرحلة الجمري حيث تبدأ التغيرات باللون  من خالل هذه 

والشكل بوضوح كما موقع القمع وطبيعته له دور تحديد الصنف وطبيعة القشرة والقوام ولب  

 الثمرة والنكه والطعم . 

 

 

 



 اقسام :  ث تقسم التمور من الناحية الفيزيائية ) من حيث قوام اللب ( الى ثال

 التمور اللينة : ذات لب طري ولين مثل الخستاوي والخضراوي .  .1

التمور نصف الجافة : ذات لب شبه صلب او احد اطرافها لين واالخر صلب مثل   .2

 الزهدي واالشرسي . 

 التمور الجافة : ذات لب صلب يابس مثل دكل بيدا الجزائرية .  .3

 

 تقسيم التمور من الناحية الكيمياوية الى قسمين : 

 مثل الحالوي والساير والخضراوي .  Invert Sugarتمور السكر المقلوب   -أ

 مثل دكل نور Sucrose Datesتمور سكر القصب   -ب 

 اهم اصناف التمور التجارية العراقية : 

شكل  محل وجودة  الصنف 
 التمرة

لون 
الخالل 
 وطعمه

موعد  القوام لون التمر لون الرطب 
 النضج 

مدى 
 توافره  

بيضوي  البصرة   الحالوي 
 مستطيل 

اصفر  
 قابض

 كثير  مبكر   لين اسمر ذهبي  عنبري فاتح

الخضراو 
 ي

بيضوي  بغداد-بصرة
 وسط

اصفر  
مخضر 

 قابض

عنبري 
مشوب  

باالخضر 
 الفاتح

اسمر مشوب  
 بحمره 

 كثير  وسط لين

مستطيل   البصرة الساير  
 وسط

اصفر  
محمر 
 قابض

عنبري 
مشوب  
 بسمرة 

 كثير  مبكر  لين للحمرةاسمر مائل 

جنوب   الزهدي 
ووسط 
 العراق

بيضوي 
 منعكس 

اصفر  
 قابض

نصف  اسمر محمر  اسمر فاتح
 جاف

 كثير  متأخر 

بيضوي  البصرة البرحي 
منتفخ 
 وسط

اسمر مشوب   كهرماني  اصفر حلو  
 بحمرة 

 كثير  متأخر  لين

البصرة   الديري 
ووسط 
 العراق

بيضوي 
 مستطيل 

اصفر  
 قابض 

قرمزي او  
 غامقازرق 

قرمزي او ازرق  
 غامق

نصف 
 جاف

 كثير   وسط

الخستاو 
 ي

المنطقى 
 الوسطى

بيضوي 
 صغير

اصفر  
 قابض

اسمر محمر 
 خفيف 

اسمر مشوب  
 بحمرة 

 كثير  مبكر  لين

بصرة  المكتوم
ووسط 
 العراق

اسطواني 
غليظ 
 وسط

 كثير  متأخر  لين اسمر عنبري اصفر حلو  

واسع  االشرسي 
 االنتشار 

بيضوي 
 وسط

احمر 
 قابض

عنبري 
 غامق

نصف  عنبري محمر 
 جاف

 كثير  وسط

جنوب   البريم 
ووسط 
 العراق

اصفر  
مشوب  
بحمرة  

 حلو 

اصفر  
مشوب  
بحمرة  

 حلو

اسمر مشوب   اسمر داكن  
 بحمرة 

 كثير  مبكر  لين



 

 الدرس العملي : 

التمور في مرحلة الخالل والرطب والتمر وتسجيل مالحظات عنها من حيث   ألصنافعرض نماذج 
 الشكل والحجم واللون والقوام والمظهر الخارجي والطعم . 

 المصادر :

بغداد   يداع في دارالكتب والوثائق ال رقم ا( .تكنولوجيا التمور والسكر ،2019وهاب )المظفر ،عدنان  

 ص . 450، 1029لسنة  5533

 مجموعه من المصادر االلكترونية الحديثة ، الكتاب المنهجي للمرحلة الرابعه 



لثاني المختبر ا

تقدير نسبة الرطوبة  

للحفظ والخزن ، ويعد وجود الماء في المادة الغذائية مهم جدا  نسبة الرطوبة تحدد مدى صالحية الغذاء 

 او فقد المادة الطيارة .    وعند تقدير الرطوبة يجب عدم حدوث اي ضرر في المكونات االخرى

%  25.3% ونصف الجافة 30تختلف نسبة الرطوبة في التمور فمثال  التمور الرطبة نسبة الرطوبة فيها 

 %. 10.7والجافة 

مركب موجود في اغلب المواد الغذائية واحيانا  يكون الغذاء خالي من الماء كالزيوت النقية وقد  ان الماء 

د او متحد مع بعض المواد كالنشاء والبروتين وماء متشرب على  يكون الماء حرا  مذاب فيه بعض الموا

 شكل هالم وماء مدمص على سطوح بعض المواد الصلبة . 

السكر اوال  ويحتل الماء الدرجة الثانية بعد السكريات ففي عملية كبس  من المكونات الرئيسية للتمور 

التمور يعد الماء اكثر اهمية الن نسبة وجود السكر في مراحل النمو االخيرة للتمر تثبت لكن الماء تبقى  

كما ان نسبة   Hydrationاو عملية الترطيب   Dehydrationنسبته متغيرة بوساطة عملية التجفيف  

 التمرة تتغير خالل مراحل نمو نضجها .  الماء في

) مراحل نمو التمرة (  المختلفة ر المخطط يوضح التغيرات التي تحدث في الرطوبة خالل مراحل التطو

% وترتفع عند نهاية مرحلة الجمري66من الشكل اعاله نجد ان نسبة الرطوبة % في مرحلة الحبابوك 

% وتعد اعلى نسبة رطوبة في الثمار وعند مرحلة خالل تبدأ بالهبوط  85وبداية مرحلة الخالل الى 

%.ان النسبة المئوية للرطوبة تختلف بأختالف  16.5السريع تستمر حتى مرحلة التمر لتصل الى 

ت التصنيع لمنع  وفترة جنيها تؤخذ النسبه المئوية للرطوبة بنظر االعتبار واالهتمام اثناء عمليااالصناف  

نمو الفطريات او التحميض او التخمر حيث ان التمور العراقية كانت تسلم للمكان او يعبئ للتصدير  

 %. 15وهي تحتوي على نسبة رطوبة التتجاوز 

 جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية
   المرحلة الثالثة  / عملي     

م.م. اسراء محمود ھویدي  

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 

تمر       رطب       خالل       جمري          حبابوك 

85 %

66 %

16.5 %



نسبة الرطوبة العالية تسبب مشاكل عديدة للتمور كتحللها وتلفها السريع وحدوث التشقق في جدار الثمرة  

لهذه المشاكل تصدر التمور وهي تحتوي على نسبة سكر اكثر من ضعف نسبة  الخارجي وتالفيا  

 الرطوبة . 

 طريقة العمل : 

 غم من عينة التمر المفروم في طبق من الخزف او االلمنيوم .   10-5يوزن مقدار  -1

 ساعات .  4ْم لمدة 105-100على درجة حرارة   air ovenيوضع الطبق في فرن هوائي  -2

حتى يبرد ثم يوزن الطبق مع العينة المجففة وفقد   Disecaterالفرن الى المجفف  ينقل الطبق من  -3

  وفق المعادلة التالية :الوزن يمثل وزن الرطوبة وتحسب بعدها النسبة المئوية للرطوبة في التمر  

 

 جهاز تقدير الرطوبة في الحبوب و المادة الغذائية

 

 المصادر:

بغداد   يداع في دارالكتب والوثائق ال رقم ا( .تكنولوجيا التمور والسكر ،2019)المظفر ،عدنان وهاب  

 ص . 450، 1029لسنة  5533

 .سيدة الشجر ودرة الثمر. آمنة للنشر والتوزيع -. نخلة التمر   2010- 2009العكيدي، حسن خالد 
 المملكة االردنية الهاشمية 

 مجموعه من المصادر االلكترونية الحديثة ، الكتاب المنهجي للمرحلة الرابعه



 لثلثاالمختبر ا

الرماد  تقدير نسبة

% من وزن الثمرة الجافة . وهذه النسبة تتغير وفقاً  2.5-1.5تتراوح نسبة االمالح المعدنية في التمور 

 لعوامل عديدة منها نوع التربة وغناها وماء السقي ونوع السماد المستعمل . 

س / تعرف التمور بمصطلح منجم لماذا سميت بهذه التسمية ؟ 

منخفض السعر مقارنة  عادن المختلفة .التمر غذاء ماضافة لغناه بال عديدة ج/ لكونه غذاء كامل له فوائد 

 بفوائده المتعددة . 

االمالح المفيدة :: تقسم الى ثالث مجاميع حسب كميتها ومدى توافرها : 

االولى : بوتاسيوم ، نايتروجين ، الكلورين ، الصوديوم   المجموعة 

: الكالسيوم ، المغنيسيوم ، الكبريت ، الفسفور .   الثانية المجموعة 

الثالثة : الحديد ، المغنيسيوم ، النحاس .  المجموعة 

جدول يوضح نسبة االمالح المعدنية االساسية في بعض اصناف التمور . 

االمالح المعدنية  
 االساسية  

 غم ثمرة100االصناف ملغم /

زهدي   خضراوي   ساير  حالوي  

Ca184203133207

P16131514

K854833894887

S10201421

Na1410165

Cl260312266342

Mg56586059

 جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية
   المرحلة الثالثة  / عملي       

م.م. اسراء محمود ھویدي  

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 



 جدول يوضح نسب االمالح المعدنية النادرة في بعض اصناف التمور . 

االمالح المعدنية  
 النادرة  

 غم ثمر   100االصناف ملغم /

Fe 2.6 4.5 13 10.4 

Mn 5.9 5.3 5 5.2 

Cu 2.8 2.9 2.6 2.8 

Co 0.8 1 1 1 

Zn 1.4 1.8 1.3 0.8 

F 0.2 0.12 0.14 0.12 

 

  K,Na,Mgاما صنف الخضراوي ترتفع فيه نسبة  Ca ,  S, Clزهدي ترتفع فيه نسبة ال ان صنف ال

 هذا بخصوص العناصر المعدنية االساسية .  Pوصنف الحالوي ترتفع فيه  

وصنف الحالوي   جيدة  Feاما عن العناصر المعدنية النادرة فأن صنف الزهدي يحتوي على نسبة 

يرتفع في صنف   Coاما عنصر   Cu, Znبنسبة مرتفعه وصنف الساير ترتفع فيه نسبة  Mn,Feيحتوي 

 الساير والخضراوي والزهدي . 

الذي له االثر االكبر في الوقاية من مرض السرطان مما يجعل   Mgان احتواء التمور على عنصر 

 التمور من االغذية المتقدمة من حيث قيمتها الغذائية . 

الترميد هو التخلص من المادة العضوية التي قد تدخل في تقديرات اخرى اثناء   ألجراء ان أهم غرض 
المادة العضوية الموجودة في كمية   ألكسدةى عملية حرق مباشر طرق التحليل المختلفة ولذلك تجر 

 معلومه الوزن من العينة بعد حرقها ثم تقدير الرماد . 

 طريقة العمل : 

غم من نموذج التمر وتوضع في جفنه خزفية جافة مسخنه محفوظه في مجفف معلوم الوزن    2يوزن  -1

 . 

  Muffleالى فرن الترميد الكهربائي  الخزفية نة الجف على لهب حتى تسود ثم تنقل  العينة تم حرق  -2

ْم وهي درجة حرارة االحمرار وتستمر عملية الحرق حتى يصبح الرماد   650-550على درجه حرارة 

 ساعات .  6ابيض مائل الى الرمادي وتستغرق العملية 

اعه على  س 1وتوزن بعد ان تبرد ثم تجرى عملية الحرق لمدة  Discatorتنقل الجفنة الى مجفف   -3

من اتمام عملية الترميد   للتأكد نفس درجة الحرارة السابقة ثم يعاد التبريد والوزن تجرى هذه الخطوة 
 المئوية للرماد .  النسبةويستخرج 

 

 



 

 

 المصادر:

بغداد   يداع في دارالكتب والوثائق ال رقم ا( .تكنولوجيا التمور والسكر ،2019المظفر ،عدنان وهاب )

 ص . 450، 1029لسنة  5533

 .سيدة الشجر ودرة الثمر. آمنة للنشر والتوزيع -. نخلة التمر   2010- 2009العكيدي، حسن خالد 
 المملكة االردنية الهاشمية 

 مجموعه من المصادر االلكترونية الحديثة ، الكتاب المنهجي للمرحلة الرابعه



 خامسلالمختبر ا

دراسة المواصفة للتمور العراقية 

دراسة مواصفة التمور  

تتم باألسلوب العلمي تحديد المتطلبات والخصائص التي يجب ان نوفرها في منتوج ما لكي نهيئ له  
الجودة وانخفاض التأليف مما يعود بالفائدة للمنتج والمستهلك على السواء يتم تحديد المواصفة بطرق  

ه للشروط المطلوبة . قد تكون المواصفات  الفحص والكشف واالختبار للتأكد من جودة المنتوج ومطابقت
قطرية وهي خاصة ببلد معين اما الزامية او اختيارية وقد تكون المواصفة اقليمية تعود لمنطقة محددة او  

مجموعة دول لمنتوج معين وقد تكون مواصفة دولية او عالمية تشتمل مثال كل دول العالم المنتجة  
 للتمور .

فوائد المواصفة : 

وضع خطط الحتياجات االنتاج من المادة الخام وصوالً للمنتوج النهائي   .1
 اختيار الطرق القياسية للفحص والتحليل .  .2
 رفع الكفاءة االنتاجية بزيادة االنتاج وخفض التكاليف .  .3
 حماية مصالح وصحة المستهلك وكذلك تشجيع المنتج .  .4
 تحديد انواع مواد التعليب وطرق الخزن .  .5
 د وتشجيع االنتاج الوطني . حماية االقتصا .6

:   معرفة نوعية التمور  

 التمور الكاملة غير منزوعة النواة .  .1
% من وزن التمرة. 10تمور منزوعه النواة تصل الى  .2

 تمور مضغوطة او مكبوسة ميكانيكيا او يدويا.  .3
 تمور غير مضغوطة  تمور فل ) تعبئ دون كبس (.  .4

جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية

/ عملي   المرحلة الثالثة    

  م.م. اسراء محمود ھویدي 

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 



 تمور العثوق ) تعبئ مع الشماريخ (.  .5
 ر) تمور منزوعة النواة ومشرحة (. قطع تمو .6
 عجينة التمور ) منزوعة النواة (.  .7

 

 معرفة التصنيف التحليلي تقسم التمور الى غير منزوعة النوى حسب الحجم الى : 

 غم .   500تمرة/ 90تمور صغيرة عددها اكثر من  .1
 غم . 500تمرة /90 -80تمور المتوسطة التي يكون عددها  .2
 غم .   500تمرة /80عددها اقل من تمور كبيرة التي يكون  .3

 

 :  ابعاد التمر 

 ملم طوالً .  20-80

 ملم قطراً .  8-30

 غم وزن التمرة .  3-15

 عوامل النوعية  

 درجات   10الحجم الموحد    .1
 درجة   20اللون             .2
 درجة .  30غياب االضرار  .3
 درجة .  40الصفات االخرى  .4

 درجات الرئيسية للتمور  

تمور منزوعة النواة او غير منزوعة لصنف معين من التمور يمتلك لون موحد وخالي    -درجة أ
% او  90من االضرار الفسلجية او الميكانيكية ويمتلك حجم واحد وصفاته جيدة يحصل على  

 اكثر . 
 % او اكثر . 80نفس الصفات اعاله ويحصل على   -درجة ب 

 % او اكثر . 70نفس الصفات اعاله ويحصل على  -درجة ج

% دائما تستخدم لالغراض 70نفس الصفات اعاله ولكن تحصل على اقل من   -درجة د 

 الصناعية . 
 اما في العراق فتدرج التمور الى اربع اقسام تمور ممتازة وجيدة وعادية وصناعية  

 وتمتاز التمور الممتازة : 
 سليمة من االصابة الحشرية الحية تماماً .  .1
 %. 0.1ب المعدنية عن ال تزيد نسبة الشوائ .2
 %  30ال تزيد نسبة الرطوبة  .3
 %عدداً.12مماثلة الحجم والشكل واللون والتمور المعيوبة ال تزيد   .4
 % عدداً.5ال تزيد االصابة الحشرية عن  .5
 % عدداً.2ال تزيد االوساخ العضوية عن  .6
 % عدداً. 1ال تزيد المتحمضة او المتعفنة او المتحللة عن  .7



 تمرة .  100قطع من اجزاء النواة لكل  4نواة او  2تمور منزوعه النواة  .8
 تقع التمور ضمن االحجام الواردة .  .9

 

 صفات التمور الجيدة : 

 نفس التمور الممتازة مع رفع النسب المشار اليها . 

 

 صفات التمور العادية : 

 خالية من الحشرات الحية .  .1
 ذات حجم وشكل ولون مقبول .  .2
 % وزناً. 0.2تزيد عن الشوائب المعدنية والعضوية ال  .3
 عدداً.  25التمور المتحللة والمتحمضة ال تزيد عن  .4

 
 

 صفات التمور لألغراض الصناعية : 

 خالية من االصابات الحشرية الحية .  .1
 %  20االصابة الحشرية الميتة ال تزيد عن  .2
 %. 0.5الشوائب المعدنية والعضوية ال تزيد عن  .3
 %. 3التمور المتحللة والمتعفنة ال تزيد عن  .4

 

 العيوب في التمور : 

 تمور مصابة بلفحة شمس .  .1
 متضررة ميكانيكياً.  .2
 مصابة بالندب )ندب صفراء على القشرة الخارجية (.  .3
 تمور غير ناضجة ) الحشف (.  .4
 االسود ) بقع سوداء مجعدة صنف الحالوي (. تمور ابو خشيم  .5
 التمور العذرية ) عدم تلقيح االزهار االنثوية (.  .6
 تمور متعفنة ومتحمضة وملوثة باالوساخ واالصابات الحشرية .  .7

 

 طريقة العمل : 

 تمرة عشوائية دون انتخاب ألي صنف :  50

 ايجاد معدل وزن الثمرة .  .1
 ايجاد ابعاد الثمرة بالمسطرة نقيس الطول والعرض .  .2
 احسب نسبة التمور المعيوبة .  .3
 . افتح كل ثمرة بالسكين واحسب نسبة االصابة الحشرية  .4
 وزن النوى لجميع الثمار ثم حساب نسبة اللب الى النوى ونسبة اللب الى الثمار .  .5



 ارسم الجدول .  .6

 الصنف 
 الموسم 

معدل  
وزن  
 الثمرة

 القطر  الطول 
 الطول 
 القطر 

 وزن اللب 
 وزن النوى 

 وزن اللب 
الوزن  
 الكلي

 العيوب  اللون
عدد 

 االصابة 
 المالحظات 

1           

2           
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السادسالمختبر 

تقدير البكتين في التمور 

البكتين :

ذو وزن جزيئي عالي معقد التركيب ويقسم الى   مركب كاربوهيدراتي 

هي المادة االصلية غير الذائبة بالماء موجودة في حالة اتحاد مع    Protopectinالبروتوبكتين  -1

 السليلوز ويمكن تحللها من السليلوز وتحويلها الى مادة قابلة للذوبان وبكتين . 

ادة ذات وزن جزيئي عالي تكون تكون  ( م Pectinic acid) حامض البكتينك  Pectinبكتين  -2

محلول غروي في الماء واهم مميزات البكتين قدرته على تكوين الجلي مع السكر والحامض تحت  

 النه يحتوي على مجاميع استرات المثيل (.  ( ظروف خاصة 

 Polygalcturonic: يتكون من سلسلة من البولي كاالكترونيك اسد    Pectic acidحامض البكتيك  -3
acid    اليحتوي على مجاميع استرات المثيل . يكون الحامض مع السكر في الوسط الحامضي الجلي

 تحت ظروف مناسبة وبوجود العناصر المعدنية . 

لجزيئات الحوامض المرتبطة بها يبقى قسماً منها طليقاً   شكل اعاله يالحظ ان مجموعات الكاربوكسيل
بينما يتحد القسم االخر مع مجموعات المثيل استر فيتحلل في المحاليل الحامضية او القاعدية او بفعل  

االنزيمات الخاصة . مجموعات الكاربوكسيل طليقة لها القابيلة على االتحاد مع االيونات الفلزية الموجبة  
( قليلة الذوبان في الماء   Caجودة في المحلول في المحلول فتتكون بكتات الكالسيوم )بوجود الشحنه المو

 لهذه الخاصية اهمية كبيرة في اذابة البكتين من عصير الفواكه  

 جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية
   المرحلة الثالثة  / عملي       

م.م. اسراء محمود ھویدي  

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 



 مخطط يوضح العالقة بين المواد البكتينية وتأثير االنزيمات او الحوامض المخففة  

 

 

 بروتو بكتين                                                          بكتين   

 

   

 

 حامض البكتيك +كحول مثيلي                             

 طريقة العمل : 

غم تمر زهدي مقطع ومهروس منزوع النى واالقماع ويوضع في دورق   50يؤخذ  .1

 مل ماء مقطر .  400مل ويضاف له  800زجاجي 
تحدد عالمة على مستوى الماء ويوضع على النار ويغلي لمدة ساعه وتوض الماء   .2

 المتبخر في حالة نقصانة . 
مل ويكمل الماء   500يترك المحلول ليبردوتنقل محتوياته الى دورق حجمي سعته  .3

 المقطر الى حد العالمة . 
 مل .  500يرج جيدا ويرشح ويجمع الراشح في دورق مخروطي سعته  .4
مل    800مل بوساطة ماصة وتوضع في دورق زجاجي سعته  100يسحب من الراشح  .5

ويحرك جيدا   1N( NaOHمل ) 10مل ماء مقطر وبعد ذلك يضاف  300ويضاف 

دة لحدوث تحويل البكتين الى بكتات الصوديوم او  ويترك لليوم التالي اضافة القاع
 .  KOHالبوتاسيوم في حالة ضافة 

مع التحريك الجيد الى المحلول المتروك لليوم   1Nمل حامض الخليك  50يضاف  .6

مع    1N( CaCLمل)  25دقائق ثم يضاف   5التالي من اليوم االسبق ويترك لمدة 

تكوين حامض البكتيك يضاف  التحريك المستمر ويترك لمدة ساعه واحدة لغرض 
   CaCLالحامض لتكوين بكتات الكالسيوم المترسبة يضاف 

دقيقة ويرشح المحلول وهو ساخن لسهولة فصل   1يسخن المحلول لدرجة الغليان لمدة  .7

 الراسب توزن ورقة الترشيح قبل الترشيح . 
لكلوريد  يغسب الراسب بالماء المقطر مع استمرار الغسل حتى يتم التخلص من ايونات ا .8

 يمكن التأكد من وجودة بوساطه نترات الفضة وفي حالة وجوده يظهر راسب ابيض . 
ساعات ثم يبرد في   4ْم لمدة 100تنقل ورقة الترشيح الى فرن حراري على درجة  .9

desicator    ويؤخذ الوزن الثابت وتطبق المعادلة 

 

 

 

   الغليان بالماء الحار والكحول

NaOH 
 انزيم البكتينيز 

NaOH ،CaOH 
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بعالساالمختبر 

 Clearficationالترويق  

الترويق 

أن الهدف من عملية الترويق هو التخلص من المواد المسببة للعكارة وعدم الشفافية في عصير الفواكه  
وهي في االساس ناتجة من المواد التي يحتويها العصير من البكتين وااللياف والبروتين اضافة الى  

 االتربة والمواد العالقة .  

طرق بسيطة تتضمن ترك المحلول لفترة زمنية لغرض الترسيب المواد العالقة   قديماً كان تستخدم  

رائق اما االن فنستخدم الجيالتين والتانيين ومحلول النورة تمزج مع الماء  والحصول على محصول 

    بنسب مختلفة تعتمد على نوعية العصير  

العوامل المؤثرة على عملية الترويق : 

تركيز السكريات ازدات قابلية ذوبان المحلول حيث تصل الى  تركيز المحلول : كلما زادت  .1
ونالحظ ان   2Ca(OH)ة ر% ان محلول النو10% قابلية الذوبان في محلول سكري تركيزه 1.5

ْم وترتفع قابلية الذوبان بزيادة تركيز   24% على درجة حرارة 0.12لها قابلية ذوبان 

 السكريات . 

عند درجة الغليان او درجات  تقل بفعل زيادة درجة الحرارة    OH(Ca(2درجة الحرارة : قابلية  .2

الحرارة العالية تتم عملية الترويق ثم يتم اجراء الطرد المركزي للتصفية . 

 جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية
   المرحلة الثالثة  / عملي       

م.م. اسراء محمود ھویدي  

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 

السكريات % 

 قابلية الذوبان  

درجة الحرارة  

قابلية الذوبان  



ان   7.5-6.5المالئم لترويق عصير التمر يتراوح بين  PH: ان ال  PHدرجة الحموضة  .3

الحموضة ذات تأثير مباشر على جودة العصير حيث ان استخدام درجات منخفضه للحموضة  
يؤدي الى ترسيب غير كامل ويمنع تحطم السكريات المختزلة اما عن درجة الحموضة العالية  

 فيؤدي الى ترسيب جميع المواد العالقة . 
   الذي يمثل خليط االول والثاني  Rapidase و   Ceillulase و   Pactinaseمات تأثير االنزي .4

هذه االنزيمات لها تأثير جيد في عملية الترويق شرط تهيئة الظروف المناسبة لعمل االنزيم في  
 وتركيز االنزيم والوقت الكافي .   PHدرجة حرارة و 

 طرق ترويق االنزيمات : 

% من وزن التمر  1يضاف محلول النورة بنسبة النورة : طريقة حامض الفسفوريك ومحلول  .1

  PH 6.5-7.5وتضبط الحموضة على 
 

                                2)OH(O                                                 Ca2CaO +  H 

O                 2+ 6H 2) 4(PO3Ca                                               4PO3+  H   2CaOH 

 راسب                           
 

يجب   PHفي هذه الطريقة يجب ضبط  ومحلول النورة :   CO2طريقة ثنائي اوكسيد الكاربون  .2

حيث ان االنخفاض عن هذه الدرجة يؤدي الى تكوين بيكاربونات    8.5يزيد او يقل عن   ان ال

الكالسيوم الذائبة وفي حالة الزيادة يؤدي الى تحليل قسم من السكريات واعطاء اللون في  
 . العصير  

 
                                2CaO +  H2O                                                 Ca(OH) 

 
O                 2+ H    3CaCO                                                   2+  CO   2CaOH 

 راسب                           
 

  80طريقة العمل : تؤخذ كمية من التمر الزهدي منزوعة النواة وتهرس بالماء على درجة حرارة 

 %. 15مل وبتركيز  100ر ويقسم الى سبعه اقسام بكمية ْم لمدة نصف ساع ويرشح العصي

دقائق يضاف له   5ْم لمدة  85% من وزن التمر ويسخن الى 1يضاف الى العصير  .1

4PO3H    حتى الوصول الىPH=7   دقيقة ويرشح .  15يترك لمدة 
دقائق ثم   5ْم لمدة   85من محلول الجيالتين ويسخن الى %  0.2يضاف الى العصير  .2

 % ثم يبرد ويرشح. 0.2% بمقدار 10ين بتركيز ييضاف له التان 
دقائق بعدها يرشح   5ْم لمدة  85% فحم حيواني ثم يسخن الى 0.1يضاف الى العصير  .3

 .   42بورقة ترشيح رقم 
  5ْم لمدة  85 ى بعدها يسخن ال PH=3حتى الوصول الى  4PO3Hيضاف الى العصير   .4

 تم يبرد ويرشح .  PH=7حتى الوصول الى   2Ca(OH)دقائق ثم يضاف محلول 
دقائق ويبرد ويرشح   5ْم لمدة  85% ثم يسخن الى  1بنسبة  Bentoniteيضاف للعصير  .5

 . 
ْم   85ْم لمدة ساعة بعدها يسخن الى  Pactinase 45% من انزيم 3يضاف الى العصير  .6

 تم يبرد ويرشح . 



 ْم ثم يبرد ويرشح .   85يسخن العصير الى  .7
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ثامن الالمختبر 

والمواد الملونة في التمور ومنتجاتها   تقدير التانين

التانين 

هي مركبات فينولية متبلمرة وذات مجاميع هايدروكسيلية متعددة ان المركبات الفينولية التي تكون  

كميتها محسوسة في التمر مسؤولة عن الطعم القابض لهذه الثمار في مرحلة الجمري خاصة تتركز  

ت قشرة الثمرة وعندما نفقد الثمرة اللون االخضر وتتحول الى اللون  المواد التانينية في خاليا كبيرة تح

االصفر او االحمر يبدأ ترسيب المادة التانينية في خاليا الضخمه التي تحتويها بصورة ذائبة الى حبيبات  

 وبان وبهذا ينخفض الطعم القابض   غير قابلة لل 

 Side Spotالذي يسبب التعفن الجانبي    Alternariaان طبقة التانين تحفظ الثمار من االصابة بفطر 

decay   . 

 طريقة العمل : 

 غم من التمر المهروس جيداً.   5مل من  25المترشح مع 2يوزن  .1
مل ماء مقطر ويسخن ببطئ   200مل ثم يضيف اليها  600توضع العينة في بيكر زجاجي سعه  .2

دقيقة مع تعويض الماء المتبخر .  30لمدة 

مل زنكمل الحجم بالماء المقطر   250نبرد الخليط ويوضع في دورق مخروطي عياري سعه   .3

للعالمة . 
 رشيح له اذا لم يكن رائقاً. مل من النقيع السابق الرائق يمكن اجراء عملية ت 10نأخذ  .4
مل ماء مقطر .  700المحضر مسبقا ويضاف  Inding Carminمل من محلول  25يضاف له  .5

سحح مع برمنكنات البوتاسيوم لحين الوصول الى اللون االخضر االزرق يتحول الى اخضر   .6
استمر بأضافة البرمنكنات لحين تجول اللون الى االصفر الذهبي . 

.  Aبرمنكنات البوتاسيوم التي استهلكت في السحاحة ولتكن  احسب عدد ملمترات  .7
دقائق مع   10غم فحم حيواني لمدة  1مل من المستخلص الرائق المتبقي مع  100امزج  .8

 التحريك في وعاء مغلق . 
اترك المزيج يستقر ثم رشح خالل ورق الترشيح الفحم الحيواني يمتص التانين والمواد الملونة   .9
ماء مقطر سحح مع برمنكنات البوتاسيوم    750و  Inding carmlinمل من   10نأخذ  .10

<Bواحسب عدد المللترات على انها 

 

االنزيمات : 

جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية

/ عملي   المرحلة الثالثة    

  م.م. اسراء محمود ھویدي 

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 

 A )-B * )4OnNof  KM *0.00416  *100% تانيين = 

وزن العينة                 
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تاسع الالمختبر 

تلميع التمور 

تلميع التمور  

تعتبر عملية التلميع من العمليات القديمة الحديثة فقد بدأ استخدام الكلسرين تلمع التمور الول مرة سنه  

% ماء . تعتبر عملية  5% كلسرين 80في النشرة الزراعية المصرية بغمر التمور بمحلول   1915

مر وتكسبه الجاذبية في  التمور من العمليات التكميلية الكمالية لكنها مهمه للمنتوج فهي تحسن مظهر الت

االسواق العالمية المعراض الن الشكل البراق واللمعه المميزة للتمور لها خصوصية اقتصادية  

 وتسويقية. 

ان المادة الملمعه تعطي غالفاً رقيقاً حول التمرة مما تكسب التمرة لمعه خاصة كما انها تمن فقدان  

والتي تعتبر ظاهرة غير    Lose Skinاو تقشر الجلد الرطوبة من التمر وهذا بدورها تمنع جفاف التمور 

 مرغوبة في التمور  

: التلميع  طريق 

دقائق بشكل هواء ساخن ويعمل على صهر الطبقة   5ْم لمدة  140-130استخدام الحرارة العالية  .1

 الشمعية الخارجية على قشرة التمور وتجديد ظاهرة اللمعه من عيوبها جفاف التمور . 
استخدام البخار وهذا يؤدي الى انصهار الطبقة الشمعية المغطية للثمرة وتجديد ظاهرة اللمعه   .2

 ها تتشرب التمور بالرطوبة يجب ازالتها بعد ذلك . ومن مساوئ
استخدام السكر السائل الذي يعمل غالفاً للطبقة الشمعية وبريق التمور.  .3
 استخدام الدبس   .4
 استخدام مشتقات النشأ واهمها الدكستروز .  .5
 استخدام مشتقات الكاربوكسي مثيل سليلوز .  .6
 استخدام الكلوكوز .  .7
 السكري . استخدام الكلسرين مع المحلول  .8
% ماء . 5% كلسرين + 15كحول + 805استخداد محلول مركب  .9

 تلميع بالزيوت الغذائية عديمة الرائحة .  .10
 تلميع بحامض الستريك .  .11

طرق التلميع : 
اوالً : المعامالت الفيزياوية  

 استخدام الحرارة :  -أ

على   Ovenينثر كمية من التمور على صينية بسمك طبقة واحدة وضعها داخل فرن   •

دقائق .  5ْم لمدة   130درجة حرارة 

جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية

/ عملي   المرحلة الثالثة    

  م.م. اسراء محمود ھویدي 

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 



 مْ  37-20اخرج الصينية واتركها تبرد لمدة نصف ساعه على درجة حرارة  •

 :   استخدام البخار –ب 

مشبع   autoclaveينثر كمية من التمور في صينية سمك واحد وضعها في جهاز تعقيم بالبخار  •

 دقيقة .  15بالبخار لمدة 

 اخرجها واتركها تبرد .  •

 ثانياً : المعامالت الكيمياوية : 

 السكر السائل   -أ

 دقائق .  10تغسل التمور ثم تعرض للبخار لمدة  •

 دقيقة .  1بركس لمدة 37تنشر على صينية مشبكة ثم تغمر في محلول  سكري تركيزه  •

 دقيقة   45ْم  50درجة تخرج الصواني ثم تجفف التمور على  •

 مشتقات النشا   –ب 

ْم مع التحريك لمدة   85مواد صلبة ويسخن بحمام مائي لدرجة  65يحضر محلول النشا بتركيز  •

 دقيقة .  20

 دقيقة   1هين لمدة تغمر الثمار التي عرضت للبخار في محلول النشا مع التسخين  •

 تجفف وتعبئ.  •

 الجينات الصوديوم   -ج

 % الجينات الصوديوم . 1تعريض التمور الرطبه بالبخار الى  •

 يبرد ويعبئ.  •

 مصدر البكتين :  -د

يخلط مع البكتين كمية من السكروز كمادة ماسكة لجعل غشاء البكتين اكثر التصاقاً الى سطح الثمرة  

 متجانس .   Filmكذلك تغطس التمور في محلول كلوريد الكالسيوم للحصول على 

  Coating Solutionمحلول التغطية  •
 Pectinغم                20بكتين    
 Sucroseغم             100سكروز 

              Water غم  880ماء      

 مدة عشر ثواني . 

               Gelling Solution محلول الجلتنه   •
  Calcium chlorid غم   20كلوريد الكالسيوم 

                 Water غم   980             ماء   
 ثواني   5مدة 

دقيقه ثم    30ْم لمدة   70درجة حرارة تجفف التمور الرطبة على بعد الغمر بهذين المحلولين 

 تبرد حوالي ساعه بدرجة حرارة الغرفة وتعبئ . 
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عاشر الالمختبر 

تقدير السكريات المختزلة والكلية في التمور  

السكريات المختزلة  

حيث تتأكسد السكريات الى   Ag+3, Fe2-, CU +1Hg ,2+قابلة على اختزال االيونات المؤكسدة مثل 

محاليل معقدة من االحماض السكرية يستخدم هذا الفعل المختزل للسكريات في تقديرها وصفياً وكمياً  
هو االكثر شيوعاً واستخداماً في تقدير السكريات مع االشتراك سترات   CU+2وايون النحاسيك 

وديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم وتمنع  الصوديوم وتترات الصوديوم والبوتاسيوم بوجود هيدروكسيد الص
السترات والتترات من ترسيب هيدروكسيد النحاسيك عن طريق تكوين معقدات ذائبة ضعيفة التركيب  
مع ايون النحاسيك حيث يتفكك معقد النحاسيك على نحو كافي لتوفير امداد مستمر من ايون النحاسيك  

 لعملية االكسدة  

( موجود في معقد سترات والتترات مع ايون النحاس (2CaOHزاء السكر المختزل + اج           سكر + قلوي     

H2O + Cu2O                CuOH                    +1Cu   خليط احماض سكرية +

) الحجمية( التسحيحية    Lane – Eynonطريقة لين اينون  •

Aواالخر فهلنك    O2.5H4CuSoكبريتات النحاسيك المائية  Aتعتمد الطريقة على محلول فهلنك 
مع هيدروكسيد   او ما يسمى بملح روشل  4H2O6O 4H4KNaC.تترات الصوديوم والبوتاسيوم  

 الصوديوم حيث يتم مزج المحلولين قبل االستخدام مباشراً . 

Cu2O + RCOOH+ H2O    + NaOH 4CuSo

يمكن على هذا االساس حساب حجم المحلول السكري المطلوب الختزاله لحجم معين من محلول  
النحاسيك القاعدية حيث يتم وفق خطوات العمل التالية لحساب السكريات %  

: تقدير السكريات المختزلة
غم كاربونات  2مل و  300غم من التمر منزوع النوى واالقماع ويهرس في  10خذ  .1

دقيقة ثم برد وانقل الى دورق   30الكالسيوم لمنع تحلل السكروز سخن حد الغليان لمدة 

 . مل   500حجمي 
مل اسيتات الرصاص القاعدية المسبع لترسيب الشوائب ثم كمل الحجم الى   4 -3اضف  .2

قطر . مل بوساطة ماء م 500

غم اوكزاالت الصوديوم او البوتاسيوم للتخلص  1رج الدورق ثم رشح واضف للراشح  .3

 من اسيتات الرصاص الزائدة . 
مل واكمل الحجم بالماء المقطر .  100مل من الراشح الى دورق حجمي  10خذ  .4

 جامعة االنبار 

كلية الزراعة / قسم علوم االغذية
   المرحلة الثالثة  / عملي    

م.م. اسراء محمود ھویدي  

 التمور والسكر  تكنولوجيا 

Dates and Sugar Technology 

OH-1حرارة  

كلوكوز   اوكسيد النحاسيك  

برتقالي 



 تقدير السكريات الكلية : 

حامض الستريك واغلي   غم   5مل من الماء و 25مل من المحلول المروق السابق +  25نأخذ 

مل لغرض   10مل بالماء المقطر اسحب منه  250دقائق ثم اكمل الحجم الى  10الخليط لمدة 

تقدير كمية السكريات الكلية )فائدة حامض الستريك هو لهضم السكريات الثنائية وتحويلها الى  
 سكريات مختزلة (. 

 تسحيح النموذج : 
 .   Bمل محلول فهلنك   A ،5ك مل محلول فهلن 5مل من النموذج و  10خذ  .1
مل محلول دكستروز من السحاحة وقت الغليان   5-4ضع الدورق على اللهب واضف  .2

 لحين الحصول على اللون النحاسي االحمر . 
 قطرات من صبغة المثلين االزرق واكمل التسحيح حتى ظهور اللون النحاسي   3ضع  .3
 احسب نسبة الدكستروز قبل وبعد الكاشف :  .4

 
 100*   5/1000مل نموذج    -مل بالنك   % السكريات الكلية = 

 25/250*  1/50التخفيف                                 

 10/100تخفيف البالنك 

 10* 10/100* 500/ 10=  1/50تخفيف العينه 

 % للسكريات المختزلة  
 السكريات المختزلة   –% للسكروز =  % السكريات الكلية  

 سحيح البالنك  ت            

 مل ماء مقطر في دورق   B  +10مل فهلنك   A   +5مل فهلنك  5خذ  .1
%  0.5ضع الدورق على اللب وعند بدأ الغليان سحح بوساطة محلول دكستروز ذو تركيز   .2

 مل حتى يتغير اللون لالحمر الطابوقي   8-7بوساطة سحاحة 
الوصول الى اللون   قطرات من المثلين االزرق وسحح ثانية مع الدكستروز حيث  3ضع  .3

 النحاسي  
 احسب كمية الدكستروز المستهلكة قبل وبعد اضافة المثلين االزرق .  .4
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