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   النشا: سادسا

لكن احد الباحثین ، یوجد في معظم الثمار ولكن في كثیر من اصناف التمور لم یثبت وجوده ضمن المكونات   

من الوزن الجف في مرحلة الكمري ثم انخفضت الى  )%12.79(استخلص النشا من صنف السمائي بمقدار 

  .وان النشا بصورة عامة لم تعرف له اهمیة في تحدید صفات التمور، في مرحلة الرطب )3.1%(

  السلیلوز والهیمیسلیلوز: سابعا

% 85یؤلف السلیلوز والهیمیسلیلوز معظم تركیب جدران الخالیا المكونة للقسم الطري من الثمرة حیث یكونان حوالي   

نسبة السلیلوز وتحسب . ت الثمرة بالنضوج انخفضت هذه النسبةمن المواد الصلبة من مرحلة الجمري ولكما تقدم

وقد لوحظ انه الیوجد حد ثابت لكمیة ، Crude fiperوالهیمیسلیلوز في التمرة بصورة تقریبیة بتحدید نسبة االلیاف فیها 

بة االلیاف في لذلك یالحظ ان نس، االلیاف التمرة فهي تتغیر تبعا الختالف انواع التمور واختالف مناطق زراعتها

تعمل انزیمات و  .وهذه النسبة تقریبا متقاربة في جمیع اصناف التمور )%10- 4.5(صنف الزهدي تراوحت بین 

اما نواة الثمرة ، على تحلل المواد السلیلوزیة في الثمار حیث لها دور مهم في عملیة االنضاج Cellulaseالسلیلیز 

  . ج الثمرةنسبتهما مرتفعة حتى اخر مراحل نضفیالحظ انها تتالف بصورة رئیسیة من السیلیلوز والهیمیسیلیلوز وتبقى 

  الفیتامینات: ثامنا

ولهذه   Cوحامض الفولیك وفیتامین B6،B2،B1فیتامینات  كما یحتوي على Aیعد التمر مصدرا لفیتامین   

الفیتامینات دور مهم في النمو وزیادة الوزن لدى االطفال والتخلص من الكثیر من االمراض الفسیولوجیة كالعشو اللیلي 

  .وتقویة االعصاب البصریة والسمعیة 

  غم منزوع النوى 100الفیتامینات الموجودة في التمور لكل   

  الكمیة          الفیتامینات     

            A 80 - 100 وحدة دولیة  

           B1       0.07 ملغم  

           B2       0.38 ملغم  

           B6   0.33 - 2.2 ملغم  

            C   0.33 - 2.7 ملغم  
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   المواد التانینیة: تاسعا

یرجع وجود الطعم القابص قبل نضج ثمار التمور وخاصة قبل مرحلة االرطاب الى وجود المواد التانینیة وخاصة    

تقدم مراحل النضج للثمرة والسبب في ذلك ان التانین الذائب  في طور الكمري وتبدا هذه المواد باالختفاء تدریجیا مع

عم القابض وهذه یختلف باختالف اصناف التمر فبعضها یفقد یترسب وصبح بشكل حبیبات غیر ذائبة وبذلك یفقد الط

  . وبذلك یمكن ان یؤكل في هذه المرحلة مثل البرحي والمكتوم سریعا في دور الخالل

 Alternariaیوجد التانین في طبقة قریبة من القشرة الخارجیة للثمرة یحمیها من مهاجمة نوع من الطفیلیات تدعى   

spore كما ان التانینات تشكل تي تسبب ظهور بقع متفسخة على سطح الثمرة في مرحلة الرطب وهي الطفیلیات ال

%) 1(من وزن الثمرة الطریة في مرحلة الكمري لتمور دقلة نور ثم تنخفض هذه النسبة حتى تصل الى  )%6 (حوالي

  .في مرحلة الرطب

  البروتینات :عاشرا

وتزداد هذه النسبة في النواة %) 2.95- 1.7(یحتوي الجزء اللحمي في التمور على نسبة قلیلة من البروتین اذ تبلغ   

لذا عند ، وصنف الثماروتختلف نسب البروتین باختالف مراحل النضج ، للنواة من الوزن الرطب) %5.22(اذ تبلغ 

لكونها تمتلك شحنات متماثلة  تترسبتل و تتكلى بعضها لینات عالقة وال تتجمع عتحضیر عصیر التمر تبقى البروت

ویصعب فصلها بالطرق لمیكانیكیة عن طریق تعدیل الحموضة من اجل الوصول الى نقطة التعادل الكهربائي 

  .بواسطة الترسیبللبروتینات فتتكتل ویمكن عند ذلك فصلها بسهولة 

  الدهون: احدى عشر

ه في التمور ویوجد في التمور نسبة ضئیلة من الدهون وتتراوح نسبتتوجد الدهون في بروتوبالزم الخلیة الحیة    

من الوزن الطري وان معظم الدهون في بعض االصناف تتراوح نسبته بین  )%1.9 -0.31(منزوعة النوى ما بین

ى من الجزء اللحمي للثمرة اذ تبلغ حوالي اما النوى فان نسبة الدهون فیها اعل، من وزن الثمرة %)2.5 –صفر(

   .من الوزن الطري للنواة%) 8.49(

   المواد البكتینیة: اثنا عشر

من الكاربوهیدرات ذات الوزن الجزیئي العالي وتتراكم المواد توجد المواد البكتینیة بكمیات كبیرة في الثمار والتي تعد    

خالل مراحل النمو االولیة للثمرة وان نسبة البكتینات تبلغ اذ یتراكم جمیع البروتوبكتین ، البكتینیة خالل مدة نمو الثمرة

البروتوبكتین یبدا وكذلك فان ، %)2(في مرحلة الجمري ثم تتناقص تدریجیا لتبلغ في مرحلة الرطب لتبلغ %) 6.5(

وجود المواد البكتینیة في التمور . في طور الرطب )%1.1(في مرحلة الكمري الى) %4.2(بالتناقص التدرجي من 

على شكل مستحضر  Pectinaseفي عملیة صناعة الدبس وللتقلیل من تاثیرها یضاف انزیم  یعیق من عملیة الترشیح
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ان وجود البكتین في عصیر التمر یعطي . تجاري اذ یقوم االخیر بتحلیل البكتین الى مركباته االولیة التي تسهل ازالتها

  .البكتین من العصیر لغرض ترویقهالقوام الجیالتیني وعدم الشفافیة التي تسبب صعوبة ترشیحه لذا یفضل ازالة 

  المواد الملونة: ثالثة عشر

للتمور عند اكتمال نموها في طور الخالل وتنحصر هذه االلوان بین االصفر والبرتقالي نتیجة  یظهر اللون الممیز  

  .لوجود الفالفانول والفالفونون اما اللون االحمر نتیجة لوجود صبغة االنثوسیانین

  فوائد التمور

الن من االشجار اوراقها  وتمتاز بعدم سقوط. كل شي في النخلة مفید ابتداء من جذعها وثمارها وانتهاءا بسعفها  

دائمة الخضرة وقد حرص العراقیون لجمالها ومانتها في نفوسهم الى زراعتها في بیوتهم فال تكاد تجد بیتا دون وجود 

  .نخلة في حدیقة المنزل

اثبتت دراسات طبیة حدیثة ان التمر یعد عالجا متكامال للعدید من االمراض اذ ان تناول التمور یساعد في    

وفي الوقایة من العشو اللیلي وتور االعصاب وانعدام الشهیة ویحافظ على المحافظة على سالمة الجهاز العصبي 

هاب القصبات الهوائیة وطارد  للبلغم باالضافة الى سالمة اللسان والشفتین وهو منظف للكبد ویستخدم ضط السعال والت

خفض نسبة الكولسترول في الدم والقایة من تصلب الشرایین وتسهیل مراحل الحمل والنفاس والوالدة لدى النساء 

الحتوائه على االلیاف والسكریات السهلة الهضم ومنع تسوس االسنان والوقایة من السموم وفي عالج فقر الدم وعالج 

ف ساح ولین العظام وعالج الضعف العام وخفقان القلب وفي عالج الروماتزم ومضاد للسرطان وفي عالج جفاالك

لتجویف الفم ویساعد في مالجة حموضة وعالج لسقوط الشعر والتهاب االغشیة المخاطیة  قرنیة العین الجلد وجفاف

تلعب مستخلصات  كما .عضالت والغضاریفالمعدة وعالج امراض اللثة وصعف االوعیة الدمویة الشعریة وضعف ال

والمضادات الحیویة والفیتامینات وكذلك فائدته الكبیرة في التخلص من االمساك التمور دورا كبیرا في صناعة االدویة 

  .واالضطرابات المعویة ومشاكل القلب

  التركیب الكیمیائي لنوى التمر

   :وأهمها :االحماض الدهنیة - 1

  حامض اللینولیك*

  حامض الكابریك* 

  حامض اللوریك* 
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  االحماض االمینیة - 2

  :واهمها: االحماض العضویة - 3

 حامض الستریك 

 حامض النیكوتین 

  : واهمها: المعادن واالمالح - 3

  الحدید* 

  الزنك* 

  الصودیوم* 

  البوتاسیوم* 

  الكالسیوم* 

  الفسفور* 

  :واهمها: مضادات االكسدة - 4

  الفینوالت *

  التوكوفیروالت *

  معامالت التمور

والشكل والمذاق وان الغرض من هذه لبعض المعامالت التي تغیر في تركیبها كاللون والحجم تتعرض التمور بعد جنیها 

  :المعامالت بصورة عامة هو

  .التعجیل بنضج التمور وخاصة التي ال تنضج بصورة تامة على النخلة - 1

  . ترطیب التمور الجافة - 2

  .وتركیبه والمحافظة على نوعیتهتحسین مظهر التمور  - 3

  .جعل امكانیة بیع الرطب والتمور لالماكن البعیدة - 4

  .القضاء على البكتریا والخمائر والفطریات والحشرات التي تصیب التمور - 5
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هو عملیة تحویل الفاكهة التي لم تصل الى طور النضج الكامل في ظروف معینة  :اصناعیالثمار نضاج ا: اوال

ان معرفة التغیرات الكیمیائیة والفسیولوجیة التي . الى ثمار كاملة النضج وصالحة لالستهالك او الخزن اصطناعیة

تحدث في ثمار الفاكهة قبل وبعد قطفها مفیدة جدا في تفهم التغیرات المورفولوجیة المرافقة لظاهرة النضج في الثمار 

  .ر بالنضجوتجعلها قادرة على التحكم في عمر الثمار من حیث التبكی

  :تمر الثمار اثناء نموها باربع او خمس اطوار حسب صنف ونوع الثمار وهي

  .طور انقسام الخالیا - 1

  .طور زیادة حجم الخالیا - 2

  ).المرحلة الحرجة ) (  Climaceteric( طور تنفس النضج  - 3

  .طور فوق النضج - 4

  

اما الثمار التي تحتوي على المواد النشویة ، مثل الحمضیات والعنب والتینهنالك ثمار ال تمر بطور تنفس النضج   

فهي تتمیز بهذا الطور اذ یحدث فیها ارتقاء فجائي في البطاطا والطماطم ، الموز، التفاح، او الدهنیة مثل العرموط 

  .یة على الثمارقبل وصولها مرحلة فوق النضج وحدث هذا االرتفاع دون حدوث اي مؤثرات خارجسرعة التنفس 

وان الغایة من خزن الحاصالت هي ، )Climaceteric(مكترك یسمى االرتفاع في سرعة التنفس بظاهرة الكالی   

وتختلف الثمار في وقت ، اطالة الوقت الذي تصل فیه هذه الحاصالت الى هذه المرحلة والتقلیل من ذروة ارتفاعه

  .االرتفاعحدوث االرتفاع الكالیمتري فیها وكذلك بمقدار 
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  بعوامل كثیرة منهاتتأثر سرعة التنفس في الفواكه والخضراوات 

  درجة الحرارة - 1

  .وعكسیة مع ثاني اوكسید الكاربون) عالقة طردیة ( كمیة االوكسجدین  - 2

المائلة اال ان في المناطق ، بالنسبة لمعظم تمور العالم یكون نضجها على النخلة وال تحتاج الن تعالج صناعیا  

كما في  للبرودة فتكون عملیة نضج الثمار طویلة نسبیا وقد تستغرق شهرین او قد ال یتعدى النضج مرحلة الخالل

اما في المناطق الحارة جدا ، سواحل طرابلس في لیبیا وجزیرة جوبا التونسیة وبعض مناطق البنجاب في باكستان

ها تتساقط قبل ان تصبح تمرا كما في جزر البحرین ولنجة في والعالیة الرطوبة فان الثمار تدرك طور الرطب ولكن

كما ان التمور على ، لذا یضطر المزارع في المناطاق المعتدلة الى اتباع الطرق االصطناعیة في انتاج الثمار، ایران

ففي منطقة  ،النخلة وفي العثق الواحد ال تنضج بوقت واحد وهذا یعتمد على الظروف المحیطة من حرارة ورطوبة نسبیة

جدا عند فترة النضج لذا فان الفترة الممتدة بین نضوج اول ثمرة واخر ثمرة في شط العرب تكون الحرارة والرطوبة عالیة 

بینما في المنطقة ، العثق تكون قصیرة اذ ال تجف اول ثمرة قبل ان تنضج اخر ثمرة لذا یمكن قص العثق مرة واحدة

ما لم یكتمل نضج كون طویلة نسبیا وقد تصل الكثر من شهر لذا ال تقص العثوق الوسى في العراق فان هذه الفترة ت

معظم تموره وهذا الفترة الطویلة یرافقها تساقط لثمار التمور الناضجة لذا یتطلب جني الثمور الناضجة وكبسها وانتظار 

وان لفترة االنتظار غیر اقتصادیة  وهذا یتطلب جني الثمار عدة وهذه العملیة تعتبرالثمار الباقیة لكي یكتمل نضجها 

  :هذه مساوئ عدیدة اهمها

سقوط الثمار على االرض وخصوصا عند هبوب الریاح ممایتسبب في تشویه شكلها باالضافة الى سهولة تعرضها  - 1

  . للحشرات

  . احتمال اصابتها بالحشرات وهي على النخلة - 2

  . تعرضها لالمطار وغیرها - 3

  : من محاسن االنضاج الصناعي هي

  . تقلیل فترة النضوج - 1

  .تنظیم عملیات تسویق التمور - 2

  .قطف الثمار قبل اصابتها باالفات - 3
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یصل قطف الثمار النضاجها صناعیا عندما یصل مرحلة التحول من الخالل الى الرطب وذلك بظهور بقعة داكنة 

  .یكون في هذه المرحلة اللون اسفل الثمرة الن التدفق الرئیسي للسكر

  :من اهم الطرق المتبعة في االنضاج الصناعي

  : الطرق الفیزیائیة وتشمل -أ

   .استعمال درجات الحرارة - 1

   .استعمال الرطوبة - 2

  التجمید - 3

  :الطرق الكیمیائیة وتشمل - ب

  .الخلیك واالستیلین وملح الطعام وحامضمثل االثیلین باستعمال المواد الكیمیائیة المنشطة  - 1

   .المواد الشبیهة بالهرمونات - 2

   :الطرق الفیزیاویة-أ

-3(حیث تزداد سرعة التفاعالت الكیمیائیة بنسبة یزداد نضج الثمار بارتفاع درجة الحرارة : تاثیر درجة الحرارة - 1

وتسمى هذه الزیادة بمعامل الحرارة  Vant Hoffحسب قانون ) °م10(مرة كلما ارتفعت درجة الحرارة بمقدار ) 20

Q10 ،اذ تقوم الحرارة المستخدمة في ، ویختلف معامل الحرارة لتنفس الثمار باختالف عمر الثمار ومرحلة النضج

االنضاج في تسریع عمل االنزیمات التي تعمل على تحویل السلیلوز والنشا الى سكریات بسیطة واضفاء الطراوة على 

  .ثمرة ویجب ان التؤثر الحرارة المستخدمة على فعالیة االنزیماتالجزء اللحمي من ال

دورا مهما في االنضاج الصناعي للثمار حیث یسبب انخفاض الرطوبة النسبیة للرطوبة النسبیة  :تاثیر الرطوبة - 2

والتي تجعل انخفاضا في سرعة التنفس بسبب التغیرات التي تحدثها في جلد الثمار مثل تجعد الجلد  المحیطة بالثمار

    %) 90-70(تتراوح بین عملیة مرور الغازات من والى الثمار اكثر صعوبة لذا ان افضل رطوبة نسبیة النضاج الثمار 

  االنضاج بالتجمید  - 3

في جدران الخالیا وهذا یسبب ارتفاع في سرعة التنفس بنسبة   اثناء ذوبان البلورات الثلجیة للثمار یحدث تمزق   

البكتینیة التي وهذا یسبب نضوج الثمار الن االنزیمات تتحرر مع العصیر من داخل الخالیا مثل االنزیمات %) 100(

د حالوة الثمار تحلل البروتوبكتین الموجود في جدران الخالیا الى مركبات بكتینیة ابسطواكثر قابلیة للذوبان كما تزدا
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نتیجة لتحول المواد البكتینیة والنشویة الى سكریات واختفاء الطعم القابض وذلك بسبب تحلل المواد التانینیة بفعل 

  .االنزیمات

اذ تؤخذ التمور في مرحلة ، وقد وجد ان تمور الدیري والخضراوي والخستاوي والجبجاب تنضج بصورة جیدة بالتجمید

لمدة ساعتین ثم توضع ثم تجفف ساعة  15لمدة ) °م27-(و) °م18- (مة على درجة حرارة الخالل وتجمد بصورة تا

ساعات او اقل بقلیل بعد ذلك تصبح التمور طریة عصیریة وتخزن ) 8(لمدة ) °م32(في غرف االنضاج بدرجة حرارة 

  .  في مخازن التبرید

  : الطرق الكیمیائیة - ب

  في مكوناتها االساسیة وینتج عن ذلك له تاثیر كبیر على التركیب الكیمیائي للثمار قبل التحوالت : االثیلین - 1

  تنشیط تنفس الثمار -3تحوالت في جدران الخالیا  - 2التغییر في الطعم  -أ

ان فعل االثیلین یسرع من تحلیل الكلوروفیل وال یؤثر في الكاروتینات كما ان وجود االوكسجین ضروري النجاح عملیة 

تنفس النضج فان المعاملة باالثیلین ال تزید من سرعها التلوین بواسطة االثیلین كما وجد ان الثمار التي لیس لها 

ار الى طور تنفیس النضج لذا فانه یعمل كعامل مساعد على تسریع تنفسها ولكنها تسرع من وصول هذا النوع من الثم

  .حدوث التحوالت الكیمیائیة

نالت هذه المواد قسطا  كبیرا من الدراسة من ناحیة تاثیرها في النضج : استعمال المواد الشبیهة بالهرمونات - 2

  :وهذه الموادر هيوالتبكیر واالسراع في الوصول الى قمة منحنى قمة النضج 

2,4,5 TP-acetic acid 

Tri chloro phonix propionic aci  

Di chloro phenoxy 2,4-D acetic acid 

  .)جزء بالملیون 30-20(وبتركیز  ش هذه المحالیل على الثماریمكن ر 

   التجفیف: ثانیا

درجة حرارة وكذلك تستخدم %) 35- 30(ورطوبة نسبیة ) °م66- 60(یفضل تجفیف التمور بدرجة حراریة تتراوح   

للتمور الطریة جدا او الصناف التمور ) °م60(للتمور االعتیادیة الطراوة و%) 50(ورطوبة نسبیة قدرها ) °م54(

كما یجب ان یتجفف الرطب الذي یتساقط في المناطق الحارة والمرتفعة والذي ال یدرك طور التمر كما . غامقة اللون

  .جنوب الیمن وسواحل الخلیج العربيفي سواحل 
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  الترطیب: ثالثا

ترطب التمور الجافة الن بعض المستهلكون یفضلون التمور طریة وكذلك في عملیة انضاج التمور صناعیا فمن    

  .الضروري اجراء عملیة الترطیب لها قبل االنضاج لكي تستطیع االنزیمات القیام بعملها

  طرق ترطیب التمور

والتي تتم بوضع التمور الجافة بشكل اكوام على حصرات تحت اشعة الشمس الطریقة القدیمة المتبعة في الحقول  - 1

  .وینثر علیها الماء بین فترة واخرى وعن الضرورة یقلب التمر لمدة اسبوع او اكثر

وضع التمور الجافة في اماكن رطبة ولكن هذه المعاملة تاخذ وقت طویل مع احتمال االصابة بالفطریات  - 2

  .تاج الى مساحات واسعة لنشر الثمارباالضافة الى انها تح

في التمور یمكن %) 10(اذ ان زیادة الرطوبة بنسبة ، وضع التمور في مخازن التبرید وبذلك تتجنب نمو الفطریات - 3

ومن عیوب هذه الطریقة انها تكون ، %)98(الوصول الیها خالل سبعة ایام في مخزن تبرید تكون نسبة الرطوبة فیه 

  .غیر اقتصادیة

  ولهذه الطریقة عدة ممیزات اهمها: استخدام البخار في ترطیب التمور - 4

  .تعطي نتائج جیدة -أ

  .ممكن فصل التمور عن بعضها البعض عند اعادة تعبئتها او كبسها - ب

  .یحسن من مظهر التمور عن طریق اكسابها لمعانا -ج

  .طریقة سریعة وناجحة ویسهل السیطرة علیها -د
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استخدام التفریغ الهوائي عن طریق وضع التمور الجافة في سالل سلكیة وتغمر بالماء البارد في حوض التفریغ  - 5

ویغطى الحوض بغطاءه الخاص وتجرى عملیة التفریغ وبعد االنتهاء تسحب السالل وتوضع في صنادیق الینساب 

  .منها الماء الى الخارج 

  البسترة: رابعا

ان الهدف من اجراء البسترة هو من اجل القضاء على االحیاء المجهریة التي تسبب التخمر والتحلل باالضافة الى   

ان عملیة البسترة تكون غیر مجزیة بالنسبة للتمور التي تكون نسبة فیها مرتفعة . تدمیر االنزیمات التي تسبب التلف

ساعات من معاملتها ) 4-2(وجد انها تتعفن بعد مرور %) 47-34(تكون نسبة الرطوبة فیها مثال تمور الحیاني 

بینما التمور التي تكون فیها نسبة ، والسبب في ذلك هو تلوثها باالحیاء المجهریة مرة اخرى) °م70(بدرجة حرارة 

ة وبرطوب) °م77(الرطوبة منخفضة الیظهر علیها اي عالمات للتعفن او التلف ویفضل ان تكون بسترتها بدرجة حرارة 

  .دقیقة 50او اكثر قلیال لمدة %) 75(نسبیة قدرها 

  التلمیع : خامسا

یستعمل عادة الشمع مثل شمع البرافین في عملیة تلمیع التمور او قد تغمر التمور في محلول سكري مع اضافة   

ور وذلك بوضع التمور كما یمكن االعتماد على المادة الشمعیة الموجودة قشرة التم، الكلیسیرین او بدونه العطائه لمعانا

  .مع تنظیم حركة الهواء) °م145-140(في صواني مكشوفة بطبقة واحدة ولمدة دقیقة واحدة وعلى درجة 

  التبخیر: سادسا

فعند رمي العثوق من النخلة الى االرض یؤدي ذلك الى ، من اهم المشاكل التي تسيء الى التمور هي طریقة جنیها

اما التمور الجافة فسیؤدي ذلك الى فصلها من العثق وسقوطها على ، شكلها تفسخ التموروخاصة الرطبة ویتشوه

  :لذلك یجب، االرض

  .تنظیف ارض البستان من التمور المتساقطة - 1

  .انزال العثوق بصورة جیدة وعدم رمیها على الحصران - 2

  .تعبئة التمور مباشرة بالصنادیق البالستیكیة لكي ال یتشوه شكلها - 3
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  : التبخیر المستخدمة هي من اهم طرق

في الصنادیق ترص على شكل مربع ال یتجاوز ارتفاعه الرجل العادي او توضع بعد وضع الثمار : التبخیر الحقلي

التمور بشكل كومة بعد رش االض بمید حشري ثم تغطى بقماش یسمى التاربولین وهذا القماش ال ینفذ منه الغاز مع 

ب االربعة ثم یتم وضع قنینة غاز في وسط هذه الكومة على میزان لمعرفة كمیة ترك جزء من هذا القماش من الجوان

الغاز حسب كمیة التمر الموجودة وتوضع اكیاس من الرمل على االطراف وعند انتهاء مدة التعریض للغاز یتم رفع 

  اكیاس الرمل لخروج الغاز ثم یرفع القماش من جهتین متقابلتین للتخلص من الغاز

( ومساحة القماش المستخدم ) صندوق  210حوالي ( ان انسب كمیة من صنادیق التمر المستخدمة هي اربعة اطنان 

  ) .م 8.5 × 6.5

  من المواد المستعملة في التعفیر الحقلي

هذا االسم التجاري هو عبارة عن خلیط من ثالث اجزاء من داي كلورید االثیلین وجزء ): ECM(الكلوروسول  - 1

  .ن رابع كلورید الكاربون وهي غیر سامة لالنسانواحد م

یستعمل في تبخیر التمور والحبوب ویستعمل على شكل اقراص للتدخین وهو سام وذو فعالیة كبیرة : الفوستركسین - 2

   .البادة جمیع اطوار حشرات الحاصالت الزراعیة المخزونة بما في ذلك بیوضها

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxvXkVcy66E االنضاج بالتجمید 

  https://www.youtube.com/watch?v=8gVAblgfZzY   تجفیف التمور  

https://www.youtube.com/watch?v=46woIUeod5A عملیات تلمیع التمور  

https://www.youtube.com/watch?v=FISGJYHKn28  تبخیر التمور  

  

  

  

  

  

  



  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة      

  الرابعةالمحاضرة                                    صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريالجزء ال      
 
 

  المصادر 

 الدكتور عدنان وهاب المظفر –تكنولوجیا التمور والسكر  -

 الدكتور بیان یاسین العبداهللا  –محاضرات التمور والسكریات  -

 الدكتور عالء العاید  –محاضرات التمور والسكریات  -

  الدكتور حسن خالد العكیدي –التمور وانتاج الحلویات  -

صنف  التمرفي نخیل  الصفات بعض دراسة ).2011( فاضل فوزي وسن,،البریسم -

): 1( 3، الزراعیة للعلوم الكوفة ةجلم .وبغداد البصرة ینمنطقت يف المزروع الخضراوي
)12 – 20.( 

  

- Ahmad, M., M. A. Bashir, N.A.Chaudhry, M. A. Shakir and M. 
Khan.(2004). Performance of Date Varieties under bahawalpur pur 
conditions. Sarhad J. Agric.20 (1). 

   

- Dowson,V.H.W. and A. Aten (1962):Dates handling, processing and 
packing FAO Agric. Develop. Paper 72 (Rome). 394p  

  

  

  

  

  

  

  

  


