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 Background  خلفية عن الموضوع  
 

. لدى سكان بلدان الشرق األوسط، إذ أنها مصدراً رئيساً للغذاء لماليين الناس في أرجاء العالم شائعة اإلستخدامُتعّد التمور من الفواكه 

. عجينة التمر، أي التمور التي ُتطَحن بعد نزع النوى من حباتها، من منتجات التمور الشائعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأصبحت

ز تستهلَك عجينة التمر غالباً بشكلها األصلي، إال أنها تستخدم أيضاً كأحد المكّونات األساسية في صناعة الخبز والحلويات كالكعك والخب

ميل هذه ويعد  .وتعتمد صالبة أو طراوة معجون التمور بالدرجة األولى على نوع التمور ومحتواه من الرطوبة. أصابع الحلوىالمحلّى و

أن ترطيب عجينة التمر عن طريق البخار  ، حيثالمشكالت الرئيسة التي تواجه صناعة عجينة التمر أهم من العجينة للصالبة أثناء التخزين

 (. 3991فيلد، يبار)اسمراره وتخّمره  أو النقع يزيد من خطر

وتعتبر نوى التمور بمثابة (. 7002الفارسي وآخرون، )من وزن الحبة % 31 – 8تشّكل ( نواة)تتكّون حبة التمر من غالف لحيم وبذرة 

وقد أشارت الكثير من . وغالباً ما تستخدم هذه النوى حالياً كعلف للماشية واألغنام واإلبل .مخلفات لدى العديد من مصانع معالجة التمور

لبسبس )على كميات أكبر من البروتين والدهون واأللياف الغذائية بالمقارنة مع الغالف المحيط بها تحتوي نواة حبة التمر الدراسات بأن 

، والفارسي ولي؛ 7002، الفارسي وآخرين؛ 3982، صوايا وآخرين؛ 7007، رينحمادة وآخ ؛7002، الظاهري وآخرين ؛7002، وبليكر

األلياف الغذائية، فإنها تتمتع بمزايا عالجية هامة ألمراض معّينة كداء السكري وفرط  بنسبة عالية من نوى التمورإلحتواء ونظراً  (.7008

ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب التاجي وارتفاع الكوليسترول وسرطان  شحميات الدم والبدانة، باإلضافة إلى تأثيرها المحتمل للوقاية من

 (. 7000طارق وآخرون، )البروستات واالضطرابات المعوية 

وقد تبّين أن (. 7002)ومضادات األكسدة ، حسب تقرير للفارسي وآخرين تحتوي نوى التمور على مستويات عالية من مركبات الفينوليك 

فوائد عديدة من خالل تأثيراتها المضادة لألكسدة لها دة في نوى الفاكهة، كفالفونويدات وأحماض الفينوليك، مركبات الفينوليك الموجو

 (.7002شاهدي وناتشك، )والوعائية والميكروبات والطفرات الوراثية وااللتهابات وتقليلها من احتمال اإلصابة باألمراض القلبية والسرطان 

من األلياف الغذائية ومركبات عالي حتواء النوى على مقدار نظرا الالنوى كمنَتج ثانوي اثناء تصنيع التمور، وكميات كبيرة من لتوفر نظراً و

د بكميات كبيرة كمنتج ثانوي في عمليات تصنيع والذي يوج) االستفادة من نوى التمورتهدف إلى هذه الدراسة فإن الفينوليك الناشطة حيوياً، 

 . عجينة التمررتفعة القيمة الغذائية وغنيه باأللياف الغذائية ومضادات األكسدة، وتحسين صالبة إلنتاج عجينة تمر م( التمور
 

 Problems  التحديات  
 

واستخدام تقنيات الحالية في . من فترة صالحية استهالك العجينة قللالتمر للصالبة أثناء التخزين من أهم المشاكل التي ت يعد ميل عجينة

  .اوتخّمره اعن طريق البخار أو النقع يزيد من خطر اسمرارهالتمرترطيب عجينة 
 

 Objevteives  األهداف  
 

  مرتفعة القيمة الغذائية وغنيه باأللياف الغذائية ومضادات األكسدةعجينة تمر من نوى التمور إلنتاج االستفادة . 

  عجينة التمرتحسين صالبة . 
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 Methods  طريقة العمل  
 

 عّينة التمور  .3

 .الذي استخدم في هذه الدراسة من شركة الفوعة في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة( درجة ثانية)تم الحصول على تمر الخالص 

في فرن  من النوىتحميص جزء وبعدها تم . تجفيف النوى في الفرن لمدة يومين استخالص نوى التمر بعد غسل حبات التمر ومن ثمتم حيث 

أما عجينة التمر فتم تحضيرها بتقطيع . مم0.1حتى طحن ناعم حتى  (المجفف والمحمص)ومن ثم طحن كال النوى . دقيقة 00كهربائي لمدة 

من  %9، 0%، 1%بعد ذلك تم تعزيز عجينة التمر بخلطها مرة مع ثالث نسب . سم باستخدام قّطاعة3.0 – 0.1لحمية التمور بقياس 

  (.RP) حمصالمنوى التمرعينة مسحوق ومثلهما مع  ( DP) المجففالتمر نوىعينة  مسحوق

 

 التحاليل التقديرية .7

وتم (. AOAC ،3991)وفقاً لطرق جمعية الكيميائيين التحليليين الرسميين  لرمادا البروتيني،المحتوى تم تحديد النسب المئوية للرطوبة، 

 . AW SPRINTلتحديد المحتوى الدهني، كما تم قياس النشاط المائي باستخدام جهاز ( 3901هانسون، )استخدام طريقة بليغ وداير 

 

 األلياف الغذائية  .1

وتم تجفيف جميع العّينات . بطريقة األلياف الذائبة في المحلول المتعادل بعد استخالص األلياف الذائبة تم تحديد المحتوى من األلياف الغذائية

 . مم قبل تحليلها3بثقوب منخل ، وتم طحنها بحيث تمّر عبر (ساعة 72مئوية لمدة  11بدرجة حرارة )في فرن 

 

 الفينوليك الكلي  .2

 . يالتمع بعض التعد( 7002يو، لي، بارك، لي وهوانغ، )تم تحديد محتوى الفينوليك الكلي في العّينات وفقاً لطريقة فولين سيوكالتو 

 

 نشاط المضاد لألكسدة الكلي  .1

  (. سيغما أولدريتش)تم قياس النشاط الكلي المضاد لألكسدة بواسطة جهاز تحليل مضادات األكسدة 

 

 التحليل الحسي الوصفي  .0

وقبل إجراء التحليل . لتقييم الخواص الحسية لمعجون التمور الغني بالقيمة الغذائية( 3992غاكوال، )تم استخدام التحليل الحسي الوصفي 

وإلجراء هذا . لتقييمها على مقياس من خمس نقاط( اللون، الصالبة، الحالوة، النكهة والمرغوبية)الحسي الوصفي، تم اختيار الخواص التالية 

ت على األقل، وبالتالي لخمس سنوا( الزراعة والحماية والمعالجة)التقييم، تم انتقاء عشرة حكام ذكور ممن تعاملوا مع التمور بمجاالت مختلفة 

وجرى التقييم في . لم يكن هناك حاجة ألية خواص قياسية ألن جميع الحكام كانوا يتمتعون بالخبرة الالزمة لتمييز الخواص الحسية للتمور

عشوائياً على كل  (بمعّدل أربع عّينات لكل تقييم)ضوء النهار الطبيعي وبدرجة حرارة البيئة المحيطة، حيث ُعِرَضت عّينات عجينة التمر 

  .حكم من أجل تقييمها، وتم ترميز كل عّينة بحرف ورقم عشوائي
 

 Results  النتائج  
 

تحتوي على االلياف الغذائية والفينول ومضادات االكسدة أكثر  المحمصةنوى التمور ونوى التمور المجففة  يمسحوق أظهرت التحاليل بأن

المجففة اقرب من عينة عجينة  نواة التمرمن عينة مسحوق % 1أن نسبة نتائج الدراسة ب بينتكما  .(3جدول ) التمور الطازجةبكثير من 

وهذا أيضا  في حالة . من العينات% 9و % 0بالمقارنة مع نسبة التمر المرجعية من حيث اللون، القوام ،الحالوة ، النكهة والرغبة العامة 

من مسحوق النوى المجفف % 1مع بعضهما وجد أن نسبة تدعيم عجبنة التمر بنسبة  وبالمقارنة. من مسحوق النواة المحمص% 1نسبة 

% 1بـ  عجينة التمرتدعيم وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت بأن  .عن عينة نواة التمر المحمصة% 1أقرب الى العينة المرجعية من نسبة 

ن من صالبة  ومضادات ، %12بنسبة  ، كما أنه يزيد األلياف الغذائية %70ويزيد الرطوبة بها بنسبة  عجينة التمرمسحوق نوى مجفَّفة يحسِّ

 . (3الشكل ) القيمة االقتصادية لهذا المنتجبالتالي و، %72بنسبة األكسدة 
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 .التركيب الكيميائي للتمور ومسحوق النوى: 3الجدول 

*العينات  
ةرطوب  
(%) 

 بروتين
(%) 

 دهون
(%) 

 رماد
(%) 

 ألياف
(%) 

 مركبات فينوليك
 (غ300/مغ)

 مضادات أكسدة
(غ300/ mM( 

DF 13.82±0.19
a
 1.56±0.19

a
 0.58±0.04

 a
 1.85±0.11

 a
 5.11±0.16

 a
 252±2.9

 a
 873±52

 a
 

DP 3.67±0.16
b
 2.94±0.16

b
 7.85±0.20

 b
 1.57±0.19

 b
 61.9±4.1

 b
 3351±51

 b
 1970±25

 b
 

RP 0.60±0.01
c
 3.37±0.19

c
 7.95±0.28

 b
 1.24±0.11

 c
 69.7±1.7

 c
 3386±54

 b
 2035±31

 b
 

  *DF =عجينة التمر، DP= مسحوق نوى مجفَّفة، RP= مسحوق نوى محمَّصة. 

االنحراف المعياري، المتبوعة بالحرف  ± المتوسطات .االنحراف المعياري لثالثة حسابات على أساس الوزن الرطب±  تعّبر هذه القيم عن المتوسط** 

 (.0.01القيمة االحتمالية أقل من )العمود الواحد، ال تختلف عن بعضها البعض اختالفاً ذا أهمية نفسه ضمن 

 

 
 

مه  النسبة المئوية للزيادة في عجينة التمر .3الشكل    DP3المدعَّ
 

 

 Recommendtions  التوصيات  
 

ن من صالبة % 1بـ  عجينة التمرإّن تدعيم  ، كما أنه يزيد األلياف الغذائية ومضادات األكسدة والقيمة التمرعجينة مسحوق نوى مجفَّفة يحسِّ

 . االقتصادية لهذا المنتج
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