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Background  خلفية عن الموضوع  
 

لة تعّد التمور من األغذية الشائعة لدى سكان دول الشرق األوسط، كما توفر غذاًء رئيسياً للماليين من قاطني المناطق القاحلة وشبه القاح

منظمة األغذية ) 2010مليون طن عام 7.9 إلى  1994مليون طن عام  4.6وقد ارتفع اإلنتاج العالمي للتمور من حوالي . بمختلف أنحاء العالم

ف األغذية العضوية بأنها األغذية التي (. 2012 لزراعة، وا حديثة كاألسمدة الكيماوية والمبيدات  اصطناعيةيتم إنتاجها باستخدام مواد ال وُتَعرَّ

وثّمة قلق متناٍم . (Allen & Albala, 2007)االصطناعية، وال باستخدام اإلشعاع وال المذيبات االصطناعية أو المواد الكيماوية المضافة لألغذية 

دية من أن مستويات بعض الفينولية قد تكون أدنى من الحد األمثل لصحة اإلنسان في األغذية التي ُتزَرع باستخدام األساليب الزراعية التقلي

(Brandt et al, 2001; Woese et al, 1997).  المبيدات واألسمدة ويعود هذا القلق إلى أن األساليب الزراعية التقليدية تستفيد من مستويات

    .(Macheix et al, 1990)الكيماوية التي قد تؤدي إلى تخريب اإلنتاج الطبيعي لأليضات الفينولية في النبات 

حول الزراعة (FIBL-IFOAM)واالتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية السويسري وفقاً ألحدث استبيان لمعهد أبحاث الزراعة العضوية 

من  %0.9مليون هكتار من األراضي المخصصة للزراعة العضوية، وهي تشّكل 37.2 ، يوجد (2013)ة في أنحاء العالم العضوية المرّخص

. وعلى الرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي، استمرت مبيعات المنتجات العضوية باالرتفاع على مستوى العالم. إجمالي األراضي الزراعية

معهد ) 1999مليار عام  45بعد أن كانت  2011مليار دوالر أمريكي عام  63وصلت مبيعات األغذية والمشروبات العضوية إلى حوالي 

ُتماَرس الزراعة العضوية في جميع القارات، ولكن إنتاج (. 2013االتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية،  -العضوية أبحاث الزراعة 

، كانت الواليات المتحدة األمريكية 2011وفي عام . األغذية العضوية في آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا مخصص للتصدير بالدرجة األولى

. سواق المنتجات العضوية، بينما ترّكز االستهالك األعلى لهذه المنتجات لكل فرد في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغوألمانيا وفرنسا أكبر أ

، ارتفع عدد الدول التي تمتلك معايير للزراعة (2013)االتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية  -ووفقاً لمعهد أبحاث الزراعة العضوية 

، توّصل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية إلى اتفاق 2012وفي عام . 2011دولة عام  86إلى  2009دولة عام  74العضوية من 

. يتيح بيع المنتجات العضوية المرّخصة لدى أّي طرف منهما ضمن نطاق الطرف اآلخر دون الحاجة ألّي تفتيش أو ترخيص إضافي

وقد بلغ . عربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر أكبر مناطق إنتاج التمور العضويةوبالنسبة للوطن العربي، تعّد تونس والمملكة ال

؛ الفوعة، 2012، (SOFA) حالة األغذية والزراعة)طن  1,000طن، وبلغ في دولة اإلمارات  10,000إنتاج التمور العضوية في السعودية 

قد تّم إصدار عدة معايير ولوائح تنظيمية ألنشطة الزراعة العضوية، وجميع هذه المعايير ذات صفة عامة وتتعلق بإنتاج ومعالجة و(. 2012

 CAC GLإرشادات )األغذية العضوية واإلتجار بها من أجل تلبية احتياجات األسواق المحلية باإلضافة إلى أسواق التصدير الخارجية 

؛ القانون رقم CAC GL 32:2008/ ؛ هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس 889/2008ان األوروبي والمجلس رقم ؛ قرار البرلم32:1999

الخصائص الغذائية والوظيفية للتمور وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد (. 2010في دولة اإلمارات؛ قانون المملكة العربية السعودية  84/2012

 .للتمور العضوية العضوية من أجل وضع معايير محّددة

 

Problems  التحديات 
 

صدرت عدة معايير ولوائح تنظيمية ألنشطة الزراعة العضوية، وجميع هذه المعايير ذات صفة عامة وليس هناك معايير محّددة خاصة 
 . بالتمور العضوية، كما ال تتوفر أية تفاصيل حول القيمة الغذائية والوظيفية للتمور العضوية
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Objectives    األهداف
 

  والوظيفية للتمور العضويةالتغذويةتحديد الخصائص . 

 تحديد مقاييس جودة التمور العضوية وتصنيفها . 

 وضع معايير مفّصلة للتمور العضوية . 
 

Methods    طريق العمل
 

 مادة التمر  – 1

تّم شراء تمور الخالص والبرحي العضوية الخام والمعبأة، والتي استخدمت في هذه الدراسة، من شركة الفوعة في مدينة العين بدولة 

 . وتّم تقييم ثمار ونوى التمر من ناحية صفات الشكل والوزن والطول والقطر. اإلمارات العربية المتحدة

 
 التحليل التقريبي  – 2

، (920.152الطريقة )، والبروتين بواسطة نتروجين كيلدال (934.06الطريقة )مئوية لكل من الرطوبة بواسطة فرن فراغي تّم تحديد النسب ال

وتّم تحديد محتوى الدهون بواسطة (. 2000)لرسميين ا لتحليليينا لكيميائيينا جمعية، وفقاً لطرق (940.26الطريقة )والرماد بالتحليل المباشر 

وتّم عرض التحليالت التقريبية (. ، شركة آنكوم للتكنولوجيا، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكيةXT15)ماركة آنكوم جهاز استخالص من 

. 100وتّم حساب الكربوهيدرات اإلجمالية بطرح القيم المئوية اإلجمالية للقياسات األخرى من . غ من وزن المادة الطازجة100بالغرامات لكل 

، 3.75بـ ، من خالل ضرب ما يتوفر من كربوهيدرات (1995)اقة وفقاً لطريقة وزارة الزراعة والغذاء والثروة السمكية وتّم حساب قيمة الط

وتّم حساب الكربوهيدرات المتوفرة، التي استخدمت لحساب قيمة الطاقة، بطرح األلياف الغذائية اإلجمالية . 9ومن دهون بـ  4ومن بروتين بـ 

 . اليةمن الكربوهيدرات اإلجم

 
 تحليل السكريات  – 3

المستخدمة في إدارة المختبرات لدى ( HPLC) داءاأل ةعالي للسوائل (رافياغالكروماتو)التفريق اللوني جهاز تّم قياس مستويات السكر بطريقة 

مل من الماء لمدة  50باستخدام ( غ2)تّم استخالص السكريات من التمور LAD-DPM-CHNA-17 (2013 .)جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، 

تّم . 541بواسطة ورق الفلتر واتمان رقم ( ترشيحها)مل من فيروسيانيد الزنك وفلترتها  2وبعد ذلك، تمت تصفية العينة بإضافة . دقيقة 15

وكان . ستخالصمل باستخدام مذيب اال100تكرار عملية االستخالص ثالث مرات، وتّم جمع كل المواد الطافية معاً وجعلها بحجم نهائي قدره 

والمضخة وكاشف معامل االنكسار ومحّمل العينات الذاتي، التي استخدمت، هي نفس األدوات الموصوفة في إدارة  HPLCكل من عمود الـ 

تر ل مايكرو 20درجة مئوية و 30تّم تحديد درجة حرارة العمود وحجم الحقن بمقدار (. 2013)المختبرات لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

مل 1 وبمعدل ( حجم/حجم) 25:75بنسبة  HPLCوكان الطور المتحرك عبارة عن مزيج من األسيتونتريل والماء من نوع . على التوالي

تّم تحديد كمية السكريات المكتشفة على أساس مناطق الذروة والمقارنة مع الحصول على منحنى معايرة بواسطة المعايير المقابلة . بالدقيقة

 . غ من وزن المادة الطازجة100وتّم عرض السكريات بالغرامات لكل . مل100/ مغ 10إلى  1من  التي تتراوح

 
 تحليل المعادن  – 4

، وباستخدام LAD-DPM-CHI-16 (2010)تّم تحديد المعادن في التمور وفقاً لطريقة إدارة المختبرات لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

أجريت طريقة الهضم الرطب باستخدام تقنية األواني المغلقة في المايكروويف، ووِضع نصف (. ICP-MS)بالحث طريقة البالزما المجّمعة 

وتّم تسخين العينات في المايكروويف لمدة . مل من حمض النيتريك المرّكز10 مل ثم أضيف  250غرام من العينة في أنبوب هضم سعة 

، ثم تّم نقل المادة 42المحلول بواسطة ورق الفلتر واتمان رقم ( ترشيح)وبعد ذلك، تمت فلترة . ساعتين حتى تّم الحصول على محلول صافٍ 

 ICP-MSطريقة البالزما المجّمعة بالحث تحديد المحتويات المعدنية ب تمّ . المرشَّحة إلى قارورة حجمية مع زيادة الحجم باستخدام ماء مقطر

بواسطة مادة مرجعية معتمدة؛ وكانت المادة ( االستخالص وتحديد الكمية)تّم التحقق من الطريقة (. Elan 6000 DRC-eبيركن إليمر، موديل )

 . لجيكاالمفوضية األوروبية، ب( BCR-191)المرجعية المستخدمة هي الخبز األسمر 

 
 
 



 

 

 
Format No: F3- RDD-00-01                  Issue No.:01                    Issue Date: 04.07.2012  
                 Page 3 / 9 

 

 
 

Abu Dhabi Food Control Authority 
Development Sector 

Research & Development Division 
 

 األلياف الغذائية  – 5

تّم تجفيف جميع . A200محايد باستخدام جهاز تحليل األلياف ماركة آنكوم األلياف الذائبة في محلول تّم تحديد محتوى األلياف الغذائية بطريقة 

مم في  1، ثم تّم طحنها بحيث تمّر عبر منخل بثقوب (ساعة 24درجة مئوية ولمدة  55حرارة )العينات في فرن التجفيف بالهواء القسري 

اعتمد استخالص األلياف الذائبة في المحلول المحايد بواسطة أكياس الفلتر على إجراء داخلي باستخدام جهاز لتحليل . المطحنة قبل تحليلها

غ 20باختصار، تّم سكب ليترين من المحلول المحايد و(. يكية، شركة آنكوم للتكنولوجيا، نيويورك، الواليات المتحدة األمر220آنكوم )األلياف 

مايكروموالر، شركة آنكوم  F57 ،25)مل من أنزيم ألفا أميالز في حجرة االستخالص، ووضعت أكياس فلتر  4من سلفيت الصوديوم و

وبعد إدخال هذه األطباق، تّم . باق بالستيكيةغ من عينة االختبار في أط0,5تحتوي على ( للتكنولوجيا، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

 75أي إجمالي الوقت )دقيقة من االستخالص  60وبعد . دقيقة 15مئوية خالل  100إغالق غطاء الحجرة بإحكام وتسخين المحلول إلى درجة 

مل ألفا  4درجة مئوية و 90-80تّم غسل أكياس الفلتر ثالث مرات ضمن الحجرة باستخدام ليتري ماء حرارته . تّم التخلص من المحلول( دقيقة

وبعد آخر عملية . دقائق في كل مرة مع إغالق غطاء الحجرة بإحكام وتشغيل المحراك والسخان 5وأجريت كل عمليات الغسل لمدة . أميالز

ووضعت أكياس الفلتر في كوب . اء، تّم إخراج أكياس الفلتر من الحجرة ووضعها بين ماصتين وعصرها برفق لنزع الماء منهاغسل بالم

وبعد ذلك، تّم إخراج أكياس الفلتر من األسيتون وتركت . دقائق 5مل من األسيتون، ونقعت األكياس لمدة  250مل، وأضيف حوالي  500سعة 

 . ساعات قبل أخذ وزنها 4درجة مئوية ولمدة ال تقّل عن  102جفيفها في فرن التجفيف بالهواء القسري بحرارة لتجّف بالهواء، ثم جرى ت

 

 المحتويات الفينولية  – 6

مع بعض  (Yoo, Lee, Park, Lee, & Hwang, 2004)سيوكالتو -تّم تحديد إجمالي المحتويات الفينولية في العينات وفقاً لطريقة فولين

مل من كاشف الفينول 1مل من خالصة العينة مع 1وتّم مزج . أسيتون% 50من العينة باستخدام  الفينولباختصار، تّم استخالص . التعديالت

، مع رفع (حجم/وزن% )7مل من محلول كربونات الصوديوم 10وبعد ذلك، أضيف . دقائق 5سيوكالتو، وتركا ليتفاعال لمدة -الخاص بفولين

( درجة االمتصاص)وبعد ساعة واحدة من التفاعل بدرجة حرارة الغرفة، تمت قراءة الماّصّية . مل باستخدام ماء مقطر 25لنهائي إلى الحجم ا

وتمت معايرة القياسات مع منحنى (. شركة إلكترون كوربوريشن، كامبردج، إنكلترا)نانومتر بواسطة جهاز مطياف ضوئي  750بطول موجة 

غ 100من حمض الفيروليك، وتّم عرض التركيز الفينولي اإلجمالي كميلليغرامات من مكافئات حمض الفيروليك لكل  قياسي لمحلول محّضر

 . من العينة على أساس الوزن الرطب

 
 مضادات األكسدة  – 7

، الواليات المتحدة CS0790أولدريتش، -سيغما)تّم قياس النشاط اإلجمالي لمضادات األكسدة بواسطة حزمة أدوات تحليل مضادات األكسدة 
تجويفاً،  96وفي طبق مكّون من (. pH 7.4)باختصار، تّم استخالص العينات ثالث مرات باستخدام محلول منظم فوسفاتي (. األمريكية
. ABTSمايكرولتر من مادة  150مايكرولتر من الميوغلوبين، ثم أضيف  20مايكرولتر من الخالصة القياسية أو خالصة العينة و 10أضيف 

مايكرولتر من محلول وقف التفاعل إلى كل تجويف، وتّم قياس  100وبعد حضانة الطبق لمدة خمس دقائق بدرجة حرارة الغرفة، أضيف 
. والرميلليم 0,42إلى 0,045 وتمت معايرة القياسات مع منحنى قياسي لحمض الترولوكس يتراوح من . نانومتر 405الماّصّية بطول موجة 

 . غ من العينة على أساس الوزن الرطب100الترولوكس لكل معادل وتّم عرض النشاط اإلجمالي لمضادات األكسدة كميلليموالرات من 
 

Results  النتائج 
 

 ( الشكلية)الفيزيائية الصفات  – 1

. غ7.73غ والبرحي 9.12بلغ المعدل الوسطي لوزن ثمار الخالص . لتمور الخالص والبرحي العضويةالفيزيائية الصفات ( 1)يبّين الجدول 

. ، بينما كان هذان النوعان متشابهين من ناحية القطر(سم3.15 )بالمقارنة مع ثمار البرحي ( سم 3.76)وكانت ثمار الخالص أيضاً أكثر طوالً 

. والتي تشبه في منحاها صفات الثمار، حيث كانت نواة الخالص أثقل وأكبر من نواة البرحي للنوى،الفيزيائية الصفات ( 1)ويوضح الجدول 

إلى أن وزن ثمار الخالص   Kharusi et al (2007)  & El Mardi et al (2007))وبالمقارنة مع تمور تّم إنتاجها بالطريقة التقليدية، أشار 

 . سم2.45 إلى 2.40 سم، بينما تراوح قطرها من 3.83 إلى  3.82غ، وتراوح طولها من 14.28إلى  13.46تراوح من 

أن    Bacha and Abo-Hassan (1982)واكتشف . كانت األرقام في نتائجهم أعلى من أرقام نتائجنا الخاصة بتمور الخالص العضوية

ويتأكد ذلك من خالل دراسة . إضافة السماد الكيماوي تزيد وزن وقطر وطول تمور الخضري بالمقارنة مع إضافة السماد العضوي فقط

من وزن الثمار المنَتجة بالطريقة % 15العضوية أقل بنسبة الفراولة ، حيث اكتشفوا أن وزن ثمار Jeong-Hwa Kang et al (2012)أجراها 

 . أن ثمار التفاح المنَتجة بالطريقة التقليدية أكثر وزناً من ثمار التفاح العضوية Rousses et al (2009)ضاً، اكتشف أي. التقليدية
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 لتمور الخالص والبرحي العضوية الفيزيائية الصفات (: 1)الجدول 

 الصنف

 النواة الثمرة

 الوزن
 (غ)

 الطول
 (سم)

 القطر
 (سم)

 الوزن
 (غ)

 الطول
 (سم)

 القطر 
 (سم)

 0.03± 0.74 0.11± 2.17 0.08± 0.78 0.08± 2.25 0.26± 3.76 1.75± 9.12 خالص

 0.04± 0.72 0.08± 1.69 0.07± 0.58 0.02± 2.29 0.12± 3.15 1.32± 7.73 برحي

 (. 300= العدد )االنحراف المعياري  ±تّم عرض البيانات كمعدل وسطي 
 
 

 التحليل التقريبي  – 2

. محتوى الرطوبة، البروتين، الدهون، الرماد، الكربوهيدرات والطاقة في تمور الخالص والبرحي العضوية الخام والمعبأة( 2)يبّين الجدول 

في تمور الخالص المعبأة، بينما بلغ في تمور البرحي  %15.23ووصل إلى  %12.36بلغ متوسط محتوى الرطوبة في تمور الخالص الخام 

. ونتجت هذه الزيادة في نسبة الرطوبة عن عملية غسل التمور أثناء معالجتها. في تمور البرحي المعبأة %16.21ووصل إلى  %13.78الخام 

 Al-Farsi et al (2005)  & Ahmed et alوأشار. في البرحي %1.68، بينما بلغت %1.27بلغت نسبة البروتين في تمور الخالص العضوية 

ويتأكد ذلك من (. %2.3)وكذلك البرحي ( %1.7)إلى وجود نسبة أعلى من البروتين في تمور الخالص المنَتجة بالطريقة التقليدية    (1995)

 ;Riahi et al, 2009)خالل دراسات أخرى وجدت أن نسبة البروتين في المحاصيل العضوية تميل ألن تكون أقل منها في المحاصيل التقليدية 

Roussos et al, 2009) . ًدة كيماويا ، (التقليدية)نظراً ألن التدابير العضوية تقدم للنباتات كمية أقل من النتروجين بالمقارنة مع التربة المسمَّ

وكانت نسبة الدهون في التمور العضوية أعلى في الخالص . من المتوقع أن تحتوي الثمار العضوية على نسبة أقل من النترات والبروتين

وكانت هذه القيم أعلى من نسبة الدهون في أصناف مماثلة أنتجت بالزراعة التقليدية، (. %0.65-0.63)بالمقارنة مع البرحي ( 0.73-0.74%)

يوجد البروتين والدهون بكميات . (Al-Farsi et al, 2005 and Ahmed et al, 1995)في البرحي % 0.1في الخالص و %0.5والتي بلغت 

 . قليلة في التمور، ومن المتوقع أن اختالف هذه القيم بين األصناف يعود إلى االختالف في الزراعة وحالة التجفيف وطرق تحديد القيم

، (2)ا يبّين الجدول وكم. 100تّم حساب المحتوى اإلجمالي من الكربوهيدرات بطرح مجموع نسب الرطوبة والبروتين والدهون والرماد من 

على التوالي، أما بالنسبة لتمور البرحي الخام  %81.58 و 84.45بلغ متوسط نسبة الكربوهيدرات في تمور الخالص العضوية الخام والمعبأة 

. واألليافومن المتوقع ارتفاع نسبة الكربوهيدرات وتكّونها بصورة أساسية من السكريات . على التوالي %79.5و82.33 والمعبأة فبلغ 

 ,Al-Farsi et al, 2005 & Ahmed et al)%66.1وفي البرحي  %83.4وبالمقارنة مع األصناف التقليدية، بلغت هذه النسبة في الخالص 

وتفترض هذه الطريقة لحساب الطاقة أن كل الكربوهيدرات الموجودة تزّود . أيضاً مقدار الطاقة في التمور العضوية( 2)يبّين الجدول .(1995

. نسانبالطاقة، إال أنه من المتوقع أن تكون نسبة من الكربوهيدرات في التمور عبارة عن ألياف غذائية ال تساهم في الطاقة عندما يستهلكها اإل

غ على التوالي، بينما بلغ في تمور البرحي الخام 100/كيلو كالوري 292و 302متوسط الطاقة في تمور الخالص العضوية الخام والمعبأة  بلغ

 . تعّد التمور مصدراً جيداً للطاقة غالباً بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات. غ على التوالي100/كيلو كالوري 391و 302والمعبأة 

 
 التحليل التقريبي لتمور الخالص والبرحي العضوية (: 2)دول الج

 الصنف 
 الرطوبة 

% 
 البروتين 

% 
 الدهون 

% 
 الرماد 

% 
 الكربوهيدرات 

% 

 الطاقة 
كيلو 

 غ111/كالوري

 302 84.45 0.14± 1.18 0.00± 0.74 0.08± 1.27 0.17± 12.36 خالص خام 

 292 81.58 0.18± 1.08 0.00± 0.73 0.09± 1.38 0.43± 15.23 خالص معبأ 

 302 82.33 0.08± 1.58 0.00± 0.63 0.05± 1.68 0.33± 13.78 برحي خام 

 291 79.5 0.63± 1.91 0.00± 0.65 0.07± 1.73 0.31± 16.21 برحي معبأ 

 . على أساس الوزن الرطب( 3= العدد )االنحراف المعياري  ±كمعدل وسطي تّم عرض البيانات 
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 محتوى السكريات  – 3

( 3)يبّين الجدول. وكوز والفروكتوزفي تمور الخالص والبرحي العضوية، ولم ُيعَثر إال على الغل تّم تحديد الغلوكوز والفروكتوزوالسكروز
تركيب السكريات في تمور الخالص والبرحي العضوية الخام والمعبأة، حيث بلغ متوسط نسبة الغلوكوز والفروكتوز في تمور الخالص 

؛ بينما بلغ متوسط نسبة الغلوكوز والفروكتوز في %73.81على التوالي، بمعدل وسطي للسكريات اإلجمالية % 37.50و 36.31الخام 
ُعثِر على الغلوكوز والفروكتوز في %. 71.66على التوالي، بمعدل وسطي للسكريات اإلجمالية % 36.29و35.37 تمور البرحي الخام 

 62.2وبالمقارنة مع التمور التقليدية، بلغت نسبة السكريات اإلجمالية في تمور الخالص والبرحي . كال الصنفين بكميات متساوية تقريباً 
ويتفق ذلك مع العديد من الدراسات التي ذكرت أن .  Al-Farsi et al, 2005 & Ahmed et al, 1995على التوالي % 57.3و

 ,Lester et al)المحاصيل العضوية تميل الحتواء نسب أعلى من السكريات بالمقارنة مع المحاصيل المزروعة بالطريقة التقليدية 
2011; Bertazza et al, 2010; Raigon et al, 2010 and Marzouk et al, 2011)) 

عند تزويد . مّرة 1.2بمعدل  هالتقليديالفراولة أكثر حالوة من  يةالعضوالفراولة أن  Jeong-Hwa Kang et al (2012)أيضاً، اكتشف 

 Jeong-Hwa Kang et. النبات بالكثير من النتروجين، مثلما يحدث في الزراعة التقليدية، يزيد إنتاج البروتين ويقّل إنتاج الكربوهيدرات

al (2012)  تعّد سكريات التمور أكثر المكّونات أهميًة فيها ألنها توفر لإلنسان مصدراً غنياً للطاقة، فالسكريات المختزلة كالغلوكوز يتم

، كما أن سكريات التمور تسّبب الشعور بالتخمة .(Liu et al, 2000)امتصاصها فوراً أثناء الهضم وتؤدي إلى ارتفاع سريع لسكريات الدم 

 (. ACBCI-EU ،2007)لّل المقدار اإلجمالي المأخوذ من السعرات الحرارية بالمقارنة مع األغذية الغنية بالدهون ويمكن أن تق

  
 تركيب السكريات في تمور الخالص والبرحي العضوية (: 3)الجدول 

 الصنف 
 الغلوكوز 

% 
 الفروكتوز 

% 
 السكروز 

% 
 اإلجمالي 

% 

 1.55± 73.81 ال يوجد  0.35± 37.50 0.23± 36.31 خالص خام 

 0.95± 73.3 ال يوجد  0.06± 37.81 0.18± 35.49 خالص معبأ 

 1.35± 71.66 ال يوجد  0.46± 36.29 0.18± 35.37 برحي خام 

 0.85± 71.1 ال يوجد  0.27± 35.39 0.14± 35.71 برحي معبأ 

 . على أساس الوزن الرطب( 3= العدد )االنحراف المعياري  ±كمعدل وسطي تّم عرض البيانات 
 
 

 المحتوى من المعادن  – 4

المحتوى من المعادن في تمور الخالص والبرحي العضوية الخام والمعبأة، حيث اكتِشف أن التمور تشّكل مصادر غنية ( 4)يبّين الجدول 

جزء بالمليون على  609.46و 775.55بلغ مقدار المغنيزيوم في تمور الخالص والبرحي الخام . للمغنيزيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس

وبلغ مقدار الحديد في تمور الخالص . جزء بالمليون في البرحي 7516جزء بالمليون في الخالص و 7200التوالي، بينما بلغ مقدار البوتاسيوم 

المليون في جزء ب 0.093أما النحاس، فبلغ مقداره . جزء بالمليون في تمور البرحي الخام 0.504جزء بالمليون، بينما بلغ  0.835الخام 

، إلى مقدار المعادن في أصناف   Al-Farsi et al, 2005 and Ahmed et al, 1995أشار . جزء بالمليون في البرحي 0.117الخالص و

ض مشابهة من التمور تمت زراعتها بالطريقة التقليدية، وال تبدي األرقام التي سجلوها أّي نمط معّين يتوازى مع نتائجنا، فهي تزيد في بع

  .معادن وتنقص في معادن أخرىال

ادن إّن االختالفات بين األغذية العضوية واألغذية التقليدية من ناحية المعادن غير واضحة، حيث تبّين الدراسات مستويات مختلفة لبعض المع

على كمية أكبر  Worthington (2001)وعثر. (Lester et al, 2011)حسب نوع الفواكه أو الخضار ذات األوراق أو المحاصيل ذات الجذور 

وعند إضافة سماد البوتاسيوم إلى التربة . من الحديد والمغنيزيوم والفوسفور في المحاصيل العضوية بالمقارنة مع المحاصيل التقليدية

تمتّص النباتات كمية وألّن امتصاص الفوسفور يعتمد على المغنيزيوم، . ها النباتات، تتناقص كمية المغنيزيوم التي تمتصّ (الزراعة التقليدية)

  .أقل من الفوسفور أيضاً 
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 محتوى المعادن في تمور الخالص والبرحي العضوية (: 4)الجدول 

 برحي معبأ  برحي خام  خالص معبأ  خالص خام  الوحدة  المعدن 

 0.126 0.158 0.147 0.115 جزء بالمليون زنك 

 1.475 2.324 1.926 1.466 جزء بالمليون (Tin)قصدير 

 0.317 0.816 0.859 0.482 جزء بالمليار رصاص 

 23.68 23.77 45.10 48.91 جزء بالمليون صوديوم 

 0.236 0.186 0.262 0.134 جزء بالمليون منغنيز 

 461.44 609.46 523.50 775.55 جزء بالمليون مغنيزيوم 

 0.484 0.504 0.670 0.835 جزء بالمليون حديد 

 0.465 1.331 1.021 0.941 بالمليارجزء  كوبالت 

 178.72 284.03 457.91 581.11 جزء بالمليون كالسيوم 

 0.858 0.617 0.997 1.027 جزء بالمليار زرنيخ 

 0.153 0.117 0.120 0.093 جزء بالمليون نحاس 

 0.286 0.266 0.258 0.394 جزء بالمليار كادميوم 

 28.11 22.49 30.59 23.62 جزء بالمليار كروم 

 26.76 25.72 28.67 19.94 جزء بالمليار نيكل 

 18.91 7.17 15.92 13.98 جزء بالمليار سيلينيوم 

 6194 7516 6377 7200 جزء بالمليون بوتاسيوم 

 499.05 657.89 427.43 420.95 جزء بالمليون فوسفور 

 . على أساس الوزن الرطب( 3= العدد )االنحراف المعياري  ±كمعدل وسطي تّم عرض البيانات 
 

 المكّونات الوظيفية  – 5

بلغ متوسط نسبة . الفينولية ومضادات األكسدة في تمور الخالص والبرحي الخام والمعبأة والمركباتمقدار األلياف الغذائية  (5)يبّين الجدول 

إلى وجود قيمة مشابهة    Al-Farsi et al (2005) رأشا. على التوالي % 5.22و 7.22األلياف الغذائية في تمور الخالص والبرحي الخام 

في % 22إلجمالي األلياف الغذائية في تمور الخالص التقليدية، بينما ذكرت دراسة أخرى وجود كمية ألياف غذائية أكبر بنسبة %( 7.1)

محتوى التمور من األلياف الغذائية والمقدار من خالل و  (Jeong-Hwa Kang et al, 2012) ةالتقليدي الفراولةبالمقارنة مع  هالعضوي الفراولة

غ من التمر توفر 100، يمكن أن تشّكل التمور مصدراً جيداً لأللياف في الغذاء، إذ أّن (غ يومياً 25)الذي ُينَصح بأخذه يومياً من هذه األلياف 

  .األلياف الغذائية التي ُينَصح بأخذها يومياً كمية من % 28

 بالمقارنة مع تمور الخالص الخام( غ 100/مغ194.31 )الفينولية في تمور البرحي الخام  المركباتوجود كمية أكبر من ( 5)يبّين الجدول 

من مضادات أكبر وتسلك مضادات األكسدة نفس اتجاه الراتينجات الفينولية، حيث يحتوي البرحي الخام على كمية (. غ100 /مغ146.4)

وقد أشارت عّدة دراسات إلى أّن األغذية التي (. غ100/ميلليموالر 1592)بالمقارنة مع الخالص الخام ( غ100/ميلليموالر 23144)األكسدة 

 (Asami et al, 2013)ُتزَرع بالطريقة العضوية تكون أغنى بالمرّكبات الفينولية بالمقارنة مع األغذية المزروعة بالطريقة التقليدية 

أن ثمار المشمش العضوية تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من ثمار المشمش المنَتجة بالطريقة التقليدية، كما   Leccese et al (2010)وذكر

  .على كمية أكبر بكثير من الراتينجات الفينولية اإلجمالية في ثمار المشمش واإلجاص العضوية  Bertazza et al (2010)عثر 

. الفينولية بالمقارنة مع المحاصيل المزروعة بالطريقة التقليديةوالمركبات  Cالفيتامين  تميل المحاصيل العضوية الحتواء كميات أكبر من

وعند تزويد  Amodio et al,( 2007)من ثمار الكيوي التقليدية % 15فينولية إجمالية أكثر بنسبة المركبات احتوت ثمار الكيوي العضوية على 
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ُيصنَّف  Cوألّن الفيتامين . النبات بالكثير من النتروجين مثلما هو الحال في الزراعة التقليدية، يزيد إنتاج البروتين ويقّل إنتاج الكربوهيدرات

 . أيضاً  Cكنوع من الكربوهيدرات، يقّل تكوين الفيتامين 

 
 ة في تمور الخالص والبرحي العضوية األلياف الغذائية والراتينجات الفينولية ومضادات األكسد(: 5)الجدول 

 الصنف 
 األلياف الغذائية 

% 
 الفينولية المركبات 

 غ 111/مغ
 مضادات األكسدة 

 غ111/ميلليموالر

 107± 1592 2.16± 146.04 0.19± 7.02 خالص خام 

 112± 1959 5.39± 158.03 0.03± 6.96 خالص معبأ 

 101± 2314 5.17± 194.31 0.15± 5.22 برحي خام 

 108± 2818 1.48± 185.86 0.24± 5.21 برحي معبأ 

الفينولية كميلليغرامات من مكافئات حمض المركبات تّم عرض قيمة . على أساس الوزن الرطب( 3= العدد )االنحراف المعياري ± كمعدل وسطي تّم عرض البيانات 
 . غ من الوزن الرطب111غ من الوزن الرطب، وتّم عرض قيمة مضادات األكسدة كمايكروموالت من مكافئات الترولوكس في كل 111الفيروليك في كل 

 

 

 المبيدات ( بقايا)ترسبات  – 6

ال تظِهر عينات تمور . مطيافية الكتلة للتمور العضوية –(GC/MS)المبيدات التي تّم تحليلها بطريقة االستشراب الغازي ( 6)يبّين االجدول 

وهذه واحدة من المزايا الرئيسية للتمور العضوية، حيث ال ُتستخَدم أية . الخالص والبرحي أية بقايا مبيدات، فهي كانت تحت مستوى الكشف

 . مبيدات أثناء عملية اإلنتاج

 

 رحي العضوية ترسبات المبيدات في تمور الخالص والب(: 6)االجدول 

 المقادير المحّددة شحنة /كتلة العنصر م  المقادير المحّددة شحنة/كتلة العنصر م

1 Dichlorovos 109 79 158 47  14 o,p-DDT 57 43 71 41 

2 Cadusafos 159 158 41 88  15 p,p-DDD 235 237 165 236 

3 Gamma HCH 180 182 11 218  16 Triazophos 161 162 77 172 

4 Diazinon 137 179 152 153  17 Endosulfan sulfate 272 274 229 270 

5 Chlorpyrifos Methyl 125 197 201 286 
 

18 
TTP (internal 

standard) 
326 325 233 170 

6 Pirimifos Methyl 290 276 305 233  19 Carbosulfan 118 135 160 380 

7 Malathion 127 125 173 93  20 Bromoprpylate 155 183 185 343 

8 Chlorpyrifos Ethyl 97 197 199 314  21 Fenpropathrin 97 55 181 125 

9 Chlorfenvinphos 267 269 323 81  22 Phosalone 182 121 184 154 

10 Methidathion 145 58 93 125  23 L-Cyhalothrin 181 208 209 

11 Endosulfan 1 241 195 239 237  24 Benfuracarb 190 163 102 135 

12 p,p-DDE 246 318 248 316  25 Pyridabin 147 148 117 132 

13 Endosulfan 2 195 159 160 241  26 Alpha- Cypermethrin 163 167 181 206 
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Recommendations  التوصيات 
 

تكون التمور العضوية عموماً أصغر حجماً وأقل . والوظيفية لتمور الخالص والبرحيوالتغذوية  الفيزيائيةلقد تّم تحديد الخصائص المادية 

وقد حّددت هذه الدراسة مواصفات التمور . السكريات ومضادات األكسدة بالمقارنة مع التمور التقليديةوزناً وتحتوي على مستويات أعلى من 

 . لتكون بمثابة معايير لمنتجات التمور العضوية( والكاملة المعبأة النثر الغير معبأه )العضوية
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