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 )الدبس(سل التمر ـــصناعة ع

  عبدالباسط عودة ابراهيم. د.أ
  

أو عسل التمر، هو السائل السكري المركز والمستخلص من ثمار بعض أصـناف التمـور، وهـو ) الدبس(عصير التمر 
المســـتخلص المـــائي والمكثـــف بوســـاطة الحـــرارة للمحتويـــات الطبيعيـــة لثمـــرة التمـــر، والخـــالي مـــن األليـــاف والرواســـب، 

وتختلـف طرائـق . صـناعة الحلويـات، والمعجنـات والشوائب، واألجسـام الغريبـة، ويسـتهلك بشـكل مباشـر أو يسـتعمل فـي
، وفـي )دبـس(، وفي العراق والمملكة العربية السـعودية )عسل البلح(ففي مصر يسمى . إنتاجه ومسمياته حسب البلدان

، والجــدول التــالي )شــيرا(، وفــي إيــران )رب التمــر(، وفــي ليبيــا )حــل وقطــارة(، وفــي الــيمن )عســل ســح(ســلطنة عمــان 
مــن الــوزن الجــاف معظمهــا مــن الســكريات المختزلــة %  85الكيماويــة للــدبس حيــث تمثــل الســكريات  يوضــح المكونــات

  .إضافة إلى البروتين واألحماض المعدنية والفيتامينات
  للدبس ةيئايالمكونات الكيم

  ( % )الوزن الجاف   المكونات

  86.6  سكريات كلية

  81.7  سكريات مختزلة

  4.9  سكروز

  24.8  رطوبة

  00.2  حموضة

  2.1  بروتين

  6.6  )أمالح معدنية(رماد 

  كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين أ و ب

  
  : وأهم طرائق صناعة الدبس، هي

  )البزارات(طريقة المسابك 

 بعـدها.  ويغلى التمر مع الماء في القـدر األول لعـدة سـاعات. المسبكة أو البزارة أو المعصرة تتكون من قدرين كبيرين
ويستخلص المتبقي في مخلفات القدر األول، بوضعها . ينقل العصير بعد تصفيته من األلياف والنوى إلى القدر الثاني

في زنابيل تكدس فوق بعضها داخل حوض، ويوضع فوقها ثقل لزيادة الضغط عليها  واستخراج أكبر كمية ممكنة من 
لطريقـة يكـون داكـن اللـون يميـل إلـى السـواد، ولـه طعـم السـكر الدبس المنتج بهـذه ا. العصير، ليضاف إلى القدر الثاني

يختلــف . مــن تــأثير الحــرارة العاليــة التــي تعــرض لهــا، كمــا يحتــوي علــى الكثيــر مــن المــواد العالقــة) الكراميــل(المحــروق 
كون عالي تركيز الدبس الناتج بهذه الطريقة، فقد يكون الناتج منخفض التركيز يتخمر بسرعة عند تعرضه للهواء، أو ي

التركيـز يتبلـور فيـه السـكر بعـد فتـرة، وبهـذه الطريقـة قـد يتعـرض العمـال لـبعض أخطـار درجـات الحـرارة العاليـة، وكـذلك 
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مــــن وزن الثمــــار %  55ونســــبة العصــــير النــــاتج تمثــــل . لإلصــــابة بــــالحروق أثنــــاء نقــــل العصــــير مــــن قــــدر إلــــى آخــــر
  .ة والنوى كعلف للحيواناتالمستعملة، وتستعمل األلياف المتبقية من هذه العملي

  

  )طريقة المدابس( طريقة التقليدية  لا

والمدبسـة عبـارة عـن بنـاء بسـيط . تستعمل هذه الطريقة بكثرة في مناطق جنوبي العراق، وخاصة في منطقة شط العرب
وتكـون . من الداخل بـالجير مويتم طالئها مكون من أربعة جدران ارتفاعها ال يزيد عن مترين مبنية بالطين أو اللبن، و 

بالجير، وتغطى بطبقة مـن جريـد النخـل النظيـف تعلوهـا طبقـة مـن  ايضا مطلية   األرضية منحدرة إلى مخرج واحد، و
جــدرانها تصــنع مــن الجــبس بشــكل دائــري تخــزن فيهــا التمــور ) خابيــة(الحصــير النظيــف، وتســمى المدبســة فــي الجزائــر 

ى يمألها، ويعلو مستوى جدرانها بشكل مخروطي، ويغطى سطح التمـر بالحصـر يكدس التمر في المدبسة حت. الطرية
وبفعـــل ثقـــل التمـــر المكـــدس فـــوق بعضـــه، وحـــرارة الجـــو، . النظيفـــة، وتوضـــع فوقهـــا قطـــع مـــن الخشـــب لزيـــادة الضـــغط

ب ينتهـي إلـى والرطوبة مع طراوة التمر يسيل الدبس للقاع ، ويتجه منحدرًا إلى فتحـة تنتهـي بمـا يشـبه المـزراب أو أنبـو 
  .، وكلما امتأل استبدل بغيره)الخ...صفيحة أو برميل أو جرة(وعاء 
  

  المدبسة

 تخزينه يتم عندما التمر أن وذلك متزامنتان الدبس وجمع التمر تخزين عملية الدبس،ان وجمع لتمرا مكان لتخزين يه
 يمكنناوال السنين آالف منذ الدبس العربي الخليج منطقة في قامت التي الحضارات منه وقدعرفت بالسيالن الدبس يبدأ

  .معين تاريخ تحديد
  

  الچندول أو الچندود

 فقط بل هواء فتحات أو نوافذ لها اليوجد الحجرية المنازل في صغيرة غرفة عن عبارة وهي للتمر خاصة مخازن
 في المعروف الجص من نوع أو اإلسمنت يشبه معالج بطين أومطلية الحجرية الفروش من جدرانها تكون باب،وقد

 بعضها فوق التمر جال رّص  ويتم. الجدار الحفرفي طريق عن الفئران أو الحشرات إليها تتسلل لكيال الوقت ذلك
 »الچندود« أرضية في والقنواتالجدران  وبين أوبينها والجلة الجلة بين فراغ أي اليتبقى بحيث الجندود داخل البعض

 تسمى بحفرة متصلة تكون النهاية في جامعة واحدة بقناة القنوات تلك وتتصل المدبسة تسمى .فيهاالدبس التي يجري
 ويتم. الدبس فيها يجمع لكي الفخار من صنوعةم كبيرة جرة الحفرة هذه في يوضع وقد فيهاالدبس يتجمع) جابية(

 دجينة جمع وهو دجاين عن عبارة العازل مايكون وغالبا ، األرض رطوبة عن التمر لعزل وذلك بعازل القنوات تغطية
 خاص حصير صناعة يتم أو النخيل سعف وضع يتم وأحيانا ، بالحبال ومربوط النخل جريد من حصيرمصنوع وهو
 إحد هي والمسحة ، المسحة حصير باسم الحصير هذا ويعرف ،) تجفيفه دون( مباشرة األخضر الخوص من

  .العربية الجزيرة شرق في الچندود مسميات
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 الجصه

غرفه صغيره مخصصه لتخزين التمر ألغراض االستخدام المنزلي  وابتشديد حرف الصاد هي عبارة عن بناء صغير 
التمور كمصدر اساسي  يعتمدون بشكل كامل علىترة زمنية طويلة حيث كان الناس حفظ التمر لف ىو تساعد عل
طبيعي أن يسعى اإلنسان إلى اي طريقه  لحفظ  التمور فكان من ال يوجد في  السابق  وسائل للتبريد  أوللغذاء وال 

الحل األمثل  لما تؤديه من ل منها طوال العام والجصة كانت ليتمكن من حفظ تموره ليأك أدوات تؤدي الغرضصنع 
وعاده ما تكون بيت درجه   .يخلو بيت من الجصة اللذا . ممكنة دور في حفظ التمور من كل الشوائب وألطول فترة

الفروش  وتكون مساحتها بحدود متر في ثالثة متر تقريبا او اكبر قليال وتكون جدرانها من الدور االرضي و في
 لكي ال تتسلل اليها.. الوقت لكذ سمنت او نوع من الجص المعروف فيالحجرية او مطليه بطين معالج يشبه اال

لها باب صغير على ارتفاع  متر الى متر ونصف اي  ويكون...ن عن طريق الحفر في الجدارالحشرات  و الفئرا
وارضية الجصه مبطنة باالسمنت او الجص مع  ،اووضع التمر فيها  ليتمكن من اخذبطول يناسب الشخص الواقف 

الدبس المتسرب من ليخرج منها  ولها فتحه صغيره في اسفل جدارها وهي على شكل انبوب...ميالن او انحدار بسيط 
 ارضيتها جريد نخل بخوصه ليكون مرشح يخرج منه الدبس وعند بداية كنز التمر في الجصه يوضع في..التمر 

وتوضع عليها مجموعة من االخشاب الطويلة المربعة بشكل متوازي لتوضع اكياس التمر التي تكون من خوص 
طن من الداخل بقطعة من البالستك السميك وطورت الجصه بشكل حديث على شكل صندوق معدني مب.النخيل 

وبحجم مماثل لحجم الجصة التقليدية او اصغر ، وتوضع التمور داخل هذا الصندوق ليخرج الدبس من خالله وينفذ 
الى الخارج عن طريق فتحة في قاع الصندوق ، ويتم غسل التمور جيدا قبل وضعها في االكياس الزالة االتربة 

ليونة او طراوة التمور حيث  ان حرارة الجو وليونة الثمار والضغط المسلط بفعل الثقل الذي  واالوساخ وكذلك زيادة
  .يوضع على التمور يسهل خروج الدبس

  :ويتميز بكونه )دبس دمعة(ويطلق على الدبس العصير الناتج بهذه الطريقة ، 
 %) 82(تركيزه عالي حوالي والدبس يكون  وذو قوام ثخين ،شفافًا  �
  النكهة ممتازة وله رائحة  ولون التمر المميز للصنف �

  :عيوب هذه الطريقة و 
الكميــــة الناتجــــة مــــن الــــدبس تكــــون ضــــئيلة جــــدًا بالمقارنــــة بــــالطرائق الحديثــــة، فنســــبة الــــدبس تتــــراوح مــــا بــــين            �

 .من وزن التمر%  10-15
لطــول فتــرة تكدســه، وتعرضــه لإلصــابة  يبــاع التمــر المتبقــي بعــد االســتخالص بأســعار رخيصــة، ويكــون رديئــاً  �

 . بالحشرات
 .والى فترة زمنية طويلة لتجميع الدبستحتاج هذه الطريقة إلى الكثير من العمال وٕالى مساحات واسعة،  �
  .تتسم بانخفاض طاقتها اإلنتاجية �

  .وقل استعمال المدابس في اآلونة األخيرة
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  الطريقة الحديثة

  :بعدة مراحل هي يمر انتاج الدبس بهذه الطريقة 
وذلـك بسـحبها مــن المخـزن علــى شـريط ناقـل، حيــث تـزال الشـوائب والثمــار الرديئـة أثنــاء : مرحلـة تهيئـة التمــور �

سير الشريط، ثم تنقل إلى شريط آخر داخـل حـوض، حيـث يمـرر عليهـا تيـار هـواء إلزالـة األتربـة  واألوسـاخ، 
 .وترش التمور بالمياه

تهرس التمور، ثـم يـتم اسـتخالص العصـير بوسـاطة جهـاز اسـتخالص يضـخ فـي : مرحلة استخالص العصير �
العجينــة المحتويـة علــى ( والتفـل المتبقـي . مكـبس ضـاغط للترشــيح، والـتخلص مـن المــواد الصـلبة غيـر الذائبــة

اصة، ويرسـل العجـين ثم يفصل النوى بوساطة فرازة خ. يجمع ، ويصفى العصير الموجود به) النوى واأللياف
 .المتبقي إلى مكبس ضاغط للحصول على أكبر كمية من العصير

حيث يتم تركيز العصير بعد ترشيحه في جهاز تبخير تحت التفريغ على مـرحلتين إلـى درجـة : مرحلة التركيز �
 .بركس 75

وتومــاتيكي تــتم بســحب العصــير مــن خــزان اإلنتــاج وتعبئتــه فــي العلــب بوســاطة جهــاز نصــف أ: مرحلــة التعبئــة �
  .يسيطر على الوزن المقرر لكل عبوة

  
  :وهناك عدة أنواع من الدبس المنتج، هي 

هـــو العصـــير المركـــز الخـــالي مـــن كـــل الشـــوائب، ويشـــمل دبـــس الدمعـــة، والـــدبس : دبـــس االســـتهالك البشـــري .1
  .الصناعي

ســبب زيــادة هــو دبــس يحتــوي علــى بلــورات ســكر الكلوكــوز المنفصــلة عــن بقيــة المكونــات ب: الــدبس المجــرش  .2
 .تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية مما يؤدي إلى تغير لزوجته ومظهره الخارجي 

هـــو ذو رائحـــة متخمـــرة ونكهـــة غيـــر طبيعيـــة بســـبب اســـتعمال تمـــور خـــام متخمـــرة، وهـــو غيـــر صـــالح : الـــدبس المتخمـــر
  .لالستهالك البشري

  

  استخدامات الدبس

 .السمسم او الطحينة االستهالك المباشر بصورته النقية مع اضافة •
 يصب فوق التمر •
 .تحلية مشروب الحلبة الخاص بالحوامل والمرضعات وتحلية حليب االطفال في الشتاء •
 صناعة الخل والخميرة والجلي وااليس كريم والمشروبات الغازية •
  .صناعة الحلويات •

 


