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 1989بغداد  /قائع المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي و

 

 استخدام التمور و مشتقاتها في صناعة الصاص

 

 حسن خالد حسن العكيدي    إعتدال موسى خليل          بشرى طالب سعيد 

 
 مركز البحوث الزراعية و الموارد المائية  –قسم النخيل و التمور 

  العراق –بغداد 
 

 خلص : المست

اجريت هذه الدراسة لغرض تحسيين ووعيية الصيال الاتيدايل اليو ا سيوال الاحليية 

ليية تي  % مياة  وح33% ، 50% ، 67% ، 100عن طريق استعاال الدبس بتراكيز 
د هلك ، يالخلطة من التوابل تتالئ  مع الرغبة الاستستخدام إةخالها بديال للسكريز ي إ

% ةبيس عليى الخلطيات اىخيرى ، 100خلطية اظهرت وتائج التقيوي  الحسيو تقيول ال

وع أسب 22كاا اشارت الدراسات الاخزوية إلى ثبات الصال الاصنع بالدبس ي لاد  
حيث ل  تحصل تغييرات محسوسية تيذكر اليو م ، 40م ، 28م ،  5الو ةرجات حرار  

 .الاكووات الانتوج 

Date Palm J. 1987                                                                          
                

----------------------------------------------------------------------------- 

 ةواطئ ذات طاقة  الساكرين في التصنيع مشروبات –أستخدام السكر السائل 

 

 يوسف على

 غداةجامعة بغداة ، ابو غريب ، ب -قس  الكياياء ، كلية الزراعة 

 حسن خالد حسن العكيدي

 يا الاشريع اإلقلياو لبحوث النخيل ي التاور الو الشرل ا ةوى ي شاال أالريق

 العرال  –بغداة  10085ل.ب 

 سعدون محمد رشيد 

 

 –غداة بية ، ي التاور ، مركز البحوث الزراعية ي الاوارة الاائية القضيلقس  النخيل 
 العرال 

 
 الخالصة 

التوصل إلى مزيج من السكر السائل ي القركتوز ي الساكرين  ت  الو هذه الدراسة
ياطئة لقد بينت وتائج التقيي  أن الازيج الذي لتحلية الاشريبات الارطبة لها طاقة 

 7% ساكرين ي بتركيز  0.016ي % الركتوز 60سائل ي % سكر 40يحتوي على 
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ن . ي يتضح ي اضحا ً من قبل الاحكايبركس كاوت مشجعة ، حيث أظهرت تقبال ً 

ذلك % القط من الكلوكوز ي يعاةل 0.6من النتائج أن الاشريب اعاله يحتوي على 
اوخقاض الو وسبة الطاقة الاقدر  مقاروة مع الاشريبات الارطبة التو تحتوي على 

القط )أ( ي الذي يحتوي على السكر السائل )ب( أي على السكر السائل ي السكريز 

% على التوالو ، يمن النتائج 62.5ي % 84.5% ي 85.4القركتوز )جـ( باقدار 
 اعاله ياكن القول اوه با مكان اوتاج مشريبات مرطبة

 . JAWRR Vol .4(1) , Apr . , 1985. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 أثر التجفيف على تصنيع منتج جديد من التمر الزهدي

 
 الاحسن وظام الدين        حسن خالد العكيدي      لاياء محسن علو  عبد

 م.باحث علاو                     باحث علاو              م. مختبر 

 
 –لعلمي مجلس البحث ا –مركز البحوث الزراعية و الموارد المائية  –قسم النخيل و التمور 

 العراق . – 2416بغداد ص.ب 

 
 المستخلص : 

ايون ت  الو هذه الدراسة تصنيع منيتج جدييد بشيكل رقيائق مين مخليوط التاير ي الليلقد 

ي معراليية أثيير لكييل ميين عصييير التايير العيياةي ي العصييير الاكبييرت  1:4،  1:3بنسييبة 
 انالتصينيع ي التجقيييل علييى هيذه الاعييامالت ، يميين النتيائج الاتحصييل عليهييا اتضييح 

 ضاالة ي التااسك با الحسية  هو أالضل الاعامالت من حيث الصقات 1:4الاعاملة 

اوب أن جمن التار هذا إلى إلى احتوائها إلى عدة ميكريبو أقل من الاقاروة الاصنعة 
مين بيياقو الاعييامالت عقييب التصيينيع ي عقييب الليون ي الطعيي  ي الرائحيية كاوييت أالضييل 

د التصيينيع ي عقييب التخييزين ميين قبييل الاسييتهلك ، أمييا ميين حيييث الاعامليية ثيياوو أيكسييي

لتخزين مباشر  ا  اوه ل  يكن ملاوسا عقب االكبريت القد أتضح تأثيره عقب التصنيع 
 لاقيايينا، كذلك أظهر اللياون بصقة عامة تأثيراً  حاالظا ً أي طعاا ً مقضيال مين قبيل 

 الت .للخوال الحسية عن باقو الاعام
 1.4.31مجلة البحوث الزراعية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 إستخدام التمور و مشتقاتها في صناعة الكجب

 

  ليلخوسى محسن خالد حسن العكيدي                                        إعتدال 
 

 العراق -قسم النخيل و التمور / مركز البحوث الزراعية و الموارد المائية بغداد

 

 :  المستخلص
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 ة عنأجريت هذه الدراسة لعرض تحسين ووعية الكجب الاتدايل الو ا سوال الاحلي

بديل لها كإستعاال الدبس أي السكر السائل أي عجينة التار ماة  محلية ي إةخاطريق 
  تالئ تصنيع الكجب ي بأستخدام خلطات مختلقة من التوابلإلى  للسكريز ىيل مر 

 بين رغبة الاستهلك . يقد أظهرت وتائج التقوي  الحسو عدم ي جوة الريل معنوية

ة لحزويااشارت الدراسات الخلطات التو أحتوت على الكاري ، الهيل ، اللياون كاا 
و الأسبوع ي  22-16د  إلى أثبات الكجب الاصنع بأستخدام الدبس أي السكر ي لا

م حيث ل  تحصل تغيرات محسوسة تذكر الو مكووات  40، 25، 5ةرجات حرار  

 الانتوج .
 FAOمجلة نخلة التمر  

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 النوعية لثمار النخيل في مرحلة الخاللتأثير التجميد على الصفات 

 
 حسن خالد حسن العكيدي                   وعي  ثاوو الحاد

 سعد محاد علو                              شقاء محيو الدين النقاش

 
  المستخلص :

لنخييل لقد تات ةراسة طريقة التجايد ي التر  التذييب على اربعة أصناف من الثاار ا

رحيو ( ي أسيتخدمت ثالثية الو مرحلة الخيالل ) خسيتايي ، خضيرايي ، زهيدي ، يب

 ( . حا ت من الثاار ) ثاار الشاريخ، ثاار مقرة  ، بقع ي ثاار مقرة  بدين قاع
لايواة ساعة . يقد ت  ةراسة قي  كل مين ا 48إلى  3الترايحت بين أما الترات التذييب 

 الرطيوبو ي الاحتيوىالذائبة الكلية ي السكريات الاختزلة ي البكتيين ي التيأوين الصلبة 

 ( . PHلحاوضة الكلية ي ا س الهيدريجينو )ي ا
 

ن تشري 206-197ص  – 3العدد  – 4المجلد  –مجلة البحوث الزراعية و الموارد المائية 

 .  1985تشرين أول 

----------------------------------------------------------------------------- 

باستخدام مسحوق نوى   Aspergillus oryzaeانتاج البروتين بواسطة الفطر 

 التمر .

 

 صالح خليقة -حسن خالد العكيدي                   -

 باحث علاو                           م . باحث
 

 شقاء النقاش -حاوة مطلك هاةي                   -
 م . باحث                              م . بايولوجو

 
 –لعلمي مجلس البحث ا –ز البحوث الزراعية و الموارد المائية مرك –قسم النخيل و التمور 

 العراق .  – 2416بغداد ص.ب 
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 .  1983تشرين الثاوو  16استل  الو 

 
 المستخلص : 

 Aspergllus oryzaeالخلية الواحيد  ي ذليك بواسيطة تنايية القطير ت  اوتاج بريتين 

وى سب مختلقة من مسحول وبطريقة الازرعة الساكنة على ايساط غذائية مختلقة يبن

 عليىالتار يت  الحصول على كتلة حيوية ذات محتيوى بريتينيو عيالو بتنايية القطير 
% كبريتيييات  0.2% مييين مسيييحول ويييوى التاييير ، 20يسيييط غيييذائو يحتيييوي عليييى 

 يالتر  حضن خاسة أيام .   PH 5.7 م ،  24ْا موويوم ي على ةرجة حرار  


