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  Date Freezing & Freeze Burnتجمید التمور وظاهرة حرق التجمید   
  

  حسن خالد حسن العكیدي. د.أ
فـــي عـــام بــدأ ) التجمیـــد الســـریع( 18-مــن المعلـــوم أن حفــظ األغذیـــة بالتجمیـــد علــى درجـــة حــرارة 

في الوالیات المتحدة األمریكیة وهذا یعني أن درجة الحرارة تنخفض من درجة الصـفر إلـى  1920
دقیقــة حیــث تتحــول جزئیــات المــاء الموجــودة بصــورة عشــوائیة إلــى بلــورات ثلجیــة  30فـي  23.9-

ورة منتظمـــة بـــداخلها وفـــي نهایـــة فتـــرة التجمیـــد تتوقـــف حریـــة حركـــة صـــتتـــوزع بشـــكل مرتـــب وفـــي 
التجمیــد البطــيء فــإن جزیئــات المــاء یكــون لــدیها الوقــت الكــافي لكــي  سیعكــجزیئــات المــاء تمامــًا 

جیًا وببطـــئ بحیـــث ینـــتج عـــن ذلـــك بلـــورات ثلجیـــة كبیـــرة الحجـــم أضـــف إلـــى ذلـــك فـــإن تتـــراكم تـــدری
مــع بعضــها ممــا یــؤدي إلــى تجمــدها فــي  ا لمــاء التجمیــد الســریع ال یعطــي الفرصــة لهجــرة جزیئــات

  :أماكنها وهذه المعلومات یجب أن تكون لدى مسؤول التخزین ویحب أیضًا أن یلم بما یلي
  بما یلي) التمر( أن تمر المادة الغذائیة 

  التعبئة      التعقیم      الغسیل    الفرز    االنتخاب    
Packaging Sterilization    Washing     Sorting      Selection 

  
التمـور الناضـجة ، الكاملـة، . وهذا یعني بأن االنتخاب یعمل على فصل التمور المالئمة للتجمیـد 

عملیــة الفــرز فهــي تؤكــد علــى تجــانس الثمــار مــن خالیــة مــن أي شــوائب، أمــا ذات اللــون الواحــد، 
  .حیث الحجم والوزن والنضج أیضاً 

أمــا عملیــة الغســیل فهــي عملیــة تجــري إلزالــة مــا علــق بــالتمور مــن أتربــة أو قــش مــن جــراء عملیــة 
  .الجني

عملیة التعقیم هي عملیة للتخلص من كافة الحشرات والبیوض من التمور أمـا عملیـة التعبئـة فهـي 
صل لوضع التمور في عبوات مناسبة وخاصة لعملیة التجمید إذا كانـت عملیـة الخـزن تحصیل حا

 والمقصـــود بهـــذا) حـــرق التجمیـــد(  Freeze Burnطویلـــة فتحتـــاج إلـــى مـــا یلـــي للـــتخلص مـــن 
المصطلح إلى تسامي الرطوبة من التمور وبـذلك یـنقص وزنهـا أوًال مـع ظهـور قطـرات مائیـة علـى 

بنیة اللون وذلك بسبب أن العبوات غیر مناسبة ونكون نفـاذة للهـواء  سطح التمور بیضاء اللون أو
وأن أســـباب هـــذه الظـــاهرة الغیـــر مرغوبـــة هـــو التذبـــذب الشـــدید فـــي درجـــات الحـــرارة المجمـــد ومـــن 

  ى التي تسبب هذة الظاهرةالعوامل األخر 
  .تجنب التذبذب في درجة حرارة المجمد - 1
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البلـورات الثلجیـة وتجمـدها بمـا یسـبب تلـف تقلیل فتح باب المجمدة ألنها تتسبب إذابـة  - 2
 .الجدر الخلویة لثمار التمر

عنــد قطــع الكهربــاء عــدم فــتح بـــاب المجمــدة ألن درجــة الحــرارة یمكــن أن تبقــى لمـــدة  - 3
 .یومین محتفظة بدرجة الحرارة إلى أن تعود الكهرباء

 .بلبس القفازات Freeze Burnعدم مس التمور وهي مجمدة لتجنب  - 4
 .احة التمور المعرضة للتجمد لمنع التكتل یفضل زیادة مس - 5
 Freeze Burnیجب وضع التمور في عبوات مناسبة ضد  - 6

  
  Freeze Burnكیف نمنع ظاهرة 

  wax paperباستعمال الورق المشمع  - 1
 freeze Bagsباستخدام  - 2
 Double wrapباستخدام  - 3

  
  ماذا یحدث أثناء تجید التمور

  تحول الماء الحر من الحالة السائلة إلى الصلبة في صورة بلورات ثلجیة - 1
 للتمرالخلویة یؤدي التجمید إلى زیادة في ارتفاع درجة لزوجة المادة  - 2
 ینتج عن عملیة التجمید فقد في الغازات السایتوبالزمیة - 3
 )التمور( المادة المجمدة  Phیحدث تغیرات في  - 4
 خلویةیؤثر في تركیز االلكترولینات ال - 5
 یحدث تغیرات عامة في الحالة الغرویة للبروتوبالزم الخلوي - 6
نخفض قیمة درجة النشاط المائي للتمور بانخفاض درجة الحـرارة عنـد نقطـة التجمیـد ت - 7

 أو أقل
ال یجب خزن التمور إلى مال نهایة وذلـك حتـى یمكـن االحتفـاظ بـالتمر بعـد أنصـهاره  - 8

 .بنكهة وقوامه األصلي
فترات المحـــددة یجـــب أن تتمتـــع بـــاألمور التالیـــة القـــوام، النكهـــة ، التمـــور المجمـــدة بـــال - 9

 .یونة، اللون، الجودة بعد عملیة اإلذابة لالطراوة، ال
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  ماذا تؤثر عملیة التجمید السریع والتجمید البطيء في التمور؟
  التجمید البطيء  التجمید السریع

  یة كبیرة الحجمبلورات ثلج -1  بلورات ثلجیة بین الخالیا صغیرة الحجم-1
توقــف كافــة العملیــات الحیویــة داخــل المــادة  -2

  المجمدة أو األحیاء المجهریة
  تثبط العملیات الحیویة والتمثیل الغذائي -2

  زمن التعرض للعوامل الضارة طویل -3  زمن التعرض للعوامل الضارة قصیر -3
  یة لألحیاء المجهریةال تسبب صدمة حرار  -4  حیاء المجهریةیة لالة حرار متسبب صد -4
ــــأثیر  -5 ـــــة ذات التـــ ـــــات الذائبــ ــن المكونــ ال تمكـــــ

  الحامي كاألحیاء المجهریة من التجمع
ـــع  -5 ــــف مــــ ـــــاءمن التكییـــ ــــــض األحیــ ـــن بعـ تمكــــ

  درجات الحرارة
ال تمكـــن االحیـــاء الدقیقـــة مـــن التكییـــف فـــي  -6

  درجات الحرارة 
  تجمع المواد الذائبة ذات التأثیرات الحامیة -

  ساعة 96-12مدة التجمید  -  یا األحیاء بصورة بلوراتتتخذ خال -7
    تالل في عملیات التمثیل داخل األحیاءخا -8
    دقیقة 60-40مدة التجمید  -9

  
ومـن خـالل مــا تقـدم فــإن عملیـة حفــظ التمـور بالتجمیـد الســریع هـو مــن أنجـح الطــرق ولكـن تحتــاج 

من البقع البیضاء اللون على التمور بعـد إلى خبرة وعنایة في حالة التمر وحالة المجمدة للتخلص 
فاف وهي تدل علـى أن التمـور لـم تحفـظ بشـكل جیـد وسـلیم وهـذه البقـع البیضـاء جالتجمید بسبب ال

ال تســبب المــرض لكنهــا تجعــل حبــة التمــر صــلبة القــوام وال مــذاق لهــا لــذا یجــب حفــظ التمــور فــي 
رق التجمیــد نتیجــة مالمســة عبــوات مخصصــة ومحكمــة ومغلفــة بــورق بالســتیكي لتجنــب حــدوث حــ

  .التمور للهواء الذي یدخل العبوة


