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 امللخص 

العام   في  ليبيا  دولة  مصراته/  بمدينة  الدراسة  مقارنة  2019أجريت  إلى  هدفت  م. 
خواص الجودة الكيميائية وامليكروبية وحساب محتوى الطاقة لعينات من رب التمر  
املصنع بالطريقة التقليدية والحديثة. جمعت عينات رب التمر )دقلة نور، خضراوي،  

با املصنع  التمر  بنغازي  تاسفرت وبكراري( ودبس  الواحة/  الحديثة )مصنع   - لطريقة 
ليبيا(. أظهرت أهم النتائج الكيميائية أن كل عينات الرب املصنع بالطريقة التقليدية  

رقم   الليبية  القياسية  للمواصفة  مطابقة  تكن  نسبة    1992لسنة    44لم  متوسط  في 
بينما طابقت   الكلية  الكلية واملواد الصلبة الذائبة  في الرطوبة والسكريات  املواصفة 

 في نسبة الحديد بلغت 
ً
متوسط نسبة الرماد، وسجلت عينة رب التمر دقلة نور ارتفاعا

(7.55  ppm  وباملصنع خالية من املعادن 
ً
(، وكانت كل عينات رب التمر املصنع تقليديا

الثقيلة. أوضحت نتائج التحليل امليكروبي خلو عينات رب التمر من النموات البكتيرية 
بالخمائر والفطريات.    عدا العينة  تلوثت  دقلة نور، كما اتضح أن معظم العينات قد 

في املحتوى الكلي   النتائج أن عينة دبس التمر )الواحة( سجلت أعلى نسبة  أوضحت 
للطاقة تلتها عينة رب التمر تاسفرت. أهم توصيات هذه الدراسة هو تحديث املواصفة 

وتكثيف التمر،  برب  الخاصة  الليبية  األوعية   القياسية  بخصوص  التوعية  برامج 
 .
ً
 واألدوات املستخدمة في استخالص الرب تقليديا

 

ABSTRACT 
 

This study was conducted in 2019 in Misurata, Libya. It aimed to compare the 
chemical and microbial characteristics of samples of (Rub Al-Tamr) produced 
by traditional and modern methods and calculate their energy content. 
Traditional (Deglah Nour, Khadrawi, Tasfart and Bekrari) and modern (Dibs 
Al-Tamr) Rub Al-Tamr samples were collected from the Alwaha Factory 
(Benghazi, Libya). The most important chemical results showed that none of 
the traditionally manufactured samples of Rub Al-Tamr conformed to Libyan 
Standard No. 44 of 1992 in average percentage of moisture, total sugars and 
total soluble solids but matched the standard in average ash content. The 
Deglah Nour sample recorded a high content of iron (7.55 ppm). However, all 
date syrup samples were free of heavy metals. The microbial test results 
showed that the Rub Al-Tamr samples were free of bacterial growth except for 
the sample of Deglah Nour, but most of the samples were contaminated with 
yeasts and moulds. The results showed that Dibs Al-Tamr contained the 
highest energy ratio and the Khadrawi sample was ranked second. The 
important recommendations of this study were to improve Libyan standard 
specifications for date syrup and to increase awareness programmes regarding 
the tools used in extracting date syrup.    

 

 املقدمة. 1
على الرغم من تنوع زراعة محاصيل الخضر والفاكهة في ليبيا، تظل التمور  
املنتجة   البلدان  من  واحدة  ليبيا  تعتبر  الرئيسية.  املحاصيل  من  واحدة 

ماليين شجرة نخيل في    4للتمور وفقا لوزارة الزراعة الليبية، هناك أكثر من  
طن من التمور، وتقع دولة ليبيا في املركز التاسع   87000نتج حوالي  ليبيا ت

 من حيث انتاج التمور إذ يقدر متوسط انتاجها من التمور في العام  
ً
عربيا
طن )الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية   173.546بحوالي  2015
خال2016 كبير  بشكل  العالم  مستوى  على  التمور  إنتاج  ازداد  لقد  ل (.  

  6.7إلى    1963مليون طن في عام    1.8العقود الثالثة املاضية، حيث ارتفع من  
عام   في  من    2003مليون  التمر  فاكهة  تعد  والزراعة.  األغذية  ملنظمة  وفقا 

صنف من    400املوارد الغذائية التي تمتلكها ليبيا، ويوجد في ليبيا أكثر من  
ز الخامس في قائمة الفواكه التمور وتعتبر الفاكهة الطازجة التي تحتل املرك

واالناناس،   واملوز  واملانجو  املوالح  بعد  وذلك  االستوائية  االستوائية وشبة 
كما أنها تحتل مركز الصدارة في قائمة الفواكه املجففة مثل الزبيب والتين  

 (. (Barreveld, 1993والبرقوق واملشمش 

اس في اعتبار  بوجه عام تعتبر السكريات من اهم مكونات التمر وهي االس
للطاقة العالجية  التمور مصدرا  الفوائد  من  العديد  إثبات  مؤخرا  تم  وقد 

للتمور ومشتقاتها، فقد ثبت أن لسكرياتها املتعددة فعالية مضادة لألورام  
(Ishurd and Kenndy,2005)   لألكسدة مضادة  خواص  للتمور  أن  كما 

 .  (Vayalil, 2002) وخصائص مضادة للطفرات الوراثية

التمر،  بس ثمار  من  مختلفة  ألنواع  والفيزيائية  البيولوجية  الخصائص  بب 
خصائص   من  األدنى  الحد  تلبي  ال  التمور  من  املنتجة  األنواع  معظم  فإن 

املباشر   لالستخدام  الفاكهة،  (Farahnaky et al, 2016)الجودة  فحجم   ،

ب من  هي  والتجهيز  الحصاد  أثناء  واآلفات  األضرار  أو  البيئية،  ين  املشاكل 
األسباب الرئيسية لتدهور الجودة. إن وجود نسبة عالية من السكر في هذه  

 ,Al-farsi) األصناف منخفضة الجودة يجعلها مناسبة لالستخدام الصناعي )
ال  ،  2003 التي  واملتوسطة  املنخفضة  الجودة  تمور  استخدام  تم  لذلك، 

عديده   صناعات  في  خام  كمواد  مباشرة  اإلنسان  )العلف يستهلكها  منها 
الحيواني او انتاج منتجات الثانوية بهدف إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة  

(، كذلك هناك صناعات أخرى تقوم  Abbèsa et al., 2013وجودة وقيمة أعلى )
على التمور ومخلفاتها في الوطن العربي، فهناك صناعات تقوم على الفاقد  

ناعة مخلالت التمور، وهناك  في املحصول في مراحل نموه االولى ومن بينها ص
املربى،   )الرب(،  التمر  عسل  بينها  ومن  االنتاج  فاقد  على  تقوم  صناعات 
التمر  خل  املجفف،  التمر  مسحوق  التمر،  حلويات  التمر،  لفائف 
التمر  إلى جانب صناعة استخالص زيت نوى  واملنتجات الكحولية الطبية 

 (.2004)املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

( او الرب هو املنتج األكثر شيوعا  Dibsيكون عصير التمر )املسمى محليا  ربما  
( التمور  في  Al-farsi, 2003في  ليبيا خاصة  في دولة  (، إذ يحظى بشعبية كبيرة 

االكالت الشعبية )كالعصيدة(، والذي يتم انتاجه بصورة رئيسية من تمور 
وذلك بسبب   (Mohamed and Ahmed, 1981)البكراري في املنطقة الساحلية  

ارتفاع درجة حالوته وعدم تعرضه للتبلور أثناء التخزين، عالوة على ذلك، 
التمور   أصناف  بعض  من  املنزل  في  التمر  رب  من  كبيرة  كميات  إنتاج  يتم 

 املحلية األخرى.

بأنه    1992  سنة( ل44يعرف الرب، بحسب املواصفة القياسية الليبية رقم ) 
با املستخلص  املكثف  السائل  جافة  هو  والنصف  الجافة  التمور  من  ملاء 

واملركز بالتسخين والخالي من األلياف الخشنة والشوائب واألجسام الغريبة. 
كثيفة   مركزة  سائلة  صورة  في  التمر  فاكهة  خالصة  بأنه   

ً
ايضا عرف  كما 
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 ويتم  
ً
القوام ويتميز بمذاقه شديد الحالوة ولونة األسود املحمر، ويكون لزجا

أو   منزليا  )إبراهيم  إنتاجه  العصير  وغليان  االستخالص  تقليديا عن طريق 
( وذلك عن طريق فصل النوى عن التمر بالطريقة اليدوية 1993وخليف،  

ثم يضاف اليه كمية من املاء وتسمي هذه العملية )االستخالص( وهي تتأثر  
املستخلص  لون  كان  كلما  الحرارة،  درجة  ارتفعت  فكلما  الحرارة،  بدرجة 

الضر  من  إلمكان داكنا.  مرحلتين  على  االستخالص  عملية  تتم  أن  وري 
استخالص أكبر قدر ممكن من مكونات التمور القابلة للذوبان في املاء )والتي 
املواد  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  الناتج  واملستخلص  السكريات(  أهمها 
عدم   في  سببا  يكون  الذي  الجيالتيني  القوام  تعطي  التي  العالقة  الغروية 

ويضاف السكر اليه لغرض معالجة الحموضة او رفع درجة تركيز  شفافيته.  
° بركس( او لتحسين طعم املنتج النهائي.  75-73املستخلص التي تكون من )

عديدة   مراحل  خالل  من  الرب  فيصنع  الحديثة  للمصانع  بالنسبة  أما 
تتضمن تنظيف التمور واستخالص العصير الخام ومعالجة لونه وتكثيفه  

 ألن رب التمر في دولة ليبيا يمثل  تحت التفريغ وت
ً
عبئته بعبوات مناسبة نظرا

الشعبية   املناسبات  من  بكثير  مرتبط  وألنه  املهمة،  الشعبية  األكالت  أحد 
الكيميائية   الجودة  العلمية عن خواص  الدراسات  لشح  إضافة  والدينية، 

التقليدية   بالطرق  التمر املنتج  للطاقة لرب  الكلي  في  وامليكروبية واملحتوى 
دولة ليبيا، لذلك فقد هدفت هذه الدراسة لوضع قاعدة بيانات علمية عن  
خواص الجودة الكيميائية وامليكروبية لرب التمر املصنع بالطرق التقليدية  
وحساب محتواه من الطاقة ومقارنة خواص جودته مع دبس التمر املصنع  

 بالطرق الحديثة.

 العمل  وطرق املواد. 2
تم دراسة التركيب الكيميائي والخواص امليكروبية ونسبة املعادن واملعادن   

باملنطقة   
ً
تقليديا املنتج  التمر  رب  من  لعينة  املعدنية(  )امللوثات  الثقيلة 

الساحلية من تمور الدرجة الثانية )البكراري(، وثالث عينات من رب تمور  
مت مقارنتها مع عينة  املنطقة الجنوبية )دقلة نور، خضراوي وتاسفرت(، وت

  - من دبس التمر املصنع بالطريقة الحديثة واملنتج بشركة الواحة )بنغازي 
التطوير  بمعمل  العينات  جمع  بعد  املختبرية  التحاليل  أجريت  ليبيا(. 

 واالبتكار بشركة النسيم للصناعات الغذائية مصراته/ ليبيا. 

 التحاليل الكيميائية:  .2.1

حسبت باستخدام جهاز قياس معامل    :TSSكلية  املواد الصلبة الذائبة ال •
    .Digital Refractometer BOECO- Germany االنكسار اليدوي 

ً
وذلك وفقا

 (AOAC, 1990)لطريقة 
  pH -(JENWAY 3510تم قياسها بواسطة جهاز  :pH)االس الهيدروجيني ) •

meter)   حرارة درجة  على  القراءة  وتمت  القياس ي  باملحلول  تعديله  بعد 
 لطريقة  م.° 20املختبر 

ً
 (AOAC, 1990).وذلك وفقا

الكلية   • املعايرة  Total acidityالحموضة  طريقة  باستخدام  قياسها  تم   :
 لـ  NaOHاستخدام محلول  

ً
 .((AOAC, 1990وذلك وفقا

باستخ.  4.1.2 • الرماد  نسبة  قدرت  الرماد:  الصهر  نسبة  فرن   Muffleدام 
furnace  لـ ° 600عند درجة حرارة 

ً
 (.(AOAC 1990م وفقا

الكيميائية • البروتين، الدهون،    :تقدير املكونات  قدرت املواد االساسية من 
السكروز، الجلكوز، الفركتوز، الكربوهيدرات، املواد الصلبة الكلية ونسبة  

( جهاز  بواسطة  واملاليك  الستريك  من    FOSS - MilkoScan FT1)حمض 
 شركة النسيم للصناعات الغذائية مصراته/ ليبيا.

تم استخدام طريقة الهضم الرطب    : قياس نسبة املعادن واملعادن الثقيلة •
جهاز   باستخدام  وذلك  الثقيلة  واملعادن  املعادن  نسبة   Atomicلقياس 

absorption spectrophotometer   /من مركز الرقابة على األغذية واألدوية
 لـ اته/ ليبيامصر 

ً
 .(Manual of Analysis of Foods, 2015)، وذلك وفقا

   :امليكروبي  التحليل. 2.2

( تسلسلي  تخفيف  اجراء  الدراسة  Serial dilutionتم  قيد  الرب  لعينات   )
وسط   للعد  البكتيريا  Plate count Agar (PCA)واستخدم  عد  تم   .Colony 

forming unites (CFU / ml)    التحضين بعد  وذلك  البكتيري  املحتوى  ملعرفة 
ملدة   حرارة    24الهوائي  درجة  عند  البكتيرية    37ساعة  املزارع  عد  تم  م˚ 

. استخدم لعد وعزل (Cappuccino and Sherman, 1998)النامية وذلك وفقا لـ  
املغذي   الوسط  والخمائر  مضاد    Czapek dox agarالفطريات  إضافة  مع 

ال نمو  لتثبيط  بتركيز  حيوي  حرارة   ml/5mgبكتيريا  درجة  عند  وحضنت 
( ملدة2±25الغرفة  املستعمرات    48 م˚(  أعداد  حسبت  أسبوع،  إلى  ساعة 

حافات   من  قليل  جزء  بنقل  وذلك  الفطريات  نقيت  ثم  النامية  الفطرية 
 Czapekالنموات الفطرية الخارجية للمستعمرة إلى أطباق مجهزة بالوسط  

dox agar  التشخ لغرض  تم استخدام صبغة  وحفظت   Phenol cottonيص. 
blue    ( تكبير  قوة  تحت  املركب  الضوئي  املجهر  استخدم  الفطريات  لصبغ 
40X لتعريف الفطريات بالتعرف علي الشكل الظاهري والوحدات التكاثرية )

 (.Pitt and Hocking, 2009)للفطريات باستخدام املراجع املتاحة 

 حساب املحتوى الكلي الطاقة:  .2.3

ملصادر الطاقة واملحتوى الكلي  تم حساب النسبة املئوية للسعرات الحرارية  
 لـ )عبد 

ً
للطاقة لرب التمر بالرجوع إلى الجداول الغذائية املعتمدة وذلك وفقا

 (. 2005القادر، وآخرون، 

 التحليل االحصائي:   .2.4

البرنامج   باستخدام   21النسخة    SPSSاستعمل  املتوسطات  فصل  وتم 
   .LSDواقل فرق معنوي  Fاختبار 

 قشة النتائج واملنا. 3
 التحاليل الكيميائية:  .3.1

 مقارنة التحليل التقريبي ملكونات عينات رب التمر ( 1الشكل )

 

( الشكل  الكيميائية 1يظهر  للمكونات  التقريبي  التحليل  مقارنة   )
)الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الرطوبة والرماد( لعينات رب التمر قيد 
نسبة   من حيث  األعلى  كانت  التمر  دبس  عينة  أن  تالحظ  الدراسة، حيث 

  %(، كما 52.20%( وادناها عينة رب التمر البكراري )65.10الكربوهيدرات )
الدراسة   قيد  العينات  بين  الرطوبة  نسبة  في  كبير  تباين  هناك  أن  تالحظ 
حيث سجلت كل عينات الرب املصنعة بالطرق التقليدية ارتفاعا في نسبة 

الليبية القياسية  املواصفة  عليه  نصت  مما  أكثر  لسنة   44رقم    الرطوبة 
عن    1992 الرطوبة  نسبة  تزيد  أال  على  نصت  حيث  التمر  %، 30لرب 
من  باستث أقل  رطوبة  نسبة  التي سجلت  الواحة  دبس  عينة  -Al%.  30ناء 

Hooti, etal, (2002)    دبس من  عينتين  في  الرطوبة  نسبة  متوسط  أن  وجدوا 
( في تجربته لتصنيع حليب 2012%. وقد وجد محمود )11.55التمر كانت  

كانت   التمر  التمر أن متوسط نسبة رطوبة دبس  %. من 28مطعم بدبس 
ملتحصل عليها في هذه الدراسة، اتضح أن دبس التمر املصنع  خالل النتائج ا

%( 72.88بالطريقة الحديثة تميز بمحتواه العالي من املواد الصلبة الكلية )
( املنخفضة  رطوبته  الرب 27.12وبنسبة  عينة  سجلت  فقد  كذلك   ،)%

تاسفرت النسبة األعلى في نسبة املواد الصلبة الكلية بين العينات املصنعة  
 )منزلي
ً
%(. سجلت كل العينات قيد الدراسة نسبة قليلة في البروتين  69.22ا

بين   في  1.98و  3.34تراوحت  منعدمة  تكون  تكاد  أو   
ً
جدا قليلة  ونسبة   ،%

بين   تراوحت  الدهون  التي  0.34إلى    0.00نسبة  النتائج  طابق  ما  وهذا   ،%
)العكيدي،   عليها  البروتين  1997تحصل  نسبة  متوسط  أن  أفاد  حيث   )

%( على التوالي. وقد  0.30،  1.10هون في بعض عينات رب التمر كانت )والد
متوسط    Al-Hooti, et al, (2002)وجد   أن  التمر  من دبس  تحليل صنفين  في 

 %.2.60نسبة البروتين 
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  مقارنة الحموضة املعايرة، واألحماض السائدة في عينات رب التمر( 2الشكل )

 

( الشكل  في  النتائج  هناك    (2اظهرت  الحموضة  أن  نسبة  في  كبيرا  اختالفا 
البكراري أعلى نسبة   التمر  للعينات قيد الدراسة حيث سجل رب  املعايرة 

جم/لتر(.   0.81جم/ لتر( وأدناها في عينة دبس التمر )1.88من الحموضة )
اتضح من خالل التحليل أن الحمض السائد في عينات رب التمر هو حمض  

في رب التمر تاسفرت   0.24ما بين  املاليك وتراوحت نسبة حمض الستريك  
في العينات دقلة وخضراوي وهي كما موضح ليست نسبة كبيرة وأن    0.00إلى  

 التأثير األكبر للحموضة يأتي من حمض املاليك.  

 ( مقارنة رقم األس الهيدروجيني في عينات رب التمر3الشكل )

 

 ( قيد 3الشكل  التمر  رب  لعينات  الهيدروجيني  األس  رقم  مقارنة  يبين   )
لرب التمر    4.55رب التمر املصنع تقليديا تراوح بين    pHالدراسة. وجد أن  

لرب التمر بكراري، وقد نصت اشتراطات الجودة العامة   4.20خضراوي و
تمر على أال يقل رقم األس الهيدروجيني لرب ال  GSO 1813/2013لرب التمر  

لرب التمر   1992لسنة  (  44( ونصت املواصفة القياسية الليبية رقم )4عن )
الهيدروجيني   يقل رقم األس  أال  )4.3عن    (pH)على  ( 2016. دوش وآخرون 

 pH)أفادوا أن متوسط رقم األس الهيدروجيني في عينات من رب التمر كانت  
(  2015لسالمي،. اختلفت النتائج املتحصل عليها مع ما وجده )محمد وا(4.2

التمر   دبس  من  لعينات  الهيدروجيني  األس  رقم  متوسط  أن  وجدوا  حيث 
( في دراسة مقارنة لبعض خصائص رب 2010. العاتي والهاشمي )4.9كانت  

أن متوسط رقم االس   التقليدية والحديثة وجدوا  بالطريقة  املصنع  التمر 
كر أن لطريقة  ( على التوالي، كما ذ 4.34،  4.59الهيدروجيني للعينات كان )

قيم   على  معنوي  تأثير  الرب   pHالتصنيع  في  اقل  القيم  هذه  كانت  حيث 
 املصنع بالطريقة الحديثة.

 مقارنة نسب السكريات في عينات رب التمر: (4الشكل )

 

( في  4الشكل  والفركتوز(  الجلكوز  )السكروز،  السكريات  نسبة  يوضح   )

فإ واضح  هو  وكما  الدراسة،  قيد  التمر  رب  التمر عينات  رب  عينة  ن 
( السكروز  نسبة  في  املختبرة  العينات  بين  األعلى  كانت  %(  25.28خضراوي 

وهي نسبة عالية جدا تخالف ما نصت عليه املواصفة القياسية الليبية رقم 
نصت    1992لسنة    44 والتي  التمر  السكروز عن  لرب  نسبة  تزيد  أال  على 
5%( والفركتوز  للجلكوز  مستوى  ادنى  العينة  نفس  ،  14.64، كما سجلت 

نور، 14.12 دقلة  العينات  خلو  إلى  أيضا  النتائج  وأشارت  التوالي(،  على   %
البكراري ودبس التمر من أي نسبة من السكروز ورافق ذلك نسبة اعلى في 
الجلكوز  في  نسبة  اعلى  التمر  دبس  عينة  الفركتوز حيث سجلت  الجلكوز 

)وال التوالي(.  32،42،  32.02فركتوز  نسبة    ذكر   (2012حسين )% على  أن 
وذلك   ثابتة  غير  تكون  التقليدية  بالطرق  املصنع  التمر  رب  في  السكريات 
نسبة   أن  على  الباحث  أكد  والتخمين، كما  الحدس  على  املنتجين  العتماد 
وقد  االستخالص.  حرارة  درجة  زادت  كلما  تزيد  الصلبة  واملواد  السكريات 

نسبة سج أن  الدراسة  هذه  عينات   لت  في  الكلية  الصلبة  التمر    املواد  رب 
%( 69.22،  67.66كانت    التقليدية  بالطريقة  املصنعة  وتاسفرت  خضراوي 

وقد تقاربت النتائج املتحصل عليها لهذين النوعين من رب التمر   على التوالي.  
ما وجده   ا  (Ghafari et al, 2013)مع  لتمر  في دراستهم عن استعمال رب 

املواد  نسبة  أن متوسط  الكحولية حيث وجدوا  املشروبات غير  في  كمحلي 
%( وشكلت السكريات النسبة 67.30الصلبة الكلية في دبس التمر حوالي ) 

% أغلبها سكريات مختزلة )جلكوز وفركتوز( التي تعد  67العظمى منها حوالي 
وز وهي مواد  ذات أهمية تغذوية كبيرة فضال عن كونها أكثر حالوة من السكر 

 ذات مصدر طبيعي. 

 : التمر رب عينات في والرماد الثقيلة واملعادن  املعادن 

والرماد في عينات رب التمر املصنع  (PPM)نسبة املعادن واملعادن الثقيلة  :(1الجدول رقم )
 بالطريقة التقليدية ودبس التمر املصنع بالطريقة الحديثة 

 الرماد%  الزرنيخ  القصدير  الرصاص  الزنك الحديد النحاس  العينة
 1.44 < 0.005 < 0.003 < 0.005 0.889 5.00 < 0.005 رب التمر دقلة 

 0.82 < 0.005 < 0.003 < 0.005 0.865 1.549 < 0.005 راوي رب التمر خض
 1.57 < 0.005 < 0.003 < 0.005 0.522 4.173 < 0.005 رب التمر تاسفرت 
 1.52 < 0.005 < 0.003 < 0.005 0.620 7.55 < 0.005 رب التمر بكراري 

 1.60 < 0.003 < 0.005 < 0.005 0.176 < 0.005 2.516 دبس التمر )الواحة( 

( رقم  الجدول  ونسبة  1يبين  )امللوثات(  الثقيلة  واملعادن  املعادن  نسب   )
  في   تين مرتفع  تا كان  والزنك  الحديدنسبتي  ن  أ الحظ  تمن هذه النتائج  الرماد.  

التمر رب  نور البكراري   العينات  دقلة   ،،  (   4.173و  5.00،  7.55وتاسفرت 
ppm  ،التراتب على  د(  عينة  العنصرين  هذين  نسبة  انخفضت  بس بينما 

( ppm 2.516التمر من شركة الواحة وارتفعت فيها نسبة عنصر النحاس )
نسبة   تتجاوز  أال  التمر  لرب  الخليجية  القياسية  املواصفة  نصت  وقد 

  في زيادة هذه العناصر   السبب  قد يعزى   (.2ppm)النحاس في رب التمر عن  
 .استخالص الرباملستخدمة في  واألواني  االدوات    مثللوث  تمصادر الإلى  

Farahnaky, et al, (2016)   وجدوا أن نسبة الحديد والزنك في عينات من
كانت ) التمر  التراتب.  ppm  0.091،  33.5دبس  العناصر  ( على  يعدُّ وجود 

، ولكن زيادتها  
ً

أمًرا مقبوال بها  بالتراكيز املسموح  الغذاء  في  الثقيلة  املعدنية 
.  ألن لها خاصية التراكم الحيوي عن الحد املسموح به غير مرغوب؛ وذلك  

بالطريقة   التمر املصنعة  في عينات رب  العالية من عنصر الحديد  النسبة 
التقليدية لم تكن متفقة مع ما نصت عليه املواصفة القياسية الليبية رقم 

لسنة  44) التمر   1992(  رب  في  والزنك  الحديد  نسبة  أن  على  نصت  والتي 
 م( على التوالي.ملجم/ كج 5، 15يجب أال يتجاوز )

إيجاد معنوية الفروق في التركيب الكيميائي لعينات رب  2جدول رقم ) ( التحليل اإلحصائي و
 التمر املصنع تقليديا ودبس التمر املصنع بالطرق الحديثة 

 العينة
-P العينات 

value 
Commen

t 
رب التمر  دقلة 

 نور 
رب التمر 
 خضراوي 

رب التمر 
 تاسفرت

رب التمر 
 دبس الواحة  البكراري 

متوسط  
نسبة املواد 
الصلبة  
 الكلية 

Mean 

61.26±0.085 67.66± 
0.028 

69.22± 
0.085 

61.50± 
0.028 

72.88± 
0.113 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 
 البركس

Mean 60.45± 
0.071 

64.80± 
0.141 

67.90± 
0.141 

67.75± 
0.071 

72.05± 
0.071 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 

الحموضة 
 املعايرة 

Mean 
1.00± 
0.000 

1.05± 
0.028 

1.36± 
0.014 

1.88± 
0.014 

0.81± 
0.014 0.000 S SD 

متوسط رقم  
األس 

الهيدروجيني 
pH 

Mean 
4.47± 
0.021 

4.55± 
0.007 

4.43± 
0.035 

4.20± 
0.021 

4.23± 
0.014 0.000 S SD 
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متوسط  
نسبة 

 السكروز

Mean 0.00± 
0.000 

25.28± 
0.057 

6.42± 
0.141 

0.00± 
0.000 

0.00± 
0.000 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 
 الجلكوز 

Mean 25.48± 
0.170 

14.64± 
0.000 

23.68± 
0.000 

26.62± 
0.141 

32.02± 
0.198 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 

 الفركتوز 

Mean 24.24± 
0.057 

14.12± 
0.113 

22.90± 
0.141 

24.96± 
0.113 

31.42± 
0.085 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 
 الرطوبة

Mean 38.74± 
0.085 

32.34± 
0.028 

30.78± 
0.085 

38.50± 
0.028 

27.12± 
0.113 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 

الكربوهيدرا 
 ت

Mean 
51.52± 
0.057 

57.50± 
0.085 

57.46± 
0.028 

52.20± 
0.000 

65.10± 
0.141 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 
 الدهون 

Mean 0.13± 
0.014 

0.31± 
0.021 

0.04± 
0.000 

0.34± 
0.028 

0.00± 
0.000 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة 
 البروتين 

Mean 3.20± 
0.000 

2.67± 
0.021 

3.34± 
0.028 

2.29± 
0.014 

1.98± 
0.021 0.000 S SD 

متوسط  
نسبة حمض  

 الستريك 

Mean 0.00± 
0.000 

0.00± 
0.000 

0.24± 
0.007 

0.16± 
0.057 

0.01± 
0.007 0.001 S SD 

متوسط  
نسبة حمض  

 املاليك

Mean 1.46± 
0.028 

1.56± 
0.000 

1.58± 
0.028 

1.36± 
0.000 

1.24± 
0.000 0.000 S SD 

في نهاية كل صف تعني أن هناك اختالفات   Sقيم الصفات الكيميائية املختبرة والتي تحمل حرف 
 . P ≤ 0.05معنوية عند مستوى املعنوية 

( رقم  الجدول  بين 2يبين  الفروق  معنوية  وإيجاد  االحصائي  التحليل   )
بين   معنوي  اختالف  هناك  فإن  موضح  هو  وكما  الدراسة،  قيد  العينات 

. حيث نجد الكيميائية املختبرة   خواص الجودةالعينات قيد الدراسة في كل 
ر  أن هناك اختالف معنوي في نسبة املواد الصلبة الكلية بين عينات رب التم 

املصنعة تقليديا مقارنة بدبس الواحة املصنعة تقليديا والتي تراوحت بين 
%( مقارنة بعينة دبس التمر والتي سجلت   0.085±61.26و  ±0.085 69.22)
%(. على ذلك فقد اتضح أيضا أن هناك اختالف معنوي في   ±0.113 72.88)

بين ) البركس والتي تراوحت  (  BX°    0.071± 60.45و  0.141±67.90نسبة 
( الحديثة  بالطريقة  املصنع  التمر  دبس  عينة  مع  °    0.071± 72.05مقارنة 

BX وجود اختالف معنوي في نسبة املواد الصلبة الكلية انعكس مباشرة  .)
ي ظهر في نسبة الرطوبة والتي سجلت ارتفاعا  االختالفات املعنوية الذ  على

تراوحت   والتي   
ً
تقليديا املصنعة  التمر  رب  عينات  في   

ً
بين  معنويا

املصنعة    30.0.085و  ±0.085 38.74) التمر  دبس  بعينة  مقارنة   )%
 معنويا )

ً
انخفاضا والتي سجلت  الحديثة  قد %(.    0.113±27.12بالطريقة 

الختالف   أوال  التمر  لرب  الكيميائية  الجودة  خواص  في  االختالف  يعزى 
كما   التمر،  رب  انتاج  في  املستخدمة  التمور  ألصناف  الكيميائي  التركيب 

ن أن يعزى أيضا إلى أن تصنيع الرب منزليا ليس له مواصفات قياسية  يمك
محددة وإنما يعتمد على الحدس والتذوق وبالتالي من املتوقع أن يكون هناك 

 اختالف في الخواص الكيمائية للرب. 

 : حساب محتوى الطاقة .3.2
جم من   100كل في الطاقة  صادر لسعرات الحرارية مل( حساب النسب املئوية ل3جدول رقم )

 عينات رب التمر املصنع تقليديا ودبس التمر من شركة الواحة 
 الكلي للطاقة املحتوى  الدهون  البروتين  الكربوهيدرات  

 220.05±0.35 1.17±0.13 12.80±0.00 206.08±0.23 دقلة نور 
 243.23±0.19 2.75±0.19 10.48±0.34 230.00±0.34 خضوري 
 243.68±0.06 0.36±0.00 13.36±0.11 229.84±0.11 تاسفرت
 221.02±0.20 3.06±0.25 9.16±0.06 208.80±0.00 بكراري 

 260.4a 0.08±7.90 0.00±0.00 0.08±267.90±0.57 دبس الواحة
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوي املعنوية 

 S S S S التفسير

 ( (p≤0.05في كل عمود تعني أنها مختلفة معنويا عند  Sالقيم التي تحمل حرف 
( رقم  الجدول  للطاقة  3يبين  مصدر  لكل  الحرارية  السعرات  حساب   )

باالستعانة   وذلك  الدراسة  قيد  التمر  رب  لعينات  للطاقة  الكلي  واملحتوى 
عينة دبس الواحة بالجداول الغذائية املعتمدة. وكما هو موضح فقد تميزت  

ى  بينما سجلت العينة تاسفرت أعل  267.90±0.08))بأعلى محتوى كلي للطاقة  
، وحلت العينة  (جم100سعر حراري/  0.06±243.68محتوى كلي للطاقة )

ملصادر  الحرارية  السعرات  مجموع  حيث  من  األخير  الترتيب  في  نور  دقلة 
( حراري/  220.05±0.35الطاقة  التحليل  100سعر  خالل  من  تالحظ  جم(. 

في   الدراسة  قيد  العينات  كل  بين  معنوية  فروقات  هناك  أن  اإلحصائي 
ا والتي سجلت املحتوى  الواحة  دبس  العينة  أن  تالحظ  كما  للطاقة،  لكلي 

للدهون   نسبة  أي  على  تحتوي  لم  للطاقة  الكلي  املحتوى  في  نسبة  أعلى 
العالية   ((0.00±0.00 النسبة  من  جاء  الطاقة  من  الكلي  محتواها  وأن 

الكميات  بتحديد  املهتمة  الدولية  الجهات  معظم  وتؤكد  للكربوهيدرات. 

، 60،  200-150ربوهيدرات، البروتين والدهون على أساس )املقررة من الك
(. ويالحظ أن 2005جم/لليوم( على التراتب )عبد القادر وآخرون،    80- 20

للطاقة،  60-50الكربوهيدرات تمثل حوالي   اليومي  % من اجمالي االحتياج 
وملا كان رب التمر يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات فيمكن إدخاله  

 . ادر الطاقة في الوجبات الغذائية اليومية كأحد مص

 التحليل امليكروبي: . 3.3
 ( التحليل امليكروبي لعينات رب التمر املصنع تقليديا وبالطريقة الحديثة 4جدول رقم )

الفطريات والخمائر   (CFU)البكتيريا عينات الرب
    االنوع )مستعمرة( 

 .67x102 5X103 Penicillium sp نور  دقلة

 Nil 2X103 Penicillium sp and Alternaria   Rhodotorulla ي او خضر 
sp 

 Nil 5X103 Penicillium. sp  Cladosporium تاسفرت

 .Nil 2x103 Penicillium sp بكراري 
 .Nil 2x103 Penicillium sp دبس التمر 

)  جدول اليتضح من   )  (4رقم  أنه لم يكن هناك أي تواجد 5والشكل رقم   )
عينات   كل  في  نور للبكتريا  دقلة  العينة  عدا  فيما  التمر  هناك  رب  بينما   ،

البكراري. وتعد   التمر  بكل العينات عدا عينة رب  Penicilliumتواجد لفطر  
عمليتي الغسيل والطبخ التي يتعرض لها التمر اثناء عملية استخالص الرب  

من اعداد البكتريا والخمائر واألعفان. تتفق هذه النتائج مع تقليل  لكافية ل
واخرون،   )االحمر  عليه  تحصل  كان جنس    2004ما    Penicillium(، حيث 

بينما   املبردة،  املخازن  في  حفظت  التي  التمر  عينات  في  تواجد  االكثر 
Aspergillus      العينات الطازجة. كما تم عزل فطر في   و  Alternariaمتواجدا 

Cladosporium  وقد يعزا ظهور   من رب التمر خضراوي وتاسفرت علي التوالي
من   أو  التعبئة  أثناء  املنتج  تلوث  احتمال  إلى  العينات  هذه  في  الفطريات 

خاصة وأن الرب يعبأ في عبوات بالستيكية وهذا يتطلب    العبوات املستعملة
 قبل التعبئة

ً
لها من رب .  تضمنت اجناس الخمائر التي تم عز أن يبرد تماما

عفان جانب األ  ىلإ. حيث تعتبر الخمائر  Rhodotorulla  التمر خضراوي جنس
ع املسئولة  الدقيقة  الكائنات  مجاميع  اهم  وتكون  ن  من  التمور  فساد 

مسئولة عن تكون النكهات غير مرغوبة في ظروف التخزين املختلفة، فهي 
طر  عن  الكربون  اكسيد  وثاني  كحول  الي  السكر  تحول  عن  يق مسئولة 

جية في النكهة بواسطة انواع من الخمائر  يعمليات التخمر مع تغيرات تدر 
للترك املقاومة  في  يذات  السكر  من  املرتفعة  الرب  زات  في  املوجود  املدي 

 (.2004خرون، آحمر و )األ 

 ( 310التخفيف صور توضح نتائج التحليل امليكروبي لعينات رب التمر )عند   :(5الشكل رقم )

 
 دقلة نور رب التمر 

 
 رب التمر خضوري

 
 

 رب التمر تاسفرت 

 
 

 رب التمر البكراري 

 
 دبس التمر

 

 التوصيات. 4
 من خالل النتائج املتحصل عليها من الدراسة، نورد التوصيات التالية: 

وإيجاد  ضرورة   • التمر  برب  الخاصة  الليبية  القياسية  املواصفة  تحديث 
 للمواصفات القياسية اإلقليمية والدولية.مواصفة أكثر تطورا ومواكبة 
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The Scientific Journal of King Faisal University. Basic and Applied Sciences, Volume (21), Issue (2) 

األوعية  • بخصوص  املختلفة  االعالم  وسائل  عبر  التوعية  برامج  تكثيف 
واألدوات املستخدمة في استخالص رب التمر تقليديا وذلك ملا له من أثر في 

 زيادة نسبة املعادن وامللوثات. 
دي كبير التوجه نحو االستثمار األفضل واألمثل لرب التمر كمصدر اقتصا •

كصناعة  األخرى  التحويلية  الصناعات  من  للعديد  خام  مادة  باعتباره 
 العصائر واملشروبات وإنتاج الخل وإنتاج السكريات. 

 ابراز الدور الغذائي واالقتصادي والبيئي للتمور ومنتجاتها بدولة ليبيا. •
التمر ومنتجاته من خالل   • القيمة االقتصادية واملادية والغذائية لرب  رفع 

املنتجات  تط مصافي  إلى  به  للوصول  والحديثة  التقليدية  الصناعات  وير 
 الغذائية.

ليبيا واستقطاب   • في دولة  التمر  القائمة على رب  تنمية وتطوير الصناعات 
 رؤوس األموال املحلية واإلقليمية وتحفيزهم لالستثمار بهذا املجال.

 اخلامتة. 5
دراسة خواص الجودة الكيميائية وامليكروبية ونسب املعادن وامللوثات    تمت

الطاقة لعينات من رب التمر املصنع منزليا بالطرق   املحتوى الكليوحساب  
التقليدية ودبس التمر املصنع بشركة الواحة بنغازي. خلصت الدراسة إلى 

لعينات   الكيميائية  الجودة  خواص  في  واضحة  معنوية  فروقات  رب وجود 
بعض  وأن  والخمائر،  بالفطريات  ملوثة  كانت  العينات  وأن  التمر،  ودبس 
العينات كان بها نسب عالية من عنصري الحديد والزنك وأن كل العينات 
رب   اعتبار  إمكانية  على  الدراسة  أكدت  الثقيلة.  املعادن  من  خالية  كانت 

اليومية وذلك ملا يحتويه من  نسبة    التمر أحد مكونات الوجبات الغذائية 
 عالية من الكربوهيدرات.  

 املؤلفي نبذة عن 
 هاجر محمد صالح عبد للا محمد صالح 
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