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 بدبس التمر لحليب المنكهوالحسية ل الفيزيوكيميائية الخصائص 
 

 2،5عبداهلل محمدالحمدان،  ؛3عبدالرحمن صالحالخليفة، ، 2؛ حسن، بكري حسين1،5محمود جالل قطب األمشيطي، 

 ذية والزراعة، جامعة الملك سعودكرسي تقنيات وتصنيع التمور، كلية علوم األغ1

 ة علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعودقسم الهندسة الزراعية، كلي2

 قسم علوم األغذية والتغذية، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود3

 ، مصر252لزراعية، الدقي، الجيزة معهد بحوث الهندسة ا4

 

اف نكهة ُتضمو محلية المركز المستخلص من التمور كمادة  الدبسإنتاج ستهدفت هذه الدراسة ا :الملخص
لنوعي الحليب الحسية الصفات  ضمنت الدراسةت .عالي القيمة التغذوية حليب البقر وحليب النوقإلى 

العينات المفضلة من إختبارات التقييم الحسي لمشروب حيث تبين أن  ،المنكهين بصنفي دبس التمر
نكهه بدبس التمر ، حليب البقر الم٪15)حليب البقر المنكهه بدبس التمر السكري  كانت الحليب بالدبس

بدبس  ليب اإلبل )النوق( المنكه، ح٪15 بدبس التمر السكري ، حليب اإلبل )النوق( المنكه٪11 الخالص
 المحتوى الرطوبيتبين أن  الخصائص الفيزيوكيميائية للعينات المفضلة بعد دراسةو  .(٪11 التمر الخالص

-12121) ونسبة السكريات الذائبة (119.2-11923) والنشاط المائي ٪11.31. و 331134تراوح بين 
 بارتفاعقيم الكثافة  وانخفضتعلى الترتيب.  (،21223-21353)الهيدروجيني الرقم و  كس(ر ب° 12119

 قيم معامالت اللون األساسيةتراوحت و . (3)جم/سم 11139و  11131 بينتفاوتت درجات الحرارة حيث 
على ( 151222-1313.3) و (.1141-11135-) و b* (.51133-..1223)و *aو *L لكل من
ها دبس يلإ، كانت عينة حليب البقر المضاف لعينات األربعةالتقييم الحسي على ا اختبارومن . الترتيب

 األفضل. ٪11الخالص 
 

 .دبس ،تمر ،حليب ،مشروب ،حسية ،فيزيوكيميائية: كلمات دالة
 
 المقدمة 5

أشجار النخيل في  وتوجدوى العالم، تعد شجرة النخيل واحدة من أقدم أشجار الفاكهة على مست
 والجنوبية وجنوب أوروبا والهند وباكستان الشماليةالشرق األوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من أمريكا 

(Baliga et al., 2011; Al-Qarawi et al., 2003; Al-Shahib and Marshall, 2003) . 
بتحقيق  االهتمامأزمة الغذاء التى تفرض نفسها على العالم الكثير من الدول إلى  تستدعي

األمن الغذائي بكافة الوسائل والطرق التى تحقق ذلك من خالل اإلهتمام بحفظ وتصنيع المنتجات 
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يًا وتحويلها إلى منتجات جديدة تالئم أذواق المستهلكين وتحظى بقبولهم. وتعد الزراعية المتوافره محل
 ،لمهتمين بمجال النخيل والتمورلومصدر للدخل مة جدًا جاتها من الموارد اإلقتصادية المهالتمور ومنت

 تشهده المنطقة العربية وخصوصًا الدول التي تمتلك موارد إقتصادية من الذيالنمو اإلقتصادي مع و 
 تلعب دورًا رئيسًا فى خطط التنمية اإلقتصادية لهذه الدول. قد التمورفإن النفط عائدات 

نتاج التمور وتقدم نتيجة ل الصناعات الغذائية والخبرة  تقنياتتطور زراعة أشجار النخيل وا 
 أهتمت معظم الدول المنتجة للتمور بتحسين وسائل التعبئة فقدالعلمية للعاملين فى هذا المجال، 

المنتجات التحويلية من التمور الفائضة وتمور الدرجة الثانية ومشتقاتها إلغراض وبتطوير ، والتخزين
والخمائر واألعالف والكحول  والمحلياتاالستهالك البشري أو الحيواني أو الصناعي كالدبس والخل 

نتاج العالمي للتمور يعد التمر محصول استراتيجيًا عالميًا حيث تجاوز اإليمكن أن وبالتالي  الطبي.
اإلنتاج أن  إلى تشير آخر اإلحصاءات الرسميةو . (FAO, 2014)  مليون طن سنوياً  12.ما يعادل 
مليون نخلة تنتج ما يربو  53..2مليون طن من التمور من حوالي  1.195السعودي بلغ المحلي 
ستهالكاً  21 صنفًا مختلفًا من التمور منها حوالي 411على   STATS) صنفًا هي األكثر شيوعًا وا 

ولقد اتجهت بعض مصانع التمور حديثًا إلى الصناعات التحويلية المشتقة من التمور مثل  (2016
من متبقيات المشتقة إضافة إلى األعالف الحيوانية والخل  والمحليات الدبسالتمر و  عجينة إنتاج

  .صناعة التمور
في المملكة من أهم قطاعات الصناعات الغذائية وأكثرها  األلبان قطاع صناعة منتجاتعد يو 

نجاحًا نتيجة للدعم المتواصل الذي حظي به هذا القطاع من قبل الدولة خالل العقود األربعة 
 يةاإلستهالكالماضية. وينتج هذا القطاع الصناعي العديد من منتجات األلبان عالية القيمة التغذوية و 

ر وطويل األجل كامل الدسم وقليل الدسم ومنزوع الدسم واللبن الرائب والزبادي مثل الحليب المبست
العديد من منتجات األلبان المنكهة بمستخلصات م إنتاج ت. كذلك يس كريمواللبنة والجبن والزبد واأل

وتعتمد  الفاكهة والمواد المنكهة األخرى مثل الشيكوالته والفراولة والفانيال والكراميل والقهوة وغيرها.
بليون  431اإلنتاج العالمي على حليب البقر الطازج حيث بلغ في العالم العديد من مصانع األلبان 

 .(AOAD, 2015)ألف رأس  493من واقع مليون طن سنويًا  1199سنويًا وبلغ إنتاج المملكة طن 
بسالالتها المختلفة،  اإلبل )النوق(ر فيها جدير بالذكر أن المملكة من أكثر الدول التي تتوافو 

وقد إزداد  .(MEWA, 2014) ألف رأس من اإلبل )النوق( 13.حيث بلغت أعدادها ما يربو على 
حليب اإلبل )النوق( الذي يتميز بقيمته على  بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية اإلقبال

سُتخدمت حيث ا ،(FAO, 2006; Azzeh, 2012) ضاًل عن فوائده الصحية الكبيرةالتغذوية العالية ف
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وفي بعض الحاالت ممزوجة مع ، في مناطق معينة من آسيا وأفريقياألبان اإلبل كعالجات قديمًا 
 والسرطان وحساسية األطعمة مثل داء السكريمتنوعة  أمراضفّعالة في عالج  لكي تكون أبوال اإلبل

 الفيروسية والبكتيرية والطفيلية. ألمراضوالتهاب الكبد الفيروسي ومجموعة أخرى من ا ومرض التوحد
لف طن أ 353121إنتاج المملكة مليون طن سنويًا وبلغ  5 من حليب اإلبل اإلنتاج العالميبلغ و 

 .(AOAD, 2015) من اإلبل ألف رأس 13. منسنويًا 
دبس التمر  الحليب بنكهةفي تصنيع عدد من المنتجات، ومنها  التمور ومشتقاتهااالستفادة من ويمكن 

واأللبان في المملكة والعالم،  التمورمما يساعد في توسع وازدهار تصنيع  نتاجه بصورة تجاريةي لم يسبق إالذ
 .(Hassan, 2008) المدارسوصحي للمستهلكين خاصة ألطفال  تغذويفهذا المنتج يعد مشروب جديد 

حليب ل محليةالدبس المركز المستخلص من التمور كمادة  كمن أهمية هذا البحث في استغاللت
يكون هذا وقد  ،طبيعي عالي القيمة التغذوية. حيث يكون المخلوط الجديد شراب البقر وحليب اإلبل

الموز القهوة والكراميل و والفانيليا و  ةلحليب المتوافر بنكهات الشوكوالتعن ا بديالً وربما  منافساً تج المن
 والتموينات. لمقاصف المدرسية والمطاعم السريعةاوالفراولة والمضاف له السكر في 

وحليب  ن حليب البقرلكل مالتقييم الحسي تحديد الخصائص الفيزيوكيميائية و تهدف هذه الدراسة إلى 
 من صنفين مختلفين من التمور السعودية )سكري وخالص(.المستخلص  دبس التمر المنكهين باإلبل 

 المواد وطرق البحث 2
 المواد 2-5

تم إجراء جميع التجارب فى معمل تصنيع األغذية التابع لقسم الهندسة الزراعية بكلية علوم األغذية 
تم إختيار صنفين من التمور الشائع إنتاجها في و  .والزراعة بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض

تم شراؤهما من أسواق التمور بمدينة و لعربية السعودية وهما تمر السكري، وتمر الخالص. المملكة ا
 النوقتم شراء حليب بقر وحليب و  .لحين إجراء التجارب م5ºالرياض، وحفظهما عند درجة حرارة 

نقله و  .مبردة في أوعيةحفظه وتم  زية المحلية بمدينة الرياض.من األسواق المركمبستر وكامل الدسم 
 لحين إجراء التجارب.وحفظه باردًا معمل المبرد إلى 

 األجهزة وطرق البحث 2-2

 إنتاج دبس التمر
 وتمت عملية الخلط ةكهربائي ةبفرام هفرمعن طريق حضير المعجون الخام لتالتمر الخام تجهيز تم 

 ,.Benjamin et al., 1982, EL-Shaarawy et al) [ماء )وزن/ وزن( : معجون تمر] 215.1بنسبة 

 ,Seitz Pilot Filter Press, Model A20z) لتنقية المخلوطجهاز ترشيح ميكانيكي . وأستخدم (1986
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K150, Germany)   . إستخدام المبخر شبه تم بريكس( °32رف عليه )المتعانتاج دبس التمر إلو
 QVF Teaching system, CTSY EVAPO)الغشاء الصاعد والتدوير الطبيعيذي الصناعي 

RATION Climbing Film and Natural Circulation Eva Porator). 
 التقييم الحسي

سم المبسترة والمحتوية على تم إجراء التقييم الحسي على عينات حليب البقر واإلبل )النوق( كاملة الد
من صنفين من دبس التمر )سكري  )وزن/وزن( ٪21، ٪15، ٪11، ٪5تركيزات مختلفة )

 point structured Hedonic-9)وخالص(، بإستخدام طريقة المقياس الهيدوني ذي النقاط التسعة 

Scale) (Larmond, 1977; Daroub et al., 2010; Nicolas et al., 2010; Lim, 2011; Navarro, 

والقوام واللون والقبول العام للمنتج، وذلك من  ائحةالطعم والر  وتضمنت االختبارات الحسية .(2013
درجات )يعجبني إلى أقصى حد( وهي أعلى درجات التقييم  9األعجاب والمدرج ما بين  اختبار درجة

الحسي إلى درجة واحدة )أكرهه إلى أقصى حد( وهي أدنى درجات التقييم الحسي. وبلغ عدد 
مقيمًا من أساتذة ومنسوبي  31المقييمين )المحكمين( في كل تجربة من تجارب التقييم الحسي 

س والدراسات العليا بقسمي الهندسة الزراعية وعلوم األغذية والتغذية بكلية علوم وطالب البكالوريو 
 األغذية والزراعة بجامعة الملك سعود.

 الحليب بالدبس  إنتاج 
ب اإلبل لكل من حليب البقر وحلي ٪15نسب الخلط تم تحضير إختبارات التقييم الحسي بناًء على 

تم ولتثبيط النشاط األنزيمي  .حليب اإلبل بدبس الخالصلكل من حليب البقر و  ٪11بدبس السكري و
. وذلك عن طريق (Dalim et al., 2012)ق ائدق 5م لمدة °35درجة حرارة عند المخلوط  تسخين

توزيع درجات حيث يتم . (Kenwood, KM070 Series, United Kingdom)إستخدام جهاز التسخين 
صبح المخلوط جاهزًا وي ،يتم وقف الجهاز أتوماتيكياً ثم فى الوعاء داخل المخلوط حرارة التسخين 

لتسريع عملية  وذلك ،لنقله إلى الحمام المائي لتبريده بإستخدام قطع الثلج الذائبة فى الحمام المائي
في  م°5عند درجة حرارة  يحفظ بارداً وبعد ذلك  م.°5إنخفاض درجة حرارة المخلوط إلى درجة حرارة 

وبذلك يكون جاهز إلجراء أختبار التقييم . (Cofrimell+Coldream 2 M, Italy) خالط خاص
 الحسي.

  الخصائص الفيزيوكيميائية
طبقًا لجمعية الكيميائين لمشروب الحليب بالدبس  الطريقة القياسية لقياس المحتوى الرطوبي استخدمت

 Heraeus VT)وذلك بإستخدام فرن تجفيف مزود بنظام تفريغ  ،(AOAC, 2005)ن يالمحللين الرسمي



 51 والحسية للحليب المنكه بدبس التمر الخصائص الفيزيوكيميائية  

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 11, No. 1&2;2017 

6025, Instruments Vacutherm, Germany) م وضغط تفريغ °31ذلك عند درجة حرارة كان . و
 .Aqualab, Model Series3, Decagon Derices, inc)أستخدم جهازو ساعة.  .4ملي بار لمدة  211

Pullman, Washington 99163, U.S.A.)  م.°25عند درجة حرارة الغرفة لقياس النشاط المائي 
وذلك  ،م(°1.إلى  5من عند درجات حرارة مختلفة )لمشروب الحليب بالدبس الكثافة قياس تم 

 ,ANTON PAAR, Density Meter)ر المتقدم لقياس الكثافة للسوائلباستخدام جهاز آنتون با

DMA4100M, Anton Paar Gmbh, Graz, Austria.). 
 ,Jenway, Model 3510)م جهاز استخدابلمشروب الحليب بالدبس الهيدروجيني  الرقمتم قياس 

pH Meter, Desigend and Manfucturred in the U.K.) 1111± . بدقة قياس. 
تم تقدير قياس المواد الصلبة الذائبة لمشروب الحليب بالدبس بإستخدام جهاز الرفراكتومتر 

(ABBA 5 (code 44-501), Refractometer, Bellingham+ Stanleyltd (BS). Jena, Germany) .
 .م(25ºعند درجة حرارة المعمل )

م جهاز استخدابمشروب الحليب بالدبس ل (*L*, a*, b)تقدير معامالت اللون األساسية تم 
 ،(Color Flex, Model No.45/0, Hunter Associates Laboratory. Inc., VA, USA)تقدير اللون 

وتتفاوت بين القيمة صفر للون  .العتمة / أو النصوعبيضاض االعن مدى تعبر  L*اللون قيمة حيث 
وتتفاوت قيمتها  خضرارحمرار/اإلعبر عن اإلت a*اللون وقيمة ، للون األبيض  111األسود والقيمة 

وتتفاوت  رقةالز صفرار/عبر عن اإلوالتي ت b*اللون وقيمة ، لإلحمرار 111و لإلخضرار  111-بين 
*(تعبر  ا، كملإلصفرار 111و للزرقة  111 -بين قيمتها 

0, b*
0, a*

0(L يمكن . و عند الزمن صفر
 Total color) التعبير عن اللون بمعامالت مشتقة من قيم اللون األساسية وهي فرق اللون الكلي

difference)  (ΔE)  تدرج اللون زاوية و(Hue angle) اللون( )شدة ونصاعة وتشبع اللون (Chroma) 
والتي يتم حسابها رياضيًا من . (BI)  (Browning index)سمرار( )دليل اإل ومؤشر التحول البني
 .)Maskan(2001 ,المعادالت التالية: 

  5.022   baChroma        (1) 

       (2) 
  

17.0

31.0100 


x
BI       (3) 
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 اإلحصائي التحليل 2-3

أسلوب التحليل الوصفي عن طريق  باستخدام عليها المتحصل للبيانات اإلحصائي التحليل أجري
تحليل التباين الثنائي لتحليل بيانات وأسلوب  واإلنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطاتقياس 

على اختبار مربع  بناءً ة حيث تتماثل الوحدات التجريبية لتعشيالتجارب العاملية وفقًا لتصميم تام ا
 .(P0.05)المعنوية  مستوىو  (LSD)الفرق األقل 

 
 والمناقشة النتائج 3
  الخصائص الفيزيوكيميائية 3-5

للعينات المفضلة األربعة )حليب البقر المنكه بدبس  الخصائص الفيزيوكيميائية اشتملت
(، حليب النوق المنكه ٪11بقر المنكه بدبس التمر خالص)(، حليب ال٪15التمر سكري )

( على المحتوى ٪11نوق المنكه بدبس التمر خالص )(، حليب ال٪15بدبس التمر سكري)
الرطوبي والنشاط المائي ونسبة السكريات الذائبة وتركيز األس الهيدروجيني. النتائج للعينات 

نحراف ( كقيم متوسطة 1ي الجدول )المفضلة األربعة لمشروب الحليب بالدبس مبينة ف وا 
( أن المحتوى 1وتحليل تباين للقيم بين العينات األربعة. وتبين نتائج جدول )معياري 

مقارنة بالعينات الثالثة أعلى نوق المنكه بدبس التمر خالص كان الالرطوبي لحليب 
بدبس التمر  الهيدروجيني لحليب البقر المنكه والرقماألخرى في حين أن النشاط المائي 

نسبة وهناك فروقات معنوية في  .مقارنة بالعينات الثالثة األخرىاألعلى الخالص كان هو 
، 12121، 15195للعينات األربعة لمشروب الحليب بالدبس حيث كانت السكريات الذائبة 

 ,Joel) ،، وذلك على الترتيبم°25بركس( عند درجة حرارة الغرفة )12122°، 12119

2009; Ramirez, 2011; P. Werry, 1984)،  أما القيم المتوسطة للمحتوى الرطوبي والنشاط
بس فقد أظهرت وجود فروقات المائي للعينات المفضلة األربعة لمشروب الحليب بالد

 .الهيدروجيني الرقمفي متوسط قيم  ، وكذلك هناك فروقات معنويةمعنوية
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المحتوى الرطوبي والنشاط المائي ونسبة السكريات الذائبة والرقم الهيدروجيني لمشروب  (:1جدول )
 .لتمرحليب البقر وحليب اإلبل المنكهين بدبس ا

 المشروب نوع
 المفضل

المحتوى الرطوبي 
نسبة السكريات  النشاط المائي )٪(

 (° Brix) بة الذائ
الرقم الهيدروجيني 

(pH) 
 بقر سكري

 11119±ب21533 11131±ب15195 11114±ب11933 11133±د331134 (15٪)
بقر خالص 

 11152±أ21223 11113±د12121 11112±أ119.2 11225±ب11215. (11٪)
نوق سكري 

 11115±ج21353 11111±أ12119 11113±ج11923 11154±ج331.11 (15٪)
نوق خالص 

 .1111±ب21535 11111±ج12122 11111±ب11933 12221±أ11.31. (11٪)
  األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى أن متوسط الخاصية مختلف معنويًا بناًء على

  .(P0.05)المعنوية  ومستوى (LSD)األقل مربع الفرق اختبار 

 

 الكثافة
لمنكه بدبس التمر سكري حليب البقر ا]الكثافة للعينات المفضلة األربعة تم الحصول على قيم 

(، حليب النوق المنكه بدبس التمر ٪11(، حليب البقر المنكه بدبس التمر خالص)15٪)
م. °1.-5فى حدود درجات الحرارة  [(٪11نوق المنكه بدبس التمر خالص )(، حليب ال٪15سكري)

( 2نة في جدول )مبيللكثافة  ونتائج تحليل التباين واإلنحراف المعياري القيم التجريبية المتوسطة
وقد إنخفضت قيم الكثافة للعينات المفضلة األربعة لمشروب الحليب بالدبس بداللة درجة الحرارة. 

إلى   11133ها من م تفاوتت قيم°1.-5التجربة  بزيادة درجة الحرارة. ففي حدود درجات حرارة
 11132إلى  .1112ومن  11141إلى   11139ومن  1.131إلى  11123  منو   11141

لكثافة على الترتيب. ويبين الجدول وجود إختالفات معنوية في جميع القيم المتوسطة  (3سم/م)ج
تم مواءمة النتائج و  عند جميع درجات الحرارة.العينات المفضلة األربعة لمشروب الحليب بالدبس 

بداللة  بسبالخاصية للعينات المفضلة األربعة لمشروب الحليب بالدالتجريبية بمعادلة خطية للتنبؤ 
وألهمية . R)2 (وقيم معامل اإلرتباطالخطية ( ثوابت المعادلة 3درجة الحرارة. ويبين جدول )

مع درجة عالقة تغير قيم الكثافة يبين ( 1ن الشكل )فإالمعامالت الحرارية من بسترة وتبريد وتعبئة 
ويرجع إنخفاض قيم . .(Souza, 2009)سبالدبللعينات المفضلة األربعة لمشروب الحليب الحرارة 
الذي يزيد عند التسخين المشروب التمدد الحاصل في  إلىبزيادة درجة الحرارة للمشروب  الكثافة
فذلك فعندما تكون هذه القوى قوية على الكثافة، القوى الرابطة بين الجزيئات ثر مقدار كما بؤ . الحجم
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لجزيئات وهذا يجعل الكثافة عالية والعكس صحيح فبزيادة درجة بين ا اً قوي اً ن هناك ترابطأيعني 
. الحرارة تكون القوى الرابطة ضعيفة وهذا يؤدي إلى تباعد الجزيئات فتكون الكثافة قليلة

(Greenwood et al., 1997; Shell et al., 2002; Perlman, 2016; Zumdahl et al., 2013; 

Loething et al., 2001). 
 

( في الحدود من 3واإلنحراف المعياري وتحليل التباين للكثافة )جم/سم القيم المتوسطة (:2جدول )
 وحليب اإلبل )النوق( المنكهين بدبس التمر. م لمشروب حليب البقر°1.م إلى 5°
درجة الحرارة 

 م()°
 بقر سكري

(15٪) 
 بقر خالص

(11٪) 
 نوق سكري

(15٪) 
 نوق خالص

(11٪) 
5 

 11133ب
±41432×11-5 

 11123د
±5195.×11-4 

 11139أ

±31951×11-4 
 .1112ج

±91194×11-4 
11 

 11132ب
±51433×11-5 

 11122د
±51433×11-5 

 .1113أ
±11111 

 .1112ج
±11111 

 11111±ب11131 25
 11153د

±41432×11-5 
 11134أ

±11111 
 11123ج

±11111 
 11111±ب11124 41

 11151د
±21511×11-4 

 11123أ
±41432×11-5 

 11152ج
±11111 

 11111±ب11154 21
 11141د

±41432×11-5 
 11153أ

±11111 
 11142ج

±11314×11-4 
.1 

 11141أ
±11111 

 11131ج
±212.3×11-4 

 11141أ
±11122×11-3 

 11132ب

±31311×11-4 
  أن متوسط الخاصية مختلف معنويًا  صف للخاصية تشير إلىاألحرف غير المتشابهة في كل

 .(P0.05)المعنوية  ومستوى (LSD)األقل مربع الفرق بناًء على اختبار 
 

في الحدود  (T)حرارة (. قيم الثوابت ومعامل اإلرتباط لمعادلة التنبؤ بالكثافة بداللة درجة ال3جدول )
 م لمشروب حليب البقر وحليب النوق المنكهين بدبس تمر سكري وخالص.°1.م إلى °5من 

 المفضل نوع المشروب  = a T + b معامل اإلرتباط 
2R b a 

 ..119 111115- 111.1 (٪15بقر سكري)
 119.5 111114- 11123 (٪11بقر خالص )
 11931 111115- 111.4 (٪15نوق سكري )
 11935 111115- 11132 (٪11نوق خالص )
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 ( العالقة بين الكثافة ودرجة الحرارة لمشروب الحليب بالدبس1)شكل 
 

 اللون
لنتائج التي تم الحصول ل القيم المتوسطة واإلنحراف المعياري وتحليل التباين (4يوضح الجدول )

والمشتقة )شدة اللون وزاوية تدرج اللون ومعامل اإلسمرار(   (*L* , a* , b) ةاألساسياللون  لقيمعليها 
(، حليب ٪15حليب البقر المنكه بدبس التمر سكري )للعينات األربعة ] م°25الغرفة حرارة  درجةعند 

(، حليب ٪15) (، حليب النوق المنكه بدبس التمر سكري٪11) البقر المنكه بدبس التمر خالص
 .b*  .2112و *aو *L األساسية  وكانت قيم اللون. [(٪11ه بدبس التمر خالص )النوق المنك

 31.33.، و151222و 11339و 51133.، 1313.3و 11135-و 1223..، 131991و .1113و
على الترتيب. وبينت نتائج تحليل التباين لمقارنة نتائج للعينات األربعة المفضلة  141444و .1141و

قيم ينات المفضلة األربعة لمشروب الحليب بالدبس وجود فروقات معنوية في اللون األساسية للعقيم 
 اللون األساسية.

 (Hue angle)وزاوية تدرج اللون  (Chroma)واشتملت معامالت اللون المشتقة على شدة اللون 
 1313.3، 131342و  531434و 131991، حيث كانت قيمها مساوية (BI) دليل اإلسمرارومؤشر 

لحليب  131.95و 531134و 141451، 191231و 531114و 151223، 151915و 531422-و
(، حليب ٪11(، حليب البقر المنكه بدبس التمر خالص)٪15البقر المنكه بدبس التمر سكري )
( على ٪11(، حليب النوق المنكه بدبس التمر خالص )٪15النوق المنكه بدبس التمر سكري)

  الترتيب.
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اللون األساسية والمشتقة لقيم  القيم المتوسطة واإلنحراف المعياري ونتائج تحليل التباين (:4جدول )

 لمشروب الحليب بالدبس.

 صنف
 المشروب

 اللـــــون المشـــــتقة معامالت ـيةاألســاســــ اللــــون قيم

b* a* L* شدة اللون 
Chroma 

زاوية تدرج 
 اللون

Hue Angle 

دليل 
 األسمرار

BI 
ر سكري بق
(15٪) 

ج131991
 

±11244 
ج.1113

 

±11121 
ج.2112.

 

±11223 
 ج131991

±11244 
أ531434

 

±11124 
ج131342

 

±11412 
بقر خالص 

(11٪) 
د1313.3

 

±11213 
د11135-

 

±11112 
أ1223..

 

±11123 
د1313.3

 

±11213 
-531422 

 .1111±د
د151915

 

±11314 
نوق سكري 

(15٪) 
أ151222

 

±11112 
ب11339

 

±11113 
د1133.5

 

±11124 
أ151223

 

±11112 
ب531114

 

±11113 
أ191231

 

±1112. 
 نوق خالص

(11٪) 
ب141444

 

±1115. 
أ.1141

 

±11112 
ب31.33.

 

±11124 
ب141451

 

±1115. 
ج531134

 

±11112 
ب131.95

 

±111.2 
 على  توسط الخاصية مختلف معنويًا بناءً األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى أن م

 .(P0.05)المعنوية ومستوى  (LSD)األقل ع الفرق مرباختبار 
 

اللون المشتقة لشدة اللون وزاوية تدرج اللون ومؤشر قيم بينت نتائج تحليل التباين لمقارنة نتائج 
حيث  للعينات األربعة لمشروب الحليب بالدبس وجود فروقات معنوية )دليل اإلسمرار( التحول البني

لعينات مقارنة بقيم دليل اإلسمرار بالدبس لعينات حليب النوق ار إرتفاع قيم دليل اإلسمر يالحظ 
 . بالدبس البقرحليب 

  التقييم الحسي
وحليب اإلبل والقوام واللون والقبول العام  لعينات حليب البقر والرائحة التقييم الحسي للطعم أجري 

، ٪15، ٪11، ٪5لدبس )من ابنسب إضافات مختلفة  المنكه بدبس السكري وبدبس الخالص
وتوضح نتائج التقييم الحسي  (..( و)3( و)2( و)5مبينة في الجداول )والنتائج  .)وزن/وزن( 21٪

كانت األعلى  ٪15( لحليب البقر المنكه بدبس السكري أن نسبة إضافة الدبس 5في جدول )
إضافة عدا اللون، بينما كانت نسبة لجميع الصفات التي تم تقييمها تفضياًل في درجات التقييم 

األدنى في درجات التقييم لجميع الصفات عدا اللون. ولم تشر النتائج إلى وجود فروق  ٪5الدبس 
)وزن/وزن(.  ٪21، ٪15، ٪11إحصائية معنوية في القبول العام واللون لنسب إضافة الدبس 
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إلى ( نتائج التقييم الحسي التي تشير 2لمشروب حليب البقر المنكه بدبس الخالص فيبين جدول )و 
على عينات النسب األخرى إلضافة الدبس.  ٪11تفضيل عينات إضافة دبس الخالص بنسبة 

( نتائج التقييم الحسي لمشروب حليب اإلبل بدبس تمر السكري عند تركيزات 3ويبين جدول )
 (P0.05)عدم وجود فروق معنوية عند مستوى المعنوية  ومعمختلفة لنسبة إضافة الدبس للحليب. 

، (وزن/وزن) ٪21 ،٪15 ،٪11والقوام والقبول العام لتركيزات إضافة الدبس والرائحة طعم في قيم ال
 لعتمةأما  .٪15والقوام والقبول العام كانت األعلى لنسبة إضافة الدبس والرائحة قيم الطعم  فإن
عة، في جميع العينات األرب (P0.05)عند مستوى المعنوية  ون فلم تكن هنالك أي فروق معنوية للا

 .٪11أن القيمة المتوسطة األعلى للتفضيل كانت لنسبة إضافة الدبس  إلى وتشير النتائج
لمشروب حليب اإلبل بدبس الخالص عند تركيزات مختلفة لنسبة إضافة الدبس للحليب فإن نتائج و 

كانت  ٪11(، حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إضافة الدبس .التقييم الحسي موضحة في جدول )
 (P0.05)ضلة من ناحية القبول العام ولم تكن هنالك أي فروق معنوية عند مستوى المعنوية المف

 ،٪11والقوام واللون لعينات نسب إضافة الدبس والرائحة للقيم المتوسطة للقبول العام والطعم 
 .(وزن/وزن) 21٪ ،15٪

 

 بدبس السكري.(. نتائج التحليل اإلحصائي للتقييم الحسي لمشروب حليب البقر 5جدول )
ضافة نسبة إ

 القبول العام اللون القوام الرائحة الطعم الدبس )٪(

5 
 21133ج

±1119. 
 21111 ج

±11145 
 21323ب

±11223 
 31511 أ

± 11333 
 21233ب

± 11114 
11 31523 

 11112±ب
 21333ب

±1114. 
 31311أب

±11.33 
 31533 أ

± 11911 
 31123أ

±119.1 
15 

 31333 أ
±11.2. 

 31433أ
±11125 

 31423أ
±11911 

 31323 أ
±1 11.5 

 31523أ
±11194 

21 31111 
 .1134±ب

 31211ب
±11349 

 31223ب
±11221 

 31433 أ
±1123. 

 31211أ
±11324 

 توسط الخاصية مختلف معنويًا األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى أن م
 .(P0.05)المعنوية ومستوى  (LSD)األقل مربع الفرق على اختبار  بناءً 
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 (. نتائج التحليل اإلحصائي للتقييم الحسي لمشروب حليب البقر بدبس الخالص.2جدول )

ضافة نسبة إ
 القبول العام اللون القوام الرائحة الطعم الدبس )٪(

5 
 21111 ج

 ±111.5 
 21111 ب

 ±11213 
 21911 ب

 ±11213 
 31411 أب

 ±11221 
 21333 ج

 ±11213 
11 

 31433 أ
 ±11935 

 31233 أ
 ±11133 

 31211 أ
 ±11331 

 31211 أ
 ±11.14 

 31433 أ
 ±11.5. 

15 
 31133 أب

 ±1111. 
 31111 أ

 ±11943 
 31333 أب

 ±11311 
 21911 ب ج

 ±11192 
 31133 أب

 ±1192. 
21 

 21223 ب ج
 ±11512 

 314.3 أ
 ±11153 

 31211 أب
 ±11122 

 21311 ج
 ±1132. 

 21323 ب ج
 ±11315 

 ابهة في كل عمود تشير إلى أن متوسط الخاصية مختلف معنويًا األحرف غير المتش
 .(P0.05)المعنوية ومستوى  (LSD)األقل مربع الفرق على اختبار  اءً بن

 

 

 (. نتائج التحليل اإلحصائي للتقييم الحسي لمشروب حليب اإلبل بدبس السكري.3جدول )

ضافة نسبة إ
 العام القبول اللون القوام الرائحة الطعم الدبس )٪(

5 
 51223 ب

 ±11521 
 51333 ب

 ±11534 
 51311 ب

 ±11.13 
 31311 أ

 ±11211 
 51333 ب

 ±11213 
11 

 31111 أ
 ±11114 

 31111 أ
 ±11145 

 21.23 أ
 ±11224 

 31533 أ
 ±11123 

 21923 أ
 ±11213 

15 
 31523 أ

 ±11.9. 
 31133 أ

 ±11133 
 31333 أ

 ±11121 
 31133 أ

 ±11512 
 31323 أ

 ±1119. 
21 

 31223 أ
 ±11212 

 31123 أ
 ±11143 

 31133 أ
 ±11933 

 31233 أ
 ±11251 

 31311 أ
 ±1132. 

 توسط الخاصية مختلف معنويًا بناءً األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى أن م 
 .(P0.05)المعنوية ومستوى  (LSD)األقل مربع الفرق على اختبار 
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 حصائي للتقييم الحسي لمشروب حليب اإلبل بدبس الخالص.(. نتائج التحليل اإل.جدول )

ضافة نسبة إ
 القبول العام اللون القوام الرائحة الطعم الدبس )٪(

5 
 21111 ب

 ±11329 
 21223 ب

 ±11213 
 31111 أ

 ±11322 
 31223 أ

 ±11229 
 21223 ب

 ±11552 
11 

 31233 أ
 ±11112 

 21.33 أ ب
 ±11222 

 31123 أ
 ±11323 

 31233 أ ب
±1 11.5 

 31233 أ
 ±1114 

15 
 31133 أ

 ±1111. 
 31311 أ

 ±11155 
 31323 أ

 ±1119. 
 31333 أ ب

 ±11193 
 31211 أ

 ±11993 
21 

 31133 أ
 ±11933 

 31133 أ
 ±11112 

 21.11 أ
 ±11215 

 31133 ب
 ±11521 

 31111 أ
 ±11943 

 ختلف معنويًا بناءً توسط الخاصية ماألحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى أن م 
 .(P0.05)المعنوية ومستوى  (LSD)األقل مربع الفرق على اختبار 

 

ومن نتائج التقييم الحسي لمشروبي حليب البقر بدبس السكري والخالص ومشروبي 
حليب اإلبل بدبس السكري والخالص عند تركيزات مختلفة لنسبة إضافة الدبس للحليب، فإن 

( ٪15ن قبل المحكمين كانت مشروب حليب البقر بدبس السكري )العينات األربعة المفضلة م
( ٪15( ومشروب حليب اإلبل بدبس السكري )٪11ومشروب حليب البقر بدبس الخالص )
(. وقد تم إجراء تقييم إضافي للعينات األربعة ٪11ومشروب حليب اإلبل بدبس الخالص )

(. ولقد حاز مشروب حليب البقر 9 المفضلة من قبل المحكمين لترتيبها حسب أفضليتها )جدول
( في ٪15( المرتبة األولى، وتبعه مشروب حليب البقر بدبس السكري )٪11بدبس الخالص )

( في المرتبة الثالثة، وأخيرًا مشروب ٪15المرتبة الثانية، ثم مشروب حليب اإلبل بدبس السكري )
 ( في المرتبة الرابعة. ٪11حليب اإلبل بدبس الخالص )
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(. نتائج التحليل اإلحصائي للتقييم الحسي للعينات المفضلة األربعة لمشروب 9جدول )
 الحليب البقر وحليب اإلبل )النوق( المنكهين بدبس تمر سكري وخالص.

 القبول العام اللون القوام الرائحة الطعم العينة
بقر 
 (٪15سكري)

 31123 أ 
 ±11944 

  31133 أب
± 11911 

  31333 أ
± 11115 

  21933 أ
± 11115 

  21.23 أب
± 11933 

بقر خالص 
(11٪) 

  31211 أ
± 111.2 

  31333 ب
± 1112. 

  31423 أ
± 11331 

  31223 أ
± 1125. 

 31211 أ

 ± 11993 
نوق سكري 

(15٪) 

  21.23 أ
± 11531 

  21533 ب ج
± 11255 

 31411 أب

 ± 113. 
  21933 أ

± 11143 
  21333 أب

± 11311 
نوق خالص 

(11٪) 

 51.11 ب

 ± 11411 
  21123 ج

± 11513 
  21.23 ب

± 11123 
 21.23 أ

 ± 11333 
  21333 ب

± 11521 
 توسط الخاصية مختلف معنويًا األحرف غير المتشابهة في كل عمود تشير إلى أن م

 .(P0.05)المعنوية ومستوى  (LSD)األقل مربع الفرق على اختبار  بناءً 

 

 التوصياتاالستنتاجات و 
حليب البقر  يليهفضل األ( ٪11ضافة الدبس إلمنكه بدبس التمر الخالص )نسبة حليب البقر ا كان

المنكه بدبس التمر حليب اإلبل  لسكري وأخيراً ا المنكه بدبسالسكري ثم حليب اإلبل المنكه بدبس 
 لخالص.ا

دراسات الجدوى الفنية واإلقتصادية الالزم إجراؤها في إعداد هذه الدراسة يمكن االستفادة من و 
ستخدام نظم ادبس التمر على مستوى صناعي بو  حليب النوقمخلوط كل من حليب البقر و  نتاجإل

 وتقنيات اإلنتاج الحديثة.
 وتقدير شكر
 الملك جامعة العلمي، البحث لعمادة العميق شكرنا عن نعرب أن نود والتقدير االحترام خالص مع

لكرسي وكذك الشكر  المالي للدعم اعةوالزر  األغذية علوم كلية الزراعية، البحوث ومركز سعود،
 تقنيات وتصنيع التمور على دعمه.
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Abstract: The importance of this research is the production of concentrated Dibbs derived from dates as a 

sweetener and flavoring substance added to fresh cow's milk and camel milk.  

The study aimed for assessing the physiochemical and sensory characteristics of milk-based drink 

flavored with natural date syrup (Dibbs). Four types of Dibbs milk drink, namely: cow's milk flavored with 

15% (w/w) Sukkari date debs, cow's milk flavored with 10% (w/w) Khlass date Dibbs, camel milk flavored 

with 15% (w/w) Sukkari date Dibbs and camel milk flavored with 10% (w/w) Khlass date Dibbs. The mean 

values of moisture content, water activity, total soluble solids and the pH of the four Dibbs flavored milk 

drinks at room temperature ranged from 77.134 to 80.831 (% w.b.), 0.963 to 0.982, 12.61 to 16.09 (°Brix) 

and 6.353 to 6.663, respectively. The density values of the Dibbs flavored milk drinks decreased with 

temperature and ranged from 1.030 to 1.079 g cm-3. Predictive equations for the density as a function of 

temperature adequately fitted the experimental density data, with high correlation coefficients (R2). The 

mean values of the basic color parameters L*, a* and b* and the derived color parameters (Chroma, hue 

angle and browning index) were close for all tested drinks. The parameters L*, a* and b* varied in the 

range of 85.133 to 88.667, -0.075 to 0.418 and 13.383 to 15.267, respectively. The sensory evaluation of 

the four milk drinks flavored with debs revealed that the best sample is the cow's milk flavored with 10% 

(w/w) Khlass date Dibbs. 
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