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 المقدمة

                                                          ستتتبب   تتت  اقيتتت  أ  العرتتتك ن  اقلتتترا   تتتخ            0444                                     عرفتتتش ارتتتنخي اقبل تتت    تتت       

                                                                                                           اقيتتتتاالو اال ت الرعاتتتتخييخ   يتتتتتخ الع تتتتر اقتتتتتاالو اقلر تتتت  نيتتتتت   بتتتتخال  ريايتتتتتخ       

                                                                                                       قاتتتنرل اقبل تتت  ايي تتتب يستتت خم أاب تتتب  ا عيخع تتتب   رام تتتب ق ار تتتخ   تتتكي يتتتخ        

       قلغذاء

                                  هناك عدة آراء حول أصل النخيل منها  

                                                                       ي  تتتتو التتت  اقبل تتت  اقشابتتتتب اقيبعاتتترل فتتت  اقيب رتتتتب                                   ا  رل تتت  اقعيتتتر ار تتتك    - 1

                                                        اقاا لب   و غر   اق بك   شي اق بخيي رع نب الفرل  يام ب .

                                                                                            اقتتتراي اال:تتتر ل ا  اقبل تتت  يتتت  ارتتتنخي  هاتتت ب  رع نتتتب قلع نتتت و اق   لتتت       - 2

                                                                                            اقيستتتعير  تتت و يتتتذع اقمتتتر م علتتتع  تتتكا اقل تتتاي ستتتخعك علتتتع اانتتتخأ يتتتذا   

                                           ععيتتخأ عل تت  يرتت  قتت  ال تتر علتتع                                                         اقبتتام  تتو اقبل تت   يتتذا اال تتر ال اي تتو  اال    

                          ير   خقب اقاها ب ق ك اال   ع      رل  اق

 

 actyliferaD   Phoenix                                                 رللب اقعير                                         

   Sylvestris            Phoenix                                               رللب اقس ر                                     

   Canariensis            Phoenix                                           رللب اق بخيي )زابب(                        

 

                النخلة والتاريخ

                                                     ستتتتتتبب  .   يتتتتتتخ ا  رتتتتتترالب هيتتتتتتايا         0444                                         عرفتتتتتتش فتتتتتت   خ تتتتتت   بتتتتتتذ  - 1

                           :  ش س ع  ااأ  ب خ قلبل  .

                                                                                                    فتتتت  اياتتتتك  استتتتعلي   تتتتذ م اقبللتتتتب فتتتت   بتتتتخء اقيلخ تتتتك  يتتتتخ ستتتتي ش اي      - 2

                                سا ر  غخ ب اقبل   ق  رل رل ل خ.

        اقيا ع.                       .  ه ث اسعلك ش ف  قف       3244                عرفش ف    ر سبب  - 3

 قسم علوم االغذية 
 المادة : صناعة التمور والسكر 

 الجزء النظري 

 المرحلة الثالثة
 المحاضرة االولى 

 م.م ابراهيم فوزي كسار 
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            يلرفتتتتب       1611                                                                             فتتتت  اقي ستتتت ش زيعتتتتش ارتتتتنخي اقبل تتتت   تتتتو اق تتتتذ ي ستتتتبب    - 0

                                       (  تتتتتم:اا  تتتتتو اقف ب ر تتتتت و   Phoenix                                                    اهتتتتتك اقي تتتتتخ راو االستتتتت  اق ارتتتتتخر  )   

( Phoenicia ( ليتتتتتتتتتب   )                   Dactylic     يتتتتتتتتت   اتتتتتتتتتعرب  تتتتتتتتتو  ) أا ع لتتتتتتتتت                                                            

( Dachel. اقل راب االل   اقع   لب  االل ع )                                  

                                      يركستتتتتب )اقرتتتتترا   االرن تتتتت                                                                             تتتتتك  يأ ا تتتتتر اقبل تتتتت  فتتتتت  اق عتتتتت  اقستتتتتيخ اب اق     

                                                              (  تتترل فتتت  اقرتتترا   يتتتخ ا تتتر  فتتت  االهخأاتتتث        26                                         اقعتتتايال( فرتتتك ا تتتر اقبل تتت  )  

         اقالراء.         خئك                    اقب ااب اقارافب  ف  

         هعتتتع     32                                                                                             بيتتتا ارتتتنخي اقبل تتت  فتتت   تتتخيل استتت خ ا عتتتكا   تتتو رتتتيخت :تتت  عتتتر          

                                                                                 اي ا عتتتكاأ  تتتو  ر تتتاا فتتت  اقلتتترا  هعتتتع ه فتتتخ فتتت  فلستتت  و           33              :تتت  عتتتر   

                           يتت  اقيب رتتب اقاه تتكل              استت خر خ                                                 افرار تتخ ن تتخ فتت   تتخيل ا ي تتخ  لع تتر                               بيتتا فتت   تتخيل  

                                                                                                        اقعتت  اتتشيم   تتخ اقبل تت  علتتع ر تتخ   نتتخيي ا تتخ فتت  ا را  تتخ ف تتشيم اقبل تت  فتت             

                   الاب  خق فاير خ .

 

   

                  اقتتتع اقنتتتب    Palmaceae                    اقتتتع اقلخئلتتتب    Palme                                     ابعيتتت  اقبل تتت  اقتتتع اقر  تتتب    

Phoenix     اقبل   اقيلر ف ف    أرخ                          Phoenix      Dactylifera  .  

                                                            ي  رنرل ق خ سخ  الاالب  سعر   اس اار  اقا    يعلئب  للكل .  

                                                                                                       اال يا  )اقستتتتتلف(    تتتتترل  ر  تتتتتب ق تتتتتخ ستتتتتاا  استتتتتيع )اقنراتتتتتكل(   يارتتتتتخ        

              سيع اقلاص .

     134-  14                                                              ستتتتبب ب  ا لتتتتس عتتتتكأ اقستتتتلفخ  فتتتت  اقبللتتتتب        6- 3                              لتتتت س اقستتتتلفب  تتتتو     

                                     اتتتتب التتتتاا    تتتتو  بع تتتتف خ                                          اقلتتتتاص ستتتت ف ب اقاتتتت      ا 3- 2                    ستتتتلفب  الاق تتتتخ 

                                                           خ نخع س   خ اقللاي  اقبللب مبخئ ب اقيس و  مبخئ ب اقنب  .

               ررا تتخ     3ب1                                                                                  قلبللتتب  تتذي ع تتخيل عتتو  خعتتكل   كاتتب غتتخئر فتت  االي  اقتتع  تتكا            

                                                                                                      التتترن  ب تتتخ  نياعتتتخ  ق ف تتتب    فتتتب  تتتو اقنتتتذ ي  يعتتتك افر تتتخ فتتت   تتتخالو االي       

                                      تتتتث التتتتاا   هعتتتتع امتتتتي                                                                       اقنتتتتذي اقا تتتتكي قلب عتتتتب اق تتتتغ رل )اق خي تتتتب( ال ال  

                                                                                                 علخ  عبتتتت   خقنتتتتذ ي اقلر تتتت ب  فتتتت  اقبلتتتت  اق تتتتخقس ا تتتتا  اقنتتتتذي  ستتتتيش         ستتتت   ا

                                                                                                   االلتتت ع ايعتتتك ارعاتتتخي اقنتتتذ ي فتتت  اقعر تتتب اقتتتع  ستتتخفخ    تتتات ا   ر تتتر هستتت     



3 
 

                                                                                                     عيتتر اقبللتتب  راع تتب اقعر تتب   تترم ا   لتتك اقيتتخء فرتتك ا تت  الاق تتخ اقتتع عاتتراو           

                        عر ف   خفب اال نخيخ  .

                                                                         ( ارتتتتتتتكي االرعتتتتتتتخن اقلتتتتتتتخقي  قلعيتتتتتتتاي   تتتتتتتااق        2412                              هستتتتتتت  اه تتتتتتتخئ خ  )  

                                                      (  ل تتتا  التتتو  بتتتعل فتتت  اقتتتك ت اقلر  تتتب        33ب1                                   (  ل تتتا  التتتو  تتتو   ب تتتخ )       014ب2 )

                            %  و االرعخن اقلخقي  قلعياي.  66            اي  خ الخأت 

                                                                                                        التتتك اقلتتترا  فتتت  اقستتتخ   اق لتتتك اال ت فتتت  ارعتتتخن اقعيتتتاي عخقي تتتخ    ستتت   االستتت خم     

      قلرا                                         اقعخق ب اأ  اقع ارلفخ  اعكاأ اقبل   ف  ا

                                                                                                اقيتتترأ أ اال ع تتتخأي ق ستتتخ  و اقبل تتت   ل تتتخ   فخي تتتب  خق ستتتخ  و اقفخ  تتتب )يتتتذع   - 1

                           اقل خيل ال  ش  ا اا   خ(  

                                    للا ب :ك ب اقبل     ذقش :ك ب االي    - 2

    (      1881-    1824                                سلسلب اق ر م اقع  :خ  خ اقلرا  ) - 3

            اقف مخرخ  . - 0

                                  ينرل اقف ه و  و اقراف اقع اقيكابب - 3

                                )اقبل  (   بخء )أ ي(  كت عب خ .                     عيل ب ازاقب اق سخ  و  - 1
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                                       اار اقبل   اعر ش ف  اقبرخط اقعخق ب

                                أع  اقنيل خ  اقف ه ب اقعلخ ر ب. - 1

                               بظ ف االر خي قعنب  اقف مخرخ . - 2

                         اسعليخت االسيكل اقيبخس ب. - 3

                                                                                       ر االلتتتتتبخف اقيرغا تتتتتب اقييعتتتتتخزل  هراتتتتتخء  اتتتتتخ   ق تتتتتذع االلتتتتتبخف        تتتت        - 0

                          ل خ  مسلخي  بخس ب .

                                                                                   فتتت  ارعتتتخن اقعيتتتاي  خستتتعليخت التتتر  االرعتتتخن اق تتتبخع  اقيلعلفتتتب                تتت     اقعلن - 3

                                      قعل  ب اق ل خ  اقيسعلنلب قلعير اقرال .

                                               رراء اقعياي  و اقيبعن و علع اسخس أي خ  اقناأل. - 1

                                                                                                   اراتتتتخء  لتتتتخز  هكا تتتتب فتتتت   بتتتتخال   لعلفتتتتب الستتتتع   اقعيتتتتاي  :شر تتتتخ           - 6

                        ساار خ اقع اقي خس .

                عساا  اقعياي.                                 بخء  لخز    رأل هكا ب  االيعيخ   - 2

                                                  اار الر      اقعياي  االيعيخ   خقل اا   االغلفب. - 8

                                                    بخء اقي خ   اقنكاكل السع لخم  ي خ  اقعياي اقفخئرب. -  14

                                              االيعيخ   ا ع  االفخ  قلعياي اقلرا  ب اقي كيل. -  11

                                                          اقعاس ع ف  اسعليخت اقعياي  يخأل ا ق ب ف  اقع ب ع اقيلعلفب -  12

     ا        تتتتتت                   ب  خستتتتتتعغ ت اقل                                                                     اتتتتتتن ع   تتتتتتب ع  بعنتتتتتتخ  اقبل تتتتتت  اقستتتتتت لازا     -  13

          اقسلف .

                                    ر  ش اقكياسخ  اقللي ب هات اقعياي. -  10

                 طرق اكثار النخيل  

                                                                                                          اقع تتتتخمر  خق تتتتذ ي )اقبتتتتاا( ل اقبل تتتت  مبخئ تتتتب اقيستتتت و قتتتتذقش   تتتتا  رع نتتتتب        

                                                                                                    زياعتتتب اق تتتذ ي ر تتتف خ  ررا تتتخ  ا تتتايا   اقب تتتف اال:تتتر ارخمتتتخ    ليتتتخ العيتتتك      

                             زياععتت   لرخئ تتخ    تتذع                                                                           اهتتك قي تتخمرل اقبل تت   تتخقباا  ق تتو اقبل تت  اع تتخمر فتت        

                                                                                                   اقاستتت لب اق   ل تتتب  ق تتتذا اقبل تتت  اق تتترزي  تتتك ريتتتع    تتتخمر  لرخئ تتتخ   أ   ا      

          اقعخق ب ل       يس خم                                             العيك اهك قشياعع   ا  يذع اق رارب غ ر  لعيكل 

                                       ر ف اقبل   اقبخ    و اقباا ا ا  ف اال  - 1

  ك                                                                                                ا  اقبللتتتب اقعتتت   باتتتم  تتتو اق تتتذ ي ال   لتتتس  رهلتتتب اقبمتتتل  االميتتتخي اال  لتتت    - 2

            سبب ا  ا  ر    13-  12

                                                                                                 ال  تتتا  ريتتتا اقبل تتت  اق ذياتتتب  عاتتتخ  ب اقباع تتتب  يتتتخ انلل تتتخ غ تتتر لتتتخق ب       - 3

          قلعساا   
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                                                                اقتتتذي  تتتم    تتت  اق تتتذيل ال  اقبللتتتب اقعتتت   تتتشيم       ر    يتتت  قع                          عتتتك   تتتيخ   لرفتتتب ا  - 0

                                                                                                 رارتتتب اق تتتذيل غ تتتر  لر فتتتب اق تتتبف   تتتك   تتتا   لتتتك اقعلتتت  اقيعاالتتت        

      ف   

                                                                                               اقع   تتتر  خقفستتتخئ  ل  يتتت  الرارتتتب اال  تتتر ارعاتتتخيا    لع تتتر اق رارتتتب اقي لتتتع     –   2

                                                                                                  فتتت      تتتر اقبل تتت  قل  تتتات علتتتع التتتبخف  عاتتتخ  ب  يخ تتتخ ال  تتتخ  اقيتتتخ:اا        

                                                                     اا   خر  تتتب  بيتتتا  تتتو اق تتتراع  اقلر تتت ب هتتتات  خعتتتكل        يتتت                             ب تتتخ  اقفستتتخئ  يتتت  ر 

                                               ا  خ  خ ا  اق راع  اقسخ بب  را ب  و س ح االي  .

                                                                          ه ب قلبرتتت   اقشياعتتتب يتتت   تتتخ  خرتتتش   تتتاي علتتتع ستتتخ                                نفمتتت  اقفستتتخئ  لتتت  

                               ستتتت   اقتتتتاز  الاعنتتتتخ ز    34-  24                                    ستتتت    ر تتتتر اعتتتترا    تتتتو    04-  24                الاقتتتت   تتتتو 

                                                           غ   ارط ا    ا   ب رع خ اقنذياب  ك   ارش   خ  لض اقنذ ي.  24

          تتتتاأ ا ي                                                                                      استتتتعليخت اقرا تتتتام فتتتت  اقع   تتتترل  تتتتع  االستتتتعفخأل  تتتتو اقرا تتتتام اق  –   3

                                                    ل تتب اقعر تتب قع تت    رخعتتكل اقرا تتام متت        ل                                    رم  تتو ستت ح االي  ه تتث  تتع      ر      تتخق

                                                      كن عيل ب اقري   لك اقش اف   اقرا ام عو اال   اشيم.

                                         اسعلكا  زياعب االرسنب ف    خمر اقبل  ل     –   0

          فاائكيخ ل

                                                                                          اق  تتتات علتتتع عتتتكأ  تتتو اقاتتتع   اقلخق تتتب اقباع تتتب  اقلخقتتتب  تتتو اال تتترا    - 1

                    :خلب اقفخار س ب .

                                      لتتتتتفخ  عخق تتتتتب   رغا تتتتتب                                      خط اق نتتتتتخئو اا  : تتتتتخئ          ستتتتتعب              ا  خر تتتتتب ا - 2

                             خسعلكا  اق بكس ب اقايام ب.

                                                                                          اق  تتتات علتتتع رتتتع   لتتتغ رل اق نتتت  :تتت ت فعتتترل   تتت رل  يتتتخ استتت            - 3

                                                                                                 ررل تتتخ  يتتتذع اقفاائتتتك ال اي تتتو اق  تتتات عل  تتتخ فتتت  التتترف اقع تتتخمر  خق تتتذ ي      

           اقفسخئ .
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 المصادر

 

                                                       نخلة التمر سيدة الشحر ودرة الثمر الدكتور حسن العكيدي . -

                                              التمر الدكتور عاطف محمد . والدكتور محمد نظيف.     نخلة  -

                                              تكنلوجيا التمور والسكر الدكتور عدنان المظفر . -

                                          محاضرات التمور والسكر الدكتور عالء عائد .  -

                                           محاضرات السكر والتمور الدكتور بيان ياسين . -
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 التركيب الكيميائي للتمور

       الماء: - 1

           بالل جددد                      يالمددداء يدددا                                                                           يعدددل المددداء يال دددالياو ادددل الماة ددداو الل   ددد   ل  مدددة         

                                                                                                                الثا  ددد  بعدددل ال ددددالياو ي  دددر  المدددداء   ا دددل حدددد  الثمدددل   رعددددا  لملا ددد    دددد  ا       

                                                                                                       يكدددددخلل  ب  دددددال بدددددات جن اا ددددد ان ييتددددد  ج   دددددا يك مدددددا ا ب  ددددد    دددددر     

                                                                                                        اللطةبددد  حددد  ال مددددة  ك مدددا ا ددددر   اااا  ددد  تلي  دددا ي    ددددا ا ددد   حددددال مة        

  م                                                                                                       ذاو الم دددد ةع العددددال  اددددل اللطةبدددد   اددددةو نلثدددد  ل ددددة ال  ليدددداو ياددددل  دددد    

  –      1,31                                                                                          ال بمدددل يالددد  مة ي  دددر  اللطةبددد  حددد  ال مدددة  العلات ددد    دددلاي  بددد ل     

1,31    . %    

               الاا بةه ل او: - 1

                                                                                                    يماددددل  م  ددددل  ددددجل ا دددد ان اددددل الالبةه ددددل او حدددد  ال مددددة  هدددد  ال ددددالياو    

                                                                  يال لك دددة  يهمدددا ادددل ال دددالياو المب للددد  يال دددالياو                الا ةكدددة                   اا اديددد  اثددد  

                                         ل ددددددالي  يال ددددددالياو طةي دددددد             اثدددددد  ا  Gligosaccharider                          تصدددددد ل  ال   دددددد   

                                        ال      اث  ال شا يال    ة  يالرا ليا  

                                                               حددد  ال مدددة  اةجدددةد  ن دددت ادددا  ادددلي  ا  ددداي                                          ال دددالياو اا اديددد  :  ادددةو     

                                          % يهددددخا المددددلي  ي ددددمت بال ددددال   55  -  %   55                                               قليرددددا  اددددل الا ةكددددة  يال لك ددددة  

             % اددددل ي و  7                                               اددددةو ال ددددالياو اا اديدددد   ددددةال      Invert Sugar            المق ددددة  

  .                 % ال ي و ال ةا  7                              ال لء ال  م  ال الثمل  ي ةال  

                                                                                                     او الثمدددل  حددد  ال  ددد  البدددجس    دددة  ن دددت  دددالياو   ا  ددد  ي  اديددد  ي دددلداد          

                                                                                                        دددر  ال دددالياو اا اديددد  ب قدددل    دددةت ال مدددل     ددد  ل  دددةس ال دددالياو الث ا  ددد     

                                                            ل ددد     دددة  ن دددت   دددر  ن  ددد  ادددل ال دددالي                                                       الدددت ا اديددد  اادددا بال  دددر  ل  مدددة  ا   

           ةو ب  ئا . ا                            ك مة  دك    ة  حال  ةس هخا ي

                                                                                                      ال ددالي : يةجددل ال ددالي  حدد  ال مددة  يهددة اددل ال ددالياو الث ا  دد  ي   دد  اا  ددا            

                                                       ل  دددددل  الدددددت ك ةكة يحلك دددددة  ياو نم  ددددد                                                  ب دددددا  ل ال دددددااة  ي ا ليمددددداو  اا  

                      ياللطةبدددد  اذ                                                                                           ال  ددددةس هددددخع  ع مددددل ن ددددت نددددل  نةاادددد  ا  ددددا د جدددد  ال ددددلا        

                                                               ا ب  لن  ال  ةس طلديا  اع ا   اع د ج  ال لا   ياللطةب  .

 

 قسم علوم االغذية 
 المادة : صناعة التمور والسكر 

 الجزء النظري 

 المرحلة الثالثة
 المحاضرة الثانية 

 م.م ابراهيم فوزي كسار 
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     Starch      النشأ   

                                                                                                        لددددم  عددددلن لددددح اهم دددد  حدددد    ليددددل  دددد او ال مددددة   ل اةجددددةد   ا  و بعددددة         

                                                                                                       الردددا ث ل اكدددليا يجدددةدع حددد   مدددة   ددد ال ال دددااا   ال ددد    ددد   حددد  اصدددل يحددد      

  %      11371                   يادددةو  دددةال                                                                        جم دددع الا ددد    دددةت الثمدددل  ح ددد  ال  ددد  ال مدددل       

                                                                             حددد  الثمدددل  يحددد  ال  ددد  اللطدددب  ددد ب ة هدددخع ال  دددر  الدددت                               ادددل المدددةاد الصددد ر   

,31   . %    

 

     Cellulose         السليلوز   

                                                                                                     هددة اددل الماة دداو الل   دد   ل ددل او تجيددا الثمددل  كمددا او بددخ   ال مددل  ال ددةع              

                                                        دد   ة  نددال  حدد  الرددخ     ددت اتددل الا دد                                                      اددةو بصددة       دد   اددل ال  مدد    

                                                                                          مددل ين ددل     دد  نددل   مدداذت اددل ال مددة  يجددل او المددةاد الصدد ر    ددل                      ددةت ال 

                                                                ة  المدداد  الل   دد   ا  ددا يجددل ا  ددا   ددليا  بدد ل                                                    الخا ردد  ح  ددا يالددخ  ياددةو ال دد      

                                                       % ادددل الدددة و ال دددل  يتدددل يجدددل  و   دددر       7            % يبمعدددلس      11317         % الدددت     53,1

                                                                      حددد   مدددة   ددد ال اللهدددل   دددا  ال  ددد  ي دددلاي  بددد ل         Crude Fiber          اال دددان 

                                                                              % ب  مدددا    دددة  ال مدددة  ال ليددد  ن دددت   دددر  ادددل اال دددان ا          1,31       الدددت   %    535

    % . 1          اي  

   

         %  ادددل  1                                                                     : حددد  ال مدددة  يجدددل  و الرا ددد ل الدددخا ب ي دددلاي  بددد ل      Pectin           الرا ددد ل   

                          % حددد  ال  ددد  اللطدددب  1                                                                  ي و ال مدددل ال دددان  حددد  ال  ددد  ال مدددل  الدددت  دددةال    

    % . 1  -  %    535                             اا الرلي ةبا ل ح  لاي  ب ل 

                                                                                                          ادددا يجدددةد الرا ددد ل حددد  نصددد ل ال مدددل ح ع ددد  القدددةا  ال ج ددد ل يندددل  الشددد اح           

             الاال ددد ة               ه ل يك ددد                                                                            لدددخلل ي  ددد  ا الددد  الرا ددد ل  ادددا بمعاا ددد  العصددد ل بم  دددةس  

                                                                           ح  ل دددددب الرا ددددد ل ن دددددت ادددددا  با ددددداو الاال  ددددد ة  اي        131           ي ددددداي    PH         يحددددد  

  .     31,    الت   Ptl                                 با  عماس اا ليماو تا   بعل  علي  
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                                         ض المركبات التي لها عالقة بالبكتين منها         هناك بع

              ااة الرا  ل - 1

               ااة الرا   ل - 1

                          الرا  ل الةاطئ الم ثةك    - ,

                             الرلي   او ياا ماض ااا        –   ,  

                                                                                                         ددددة  الرلي   دددداو ن ددددت   ددددب اب   دددد  اددددل الرلي   دددداو بددددات جن الا دددد           

                                   % ا  دددةب  بشدددا     دددليج ل       131                                                        ال  ددد  اذ    دددة  ال مدددل  ال اثددد    دددةال       

  ,31   5 NX     ن ددددل    دددد ل نصدددد ل ال مددددل  رقددددت الرلي   دددداو نالقدددد  يا    مددددع                                                                                          

                                                                                                       لاة  دددا   مددد  اددد  او ك لبا  ددد  كمدددا يصدددعب حصددد  ا بدددال ل  الم اا  ا ددد  لدددخا         

                                                                                                     عدددلس د جددد   مةثددد  الم  دددةس الدددت  ق ددد   قدددل  ادددل  ق ددد  ال عدددادس الا لبدددا      

  PI       ل رلي   ددداو   ا ددد  بع ددد ا ادددع الدددرعة ييمادددل حصددد  ا ب ددد ةل  بال ل ددد ب                                                                                                 

                                                                                                     لادد ا ااددا ن ددل بقدداء الرلي   دداو حدد  العصدد ل حدداو ذلددل يع   ددا ا  ددلا    ددل              يال

                             ا ان ييلحع ال د ج  لليج  ا  

                          اللهةو يال ةااة ياا راغ    –   5  

                                                                                                             ةجدددل الدددلهةو حددد  ال مدددة  ب  دددر  ت   ددد  جدددلا    ددد    لكدددل حددد  ال دددلء ال  مددد           

    %      371,  –      ,,3,        يالقشل  

                                                                                                  ادددا بال  دددر  ل  دددةااة حددداو نصددد ل ال مدددل حددد  الاالدددب  اا ددد  ا  ةا دددح ن دددت    

           د جدددددد                                                                                                  العليددددددل اددددددل ال ددددددةااة الع ددددددةي  ي  ددددددل الع ددددددةي  يك مددددددا  ادو     

                                     ال مةث  ك ما كا   د ج  ال مة  ياطئ .

                                                     : حدددددتو ال مدددددة     دددددة  ن دددددت ادددددةاد   Pigment                                                ادددددا بال  دددددر  ل مدددددةاد الم ة ددددد    

                                                   مب   ددد  ا  ددداء الا ددد  ال  ددد  ياو يجدددةد                                                        دددرا   اب   ددد  ال ددد   ع   دددا الةا  دددا ال  

                                                                                                        هددخع االددةاو يعددابل ادددل ثددمل العةاادد  ال  دد  يع مدددل ن   ددا ل  م  ددل بدد ل ا ددد ان          

      اي اس   Flavone                                                                                           ال مدددددددة  ح مدددددددة   ددددددد ال الرل ددددددد     دددددددة  ن دددددددت  دددددددرا     

Flavonol     حدددد   مددددة                                                                            الدددخ  يع   ددددا ال ددددةو اا دددد ل كمدددا  و الصددددرا  ال مددددلاء                

                           دك   نرا   نل ا ثة  ا  ل .
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  :  Mineral Salts             مال  المعننية   اال  –   5  

         % اددددل  1- ,                                                                                           ددددة  ال مددددة  ن ددددت   ددددب اب   دددد  اددددل اااددددج    ددددلاي  بدددد ل       

                                                                                                    الدددة و ال دددان ل ثمدددل  يهدددخا ي ةتدددال ن دددت ندددل  نةااددد  ا  دددا الصددد ال ينم  ددداو     

                                  تلا  ال ل  يال  م ل ي ةع ال لب  .

                                                                                                  ال ا   ددداو: هددد  الكرددداو ح  ةل دددد  ا ر دددة   يذاو ا ددداا ع ه ل يك ددد   ا عددددلد            

              ب بدددلي  ل      ددد                                                                                        يل  ا   ددداو القاب  ددد  ن دددت ام دددا  ال عدددم القدددابة لقاب    دددا ن دددت  ل     

                                                                                                           ال عدددا      ددد  ل اددددةيل ادددرا  اددددل الدددلياب  العلثدددد   اعدددح ين ددددلاا  ادددةو حدددد        

                            دال ا ي ص ال ال ا   او الت :      ,,,,  -   ,,5                             ليد اي او جل      لاي  ب ل 

   Gallotanninc                                        ا   او تاب   ل     : يال اااث   ن   ا  - 1

     Leucoanthocyanin                                     او   ل تاب   ل      : يال اااث       ا  - 1

  :  Nutritional Value of Dates                       الق م  الاخا    ل  مة    

                                      % 3 يير دددد  ا  اجددددح ل  مددددة      ,7                                                                      ير دددد  اددددا يم اددددح الددددةطل العلبدددد  اددددل ال ب دددد         

             كادددم حددد     ,13                                                                            % نالم دددا3 اا او ا ددد  جا المدددةاطل العلبددد  ادددل ال مدددة  ير ددد      77

                           دددعل   لا يددد  حقددد       71                                               ا  3 يهدددخا يمدددل ال دددلد العلبددد  بددد                   دددم يةا ددد   ,1            ال ددد   ا  

                                                                                % ادددل ا   اجددداو الشدددب  الم ة ددد  يهددد  ت   ددد  جدددلا   ن مدددا  او     1               يهددد   شدددا  

                                                                                                                هددددخع ا صددددا  او الثما   دددداو  ي  ةتددددع ااو ا  ددددا اتدددد  بالمقا  دددد  .. يا بددددل ل ددددا         

                                                                                                   كم بصصددد ل يا  مددد ل كمدددا ا  دددا اهددد  ال ب ددد  يال مدددة  او  عمددد  جاهدددليل ن دددت      

                             ال ب   يا  اجح ي ص  عح.. الخ              ل يثع 

                                                                                                      يا    ددددت الصددددلاناو العالم دددد  هددددخا ال ددددة  ن ددددت الاددددخاء يالمدددداء ياصدددداد هما     

                                                                                               يال ددداةل ال  ا ددد   ياات صدددادي  ال ددد   مدددا ب ثدددل الدددليس العلب ددد  تصة دددا       

                                كة  ا ديس       ا    ا  ل اخاء.

 -                                                   ييما  ا   ب   اهم   الق م  الاخا    ل  مة  بما ي  :  

                                                                                   ال مدددة  با اهدددا ادددل ال دددالياو يتصة دددا  اا اديددد  3 يهددد   م دددا                      ايا :  م دددا    

  –                                    الا ةكددددة  بالل جدددد  اايلددددت    –                                                          ب دددد ةل  ي ددددلن  اا صا دددد ا ي مث   ددددا ح دددد     

                                                                                                            مدددد   ارااددددل  الددددت الددددل  ح ددددليد ال  ددددم بال اتدددد  ال ددددلي ي  نادددد  المددددةاد       

               اادددل حاددداو                                                                                            الله  ددد  يال شدددةي  يالرلي    ددد  .. لقدددل ح دددل العدددل  القدددلااء الدددت هدددخا ا 

                                                      بصددددة       دددد   ال مددددة  كة ددددح يم ددددا       –                              الم ددددا بةو يالملا نددددةو    –            ددددخا  م 

                                                                                                     بمدددا ذكل ددداع ادددل  ددد ةل  اا صدددا  ي  ليدددل ال اتددد  اثددداح  الدددت ت  دددح ي ددد ةل       

                                                                        م ح .. كما ح  ةا الت  لن مح بال   ب  اي بالعا   ل اةو  خاءا  اثال ا .
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                       اصددددل  ل ددددلهةو يا          مددددة                                                    ل بددددا   دددداس اددددل اا ددددةاس ان رددددا  ال           ا يمادددد             ا  ددددا :   

                                    يهدددخا ادددا  دددلنة لدددح يمادددل   –                                                                 ل ردددلي  ل اا او ا ددد  جا كم ددداو كر دددل  ا  دددا يةا دددا   

                                                                                                           او ي دددانال ادددا  ع  دددح ال مدددة  ادددل الردددلي  ل يلادددل يرقدددت ال مدددل حق دددلا  جدددلا  حددد     

            هخا الماةو.

                                                      ادددل اال دددان ال ددد  ةلة ي  ال ددد    دددانل        ددد                                                   الثدددا :    دددة  ال مدددة  ن دددت   دددر  نال  

                                              ٍ يبال ال   ع رل ال مة  ا   ا  طر ع ا  ام ا ا ٍ.                 اااعاء ح   لك  ا 

                                                                                                       ابعدددا :    دددة  ال مدددة  ن دددت كم ددداو ا بددداب ب دددا ادددل بعدددة ال   اا  ددداو 3 ا  دددا     

B7,B2, B1,           ياددل ادداو هددخع ال   اا  دداو ا  ددا  قددة  اانصددا  ي ددلت  كث ددلا                                                                              

                         دددااة اا ددداة ب ل    V.C                                                               حددد  الةمدددا ال ال  ةيددد 3 كمدددا    دددة  ن دددت  دددااة    

  V.A                                                                  اا دددقلبةي ييم دددع اال  ابددداو 3 يي  دددة  كدددخلل ن دددت                                الدددخ  يم دددع ادددلض  

                                                                                                الم ددم حدد   قةيدد  انصددا  الرصددل يال ددمع يهددة ناادد   مددة حدد   قةيدد  اانصددا           

                                                             ييم ع ج ان ال  ل .. الخ . كما    ة  ال مة  ن ت  ااة ال ةل ل.

   

        تاا ا :

                                                                                                        و ادددل ااادددلاو ا   ددداع الق مددد  الاخا  ددد  ل  مدددة  هدددة ا  ةا  دددا ن دددت الع ا دددل         

               ددددم اددددل    ,,1                                                                                         المعل  دددد    ددددت لقددددب ال مددددل بمدددد  م المعددددادو .. او   ددددايس  ددددةال    

                                                                                                           ال مددددة    ددددةال  تم دددد  نشددددل  مددددل   حدددد  ال ددددة  يعمدددد  ن ددددت  لييددددل اا  دددداو    

            ي بدددددددع   Fe                                        ي صدددددددال ا   اجا دددددددح ادددددددل    Mg   3  Mn  3 Cu   3  S                            با   اجا دددددددح ادددددددل 

   ..  Ca   3  K       ح ال        ا   اجا

                                                                                                        كمددددا ي  ددددة  ال مددددل ن ددددت ال  ددددة يل بقددددل  ا بعدددد  اثددددعان ال اك دددد  ااتددددلع 3     

                                                                                                        يهدددخا الع صدددل ا دددم حددد  الم اح ددد  ن دددت اا ددد او او ل  مدددة  الاث دددل ادددل الملايدددا     

                                                                                                     حددد  البدددلو يال  دددم 3 ح ددد  يمادددل او  بدددلو ل  دددل  طةي ددد  ييمادددل  صددد    ا الدددت    

  –                                  د الاخا  ددد  3 كمدددا   م دددل                                                                         ا  ةجددداو نليدددل  اي اثددداح  ا الدددت   لهدددا ادددل المدددةا      

                                                                                                            ب ددددرب ا  ةاهددددا العددددال  اددددل ال ددددالياو ب  ددددا ا   دددداجم ب دددد ةل  اددددل اا  دددداء       

           الم  لي  .
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 عمليات خدمة النخيل

           خف الثمار: - 1

                                                                                                            تعتبرررن ارررل العملمررراو الملمرررز  بلرررل للترررةاوم درررمل للرررز ال  لرررز  ا ررر رتلا  لررر             

                        االنتاج  ال فةائ ها هي :

                                                  تزي  ال حجم الثمنة  تحسل نة متلا  تبكن في نضجلا    –   1  

                                                                                                  تضررمل انتررراج اليلرررا فررري العرررال الم برري اا ت لررري ارررل تررر  من المعا ارررز  ال رررف     –   2

                                                                                                          رررااة اارررا د والرررز دعرررد العرررا ق   رررااة تكرررةم ال نيبرررز ارررل ال لبرررز ا  الضرررعم ز ا    

                                                                                                   داوالرررز دعرررد االوهرررار ا  الثمرررار ارررل العرررا ق  لكرررل اوالرررز العرررا ق هررري االفضررري  

                                                                                                   االكثرررن عرررمة ا   رررااة  ررر ا العثرررةق يجررر  ام يت افررر  ارررا  ررر ا السرررعف  ي ضررري   

          رراًا       12- 6                                              فررع او  ي ضرري فرري عررب العررن  د ررا          8                                ام يكررةم  ثررح  احرر  لكرري    

                                                                                                         لررر  ال  لرررز حسررر  نةرررام ال  لرررز  حجرررم العثرررةق   مرررن ال  لرررز   ررر  لا  ترررتم         

                                                                                                 ملمرررز ال رررف ارررل ا تىرررف ايرررر الررر  ا تىرررف حزيرررنام  ال رررن  ارررل تررراخمن       

 -     ف هة:          ملمز ال 

                                                                                              ضررمام الع رر  الكررافي للثمررار اررل العررا ق النرري كثمررنا  ا لررا يتسرراًب دىررةرة          - 1

                                                                                          طبمعمرررز يسرررم   تسررراًب حزيرررنام  ا  ال رررادتلا دحةرررنة الحممرررنة الجرررناا        

                                                 احمانا  يةًف ال ف ابا كانت نسبز التساًب كثمنة.

                                                                                      ا  يكرررةم السرررب  الفرررتعماخ ادلرررم االخضرررن  الجمرررنا   الكمرررنا  كعلرررف        - 2

            للحمةاناو .

         لتنكمر : ا  –   2  

                                                                                                     ي ىرررر  دلرررراو  ملمررررز  ضررررا كرررري  رررراق  لرررر  فررررع ز  دةرررركي ا ررررت م حررررةخ ر    

                                                                                                           ال  لرررز لضرررمام تةويرررا الث ررري حتررر  ال تممررري ال  لرررز  ًررر  يرررندب دالسرررع ز ابا كرررام       

                                                                                                            رررما  اضرررافز الررر   ررر ل تةرررادل العررراق دعررر  ام يرررزااا  ونررري  تمتررر  عرررماري ي ارررا    

          العرررراق                                                                                             ال رررةا  السررررعف لمسرررلي  ملمررررز د رررري الثمرررار  لعرررر ل تكسرررمن  ررررنادمل    

                                         افادما ال التل مم  العنادمل ال تزاخ طنيز.   4- 3                     تجنا هاو العملمز دع  

                                                                                                 تجرررنا  رررااة دال سررربز لل  مررري باو العرررنادمل اليةيلرررز  تسرررم  ال  مررري  طرررن        

                                                                                                       ا  دائ رررررز  اثررررري البنحررررري   الزهررررر ا   السررررراين  الحرررررا ا: اارررررا اال ررررر ا  باو 

 قسم علوم االغذية 
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               االفررررررحاق                                                                                            العررررررنادمل ال ىررررررمنة  تسررررررم  حاضرررررر ز اثرررررري  رررررر ف الحررررررةيز    

                                                    البم اريز  ا  باو الحمي ال  مف فا تجنا هاو العملمز.

           الت لمز :   –   3  

                                                                                                 ملمررز تبرر     رر  درر   االرطررا  اا حررةالي ا تىررف تمررةو  تسررتمن الرر  ا تىررف            

                                                                                                  آ   هررري  ملمرررز رفرررا العرررا ق ارررل السرررع ز  تنكررري يتررر ل  الم  ندةنررري ا ررربم        

              ن  السرررع ز                                                                                            ًرررةا  ابا كانرررت العرررا ق   ملرررز فمترررن   لررر  السرررع ز ارررا ًررر  طررر         

                                                                     لضمام   ل اهتزاوها دةافيز النيا   ف ةم ا مار  ال فةائ  هاو العملمز  

                                       ت لمي ف ةم الثمار ال اضجز  فلةلز ًي لا - 1

                                               ت  مف العا ق ال الثمار المتع  ز  الحةف  ال بار - 2

                                                                                             تجررررنا فرررري ن ررررر الةًررررت ًرررر  السررررعف المررررادر حترررر  ال يضررررين ال ررررا     - 3

                   لىعةا ال  لز انتمل

                                                                يخ  درررالل ي لررري ارررل خلررري النيرررا  الجافرررز الحرررارة                                  تسرررا    لررر  دمرررا الةرررمار - 4

                                                ااخي العاق  ا ا ظاهنة ادة خةمم في الى ف الحا ا.

         التكممم:  –   4

                                                            يع ي ت يمز العا ق د كما   تجنا  ااة اا الت لمز  ال فةائ ها:

                                 ا ا تساًب الثمار  تلة لا داألتندز - 1

                           ا ا تساًب االايار  ل  التمن - 2

                    ا ا الحةناو  اليمةر - 3

                                         الثمار  تحسمل نة متلا دسب  النيا  الجافز            ت لمي د ا  - 4

            د ي الثمار:  –   5  

                                                                                                     يتةًررررف ا ر ال ضررررح  لرررر  االحررررةاخ الجةيررررز السررررائ ة   لرررر  الىرررر ف   لرررر           

                                                                                                  رلبرررز المسرررتللل  ال ت ضرررح  مرررار العررراق الةاحررر  فررري  ًرررت  احررر  خررراخ المةفرررم   

                                 افرررادما  ًررر  يتررر خن فررري     4- 3                                                               ًررر  يتكااررري ال ضرررح فررري اال ررر ا  المبكرررنة خررراخ   

                    المت خنة ا ة اعلن .        اال  ا 

                                                                                                         ت تلررررف  فررررائي  ررررعةا ال  لررررز حسرررر  الرررر  خ ًرررر  يكررررةم دةافرررريز الحبرررراخ ا          

                                     التبلمز ا  فالم ا  ادناج هم ر لكمز .
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                                                                                                        كمرررا ت تلرررف طرررنق د ررري الثمرررار ف رررب د ررر  العررراق دكاالررري  رررم ن رررد الثمرررار ا         

                                                                                                              يرررتم هرررز العررراق دالمررر   هرررة  لررر  الةرررجنة فمرررتم تسررراًب الثمرررار ال اضرررجز  تب ررر          

       ال اخ.       الثمار 

          الت لمم :  –   6  

                                                                                                    ي ىررر  دلررررا ًيررررا السررررعف االخضررررن  المررررادر  اوالررررز االعررررةا   ًيررررا الكررررن   

                                                                                                       التكنيررر    اوالرررز الناكرررة   اللمرررف ي يرررا فررر ةيا  السرررعف المرررادر يسرررلي  لررر        

                                                                                                          العااررري ارت رررا  ال  لرررز  كرررالل خ ارررز ال  لرررز كت  مرررف العرررا ق ارررل الثمرررار ال مرررن     

                                           سرررعف المرررادر  لررر  نةرررام ال  لرررز                                                           رررالحز  ارررل االتندرررز  لمنهرررا يتةًرررف  ررر ا ال  

                                                                                                          كمرررا يكرررةم اكثرررن يكرررةم  ررر ا السرررعف المرررادر اكثرررن كرررالل يتررر  ن درررالبنا ال رررارا     

                              يجنا ال يا     ا ي ز اللمف.

                                                                                             ام اليرررنق التررري تتبرررا لج ررري التمرررةر ارررل ال  لرررز ت تلرررف دررراختا  الم ررراطح    –   7  

  ز                                                                                                             التررري ت مرررة دلرررا اعرررجار ال  مررري فاليني رررز الب ائمرررز البسرررميز هررري  رررعةا ال  لررر         

                                                                                                        دةافررريز المنًررراة ا  يررر    دالتبلمرررز  ًررر  ال يسرررتعمي  افررريز لرررالل  ًررر  تسرررت  ل        

                                                                                                               السرررالم ا  االدرررناج النافعرررز التررري يمكرررل الرررتحكم فملرررا ا لررر   افررر ي  لالبرررا  ارررا          

                                                                                                       تكرررةم هررراو االدرررناج اثبترررز  لررر  فررراحباو  دلررراو اليني رررز يمكرررل د ررري  ررر ا ارررل     

                            ال  مي المت ار  في آم  اح .
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OH)2CaCao+H2O 

Ca3(POr)2 +6H2oOH)2+2H3POU Ca

 

 

 Ca(oH)2                                                   Cao+H2o

+H2OCaco3Ca(OH)2+co2

1-Robert racuum pan                                                    

2-anlylass Evaporator                                                   

3-Tripple Effect Evaporator                                         

4-Double Effect Evaporator                                         
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  التمور والسكریات 

  المرحلة الثالثة 

  الجزء النظري 

  المحاضرة السابعة

  

  

  

  

  البنجر نبات محصول من السكر صناعة:  المحاضرة عنوان

Title of the lecture: Making sugar from the 

beet crop 
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  صناعة السكر 

( خلیج البنكال ومن ثم انتشر للمناطق المحیطة به عرف نبات قصب السكر منذ االف الثامن قبل المیالد على ضفاف   

اشرف جنود االسكندر المقدوني على زراعة البنجر في الهند  ).م.ق 327(ومنذ عام ، ) وب الصینجن، اندونسیا ، مالیزیا

واستفادوا من خبرة السكان المحلیین في عصر نبات القصب وتركیز العصیر وبلورته ولكن كان یستعمل على انه عالج 

ا من مكنو الوقت كمعجون لزج شبه بلّوري ذو فوائد طبیة، وتبصورته في ذلك و من ثم عرف العرب السكر . ولیس غذاء

   .توسیع زراعته على امتداد الدولة االسالمیة بنظم ري مختلفة فتغلبوا بذلك على مشكلة المناخ المالئم للزراعة

 في عشر الثامن القرن وفي العلف ألغراض اوروبا غرب في عشر السادس القرن في مرة الول السكر بنجر استعمل  

 العالم اما السكر على البنجر احتواء ماركرافت االلماني العالم اكتشف )1947( عام في بالتحدید المانیا غرب جنوب

 االبیض الجلد ذات االصناف من المانیا في السكري البنجر من السكر الستخراج معمل اول اسس فقد شاردل االلماني

 تأسس حیث امریكا الى زراعته انتقلت وبولندا وایطالیا المانیا من كل في االوروبیة االقطار في البنجر زراعة انتشر وبعد

  .كالیفورنیا والیة في )1870( عام في معمل اول

  

 هذه تعرف. السكر النتاج تجاریا یزرع الذي و السكروز من عالیة نسبة على جذوره في یحتوي نبات هو السكر بنجر  

 البنجر اصناف مع جنب الى جنبا ویزرع )Beta Vulgaris( الشائع البنجر من )Altissima( مجموعة باسم المجموعة

 السكر بنجر منتجي من خمسة اكبر هي )2013( عام في وتركیا والمانیا المتحده والوالیات وفرنسا روسیا كانت .االخرى

 على الكلي الطلب لتلبیة السكر بنجر من السكر من یكفي ما واوروبا الشمالیة امریكا تنتج لم )2011( عام وفي العالم في

 بنجر من هكتار )406547( المتحدة الوالیات حصدت )2009( عام في. للسكر المستورده الدول من وكانت السكر

  .العالمي االنتاج من )٪20( السكر بنجر شكل )2009( عام وفي السكر،

 في جو بكرة منطقة في الشمالیة المنطقة في )1937( عام في تجریبي نطاق على مرة الول البنجر زرع العراق وفي  

 في التجریبیة الزراعة واستمرت ،)%5.17( بلغت سكر بنسبة )هكتار/ طن 38( االنتاج معدل بلغ وقد السلیمانیة
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 في هكتار/طن 8.22 و السلیمانیة في هكتار/طن 4.54 الى االنتاج معدالت وصلت حتى نینوى محافظة و السلیمانیة

 بطاقة نینوى في )1957( عام للسكر مصنع اول انتاج على المعدالت هذه شجعت وقد )1955( عام في وذلك الموصل

  .یومیا طن )8( قدرها انتاجیة

 التجارب ألغراض كانت الزراعة هذه ولكن العراق في التامیم محافظة في البنجر محصول زراعة تم )1986( عام في 

 عام في ذلك بعد عادت زراعته ان اال الرسمیة المصادر الیه اشارت حسبما فقط هكتار )10( بمقدار و والبحوث

 متسلسلة غیر لسنوات لكن التسعینیات مدة بعد واستمرت هكتار )750( بمقدار البالد في االنتاج لغرض )1993(

  .هكتار )1750( حوالي العام هذا في البنجر من المزروعة المساحة بلغت اذ )2007( عام حتى جدا قلیلة وبمساحات

 اما االول، تشرین نهایة وحتى ایلول منتصف من وتبدا الخریفیة الزراعة هما موعدین في العراق في السكري البنجر یزرع 

 سنتین في حیاته دورة یكمل فانه محول محصول البنجر ولكون نیسان نهایة وحتى اذار منتصف من فتبدا الربیعیة الزراعة

 المناطق في الربیع في المزروع البنجر یحصد لذلك ینضج لكي واحدة سنة یحتاج فانه السكر انتاج لغرض زرع فاذا

 في الذروة الى یصل السكر تركیز فان الجافة وشبه الجافة المناطق في اما ،الخریف اواخر في البارد الشتاء ذات المعتدلة

 ،االول كانون شهر اوائل الى ویستمر ایلول شهر اواخر في یكون الربیعیة للزراعة الحصاد ان یعني وهذا الصیف اوائل

 العراق من والوسطى الشمالیة المنطقتین وتعد تموز نهایة وحتى حزیران منتصف من الحصاد فیبدا الخریفیة الزراعة اما

 والسلیمانیة نینوى محافظة و كركوك محافظة في الحویجة مشروع في یزرع حیث البنجر لزراعه المالئمة المناطق من

  - :العراق في السكر بنجر مزارعي تواجه التي المشاكل اهم اما بابل محافظة في الكبیر والمسیب االسحاقي ومشروع

 بالنسبة حصاده بعد بالحقل المحصول ترك ما اذا السكر نسبة وانخفاض الحاصل من كبیر قسم فقدان و تلف - 1

 السكري البنجر مزارع من  كثیر وبعد العالیة الحرارة شدة المشكلة هذه یزید ومما الحرارة درجات بسبب الخریفیة للزراعة

 االقصى الحد هي التي و ساعة )24( من اكثر لمدة الحاصل وصول تاخیر الى یؤدي مما السكر تصنیع مواقع عن

   المصنع الى والوصول الحصاد بین لمدة الالزم

 شهر في الحصاد موعد یكون عندما كبیرا الضرر ویكون الجذور خیاس مرض مثل االمراض ببعض النبات اصابة - 2

  .الزراعة موسم خالل الري میاه من كبیرة كمیات استعمال مع تموز

  .البنجر وحصاد زراعة عملیات في المستعملة واالالت المكائن مالئمة عدم-3

 المسافات وان السیما االنتاجیة الكفاءة انخفاض في الرئیسیة االسباب من تعد السكر بنجر مع االدغال نمو غزارة ان - 4

   .االدغال هذه نمو تشجیع الى تؤدي الخطوط بین الكبیرة
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  -:السكر صناعه تشجیع الى تؤدي التي االسباب

إنتاج السكر غیر مجرى التاریخ البشري في نواح كثیرة، وأثر على تشكیل المستعمرات واستمرار العبودیة واالنتقال إلى 

التجارة في القرن التاسع عشر واثر على العمل بالسخرة وهجرة الشعوب والحروب بین الدول للسیطرة على نسبة السكر في 

والشخص ، 2011ملیون طن من السكر عام  168انتج العالم حوالي  .التركیبة السكانیة والهیكل السیاسي للعالم الجدید

ومن  .سعرة حراریة غذائیة للشخص الواحد في الیوم 260كغم من السكر سنویا أي ما یعادل  33العادي یستهلك حوالي 

  اب التي ادت الى تشجیع صناعة السكراهم االسب

 من واسع نطاق على تستهلك سلعة عن عبارة النها العالمي االقتصاد من مهما ركنا السكر انتاج و زراعة تمثل - 1

  .والصناعیة الغذائیة الناحیة

 صناعة مثل تركیبها في السكر یدخل التي الغذائیة الصناعات توسع الى السكریة المحاصیل زراعة في التوسع یؤدي - 2

  .المنتجات من وغیرها والورق الخمائر من انواع وانتاج العضویة والحوامض والمربیات والمعجنات الحلویات

 الجنوب في السكر قصب و الشمال في السكري البنجر زراعة على تساعد العراق في المناخیة الظروف في التنوع - 3

  .المناخي التنوع هذا یمتلك الذي القلیلة االقطار من العراقف

  واقع استهالك السكر في العراق

 تشیر البلد في الرسمیة المصادر بحسب السكر مادة من العراقي الفرد الاستهالك التموینیة البطاقة في المبینة االرقام ان  

 الثالثة للمصانع المحلي االنتاج معدل وان سنویا السكر مادة من طن الف )800( معدله ما یستهلك العراق ان الى

 في لالستهالك كافي غیر بالتاكید الرقم وهذا طن الف )300( معدله ما تنتج)  والسلیمانیة الموصل میسان،( الرئیسیة

   .العراق

 وفق العالم المعدل وهو )كغم 32( بحدود یقدر احتیاجاته كافة الاستیفاء السكر مادة من سنویا للفرد الفعلي االحتیاج ان  

 العراقي الفرد استهالك ان حین في. للفرد االستهالكي المستوى ارتفاع من حالة تعكس والتي الصحیة التغذویة المعاییر

 المعدل عن ما نوعا یبتعد فانه وبذلك التموینیة البطاقة مفردات ضمن حصته وفق سنویا )كغم 24( یبلغ السكر مادة من

 )كغم 8( بحدود تكون الحقیقیه ولیست الظاهریة الفجوة فان وبذلك العالمیة الصحة منظمة قبل من به الموصى العالمي

 السیاسي والنظام وانتاجه البلد حسب سنویا یتذبذب السكر مادة من الفرد استهالك ان علما. العراقي للفرد بالنسبه سنویا

 سنویا االبیض السكر من) كغم 40 -  27( بین ما للفرد الطبیعي االستهالك ویتراوح فیه االقتصادي والوضع واالجتماعي

  .الحاضر الوقت في حضاریا مؤشرا المعدل هذا بات ولقد
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 المادة هذه من السنویة الفعلیة االحتیاجات تقلیص من علیه ترتب وما العراق في السكر واستهالك انتاج بین الفرق هذا ان

 ان علما فیها السكر وتصنیع انتاج عملیة اعادة و العراق في السكر معامل تاهیل اعاده یتطلب العراقي للفرد بالنسبة

 بواقع تتوزع دوالر ملیون )83( بمقدار السكر مصانع و مزارع تاهیل لغرض میزانیة حددت قد السكر النتاج العامة الشركة

 في والخمیرة السكر مصنع في دوالر ملیون )42( و میسان سكر مصنع و مزرعة وتطویر لتاهیل دوالر ملیون )41(

 وتوصیات مقترحات تشمل دراسات باعداد قامت الزراعة وزارة مع وبالتنسیق والمعادن الصناعه وزارة وان الموصل

 للمباشره االن لحد تذكر خطوة اي هناك یكن لم لكن العراق في السكر صناعة و السكریة المحاصیل زراعة بواقع للنهوض

  .والمصانع المزارع تلك تاهیل بعملیه

  Sugar Cropsالمحاصیل السكریة 

  Sugar Beet Cropمحصول البنجر السكري  

تضم هذة المجموعة المحاصیل التي یكون الهدف من زراعتها الحصول على اجزائها التي ترتفع فیها نسبة السكر   

المخزون ومنها قصب السكر وبنجر السكر التي یعتبر من اهم المحاصیل السكریة التي یعتمد علیها االنسان في توفیر 

مادة السكر الضروریة وذلك بسبب ارتفاع نسبة محتویاتة من مادة السكروز التي تستخلص منها مادة السكر وتتشابهة 

.     منتجات كال المحصولین من االسكر من حیث صالحیتها االستهالكیة وطبیعة تركیبها الكیمیاوي وخصائصها االخرى

تحتوي نباتاتها على نسبه عالیة من السكر المتبلور او غیر المتبلور تعرف المحاصیل السكریة بانها تلك المحاصیل التي و 

  .وبالنسبة المحاصیل الحقلیة السكریة فهي البنجر و قصب السكر و بعض اصناف الذرة البیضاء وغیرها

  

 الجافة المناطق في یزرع ان ویمكن المعتدلة المناطق في یزرع الذي الوحید السكري المحصول السكري البنجر یعتبر   

 االخرى الخضریة االجزاء تستخدم حین في السكر النتاج الجذر یستخدم حیث الغرض ثنائي بانه المحصول هذا ویتمیز

 المناطق في صیفي كمحصول زراعته یمكن كما شتوي كمحصول االستوائیة المناطق في زراعتة یمكن و حیواني كعلف

  .الباردة
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  الشروط الواجب اتباعها عند حصاد البنجر السكري 

  .غرام 700 الى 500 رالجذ وزن معدل یكون ان - 1

  .الخدوش من سلیمه بها االحتفاظ و متفرعة غیر الجذور تكون ان - 2

  السكروز نسبه وتقلیل الخزن فتره تقلیل الى یؤدي وجودها الن الجذور من واالوراق السیقان تستبعد ان - 3

  .٪ 8 عن الشوائب نسبه تزید ال ان یجب

  .الحقل في یترك وال المصنع الى مباشره المحصول نقل - 4

  

  (%)التركیب الكیمیائي لجذور واوراق البنجر السكري 

  االوراق             الجذور             المكونات         

  86.2             76.4              الرطوبة          

  0               16.5              السكروز          

    2.41                 1.05              البروتین          

   0.91             0.12              الدهون          

    0.87             1.6               االلیاف          

   2.75             0.75              الرماد          

  6.88             2.92              مركبات غیر نایتروجینیة   

   

  المواصفات الطبیعیة والتركیب الكیمیائي للمحاصیل السكریة

  المواصفات الفیزیائیة للبنجر السكري

 الجذور تفرع الن ناضج متشعب غیر وتدي الجذر ویكون غم 700 -  500 بین ما البنجر وزن معدل یكون ان یفضل  

 والمحملة االتربة كمیة تزید ال ان ویفترض والغسل والخزن النقل عملیات في عرقلة ویسبب التربة بقایا حمله الى یؤدي

 في زیادة یسبب االوراق بقاء الن الجذور من االوراق ازالة یفضل و. المحصول وزن من بالمئة ثمانیة من اكثر باالوساخ

 الى یؤدي الرؤوس تقطیع في التعمیق وكذلك طویلة لمدة الخزن امكانیة عدم عن فضال الموالس ارتفاع مع السكر خسارة
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 او مكشوفا الجني بعد الحقل في یترك ال وان والفطریة، البكتیریة باالمراض االصابة امكانیة وبالتالي البنجر خالیا اتالف

 المعمل الى مباشرة المحصول نقل ویفضل االنجماد الى تصل واطئة حرارة درجات او عالیة حرارة درجات الى معرض

  التالي بالجدول مبین وكما اقتصادیة خسارة تعتبر و السكریة المواد من جزء استنزاف الى یؤدي سوف نقله عدم الن

  والخسارة عند تاخیر عملیة النقل للمعمل  اوقات نقل محصول البنجر السكري                     

  %نسبة الخسارة   %نسبة السكر    مدة النقل الى المعمل                

  0         18.07       البنجر المنقول مباشرة الى المعمل          

  0.24        17.83       البنجر المنقول بعد یومین من الحصاد        

  0.53        17.55       بعد اربع ایام من الحصاد              

  0.72       17.35       بعد ست ایام من الحصاد             

   1.02       17.05       بعد عشرة ایام من الحصاد            

  1.37       16.70       بعد اربعة عشر یوم من الحصاد             

   1.47       16.70       بعد خمس وعشرون یوم من الحصاد           

  

  اسس صناعة السكر من البنجر السكري

 المستعملة، الخامات طبیعة الختالف نتیجة القصب سكر وبین البنجر من السكر صناعة بین االختالفات بعض وجدت   

 تختلف لذلك الساق طول على ینتشر القصب حاله في بینما الجذور خالیا في المخزن السكر یوجد البنجر حالة ففي

 في ایضا االخرى التكنولوجیة الخطوات من ذلك وغیر وترویقة العصیر واستخالص للتصنیع الخامات تحضیر طریقة

 النهائي النقي السكر على والحصول وتكریره الخام السكر بانتاج یقوم واحد معمل في الصناعة تتم البنجر سكر صناعة

 جمع مدة اما. للتكریر االخر والمعمل الخام السكر النتاج االولى مرحلتین في الصناعة تتم السكر قصب حالة في بینما

 انتاج موسم الن وذلك اشهر اربعة لمدة تكون الجمع مدة فان القصب في اما الشهرین تتجاوز ال فانها للبنجر المحصول

  .اطول یكون السكر قصب
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  خطوات صناعة السكر من البنجر السكري

  جمع المحصول : اوال

 فیه السكریة المواد كمیة و المحصول بنضج تتمثل التي المنتج السكر جودة على كبیرة اهمیة لها المحصول جودة ان   

 وكذلك المناخیة والظروف الزراعیة المعامالت تاثیر عن فضال النبات بصنف یرتبط الذي الجذور وشكل حجم وكذلك

 المحصول ونقل وتحمیل جمع جراء من الحاصل المیكانیكي للتلف الجذور تعرض لمنع الالزمة االحتیاطات اتخاذ یجب

  .واالنزیمي المایكروبي التلف حدوث سرعة الى سؤدي والذي الرطوبة من محتواها ارتفاع من

 المرحلة هذه عند الن وذلك االوراق جفاف عند ایضا علیها یستدل والتي النضج عملیة اكتمال بعد المحصول جمع یتم  

 وینقل یجمع ثم المحصول لقلع خاصة الیات باستخدام الحصاد عملیة وتتم ،)%20- 18( بحدود السكروز نسبة تكون

 فور التصنیع ویفضل السكروز، محتوى لتقدیر المحصول من عینات اخذ یتم وهنالك المصنعالى  شاحنات بواسطة

  .المخزن في طویلة لمدة تركه وعدم المصنع الى المحصول وصول

 والمواد والسكریات الرطوبة محتوى الرتفاع نتیجة البنجر من السكر صناعة في مهمة مشكلة البنجر تخزین عملیة تعد  

 عملیة ان الى باالضافة والحشرات المجهریة االحیاء قبل من للمهاجمة عرضة اكثر یجعلها مما الجذور في االخرى

 مواد تكوین الى فةباالضا الرافینوز سكر و محول سكر الى وتحویلها للسكریات استنزاف عملیة تعتبر البنجر تخزین

  :المشاكل هذه اهم ومن التصنیع عملیة في مشاكل تسبب التي النباتات في الحیویة التفاعالت استمرار نتیجة نیتروجینیة

   .العصیر لزوجة في زیادة بسبب والترشیح الترویق عملیات اجراء صعوبه - 1

   .والثنائیة االحادیة السكریات نسبة ارتفاع بسبب منتظم غیر شكل ذات تكون الناتجة والبلورات البلورة عملیة صعوبة - 2

 بلورات وانتاج بلورات شكل تشویه على یعمل الذي الدكستران تكوین الى المناسبة غیر الظروف في التخزین یؤدي - 3

   .ابریة

 السكروز جودة من تقلل  سكریة غیر مادة وهي Saponin ال مادة تكون الى المناسبة غیر التخزین عملیة تؤدي - 4

   .االذابة عملیة عند رغوة لتكوین نتیجة المنتج

 المحالیل في العكارة ظهور الى تؤدي التي الكالسیوم امالح وخاصة المخزن البنجر رعصی في الرماد نسبة ارتفاع - 5

   .البلورة عملیة في وصعوبة السكریة

  .داكن بلون البلورات اظهار الى یؤدي مما البني اللون اضفاء الى یؤدي البنجر تخزین - 6

 لخفض و التخزین اثناء التنفس عملیة في زیادة عن ناتج المرغوبة غیر والتغیرات المشاكل لهذه الرئیسي السبب ان

  .بالتهویة الجید االهتمام مع )م°2( حرارتها درجة مبردة مخازن وفي اكوام شكل على البنجر خزن یجب التنفس معدالت
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  وتشمل  :المعامالت االولیة: ثانیا

  المحصول غسل  - 1

  :نقل البنجر وتقطیعه - 2

 هو ذلك على والدلیل الجذور في السكر تخزین وتوقف النضج  عملیات توقف بعد السكري البنجر حصاد موسم یبدا  

 الناتجة السكر كمیة و النضج فترة تحدید في دورا البنجر بذور ونوع االرض وطبیعة للمناخ ان كما. االوراق اصفرار

  :االتیة النقاط مراعاة الحصاد عملیة وتتطلب

  السكر یخزن الذي الجذر منطقة الى یصل ال بحیث صحیحة بصورة الراس منطقه قطع -أ

  التلوث على یساعد التخدیش الن البنجر جسم تخدیش عدم - ب

  الناتج السكر نسبة في خسارة یعد جزء اي بقاء الن كاملة بصورة الجذر قلع -ج

 موقع الى واالوساخ الطین من كبیرة كمیات نقل الى یؤدي فانه رطب جو في الحصاد حدث فاذا االوساخ نسبة تقلیل -د

  .والمعمل الخزن

   تقدیر نسبة السكروز

  : التالیة الطرق احد باستخدام السكر نسبة تقدیر اجل من صغیرة قطع الى یقطع البنجر تنظیف بعد

 خالت من مل) 17( الیه ویضاف معدني وعاء في ویوضع المقطع البنجر من غم) 26( یؤخذ: الباردة الطریقة -أ

 المركزي الطرد جهاز في ویوضع محكم بغطاء الوعاء یغلق ثم المقطر الماء باستخدام اللتر الى الحجم ویكمل الرصاص

 بعد ثم) م°20( حرارة درجة على دقائق) 10( یترك ثم دقائق ثالث لمدة) دقیقة/دورة 12000( سرعة على ویدور المبرد

  .السكر نسبة لتعیین Polarimeter االستقطاب جهاز في ویوضع الراشح ویجمع المزیج یرشح ذلك

 خالت من مل) 177( الیه ویضاف معدني وعاء في ویوضع المقطع البنجر من غم) 26( یوزن: الساخنة الطریقه -ب 

 مائي حمام في یوضع ثم جیدا ویرج الوعاء اغالق یحكم ثم المقطر الماء باستخدام اللتر الى الحجم ویكمل الرصاص

 جهاز في یوضع ثم ومن المزیج ویرشح) م°20( الى الوعاء یبرد ثم دقیقة) 30( لمدة) م°80 - 75( حرارته درجة ساخن

  .السكر نسبة لتعیین االستقطاب

  

  تقطیع البنجر : ثالثا

 استعمال من) 1864( عام روبرت العالم تمكن وقد والكبس العصر بطریقة البدایة في یستخلص البنجر عصیر كان   

 السكاكین بواسطة Cassettes تسمى شرائح الى البنجر جذور بتقطیع وذلك البنجر عصیر استخالص في التنافذ قاعدة

 طرق تختلف عامة وبصورة المستعملة، والسكاكین واجهزتها التقطیع طرق تطورت الفتره تلك ومنذ معینین وطول وبسمك

  :انواع ثالث على وهي السكاكین وضعیة باختالف التقطیع
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    .عمودي محور على  فیها التقطیع سطح یتحرك التي العمودي التقطیع اجهزة - 1

   افقي محور على فیها التقطیع سطح یتحرك والتي االفقي التقطیع اجهزه - 2

 ویوجد افقي بشكل السكاكین قطع داخلها وتثبت عمودي محور على تدور اسطوانة عن رةعبا وهي المركزي الدفع - 3

 نوعیة على تاثیر وثقله العمود ولطول  عمودیا السكاكین سطح على البنجر وینزل للبنجر كبیر مخروطي خزان فوقه

  ).م 2 -  1.8(بین یتراوح العمود طول یكون بحیث البنجر شرائح

  تقدیر جودة الشرائح او قیاس جودة عملیة التقطیع 

 العدد ویستخدم التقطیع عملیة جودة او المقطعة الشرائح جودة عن للتعبیر السویدي العدد او Silin زیلن عدد یستخدم   

 )سم5( عن طولها یزید التي الطویلة الشرائح بین النسبة انه على یعرف وهو الغایه تلك عند شیوعا اكثر بصوره السویدي

  .)10( عن یقل ال و )20( عن السویدي العدد یزید ال ان ویفضل )سم1( عن طولها یقل التي الصغیرة الشرائح الى

  : وهو یستخرج من المعادلة التالیة

  )1(وزن الشرائح التي طولها یساوي او اصغر من ) / 5(وزن الشرائح التي طولها یساوي او اكبر من = العدد السویدي 

  

  االستخالص: رابعا

 حالة في انه المعلوم ومن البنجر، خالل من السكروز من ممكنة كمیة اكبر استخالص فیها یجري التي الخطوة وهي

 لحین المنخفض التركیز الى العالي التركیز من تنتقل المذابة المادة فان التركیز في مختلفین محلولین بین غشاء وجود

 ال اي( نفاذ نصف غشاء هو وخارجها الخالیا داخل بین الفاصل الغشاء فان البنجر شرائح حالة وفي التركیزین، تساوي

 التي الحرارة باستخدام جدرانها وخاصیة الخالیا طبقة تغییر یتم الحالة هذه وفي) الخارج الى السكر جمیع بانتقال یسمح

  :اهمها التغیرات من مجموعة تحدث لذلك ونتیجة )م°80- 75( بین تتراوح

 عن مذاب سكر من تحویه بما للخلیة المائیة العصارة انفصال الى یؤدي الذي) البروتوبالزم( الخالیا بروتینات دنترة 1-

  .الخارج الى العصارة هذه خروج یسهل مما البروتینیه المركبات

   .طبیعتها في تغیر یحدث بحیث الخالیا جدران بروتینات دنترة - 2

   .االستخالص بماء وامتزاجها الخارج الى الخالیا لعصارة اندفاع فیحدث الخالیا داخل الضغط زیادة - 3

   .الخارج الى عصارتها وخروج الخالیا من )%15 -  5( كسر الى یؤدي الخالیا جدران تقطیع عملیه ان - 4

  .الخالیا خارج السكریة العصارة بخروج تسمح قنوات تكوین الى یؤدي الخالیا جدران بروتینات دنترة ان - 5
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  )السكر الثنائي ( السكروز 

 احادي نظام في منشوریة بلورات عن عبارة وهو العضویة المكونات مجموعة من% 70 -  60 حوالي السكروز یشكل  

 فیه الموجودة الشوائب وجود نتیجة الطفیف االختالف وهذا م186 - 185 انصهارها درجة تبلغ ،monoclinic المیل

  .ادناه الجدول في مبین وكما الحرارة درجة بارتفاع قابلیته وتزداد الماء في الذوبان سهل وهو

  

  %نسبة ذوبان السكر               درحة الحرارة                

  64.18                     صفر مئوي                

  72.25                     مئوي 50                 

  82.97                     مئوي  100                

  

 بصورة تنخفض ثم الحرارة درجة بارتفاع و بطیئة بصورة التركیز بزیاده البدایة في تزداد السكري المحلول لزوجة اما

 Optical activity ضوئیة فعالیة یبدي لذا المتناظرة غیر الذرات من عدد على یحتوي السكروز ان والمعروف. حادة

 قیاس جهاز بواسطة المائیة محالیله في السكروز تركیز تعیین یمكن االساس هذا وعلى المستقطب الضوء یدیر وانه

  Polarimeter یدعى الذي الضوء تدویر زاویة

 عالقة لزوجة المحلول السكري بدرجة الحرارة                                              

100/ كمیة السكروز غم
  مل ماء          

  ویةاللزوجة سنتي بویز عند درجة الحرارة المئ                   

  م    °80م                   °60م                   °40م                    20°       

               
            20  

  
       1.957  

  
       1.19  

  
       0.81  

  
      0.59  

  
            40  

  
       6.310  

  
      3.262  

  
       1.98  

  
      1.32  

     
  

            60  
  

       58.95  
  

      21.19  
     

        9.69  
  

       5.22  

  
            80  

  
        485     

      
     114.18  

  
      39.1  

  
      16.19  
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  المركبات الملونة في السكروز

السكر اذ تؤدي الى تكوین ال یحتوي البنجر السكري على مركبات ملونة، لكنها تتكون من خالل عملیات استخالص   

مركبات ملونة نتیجة تحلل السكروز في الوسط الحامضي والقاعدي وكذلك عند تسخین السكر الجاف نتیجة فصل 

  :جزیئات الماء من السكروز، وعلى هذا االساس صنفت المركبات الملونة الى المجامیع التالیة

  كریات التي ال تحتوي على النیتروجین و هي المركبات التي تتكون من الس: مجموعة الكرامیل - 1

  .معقد الحدید بولیفینول وتشمل المركبات التي تعطي اللون االصفر المخضر - 2

تشمل المركبات الناتجة من تفاعالت التكثیف بین السكر المحول و الحوامض االمینیة وتتكون من هذه : میالنودین - 3

   ةسیالخماالتفاعالت مركبات تتضمن حلقة الفورفورال 

اسود،  - تتكون هذه المركبات من خالل ترك شرائح البنجر او عصیره معرض للهواء ویتكون لون بني : المیالنین - 4

  .ویرجع تكوین هذه المواد الملونة الى اكسدة المركبات االروماتیة كالتایروسین وتتطلب هذه العملیة وجود انزیمات خاصة

  

  تاثیر االنزیمات في تحلیل السكروز

 انزیم وجود في نفسه التحلل ویحدث وفركتوز كلوكوز الى القاعدي الوسط او الحامضي الوسط في یتحلل السكروز ان  

 االنزیمات من اخرى انواع وهناك وبیتا الفا موقع في االحادیین السكرین بین االرتباط تفكك في یساعد والذي االنفرتیز

 الكحول من االخرى المكونات الى السكروز تحلل الى مفعولها ویؤدي والخمائر والفطریات البكتیریا من انواع تفرزها

 االنزیم نوع حسب وذلك الستریك حامض و الخلیك حامض و واالسیتون البیوتیلي والكحول االوكزالك وحامض االیثیلي

 االكثر السكریات وتكوین بعضها مع السكروز جزیئات اتحاد على یساعد اخر انزیم وهناك الدقیقه الكائنات من المنتج

  .الدكسترینات تكوین في كما تعقیدا

(C6H10O5) + n(C6H12O6) →n( C12H22O11)   

  

  ادناه فیدیو یوضح مراحل استخراج السكر من البنجر 

https://www.youtube.com/watch?v=kPE1iaHyUtg   
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  الصناعات التحویلیة 

  مورالتوتعبئة صناعة كبس 

 تعمل تصنیعیة شبه عملیة هي التمور وكبس. التمور لمنتج التسویقیة الصناعات قائمة في مهمة الصناعة هذه تعد   

 امكانیة من یوسع التمور وكبس استعمالها او واستهالكها لتسویقها الطلب حسب التمور من المنتج عرض تحویل على

 التمور على االبقاء بمفهوم التمور كبس موضوع ویدخل. والبیع والتوزیع العرض تنظیم لمشاكل الحلول وایجاد اتسویقه

  .السكري ومحتواها وطعمها ولونها شكلها على محافظة

 المحسنة التمور انتاج من%) 50( نحو كبس یتم حیث العالم في التمور كبس على تعمل التي الدول اكبر العراق یعد

 عدد بلغ الماضي القرن تسعینیات في و خشبیة او كارتونیة او بالستیكیة متنوعة عبوات داخل العالمیة للسوق درةالمص

 و) قار وذي البصرة( الجنوبیة المنطقة في مكبس) 105( حوالي منها مكبسا) 250( حوالي العراق في التمور مكابس

 العراقیه التمور مصلحة وتمتلك كما ودیالى بغداد من كل في مكابس) 10( و االوسط الفرات منطقة في مكبسا) 135(

 على العتمادها السبب ویعود العراق من الوسطى المنطقة في التمور مكابس تمركز ان ویالحظ حدیثة، مكابس) 6(

  .األولى بالدرجة الخستاوي تمور

  الخطوات العامة لتعبئة التمور في المصانع 

   Fumigationالتبخیر أو التعفیر : اوال

 تبخیرها یجب لذا الخزن مدة طالت كلما االصابة وتزداد بالحشرات لالصابة لتعرضها الحساسة الفواكه من التمور تعد  

 المواد اما. حیاتها مراحل جمیع في الحشرات على القضاء هو التبخیر من والغرض الكبس وحدات دخولها قبل

 كلورید استعمل ثم ومن الكاربون كبریتید ثاني و الهیدروجین سیانید وه االولى العالمیة الحرب قبل التبخیر في المستعملة

 اوكسي غازي من خلیط الجزائر في استعمل وبعدها المیثیل برومید استعمل ثم ومن فعالیته ضعف اظهر ولكن الكاربون

 واطئه غلیانه درجة الن المستعملة الغازات بین من االفضل هو المیثیل برومید یعتبر لكن الكاربون اوكسید و االثیلین

 في الذوبان وقلیل االنفجار او لالشتعال قابل وغیر یرقاتها و بیوضها و الحشرات على للقضاء جدا فعال وهو) م36°(

 بعد ایضا التبخیر ویستعمل لالنسان ضارة غیر )ppm 17( نسبة وتعتبر االلمنیوم عدا المعادن على یؤثر ال و الماء

 لغرض للهواء مفرغات ووجود وارضیتها وسقفها لجدرانها خاصة مواصفات التبخیر ولغرف الشحن وقبل الكبس عملیة

 من الغرف الى یدخل بانبوب ومزودة عالي ضغط تحت للغاز بقناني الغرف تجهز كما التبخیر عملیة بعد الهواء سحب

  . االسطوانة
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  عملیات التصنیف والعزل والتنقیة :ثانیا

  :یاتي كما وهي والكبس والعزل التصنیف عملیات الى التمور وتخضع

  عزل التمور غیر الناضجة  )أ(

 في المتبعة الطریقة وان واحد وقت في یتم ال التمر نضج ان الى یعود ذلك وسبب والكمري والخالل الرطب وتشمل

 التمور من همختلف نسب على تحتوي دائما التي التمور من واحد لنوع البستان في النخیل عذوق بقص هي التمر قطف

  .الناضجة غیر

  : والمصابة المتضررة والتمور والشوائب واللون الحجم حیث من التمور عزل) ب(

 الثمرة ولحم والقشرة واللون والشكل الحجم حیث من ظاهریا اختالفا التمور اصناف من صنف كل خواص الختالف وذلك

  .والمصابة المتضررة والتمور الغریبة وادوالم االوساخ من نسبة وجود وكذلك القمع ووجود النواة حجم و

  عملیات تنظیف وتنقیة التمور: ثالثا

  -:یأتي وكما االلیة االجهزة او الكبس عمال بواسطة وعزلها وتنقیتها التمور تنظیف یجري

 النباتیة االجزاء و واللیف والخوص الشماریخ وقطع الصغیرة والحجارة والرمل التراب تشمل: الغریبة والمواد االوساخ -أ

  .وغیرها والجرذان الطیور براز و والریش والشعر والمسامیر وبذورها االخرى

  .الطیور قبل من منها جزء والماكول المهروسة او باالشواك المثقوبة التمور تشمل: میكانیكیا المتضررة التمور - ب

 الى المیاه وصول عدم نتیجة یحصل الذي والحشف الملقحة غیر الثمار تشمل: فسیولوجیا المتضررة التمور -ج

  .وغیرها الحجم صغیرة والتمور خشیم ابو وتمور الحمیري بحشرة االصابة بسبب او النخیل اشجار

 االخرى التمور وتبخر عزلها فیتم والتسوس الزراعیة واالفات بالحشرات المصابة التمور وتشمل: المصابة التمور -د

  .تكاثرها وایقاف االصابة على للقضاء

  تلمیع التمور : ارابع

 المعامل بعض في یستعمل اذ العام، شكلها یغطي والذي التمور سطح یغییر الذي المنظر الزالة العملیة هذه تجرى 

 بتغطیس اخرى معامل تقوم بینما محددة لمدة بالماء تنقیعها بعد التمور لتلمیع الكلیسرین الیه المضاف السكري العصیر

 التمور بوضع التلمیع اجراء ویمكن ماء )%5( مع جلسرین )%15( مع كحول )%80( من مكون محلول في التمور

 من تیار تحت دقائق) 5( ولمدة م°)140 -  130( مقدارها لحراره وتعریضها التمور من واحدة طبقة بسمك صینیة في

   .الحركة سریع الهواء

 مستحلب یستعمل واحیانا Dattelol تجاري سمبإ المانیا في ینتج واللون الطعم عدیم نقي معدني زیتاحیانا  یستعمل  

 السیلیلوز ومشتقات السائل السكر استعمال ویمكن للتلمیع البوتاسیوم ربوناتاك و الزیتون زیت او االولیك لحامض

  .تجاري بكتین او الصودیوم الجینات یستعمل واحیانا النشا ومشتقات
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   طرق كبس التمور: خامسا

 في الحاصل الكبیر والتطور سواء حد على والنامیة المتقدمة البالد في والمعیشي اريالحض المستوى رتفاعال نظرا  

 و التمور كبس وتنوع تعدد على انعكس مما االسواق في المستهلكین اذواق یالئم بشكل وتقدیمها الغذائیة المواد بتعلی

 مكابس في وتطورها التمور بسك طرق استعراض یاتي وفیما الكبس، اجازة منح عند المطلوبة الشروط توفر حسب

  :وهي التمور

 فیه وتعبأ بیضوي شكل على الخوص من المصنوع الخصاف في اللینة التمور بكبس ویكون: بالخصاف الكبس) أ(

 وتغلف كغم 50 -  38 بین خصافة كل في التمور وزن ویتراوح رفیعة بحبال تحاط ثم خشبیة بقطع وتضغط التمور

  .دیرالتص عند بالجنفاص الخصافة

 الشكل اسطواني خصاف في تعبئتها طریق عن الجافة شبه للتمور الطریقة هذه وتستعمل: الجوت باكیاس التعبئه) ب(

  .كغم 75 و 50 بوزن التصدیر عند الجوت من اكیاس داخل توضع ثم ضغط دون من

 مشمع بورق الداخل من ةمبطن صفائح في المضغوطة اللینة التمور لكبس وتستخدم :المعدنیة الصفائح في الكبس) ج(

  .كغم 120 الواحدة الصفیحة وزن

 او مفردة حبات شكل على بتعبئتها وذلك النوى المنزوعة و الجیدة النوعیة ذات للتمور تستخدم :بالصندوق الكبس) د(

 المشمع بالورق الداخل من التمور جمیع وتغلف مشمع ورق واخرى طبقة بین یفصل طبقات اربع او بطبقتین مرصوفة

  .كغم 30 -  17 من فیها االوزان وتتراوح الكبس وبعد قبل وتبخر

 و غم 500 -  250 سعة كرتون علب في وتعبأ وتنقى جیدة نوعیة ذات تمور تنتخب: كرتونال علب في الكبس) ذ(

  .للتصدیر وتعد الكبس وبعد قبل وتبخر الكارتون صنادیق داخل تعبأ ثم بالسیلوفان تغلف

 النوى منزوعة التمور وتكون والمنقاة، جیدة نوعیة ذات تمور الطریقة هذا في وتستخدم :بالسیلوفین الكبس) ر(

 الداخل من مبطنة صنادیق داخل وتعبأ الواحدة للقطعة غم 250 - 125 بوزن بالسیلوفین مغلفة قطع بشكل ومضغوطة

  .الكبس وبعد قبل التمور وتبخر المشمع بالورق

 و الحدیثة التقنیة باستعمال الیا تجرى حیث للتمور العامة الشركة قبل من یقةالطر  هذه وتستخدم :االلي الكبس) ز(

 اكیاس في تعبا او كارتونیة صنادیق داخل السیلوفین علب في تعبا الطریقة بهذه المكبوسة والتمور اوتوماتیكیة بصورة

  .للتصدیر هي الطریقة بهذه المعدة التمور واغلب الهواء، من المفرغة البولیستین
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  Date vinegar industryصناعة خل التمر 

 الصناعات في وتدخل سنویا طن ملیون)3( من اكثر الى العالمیة االسواق حاجة تصل اذ المهمة الصناعات من هي 

 والمبیدات االلیاف صناعة وفي واالصباغ البالستیك مثل اخرى صناعات في و الحیویة والمضادات والصیدالنیة الطبیة

 یتبعه الذي الكحولي التخمر بواسطة نشویة او سكریة مواد من تصنع مطیبة سائلة مادة بانه الخل رفویع الحشریة

 هو الرئیسي العضوي والحامض%) 4( عن تقل ال نسبته وتكون Acetic Acid الخلیك حامض وینتج خلیكي تخمر

 للمزج قابل سائل عن عبارة هوو  دالتون )60.05( جزیئي وزن وله CH3COOH الكیمیائیة الصیغة ذو الخلیك حامض

 .نسبة باي بالماء

 الكحول اكسدة على الخلیك حامض بكتریا قدرة استخدام على تعتمد التي البایلوجیة األكسدة بطریقة الخل تصنیع یتم

 البسیطة الهیدروكربونات او االسیتالدهید اكسدة من صناعیا  تحضیرا الخل یحضر كما الخلیك، حامض الى االثیلي

  .المیثانول كحول carbonylation كربنة من وكذلك

  

  
 

 من الكثیر في یشارك كما Co-enzyme انزیمي كمساعد الحیویة العملیات في مهما دورا الخلیك حامض یؤدي  

 تدعم التي للطاقة كمصدر الستخدامها والكربوهیدرات الدهنیة االحماض من لكل الحیوي التمثیل منها الحیویة التفاعالت

   .للثدیات طاقةلل مصدرك یستخدم فانه ولذا الجسم اعضاء كل وظائف

  : وهي یتطلب انتاج الخل عملتي تخمیر 
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  Alcoholic fermentation الكحولي التخمر - 1

اما تلك الموجودة طبیعیا في المادة االولیة او بواسطة مزارع بكتیریة مضافة ، وهي عملیة ال هوائیة تتم بواسط الخمائر  

  خمیرة بفعل االیثیلي الكحول الى التمر عصیر في الموجود السكر یتحول اذ، ات االنتاج الكحولي العاليذمن سالالت 

Sacchromyces cervisiae  

2OH + 2CO5H22C →6O12H6C 

  

وفي الواقع ینتج عن هذا التفاعل عدة مركبات وسطیة مثل الكلیسیرول وحامض الخلیك وحامض السكسنیك والكحول 

 .االمیلي

  Acetic Acid Fermentation الخلیكي التخمر ةحلمر  - 2

) الخل ام( الخلیك حامض بكتریا بفعل الخلیك حامض الى الناتج الكحول تحویل فیه یتم هوائي وهي عبارة عن تفاعل 

 تركیز یصل ان وممكن الخلیك حامض الى االثیلي الكحول من كبیرة كمیات تحویل على القابلیة لها البكتیریا وهذه

وینتج عن هذا التفاعل مركب وسطي هو االستالدیهاید باالضافة الى كمیات قلیلة من ، %)10( الى ضالحام

  .االلدیهایدات واالسترات واالسیتون

O2COOH + H3CH→2 OH + O5H2C  

  Acetobacter Bactrriaبكتریا حامض الخلیك 

 هوائیة بكتیریا وهي مجموعات ضمن او واحدة خلیة شكل على غالبا توجد كرام لصبغة سالبة عصویة بكتیریا هي  

 علیها القضاء یمكن لذلك السبورات تكوین على قادرة غیر وهي التخمر خزانات اسطح على اغشیة تشكل اجباریة

 درجة تتراوح كما الالكتیك حامض بكتریا من اقل بنسب ولكن العالیة للحموضة بتحملها البكتیریا هذه وتمتاز ،بالبسترة

 حامض لبكتیریا تقسیمات عدة هناكو  م،°)31 - 26( بین الحامض من جیدة ةكمی النتاج و لنموها المثلى ةحرار ال

  :رئیسیة مجموعات اربع على الخلیك حامض بكتریا قسم والذي Frateur تقسیم التقسیمات هذه من الخلیك

1-Oxidans : Ac. Melanogenum 
2- Suboxydans : Gluconobacter oxydans 
3- Mesooxydans :Ac. Aceti sub.sp.xylinum 
4- Peroxydans  
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  انواع الخل 

  : الى اساس المواد االولیة التي یصنع یقسم الخل على

  . الفراولة التمر التوت الكمثرى والبرتقال والعنب التفاح مثل: الفاكهة عصائر من المصنعة االنواع - 1

. السكر الى اوال نشأها یتحلل ان یجب و الحلوة لبطاطاوا البطاطا مثل:  النشویة الخضروات من المصنعة االنواع - 2

  . وغیرها والذرة والحنطة والشیلم الشعیر مثل المستنبتة الحبوب االستعمال من الناتج الخل وهو: المالت خل - 3

  . والعسل والموالس كالشیرة السكریات من المصنعة االنواع - 4

  .الخمیرة صناعة من المتخلف االثیلي كحولال استعمال من الناتج الخل وهو: المقطر الخل -5

  

  : توافرها في حامض الخلیك الواجب الصفات اهم

  الناتج الحامض اكسدة دون بسرعة و عالیة بكمیات الخلیك حامض انتاج على قادرة تكون ان - 1

 الكحول من نسبیا عالیة تراكیز تتحمل ان - 2

  التخمیر زجها فتحات انسداد على من لزجة مواد تكون ال ان - 3

 و الكاربون اوكسید ثاني الى الخلیك حامض اكسدة على بقدرتها الخلیك حامض بكتیریا من السالالت بعض تتمیز 

  هي  الكاملة االكسدة احداث على القدرة ذات االنواع هذه اهم ومن الكاملة االكسدة احداث على قادرة انها اي الماء

( A.aceti , A.xylinum , A.lancens)  
  

  طرائق صناعة الخل 

  Slow methodsالطریقة البطیئة  - 1

 على باالعتماد وذلك ذاتیا واالكسدة التخمر عملیة احداث على الطریقة هذه تعتمدو   Let - aloneوتسمى ایضا طریقة 

 العصیر على الحاویة البرامیل تترك اذ والفواكه التمر عصیر في طبیعیا الموجودة الخلیك حامض وبكتیریا الخمیرة

 الخل ام ىیدع شاءغ السطح على ویتكون خل الى العصیر یتحول حتى مفتوحة السدادة ترك مع جزئیا مملوءة

Mother of Vinegar ةقلیل الناتجة الخل كمیة الن اقتصادیة غیر طریقة وهي الخلیك حامض بكتریا من الناتج 

 الخمائر بواسطة الذاتي الكحولي للتخمر التمر عصیر بترك نقوم ان یمكن و الخمیرة من المنتج بالكحول مقارنة

 التخمر یكون بحیث )%13 -  11( الى الكحول نسبه تصل حتى یستمر ان ویفضل العصیر في اصال الموجودة

 یتأكسد اذ الخلي التخمر الى لیتعرض الكحولي المحلول یترك ثم ومن العصیر فیها الموجود االنیة تغلق ثم الهوائي

 بكتیریا وجود في تتمثل والتي Acetification الظاهرة هذه على ویطلق االوكسجین بوجود الخلیك حامض الى الكحول

 حامض ینتج وقد الخل ام تسمى الخل بكتیریا من طبقة فوقه وتنمو الطبیعي الخل ینتج وبذلك طبیعیا الموجودة الخل

  :االتیة لالسباب قلیلة بنسب الخل في الخلیك
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  .الكحولي التخمر عملیات اثناء ولالكح من الناتج رداءة -أ

  .الخل بكتیریا من المنتجة السالالت غیاب - ب

 .الكحول في لنقص نتیجة البكتریا قبل من الخلیك حامض اكسدة -ج

  .والحامض الكحول تلف الى یؤدي ثم ومن السطح على واالعفان الغشائیة للخمائر المنافس النمو -د

  .بطیئة العملیة تكون و فیها المرغوب غیر البكتیریا وجود جةنتی جیدة نوعیة من لیس الناتج -ذ

 جزء یسحب بعدها اسابیع لبضعة م°29 -  21 حرارة درجة على البرمیل خزن عند الخلیك حامض الى الكحول یتاكسد

 الظاهرة ههذ منها تعاني التي المشكلة ومن معتمة بقناني یعبأ بعدها م°85 حرارة بدرجة یغسل ثم ومن للتقییم الخل من

  .سمیكة النها انتاجه تقلل اي الخالیا انتاج تعیق والتي الخل لبكتریا الجیالتینیة الطبقة نزول هو

   Schutzanbach Methodالطریقة السریعة او الطریقة االلمانیة  - 2

 توضع ختلفةم احجام ذات خشبیة خزانات عن عبارة وهي المولدات طریقة على وتعتمد السریعة الطرق اقدم من تعد   

 على الكحولي المحلول لدخول العلوي القسم اقسام، ثالث على الداخل من الخزانات هذه تقسیم تم وقد عمودي بشكل

 عادة یمأل االقسام هذه اكبر یعتبر والذي االوسط القسم اما العلوي القسم داخل موضوعة رشاشات بواسطة رذاذ شكل

 ال بالمقابل سطحها على الخلیك حامض بكتریا لحمل السطحیة المساحة تزیل مادة اي و بالستیك او الخشب بنشارة

 عملیة تتم الهواء وبوجود العلوي الجزء من الكحولي السائل رذاذ مرور فعند الناتج للخل المرغوبة غیر المواد تنتقل

 یعتبر والذي الثالث القسم الى الخل بمرور یسمح كاذب قاع الثاني القسم وفي الخلیك حامض بكتریا بواسطة االكسدة

 كل بعد الخلیك حامض تركیز یزداد وبذلك االعلى الى دورانه یعاد والذي الناتج الخل فیه یتجمع حیث االقسام اصغر

 االكسدة بسبب الحرارة ارتفاع ونتیجة الكاذب القاع في موجوده فتحات خالل من دخوله فیتم الهواء اما الخزان في دوره

 كبیر بشكل الحرارة ارتفاع عدم مراعاة یجب عام وبشكل الحركة في تستمر ثم منو  الهواء یتصاعد الحاصلة

 والبكتریا )متر 8 - 1.5( وارتفاعها )متر 2 - 0.8( من الخزانات قطر ویتراوح اسبوع نحو هذه التخمیر مدة تبلغ 

 على السائل یقطر ان تادالمع ومن الخل تكوین اثناء الكحولي السائل حركة تتضمن السریعة الطریقة في المستعملة

 هي المولدات وطریقة الهواء من كافیة بكمیة تزود التي و الخل بكتیریا من رقیقة طبقات علیها نمت التي السطوح

 ویكون الخشب من مختلفة باحجام یصنع اسطواني خزان عن عبارة البسیطة والمولدة الخل صناعة في المشهورة الطریقة

  : هي اقسام ثالثة الى الداخل من مقسوما

  .السائل فیه یوضع العلوي القسم - 1

   .الحیواني الفحم او الزان خشب نشارة على یتقطر ان للسائل یسمح الكبیر االوسط القسم - 2

 .الخل فیه یجمع  الذي االسفل القسم - 3

 الخشب نشارة على رذاذ شكل على یكون او اوتوماتیكي تغذیة حوض بواسطة االعلى الى الكحولي السائل یضخ 

 السیطرة الضروري ومن الحرارة من كبیرة كمیة االكسدة عملیة من تنتج والخلیك  حامض بكتریا على ةالحاوی واالخیره
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 تدویر یمكن و الحوض داخل التبرید غاز تحوي انابیب بواسطة المحلول تبرید ویمكن م°29.4 عن ترتفع ال بحیث علیها

  :منها الخلى للتخمر سریعة طرق عدة وهنالك الخلي التخمر عملیة لتحصل مرات عدة المنتوج

 هذه في یتم اذ االلمانیة للطریقة محسنة طریقة الطریقة هذه تعد :Fernges Methodطریقة مولدات فرنغس  - 1

 انابیب و التهویة سرعة لقیاس ومنظم الهواء لضغط بمضخات تزویدها بعد ولكن نفسها المولدات استعمال الطریقة

 هي و م°39 بحدود وتبقى علیها السیطرة یجب وبالتالي الحرارة من كبیرة كمیات تعطي االكسدة عملیة ان باعتبار للتبرید

   .النشارات على ترش الكحول من ورشاشات نشارات على ویحتوي السد محكم كبیر اسطواني حوض من مكونة

 الغذائیة بالمواد ومدعم مخفف كحولي محلول تجهیز ةالطریق هذه في یتم: mackin methodطریقة ماكن  - 2

 سقوطب یسمح حوضال قمة قرب رشاش عمود بواسطة رذاذ هیئة على یوضع حیث الخلیك حامض البكتیریا لنمو الالزمة

 یبرد اذ الثالث الجزء الى ینقل ثم اكسدته تتم اذ الخزان من الثاني الجزء الى یمر ثم الهواء یقابله ضباب هیئة على الرذاذ

   .خل الى كامل بشكل تحویله یتم حتى اخرى مرة ضغط تحت دفعه ویعاد

 بداخله خزان من الطریقة هذه في المستعمل الجهاز یتالف: Dipping generatorsطریقة المولدة الغطاسة  - 3

 االعلى نحو بالحركة له یسمح بشكل مصمم القفص هذا و الخل الم كحامل تعمل والتي الخشب من برقائق معبا قفص

 عملیة فتحصل الهواء یتخلله سوف السائل سطح اعلى الى رفعه ثم بالكحول الممتلئ الخزان في غمره فعند واالسفل

  .خل الى الكحول كل یتحول حتى وهكذا االكسدة

  Vinegar Aging   تعتیق الخل

 في و التفاح من او العنب من المصنوع الخل والسیما شفافا مظهرا واكسابه الخل تحسین هو العملیة هذه من الهدف  

 الخل الى الكرامیل یضاف وقد الخزن اثناء ةالعملی هذه وتتم خاص وطعم ةرائح الخل تكسب استرات تتكون العملیة هذه

  :االتیة بالمعادلة موضح هو كما Esterification عملیة تحدث و داكن لون الكسابه

O Acetic acid Ethanol2H + 3CH2COOCH3CH →OH2CH3COOH + CH3CH 

 
 االوكسجین وجود الن الهواء لطرد جیدا واكملها الهواء عن بعیدا تحفظ خزانات او اوعیة في الخل یوضع ان جبی   

  بكتیریا بواسطة وكذلك التخمر ةاجهز  فية الموجود Acetobacter aceti الخل بكتیریا بواسطة الخل اكسدة یسبب

Acetobacter xylinum الكربون الكربون اوكسید وثاني ماء وینتج.  
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O2+ 2H2 2CO →2 COOH + O3CH  

  Vinegar Clarification ana Filtirationترویق الخل وترشیحه 

 المواد ازالة اجل من الخل وترشیح الترویق عملیة اجراء یجب لذا والشفاف الرائق الخل هو والمرغوب الجید الخل ان  

 الجید االنتاج حاالت وفي التصفیة بنظام الترویق ویتاثر ترویقه یجب لذلك بیعه عند صافیا الخل یكون ان ویجب العالقة

 الفلتر مادة ةاضاف بعد ترشیحه او بامراره الخل ترویق یجب .والتمر والعنب كالتفاح طبیعیة خامات فیها یستخدم التي

 الترویق مواد ترسبت حتى یترك ثم بالخل جیدا خلطها او Filter aid المساعدة المرشحات من نوع اي او سیلیكا

 التي بنتونایتال و جیالتینال الكازین، البیض، البومین هي المستخدمة المروقة المواد اهم ومن الرائق السائل ویسحب

 بالكیفیة المرشحات احد باستخدام الترویق عملیة وتتم. المرشحات بواسطة فصلها یتم ذلك بعد ثم االوعیة اسفل تترسب

  :التالیة

 Casein الكازین - 1

 یترك ثم الرج مع الخل الى اضافته وتتم الصودیوم كازینات صورة على او الماء في ذائب كزین صورة على استعماله یتم

 الرائق الخل یسحب ثم العالقة المواد لترسیب اسبوع لمدة

 Gelatin and Tannin والتانین الجیالتین - 2 

 قبل الساخن الماء في اذابته فیتم الجیالتین اما معه، مباشرة ویخلط الخل في اوال التانین اذابة طریق عن استعمالها یتم 

 ثم ایام )7 – 5( ةلمد للترسیب وتترك الخل مع وتخلط والجیالتین التانین من متساویة كمیات تستعمل اذ استعماله

 .الرائق الخل یسحب

 Hight grade bentonite clay البنتونایت تراب - 3

 اجل من المحلول یرج ثم الخل او الماء في ایام ثالثة لمدة نقعه طریق عن استعماله یتمو  ایضا خاوة طین ویسمى

 المحلول یترك ثم الخل من لتر )100( لكل لتر )1.5( یضاف ثم الطین من )%5( على یحتوي محلول على الحصول

 العالقة المواد لترسیب )اسبوع 2- 1( من تتراوح زمنیة مدة

 تعمل والتي المرشحات خالل یمر اذ الضغط تحت االسبست الواح ذو الترشیح جهاز باستعمال الخل ترشیح یمكن كما 

 عكارة على الخل یحتوي ان یمكن الترشیح عملیة اتمام بعد انه نالحظ المقابل وفي الخل في العالقة المواد حجز على

 )م°80( حرارة درجة على المرشح الخل ببسترة المشكلة هذه على التغلب ویمكن الخلیك حامض بكتریا نمو عن ناتجة

    .دقائق )3( لمدة

  Pasteurization and strerilizationالبسترة والتعقیم 

 السطح قرب سمیك غشاء بشكل یكون او الحوض اسفل في الخل ام تكون ما غالبا والتصفیة الترویق عملیة اجراء بعد

 باحد الخل ویبستر والتعقیم البسترة باستعمال ذلك تالفي یمكن و الخلیك حامض بكتریا نمو بدء بسبب الخل یتعكر او

 :االتیة الطرق
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1 - In bulk: في )م°32( الى یبرد ثم ساعة نصف لمدة )م°65( حرارة درجة الى الخل تسخین طریق عن وذلك 

 .غلقها احكام یتم ثم زجاجیة اوعیة او خزانات

2 - By continuous fiash pasterurization :لمدة )م°65( حرارة درجة الى وتسخن زجاجات في الخل یعبأ اذ 

 كیمیائیة حافظة مواد وتستعمل الزجاجة وتبرد تقفل ثم الحراریة الدرجة هذه الى الزجاجة منتصف یصل حتى كافیة

  .الكبریت اوكسید وثاني البنزویك حامض مثل الخلیك حامض بكتریا على للتأثیر

  عیوب الخل 

 الدباغیة بالمواد ویرتبط حدیدیك الى الحدیدوز اكسدة نتیجة لونه تغییر ثم ومن الخل ضبابیة وامالحها المعادن تسبب قد

 افات وهناك االوكسدیز انزیم ینشط او النحاس او القصدیر امالح بفعل او الضباب لتكوین البروتینات او الفوسفات او

 :فتتمثل الخل في الغریبة الظواهر اما المیكروبیة و الحیوانیة االفات مثل خازنالم

 حامض یتفاعل ذلك وبعكس الخل تصنیع معامل في للصدا قابلة غیر وادوات اجهزة عادة تستعمل :الخل عكارة - 1

 عندما والقصدیر النحاس بفعل العكارة هذه تتكون كذلك و العكارة فتتكون المعدات منه المصنوع الحدید مع الخلیك

 تتكون العكارة ان. الخل صناعة من المتكون الخلیك حامض مع مباشر بشكل تتفاعل النها منها المعدات هذه تصنع

 مكونة المحلول في الموجودة والبروتینات والفوسفات التانیین مع یتفاعل بدوره الذي الحدیدیك الى الحدیدوز بتاكسد

 بمادة مطلیا العلبة غطاء یكون ان الزجاجیة بالقناني الخل مأل عند ویراعى عكرا، الخل یكون ذلك عند غرویة محالیل

  .تصدأ ال عازلة

 والتي Anguleula Aceta دیدان نمو الى ذلك یؤدي الخل صناعة في التالفة الثمار استعمال یسبب: الخل دیدان - 2

 المملوءة الخل عبوات في تتكاثر ال الدیدان هذه ان. )م°80( حرارة درجة في التسخین طریق عن علیها القضاء یمكن

 المعمل اجهزة وتنظیف العمل ایقاف یجب بكثرة انتشارها حالة وفي نموها اجل من االوكسجین الى تحتاج النها والمغلقة

 .جیدا

 البكتیریا على وتتغذى الخل في تنمو صغیرة حشرة هي و الخل مصانع في الذبابة هذه تنتشر :الخل ذبابة - 3

 الجدران ورش المعمل بنظافة الذبابة هذه من التخلص یتم و الخر  صهریج من الخل دیدان نقل في هو وخطورتها

 .المبیدهذا ب والخامات الخل تلوث تحاشى مع الحشري بالمبید

 فتسبب الخلیك حامض بكتریا مع الالكتیك حامض بكتریا تختلط حیاناال من كثیر في: الالكتیك حامض بكتریا - 4

 في السكر من بقایا وجود حالة في وتنشط Mycoderma مع تنمو وهي الخل في مرغوبة غیر نكهة ظهور االولى

  .المتخمر السائل
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  مواصفات المنتوج النهائي للخل 

  .المخلالت في استعماله وممكن والرواسب الغریبة والمواد العالقة المواد من خالیا و رائق یكون ان - 1

 .المجهریة االحیاء من خلوه تضمن بدرجة حراریا معامل او مبسترا یكون ان - 2

  .الطبیعي الخل ةحال في )3( عن بالبرمنكنات التاكسد رقم یقل ال ان - 3

  .المعدنیة االحماض من خالي یكون ان - 4

  .علیها المنصوص والحدود والخصائص المواصفات یطابق ان - 5
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  التمور والسكریات 

  المرحلة الثالثة 

  الجزء النظري 

  المحاضرة التاسعة

  

  

  

  

  

  استخالص العصیر السكري وتنقیته : المحاضرة عنوان

Title of the lecture: Extraction and 

purification of the sugar juice 
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  وتنقیتهاستخالص العصیر السكري 

    Osmosisعملیة التنافذ 

 للسوائل الذاتي المرور ویدعى خالله السوائل بمرور یسمح بغشاء محاطة للنبات الحیة الخالیا ان المعروفمن     

  : االتیتین القاعدتین بموجب التنافذ ویحدث التنافذ او الحدود  بظاهرة وتسمى

 والمذیب للمذاب الغشاء نضوح كان فاذا منه، والمذاب المذیب بمرور الغشاء یسمح عندما اال التنافذ یحدث ال) أ(

 غشاء یعد فانه المذاب دون للمذیب الغشاء سمح اذا لكن یمتزجان الغشاء جانبي على اللذان المحلولین فان متساویا

  . ناضج نصف

 السكر محلول و الماء فصل واذا الغشاء جهتي على المحلولین تركیزي مساواة الى یؤدي باتجاه السوائل تجري )ب(

 من یكون دائما التنافذ اتجاه ان كما تخفیفه، محاول المحلول نحو الغشاء من ینفذ الماء فان ناضح نصف بغشاء

 التنافذ اتجاه وان تنافذها سرعة في المواد اختالف عن النظر بصرف الواطئ التركیز منطقة الى العالي التركیز منطقة

  .التركیز تجانس الى دائما یهدف

 من كمیة اكبر على الحصول هو والهدف التنافذ ظاهرة الى یستند البنجر خالیا من السكر عصیر استخالص ان    

 بصورة الالحقة والكیمیائیة الفیزیائیة العملیات النجاز مناسب وتركیز عالیة بنقاوة البنجر شرائح في الموجود السكر

 اغلفة وان. فیزیائیة عملیات مجموعة تتضمن صرفة میكانیكیة عملیة السكر عصیر استخالص عملیة وتعد طبیعیة،

 بعملیة وتقوم الذائبة المكونات دون الماء بنفود تسمح وانها خاللها العصیر بنفود تسمح ال حیة اغلفة البنجر خالیا

 یحصل و ناضحا الحي  البروتوبالزمي الغالف جعل من البد المذاب السكر على وللحصول ناضح النصف غشاء

 للخلیة البالزمي االنكماش لعملیة مشابهة عملیة وهي النباتیة الخالیا بروتین تخثر الى تؤدي التي الحرارة بتاثیر ذلك

Plasmolysis.  ایقاف الى تؤدي وكذلك حرا الداخلي عصیرها ویصبح الخلیة غالف تمزق الى الحرارة تؤديكما 

  .الخلیة حیویة

   :ان المقومات االساسیة النجاز عملیة االستخالص تتضمن ما یلي

  :وفترة عملها هيان العملیات الرئیسیة التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة : درجة الحرارة - 1

   .انكماش الیاف خالیا البنجر )أ(

  .سرعة التنافذ )ب(
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   .نشاط االحیاء المجهریة )ج(

   .تغییر تركیب غالف الخلیة )د(

 الحرارة اختیار على مباشر تاثیر التنافذ ولسرعة) م°76 – 70( بحدود التنفس عملیة النجاز المناسبة الحراره تكون  

 اما ،)م°70( فوق درجات في التنافذ عملیة تجرى ان یفضل تكاثرها والمنع المجهریة االحیاء نشاط اما والزم المناسبة

 السكریة غیر المكونات وتحلل البنجر خالیا مكونات تركیب تغییر الى تؤدي فانها )م°80( فوق العالیة الحرارة درجات

 انخفاض الى تؤدي وبدورها وانسدادها الخالیا انسجة في الشعریة االنابیب تلیین العالیة الحرارة تسبب الوقت نفس وفي

  .العصیر نقاوة وتغییر العصیر باتجاه للخالیا الداخلیة المناطق من السكر سریان مقدار

    Draftالجرعة   - 2 

 البنجر وزن من الحجم او الوزن نسب بداللة وتحسب البنجر من المستخلص الخام العصیر كمیة بها یقصد    

  :منها عوامل عدة على االستخالص عملیة في المستعمل الماء مقدار یعتمد و التنافذ عملیه خالل المستهلك

   .وسمكها للشرائح السطحیة المساحه )أ(

  .التنافذ وسط حرارة ةدرج )ب(

   .)الزمن( التنافذ مدة )ج(

  .البنجر في الموجود السكر مقدار )د(

  .المستخلص العصیر نقاوة )ذ(

  100 ×وزن البنجر / وزن العصیر المستخلص= الجرعة 

  Period Osmosisفترة التنافذ  - 3

 السكر مقدار یزداد المدة هذه وبزیادة العصیر مع تماس في الشرائح تبقى التي الزمنیة المدة هي التنافذ بفتره یقصد  

 تكون التنافذ وفترة المستخلص السكر بین العالقة لكن البنجر، عصیر و الشرائح من كل في تركیزه ویتساوى تدریجیا

 غیر المواد نسبة تزداد اذ العصیر ونوعیة التنافذ سرعة تقل وبدوره بالتركیز الفرق یقل التنافذ فترة بزیادة الن عكسیة

  .)دقیقة 70 -  60( من فترة في التنافذ عملیة انجاز تم المالئمة الظروف توفر حالة وفي السكریة
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  size Slicesحجم الشرائح  - 4

 بصورة التنافذ سیر الى ورقتها للشرائح السطحیة المساحة یؤدي وقد التنافذ عملیة انجاز في اهمیة الشرائح لحجم ان  

 السكر، في الخسارة مقدار یتغیر نفسه الوقت وفي الشرائح من السكر جزیئات لمرور الالزمة المسافة تقل اذ اعتیادیة،

 تعرقل) سم1( عن طولها یقل التي الصغیرة الشرائح وان شرائحه الى البنجر تقطیع نوعیة على الظروف هذه وتتوقف

 تؤدي وكذلك) سم5( عن تزید وال) سم1( عن تقل ال الشرائح طول تكون ان یجب لذا الشرائح خالل العصیر سیر

 الن التنافذ عملیة على سلبي تاثیر البنجر لذیول وكذلك التنافذ طبیعة في بارزا دورا المستعملة التنافذ اجهزة نوعیه

 عملیة تعرقل التي الناعمة االجزاء من وتعد العصیر في البكتینیة البروتینیة المكونات زیادة الى تؤدي الذیول وجود

   .التنافذ

  Mechanical impactالتأثیر المیكانیكي  - 5

 المیكانیكي بالعامل یقصد و التنافذ عملیة في بارزا دورا المیكانیكي التاثیر یؤدي والكیمیائیة الطبیعیة العوامل جانب الى

  .االستخالص في المستعملة واالالت المعدات نوعیة

  Diffasion Waterماء التنافذ  - 6

 عملیة على تؤثر التي الذائبة المواد من وخالیا صافیا نقیا یكون ان التنافذ عملیة في المستعمل الماء في یشترط   

 الرقم ان عن فضال الموالس كمیة من یزید و التبلور عمل یعیق وجودها الن القلویة العناصر كامالح االستخالص

 لعملیة المناسب للماء الهیدروجیني الرقم وان المستخلص السكر مقدار على ملحوظ تاثیر المستعمل للماء الهیدروجیني

 من الالحقة العملیات في المساوائ فتظهر 9 حدود الى الهیدروجیني الرقم وصل اذا و 6 - 5.5 یتجاوز ال التنافذ

 في كمیتها وزیادة البروتینیة المكونات تفكك الى الماء في القلویات وجود ویؤدي والبلورة والتبخیر والترشیح التركید

 بماء المجال هذا في یدعى الذي الماء بواسطه البنجر شرائح من السكر استخالص عملیة وتجري المستخلص العصیر

 البنجر وزن من%) 250 - 210( حوالي) الوجبات طریقة( المتقطعة الطریقة في المستعمل الماء كمیة تبلغ و التنافذ

 یكون و الماء من كبیرة كمیات الى المعمل فیحتاج البنجر وزن من%) 100 -  70( حوالي المستمرة الطریقة وفي

 التقنیة المشاكل من مجموعة الى یؤدي الذائبة االمالح وجود الن الذائبة االمالح من خالیا و النقاوة تام الماء

 والمنغنیز الحدید امالح من خالیا الماء یكون ان ویجب البنجر خالیا ومكونات. السكر طبیعة تغییر منها والكیمیائیة

 الماء یكون ان ویفضل الثنائي السكر تبلور عملیة تعیق مما العصیر في الكالسیوم امالح زیادة الى العسرة وتؤدي

 البنجر ویصبح البكتین مركبات تحلل الى للماء القاعدي الوسط یؤدي اذ )6 - 5.5( بین pH بحدود المفعول حامضي

 وهي الضارة السكریة غیر المكونات من السكر صناعة مجال في القاعدیة االمالح وتعد. شرائحه كبس ویصعب رخوا

 تزید◌َ  النهائیة المراحل الى السكر ترافق وهي التنقیة مراحل خالل العصیر من ازالتها یمكن ال التي االمالح ضمن
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 تلخیص ویمكن المستخلص، السكر حساب على خسارة السكر صناعة في الموالس نسبة زیادة وتعد الموالس نسبة

 التالیة النقاط في السكر استخالص عملیات خالل القلویة االمالح مساوئ

 .السكر تبلور عملیة عرقلة) أ(

 .الخام العصیر في الزائدة الكالسیوم امالح ازالة عملیة عرقلة) ب(

  .االسمر في الرماد نسبة زیادة) ج(

  Activity microorganismsنشاط األحیاء المجهریة  - 7

 وتكاثرها المجهریة االحیاء اغلب لنمو جید وسط البنجر وشرائح السكر عصیر في الموجودة المكونات اعتبار یمكن  

 :الى الحراره لدرجات مقاومتها حسب تصنیفها ویمكن

 Mesophile Microorganism للحرارة المحبة غیر المجهریة االحیاء) أ(

 تجاوزت واذا) م°45- 15( بین تتراوح حراریة درجات في وتتكاثر تعیش وهي العالیة الحرارة تقاوم ال التي االحیاء وهي 

 الفضالت مع تنتقل التي المجموعة هذه الى والفطریات البكتیریا وتنتمي بالهالك، تبدا فانها )م°50( الحرارة درجة

 . المعمل الى المزرعة من والتراب

 Thermophile Microorganism للحرارة المحبة المجهریة االحیاء) ب(

 تكوین الى یؤدى الكائنات هذه ووجود) م°70- 50( بین تتراوح حراریة درجات في وتتكاثر الكائنات هذه تعیش 

 عن یكون سهلة بصورة التنافذ مرحلة في الحیة الكائنات هذه مكافحة وان البنجر، مكونات من والغازات الحوامض

  .وتكاثرها نموها من تمنع والتي )م°70( من اكثر الحرارة درجة رفع طریق

  طرق استخالص العصیر 

  :التنافذ المستخدمة في استخالص العصیر الخام من البنجر یمكن ان تقسم الى نوعین  ان طرق

  ) Robert طریقة روبرت) ( الوجبات ( الطریقة المتقطعة : اوال

 في شرائحها من البنجر عصیر استخالص طریق عن تجري والتي القدیمة التقلیدیة الطرق من الطریقة هذه تعد   

 الطریقة هذه وترجع التنافذ عملیة فیها تحدث والتي التوالي على بعض مع بعضها المرتبطة الخالیا من مجموعة

 على تنظم عامة وبصورة تقریبا الشكل مخروطیة الى اسطوانیة خلیة 16-8  من تتكون والتي باتري روبرت لصاحبها

 الصافي الماء لدخول جانبیة بانابیب بینها فیما الخالیا وترتبط بالشرائح الخالیا تزوید خط بینهما متوازیین خطین

 ویخرج العلوي طرفها من خلیة كل في العصیر یدخل التركیز درجة حسب اخرى الى خلیة من البنجر عصیر والنتقال

 الصافي بالماء الكاملة االخیرة والخلیة الطازجة بالشرائح تمال التي الخلیة من یبدأ الخالیا تسلسل وان السفلي طرفها من

 من وتفرغ المجاورة الخلیة الى المخفف العصیر منها یسحب حیث التنافذ عملیة فیها تنتهي التي الخلیة تقابل وهي

 تضییق مع اسطواني شكل للخلیه). الكبس( العصر قسم الى ترسل و السكر منها المستخلصه البنجر الشرائح
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 المعمل سعة حسب وذلك هكتالتر) 130 -  40( من خلیة كل سعة وتتراوح والسفلى العلیا النهایتین من مخروطي

 وتبنى ومحكم مقفل بغطاء بواسطة یغلق الذي االسفل من الشرائح من الخلیة تفرغ  یومیا المستهلك البنجر وكمیات

 امكانیة وذات الصافي والماء العصیر سیر یسهل وضع في الخالیا تكون ان ویجب محكمة قویة قواعد على الخالیا

 ویقدر بارزا دورا الخلیة ارتفاع یؤدي المجال هذا في و والشرائح العصیر بین تماس وجود مع والتفریغ لالنضغاط كافیة

 وللحصول الضغط تحت تكون التي الشرائح عمود من) م30( حوالي یقابل انه و) م40( بحدود الخالیا ارتفاع مجموع

 بین عالقة هناك و للخلیة السفلى االسطوانة نهایة في منخلي سطح وجود من البد العصیر من مستمر تیار على

  .الخلیة وسعه المنخلي السطح

   Persistent methodالطریقة المستمرة في استخالص عصیر البنجر : ثانیا

 بدال المستمر النظام ادخال متخصصون حاول البنجر سكر استخالص في متقطعة كطریقة الباتري طریقة بدایة منذ   

 :منها مساوئ مجموعة لوجود تقطعةالم الطریقة من

 المعمل من واسعة مساحة وتشغل ومعقدة كبیرة و كثیرة معدات الى الوجبات نظام یحتاج )أ(

 . وقویة كثیرة عاملة ایدي الى یحتاج )ب(

 . عالیة السكر في الخسارة تكون )ج(

 وبذلك خلیتین لكل یسخن المستخلص السكر عصیر الن مختلفة مواقع وفي الطاقة من كبیرة كمیات الى تحتاج )د(

 .الحراریة بالطاقة خسارة الى تؤدي

  Separation of small slidesفصل الشرائح الصغیرة 

 شرائح تكون الى یؤدي المیكانیكیة العوامل وبتاثیر التنافذ و النقل عملیات خالل و شرائح الى البنجر تقطیع اثناء  

 وماء الخام العصیر الى المكابس و التنافذ اجهزة في المنخلیة الفتحات خالل الشرائح هذه تتسرب وقد وصغیرة ناعمة

 :التالیة لالسباب الناعمة الشرائح هذه من التخلص یجب طبیعي بشكل الالحقة العملیات سیر والجل المكابس

 .حیواني كعلف الستعمالها الشرائح هذه تفصل - 1

 .العصیر نزول عدم وبالتالي الفتحات غلق منها مشاكل مجموعة تسبب - 2

  .فصلها صعوبة وبالتالي العصیر مع تمتزج - 3
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  Purification juice تنقیة العصیر

 یجب التي العالقة االخرى والمواد الشوائب بعض على االستخالص مرحلة من الناتج السكري المستخلص یحتوي   

 التخلص على التنقیة عملیة تهدف اذ الالحقة التصنیعیة العملیات اثناء للحرارة المستخلص تعریض قبل منها التخلص

 الكالسیوم بهیدروكسید ومعالجته جید بمردود النقي السكر على والحصول رخیصة بطریقة السكریة غیر المواد جمیع من

Ca(OH)2 الكالسیوم امالح شكل على السكریة غیر المواد من ترسیبه یمكن ما ترسیب لغرض.  

  تنقیة العصیر االسس الكیمیائیة في

  المركبات التي تؤدي دورا بارزا في تنقیة العصیر السكري

 من مجموعة النجاز مناسب ووسط جید مذیب وانه العصیر او البنجر وزن من )%85 -  80( الماء یكون :الماء - 1

 ثابت وان) امفوتیري( والقاعدي الحامضي الوسط في یتباین وانه عالي ثنائي قطبي ذو عزمو  الكیمیائیة التفاعالت

 والقواعد الحوامض تفكك على لتؤثر كافیة الماء حموضة درجة وان الحرارة درجات باختالف ویتأثر واطئ تفككه

  .المهمة التمیؤ تفاعالت من مجموعة حدوث یضمن الماء وجود وان العصیر في الموجودة

 متبلورة غیر صلبة مادة عن عبارة وهي الكاربون اوكسید اول) الكلس حجر( حرق من یحضر :الحي الجیر 2

 وكلما المضافة الصلبة المواد كمیة على السكر محلول في الحي الجیر ذوبان قابلیة وتعتمد الماء في ذوبانها ویصعب

  .الحي الجیر من المضافة الكمیة زادت السكر كمیة زادت

 محلول شكل على ویكون الماء في مستحلب شكل على المركب هذا یستعمل :OH)2(Ca الكالسیوم هیدروكسید 3

. السكریة الغیر والمكونات السكر وتركیز الحرارة ودرجة المضافة الصلبة المواد كمیة على ذوبانه قابلیة تتوقف غروي

 یقل الكالسیوم ایون تركیز النه مهم المقدار هذا وان قویة قاعدة انه یبین الكالسیوم لهیدروكسید التفكك ثابت ان

 یكون عامة وبصورة ،كامل غیر والسكروز H2CO3الكربونیك حامض من كل تفكك یكون اذ pH قیمه بانخفاض

 امالح تفكك ثابت وان )9 – 4( بین یقع واطئ الموالس وفي والمركز المخفف السكر عصیر في الكالسیوم ایون تركیز

  .نیةیواالم ةالعضوی للحوامض امالحه وباالخص واطئ ایضا الكالسیوم

 الكالسیوم امالح لترسیب االشباع مرحلة في غاز هیئة على الكربون اكسید ثاني یستعمل: الكربون اوكسید ثاني - 4

 وهو السائل للطور الكیمیائیة المكونات و الحرارة ودرجة الغازي الطور في الجزیئي ضغطه على الذوبان قابلیة تعتمد

  .الكربونیك حامض الى یتحول ان یجب القواعد مع الكربون اوكسید ثنائي غاز تفاعل اي وقبل الماء في الذوبان سریع

   .والماء الكالسیوم اوكسید ثنائي غاز الى بسرعة یتفكك النه ضعیفا حامضا یعد: H2CO3 الكاربونیك حامض - 5
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  Clarificationعملیات الترویق 

  : Praimary Clarificationالترویق االولي 

 المكونات بسیوتر  العصیر في الحامضي الوسط ةلمعادل الحي الجیر من ةكمی ةاضاف ةعام ةبصور  ةالعملی تتضمن   

 ولكي، البنجر ةطبیع مع ةالنسب هذه وتختلف )%0.3 - 0.2(المضاف الحي الجیر مقدار ویتراوح ةیوالبكتین ةالبروتینی

 - 10( بحدود قاعدي وسط تهیئة من البد جیدة بصورة الذائبة غیر المكونات وتترسب الضروریة المكونات تتكتل

 تنجز ان فالمفروض فقط التقنیة الناحیة من یكون Liming الرئیسي والترویق االولي الترویق بین التمییز وان )11.6

 یرالج من زائدة كمیة اضافة في الرئیسي الفصل في الهدف وینحصر باكملها االولى المرحلة في الكیمیائیة التفاعالت

 عملیة یسهل والذي CO2 الكربون اكسید ثاني بغاز االشباع مرحلة من الكالسیوم كربونات من مقدار لتكوین الحي

 هي مساعدة مادة الى تحتاج لذلك الترشیح عملیة وتعیق لزجة تكون العصیر في الموجودة المكونات الن الترشیح

 وغیرها والبكتینیة البروتینیة المكونات فصل في بارزا دورا تؤدي التفاعل وسط في pH قیمة وان الكالسیوم، كربونات

 -  0.15( باضافه العظمى نهایته یبلغ البروتینات تكتل ان التجارب اظهرت وقد والترسیب، التكتل یتم ثم ومن

 القاعدیة االمالح ومقدار البنجر طبیعة على المقدار هذا ویعتمد اكثر او CaOالكالسیوم اوكسید من%) 0.25

 امالح تفاعل من القاعدیة هذه وتتكون الطبیعیة القاعدیة تدعى والتي طبیعیا سطاو  تعطي التي البنجر في الموجودة

 على الدلیل الوقت نفس في وهي القاعدیة pH قیمة وتكوین الحي الجیر مع البنجر في الموجودة والبوتاسیوم الصودیوم

 باضافة تدریجیا pH ال رفع فیه یتم اي Progressive Preliming المتدرج الترویق یستعمل واحیانا البنجر وجود

) ترشیح دون( مباشرة االولى االشباع مرحلة بعد العصیر استرجاع ان بالتجارب ثبت كما متقطعة لفترات و الحي الجیر

 نفس تؤدي طرق عدة وتوجد االلوان ازالة و الترشیح عملیة تحسین مع العصیر نقاوة الى یؤدي الخام بالعصیر ومزجه

 الترویق بعملیة والبدء الخام العصیر مع ومزجه الترشیح دون االولى االشباع مرحلة عصیر استرجاع ومنها الهدف

 بینت وقد الخام العصیر في الطبیعیة الحموضة تعادل الى البدایة في العصیران مزج یؤدي االولي، دون الرئیسي

 ةعملی وتحسین العصیر نقاوة ةزیاد الى تؤدي فانها حجم %)100( بمقدار العصیر استرجاع حالة في انه التجارب

   .اللون تحسین او الترشیح

  الترویق الرئیسي 

 البدایة في تؤدي اذ االولى، الترویق مرحلة انجاز بعد الحي الجیر من اخرى نسبة اضافة الرئیسي بالترویق یقصد   

 الحي الجیر كمیة بزیادة و الكالسیوم امالح هیئة على والبكتین البروتینات ترسیب ثم ومن العصیر حموضة تعادل الى

) 12 -  10.8( من pH ال قیمة وتصل%) 0.25 -  0.15( من العصیر قاعدیة تزداد الرئیسي الترویق مرحلة في

 . وبكتینیة بروتینیة معقدات تكوین و العالقة الغرویة المكونات لتكتل المناسب الوسط وهو

 والزمن العالیة الحرارة لدرجات الن بسیطا امرا لیس المطلوب بالشكل وانجازها التفاعالت هذه على السیطرة ان    

 ایضا ویمكن المتواصلة او المتقطعة بالطریقة الرئیسي الترویج یتم. المعقدة التفاعالت من مجموعة لحدوث كبیرا تاثیرا
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 الرئیسي الترویق في المهمة التفاعالت وان المطفا، الجیر مستحلب استعمال او الجاف بالشكل الحي الجیر اضافه

 حمض تفاعل في كما االمونیا غاز تحریر مع الكالسیوم امالح وتكوین واالمیدات الحوامض صوبنة المتضمنة

 ان وبما االحادیة السكریات المطفا الجیر بین الكیمیائي التفاعل یسیر الطریقة وبنفس االسبارتیك وحامض الكلوتامیك

 العصیر یممر ثم االولى الترویق بعد الحي الجیر یضاف لذلك الساخن من اكثر البارد العصیر في الكلس ذوبان قابلیة

 مزودة احواض في المتقطعة بالطریقة الرئیسي الترویق عملیة تتم. الرئیسي الترویق حوض في الحراري المبادل خالل

  .االولي الترویق في كما المتواصلة بالطریقة العملیة تتم وكذلك والمزج للتحریك بجهاز

  First Carbonationاالشباع االولي 

 المكونات ترسیب في المستعمل الكالسیوم اوكسید من الزائدة الكمیة ازالة هو االشباع عملیة من الرئیسي الهدف ان   

 اوكسید مع االخیر یتحد اذ الكاربون اوكسید ثنائي غاز بواسطة العصیر في الموجود الكلس ویفصل السكریة غیر

 وسط تعد اذ اخرى فوائد الكالسیوم لكاربونات و بالترشیح تفصل التي الذائبة غیر الكالسیوم كاربونات مكون الكالسیوم

 كاربونات( الكلس حجر هو الكاربون اوكسید ثنائي مصدر وان والملونة، الغرویة السكریة غیر المكونات المتزاز جید

 المعادلة في كما الكاربون اوكسید ثنائي و الحي الجیر الى بالحرارة یتفكك الذي) الكالسیوم

CaO + CO2  →CaCO3   

 : االتیة الخطوات مراعاة یجب االشباع عملیه النجاز 

  .متجانسة بصورة العصیر في الغاز توزیع - 1

 .البرج اعلى والسائل الغاز مزیج من دوار تیار تكوین - 2

 .االسفل نحو العصیر واسترجاع بسرعة العصیر سطح من الغاز فصل - 3

  .العصیر داخل المتكونة الفقاعات في الغاز ضغط زیادة - 4

  .الغازات صعود مدة زیادة - 5

  ).م°90 - 85( حدود في الحرارة درجة على السیطرة - 6

 وباتجاه المرجل اسفل من والعصیر الغاز من كل یدخل واحد عمودي مرجل في قدیما االولى االشباع عملیة تجري  

 . االول المرجل في متصالن مرجالن یستعمل جیدة بصورة العصیر في الغاز مزیج استغالل والجل واحد،

 ثنائي غاز االشباع ویستمر الكالسیوم اوكسید من )%0.15( باستعمال العصیر قاعدیة تنخفض االول المرجل في

 المرجل في العصیر قاعدیة ان وبما )%0.10 - 0.07( فیه ةالقاعدی تصل حتى الثاني المرجل في الكربون اوكسید

 ثالث مرجل استعمال ویمكن الثاني المرجل من افضل بشكل و الغاز من كبیرة كمیة استهالك یمكن عالیة االول

  .الخزن لغرض
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   Filtrion Fainl عملیة الترشیح النهائیة

 الترویق عملیتي خالل من المتكونة الذائبة غیر االخرى المكونات من العصیر لفصل میكانیكیة عملیة تتضمن  

 ومنها ضاغطة مرشحات شكل على تكون وهي متقطعة خاصة مرشحات بواسطة العملیة تتم االولى، واالشباع االولى

 او الكتان او الصوف او القطن( الترشیح قماش من قطع الطریقتین كلتا في ویستعمل الغرفیة او االیطالیة المرشحات

 او) الترسیب( التركید عملیة مثل متواصلة او) جو 3- 2( مقداره بضغط فوقه من العصیر ویضخ) زجاجیة الیاف

 وسرعة الترشیح عملیة تعتمد و الخلوي غیر او الخلوي الدوار المرشح بطریقة المذابة غیر عن الصلبة الجزیئات فصل

 : منها عوامل عدة على انجازها

 المسامات تسد التي الصغیرة الدقائق بعكس فصلها یسهل الكبیرة فالدقائق العصیر في الصلبة الدقائق حجم - 1

 . العملیة وتعیق للمرشحات

 .العصیر لزوجه - 2

  .المرشح سطح على المترسبة الطبقة سمك - 3

 .المرشح سطح على المسلط الضغط - 4

  .الوسط حرارة ةدرج - 5

  قصر االلوان 

  :تتم عملیة قصر االلوان بطریقتین هما

  الكبریتعملیة قصر اللون بواسطة ثاني أوكسید  - 1

 یمر و) م2( طولها یبلغ الشكل انبوبیة وحده في SO2 الكبریت اوكسید ثاني غاز بواسطة االلوان ازالة عملیة تجرى   

 یبقى وان للعصیر الهیدروجیني الرقم على السیطرة ویجب الغاز من تیار معه ویضخ االنبوب في الرائق العصیر

 الذائب الكالسیوم كبریتید ملح وتكون الغاز مع تتحد فانها العصیر في الكالسیوم امالح وجود حالة وفي 8 بحدود

 من مقدار باستعمال الظاهرة هذه وتعالج التبخیر مراجل على الرواسب وتكوین الترشیح اقمشة تصلب الى ذلك ویؤدي

 السكریات تفكك الى یؤدي قد العملیة هذه في pHال انخفاض وان االلوان ازالة بعملیه البدء قبل الصودیوم كاربونات

 .الحوامض وتكوین االحادیة

 )الطین( الوحل 2

 یشكل وهو المختلفة الترشیح بطرق الخام العصیر من المفصولة الذائبة غیر المكونات جمیع عن عبارة الوحل   

 الكبیرة االكوام من والتخلص المعمل من الكبیر المقدار هذا من التخلص كیفیة تبرز وهنا المستهلك، البنجر من )8%(

 الهواء بتاثیر یدفع ومنه الوحل خزان في المختلفة والتركید الترشیح مناطق من الوحل ویجمع ،سنویا تتجمع التي

 المواد من )%60-50( على الوحل یحتوي. )ترم 200( مسافة الى المعمل خارج الى )جو 6( بضغط المضغوط
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 امالح وباالخص العضویة المركبات عن عبارة والبقیة منه )٪75( حوالي الكالسیوم كاربونات وتشكل الصلبة

  .الكالسیوم

  Concentrionالتبخیر 

 وذلك%) 65( الى لیصل) ٪15( من) السكروز( الذائبة الصلبة المواد تركیز لرفع السكري المستخلص تبخیر یتم   

 او التحلل لتجنب وذلك ،) م°60( تتجاوز ال المستخلص غلیان حرارة درجة تكون اذ التفریغ تحت التسخین طریق عن

 درجة ارتفاع الى یؤدي الذي الطبیعي الجوي الضغط تحت التسخین عند للسكروز یحدث ان یمكن الذي الحراري الهدم

 طریق عن تجري التركیز وعملیة الغلیان حرارة

 والتكثیف التبخیر

 عوامل عدة على النسبة هذه وتتوقف )%20 -  15( بین تتراوح الصلبة المواد من نسبة على المروق العصیر یحتوي

 تبخیر اجهزة في التبخیر عملیة وتجري' المستعملة االولیة والمعامالت النبات في اصال الموجود العصیر تركیز منها

 مبخرات  هي السكر صناعة في المستعملة االجهزة هذه واهم عدیدة تصمیمات منها توجد والتي التفریغ تحت تعمل

 فیها تتم التي التاثیر متعددة التبخیر اجهزة حلت الحاضر الوقت وفي النازلة االغشیة مبخرات او  المدفوع الدوران

 : وهي متتالیة مراحل على متدرجة بصورة التركیز عملیة

 .)٪65-60( تركیز الى وصوال التبخیر محطة في العصیر تكثیف :االولى المرحلة

  .االشباع درجة الى وصوال البلورة محطة في العصیر تكثیف :الثانیة المرحلة

  Crystallizationالبلورة 

 البلورات تكوین و المركز السكري المستخلص غلیان عملیة وهي متتالیة رئیسیة عملیات ثالث البلورة عملیة ضمنتت  

 السكروز شراب من الماء تبخیر یتم لهذا مشبعهة فوق محالیل من السكروز یتبلور االم السائل من البلورات هذه وفصل

 تفكك من وللحد بالبلورات المحیط الوسط في السكریة المواد فصل و ،)٪ 93 - 92( تركیز الى للوصول المباخر في

 - 63( الى) م°118 -  115( من الغلیان درجة لخفض الفراغ تحت البلورة عملیة تتم الملونة المواد وتشكل السكروز

 مراحل ثالث او بمرحلتین اجمالها یمكن عملیا ولكنها الخر معمل من البلورة مراحل وتختلف دوریة اجهزة في) م70°

 منها عوامل عدة على السكري الشراب غلیان في المتبع النظام ویتوقف )طبخات الثالث نظام او الطبختین نظام(

  وعند البلورة عملیات في المتوفرة االجهزة الى باالضافة انتاجه المراد السكر نوع و المستعملة الخامات جودة درجة

 تسمى الحجم دقیقة السكر بلورات من قلیلة كمیة المشبع فوق السكري الشراب الى یضاف السكروز بلورات تكوین

Seeds كحول بواسطة السكري المحلول في تعلیقها یتم التي Iso propanol بلورات وزن من )%0.005(  بنسبة 

 بعد والحجم بالعدد تزداد جدیدة بلورات تكوین یبدا و السكروز حولها یتجمع  كنواة البلورات هذه تعمل وبذلك السكر

 بسرعة تدور بمقلبات مزود كبیر خزان عن عبارة وهو البلورة جهاز الى البلورات على الحاوي المركز السائل ینقل ذلك
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 تقلیب ویستمر البلورة جهاز نوع حسب تبرید بوسائل مزودة و السائل تقلیب على تعمل دقیقة لكل لفة نصف بطیئة

 البلورات لفصل المركزي الطرد جهاز الى ینقل بعدها وتكبر البلورات حجم تنمو حتى االستخالص سائل وتبرید

 بقوة االم السائل عن المتكونة البلورات تنفصل حیث اقفاص ذا بلورة جهاز عاده ویستعمل االم السائل عن المتكونة

 السائل ویعرف خاصة سكاكین بواسطة المتجمعة البلورات وتقشط )دقیقة/دورة 2000 - 1600( المركزي الطرد

  .بالموالس السكر بلورات فصل من المتبقي القوام الكثیف

  خطوات تكریر السكر 

 وذلك فیها مرغوب الغیر المواد وكافة العالقة والشوائب االلوان ازالة هو الخام السكر تكریر من االساسي الهدف ان   

 تشمل و والمشروبات الغذائیة الصناعات  في یدخل مباشر البشري لالستهالك صالح بلوري ابیض سكر النتاج

  : اهمها عدة مراحل التكریر عملیات

  اذابة السكر الخام  - 1

  الكربنة  - 2

  الترشیح  - 3

  ازالة اللون  - 4

  التبخیر - 5

  البلورة  - 6

  الطرد المركزي  - 7

  التجفیف والتبرید  - 8

  انضاج السكر  - 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة      

  تاسعةالمحاضرة ال                                   صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريالجزء ال      
 

  المصادر 

 الدكتور عدنان وهاب المظفر –تكنولوجیا التمور والسكر  -

 الدكتور بیان یاسین العبداهللا  –محاضرات التمور والسكریات  -

 الدكتور عالء العاید  –محاضرات التمور والسكریات  -

  الدكتور حسن خالد العكیدي –التمور وانتاج الحلویات  -

صنف  التمرفي نخیل  الصفات بعض دراسة ).2011( فاضل فوزي وسن,،البریسم -

): 1( 3، الزراعیة للعلوم الكوفة ةجلم .وبغداد البصرة ینمنطقت يف المزروع الخضراوي
)12 – 20.( 

  

- Ahmad, M., M. A. Bashir, N.A.Chaudhry, M. A. Shakir and M. 
Khan.(2004). Performance of Date Varieties under bahawalpur pur 
conditions. Sarhad J. Agric.20 (1). 

   

- Dowson,V.H.W. and A. Aten (1962):Dates handling, processing and 
packing FAO Agric. Develop. Paper 72 (Rome). 394p  

  


