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تو�صل العلماء ريت�شارد مار�شال وزميله ايل كوي عام  1957وعلى نطاق
خمتربي النتاج حملول �سكري ع��ايل الفركتوز من ال��ذره اطلقواعليه
 HFCSاو �سكر ال��ذره ع��ايل الفركتوز .لكنهم مل ينجحوا فى انتاجه
�صناعيا وبكميات جتارية حتى عام  1970حيث مت تطوير خط انتاجي
�صناعي من قبل العامل الياباين دكتور واي تاكا �ساكي .takasaki Y
من الوكالة ال�صناعية العلمية التابعة لوزارة ال�صناعة والتجارة اليابانية
حيث يعود له الف�ضل الأول والرئي�سي با�ستحداث هذا املنتوج على امل�ستوى
ال�صناعي التجاري عامليا .انت�شر ا�ستخدامه وخ�صو�صا فى الواليات
املتحدة الأمريكية فى جمال امل�شروبات الغازية والع�صائر وخمتلف انواع
االغذية عام .1975
ا�ستخدم حم�صول ال��ذرة لهذه ال�صناعة لرخ�ص ثمنه واحتوائه على
الن�شاء املمكن حتويله �أنزمييا او بالتحليل املائي او احلام�ضي اىل حملول

يحتوي على �سكر الكلوكوز وب��دوره ميكن حتويله جزئيا او كليا
اىل �سكر الفركتوز بانزميات متخ�ص�صة حتت ظروف م�سيطر
عليها بهدف احل�صول على حملول �سكري ع��ايل الفركتوز
 ))HFCSوبذلك يحتوي املحلول ال�سكري على نوعني �سكر
كلوكوز و�سكر فركتوز ولكن �سكر الفركتوز ن�سبته اعلى من �سكر
الكلوكوز لذى �سمى حملول �سكري عايل الفركتوز ون�سبة الرطوبة
فيه  % 24و � % 76سكريات وتركيز الفركتوز فى املحلول النهائي
هى  %99 - %55 - % 42وهي املتعارف عليها جتاريا وت�ستخدم فى
خمتلف ال�صناعات الغذائية.
ويو�ضح ال�شكل ( )1ر�سم تو�ضيحي خلطوات الت�صنيع ملنتوج حملول
�سكر الذره عايل الفركتوز( )HFCSواجلدول رقم ( )1للرتكيب الغذائي
للمنتوج .باالمكان ا�ستغالل التمور اي�ضا الحتوائها على ن�سبة عالية جدا
من ال�سكريات االحادية من الكلوكوز والفركتوز وبن�سب تقريبا مت�ساوية
ومبعدل  % 38 - % 34لكل منها وب�صورة خا�صة فى التمور الطرية
 .حيث حتتوي التمور على اعلى ن�سبة من ال�سكريات بني خمتلف انواع
املحا�صيل والفواكه واخل�ضروات واملحلول ال�سكري من التمور ميكن
حتويله ب�سهوله اىل الن�سب املتعارف عليها من حماليل �سكرية من التمور
عالية الفركتوز  ))HFCSوذلك بتحويل جزء من �سكريات الكلوكوز اىل
فركتوز وبالن�سب عينها كمنتج نهائي ويو�ضح ال�شكل رقم ( )2خطوات
مقرتحه للت�صنيع با�ستخدام التمور الطرية.
يعرف املنتوج اوربيا با�سم اي�سوكلوكوز او حملول كلوكوز وفركتوز وحديثا
ب��د�أت ت�سميته فى الواليات املتحدة االمريكية (ب�سكر ال��ذرة) وتتطبق
جميع هذه الت�سميات على املحاليل ال�سكرية من ال��ذرة والتى تطرقت
اىل املعامالت االنزمييه لتحويل الن�شاء اىل �سكر الكلوكوز ثم جزيئات
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ال �ف��رك �ت��وز ذات ح �ل�اوة م�ق�ب��ول��ة الغ��را���ض
الت�صنيع ال�غ��ذائ��ي وامل���ش��روب��ات واملعجنات
واملخابز واغذية الفطور واللحوم وال�شوربات
والتوابل وغريها .وفى الواليات املتحدة يعترب
 ))HFCSب�ين املحليات ال�ت��ى تعو�ض �سكر
املائده وميكن تلخي�ص مزايا ا�ستخدامه فى
ال�صناعات الغذائيه مبا يلي:
- 1قوة حالوة كبرية حيث ان �سكر الفركتوز
حالوته  % 70اكرث فى ال�سكر االعتيادي
(املائدة)
 - 2يتميز بالطعم اجليد.
- 3نقل املحلول ع��ن طريق ال�صهاريج اىل
م�صانع التعبئة مبا�شرة
�- 4سهولة ت��داول��ه وخ�ل�ط��ه وال يحتاج اىل
معامالت او مناوالت كثرية
- 5احلفاظ على تركيبه وعدم ف�ساده ب�سهولة
وي�ع�ت�بر م�ن�ت��وج ث��اب�ت��ا غ��ذائ�ي��ا اجت ��اه اى
متغريات ميكروبيولوجية.
- 6ا�ستخدامه نظيفا وب��دون اث��ارة اتربة او
�شوائب مقارنة با�ستخدام ال�سكر العادي
- 7ع��ايل الرتكيز وانخفا�ض كلفة ال�شحن
والتداول.
- 8ا�ستقرار القوام طيلة فرتة النقل والتداول
واال�ستخدام
�- 9سهولة ال�سيطرة على الوزن
 - 10الحاجه اىل مواد تعبئه وتغليف.
- 11الطلب عليه ب��ارت�ف��اع خلف�ض تكاليف
الت�صنيع وزي� ��ادة ال��رب�ح�ي��ه للم�صانع
امل�ستخدمة له.
ي�شري ال�شكل رق��م ( )3اىل من��و اال�ستهالك
ال�سنوي ملحلول ال�سكري للذره العايل الفركتوز
( )HFCSوانخفا�ض ا�ستهالك �سكر املائدة
خالل العقد االخريين.
ام��ا اجل���دول رق��م ( )2ي��و��ض��ح ف�ي��ه االن �ت��اج
واال�سترياد والت�صدير فى الواليات املتحدة
االمريكيه خ�لال ع��ام  2011واجل ��دول رقم
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر
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Figure-3

جدول رقم ( :)1القيمة الغذائية
جرام () 30.5
حملول �سكر الذرة عايل الفركتوز
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الطاقة
الكربوهيدرات
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جدول رقم ( :)2موجز اح�صائية عن
حركة ن�شاط ( )HFCSف��ى ال��والي��ات
املتحدة االمريكيةلعام 2011
االنتاج
بااللف طن  9024طن
اال�سترياد بااللف طن
 164طن
الت�صدير بااللف طن  1484طن
اال�ستهالك بااللف طن  7684طن
ج��دول رق��م ( )3ا�سعار اجلملة للطن
الواحد
 730دوالر وا�صل
HFCSتركيز
� 42%سكر فركتوز امل�صنع
 810دوالر وا�صل
HFCSتركيز
� 55%سكر فركتوز امل�صنع

جدول رقم () 4

اه���م ���ش��رك��ات امل�����ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة
وال�صناعات الغذائية وف��روع��ه��ا فى
العامل امل�ستخدمة ( )HFCSخالل العقد
االخري:
� - 1شركة كوكاكوال
� - 2شركة بيب�سي كوال
� - 3شركة نبي�سكو الغذائية
� - 4شركة �سفن اب
� - 5شركة كارجل
� - 6شركة ت.ن.ت للمخابز
� - 7شركة هاجن ديز للمثلجات
( )3اال� �س �ع��ار ب��اجل�م�ل��ة جم �ه��زة للم�صانع
للطن ال��واح��د ح�سب تركيز �سكر الفركتوز
ب��امل�ح�ل��ول ال���س�ك��ري ام ��ا اجل� ��دول رق ��م ()4
يحوي اه��م ال�شركات العاملية املت�صدرة فى
جم��ال ال�صناعات الغذائية والتى ت�ستخدم
حملول الذرة العايل الفركتوز ()HFCSخالل
ال�سنوات االخرية.
ان ال��زي��ادة املطردة با�ستخدام ه��ذا املنتوج
هو ب�سبب ا�ضطراب ا�سعار ال�سكر االعتيادي
وارت� �ف ��اع ا� �س �ع��اره وك��ذل��ك ب�سبب ال��زي��اده
الكبرية فى حجم �صناعة امل�شروبات الغازية
والع�صائرواحللويات وزيادة ا�ستهالك الفرد

منها حيث ارتفعت فى حالة امل�شروبات الغازية
والع�صائر بن�سبة  % 23واحللويات  % 19على
التوايل.
وي�ق��در م�ع��دل ا�ستهالك ال�ف��رد ال�سنوي فى
الواليات املتحدة االمريكية خالل هذا العقد,
10كجم وفى اوربا  17كجم والربازيل  25كجم
وا�سرتاليا  23كجم من هذا املنتوج.
ان اف��اق ا�ستخدام التمور النتاج ()HFDS
واعدة حيث ميكن ا�ستغالل فائ�ض الأنتاج من
متور الدرجة الثانية والثالثة لكافة اال�صناف
ك�م��ادة خ��ام ل�ه��ذه ال�صناعة ويتطلب ذلك
درا�سة فنية واقت�صادية �شاملة ودقيقة.

High fructose corn syrup tanker

استشاري دولي في تكنولوجيا التمور
ê
الشبكة الدولية للنخيل والتمور
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