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صناعة الخـل
من التمور
يعرف اخلل ب�أنه ال�سائل الناجت عن عمليتني
تخمرييتني كحويل وخلي (ALchol and acetic
)  acid fermentationللمادة ال�سكرية املوجودة
بالتمور التي تقدر ن�سبتها بحدود 65ــ ،%70حيث
تعمل خمرية  saccharamyces cerevisiaeيف
التخمر الأول ويف ظروف ال هوائية على حتويل
املادة ال�سكرية (جلوكوز ،فركتوز� ،سكروز)
�إىل كحول �أثيلي ) (Ethanolبفع ـ ــل انزميـ ــات
الـ  Zymasبينما تقوم بكترييا حام�ض اخلليك
 Acetobacterيف التخمر الثاين ب�أك�سدة
الكحول �إىل حام�ض اخلليك  Acetic acidويف
ظروف هوائية.
املوا�صفات الفنية للخل املنتج من التمور:
اللون� :أ�صفر مائل �إىل اال�سمرار ح�سب لون
التمور امل�ستخدم يف الت�صنيع ومن دون �أي
ملونات �صناعية.
الرائحة :رائحة نفاذة ،رائحة اخلل الطبيعي
من دون روائح غري مرغوب بها و�أن يكون خالي ًا
من الطعم املر واملحروق.
�أن يكون رائق ًا خالي ًا من املواد العالقة
والروا�سب.
ً
ً
�أن يكون خاليا متاما من املحليات اال�صطناعية.
ال تزيد ن�سبة الإيثانول املتبقي  %0.5باحلجم.
�أن يكون خالي ًا من الأحياء الدقيقة القادرة على
النمو حتت ظروف التخزين العادية بكميات
ت�سبب �ضرر ًا بال�صحة.
�أن يكون خالي ًا من �أي مواد ناجتة من الأحياء.

الدقيقة بكميات ت�سبب �ضرر ًا بامل�ستهلك.
ن�سبة حام�ض اخلليك 4 :ـ .%5
املواد ال�صلبة الذائبة  1ـ .% 2
الرماد 0.2 :ـ .%0.5
ا�ستعماالت وفوائد اخلل:
ي�ستعمل اخلل كمادة حافظة للأغذية
كاخل�ضراوات واللحوم حيث ميكن حفظ
اللحوم فيه لعدة �سنوات دون تلف كذلك يدخل
يف �صناعة املخلالت كما ي�ستهلك مبا�شر ًة يف
البيوت �ضمن وجبات الطعام وين�صح با�ستخدام
اخلل الطبيعي ملا له من ت�أثري يف تن�شيط الدورة
الدموية واملحافظة على حيوية اجل�سم ويخف�ض
ن�سبة الكول�سرتول يف الدم وزيادة الدهون
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احلميدة ،وهناك عدة و�صفات �شعبية با�ستخدام
اخلل الطبيعي منها خلف�ض الوزن ومعاجلة
دوايل الرجل وال�شد الع�ضلي والأمرا�ض اجللدية
والتهاب املفا�صل وي�ستعمل �أي�ض ًا كمطهر �ضد
البكترييا والفطريات ،وهناك �أي�ضا ا�ستخدامات
للخل يف عمليات التنظيف وال�صناعات الغذائية
والدوائية .علم ًا �أن اخلل من الأدوية التي ذكرته
ال�سنة النبوية ال�شريفة ومنها :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم (اللهم بارك يف اخلل ف�إنه
كان �إدام الأنبياء قبلي).

طرق �صناعة اخلل:
هناك عدة طرق ل�صناعة اخلل منها القدمية
�أو التقليدية ومنها �أي�ض ًا الطرق احلديثة بعد
التطورات املت�سارعة التي ح�صلت يف جماالت
تكنولوجيا التخمري.
الطرق القدمية لإنتاج اخلل و�أهمها :
الطريقة الفرن�سية Orleans methodطريقة  let alone processوهي طريقةقدمية ت�ستخدم لإنتاج اخلل منزلي ًا.
الطريقة الإجنليزية والإيطالية لإنتاج اخللومتتاز ب�أخذ وقت طويل لإنتاج اخلل مما
ي�سمح بتطور النكهة و الطعم امل�ست�ساغ .وللخل
املنتج بهذه الطرق �أ�سواق ويباع ب�أ�سعار باهظة
مقارنة مع اخلل املنتج بالطرق ال�سريعة.

الأ�سا�س العلمي ل�صناعة اخلل من التمر:
الأ�س�س العلمية التي تبنى عليها �صناعة اخلل من
التمر هي مرور �سكريات التمر مبرحلتي تخمر:
 1ـالتخمر الكحويل ,Alcohlic fermentation
وهو حتويل �سكريات التمر (جلوكوز)
الأحادي �إىل كحول اثيلي با�ستخدام خمرية
 S.cerevisiaeوجوهر هذه العملية احليوية
تتلخ�ص ب�أن املواد ال�سكرية املوجودة يف التمر
تتحلل بوا�سطة جمموعة �أنزميات �أهمها �أنزمي
 Zymaseالتي تفرزها اخلمرية املذكورة
�أعاله نتيجة عر�ضية لنموها وتكاثرها وينتج
عن ذلك مادة تدعى بـ  Pyruvateحيث متر
هذه املادة ب�سل�سلة تفاعالت �أخرى كيميائية
(�أك�سدة واختزال) ومب�ساعدة �أنزميات
�أخرى �أي�ض ًا تفرزها اخلمرية وكما هو مبني
�أدناه :
 2ـالتخمر اخلليكي:
وهو حتول الكحول ( ) Ethanolاملنتج يف
املرحلة الأوىل �إىل حام�ض اخلليك ب�إ�ضافة
بكترييا حام�ض اخلليك ()Acetobecter
Acetic Fermentation

الطرق احلديثة لإنتاج اخلل و�أهمها:
”“submerged culture generators

طريقة فرنك�س.

مبقدار  %10من حجم املحلول الكحويل ويف
ظروف هوائية حيث تقوم هذه البكترييا
ب�إفراز �أنزمي م�ؤك�سد هو Acetaldehyde
 dehydrogenaseحيث يتحول مركب
الـ � Acetaldehydeإىل حام�ض اخلليك
( )aceticacidوكما هو مبني �أدناه:
ونظري ًا ميكن حتويل غرام واحد من الإيثانول �إىل
 1.3غرام خل بالإ�ضافة �إىل  0.39غرام ماء.
Acetaldehyde dehydrogenase
Acetic acid + H2O

pyrevate decarboxylase
CO2 + Acetaldehyde
Ethanol + H2O

77 - 76
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Acetaldeheyde + O2

Zymase

...Pyruvate
Alcohol dehydrogenase

Glucose

مثل

” “Trickling generatorsالطريقة الإن�سيابية.
ولأجل فهم �آلية �إنتاج اخلل جتاري ًا من التمور
وبالطرق احلديثة ن�أخذ طريقة فرنك�س Frings
الأملانية ب�شيء من التفا�صيل باعتبارها �أكرث
الطرق الرائدة يف العامل لإنتاج اخلل يف الوقت
احلا�ضر فمنذ �سنة  1878اهتمت فرنك�س
بتطوير قطاع �صناعة اخلل يف العامل وبالأخ�ص
من قبل مبتكر الطريقة  Heinrich Fringsالذي
و�ضع الت�صاميم الرئي�سية لإنتاج اخلل ،وطريقة
ت�صنيعه تتم داخل خممرات حديثة كبرية
م�صنوعة من مادة �ستانل�س �ستيل وجمهزة
مب�ضخات تولد الأك�سجني ( )Acetatorلغر�ض
عملية �أك�سدة الإيثانول ولهذه املخمرات احلديثة
مردود اقت�صادي كبري حيث تبلغ الإنتاجية
بحدود � %95أي ميكن �إنتاج حوايل  950لرت ًا من
اخلل بن�سبة حمو�ضة ت�صل �إىل �أعلى من %10
من  1000لرت من ع�صائر التمور املخمرة والتي
حتتوي على ن�سبة �إيثانول بني  %12-10وت�ستغرق
فرتة التخمر � 24ساعة فقط ومب�ساحة �أر�ضية

ال تتجاوز  18مرت ًا مربع ًا من �ضمنها املمرات
واملرفقات الأخرى كما هو يف ال�شكل رقم (.)1
�أما مراحل ت�صنيع اخلل من ع�صري التمور
املتخمرة فهي مو�ضحه باملخطط البياين �شكل
رقم ( )2وتت�ألف من املراحل التالية:
 1ـ يف اخلزان رقم ( )1تو�ضع املادة الأولية
وهي ع�صري التمور املتخمرة والتي حتتوي
على ن�سبة كحول ترتاوح بني . %20-10
 2ـتخلط بكترييا
الغذائية يف ق�سم اخللط .A

Acetobacter

مع املواد

 3ـيح�ضر �سائل التخمري من عملية خلط بن�سبة
 3:1من خل خام قدمي برتكيز  %10وع�صري
التمور املتخمر يف اخلزان رقم .II
 4ـي�ستعمل اخلزان رقم  IIIلتخفيف الكحول.
الـAcetator

 5ـيتحول الع�صري �إىل خل داخل
بوا�سطة عملية الأك�سدة للكحول املوجود
بالع�صري عن طريق بكترييا الـAcetobacter
و�أك�سجني الهواء ولأجل �إزالة احلرارة الناجتة
عن عملية التخمر يحتاج الـِ� Acetatorإىل
ماء بارد بدرجة 10ــ 20م لتربيده.
 6ـيف اخلزان رقم  IVي�ستقبل اخلل اخلام
ويحفظ لفرتة من الزمن لإن�ضاجه وتطوير
النكهة وفرتة التخزين تتغري ح�سب املادة
الأولية امل�ستخدمة يف حالة التمور يف�ضل �أن
يبقى فرتة ال تقل عن � 24ساعة.
 7ـيف اخلزان رقم  Vجتري عملية الرتويق لأن

اخلل اخلام يحتوي على البكترييا وبع�ض
ال�شوائب ولذلك ت�ستخدم مادة الفريبنتون
(اخلزان  )Bوت�ضاف �إىل اخلل بكمية 2ــ5
كغم لكل  10000لرت من اخلل مما يجعل
اخلل �صافي ًا متام ًا .وذلك بعد �إجراء عملية
خلط ميكانيكية ويرتك اخلل ملدة 24ــ48
�ساعة لتنف�صل العكوره وي�صبح اخلل رائق ًا .
 8ـالعملية الأخرية هي عملية الت�صفية بوا�سطة
فلرتات خا�صة ومن خاللها ي�ضخ اخلل
امل�صفى �إىل اخلزان رقم � VIأما املواد العكرة
و ال�شوائب فتجمع يف اخلزان رقم . VII
 9ـيخفف اخلل بوا�سطة املاء النقي �إىل درجة
احلمو�ضة املطلوبة ثم يعب�أ يف قناين زجاجية
�أو بال�ستيكية وين�صح �إجراء عملية تعقيم
للخل قبل تعبئته بالقناين وخ�صو�ص ًا يف
البلدان ذات اجلو احلار.
الفحو�صات النوعية املطلوب �إجرا�ؤها
على اخلل:
هناك جمموعة من الفحو�صات احل�سية
والكيميائية يجب �إجرا�ؤها على اخلل املنتج
ل�ضمان النوعية ومن هذه الفحو�صات:
ـالفحو�صات احل�سية

)(organoleptic test

وت�شمل الرائحة والطعم واللون.
ـ احلمو�ضة الكلية Total acidity
ـاحلوام�ض غري الطيارة Non volatile acids
ـاحلوام�ض الطيارةvolatile acids .
ـاملواد ال�صلبة الكلية Total solids .

ـفحو�صات �أخرى جتري يف املعامل لتحديد
موا�صفات اخلل فيها:
metals,

Phosphate,

Nitrogen,

Ash,

Mineral acid, Carmel ..
ـفح�ص الإيثانول املتبقي Ethanol test
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