
 

الرتكيب البنائي حلام�ض ال�سرتيك

إنتاج حامض 
الستريك من التمور

املهند�ض اأجمـــد قــا�ســـم

متخ�ص�ص يف تكنولوجيا ال�صناعات الكيميائية

ع�ضو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

عمان - الأردن

engamjad@gmail.com

اإىل التمور الفا�ضدة ب�ضبب قدمها و�ضوء تخزينها 

اال�ضتفادة  ينبغي  والتي  العوامل،  من  وغريها 

منها يف بع�ض ال�ضناعات الكيميائية املهمة.

املركبات  بع�ض  اإنتاج  من  الباحثون  متكن  وقد 

الكيميائية الع�ضوية من تلك التمور، اإذ اأن تلك 

امليكروبات  بع�ض  لنمو  جيدا  و�ضطا  تعد  الثمار 

ن�ضب  على  الحتوائها  نظرا  والفطريات، 

واملعادن  والربوتينات  ال�ضكريات  من  متفاوتة 

والفيتامينات، مما اأهلها الأن تكون املادة االأولية 

�ضهدت منطقتنا العربية اهتماما وا�ضحا باأ�ضجار 

النخيل خالل مطلع هذا القرن، وقد اأولت بع�ض 

الدول، كاالإمارات العربية املتحدة، اهتماما بالغا 

بتلك االأ�ضجار املباركة التي رافقت اأبناء املنطقة 

العربية منذ فجر التاريخ.

وتعد التمور هي املنتج الرئي�ض للنخيل، والتي يتم 

ا�ضتهالكها كغذاء من قبل االإن�ضان، اإال اأن ن�ضبة ال 

باأ�ض بها من بع�ض اأنواع التمور، تكون منخف�ضة 

اجلودة وغري �ضاحلة لال�ضتهالك االآدمي، اإ�ضافة 
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البناء الثالثي الأبعاد حلام�ض ال�سرتيك

يف بع�ض التفاعالت احليوية الإنتاج بع�ض املركبات 

والكحوالت،  اخلليك،  كحام�ض  الع�ضوية، 

وحام�ض ال�ضرتيك ومادة الفورفورال وغريها.

وقد اأدى التطور يف علم الكيمياء اإىل ابتكار طرق 

حديثة للح�ضول على بع�ض املركبات الكيميائية 

وقد  وثمارها،  النباتات  خملفات  من  املهمة 

عدد  اإنتاج  على  مبا�ضر  وب�ضكل  ذلك  انعك�ض 

ويف  ال�ضناعة،  يف  املهمة  املواد  من  به  باأ�ض  ال 

متور  وخ�ضو�ضا  التمور،  من  اليومية  حياتنا 

الدرجة الثانية والتمور الفا�ضدة، ومن اأهم تلك 

الذي  ال�ضرتيك  حام�ض  الكيميائية،  املركبات 

نظرا  التمور،  من  عالية  وبكفاءة  اإنتاجه  ميكن 

ملحتواها املرتفع من ال�ضكريات، مما يوؤهلها الأن 

الواعدة  اال�ضرتاتيجية  ال�ضناعات  احدى  تكون 

يف بالدنا العربية نظرا لتوفر املادة االأولية والتي 

هي التمور وبكميات كبرية.

اخل�سائ�ض الكيميائية حلام�ض ال�سرتيك

يعرف  ما  اأو   Citric Acid ال�ضرتيك  حام�ض 

الع�ضوية  االأحما�ض  احد  هو  الليمون،  بحام�ض 

بن  جابر  العربي  العامل  اكت�ضفه  وقد  ال�ضعيفة، 

الثامن،  القرن  يف  وذلك  احلم�ضيات  يف  حيان 

ويف عام 1784 متكن العامل ال�ضويدي كارل ولهلم 

ع�ضري  من  عليه  احل�ضول  من   Carl Wilhelm

عام  ويف  والكمرثى،  الربتقال  وثمار  الليمون 

1860 مت اإنتاج حام�ض ال�ضرتيك يف ايطاليا من 

hC. We 1893 متكن العامل   الليمون، ثم يف عام

mer من ابتكار طريقة الإنتاج هذا احلام�ض من 

و�صط  املوجود يف    Penicilium البن�ضيليم  فطر 

�ضكري.

يف عام 1917 متكن الكيميائي االأمريكي جيم�ض 

كيور James Currie من ت�ضنيع حام�ض الليمون 

اال�ضربجل�ض  بوا�ضطة فطر  ال�ضرتيك  اأو حام�ض 

نيجر Aspergillus Niger على و�ضط مكون من 

واملوال�ض  الذرة  وع�ضري  واجللوكوز  ال�ضكروز 

والن�ضا املتحلل، وقد طورت هذه الطريقة يف عام 

1929 على نطاق جتاري.

 C6H8O7

والرمز الكيميائي حلام�ض ال�ضرتيك هو 

CH2COOH.COH. فهي  البنائية  ال�ضيغة  اأما 

COOH.CH2COOH، وهو يوجد يف احلم�ضيات 

يف  ن�ضبته  وتبلغ  الفواكه،  من  كبري  عدد  ويف 

ع�ضري الليمون من 6 – 7 % ، كما قد يتحد مع 

عدد كبري من احلوام�ض الع�ضوية.

وحام�ض ال�ضرتيك قد يوجد على هيئة هدرات، 

اأي مع جزيء واحد من املاء واأي�ضا قد يوجد على 

�ضورة ال مائية، وتبلغ درجة ان�ضهار االأول حوايل 

100 درجة �ضل�ضيو�ض، اأما درجة ان�ضهار ال�ضورة 

�ضل�ضيو�ض،  درجة   153 فتبلغ  الالمائية  الثانية 

ويذوب هذا احلام�ض يف املاء ب�ضهولة.

خ�ضائ�ضه  اإىل  احلام�ض  هذا  اأهمية  وترجع 

من  كبري  عدد  يف  وا�ضتخداماته  املتميزة، 

للغاية،  املهمة  والدوائية  الغذائية  ال�ضناعات 

مما حدا بالعديد من دول العامل اإىل االهتمام 

االإنتاج  بلغ  حيث  �ضناعي،  نطاق  على  باإنتاجه 

 1700000 من  اأكرث   2007 عام  منه يف  العاملي 

بان  علما  ال�ضني،  يف  اإنتاجه  مت  ن�ضفها  طن، 

احلام�ض  هذا  اإنتاج  اإىل  تفتقر  العربية  بالدنا 

يتم  احتياجاتها  معظم  وان  كاف  ب�ضكل 

ا�ضترياده من اخلارج بالرغم من توفر اإمكانية 

حمليا. ت�ضنيعه 

بعدة  ال�ضرتيك  حام�ض  على  احل�ضول  وميكن 

احلم�ضيات،  من  ا�ضتخال�ضه  اأهمها  من  طرق، 

اأهم  من  اأمريكا  جنوب  ودول  املك�ضيك  وتعد 

لتوفر  نظرا  الطريقة،  بتلك  تنتجه  التي  الدول 

يبلغ  اإنتاجها  اأن  اإال  فيها،  واحلم�ضيات  الليمون 

االأكرب  الن�ضبة  اأما  العاملي،  االإنتاج  1% من  فقط 

وبا�ضتخدام  التخمريية  بالطريقة  اإنتاجها  فيتم 

الفطريات، ومن اأ�ضهر تلك الطرق:
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فطر ال�سربجل�ض نيجر

مت  والتي   Koji كوجي  اليابانية  1.  الطريقة 

بع�ض  على  وتعتمد   1966 عام  يف  ابتكارها 

املواد االأولية كالن�ضويات ونخالة الرز والقمح 

والألياف.

2. الطريقة ال�ضطحية.

3.  الطريقة العميقة، و املعتمدة على نطاق وا�ضع، 

نظرا لب�ضاطتها وكفاءتها العالية وقلة تكلفتها 

القت�صادية.

الإنتاج  امل�ضتخدمة  الدقيقة  االأحياء  اأهم  ومن 

بالتقنية  يعرف  ما  ال�ضرتيك من خالل  حام�ض 

احليوية، بع�ض الفطريات والبكترييا واخلمائر، 

hA.Niger ،A.Awamori ،A.Foetidus ، B لمث

Canh واأي�ضا خمائر   ،cillus SP ،Arthobacter

.dida Lipolytica ،C.Citrica ، S.Cervisaie

hAspergillus N  ويعد الفطر اال�ضربجل�ض نيجر

الذي ميكن  الدقيقة  االأحياء  تلك  اأهم  من   ger

�ضواء  ويخمرها  ال�ضكري  الو�ضط  يف  ينمو  اأن 

بالطريقة ال�ضطحية اأو بالطريقة العميقة، ونظرا 

الحتواء التمور على املادة االأولية الإنتاج حام�ض 

منا�ضب،  وبرتكيز  ال�ضكريات،  وهي  ال�ضرتيك، 

لذلك ميكن اإنتاج هذا احلم�ض وب�ضكل جتاري.

ا�ستخال�ض ال�سكر من التمور

ينتج ال�ضكر ال�ضائل يف العادة من التحلل اجلزئي 

واحلرارة،  احلوام�ض  بع�ض  بتاأثري  لل�ضكروز 

اأما   ،Brix برك�ض   77 حوايل  تركيزه  يبلغ  والذي 

عن  فيختلف  التمور،  من  املنتج  ال�ضائل  ال�ضكر 

ال�ضكر املنتج من ال�ضكروز، اإذ اأن التمور حتتوي 

وبن�ضبة  طبيعية،  وب�ضورة  املقلوب  ال�ضكر  على 

مت�ضاوية تقريبا من كل من اجللوكوز والفركتوز، 

قليلة،  بن�ضبة  فيه  يوجد  قد  الذي  ال�ضكروز  اأما 

ال�ضكريات  اإىل  االإنتاج  عملية  اأثناء  فيتحول 

االأحادية بفعل احلرارة واملعاجلة الكيميائية.

من هنا جند اأن ال�ضكر ال�ضائل املنتج من التمور 

 Invert Liquid املنقلب  ال�ضكر  نوع  من  يكون 

اإىل   Dextrose الدك�ضرتوز  ن�ضبة  وتبلغ   ،.Sug

ن�ضبة اللفلوز Levulose حوايل 52.5 اإىل 47.5 

املعاجلة  وبعد  والرائحة،  اللون  عدمي  ويكون   ،

االأمالح  من  قليال  حمتواه  يكون  الكيميائية 

املعدنية.

غري  ال�ضكريات  من  التمور،  �ضكريات  وتعد 

اأنها  اإذ  التميع،  على  بقابليتها  وتتميز  املتبلورة، 

تركت  اإذا  ب�ضهولة  اجلوية  الرطوبة  متت�ض 

معر�ضة للهواء.

بطرق  التمور،  من  ال�ضكر  ع�ضري  اإنتاج  ويتم 

بف�ضل  تبداأ  معاقبة،  وكيميائية  ميكانيكية 

مع  النقي  باملاء  الثمار  غ�ضل  ثم  ال�ضوائب، 

اإىل  التمور  بعدها  وتنقل  امل�ضتمر،  التحريك 

املعاك�ض،  التيار  بنظام  اال�ضتخال�ض  ا�ضطوانة 

تلك  يف  وبخاره  ال�ضاخن  املاء  ميرر  حيث 

اال�ضطوانة من االأعلى، وذلك ل�ضمان احل�ضول 

على معظم ال�ضكر.

يتم �ضحب الع�ضري ال�ضكري من االأ�ضفل، والذي 

– 25% برك�ض، بعد مروره   15 يبلغ تركيزه من 

على مناخل لف�ضل االألياف والنوى، وينقل بعدها 

اإىل خزانات الع�ضري، وتتم معاجلة بقايا التمور 

قد  التي  ال�ضكر  بقايا  على  للح�ضول  جديد  من 

تكون موجودة.

درجة  اإىل  تربيده  بعد  الناجت  الع�ضري  يعالج 

حام�ض  اإليه  وي�ضاف  �ضل�ضيو�ض،  درجة   45

hPect البكتنول واإنزمي  املخفف   الفو�ضفوريك 

مع   Pectin البكتني  لتحطيم   nol – Enzyme

التحريك امل�ضتمر، ثم ينقل اإىل املبادل احلراري 

اإىل  الت�ضخني  مع  الكال�ضيوم  باأك�ضيد  ويعامل 

على  املحافظة  مع  �ضل�ضيو�ض  درجة   65 درجة 

درجة احلمو�ضة PH اقل من 8.5 ، لينقل الحقا 

اإىل اأحوا�ض الرت�ضيب والرت�ضيح.

ال�ضكر  لع�ضري  النهائية  املعاجلة  وتعتمد 

ا�ضتخدام  كيفية  على  التمور  من  امل�ضتخل�ض 

عليه  احل�ضول  اأجل  فمن  م�ضتقبال،  املنتج  هذا 

طرق  ا�ضتخدام  يتم  الغذائية،  لل�ضناعات 

متعددة للتكرير والتنقية، اأما يف حال ا�ضتخدامه 

ال�ضرتيك،  حام�ض  �ضناعة  يف  كما  لل�ضناعة، 

فيتم نقله اإىل املرحلة التالية من عملية الت�ضنيع 
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حام�ض ال�سرتيك املتبلور

اخلا�ضة بذلك املنتج.

ع�سري  يف  املعدنية  الأمالح  من  التخل�ض 

التمر

التمر  من  امل�ضتخرج  ال�ضكري  الع�ضري  يحتوي 

على عدد كبري من اأمالح املواد املعدنية املختلفة، 

املغني�ضيوم  و  واحلديد  النحا�ض  اأهمها  ومن 

وكذلك  والبوتا�ضيوم  وال�ضوديوم  والكال�ضيوم 

وينبغي  والفو�ضفات،  والكلوريدات  الكربيتات 

اإىل  الع�ضري  نقل  قبل  املواد  تلك  من  التخل�ض 

مرحلة التخمري.

طريقة  منها  طريقة،  من  باأكرث  ذلك  ويتم 

الت�ضخني  مع  الكيميائية  املواد  ببع�ض  املعاجلة 

وتعديل احلمو�ضة، والتي توؤدي اإىل تر�ضيب تلك 

 Ion – االأيونية  املبادالت  طريقة  اأي�ضا  املواد، 

و�ضرعتها،  ب�ضهولتها  تتميز  والتي   ،Exchanger

يف  الع�ضري  مترير  على  تعتمد  الطريقة  وهذه 

 Cation Exchangers موجبة  اأيونية  مبادالت 

 Anion Exchanger �ضالبة  اأيونية  ومبادالت 

ع�ضوية  مركبات  على  حتتوي  املبادالت  وهذه   ،

غري قابلة للذوبان يف املاء، وحتتوي على جماميع 

قاعدية،  جماميع  اأو  كالكاربوك�ضيل  حام�ضية، 

كالهيدروك�ضيل.

65 درجة �ضل�ضيو�ض،  اإىل درجة  ي�ضخن الع�ضري 

وميرر يف املبادل االأيوين املوجب، فتحل االأيونات 

وال�ضوديوم  والبوتا�ضيوم  كالكال�ضيوم  املوجبة 

وغريها من الفلزات املوجودة يف الع�ضري حمل 

للمبادل  احلام�ضية  املجموعة  يف  الهيدروجني 

االأيوين مما يوؤدي اإىل زيادة حمو�ضة الع�ضري.

ال�ضالب  االأيوين  املبادل  اإىل  الع�ضري  ينقل  ثم 

الع�ضري  يف  املوجودة  ال�ضالبة  االأيونات  لتحل 

جمموعة  حمل  والكلور  والكربونات  كالكربيتات 

الهيدروك�ضيل يف مادة املبادل االأيوين، و�ضيتعادل 

ليكون  الهيدروك�ضيل  ايون  مع  الهيدروجني  ايون 

.PH≈6.5 املاء وي�ضبح املحلول متعادال تقريبا

�سكر  ع�سري  من  ال�سرتيك  حام�ض  اإنتاج 

التمر

التقنية  با�ضتخدام  ال�ضرتيك،  اإنتاج حام�ض  يتم 

التمر  �ضكر  تخمر  تفاعل  خالل  من  احليوية 

 ،A.Niger كفطر  الفطريات،  بع�ض  بوا�ضطة 

من  الع�ضارة  يف  ال�ضكر  تركيز  يكون  اأن  وينبغي 

14 – 20 %، حيث يعقم اأوال لقتل البكترييا ب�ضكل 

كامل ويكون ذلك حتت ال�ضغط ، ملدة 30 دقيقة، 

ثم ينقل املزيج اإىل املفاعل الرئي�ض، ويربد حيث 

تيار  مترير  مع   %2.5 االيثانول  اإليه  ي�ضاف 

التي  اخلمرية  ت�ضاف  ثم  م�ضتمر،  ب�ضكل  هوائي 

مت حت�ضريها م�ضبقا يف املخترب، والتي هي فطر 

و�ضط  تنميته على  الذي متت  اال�ضربجل�ض نيجر 

غذائي ملدة 7 اأيام.

عملية  على  ال�ضيطرة  يجب  املرحلة  هذه  ويف 

التخمر، بتنظيم درجة احلرارة بحيث ال تتجاوز 

درجة  على  واملحافظة  �ضل�ضيو�ض  درجة   30

3 تفاديا لتكون حام�ض  PH يف حدود  احلمو�ضة 

.)Oxalic Acid ) COOH.COOH االأوكزاليك

وعملية التخمر ال�ضابقة ت�ضتمر ملدة قد ت�ضل اإىل 

املفاعل  متابعة  تتم  الفرتة  تلك  وخالل  اأيام،   9

اإيقاف  يتم  العملية  انتهاء هذه  وبعد  با�ضتمرار، 

مرور التيار الهوائي وينقل املحلول اإىل اأحوا�ض 

�ضطحية حيث ير�ضح ويف�ضل الفطر عن ال�ضائل 

املخمر الذي يحتوي على حام�ض ال�ضرتيك.

ال�سابقة  التفاعالت  تلخي�ض  وميكن 

باملعادلتني التاليتني:

احل�سول على حام�ض ال�سرتيك وبلورته

تتم عملية تر�ضيب حام�ض ال�ضرتيك الناجت من 

هيدروك�ضيد  بوا�ضطة  ال�ضابقة،  التخمر  عملية 

يرت�ضب  حيث  الكال�ضيوم،  كلوريد  اأو  الكال�ضيوم 

 Calcium Citrate على �ضكل �ضرتات الكال�ضيوم

Ca3)C6H5O7)2 ، بعد عملية ت�ضخني وعاء التفاعل 

مع  البخار  بوا�ضطة  �ضل�ضيو�ض  درجة   85 اإىل 

التحريك والتقليب امل�ضتمر، ثم يف�ضل الرا�ضب 

C12 H22 H11  +  H2O + 3O2  2C6 H8 O7  +  4H2O
Sucrose + Water + Oxygen  Citric.Acid + Water

C6 H12O6  + 11|2 O2  C6 H8 O7  +  2H2O
Dextrose + Oxygen   Citric.Acid + Water
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يتم تخمري التمور بوا�سطة فطر ال�سربجل�ض نيجر يف مفاعالت لإنتاج 

حام�ض ال�سرتيك

يجب مراقبة مفاعالت تخمري التمور با�ستمرار

بوا�ضطة الطرد املركزي اأو الرت�ضيح.

الكربيتيك  بحام�ض  ذلك  بعد  الرا�ضب  يعالج 

امل�ضتمر  التقليب  مع  �ضديد،  ببطء  املركز 

 1.1 تبلغ  حمو�ضة  درجة  على  واملحافظة 

هذه  ويف  �ضل�ضيو�ض،  درجة   35 لغاية  والت�ضخني 

 CaSO4 الكال�ضيوم  كربيتات  ترت�ضب  املرحلة 

)اجلب�ض ( والتي تف�ضل بالرت�ضيح، اأما حام�ض 

الكربون  من  عمود  يف  فيمرر  الناجت،  ال�ضرتيك 

الن�ضط الإزالة اللون، ثم ينقل اإىل مبادل كاتيوين 

على  نح�ضل  وبذلك  الكاتيونات،  من  للتخل�ض 

احلام�ض على �ضكل حملول.

املتبلور، يبخر  ال�ضرتيك  وللح�ضول على حام�ض 

وي�ضخن  ال�ضغط  خملخلة  اأجهزة  يف  املحلول 

بوا�ضطة بخار املاء ثم ينقل اإىل املبلور حيث تف�ضل 

بلورات حام�ض ال�ضرتيك بالطرد املركزي وجتفف 

بالهواء ال�ضاخن على درجة 40 درجة �ضل�ضيو�ض.

حام�ض  على  للح�ضول  املغمورة  الطريقة  وتعد 

اأن  كما  كبري  اإنتاجي  مردود  ذات  ال�ضرتيك 

قليلة  الت�ضنيع  معدات  ت�ضغلها  التي  امل�ضاحة 

وبالتايل تكون اأكرث اقت�ضادية يف النفقات.

ا�ستعمالت حام�ض ال�سرتيك

االأحما�ض  اأكرث  من  ال�ضرتيك  حام�ض  يعد 

الع�ضوية ا�ضتخداما يف الت�ضنيع الغذائي، وتقدر 

الدرا�ضات اأن نحو 60% من اإنتاج هذا احلام�ض 

يتم ا�ضتخدامها يف العمليات ال�ضناعية اخلا�ضة 

E330، وخ�ضو�ضا  الرقم  الغذائية، حتت  باملواد 

ي�ضفي  حيث  الغازية  امل�ضروبات  حت�ضري  يف 

مينحها  كما  الطازجة،  الفاكهة  نكهة  عليها 

هذا  يعترب  كذلك  املنا�ضبة،  احلمو�ضة  درجة 

للمواد  الطبيعية  احلافظة  املواد  من  احلام�ض 

يف  وا�ضع  نطاق  على  ي�ضتخدم  لذلك  الغذائية، 

ما  يرتاوح  برتكيز  واحللويات  الع�ضائر  �ضناعة 

بني 0.8 – 2% ، وقد وجد اأن ا�ضتخدامه يف تلك 

ال�ضناعات يوؤدي اإىل تعزيز النكهة وزيادة قابلية 

الذوبان وثبات للمواد املحلية ال�ضناعية.

يف  ال�ضرتيك  حام�ض  اأمالح  ت�ضتخدم  كذلك 

يبلغ  وبرتكيز  ا�ضتحالب  كعامل  االألبان  �ضناعة 

�ضفات  لزيادة  االأجبان  �ضناعة  يف  واأي�ضا   ،%3

�ضرائح  ملم�ض  يح�ضن من  وبالتايل  فيها  اللدانة 

عملية  من  ويقلل  الدهن  ف�ضل  ومينع  اجلنب 

التبلور لتلك املنتجات الغذائية.

يف  ال�ضرتيك  حام�ض  ا�ضتخدام  �ضاع  فقد  اأي�ضا 

�ضناعة املربيات واجللي، اإذ يعمل على تخفي�ض 

نقطة  اإىل  املنتجات  لتلك   PH احلمو�ضة  درجة 

الت�ضكيل  اإىل  يوؤدي  الت�ضاوي الكهربائي وبالتايل 

املتميز  املذاق  اإك�ضابه  اإىل  اإ�ضافة  للجلي  اجليد 

للحم�ضيات.

ونظرا لقدرة هذا احلام�ض على تخفي�ض ن�ضاط 

على  ا�ضتخدم  فقد  املرغوبة،  غري  االإنزميات 

اإذ  والفواكه،  اخل�ضروات  حفظ  يف  وا�ضع  نطاق 

احلاجة  اأي�ضا  ويقلل  لالأك�ضدة،  كم�ضاد  يعمل 

لتلك املنتجات، وهذا ما  اإىل املعاجلة احلرارية 

ا�ضتخدامه يف  اإىل  الغذائية  املواد  حدا ب�ضانعي 

�ضناعة  وخ�ضو�ضا  اللحوم،  ومعاجلة  �ضناعة 

حام�ض  اأمالح  ت�ضتخدم  كما  املطبوخ،  ال�ضجق 

اأمالح  والإحالل  املعاجلة  لت�ضريع  ال�ضرتيك 

االأيريثوريك، وقد تبني اأن اإ�ضافة حملول حام�ض 

اإزالة  على  ي�ضاعد   %  5  –  3 برتكيز  ال�ضرتيك 

االأغلفة عن ال�ضجق واللحوم املحفوظة باالإ�ضافة 

اإىل كونه مانع لالأك�ضدة.

بحام�ض  نقعها  فيتم  البحرية،  االأطعمة  اأما 

ال�ضرتيك املخفف، ويوؤدي ذلك اإىل املحافظة على 

لونها ونكهتها والإزالة الرائحة غري املرغوبة.

ال�ضرتيك  حام�ض  ا�ضتخدام  اإىل  وباالإ�ضافة 
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عمليات املعاجلة الكيميائية املختلفة للتمور للح�سول على حام�ض ال�سرتيك 

تعد التمور مادة اأولية لعدد كبري من 

ال�سناعات الكيميائية الهامة

االإنتاج  من   %  10 فاإن  الغذائية،  ال�ضناعات  يف 

الدوائية  ال�ضناعات  يف  ا�ضتخدامه  يتم  العاملي 

حام�ض  لتثبيت  الطبية،  العقاقري  وحت�ضري 

والباي  الكربونات  مع  يخلط  كما  ال�ضكوربيك، 

كربونات الإنتاج م�ضادات احلمو�ضة.

حام�ض  جممل  من   %30 ا�ضتخدام  يتم  كذلك 

ال�ضرتيك امل�ضنع يف بع�ض ال�ضناعات الكيميائية، 

واالأحبار  االأ�ضباغ  و�ضناعة  اجللود  كدباغة 

الكهربائي  والرت�ضيب  الن�ضيجية  وال�ضناعات 

وحتليه املياه وغريها من ال�ضناعات املهمة.

اإن اأهمية هذا احلام�ض، تكمن يف انه يعد مادة 

التي  ال�ضناعات  من  كبري  عدد  يف  مهمة  اأولية 

اأهميته  اأن  كما  اليومية،  االإن�ضان  حياة  تالم�ض 

املادة  اأن  يف  تتجلى  العربية،  ملنطقتنا  بالن�ضبة 

وهي  لدينا،  متوفرة  ل�ضناعته  الالزمة  االأولية 

التمور من الدرجة الثانية والتمور غري ال�ضاحلة 

ل�ضناعة  يوؤ�ض�ض  مما  الب�ضري،  لال�ضتهالك 

اقت�ضاديات  تعزز  العربية،  منطقتنا  يف  رائدة 

احلاجة  اأم�ض  يف  نحن  مالية  عوائد  وتدر  دولنا 

اإليها لرفد م�ضرية التنمية والبناء يف بالدنا.
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