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التمـور وإنتــاج 
حـامض الليمـون  )2 - 2( 

Citric Acid from Dates 

ت�شتخدم  �لتي  �لع�شوية  �حلو�م�ش  �أحــد  �لليمون  حام�ش 

ًو يف  �ليومية خ�شو�شا ً يف �ملطبخ  على نطاق و��شع يف حياتنا 

�ل�شناعات �لغذ�ئية و �لدو�ئية وهي ب�شكل عام مادة حافظة 

0 ��شافةال�شفاء نكهة �شحرية جميلة على �الغذية .

وقد �كت�شف حام�ش �لليمون يف �لقرن �لثامن من قبل �لعامل 

�لعربي جابر �أبن حيان من �حلم�شيات و يف �لقرن �لثالث ع�شر 

وتالة  للحام�ش  �شورة  �أول  ت�شجيل  من  فن�شت  �لعامل  ��شتطاع 

�لعامل �ل�شويدي كارل �لذي ��شتطاع من عزلة وت�شخي�شه وقد 

مت بلورة هذ� �حلام�ش �شنه 1784 .

ويف  �يطاليا  يف  �لليمون  مــن  �حلام�ش  �أنــتــج   1860 �شنه  ويف 

عام1893 ��شتطاع �لعامل C.wehmer  من �أكت�شاف �نتاج �حلام�ش 

�شكري  و�شط  على  و�لنامي    Pencilium بن�شليم  �لفطر  من 

�شنه  �إىل   ) خمتربي   ( حمدود  نطاق  على  �شل  �نتاجه  ولكن 

1917 حيث ��شتطاع �لعامل �الأمريكي جيم�ش كيور  من ت�شنيع 

�حلام�ش من �لفطر ��شربكل�ش نايجر على م�شتوى �شناعي ثم 

�حلام�ش  �نتاج  مت  حيث   1929 �شنة  ذلك  بعد  �لتكنيك  تطور 

بو��شطة �لفطر A.niger  �شناعيا على �أو�شاط بيئية خمتلفة 

) �شكروز ، كلوكوز ، ع�شري �لذرة ، �ملوال�ش ، �لن�شاء �ملتحلل و 

�أخري� ً �لتمور �لتي تعترب من �أهم �مل�شادر و �أرخ�شها يف وطننا 

�لعربي �إذ� علمنا �أن �لعامل ي�شتهلك 350 �لف طن �شنويا ً �شنة 

1986 و �أن �ل�شوق �لعاملية �حتاجت �إىل �أكرث من 600 �ألف طن 

ويف �شنة 2000 �رتفع �لطلب �كرث من X 10 6 ْ طن / �شنه و �أن 

70 % من �حلام�ش �ملنتج ي�شتخدم يف �مل�شروبات �لغازية و 18 % 

يف �ل�شناعات �ملختلفة �الأخرى 12 % الأغر��ش �أخرى وجميعها 

من م�شادر تخمرية.
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التغذية الكرب�هيدراتي  ) امل�ل�ض ( وقد اأمكن 

ا�ضتعمال ع�ضري التمر املعامل واأعطى اإنتاجيه 

عاليه من هذا احلام�ض تقدر ب %89 ) نبيل 

ريكي( .

�لرتبية �ل�شناعية

ال�ضطحية  بالرتبية  الليم�ن  حام�ض  اإنتاج  يتم 

)ا�ضربجل�ض    Asp.nigr للعفن  املغم�رة  اأو 

اإنتاجها  من  ال�ضالله  ه��ذه  تتميز  ملا  نايجر( 

ع�امل  ثالثة  فهناك  ل��ذا   . للحام�ض  العاملي 

مهمة ت�ؤثر على الإنتاج 

وهي 

1 - ن�ع ال�ضاللة امل�ضنعة للحام�ض .

2 -  م��ق���م��ات ال������ض��ط ال��غ��ذائ��ي ال���ذي يربى 

خالله  م��ن  جت���رى  وال����ذي  ال��ع��ف��ن  عليه 

يجب  الغذائي  فال��ضط   . التخمر  عملية 

اأن يحت�ي على امل�اد الالزمة لبناء ج�ضم 

الكائن املجهري احلي وعلى امل�اد الالزمة 

لتاأليف احلام�ض .

3 -  ظ���روف ال��رتب��ي��ة و���ض��ط غ��ذائ��ي ودرج���ة 

حرارة والأ�ض الهيدروجيني والته�يه .

مر�حل �إنتاج حام�ش �لليمون �شناعيا 

1 - حت�ضري املادة اللقاحية لإنتاج احلام�ض .

2 - عملية التخمر .

3 - التنقية الكيماويه .

¬¬ حت�شري �ملادة �للقاحية 

يتم حت�ضري املادة اللقاحية لل�ضاللة ا�ضربجل�ض 

نايجر على الأو�ضاط التالية :

و�ضط )1( 

140 غم �ضكروز 

20 غم  اكر اكر 

1 غم  KH2PO4

0،25 غم   Mgso4 . 7H2o

2،5 غم   NH4NO3

العنا�ضر املعدنية : 

�ملقدمة

ثالثي  حام�ض  عن  عبارة  ال�ضرتيك  حام�ض 

الكارب�ك�ضيل ومت ف�ضله لأول مرة من ع�ضري 

 ( قبل  من   1784 ع��ام  بل�رته  ومت��ت  الليم�ن 

اأن��ت��ج جت��اري��ا م��ن ه��ذا امل�ضدر  �ضكني ( وق��د 

طريقة  تط�ير  مت  اأن  اإىل  الع�ضرينات  حتى 

املجهرية  الأح��ي��اء  ب�ا�ضطة  لإنتاجه  ناجحه 

ال�ضرتيك  حام�ض  من  العاملي  الإن��ت��اج  ويبلغ 

ب�ض�رة  وي�ضتخدم   ، �ضن�يا  ط��ن  ال��ف   300

يف  احلام�ضي  للطعم  معطيه  كمادة  رئي�ضيه 

ي�ضتخدم  حيث  والأغذية  امل�ضروبات  من  كثري 

ح�ايل %70 من الإنتاج العاملي يف ال�ضناعات 

12 % يف ال�ضناعات ال�ضيدلنيه و  الغذائية و 

18 % يف املجالت ال�ضناعية الأخرى . 

خو��ش �حلام�ش  

ب��ل���رات  ي��ك���ن ع��ل��ى �ضكل  ال��ل��ي��م���ن  ح��ام�����ض 

له   ، امل��اء  يف  الذوبان  �ضديدة   ، الل�ن  بي�ضاء 

يف  ي�ضتعمل   ، ومقب�ل  مريح  حام�ضي  طعم 

وم���اد  وال�ضيدلنيه  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�ضناعات 

املعادن  تنقية  يف  اأي�ضا  وي�ضتعمل   ، التجميل 

نظرا ل�ضفاته ) املا�ضكه ( . وميكن ا�ضتعمال 

الف��ضفات يف �ضناعة  ال�ضرتيك حمل  حام�ض 

التحلل  يف  ال�ضريعة  لقابليته  وذلك  املنظفات 

حام�ض  اأ���ض��رتات  وت�ضتعمل  كما   . باي�ل�جيا 

ال�ضرتيك يف ال�ضناعات البال�ضتيكية . اأما يف 

ال�ضناعات الغذائية فدوره اإ�ضافة اإىل الطعم 

اأزاله   ، الأغذية  احلام�ضي فله� دور يف حفظ 

دور  له  كما  والل�ن  الطعم  تلف  ومينع  العكرة 

كبري يف �ضناعة احلل�يات . كمل يعترب حام�ض 

�ضناعة  يف  لالأك�ضدة  م�ضاد  كعامل  ال�ضرتيك 

اجلنب  �ضناعة  يف  ا�ضتحالبي  وكعامل  الألبان 

والي�ض كرمي . ومن خ�ا�ضه الأخرى باون وزنه 

اجلزيئي )210،14 ( وكثافته )192،12( .

�الأحياء �مل�شنعة للحام�ش 

هنالك الكثري من الأحياء املجهريه التي ت�ضنع 

العفن  ه�  اأهمها  من  ولكن  الليم�ن  حام�ض 

اأعطى  الذي    )Asp.nigr( نايجر ا�ضربجل�ض 

و�ضط  من  الليم�ن  حام�ض  من  اإنتاجه  اأعلى 
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0،48 ملغم   Cu+2

0،8 ملغم   Zn+2

1 ملغم   Mn

2،2 ملغم    Fe+3

ال��ضط اللقاحي الثاين ) ب( 

140 غم/لرت  �ضكروز  

2،5 غم/لرت  KH2PO4

0،25 غم/لرت  Mgso4.7 H2o

2،5 غم/لرت    NH4NO3

0،06 ملغم   Cu +2

0،25 ملغم   Zn +2

1،3 ملغم   Fe +2

1 ملغم    Mn

وجتري عملية احل�ضن يف حا�ضنة هزازة عند 

25 م ودرج��ة حام�ضية ترتاوح  درج��ة ح��رارة 

هناك  اأن  وج��د  حيث   )  4،5 –  2،2( مابني 

ط�ران للعملية :

ي�ضتعمل  حيث  النم�  ط���ر  ه�   : الأول  الط�ر 

ال�ضكر ب�ض�رة رئي�ضية لتك�ين املاي�ضلي�م .

يبداأ  املاي�ضلي�م  تك�ين  بعد   : ال��ث��اين  ال��ط���ر 

باإنتاج احلام�ض بتح�يل ال�ضكر اإىل حام�ض .

الأم����ر  م��ن  اللقاحية  امل���ادة  حت�ضري  ويعترب 

املهمة يف اإنتاج احلام�ض والتي يتم حت�ضريها 

يف خمترب الأحياء املجهرية وب�ض�رة م�ضتمرة 

ذات  نقية  م��زرع��ة  تعطينا  بحيث  ومعقمة 

قابليه  ذا  وماي�ضليه  النم�  �ضريعة  اأ�ضب�رات 

�ضطح  وذات  احلام�ض  لإن��ت��اج  عالية  حي�يه 

اأمل�ض وتك�ن الك�نيديا م�زعة ب�ضكل متما�ضك 

ومرتا�ض وروؤو�ضها �ض�داء وقه�ائية غامقة ذات 

ح�امل ق�ضرية . اأن هذا العمل يق�دنا اإىل : 

املنتجة  ال�ضالله  وتثبيت  مب�ضك  1 -  الهتمام 

واجليدة الإنتاج .

ال�����ض��الل��ة واحل���ف���اظ عليها  2 -  ت��ك��اث��ر ه���ذه 

م�رف�ل�جيتها  على  للحفاظ  و�ضيانتها 

بزراعة  وذل��ك  حي�يه  الكيم�  وخ�ا�ضها 

وجت��رى  ال�ضالله  م��ن  �ضناعية  خ��ط���ط 

اإعادة الزراعة كل ثالثة �ضه�ر مع مراعاة 

طريق  ع��ن  اللقاحية  امل���ادة  م��ن  التحقق 

مايكروبي�ل�جيه  ن�عية  �ضيطرة  ن��ظ��ام 

متخ�ض�ض لهذا الغر�ض ويجري الفح�ض 

التلقيح  عملية  بعد  ي���م   6  -  4  -  2 بعد 

لإنتاج املادة اللقاحية . 

عملية �لتخمري  

يتم حت�ضري  اللقاحية  امل��ادة  باإنتاج  البدء  عند 

الأج��ه��زة وال���ح��دات ال��الزم��ة ل���دورة اإنتاجيه 

حيث تعقم ال�حدات كما ويتم حت�ضري ال��ضط 

املخمر  اأن  حيث  اأي�ضا  تعقيمه  ويتم  الغذائي 

والتربيد  التعقيم  اأع��م��دة  تك�ن  ب��ان  م�ضمم 

بالبخار  التعقيم  ويجري  بالفرمنت�ر  مرتبطة 

�ضاعة كما   2 ومل��دة  1،8 ج�   1،5- حتت �ضغط 

ويجري تعقيم للمر�ضحات بالبخار حتت �ضغط 

1،2 – 1،5 ج� كما وي�ؤخذ مناذج من كل مقطع 

املجهري  الفح�ض  لأج��ل  الإن��ت��اج  خط�ط  م��ن 

للتاأكد من �ضاللة اخلط الإنتاجي . بعد عملية 

املعقم  باله�اء  الته�ية  عملية  جت��رى  التعقيم 

 30-20 للمخمر ودرجة حرارة اله�اء تك�ن ) 

م ( .

حت�شري �ملحاليل �لالزمة للتخمري 

يف نف�ض ال�قت يتم حت�ضري الأو�ضاط الغذائية 

حلام�ض  املنتجة  ال�ضاللة  لرتبية  الأ�ضا�ضية 

التم�ر  ع�ضري  اأو  امل���ل���ض  هي  والتي  الليم�ن 

املخفف 3-4 % �ضكر واملحت�ى اأي�ضا على اأمالح 

غذائية واملح�ض�بة بالتجارب الكيم� حي�ية .

�الأ�شا�شي  �لــغــذ�ئــي  �ملــحــلــول  حت�شري 

للمخمر�ت 

يجب مالحظة الكثري من الأم���ر عند حت�ضري 

حيث   . للمخمرات  الأ�ضا�ضي  الغذائي  املحل�ل 

 )3 م  اأ�ضا�ضي حجم )50  لأجل جتهيز خممر 

بامل�ل�ض املخفف 3-4 % �ضكر اأو ع�ضري التم�ر 

بالبخار  والغلي  الت�ضخني  فعند  �ضكر   %  4-3

عملية  نتيجة  ���ض��ي��زداد  حجمه  اأن   ) )تعقيم 

تركيز  م��ن  دائ��م��ا  ال��ت��اأك��د  يجب  ل��ذا  التكثيف 

�ضكر. وجترى  بحدود 4%  يبقى  بحيث  ال��ضط 

عملية التخفيف اأو التعديل )تعديل احلام�ضية( 

با�ضتعمال )oH((2(ca  اأو )H2so4(  بحيث 

ال  تعديل  وبعد   7،2-7 البدائي   PH ال  يبقى 

 .k4fe)cn(6 ملح  ي�ضاف  دقائق  بخم�ض   Ph

وبعملية  باملخمر  امللحقة  اخلزانات  اإح��دى  من 

اخللط والغليان )الت�ضخني( ملدة )10( دقائق. 

ومب�ضاعدة  احل���ار  ال��غ��ذائ��ي  ال��ضط  �ضي�ضل 
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م�ضخة اإىل عام�د التعقيم وب�ضرعة 150 لرت / 

دقيقة ثم ميرر من خالل عم�د التبادل الي�ين 

لهذا  املعد  املعقم  املخمر  اإىل  مبا�ضرة  وينقل 

اأن العملية هذه تتم عند درجة حرارة  الغر�ض 

126 م لأجل املحافظة على عدم التل�ث وملدة 2 

دقيقة ثم ميرر من خالل مبادل حراري حلفظ 

احلرارة اإىل درجة 32 م يف املخمر امل�ضتقبل ثم 

والتي  املعقمة  الأخرى  الأمالح  ت�ضاف حماليل 

  znscu،7H2O جهزت لهذا الغر�ض والتي هي

بالن�ضب  ت��ضع  حيث   ،NH4CL ،KH2po4

التالية : 

NH4CL  2،27 غم/لرت 

0،16 غم/لرت    KH2po4

0،005 غم/لرت   ZnSO4

بعد كل هذه العملية يتم تلقيح املخمر باللقاح 

الذي مت جتهيزه خمتربيا والنامية على ال��ضط 

)اأ( اأو ال��ضط )ب( .

نظام �لتهوية

بعد التلقيح باللقاح يعطى للمخمر ه�اء معقم 

ه�اء  �ضاغطة  من  ثابتة  وبكمية  ثابت  ب�ضكل 

 0،05 تدفع  حيث  الغر�ض  لهذا  معده  معقمة 

لرت ه�اء / لرت  و�ضط/ دقيقة خالل ال�ضاعات 

التي الأوىل ثم ترفع اإىل 0،1 لرت  ه�اء / لرت 

12 �ضاعة ثم  ت�ضتمر ملدة  والتي  و�ضط/ دقيقة 

و�ضط/ ه���اء/ل��رت  لرت   0،2 ح��دود  اإىل  ترفع 

دقيقة .

تك�ن  وملنع  تفرعاته  املاي�ضلي�م  يبداأ  وعندما 

مانعة  م��ادة  من  مل   20-15 ت�ضاف  ال��رغ���ة 

ول  معقمة  اأي�ضا  امل���ادة  ه��ذه  وت��ك���ن  للرغ�ة 

تاأثري  لها  لن  امل��ادة  ه��ذه  كمية  زي��ادة  يف�ضل 

�ضلبي على الته�ية وبعد اأن يك�ن �ضائل التخمر 

بحيث  يدفع ه�اء  فاحت  ول�ن  عالية  لزوجة  ذو 

ي�ضخ 0،4-0،5 لرت/لرت خممر/دقيقة .

نظام �حلر�رة

التلقيح  ب��ع��د  امل��خ��م��ر  ح�����رارة  درج����ة  ت��ك���ن 

من  الدرجة  بهذه  ويتحكم  م   34 بال�ضب�رات 

ب��ارد  اأو  خ��الل منظم وم��ن خ��الل م��اء ح��ار 

بغالف املخمر .

نظام عمل �ملحور �لدو�ر للمخمر

 180 الري�ض  مع  ال��دوار  املح�ر  حركة  �ضرعة 

نهاية  اإىل   احلركة  هذه  وت�ضتمر  دورة/دقيقة 

عملية التخمر .

�لعملية  عــلــى  �لــنــوعــيــة  �لــ�ــشــيــطــرة 

�الإنتاجية

1 -  ت�ؤخذ مناذج بعد �ضت �ضاعات من بدء عملية 

التخمر لأجل الفح�ض امليكرو�ضك�بي .

/ مايكرو�ضك�بي  �ضاعة/فح�ض   12 2 -  بعد 

هايفات نحيفة ط�يلة .

�ضائل  العملية  ب���دء  م��ن  ���ض��اع��ة   18 3 -  ب��ع��د 

التخمر ذا ل�ن اخ�ضر مائل اإىل الزرقة .

24 ���ض��اع��ة امل��اي�����ض��ل��ي���م ط���ايف على  4 -  ب��ع��د 

ال�ضطح ذا ل�ن ابي�ض ويالحظ النم� حتت 

املجهر وان ل تك�ن الهايفات فارغة .

36 �ضاعة من بدء العملية  5 -  املاي�ضلي�م بعد 

يبداأ بالتفرع .

6 -  تط�ر احلم��ضة بعد 36 �ضاعة .

بعد 24 �ضاعة % حام�ض الليم�ن 0،7-0،5 

بعد 30 �ضاعة   % حام�ض الليم�ن 1،1-0،9 

بعد 36 ���ض��اع��ة                % حام�ض الليم�ن 

 1،5 1،1-

تع�د العملية اإىل -1 1،5 % حام�ض الليم�ن 

وت�ضتغرق عملية اإنتاج احلام�ض 9-12 ي�م . ثم 

تبداأ عملية الرت�ضيح لأجل اإزالة امل�ضلي�م . ثم 

تبداأ عملية تنقية حمل�ل حام�ض ال�ضرتيك 

�لتنقية �لكيمياويه 

املعامله بالالمي .

Ca)OH  ( ب��ال��المي  املعامله  م��ن  ال��ه��دف  اأن 

ال�ضرتيك  حام�ض  حت�يل  لأج��ل  هي   Cao اأو 

متريره  ميكن  ذائ��ب  غري  كال�ضي�مي  ملح  اإىل 

الأخرى  الأحما�ض  من  ولعزلة  الطريقة  بهذه 

العملية جترى عند حم��ضة  اأن هذه  املتك�نة، 

 2،5 وبكمية  ال��المي  م   80-75 وح���رارة   11%

3-% من احلم��ضة الكلية ولذلك �ضيك�ن ملح 

الت�ضخني  وان  الليم�ن  حلام�ض  ذائ���ب  غ��ري 

اأم��الح  تتك�ن  حيث  م   95-90 اإىل  ي�ضتمر 

كال�ضي�م حلام�ض الليم�ن مرت�ضبه .

�لرت�شيح و�لغ�شل 

الكال�ضي�ميه  لل�ضرتات  الرت�ضيح  عملية  تتم 

املر�ضح  على  الرا�ضب  بغ�ضل  مر�ضح  من خالل 

تقل عن 90%  ل  ح��رارة  وبدرجة  احلار  باملاء 

وان عملية الغ�ضل �ضتزيل البقايا من ال�ضكريات 

ويتم التاأكد من عدم وج�د ال�ضكريات بالتحليل 

الكيماوي ) املخترب( .

بحام�ش  �لكال�شيوم  �ــشــرت�ت  معاملة 

�لكربيتيك 

خالط  يف  املغ�ض�له  الكال�ضي�م  �ضرتات  تتفاعل 

م��ك�����ض���ف وامل�����ض��خ��ن واحل�����اوي ع��ل��ى حام�ض 

الكربيتيك ذا وزن ن�عي 84 % وان الهدف من هذا 

التفاعل لأجل معاملة �ضرتات كما وي�ضاف كمية 

من الفحم 1-2 % حم�ض�ب على كمية احلام�ض 

لأجل تنقية املحل�ل وان درجة احلرارة 60م مع 

التحريك امل�ضتمر والتفاعل �ضيك�ن كالآين : 

 Ca3)c6H5O7(2 + 3H2SO4 ---

 2C6H8O7 + CA3SO4

را�ضب                 حام�ض الليم�ن حر 

من  الليم�ن  حام�ض  حم��ل���ل  �ضيمر  وب��ذل��ك 

خالل املر�ضح اإما اجلب�ض فيرت�ضب . 

�لتـكثـيف  

معد  مبخر  خ��الل  م��ن  احلام�ض  تكثيف  يتم 

مبخر  خ��الل  وم��ن  ومبرحلتني  الغر�ض  لهذا 

 70-60 حرارة  درجة  وعند  اله�اء  من  مفرغ 

م وبتفريغ قدرة 600 ملم تتم عملية الرت�ضيح 

تبخري  بعملية  وتتبع  الأوىل  التبخر  عملية  بعد 

وينتج  ير�ضح  مر�ضحة  م��ادة  ومب�ضاعدة  ثانية 

بذلك حام�ض الليم�ن ذو نقاوة عالية وذو وزن 

ن�عي 1،39 .
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عملية �لبلــورة 

البل�رة ذو  البل�رة من خالل جهاز  تتم عملية 

. ميليء  امل���راوح  ذو  وامل��ح���ر  امل��ربدة  الأغلفة 

جهاز البل�رة باملركز وي�ضخ ماء بارد يف غالف 

با�ضتمرار  امل��راوح  ذو  املح�ر  ويحرك  اجلهاز 

احل��رارة  درج��ة   ت�ضل  اأن  اإىل  �ضاعات   6-5

التربيد  لأج��ل  ب��ارد  م��اء  ي�ضخ  م   40 امل��رك��ز 

ال�ضريع اإىل 20م وتك�ن عملية البل�رة ملدة 24 

�ضاعة .

عملية �لطرد �ملركزي 

الكتلة املبل�رة من جهاز الطرد املركزي  تنقل 

300 دورة/دقيقة تطرد البل�رات مركزيا ومن 

ثم تغ�ضل البل�رات ويعاد طردها مركزيا وتنقل 

من خالل حزام ناقل اإىل املجفف تك�ن رط�بة 

بل�رات احلام�ض قبل التجفيف 2-3%

�لتجفيف و�لتعبئة 

حتدد نهاية عملية التجفيف بعد و�ضع بل�رات 

التجفيف وجتفيفها  الليم�ن يف جهاز  حام�ض 

30-35 م ومت��رر  ب��ه���اء درج��ة ح��رارت��ه ه��ي 

البل�رات على مناخل لأجل عزل امل�اد الغريبة 

.

مالحظات عامة ومهمة

مت��ضط  نايجر  ا�ضربجل�ض  ال�ضالله  1 -  تعطي 

اإنتاج بحدود 115 غم حام�ض ليم�ن /لرت 

 6 وملدة  واحدة  اإنتاج  لدورة  غذائي  و�ضط 

اأيام .

2 -  يعمل املخمر ال�احد ) عند 336 ي�م عمل 

يف ال�ضنة ( 56 دورة اإنتاج .

 -  1  3 م   35 - 3

و�ضتح�ضل عملية التخمر على 28000 لرت 

حام�ض ليم�ن تركيزه 115 غم/لرت ال�احد.

النح�  ه��ذا  على  ال�ضن�ي  الإن��ت��اج  4 -  كمية 

م   180،320  =56×28×115 �ضيك�ن 

 7% بن�ضبة  الفقد  ويك�ن  ليم�ن  حام�ض 

126 طن /  يعادل  ال�ضن�ي  الإنتاج  فيك�ن 

�ضنه حام�ض الليم�ن .

5 -  املحل�ل الغذائي لتغذية املخمر 

اإنتاج حام�ض الليم�ن  ل�حظ يف اإحدى معامل 

كمية  على  حم�ض�ب   72%-60 الإن��ت��اج  ذات 

امل�ل�ض  الالزمة من  الكمية  . فح�ضاب  ال�ضكر 

لإنتاج طن واحد من حام�ض الليم�ن .

35 كغم من حام�ض الليم�ن من  نح�ضل على 

100 كغم م�ل�ض .

35 كغم من احلام�ض    100 كغم م�ل�ض 

1000 كغم من احلام�ض    �ض 

�ضكري  حمت�ى  ذو  م�ل�ض  كغم   2860  = �ض 

%50 يلزم لإنتاج طن واحد من حام�ض الليم�ن 

اأما بالن�ضبة اإىل التم�ر العراقية التي تركيزها 

65 % �ضكر فالأجل اإنتاج 35 كغم من حام�ض 

الليم�ن نحتاج اإىل : 

 × × 50 % تركيز = �ض  2860 كغم م�ل�ض 

65 % �ضكر 

�ض = 2200 كغم مت�ر حتتاج لإنتاج %35 كغم 

حام�ض الليم�ن .

�ملــعــد�ت �لــالزمــة خلــط �إنــتــاج حام�ش 

�لليمون 

1 -  ب�يلر 8-10 بار .

2 -  خزان امل�ل�ض اأوع�ضري التمر 3 طن .

3 -  مر�ضح حتت التفريغ .

4 -  مبادل اي�ين عدد 2 .

5 -  خزان امل�اد امل�ضافة 1 طن .

6 -  خممر 35 م3 .

7 -  مر�ضح للماي�ضلي�م . 

. cao 8 -  خزان املعاملة باجلري احلي

9 -  مر�ضح لل�ضرتات .

10 -  خزان حلام�ض الكربيتيك .

11 -  خالط .

12 -  مر�ضح لل�ضلفيت .

13 -  خالط للمعاملة بالكارب�ن الن�ضط .

14 -  مر�ضح .

15 -  مبخر حتت التفريغ .

16 -  جهاز بل�رة .

17 -  جهاز طرد املركزي .

18 -  جهاز التجفيف .

19 -  ماكنة التعبئة والتغليف .

20 -  قمع حت�يل بني اخلزنات .

 / 8م3  �ضتيل  �ضتنل�ض  حت���ي��ل  21 -  م�ضخة 

�ضاعة عدد 1.

�ضاعة  3 م/  �ضعه  �ضتيل  �ضتنل�ض  22 -  م�ضخة 

عدد 2 .

23 -  م�ضخة ماء �ضعه 10م3 /�ضاعة عدد1 .

24 -  حمام بخار كهرباء حجم 1 )غ( عدد 4 .

25 -  حمام بخار حجم 12 )جن( �ضتنل�ض �ضتيل 

عدد 100 .

26 -  اأنابيب �ضتنل�ض �ضتيل حجم 2 جن )80م(.

27 -  اأنابيب �ضتنل�ض حجم 6 جن )10م( .

28 -  اأنابيب مغل�نه حجم 2 جن ط�ل 8 م.

29 -  م�ضامري ربط . هيكل مع �ضلم .

فيحتاج  �لتمور  من  �الإنتاج  كان  �إذ�  �أما 

�إىل : 

1 -  جهاز ا�ضتخال�ض ع�ضري التمر .

2 -  جهاز ف�ضل الن�ى .

3 -  جهاز الرت�ضيح حتت التفريغ .

4 -  خزان جمع الع�ضري الناجت . 

¬ �ملعد�ت �الأخرى  

خمترب كيمياوي متكامل .

خمترب بكرتي�ل�جي متكامل من كافة ال�ج�د.

ح�شاب و�نتخاب �الأجهزة 

على  التعرف  يجب   : املخمرات  ع��دد  ح�ضاب 

اإنتاجي  ملعمل  نحتاجها  التي  املخمرات  عدد 

ل�ضعه 500 طن من حام�ض الليم�ن / �ضنه : 
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1 - اأيام العمل 336 .

منتجه  �ضالللة  ال���اح��دة  اخلمرية  2 -  ف��رتة 

144 �ضاعة .

3 - الفقدان اأن عند الإنتاج 7 % .

 500
__ = 1،5 طن / 24 �ضاعة 

 366

لأجل الفقدان 1،5 

 __ = 1،62 طن / 24 �ضاعة 

 0،93 

للمحل�ل  املزرعة  �ضائل  من  املطل�بة  الكمية 

على املنت�ج جاهز وعند حم��ضة 11 % . 

11 كغم                   100 كغم 

1،61                      �ض 

�ض = 15 م3 حجم املخمر 

من هذا يح�ضب احلجم الالزم للمخمرات مع 

بقاء 10 % من ال�ضائل فراغ .

144            100 × 15            

903 = __ ×   __

 24   10  –   100        

وتك�ن عدد املخمرات ه� : 

 90
__

 0،7× 50   =      3

يك�ن  وال����ذي  خم��م��رات   4 تهيئة  ي��ج��ب  ل���ذا 

اأحداهما احتياطي . 

ــن �لــتــمــور  �إنـــتـــاج حــامــ�ــش �لــلــيــمــون م

�لعر�قية

اأن اإنتاج العراق من التم�ر يرتاوح مابني 2،5 

– 4،8 × 10 طن �ضن�يا ، ي�ضتهلك منها حمليا 
كغذاء مبا�ضر وكم�اد اأولية لبع�ض ال�ضناعات 

فائ�ض  فهناك  ل��ذا   . طن   10 ×  0،8 بحدود 

من التم�ر العراقية ويف �ضبيل اإيجاد �ضناعات 

تعتمد على التم�ر كم�ضدر اأويل فكر مبالئمة 

�ضكريات التم�ر لإنتاج منت�ج حام�ض الليم�ن . 

بنظر  الأخ��ذ  يجب  الليم�ن  حام�ض  فالإنتاج 

اإىل  ال�ضكريات  حت�يل  الإنتاج  ن�ضبة  العتبار 

حام�ض الليم�ن اإذ يجب اأن ل تقل ن�ضبة الإنتاج 

عن 60 % بالإ�ضافة اإىل ذلك يجب اأن يحت�ي 

امل��ن��ت���ج ع��ل��ى ح���ام�����ض اأخ����رى م��ث��ل حام�ض 

الوكزاليك كذلك يجب اأن تك�ن امل�اد الأولية 

وال�ضكريه منها على درجة اخل�ض��ض مت�فرة 

�ضكريات  ا�ضتعمال  يف  فكر  ل��ذا   . ورخي�ضة 

التم�ر لإنتاج احلام�ض . 

حام�ش  الإنـــتـــاج  �ال�ــشــا�ــشــيــه  �لــطــرق 

�لليمون ) با�شتخد�م �شكريات �لتمور ( 

هنالك طريقتان لإنتاج احلام�ض ب�ا�ضطة : 

�لتخمري  

بال�قت  تعترب  ال�����ض��اك��ن��ة  ال��ت��خ��م��ري  ط��ري��ق��ة 

اأهميتها  اأخ����ذت  ق��دمي��ه  ط��ري��ق��ة  احل��ا���ض��ر 

ت�ضمحل .

طريقة التخمري املتحركة والتي ت�ضتعمل فيها 

اإذ   ... الغر�ض  لهذا  متخ�ض�ضه  خممرات 

تدار  واحلم��ضة  والته�ية  احلرارة  درجة  اأن 

امل�ؤثرة  الع�امل  على  لل�ضيطرة  اأوت�ماتيكيا 

على اإنتاج احلام�ض ) حام�ض الليم�ن ( .

حام�ض  لإن���ت���اج  ال��ت��م��ر  ع�����ض��ري  م��ت��ط��ل��ب��ات 

الليم�ن :

اأن   )1( رق����م  ج����دول  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ظ��ه��ر 

لع�ضري  الأ�ضا�ضية  املك�نات  هي  ال�ضكريات 

النيرتوجني  تركيز  بن�ضبة  ولكن  املركز  التمر 

الكربيتي  ال��رم��اد  ن�ضب  اأم���ا   . قليله  الكلي 

عاليه  فتعترب  والنحا�ض  وال��زن��ك  واحل��دي��د 

ن�ضبيا وهذه الأخرية تعترب م�اد مثبطة لإنتاج 

ب�ا�ضطة  اإزالتها  يجب  ل��ذا  الليم�ن  حام�ض 

املبادلت الي�نيه .

الليم�ن  حلام�ض  الإنتاج  طريقة  فتثبيت  لذا 

ب��ا���ض��ت��ع��م��ال ال��ف��ط��ر ا���ض��ب��ريج��ل�����ض ن��اي��ج��ر 

الرتاكيز  اإيجاد  يجب    )  Asprgill niger(

ال��ضط  اإىل  امل�ضافة  الغذائية  للم�اد  املثلى 

 . التمر  ع�ضري  على  يحت�ي  وال��ذي  الغذائي 

ومن اأهم امل�اد الإ�ضافية امل�ضافة هي نرتات 

وكربيتات  الب�تا�ضي�م  وف��ضفات  الم�ني�م 

وال�ضيطرة  واخلار�ضني  واحلديد  املغن�ضي�م 

على حجم اللقاح وتعديل الأ�ض الهيدروجيني. 

جدول رقم )1(

�لرتكيز �ملادة

69 % ال�ضكريات الكليه

0.1 % النرتوجني الكلي 

0،416 %الف�ضف�ر 

2،73 % رماد ال�ضلفات 

0،0043 %احلديد

0،000516 %النحا�ض

0،00322 %اخلار�ضني 

الغذائي  لل��ضط  التخمريية  ال�ضل�كية  ان 

والرتكيز  املركز  التمر  ع�ضري  على  احل��اوي 

املثلى للم�اد الغذائية .

حيث نالحظ: اأن الرقم الهيدروجيني انخف�ض 

انتهاء  عند   1،9 اإىل  ثم  ي�مني  بعد   2،1 اإىل 

الفطر خالل  واأن معدل من�   . التخمري  عملية 

ه�  مم��ا  اأع��ل��ى  التخمري  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل 

نهاية  . حتى  تقريبا  يثبت  ثم  اأيام  بعد خم�ضة 

غم/200   3،47 بحدود  يك�ن  حيث  التخمري 

�ضم3 .

ج- اإنتاج احلام�ض يبداأ بعد ي�مني ويت�ضاعد 

اأ���ض��ا���ض  م���ن  حم�����ض���ب��ا   %  62،1 ن�����ض��ب��ة  اإىل 

ال�ضكريات الكلية امل�ضافة بعد 10 اأيام من بداأ 

التخمري . 

خبير نخيل التمر، نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية التمور األردنية  ê


