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ال�شمية  قيم  وكانت  اأيــام  ثالثة  قدرها  تعري�س 

LD50 ، LD95 3٬29 ، 5٬91 يوم وذلك بعد 

تقدير  مت  كما  اأيام.  ثالثة  قدرها  تعري�س  فرتة 

خ�شوبة طفيل الرباكون حيث ثم تعري�س طفيل 

ن�شبه  وكانت  الــريقــات  من  ثابت  لعدد  حديث 

التطفل 40 % ، 90 % ، 100 % بعد التعري�س ملده 

1 ، 3 ، 4 يوم على الرتتيب، بعد ذلك انخف�شت 

ن�شبه التطفل اإىل 60 % بعد التعر�س ملدة 6 اأيام 

.)Abo-El-Saad et al 2012(

�شاد�شًا: �ملركبات �لكيماوية �لآمنة:

عبارة عن مركبات كيماوية لي�س لها تاأثري �شام 

على الن�شان اأو احليوان ولكنها تتحول فقط داخل 

ج�شم احل�شرات عند تعر�شها ل�شوء ال�شم�س اإىل 

املركبات هذه  ومن  موتها  ت�شبب  �شامة  مركبات 

Hematoporphyrin )HPDE(  مت تطبيق هذا 

املركب بالرتكيز املو�شى به 3٬75  مللي مولر يف 

حملول ف�شيولوجي يحتوي على %20 ع�شل �شد 

زمنية  ولفرتات  التمر  لــدودة  الكاملة  احل�شرات 

متعددة حيث اأو�شحت النتائج هذا املركب تاأثريه 

�شعيف على احل�شرات الكاملة ومثل هذه املركبات 

حتتاج املزيد من الدرا�شة للو�شول اإىل اأعلى تاأثري 

ميكن اأن يو�شى به يف املخازن.

هام  دور  تلعب  والتي  الأ�شل  النباتية  املبيدات 

نظرًا لالأمان التي حتققه يف مكافحة اآفات املواد 

م�شتخل�شات   10 ا�شتخال�س  مت  لذا  املخزونة، 

القرنفل،  )الكمون،  التالية  النباتات  من  زيتيه 

الفلفل  الزجنبيل،  ال�شوداء،  احلبة  الين�شون، 

وقد  واملرمية(.  ال�شدر  ال�شمر،  الهال،  الأ�شود، 

النباتية  الزيوت  هذه  اأكرث  اأن  النتائج  اأو�شحت 

كان  التدخني  طريق  عن  احل�شرة  على  تــاأثــريًا 

زيـــت الــقــرنــفــل حــيــث اأعــطــى نــتــائــج ت�شبه يف 

كفاءتها املبيدات التجارية النباتية الأ�شل حيث 

ا�شتخدمت يف املدى 0٬08 -  2  ميكروجرام/

مل واأعطت % موت 60 %- %100 عند الرتكيز 

امل�شتخل�شة  الزيوت  بينما  ميكروجرام/مل    2

ا�شتخدمت يف املدى -0٬5  6 ميكروجرام/مل 

واأعطت ن�شب موت ترتاوح بني 60 % - 100% 

.)Al-Azab، 2007(

للسيده نوال نصراهلل

التاريخ العالمي للتمور

الباحثة والكاتبة نوال ن�شر اهلل �شيدة عراقية الأ�شل مقيمة فى الوليات املتحدة الأمريكية 

ترعرعت على �شفاف الرافدين ونخيله. اأ�شدرت هذا الكتاب �شمن �شل�شلة كتب ن�شرت 

لها فى التغذية واحللويات منها اأر�س جنة عدن وكتاب عن تاريخ املطبخ العراقى ولها عدة 

ن�شرات فى حت�شري الأكالت التى تدخل بها التمور ون�شرت فى جمالت عاملية عن مطعم 

اخلليفة »لبن �شيار الوراق« يف القرن العا�شر.

يتميز  ملونة  �شورة  ب66  مدعم  ف�شل  ع�شر  اأربعة  وفى  �شفحة  فى 136  اأعاله  الكتاب 

بب�شاطة كتابته وو�شوحه و�شهولة لغته من حيث التاأليف والإخراج ،حيث يغطى م�شاحة 

كبرية من املعلومات العامة عن ال�شجرة املباركة والتمور ومنتجاتها ومعلومات تاريخية 

وتراثية وبيئية واإنتاجية وزراعية مع التطرق اىل فوائد التمور واأجزاء النخلة كما احتوى 

الغري  املن�شورة  وال�شور  واحلديثة  التقليدية  الغذائية  الو�شفات  من  عدد  على  الكتاب 

متداولة وجديدة حيث بذلت جهود كبرية للح�شول عليها من م�شادر عديدة ومتاحف 

حتوى مقتنيات عن �شجرة نخلة التمر واإنتاجها.

ان الكتاب بالرغم من �شغر حجمه فهو كتاب �شافى وكافى ووافى لكل �شخ�س ليعرف عن 

هذه ال�شجرة وتاريخها وبيئتا �شغري، منا�شب جدا للمر�شد ال�شياحى لتنوع املعلومات التى 

حتويه وكذلك ال�شائح الأجنبى لتعريفه بتاريخ هذه املنطقة من العامل القدمي والإ�شالمى 

والعربى واملعا�شر.

ومت ترتيب املعلومات مع مقدمة رائعة وخلفيات نادرة اأحتوت النخيل والتمور واأ�شنافها 

النخيل  وعالقة  والتمور  للنخيل  وا�شتخدام  فائدة   360 وجود  اإىل  واإ�شارات  امل�شهورة 

فى  بالنخلة  الإحتفال  كيفية  عن  معلومات  اىل  الكتاب  تطرق  ،كما  وواحاتها  بالطبيعة 

والإحتفالت  واملعار�س  واملزاينات  املهرجانات  ذلك  فى  مبا  احلا�شر  والوقت  القدمي 

القدمية  واملراجع  الإت�شال  ومواقع  الإلكرتونية  املعلومات  وم�شادر  والتاريخية  الدينية 

العلمية منها والأدبية.

Dates A Global History

عرض كتاب
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التمـور وإنتــاج 
حـامض الليمـون  )1 - 2( 

Citric Acid from Dates 

طرق �إنتاج حام�س �لليمون: 

املك�شيك  من  كل  بها  وت�شتهر  احلم�شيات  من 

اإنتاج  من   %  1 ون�شبتها  اأمريكا  جنوب  ودول 

العامل حيث يعترب اأنتاج الليمون من احلم�شيات 

اقت�شاديا ًفى هذه الدول .

طريقة  وهــي  التاليفية  الكيماوية  الطريقة 

لي�شت رخي�شة .

الـــطـــرق الــتــخــمــريــة وهــنــالــك ثـــالثـــة طــرق 

م�شتخدمة واأن X  10 4٬5 ْطن حام�س ليمون 

.A.niger ينتج �شنويا ً بوا�شطة عمليات التخمر

الطريقة اليابانية كوجي Koji  : وهي الطريقة 

اليابانية التي مت ا�شتخدامها �شنه 1966 حيث 

على  يحتوي  اأمنــا  و  �شائال ً  التفاعل  يكون  ل 

هي  الطريقة  هذه  ومــواد  الرطوبة  من  مقدار 

 ، الــرز  نخالة   ، بطاطا   ، الياف   ، لن�شويات  ا 

والقمح .

الطريقة ال�شطحية .

جـ( الطريقة املغمورة 

و  ب�شاطتها  ب�شبب  املغمورة  الطريقة  اأف�شلها  و 

اأقت�شاديتها  

�لحياء �ملنتجة حلام�س �لليمون

�أ( بكترييا مثل 

  Bacillus Sp - 1

 Brevibacterium Flavum - 2

 Arthobacter - 3

Corynebacterium spp - 4

ب( �لأعفان مثل :

 A.niger   ،A.awamori  ،A. foetidus -  1

، Mucor

جـ ( خمائر Yeast مثل : 

     Candida lipolytica        2( C.citrica )1

  3(  S.Cervisaie

العفن  هــو  حلام�س  ا  لنــتــاج  نتيجة  واأفــ�ــشــل 

 A.niger

�ل�شرتيك  حــامــ�ــس  �أنـــتـــاج  و  ــتــمــور  �ل

 A.niger بو��شطة

تــزداد  وكمياتها  مهما ً  مــوردا ً  التمور  تعترب 

يوما ً بعد يوم نتيجة الهتمام املتزايد من قبل 

ثروة  تطوير  يف  اخلا�س  و  احلكومي  القطاع 

ا�شتهالكها  يف  تتباين  عموما ً  التمور  و  النخيل 

وهنالك  املبا�شر  لال�شتهالك  التمور  فهنالك 

متور �شناعية ومن اأهم هذه التمور هي التمور 

الزهدي يف العراق وكذلك متور الدرجة الثالثة 

بن�شبة  تتمتع  التمور  هذه  اأن  الأخــرى  لالأنواع 

فتكون  ال�شكريات  اأمـــا   %  25  –  18 رطــوبــة 

بحدود 65 – 75 % اأما ما تبقى فهي الألياف 

املعادن  و  الأمينية  الأحما�س  و  الفيتامينات  و 

وميكن اإجمالها باجلدول التايل : 

% 25 – 16 رطوبة 

 75%–   65 �شكريات كلية 

األياف  6 % 

% 1٬5 بروتينات  

 % 1٬5 رماد 

 % 8 مركبات اأخرى  

من  لكثري  مهما ً  مــ�ــشــدرا ً  الــتــمــور  تعترب  و 

امل�شروبات   ، كاملعجنات  املختلفة  ال�شناعات 

ال�شائل  ال�شكر   ، اخلــل   ، الكحول   ، الــغــازيــة 

بروتني   ، الكرميل   ، كــرمي  الي�س   ، الدب�س   ،

ال�شرتيك  حام�س  اأخــريا ً  و   ، الواحده  اخللية 

لأن التمور حتتوي على الرتكيز العايل للم�شدر 

الكربوين وهو ال�شكريات اأما حام�س ال�شرتيك 

يحتاجها  التي  الع�شوية  الأحما�س  اأحــد  فهو 

لأنه  اليه  اأ�شرنا  كما  كبري  ب�شكل  العاملي  ال�شوق 

و  الغذائية  ال�شناعات  من  الكثري  يف  يدخل 

الكيماوية .

عملية �أنتاج حام�س �ل�شرتيك من �لتمور 

  لأجل اأنتاج حام�س الليمون من التمور يجب اأن 

تتوفر الأمور التالية 

1 -  توفر التمور باأ�شعار اأقت�شادية وتوفر وحدة 

من  النقي  التمر  ع�شري  لأنــتــاج  اأنتاجية 

املعادن .

الفطر  مـــن  ــاجــيــة  ــت الن الــ�ــشــاللــة  ــوفــر  2 -  ت

ا�شربيجل�س نيجر .

3 -  تـــوفـــر اخلـــــربة املــايــكــروبــيــولــوجــيــة ) 

مايكولوجي ( و املخترب اجلديد .

4 -  اعداد البيئة الغذائية الالزمة للفطر .

5 - توزيع االبيئة الغذائية .

6 - عملية تثبيت الظروف الالزمة لالأنتاج .

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

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

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

0 ��شافةل�شفاء نكهة �شحرية جميلة على �لغذية .

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

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

وتالة  للحام�س  �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�س �شنه 1784 .

ويف  �يطاليا  يف  �لليمون  من  �حلام�س  �أنتج   1860 �شنه  ويف 

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

و�شط  على  و�لنامي    Pencilium بن�شليم  �لفطر  من  �حلام�س 

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

من  كيور   جيم�س  �لأمريكي  �لعامل  ��شتطاع  حيث   1917 �شنه 

م�شتوى  على  نايجر  ��شربكل�س  �لفطر  من  �حلام�س  ت�شنيع 

�شناعي ثم تطور �لتكنيك بعد ذلك �شنة 1929 حيث مت �نتاج 

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

�لن�شاء   ، �ملول�س   ، �لذرة  ع�شري   ، كلوكوز   ، �شكروز   ( خمتلفة 

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

طن  �لف   350 ي�شتهلك  �لعامل  �أن  علمنا  �إذ�  �لعربي  وطننا  يف 

�أكرث  �إىل  �حتاجت  �لعاملية  �ل�شوق  �أن  و   1986 �شنة  �شنويا ً 

 6 من  �كرث  �لطلب  �رتفع   2000 �شنة  ويف  طن  �ألف   600 من 

X 10 ْ طن / �شنه و �أن 70 % من �حلام�س �ملنتج ي�شتخدم يف 

�مل�شروبات �لغازية و 18 % يف �ل�شناعات �ملختلفة �لأخرى 12 

% لأغر��س �أخرى وجميعها من م�شادر تخمرية.


