
71  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر   الشجرة المباركة - مارس  2013   70

أ.د. حسن خالد حسن العكيدي
hassan.alogidi@gmail.cm ê

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.
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الو�شط  من  احلام�س  اأ�شتخال�س  7 -  عملية 

البيئي الغذائي .

بكفائة  املنتجة  الفطرية  ال�شاللة  توفر   : اأول ً 

عالية وهذا يلزم من اجراء م�شح لكافة ظروب 

الأكفاء  وحتديد  املنطقة  يف  املتوفرة  ال�شاللة 

اأو  حام�س  اىل  ال�شكر  بتحويل   وذلــك  منها 

واملتوفرة  املنت�شرة  البنوك  من  ال�شاللة  �شراء 

لها  املطلوبة  املوا�شفات  تثبيت  بعد  العامل  يف 

تكون  التي  ال�شاللة  هي  املرغوبة  ال�شاللة  و 

نتيجة طفرة وراثية و ال�شربجل�س فطر هوائي 

البيئية  ال�شطوح  على  بالنمو  عموما ً  يتميز 

و  الن�شوية  لــالأغــذيــة  �شاعع  مــلــوث  الفطر  و 

الكربوهيدراتية .

لنمو  خمتربيا  �لغذ�ئية  �لبيئة  �إعد�د 

�لفطر

 Potato و�ـــشـــط  عــلــى  الــفــطــر  1 -  زراعــــــة 

Dextrose Ager  وعند درجة حرارة 4 م ْ

2 -  عمل زراعات م�شتدمية ملدة 15 – 30 يوم 

ما  يكون  اأن  اإىل  م ْ  حرارة 30  درجة  عند 

ي�شليوم بحجم 4 ملم ثم ينقل ب�شكل معقم 

اإىل دورق ع�شري متر معامل ومعقم و ملدة 

) 5 ( ايام .

ــتــمــر (  3 -  حتــ�ــشــري الــعــ�ــشــري ) عــ�ــشــري ال

باأ�شتخدام  كغم متر لكل 3 لرت ماء وعملية 

حرارة 60- درجة  عند  تتم  ال�شتخال�س 

�شاعة   1/2 وملـــدة  خــالط  وبجهاز  م   70

وجتري  الع�شري  يجن�س  ثم  دقيقة  اإىل 45 

ثم  ومـــن  عــربمــر�ــشــحــات  تر�شيح  عملية 

 25 تركيز  اإىل  التخفيف  عملية  جنــري 

و  تعقيمه  بعد  الع�شري  يــوزع  ثــم  ومــن   %

الثقيلة  املعادن  باأزاله  املعامل  و  تر�شيحه 

يف دوارق حجم 250 لرت يحتوي كل دورق 

على 50 مل من الع�شري بعد تعديل PH ثم 

وجتري  دقيقة  وملدة 15  م  حتت 121  يعقم 

  Slant بال�شاللة  الــدوارق  تلقيح  ذلك  بعد 

وحت�شن الدوارق عند درجة حرارة 30 م .

ع�شري  يف  �ملــعــادن  من  �لتخل�س  كيفية 

�لتمر 

�أول ً : 

1 - تخفيف الع�شري ) ع�شري التمر ( 

  IN NaoH اإىل )7 ( بوا�شطة PH 2 - تعديل الـ

ــراي  ت مــن  حــجــم   / وزن   2%-1 3 -  يــ�ــشــاف 

كال�شيوم فو�شفيت .

4 -  ي�شخن اخلليط اإىل 100 م ْ ملدة 5 دقائق .

5 - يربد اخلليط .

دقيقة   / دورة   4000 عند  مركزيا  6 -  يطرد 

وملدة 20 دقيقة .

.  IN Hcl اإىل ) 6٬5 ( بـ PH 7 - تعديل الــ

ثانيا ً : 

اإىل   PH الـ  بخف�س  اأول ً  التمر  ع�شري  يعامل 

6٬5 ومن ثم ي�شاف له 25 – 50 مايكروغرام 

/ مل بوتا�شيوم فريو�شيانيد لرت�شيب املعادن .

ثالثا ً : 

من  برتاكيز  التمر  ع�شري  يعامل  اأن  ميكن 

امليثانول اأن احتاجت العملية و امليثانول ي�شاف 

يف اليوم الثالث لعمليات التخمري . 

حت�شري  عملية  لأجـــل  �ل�شكر  تركيز 

�للقاح 

ي�شتخدم تراكيز خمتلفة من ال�شكريات ترتاوح 

من 25-9 % 

�أنتاج �لفطر �شناعيا ً من ع�شري �لتمر 

1 - حت�شري اللقاح : 

حبيبات   ( اللقاح  حت�شري  اإىل  يقودنا  2 -  هذا 

 X 10 280 120   اإىلx10 3 ما بني )  Pellet

ت�شتخدم  والتي  املال�شك  داخل    3 Pellet

 %  2 م�شتوى  باأ�شتخدام  للمخمرات  كلقاح 

-1٬2 قطرها  يكون  املثالية  احلبيبة  اأن  و 

الدبيات  وت�شري  ايام   )5( بعد  ملم   2٬5

 Pellet احلبيبات  مزرعة  اأن  اإىل  العلمية 

على  بالأعتماد  لزوجة  اأقل  متلك  اأن  يجب 

من  كمية  اأقــل  و  التهوية  و  اخللط  درجــة 

العفن  حبيبات  مــورفــولــوجــي  حيث   O2

ي�شمــــــــــــل  والــذي  احلام�س  انتاج  خالل 

اأجزاء  اإىل   ) كروية   ( الدائري   pellet ال

البيئي  الو�شط  على  بالعتماد  طويلة  حرة 

 Genotype  وكذلك على الرتكيب اجليني

خ�شائ�س  لــهــا  الــنــمــوات  وكـــل  لل�شاللة 

و  النمو  طــاقــة  على  بــالعــتــمــاد  حمـــدودة 

ا�شتهالك املغذيات 

  A. Niger للفطر  �لــنــمــوذجــي  �لنمو 

لإنتاج حام�س �لليمون 

اأن    Fast growth phase املت�شارع النمو   )1

بطيء  منو  يتبعة  الذي  و  للفطر  املت�شارع  النمو 

النمو  معدل  يف  التغيري  هــذا   Slow growth

الف�شلجية  ــة  احلــال يف  تغيري  اإىل  ي�شري  هــو 

اإنتاج  اإىل  العتيادي  النمو  من  للماي�شيليوم 

احلام�س لذا فاأنه مير باملراحل الآتية : 

1 - مرحلة منو الهايفا .

2 - مرحلة منو احلبيبة .

3 - مرحلة النمو الثابت و القوي.

و    idio phose بــني  ــقــال  ــت الن 4 -  مــرحــلــة 

. trophophase

.  Idiophase growth 5 - مرحلة

6 - مرحلة تكوين حام�س األ�شرتيك .

ملاذ� �لزر�عة �ملغمورة 

1 - تعطي اأعلى معدل اأنتاجي .

2 - م�شاحتها اأقل حجما ً .

3 - اقت�شاديا اأكرث .

بيوكيمياء �أنتاج حام�س �لليمون 

األ�شرتيك  حام�س  اأنتاج  بيوكيمياء  عملية  اأن 

التي  و  التايل  هي    A. Niger الفطر  بوا�شطة 

الــرتاي  حام�س  دورة  على  بالأ�شا�س  تعتمد 

كاربوك�شيلك TCA و التي تعتمد .

ا�شتيل  و  بــايــروفــات  اإىل  الهك�شوزات  تك�شر 

.COA

تكون ا�شيتات الوكزاليك .

اإىل  والوكــزالــوا�ــشــيــت   COA ا�شتيل  تكثيف 

Pyruvate+Co2+H2o+A ال�شرتيك  حام�س 

TPàOxatoacelate +ADP+pi

بايروفيت  اينول   – الفو�شفور  كربوك�شلة  اأن 

)PEP (  حملل بوا�شطة PEP كربوكي�س كايرث 

PEP+ADP+O2 == Oxale autate + ATP

 عو�مل توؤثر على عملية �لتخمر 

�أ- حمتويات �لبيئة 

  �شظايا املعادن املغذية لها دور مهم يف اإنتاجية 

غم حام�س �شرتك / غم �شكر .

: Zn ب -  �لزنك

يجب اأن يكون بالكمية احلرجة لأنه عامل مهم 

يجب  وكمية  ال�شرتات  وتراكم  ومنو  تنظيم  يف 

. 0٬2mm اأن ل تتعدى

:  Mn ج -  �ملنغنيز

املنغنيز بلعب دورا ً مهما ً يف تنظيم منو وتراكم 

املثايل  وتركيزه   A.niger بوا�شطة  ال�شرتات 

. mm 0٬2

اإنتاجية  يف  يوؤثر  املعادن  بكمية  تغيري  اأي  واأن 

-10 بن�شبة  اختزاله  اأو  وتخفي�شه  احلام�س 

يف  الــدهــون  كمية  عــلــى  ــوؤثــر  ي ـــه  اأن كــمــا   25%

املاي�شيليوم .

: Cu د- �لنحا�س

احلام�س  اختزال  يف  مهم  تاأثري  له  الأخــر  هو 

ويجب اأن يكون تركيزه بحدود 40 جزء باملليون 

ء ( احلديد : هو الأخر مهم يف عملية التخمري 

و اأنتاج احلام�س 

هـ - �ل�شكر �لبتد�ئي : 

يكون  اأن  يجب  ال�شكري  الكربوين  امل�شدر  اأن 

البيئة  يف   ) حجم   / وزن   (  %  18-15 بحدود 

الغذائية و اأن الرتكيز العايل لل�شكريات يقودنا 

اإىل بقايا �شكر كبرية بعد عملية التخمري وهذا 

غري اقت�شاديا ً 

و - �يونات �لفريو�شيانيد : 

اأن اأ�شافه فريو�شيانيد البوتا�شيوم لآ توؤثر على 

حمتوى الكاربوين و النيرتوجني و الفو�شفور يف 

البيئة الغذائية ولكنه يختزل املحتوى الرمادي 

طور  خالل  لآي�شاف  �شيانيد  الفريو  اأن  علما ً 

النمو األأ�شي .

ز- زمن �لتخمر :

اإنتاجية  لأعلى  مثايل  لزمن  ح�شانة  اأف�شل  اأن 

الفطر  كــفــاءة  على  يعتمد  الليمون  حلام�س 

و  املغمورة  للزراعة  التخمري  ظــروف  وكذلك 

After Ar mB and Camp
Seundera Publishing 
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لنا  تظهر  بحيث  يوم   5 – هو 4  املثايل  الزمن 

الكمية الدنيا حلام�س ال�شرتيك وقد ت�شل اإىل 

8-9 اأيام 

ح- �لتهوية و �لتحريك:

اإىل  فــقــط  تــقــودنــا  ل  ــمــورة  ــغ امل ـــــزارع  امل يف   

اأي�شا  لكن  النمو  لأجل  ال�شروري  الأوك�شجني 

و  األ�شرتيك  حام�س  من  كمية  اأكــرب  لتعطينا   ً

معقما ً  و  نقيا ً  الأوك�شجيني  امل�شدر  يكون  اأن 

التهوية  اأو  التحريك  عملية  يف  انقطاع  اأي  اأن  و 

�شي�شبب تاأثرا ً مغاير لإنتاج احلام�س واأن درجة 

التهوية تكون VVM  0٬6عملية التحريك تكون 

�شرعتها ما بني 400-700 دورة / دقيقة لأن 

زيادة توؤثر على اأنتاج الـPallet  وبالتايل خف�س 

اإنتاج احلام�س.

  Mn ايون  بتاأثري  عالقة  له   O2 اإنتاج  كمية  اأن 

.  Pellet وعلى نوعية األ A.niger على منو

ط- درجة حر�رة �لتخمري : 

تطور  يف  مهما ً  دورا ً  تلعب  احلــرارة  درجة  اأن 

املاي�شليوم وكذلك على اإنتاجية حام�س الليمون 

و اأن الدرجة املثلى هي 25-30 م و اأن اأعلى من 

احلام�س  اأنتاج  تثبيط  على  تعمل  الدرجة  هذه 

ولكنها تزيد من اأنتاج حام�س الأوكزاليك 

 )PH( ي- درجة �لأ�س �لهيدروجيني

التخمري  بــدايــة  يف  الهيدروجيني  ـــس  الأ� اأن 

اإنتاجية  اأف�شل  واأن  التخمري  لعملية  جدا ً  مهم 

 )PH  5٬4-6( يف  هــو  الــ�ــشــرتيــك  حلــامــ�ــس 

حال  كل  وعلى   ) متر  ع�شري   ( بيئي  و�شط  يف 

الهيدروجيني  الأ�ـــس  يحدد  ــذي  ال هــو  الفطر 

تراكم  اإىل  يــعــودنــا  الــعــايل   PH واأن  املــثــايل 

الليمون  حام�س  عن  بدل ً  الوكزاليك  حام�س 

 A. Niger منو  من  يثبط  املنخف�س   PH اأن  و 

واملحافظة على الـPH املنا�شب لل�شاللة الفطر 

مهم جدا ً .

ك- �ملو�د �مل�شاعدة على ن�شاط �لعملية 

�لإنتاجية :

هنالك الكثري من العوامل امل�شاعدة و املن�شطة 

لعملية التخمري ومنها 

1 - امليثانول 

2 - بيوتانول – له تاأثري عك�شي لإنتاج احلام�س 

3 - م�شاد الرغوة – يزيد من معدل انتقالية 

O2 بوا�شطة التحريك 

اأ( زيت �شويا 

ب( �شليكون 

جـ( بويل بروبلني كاليكول 

ــــواد تــزيــد مــن اإنــتــاجــيــة احلــامــ�ــس  وهــــذه امل

)حام�س الليمون( و الرتكيز املثايل للكحولت 

1-4 % حجما ً ويعطي نقاوة عالية واإنتاج عايل.

 %  20 اإنتاجية  ويزيد  مهم  دور  لها   : الدهون 

. )v/v( وي�شاف حام�س الأوليك

لزيادة  الفيتامينات  ت�شاف   : الفيتامينات 

اأنـــتـــاج حــامــ�ــس الأ�ــشــكــوربــيــك و الــبــنــزويــك 

 1X 10 ( وبرتراكيز  والثيامني  والرايبوفالفني 

. )ْ X 10 5 ( اإىل ) ْ

اأي�شا ً  مهم  دور  له   : التيرتجيني  امل�شدر  ل( 

احلام�س  واإنتاج  الفطر  تطور  و  منو  عملية  يف 

املركبات   اأهـــم  ومــن   0٬5% يــكــون  وتــركــيــزه 

بوتا�شيوم  المونيوم  نرتات  و  �شلفيت  امونيوم 

نايرتيت ( .

P : م( الفو�شفات

له دور مهم اأي�شا ً يف عملية منو و تطور الفطر 

يكون  الغذائية  البيئة  يف  ن�شبة  واأن   A.niger

. % 0٬05

الأمينية  لالأحما�س   : الأمينية  الأحما�س  ن( 

اأهـــم  ومـــن  ــة  ــاجــي ــت الإن عــمــلــيــة  يف  مــهــم  دور 

الأحما�س هي ل�شتريين ، لي�شني ، ا�شبارتك ، 

كلوتامك 

املواد ال�شامة للعملية الإنتاجية : هي 

1 - الفينولت 

resorcinol - 2

ocresol - 3

naphthol - 4

 hydroguinone  - 5

�ملطفر�ت 

تاأثري  لها  والفيزياوية  الكيماوية  العوامل  ان 

اأو  معينه  وبرتاكيز   A.niger لل�شاللة  مطفر 

بجرعات معينه ومن اأهم هذه هي الأتي : 

 UV         اأ�شعة

 X          اأ�شعة

اأ�شعة         كاما 

املواد الكيماوية 

)EMS(  اأثيل ميثان �شلفونيت

 )DES( داي اأثيل �شلفونيت

 N-Methyl

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

N-Nitro

  Mnng كوالنرتين   N-ntroso

م�شادات حيوية .

كيفية ح�شاب �لإنتاجية 

ح�شب  الليمون  حام�س  انتاج  عملية  حت�شب 

املعادلة التالية : 

x  100      كمية حام�س ال�شرتيك

        كمية ال�شكر              

من  عليها  احلــ�ــشــول  مت  اإنتاجية  اأعــلــى  واأن 

ع�شري التمر كانت بحدود 75 – 89 % حام�س 

لليمون.


