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التمور والسكريات 
عالية الفركتوز

كليا  او  وب��دوره ميكن حت�يله جزئيا  الكل�ك�ز  �ضكر  على  يحت�ي 

اىل �ضكر الفركت�ز بانزميات متخ�ض�ضة حتت ظروف م�ضيطر 

الفركت�ز  ع��ايل  �ضكري  حمل�ل  على  احل�ض�ل  بهدف  عليها 

�ضكر  ن�عني  على  ال�ضكري  املحل�ل  يحت�ي  وبذلك   ((HFCS

كل�ك�ز و�ضكر فركت�ز ولكن �ضكر الفركت�ز ن�ضبته اعلى من �ضكر 

الكل�ك�ز  لذى �ضمى حمل�ل �ضكري عايل الفركت�ز ون�ضبة  الرط�بة 

76 % �ضكريات وتركيز الفركت�ز فى املحل�ل النهائي  24 % و  فيه 

هى 42 % -  55%   - 99% وهي املتعارف عليها جتاريا وت�ضتخدم فى 

خمتلف ال�ضناعات الغذائية.

حمل�ل  ملنت�ج  الت�ضنيع  خلط�ات  ت��ضيحي  ر�ضم   (1) ال�ضكل  وي��ضح 

�ضكر الذره عايل الفركت�ز(HFCS) واجلدول رقم (1) للرتكيب الغذائي 

للمنت�ج .بالمكان ا�ضتغالل التم�ر اي�ضا لحت�ائها على ن�ضبة عالية جدا 

من ال�ضكريات الحادية من الكل�ك�ز والفركت�ز وبن�ضب  تقريبا مت�ضاوية 

الطرية  التم�ر  فى  خا�ضة  وب�ض�رة  منها  لكل   %  38  -  %  34 ومبعدل 

ان�اع  ال�ضكريات بني خمتلف  ن�ضبة من  التم�ر على اعلى  . حيث حتت�ي 

ميكن  التم�ر  من  ال�ضكري  واملحل�ل  واخل�ضروات  والف�اكه  املحا�ضيل 

حت�يله ب�ضه�له اىل الن�ضب املتعارف عليها من حماليل �ضكرية من التم�ر 

عالية الفركت�ز HFCS)) وذلك بتح�يل جزء من �ضكريات الكل�ك�ز اىل 

(2) خط�ات  رقم  ال�ضكل  وي��ضح  نهائي  كمنتج  عينها  وبالن�ضب  فركت�ز 

مقرتحه  للت�ضنيع با�ضتخدام التم�ر الطرية.

يعرف املنت�ج اوربيا با�ضم اي�ض�كل�ك�ز او حمل�ل كل�ك�ز وفركت�ز وحديثا 

وتتطبق  ال��ذرة(  )ب�ضكر  المريكية  املتحدة  ال�ليات  فى  ت�ضميته  ب��داأت 

تطرقت  والتى  ال��ذرة  من  ال�ضكرية  املحاليل  على  الت�ضميات  هذه  جميع 

الكل�ك�ز ثم جزيئات  الن�ضاء اىل �ضكر  اىل املعامالت النزمييه لتح�يل 

ت��ضل العلماء ريت�ضارد مار�ضال وزميله ايل ك�ي عام 1957 وعلى نطاق 

اطلق�اعليه  ال��ذره  من  الفركت�ز  ع��ايل  �ضكري  حمل�ل  لنتاج  خمتربي 

انتاجه  فى  ينجح�ا  مل  لكنهم  الفركت�ز.  ع��ايل  ال��ذره  �ضكر  او   HFCS

انتاجي  1970 حيث مت تط�ير خط  �ضناعيا وبكميات جتارية حتى عام 

 .takasaki  Y �ضاكي  تاكا  واي  دكت�ر  الياباين  العامل  قبل  من  �ضناعي 

من ال�كالة ال�ضناعية العلمية التابعة ل�زارة ال�ضناعة والتجارة اليابانية  

حيث يع�د له الف�ضل الأول والرئي�ضي با�ضتحداث هذا املنت�ج على امل�ضت�ى 

ال�ليات  فى  وخ�ض��ضا  ا�ضتخدامه  انت�ضر  عامليا.  التجاري  ال�ضناعي 

املتحدة الأمريكية فى جمال امل�ضروبات الغازية والع�ضائر وخمتلف ان�اع 

الغذية عام 1975.

على  واحت�ائه  ثمنه  لرخ�ض  ال�ضناعة  لهذه  ال��ذرة  حم�ض�ل  ا�ضتخدم 

الن�ضاء املمكن حت�يله اأنزمييا او بالتحليل املائي او احلام�ضي اىل حمل�ل 

الدكتور سمير الشاكر
smralshakir@yahoo.com ê



م��ق��ب���ل��ة لغ��را���ض  ال��ف��رك��ت���ز ذات ح����الوة 

واملعجنات  وامل�����ض��روب��ات  ال��غ��ذائ��ي  الت�ضنيع 

وال�ض�ربات  واللح�م  الفط�ر  واغذية  واملخابز 

والت�ابل وغريها. وفى ال�ليات املتحدة يعترب 

�ضكر  تع��ض  ال��ت��ى  املحليات  ب��ني   ((HFCS

فى  ا�ضتخدامه  مزايا  تلخي�ض  وميكن  املائده 

ال�ضناعات الغذائيه مبا يلي:

 1 -  ق�ة حالوة كبرية حيث ان �ضكر الفركت�ز 

حالوته 70 % اكر فى ال�ضكر العتيادي 

)املائدة(

2 - يتميز بالطعم اجليد.

اىل  ال�ضهاريج  طريق  ع��ن  املحل�ل  3 -  نقل 

م�ضانع التعبئة مبا�ضرة

اىل  يحتاج  ول  وخ��ل��ط��ه   ت��داول��ه  4 -  �ضه�لة 

معامالت او مناولت كثرية

5 -  احلفاظ على تركيبه وعدم ف�ضاده  ب�ضه�لة 

وي��ع��ت��رب م��ن��ت���ج ث��اب��ت��ا غ��ذائ��ي��ا اجت���اه اى 

متغريات ميكروبي�ل�جية. 

او  اتربة  اث��ارة  وب��دون  نظيفا   6 -  ا�ضتخدامه 

�ض�ائب مقارنة با�ضتخدام ال�ضكر العادي 

ال�ضحن  كلفة  وانخفا�ض  الرتكيز  7 -  ع��ايل 

والتداول.

8 -  ا�ضتقرار الق�ام طيلة فرتة النقل والتداول 

وال�ضتخدام

9 -  �ضه�لة ال�ضيطرة على ال�زن 

10 - لحاجه اىل م�اد تعبئه وتغليف.

تكاليف  خلف�ض   ب��ارت��ف��اع  عليه  11 -  الطلب 

للم�ضانع  ال��رب��ح��ي��ه   وزي����ادة  الت�ضنيع 

امل�ضتخدمة له.

ال�ضتهالك  من���  اىل   (3) رق��م  ال�ضكل  ي�ضري 

ال�ضن�ي ملحل�ل ال�ضكري للذره العايل الفركت�ز 

املائدة  �ضكر  ا�ضتهالك  وانخفا�ض   (HFCS)

خالل العقد الخريين.

ام���ا اجل����دول رق���م (2) ي������ض��ح ف��ي��ه الن��ت��اج 

املتحدة  ال�ليات  فى  والت�ضدير  وال�ضترياد 

رقم  واجل���دول   2011 ع��ام  خ��الل  المريكيه 
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“Processing of (HFCS)”
(High Fructose Corn Syrup)

Filtration +
Centrifugation

Ion exchange
 +

Mg

Pure glucose sugar
Glucose isomerase enzyme

42% fructose

Ion exchange+Ca

+Chromatographic
 Separation

90% Fructose 55% Fructose
Mixing with

42% fructose

Purification
+Filteration

+Evaporation
76 Liquid sugar (HFCS)

High Fructose Corn Syrup

Glucose Polymer

enzyme
alpha amylase Glucose amylase enzyme

Corn kernels Starch only
Cleaning

Starch

+SO2

+
Huls

Protein
+

Filtration +

Centrifugation

“Proposed Processing Steps of (HFCS)”
(High Fructose Dates Syrup)

Liquid sugar (glucose + fructose)

36% + 36%

Glucose isomerace

enzyme

Liquid sugar 

90% of Fructose

Mixing 55% fructose
+
42% fructose

Purification
+Filteration

+ Evaporation

55% liquid sugar (HFDS)

(Raw soft dates)
Steam

Heating &
extration

Date Juice
20%

Filtration

+Purification
+ Ion exchang

Figure-1

Figure-2

Figure-3



97 الشجرة المباركة - ديسمبر  2013   

للم�ضانع  جم��ه��زة  ب��اجل��م��ل��ة  ال���ض��ع��ار   (3)

الفركت�ز  �ضكر  تركيز  ح�ضب  ال���اح��د  للطن 

ب��امل��ح��ل���ل ال�����ض��ك��ري ام���ا اجل����دول رق���م (4) 

فى  املت�ضدرة  العاملية  ال�ضركات  اه��م  يح�ي 

ت�ضتخدم  والتى  الغذائية  ال�ضناعات  جم��ال 

(HFCS)خالل  الفركت�ز  العايل  الذرة  حمل�ل 

ال�ضن�ات الخرية.

املنت�ج  ه��ذا  با�ضتخدام  املطردة  ال��زي��ادة  ان 

العتيادي  ال�ضكر  ا�ضعار  ا�ضطراب  ب�ضبب  ه� 

ال��زي��اده  ب�ضبب  وك��ذل��ك  ا���ض��ع��اره  وارت���ف���اع 

الغازية  امل�ضروبات  �ضناعة  حجم  فى  الكبرية 

الفرد  ا�ضتهالك  وزيادة  والع�ضائرواحلل�يات 

عن  �ح�شائية  موجز   :)2( رقم   جدول 

�لــواليــات  فــى   )HFCS( ن�شاط  حركة 

�ملتحدة �المريكيةلعام 2011

جدول رقم )4 (

ــات �لــغــازيــة  ــروب ــش ــ� ــات �مل ــرك ــش �هـــم �

فى  وفــروعــهــا  �لغذ�ئية  و�ل�شناعات 

�لعامل �مل�شتخدمة (HFCS) خالل �لعقد 

�الخري:

للطن  �جلملة  ��شعار   )3( رقــم  جــدول 

�لو�حد 

HFCSتركيز 

%42 �ضكر فركت�ز

730 دولر وا�ضل 

امل�ضنع

HFCSتركيز 

%55 �ضكر فركت�ز

810 دولر وا�ضل 

امل�ضنع

1176كيلو كالوري�لطاقة

74 جرامالكرب�هيدرات

لي�جداللياف الغذائية

لي�جدالده�ن

لي�جدالربوتني

24 جراماملاء

0.019 ملغمالريب�فالفني 

0.00نيا�ضني

0.011ملغمبانت�ثنيك

0.00 مايكروغرامف�ليت

C 0.00 ملغمفيتامني

�لفيتامينات

�ملعادن

6.0ملغمكال�ضي�م

0.42 ملغمحديد

4.0 ملغمف��ضف�ر

0.00 ملغم جرامب�تا�ضي�م

2.00 ملغم�ض�دي�م

0.22 ملغمذنك

9024 طنباللف طنالنتاج

164 طنباللف طنال�ضترياد

1484 طنباللف طنالت�ضدير

7684 طنباللف طنال�ضتهالك

 100 �لغذ�ئية  �لقيمة   :)1( رقم  جدول 

جر�م )30.5 (

حملول �شكر �لذرة عايل �لفركتوز

استشاري دولي في تكنولوجيا التمور
الشبكة الدولية للنخيل والتمور  ê

1 - �ضركة ك�كاك�ل

2 - �ضركة بيب�ضي ك�ل

3 - �ضركة نبي�ضك� الغذائية

4 - �ضركة �ضفن اب

5 - �ضركة كارجل

6 - �ضركة ت.ن.ت للمخابز

7 - �ضركة هاجن ديز للمثلجات

منها حيث ارتفعت فى حالة امل�ضروبات الغازية 

والع�ضائر بن�ضبة 23 % واحلل�يات 19 % على 

الت�ايل.

فى  ال�ضن�ي  ال��ف��رد  ا�ضتهالك  م��ع��دل  وي��ق��در 

ال�ليات املتحدة المريكية خالل هذا العقد، 

10كجم وفى اوربا 17 كجم والربازيل 25 كجم  

وا�ضرتاليا 23 كجم  من هذا املنت�ج.

 (HFDS) لنتاج  التم�ر  ا�ضتخدام  اف��اق   ان 

واعدة حيث ميكن ا�ضتغالل فائ�ض الأنتاج من  

مت�ر الدرجة الثانية والثالثة  لكافة ال�ضناف  

ذلك  ويتطلب  ال�ضناعة  ل��ه��ذه   خ��ام  ك��م��ادة 

درا�ضة فنية واقت�ضادية �ضاملة ودقيقة.

High fructose corn syrup tanker


