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  دراسة إنتاج الكحول الطبي من التمور

Production Medical Alcohol from Dates 

  يدحسن خالد حسن العكی. د. أ

hassan.alogidi@yahoo.com 

  المقدمة

صًا نتیجة إن اإلنتاج العالمي للتمور یزداد نظرًا لتحسن ظروف إنتاج التمور في العالم خصو 
ملیون طن  1.85بحدود  1965التطور العلمي الحاصل في هذا المجال فقد كان إنتاج العالم سنة 

هذا التنافس الكبیر ملیون طن أن  9إلى  2010ملیون طن ووصل عام  7أصبح  2005وفي عام 
كبیر المعروض من التمور في األسواق في ازدیاد وبذلك انخفضت قیم التمور بشكل  باإلنتاج جعل

كغم تمر وهذا مما أدى إلى تحفیز العدید من الدول / دوالر ) 2.72 – 0.16(وتراوحت ما بین 
المنتجة للتمور إلى زیادة استثماراتها في مجال تصنیع التمور لزیادة مردوداته االقتصادیة إذا علمنا 

مثل األردن، الهند،  لدخول الجدید من الدول في إنتاج التمور اإلنتاج العالمي في ازدیاد نظراً  أن
الخ لذا ال بد من قنوات جدیدة ... ا، وكذلك استرالیا بیالباكستان، بعض الدول األفریقیة نامی

الستهالك التمور ورفع قیمتها إذا علمنا أن تونس تحتل المرتبة األولى عالمیًا في صادرات التمر 
سنویًا وكذلك إیران بـ / ملیون دوالر  23الباكستان بـ  سنویًا وتلیها/ ملیون دوالر  47 بدخل یساوي

  .ملیون دوالر لذا فإن عملیة االستثمار في تصنیع التمور أصبح هدف وواجب مهم 21
    مناطق إنتاج التمور في العالم وأصنافها التجاریة

  : تنتشر زراعة النخیل في العالم في األنحاء التالیة
من التمور خصوصًا العراق، السعودیة، مصر، من إنتاج العالم % 79الوطن العربي یحتل أكثر من 

 بیا، جنوب أفریقیا،یتانیا، تشاد، تامیاألردن، المغرب، الجزائر، لیبیا، فلسطین، السودان، مور 
مان، الكویت، البحرین، قطر، الیمن سلطنة اإلمارات،  الخ من الدول وكذلك لدینا الهند، ... عُ

هي في اسعارها األولى  لتي احتلت المرتبةاأمریكا، استرالیا، باكستان وأهم األصناف 
، دجلة نور، البرحي ألنها مرغوبة في العالم ویلیها الزهدي، الخضراوي، السایر، )المجهول(المدجول

الخ من األصناف ... ، المبروم، فرض، مدجول، دجلة نور الصقعيالبرحي، الخصاب، السكري، 
   :أما أهم المنتجات المصنعة من التمور فهي

  خمیرة الخیر ،خمیرة العلف ،أعالف ،الخل الكحول ،المربیات السائل ،السكر الدبس ،عجینة التمر،  .ر مكبوستم. 
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وجمیع هذه المنتجات هي دون المستوى لحد اآلن والمفروض أن یتوسع االستثمار في هذه 

  : الصناعات وهنالك صناعات أخرى مثل
  . إنتاج حامض اللیمون من التمور. 1
  . ركزات التمورإنتاج م. 2
  . إنتاج المشروبات الغازیة. 3
  .إنتاج الكحول الطبي والكحوالت األخرى الصناعیة. 4
  .إنتاج مسحوق التمر. 5

وهنالك الكثیر من الصناعات تدخل سكریات التمور فیها مثل الحلویات الشرقیة والحلویات 
  . على اختالف أنواعها) السكاكر(

  : الطبي من التمور فله الكثیر من االستخدامات ومنهاویهمنا في هذا المضمار الكحول 
  معقم للجروح . 1
  معقم لألسطح . 2
  معقم لألدوات . 3
  یدخل في صناعة العطور. 4
  جات یدخل في صناعة الراتن. 5
  یدخل في صناعة بعض العقاقیر الطبیة. 6
  مذیب عضوي جید. 7
  وقود. 8
  مادة أولیة في صناعة األصباغ. 9

  یة في الصناعات الكیماویةمادة أول. 10
  . یستخدم في البحوث العلمیة ومختبرات الجامعات. 11
  المواد األولیة إلنتاج الكحول* 
  سالموال. 3       العنب. 2    التمور . 1
  األذرة . 6    قصب السكر. 5      البنجر4
  جمیع الفواكه السكریة . 9      الرز. 8    البطاطا. 7
  

  :ول في العالم حالیاً حأسعار الك
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  عر الكحول الصناعي في األسواقس
   %95تركیز     لتر / جنیه  35=  مصر 
  %85تركیز             لتر / جنیه  28= مصر 
  %76تركیز             لتر / دنانیر  3= األردن 
  %96تركیز     لتر / دوالر  3.32= بلجیكا 
  %95تركیز       دوالر  2= فیتنام 

  %96تركیز     لتر/ دوالر  3.91= الدانمارك 
  %96تركیز     لتر / دوالر  2.91= رنسا ف

  %96تركیز   لتر / دوالر  2.2= السعر العالمي 
  جمیعها بدون أجور الشحن 

  باألیكر من المواد الخام/ كحول % 99.5المعدل اإلنتاجي لـ  جدول یوضح أهم المواد الخام إلنتاج الكحول
  

  أیكر/ لتر   أیكر/ الون غ  المادة
عنب كل 

  األصناف
90.4  342  

  319.2  84  مشمس

  315.4  83  شعیر

  311.6  82.8  أجاص جاف

  300.20  79  قمح كل األصناف

  296.4  78  أناناس

  216.6  57  الشوفان 

  205.2  54  الشیلم 

  187.3  49.3  كوجه أجاص

  171  45  قصب/ موالس 

  155.8  41  )دراق(خوخ 
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  أیكر/ لتر   أیكر/ الون غ  المادة
  119.7  31.5  تین طازج

  112.10  29.5  تین جاف

  82.84  21.8  اجاصیات 

  2103  555  سنجر السكر 

  1900  500  السوركم كین

  1565.6  412  قصب سكر

  1136.2  299  بطاطا

  214  813  ذرة

  722  190  بطاطا حلوة

  665  175  رز 

  532  140  تفاح 

  478.8  126  تمر جاف

  475  125  حبوب السوركم 

  459.8  121  جزر 

  383.8  101  زبیب 

  357.20  94  بطاطا حلوة

  

جدول ان التمر مادة خام جیده لصناعة الكحول خصوصا ً في الدول المنتجة للتمور و یظهر من ال
  لرخص قیمته األقتصادیة 

  

  :تكنولوجیا اإلنتاج
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  :وهي تشمل ما یلي) عصیر التمر(مرحلة إنتاج العصیر 

  غسیل التمور وتنظیفها 

  

  )إخراج النوى(عملیة التفلیس 

  

  عملیة التجفیف) اللب+ فصل النوى ( –استخالص العصیر 

  ترشیح العصیر          

  جرش النوى  
   

  :عملیة غسل التمور -1

یمر في حوض غسیل  والذي Bucket Conveyerوهي عملیة تعتمد على نقل التمور 

وعلیه نوازل لرش المیاه وفي نفس الوقت تتم عملیة إزالة أي  فتحرك Conveyerالماء أو على 

  .شوائب من التمور

  :یس التمورعملیة تفل -2

وذلك بإمرار التمر في ماكنة ذات اسطوانتین فوالذیتین تحتویان على أضالع حادة وتبلغ    

سم ویمكن التحكم بالمساحة وتدور هذه االسطوانتین باتجاهین   1المساحة مابین االسطوانتین

یمرر  أو إمرارها في اسطوانة تحتوي على اسطوانة داخلیة مثقبة حیث. متعاكسین لتغلیك التمر

  .هریس التمر والماء ألجل استخالص العصیر بدرجة معینة أولیة

  Juice Extraction: عملیة االستخالص -3
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  .هنالك عدة أنواح من أجهزة االستخالص منها العمودیة ومنها األفقیة   

  .قدور طبخ -1

سم   70م وقطر6اسطوانة محوریة ذات طول  -2

درجة یتحرك بداخلها ناقل    5ومائل بزاویة

حلزوني لیحرك التمور من األسفل إلى 

. م 75 -  70األعلى مع الماء الساخن بدرجة 

الذي یدخل في فتحة في أعلى االسطوانة ویدخل التمر من فتحة في أعلى الجزء المنخفض 

 .ماء  2.5- 2تمر إلى  1من االسطوانة ونسبة الماء كما یلي 

صل النوى على تفریغ فة تعتمد عملی :فصل النوى -3

عمل بالقوة المركزیة لت لالمستخلص التمور في فاص

 .لنحصل على عصیر سكري من أسفل الفاصل

 

وینقل اللب من خالل ناقل حلزوني لتجفیف اللب وذلك للحیلولة دون تفسخه أو تخمره ویدخل : تجفیف اللب -4

  .في مجففات صناعیة

وله أسواق كثیرة حیث ) Hammer Mill(تجرش النوى بواسطة مجاریش  : جرش النوى -5
 :تستعمل

 .علف لألبقار واألغنام  .1

 .یمكن استخالص بعض الزیوت .2

 .یمكن االستفادة من النوى باستخراج بعض السترمدوات  .3
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  أجهزة إنتاج العصیر السكري من التمور

  المجموع  الوحدة  المواصفات  الجهاز  العدد

      طاقة Bucket Conveyerناقل   1

      الطول  قل مغذي ضد الصدأحزام نا  1

      طاقة  وحدة تفلیس التمر  1

سم تتضمن ناقل حلزوني 70م قطر 6طول   أسطوانة استخالص  1

  ستیلینلس مصنوعة من االست

    

      لفصل اللب والنوى Centrifuge  فاصالت الطرد المركزي  2

        )ماتور(مضخة طاردة   2

      مبطن 3م 30سعة   خزان لجمع العصیر  1

      مبطن حدید مفلون 3م 30سعة   ت ماءخزانا  4

        بویلر   1
  

  :إنتاج الكحول
مواد صلبة ذائبة  T.s.s%  15-10یؤخذ العصیر السكري ویضبط تركیزه إلى حدود  -1

(Brix)  م وینقل المحلول إلى أحواض التخمیر االبتدائي 30-25ویبرد إلى درجة حرارة
ونیوم األحادیة وتعدل الحموضة إلى حیث تضاف إلیه كبریتات االمونیوم وفوفسفات االم

4-5 ،4.  
لتر ماء  20كغم من خمیرة الخبز الجافة وتضاف تدریجیًا إلى 5یؤخذ : إنتاج الخمیرة -2

دقیقة وتضاف إلى خزان التخمیر االبتدائي ویمرر تیار هواء من  15وتحرك جیدًا لمدة 
ساعات  10-8ة ما بین أسفل الخزان لتزوید الخمیرة باألوكسجین لتكاثرها وتستمر العملی

وبعدها یتم فصل الخمیرة عن المحلول السكري بواسطة الطرد المركزي الستخدامها في 
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 .التخمیر األساسي

تنقل الخمیرة إلى مخمر اكبر للحصول على كمیة اكبر من اللقاح : عملیة التخمیر األساسي -3
اغطة هواء وأنبوب الخمیري ومن ثم تنقل إلى خزان التخمر األساسي والذي یكون مزود بض

% 10- 8وفي هذا الخزان ویخفض العصیر السكري إلى  CO2تبرید وفتحة لخروج 
ویستمر ) فوسفات االمونیوم  +كبریتات االمونیوم (وتضاف إلیه المواد الغذائیة الالزمة وهي 

إمرار التیار الهوائي لكي تبدأ عملیة التخمر الالهوائي ویضاف عصیر التمر إلى الخزان 
اإلضافة إلى أن وتستمر %) 5- 4(ألولیة أي ما بین وصل البركس إلى نصف قیمته اكلما 
 . أیام 4إلى  3رق عملیات التخمر هذه مدة تتراوح بین ساعات وتستغ 3لمدة  Brixیثبت 

  :عملیة التقطیر
یضع سائل المتخمر إلى حوض أخر تمهیدًا لتقطیره في برج التقطیر وذلك باالعتماد على 

) االیثانول(ن نقاط غلیان الكحول وبقیة مكونات ناتج التخمر إذا أن نقطة غلیان الكحول الفروقات بی
 fusel)م 100من  ألغىم والزیوت الطیارة 100بینما نقاط غلیان الماء هي ) 79 – 71(هي ما بین 

oil)  ایثانول وصافي ماء مع قلیل من الزیوت % 96 – 94ویمكن الحصول بهذه العملیة إلى تركیز
  . لطیارةا

  : تقطیر ومن أهمها) أبراج(تجري عملیة التقطیر من خالل ثالثة أعمدة 
1 .Plate tower )95لیصل التركیز إلى ) الصفائح%  
2 .Bubble recap tower 87 – 93%  
3 .Packed column  

  :والمشهور هو برج الصفائح
نول ینبغي أن یتم ایثا% 95ومهما كان نوع العمود فإن تقطیر الكحول للوصول إلى نقاوة 

  : خالل ثالثة أعمدة أو أبراج تقطیر وكما یلي
  .في طور البخار% 50وفیه یتم فصل الكحول عن الماء إلى حد تركیز  becr column.  أ

  ) ایثانول(كحول % 93 – 87بهذا العمود یزداد التركیز إلى  Head column. ب
وتنفصل منه الشوائب والزیوت % 96 – 95بهذا العمود یصل تركیز الكحول إلى  Rectifying. ج

  Fusel oilالطیار 



 www.iraqi-datepalms.net 2013 
 

 9

  الثالث لعمود واحد أي ببرج واحدمخطط ویمكن جمع العمود األول والثاني و 
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شكل یوضح البرح مع الصواني وفتحات 
الصواني
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  :أنواع المنتجات
  )سیبرتو(كحول معدوم . 1

قلیل من وهو كحول خام مخفف یستعمل على األكثر لألصباغ ویمكن أن تحتوي على 
  %87.50الزیوت الطیارة وتركیز الكحول هو 

  كحول طبي . 2
  %76 – 70الكحول الطبي المعدوم فإن تركیز الكحول یتراوح ما بین 

  كحول نقي . 3
وذلك بإعادة تقطیره لتخلیصه من الزیوت  fusel oilوهو الكحول الخالي من الزیوت الطیارة 

  . إیثانول 96 – 95الطیارة والذي یكون تركیزه ما بین 
  )الجاف(ي ئالكحول الالما. 4

إن هذا النوع من الكحولیات یجب تقطیره بوجود مادة كیماویة متجمعة أو ممتصة للماء 
مثل كلورید الكالسیوم أو ما شابه وأن تجري العملیة في برج خاص وأن استعماالته قلیلة ) مجفف(

  . وتسویقه محدود
  :مختبر السیطرة النوعیة

   تبریة الكیماویةاألجهزة المخ
  جهاز تقطیر  ففرن تجفی

  میزان حساس 
  soxhletجهاز 

  ترمومیتر 
  هیدرومیترطقم 
  زجاجیة للتحلیل الحجمي أدوات

  ماصات بمختلف القیاسات 
  مل  500مل،  conical flask 300مخروطیة 

  أقماع ترشیح 
  مضخة ماصة مائیة 

  قمع مخروطي 
  . مل 600 مل، 400مل،  200مل،  beaker 100بیكرات 
  washing bottleغسیل 

  volumetric flaskقناني حجمیة 
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  اختبار مع حواملها أنابیب
  buretteسحاحات 

  حامل ساحات 
  hot plateمسخن 

  ثرموستات 
  زجاجة ساعة 

  قضبان زجاجیة 
  :المواد الكیماویة* 

  phجهاز 
  محلول فهلنج

  صودا كیماویة 
  حامض خلیك
  فینو نفثالین 

   كبریتات الصودیوم
  كرومات البوتاسیوم 

  رابع كلورید الكاربون 
 brixجهاز 

  :مختبر األجهزة المسیولوجیة
  جهاز میكروسكوب 

  حاضنة
Ovens 

Laminar flow 
Slides 

Olcolial 
Discalced 

  صبغات
Pitredisles  

Media 
Potato Dextrose agar 

Nalremt agar 
  دوالر 30000جمیع المواد تقدر تقریبًا وبحدود 


