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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

و شوخ  لكيخعخوييخخك يعوي  بطارق  سماعرل ك خرا ارتعود  ععفتتو       
 .خ عده زعالءه دأقفلنه لكيخعخييخدك و  إكى سندلت سيبقة ع ة 

دعوك قبول أك أكقويه , سععت بيسعه قبل أيثف عك عشف سندلت 
عنوو عي ق عتووه توو  عأيقووفة أكقي ووي  ,   8991كلعووفة للدكووى توو  عووي  

 : ت  عقف لكجععخة لكتيفخخخة بأعص تأت عندلك 
 دوق الخ ع رء في الخشف لن اآلثرق وحفظهر

دتدطووو ت لكعالقوووة بخننوووي أيثوووف , بخننوووي تخعوووي بعووو   دلسوووتعف لكلقووويء 
 : تأيثف خد  لشتفيني ععًي ق  تأكخف يتيب  

 ععرلم وألالم عن حعص الشرم
 تغفق تأكخفه ععني أيثف عك ثالث سندلت  ذل لكيتيب لكذي لس

تدج توووه , خخوووف لكععفتوووة  طااارق  سماااعرل ك خرا ااارخبوووفت خالك وووي    
يعووي , دتسووتأق عنووي يوول تقوو خف دلأتووفل  , شخصووخة تووذة نووي فة لكدجوود  

خيتوب , ت ود عتعو   لكعدل وب , تستأق عني  فلسوة يول جدلنوب أخيتوه 
فخزخوووووووويء لكتوووووووويفخ  دلكيخعخوووووووويء دلك: دخؤكّووووووووف دخأيقووووووووف دخوووووووو ّف  توووووووو  

 .دلكفخيقخيت دلل ب دلكفقه دلكشعف دلكسخيأة دلكسخيسة 
لسووووتفي ت عووووك خبفتووووه لكيثخووووف عووووك لكووووبال  لكعفبخووووة دل سووووالعخة 
, دل تفخقخووووووة دللدفبخووووووة توووووو  إنشوووووويء لكعصووووووين  لكيخعخييخووووووة دلكغذليخووووووة 

دتقووووو خ  لكخبوووووفة دلكعشووووودفة , دتشوووووغخل ي دتووووو فخب ع ن سوووووخ ي دععيك وووووي 
 .دلكنصح ك ي 

 . ال خعفف لكعلل دلكيسل , جبيفة  د د ذد طيقة 
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أ ثن  عفة أنه ت  أدلخف لكستخنخيت عك لكقوفك لكعشوفخك عنو عي 
عصاااسك ماااخق  ماااق لنسوووأب لكخبوووفلء للجينوووب عنووو  ب لخوووة تشوووغخل 

ثالثووووة أخووووي  بلخيكخ ووووي  ول ااااد طت عاااار بقوووو   وووود دلكع نوووو   ,  الشاااا وق
بأخووووث توووودكى  وووود أعووووف لكجينووووب , خععووووالك بوووو دك نوووود  أد لسووووتفلأة  

إكووى أك , دلكع نوو   طلخعوويت أعووف لكجينووب لكعخيووينخي  , دكوودج  لكتين
دقو  يتبووت , دعوي ت الالتوه ت و ف عوك ج خو   , لسوتقف دقو  لكعصون  

دت عد بقخة عصوين  , صأخفة لكبعث ت  أخنه تثن  على  ذل لكععل 
 .لكقطيع لكعي  كالستغنيء عك لكخبفة للجنبخة 

لكقووفك لكعشووفخك دأوو ثن  عووفة أخووفف أنووه توو  عنتصووف سووبعخنخيت      
يوووويك توووو  لكصووووبيً خععوووول عوووو خفًل كعصوووون  لكخعخووووفة لكتوووويب  , لكعيقوووو  

دبعوووو  لكك ووووف يوووويك خوووو ّف  عووووي ة تيندكدجخووووي , كشووووفية سوووويف أعووووص 
للسووووووع ة توووووو  لكعع وووووو  لكعتدسووووووط كصوووووونيعة للسووووووع ة لكتوووووويب  كوووووودزلفة 

دتوووو  لكعسوووويء يوووويك خوووو ّف  عووووي ة صووووخينة أج ووووزة لكفل خوووود , لكصوووونيعة 
عع و  لكثقيتوة لكشوعبخة لكتويب  كودزلفة لكثقيتوة  دلكتلفزخدك دلكعسجالت ت 

. 
دعووو ة عدل وووب تووو  شخصوووخة , ت ووود عووو ة فجووويل تووو  فجووول دلأووو      

د وووود , د وووود عدسوووودعة علعخووووة دأ بخووووة دلجتعيعخووووة دتيفخخخووووة ,  دلأوووو ة
 . عيتبة عتنقلة 

ك نسوووخت شوووخيًي توووسنن  ال أنسوووى خووود   عخ        2002عوووي   يً ععووو نووويدل 
 كقووويء عأيقوووفتخك تووو   سدلااا يتكوووة عوووك قبووول ع خفخوووة لكثقيتوووة تووو  عأ

 .دقت دلأ  ت  ع خنتخك عتجيدفتخك 
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خفق تارق م  وهاي بحما  لكعأيقفة للدكى يينت ك  ت  ع خنة    
داق   : عأيقفة تيفخخخة بعنودلكااتصرصي  ارلد بان الول اد بطاك وار

. 
د   , أقعسرز ت  ع خنة خرا ر دلكعأيقفة لكثينخة يينت كلسخ     

دبأسب لختصيصه ييك عندلك , كى ت  سدفخة ع خنة لكزختدك للد 
 . ز   الز تون وعقتقحر  لتحم ن سول ته :لكعأيقفة 

دعن  ب أ لكعأيقفة تدجئ بأك لكأيقفخك عزخج عك أصنيف      
عزلفع  لكزختدك لكذخك دفثدل  ذه لكع نة دلكخبفة أبًي عك ج  : ثالث 

ت   بعض لكع ن سخك لكزفلعخخك لكعختصخك عك عيتب لكزختدكد , 
                             .إقيتة كأقدف عيعة عك لكني  , إ كب 

دبأخث , تيكعأيقفة إذًل خجب أك تيدك ععلدعيت ي ج خ ة دعشدقة 
خستطخ  جعخ  لكأيقفدك دعلى شتى عستدخيت   لكعلعخة دلكثقيتخة 

 .              .ت ع ي دلستخعيب ي 
ة سيعة دلأ ة تقط  دييك عك لكعقفف أك تيدك ع ة لكعأيقف      

 دنصف سيعة أخفف كلعنيقشة , نصف سيعة كلعأيقفة لكنكفخة 
إال أك لكسخ  ييخخي عي يي  خب أ عأيقفته أتى خفج عك عدقدع ي 

ددج  نفسه ختأ ث عستفساًل عك لكزختدك عك للكف , للسيس  
دعدلعخ  , عتطفقًي إكى أصنيته دعدلعخ  زفلعة أشجيفه . أتى لكخيء 

ث  تأ ث عك طفق , ندلعه كأليل د كلتخلخل أد كلزخت دأ, قطيته 
دععدقيت قطيع , قطيته دنقله دتخزخنه دعصفه ق خعًي دأ خثًي 

ث  تأ ث عك أندلع دأصنيف . لكزختدك دطفق أل  ذه لكععدقيت 
) دطفق لستخفلج زخت لكجفت , لكبيف عنه دلكعيفف , زخت لكزختدك 
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دعخلفيت لكزختدك , (  لكزخت لكعتبق  ت  تفل لكزختدك بع  لكعصف
دأخخفًل تطفق إكى يخعخيء لكزخت . لكثيندخة ت  لكأقل دبع  عصفه 

دلكصنيعيت لكقييعة على شجفة لكزختدك , دتدلي ه لكصأخة دلكغذليخة 
    .دزخت ي دلكعخلفيت دلكعنتجيت لكثيندخة 

عأيقفته دخلأق بني إكى  خرا ردييك لكعففدض أك خن   لكسخ   
دكيك كعي , كق  عأيقفت  كلقيء ص خق كه تخ ي أخث أ خفق تارق م

أخث بأقعسرز ذ بني إكى لكعفيز لكثقيت  . لنتكفنيه طدخاًل دك  خأت 
ذل به ال خزلل خأيقف , خلق  عأيقفته  دق  عقى علخه أيثف , دل 

طلبني عنه إن يء    .دلكأقدف عنسجعخك ععه , عك ثالث سيعيت 
دأك  نيك عك خنتكفني , لكعأيقفة فأتة دفأعة بيكأقدف عك جينب 

ديينت عفيجأة كني أك لكأيقفخك , عك جينب الخف  سدل ت  ع خنة 
دخيصة ع ن س  عيتب لكزختدك كك خسعأدل كه لكتدقف عك 
لكعأيقفة دعغي فة لكعفيز لكثقيت  لكلخلة  إال إذل تعع ي دأيعل ي غ ًل 

  . بإدل ت  عيتب لكزختدك 
دت  لكخد  , ف شفخك كه نعني كخلتني تلك ت  ععفة عصفخك ك       

لكتيك  ذ بني لكسيعة لكعيشفة إكى عيتب لكزختدك بع  أك أجزني 
 خرا رتيب  لكسخ  , لكعد ة كأعص لكسيعة لكدلأ ة بأأ  لكبدكعينيت 

أ خثه عك يل عي ك  ختأ ث عنه لكبيفأة عك لكزختدك دشجفته 
ي دعي شعفني إال أك لكدقت ق  عًف سفخعًي دأيك عدع  ذ يبن, دزخته 

تطلب لكأيقفدك عنه , ك  خنه أ خثه بع   خرا ركأعص دلكسخ  
إكغيء عدع  لكعد ة كأعص دتيعلة لكبأث دقبدل  عدة لكغ لء ت  

إال أنه لعتذف عن   لك عن ه لكتزلعيت دعدلعخ  ت  أعص , إ كب 
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 لعخًي إخي   كزخيفته ت  أعص , ال خستطخ  تأجخل ي دتأخخف ي 
, يينت أك قيكدل كه خخف لكبف عيجله  دلكعفيجأة. الستيعيل لكبأث 

نني سنيدك عن ك ت  أعص غ ًل صبيأًي  دجيءدل كزخيفته ت  , دل 
غنيء كلعأيقفة  دعي تفك شيف ة , لكخد  لكتيك  لستيعياًل كلبأث دل 

دلككفدف لكجدخة لكعاليعة , دأصنيته , دزفلعته, ددلف ة عك لكزختدك 
, دعخلفيته , دلع زخته دأن, دعصفه , دعدلعخ  دأسيكخب قطيته , كه 

إال دتيل  , دلكصنيعيت لكقييعة علخه دعلى زخته دعنتجيته لكثيندخة 
 .عن ي 
   صفيته أنه خع  خ  لكعدك دلكعسيع ة دل شفلف على أ      

دال خبخل بأخة ععلدعيت , أععيل عك خقص ه عك أصأيب لكعصين  
أدليج ديذكك دتيءه دأبه كققيء , علعخة أد صنيعخة كعك خطلب ي 

دعك خعفته أد خلتق  به خز ل  به إعجيبًي بشخصخته , لكني  
 . قخق لكتفيخف , بشدش لكدجه , د د عثيل لكتدلق  , دبعنجزلته 

ت ود خأويدل بيول . طالبه خذيفدنه بيكعأبة دل جوالل دل يبويف       
خالص دتفيك  أك خنقل لكععلدعيت لكتو  خأفك وي دخختزن وي , ص ق دل 

 .ى عقدل طالبه بيل س دكة دخسف ت  عقله دفأسه إك
إذل جلست إكخه سأفك دأسفك بأ خثه لكجذلب دبدج ه لكقويأك     

 دلفتسعت شخصخته ت  قلبك , لكبشدش عك غخف تيلف 
 

زلفه تخ ووي بعيتبووه توو  أعووص أعقوويء عووك , أقووفت عووفة جلسووة     
لالتأي  لكعفب  كلصونيعيت لكبتفدكخوة دلكيخعخييخوة د و  عوك لكيخعخوييخخك 

تدجووو ت   خسوووأكدنه , صوووخك عوووك عصوووف دللف ك دلكوووخعك دلكعوووفلق لكعخت
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د ووود خأووو ث   تووو  لكصووونيعيت لكيخعخييخوووة لكتووو  خجوووب لكقخوووي  ب وووي تووو  
د وو  خصووغدك إكخووه بيوول لنتبوويه ديووأك علووى فؤدسوو   , لكوودطك لكعفبوو  

 .    إعجيبًي دتق خفًل , لكطخف 
دأقووفت ععووه أيثووف عووك عووفة عجوويك  عوو  طووالب تقووه دشووفخعة      

دعوك , تدج توه أخقوًي خأو ث   عوك سوعيأة ل سوال  دخسوفه ,  إسالعخة
 دف لكعسوووولعخك ددلجووووب   لكخوووود  بوووويكعد ة كقخووووي ة لكبشووووفخة نأوووود لكخخووووف 

 .دلكطعأنخنة دللعك 
قوو فت ي تخووه لكع خوو  ,  ووذه لكصووفيت لكخلقخووة دللخالقخووة دلكعلعخووة      

ينوت عووفة تو  عيتبووه و ديثخووفًل عوي ينووت , عوك لكشخصوخيت دلكشووفييت 
ذ أزد  فه  دال أسوووتطخ  أك أنقطووو  عنوووه ليثوووف عوووك خووودعخك أد ثوووالث  دل 

تأتخه عك فجيل أععيل عك غفتوة صونيعة , / تيي  / بفسيكة  يتفخة 
خ عدنوووه كزخووويفت   تووو  تفيخوووي , عفتووودل قووو فه , تووو  تفيخوووي  أضاااس ع خنوووة 

 :كالستفي ة عك خبفته خقدكدك تخ ي 
 

, عووك خبفتووك نوو عدك كزخيفتنووي توو  عأيتكووة أقوونة كخسووتفخ  لكيوول     
دأك شوويء ل  , دأنووت عثوويل كيوول لكعلعوويء لكووذخك نعتووز ب وو  دنفخووف ب وو  

دل  , سنتدصل خالل ق دعي  إكخني إكى ععل نسوتفخ  عنوه نأوك دأنوت  
 .لكعدتق  
 
ذ ك خوووووه , زفتوووووه عوووووفة تووووو  عصووووونعه لكيخعخووووويي  تووووو  أعوووووص   دل 

عجعدعة عك عشفخك طيكبًي دطيكبة عك طالب لكسنة لكثيكثة تو  يلخوة 
خشوفف علوى تو فخب    , لد  قس  لكيخعخيء لكتطبخقخوة بجيععوة لكبعوث لكع
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بيكقخووي  بتجوويفب عخبفخوووة دصوونيعخة تفخووو    توو  أخووويت   لكععلخووة تخعوووي 
يعوووي يووويك خفتوووب ك ووو  , دذكوووك بيكتعووويدك دلالتفووويق عووو  لكجيععوووة , بعووو  

دذكوووك تأوووت شوووعيف فبوووط , زخووويفلت كعصوووين  لكقطووويع لكعوووي  دلكخووويص 
دتقو خفًل كوه عون    . علوخ   أيثوف عوك البويي    خأند. لكجيععة بيكعجتع  

دأكقوت إأو ف لكطيكبويت , أقيعدل ت  أ خقة عصنعه أفلة ختي  دد لع 
 : بيس  زعالي ي يلعة جيء تخ ي 

إكووى لك عسوويت .. ننكووف إكووى تلووك لكلأكوويت عتووأعلخك يخووف عووّفت    
 ول نقودل د لعووًي .. نوفف أك لكدقووت قو  أويك  ... يخوف دصولت إكخنوي 

كعوووويك  يوووويك ... يك أبووووًي دصوووو خقًي قبوووول أك خيوووودك أسووووتيذًل كفجوووول يوووو... 
إننووي كووك نقوودل كووك د لعووًي . ععطوويء  بيوول عووي توو  لكيلعتووخك عووك ععنووى 

سوونب أ لكعشوودلف ... بوول نقوودل كقوو  أشووفقت شعسووني بدجوود ك بخننووي ... 
ديعووي , نأبووك يعووي تأووب للأووال  . لكووذي ألعنووي بووه أك نيوودك ععووك 

دد بت بثقتوك ..لكدلثق تخني قدة  كق  زفعت بطلتك.. ختيق إكى لكعج  
عتووك دصووبفك ألعووًي كوول يشوولت بأتدلن ..يووي  أك خسووفق .. بنووي أعوواًل 

 .دقتًي طدخاًل قييعًي ق  بأف لعتق ني أك ال شيطئ كه 
لكوذي خقوأ  بدقتوه , دعي ذكك أال أبوًي دتقو خفًل ك وذل ل نسويك لكعكوخ  

ل توووو  كخيدنوووود , عقيبوووول قوووو  سووووبخل إتووووي ت   دتعلووووخع   دنيكووووه عووووك  دك 
 .لكعستقبل أبنيء صيكأخك ك ذه للعة 

 
فيووخ   رمااق حوق اا  دكووذل ال عجووب أك أثنووى لكوو يتدف للسووتيذ 

: دأطلوووق علخوووه كقوووب , دتووو  أيثوووف عوووك عنيسوووبة  جيععوووة لكبعوووث علخوووه
دأطلق علخه  وذل لكلقوب أخقوًي لكو يتدف لكيخعخويي  ,  ش خ الخ ع رئ  ن
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فدكخووووووة لكعفلقوووووو  فيووووووخ  لتأووووووي  لكصوووووونيعيت لكبت طاااااارق  ال بااااااوق 
 . دلكيخعخييخة لكعفب

دعن عي أقخ  لكعؤتعف لكأي ي دلكعشفخك التأي  لكيخعخييخخك      
قي  , ت  فأيب جيععة لكبعث ت  سدفخة ,    2008لكعفب عي  

, قلد عح و  فيخ  لتأي  لكيخعخييخخك لكعفب لك يتدف لكيخعخيي  
, فيخ  جيععة لكبعث   رمق حوق  دللستيذ لك يتدف لكيخعخيي  

بتق خ  , أعخك تفع أزب لكبعث ت  أعص  لح  ل ترعقدلك يتدف 
 .ش ي ة تق خف دتيفخ  كه كعي ق عه كليخعخيء عك خ عيت جلخلة 

 ذل عي  تعن  ت  دقت ي أك أيتب لكسخفة لكذلتخة عك  ذه       
: دتأت عندلك ,  ق رك عن بتد : لكشخصخة يتيبًي تأت لس  

قحت  ب ن العتم . ا ر طرق  سمعرل ك خر: ش خ الخ ع رئ  ن 
أعطخته , دكيك كعي لنت خت عك تأكخف لكيتيب . وال هرد واإل عرن 

دك  خع  ي , دكينه كألسف لأتفك بعخطدطة لكيتيب , كه كعفلجعته 
دعك أني أتى , قيياًل بتدلقعه لكعع د  , إك  كطبيعت ي دنشف ي 

 .خيتب عن  تأت عندلك فجيل عك بل ي 
دك  وووذل لكيتووويب تيعلوووة دعتععوووًي كعوووي يتبتوووه كوووذل أأببوووت أك خيووو        
دقووو  جععوووت تخوووه بعوووض عوووي لسوووتطعت جععوووه عوووك عأيقوووفلته , عنوووه 

دعقيالته دأبأيثه لكيخعخييخوة تقوط دلكتو  أكقي وي تو  لكنو دلت لكعلعخوة أد 
عسووى أك خسووتفخ  , يتب ووي توو  لكصووأف دلكعجووالت لكعألخووة دلكعفبخووة 

كووو  أفلع لكتسلسووول د . بووول أبنووويء لكعفدبوووة جععووويء , عن وووي أبنووويء بلووو ي 
نعووووي دقووووعت لكعدلقووووخ  لكعتقيفبووووة , لكتوووويفخخ  ك ووووذه لكعأيقووووفلت  دل 
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نعوووي ذيوووفت تووو  ت وووف  لكيتووويب . دلكعتعيثلوووة دفلء بعقووو ي لكوووبعض  دل 
 .تيفخ  يتيبة أد إكقيء يل عن ي 

العوووواًل توووو  لكعسووووتقبل لكقفخووووب أك أقوووود  بجعوووو  عقيالتووووه دخطبووووه       
 . ت  يتب أخفف  دعأيقفلته لل بخة دل سالعخة دلكتيفخخخة

أد , يعي العل دأتعنى أك تقد  إأ ف  دف لكعل  ييكجيععوة عوثاًل 
إأوووووو ف لكوووووودزلفلت يوووووودزلفة لكتعلووووووخ  لكعوووووويك  أد لكصوووووونيعة أد لكزفلعووووووة 
بطبيعوووووة يتبوووووه لكيخعخييخوووووة لكتووووو  أكف وووووي أد تفجع وووووي تووووو  ييتوووووة علووووود  
لكيخعخيء دلكصنيعة دلكزفلعة دلكتو  تنودف عوك لكعشوفخك يتيبوًي بول قول 

 .خستفخ  عنه يل عختص  ك ج لعف 
 

 البرحث
 عحعد ف صك ش ارسي
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 تقديم بقلم الدكتور المهندس طارق شكر الجبوري
 رئيس االتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبترولية

 
نسخة من كتابه   محمد فيصل شيخانيأرسل إلي األخ الفاضل الباحث      

ههههههذا الهههههذم ظمهههههر ت ههههه  مستههههها محاضهههههرا   م ههههها   أسهههههتاذنا الكب هههههر  ههههه   
 كن  أتمنه  , كتابة ت د ا ل    طلب منيطارق إسماعيل كاخيا الك م ائ  ن 

 رغا ان غالي بتأس س األكاد م ة السرب ة للهندسة , أنا رغا مرضي السضال 
إضهاتة لطباةهة كاتهة كتهب , الك م ائ ة  البتر ل ة  أن أق ا بظمر هذا الكتهاب 

ل سهههتف د الكهههل تهههي ,   ههههذا مههها سهههأق ا بههه  مسهههت ب   بههه ذن ا  , األسهههتاذ كاخ ههها 
تظهههههلل  ا  ةنههههي األسههههتاذ . هههههذك الكتههههب السلم ههههة ال  مههههة الههه طن السربههههي مههههن 

 . الباحث   خاني كل خ ر 
قلهه  تههي نفسههي أأكتههب ,  ةنههدما قههرأ  الكتههاب  سههرر  بمهها ظهها  ت هه        

أا ةههن هههذا , أا م دمههة ةههن الكتههاب نفسهه    , م دمههة ةههن مالهها الكتههاب   
 .  هذا ما أحبب   أرد  ,  ذاك 
األةل  ل تحهاد السربهي للاهناةا  الك م ائ هة رئ س المظلس  باةتبارم      

التابر لمظلس ال حدة ا قتااد ة السرب ة لهد نا مظم ةهة كب هرة   البتر ك م ائ ة
الكفهها ا  السرب ههة ةلهه  امتههداد الهه طن السربههي مههن الخلهه   السربههي  مههن غن ههة 

مهن  السهرببهاةتهللاهلل أن ةلها الك م ها  بهدأك   نهذكر.  إله  مضه ج ظبهل طهارج 
 قههد خههدم  الك م هها  , م ههائ  ن السههرب  ههه  ال هه   ظههابر بههن ح ههان  هه   الك 
الحضههههارة اننسهههههان ة سهههه ا  تهههههي الك م ائ ههههة الاهههههرتة أ  تههههي ك م ههههها   السرب ههههة

 الس اق ر التي انت ر  تي أرظا  المسم رة  البلدان السرب ة   األد  ةالا دل ة 
 تفهههههي الساهههههر الحهههههد ث  سهههههاها. مههههها مهههههن ةلمههههها  الك م ههههها     مههههها  لههههها تخلههههه  

, ببحه هها  مخترةهاتها التطب   هة  اننسان ةالك م ائ  ن السرب ببنا  الحضارة 
 الذم زويلالمارم  الك م ائي قد برهلل ةدد كب ر من ةلما  الك م ا  أخرها 

ننها. ا  1002نال ظائهللة ن بهل للسله ا الك م ائ هة ةهاا  كمنتمهة ك م ائ هة لنها   ا 
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الهههذم هههه   السهههرب م هههائ  ن الفخهههر  ا ةتههههللاهلل أن  كههه ن ب ننههها  ههه   ظل هههل للك
سههه م ة  طاااارق إساااماعيل كاخيااااالك م هههائي  الهههذم  تاههها باهههفا  ةرب هههة  ا 
نسان ة  .  ةلم ة ةال ة   ا 

بح ه   دراسات  التهي   هدمها  ةل السالا المخترع   اننسان الدا ب  ته     
ظهدا   المت اضهر ظهدا   المسهت  اللم اطن السربي ب  ق د     رط  ه  اننسان 

 الحد هههههةنههههذر نفسهههه  تههههي خدمههههة المهههه اطن ن السههههرب للسلهههه ا الك م ائ ههههة   الههههذم
 ن ههههاطات  الفكر ههههة  التار خ ههههة  اننسههههان ة الضههههخمة ح ههههث تغهههه  المكتبهههها  

تي كاتة أنحا  ال طن  التي نحتاج إل ها  الم ض ة ة  ال  مةالسرب ة بمالفات  
 .السربي 
بظمههر بسهه  مهها   هههذا الكتههاب الههذم قههاا األسههتاذ  هه خاني بظهههد م ههك ر     

 التهي تنه ا  استطاع ظمس  مهن محاضهرا   أبحهاث  م ها   لذسهتاذ كاخ ها
أ تههي بسهه  , ةههن أربسهه ن م ضهه ةا  كانهه  مبسهههرة هنهها  هنههاك ةنههد ت م ههذك 

 هههي م اضهه ر تهههاو كههل مهه اطن  كههل . أ  المخط طهها   غ رههها , المظهه   
 .اناةي  كل ك م ائي 

 
كرمههها   نخههه ة  ةلمههها   حاهههانة  دتج تهههطهههارج إسهههماة ل كاخ ههها الهههذم  إنههه      

 . السرب  الك م ائ  ن أختا حد هي بت د ا تمن اتي ل    .  خل ا  كر ما  
 

 م طارق شكر الجبوري .  د
 االتحاد العربي للصناعات رئيس
 والبتروكيميائية  الكيميائية 
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 والجلوكوزتكنولوجيا النشاء 

 الفصل األول
 استخالص النشاء من الذرةتكنولوجيا 

 : مقدمة -4
تعتبر حبة الذرة من أهم مصادر النشاء وتعتمد عليها كثير من البالد 

وحبة الذرة تمثل المرتبة األولى كمادة .  كمصدر لصناعة النشاء ومشتقاته
غم من أن البطاطا متوفرة بكثرة وفي أوربا بالر  . خام أولية لصناعة النشاء
، إال أن بعض البالد المنتجة للنشاء مثل ألمانيا  كمادة أولية لصناعة النشاء

 . وهولندا تستورد كميات كبيرة من الذرة لتصنيع النشاء
ويمكن تلخيص أهم األسباب التي تجعل الذرة مصدرًا رئيسياً 

 :لصناعة النشاء هو ما يلي
-11لرطوبة في حبة الذرة بعد نضجها وتجفيفها بين تبلغ نسبة ا -1       

إذ أن الكائنات الدقيقة ال  مناسبة لتخزين الذرةهذه النسبة تعتبر و % 11
تنمو في مثل هذه الرطوبة وكذلك ال تنشط فيها الخمائر واألنزيمات التي 

 . تغيير صفات النشاء علىتعمل 
 .  التخزينصغر الحّبة ذلك مما يسهل عمليات النقل و  - 2    
 . % 01-01ارتفاع نسبة النشاء في الحبة حيث تبلغ حوالي  - 3    
النشاء في الحّبة في مناطق منفصلة ونسب الشوائب األخرى يوجد  - 4    

، وال توجد هذه الشوائب مختلطة مع حبيبات  في هذه المناطق منخفضة
 . النشاء إال في منطقة النشاء القرني

لذرة عالوة على النشاء مواد أخرى بنسب مرتفعة تحتوي حبة ا - 1     
نسبيًا ذات أهمية صناعية ويمكن فصلها واستغاللها صناعيًا مما يقلل من 

 . واأللياف والزيت(  الجلوتين )تكاليف الصناعة كالبروتين 
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على مواد صبغية  يتوجد أصناف من الذرة بيضاء اللون ال تحتو  - 6    
خطوات صناعية إضافية إلزالة اللون من النشاء  مما ال يستلزم األمر إتباع

   . 
يفضل نشاء الذرة على أنواع النشاء األخرى في أغراض صناعية  - 0    

 .كثيرة منها صناعة األغذية والورق والنسيج 
 :التركيب الكيميائي لحبة الذرة 

مووون %  01 – 01تحتووووي حبوووة الوووذرة علوووى مكونوووات كثيووورة أهمهوووا النشووواء    
%  4 – 3ثووم المووواد الدهنيووة % 14 - 11تليهووا المووواد البروتينيووة  الحبووة ثووم

. ولهوووذا تعتبووور الوووذرة أغنوووى الحبووووب فوووي نسوووبة الزيوووت إذا اسوووتثنينا الشووووفان 
ويتركووووب الزيووووت موووون جليسووووريدات أحموووواض دهنيووووة أهمهووووا حمووووض األولييووووك 

ويطلوق علوى الوذرة بانهوا ملكوة الحبووب ألنهوا تحتووي علوى نسوبة . واللينولييك 
 2 - 1.1و نسبة عالية من الرماد تتراوح بين %   2فضة من األلياف  منخ
وهووي غنيووة جوودًا فووي مركبووات الفوسووفور ولكنهووا فقيوورة فووي أمووالح الكالسوويوم % 

 والصوديوم 
ويمكن أن تقسم حبة الذرة إلوى ثالثوة أجوزاء و فوي بعوض الحواالت إلوى أربعوة 

 :أجزاء رئيسية 
من %  0 - 1ثل نسبتها و تم: outer hullsالقشرة الخارجية  -1

 .الحبة 
 .من الحبة %  14 - 11و يكون حوالي : germالجنين  -2

وهو الجزء المقابل للجنين و يحتوي على كمية :  crownالتاج  -3
 .من األندوسبرم 

ويكون مع أندوسبرم التاج نسبة ما :   endospermو األندوسبرم  4 
 .من وزن الحبة %  01 - 01بين 

الخارجيوووووووة علوووووووى موووووووواد سووووووويللوزية وبعوووووووض الشوووووووموع      وتحتووووووووي القشووووووورة     
والمواد العضوية كما يحتوي الجنين على كمية عاليوة مون الزيوت وعليوه فو ن 
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كثافتووه النوعيوووة أقووول مووون بقيوووة أجووزاء األندوسوووبرم ، ومووون الطبيعوووي أن يعتمووود 
علووى هووذه الخاصووية فووي فصوول الجنووين عوون بقيووة أجووزاء الحبووة أثنوواء تصوونيع 

 .النشاء 
قة التاج فهي تحتوي على معظم النشاء ولكن متحدًا مع شبكة أما منط

البروتين وعليه ف نه ضمن أحد خطوات الصناعة هو العمل على فصل 
 .النشاء من هذه الشبكة البروتينية 

وتقسم حبوب الذرة على أساس طبيعة ونوعية األندوسبرم إلى حبوب ذات   
 .  flintوحبوب صلبة   flouryطابع دقيقي 

 : الصناعة(  طريقة )خطوات  ـ 2ـ  4  
وتسمى األولى بطريقة الطحن  : توجد طريقتين لفصل النشاء من الذرة

، والثانية بطريقة الطحن في وسط مائي وهي مدار حديثنا ألنها  الجاف
وهي الطريقة المستعملة في فصل النشاء . البالد معظم الطريقة المتبعة في 

لفصل جميع (  خطوات )بة بعدة مراحل ، حيث تمر فيها الح حالة نقيةب
 األخرىوالقشرة وكذلك المكونات (  الرشيم )المكونات الطبيعية مثل الجنين 

، ويراعى في هذه  البروتين واأللياف واألمالح المعدنية والمواد الذائبة : مثل
، ويمكن بالطريقة الحديثة  النشاء باكبر نسبة ممكنة استخالصالطريقة 

صورة بمن النشاء الموجود أصاًل في الحبة %  22 - 00الحصول على 
 . % 1 - 1.1نقية ال تتعدى نسبة الشوائب فيها 

 : والخطوات التي تستعمل أثناء الصناعة بهذه الطريقة هي كاآلتي
 : عمليات الغربلة والغسل والصويل - أ

هذه الخطوات ضرورية جدًا إلزالة الشوائب الغريبة واألتربة والرمل 
والقطع المعدنية الموجودة عادة مختلطة مع حبوب الذرة والتي إذا  والحجر
ف نها ستسبب عطل المضخات والطواحين ويبقى جزء كبير منها  هابقيت مع

ولذلك يجب العناية بهذه العملية لكي .  مخلوطًا مع النشاء إلى آخر مرحلة
 : ينتخرج الحبوب نقية تمامًا من هذه الشوائب وتشمل هذه الخطوة عمليت
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 . ( أو التنظيف الجاف )عملية الغربلة   - أ
 . ( أو التنظيف الرطب أو التصويل )عملية الغسل بالماء  - ب

نواقل بواسطة  ( أو الصوامع )حيث تنقل الحبوب من المستودع 
خاصة إلى غرابيل هزازة قطر ثقوبها أكبر بقليل من قطر الحبة حيث تفصل 

 األكبر حجمًا من حبة الذرة ، ثم تمرر الذرةهذه الغرابيل األتربة والحجارة 
هزازة قطر ثقوبها أصغر من قطر الحبة حيث تفصل هذه على مناخل 

الغرابيل األتربة والحجارة والشوائب األصغر حجمًا من حبة الذرة، وقد تجمع 
هاتين المرحلتين من الغربلة بجهاز واحد لفصل الشوائب األكبر حجمًا 

 . الذرةواألصغر حجمًا من حبة 
وعند نزول الحبوب من الغرابيل توجد أسطوانات مغناطيسية لفصل     

كما توجد مراوح خاصة . ب الشوائب الحديدية إذا وجدت مختلطة مع الحبو 
وبعد عملية الغربلة  . لفصل القطع النباتية واألتربة الناعمة المالصقة للحبة

  .الداخلة للتصنيع  ركميات البذو وزن و معرفة لتمر الحبوب على ميزان آلي 
(  غيرها حلزونية أو )ثم بعد ذلك تؤخذ حبوب الذرة بواسطة ناقالت خاصة 

إلى المصاول المائية حيث يتم فيها غسل حبات الذرة من األتربة العالقة من 
جهة والتخلص من قطع الحجارة والحصى المماثلة بالحجم لحبات الذرة التي 

والتي لم يتم التخلص منها (  لجهاز الغس )ترسب إلى قاع المصول 
 .جهة أخرى  بواسطة عملية الغربلة من

 : عملية النقع - ب
 النقع( حواصل )  تنقل الحبوب بعد ذلك بناقالت خاصة إلى خزانات      

، وفي هذه العملية تنقع حبوب الذرة في وسط مائي لساعات طويلة وتحت 
 : ملية النقعوالغرض من ع . ظروف معينة تتوقف على نوع الذرة

مكان فصل مكونات :  تليين الحبة - أ لتسهيل عملية الطحن فيما بعد وا 
 . الحبة فصاًل تاماً 

ستخالص المواد الذائبة الموجودة في الحبة والتي يصعب بعد ذلك ا - ب
 . إزالتها في الخطوات التالية

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 

 41 

 . تكملة عملية غسيل الحبة - جو
ت الحية الدقيقة التي توجد التخلص أو إيقاف نشاط بعض الكائنا - د

 . ملتصقة مع حبوب الذرة
  41 - 31في عملية النقع تزداد نسبة رطوبة الحبة في بادئ األمر إلى     
وهو أقصى حد يمكن %  41، ثم ترتفع إلى  بعد ساعات قليلة من النقع% 

رتفاع يحصل تدريجيًا ويستغرق وقتًا طوياًل ال يقل ، وهذا اال الوصول إليه
 . مسين ساعة من بدء عملية النقععن خ

والماء يعمل أيضًا على إذابة كثير من المواد الذائبة الموجودة أصاًل 
، ولزيادة  في حبة الذرة وخاصة السكريات المختزلة وبعض األمالح المعدنية

 11الذوبان للمكونات الذائبة للحبوب ترفع درجة حرارة الماء أثناء النقع إلى 
أكثر من ذلك خوفًا من الحرارة اعاة أن ال ترتفع درجة ْم ويجب المر  14 -

حبيبات النشاء في الحبة وبالتالي حدوث تغيير في الصفات الطبيعية  انتفاخ
للنشاء كما أن ذلك يسبب متاعب في الخطوات التالية من الصناعة بسبب 

 . جلتنة نشاء الحبة عند رفع درجة الحرارة
تليين الحبة  على - المواد الذائبةعالوة على ذوبان  -وتعمل الحرارة 

وقد وجد أن الماء وحده ال يكفي إلتمام عملية  . وسهولة فصل مكوناتها
من %  04 النقع على الوجه األكمل، حيث ال يمكن أن يعطي أكثر من

وأن النشاء الناتج يحتوي على نسب  .  النشاء الموجود أصاًل في الحبة
م فصل مكونات الذرة فصاًل كاماًل، مرتفعة من البروتين مما يدل على عد

كذلك ف ن الماء وحده يعمل على نشاط نمو الجنين بحيث يحصل إنبات 
كما أن الماء وحده يعمل على نشاط  . للحبة وهذا يكون على حساب النشاء

 )      بعض الكائنات الحية الدقيقة الضارة للنشاء وخاصة األنزيمات
األسباب كلها يضاف مع الماء أثناء عملية لهذه  . المحللة للنشاء(  الخمائر

النقع بعض المواد التي لها القدرة على إيقاف اإلنبات ونشاط األنزيمات 
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 - 1.1والكائنات الحية الدقيقة وهذه المواد تضاف بنسب صغيرة ال تتعدى 
 . من الماء%  1.3

هو أحسن المواد التي  محلول ثاني أكسيد الكبريتوقد وجد أن 
 : نقع الذرة وذلك لألسباب التاليةتستعمل في 

 . رخيص الثمن فال يزيد من تكاليف الصناعة -  أ
 . له صفات قاتلة للكائنات الحية - ب
يعمل على إزالة األلوان فيساعد في إزالة جزء أو بعض األلوان  -جو

 . الموجودة في حبة الذرة
هيل له قدرة على فصل البروتين عن حبيبات النشاء ويعمل على تس -د

 . انتشار البروتينات في الوسط المائي
ن إلى صفاته على فصل البروتيثاني أكسيد الكبريت  قدرةوال تعزى 

حيث وجد أن استعمال , الحمضية فقط ولكن إلى صفاته المختزلة أيضًا 
حمض الخل بنفس كمية الحموضة التي يعطيها ثاني أكسيد الكبريت ال 

 . وانتشار البروتينيعطي نفس النتائج في تليين الحبة 
ويحضر محلول غاز ثاني أكسيد الكبريت بحرق الكبريت العمودي أو 

ثاني أكسيد  )، وغاز الكبريتي  العادي في أفران خاصة يمرر عليها الهواء
المنطلق يمر في مداخن خشبية يتساقط من أعالها الماء على (  الكبريت

جمع المحلول في ، ويت شكل رذاذ حيث يذوب فيه ثاني أكسيد الكبريت
  . خزانات خاصة ليضخ بعدها لعملية نقع الذرة

ويجب مالحظة عدم زيادة تركيز ثاني أكسيد الكبريت عن النسب 
التي سنذكرها فيما بعد وخاصة في أول مرحلة للنقع وذلك لعدم إيقاف نشاط 
الكائنات الحية المكونة لحمض اللكتيك التي توجد أصاًل مع حبوب الذرة 

ووجود  , PHمو بسهولة في البيئة المالئمة من الحرارة ودرجة الو والتي تن
ماء النقع ذو فائدة كبيرة إذ يعمل على ذوبان كميات  فيحمض اللكتيك 
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، إذ وجد أن  في الماء - الغير ذائب الزيينوخاصة  -كبيرة من البروتين
 . األخير َيْسُهل ذوبانه جزئيًا في وجود حمض اللكتيك

وم والمغنزيوم ويكون يكتيك يتحد مع أمالح الكالسكما أن حمض الل
ب هذه األمالح على أنابيب بخار تسخين ماء أمالحًا ذائبة وبذلك ال ترسّ 

 .بت تقلل من القدرة الحرارية للبخاررسّ تالنقع والتي إذا 
في ماء النقع بنسبة  كوينصح كثيرون ب ضافة كمية من حمض اللكتي

عن هذه  االستغناءليف الصناعة ويمكن إال أن هذا سيرفع من تكا%  1.2
اإلضافة بالتحكم في ظروف البيئة المالئمة لتكوينه أثناء النقع وذلك 

 . باستعمال طريقة النقع المتسلسل
حيث تقسم خزانات النقع إلى مجموعات كل مجموعة تتكون من ثالث      

 إلى خمس خزانات وينقل ماء النقع من حاصل نقع إلى آخر، بحيث تنقع
الذرة أول ما تنقع بمياه نقع غنية بالمواد الذائبة وحمض اللكتيك، وتنقع في 
النهاية بماء نقي يحتوي فقط على ثاني أكسيد الكبريت لمدة عدة ساعات 

 . ثم تؤخذ الذرة بعد ذلك للطحن(  ساعات 12 - 0 )   من
وتكون نسبة ثاني أكسيد الكبريت في الماء في المرحلة األولى أقل 

- 1.2، وتزداد تدريجيًا بحيث تصبح في المرحلة األخيرة %  1.11من 
 1وعلى هذا ف ن مياه النقع تحتوي على مواد ذائبة كثيرة وتبلغ من %  1.3
والمواد  . بوميه 0  - 2.1وتكون كثافتها من (  حجم  / وزن % ) 14 –

، ومواد  الذائبة هي عبارة عن المواد التي كانت أصاًل موجودة في الحبة
فمثاًل تتحلل السكريات  . أخرى تكونت نتيجة للتفاعالت الحيوية والكيميائية

الثنائية إلى سكريات أحادية وتتحلل المواد البروتينية إلى ببتيدات أو إلى 
 . إلخ.. أحماض أمينية وخاصة حامض الجلوتاميك

، أو من  وتصنع خزانات النقع عادة من معدن غير قابل للصدأ
 وعند ، ضاحممنت المطلي من الداخل بدهان مقاوم لألالخشب أو من اإلس

استعمال الخشب في صنع خزانات النقع يستحسن تحزيم الخزانات باطواق 
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وال يصح استعمال الحديد وال النحاس  . من الصلب الغير قابل للصدأ
وخزانات النقع تجهز عادة بانابيب من  . لتفاعلهما مع حمض الكبريتي

لنقع أو يمكن تسخينها بواسطة ضخ ماء النقع على ين مياه اخالبخار لتس
وتكون خزانات النقع عادة أسطوانية  . مبادالت حرارية تسخن بالبخار

 وقاعها على هيئة مخروط حتى يمكن سحب الذرة منها بسهولة إلى األسفل
، والجزء العلوي منها مغلق وتوجد به فتحات صغيرة لدخول الذرة الجافة 

 . قبةومياه النقع وللمرا
،  وتتوقف سعة خزانات النقع وعددها على القدرة اإلنتاجية للمصنع

، وتكون  طن ذرة 31طن ذرة إلى سعة  1حيث يتراوح حجمها من سعة 
 . 1.1إلى  1نسبة الذرة للماء عادة من 

 : (الرشيم)عمليات الجرش وفصل الجنين  - ج
 ةنطحم، حيث ترسل الذرة المنقوعة إلى  وهي تلي عملية النقع

، أحد  خاصة  أو أكثر مكونة من قرصين من المعدن الغير قابل للتاكسد
، وقطر القرص  القرصين ثابت واآلخر متحرك وعلى القرصين بروز معدنية

 211 - 011سم ويدور بسرعة تتراوح ما بين  21 - 01يتراوح ما بين 
(  تكسر )    وتضبط المسافة بين القرصين بحث تنفصل.  دورة في الدقيقة

حبة الذرة إلى قسمين أو أكثر بحيث يسهل انتزاع الجنين منها بدون أن 
، وتستعمل عادة مياه تحتوي  وتجري هذه العملية في وسط مائي.  يتمزق

زالة آخر  على نسب قليلة من النشاء ناتجة عن غسل الجنين بعد فصله وا 
 . آثار النشاء منه

 دة على شكلجري عادة فصل الجنين في أحواض خاصة تكون عايو 

U ) )  ويوجد خالط م 4.1 - 3م وطولها يتراوح بين  1.2عمقها حوالي ، 
 . سفلي وبطول الحوض لتحريك الذرة المجروشة بغية تسهيل فصل الجنين
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ويدخل المعلق الذي يحتوي على الذرة المجروشة من أعلى أحد 
طرفي الحوض حيث ياخذ الجنين في الطفو على سطح مياه الحوض 

  ن باقي مكونات الذرة الحتوائه على الزيتمأن كثافته أقل بكثير  باعتبار
     ولتتم عملية الطفو على النحو األكمل يجب أن تكون كثافة الوسط 

، ويزال الجنين من السطح العلوي بواسطة  بوميه 0 - 0.1بين (  المعلق )
  . إلى فتحة جانبية توجد على سطح الحوض أذرع

خرى غير الجنين والراسبة في القعر ف نها تسحب أما مكونات الذرة األ
بواسطة حلزون باسفل الحوض إلى الطرف اآلخر للحوض حيث تخرج منه 

 . لتجري عليها عملية كسر ثانية إلزالة ما تبقى من الجنين
ثم يمر الناتج على حوض فصل جنين ثاني وأحيانًا ثالث ورابع للتاكد 

ولذلك توجد  . ن باقي مكونات الذرةمن أن كل األجنة قد انفصلت تمامًا ع
عادة من اثنين إلى أربع طواحين لجرش الذرة واثنين إلى أربع أحواض 

 . لفصل الجنين
عادة ثالث  )مجموعة  علىويمرر المعلق الذي يحتوي على الجنين 

 . من المناخل إلزالة النشاء المعلق عليه وغسله تماماً (  إلى خمس
نحاسية أو نسيج نايلون بها ثقوب والمناخل توضع عليها صفائح 

تسمح بمرور حبيبات النشاء وال تسمح بمرور الجنين وطول المنخل حوالي 
م ويصب على المنخل رذاذ من الماء ليغسل الجنين ويزيل آثار  1.1-2.1

 . النشاء الملتصقة به
ارة حلزونية إلزالة أكبر قدر من ؤخذ األجنة بعد المناخل إلى عصّ تو 

ثم تجفف في أفران %  11 – 41بحيث تصبح رطوبتها من الماء منها، 
 .خاصة الستخراج الزيت منها عاصر، ثم بعد ذلك تعصر بم خاصة
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 : والغاية من فصل األجنة هي
ولزيت الذرة قيم غذائية , استخالص الزيت منها بعد غسلها وتجفيفها  - أ

 . منه ويستعمل لمرضى تصلب الشرايين بعد إزالة الستيارين, خاصة 
، ألن بقاء الجنين أثناء عمليات  قتصاد في استعمال المواد الكيميائيةالا - ب

استخالص النشاء يسبب فرز خمائر تكون أحماضًا من شانها أن تؤثر في 
ولهذا من الواجب في هذه الحالة استعمال المواد , النشاء وتسبب تخمره 

 . شغيل المختلفةالكيميائية المعقمة بنسبة مرتفعة أثناء مراحل الت
 : الطحن وفصل القشرة واأللياف عن معلق النشاء والبروتين -د

 - أما المعلق الذي يحتوي على أجزاء الحبة المنزوع منها الجنين
ف نه يمر في مجموعة  - والتي جمعت من أسفل آخر حوض لفصل الجنين

ن وهي عادة تكو )  من الطواحين الحجرية تكون أحجارها من الكربوراندام
حيث تطحن حبيبات الذرة طحنًا كاماًل وبذلك تنفصل حبيبات النشاء  ( أفقية

وقد تكرر العملية أكثر  )جراء عملية الطحن هذه إالملتصقة على القشرة بعد 
 . (ة طحنممن مرة وعلى أكثر من 

 و ثابتةأتفصل القشرة عن باقي مكونات الطحن بواسطة مناخل هزازة 
لنحاس أو الستانلس ستيل أو نسيج النايلون ذات ، وتكون هذه المناخل من ا

 . الثقوب الكبيرة
والقشرة المتجمعة فوق المنخل تغسل جيدًا برذاذ من الماء حين 

ثم تعصر بعد ذلك في عصارة كعصارة , مرورها من منخل إلى آخر 
، وتكون نسبة الرطوبة بعد عملية  الجنين إلزالة أكبر كمية من الماء منها

ثم تجفف بعد ذلك لوحدها أو بعد خلطها مع . %  01 - 11العصر من 
 . معلق البروتين الذي سينفصل فيما بعد

 ذيويمر من ثقوب المنخل معلق النشاء والبروتين واأللياف الرفيعة ال
ولذا   نشا عن عمليات الطحن المختلفة والتي تحوي نسب عالية من النشاء

المتحرك (  السلة )لقفص يمرر هذا المعلق على نابذات خاصة من نوع ا
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األفقي ذو الثقوب التي تسمح بمرور الماء وحبيبات البروتين والنشاء دون 
األلياف التي تسقط بشكل آلي على مطحنة أفقية أو أكثر حجارتها من 
الكربوراندم وتمرر بعد ذلك على مناخل حريرية ناعمة الثقوب وتغسل جيدًا 

 . بروتين الذي سيفصل فيما بعدبالماء ثم تخلط مع القشرة أو معلق ال
، ألنها  وهذه العملية مهمة جدًا وال يمكن االستغناء عنها في الصناعة

عالوة على أنها تعمل على الحصول على نشاء خال من األلياف ف نها تزيل 
وبذلك تسهل عملية فصل البروتين عن النشاء في  . بعض المواد البروتينية

 . المراحل التالية
 

 : النشاء( لبن)البروتين عن معلق فصل  - هـ
 : توجد طريقتين لفصل البروتين عن النشاء في معلقهما

 
 :لقنوات بواسطة ا -آ 

ويسمى عادة  )أقدم طريقة لفصل المواد البروتينية من معلق النشاء 
أفقية ( قنوات  )الخالي من األلياف هي نقله إلى أحواض (  بلبن النشاء

 – 11م وعرضها حوالي ربع متر والعمق  41 - 31طولية يكون طولها من
  سم وهذه األحواض لها ميل بسيط بحدود نصف سم كل متر  21

بوميه  12ويمر لبن النشاء الذي قد عدلت كثافته بحيث تكون حوالي 
، ويرسب النشاء  لتر في الدقيقة 0 - 0من الطرف العلوي للحوض بمعدل 

لمحتوي على المواد البروتينية على طول الحوض أثناء مروره ويترك الماء ا
 . تمر من أعلى السطح وتستغرق هذه العملية من ثالث إلى أربع ساعاتل

من أعلى سطح %  1.2 - 1.1ثم يمرر محلول ثاني أكسيد الكبريت 
، وأخيرًا يزال النشاء الراسب بواسطة تيار من  النشاء الذي رسب لغسيله

األكمل يجب مراعاة أن ، وليتم الترسيب على وجهه  الماء تحت ضغط
وهذه  . مْ  43 - 33درجة الحرارة بحدود و  4حوالي  PHتكون درجة الو 

، وبقاء نسبة من  العملية ئالطريقة ال تعطي نتائج مرضية بسبب بط
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، ولكنها  ، وكبر المساحات التي تحتاجها مع النشاء%  2 - 1البروتين 
 . وى كهربائيةتمتاز بانخفاض تكاليفها فال تحتاج إلى آالت أو ق

 
 : بواسطة الفارزات -ب 

وهي التي تستعمل حاليًا في أكثر المصانع الحديثة وتمتاز بالسرعة 
ن كبير حيث تستعمل في هذه الطريقة الفارزات وهي ااحتياجها إلى مك موعد

حيث يمر  . ( الطرد المركزي )آالت تعمل على أساس نظرية القوة النابذة 
بوميه أو أكثر ويخلط بالماء لغسل  3اء بكثافة فيها لبن البروتين والنش

ويطرد النشاء من جوانب الفارزة حيث يمر من ثقوب صغيرة   . النشاء جيداً 
تجمع المياه في الوسط وتكون غنية تبينما (  11 – 0وب من قعدد الث )

وتخرج من طبق  41 - 31بالبروتين وتمر من أطباق يكون عددها من 
 . يخرج منه النشاء مجرى خالف المجرى الذي

وبالتحكم في كمية الماء الداخلة يمكن التحكم في الحصول على لبن 
النشاء بدرجة كثافة أعلى من درجة الكثافة المبدئية التي دخل فيها وكذلك 

 . تكون نسبة البروتين فيه أقل
وعادة ال تكفي عملية واحدة للحصول على نشاء نقي ولذلك يمرر 

حيث يخرج في النهاية ات ثالث مرات على األقل الفارز النشاء على هذه 
%  1.1بوميه وخاليًا من الشوائب ويحوي على حوالي   22 - 21بكثافة 
 . بروتين
 

ويبين الجدول اآلتي العالقة بين درجة البوميه ونسبة النشاء الموجودة في لبن النشاء 
: 
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 نسبة النشاء  ة البوميهدرج
 2سم 422/  غ

 نسبة النشاء
 غرام 422/  غ 

4 4711 4711 
2 2712 2711 
2 1711 1722 
1 1724 1744 
1 1724 1711 
1 44742 42711 
1 42721 42711 
1 41721 41722 
1 412721 41711 
42 41721 41711 
44 24741 41711 
42 22721 24722 
42 21721 22742 
41 21711 21711 
41 21711 21711 
41 24711 21712 
41 21722 22724 
41 21712 24711 
41 21711 22711 
22 14722 21711 
24 12711 21722 
22 11721 21721 
22 11711 12711 
21 12742 12711 
21 12712 11712 

 
 
 : تجفيف النشاء - و

 22 - 21يجمع لبن النشاء الخالي تقريبًا من الشوائب وذو الكثافة 
 الذرة شراب الته السائلة إلنتاج بوميه حيث يمكن استعماله كما هو على ح

أو يجفف للحصول على النشاء الجاف على شكل  . ( القطر الصناعي )
 . مسحوق أو قطع لألغراض الغذائية أو الصناعية األخرى
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وللتخلص من الماء الموجود في النشاء يمرر لبن النشاء بالكثافة  
القفص أو  على آالت طرد مركزي من نظام(  بوميه 22 - 21 )السابقة 

الدائرية من  األسطوانةالسلة كالمستعملة في صناعة السكر، إذ تحتوي 
النابذة على ثقوب يوضع عليها قماش سميك يسمح بمرور الماء وال يسمح 

حيث  األسطوانة، فتتجمع حبيبات النشاء على جدران  بمرور حبيبات النشاء
 . شط بواسطة السكاكينيمكن إزالتها بعد ذلك باليد أو ميكانيكيًا بطريقة الق

وكلما كان نسبة %  41 - 41وتكون نسبة الرطوبة في النشاء الناتج 
.  الرطوبة أقل كلما احتاج األمر إلى تجفيف أقل وبالتالي كلفة تجفيف أقل

كما يمكن التخلص من الماء الموجود مع لبن النشاء بواسطة المرشحات إما 
فلتر  )حات تحت الفراغ أو بواسطة المرش(  سر ب فلتر )تحت الضغط 

 . ( فاكوم
  خالطات ثم يجفف النشاء في أفران تجفيف أسطوانية يوجد بداخلها

مراعاة أال .  لتقليب كتل النشاء باستمرار وتعريض السطوح إلى التجفيف
 . درجة مئوية حتى ال يتجلتن النشاء 11تتعدى درجة الحرارة عن 

 بات والغرف المسخنةوبعض المصانع تستعمل التجفيف بطريقة العر 
م ويفرش النشاء على صواني  21 - 11، حيث يكون طول الغرفة من 

توضع على عربات صغيرة تمر من أول الغرفة حيث تكون درجة الحرارة 
، والمصدر الحراري  أقل إلى آخر الغرفة حيث تكون درجة الحرارة أعلى

 داخل الغرفة الذي يستعمل في ذلك هو البخار الذي يمر في أنابيب معدنية
 . ، أو األشعة تحت الحمراء وهذه األخيرة تستعمل حاليًا لسرعة التجفيف

ومن الطرق الحديثة للتجفيف هي دفع النشاء بتيار من الهواء الساخن في 
 - ويسخن الهواء إما بالبخار أو بالحرارة مباشرة -سيكلونات معدنية ضخمة 

جّف إلى النسبة المطلوبة من وال يخرج النشاء من السيلكون إال ويكون قد 
وبعد عملية التجفيف إما أن يعبا النشاء مباشرة كما هو أو أن  . الرطوبة

 . يطحن وينخل إلزالة حبيبات النشاء الكبيرة ويعبا في أكياس
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، ويمكن  وفي بعض البالد يتطلب السوق النشاء في صورة قطع
/  كغ 01 -  11 )تحضير هذه القطع بواسطة ضغط هيدروليكي للنشاء 

ثم تكسير الكتل التي تنتج إلى قطع صغيرة %  10على درجة رطوبة (  2سم
 . حسب الحجم المطلوب

 : ويكون النشاء الناتج بطريقة الطحن في الوسط المائي نقيًا وتحليله كاآلتي  

 
 النسبة المئوية المكونات

 11 - 13 رطوبة
  1.1 - 1.21 بروتين

  1.3 - 1.11 مواد دهنية
  1.0 - 1.1 بنتوزان
  1.3 – 1.2 رماد
  1.1 - 1.2 ألياف

 

وزنًا من %  00 - 02ويتراوح مردود اإلنتاج في مصنع كامل من 
.  الذرة النقية الخالية من الشوائب واألجرام وعلى حسب نوع الذرة المستعملة

ويكون لون النشاء الناتج أبيضًا ناصعًا إذا استخرج من أنواع من الذرة ال 
يكون  Carotin، أما إذا احتوت الذرة على كاروتين  وي على صبغاتتحت

ذا احتوت على صبغات أخرى ف نه ياخذ لون  لونه مائاًل إلى األصفر ، وا 
، ويمكن إزالة  مائل إلى األزرق أو الرمادي أو األحمر حسب لون الصبغة

 داتاألكسيهذه األلوان في الصناعة بواسطة معاملة النشاء بالكلور أو فوق 
Peroxides ولكن هذه المواد كلها سوف تؤثر في صفات النشاء الطبيعية  

. 
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 :عن صناعة النشاء من الذرة تصنيع المنتجات الثانوية الناتجة   - ز
تعتبر المنتجات الثانوية التي تنتج من صناعة النشاء من الذرة أهم 

ن الذرة من وز %  31 - 21ن نها تكوّ أ، إذ  فضالت صناعة النشاء عموماً 
 ( مواد نشوية )وهي غنية جدًا بالمواد البروتينية والمواد الدهنية والسكريات 

 :  ومن أهم هذه المنتجات هي. 
 

 : مياه النقع - 4
  يختلف تركيب ماء النقع على حسب نوع الذرة ومدة النقع وطريقة النقع  

ساعة  01 - 11النقع الناتج من نقع الذرة لمدة حوالي  ماء ومتوسط تحليل
 : بوميه هو كاآلتي 0 - 1وفي وجود ثاني أكسيد الكبريت وبكثافة 

 2سم/  غ المكونات
 471 - 471 الحموضة معبرة كحمض خل

 2722 - 2722 ثاني أكسيد الكبريت
 4271 - 4271 المواد الذائبة

 171 - 1 البروتين
 171 - 2721 السكريات المختزلة مقدرة كدكستروز

 2722 - 272 نشاء
 2 - 271 الرماد

 2721 - 2721 الفوسفور
 471 - 472 حمض اللكتيك

فراغ الستفادة من مياه النقع هي تركيزها تحت والطريقة المتبعة لال
، وهذه  من المواد الصلبة%  11 - 41حتى تصل إلى تركيز يحتوي على 

 ، الطريقة تتطلب أجهزة تركيز كبيرة لتبخير ماء النقع التي تنتج بالمصنع
 إلى %  11وتتطلب كذلك سعة كبيرة لرفع تركيز المواد الصلبة للمحلول من 
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، وعالوة على ذلك تترسب أثناء التبخير بعض المواد واألمالح على  % 11
وبالرغم من أن هذه الطريقة , أنابيب التبخير مما يقلل من القدرة الحرارية 

 . شائعة االستعمال فهي غير مفضلة

 قع المركز في براميل بالستيكية ويرسل إلى مصانعويعبا عادة ماء الن
، أو يخلط مع القشرة أو البروتين أو كسبة الجنين لتزيد مع  البنسلين إنتاج

، ويراعى عند استعمال ماء النقع المركز أن تتم عملية  قيمها كمادة علفية
التركيز في أجهزة من الصلب الغير قابل للصدأ ألن آثار النحاس إذا وجدت 

 . نع نمو البنسلينتم

وتوجد طريقة أخرى لالستفادة من المواد الذائبة الموجودة في ماء 
فترسب في صورة أمالح  بهيدروكسيد الكالسيومالنقع وذلك بواسطة ترسيبها 

كالسيوم ويرسب معها جزء كبير من البروتينات والببتيدات واألحماض 
 . المواد المترسبة ، إال أن هذه الطريقة تعطي نسبة قليلة من األمينية

وهناك طريقة ترسيب أعطت نتائج مرضية وذلك باستعمال محلول 
لترسيب المواد الذائبة في مياه النقع حيث أمكن الحصول  ثالث كلور الحديد
من %  20غ من لتر واحد من ماء النقع يحتوي على  40على راسب قدره 

 . من ثالث كلور الحديد%  1البروتين باستعمال 

 . ستفاد في البالد العربية من مياه النقع هذه الرتفاع تكلفة تصنيعهاوال ي  

 

 : ( الرشيم ) الجنين  - 2
التركيب الكيميائي للجنين يختلف على حسب نوع الذرة وهو بصورة 

 : عامة يتكون من
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 النسبة المئوية المكونات
 11 - 0 الرطوبة
 12 - 11 البروتين
 11 - 0 النشاء
 11 - 41 د الدهنيةالموا

 2.1 - 0 األلياف
 1.1 - 1 الرماد

 2.1 - 2 مواد ذائبة في الماء
 11 - 0 البنتوزان

بحيث يحتوي  ه، وذلك بتجفيف ويستعمل الجنين في استخراج الزيت منه     
ويستخرج منه الزيت , ثم يطحن طحنًا كاماًل %  2 - 1.1على رطوبة 
وينتج  . مذيبات أو بالطريقتين معاً الحلزونية أو بطريقة ال عاصربواسطة الم

وفي الطريقة  زيت %  12 - 0من الطريقة األولى كسبة تحتوي على 
 .  زيت %  1الثانية تنتج كسبة تحتوي على نسبة 

والزيت بعد عملية االستخراج يستعمل كما هو في حالته الخام في 
أو  بعض الصناعات مثل صناعة البويات والصابون أو المبيدات الحشرية

أو أن يستعمل في الطعام وذلك بعد عملية  . إلخ.. في صناعة الكاوتشوك
زالة  ( بواسطة الصود الكاوي لتعادل األحماض الدهنية الحرة )تكريره  ، وا 

، ثم إزالة الرائحة بواسطة الطرد بالبخار عند  اللون بواسطة الفحم النشيط
 . ْم وتحت الفراغ 111درجة حرارة حوالي 

، أو يحول إلى سمن  زيت المكرر كما هو لطهي الطعامويستعمل ال
ويمتاز عن باقي الزيوت في أن السمن الصناعي .  ( مرجرين )صناعي 

 . الناتج منه حبيبي فيشبه في تلك الصفة السمن الحيواني
 : هي كاآلتي عصرالعد والتركيب الكيميائي لكسبة جنين الذرة ب
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 النسبة المئوية المكونات
 1 - 4 بةالرطو 

 10 - 10 المواد البروتينية
 11 - 0 النشاء
 11.1 - 2.1 األلياف

 12 - 0 المواد الدهنية 
 2.2  -1.2 الرماد

 2  -0 مواد ذائبة في الماء
 10 - 10 البنتوزان

 : ( األلياف )القشرة  - 2
.  وتركيبها الكيميائي أيضًا يختلف على حسب نوع الذرة وطريقة النقع

 : ب الكيميائي للقشرة الناتجة من الذرة هو كاآلتيومتوسط التركي
 النسبة المئوية المكونات

 12 - 0 الرطوبة
 12 - 0 البروتين
 10 - 0 النشاء
 11 - 14 األلياف
 41 - 31 البنتوزان

 1 - 2 المواد الدهنية
 1.0 - 1.0 الرماد

ماء وتستعمل القشرة كغذاء للحيوان أو تخلط في بعض المصانع ب      
والقشرة كما نرى من الجدول  . النقع المركز وبروتين الذرة لعمل علف منه
ويمكن (  السكريات الخماسية )السابق تحتوي على نسبة عالية من البنتوزان 

منها وذلك  سيللوز، كما يمكن كذلك استخراج الهيمي إنتاج الفرفورال منها
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النوع من الهيميسيللوز  ، وهذا بمعاملة القشرة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم
  له صفات لصق تفوق صفات الصمغ العربي

  

 : بروتين الذرة - 1
ن لبن النشاء مويسمى بجلوتين الذرة وهو ينتج من المياه التي تفصل 

، وهذه المياه إما أن تجمع في أحواض  إما في األحواض أو من الفارزات
ن في القاع ويزال ساعة لترسيب البروتي 12من اإلسمنت حيث تترك حوالي 

أو أن تزال الكمية األولى من الماء .  الماء المنفصل من السطح العلوي
 . بواسطة المركزات التي تعمل أيضًا بنظرية القوة النابذة

األحواض أو  )والبروتين المركز الناتج من أي من الطريقتين 
حيث يخرج (  فلتربرس )يمرر في مرشحات تعمل بالضغط (  المركزات

وتبقى المواد البروتينية داخل إطارات .  اء من خالل القماش السميكالم
، يفك المرشح بعد ذلك إلخراج المواد البروتينية والتي تجفف في  المرشح

 . أفران التجفيف بعد خلطها بالقشرة لتباع كعلف للحيوان

الناتج من الفارزات  - وقد لوحظ أنه إذا رشحنا معلق البروتين لوحده
ف ن عملية الترشيح ال تتم إذ تسد ثقوب قماش التصفية  - ضأو األحوا

، لذلك يضاف عادة إلى معلق البروتين قبل  الرتفاع نسبة البروتين فيها
 .  حيترشيحه األلياف الناتجة من المناخل وذلك لتسهيل عملية الترش

 المواد البروتينية ، ويستعمل  كعلف للحيوانبوجلوتين الذرة غني 
ير الزيين ذو االستعماالت الكثيرة في صناعة اللدائن في تحض وكذلك

 . والبالستيك وصناعة ألياف نسيج صناعية
ل المائي ويستعمل أيضًا في تحضير حمض الجلوتاميك بواسطة التحلّ      

 . PH  =  3 وترسيبه عند 
 : ومتوسط التركيب الكيميائي لجلوتين الذرة هو كاآلتي
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 النسبة المئوية المكونات

 11 - 0 الرطوبة
 41 - 31 البروتين

 4.0 - 2.0 مواد دهنية
 1.1 - 4.1 ألياف
 0 - 0 بنتوزان
 3 - 2.1 الرماد

 10 – 14 واد ذائبة في الماءم
 32 - 20 نشاء

  
 

والمخطط اآلتي يبين مراحل تصنيع النشاء والمنتجات الثانوية من     
 : الذرة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 طن ذرة 4

 غربلة ثم وزن 

 تصويل 
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 غرابيل ذات منخل حريري 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 عصر  وتجفيف  فصل بالفارزات  أو القنوات ثم التجفيف 

 طواحين حجرية

 ماء نقع
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 الفصل الثاني
 استخالص النشاء من األرز

 : مقدمة -4 - 2
يعتبر أصعب من استخالص النشاء األرز استخالص النشاء من  إن

 : ك للسببين الرئيسين اآلتيينمن الذرة وذل
قطر حبيبات ا لنشاء صغيرة جدًا مما يجعلها صعبة الترسيب وبالتالي (  1 

 . يصعب فصل الشوائب منها في الصناعة
إلى %  0ادة بنسبة عوهي  )المواد البروتينية الموجودة في حبة األرز (  2 

ل تكون ال تكون على هيئة طبقة منفصلة في الحبة ب( في الحبة%  11
 .مختلطة مع النشاء وكل حبيبة نشاء محاطة بغطاء بروتيني

وعلى هذا تحتاج حبيبات النشاء إلى معامالت خاصة إلزالة هذه 
الطبقة البروتينية، كما تحتاج إلى حوالي ستة أسابيع للترسيب إذا وجدت في 
معلق، وبالتالي ال يمكن استعمال طريقة القنوات المسلحة لفصل البروتين 

 . النشاء عن
وكلما ارتفعت نسبة المادة البروتينية في األرز ازدادت صعوبة 
استخالص النشاء وفصله عنها ولهذا ف ن نسبة النشاء وحدها باألرز ليست 

ويجب قبل شراء أية .  العامل األول لتحديد جودته وصالحيته في الصناعة
 نه يجب ، إضافة إلى ذلك ففيه  كمية من األرز اختبار نسبة البروتين

 كغ21-21زيت 

  كغ21-22كسبة 
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معرفة درجة ذوبان هذه المادة البروتينية في الصود الكاوي ألن بروتين 
وتختلف نسبة الجزء الغير  الصود الكاوي محلول األرز ال يذوب كله في
 لبروتينويمكن معرفة مقدار الجزء الذائب من ا  . ذائب باختالف نوع األرز

 1) ف بتركيزمخفبان يعالج وزن معين من األرز في محلول صود كاوي 
ثم يرسب البروتين بمعادلة الصود بالحمض ثم تجفيف الراسب  ( بوميه

  . وتحليله لمعرفة نسبة البروتين
وفي الواقع ال تعتمد صناعة النشاء من األرز على حبات األرز 
نما تعتمد على كسر األرز الذي ينتج من صناعة تبييض األرز  السليمة وا 

 . نتج كمخلفات من هذه الصناعةأو من الطبقات القشرية التي ت
 : خطوات الصناعة الستخالص النشاء من األرز -2 - 2
طريقة نقع األرز في محلول غاز الكبريتي كما في حالة الذرة  : النقع - آ

ذوبان أو إزالة الطبقة البروتينية التي تحيط  غير مجدية وال تعمل على
 : بحبيبات النشاء ولذلك تستعمل الطريقة القلوية

أو من المقاوم للقلويات حيث ينقع األرز في أحواض من اإلسمنت 
حوالي ) 1.111الصلب الغير قابل للصدأ بها محلول الصود الكاوي كثافته 

بحيث يغطي المحلول القلوي الحبوب ويكون ارتفع السائل عن (  % 1.0
ساعة ثم يزال ماء  24سم لمدة حوالي  11سم إلى  21سطح األرز حوالي 

  . وتغسل الحبوب جيدًا بالماءالنقع 
 ساعة أخرى 40 - 30وتنقع مرة ثانية بمحلول صود كاوي جديد لمدة      

 . ، مع التقليب المستمر بواسطة الهواء
وعملية النقع تعمل على تليين الحبة بحيث تصبح سهلة الطحن كما 
 تعمل على ذوبان الطبقات البروتينية والصمغية التي تلصق حبيبات النشاء

 . بعضها ببعض
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ويمكن استعمال هيدروكسيد األمونيوم بداًل من الصود الكاوي وهو  
ويستدل على انتهاء عملية النقع .  يعطي نتائج أحسن إال أ نه أكثر تكليفاً 

 . بين األصابع اوسهولة طحنه وبعادة بليونة الحب
وهذه الطريقة التي أتينا على وصفها ولو أنها هي المتبعة في أكثر 

 : صانع إال أن لها عيوبًا عديدة أهمها التاليالم
 ال يعّرضهفعدم تحريك األرز في محلول الصود الكاوي تحريكًا كافيًا  - 1

، وعليه فال يذيب إال جانبًا من  كما يجب لتاثير الصود الكاوي ذلك
 . تين القابل للذوبانبرو ال

لويته تعرض محلول الصود الكاوي للجو يجعله يفقد كثيرًا من ق - 2
المتصاصه غاز الكربون وتحوله إلى كربونات الصوديوم وفقده بذلك 

 . القدرة على إذابة الجلوتين
سهولة تخمر النشاء في الظروف التي أتينا على وصفها وخاصة في  - 3

 . نمو البكتريا علىالصيف حيث يساعد ارتفاع درجة الحرارة 
مثل حامض  -تكون أحماض عضوية  : وينتج عن هذا التخمر    

ثم تكون غازات تسبب تكون .  تعادل جانبًا من محلول الصود - اللكتيك
، كما تسبب عملية التخمر  ريم يعوق عملية فصل النشاء عن الجلوتين

تساعد على تعلق حبيبات النشاء بالمحلول (  غروية )تكون مواد لزجة 
 . وصعوبة ترسيبها إذا استخدمت في هذا الغرض قنوات الترسيب

 
لتذليل الصعوبات المذكورة اقترحت التعديالت التالية على الطريقة و 

 : السابقة
إجراء نقع لألرز في محلول الصود الكاوي بطريقة مستمرة  - أوالً            

بحيث يصادف محلول الصود األكثر تشبعًا بالمواد المستخلصة األرز 
 . خالصاً ، بينما يصادف المحلول الجديد األرز األكثر است الطازج
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ضعاف قوة محلول الصود  -ًً  ثانيا               لمنع امتصاص غاز الكربون وا 
 . تستعمل أحواض مغلقة كما يمكن استعمال أجهزة مفرغة من الهواء

 : الطحن – ب
الطواحين المستعملة في هذا الغرض هي عادة الطواحين ذات 

سم  141 -121في الغالب من  ةالطاحوناألحجار المستديرة ويبلغ قطر 
دورة  141  -121بسرعة  ةالطاحونسم وتدور  41 - 31وفي السمك من 

يطحن جيدًا ويخلو من القطع كي ويطحن األرز عادة مرتين  . بالدقيقة
والفتات الكبيرة الحجم التي تنفصل في عملية النخل وتسبب فقد جانب من 

 . النشاء
خرى فيدخل تعلو األ إحداهاوالمتبع أن يمر األرز في طاحونتين 

 .ة السفلي ةثم يخرج منه ويهبط إلى الطاحون ةالعلوي ةاألرز أواًل الطاحون
 تركيزطحن الحب محلول الصود في نفس  ضاف أثناءهذا وي

(  غرام صود كاوي جاف في اللتر 0 - 1 )المحلول المستعمل في النقع 
لتر من محلول  1211كيلو غرام من األرز حوالي  111ويستخدم لكل 

%  20 - 21على  ةد الكاوي وتحتوي العجينة الخارجة من الطاحونالصو 
،  ويذيب الصود الكاوي أثناء عملية الطحن جانبًا من البروتين.  مواد صلبة

وعند  . ساعة 24طن أرز في  21طحن ل ةمزدوج ةطاحونويمكن استعمال 
ترفع بواسطة الضخ إلى أحواض خاصة تتوزع  ةخروج العجينة من الطاحون

 . على المراحل األخرى منها
 :والبروتين والنشاء  عملية فصل األلياف - ج

بعد عملية الطحن ينقل معلق النشاء إلى أحواض تحتوي على 
خالطات تدور ببطء ذلك مما يساعد على ترسب األلياف في قاع الحوض 

 . وال يرسب النشاء لصغر حبيباته
بذات كالنوع ثم ينقل المعلق من السطح العلوي لألحواض إلى النا

المستعملة في صناعة السكر إال أنها تختلف عنها وتختلف عن التي 
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الداخلية التي تدور غير  األسطوانةتستعمل في استخراج نشاء الذرة بان 
أواًل األلياف  األسطوانةمثقبة بثقوب وأثناء الدوران يلتصق على جدار 

الماء الذي  ارزةالفالرفيعة ثم طبقات من النشاء ويتبقى في وسط أسطوانة 
ويمكن فصل هذه الطبقات المختلفة بكل .  يحتوي على البروتين الذائب

على أن النشاء الخارج لم يزل  يحتوي على جانب من .  سهولة آليًا أو يدوياً 
 . البروتين ولهذا ف نه يخلط بالماء ثم تجري عليه نفس العملية السابقة

لى جانب ال باس به المفصول ف نه يحتوي ع بروتينوكذلك شان ال
 من النشاء ولفصله عنه يخلط أيضًا بالماء ثم تجري عليه عملية الفرز ثانية

قطع من الصفائح فائدتها تسهيل  0 - 0ويوضع عادة داخل الفارزة من . 
 . تفريغ النشاء

أما فصل النشاء بواسطة أحواض أو قنوات الترسيب فيجري كما 
شاء بالقنوات يترسب أواًل النشاء فبعد صب معلق الن.  وصفناه فيما سبق

ألنه أثقل من البروتين ثم يترسب البروتين فينفصل عن النشاء وتكرر 
 . العملية مرة أو مرتين إلى أن يحصل على درجة النقاء الالزمة

أيضًا المرشحات الضاغطة أو المرشحات  ل النشاءويستعمل في فص
فصل النشاء إال عن المواد بهذه المرشحات ال ي هالدوارة تحت الفراغ على أن

ثم يجفف  . وهذه األجهزة أسرع في عملها من أحواض الترسيب, الذائبة 
النشاء ويستعمل لجميع األغراض التي يستعمل فيها النشاء ما عدا صناعة 

 . % 2 - 1الجلوكوز الحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين 
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 الفصل الثالث
 ص النشاء من القم  أو دقيقهاستخالتكنولوجيا 

 : مقدمة -4- 2
تعتبر حبوب القمح من المصادر الغنية في النشاء إذ تحتوي على 

ومتوسط (  على أساس المادة الجافة )من النشاء %  01 – 01حوالي 
 : القمح كاآلتيحبوب تحليل 

 النسبة المئوية المكونات
 14 الرطوبة
 12.1 البروتين
 2.1 األلياف
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 1.01 الرماد
 1.01 المواد الدهنية
 3.0 غاصمأسكريات و 

 04 النشاء

وبالرغم من احتواء القمح على نسبة عالية من النشاء وتوفره بكثرة إذ 
كمصدر   ، ف نه ال يستعمل يزرع في مساحات كبيرة وفي كثير من البالد

، وذلك ألن استخالص النشاء منه صناعيًا من  رئيسي لصناعة النشاء
ويرجع ذلك ألن البروتين الموجود فيه يتكون أساسيًا من .  الصعبةاألمور 

وهذه المركبات تنتفخ في وجود  Gliadinوالجليادين  Gluteninالجلوتينين 
الماء وتكون مواد الصقة تعيق استخالص النشاء ولذلك يجب إيجاد طريقة 

 . للتخلص من هذه المركبات
لتي تعمل على تغيير في او التخمير ، طريقة الطرق المستعملة من و 

 . نهاع، ويمكن بالتالي فصل النشاء  صفات هذه المركبات البروتينية
 :من حبوب القم    ستخالص نشاء القم اطرق  - 2 – 2
 : طريقة التخمير - آ

طحن طحنًا جزئيًا بواسطة طواحين توفيها تنقع الحبوب حتى تلين ثم 
لمدة حوالي عشرة أيام في قرصية والناتج من الطواحين يترك حتى يتخمر 

ويمكن تقليل هذه المدة .  يوم في فترة الشتاء 31فترة الصيف وحوالي 
وأثناء التخمر تتحلل . نقع الب ضافة كمية من السائل المتخمر إلى مياه 

التي بدورها تعمل على إذابة عضوية  اً مكونة أحماض المواد البروتينية
.  والبنزوئيك واللكتيك يكض الخل، واألحماض المتكونة هي حم البروتينات

وبعد عملية . كما تتكون بعض الغازات مثل النشادر وثاني أكسيد الكربون 
التخمر يزال الماء المتخمر عن جريش القمح المتخمر الذي يغسل بعد ذلك 
جيدًا بالماء في أسطوانات معدنية مثقوبة موضوع على جدارها قماش أو 
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،  منها حبيبات النشاء دون األلياف منخل معدني ذو ثقوب رفيعة تمر
 بطرق الترسيب في األحواض أو بالفارزات كما ذكر سابقا ءويفصل النشا

 ًً. 
 : طريقة التليين دون التخمير - ب

، حيث تنقع الحبوب  وفي هذه الطريقة يستغنى عن تخمر الحبوب
 ، وماء النقع يزال من حين إلى آخر ويستبدل بماء نقي حتى تلين في الماء

ومدة النقع تستغرق  1م 31 – 31الحبوب وتكون درجة حرارة النقع حوالي 
وبعد ذلك تطحن الحبوب في طواحين حجرية أو في  . ساعة 40حوالي 

طواحين ذات أسطوانات ويراعى أال يكون الطحن كاماًل حتى ال تتعرض 
 . القشرة إلى الطحن

وهي  بالمستخلصوالناتج من عملية الطحن يسحب إلى آلة تسمى 
عبارة عن أسطوانة جدرانها ذات ثقوب رفيعة وبداخلها أذرع بها بروزات 

وفي نفس الوقت .  تعمل عند دورانها على عجن حبيبات القمح المطحون
 .ثقوب المن وتخرج يوجد رشاش من الماء وبذلك تنفصل حبيبات النشاء 

وهذه الخطوة بطيئة جدًا وتستغرق معاملة طن من القمح حوالي عشر 
ن القمح على تينها تمتاز عن الطريقة السابقة باستخالص برو أ، إال  اعاتس

، وعدم تعرض حبيبات النشاء للتحول أثناء  حالة جيدة يمكن االنتفاع به
من النشاء النقي %  41 وتعطي هذه الطريقة مردودًا قدره رات المختلفةالتخمّ 

سبة عالية من من النشاء الذي يحتوي على ن%  11 و(  نشاء درجة أولى )
 . ( نشاء درجة ثانية )البروتين نسبيًا 

 : طريقة النقع في حمض الكبريتي -ج
، وفيها تنقع حبوب القمح  وهي أيضًا من الطرق المقترح بها حديثاً 

ثاني أكسيد الكبريت  لمدة %  1.1 - 1.3في محلول مائي يحتوي على 
طواحين حجرية أو  ، وبعد إزالة ماء النقع تطحن الحبوب بواسطة ساعة 24

ويمرر الناتج المطحون من .  حديدية غير قابلة للصدأ طحنًا غير كامل
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، واألجزاء التي لم تمر من ثقوب المنخل  مناخل أفقية ذات ثقوب رفيعة
 . تطحن مرة ثانية وتمرر في المناخل

ولبن النشاء يعامل نفس المعامالت المذكورة في صناعة النشاء من 
يكون على صورة  النشاء%  01 - 11ول على مردود الذرة ويمكن الحص

من البروتين إال أن المواد البروتينية التي %  1.2نقية جدًا إذ يحتوي على 
 . تستخرج تكون قد فقدت صفاتها األساسية

 
 : استخراج النشاء من دقيق القم  -2 - 2

وهي تشبه الطرق السابقة إال أنه في هذه الطريقة يستعمل دقيق القمح 
، إال أنه من عيب  بداًل من الحبوب ومدة النقع ال تستغرق أكثر من ساعة
 . هذه الطريقة استعمال مادة خام مرتفعة الثمن وهي الدقيق

 : طريقة مارتين - آ
من وزنه ويترك ساعة حتى %  41 بخواليوفيها يعامل الدقيق بالماء 

ت تعجن وتغسل ، وهذه المكعبا البروتين ثم يقطع إلى مكعبات وبهتنتفخ حب
من النشاء النقي وحوالي %  41 - 42كما ذكر سابقًا، ويمكن إنتاج من 

 . ( يحتوي على بروتين )النشاء الغير نقي  نم%  11 - 11
 : طريقة فسكاس - ب

وفيها يستعمل أيضًا دقيق القمح الذي يخلط مع الماء لعمل معلق منه 
ابذة طرد مركزي وفيها ثم يدخل المعلق على ن(  ماء : دقيق ) 4:1بنسبة 
 األسطوانةالداخلية غير مثقوبة فيلتصق النشاء على جدار  األسطوانةتكون 
 . ، ثم ماء يحتوي على مواد بروتينية ، يتبعها من الخارج البروتين الداخلية

الداخلية سكاكين تعمل على تقشير الطبقة  األسطوانةويوجد على عمود 
وبالتالي يمكن إزالة الطبقة البروتينية  . البروتينية دون تقشير طبقة النشاء
 1ويفضل أن يضاف إلى معلق الدقيق .  التي تستعمل كمصدر للبروتين
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من بيكربونات الصوديوم أو كلور الصوديوم التي تعمل على سهولة % 
 . فصل البروتين عن النشاء

وتمتاز هذه الطريقة بفصل بروتين القمح على حالته الطبيعية دون 
وتحتوي الطبقة المالصقة للنشاء في آلة الطرد المركزي  . صفاته تغيير في

، وهذا النوع الثانوي  من النشاء وبعض األمالح%  00،  بروتين%  22
 . يستعمل في بعض الصناعات الغذائية وخاصة في صناعة المعكرونة

وطبقة النشاء تغسل جيدًا بالماء وتمرر على مناخل ثم تتبع طرق الترسيب 
 . ذ لفصل النشاء على صورة نقيةأو النب
 

 : الطريقة القلوية - ج
وهي تعتبر من الطرق الحديثة وفيها يخلط دقيق القمح بستة أحجام 

=  PHوزنه من محلول الصود الكاوي المخفف حتى تصبح قلوية الوسط 
ثم يفصل النشاء  . نتشار وذوبان المواد البروتينيةاذلك مما يساعد على  11

المركزي ويعامل النشاء المنفصل بالطرق العادية من غسيل بواسطة الطرد 
 . ونخل وترسيب

أما المواد التي تحتوي على البروتين في حالة انتشار ف نها تعامل 
وذلك لترسيب  1.1إلى  PHبواسطة حمض الكبريت حتى تصل درجة الو 

ويمكن الوصول بهذه الطريقة إلى نشاء يحتوي حوالي  . المواد البروتينية
ولكن يعاب على هذا النشاء احتوائه  . من البروتين فقط%  1.0إلى  ..1

 – 24على بعض المواد القابلة للذوبان في القلويات مما يجعل درجة نقاوته 
20 % . 

 : التجفيف األولي - 1 – 2
النشاء على الوجه السابق ترفع في بعد إزالة جانب من الماء الموجود 

إلى أن  1م 01-11صة في درجة حرارة القوالب ثم توضع في أفران خا
 30 - 24ويستلزم ذلك من %  20  - 21يصبح مقدار ما بها من الماء 
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ويساعد في زيادة سرعة التجفيف وضع قطع النشاء على صواني , ساعة 
 . من الجص أو الصلصال

 : الكحت – 1 – 2
بعد مكث قوالب النشاء المدة المذكورة يتكون على سطوح القوالب 

 .جافة مصفرة يمكن إزالتها من القوالب بواسطة الكحت بالسكينطبقة 
صفرار هذه الطبقة فناجم عن أن الماء الموجود داخل القالب اأما 

في يتجه إلى الخارج أثناء التجفيف ويحمل معه المواد الذائبة الموجودة 
النشاء مثل آثار البروتين إضافة إلى المواد األخرى التي تتكون من أثر 

ين مثل الدكسترين والسكر، وهذه المواد تتجمع على سطح القوالب التسخ
ويبلغ  . ، ويمكن إزالتها بعملية الكحت المذكورة وتعطي ذلك اللون المصفر
 . % 21مم ونسبة العادم حوالي  11سمك الطبقة المزالة حوالي 

على أن هذه الكمية ال تعتبر عادمًا بل إنها تطحن وتمزج بالماء 
وبعد إجراء عملية الكحت يجب أن ال  . النشاء ويجفف ثانيةويفصل عنها 

 . ماء%   31  - 20 يحتوي النشاء على أكثر من 
 

 : التجفيف النهائي - 1 – 2
بعد إتمام عملية الكحت تلف قطع النشاء بورق ثم تعاد إلى الفرن 

م في اليوم  21أيام حيث ُترفع درجة الحرارة ببطء إلى  3 - 2وتترك لمدة  ًْ
م في اليوم الثاني 20، ثم إلى  ولاأل  31 – 32، وفي اليوم الثالث إلى  ًْ
 . ، ويحافظ على هذه الدرجة إلى أن يتم جفاف النشاء ًْ م

، وبذلك تتكسر  وبجفاف النشاء تتشكل شقوقًا عديدة في قطعه الكبيرة
ويعتمد حجم هذه القطع ودرجة لمعان  . هذه القطع الكبيرة إلى قطع صغيرة

، فكلما كان التجفيف بطيئًا ودرجة  وبياضه على طريقة التجفيفالنشاء 
 . حرارته منخفضة كان النشاء الناتج أجمل مظهراً 
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ولما كان النشاء يخرج عادة رغم االحتراس في تنقيته ذا لون أصفر 
تغطية هذا العيب قليل من النيلة و خفيف فيضاف إليه لمعادلة هذا اللون 

 . Ultra main blueالزرقاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصــل الرابع

 السكريـات النشويــة
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 شراب الجلوكوز 
 :مقدمة  -4

من المعروف أنه إذا مضغنا قطعة من الخبز في الفم وبقيت لفترة 
تحّول طعمها إلى طعم سكري وما ذلك إال لتحول نشاء الخبز إلى جلوكوز 

 .بواسطة خمائر اللعاب
اكلها تتحول بواسطة خمائر اللعاب والمواد النشوية جميعها التي ن

وعملية تحضير الجلوكوز في الصناعة ما هي . وخمائر المعدة إلى جلوكوز
إال تقليد للعملية التي يتم فيها تحلل النشاء بواسطة خمائر اللعاب والمعدة 

 .في جسم اإلنسان والحيوان
وتتم عملية تحضير شراب الجلوكوز صناعيًا بتحلل النشاء بواسطة 

 . حماض المعدنية أو العضوية، أو بواسطة األحماض والخمائر معاً األ
ويمكن إنتاج شراب الجلوكوز من أي نوع من النشاء، إال أن نقاوة 
الناتج النهائي تختلف باختالف نوع النشاء المستعمل في صناعته، ويمكن 

 :ترتيب أنواع النشاء على حسب درجة نقاوة الناتج النهائي كما يلي 
 .ء البطاطا والتبيوكة ويعطي أفضل أنواع الجلوكوز نشا -أ 
 . البيضاء أو الصفراء ( العرنوس)ثم يليه نشاء الذرة الشامية  -ب 
 ( . الرزينة ) ثم نشاء أنواع الذرة البيضاء العريضة والرفيعة  -ج 
 .ثم نشاء الرز  -د 
 .ثم نشاء القمح  -هو 
 .ثم نشاء الحبوب األخرى  -و 

نواع كثيرة من الجلوكوز التجاري من النشاء ، وذلك ويمكن إنتاج أ
يتوقف على درجة التحليل المائي للنشاء ، ف ذا أجري تحليل مائي كامل 
للنشاء ، كان الناتج النهائي نوع من الجلوكوز يمكن فصله بطرق التبلور 
على صورة نقية ويحتوي على جزيء واحد من الماء ويستعمل ألغراض 

 22– 21ويحتوي على حوالي  Serilose سيريلوزاسم  تجارية ويطلق عليه
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ذا كررت . رماد %  1.1 - 1.11من السكريات المختزلة وحوالي %  وا 
 22.2 - 22.1عملية التبلور ثانية يمكن إنتاج الجلوكوز النقي الذي يحتوي 

 .جلوكوز ، ويستعمل في األغراض الطبية % 
ذا أجري التحليل المائي للنشاء بحيث يوقف  التفاعل قبل نهاية وا 

: التحليل الكامل يمكن إنتاج شراب يحتوي على مزيج من السكريات أهمها
الدكسترين والمالتوز والجلوكوز ، وتتفاوت نسب هذه السكريات في المحلول 

 .حسب درجة إيقاف التفاعل 
وتعتبر صناعة الجلوكوز من الصناعات المهمة في ميدان الصناعة ،      

اعة األغذية الحلوة ، ويحل محل جزء كبير من السكروز إذ يستعمل في صن
كما يعتبر الجلوكوز من المواد . المرتفع الثمن في أكثر بالد العالم 

الضرورية لصناعة أنواع الكرمالت والدربس إذ يعطيها قوامًا ويمنعها من 
في الجلوكوز  -ويرجع السبب في ذلك إلى وجود الدكسترين . التميع 
)  ي يمتاز بانه أقل تميعًا من الجلوكوز نفسه ، ومن الفركتوز الذ -التجاري 

 . الناتجين من تحّلل السكروز ( الشديد التميع 
وعادة تنتج مصانع الجلوكوز الضخمة ثالث أنواع من شراب 

 :الجلوكوز التجاري وهي 
 33:      نوع يستعمل في صناعة الكرمالت والدربس ويحتوي على  - 1

 .مختزلة سكريات %  30  –
 41:        نوع يستعمل في صناعة الحالوة الطحينية ويحتوي على  - 2

 .سكريات مختزلة %  12  –
  01:                نوع يستعمل في صناعة البسكويت ويحتوي على  - 3

 .سكريات مختزلة %  01  –
 :والخطوات األساسية التي تستعمل في صناعة الجلوكوز هي 

 Hydrolysisالتحليل المائي :  الخطوة األولى - 2

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 

 12 

وفي هذه الخطوة يتم تحويل النشاء إلى درجة التحليل المطلوبة حسب 
نوع الجلوكوز المراد إنتاجه ، ويستعمل فيها النشاء على صورة معلق كثافته 

 .بومية  22 - 21تتراوح عادة ما بين 
وتستعمل المصانع التي تنتج النشاء والجلوكوز في مصنع النشاء 

 .سه لبن النشاء بعد تنقيته من الشوائب وقبل تجفيفه لصناعة الجلوكوز نف
أما المصانع التي تنتج الجلوكوز فقط فتخلط النشاء الجاف بالماء 

بومية  22وتفضل عادة الكثافة التي تقرب من الو , ليعطي الكثافة المطلوبة 
ماض ، ويجري التحلل المائي حاليًا بواسطة األحماض، أو بواسطة األح

 :والخمائر معًا كاآلتي 
 :التحلل بواسطة األحماض  -آ

 :ويوجد لذلك عدة طرق 
 :الطريقة القديمة  -4

غرام حامض لكل  1 - 1.1وفيها يستعمل حمض الكبريت بنسبة 
غ نشاء ، ويجري التحليل المائي في أحواض مفتوحة كبيرة من 1111

)       -من الماء  الخشب تحتوي بداخلها أنابيب بخار، ويوضع فيها كمية
 ثم الحامض  -( مرة بالنسبة للنشاء الجاف  2.1 - 2حيث تكون نسبته 

ويغلي المخلوط بواسطة البخار ، وبعد ذلك يضاف معلق النشاء 
ببطء ويستمر بالغليان حتى تتم درجة التحليل المطلوبة ، ويمكن إتباع 

يقافها عند الحد المطلوب بالنسبة للسكر  يات المختزلة عملية التحليل وا 
ويقارن اللون % (  4) باختبار المحلول المتحلل بواسطة محلول يود مخفف 

الناتج بالوان محاليل معروف فيها نسبة السكريات المختزلة ، أو بواسطة 
إضافة حجم من المحلول إلى حجمين من الكحول ومالحظة الراسب الناتج 

ل المائي قد انتهى إذا نتيجة لوجود الدكسترينات ، ويستدل على أن التحلي
كان حجم من محلول الجلوكوز الناتج ال يعطي راسب مع حجمين من 

 .الكحول 
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 :الطريقة الحديثة  - 2
غرام حامض لكل  1وفيها يستعمل حمض كلور الماء ، أيضًا بنسبة 

غرام نشاء، ولكن تجري عملية التحليل في وعاء مؤصد من النحاس  1111
 1متر وقطره  0 - 3ارتفاعه بحدود ) س ستيل  األحمر السميك أو الستانل

 ( .متر  2 -
 :وتتم عملية التحلل في هذا الجهاز على الشكل اآلتي 

وعادة ) تمدد كمية الحمض الالزمة للتحلل بعشرة أمثالها من الماء 
وتنقل (  2الوسط في النهاية بحدود  PHتؤخذ كمية الحمض بحيث يكون 
التحويل وتسخن بالبخار لدرجة الغليان ، ثم  بالثقالة أو بالمضخة إلى جهاز

بومية تدريجيًا فوق محلول  22 - 21يبدأ بصب لبن النشاء بكثافة 
الحامض كي ال يتحول النشاء إلى عجينة مع مالحظة استمرار التسخين ، 

- 11وتستغرق عملية صب لبن النشاء فوق محلول الحمض عادة حوالي 
 .دقيقة  21

بن النشاء يؤصد الجهاز ويرفع الضغط فيه وعند إضافة كل كمية ل
، وتكون درجة الحرارة في هذه الحالة  2سم/ كغ  2.1 - 2إلى حوالي 

، وعملية التحليل عندئٍذ ال تستغرق إال بضع  1م 131 - 131بحدود 
دقائق، ويمكن تتبع عملية التحليل بواسطة محلول اليود أو الكحول كما ذكر 

 . سابقًا 
 
 :يل المائي المستمرطريقة التحل - 2

وهي من الطرق الحديثة جدًا والتي أدخلت في النصف الثاني للقرن 
وأصبحت تحل محل طريقة التحليل المائي بواسطة الجهاز . العشرين
والطريقة تعتمد على تحليل النشاء بطريقة مستمرة وذلك بمرور . المؤصد

،  PH  =2 وعلى درجة  2سم/ كغ  31لبن النشاء تحت ضغط مرتفع 
خالل أنبوبة أسطوانية أفقية مغلقة يحوطها البخار من الداخل والخارج ، 
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فبتاثير الضغط والحرارة والحامض . م  101 - 121ويبلغ طولها بين 
 يتحلل النشاء متحواًل إلى شراب جلوكوز يخرج من طرف األنبوبة اآلخر 

وهكذا تستمر العملية بصفة مستمرة ، وتسمى هذه الطريقة طريقة 
Kreyer  وتمتاز بانها مستمرة ، وبانه يمكن . بالنسبة إلى اسم مخترعها

التحكم في نسبة السكريات المختزلة في الجلوكوز الناتج بالتحكم في كمية 
 . النشاء والحامض والضغط ، وبانه أيضًا تتم فيها عملية التحلل بسرعة

ي وباإلضافة إلى ذلك ف نه من المعروف عادة أثناء التحلل المائ
للنشاء يحدث تحلل للمواد البروتينية الموجودة مع النشاء إلى أحماض آمينية 
، وخاصة إذا وجدت مواد بروتينية ذائبة في الماء ، وكذلك ينتج أيضًا تحلل 

 فورفورالالموجودة أصاًل في النشاء إلى ( السكريات الخماسية ) البنتوزات 
Furfural  ,الكربونيل الموجود في  وتتحد األحماض األمينية مع مجموعة

السكريات أثناء التحليل معطية مواد ذات لون أصفر وخاصة في وجود 
، ويصبح  بذلك  Maillardويسمى هذا التفاعل بتفاعل ميالرد , الفورفورال 

وعلى هذا األساس ف ن .  الجلوكوز ذو لون أصفر غير مرغوب تجاريًا 
السابقة المذكورة ألن طريقة التحلل المائي المستمر مفضلة عن الطرق 

التحلل المائي للنشاء يتم بسرعة وال يعطي الفرصة لتحليل البروتين 
 .والبنتوزان 

 :الخمائر ( األنزيمات ) التحلل المائي بواسطة  -ب 
أدخلت هذه الطريقة أيضًا في النصف الثاني للقرن العشرين وخاصة 

 . في اليابان وأوروبا 
روفة منذ زمن طويل إال أنه لم يمكن وبالرغم من أن هذه الطريقة مع

استعمالها وذلك لعدم تمكن إنتاج الخمائر المحللة للنشاء على نطاق 
 .صناعي 

وفي هذه الطريقة يتم التحليل المائي جزئيًا بواسطة األحماض حتى 
وبالطبع تستعمل . سكريات مختزلة %  21 – 10تتحلل النشاء إلى حوالي 
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) المناسبة  PHتعدل إلى درجة الو . ارة أقل تركيزات أقل من األحماض وحر 
ثم تضاف الخمائر وتتم هذه العملية في أحواض كبيرة (  1 – 4.1حوالي 

من الخشب أو المعدن الغير قابل للصدأ وتنظم فيها درجات الحرارة بواسطة 
( . ساعة  12 - 0من ) الترمستات وتستغرق هذه العملية عدة ساعات   

لتفاعالت الثانوية وكذلك إمكانية رفع نسبة السكريات وتمتاز بعدم تكوين ا
 .المختزلة عن الحد الذي يمكن وصوله باألحماض 

%  21وينتج اآلن في اليابان نوع من الجلوكوز يحتوي على حوالي      
سكريات مختزلة وهذا الجلوكوز عديم اللون ورائق وال يحصل فيه تبلور 

ذا صن ع نفس الجلوكوز بواسطة األحماض الجلوكوز لوجود سكريات أخرى وا 
 .فسوف يكون لونه أصفر بني 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المصانع تفضل استعمال حامض 
الفسفور بداًل من حامض الكبريت وحمض كلور الماء، ويمتاز هذا الحامض 
بان التفاعالت الثانوية تكون أضعف مما هي عليه مع األحماض األخرى 

ووجود أيون الفسفور يمنع . تبقى مع شراب الجلوكوز كما أن أيون الفسفور ي
 .تمييع الكرمالت المصنوعة بشراب الجلوكوز 

كما أدخل أيضًا في السنوات األخيرة استعمال حمض األوكساليك 
والذي يمتاز بانه حامض ضعيف فال يحلل المواد البروتينية والبنتوزان 

 .وبالتالي ف ن اللون األصفر للشراب ال يتكون 

بوميه    10يخرج الشراب بعد عملية التحلل المائي للنشاء بكثافة و 
ويحتوي هذا الشراب على كثير من المواد الغير ذائبة .  PHدرجة  2.2و

أهمها المواد البروتينية ومشتقاتها التي ال ترسب في تلك الدرجة من 
الحموضة ، لذلك ف ن كثيرًا من المصانع تنقل هذا الشراب إلى أحواض 

حيث تزال الطبقة العليا التي تطفو على السطح وتحتوي على المواد  خاصة
الغير ذائبة ، وصنعت أخيرًا آالت طرد مركزية لفصل هذه المواد شبيهة 

 .بالتي ذكرناها في فصل البروتين عن النشاء وتستعمل اآلن بنجاح كبير 
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 :التعادل  – 2
مض الزائد تجري هذه الخطوة لغرضين أساسيين أولهما معادلة الحا

إلى الدرجة المناسبة  PHمن عملية التحلل المائي ، وثانيًا لرفع درجة الو 
التي ترسب فيها كثير من الشوائب ، وخاصة المواد البروتينية المتحللة 

 .واألحماض األمينية الموجودة في الشراب 
وهذه الخطوة حساسة جدًا ألن وجود حموضة زائدة في شراب 

على تحلل السكروز إلى الكرميالت فيما بعد على  الجلوكوز تعمل عالوة
 PHواختيار درجة الو . إنتاج لون بني لشراب الجلوكوز أثناء التسخين 

 1.1 - 4.0المناسبة يتوقف على نوع النشاء المستعمل والتي تكون بين 
وعلى نوع وكمية الشوائب الموجودة ، باإلضافة إلى التفاعالت الثانوية التي 

التحلل المائي والتي تختلف تبعًا لطريقة التحليل المائي ونوع تنتج أثناء 
 .إلخ .. وتركيز الحامض ودرجة الحرارة ومدة التسخين

إذ أن الزيادة  1.1عن  PHومن المهم جدًا مراعاة عدم زيادة درجة الو 
عن هذه الدرجة تعمل في زيادة اللون األصفر وخاصة في درجات الحرارة 

ال يمكن  PHاألصفر الناتج عن ارتفاع درجة الو  المرتفعة وهذا اللون
 .للشراب مرة ثانية PHالتخلص منه حتى ولو انخفضت درجة الو 

ويستعمل للتعادل هيدروكسيد الكالسيوم إذا استعمل حامض الكبريت 
ومن عيوب . أو حمض الفسفور أو حمض األكساليك في التحليل المائي 

الشراب يعطي أمالح الكالسيوم الغير  هيدروكسيد الكالسيوم أنه إذا بقي في
ذوابة والتي تبقى بنسب بسيطة في المنتج النهائي وتسبب عكاره للشراب  

 . ولذلك يجب إزالة أمالح الكالسيوم الناتجة أثناء الصناعة 
) كما يجب مراعاة استعمال مياه خالية من أيونات الكالسيوم والمغنزيوم     

 .ناعة الجلوكوز لنفس السبب في جميع مراحل ص( مياه يسره 
لمعادلة الشراب الناتج من التحلل المائي  كربونات الصوديوموتستعمل 

وتستعمل كربونات الصوديوم في صورة . بواسطة حامض كلور الماء 
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فيتكون كلور الصوديوم الذي يبقى في %  11 – 11محلول بتركيز 
 .ز الجلوكوز حتى آخر مرحلة ويعمل على عدم تبلور الجلوكو 

 :إزالة الشوائب واللون  - 1
يزال اللون األصفر من الشراب الناتج من تحلل النشاء بمعاملته 

الكربون الحيواني ، : ويوجد نوعين من الكربون . بواسطة الفحم النشيط
 .والكربون النباتي 

قليل اإلدمصاص للون الشراب إال أنه يمتاز  والكربون الحيواني
تي يذوب بعض منها فترسب أمالح الكالسيوم بوجود أمالح الفوسفات وال

والمغنزيوم إذا وجدت ، كما أنه يبقى جزء صغير من أيون الفوسفات إلى 
يمتاز بارتفاع  والكربون النباتي. آخر مرحلة وهو مفيد كما ذكرنا سابقاً 

ويجب بالطبع مراعاة أن يستعمل الكربون ذو . نشاطه إلزالة اللون األصفر
 التي تعادل شراب الجلوكوز PHص في درجات نشاط أعلى لالدمصا

وباإلضافة إلى أن الكربون يمتص بعض األلوان ف نه يمتص كذلك 
بعض المواد البروتينية أو األحماض األمينية عن طريق الشحنات الكهربائية 

وهي عكس الشحنة الموجودة على هذه . السالبة الموجودة على سطحه 
 .المواد البروتينية 

بالنسبة لشراب الجلوكوز %  1 – 1.3ون عادة بنسبة ويضاف الكرب
ويقلب جيدًا مع الشراب ويترك ( وزن شراب جلوكوز نهائي / وزن فحم ) 

وكلما زادت مدة التقليب كلما . م   ْ 01مدة طويلة على درجة حرارة حوالي 
كان ذلك أفضل إلزالة اللون ويتم ذلك عادة في أحواض أسطوانية من 

وهناك طريقة حديثة وهي مرور . ود كل منها بخالط الستانلس ستيل مز 
وتمتاز هذه . الشراب المتعادل في أسطوانات مغلقة تحتوي على الكربون 

الطريقة بانها مستمرة وفي نفس الوقت يمر الشراب على سطح أكبر من 
 .الكربون فيزال منه اللون بصفة مجدية 
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وألومينات كالبنتونيت ، ويضاف مع الكربون أنواع من التراب 
، وغيرها والتي تعمل في تسهيل عملية الترشيح التساع سطوحها الصوديوم 
كما أنها تحتوي على شحنات كهربائية سالبة تعمل على . ومساماتها 

ذا . ترسيب بعض الشوائب خاصة التي قد ذابت أثناء عمليات التعادل  وا 
عومل الشراب بواسطة الكربون في األحواض يرشح عادة بواسطة 

ويفضل أن يكون . المرشحات الضاغطة التي ذكرناها في صناعة النشاء 
 .الشراب ساخنًا حتى تتم عملية الترشيح بسرعة 

وتفضل كثير من المصانع استعمال الكربون الحيواني كمرحلة أولى 
إلزالة بعض الشوائب وبعض اللون ثم الترشيح ، وبعد ذلك معاملة الشراب 

ويكون الشراب الناتج بعد عمليات . النباتي مرة ثانية بواسطة الكربون 
 .بومية  10الترشيح عديم اللون ورائق ودرجة كثافته حوالي 

 :إزالة األيونات بواسطة الراتنجات 
وهذه الخطوة تستعمل حاليًا في أكثر المصانع الحديثة إذ يمرر 
الشراب المتعادل خالل أسطوانتين عموديتين ، إحداهما تحتوي على 

تمتص الشوارد السالبة ، والثانية تحتوي على راتنجات تمتص راتنجات 
وهذه الراتنجات تزيل األيونات المعدنية التي كانت موجودة . الشوارد الموجبة

أصاًل في جزيء النشاء ، أو التي وجدت عن طريق المياه المستعملة ، أو 
ع من األحماض ، أو من المعاملة بواسطة الكربون واألتربة  ويوجد أنوا

زيوليت ، وولفاتيت ، : كثيرة من الراتنجات باسماء تجارية مختلفة مثل 
وقد وجدت أنواع . إلخ .. Zoualit, Permutit, Wolfatit. وبرموتيت 

ولكن من عيوب . منها لها قدرة إزالة األلوان عالوة على إزالة األيونات 
صة استعمال الراتنجات في شراب الجلوكوز إزالة جميع األيونات وخا

ويمكن , الفوسفات وكلور الصوديوم التي تعمل على عدم تميع الكرمالت 
 .تفادي ذلك ب ضافة هذه األمالح المطلوبة فيما بعد 
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 :التركيز  – 1
يرفع تركيز محلول الشراب المتعادل المزيل منه اللون والشوائب في 

.  1م 01، وتحت الفراغ ، وعلى درجة حرارة ال تتعدى ( مباخر ) مرّكزات 
ويستعمل الفراغ ودرجة الحرارة المخفضة حتى ال يتعرض الشراب إلى 

 .األكسدة باوكسجين الهواء ويصبح لونه أصفر  
ففي المرحلة األولى يركز . ويتم عادة تركيز الجلوكوز على مرحلتين 

بومية ثم يعامل بواسطة الكربون النباتي والتراب  32 - 20إلى حوالي 
ثم يرفع تركيزه مرة ثانية إلى . لون نتج أثناء التركيز النشيط ويرشح إلزالة أي

بوميه ، ثم يعبا شراب الجلوكوز عادة في براميل معدنية  41 – 42درجة 
ويفضل أن يتم التركيز على ثالث مراحل ويعامل بالكربون . مجلفنة 

وهذا ما يجري حاليًا في أكثر المصانع , واألتربة ثم التصفية بعد كل مرة 
 .الحديثة 
 :التبلور 

ينقل شراب الجلوكوز إلى أحواض معدنية يوجد بها خالطات تدور 
بحركة بطيئة ، ويضاف  إلى الشراب بعض بلورات الجلوكوز لتسهيل عملية 

م أثناء العملية   ْ 30التبلور، ويفضل أن تحفظ درجة الحرارة والشراب على 
، ثم ينقل حيث يتم التبلور ( أيام  0 - 4) التي تستغرق بضعة أيام 

ثم . المحلول المحتوي على البلورات إلى الفارزات لفصل البلورات وغسيلها 
المحلول األم ) ويعامل المحلول المتبقي        ,  تجفف في أجهزة خاصة 

Mother Liquor  ) مرة ثانية بنفس المعاملة لترسيب دفعة ثانية من
على نسبة عالية  وهو يحتوي Hydrolالبلورات ، والمحلول المتبقي يسمى 

 .من السكريات ويستعمل في صناعة البنسلين أو األغذية 
 :مالحظات هامة 

 :ويجب مالحظة النقاط األساسية اآلتية أثناء صناعة الجلوكوز 
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 0 - 1.0لشراب الجلوكوز النهائي بين   PHأن تكون درجة الو  -4       
سكروز عند وذلك ألنه إذا انخفضت عن ذلك ف نها تعمل على تحلل ال

ذا . صناعة الدربس والكرميل وبالتالي تكون النتيجة تمييع الكرميالت  وا 
 .زادت عن ذلك يتحول السكروز إلى لون بني أثناء تصنيع الكرميالت 

ذا استعمل شراب الجلوكوز في صناعة المربيات والشرابات فيفضل أن  وا 
روز إلى ألنها تعمل على تحلل السك  4.1 - 4بين  PHتكون درجة الو 

 ( .التسكر ) فركتوز فتزيد نسبة الحالوة ويمنع التبلور 
الصوديوم أثناء عملية التركيز عندما ( بيسلفيت ) إضافة بيكبريتيت  - 2       

بومية ، فيتحد ثاني أكسيد الكبريت  42 - 41تصبح كثافة الجلوكوز 
ًا ، كما يعمل أيض Bufferبالمجموعة األلدهيدية ويعمل كمحلول منظم 

كعامل مضاد لنمو البكتريا والفطريات فيما بعد ، كما يمنع ذلك تلوين 
شراب الجلوكوز إلى اللون األصفر أثناء التخزين لمدة طويلة ، أو إذا 

وتضاف عادة مادة بيكبريتيت الصوديوم بنسبة واحد . عرض إلى الضوء
 .كيلو غرام لكل طن جلوكوز 

نع الرغوة والفوران في المرحلة األخيرة إضافة بعض المواد التي تم - 2        
للتركيز ، ألنه شراب الجلوكوز يكّون عادة رغوة نتيجة للشوائب الموجودة 

وهذه الرغوة تعيق عملية التركيز ( وباألخص المواد البروتينية ) فيه 
وتؤخرها، كما أنها غير مستحبة في صناعة الحلوة والكرميالت والدربس 

 .غوة والفوران أثناء التسخين مع السكروزفيما بعد، إذ تزيد الر 
زيت الخروع ، : وتوجد مواد كثيرة ضد الرغوة والفوران واألكثر استعمااًل هو 

وتضاف عادة بنسب قليلة ال تتعدى أجزاء في .  ومونوستيارات الجليسرين
 .المليون بالنسبة للجلوكوز 

الجلوكوز ألنها  في%  31يجب أن ال تقل السكريات المختزلة عن  - 1       
إذا قلت عن هذا الحد تعيق عمليات الترشيح وكذلك عمليات التركيز 

 .الرتفاع نسبة الدكسترينات فيها 
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يجب أن تتم عملية التحليل المائي بحيث يكون قد تحلل كل النشاء  - 1   
وعامة المواصفات القياسية تعتبر غشًا تجاريًا إذا . لنفس السبب السابق 

شراب الجلوكوز ويستدل على ذلك باللون األزرق عند إضافة وجد نشاء في 
 .محلول اليود 

يجب أن ال تقل نسبة الحموضة في شراب الجلوكوز عن نسبة  - 1       
جزء في المليون ، وهذه الحموضة الناتجة عادة  311ضئيلة تقدر بحوالي 

ذا قلت عن ذلك فيتغير لون الجلوكوز  عن بعض األحماض العضوية، وا 
لى اللون األصفر أثناء التخزين كما يجب أال تتعدى هذا الحد للسبب الذي إ

 . PHذكرناه قبل ذلك في درجة الو 
وكلما % (  1.11أقل من ) يجب أن تكون نسبة المواد البروتينية  - 1        

زادت هذه النسبة كلما انخفضت جودة الشراب ألنه عند تسخينه مع 
 ون البني وتزيد نسبة تكون الرغوة والفوران السكروز يتحول لونه إلى الل

 
والمخطط اآلتي يبين مختلف المراحل السابقة لصناعة قطر         

 .الجلوكوز ( شراب ) 
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 تبريد ثم تعبئة

 بومية 22معلق النشاء 
HCl 21  1.2بوميه % 

 تحليل مائي
 محلول كربونات الصوديوم

 تعديل
 بومية 10فحم نشيط وترابة تصفية 

 تصفية أولى
 بوميه 21

 التركيز األول
 فحم تنشيط وترابة تصفية

 التصفية الثانية 
 بوميه 32

 التركيز الثاني
 فحم تنشيط وترابة تصفية

 التصفية الثالثة
 

 التركيز األخير     بوميه 41
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 شراب الغلوكوز
 ةالميزات والتطبيق ات في صناعة األغذي

المشروبات الغلوكوزية هي محاليل مائية ذات تركيزز ازالي :  مقدمة عامة
 )            مؤلفززززة مززززن مزززززيت مززززن اللززززكريات ال ابلززززة لل  زززز  بشززززكل لزززز ل

 ، التحزول التلزكر )النشزا   للحلم زة الئزئيزة  تنتت مزن ترزر (  كربوهيدرات
أو بوالزززحة , ف زززح إمزززا بوالزززحة  الحمزززو  الم ففزززة ازززاد  حلم زززة تزززت  الو . ( 

حلزو   وهزي. مرزا  لحمزو  واألنزيمزاتا، أو بوالحة  الت دا  األنزيمات ف ح
كيميائيززززا   تكّلززززرتالنشززززا   أحلمززززوانززززدما ي.  بشززززكل حفيززززو إلزززز  حلززززو المززززذا  

ئزئيات النشا  غير الذوابة فزي المزا  الكبيزر  الحئز  إلز  مززيل مزن الئزئيزات 
هززي نفلزز ا التززي هززذ  إن نوايززة تحلززل النشززا  .  الصززغير  والذوابززة فززي المززا 

 .  تحدث في المرد  واألمرا  وذلك اندما ي    النشا 
النشززا  الززذو يكززون الزز   تزت  مرالئززة الحمضيي ة المشاةيي  فزي الحلم ززة 

حمزز  )  شززكل مرلزز  مززائي بكميززات صززغير  مززن الحمزز  الم فززو المنالزز 
درئززات حززرار  مرتفرززة ولززيض  وانززد  ززغوح إمززا فززي انززد ( كلززور المززا  اززاد  

ترززززدل اللززززوائل بمحلززززول ثزززز  .  امليززززة مرالئززززة مت حرززززة أو مرالئززززة ملززززتمر 
اللززوائل ثزز  ترززالت  كلززور الصززوديو تتشززكل كميززات صززغير  مززن حيززث  الصززودا

برززاد كززل الشززوائ  الر ززوية واألمززض  إلبززالكربون الفرززال والمبززادوت األيونيززة 
 بردئززذ تحززت الفززرا ، تركززز اللززوائل الن يززة والث يلززة الصززافية  المردنيززة الذوابززة

 بوميزه درئزة  45ل  إ  43وااد  ما تكون ) إل  حد درئة البوميه المرغوبة 

و تتئززاوز أكثززر مززن  D.Eترحزي الحلم ززة الحم ززية المباشززر  شزرابات بززز ( . 
ن  تمزت امليزة حلم زة أ زرد تززداد نلزبة  .  ت ريبزا   55 - 60  غلوكزوززز  Dوا 

وإلنتاج شزرا  غلوكزوز  . تبلور ئزئي غير مرغو فيه إل  الحد الذو يحدث 
 .  حم ي مرك / االي يتحل  األمر تحول أنزيمي D.Eذو 
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محلززول النشززا  الززذو  فزز ن الحمضيي / عمل يية الوحييألن امي  ميي وفززي 
باألنزيمززات التززي تكززون فرالززة فززي درئززات يرامززل بشززكل حفيززو  تززهتمززت حلم 

المرتفرزززة بشزززكل حفيززو أو بكلمزززات أ زززرد  pHئززات الحززرار  المن ف زززة ودر 
 .  من شروح و تحصل في ا أو تفااضت ئانبية

وزد بزدأت تكلز  مزؤ را  أهميزة  الحلمهة امي  م ة المشاة   لليةيا إن 
 .  ت نية

 : الم  ات ألالخألاص
لب  الحري ة التزي يح زر في زا شزرا  الغلوكزوز، ف نزه و يرتبزر مزاد  ب

هززو الحززال بالنلززبة للغلوكززوز واللززكروز، إو أنززه ابززار  متئانلززة كيماويززا  كمززا 
 مزالتوزو , لوكزوز زز غ Dان محاليل مائية االية التركيز مؤلفة من مززيت مزن 

وتكزون النلززبة . كريدات م ززاافة لزو  Oligomaltoلزكريدات أوليغومالتو و  ,
 . مرتمد  ال  املية التحول ودرئة التلكر

 : Degree of Sacharifi (D.S) :د جة الوسك 
إن درئززة التلززكر هززي م يززاا لدرئززة الحلم ززة وبالتززالي لتحلززل لللززلة 

وتوصزززززو وتتميزززززز بمزززززا ي زززززال مكزززززاف   .  الموئزززززود  فزززززي النشزززززا  الغلوكزززززوز
إلزز  نلززبة  D.Eيشززير .   Dextrose Equivalent ( D.E )الدكلززتروز

الموئززود  فززي المززاد  الئافززة  ززز غلوكززوز D زاللززكريات الم تزلززة المحلززوبة للزز
هززي األكثزر شزيواا  والززت داما   Lane Eynonواليزو  ترتبزر حري ززة .  المنزتت

ال زززاه ب زززا وهزززي  D.Eتصزززنو المشزززروبات حلززز   D.Eنلزززبة الزززز لتحديزززد 
 : كالتالي 

 D.E 20 - 38 التحول المن ف 
 D.E 38 - 48 التحول المنتظ 
 D.E 48 – 58 التحول المتولح
 D.E 58 – 68 التحول الرالي
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 وما فو  E. 68 ا  التحول الرالي ئد
 
أو  /غلوكززوز أالزز  و D-، كلمززا كانززت نلززبة  االيززا   D.Eكلمززا كززان و 

كزززان محتزززود منتئزززات تحزززول النشزززا  ذو الئزئيزززات الراليزززة ولزززيض  و المزززالتوز  
-من ف زا  وكلمزا كزان محتزود  D.E، كلمزا كزان  ومن ف ا  والركا بزالركا

D لزززززكريدات غومالتو اوليكانزززززت نلزززززبة و أو المزززززالتوز  /غلوكزززززوز من ف زززززا  و
 . واللكريدات الم اافة أال  

ك اازد   D.Eفي المشروبات المتحولة حم يا  ف ن ال يمزة المرحزا  لزز و 
تركيز  الشززرابات بينمزا يكززون ،  اامزة تتحزاب  مززو نمزوذج واينزه لززكر محزدد 

بشززكل كيفززي مززو  اتغيززر م،  Mor sweet  puritoseالمتحولززة أنزيميززا  مثززل 
  له  اصية محدد  وذلك ألن كل أنزي .  D.Eالثابت المتب ي لز 

حصززل الزز  شززرا  نلززت الزز  لززبيل المثززال ارنززد الززت دا  أمززيضز المف
متلزاوية يمتلزك محتزود مزالتوز  D.Eتحول متولح أو االي والذو اند ويمة 

حصزل اليزه ذو نغلوكوز أدن  بكثير من ناتت الحلم زة الز D-أال  ومحتود 
 . بوالحة التحول الحم ي المباشر 

يمكززن لشززرابات   بالتززالي با تيززار األنزيمززات المضئمززة ودرئززة التحززولو 
لتحبي  ززا فززي أو الززت دامات محززدد   االغلوكززوز تبني ززا وتكييف ززا فززي تراكيب مزز

 .  أ رد
تحزززدد نمززززاذج (  درئززززة البوميزززة ) ةوبريزززدا  ازززن محتززززود المزززاد  الئافززز 

شزززرا  اللزززكريات ونلزززب ا الميززززات وال زززواه المحاب زززة وكزززذلك الزززت دامات 
 . الغلوكوز
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 : مكأليات ة اب الغلألكأل لالغذائ ة  –الف   أللألج ة  خألاصال

 
 :السلألك الك م ائ  الح ألي 

له نفا الكفاية الفيزيولوحية التزي تمتلك زا  إن شرا  الغلوكوز غذا  وي 
,  ، لزززكر الضكتزززوز الكربوهيزززدرات األ زززرد الموئزززود  فزززي الغزززذا  مثزززل النشزززا 

 .   /  كالورو 4.1المغذية لمادته الئافة تبلغ ال يمة حيث 
غلوكززوز واحززدا  مززن أهزز  المكونززات فززي شززرا  الغلوكززوز،  D - يرتبززر

فززي الئ ززاز وي ززد  أكثززر مززن أو كربوهيززدرات   ززر ميززز  اومتصززاه اللززريو 
وهكززززذا فزززز ن اللززززراة الراليززززة .  بززززدون أنزيمززززات ها ززززمةال  ززززمي لننلززززان 

 .ل شرا  الغلوكوز هاما  ئدا  لضمتصاه والتحرر اللريو لل در  تئر
لكريدات ومنتئزات تحلزل النشزا  ذو الئزئيزات اوليغو ال ينفصل المالتو
غلوكزوز   زر وب زذ  الحري زة ت مزته مزن  D -، وينزتت  الراليزة بشزكل أنزيمزي
 .  وبل ئدران األمرا 

ول د االت الكثير من المؤلفين تأثير الرديزد مزن النمزاذج مزن اللزكريات 
مرززد  ووززد وئززدوا أن او ززتضو فززي لززراة إ ززض  المرززد  يمكززن الزز  إفززرا  ال

(  األزموزيزة ) الحلوليزة         شرحه بشكل والزو بزاو تضو فزي ال زغوح 
فزر  في زا المرزد  ت لزل مزن تركيزز المحاليزل ويززداد تإن اللراة التي   للمحاليل
 باإل ززافة إلزز  أن لززراة إ ززض  المرززد .  للمحتززود المرززدو الحلززوليال ززغح 

ل  حد مرين ال  لراة اومتصاه للماد  الم تبر   .  و ئد بأن ا ترتمد وا 
مثززززل المززززالتوز ( وصزززز  اللززززكر والشززززمندر اللززززكرولززززكر ) السييييك أل 

بوالززحة نزيميززا  إوشززرا  الغلوكززوز ذو المكونززات الئزئيززة الراليززة يئزز  فصززل ا 
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فركتزوز فزي ئزدران  D-غلوكزوز و D-:  إل  مكوناتزه Saccharase إنزي  الز
غلوكززززوز متاحززززا   D-وبينمززززا يكززززون .  لمرززززد  واألمرززززا  وبززززل أن يلززززتفاد من ززززاا

فركتزززوز يئززز  أن ي  زززو لزززبر   D-مباشزززر  مزززن أئزززل تزززأمين الحاوزززة فززز ن 
 تحزد بشزكل ن زائي فزي أيز  كربوهيزدراتيامليات التأيي  في الكبد وبزل أن 

لي امليزا  ر زيصزبل الئ زاز ال Hexokinase كلوكنياز اللب  غيا  بو . 
وبالتزززالي مزززن وئ زززة نظزززر غذائيزززة  .در الززز  اولزززتفاد  مزززن الفركتزززورغيزززر وزززا

 . فيزيولوئية يرتبر شرا  الغلوكوز ال  األول األكثر ويمة مثل اللكروز 
  : الوخم 

الغلوكززززوز  D-إن وابليززززة ت مززززر شززززرا  الغلوكززززوز ترتمززززد الزززز  كميززززة 
 غلوكزززوز وزززابض  للت مزززر بشزززكلD-، يرتبزززر  والمزززالتوز الموئزززود  فزززي الشزززرا 

إلزز  الززذو ويمكززن أن يت مززر إلزز  برززد فصززله  المززالتوز الزز  اكززا. مباشززر
  ز الموئزود فزي ال ميزر التااألنزي  المرالت بالمب وذلكغلوكوز  D- ئزئيين من

   . ول وبل الت مروبالمثل ف ن اللكروز يئ  فصله إل  لكر محّ  . 
مززا لزز  و ترتبززر نززواتت تحلززل النشززا  ذو الئزئيززات الراليززة وابلززة للت مززر 

لزذا فز ن شزرا  غلوكزوز ذو التحزول الرزالي ازاد  مزا , نزيمزات منالزبة إتتوافر 
يكززززون وزززززابض  للت مزززززر بلزززز ولة أكثزززززر مزززززن نززززاتت حلم زززززة النشزززززا  ذو التحزززززول 

وللزز ولة الت مززر، تكززون الشززرابات ذات التحززول الرززالي مضئمززة  .  المززن ف 
ات م بزوز  الز  وإلنتزاج منتئز(  بدو  مزن المالزت )ولت دام ا كلكر م مر 

 . ألاا ال مير  
 : الل ألجة

درئزززة و ،  إن لزوئزززة الشزززرا  دليزززل الززز  محتزززوا  الصزززل  أو المزززائي 
يربر ان ملتود الماد  الئافة للشرا  بدرئزة البوميزه .  حرارته ودرئة تحوله

لذا ف ن محتود المزواد الصزلبة وبالتزالي لزوئزة , التي تشير إل  الوزن النواي 
أمزززا نمزززاذج الشزززرا  .    تززززداد بارتفزززا  درئزززة البوميزززهمرحززز D.Eالشزززرا  لزززز 

 .  درئة 45و  43التئارية ف ن ل ا درئات بوميه 
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 :حل  التاليهي (  D >1إن كان )البوميه والوزني النواي والرضوة بين 
 م  17.5ف  الد جة  146.78 = الأل ن اليألع     

 د جة الشألم ه – 146.78
 

ة المتحاب زة مزو األوزان النوايزة الم تلفزة تحل  ملتويات المزاد  الئافز
وبريزدا  ازن هزذا فز ن ألزا ودووت اإلنكلزار للمشزروبات , بوالحة الئداول 

و            ، J.W.Evansو ، J.E.Ciclandحلزززززززززززززززززززززززززز  درالززززززززززززززززززززززززززات 
.E.Fauser  ،وW.R. Fetzer   تلزززمل بحلزززا  دويززز  لمحتزززود المزززواد

ا  يربزززر انزززه حلززز  درئزززات وامليزززا  فززز ن المحتويزززات الصزززلبة أحيانززز.  الصزززلبة
Brix  حيث: 

 Brix 80بوميه يتواف  مو حوالي    43شرا  غلوكوز إن 
 Brix 85بوميه يتواف  مو حوالي    45شرا  غلوكوز و   

لزئزة بشزكل ازالي   43تكون مشروبات الغلوكوز ذات درئزة البوميزة 
نمزا وبي  في درئة حزرار  الغرفزة وهزي غيزر مضئمزة أو مضئمزة بصزروبة لل ز 

، تصززبل هززذ  الشززرابات أوززل روززة مززن حيززث ال ززوا  ويمكززن  تزززداد درئززة الحززرار 
شززرابات الغلوكززوز ذات . بوميززه  35 - 40 زز  ا ئيززدا  حتزز  فززي الدرئززة 

تمتلزززك لزوئزززة أالززز  بكثيزززر مزززن الشزززرابات ذات درئزززة    45درئزززة البوميزززة 
ئززة تلززت د  هززذ  الشززرابات انززدما و يكززون هنززاك حاو ،  بوميززه 43البوميززة 

 . لحب  المنتت المرغو 
بزل كزذلك المزاد  الئافزة إن لزوئة الشرا  ترتمزد لزيا ف زح الز  نلزبة 

ي حزدد األ يزر بوالزحة نمزح .  ال  تركي  الماد  الئافة الموئود  في الشزرا 
 ف  اللزوئزززة وذلزززك ألن نوحالمزززا ترتفزززو درئزززة التحزززول تززز.  ودرئزززة التحزززول

بينمززا يزززداد محتززود نززواتت تحلززل  نلززبة المركبززات ذات الئزيئززات الراليززة ت ززل
غلوكززززوز المززززن ف  ومحتويززززات  D-النشززززا  ذو الئزيئززززات المن ف ززززة مثززززل 
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لزكريدات ونزواتت تحلزل النشزا  ذو لألليغومالتو المالتوز إو أن الملتود الرالي 
 . الئزيئات الرالية يكون وبشكل مفرح ذو لزوئة االية 

غلوكزززوز أالززز   D-يحتزززوو شزززرا  غلوكزززوز ذو التحزززول المنزززتظ  الززز  
إو أن .  ونلزز  مززالتوز أكثززر مززن نززاتت حلم ززة النشززا  ذو التحززول المززن ف 

لزذا فز ن شززرابات . محتزود اللزكريات ذات الزوزن الئزيئزي الرززالي وزد ان فز  
الغلوكززوز ذات التحززول المنززتظ  ل ززا لزوئززة أدنزز  مززن الشززرابات ذات التحززول 

 . المن ف 
 D.Eرا  الغلوكززززوز شززززلاألنزيمززززي  /وفززززي امليززززة التحززززول الحم ززززي 

ززززز  Dتت ززززد  امليززززة التحزززول بحيززززث تزززززداد نلززززبة (  D.E 60ت ريبززززا   )الرزززالي 
  % 40 - 50المزالتوز إلز  حزوالي  نلزبةو %  30 - 36غلوكزوز إلز  حزوالي 

ومثززل . يززن ف  محتززود النززواتت ذات الززوزن الئزيئززي الرززالي بشززكل ملحززوظ 
 ز D أو / ز وتحزززدد  واصزززه بشزززكل ألالزززي بوالزززحة المزززالتو تهزززذا الشزززرا  

لززززذا تكززززون لزوئتززززه أدنزززز  بكثيززززر مززززن لزوئززززة الشززززرابات المتحولززززة .  غلوكززززوز
 .  حم يا  والمذكور  أاض 

وكمزززا هزززو مزززذكور أازززض  فززز ن لزوئزززة الشزززرا  ترتمزززد لزززيا ف زززح الززز  
نوايززززة التحززززول ودرئززززة التحززززول و ،  ( درئززززة بوميززززه )ملززززتود المززززاد  الئافززززة 

(D.E)  ، الحفيززو فززي التركيززز  غيززرإوَّ أن الت.  بززل كززذلك الزز  درئززة الحززرار
لزه تزأثير الز  اللزوئزة أكبزر مزن التغيزر فزي درئزة  وبالتالي في درئزة البوميزه

ويئزز  اإلشززار  إلزز  أن شززرابات الغلوكززوز ل ززا لزوئززة  .الحززرار  وتركيزز  اللززكر
 . الملاوو أال  من محاليل اللكروز ذات التركيز 

 : الحالأل  
شززرا  الغلوكزوز ذات أهميززة أوليززة بالنلززبة ل(  الحززضو  )إن وزو  التحليززة 
وللحكززز  الززز  حزززضو  الشزززرابات يئززز  أن يرتمزززد المزززر  .  لمصزززنري الحلويزززات

.  organolepticالززز  الحرززز  والمزززذا  اإليئزززابي فزززي مزززا يلزززم  ا تبزززارات 
وحالمززا يزززداد التركيززز، تصززبل  . ترتمززد وززو  الحززضو  بشززكل كبيززر الزز  التركيززز
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كثر وذلزززك إذا مزززا أ زززذنا برزززين اواتبزززار حضوت زززا المحاليزززل متلزززاوية أكثزززر فزززأ
 . النلبية

 .  D.E 64أل   D.E 42ألالق م الوال ة وة   إلى الحالأل  اليسش ة لة اب غلألكأل  
 يألع ن من الغلألكأل الحالأل  اليسش ة لي (1)الجدألن 

 % الو ك  
 أل ن مألاد صلشة 

 ة اب غلألكأل     
42 D.E 

 ة اب غلألكأل    
64 D.E 

0 30.5 42    
10 33    49    
15 36    56    
20 39    36.5 
25 41.5 69.5 

يربر ازن الحزضو  حلز  الحزضو  النلزبية أو بزالنظر إلز  حزضو  اللزكروز    
 D.E 42إن لشزرا  غلوكزوز المتحزول حم زيا  .  100المفتر زة بزأن تكزون 

مزززن وزززو  التحليزززة ال اصزززة باللزززكروز  والم ارنزززة تمزززت  % 20نلزززبة حزززوالي 
 % .   1 - 2محاليل بنلبة ب

 42، وئززد بزأن شززرا  غلوكزوز   % 15بتركيززز انزد م ارنززة محاليزل

D.E  وذلك باإلشار  إل  حضو  اللكروز % 36له وو  تحلية تبلغ. 
غلوكززوز الززذو يلزز   فززي حززضو  شززرا  غلوكززوز واو تبززارات ززز  Dإن  

ش صززززا   20التززززي ئززززرت الزززز  تززززذو  , وأتبااززززه  A.Biesterالتززززي وززززدم ا 
 )مزن وزو  التحليزة لللزكروز  %74.3غلوكوز يمتلك حزوالي  ز Dأو حت أن 

ترتمزد حزضو  شزرا  . %  32.5بينما يمتلك المالتوز حوالي ( 100 ما يلاوو
إن شززرا  .  D.Eوتزززداد كلمززا ارتفززو .  غلوكززوز الزز  نمززح ودرئززة التحززولال

 Dمزن  %15الذو يحتوو ال  حزوالي   D.E 38غلوكوز المتحول حم يا  
حتز  .  ، يكون حلزوا  نلزبيا   من المالتوز في الماد  الئافة % 12غلوكوز و  ز

 - 44الحزضو  األاظز  يمكزن إيئادهزا فزي التحزول المنزتظ  لشزرابات غلوكزوز 
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42 D.E  مزن %  18التزي تحتزوو ت ريبزا  الز   43مثل شزرا   الغلوكزوزD 
 .  من مالتوز في الماد  الئافة%  14غلوكوز و  ز

لزززه وزززو   D.E 60حم زززيا  ذو / كزززوز المتحزززول أنزيميزززا  غلو الإن شزززرا  
إلز  حزوالي  تغلوكزوز وزد ارتفرز زز Dمزن  نلزبتهتحلية االيزة نلزبيا  وذلزك ألن 

األالز   النلزبةلزب  بو %  40 – 50بلزغ تمزن المزالتوز  نلزبتهو %  36-30
أو المززززالتوز الززززذو تحتويززززه هززززذ  الشززززرابات يكززززون ل ززززذ  /غلوكززززوز و ززززز Dمززززن 

وكزززوز المتحولزززة حم زززيا  أو أنزيميزززا  وزززو  تحليزززة أالززز  مزززن الشزززرابات مزززن الغل
ومزن الم ز  .  المتلزاوو D.Eشرابات غلوكوز المتحولة حم زيا  مباشزر  ذات 

مضحظزززة أن وزززو  التحليزززة النلزززبية لشزززرا  غلوكزززوز واللزززكريات األ زززرد تززززداد 
وباواتمززاد الزز  التركيززز اإلئمززالي والزز  نلززبة . انززدما تمزززج مززو اللززكروز

الز   D . E 42شزرا  غلوكزوز ف, المزاد  الئافزة و وشزرا  غلوكوز اللزكروز 
ويئزز  األ ززذ .   75 - 100، وززد يكززون لزه حززضو  نلززبية تبلززغ  لزبيل المثززال

برزززززين اواتبزززززار أن نتزززززائت او تبزززززارات ال اصزززززة بالمحاليزززززل المائيزززززة الن يزززززة 
 . بال رور  في مئال الحلويات  لترماللللكريات ليلت وابلة لن

أن تحديزد وزو  الحزضو  يرتمزد وبشزكل كبيزر  E.L. wick ووزد أو زل 
الز  الحالزة الفيزيائيززة لمزاد  او تبززار وبزأن درئززة الحزضو  تكززون امليزا  نفلزز ا 

،  الزز  لززبيل المثززالFondantsي الفنززدان فززف. فززي اززدد كبيززر مززن الحلويززات
م تلفزززة أن الحزززضو  هزززي  D.Eوئززد فزززي الزززت دا  شزززرابات غلوكززوز ذات وزززي  

بحيث يرمل التركيزز الرزالي لللزكروز , ان المريارو حضو  اظم  نفل ا للفند
كمحلززول مززنظ  والززذو يحفززظ ثابززت الحززضو  انززدما ي ززاو الكثيززر مززن اوامززل 

  .  التحلية
غلوكزززززوز باوتحزززززاد مزززززو اللزززززكروز يلزززززمل للحزززززضو  أن الإوَّ أن شزززززرا  

تكزون لمنتت انزدما لتن ف  كلما كان هناك حائة لرد  إ فا  النك ة المميز  
 )الفواكزززه المرلبزززة واللزززوائل و  الحزززضو  المفرحزززة ميزززز  لزززنية كمزززا فزززي المربيزززات

 ( .  المشروبات الكحولية الم حر 
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 ألاالسوخدامات الألظ ف ة  المم  ات

يلت د  شزرا  غلوكزوز فزي الرديزد مزن األغذيزة لزيا ف زح بلزب  وزو  تحليتزه  
 : الميزات المرينةبل كذلك بلب  بر  ( ال يمة الكالورية)وويمته المغذية 

 ألسهأللة المضغ  وأث   الوط  ة  1-
  Softening Effect &Humectant : 

إن الحصول ال  بر  الحراو  ول ولة الم غ أمزر و ي لزتثن  انزه  
,  وبمزززا أن هزززذ  الصزززفات ت تفزززي  زززضل الت ززززين.  فزززي الرديزززد مزززن األغذيزززة

 humectant او مزواد حافظزة للحزر ضلترداد الحزراو  المرغوبزة يئز  إ زافة ف
تمنززو المنتئززات مززن الئفززاو واليبززاا  ززضل الت زززين  المززواد هززذ  إلز  األغذيززة

بحيززث أن ززا ت لززل مززن ميززل واتئززا  التبززادل المززائي انززد رحوبززة هوائيززة متغيززر  
إن امتصززاه أو   وانزد درئزات حزرار  متباينزة وتحززتفظ بمحتزود المزا  األولزي

انزد حزد رحوبزة  )توازن للمنزتت تحرر الرحوبة يرتمد ال  محتود الرحوبة الم
 .  ( هوائية نلبية مرحا 

 إن للمحاليل المائية والمواد الصلبة الحاملزة للمزا   زغح ب زارو محزدد
ن الحاصززل مززن هززذا ال ززغح الئزئززي للب ززار فززي  ززغح هززوائي مرحزز  و  . ا 

ومززن  ززغح اإلشززبا  الزز  المززا  الن ززي فززي درئززة حززرار  متلززاوية ي ززااو 
المنتئزات ذات الربزاح المزائي يرزرو .  وبة النلبيةويلم  بالرح 100بم دار 

إن .  ان زززا أن زززا مأ زززذ حالزززة متوازنزززة انزززد حزززد رحوبزززة هوائيزززة نلزززبية مرحزززا 
المحلول المائي للمنزتت انزد رحوبزة هوائيزة نلزبية مرحزا  لزوو يمزته المزا  

المززا  إلزز  ال ززوا  حتزز  يززت  التوصززل إلزز  محتززود مززائي  رحززيمززن ال ززوا  أو ي
إن موازنززززة .  يتووززززو التبززززادل المززززائي انززززدها مززززو الموازنززززةمحززززاب  ومتوافزززز  

محتود الرحوبة في درئة حرار  مرحا  هي م مزة ازدد مزن الئزيئزات المذابزة 
وكلمزا كانزت الئزيئزات المذابزة . ي  حلكل واحد  حئ  وبالتالي ال غح التنا
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، كلما كانت موازنزة محتزود الرحوبزة  ي من ف ا   حوليلة وكان ال غح التنا
 . أال 

فززززي مئززززال الحلويززززات تتززززألو الئزيئززززات المذابززززة بشززززكل ألالززززي مززززن  
ئزيئات ذات كربوهيدرات متنواة وبالتالي فز ن موازنزة محتزود الرحوبزة ترتمزد 

الززوزن الئزيئززي لللززكريات والزز  المحتززود  )الزز  نمززوذج اللززكريات المذابززة 
وزن إن المنزززتت ذو النلزززبة الرليزززا مزززن اللزززكريدات ذات الززز. ( ت المزززائي للمنزززت

الئزيئزززي المزززن ف  تحتزززوو الززز  ئزيئزززات مذابزززة لكزززل وحزززد  حئززز  وبالتزززالي 
يكززون ل ززا موازنززة من ف ززة مززن المحتززود المززائي وتكززون أوززل مززن المنززتت ذو 

أمززا المنتئززات ذات   الئززز  الرززالي مززن المركبززات ذات الززوزن الئزيئززي الرززالي
مزل الرحوبزة الموازنة المن ف ة للمحتود المائي ف ن ا تكون أول ودر  الز  تح

ميزززززات الززززترحابية أكبززززر مززززن  وبالتززززالي يكززززون ل ززززاال وائيززززة النلززززبية الراليززززة 
وبكلمززات أ ززرد تكيززو , المنتئزات ذات الموازنززة الراليززة مززن محتزود الرحوبززة 

محتواهززززا الرحزززز   المنتئززززات ذات التززززوازن المززززن ف  مززززن محتززززود الرحوبززززة
ات ذات التززوازن بلززراة مززو تغيززرات رحوبززة ال ززوا  النلززبية أكثززر مززن المنتئزز

لشززرابات غلوكززوز  humectant المززواد المحريززةإن تززأثير التحريززة و . الرززالي 
ذات التحززززول الرززززالي الحاويززززة الزززز  نلزززز  االيززززة مززززن اللززززكريات الئزيئيززززة 

أو المززالتوز هززذا التززأثير يكززون مفيززدا  ئززدا  للرديززد / غلوكززوز و D-المن ف ززة، 
 .ال   …، المرزيبان مثل ائينة الرلل )من األغذية 

 شيا  ألو ك ب شي ة مع يةي  6
 Building up a Certain Texture  : 

غلوكززوز، لززوا  أكززان لوحززد  أ  متحززدا  مززو اللززكروز يكززون الإن شززرا  
والشزززرا  ذو .  وزززادرا  الززز  بنزززا  بنيزززة  اصزززة ومميزززز  لزززبر  المزززواد الغذائيزززة

 اللزوئزززة الراليزززة وذو التحزززول المزززن ف  أو المنزززتظ  لزززوو يلززز   فزززي البنيزززة
الحويلزززة اللزئزززة للرلكزززة وفزززي التركيززز  اللزززين الم بزززول للفنزززدان بحيزززث تززززذو  

 .بل ولة في الف  
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 أل يضشط الوةكن الشل   3 -

 Control of Crystal Formation : 
، يئززز  أن  لميززززات وال زززواهلمزززن أئزززل الحصزززول الززز  حفزززظ ئيزززد  

كل يكون للحلويات محتود االي مزن المزواد الصزلبة كزذلك يئز  أو تشزبو بشز
هززذا اوتئززا  غيززر .  مفززرح باللززكروز الززذو يميززل نحززو التبلززور  ززضل الت زززين

ورات هززذ  البّلزز  Graining "الوشليي "  المرغززو  نحززو التبلززور يلززم  بالتحبزز 
امليزة  ولحزدوث رمليزا  فزي الفز و تفلد مظ ر المنتت وترحي حرما  غير م بوو  

أ برمليزززة التبلزززور، هزززذ  بدايزززة يئززز  تزززوافر نويزززات التبلزززور التزززي تبزززد":  التبلزززور
النويززات تتشززكل بشززكل تل ززائي وافززوو حالمززا تت ززد  امليززة فززرح التشززبو بشززكل 

يئزززز  أن تضمززززا ئزيئززززات المززززاد  المتبلززززور  النويززززات وتلتصزززز  ب ززززا .  كززززافي
وبلززب  الحركززة اللززريرة الثابتززة التززي ي ززدمون ا فززي اللززوائل والمحاليززل تصززل 

  . الئزيئات إل  النويات
اللزوئة الرالية مثل شرا  الغلوكوز و يلزمل للئزيئزات في اللائل ذو 

.  أن تتحزرك بحريززة وبالتززالي فز ن اللزوئززات الراليززة تمنزو التبلززور بشززكل والززو
.  كذلك يحتوو شرا  الغلوكوز ال  لكريات متردد  باإل افة إل  اللزكروز

حصززل الزز  المحلززول الززذو نغلوكززوز الوهكززذا انززد مزززج اللززكروز مززو شززرا  
 .  نلبة صلبة كافية ولكنه و يتبلوريحتوو ال
غلوكزززززوز واللزززززكروز يلزززززمل ب زززززبح الإن اولزززززت دا  المتحزززززد لشزززززرا   

يرزززززو .  ورات مززززن حئزززز  مرغززززو التبلززززور إلزززز  الحززززد الززززذو تتشززززكل فيززززه بّلزززز
K.Heyns  التأثير المانو للتبلور لشزرا  الغلوكزوز فزي الحلويزات إلز  الئلزر

ات شززززرا  الغلوكززززوز وبززززين ال يززززدروئيني الززززذو يتشززززكل بززززين ئزيئززززات مكونزززز
يئنز  الئلزر ال يزدروئيني مزن ميزل المزاد  .  ئزيئات مكونات أ زرد للمززيت

إن  ززبح التبلززور بوالززحة شززرا  الغلوكززوز . وريززةنحززو التبلززور وبنززا  شززبكة بلّ 
متلزك محتزود صزل  تي تزذو أهمية  اصة بالنلبة لللكاكر ال الية والتوفي ال

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 66 

 % 90  -  93ت ريبزا    ، التزوفي%  98 اللزكاكر ال الزية ت ريبزا   )ازالي ئزدا  
ً  كانززت الولزززيلة سيياشقا . وهززي فززي الح ي ززة تشززبو بشززكل مفززرح باللززكروز (

اللزززكروز بحيزززث يتشزززكل محلزززول إ زززافة حمززز  إلززز  ( التبلزززر)لمنزززو التحبززز  
إوَّ أن هززذ  الحري ززة تشززتمل الزز   ززح . انززد غليززه  شززرا  ذو لززكر متحززول

ة والتزززوفي الحاويزززة ين اللزززكاكر ال الزززباإل زززافة إلززز  أ . غلوكزززوززززز  Dتبلزززور 
الز  اللززكر المتحززول ل ززا الززترحابية االيزة والتززي ترتبززر مززاد  مرززد  للمرالئززة 
الصنااية حل  وئ زة النظزر ال اصزة بالرحوبزة ال وائيزة الراليزة اللزائد  فزي 

ئزز  مززن اللززكروز  1.5وانززد الززت دا  . أوربزا وفززي الرديزد مززن أئزززا  الرزال   
،   43ا  غلوكززوز الزز  لززبيل المثززال بدرئززة بوميززه مززو ئززز  واحززد مززن شززر 

.  حصل الز  لزكاكر والزية يمكزن ت زين زا للزنوات ازد  بزدون حزدوث تبلزرن
ويكون هذا ممكنا  ألن اللكاكر ال الية تكون لوائل ذات لزوئة االيزة بشزكل 

بلززراة بحيززث تكتلزز  هززذ  اللززكاكر  امفززرح والتززي تبززرد دون درئززة إنصزز اره
ل  أو الزئزززائي بزززدون تبلزززور تمنزززو اللزوئزززات الراليزززة ميززززات التمالزززك الصززز

 .التبلور 
 : Film Formation ن طشقة  ق قة جدا   وةك 4 -  

, اللزززمك : يرحزززي شزززرا  الغلوكزززوز حب زززة روي زززة ئزززدا  حافظزززة حزززول  
  وهزززذ  الحب زززة تئّنززز, ، الفواكزززه وال  زززار  ، الحيزززور الدائنزززة شزززرائل اللزززمك

 )  دوث تغيزرات تفلزد نوايزة المنتئزات اند الت زين ما دون درئة الصفر حز
.  ( وكزذلك فزي البنيزة والتركيز , ، الحرز   ، الرائحزة التغيرات تكون في اللون

لزززذا فززز ن الغزززذا  المئمزززد مزززا دون درئزززة الصزززفر يلزززاوو بشزززكل والزززو الغزززذا  
إن مكونززززات شززززرا  الغلوكززززوز مثززززل  .  الحززززازج مززززن حيززززث ال يمززززة الغذائيززززة 

ا تززأثير حبيرززي وم ززاد لألكلززد  وتمنززو بشززكل مركبززات بززولي هيدروكلززيل ل زز
 . والو تغير لون الغذا  تحت تأثير األوكلئين في ال وا  
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غلوكزوز بتشزكيل ال زوا  للرديزد اليل   شزرا   Bodying : القألام - 6
، وهذا هو أحد األلبا  الداايزة ولزت دا   من المنتئات بدون زياد  حضوت ا

   ال …المواد الحافظةو  اتالمشروبو شرا  الغلوكوز في البوظة 
 الم   ات ألاالسوخدامات لة اشات الغلألكأل  (2)الجدألن 

 D.Eحسب ق م  
 

 االسوخدام الألظ ف 
 أأل الم   

 .D.Eعال  
high D.E. 

 .D.Eميخفض
low D.E. 

Property or functional 

use 

  Bodying agent  عامن القألام

   وفاعن ش األيغ
Browning 

reaction 

  Cohesiveness  الوماسك

   Color stabilization اسوق ا  اللألن

   ضشط الوشلأل 
Crystallization 

control 

   مثشت المسوحلب
Emulsion 

stabilizer 

   Fermentability قاشل ة الوخم 

   مع   اليكهة
Flavor 

enhancement 

   ألسط يقن اليكهة
Flavor transfer 

medium 

  Foam stabilizer  مثشت ال غأل 

   ايخفاض يقطة الوجمد
Freezing point 

depression 

   Hygroscopicity االسو طاش ة

   ضغط الشخا  مو ا د
Increased steam 

pressure 

   Nutritive value الق مة الغذائ ة

   الضغط الوياضح 
Osmotic 

pressure 

   Preservation ماد  حافظة

   أل ات الثلج الخةيةميع شلل
Prevention of 

coarse ice crystals 

   ميع وشلأل  السك أل 
Prevention of 

sucrose crystallization 

   وأث   المذ ب
Solubilizing 

effect 
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   Sweetness الحالأل 

   عامن الوغل ظ
Thickening 

agent 

  Viscosity  الل ألجة

 
 الوطش قات

 Hard Candies:   ةالسكاك  القاس
يرتبزززر شزززرا  الغلوكزززوز مزززاد  ألالزززية و يلزززتغن  ان زززا فزززي صزززنااة 
اللززكاكر ال الززية والتززوفي ويتمثززل املززه فززي فززر  لزوئززة االيززة بينمززا تكززون 
 )وو  التحلية من ف ة ولمنو اللكروز من التبلور أو تحب  اللزكاكر ال الزية 

ل الززية تصزنو مزن نززاتت وحتز  لززنوات وليلزة كانزت اللزكاكر ا( .  انظزر أازض 
حيززززث تبلززززغ نلززززبة . المتحززززول حم ززززيا  و  D.Eالززززز حلم ززززة النشززززا  المززززن ف  

 .  100 : 90إل   100 : 60من شرا  الغلوكوز إلىاللكروز 
حم ززيا  /غلوكززوز المتحولززة الالرديززد مززن شززرابات  أنززتتفززي هززذ  األثنززا  

اليزززة غلوكزززوز مزززن ف  ومحتويزززات مزززالتوز ازززز  Dأنزيميا هزززذ  الشزززرابات ل زززا 
 انظزر الئزدول )وتحتوو ف ح ال  نلبة من ف ة مزن اللزكريدات الم زاافة 

)  . 
 D.Eمنتئات لزوئة أدن  من شرابات الغلوكزوز الت ليديزة ذات  ذ  اللو 

 بحززث أن.  الشززرابات تلززكذلك وززد تلززت د  بكميززات أكبززر مززن لزز، و  المتلززاوو
واتمزاد وذلزك با 1000 : 100إلز   100 : 80مزن للزكروز ا المزج مونلبة 

الزززز  هززززذ  الشزززرابات ميزززززات التزززي تمتززززاز ب زززا الإن .  الززز  الشززززروح اللزززائد 
 : شرابات غلوكوز الت ليدية يمكن تل يص ا حل  التالي 

لززب  المحتززود المززن ف  لمنتئززات تحلززل النشززا  ذات الززوزن الئزيئززي ب 1 - 
يصزززبل المززززيت المحبزززوو أكثزززر ليونزززة وأوزززل لزوئزززة مزززن الكتلزززة انزززد  ، الرزززالي
 .  دا  الشرابات الت ليديةالت 
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لزززنفا اللزززب  تكزززون الكتلزززة أكثزززر ليونزززة كزززذلك انزززد التبريزززد ويمكزززن  ز  2 
 . مرالئت ا بشكل أكثر ل ولة وهي أول ار ة للت شر اللححي 

 .تغير التلون  ضل املية الغليان  مو اد يكون لللكاكر شفافية أكبر ز  3
، يكززون لللززحل  التشززكيل بمززا أن الكتلززة تكززون أكثززر حززراو   ززضل امليززةززز 4 

   لمنتئات لمران وبري  ومظ ر أكثر اكتماو  لوابلية أكبر للتدف  والئريان و 
 Hard Candy Fillings: حةألات السكاك  القاس ة 

مززن امليززة التحززول  النززاتت ووززد أو ززحت التئززار  أن شززرا  الغلوكززوز
ازززالي  D.Eهزززو ابزززار  ازززن شزززرا  غلوكزززوز ذو والزززذو الحم زززي / األنزيمزززي

ويكزون ل زا حرمزا  حلزوا  .  كون مضئما  للحشوات اللزائلة فزي اللزكاكر ال الزيةي
يمكزن و محببا  ولزوئة أول مزن الشزرابات التزي يحزدث في زا التحزول بشزكل أوزل 

بمزززاد  منك زززة بلززز ولة ويلزززت د  مباشزززر  مزززو هزززذا النزززو  مزززن الشزززرا   مرالئزززة
 .الروامل المنك ة 

 Toffees: الوألف  

وهنززاك .  وكززوز ثانيززة ملززااد  ززرورو لللززكروزوهنززا يكززون شززرا  الغل
 : نموذئان من التوفي

,  Tough & Chewable القاشين للمضيغالتزوفي و ,  محشيبال التزوفي
أكبززر  حم ززيا  أنزيميززا/يئزز  أن تكززون نلززبة شززرا  الغلوكززوز المتحولززة وهنززا 

 فززي التززوفي المحبزز  الززذو يشززبه الغززدج.  ممززا هززي اليززه فززي اللززكاكر ال الززية
Fudge مكزززن الزززت دا  شزززرا  الغلوكزززوز بكميزززات من ف زززة ف زززح انزززدما ، ي

يئز  أن تكزون نلزبة . يتوئ  أن تشبو الكتلة بز فراح وبشزكل كزاو باللزكروز
هزذا النزو   يوص  بالت دا .  100 : 60اللكروز إل  شرا  الغلوكوز ت ريبا  

مزن المحلزول   % 70إن إ زافة , شرا  الغلوكوز في صنااة الحلويزات  من
ورات الروي زززة ئزززدا  فزززي لزززه تزززأثير مف زززل الززز  تشزززكل البّلززز لزززوربيتولاللزززائل لل

 . الكتلة المحرمة بالفندان الذو يتحب  بلراة برد اللو
 :ألالقطع   ةحةمالأل ا الش ضا  كاليأل  المضغ الو  ووضمنكون 
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Tough Masses Including White Nougat , Fillings , bars 
 هزيوال حزو   يةحشزمالو  ا البي زا إنتاج كتل الم غ مثزل النوكزامليةإن      

 )      مززا لزز  يلززت د  ال ززض .  امليززة ئديززد  للرديززد مززن مصززنري الحلويززات
، فززز ن مثزززل هزززذ  الكتزززل تحتزززوو الززز  شزززرا  غلوكزززوز ذو تحزززول  ( الئيضتزززين
وما ل  تتوافر مثل هذ  النمزاذج فز ن التمالزك المحلزو  يلتحصزل .  من ف 

ورفزززو نلزززبة شزززرا  (  درئزززة الغليزززانأو زيزززاد   )اليزززه ب فززز  محتزززود المزززا  
وانزد ا تيزار شزرا  غلوكزوز منالز  للكتزل .  غلوكوز الز  حلزا  اللزكروز

، يئزز  األ ززذ برززين اواتبززار بالم ارنززة مززو الشززرابات ذات  المتوئزز  تحبيب ززا
.  أن الشرابات ذات التحول المنتظ  تلر  امليزة اإلنتزاج, التحول المن ف  

   الحلويزات يرتمزد كزذلك الز  اوامزل أ زردإن ل ولة أو صروبة الم غ ل ذ
فال ض  ال  لبيل المثال الم او بكميات متغير  يغيزر مزن الزر الم زغ . 

وهنزززاك . بشززكل ألالززي وئززوهرو حتزز  إن ب ززي المحتززود المززائي بززدون تغيززر
 .  أمر يتحلبه شرا  الغلوكوز وهو احتئاز تمالك الحلويات لفتر  حويلة

تحززول الرززالي يوصزز  بززه انززدما ي رغزز  لززذا فزز ن شززرا  الغلوكززوز ذو ال
ويلزت د  اللزكر الملزحو  بكميزات صزغير   ,النوكة بأنواا زا بالحصول ال  

إو أنزززه بالنلزززبة للحلويزززات ال الزززية يكزززون شزززرا  الغلوكزززوز ذو التحزززول   ف زززح
 .  المن ف  أكثر مضئمة

 Fondants: الفيدان 

لزززز  تمالززززك إن التززززأثير الززززذو ت ززززو  بززززه شززززرابات الغلوكززززوز الم تلفززززة ا
المززن ف   D.Eإن نززاتت حلم ززة النشززا  ذو .  الفنززدان يلززتح  اهتمامززا  كبيززرا  

المتحزززول حم زززيا  ذو اللزوئزززة الراليزززة  يبحزززو بشزززكل والزززو تبلزززور اللزززكروز 
والز  الركزا .  الم زغ إلز  حزد حفيزو وئيزدويرحي الفنزدان تمالزك صزل  

يئرزل الفنزدان الرالي الذو يمتلك لزوئة االيزة  D.Eف ن شرا  الغلوكوز ذو 
 D.Eواند الت دا  شرا  غلوكوز ذو لزوئة من ف زة وب يمزة .  أكثر حراو 
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بالنلززبة للفنززدان ذو    1إلزز     0.5االيززة يئزز  رفززو درئززة الغليززان ب ززدار 
 . التمالك الملاوو 

الرزززالي  D.Eشزززرا  الغلوكزززوز ذو  إن مزيئزززا  مزززن أئززززا  متلزززاوية مزززن
مززن فتززر  الحشززوات الحلززو  ال ابلززة لززوو يحلززن وبشززكل ئززوهرو  اللززوربيتولو 

 . لننلكا  والحلو  بشكل حفيو ال  ألاا الفندان
  Jellies :الهالم  

تكززززون نلزززبة اللززززكروز وشزززرا  الغلوكززززوز  ( البكتزززين) بالنلزززبة لل ززززض  
الملت دمة مزو شزرابات الغلوكزوز ذات  Agarاآلئار إن .  100 : 40ت ريبا  

واندئزذ  .  شزرا  الغلوكزوز أن ترتفزو يلزمل لنلزبة (D.E 60)التحزول الرزالي 
ولززوا  تزز  تلزز ين .  100 : 60تكززون اضوززة اللززكروز وشززرا  الغلوكززوز 

وبغزز    المززيت تحزت ال زغح أو فززي وازا  مفتزو  ف نزه أمززر غيزر ذو أهميزة
النظر ازن نمزوذج شزرا  الغلوكزوز الملزت د  فز ن اإلئزرا  التصزنيري المت زذ 

كمية بارد  إل  الرئنة الن ائية وذلزك يكون ب  افة ئز  من شرا  الغلوكوز ب
 .  لتلريو تبريد الكتلة من أئل إ افة الحم 

 Gums: العلكة 

تكزون االيزة نلزبيا  بلزب   ( للصزمغ) لرلكزة لاللزا نة  ة بما أن اللزوئ
نلبة الئيضتين التي تحتوي ا ف نزه يئز  ا تيزار اللزوئزة المن ف زة مزن أئزل 

صززبل ت، و المحززول حم ززيا الغلوكززوز  واززاد  يلززت د  شززرا . شززرا  الغلوكززوز
كمزا  120 :  100إلز   100 : 100 مزن شزرا  الغلوكزوزإلز  نلبة اللكروز 
 . أال  بنلبة  إنزيميا/ محول حم يا  شرا  غلوكوزبالترمال يلمل كذلك 

 :  Light Frabbe Coodsفة  ميوجات مثلجة خف
حلزززود ترزززد مزززن ئزززذور  )فززي المنتئزززات المثلئزززة مثزززل حلزززود ال حمززي 

ترتمزززد كميزززة شزززرا  الغلوكزززوز (  ال حمزززي أو مزززن لزززكر وهزززض  وزول البزززي 
- Dكلما كانت درئة التحول االية كلما كانزت نلزبة ف.  ال  تركي  اللكر
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، تكون نلزبة شزرا   ، بالم ارنة مو اللكريدات األحادية الحلو  غلوكوز أال 
 .  الغلوكوز أال 
غلوكززوز -Dن د مزالز  محتزو ( D.E   60)شزرا  الغلوكزوز يحتزوو 

ويلزمل للمنتئزات المثلئزة ال اصزة أن تصزنو حتز  بزدون   % 36يصل إل  
 .اللكروز 

 : Candied Fruite الفألاكه الملشسة

أنزيميززا  /  حصززل الزز  نتززائت ئيززد  بالززت دا  شززرا  متحززول حم ززيا  ن
تكززززون .  غلوكزززوز االيززززة وكبيزززر  - Dااليزززة ويمتلززززك نلزززبة  D.Eوذو ويمزززة 

يززر مززن حيززث الشززكل والحرزز  وأوززل حززضو  مززن الفواكززه الفواكززه أوززل ار ززة للتغ
شززززفافية مززززو فززززاتل للشزززز ية  ، كززززذلك تكززززون ذات مظ ززززر المرالئززززة باللززززكروز
 . ولمران في اللون 

  Chewing Gum : العلكة العس    المضغ
المن ف ززة والمتحولززة حم ززيا   D.Eإن شززرابات الغلوكززوز ذات ال يمززة 
.  ورات تصزززنو األف زززلو تشزززكل البّلزززذات اللزوئزززة الراليزززة وال زززادر  الززز  منززز

وبمززا أن الرلكززة اززاد  تنززتت ببلززاحة بمزززج مززواد ألالززية ملزز نة ئزئيززا  غيززر 
(  بوميزه درئزة  45)شزرا  غلوكزوز ذو محتزود صزل  ازالي مزو ،  محبو زة

إن الكميززات التززي يلززت د  .  فزز ن مززا ينصززل بززه هززو تئنزز  الرحوبززة المفرحززة
 ال  الرلكة األلالية في ا شرا  الغلوكوز بشكل والو ترتمد 

     (Almond Paste عج ية اللأل ) Marzipan  الم  شان
 Apricor orعج ية المةمش أأل اليد ا ) Persipanالش  س شانأل 

Peach Paste: ) 
ابززار  اززن مزززيت مززن كتلززة المرزبززان وكميززة و تزيززد اززن  لم  شييانإن ا

 .  كمية ملاوية وزنا  من اللكروز
 1.5ت مزن كتلزة البيرلزبان ومزاو يزيزد ازن ابزار  ازن مززي شان الش  سأل 

 .وزنا  من اللكروز 
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بان ود يلزتبدل ئزز  مزن اللزكروز بشزرا  يفي كل من المرزبان والبيرل
إن شرا  الغلوكوز ذو اللزوئة الراليزة والتحزول  . أو اللوربتيول/ الغلوكوز و

المزززن ف  وذو الحزززضو  المن ف زززة يئنززز  الززز  األوزززل وبشزززكل ئزئزززي تبلزززور 
كزذلك يلزمل .  ( ئرزل المنتئزات ئافزة ووالزيةتالتي  )اللكروز الرالية نلبة 

 .  للحضو  أن تن ف  وت ل إل  حد ما
شزززرا  ازززاد  ت دا  يلززز، ف نزززه  بانيولتحلزززين حزززراو  المرزيبزززان والبيرلززز

اللززوربتيول ألنززه يئنزز  الزيززاد  المفرحززة مززو  45ذو درئززة البوميززه  الغلوكززوز 
 . حلوياتفي المحتويات المائية ل ذ  ال

 
 وق  م الحلأل ات 6الجدألن 

 
Ration of 

Glucose 

Syrup to 

100 

Sucrose 

Acid- 

Convert- 

Glucose 

Syrup 

D.E. 

High 

D.E. 

Low 

D.E. 

 

60 – 90 38 - - Hard Candies 

80 – 100 - - 43 Hard Candies 

100 - 60 - Hard Candy Fillings 

100 – 200 43 - 43 Toffees, tough 

60 43 - 43 Toffees, grained, 

short 

15 – 25 43 - - Fondants 

30 – 50 43 - - Light frappé goods 

50 – 100 - 60 - Light frappé goods 

30 - 50 43 - - Heavy frappé goods 

 
Jellies 

40 43 - - a) Pectin jellies 

50 - 60 43 60 - b) Agar jellies 

 
Gums 

35 43 - - a) Gum arabic 

Formatted

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 66 

100 – 120 43 - 43 b) Gelatine 

3.5 38 - - Marzipan masses 

5.0 38 - - Persipan masses 

5 – 15 43 - - Other mixed 

masses 

40 43 - 49 Candied fruits 

20 38 - - Chewing gum 

 
 
 

 : ( اآل س ك  م )  Ice Cream الشألظة 

 /   ويزيززد مززن لزوئززة ملززتحل  يرحززي شززرا  الغلوكززوز ال ززوا  للبوظززة 
ورات ، تمنو اللزوئزة الراليزة تشزكل بّلز الما  في  ليح البوظة/  المواد الصلبة

ا وكتززوز التززي تلززب  اززاد  حرمززا  فززورات ذات تحبزز   شززن ألمثلئززة كبيززر  وبّلزز
 ذوأنزيميززا  /  المحززول حم ززيا   شززرا  الغلوكززوزووززد أ ثبززت أن . رمليززا  فززي الفزز  

 إلنتزاج البوظزة  حيزث تتحلزن األكثزر مض مزة امليزا   هو محتود مالتوز االي
البنيزززة و اصزززة مزززا يترلززز  بزززالحراو  بشزززكل ئزززوهرو وباأل زززذ برزززين اواتبزززار 

، و يكززززون هنززززاك أو ا ززززتضو بالم ارنززززة مززززو البوظززززة  اللززززلوك اإلنصزززز ارو
كزززذلك يكزززون شزززرا  الغلوكزززوز وزززادرا  الززز  . المصزززنرة حصزززريا  مزززن اللزززكروز

انزززززدما يلزززززت د  مزززززو  الي تن يزززززة وتكريزززززر حرززززز  البوظزززززةترزيزززززز النك زززززة وبالتززززز
يكون شرا  الغلوكوز الحزاوو الز  نلزبة مزالتوز االيزة مضئمزا  و ،  الدكلتروز

كذلك للبوظة الم لا  والمربأ  و اصة بالنلبة لبوظة الفواكه والز  الزرغ  مزن 
، فزز ن اززدد الئزئيززات المذابززة فززي اتحززاد ك ززذا يكززون  أن التركيززز يكززون نفلززه

وبالتزززالي فززز ن .  ممزززا هزززو اليزززه انزززدما يلزززت د  اللزززكروز لوحزززد  ف زززحأكبزززر 
حصززل الزز  منززتت نال ززغح التنا ززحي ي رفززو ون حززة التئمززد تززن ف  وب ززذا 

 .ئدا    فيفةحضو  ب ومنرش ذو حر  ئيد 
 : Artificial Honeyالعسن االصطياع  
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 –      في الرلل اوصحنااي اللائل يلت د  شرا  الغلوكوز لمنو 

D لوكوز الغD - فركتوز من التبلور  . 
 إلخ .. الشسكأل ت الهش ال ق  أل  ,الشسكأل ت 

Biscuits , Crackers , etc  
ي وص  بشرا  غلوكوز ذو التحول الرالي لصزنو كزل النمزاذج مزن      
، ائينززات  ، الكرززك اولززفنئي البلززكويت ال ززش الرويزز  ، الززوايفر الب لززماح

والكرززك  , لكرززك المحلزز  اولززفنئيالك وكززذو الرلززل ذات النمززاذج الم تلفززة 
ويلزتب ي    brownigالزز يلزااد شزرا  الغلزوكز فزي تحلزين.  المحلز  المبزرد

ويئرل الكرك المحل  هشا  وأوزل ار زة للتكلزر   الرصار  في ائينة الرلل
إن الكميززة الرظمزز  .  ة ئيززد  للب لززماحي ززضل الت زززين والن ززل ويرحززي ملززام

ونززو  لزو بززا تضو نزو  المرئنززات المح زر  مزن إ ززافة شزرا  الغلوكززوز ت ت
 .  10و  5وتكون ما بين الححين 

 :  BEERالجعة 
، ف ززززد  باواتمززززاد الزززز  التئربززززة وال بززززر  التززززي وززززدم ا صززززانري الئرززززة

ت تلزززو فزززي محتزززود الدكلزززتروز مزززن شزززرا  الغلوكوز م تلفزززة   أنتئزززت أنزززوا 
ال ضصزززة وبالتزززالي تكزززون م تلفزززة فزززي ( وز المزززالت )ومحتزززود لزززكر الشزززرير 

  . ال ابلة للت مر ووو  التحلية
 : الميزات التالية   الراليDE شرا  الغلوكوز ذو الز يرحي 

يلززز ل فزززي ت مزززر الئرزززة وذلزززك وحتوائزززه الززز  ال ضصزززة التزززي ترحزززي  ز 1
 .  كربوهيدرات ال  شكل مذا 

 .   من المالتياديرفو من ناتت ت مر الئرة بدون الحائة إل  ز ز  2
  زن النتروئين وب ذا يحلن من الت رار البروتين في الئرةي لل تواز   3
 .  headيرزز اولت رار  ز 4 

  : Liquersال ألح ة المة ألشات 
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و يمكزززززن اولزززززتغنا  ازززززن شزززززرابات الغلوكزززززوز ذات التحزززززول المنزززززتظ  
 )         كمكونزات ترحزي ال زوا  للمشززروبات كزذلك ترحزي اللزوئزة المرغوبززة

ير محلززي وليززل ئززدا  وانززد الززت دا  الشززرا  المكززرر و والبنيززة الزيتيززة مززو تززأث
 يمكن الحصول ال  بنية ك ذ  بدون زياد  تل ائية في حضو  المشروبات 

 :  Fruit juioces عص   الفألاكه
يلززت د  شززرا  الغلوكززوز ذو التحززول الرززالي مززن أئززل تحليززة الرصززائر 

حرززز  اصزززير  يرززززز مزززن هوبالتزززالي ف نززز.  النك زززة الحبيريزززة للفواكزززه ا احزززوا  
والز  الركزا مزن اللزكريات .  الفواكه كذلك ي زد  ويرحزي ميزز  امليزة منك زة

 .   وبل اولت دا  يئ  أو يذوّ  هالمتبلور  ف ن
 :  Nonي  Alcoholic Beverages المة ألشات غ   الكحألل ة

المشروبات ال  ألزاا اصزير الفواكزه التزي تحتزوو الز  غلوكزوز ذو 
تلزززاوية تمتلزززك حرمزززا  كزززامض  كزززذلك يلزززااد تحزززول ازززالي واللزززكروز بنلززز  م

 . شرا  الغلوكوز ال  إبراز حر  الفواكه في هذ  المشروبات 
 : الهالم ألالمألاد الحافظةأل الم ش ات 

 Jams , jellies & Preserves  
 تفزززي امليزززات اإلنتزززاج الحديثزززة يلزززت د  شزززرا  الغلوكزززوز فزززي المربيزززا

 . لبا  تترل  بالنواية ال ض  والمواد الحافظة بشكل التثنائي ألو 
بكميزززات مكافئزززة مزززن شزززرا  الغلوكزززوز، يزززن ف   وزلزززكر الوبالزززتبدال 
كذلك يرزز شزرا  الغلوكزوز . لمنتئات المحلنة لالت رار مو تبلور اللكروز 

، وذلك ألن زا تمتلزك  الحر  و اصة في المنتئات المح ر  من فواكه حازئة
يئرزل شزرا  الغلوكزوز .  للفواكزه وبالتزالي ت زد  النك زة الحبيريزة, حضو  وليلة 

ال ززض  والمززواد الحافظززة مللززا  أكثززر وتنتشززر بلزز ولة  اصززة و بنيززة المربيززات 
، اززاد  ي ززاو  مززو المنتئززات ذات المحتززود الرززالي نلززبيا  مززن المززاد  الئافززة

 .  شرا  الغلوكوز اند ن اية املية الحب  لتح ي  التبريد في نفا الووت
 :  Canned Fruit الفألاكه الملشسة
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بالززتبدال ئززز  مززن اللززكروز فززي محلززول اللززكر بشززرا  الغلوكززوز ذو 
، ف ن اللون و اصة حر  الفواكزه الملبلزة وكزذلك البنيزة لزوو  التحول الرالي

تتحلززن ووززد أثبتززت المحززاووت أن شززرا  الغلوكززوز ذو التحززول الرززالي يكززون 
 .  مضئما  لضلت دا  مو اللكروز في تلبيا الفريز واإلئاه

  : الملشس الل مألن ألقة  الش وقان ة  ق

Candied Lemon & Orange Beel 
لتح ززير اصززير لززكر غلززيظ ال ززوا  لمرالئززة وشززر الرديززد مززن نمززاذج 

مزززن شزززرا   مززززيتالحم زززيات مثزززل البرت زززال المزززر، ف نزززه يوصززز  بالزززت دا  
اللزززكروز وشزززرا  الغلوكزززوز ذو التحزززول المنزززتظ  الملتحصزززل اليزززه بوالزززحة 

 األنزيمية والمحتود الرزالي للمزالتوز/  أو الحلم ة الحم يةالتحول الحم ي 
 .  

يمنزززو شزززرا  الغلوكزززوز اللزززكروز مزززن التبلزززور ويرحزززي الحرززز  الرحزززرو 
 .  المرغو  ل شر الليمون الملبا والحر  المر ل شر البرت ال الملبا

 : الفألاكه ألالخضا  المجمد 
 :Frozen Fruit & Vegetables – Deep  

المئمززد  فززي  الحززضو  الزائززد  فززي الفواكززه و اصززة الفريززز أحيانززا  تضحززظ
محاليزززل لززززكرية مركززززز  ووزززد تأكززززد مززززن  زززضل التئززززار  أن النك ززززة الحبيريززززة 
للفاك زززة المئمزززد  تحفزززظ انزززدما تئمزززد الفاك زززة الحازئزززة المغل زززة فزززي محاليزززل 

وب ززذ  الحري ززة فزز ن حرزز  الفاك ززة لززن يتحززول , مح ززر  مززو شززرا  الغلوكززوز 
نك ة باإل افة إل  ذلك ف ن الفاك ة المئمد  في شزرا  الغلوكزوز إل  ادي  ال

ولززن يكززون هنززاك  لززار  للرصززير  ززضل .  لززوو تظ ززر لززلوكا  ذوبانيززا  ئيززدا  
 .  الذوبان

 : Frozen Fish – Deepالمجمد السمك 
حب ززة بل ززد ثبززت أن شززرا  الغلوكززوز بف ززل ميزاتززه فززي تشززكيل روززائ  

ر مض مززة لزيززاد  فتززر  حفززظ منتئززات اللززمك روي ززة ئززدا  ف نززه األف ززل واألكثزز
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وب  زافة شززرا  الغلوكززوز مززن الممكزن إلزز  حززد مززا . المحفزوظ بدرئززة الصززفر 
إبرزززاد الززززن  بوالزززحة األكلزززد  واوحتفزززاظ بالرائحزززة الحازئزززة لللزززمك المئمزززد 

 :  وهناك حري تان م تلفان لمرالئة اللمك المئمد وهما
 )   مزن محلزول شزرا  الغلوكزوز   2، يصز ل اللزمك بزز  برد التئميد - 1   

 .  ( بدو  من الما 
مززن محلززول شززرا  % 65إلزز   20تو ززو شززرائل اللززمك الحززازج فززي  - 2  

  وبرزدها يئمزد (  من المحلول % 30بالنلبة للللمون يلت د  )  الغلوكوز 

                                                                              
 . غلوكززوز شززرا % + 20 كلززور الصززوديو  اللززمك بمزززيت مززن يغلززو و  - 3

كلززور  % 14يئزز  أن يكززون المحلززول الملحززي  Lobsterوبالنلززبة للكرلنززد 
يمنزو شزرا  الغلوكزوز الملزل مزن التغلغزل . شرا  غلوكوز %  +34صوديو  

 . في النليت ويحمي اللمك من الترشل بوالحة المحلول الملحي
 :  Ketchupالكوةب  

/ لت د  شرا  الغلوكوز الملتحصل اليزه بوالزحة التحزول األنزيمزي ي
ويفززر  شززرا  الغلوكززوز الزز  المنتئززات ,   للكتشزز  ايرحززي ال ززو لالحم ززي 

بنيت ززا الرامززة ويرزززز نك ت ززا ويلززمل بمرالئززة لزز لة بمززاد  منك ززة باإل ززافة 
 .  إل  أنه يحلن المنتت اندما ت فتل الرلبة

 :  Rice ام   
مظ ززرا  أمللززا  ويتح زز  ذلززك بصزز ل وتلميززو شززرا  الغلوكززوز لألرز يرحززي       
أو الفولززفاتيد / غليلززريدات الفرالززة لززححيا  والشززرا  الغلوكززوز و مزززيت األرز ب

 . 
 :  Margarineالم غ  ن 

       غلوكوز ذو التحول الرالي بلزب  محتزوا  الرزالي مزنالإن شرا  
- D غلوكوز لوو يحلن ميزاتbrowning المرغرين  . 
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كما أن كميزة شزرا  الغلوكزوز المحلزو  إ زافت ا ترتمزد الز  
محتود الدهن للمرغرين الزذو ت دمزه وزوانين األغذيزة الرالميزة والتزي 

  . تحدد بشكل غير مباشر إ افة المكونات األ رد

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 78 

 زيت الزيتون السوري وتكريره دراسة حول
 ومقترحات لتحسين نوعيته

ألقيت في ندوة الزيوت والدهون التي أقامها مركز التنمية الصناعية للدول 
 2782/ 6/  7 – 2: العربية باإلسكندرية بتاريخ 

لطوا  موا الموا  تإن الزيت الناتج من عمليات العصر المختلفة يكونن مخ
نلواا تجورع عليوم عمليوة ترنيو  طيو  يطفون الزيوت  و   نأجزا  مون لوا الاموار

نلكن يمكن تطسين ننعية الزيوت نزيوا   .  األعلى نبالك يمكن جمعم بسهنلة
لفصوج الزيووت ( النابواات)كفوا   المعصور  باسووتعماج األجهوز  الطوار   المركزيووة 

 . عن الما  نالشنائا
نيتميووووووز زيووووووت الزيتوووووونن بلننووووووم األصووووووفر المخ وووووور نرائطتووووووم نطعمووووووم 

، نيسوتهلك بخو ا الزيونت األخورو بو نن تكريور أن إزالوة رائطوة أن  الخاصين
 . أية معام ت أخرو

 :  يصنا زيت الزيتنن الصالح لألكج إلى ا    رجات
نهووووون الزيوووووت النتووووو  الووووواع   تتجوووووانز :  زيوووووت زيتووووونن  رجوووووة أنلوووووى -

 . مطسنبة كطمض أنلييك % 5.2الطمن ة الطر   يم 
نهووووون الزيوووووت النتووووو  الووووواع   تتجوووووانز :  زيوووووت زيتووووونن  رجوووووة اانيوووووة -

 . مطسنبة كطمض أنلييك % 5.2الطمن ة الطر   يم 
تتجوووووانز  نهووووون الزيوووووت النتووووو  الووووواع  :  زيوووووت زيتووووونن  رجوووووة االاوووووة -

 . مطسنبة كطمض أنلييك  %5.2الطمن ة الطر   يم 
ننظرا   رتفاع سعر زيت الزيتنن  ينج  اطتماج لغشم بالزينت األخورو 

.  إلووو ...ر  التطووون نزيوووت الفووونج السووون ان  نزيوووت السمسووو  نخاصوووة زيوووت بوووا
،  نيتميز  زيت الزيتنن بين زينت المطاصيج األخرو بانخفاض رقمم الين ع

 . نلاا اعتبر من الزينت غير الجا ة
 .  نيتميز أي ا  ببتائم سائ   طتى     رجة الصفر المئنع
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المناصوفات نالج نج التوال  يبوين صوفات زيوت الزيتونن التياسوية طسوا 
 : العالمية

  5.9.2 - 5.9.0  52النزن الننع  عن  
  2.. % المنا  غير المتصبنة

  91. - 00. نرق  التصب
  01 - 19 الرق  الين ع

 5452.. -5452.. قرينة ا نكسار
 
التجاااارل الميبرياااة فاااي تكريااار زيااات الزيتاااون  و ال مو اااة ال ااارة  -أولا 

 : المرتفعة
،  طووين  الزيتوونن طسوواا جوو ا  لعمليووات التكريوورموون المعوورنا أن زيووت 

إ وا ة الصوون  الكووانع بغيووة معا لووة األطموواض ال هنيووة الطوور  المرتفعووة يصووبح 
، نليا من السوهنلة بمكوان  صوج السونا سوتنك  الزيت كلم بصنر  مستطلا
 . المتكنن عن الزيت المتعا ج

ا ية نلاا كانت كج التجارا المخبرية المب ئيوة تعطو  نتوائج غيور اقتصو
   تكرير زيت الزيتنن نخاصة طين تكرير الزيت اع الطمن ة الطر  أعلوى 

نلوووواا كووووان   بوووو  موووون إجوووورا  تجووووارا  ختيووووار  رجووووة الطوووورار  .  % 5.موووون 
المناسبة ليت  عن ها تكسير المستطلا نتع يج الطمن ة الطر  بأقج نسبة من 

 . الخسار 
الكووانع زيووا   نبالتجووارا التوو  أجريتهووا كنووت أ وويا كميووة موون الصوون  

   52قلي   عن الكمية النظرية ال زمة لتع يج الطمن ة الطر  نعن  ال رجة 
بر وووا  رجوووة الطووورار  تووو ريجيا  موووا  ن, موووا التطريوووك  طيووو  يتشوووكج المسوووتطلا 

 02 - 05 )التطريك لنطظ أن المستطلا   يب أ    التكسر إ  عن  ال رجوة 
   )موور ن  الزيووت المكوورر بالنسووبة  نبموور ن  غيوور اقتصووا ع أبوو ا  طيوو  كووان
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، نلكووووووون  % 52 - 55  يتجوووووووانز  % 5.للزيوووووووت الخوووووووا   اع الطمن وووووووة 
بإ ووا ة مطلوونج ملووح الطعووا  أن مطلوونج كربننووات الصوون ين   ووإن المسووتطلا 

 . (   15 - 15 )يب أ    التكسر عن  ال رجة 
نمووون المعووورنا أنوووم كلموووا انخف وووت  رجوووة  الطووورار  التووو  يوووت  عنووو ها  
ألنوووووم عنووووو   رجوووووات الطووووورار   , كوووووان مووووور ن  الزيوووووت المكووووورر أ  وووووج التعووووو يج 

ض الطووور   توووط ن  يتفاعوووج موووا الزيوووت اطموووالمنخف وووة يتفاعوووج الصووون  موووا األ
، علووى عكووا التفاعووج عنوو   رجووات الطوورار  المرتفعووة طيوو  يتفاعووج  المتعووا ج

 . ض الطر اطمما الزيت المتعا ج باإل ا ة  لتفاعلم ما األ
لاانيوة توتلخب بإ وا ة الصون  الكوانع عنو   رجوة نلاا كانت التجوارا ا

52    الطور  األطمواضنالتسخين قلي   ما التطريك ليت  تفاعج الصن  ما  .
ت وواا كميووة موون مطلوونج كربننووات الصوون ين  ناسووتمرار    22نعنوو  ال رجووة 

طيو  نجوو  أنووم يتكسوور , التطريوك نالتسووخين لغايووة تكسوير المسووتطلا المتكوونن 
نبعووو  الوووك ينقوووا التطريوووك موووا المطا ظوووة علوووى نفوووا ..   15عنووو  ال رجوووة 

 رجووووة الطوووورار   يترسووووا السوووونا سووووتنك نيطفوووون  نقووووم الزيووووت المتعووووا ج طيوووو  
 . يفص ن عن بع هما

بينموا كانوت    % 22 - 25نكان أن ارتفا مور ن  الزيوت المكورر إلوى 
لونفا العينوة مون   % 52 - 55 و  التجوارا األنلوى بو نن إ وا ة كربننوات 

ن كانووت أ  ووج ممووا كانووت عليووم إ  ،  الزيووت نهوواا النسووبة الج يوو   للموور ن  ناأ
 . أنها أي ا  غير اقتصا ية

نلووواا كوووان  بووو  مووون إجووورا  تجوووارا لمعر وووة التركيوووز المناسوووا لمطلووونج 
، علموا  بوأن كميوة الصون  الجواا كانوت بتو ر مور  ننصوا مون  الصن  الكانع

 . الزيت الخا الكمية النظرية ال زمة لتع يج الطمن ة الطر     
موون نزن الزيووت   %5.أموا كميووة مطلونج كربننووات الصون ين   كانووت  

الخووووا   طصوووولت لوووو ينا النتووووائج ا تيووووة لوووونفا العينووووة السووووابتة موووون الزيووووت اات 
 :    %5.الطمن ة 
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 % مردود التكرير بوميه / تركيز م لول الصود الكاوي
29 54 
24 57 
29 4224 
24 45 
09 44 

كلما زا  تركيز مطلنج الصن  كلموا كوان المور ن  أ  وج  نهاا يعن  أنم
نلووواا . بنميوووم  52، نلكووون تصوووبح الزيوووا   بسووويطة عنووو ما يزيووو  التركيوووز عووون 

بنميم نسوبا الوك سوهنلة عمليوات  55يف ج أن يكنن تركيز مطلنج الصن  
نلكن   يوزاج مون  . الطساا طين إجرا  عمليات التكرير كما سنبين  يما بع 

ن  تو  التكريور يبلوث أكاور مون الم طظ أن  مر ن  التكرير قليج بصنر  عاموة ناأ
نهاا عائ   سوتعماج كميوة زائو   مون , ا اة أمااج الطمن ة الطر     الزيت 

يسوتعمج عوا    و  تكريور الزيونت  الصن  الكانع عن عمليات التعا ج نهاا ما
 . النباتية

لكميووة النظريووة لوواا قمووت بتجربووة أخوورو بووإجرا  عمليووة التعوو يج بإ ووا ة ا
بنميوووم اووو  أ وووفت كميوووة زائووو   مووون  55ال زموووة مووون مطلووونج الصووون  الكوووانع 
) موون نزن الزيووت الجووارع تكريوورا   %5.مطلوونج كربننووات الصوون ين  بتوو ر 

، نلمسواع   الصون  الكوانع  و   المسوتطلا مون جهوة لكسور(   %5.نتركيوز 
  هووة اانيوووةموون ج(  بوو    موون إ ووا ة كميوووة زائوو   موون الصوون  )عمليووة التعووا ج 

نهوواا موا يسووتعمج , نمون جهوة االاووة  كوأن عمليووة التكريور تموت علووى مورطلتين 
 وارتفا المور ن  إلوى .  عوا    و  تكريور الزيونت اات الطمن وة الطور  المرتفعوة

 أع كان ا اة أماواج الطمن وة الطور  % 52ننتب  ت  التكرير إلى  % 42
 . النباتيةنهاا ه  النسبة المسمنح  يها طين تكرير الزينت . 

 : يالصة الب ث الميبري
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نستنتج مما سب  أن الطريتة المناسبة لتكرير زيوت الزيتونن المونخفض الجون   
 :  نالمرتفا نسبة الطمن ة الطر  ه  كا ت 

طيووو  يصوووا    25 - 52يسوووخن الزيوووت موووا التطريوووك لغايوووة  رجوووة 
ج مووا ة مئنيووة لوونزن الزيووت تعووا ببنميووم بنسوو 55عنوو ها الصوون  الكووانع تركيووز 

ألن نزن الصوون  الكووانع المنجوون   وو   )يطتنيووم موون الطمن ووة الطوور  المئنيووة 
هوووواا النسووووبة نالتركيووووز موووون مطلنلووووم تعووووا ج  تمامووووا  الطمن ووووة الطوووور  المئنيووووة 

 لووون  ر ووونا أن الطمن وووة الطووور   ووو  .  المنجووون    ووو  الزيوووت الجوووارع تكريووورا
الكوانع   يجوا أن نسوتعمج كميوة مون مطلونج الصون  % 2الزيت الخا  كانت 

اا كانت الطمن وة الطور   و  .  لنزن الزيت % 2مت ارها  بنميم 55تركيز  ناأ
 - يجووا أن نسووتعمج كميووة موون مطلوونج الصوون  الكووانع  % 5.الزيووت الخووا  

  ( لنزن الزيت % 5.بنميم مت ارها  55تركيز 
نيكوووونن عنوووو ها قوووو     45 - 22نعنوووو ما تصووووبح  رجووووة طوووورار  الزيووووت 

 % 2. - 2ي وووواا طوووونال  .  انع ال زمووووةأ وووويفت كووووج كميووووة الصوووون  الكوووو
.  طسووا نسووبة الطمن ووة الطوور   %5.مطلوونج كربننووات الصوون ين  تركيووز 

يترك المزيج بعو  الوك ليهو أ .   15نيستمر التطريك نالتسخين لغاية ال رجة 
نيبتووى  الزيووت المتعووا ج  وو   ,سوونا سووتنك نيترسوا الصووابنن طيوو  يفصووج ال

مووا  السوواخن عوو   موورات لفصووج مووا بتوو  طيوو  يووت  غسوولم بال, جهوواز التعوو يج 
اوو  يتوورك للترنيوو  نيفصووج , نالتلوونع نالكربننووات  سوونا سووتنكعالتووا  بووم موون ال

 . الزيت النت  المتعا ج بعملية الفصج
 : صناعيةالنصف التجارل  - ثانياا 

عطائهوا نتوائج اقتصوا ية قموت  صونعت  بع  نجواح التجوارا المخبريوة ناأ
لتور نيمكون  155علوى نطوا  صوناع  لطونال  جهازا  إلجرا  عمليات التع يج 

كوووث مووون الزيوووت تتريبوووا  نهووون يتوووألا مووون نعوووا   555 يوووم إجووورا  عمليوووة تكريووور 
سوو  ان قاعوو   مخرنطيووة مجهووز  بفتطووة  05سوو  نقطوور  52.أسووطنان  طوونج 

نمطووواط .   نر   وو  ال قيتووة 2.نمجهووز بخوو ط يووو نر بسوورعة  .   وو  األسووفج
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كموا أن . يوم البخوار لتسوخين الزيوتطتى منتصفم مون التاعو   بغو ا يجورع  
  . يم ميزان طرار  كهربائ  

   % 2نكانوت طمن وتم الطور     25إلوى    هاا الجهاز سخن الزيوت      
لووونزن  % 2بنميوووم نبنسوووبة  55طيووو  أ ووويا مطلووونج الصووون  الكوووانع تركيوووز 

نبعوو  تمووا  اإل ووا ة أنقووا التطريووك مووا المطا ظووة علووى هوواا ال رجووة .  الزيووت
نبع  ا نتظار م   سواعة لتوت  عمليوة الترقيو   صوج مون الصوما  .   من الطرار 

المنجن     أسفج التاع   المخرنطية السنا ستنك المتكنن طي  ن ا  و  
 . برميج

أموووا الزيوووت المتعوووا ج البووواق   ووو  جهووواز التعووو يج  تووو  تووو  غسووولم بالموووا  
 او  تورك للترقيو  طيو  كانوت... الساخن خما مرات ما  صج الما  بكوج مور 

 0.أع بخسووار   % 05نكوان الموور ن  ... طمن وة الزيووت النواتج صووفرا  تتريبووا  
مووون نزن الزيوووت الخوووا  أع كانوووت الخسوووار  أكاووور بتليوووج مووون ا اوووة أماوووواج  %

 . الطمن ة الطر     الزيت
نبإعا   التجربة مر  أخرو على نفا الكمية من الزيت نبنفا الطريتوة 

 % 2مطلوونج الصوون  الكووانع كميووة سوونو أنووم اسووتعملنا  وو  هوواا الموور  إ ووا ة ل
بالنسووبة لووونزن الزيوووت  كوووان مووور ن  (  % 5.تركيوووز  )موون مطلووونج الكربننوووات 

نهوو  الخسووار  المسوومنح بهووا  % 4.أع بخسووار  قوو رها  % 05الزيووت المكوورر 
 . عن  تكرير الزينت النباتية

 نكان الزيت الناتج من ك  العمليتين جي  الطع  ناللنن نع ي  الرائطة 
 ./.بنسوووووبة  % 5قموووووت بخلوووووط نصوووووا الكميوووووة بزيوووووت اع طمن وووووة نقووووو  . 

نهوووون يعتبوووور موووون الزيووووت ان ال رجووووة  % 5 طصووووج لوووو ينا زيووووت اع طمن ووووة 
.... نقوووو  كانووووت نتائجووووم جيوووو    وووو  الطعوووو  ناألكووووج نأعموووواج المنووووزج, األنلووووى 

نالنصا ا خر من الزيت المتعوا ج خلطتوم أي وا  بونفا النسوبة ننفوا الزيوت 
ت  غسج المزيج بمطلنج  ملطو  نبالموا  السواخن نلكن  % 5اع  الطمن ة 
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 ووأعطى نتووائج جيوو   نيطمووئن ... لنطصووج علووى زيووت نظيووا صووط  مناسووا 
  اإلنسان    أكج نتنانج ماج هاا الزيت الصط  المغسنج المكرر

أموووا السووونا سوووتنك النووواتج  تووو  تووو  تصوووبينم علوووى مووورطلتين  ووو  األنلوووى 
نصا كمية السونا سوتنك بنميم بت ر  55استعمج مطلنج صن  كانع تركيز
موو   سوواعتين اوو  توورك ليسووتريح لليوون     55.مووا التطريووك نالتسووخين ل رجووة 

طيووو  أ ووويا مطلووونج ملطووو   مركوووز لفصوووج الصوووابنن عووون الصووون ا , التوووال  
نلموووا طووواا الصوووابنن غيووور النا وووج ،  صوووج المطلووونج ... الزائووو   نعووون الموووا 

  كوووان نزن بنميوووم بطيووو 52نأ ووويا إليوووم اانيوووة مطلووونج صووون  كوووانع تركيوووز 
من نزن السنا سوتنك  % 5. - 5.الصن  الجاا الم اا    المرطلتين 

تووووورك الصوووووابنن ... نبعووووو  التسوووووخين نالتطريوووووك لمووووو   سووووواعتين  . المسوووووتعمج
طيوو  أ وويا مطلوونج ملطوو  مركووز ن صووج المطلوونج , ليسووتريح لليوون  التووال  

مون نأ يفت كميوة مناسوبة .  الملط  نالطانع على الصن  الزائ  عن التفاعج
طي  صوا , الما  نأعي  التسخين نالتطريك لغاية أن أصيح المزيج متجانسا  

 وووأعطى , نتووورك لليووون  التوووال  طيووو  قطوووا إلوووى ألوووناح ,  ووو  قنالوووا الصوووابنن 
صابننا  جي ا  ألعماج ا ستطما  نا ستعماج الشخص  يفن  بجن توم أع نونع 

 . من الصابنن
 : يالصة الب ث

الزيتوووونن النوووواتج  وووو  سوووونريا اات  لمووووا كانووووت كميووووات كبيوووور  موووون زيووووت
ن  يسومح بيعوم لألغوراض الغاائيوة بهواا النسوبة مون  % 2طمن ة أعلى من 

ح طمن ووتم صووفرا  طيوو  يووت  مزجووم ب، لوواا يمكوون تكريوورا طيوو  تصوو الطمن ووة
 تصوبح الطمن وة  . / .بنسوبة  2 - 5نخلطم بزيوت غيور مكورر طمن وتم 

 ...المكرر المئنية للمزيج نصا طمن ة الزيت غير
نالمووا  السووواخن  % 5.عن ئووا يووت  غسوووج المووزيج بالموووا  المووالح تركيوووز 

 ينتج ل ينا زيت صط  نت  مكرر  واخر يفون  بجن توم أع زيوت وخور نترتفوا 
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نتواج نونع جيو   ن...بالك قيمة هاا الموزيج السونا سوتنك النواتج يوت  تصوبينم ناأ
 . من الصابنن ان سعر مرتفا
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استعمال سيليكات الصوديوم مع الصود الكاوي في  
 خفض فقد تكرير زيت القطن

 فقد التكرير مقدمة نظريةـ  1
من المعروف صناعيُا وعمليًا أن هناك نسبة  بةيبرب ةبين  ابت الربريبر  بين 
. ربرير زيت الاطن الخام ونسة  ال موض  ال رب الموجبوتب  با الزيبت الخبام 

فض مبببرتوت الزيبببات المببببرر بلمبببا زاتت نسبببة   يبببز يبببزتات  ابببت الربريبببر ويبببنخ
 .ال موض  ال رب  ا الزيت الخام والعبس ص يح 

بما إن  ات الربرير يروقبف أيضبًا علبم بميب  ونبوو ال بواوج الموجبوتب  با 
ومن المعروف صناعيًا أن الفابت البلبا يةلبل علبم اثقبة    ب  . الزيت الخام 

 ربببم ولبببو . نيببب  ال بببرب أضبببعاف م رويبببات الزيبببت الخبببام مبببن ال مبببوض الته
 .بانت الزيوت خالي  من ال واوج 

والماصببوت ةبلمبب  الربريببر بببة عمليببات إزالبب  اث مبباض التهنيبب  المنفببرتب  
 .والفوسفاريتات والموات الصمغي  اللزج  

ورجبر  عمليب  الربريبر ةمعاملب  الزيبت الخبام ةالالويبات ب وأب رهبا اسبرعماً  
اث مباض التهنيب  ال برب إلبم صباةون م لبوة الصبوت البباو  ب  يبز رر بوة 

, ورر بت المبوات ال مضبي  اثخبر  مبل الالبو  . غير قاةبة للببوةان  با الزيبت 
ومبن عيبوج .بما ي تز اتمصاص لةعض ال واوج علم الصباةون المرببون 

ن بانت هبا المسبرعمل  والمنر برب افن  با العبالم ب  طريا  الربرير ةالالو  ب وا 
الزيببببت المرعبببباتة ةاىضببببا   إلببببم رصببببةن  أنهببببا ر ببببتز رصببببةن لبميببببات مببببن

اث مبباض التهنيبب  المنفببرتب بمببا أن بميبب  مببن الزيببت المرعبباتة رن ببةس ةببين 
 . جزويات الصاةون المربون 

ولبببببا وجببببت أن هنبببباك نسببببة  ةببببين  اببببت الربريببببر لزيببببت الاطببببن وةببببين نسببببة  
وهبببا النسببة  روضبب ها المعاتلبب  الرجريةيبب  , اث مبباض التهنيبب  المنفببرتب  يبب  

 : ري  اف
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 = النسبة المئوية لفقد التكرير 
 (النسبة المئوية لألحماض الدهنية المنفردة ×  2.  1+ )  4

ولبا  فا اثعوام الربا رببون رطوةب  ةببور الاطبن البوارتب لمصبانل الزيبت  
يمبن خزن الةبور  ا  ال  سليم  إلبم أب بر مبن سبر  أ بهر %  01أقة من 

تهنيبب  المنفببرتب  ببا الزيببت الخببام النببار  وربببون النسببة  الموويبب  لا مبباض ال. 
 . ا  اة من اث واة %  2من هبا الةبور الجيتب   ررعت  

 % . 2.2=  2×  2.1+  4= وبذلك تكون النسبة لفقد التكرير 
أمبببا  بببا السبببنوات الربببا رببببون  يهبببا رطوةببب  ةببببور الاطبببن البببوارتب لمصبببانل 

لةببببور  بببا  الببب  عنتوبببب   يمببببن خببزن ا%  01الزيببت مبببن الم بببال  ررجبباوز 
با خزنت ثب ر مبن بلبك وهببا مبا ي بتز  با أ ... سليم  أب ر من  هرين  وا 

ب ر مصانل الزيوت  ا سوري  ب  إن النسة  المووي  لا ماض التهنيب  ال برب 
%  7 ا الزيت الخام النار  من هبا الةبور بات الرطوة  العالي  قبت يرجباوز 

 . ا ةعض ال ا ت 
ووي  لفات الربرير  ا هبا ال ال  وةرطةيب  المعاتلب  وةبلك ربون النسة  الم

 :الساةا  ها 
 % 12.7=  7 ×  2.1+ 4= النسبة المئوية لفقد التكرير 

 .و ا هبا خسارب بةيرب لمصانل الزيت  ا سوري  
ونظببببرًا  ررفبببباو مروسببببط رطوةبببب  ةبببببور الاطببببن  ببببا اثعببببوام اثخيببببرب عببببن 

افرا المأخوب (  0) ك من الجتوة نظاورها  ا اثعوام الساةا  بما يةتو ببل
 .من سج ت مخرةر مصنل الزيت ة مص 

 % مروسط الرطوة   العببببببببام 
 65.6 0691ب   0691
 015.1 .069ب  0691
 00511 0699ب  .069
 01511 0697ب  0699
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 .0251 0691ب  0697
 01511  0696ب  0691
 02590 0671ب  0696
  02521  0670ب  0671

 .نسة  اث ماض ال رب  ا الزيت الخام قت اررفعت أيضًا   إن
 التجارب المخبريةـ  2

ومببن هنببا ةببتأ الرفبيببر ةإيجببات طريابب  أو أب ببر ةبباث ر  إيجببات  ببة لخفببض 
 . ور ل مرتوت لزيت المبرر النار  , هبا الفات 

 :  بان أمامنا  ً ن 
الم بال  بلبك رخفيض نسة  الرطوة   ا الةببور البوارتب مبن : ال ة اثوة 

مما يجعلها رةام سليم  طواة  ررب الرخزين الرا قت ررجاوز أ يانًا سر  أ هر 
 .وهبا ال ة يرطلج 

ب منببل رعاببيم الةبببور ةالةخببار المةا ببر  ببا الم ببال  وجعببة الرعاببيم  ببا  0
 . الةخار الغير مةا ر 

علببم أن . ب ةنببام مسبروتعات جيببتب  ببا الم بال  و ببا مصبانل الزيببوت  2
. المسببروتعات با يبب  ررسببل لبا بب  إنرببا  العببام مببن الاطببن وةبببورا  ربببون هبببا

ة يز يررك . علم أن يبون رسطير الةبور  ا المسروتعات علم  بة جيت 
 . ةينها  راغات ب يرب للرهوي  والرنفس 

ب رجفيبف الةببور البوارتب لمصبانل الزيبت لراليبة نسبة  الرطوةب   يهبا إلبم  1
 . قةة خزنها %  01أقة من 
ولببا ببان   ةبت مبن . بان هبا ال بة اثوة غيبر ممببن ر اياب  افن  ولما

 . الرفبير ة ة آخر وهو ال ة البيمياوا 
مببن هنببا ارجبب  الرفبيببر إلببم رعببتية طريابب  الربريببر ةببالالو  : ال ببة ال ببانا 
ن بانت مسبرمرب بمبا  با ةعبض مصبانل زيبوت  لبج أو . المسرعمل   اليًا  وا 

 . ل سوري  غير مسرمرب بما  ا ةاي  مصان
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 من المعروف أن   ين أجروا عملي  الربريبر لرعبتية ال مبض ال بر الموجبوت 
رر بببة  ةيةببات مببن ,  ببا الزيببت الخببام لةبببرب الاطببن ةم لببوة الصببوت الببباو  

 .السوج سروك ةصورب معلا  ةالزيت يمبن  صلها عن  ةعملي  الرربيت 
روك ة ببةس و ببا أ نببام عمليبب  الرربيببت هبببا راببوم ال ةيةببات مببن السببوج سبب

بميببب    ةبببأس ةهبببا مببببن الزيبببت المرعببباتة ويبببزتات بمببببا قلنبببا هببببا الفابببت ةزيبببباتب 
ومبن المعبروف علميبًا وصبناعيًا بببلك أن مباتب . ال موض  ال برب  با الزيبت 

سيليبات الصوتيوم ر بة مل الصباةون ب صباةونًا بو ب ا ب  عاليب  أعلبم ممبا 
لرفبيبر لمبا   نسبرعمة لبو لبم رضبف إليب  مباتب السبيليبات ب  ومبن هنبا ارجب  ا

مبباتب سببيليبات الصببوتيوم ةإباةرهببا  ببا الم لببوة الالببو  المسببرعمة  ببا ربريببر 
 .الزيت الخام 

  ين إجرام عملي  الرعتية رر بة  ةيةات من السبوج سبروك أبةبر ب ا ب  
بمبا أن هبببا ال ةيةببات رمربباز . عمبا لببو لببم نسببرعمة السبيليبات هبببا مببن جهبب  

وهببا . السوج سبروك النبار  مبن غيبر السبيليبات  ةلزوج  عالي  ةالماارن  مل
بمببا أن اللزوجبب  , الب ا بب  البةيببرب لل ةيةببات رسببةج ررسببةها ةسببرع  مببن جهبب  

العاليبب  رسببةج ر صبب  وانببتما   ةيةببات السببوج سببروك ةةعضببها ةسببرع  مببن 
بلك مما   يساعتها علم امرصاص بمي  بةيرب من الزيبت مبن . جه   اني  

ليببب  الرربيبببت مبببن نا يببب  أخبببر  ممبببا ين بببأ عنببب  ناصبببان نا يببب  وراليبببة  ربببرب عم
الببزمن البب زم للربريببر إلببم السبباع   ببا بببة عمليبب  ربريببر بلببك ممببا يزيببت  ببا 

 .طاق  المصنل ا سره بي  ببلك 
و عً  قمنا ةصبنل جهباز ربريبر معبتنا صبغير مما بة لجهباز الربريبر  با 

. مخروطيبب   بو قاعببتب.. وهببو عةببارب عببن وعببام أسببطوانا ال بببة . المصببنل 
يرسبل ل بوالا لربر . مجهز ةفر   من أسفل  لفصة السوج سروك عبن الزيبت 

مبببن الزيبببت الخبببام  وجهبببز ةم بببرك بهرةببباوا صبببغير مناسبببج وةميبببزان  بببرارب 
 ببببا هبببببا الجهبببباز المببببببور قمنببببا ةببببإجرام عمليببببات الربريببببر المببببببور  .زوةاببببا 

  ةبببتون إ بببت  هببببا العمليبببات بانبببت عاتيببب( .  2) نراوجهبببا  بببا الجبببتوة رقبببم 
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والعمليببببات اثخببببر  بانببببت علببببم نسببببج مرزايببببتب مببببن ... اسببببرعماة سببببيليبات 
السببيليبات  يببز أبيةببت السببيليبات  ببا الم لببوة الالببو  ةالنسببة  المببببورب  ببا 

وها  رح الطريا  الرطةب   با ) وررلخص هبا العمليات ةما يأرا  . الجتوة 
 ( . الربرير 
رسببخين مببل الر ريببك وال%  .15زيببت خببام  موضبب   1سببم/  11./ ةأخببب 
/  21/ م لببوة صببوت ببباو  رربيببز  1سببم .1 ببم إضببا   / .  1م 1./ لترجبب  

وةعبببببتها ر بببببل اللهبببببج / .  1م 91/ ةوميببببب  مبببببل الرسبببببخين والر ريبببببك لترجببببب  
/ ةعببتها أوقببف الر ريببك وأضببيف  ... واسببرمرار الر ريببك لمببتب خمببس تقبباو  

مام ساخن  1سم/  21/  م % ..  01م لوة مل ا ساخن رربيز /  1سم 21
 صة السبوج .. وةعت ا نرظار متب نصف ساع  لررم عملي  الرربيت . ببلك 

 :الرالا (  2) سروك عن الزيت المبرر  بانت النراو  بما  ا الجتوة 
 

بدون  النتائج
 سيليكات

 مع إضافة السيليكات بالنسب المسجلة أدناه

1 
% 

2 
% 

3 
% 

4  
% 

9 
% 

2

% 
11 
% 

حجم الزيت 
 3المكرر سم 

423 
 

427 431 432 439 437 432 432 

مردود الزيت 
 %المكرر 

24.9 29.4 29 29.4 27 27.4 27.9 27.9 

 12.4 12.4 12.9 13 13.9 14 14.9 19.4 %فقد التكرير 

 
با  ولنا هبا الجتوة إلم رسم ةيانا ل صلنا علم الرسم افرا   : وا 
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83

83.5

84

84.5

85

85.5

86

86.5

87

87.5

88

12345678910

 
 

هبا نسرنر  أن النسة  المناسة   سبرعماة السبيليبات من المن نا الةيانا 
 . ا الم لوة الالو  %  9ها 

ومن الماارن  ةين المرتوت عنت هبا النسة  والمرتوت للرجرة  العاتي  يرةين 
لنا أن هناك اررفاعًا  ا مرتوت الزيت المبرر ةالنسة  للزيت الخام قترا  

27.4 -  24.9    =2.2 % 
ا النريجبب  الرببا رةببين لنببا أن هنبباك  رقببًا مل وظببًا ةببين ةعببت الوصببوة إلببم هببب

أرتنببا أن ناببوم ةماارنبب  ةببين اسببرعماة . عببتم اسببرعماة السببيليبات واسببرعمالها 
الطرياب  الرطةب   با الربريبر وهبا الطرياب   الربا نسبرعملها  با مصبنل الزيببت 

مبن جهب  مبرتوت ونوعيب  الزيبت النبار   با  1وةبين الطرياب  الجا ب   با الربريبر
 الطبببببريارين و بببببا  ببببباة اسبببببرعماة السبببببيليبات ةبببببب  الطبببببريارين أو عبببببتم بببببب 

                                                 
1
 :الطريقة الجافة في التكرير   

هببا نفببس الطريابب  الرطةبب  سببو  أن اثخيببرب ب أ  الرطةبب  ب رخرلببف عببن الجا بب  ةأننببا 
و ا اةرتام عمليب  الرربيبت ب , ضيف إلم الزيت ب ةعت إرمام عملي  الرعتية ةالصوت الباو  ن

 .ةومي   01 م بمي  من المام المالح . بمي  من المام العات  الساخن 
  .وةبلك ينر  لتينا سوج سروك طر  أب ر من السوج سروك النار  من الطريا  الجا  
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(  1) اسرعماة السيليبات ةهما   صلنا علم النراو  المببورب  ا الجتوة    
 :الرالا 
 

الطــــر 
 يقة

الحموضة  
الحــرة فــي 
الزيــــــــــــت 
 %الخام 

ــــــــــردود  م
ـــــــر  التكري
مــــــــــــــــــن 
 %الزيت 

فقـــــــــــــــد 
التكريـــــر 

% 

ـــــــــــــــون  الل
األحمر في 
جهــــــــــــــــاز 
 لييوفوند

 الحموضــــة
الحــــرة فــــي 
الزيــــــــــــــــت 

 المكرر
الــــرط

 بة
بــــــــــــــــــــدون 
 سيليكات 

 آثار 5.5 15 21  9.3

مع 
 9سيليكات 
% 

9.3 23.

9 
19.

4 
 آثار 11

الجــــا
 فة

بــــــــــــــــــــدون 
 سيليكات 

9.3  21.

2 
12.

2 
 آثار 5.2

مع 
 9سيليكات 
% 

 آثار 5.2 19 24  9.3

 
 نتائج البحث المخبريـ  3

مل وظبًا  با مبرتوت الزيبت  ب مبن النرباو  السباةا  نسبرنر  ان هنباك  رقباً  0
المبرر ةالنسة  للزيت الخام  ين اسرعماة السيليبات أو عتم اسرعمالها ةب  

(  0) الجا   والرطة  بما يةتو بلك واض ًا مبن الجبتولين : طريارا الربرير 
 . الساةاين (  2) و 

 .15 فا الجتوة ال انا  ين بانت ال موض  ال برب للزيبت الخبام هبا    
هببا %  9فببر  ةببين الرجرةبب  العاتيبب  وةببين رجرةبب  السببيليبات عيببار بببان ال% 

 لصالح السيليبات أيضًا  259=  10ب  1159
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نسرن  ان  ليس هنباك  برو   با المبرتوت ةبين (  1) ب من الجتوة  رقم  2
والفر  المل وظ  ا الجتوة هو  ا  توت . اسرعماة الطريا  الجا   والرطة  

 .أخطام الرجرة  
 : نسة  لربلف  الربرير ةالسيليبات المسرعمل  ووزنها ب أما ةال 1

ن %  . إبا علمنا أن الم لوة الالو  يسرعمة ةنسة   لوزن الزيت الخام وا 
إبًا نسة  السيليبات المسرعمل  ةالنسة  %  9نسة  السيليبات للم لوة الالو  

 :للزيت الخام ها 

100

5
*

100

6

10000

30
   ةاثلف/  1/ أ  ةنسة 

ب   س إبن رجبباا هبببا /  .2/ ا علمنببا أن سببعر البيلببو مببن السببيليبات وا 
 .النسة  الضويل  يمبن إهماة سعر السيليبات المسرعمة 

طنبًا /  1111/ ب إبا علمنبا أن مصبنل الزيبت  با  مبص ينبر   بوالا  1
ينبر  %  0من الزيت المبرر سنويًا معنم بلك أن بة ر بل  با المبرتوت قبترا 

 : لتينا 
3000*

100

1
30   طنًا سنويًا من الزيت زياتب: 
 س. ة  10111=  0111×  11وسعر هبا البمي  

ب أما علم نطا  الاطر السور  بل   إن إنرا  الزيت السنو  يةلل  .
طنًا أ  إن ر ل المرتوت ترج  مووي  وا تب يعطينا زياتب /  17.11/  والا 

 : من الزيت قترها 
37500*

100

1
375   ًطنا 

 س. ة  192.1.=  01.1×  .17وسعر هبا البمي  
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 ـ التجارب الصناعية 4
ةعبببت أن ربببم الرأببببت مخةريبببًا علبببم أن هنببباك  اوبببتب مبببن اسبببرعماة السبببيليبات 

 .ةر ل مرتوت الزيت المبرر وخفض  اقت الربرير 
طلةنبا مببن اىتارب العامبب  ل ببرب  السبببر والمنرجببات الزراعيبب  الموا ابب  علببم 

الة ز علم نطا  صناعا  وا ات ال برب  م ببورب علبم أن يبرم جمبل إجرام 
/  7/ بمي  با ي  مبن الزيبت لرببون مرجانسب  وبات صبفات وا بتب  بم ربريبر 

طنًا أخر  ةاسرعماة السيليبات  يبز أن /  7/ طنًا منها ةالطريا  العاتي  و 
ري    صلت لتينا النراو  اف. طن /  7/ سع  جهاز الرعتية  ا ال رب  هو 

 : الرالا /  1/ المتون   ا الجتوة 
 %9مع السيليكات  بدون سيليكات المعلومات  

 وزن الزيت الخام  الثوابت 
 كمية القلوي المستعملة 

 عيار القلوي
 زمن التركيد  

 حموضة الزيت الخام 

 كغ/  7111
 لتر  391

 بومية 27
ســــــــــاعة ونــــــــــ   

9.95  % 

كـــــــــــــــغ       /    7111
 لتــــــــــــــــــــــــر           399
بوميـــــــــــــــــــة         27

ســــــــاعة ونصــــــــ            
9.95    % 

 وزن الزيت المكرر الناتج  الناتج 
 مردود التكرير

 فقد التكرير 
 اللون األحمر بعد القاصر  

 كغ   9711
21.4   % 
12.9   % 
 أحمر   %17 

ـــــــــغ        9211 ك
23            %
17             %
 أحمر          19

 
 مبر  با  بب  الطبريارين مررفبل جبتًا ةسبةج ال موضب  ولما بان اللون اث

ولببببا قمنبببا ةرجرةببب  أخبببر  ماارنببب  ةبببين اسبببرعماة السبببيليبات وعبببتم , المررفعببب  
 .اسرعمالها  ا  ال  الربرير الااسا للزيت 
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لربر م لبوة /  1.1/ و ا هبا الرجرة  ال اني  ةعت أن رم الرعاتة ةإضبا   
/ رجرةبب  اثولبم عببتنا  انيب  وأضببفنا  بم  صببة السبوج سببروك رمامبًا بال, قلبو  
لرببببر بوسببببريك و صببببلنا السببببوج سببببروك  بانببببت لببببتينا النربببباو  افريبببب  /  0.1

 :أتناا /  ./ المتون   ا الجتوة رقم 
 

 %  9مع السيليكات  بدون سيليكات  المعلومات  الثوابت 
 كغ      7111 كغ      7111 وزن الزيت الخام 

ـــة الكوســـتيك المضـــافة  كمي
 المرة األولى في 

 لتر      399 لتر      391

 ساعة ونص  + ساعة ونص   زمن التركيد األول 
ـــة الكوســـتيك المضـــافة  كمي

 في المرة الثانية 
 لتر      191 لتر       191

 ساعة  ساعة  زمن التركيد الثاني 
  9.71  9.71 حموضة الزيت الخام 

ــــــــــــــــائج  النت
اللــــــــــــــــــــون 

 األحمر 

 9711 9911 كرر الناتج وزن الزيت الم
      21.4     21 %مردود التكرير 
      12.9     21 %فقد التكرير   

  2.3  2.9 في جهاز ليفوبوند القاصر 
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 خواطر كيميائية
 6791محاضرة ألقيت في مقر الجمعية الكيميائية بحمص عام  

 
 :أيها األخوة الزمالء 

 
هذذذال واطذذذلويم واة هي  ذذذع هذذذا هكهل ذذذع هذذذو وبحةذذذيم لواطذذذلويم لوب  ذذذي  
 لل والستفيدة هو واهنتكيت واثينل ع واتا ال نلقا اهي  ياًل لأهه ع حا  عض 

 .واصني يت واقي هع حا سلم ع 
  ذذذذذت ح هذذذذذي أو أافذذذذذت وان ذذذذذم ااذذذذذة و هذذذذذع هذذذذذال واهذذذذذلود واثينل ذذذذذع لة ف ذذذذذع لأ 

 .والستفيدة هنهي  لة نييق وافمد أل واهكهلع 
  .لةث مًو هو هال واطلويم وهت أل أولم  يا ًي  تي  قهي  لة نييق ض ق

لأد ل وبطلة وازهالء ااة ه يلاع والستفيدة هنهي ،      هةذو أو تكذةل 
أنهي ال كك تلحم  لة وادلاع أاذل  وال ذموت هذو واعهلذع ، ةهي  وً ك د اهم دطالً 
 .واصع ع 

 
 :ولقد قسمتها إلى إحدى عشر قسمًا 

 .طلويم حا صني ع واز لت لواصي لو لواهن فيت واصني  ع  -1
 .طلويم حا صني ع واعيلم  -2

 .طلويم حا  هل يت وايلا واعيدي لواغلفينا اسيلح واهعيدو  -3

 .طلويم حا صني ع وافلسفيت  -4

 .حا واه يدالت واكيمد ع واةيت لن ع لوالن لن ع طلويم  -5

 .  هيتز فوآلثيم ل طلويم حا  -6

 .طلويم حا ز ت واتم نت  و لواقلفلنع  -7

 .ض ع حطلويم حا  -8

طلويم حا هطلفيت هصينع تقي م لتطه ذم واعنذو لصذني ع وا ذيةو  -9
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 . لدم 

 .طلويم حا هنتكيت وال ملزلل  -11
 .طلويم هتفموع  -11
 

لأو أسذتي ع أو أافذت . ضذمة أو أوذدم اةذم كذ  ًي هف ذدًو أمكل حا هال واه ي
فذت ااذة تن مةم ااة والستفيدة ههي  لاةم ههي ال  لقة اه  يل لال أهه ع لال  ل

 .و هته ح ص ح  فضل  هلةم ال و هع لأهه ع 
 ..لأكةم واكهع ع واة ه ي  ع واسلم ع واتا أتي ت اا هاو والقيء هعةم 
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 :في صناعة الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية خواطر  –واًل أ
هنيك ةث مًو هذو واهذلود وادهن ذع واههذدلمة واههةذو والسذتفيدة هنهذي حذا هكذيل 

 .صني ع واصي لو أل حا وايعيم  عد تةم مهي 
 :زيت الزيتون  -6

 : صن  ز ت واز تلو حا سلم ع  لة ثالثع أصني  
 % . 2.5 هلضته وا مة دلو واذ  ز ت دمكع ألاة لهل وااي -آ 
 % . 3.5 - 2.5ز ت دمكع ثين ع لهل وااي  هلضته وا مة  -و 

 % .  4.5 - 3.5ز ت دمكع ثياثع لهل وااي  هلضته وا مة  -ج 

ل هنذع   ذع ز ذذت واز تذلو  عذذد ااذك اغذذموض واغاو  ذذع ااو ةينذت  هلضذذته 
ز تذذذذلو هذذذذو ز ذذذذت وا% 71لاهذذذذي ةذذذذيو أةثذذذذم هذذذذو % .  4.5وا ذذذذمة أةثذذذذم هذذذذو 

لااذذذذك اليذذذذمق وا دو  ذذذذع حذذذذا واقيذذذذ  %  4.5واسذذذذلمي  هلضذذذذته أ لذذذذة هذذذذو 
 .لواعصم لذ مهي 

 طلذذذي ز ذذذت واز تذذذلو ال وا هلضذذذع , اذذذااك  لكذذذو  ذذذي عل واز ذذذت ااذذذة ذكذذذه 
 .واهمتفعع  ز ت واقيو واهةمم واهعدلم وا هلضع وا مة تقم  ًي 

أل  لك ذذذذلو ااذذذذة طلذذذذي ز ذذذذت واز تذذذذلو ال وا هلضذذذذع واهمتفعذذذذع هذذذذع ز ذذذذت 
% 4.5لضع واهنطفضع إلنتيج ز ذت  هلضذته وا ذمة   ذدلد هاز تلو ال وا و

 .ا هةو  ااك   عه 
ل هةو بي ة ه ي ا أو  قلم  عهل ع ازواع وا هلضع وا مة اةه ع هو ز ت 
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واز تذذلو  لوسذذيع واتعذذيدل  ياصذذلد واةذذيلي   ذذ  تتعذذيدل وب هذذيض وا ذذمة هذذع 
 لذذع   نهذذي   قذذة واز ذذت ه لذذلل واصذذلد واةذذيلي اتكذذةل صذذي لنًي  مسذذو اقذذيع وا

واهتعذذذيدل حذذذا وب لذذذة ح نفصذذذل  ذذذو ي قذذذع واصذذذي لو  يال ينذذذه ل غسذذذل  ياهذذذيء 
واسذذيطو لواهذذياح إلزواذذع آثذذيم واصذذلد واةذذيلي ل سذذتفيد هذذو هذذاو واز ذذت واهعذذدلم 
وا هلضذذذع  هزكذذذه هذذذع ز ذذذت همتفذذذع وا هلضذذذع  نسذذذ ع هع نذذذع ا صذذذ ح واهذذذز   

 % . 4.5  هلضع  مة دلو واذ 
 .ز ت ز تلو  ز ت ز تلو  هزجتعت م ذكًي بنهي  لهال واعهل ع ال

و لواصي لو واهنفصل هو  هل ع واتةم م  هةو تةهلع اكموء  هل ذع واتصذ   
نتيج صي لو ز ت ز تلو ك د   . ل ه لو 

%  8اذذل وكذذتم ني ةه ذذع هذذي هذذو ز ذذت واز تذذلو ال وا هلضذذع : ااذذك هثذذيل 
زواذذع لهذذل ال سذذعم هذذنطفض  ذذو ز ذذت واز تذذلو واه ذذيع اغةذذل لوهنذذي   تةم ذذم لو 

وا هلضذذع وا ذذمة انصذذ  هذذال واةه ذذع حقذذي ثذذم طلينذذي وانذذيت   يانصذذ  وآلطذذم 
لحصذلني .. لذسلني وانيت   ياهيء واهياح ثم واهيء واسيطو لتمةنذي واهذز   ا مةذد 

 4ي قذذع واز ذذت واتذذا تةذذلو ك ذذدة وايعذذم لوالذذلو لوامو  ذذع لاوت  هلضذذع  ذذمة 
حضل هو واتذا توطذا ه يكذمة  ل ها أ. صيا ع ال  ع لاغذموض واغاو  ع % 

 .لةلني ال  طفة  ل ه حقدوو وان يحع حا هعيصمني . هو واهعيصم 
 :زيت الخروع  - 2

حا سلم ع تزمع هسي يت صغ مة كدًو  ز ت واطملع لواةه يت وانيتكع هنه 
يو حا واعيم  سو ا صي  يت لزومة وازمو ع ،   يع وايذو /  31/ال تتعدى 
 .س .ل/  611/ هنه   دلد 

ةغ ز ت طيم      1ةغ هو  الم واطملع تعيا  2.5إاو  لهني أو ةل ح
س اهياذذذه هذذذو حلو ذذذد .ل/  5/ ز ذذذت سذذذعمل ال  قذذذل  ذذذو %  45  ذذذلي  ذذذلواا 

( ز ت أ هم تمةا ) ي  ع لصني  ع      صنع هنه ز ت واطملع واهسلفو 
 سذتعهل  واطذملع ةهذي أو ز ذت. وااي  ستعهل حا واص يذع لصني ع واكلذلد 

هذذو ةذذل ااذذك نعلذذم هذذدى وافي ذذدة  ياق ذذيم  إنكذذيء , آالت وايذذي موت حذذا تز  ذذت 
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هعصذذذمة اعصذذذم  ذذذالم واطذذذملع واهتذذذلحمة  يا ذذذًي لحذذذا واهسذذذتق ل  هةذذذو واتلسذذذع 
 . زمو ته 

 :طيصع أنه وآلو  ستفيد هو ن يت واطملع وآلو وستفيدة هضي فع     
 . ستفيد هو  المل ةهي أسلفني إلنتيج واز ت  -1
ع نذذذلع طذذذيو هذذو دلدة وا م ذذذم تسذذذهة  ذذذدلدة لموذذذه اتم  ذذ و سذذتفيد هذذذ -2

وا م ذذم واطمل  ذذع لهذذا تعيذذا كذذمنقع تهتذذيز  ونهذذي  م م ذذع اةذذو اهذذي 
لحذذذذا هد نذذذذع واف ذذذذلم  هصذذذذم وآلو  قلهذذذذلو  تم  ذذذذع  .هلهذذذذس واصذذذذل  

نتيج  م م دلدة واطمل  ع   .لو 
 :االستفادة من مخلفات التكرير  -3

ل ذذه حإنذذه  سذذتعهل إلزواذذع والذذلو هذذو واز ذذت أثنذذيء اكذذموء  هل ذذيت واتةم ذذم  
نلع طيو هو واتمو ع تسهة  تمو ع وصم واز ت لها نلع هو أنلوع واسذ ل س 

لتضذي  هذال واتمو ذع الز ذت .  واي  ع ع ذ م واهت للمة هعياكذع  يم قذع طيصذع
لتقذذذلم  إزواذذذع والذذذلو هذذذو واز ذذذت ل ذذذ و حصذذذلهي  ذذذو %  1 نسذذذ ع ال تقذذذل  ذذذو 

 .م لزنهذذي هذذو واز ذذت واز ذذت  ياتمكذذ ح تةذذلو  كذذةل  ك نذذع الدهصيصذذهي  قذذد
حإاو  لهني أنه حا سلم ع   .لتمهة  يدة طيمج واهصينع اعدم والستفيدة هنهي 

 :أا  يو لز ت ت تيج ااة /  25 / نت  سنل ًي هي هقدومل 
 يو تمو ع 251=  1.11×  25111

يذو هنهذي /  81/ يذو هذو واز ذت ل ذلواا /  251/لهال تقلم  يهصيو 
نكذذذيء هصذذذنع السذذذتطموج واز ذذذت هنهذذذي أ حذذذا هصذذذينع ز ذذذلت  لذذذو ل ذذذدهي حلذذذل

 س ب هيل واصي لو .ل/  1111/  لوسيع واها  يت ل  ع وايو هنه 
يذذذو  251هعنذذذة ااذذذك أو  ي ذذذدوت واهعهذذذل واصذذذغ م هذذذاو واذذذاي  سذذذتطمج 

 211هذا أةثذم هذذو . ز ذت حذا واعذيم لال   تذيج بةثذم هذو  ذيهل و أل ثالثذع 
 .أا  ا مة سلم ع حا واعيم 

 :صناعة بديل السمن  -4
تسذتلمد سذذلم ع سذذنل ًي ه ذذيت وبينذذيو هذذو  ذذد ل واسذذهو ل وسذذعيم همتفعذذع ، 
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 لهذذًي  ونذذه   ذذيمة  ذذو هذذز   كذذ لم   لون ذذع هةذذممة هذذع ز ذذت واقيذذو أل ز ذذت 
 .وافلل واسلدونا أل ز ت واسهسم 

واذدكيج  ا  لحا سلم ع تتلحم ةه يت ة  مة هو كذ لم وبذنذيم لوب قذيم لكذ
هال واك لم لهزكهذي  يانسذ ع واالزهذع هذو ااخ ح هةو انكيء هصنع اتةم م ...

ز ت واقيو أل ز ت وافلل واسلدونا أل ز ت واسهسم واهتذلحمة ه ل ذًي لتعي ذمل 
 . عيم واسهو ا نت  اد ني  د ل واسهو 

س ، لأو ةذذذغ  ذذذد ل .ل/  2/ حذذذإاو  لهنذذذي أو ةذذذغ واكذذذ م واطذذذيم ال  تعذذذدى 
 .واعهل ع  س اعلهني هدى وبم يح هو هال.ل/  5/ واسهو ال  قل  و 

او اذذم نسذذتفد هذذو واكذذ م واطذذيم اصذذنع  ذذد ل واسذذهو حذذ ةو والسذذتفيدة هنذذه  لو 
اصذذنع واصذذي لو   ذذ  تكذذمي  ل ذذه ألاًل  هل ذذع نصذذ  تةم ذذم أي حقذذي إلزواذذع 

ثذذم اكذذموء  هل ذذع واتصذذ و . وا هلضذذع وا ذذمة هنذذه ل ياتذذياا واكذذلو و لواذذملو ح 
 .   ل ه 
 :صنع صابون بديل الغار  - 1 

هتلحم حا واسلق  يسم صي لو ذيم  لو هي هل اال   يمة ةل واصي لو وا
 ذذذو صذذذي لو ز ذذذت كفذذذت واز تذذذلو لهذذذل واز ذذذت واهسذذذتطمج  لوسذذذيع واهذذذا  يت 
واعضل ع هو  قي ي واز تلو  عد اكموء  هل ع واعصم  ل ه لهنيك  ذدة هعيهذل 

 . يميلس لواالاو ع ل لو إلنتيج هاو واز ت 
غيم أل نس ع ول لع هو ز ذت ل ه  يم وا ل ند تص  و هاو واز ت  ضي  

ل نذذذد كفيحذذذه تصذذذ ح واي قذذذع واطيمك ذذذع صذذذفموء   نهذذذي %  5واغذذذيم ال تتعذذذدى  
 .ت قة وادوطل ع طضموء بنهي ام تالهس وانلم لواهلوء 

لةث مًو هو صي لو واغيم هاو هصذنلع  يذمق  دو  ذع لم هذي هذل ذ ذم ةيهذل 
 .يء  صنعه وانض  أل م هي   تلي  لة  صة لألسيخ لذ مهي اعدم وال تن

 ةهذو تقل ذذد هذاو واصذذي لو  صذذي لو أحضذل هنذذه لااذذك  صذنع صذذي لو هذذو 
أكلد أنلوع واز لت ةطل يع هو ز ت كلز واهند لز ت واقيذو لواكذ م لوا ذيام 

ةغ  هو هذيدة  1يو هو واصي لو  1و  ضي  اةل ل عد اتهيم  هل ع واتص   
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هنيسذو ة م تيت وا د دي  لة كةل ه للل ل يم واغيم أل أي  يذم آطذم 
سذذذ ت كذذذةل صذذذي لو تل عذذذد ت م ذذذد واصذذذي لو لتقي عذذذه نذذذمى أو واقيعذذذع وذذذد وة

واغذذيم   ذذ  تةذذلو حذذا واطذذيمج صذذفموء  ك كذذ ع والذذلو لحذذا واذذدوطل طضذذموء 
حذإاو  لهنذي  .لااك اتوةسد هيدة ة م تيت وا د دي ااة ة م تيت وا د د سي  يً 

س   نهذذي .ل/  3/ أو أ سذذو أنذذلوع واصذذي لو   ذذيع واة لذذل ذذذموم هنذذه  سذذعم  
س اعلهنذذي هذذو .ل 4.5أمدأ أنذذلوع صذذي لو ذذذيم  لذذو   ذذيع واةذذغ هنذذه  سذذعم 

 .ااك هدى وبم يح هو هال واعهل ع 
 :زيت دودة الحرير  - 1

وادلدة  عد  ذل واكذمنقع لهذا تكذةل تقم  ذًي لزو واكذمنقع واةيهلذع ت ذلي هذي 
ز ذذت ال موذذم  ذذلدي همتفذذع  صذذلح بو  ةذذلو ز ذذت دهذذيو % 27ال  قذذل  ذذو 

 .ك د 
ل هةو وستطموج هاو واز ت  لوسيع واهذا  يت ل  ذيع واةذغ هنذه  هذي ال  قذل 

 لهًي  وو دلدة وا م م تمهة طيمج واهعهل  عذد  ذل . ي  يا ًي .ل/  3/  و 
 ذملت و % 45واكمنقع ، لوا ذيوا هذو واذدلدة  عذد وسذتطموج واز ذت هنهذي   ذلي 
طياذع أل واةسذذ ع اذااك  صذلح وا ذيوا اتغا ذذع واذدلوكو لوبسذهيك  عذذد طليذه  يان

لومتفذذذيع نسذذذ ع وا ذذذملت و ح ذذه  كعلذذذه حذذذا وي هذذذع واهذذذلود واعلف ذذذع . أل ذ ذذم ااذذذك 
 .وبلاة الدلوكو لوبسهيك 

دلدة  م ذذم هذذو يذذو  51يذذو  م ذذم ، أي  111لتنذذت  سذذلم ع أةثذذم هذذو 
أاذ  ا ذمة  31يو ز ت ثهنهي أةثم هذو  11 لة وبول تعية هي ال  قل  و 

هو وادلدة  عذد وسذتطموج واز ذت   ذ   هةذو أو سلم ع  ضي  اا هي هي  ت قة 
 .س اليو والو د .ل/  21/   يع واةغ هنه  وةثم هو 

 :طحن العظام وفحم العظام  - 9
 تكهذذع حذذا سذذلم ع  كذذموت وبينذذيو حذذا واعذذيم هذذو واع ذذيم واتذذا  هةذذو أو 

 .تغلة إلنتيج دهو الع يم 
أل  تف  هذذه   ثذذم  سذذتفيد هذذو وا ذذيوا اهذذي  ي نذذه ني هذذًي ةعلذذ  ك ذذد الذذدلوكو
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إلنتذذيج ح ذذم واع ذذيم واهيلذذلو اعهل ذذيت تةم ذذم واسذذةم لواز ذذلت لذ ذذم ااذذك ، 
 .ةهي  هةو والستفيدة هنه  إنتيج واغموء وا  لونا ال والستعهيالت واةث مة 

 :صناعة الصابون من مخلفات زيت البيت والمطاعم  - 1
لو ال  ذذد أنذذه حذذا   ذذت ةذذل هنذذي  تكهذذع سذذنل ًي ةه ذذع ال  ذذوس  هذذي هذذو دهذذ

لةذذذااك هذذذو .. لز ذذذلت واقلذذذا ل ذذذلووا واذذذدهو حذذذا واصذذذ لو لهذذذو وبةذذذل ااذذذخ 
ةذغ  له ذًي حذا 51واهيي م هثل دهو وادكيج وااي  هةو كهع هي ال  قل  ذو 

 هذذذذو تمهذذذذة  ذذذذدلو حي ذذذذدة   ذذذذ   هةذذذذو كهعهذذذذي لصذذذذنع واصذذذذي لو هنهذذذذي أل 
 .تةم مهي لوستعهياهي حا وايعيم 

 :دهن نوى المشمش والدراق والكرز   - 7 
يو هذو نذلى  15كهع حا كمةيت واةلنسملة حا سلم ع هي ال  قل  و  ت

واهكذذهو لواذذدموق لواةذذمز واذذاي  هةذذو والسذذتفيدة هنذذه  إنتذذيج واسذذهو واذذاي اذذه 
  –وسذذتعهيالت ةث ذذمة صذذ دالن ع لصذذني  ع طيصذذع حذذا صذذني ع هذذلود واتكه ذذل 

. لأهههذذذذي لمنذذذذ و وب ا ذذذذع ة ذذذذد ل از ذذذذت والذذذذلز   -ل عذذذذض أنذذذذلوع واذذذذلمن و 
يذذذو  111إل صذذذي  يت  تذذذلحم هذذذو ز ذذذت  ذذذامة واهكذذذهو سذذذنل ًي هذذذو ح سذذذو و

 .دهو %  51 – 41لت لي هو 
 :والجدول التالي يبين مدى التقارب الكبير بين دهن اللوز ودهن المشمش 

 
 دهن المشمش دهن اللوز 

 211 212 موم واتص  و
 113 99 موم وا لد

 1.41645 1.41644 م 252وم نع والنةسيم  ند 
 1.9151 1.9181 م 152 ند  واةثيحع

 
 :زيت بذر العصفر  –زيت بذر العنب  –زيت بذر البندورة  - 60

 تكهذذذع حذذذا سذذذلم ع ةذذذااك  كذذذموت وبينذذذيو هذذذو هذذذال وا ذذذالم هذذذو هعيهذذذل 
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 411     تكهع سنل ًي هي ال  قل  و  .واةلنسملة لهعيصم واعنو لذ مهي 
-21مة يذذو  ذذالم  نذذدل  211ل  ..ز ذذت % 15-11يذذو  ذذالم  نذذو ت ذذلي 

ةذل هذال وا ذالم .ز ذت % 18-15يو  الم  صذفم  211ل .. ز ت % 22
ةهذذي أنهذذي هذذيدة ألا ذذع اصذذني يت ز ت ذذع ةث ذذمة . اهذذي وسذذتعهيالت ز ذذت واز تذذلو 

 .أطمى ل هتيز ز ت  ام واعنو  ونه   تمق  دلو دطيو أل مو  ع 
 

 :زيت بذر الفجل األحمر  -66
يت  ال اذذذذلو أصذذذذفم لواز ذذذذت وانذذذذ%  51 – 45  ذذذذلي هذذذذو واز ذذذذت  نسذذذذ ع 
ل ستعهل حا واص و الست ضيم وسلد واةم لو . ه هم   تمق  لهو هدطو 

 .واالزم اصني ع وا  م واص نا 
 :زيت دوار الشمس  - 62

 % . 42 – 35  لي نس ع هو واز ت   و 
 .ل هتيز هاو واز ت  إهةين ع أةله ن  ًي ةز ت واز تلو 

 . 133 - 119ةهي أنه  هتيز  يمتفيع واموم وا لدي اه 
لة ذذد ل از ذذت واةتذذيو حذذا صذذني ع واز ذذلت . اذذااك  هةذذو وسذذتعهياه اليعذذيم 
 .واكيحع واالزهع اعهل يت وادهيو 

 ( :فستق العبيد ) الفول السوداني  -63
يذو سذنل ًي  كذةل ذ ذم صذياح التصذد م  311تتلحم حا سذلم ع أةثذم هذو 

يذذذو اذذذااك تعصذذذم هذذذال واةه ذذذع حذذذا هعيهذذذل ز ذذذلت  لذذذو لتهذذذزج هذذذع ز ذذذت واق
 .لواةس ع وانيتكع تطلي أ ضًي هع ةس ع  امة واقيو أل ت يع ال دهي 

لز ت وافلل واسلدونا هل أحضل أنلوع واز لت واتا تطلذي  ياكذ م إلنتذيج 
أهذذي واةسذذ ع وانيتكذذع  هةذذو والسذذتفيدة هنهذذي  ت ضذذ م نذذلع  .واسذذهو واصذذني ا 

 ذذذذامة هذذذذو واي  نذذذذع  ذذذذداًل  ذذذذو ي  نذذذذع واسهسذذذذم التكذذذذي ه واة  ذذذذم  ذذذذ و تمة  ذذذذا 
 : واسهسم لوافلل واسلدونا ةهي   دل هو واكدلل واتياا 

 واسهسم  وافلل واسلدونا  
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 55-51 51-35 %واز ت 
 22 28-27 %  أا له و

 5 7 % سةم لصهلغ
 7 11 % ميل ع

 11 13  % نكيء لسل للز
 

 :أسترة الحموض العضوية إلنتاج الزيوت والدهون  -64
ع واكلسذذذم و ت ذذذت ضذذذغي هذذذنطفض  هةذذذو أسذذذتمة وا هذذذلض واعضذذذل ع هذذذ

إلنتذذيج واز ذذلت لااذذك  لكذذلد ألةسذذ د واتلت ذذيء ةعيهذذل هسذذي د لهذذو أهذذم ااذذك 
 هذذلض  ذذمة لت ل لذذه ااذذة %  61أسذذتمة ز ذذت واكفذذت واسذذلمي واذذاي   ذذلي 

 .ز ت ز تلو ك د اغةل  عد تةم مل لوهتصيو النه 
 :صناعة الصابون السائل والشامبو  -61

 :هةو أو  ةلني أ د ثالثع أنلوع واصي لو واسي ل لواكيه ل  
صي لو  لتيس لها ، لتضي  ااة هذاو واصذي لو ةه ذع هذو واهذلود  - 1

: اوت واتذوث م وا هضذا اهعيداذذع وبثذم واقلذلي الصذذي لو    ذ   ةذذلو 
PH  7 - 6.6 هنه   دلد %  11اه للل . 

هثل حلسذفيت أ ذيدي أل ثنذي ا وا لتيسذ لم ااو ةذيو واهقصذلد انتذيج كذيه ل 
 .ك الكعم واكي   ادهنا ل ضي   هض وبلا الكعم و

واهلذذذح واصذذذلد لها الة ذذذلالت وادهن ذذذع السذذذلفنع واتذذذا ت ذذذلي  لذذذذة  - 2
 .امة ةم لو هثل صلد لم الم ل وت مسلفيت  12وبول 

واهلذذذح واصذذذلد لها اسذذذلفلنيت ه ذذذدملةم لنيت وا لق ذذذع واتذذذا ت ذذذلي  - 3
لها هثل دل دلس ل  نز و     واهلذح واصذلد .سلسع هفتل ع يل لع 

 .اهي هل صلد لم سلفلنيت دل دلس ل  نز و 
 :صناعة مسحوق الجلي  -61

هس لق واكلا هل   ذيمة  ذو أي هذيدة  يةذع هذع واصذي لو أل واهن فذيت 
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 :واصني  ع لأكهم تمة  ع اه
 % .  75        أل ألةس د واس ل س ، أل  لدمة وامطيم  –مهل 

 % .    5                   صي لو أل هن فيت صني ع 
 % .   9        لاا حلسفيت أل تمى  لاا حلسفيت واصلد لم 

 % .  11            ح هيت واصلد لم
 % .  1 -1.5                يم 

 :والتنظيف ( الرايد ) مسحوق الغسيل  -69
 : هل هز   هو 

 .هن فيت صني  ع هثل وادلدلس ل  نز و صلد لم سلفلنيت %  33
 .اصلد لم تمي  لاا حلسفيت و%  33
 .ة م تيت واصلد لم %  33

 . يم  %        1
 .المجموع %   600

 :مسحوق التبييض  - 61
م لموت لوا  ذذم ةم لنذذيت لوا  ذذم  هذذل أي هذذيدة هذذو طلوصذذهي وات  ذذ ض ةذذيا 

لتكذذذذذتمي لزومة واتهذذذذذل و ح ذذذذذه . ااذذذذذخ ل ذذذذذيدة تسذذذذذتعهل وا  م ذذذذذلموت ...سذذذذذلفيت 
 :واهلوصفيت واتيا ع 

 % . 8وافعيل  و  ال تقل نس ع وبةسك و -1
 . سهح  إدطيل ة م تيت واصلد لم لثيا  حلسفيت واصلد لم  -2

 . 11 - 8هو % 1اه للل  PHواذ  -3

 % .7واميل ع ال تز د  و  -4

 :الصابون الطافي  -  67
واهمذذذذلو وسذذذتعهيل واصذذذي لو  و عذذذد ونتكذذذيم وا هيهذذذيت وا د ثذذذع صذذذيم هذذذ

 .واصيحا بنه ال  غمق حا هيء وا ين ل   و والست هيم 
م ذذذلموت ااذذذة واصذذذي لو   إضذذذيحع ه لذذذلل وا .. ل صذذذنع واصذذذي لو وايذذذيحا 
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ح يلذذق وبلةسذذك و واذذاي  سذذ و .  ذذ و والنتهذذيء هذذو  هل ذذع تصذذ  و واز ذذت 
ونتفذذيخ واصذذي لو لز ذذيدة  كهذذه ههذذي  كعذذل ةثيحتذذه أوذذل هذذو واهذذيء اذذااك  يفذذل 

 . لة سيح واهيء 
 
 
 
 

 :صناعة العطور خواطر في  –ثانيًا 
 :وت العطرية الطبيعية استخراج الزي -آ
 :وزيت اليانسون  –وزيت الشمرة  –زيت الكرواة  - 6

اهذذال واز ذذلت وسذذتعهيالت ي  ذذع هيهذذع هذذو أهههذذي أنهذذي هذذدمة ال ل ذذو اذذااك 
 .تدطل حا صني ع وبدل ع واهدمة ا ل و وبم 

ةهي أنهي تسي د  لة سذم ع ونقيذيع دم وايهذ  لواذلالدة اذدى وانسذيء اذااك 
وااي هل هسذ لق  ذالم ( واهغلا ) اعم  ع ةيحع  ند والالدة  سقة حا وا الد و

 .هذذال وان يتذذيت حذذا واهذذيء واغذذياا واهضذذي  اا ذذه واهةسذذموت ةياللز ذذيت لذ مهذذي 
. ةهذذذي أو هذذذال واز ذذذلت تذذذدطل حذذذا صذذذني ع واهم  ذذذيت لواسذذذةيةم  نسذذذ ع ة  ذذذمة 

لتتذذلحم هذذال وا ذذالم حذذا سذذلم ع لتصذذدم الطذذيمج ،   نهذذي هذذو واههةذذو تصذذد م 
 .واتقي م  يا طيم أل  يالستطموج  ياها  يت واعصم أل ي وانيتكع  و ز لته

هنذذيك  عذذض ةصذذينع واطهذذلم حذذا سذذلم ع تسذذتطمج ز ذذت وا ينسذذلو  يذذمق 
هذذذو لزو %  2 دو  ذذذع كذذذدًو ال   ذذذ  ال تتكذذذيلز نسذذذ ع واز ذذذت واهسذذذتطمج  ذذذو 

  نهذذذي  يسذذذتعهيل واهذذذا  يت أل والسذذذتطموج  يم قذذذع واكذذذم   يا طذذذيم  .وا ذذذالم 
 % . 8وانس ع بةثم هو   هةو محع

 :زيت الالفند  - 2
هل هو أهم واز لت واعيم ع واتا تدطل حذا صذني ع ةيحذع أنذلوع واةلالن ذي 

لز ذذذت واالحنذذذد واعيذذذمي  سذذذتطمج هذذذو  ذذذالم لألموق لأذصذذذيو ن ذذذيت واالحنذذذد  .
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لوذذد أث تذذت واتكذذيمو نكذذيح زمو ذذع . لتعت ذذم حمنسذذي أة ذذم هصذذدم اهذذاو واز ذذت 
 .و وستغالاه  كةل تكيمي ك د واالحند حا سلم ع ل هة

 :وعطر الزعتر  –عطر النعناع  - 3
لطيصذذع حذذا تهد ذذع . اهذذا و واعيذذم و حلو ذذد لوسذذتعهيالت ي  ذذع ة  ذذمة كذذدًو 

 .واكهيز واتنفسا لتلس ع  ل صالت واتنفس 
 .ةهي أو اههي وستعهيالت ذاو  ع حا صني ع واهم  يت لواسةيةم 

 :صناعة العطور الصناعية  –ب 
واصني  ع هي ها اال وسذت موت وا هذلض واعضذل ع هذع واة ذلالت واعيلم 

 .لتستعهل هال واعيلم ةهةس يت اليعم أل المو  ع 
 .حهو وكهم أنلوع واعيلم واصني  ع واهةس ع اليعم 

 

 الـــرائحة اســـم المركب
 حلوةه اي فع وس تيت واه ت ل -1
 وبنينيس   لت موت واه ت ل واعيد ع -2
 = حلمهيت وال ت ل -3
 واطلخ واهتطهم لمهيت وا مل  ل وان يهاح -4
 = = طالت وبه ل -5
 واتفيح   لت موت واه ت ل واهكي هع -6
 = حلمهيت واهةس ل  -7
 واز  و وبسلد حلمهيت وبه ل واهكي ه -8
 وا يسه و واكد د حلمهيت وا نز ل  -9

  سل وان ل تيت ه ت ل واف ن ل وس -11
 زهم  مي حلمهيت و ت ل واف ن ل  -11
 زهم وا متقيل  وس تيت واللةت ل -12
 = = حلمهيت واللةت ل  -13
 واهكهو ه لب  لت موت و -14
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 واه عع حلمهيت واس نيه ل -15
 واقمحع حلمهيت ح ن ل وا مل  ل -16
 واكيمد ن ي -وازن ق حلمهيت ح ن ل واكل ةلز -17
 وازن ق –واز زحلو  حلمهيت واللم ل -18
 واك م الم الت واه ت ل  -19
 واهلز وست يت واله ل واهكي ه  -21
 واهلز لةت لوست يت وال -21
  ت لهحيا م نيت وا -22

 methyl valerianete 
 واتفيح

 وافلوةه واطضموء =      heptylateه ت الت واه ت ل  -23
 زهم وال هلو لوا متقيل = anthranilateونتمون الت واه ت ل  -24
 وافم ز لواكل ك  =     cinnamateس نيهيت واه ت ل  -25
 وند ةينلوت وبه ل -26

 Amyl undecanoate 
 دوالم 

 ن ل واهكي ه لز حلمهيت وا -27

                              iso-

Bornyl.Formate 

 والسل  –واصنل م 

 
 :زيت الفيوزيل واستعماالته   –ج  

 تطل   و صني ع واة لل حا هعهل واة لل   هو ةل  يم أةثم هو 
يذذو هذذو ز ذذت واف لز ذذل واذذاي هذذل هذذز   هذذو واة ذذلل وا مل  لذذا واعذذيدي / 2/

لوانسذ ع واة ذمى هذل واة ذلل , لت لا واعيدي لواهكذي ه لواة لل وا  , لواهكي ه 
وبه لذذا  هكذذي هيته واطهسذذع  يإلضذذيحع ااذذة آثذذيم هذذو واة ذذلالت وبطذذمى لهذذل 

 :ل ستعهل . سي ل اه مو  ع هه زة 
 .التعم   لة  عض واز لت لنسو واهيدة وادسهع حا وا ل و  -1
  اهي مو  ع وافيةهع لتستعهل حا صني ع واسةيةم: طالت وبه ل  -2
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سذذتعهل ةهذذا و حذذا ةث ذذم هذذو واصذذني يت ةصذذني ع يذذالء وب ذذيحم تةهذذي 
 لاةم واس ل للز 

اذااك . ز ت  د م واللو مو  ته تاةم  مو  ع واعن م  : نزلوت وبه ل  -3
 . ستعهل  د اًل العن م 

    تنت  .. ت ضم هنه والست موت وبطمى هع وا هلض واعضل ع  -4
 .مو  ع كد دة هع ةل  هض كد د 

 
 :تات العطور مثب  -د 

 ضذذي  االسذذت موت واعيم ذذع  عذذض واهث تذذيت اتكعذذل مو  تهذذي أزةذذة لاتذذدلم 
 :هال وامو  ع هدة أيلل لهو أهم واهث تيت 

     لسم   مل  -1
         ز ت واصندل  -2

     واهسك واصني ا لواي  عا -3

  نزلوت وا نز ل  -4   
 :المواد الممدة للعطور   -هـ  

 : هو أهههي 
 وا موح و ز ت - 1   
 واكل سم و - 2 
 .واة لل وال ت لا  - 3 
 :صناعة الكالونيات   -و 

. واةيالن ذذذذيت هذذذذا هذذذذز   واة ذذذذلل وال ت لذذذذا هذذذذع واعيذذذذم واهنيسذذذذو لواهذذذذيء 
 .لأحضل أنلوع واةيالن يت هي ةيو واة لل واهستعهل  د م وامو  ع 

 ل هةذذو تطل صذذه هذذو مو  تذذه واتذذا هذذا   ذذيمة  ذذو  قي ذذي واة ذذلالت واعيا ذذع
 إضذيحع واةلذس وا ذا اا ذه أل هسذ لق .. لوالاده دوت لواسذ تلنيت لوا هذلض

ةم لنذذيت أل أةسذذ د واهغنز ذذلم لتمةذذه  ذذدة أ ذذيم ثذذم تمكذذ  ه اصذذني ع واعيذذلم 
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 .لواةيالن ي 
  ذذ   عهذذل ةهث ذذت المو  ذذع هذذو كهذذع ل عهذذل  ول فضذذل اضذذيحع واكل سذذم 

 . لة تيم ع واكلد هو كهع أطمى 
 
 
 
 
 
 

 : العادي والغلفاني عمليات الطلي خواطر في –ثالثًا 
 :يمق ايلا سيح واهعدو  طهسهنيك 

 يالةسذذدة لواتذذا تذذتم  ذذيدة  غهذذس واهعذذدو حذذا ل ذذيء ت ل ذذل ةهم ذذي ا  -1
ثذذم تلذذل و سذذيح ي قذذع .  ةذذلو واه لذذلل واهت لذذل ح ذذه  هذذيم  هضذذا 

 .ألةس د واهعدو واهتةلنع 
 -مواتهل ذذذذذذه  ياذذذذذذاهو لوافضذذذذذذع لوان ةذذذذذذل لواةذذذذذذمل  ) ذذذذذذيايلا واغلفذذذذذذينا  -2

 ( .لوان يس 

 ( .واتك نةل )  دهنه  عك نع طيصع تث ت  ه  يا مق  -3

 . يل ه حا هصهلم هعدو آطم  -4

 .سي قع تلل و سيح واهعدو  يبالوو وازوه ع  غ م يمق وا -5

    
 :قبل عمليات الطلي تجري على سطح المعدن عملية تنعيم   –أواًل  

م لواذذاي هذذل لهذذال واعهل ذذع تذذتم  لوسذذيع كلذذخ طكذذو ثذذم  لوسذذيع كلذذخ نذذي 
  يمة  و ويع هو واطمق تذدهو  صذي لو  سذهة صذي لو واتنعذ م ل  لذغ ثهذو 

 :لهاو واصي لو  لة  دة أنلوع . واةغ هنه أةثم هو  كم ا موت سلم ع 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 622 

 واهةذذذلنيت
 صي لو اتنع م
 سيح وان يس

% 

 صي لو اتنع م
 سيح واصلو

% 

 صي لو اتنع م
 وافضع لوااهو

% 
-  65 45 سل ةي

 81- -  أ هم ألةس د  د د
- -  25 أاله ن ي
 11 15 14 ك م

 9 15 14  هض ست يم ك
 1 2 2 ثالثا و ثينلل أه و

-  3-  كهع  موح و
 :الطلي بالنيكل  –ثانيًا 

او هلذح وان ةذل واهسذتعهل هذذل هذز   هذو  ذدة أهذذالح ت ذيع هطلليذع ت ذذت 
يت س لهةلنذذ.ل/  11/ ل  لذذغ سذذعم واةذذغ هنهذذي أةثذذم هذذو . وسذذم هلذذح وان ةذذل 
 :واهلح ها واتياا 

 كزء 12 ة م تيت وان ةل واهت للمة
 كزء 6 ة م تيت والهلن لم
 كزء 2 ةللم واصلد لم
 كزء 1  هض وا لم ك

لهذذذال واهمة ذذذيت هتذذذلحمة  ياسذذذلق  وسذذذعيم مط صذذذع هي ذذذدو ة م تذذذيت وان ةذذذل 
كذذذموء  هل ذذذع ( واالهت لذذذلم) واذذذاي  كلذذذو  كذذذةل ة م تذذذيت وان ةذذذل واالهي  ذذذع  لو 

لهذو واهعذمل  اذدى ه ذالت . م هزكذه لي نذه هذع وبهذالح وبطذمى  للمته ث
وايلذذذذا  يان ةذذذذل أنذذذذه ااو زودت  هلضذذذذع واه لذذذذلل هذذذذو كذذذذموء ذهذذذذس وبل  ذذذذع 
واهللثع  يا هض  ضذ فلو هذيدة اتعذد ل وا هلضذع لأسذعيمهي ذيا ذع  لهذي هذا 

 ( . وا لموةس )هال واهيدة سلى  لموت واصلد لم 
 :عدية الطلي باألكسدة المص  –ثالثًا  
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    تلضع واقيعع واهمود تلل نهي حذا ل ذيء ت ل ذل . لتتم  يدة اغاهن لم 
حلايذذذي  نذذذد واهصذذذذعد ل ةذذذلو والسذذذي  هضذذذذا ل فضذذذل  هذذذض واة م ذذذذت أل 
 هض واللةزوا ك ،      نيلذق وبلةسذك و  نذد واهصذعد ل تكذةل ألةسذ د 
وباهن ذذذلم ، تطذذذمج واقيعذذذع هذذذو ل ذذذيء وات ل ذذذل لتغسذذذل لتغهذذذس حذذذا  ذذذلض 

 سذذذو والذذذلو واهمذذذلو حتث ذذذت واصذذذ غع  لذذة وبةسذذذ د  كذذذةل زوهذذذا  واصذذ يغ
 .لكه ل 

حإنذذه  وةسذذدته حذذا هغيذذس ولذذلي  تلذذلو  ذذياللو وبصذذفم ألاًل . أهذذي وا د ذذد 
ثذذذم  –ثذذذم وا نفسذذذكا  –اتكذذذةل ألةسذذذ د وا د ذذذد ل يالسذذذتهموم  ت ذذذلل اغ هذذذم 

 .وبزمق 
 

الها فـي السـتعم(  أو تـزجي  سـطح المعـادن )صناعة التشينكو  –رابعًا 
 :أواني الطبخ والمدافئ والبرادات والبوتوغازات 

 :تن   واهعيدو ك دًو لتصقل لتيلة  هعكلنع ه للل واهلود واتيا ع 
 ,ياذذد ةيا ت أل واة زاةذذلمةواالهت لذذلم واي  عذذا ألةسذذ د واسذذل س وانقذذا  –أ 

واذال  أل واة ه ي ا واه ضم هو تفي ل س ل ةيت واصلد لم هع أ د وا هلض
 .  هض ةللم واهيء ضل ع ة

واتذذذذذا ت ضذذذذذم هذذذذذو واتفي ذذذذذل  ذذذذذ و هذذذذذيءوت  –أاله نذذذذذيت واصذذذذذلد لم  –و 
 .وباهن لم لهيءوت واصلد لم 

 .ةيس د واهعدن ع التلل و هع أ د وب –ج 
 عد كفي  واسيح واهدهلو      تمك ال لم واتياا ، تكلى هال واهعذيدو 

يت وباهن ذذلم   ذذ   ذذتم واتفي ذذل لتتكذذةل سذذل ة 651واهيل ذذع حذذا دمكذذع  ذذمومة 
لواصلد لم واهضي فع واتا ت ها واهعدو هو واتفي الت  عد ااذك لواتذوث موت 

 .لواعلوهل 
 

 :تلوين المعادن بلون قزح   –خامسًا 
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 .كزء هيء  511كزء ه  لاف ت واصلد لم حا  45تاوو  -1
( أل ة م تذذيت وان ذذيس )كذذزء طذذالت وامصذذيو واهتعيداذذع  15لتذذاوو  -2

كزء هيء  طلي واه للا و واسي ق و  511ا ح(  ة م تيت واتلت يء )أل 
ل وطذذا واسذذي ل وامو ذذق هنهذذي لواذذاي   ذذلي هلذذح هضذذي   اه  لسذذلف ت 
واصذذلد لم هذذع وامصذذيو أل وان ذذيس أل واتلت ذذيء  سذذو هلذذح واهعذذدو 

 .واهستعهل 

ل نذذذذد ااذذذذك نغهذذذذس واقيعذذذذع واهذذذذمود تلل نهذذذذي ح تغكذذذذيهي ي قذذذذع هذذذذو سذذذذلف ت 
اذذلوو هطتلفذذع كه لذذع  سذذو هذذيدة وامصذذيو ، ل تسذذط و هذذال واقيعذذع تتكذذةل أ

 .واقيعع نفسهي 
 

 
 :الفوسفات  رابعًا خواطر في 

 عذد  هذض وافلسذفلم واذاي  ةثذ   تستعهل وافلسفيت واطيم ات ضذ م -1
 .ااة  واتمة ز واهيللو ااك 

 سذذتعهل هذذاو وا هذذض ات ضذذ م حلسذذفيت أ ذذيدي أل ثنذذي ا أل ثالثذذا  -2
وبهذذالح اهنذذع  لتسذذتعهل هذذال .  واصذذلد لم  هفي لتذذه  ياصذذلد واةذذيلي

لةهذذيدة . تكذذة ل واقكذذمة حذذا واهموكذذل وا طيم ذذع لةهز لذذع اعسذذم واهذذيء 
 .ن فع ه

 هةذذو ت ضذذ م حلسذذفيت أ ذذيدي واصذذلد لم  تفي ذذل ه لذذلل ة م تذذيت  -3
 .واصلد لم ه يكمة هع ه للل واسل م حلسفيت 

 هةذذو ت ضذذ م همةذذو واذذدي أهلن ذذلم حلسذذفيت واذذاي تسذذتهلك سذذلم ع  -4
اصذذني ع واة ذذلل لواطه ذذمة  ذذيايم قت و يذذو  211هنذذه سذذنل ًي  ذذلواا 

 :واتيا ت و 

هذذو  هذذض وافلسذذفلم واه ضذذم هذذو وافلسذذفيت واطذذيم هذذع واةه ذذع آ ذ        
 .واالزهع هو ه للل وانكيدم وافي ض ادى هصنع واسهيد وآلزلتا 
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هو تفي ل ه للل حلسفيت ثني ا واةياس لم هع ة م تيت وبهلن لم و ذ       
 ..واهتلحم و ةسهيد 

ةذذذذذو ت ضذذذذذ م حلسذذذذذفيت ثني  ذذذذذع واةياسذذذذذ لم وا يهضذذذذذ ع هذذذذذو تفي ذذذذذل  ه -5
وافلسفيت واطيم هع  هض واة م ذت ، ل سذتعهل ثنذي ا واةياسذ لم حذا 

 .ذاوء وا  لوو لهعيك و وبسنيو 

ااو أضذذ    هذذض وآلزلت ااذذة وافلسذذفيت واطذذيم تةذذلو هطلليذذًي هذذو  -6
ل  تذذلي هذذاو واهطلذذلي  لذذة  –حلسذذفيت واةياسذذ لم لنتذذموت واةياسذذ لم 

 .افلسفلم لوان تملك و واالزه و الن يت و

وافلسذذذفيت واطذذذذيم ااذذذة سذذذهيد نتذذذذموت وبهلن ذذذيك  ذذذداًل هذذذذو  نيااو أضذذذ ف -7
اذذذذذذذدلاله ت بنتكنذذذذذذذي نذذذذذذذلع هذذذذذذذو واسذذذذذذذهيد ذنذذذذذذذا  يافلسذذذذذذذفلم واضذذذذذذذيحع 

 .لوان تملك و 

 :المبادالت الكاتيونية واألنيونية خواطر في   –خامسًا 
و ثهنهذي ال  قذل  ذو هل ذلو يذ 211لتستهلك سلم ع سنل ًي هنهي أةثم هو 

 :ا مة سلم ع هو أهههي 
 :البرموتيت  -6

لهل س ةيت واصلد لم لوالاهن لم لهل هو واهلود اوت وات يدل واةيت لنا ، 
 :، ل  ضم اهي  6 - 5ل ستعهل ازواع  سم واهيء     تتمولح   و 

 : يايم قع واكيحع  - أ

 1 لم  نسذ ع يت واصذلدةم لنل ( واةيؤلا و )لااك  صهم واةلومتز لوايفل 
    تنت  ةتلع زكيك ع لهال تتفتت ااة     يت صغ مة لتعيا   4:  2: 

 . ياهيء حتت لل ااة ةتلع   ضيء  يصفموم ل عيد تفت تهي 
 : يايم قع وامي ع   - و

لةيت واصذذذذذلد لم ااذذذذذة ه لذذذذذلل دوحذذذذذ  هذذذذذو أاله نذذذذذيت  لااذذذذذك  إضذذذذذيحع سذذذذذ
 .واصلد لم 

 :الهيدروكسي أباتيت  -2
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 . يدل وبن لنا لهل هو واهلود اوت وات 
وي لذذذذذذع الت ذذذذذذيدل هذذذذذذع أن لنذذذذذذيت أطذذذذذذمى ةذذذذذذياةللم أل  OHلهذذذذذذل   ذذذذذذلي     

  . أل ذ مهي هو واكالم واسيا ع ..واة م تيت 
 إضذذذذيحع حلسذذذذفيت واصذذذذلد لم واثينل ذذذذع ااذذذذة ه لذذذذلل هلذذذذح : ل  ضذذذذم     

هتعذذذيدل هذذذو أهذذذالح واةياسذذذ لم   ذذذ  تتمسذذذو حلسذذذفيت واةياسذذذ لم واثينل ذذذع 
 . ياهيء هةلنع واهلح وبلاا له دملةسا أ يت ت  لواتا تت لل تدم ك يً 

 
 
 
 
 
 

 : وتزيفها خواطر في اآلثار –سادسًا 
صذذذذني ع لتكذذذذيمة وآلثذذذذيم واهز فذذذذع لواهقلذذذذدة هذذذذو واصذذذذني يت لواتكذذذذيموت  او

حذذذا ةث ذذذم هذذذو واذذذدلل وبلم  ذذذع ةفمنسذذذي ل . واهكذذذهلمة حذذذا واعذذذيام سذذذم ًي ل لن ذذذًي 
 .واهز فع لواهقلدة لأاهين ي تلكد ه الت ة  مة ا  ع وآلثيم 

 :لوآلثيم واقد هع واتا  كمي تز  فهي اهي أو تةلو 
 :فضية   –أواًل  

ااخ لهال  كمي تز فهي  صنع نهلاج هو وافضع اغثم .. ةيبلونا لوانقلد 
واصذذذ  ح ثذذذم  كذذذمي دهنهذذذي  ه لذذذلل نتذذذموت وافضذذذع لتسذذذط نهي حتت لذذذل نتذذذموت 

اذذة وافضذذع  سذذو دمكذذع  سذذيح  ةوا ذذمومة ل غكذذوافضذذع ااذذة ألةسذذ د وافضذذع لو 
 .وافضع ي قع مو قع هو ألةس د وافضع وبسلد أل وافضع واسلدوء 

 :برونزيه   -ثانيًا 
لهنيك  دة يذمق اكعذل وا ملنذز واكد ذد ةونذه  ملنذز أثذمي لهنهذي واتمة ذو 

 :واتياا 
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 واطل كزء هو                    1111
 ة م تيت ن يس = 16
 هلح   مي = 32
 ةللم أهلن لم = 32
 أصفم ةملم = 31
 أهلن ي = 32

 .تغهس واقيعع حا هاو واهز   لتسطو 
او أم د وا صلل  لة  ملنز   ضي  ول اًل هذو واكموح ذت .. ثمي ذيهق ألو 

 . ااة واهز ك و واسي ق و 
 :لواتمة و واتياا  صلح أ ضًي اكعل وا ملنز ةونه  ملنز أثمي 

 
 طل كزء هو  1111

 ةللم أهلن لم  =  8
 ت وا لتيس لم وا يهض عألةسيال  =  1

  .لتعيا  واقيعع ح ه ةياه للل واسي ق 
 :زجاجية   –ثالثًا  

وازكيك ذذيت واقد هذذع تهتذذيز  موتهذذي لطفتهذذي اتلةلهذذي هذذع واتذذموو لهذذا هدحلنذذع 
واذاي  لـور المـاءفاااك تصنع ويع زكيك ع هكي هع اغثم ع لتلضع   هض 

و ثق ت أل ونةسمت  حتلصق ل ااك ت دل أثم ذع  وةلهي اغي ع أو تص ح مو قع لو 
 .أةثم 

ل ذيدة  سذذتعهل واكذهع واطذذيو  وطذا وياذذو وبسذنيو واذذاي  سذتعهله ي  ذذو 
 .وبسنيو بطا ولواو وآلثيم واقد هع لطيصع واصغ مة هنهي لويع وانقد 

 
 :زيت التربنتين والقلفونة خواطر في   –سابعًا  

غن ذع  وهثذيل تكلد حذا سذلم ع ذي ذيت واسذمل لواصذنل م حذا كه ذع واذ الد وا

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 621 

زواع وسم ا يء واككمة  كةل هثل  هتسذيلي وبضذالع  هال واغي يت  تم كق لو 
لةذل كذكمة  .سم  8 - 7مأسه اغسفل لوي دته اغ لة ليلل ضلعه   دلد 

ل لضذذع  نذذد أسذذفل ةذذل هثلذذ  ل ذذيء هث ذذت  .هثلثذذيت ح هذذي  6 - 4 ذذتم صذذنع 
 .اككمة ح س ل هو كق واككمة موتن  تسقي الل يء وحا 

هذذال واعهل ذذع ألو ذذل واصذذ   لتكهذذع حذذا آطذذمل   ذذ   تكهذذع هذذو ةذذل  لتذذتم
ةذذغ هذذو هذذاو واذذموتن  ، واذذاي  قيذذم ح نذذت  ز ذذت  3 - 2كذذكمة هذذي ال  قذذل  ذذو 

ل تطلذذ  حذذا ل ذذيء واتقي ذذم هذذيدة  .واتذذم نت و واهسذذتعهل حذذا صذذني ع واذذدهيو 
 :واتلقلنه اوت والستعهيالت واصني  ع واةث مة لواتا هنهي 

 :صي لو  حا صني ع وا_    1
فلنع  ياصلد واةيلي لصي لنهي  هزج  صذي لو واز ذلت لواذدهلو لتص و واق

 . وبطمى ح ةس ه مذيء كد د 
وآلالت  حا كد واسذ لم واصذني  ع اله مةذيت لوآلالت لةذااك ألتذيم_   2

  .لذ مهي  واهلس ق ع
 :حا صني ع دهيو وب ا ع واالهع _    3
زكت  يا لمةس لسذطنت هعذه حإنهذي لفلنع ال تالو حا واهيء لاةو ااو هقوا

تن ل ل ضي  اهاو واه للل أثنيء واغل يو ةذااك واةيهل ةذي لواصذ يغ واهنيسذو 
ح ذذالو واكه ذذع ل نذذد ت م ذذد واه لذذلل  هةذذو وسذذتعهياه ةذذدهيو سذذم ع واكفذذي  

 . لالهع اغ ا ع لواكللد 
 :حا صني ع والمن و _    4

و هزكذذت  ياقلفلنذذع حذذإو ةذذااك واةيهل ةذذي ال تذذالو حذذا ز ذذت واةتذذيو لاةذذو اا
زل أسذذذذذذالك واه ذذذذذذلالت  ذذذذذذتذذذذذذالو هعهذذذذذذي هكذذذذذذةلع واذذذذذذلمن و واهسذذذذذذتعهل حذذذذذذا 

 . ل س(  12)  ةلواه مةيت واةهم ي  ع لوااي  ز د سعم واةغ  يا ي  ل
  

 :صناعة نترات الفضة واستخراج الفضة خواطر في _  ثامنًا  
 . تستعهل نتموت وافضع صني  ًي لي   ًي 
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تسذذتعهل ةهعقذذم حذذا  عذذض واعهل ذذيت  : واي   ذذع حهذذو وسذذتعهيالتهي_    1
%  5هنهي هع %  95واكمو  ع لتصنع  لة كةل أوالم مح عع لااك  صهم 

 .لص هي حا حقلواو وله ع مح عع  oم  311ةللم وا لتيس لم  ند دمكع 
 . حا صني ع واهمو ي _    2

 هذذو  ةذذغ ثهنهذذي أةثذذم 211سذذنل ًي أةثذذم هذذو حذذا ل سذذتهلك هذذو هذذال واهذذيدة 
 .س .  ل 611 أةثم هو واةغ والو دسعم  ل س  لة أسيس 121111

لتصذنع هذال واهذيدة هذو واتفي ذل واه يكذم  ذ و وافضذع ل هذض وآلزلت ثذذم 
 . وات للم  دة هموت ال صلل  لة وا للموت وانق ع 

 : و  ذ  وست صيل وافضع هو هطلفيت أحالم لأ هيض واتصل م 
ل م   لي والتم هنه هو ذ او ه للل واه هم واهنهك حا  هل يت واتص 1

هنهذذذذي  غهذذذذس ويعذذذذع هذذذذو %  81 هةذذذذو وسذذذذتمكيع . غ هذذذذو وافضذذذذع  7ذذذذذ  5
حذذذإاو . وان ذذيس حذذا هذذذاو واه لذذلل   ذذ  تتمتذذذو وافضذذع  لذذة سذذذيح وان ذذيس 

اتذم لسذي ًي أي  111 لهت أنه  تكهذع حذا هد نذع  هذو أسذ ل  ًي أةثذم هذو 
م هذذذو ةذذذغ حضذذذع كذذذهم ًي ثهنهذذذي أةثذذذ 2غ حضذذذع أسذذذ ل  ًي أل  511 لهذذذي  عذذذيد
او صذذنع هنهذذي نتذذموت وافضذذع  .   س اذذل   عذذت ةفضذذع الصذذهم .ل 12111 لو 

 .اةيو همدلد م ح واعهل ع أةثم 
هذو %  2ذ  1ذ  او وبحذالم لواةذملت وافيسذدة لواقد هذع ت ذلي  ذلواا   2

وافضع لزنًي  هةو وستمكي هي هنهذي  غل هذي   هذض وآلزلت   ذ  تت ذلل ااذة 
 . نتموت وافضع 

وازكيج واقد م تعزل ويع وازكيكع واهللنع ال ذدهي ذ ذ حا هصنع صهم   3
يذذذو زكيكذذذي واهمو ذذذي اذذذدى  2لويذذذع واهمو ذذذي ال ذذذدهي ل تكهذذذع سذذذنل ًي أةثذذذم هذذذو 

ةذذذغ  1حضذذذع أي هذذذي  عذذذيدل %  1.5واهصذذذنع والو ذذذد ت ذذذلي هذذذي ال  قذذذل  ذذذو 
 س.س . ل(  6111) حضع ثهنهي 

ذ  NH2ذ  ةهي  هةو تمس و وافضع هو أهال هي  يستعهيل واه دموز و  4
NH2  بنه هو واعلوهل واهطتزاع واقل ع  . 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 630 

 
مخلفات مصانع تقطير وتخمير العنب خواطر في تاسعًا  ـ  

 :وصناعة الباكن بودر 
 دو هطلفذيت وا ذالم واتذا ت ذدثني  نهذي حإنذه  تطلذ   ذو واتطه ذم ملوسذو 

هذذال واملوسذذو او هذذا اال يميذذموت وا لتيسذذ لم . حذذا أسذذفل طزونذذيت واتطهذذم 
 . طيم أل هي  د ة  ةم م وايمي م وا يهض ع وا

واذذذذاي   ضذذذذم هنذذذذه  هذذذذض  وايمي ذذذذم  هعياكتذذذذه  هذذذذيءوت واةياسذذذذ لم ثذذذذم 
 .  هض واة م ت ل للمة  هض وايمي م واهكهلم هو واه للل وامو ق 

حذا صذني ع  عذض همة ذيت لهذلود واتكه ذل ةهذذي   هذض وايمي ذم ل ذدطل
وا س ي السةملز  دطل حا صني ع واسةيةم      قلم  عهل ع وات لل واهي ا 

ل عيذذا  يإلضذيحع اذااك يعذم  هضذذا السذةيةم  ذداًل هذذو . اهنذع ت لذلمل ثين ذع 
لاعذذل هذذو أهذذم وسذذتعهيالته هزكذذه هذذع ةم لنذذيت واصذذلد لم  , ك  هذذض واسذذتم 

بنذذه حذذا صذذني ع ( وا ذذيةو  ذذلدم ) وا يهضذذ ع حذذا صذذني ع  ذذلدمة واهعكنذذيت 
ع واتذا تن ذل حذا واهعكنيت ةينت تستعهل هيدة ةم لنيت واصلد لم وا يهض 

 .وا مومة هيلقع ذيز واةم لو وااي  قلم  نفخ واهعكنيت 
H2O  CO3 + CO2  +   Na2   = 2NaHO3 

 .طلفع اهي يعم ذ م هق لل تاال او هيدة ةم لنيت واصلد لم واه
 : ةهي  هةو صني ع  لدمة واهعكنيت هو هزج 

  .يد ع ذ  ةم لنيت واصلد لم وا يهض ع هع حلسفيت واةياس لم وب   1
 .ةم لنيت واصلد لم وا يهض ع هع ة م تيت وباهن لم  ألذ    2
 

 منتجات االيروزولخواطر في  عاشرًا  ـ 
وال ملزلل ةلهع تيلق  لة ةيحع واهلود واتا تع و ت ت ضذغي هذع  عذض 

لأذلذذذو واغذذذيزوت واهسذذذ لع . واغذذذيزوت واهسذذذ لع لتطذذذمج هذذذو   لتهذذذي  كذذذةل ماوا 
أل ( . . و ت لذ و  همة ذيت واةلذلم حلذلم) فم لو ي ها ذيزوت واغواهس  ع الض
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 .ذيز وا لتيو 
 واةيالن ي ذ  1

 هةذذذو صذذذنع أنذذذلوع ةث ذذذمة هذذذو واةيالن ذذذي  ذذذياملو ح واهطتلفذذذع لتع  تهذذذي ت ذذذت 
أهذذذي أو  تذذذاوو واعيذذذلم حذذذا واة ذذذلل  ذذذيدة الن ذذذيت يلحذذذا هذذذال واة. واضذذذغي 

  . لة وبول %  91تمة ز   وإل ت لا أل واة لل وال زل مل  لا 
 واة للذ  2

لواغي ذع هذو تع  تذه وسذتعهياه حذا واتعقذ م  كذةل %  95هل واة ذلل وانقذا 
 مزوز  داًل هو وستعهيل واقيو  

 ذ وادهينيت 3
لال تستعهل سلى دهينذيت واذد ةل هثذل وانتملسذل للز أل أسذ تيت واسذ للالز 

 هع واها  يت لال  هةو وستعهيل دهينيت واز ت اتفي له هع واغيز 
وب ذذ ض ذ وبسذذلد ذ وباذذلوو واكذذفيحع اذذدهيو : اذذلوو واهسذذتعهلع  لأكذهم وب

 واخ . زكيج وانلوحا لوان يموت 
 واهن فيت   -  4

ز  ذت أل  ذدلو تلطيصع االستعهيالت واةهم ي  ع لهنهي هذي  ةذلو هذع واز ذت ال
 .و تل و  لأهم هال واها  يت هل ثالثا ةللم .ز ت 

 : ذ  هث تيت واكعم   5
ح هي  يإلضيحع العيلم واطف ع ها  ذلاا ح ن ذل وا  ما ذدلو  واهيدة وبسيس ع

p   . V  .p تل و ت ذذت واضذذغي واهمتفذذع  لتصذذنع هذذال واهذذيدة هذذو والسذذ .
ل نذذدهي تذذمو هذذال واهذذيدة  لذذة واكذذعم تعيذذا ي قذذع ادنذذع طف فذذع لكذذفيحع  لذذة 
. ةذذل كد لذذع هنذذه هةلنذذع  ذذااك كذذ ةع ذ ذذم هم  ذذع تث ذذت واكذذعم حذذا هلضذذل ع 

 ةه يت ض  لع دوطل سيح ةل كعمل حتسذ و ونتفيطهذي ولذ اًل  ةهي أنهي تتسمو
لال  تطلذذ   ذذو وسذذتعهيل هذذال . ح صذذ ح واكذذعم  ذذااك أةثذذم اهعينذذًي ليلو  ذذع 

تةلو أ ع وكلم أل تل د حذا واكذعم ةهذي هذل وا ذيل هذع وبدهنذع واعيد ذع  واهيدة
 واتا تدطل واةهيا ةي أل واقلفلنع حا تةل نهي هو ود م وازهيو 
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 .واس و حا وكتهيم هال واهيدة لواملوج واة  م واتا تالو ه  ل فسم هاو
 مل  لذا  هع واة لل وال ت لذا أل وال ذزل لتلضع هال واهيدة  كةل ه للل

 . تقم  ًي %  11 نس ع 
 :واه  دوت وا كم ع   -  6

مو      ت كذذذةل أسذذذذيلوني واهنزا ذذذذع ةهذذذي أهةذذذذو وسذذذتعهيل واه  ذذذذدوت وا كذذذم ع
ل ماوا  تذذلزع  كذذةل ةوت حذذا وا  ذذلت لواهنذذيزل  كذذاذذمو هذذال واه  ذذد( سذذ مي ) 

لأةثذذذذذم واه  ذذذذذدوت واهسذذذذذتعهلع حذذذذذا هذذذذذاو  .هنيسذذذذذو لك ذذذذذدًو حذذذذذا هذذذذذلوء واغذذذذذم  
ا  يت وا تملا ذذع هذذع وسذذتعهيل ذذذيز هذذت حذذا وا.د.د واهضذذهيم هذذل ه لذذلل واذذذ 
ل ذذيدة تضذذي   عذذض واعيذذلم الهذذز   اكعذذل مو  ذذع . وا لتذذيو ةغذذيز ضذذيذي 

كذذعيل وانذذيم واه  ذذد  ذذ و مكذذ ه اي فذذع لهق ل  اذذع انهذذي ننصذذح  عذذدم واتذذدط و لو 
 . أثنيء ل ع د مكح ل خ واه  د طلحًي هو  دل  ونفكيم أل وكتعيل 

 خواطر متفرقة –أحد عشر 
 : الترابة الحلبية  - أ

لتسذتعهل اعذدة  :ها هز   هذو سذل ةيت وا لتيسذ لم لوباهن ذلم واهضذي فع 
 :أذموض 
كل  د اًل  ذو  ي نهي ي نًي ني هًي  هةو وستعهياهي ةهلود   -1

ةهي أنهي تهتيز  نهذي  – لدمة واتلك لطيصع حا صني ع واه  دوت وازمو  ع 
 . مطو سعمهي لو تلو هي  لة هلود الصقع 

 :وست صيل واكو هنهي  -2

لااذذذذك  تةل سذذذذهي الذذذذتطلو هذذذذو واهذذذذلود واعضذذذذل ع لت ذذذذلل هذذذذي ت ل ذذذذه هذذذذو 
 ذد ثذم تعذيا    هذض واة م ذت  ل ذيء هؤصذد هذو وا د. ةم لنيت ااة ألةسذ د 

حتتةلو ة م تيت وباهن لم وااي  ن ذل  . 121ه يو  يامصيو  تة وادمكع 
  ثذلتة.  و واموسذو  ل مكذح  ثم  فصل واه للل واههدد .ل مسو واس ل س 

 .ة م تيت وباهن لم  ة للم اوامكي ع 
يو سنل ًي هو هذال واهذيدة ثهنهذي أةثذم هذو  4111لتستهلك سلم ع  لواا 
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 :لة واكةل واتياا هل لو ا مة سلم ع هلز ع   4
 .يو حا هصيحا واه يل الهدو لواهصينع   3111
يو حا أ هيل وإليفذيء   ذ  تةذلو ة م تذيت وباهن ذلم أ ذد  1111

 .هةلنيت واسي ل وامذلي 
يذذذو حذذذا هصذذذينع وانسذذذ   بو هذذذيءوت والاهن ذذذلم تسذذذي د حذذذا تث  ذذذت  111

 .واص يذيت  لة وبوكع  يم قع وا مةع 
 : س حا ةث م هو واصني يت ل ستفيد هو ألةس د واس ل

 .ةهلود  كل حا صني ع هس لق واكلا  -1
  . يةع حا صني ع صي لو تنع م سيلح واهعيدو و ل وايلا  ةهيدة -2

 .ةهيدة أسيس ع حا صني ع تزك   سيح واهعيدو  -3

 حا صني ع واسل ةيكل واهستعهلع اتغل   وا  لو هو أكل وازمو ع  -4

ــــر الخشــــبية ت  –ب   تحمــــل الحمــــوض لجعــــل ســــطح طــــاوالت المختب
 :والقلويات القوية 

 :تدهو همت و  لوسيع حمكية  ياه للل واتياا لهل سيطو 
 كزء 4  ة م تيت وا د د

 = 4  وان يس  ة م تيت
 = 8    مهنكنيت وا لتيس لم

 = 111    هيء 
 :ل عد كفيحهي تيلة ةااك همت و  ياه للل واتياا 

 كزء 12   وت ل و 
 = 18   هض ةللم واهيء

 = 111         هيء
 .ل عد كفيحهي تيلة  ز ت واةتيو واطيم واهطف   ياتم نت و 

أو بنــاء خزانــات للحمــوض   –حمايــة االســمنت ضــد الحمــوض   –ج  
 :من االسمنت 
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ل ةيت واصذذذلد لم  تذذذة  تهذذذزج  ذذذلدمة والس سذذذتلس هذذذع ه لذذذلل ةث ذذذ  اسذذذ
ل ةيت واصذذذذلد لم ولل ذذذذع وذذذذدم  ل كذذذذو كعذذذذل سذذذذ .تصذذذذ ح  كذذذذةل  ك نذذذذع 

ل نذذد والسذذتعهيل تطفذذ   .ت فذذ  هذذال واع نذذع حذذا ل ذذيء هغلذذق ل . وإلهةذذيو 
ل ةيت واصذذذلد لم واهطفذذذ  ل ذذذدهو  هذذذي هذذذمة أل  هذذذال واعك نذذذع  ه لذذذلل سذذذ

 .همت و أل أةثم واسيح واهمود  هي ته 
 .ل هةو وستعهيل هاو واه للل ا هي ع وا الي 

 :قطران المرهم األسود   -د 
 طيو هع وافيزوا و لفو هسواهمهم وبسلد هل   يمة  و هز   ويمونا 

 )     هو هعياكع وإلسذفلت واي  عذا واطذيمواهسلفو ل  ضم هاو واقيموو 
  هذض واة م ذت واةث ذ  (  ةيإلسفلت وانيت  هو ك ل  كمي ومو د م واذزلم

 .ثم تعد ل وانيت   ه للل هيءوت وبهلن لم , 
  هلهذذذاو واهمةذذذو وانذذذيت   ذذذدطل حذذذا  هل ذذذيت صذذذ دالن ع  د ذذذدة هنهذذذي هزكذذذ

 .فيزا و النتيج واهمهم وبسلد  يا
س لتسذتهلك هعيهذل .ل/  21/ ل  لغ سعم واةذغ هذو هذاو واقيذموو واطذيتم 

 .يو سنل ًي /  1/ وبدل ع هنه هي ال  قل  و 
 :كبريتات النحاس   ـ  هـ

تتطل   و صني ع صهم وان يس حا ةذل هذو  هذو ل لذو ةه ذع ت لذغ 
ز   هذذو أةسذذ د وان ذذيس لهذذا هذذالتوبــان  يذذو سذذنل ًي هذذو هذذيدة 4 - 3 ذذلواا 

ح نقذذع هذذاو واتل ذذيو   هذذض واة م ذذت ل تذذمك هذذدة  .وب ذذيدي لواثنذذي ا واتةذذيحؤ 
 .هو وازهو ا تم واتفي ل لتنت  هيدة ة م تيت وان يس 

ل تذذذمك . ثذذذم ت ذذذل واة م تذذذيت واهتةلنذذذع  لذذذة واسذذذيطو  ه لذذذلل ةث ذذذ  اهذذذي 
 .ي  ع حتت للم هيدة ة م تيت وان يس واه. ا  مد 

أو سذذعم واةذذغ هذذو واتل ذذيو دلو وال ذذمة سذذلم ع لأنذذه  ذذزدود لزنذذه حذذإاو  لهنذذي 
س .ل 2.25 هيء وات للم ل  يع واةغ هو ة م تيت وان يس  ه لغ ال  قذل  ذو 

 . لهني هدى وام ح هو هال واعهل ع 
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 :انتاج خبز يبقى طازجًا عدة أيام   -و 
وانةذذذلو وصذذذيالح أيلذذذق  لذذذة وا ذذذيالت واتذذذا  ت ذذذلل ح هذذذي وانكذذذيء ااذذذة 

 .أول ال ينًي  صلمة
 هملم والوت ااو  هذم أنذه   ذد  تغ  ذم  شم الخبزعلتفسم هال وا يهمة 

أسيسذا حذا تمة  تذه ح عذد أو  ةذلو ييزكذًي يم ذًي  صذ ح كيحذًي  ي سذًي لال تعذذزى 
هال وا يهمة حقي ااة كفي  واط ذز بو واتسذط و ل ذدل ةفذ اًل  ذوو  ع ذدل ااذة 

للةذذذلز لواكل سذذذم و لوا ذذذلموةس لوذذذد لكذذذد أو وافلسذذذفيت لواك . ياتذذذه وبلاذذذة 
واده لد تكعذل  أو اضيحع والس ت  لود لكد .تؤطم أل تهنع  دل  وانةلو 

ةهي لكذد أو واكلذلت و  لعذو دلمًو هيهذًي حذا . أ يم  5واط ز   قة يم ًي ييزكًي 
هنذذع وانةذذلو حقذذد لكذذد أو اضذذيحع واكلذذلت و  سذذي د  لذذة  قذذيء واط ذذز ييزكذذًي 

 . دة أ يم 
 :اد االصقة انتاج المو   -ز 
هذذزج وانكذذيء  لذذة وا ذذيمد  ه لذذلل واصذذلد واةذذيلي  كعذذل وانكذذيء ال    - 1

ازلكذذذع همتفعذذذع لوذذذلة اصذذذق ة  ذذذم تفذذذلق هي ذذذلخ وانكذذذيء لاذذذااك  سذذذتعهل حذذذا 
: لت ذذذذيع ت ذذذذت أسذذذذهيء تكيم ذذذذع هطتلفذذذذع . صذذذذني ع واذذذذلمق بذذذذذموض والصذذذذق 

 .وال موت و   -  واكملسلا و  –  واةللد و
يل لع هع ةلذلم واةياسذ لم  ت ذلل ااذة هذيدة او  ذع  غلا وانكيء هدة   - 2

 .غ ع لهيييع واقلوم هاال أنه  يات م د  ت لل ااة هيدة ص
ل نذذذت  . ل ذذؤثم ةلذذذلم واتلت ذذذيء لواهغنز ذذذلم تذذيث مًو هكذذذي هًي اةلذذذلم واةياسذذذ لم 

ذلا وانكيء هع هال واهلود وا صلل  لة هعيك و اوت ودمة ة  ذمة  لذة  د ن
 .ااك صني  ًي والصق لود وستف د هو 

هو أهذم واهذلود واالصذقع هذل هذي  سذهة  ياد ةلسذهنت لهذل   ذيمة  ذو  -3
هاو ذذع أني  ذذو هذذو وباهن ذذلم هع ذذو  هذذاوو طذذالت واسذذل للز أل نتذذموت واسذذل للز 

اتلصذذذذ ق واطكذذذذو لوا لمسذذذذالو هذذذذال واهذذذذيدة سذذذذتعهل تل  .حذذذذا طذذذذالت وال ت ذذذذل 
 .لوازكيج لوا د د 
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 :مستعملة إعادة تكرير زيوت التزييت ال  –ح  
او ز ذذت واتز  ذذت  ذذ و وسذذتعهياه لحسذذيدل  ةذذلو وسذذم هنذذه وذذد تفةذذك هت ذذلاًل 

ةهذي أنذه  ةذلو هكذل ًي  وةيسذ د واهعذيدو واتذا أاو هذي  ذ و وسذتعهياه . الةم ذلو 
 . يإلضيحع آلثيم هو واهيء لذ مل هو واكلو و , حا واه مةيت لوآلالت 
واذاي  هذتو هنذه   هعياكتذه   هذض واة م ذت واةث ذ  لتكمي  هل ع تةم م 

 . واهيء ل كةل ة م تيت واهعيدو واهن لع 
 . تمك واهز   ا مود ل فصل هنه ه للل  هض واة م ت لواكلو و 

ل مكذح   ذ   ذتم واذتطلو هذو .  عد ااك تضي  تمو ع واتصذف ع واقيصذمة 
و ةينذت . اموت واةم لو لواللو واقيتم  ح ص ح صيا ًي االستعهيل هذمة ثين ذع لو 

 .تغ م  هي ةينت  ل ه سي قًي و ل والستعهيل دمكع ازلكته ت
 

 : زليقإنتاج وصنع شحوم الت  -ط 
أل  هةذو وسذتعهيل ز ذت ,  هةو والسذتفيدة هذو واز ذت واسذي ق   عذد تةم ذمل 

 . واتزا قنقا كد د اصنع ك لم 
هذذذع     ذذذيت أل  قي ذذذي  115-111لااذذذك  تسذذذط و هذذذاو واز ذذذت  نذذذد دمكذذذع 

 .د واه للل  ت لل ااة هيدة واك م  م  ل ند . أة يس وا لاا وت ل و 
لواقلفلنذذع امحذذع   –لواعلةذذع واطذذيم    –ةهذذي  هةذذو وسذذتعهيل كذذهع وا ذذموح و  
 .دمكع ونصهيم واز ت لت ل له ااة ك م 

نتاج اآلجار   –ي    :االستفادة من الطحالب البحرية وا 
لاذذذ س انذذذي حذذذا طتذذذيم هذذذال واه يضذذذمة اال أو نن ذذذه االسذذذتفيدة هذذذو كذذذلوي ني 

ع إلنتيج ةث ذم هذو وبهذالح لواهعذيدو لوبسذهيك لذ مهذي واتذا ال  طفذة والوسع
و ةني ن و أو ننلل  كاء هو واتفصذ ل  ذلل واي ياذو .  لة  يل انسيو  لو 

 .وا  م ع 
حلقذذذد وسذذذتطدم وإلنسذذذيو وب كذذذيو وا  م ذذذع ةغذذذاوء هذذذو وذذذد م واعصذذذلم ةهذذذي 

يو حفذا كذذزم هذيلوي تكفذذ  وب كذذ. وسذتطدهت حذذا وايذو لةسذذهيد الن يتذذيت 
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 .وا  م ع لتدطل حا  هل وبيعهع واكع  ع 
هسذذذذتطلو هذذذذو وب كذذذذيو وا  م ذذذذع أهةذذذذو ا نسذذذذيو  ل لةذذذذيو وآلكذذذذيم أل 

لهذذذذذي اذذذذ س  لهذذذذذيء وب  ذذذذيء أو أدطلذذذذلو وآلكذذذذذيم حذذذذا  لذذذذذم  .وا صذذذذلل  ل ذذذذه 
 . وا ةتم لالك ي 

ةهي  ستطلو هو  عض وب كيو لواي ياو وا  م ذع همةذو واةذيموك ن و 
ة حذذا هست ضذذموت واز نذذع ل عذذض وبدل ذذع لحذذا  هذذل ال والسذذتعهيالت واة  ذذم 
 .وبيعهع واه فل ع 

 )    ةهي  ستطلو هو  عض وب كذيو لواي ياذو وا  م ذع أ ضذًي همةذو
لةهذي أنذه . ل ستعهل ةغاوء كي  وي ذل الذال يو حذا واهذيء واسذيطو (  وافنلمي

  ذذذذل ه ذذذذل وانكذذذذيء حذذذذا ةذذذذا واهال ذذذذس لحذذذذا ت ضذذذذ م وباذذذذلوو واهي  ذذذذع لهذذذذو 
 .ه واغموء واعيدي ةهي  دطل حا صني ع تصف   واكعم وستعهيالت

 :لصني ع وآلكيم هو أة م واصني يت والين ع حا وا ي يو 
  ذذذذذ  تكهذذذذذع واي ياذذذذذو لتنقذذذذذة هذذذذذو وبصذذذذذدو  لتغلذذذذذة حذذذذذا هذذذذذيء موهذذذذذه 

اهذذدة سذذي ت و   ذذ   ةذذلو /  6 / ذذلواا (    PHدمكذذع واذذذ )  واه ذذدملك نا 
 .واك لا ود اوو حا واهيء 

أهذذي واسذذي ل واذذاي . ه لذذلل اتمسذذو وب كذذيو حذذا واقذذيع  عذذد ااذذك  تذذمك وا
 عللهذي ح مكذح ثذم  تذمك ا  ذمد ل تكهذذد  لذة ه  ذع ةتذل اسذفنك ع   ضذيء ل هذذاو 

 ند ذذذا  عذذذيد تسذذذط نه ثذذذم تكه ذذذدل  ذذذدة هذذذموت ح فقذذذد ح هذذذي  . فقذذذد وآلكذذذيم هذذذيءل 
هذذو هي ذذذه لتسذذي د هذذذال واعهل ذذع  لذذذة ازواذذذع %   91  –  81وآلكذذيم  ذذذلواا 

زواع   .وبهالح واهلكلدة ح ه النه لو 
لتكةل واةتل وا  ضذيء وانيتكذع  لذة ه  ذع وضذ يو أل أاذلوح لهذا هعملحذع 

 .حا وبسلوق  هاو واكةل 
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 وأمالحه الصوديومية  E . D . T . Aالـ استعمال  
 كمادة مانعة ومزيلة  

 لتشكل الرواسب الكلسية في صناعة السكر
Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid 

 and His Sodium Salts 

As Descaling Agent In Sugar Industries 

 مقدمة
ضع عند تسخين شراب السكر في مختلف مراحل تصنيع السكر تتو 

، وينتج عن هذه الرواسب  الرواسب الكلسية داخل أنابيب تسخين الشراب
 , ونقص في طاقة أجسام التسخين بشكل كبير , تسطيم المصافي المختلفة

 )   مما يزيد في استهالك الطاقة تدريجيًا مع مرور الزمن خالل فترة حملة
 . تصنيع السكر(  دورة

وبالتالي , أبطأ للشراب  كما أن تسطيم المصافي يؤدي إلى جريان
لذا كان من الضروري جدًا إزالة الكلس والرواسب .  خفض الطاقة اإلنتاجية

، وهذه الفترة تحددها الخبرة  األخرى على فترات محددة خالل دورة التصنيع
مكانية إغالق أقسام معينة من المصنع خالل  االقتصاديةالطويلة والنواحي  وا 

 /كون المدة بين فترة وأخرى قصيرة ال تتجاوز ، ويمكن أن ت موسم التصنيع
 . أن تتم عملية التنظيف مرة واحدة فقط بعد انتهاء الموسم أو ، أسابيع/  4

كبديل اقتصادي وسهل منذ عدة   E . D . T . A ـالولقد استعمل 
زالة التكلس ودل استعماله على أنه أفضل من الطريقة  سنوات لمنع وا 

األولى الغلي :  زالة التكلس والتي تتألف من عمليتينالتقليدية المستعملة إل
 . ، يتبعها الغلي بالحمض بالصودا

 
 قصب السكر الشوندر السكري أو من عملية تصنيع السكر
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قصب السكر إلى  بعد عملية القلع والحصاد ينقل الشوندر السكري أو
 : المصنع حيث يتعرض للعمليات التالية

 . سبةيغسل ويقطع إلى قطع منا  - 1
 . ( العصير ) يستخلص منه الشراب - 2
ويعالج بلبن الكلس , يسخن الشراب في سخانات الشراب  - 3

، وهنا ال بد من التنويه إلى أّن  لترسيب األحماض العضوية غير المرغوبة
لنوعية الحجارة الكلسية التي يحضر منها لبن الكلس دور كبير وعامل هام 

نت نسبة السيليكا كبيرة في الحجارة الكلسية ، فكلما كا في طبيعة الرواسب
 . كلما زادت صعوبة إزالة الرواسب

حرق الحجــارة  منيتم إشباع الشراب بثاني أكسيد الكربـون الناتج  - 4
 . الكلسية في الفرن وذلك بغية ترسيب هيدروكسيد الكالسيوم الزائد

مواد يد ثم المرشحات إلزالة القيمر الشراب في خزانات التر  - 5
، وألسباب تتعلق بالطاقة التصنيعية فإّن المرشحات  ( الرواسب )الصلبة 

، هذه المواد  غير قادرة على إزالة المواد الموجودة بشكل غروي في الشراب
 . الغروية ستشكل الحقًا جزءًا من الرواسب داخل األنابيب

يتم رفع تركيز الشراب تدريجيًا بالتخلص من مائه وذلك فيما  - 6
مراحل  6 - 4 عادة من تتآلف، وهي  ( المباخر )سمى أجسام التبخير ي

، وقد تكون لبعض  حيث يمر الشراب بصورة مستمرة من مرحلة إلى أخرى
 ، فمثاًل قد توجد ثالثة أجسام تبخير المراحل أو جميعها خطوط متوازية

رواسب للمرحلة الثانية مما يسمح باالستغناء عن أحدها إلجراء عملية إزالة ال
 . عنه

تتم عملية رفع نسبة التركيز األخيرة ضمن ما يسمى قسم طبخ  - 7
الذي تعمل أجهزته عند درجات حرارة أخفض  ” Vacuum Plans ”السكر

إلنتاج  مجموعةوفي هذا القسم توجد عدة أجهزة منها .  مع وجود التخلية
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عاد ي في حين أّن أجهزة الطبخ األخرى تعطي سكر خام, السكر األبيض 
 . تصنيعه
   %77عندما يتم التوصل لتركيز كاٍف في أجهزة الطبخ حوالي  - 8

 .السكر  تضاف بّلورات سكر ناعمة جدًا لتكّون نوى لتبلور
(  المبلورات )تصب محتويات الطبخ إلى أجهزة تكملة التبلور - 9

حيث يتم فيها تبريد الطبخة للحصول على   البرّاداتوالتي تسمى أحيانًا 
 . ة أعلى من التبلورنسب

حيث تفصل فيها (  الفارزات )يتم بعدها فرز الطبخة بالنابذات  - 17
 . بّلورات السكر بينما يعاد الشراب للتصنيع

ذا كان السكر  ، وينخل ويعبأ في أكياس يجفف السكر - 11 ، وا 
 .إذابته  قادمًا من أحد خطوط السكر الخام فإنه يعاد للتصنيع

 : الطبقة المتكلسة
تتألف الطبقة المتكلسة الصعبة والتي تتشكل بشكل رئيسي داخل 

 :  المباخر من المواد التالية أنابيب أجسام
 . أمالح الكالسيوم - سيليكات غير قابلة لالنحالل -  مواد عضوية -

 : وأمالح الكلسيوم بشكل رئيسي هي
 . ، وسيترات الكلسيوم ، وأوكساالت الكالسيوم كربونات الكالسيوم 

وتختلف نسبة أمالح الكالسيوم والسيليكات والمواد العضوية من 
شوندر أم قصب  )، كما تختلف باختالف نوع المواد الخام  مصنع آلخر

وتختلف في .  ، وكذلك باختالف نوعية الحجارة الكلسية المستخدمة ( سكر
 . المصنع نفسه ضمن الشروط نفسها من موسم آلخر

 تكلس؟هل من الممكن تجنب حدوث ال
ـــل بحـــث عمليـــات إزالـــة الرواســـب ، مـــن الطبيعـــي أن نـــرى إذا كـــان  قب

 . أو التخفيف منهاأصاًل باإلمكان منع تشكل الرواسب الكلسية 
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،  ولقد اقترحت في السابق عدة طرق لتخفيف تشكل طبقة الرواسب
، إاّل أّن ما  منها الطرق المغناطيسية والكهربائية والموجات فوق الصوتية

نما قامت  يعيب هذه الطرق أنها لم تمنع تشكل طبقة الرواسب نهائيًا وا 
بتحقيق تخفيف بسيط في سماكتها بحيث لم يمكن االستغناء عن عملية 
زالة الرواسب بنفس الدرجة والوقت والتكلفة باإلضافة إلى كلفة  التنظيف وا 

 .واالستشارات هذه األجهزة وصيانتها 
اسطة تجهيزات تصفية جيدة كما اقترحت طريقة لتخفيف الرواسب بو 

،  ولكن ذلك يسبب زيادة في وقت التدفق.  يد ذات كفاءة عاليةقوخزانات تر 
، ولقد أدخلت عدة تحسينات منها رفع درجة الحرارة في  والوقت هو المال

، إاّل أّنه ألسباب  بداية خط اإلنتاج مما يؤدي إلى ترسب المواد العضوية
بقاء العصير أو الشراب في حرارة عالية فترة نستطيع إ تكنولوجية أخرى قد ال

 .  طويلة
وفي السنوات األخيرة اقترحت طريقة جديدة تدعو لالهتمام وهي 

حيث تبين أّن إضافة  . إلى شراب السكر E . D . T . A ـ ال إضافة مادة
هذه المادة ستمنع من جهة تشكل الرواسب نتيجة تفاعلها مع الكالسيوم 

، ومن جهة أخرى سوف تمنع ظهور القشور  ّوابةوتشكل مادة معقدة ذ
، هذه البقع  في المنتج النهائي( Specks والتي تسمى بالبقع  )البيضاء 

.  التي تظهر عادة في المصانع التي ال تقوم بأعمال التنظيف بشكل متكرر
ّن السكر الذي يحوي كثيرًا من هذه البقع يجب إعادة تصنيعه ، وهذا سبب  وا 

، ومما  دعو للقيام بعملية إزالة الرواسب الكلسية على فتراتآخر جوهري ي
زاد من قيمة هذه الطريقة وتطبيقها أنه مهما كانت تكلفة استعمالها فإّن هذه 

، والتقليل من  ، ومنع التوقفات الكلفة قليلة نتيجة لخفضها نفقات التسخين
عادة  ، وانعدام نفقات توقف المصنع عمليات إزالة الرواسب والتنظيف وا 

كل هذه األمور تجعل هذه المادة .  ، ورفع الطاقة اإلنتاجية والمردود تشغيله
وخاصة أنه تم الترخيص باستعمالها في فرنسا وكثير من . باالهتمام جديرة 
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، ولذلك فإّن مقادير ضئيلة من هذه  الدول بإضافتها لألغذية والشرابات
 . المادة في السكر لن تكون مشكلة

 ة التكلسعملية إزال
 : منع التكلس نستنتج مما سبق أّن هناك ثالثة طرق ممكنة إلزالة أو

 .  الطريقة الميكانيكية - 1
 . حمض - صودا:  المعالجة بطريقة – 2
 . E . D . T . A ـ المعالجة بواسطة ال - 3
 الطريقة الميكانيكية إلزالة الطبقة المتكلسة - 1

طوياًل لذا فمن المستحيل القيام  نظرًا ألّن هذه الطريقة تستغرق وقتاً 
 . الموسم انتهاءبها أثناء موسم التصنيع وال يمكن إجراؤها إاّل بعد 

، الستعمال هذه الطريقة إاّل في حالة كون معدل  عادة وال يلجأ
 . األجور أقل من تكلفة استخدام المواد الكيميائية الرخيصة
أجريت فيها عملية إضافة لذلك فإنه في األماكن التي لم يسبق أن 

إزالة التكلس قبل نهاية الموسم السابق تكون طبقة الرواسب الكلسية في 
أماكن معينة سميكة وتحوي كثيرًا من المواد العضوية بحيث تدعو الضرورة 

، وهذا سبب آخر  في هذه الحالة إلى تطبيق المعالجة الكيميائية والميكانيكية
 . بةمتقار ى فترات لضرورة إجراء عملية إزالة التكلس عل

 : إلزالة التكلس, حمض  - المعالجة بالصودا - 2
               حمـــــــــــض هــــــــــو تحويـــــــــــل األوكســـــــــــاالت - إّن مبــــــــــدأ المعالجـــــــــــة بالصــــــــــودا 

 : والسترات والتي ال تذوب بالحمض إلى كربونات بواسطة الغلي بالصودا
 وكساالت الصوديومأ+  كربونات الكالسيوم=  كربونات الصوديوم+  أوكساالت الكالسيوم

، في حين تنحل  تبقى كربونات الكالسيوم كراسب كلسي صلب
كما أّن محلول الصودا سيحل أيضًا .  أوكساالت الصوديوم في المحلول

ثم بعد ذلك يتم الغلي بالحمض حيث تنحل  . بعض رواسب السيليكا
 : كربونات الكالسيوم لتحولها إلى كلوريد ذّواب

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 144 

 ثاني أكسيد الكربون +  كلور الكالسيوم  =د حمض هيدروكلوري  + كربونات الكالسيوم
أّن الحمض يهاجم مادة األنابيب ويحل عدة  االعتبارمع األخذ بعين 

 . كيلو غرامات من الحديد في كل مرة تتم فيها المعالجة بهذه الطريقة
شركة السكر في  وفيما يلي مثال من جهاز طبخ السكر األبيض

 : حمض  - نت ما تزال تستخدم المعالجة بالصوداالبريطانية عندما كا
 . الغلي بمحلول الصودا مدة أربع ساعات - 1
 . الشطف بالماء - 2
 . لمدة ساعة  %3 - 2الغلي بمحلول حمض هيدرو كلوريد تركيز  - 3
 . الشطف بالماء مرتين - 4
 . إمرار البخار لمدة ساعة - 5
جرا - 6 ء عملية الطبخ ورفع التركيز تعبئة جهاز الطبخ بشراب السكر وا 

عادة السكر ووجود البقع والقشور الكلسية  السيئالناتج للتصنيع نظرًا للونه  وا 
 . فيه

 . ساعة 16والزمن الكلي لهذه العمليات هو 
 عمليــات إزالــة الــتكلس اقتصــاديةولقــد أدركــت شــركة الســكر البريطانيــة 

ــه فــي  أســابيع 6 - 4بحيــث ال تزيــد الفتــرة بــين العمليــات عــن  المتكــررة ، ألّن
 وبــذا يــتم.  هــذه الحالــة تكــون الرواســب الكلســية طفيفــة ويمكــن إزالتهــا بســهولة

توفير المال باستخدام قدر أقل من الطاقة في التسخين لبقـاء أسـطح التسـخين 
وألّن إمكانيـــة تحويـــل األوكســـاالت والســـترات إلـــى كربونـــات تصـــبح   . نظيفـــة

 . تكلس كبيرةصعبة عندما تكون سماكة طبقة ال
 : E . D . T . Aـ البالمعالجة  - 3

يعتمد مبدأ هذه المعالجة على تحويل أمالح الكالسيوم غير القابلة 
  إلى مركبات كلسية معقدة منحلة وأمالح صوديوم قابلة لالنحالل لالنحالل

حمض فإن المواد العضوية  - وكما هي الحال حين المعالجة بالصودا
نما تصبح الرواسب الكلسية المتبقية ضعيفة وتسقط والسليكونية ال تنحل  ، وا 
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، وكما ذكرنا سابقًا فإن البقع وقشور التكلس تظهر دائمًا في أول عملية 
لكن ذلك .  حمض – بعد المعالجة بالصودا(  الطبخة األولى )للتصنيع 

حيث أّن لون السكر ال  E . D . T . A ـ نادر الحدوث بعد المعالجة بال
ويمكن تعبئة وبيع الطبخة األولى من السكر بعد إزالة التكلس بهذه ،  يتأثر

 . الطريقة
وفيما يلي مثال نموذجي من شركة السكر البريطانية عن عملية 

 : رباعي الصوديوم E . D . T . A ـ إزالة التكلس بمادة ال
ومحلول   %1.4 تركيز   Na4 E.D.T.Aالـ  الغلي بمحلول - 1

 . ساعة 2 - 1 ة صود كاوي لمد   7.3%
 . مرة 3 - 2الشطف بالماء  - 2

 . ساعات 6الوقت الكلي لهذه العملية هو 
واستنادًا لرأي شركة السكر البريطانية فإن تكلفة معالجة خزان طبخ 

 االعتبارالسكر األبيض بهذه الطريقة هو أقل من النصف مع األخذ بعين 
 : األمور التالية

 . ( تزيد خمسة أضعاف عن غيرهاوهي  )كلفة المادة الخام  - 1
 . الربح المفقود بسبب التوقف يشكل أكبر جزء من الكلفة - 2
رجل بالنسبة لتعبئة وتخزين وتفريغ الطبخة  / كلفة زمن ساعة - 3

 . حمض-المعالجة بالصودا األولى بعد
عن  E . D . T . A ـ ولقد جرت العادة أن تتم المعالجة بزيادة من ال

بة نظريًا وذلك لضمان زوال الرواسب الكلسية تجنبًا لعملية الكمية المطلو 
، لكن ظاهرة التفكك الكبير للرواسب  إعادة المعالجة للطبخة األولى المكلفة

فتاتات تجعل من الممكن استعمال كمية  بهذه الطريقة على شكل قشور و
 . E . D . T . A ـ أقل من ال

لمحلول بواسطة مضخة بعد إاّل أّنه يستحسن في هذه الحالة تدوير ا
 . لعزل الرواسب المعلقة في المحلول(  يدقأو خزان تر  )تركيب مرشحة 
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 :؟   E . D . T . Aـ الأين نستخدم 
 : ( المباخر )أجسام التبخير  - 1

لعل من أصعب النقاط أن ال تتم معالجة التكلس في المباخر إاّل بعد 
، سماكة الرواسب  هذه الحالةإذ قد تكون في .  انتهاء موسم التصنيع فقط

وفي هذه الحالة لن .  ملم وتربطها المواد العضوية المحترقة 3أكثر من 
ميزة على تطبيق المعالجة  E . D . T . A ـ البتكون لطريقة المعالجة 

،  حيث أّن كلتا الطريقتين ستعطيان نتائج سيئة مماثلة, حمض  - بالصودا
ولكن بعد المعالجة .  الميكانيكيةويصبح من الضروري تطبيق الطريقة 

تؤدي إلى نتائج أفضل في  E . D . T . A ـ الميكانيكية فإّن المعالجة بال
 . إزالة التكلس المتبقي

تتشكل طبقة من  E . D . T . A ـ البوقد وجد أّنه حين المعالجة 
ولهذه الطبقة (  أكسيد الحديد األسود )  Magnetiteجزيئات الماجنيتيت  

، ولذلك فإنه عند إجراء عملية نزع التكلس في  ة منع تشكل الرواسبخاصيّ 
 E . D . T . A ـ المرة القادمة سيكون من السهل جدًا على محلول ال

زالتها  .  التغلغل إلى تحت طبقة التكلس وا 
ومن هنا يجب عدم التردد في معالجة المباخر بشكل متكرر ومن 

ملم تزيد من كلفة التسخين  3ة حين آلخر، ألّن طبقة من التكلس بسماك
هذا عدا عن خفض الطاقة التصنيعية اليومية للمصنع من  %7 2أكثر من 

جهة ومن ثّم عندما ال تجد المركبات الكلسية والسيليسية والعضوية مجااًل 
 للتكلس في المباخر فإنها تتكلس على سطوح أنابيب طبخ السكر والمرشحات

لمعالجة ألجسام المباخر بانتظام فلن تكون ، لذلك فإنه عند إجراء عملية ا
 . هناك مشاكل تذكر في قسم طبخ السكر

 : جهاز وأنابيب أجهزة الطبخ وخاصة األبيض منها - 2
مع الصود   %5 - 3بتركيز   Na4 E.D.T.Aـيعتبر محلول من ال

بداية جيدة ويجب رفع درجة الحرارة لتقارب  % 7.5 - 7.3بتركيز  الكاوي
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ذا لم يتم التوصل إلى هذه الدرجة فيمكن استعمال .  ة مئويةدرج 177الـ  وا 
درجة مئوية ولكن مع استعمال التخلية ليسهل تساقط  87 - 77حرارة 

 . الرواسب
وعند انتهاء التفاعل , ويمكن متابعة العملية باستخدام الطرق التحليلية 

ستمر لمدة ولكن إذا تعذر التحليل فاترك الغليان ي.  دقائق 17استمر لمدة 
 . ساعة ثّم اشطف بالماء مرتين وافحص 2.5

وهو أّن وزن الرواسب على سطح :  ومن المفيد معرفة الرقم التالي
طن على  2.5ملم هو بحدود  1متر مربع بسماكة  1777متكلس مقداره 

 . 3سم / غ 2.3افتراض أّن كثافة الرواسب بحدود 
 : أماكن أخرى - 3
ي بنجاح حتى وهي في أماكنها على يمكن تنظيف أقمشة المصافـ 

وال لمعدن يسبب تلفًا لها  والذي ال E . D . T . A ـ المصافي باستعمال ال
 .  كما يسببه حمض كلور الماء المستخدم عادةالمصافي 
 ـ كما يمكن تنظيف الفارزات والغرابيل والمصافي الدّوارة باستعمال الـ 

E . D . T . A تعرض للتلف الذي يصيبها عادة وهي في أماكنها دون أن ت
 . E . D . T ـ لل، مع العلم أّن المحلول البارد  من جّراء استعمال الحمض

A وأّن تسخين األنابيب ما هو إاّل لجعل  له نفس أداء المحلول الساخن ،
 . التكلسات تتساقط

 . E ـ   دَا تنظيف أنابيب السخانات بمحلول الــن السهل جـكما أنه مـ 

D . T . A ن كان ذلك يـتم عـادة بـالطرق الميكانيكيـة ألن التكلسـات هنـا .  وا 
 . تصبح سهلة السقوط واإلزالة

عمـاًل روتينيـًا  E . D . T . A ـ فيما بعد وعنـدما تصـبح المعالجـة بالــ 
فإنه من الممكن االستمرار في المعالجة إلزالة التكلس بالكامل ومعرفة النقطة 

واســتنفاده لتجنــب الخســارة  E . D . T . A  ـالنهائيـة النتهــاء محلــول الــ
 E . D . T . A  ، لذلك ينصح عادة باستعمال محلول والتكلفة في المعالجة

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 148 

  سبق استخدامه شريطة أن يكون قـد فقـد فعاليتـه تمامـًا قبـل اسـتخدام محلـول
E . D . T . A جديد . 

 E . D . T . A ـ وعندما يعتاد الفنيون على إزالة التكلس باستعمال ال   
فإنهم سيعّدون برامج لضخ محلول إزالة التكلس من خزان آلخر مع إضافة 

، وفي  الصود الكاوي لدى استهالكها و E . D . T . A ـ كميات من ال
النهاية التخلص من المحلول بالطريقة نفسها التي كانوا يتخلصون بها من 

 . الصود الكاوي والتي كانوا يستخدمونها في السابق
 : لوثالت

موافق عليه كمادة تضاف  E . D . T . A ـ من المعروف جيدًا أّن ال
، وليس هناك  لألغذية كما يستخدم كحامل للمعادن المستخدمة كأغذية دقيقة

أي ضرر من عملية التخلص من كميات قليلة منه تستخدم إلزالة التكلس 
 . من أحد معامل السكر

 : نظام خزان التغذية
 E ـ و لالهتمام وهي استخدام خزان تغذية لمحلول الهناك إمكانية تدع

. D . T . A  حيث يمكن المحافظة على تركيز المحلول ودرجة الـPH  فيه
، ويمكن ضخه إلى خزان الطبخ الذي يحتاج إلى إزالة التكلس  بشكل آلي

، كما يفضل االعتيادية وتتم العملية بالطريقة .  كلما دعت الحاجة لذلك
لتدوير وتصفية الرواسب الكلسية وذلك لتقليل نسبة استهالك استخدام ضخ ا

 . كما سبق أن بينا E . D . T . A ـ ال
 : التسميد بدل الطرح

، أو إذا تّم تخزين محلول إزالة  نظام خّزان التغذية استخدامإذا تّم 
التكلس المستخدم حتى نهاية الموسم عندما تكون كافة أجهزة وأنابيب 

، فيمكن استخدام المحلول  المصنع خالية من التكلس وسخانات وغاليات
، حيث يمكن استخدام أحد أجهزة الطبخ لرفع تركيز  ألغراض التسميد

 المحلول مع إضافة بعض المعادن الضرورية إليه كالمغنزيوم والحديد وغيرها
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الشوندر بصورة خاصة  ، هذه المعادن التي تحتاجها النباتات بصورة عامة و
 PHولتعديل درجة .  جدًا تدعى بأسمدة العناصر الصغرى بنسب ضئيلة

ّن . الفسفور المحلول يمكن استعمال حمض  عدة كيلو غرامات  استخداموا 
من أسمدة العناصر الصغرى هذه تزيد من إنتاج الهكتار من الشوندر 

وربما تعوض إعادة بيع مخلفات إزالة  . السكري أو غيره من الزراعات
كمادة سمادية مصانع السكر عن تكلفة  E . D . T . A  ـالتكلس بطريقة ال

 . إزالة التكلس
 :في المحلول E . D . T . A ـ اللتقدير نسبة  الطرق التحليلية

 : المعايرة بواسطة محلول كاشف - أوالً 
أّما إذا .  تستخدم هذه الطريقة في حالة كون المحلول غير متلون جداً 

 . PHطريقة المعايرة بجهاز الـ  خدامباستكان المحلول متلونًا فينصح 
 : الكواشف الالزمة

 Erioغ من إيريو كروم بالك 7.2أذب :  محلول كاشف إيريو -

chrome black  إيتانول أمين ثالثيملل  15في Tri ethanol amine 
 . ملل كحول إيتيلي مطلق 5و

غ من كلور األمونيوم في الماء وأضف  5.5أذب :  محلول منّظم -
 . ملل 177، وأكمل الحجم حّتى  ملل محلول أمونيا مركزة 35لك بعد ذ

 :  طريقة المعايرة -
ملل من الماء المقطر  177ملل من العينة وتمدد بحوالي  17يؤخذ 
 .  ملل محلول منّظم ونقطتين من المحلول الكاشف 5ثّم تضاف 

نظامي  7.71عيار  Zn SO4   ونعاير بمحلول كبريتات التوتياء
 . ير اللون من البنفسجي إلى األزرق الصافيحتى يتغ

 : إليكترود الكالسيوم باستخدام PHالمعايرة بواسطة مقياس الـ  - ثانياً 
ملل ماء مقطر،  57ملل من العينة وتمدد بحوالي  17يؤخذ :  الطريقة

 PHإليكترود الكاموميل يتم تعديل درجة الـ  وباستخدام إليكترود الزجاج و
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استبدل   ( نقطة نقطة )نظامي  1محلول بوتاس كاوي باستخدام  12إلى 
 7.71إليكترود الزجاج بإليكترود كالسيوم وعاير بمحلول كلور الكالسيوم 

 .  نظامي
،  ملل في كل مرة وخذ قراءة الجهد الكهربائي بالميللي فولط 2أضف     

:  حتى تعلم نسبة الـ E.D.T.A:  وقارن مع قراءات لتركيز معلوم للـ
E.D.T.A في المحلول المعاير  . 
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 اإليكتيول
ألححوووال الوووو ليييد ل حوووا   لحيييوووي  األاإليكتيووويت يت كوووم حووو   حووو   

الزيتيوود اليات وود حوو  تلحيوو  الح وو  الحيووو  اللووا ا يحوو  ك  يتووا  األحيييووي  
 . يالحاء

حووووو  (  ي / ي ) % 0101يلوووووت  ووووو   اإليكتيووووويت يحتووووويا   ووووو  حوووووا ا
ك  يوو  حتحوو اك كح كووم  ووويا يا يزيوو    وو    وو  حلوو ا  ال(   S)الك  يوو  

 .  011ححوي د ل حا   الح للد  ي  (  SO4 )الك ي كك  يتا  
،  وووي   ي  يووي  ووي  اإليكتيوويت يي وو    وو  ايلوود وووالت لووز :  الوصفف 
 . ، يالحع  اذع ، ال الحد خاصد قييد ح لا   قيلد
  01، ييذيم  زلياك  وي الكحويت  اإليكتييت  يذيم  ي الحاء:  الذائبية

   ، ييحتز   الزيي  الثا تد  ي ال  يوي ي ، ي ي اإليث  ييذيم   %
 : اختبارات التعر      

 . تش   الحد األحيييا  - وخ  اإليكتييت ح  اي  يكوي  الصي يي (    ) 
ييوووتح حح ووويت   - حوووت حووو  الحووواء 11غ حوو  اإليكتيووويت  وووي  100 ذم (  م )

وووول الحح وووويت .  تتكووووي   وووووي  ي يوووو    - ،    صووووا  ذي لووووي   يووووي قووووات  ححِّ
 .  تتكي  كت د  اتي يد قاتحد  - ك ي يك ي  يهل ال حح
 : ت النقاوةااختبار     
ح وت حو   0ح ت ح  اإليكتييت يذيم تحاحاك  ي  0: ال  يو ي  الذال يد  ي  -

، يي لوو  الحح وويت صووا ياك  ي  ايلصووات  يوود  ووويحا  حوو   ا تلووت ال  يووو ي  
 . وا د 42   
(  01 ووي  0 )إليكتيوويت الحوواليح ووت حوو  حح وويت ا 3 ووو  ىلوو  :  الك ي يوو  -

، ي وو  ىلو    شو .  ،  يتكي   اوم  اتي وي قوات  ح ت ح  ححل الييت يك
 .  ، ا يتكي   ك  يا  اوم قح ا  ح  يت ا  اللود 2ح ت ح  ال اش   4
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حو  يزيوب  ت ليلوب  % 1101يللو   كثو  حو   اإليكتيويت ا:  اللل   والت لي  -
 .    011 ي     د 

 . ح  يزيب  % 103ا يت ك  ع  ت حي ه  كث  ح  :  ت حي الحتخ    ال -
 
 :  المعايرة  

 : الك  ي  الك يو (    )
غ حوو   2، حوو     ، حيزييوود   قوود غ حوو  اإليكتيوويت 101احووز  حوويالي  

ح وت حووتعيياك  11ك  ييا  الصي يي  ال حاليد  ي  يتلد ح  الصوييي ووعتها 
، يح ك حتو  يت خو   حيو      ق،  ث  وخ   ح ت ح  الك ي ي ي   3 حل ا  

 ، احز   ي اك  غ ح  حوحيق خش  ليت ا  اليحاس 01، ي و   الك ي ي ي  
، يا  وو     وود الحوو ا   توو  ي ياك ىلوو     يصووي   ، يوووخ    وو  لهووم وووعي 
، ي ووو    وو   ثوو  ايلووت ال يتلوود ىلوو  كوو س ك يوو  .   الحووزيح كت وود وووي اء تل ي وواك 

 ووو  .   ات كووب حتوو  يووت  التلا ووت، ثوو   يوو  يك ي يكهح ووت حوو  ححوول ال 41
،  ، ياووووت حتووو  يوووذيم كوووت  كووووي  اليحووواس ثووو   شووو  ح وووت حووو  الحووواء 011

ح وت حو  ك وي   41، ي وو   ، اوت ح ت ح  الحاء 211ي و  ىل  ال اش  
،  ، ي للوب ، ث  اووت ال اووم  الحواء ، ي ش  ال ا يي  ث  ات كب ح   وا تي 

 . ، ث  زيب ي ح قب
 . على هيئة كبريت كلي(  S )غ من الكبريت  4711.0 غ من المتخل  يعادل 1

 :  الك  ي  كك  يتا  و ( م )
ح وووت حووو   01،  وووي  ، حيزييووود   قووود غ حووو  اإليكتيووويت 4 ذم حووويالي 

،  ح وووت حووو  الحوووواء 01غ حووو  ك وووي  اليحووواس حذا ووود  وووي  4، ي وووو   الحووواء
ووخ  ىلو     ود الا يوا  .  ، ي شو      يو اك . ح وت  411يخل   الحواء ىلو  

ث   وو    غ ح  اإليكتييت0ح ت ح  ال اش  ياي تعا ت حيالي  011تل ي اك 
.  ح ووت حوو  ك ووي  ال ووا يي  قحوو    لحوو   1يوو  يك ي يك ي هح وت حوو  ححوول ال0

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 151 

،  ، ي ح قوب ي ش  ياووت ال اووم  الحواء، ثو   للوب ، وخ      حّحا  حالي
 .  ث  زيب
 . كبريتات هيئة على(  S )غ من الكبريت  4711.0غ من المتخل  يعادل  1

 : ك  ي  حتح  كح كم  ويا و  (   )
احوو   حلوو ا  اليووو د الحلييوود ل ك  يوو  الحي ووي  كك  يتووا  حوو  اليووو د  

الحلييوود ل ك  يوو  الك ووي ياللوو ق اليوواتح يعووا ت اليووو د الحلييوود ل ك  يوو  الحتحوو  
 . كح كم  ويا

 . احلظ اإليكتييت  ي  ي يد  ي   الو :  التخزين   
 : طبي واالستعمالال األثر   

 . ، ي ي األح ال ال   يد و  العلييد       
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 NH2HgCl الزئبق النشادري
 

. يمكن تحضيرالزئبق النشادري بتفاعل كلوريد الزئبقيك مع النشادر
 . NH2 HgClفي المائة من  0.79ويحتوي على ما اليقل عن 

الزئبق النشادري يوجد على هيئة مسحوق ثقيل أبيض، -الوصف
الزئبق النشادري . ئحة معدومةالرا. البلوري، أو كتل بيضاء سهلة السحق

اليتأثر في الهواء على حين يتحلل بالتدريج في الماء مكونًا مركبًا قاعديًا 
 .أصفر

الزئبق النشادري عديم الذوبان في الماء، وفي الكحول، وفي -الذائبية
اإليثر، ولكنه يذوب بسهولة في حمض اإليدروكلوريك، وفي محاليل أمالح 

 .النشادر
 اختبارات التعرف

سخن الزئبق النشادري بشدة، يتصعد دون أن ينصهر وينبعث  -آ
 .غاز النشادر

امزج الزئبق النشادري مع إيدروكسيد الصوديوم، وسخن، ينبعث  -ب
رشح، ثم . غاز النشادر ويتكون راسب أصفر من أوكسيد الزئبق األصفر

حّمض الراشح بحمض النيتريك، واضف نيترات الفضة، يتكون راسب أبيض 
 .ثيفك

جم من الزئبق النشادري في محلول من ثيوكبريتات  079أذب -ج
سخن المزيج، يتكون راسب أحمر يتحول . الصوديوم، ينبعث غاز النشادر

 .إلى أسود بإستمرار التسخين
محلول الزئبق النشادري في حمض الخليك يعطي اإلختبارات -د

 .المميزة ألمالح الزئبقيك وللكلوريدات
 :اختبارات النقاوة
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سخن مع الّرج من حين إلى  :كلوريد وكربونات الزئبقوز       
ملل  09الناعم مع  غ من مسحوق الزئبق النشادري 97.9رآخ

م، ينتج سائل رائق عديم 9.من حمض الخليك إلى حوالي 
 .اللون في مدى بضع دقائق وبدون فوران

في  .97الزئبق النشادري اليترك أكثر من : المتخلف بالترميد
بعد ترميده بالتسخين لدرجة اإلحمرار  مائة من وزنهال

 .المنخفضة
 :المعايرة

ملل  09غ من الزئبق النشادري، موزونة بدقة، مع  97.0امزج حوالي 
عاير . من يوديد البوتاسيوم، ثم رج بشدة حتى يتم الذوبان 079من الماء، و

 .مستعماًل برتقالي المثيلي دليالً ( ع970)بحمض اإليدروكلوريك 
غ  9790.090يتكافأ مع ( ع 970)ملل من حمض اإليدروكلوريك 0

 .NH2 HgClمن 
احفظ الزئبق النشادري في أوعية جيدة السد، محجوبًا عن : التخزين

 . الضوء
 .ضد العفونة، وفي األمراض الجلدية :األثر الطبي واالستعمال

 : Hg2Cl2أول كلور الزئبق
هو ذرور أبيض صعود  وهو السيلماني الحلو أو الزئبق الحلو، 

Sublimable  500+ حوالياليذوب في الماء وال الكحول وال األثير . م .
لى ثاني كلور الزئبق يتفاعل مع . النور والحرارة يحالنه ببطء إلى زئبق وا 

حمض الكلوريد وكلورور المعادن متحواًل إلى ثاني كلورور الزئبق الشديد 
يستعمل في الطب مسهاًل وهو قليل السمية بحد ذاته لكنه يصبح . السمية

 .شديدها بوجود الكلورور األخرى في بيئة قلوية
 :HgCl2ثاني كلور الزئبق 
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جسم صلب على شكل مسحوق بلوري : وهوالسليماني المصعداألول 
أبيض أو كتل بلورية ثقيلة ال لون لها أو بيضاء بطعم عفص حريف معدني 

يذوب في . م095+ في  م ويتقطر...+ غير مقبول ينصهر بحوالي  
وفي الكحول ( جزءاً  07.0)وفي الماء الغالي ( جزءً  00)الماء البارد        

واألثير يستخلصه من محلوله ( 6%)ويذوب في األثير (  4%بالبرودة )
كلورور الصوديوم  يزيد في نسبة ذوبانه في الماء زيادة محسوسة . المائي

عباد حامضة التفاعل على صبغة محلوالته المائية . لتكون كلور مضاعف
من  0.1%واليترك بعد تصعده اكثر من. ، ومعتدلة على الفتالئينالشمس
 .وزنه

وحمض الفسفوري  SO2المرجعات كالسكر وحمض الطرطر و  
 .(الكالوميل)تحيله إلى  السليماني الحلو 

( تحت فوسفيت)وكاشف بوغو  Cl2Snأما بفعل كلورور القصديري 
 .  فيتحول إلى معدن صرف

ولكن ( كالوميل)لحلو األشعة فوق البنفسجية تحيله إلى السليماني ا
 . عكوسالتفاعل 

راسب أصفر يتحول بسرعة إلى أحمر فأسود   H2S   يتكون مع غاز
اليذوب في كبريت النشادر وال في حمض الكلوريد وال في حمض اآلزوت 

 .ولكنه يذوب في الماء الملكي
 مثلما يتكون مع)مع كبريت األمونيوم يتكون راسب كبريت الزئبق  

H2S.) 
مع يود البوتاسيوم يتكون راسب أصفر ثم أحمر كثير الذوبان في 

 .زيادة الكاشف
يرسب (  الذهب والبالتين أيضاً )كل من النحاس أو التوتياء أو الشبه 

 .الزئبق مما يمكن من معايرته
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في تحريه في التحليالت السمية يجدر تذكر خاصتين من خواص  
 .سهولة طيرانه، وذوبانه في األثير: السليماني

التسمم بالسليماني نادرًا ما يكون جنائيًا لطعمه العفصي المغشي ولو 
وكذا التسمم . كان مدسوسًا في الدسم والحساء أما التسمم به انتحارًا فشائع

 .خطأ ليس بنادر
في دور الصناعة، في دور الحالقة والتزيين لتمويج الشعر : التسمم المهني

، في تطهير البزور في ( Cl2Hg2كلور الزئبق + ماء + األلمنيوم )الدائم  
 (.أورثوكلورو فينول الزئبق)دور الزراعة 
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 زيوت الكون
Coning Oils 

 
ولوجية للغزل نيؤثر التزييت بشكل كبير على سير العمليات التك

وهدف عملية التزييت هو . والنسيج وخاصًة للخيوط التركيبية الصّناعية
حيث أنه بنتيجة التزييت تقل  ةولوجينتهيئة شروط أكثر مالءمًة للعمليات التك

، ويقل غبارها،  تنقص كهربائيتهاحاالت تقّصف وتقّطع الّشعيرات للخيوط و 
 .   وانتشار الزغبر كما تنقص بالتالي كمية العوادم الناتجة

وبنتيجة ذلك أيضًا يزيد تماسك الشعيرات وليونتها ومطاطيتها مما 
 . يسمح بتحسين ظروف العمل ويقل انقطاع الخيط

ولقد أتيح اآلن وأصبح تحت الطلب أنواع عديدة ال حصر لها من 
تزييت تختلف بتركيبها من شركٍة إلى أخرى ولو أنها تؤدي نفس مواد ال

 . الغرض والغاية السالفة الذكر
وتتألف مادة التزييت من عدة مركبات متجانسة مع بعضها حيث 

 : ولعل من أهم هذه المركبات.  يؤدي كل مرّكب وظيفة معّينة خاصة به
 : أولا 
صدر أو الزيوت  البترولية الحيوانية الم المواد الزيتّية النباتية أو 

الزيوت الّصناعّية المتعّددة كإستيرات الحموض  ، أو كزيت البرافين وغيره
 .  الدهنّية

  : ثانياا 
المواد المستحلبة وهي التي تحّول الزيت إلى مستحلب حين مزجه 

 . بالماء وذلك لتسهيل التخلص منه فيما بعد
يثير للكحوالت الدسمة بولي غليكول إ:  ومن أهم الزيوت المستحلبة 

، والتي يتراوح عدد جزيئات أكسيد  مثل كحول األوليل والّسيتيل والستيريل
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، وقد صنع اآلن عديد  جزيء/  03 /إلى /  7 /اإلتيلين المتكاثف معها من
االستحالب  من الزيوت التركيبية التي لها قابلّية مباشرة للذوبان في الماء أو

، ومن أهم هذه الزيوت ألكيل  المادة المستحلبةفيه بدون الحاجة الستعمال 
 . بولي غليكول إيثير

 : ثالثاا 
كإضافة  ةولوجيّ نالمواد المحّسنة للّصفات وتسهيل العملّيات  التك 

، وهذه  المواد المانعة لتكّون الشحنات الكهربائية الساكنة على الشعيرات
ل في خلطات تجعل الزيت مناسبًا على وجه الخصوص لالستعما ةالخاّصي

الخيوط التركيبية كالنايلون والبولي إستير التي يكون لها خاصّية تكوين 
، وهذه الشحنات  الشحنات الكهربائية الساكنة أثناء عملية الغزل والّسحب

تجعل الشعيرات تلتصق في آالت الغزل والسحب من جهة وتسبب تقصفها 
كهربائي في اآلالت، من جهٍة ثانية إضافة إلى أخطار الحريق والتفريغ ال

 : ، ومن هذه المواد وتكهرب العمال من جهة ثالثة
 . الدهنية العالية ألحماضإكسيليت ا إيثر  -
يثر  -  . الدهنية العالية ألحماضإكسيليت ا وا 
ستيرات فوسفات ا  -  . الدهنية العالية ألحماضوا 

 : رابعاا 
وليك ومن المواد المانعة لالحتراق الذاتي وخاّصة لمستحلبات األ 

 . نافتول أهمها مادة بيتا
 : خامساا 

المذيبات العضوية الذّوابة في الماء والمانعة للتجّمد حين انخفاض  
درجة الحرارة كما أنها تؤثر تأثيرًا كبيرًا في تحسين تجانس الزيوت ومن 

 : أهمها
 . ثنائي غليكول البيوتيل أحادي أو  -
 .  ثالثي إيتانول أمين  -
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 . المشابه بروبيلي النظامي أوالكحول ال  -
 : سادساا 

 . المواد المانعة لنمو البكتريا والفطور ومن أهمها الفورمول 
 : سابعاا  

المواد المانعة لترّسب الكالسيوم والمغنزيوم والمعادن الثقيلة الموجودة 
:  ، ومن أهم هذه المواد مركب على عملية الصباغ في الماء مما يؤثر
 (  E.D.T.A) رباعي حمض الخل ايتلين ثنائي أمين

سبق يمكن أن توضع المواصفات العامة الواجب  وبناء على ما
 : توّفرها في زيت الكون

ويقصد برخص الثمن قّلة تكلفة تزييت  . أن يكون رخيص الثمن - 1
، فقد  غرام من الزيت ، وليس رخص سعر الكيلو كمية معينة من الخيوط

، إال أننا  غرام  الواحد منه رخيصًا جداً يكون هناك زيت كون سعر الكيلو 
سعر  نستعمل منه كميات كبيرة مما يجعل كلفته أعلى من زيت كون آخر

غرام منه أغلى بكثير من الصنف األول ولكننا نستعمل منه كمية  الكيلو
 . قليلة جدًا لتزييت نفس الكمية من الّصوف

ل مركباته عن ، أي يجب أن ال تنفص متجانساً و أن يكون ثابتًا  - 2
 . طبقات على مدى الزمن بعضهــــا إلى

 . سهل اإلزالة بالغسيل فيما بعد - 0
  7 مستحلبه يساوي محلوله أو PHأن يكون معتدل األثر أي  - 4
ألن الطبيعة القلوية أو الحمضّية تسبب تآكل اآلالت واألجزاء  10 %بتركيز 

 . المعدنية المالمسة كما تؤثر على نوعية الخيط
تتجمع على سطح األجزاء (  غروية )أن ال يكّون مادة دبقه  - 5

 . العاملة في اآللة من جهة كما تسبب التصاق الشعيرات والخيوط باآلالت
يملك إمكانية األكسدة والتي تؤدي إلى االحتراق الذاتي  أن ال - 6
 . للخيط المزّيت فيما بعد للمزيج أو
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 . البكتريا والفطوريملك إمكانية التعّفن ونّمو  ال – 7
يتأّثر  م كما ال 6 - يتجّمد إذا انخفضت درجة الحرارة إلى  ال – 8

 . درجة مئوية 45 +من التخزين الطويل وفي درجة حرارة قد تبلغ 
 . الملوثة للبيئة بالصحة أو الضارة خاٍل من المواد الّسامة أو - 9
 .التوافق مع أنواع زيوت الكون األخرى - 13
 . من المواد المعّلقة والراسبة غير الذّوابة خالٍ  - 11
 . غير متشّرد - 12
 . شفاف عديم اللون - 10
 . أنجلر 7م أقل من 23اللزوجة عند  - 14
 . مضاد لتكوين الكهربائية الساكنة - 15
 . عديم الرائحة - 16
 . يؤثر على صباغ الخيط ال – 17
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 الطبية للماء المؤّين النشيط الفوائد
 نتيجة المعالجةو  طريقة االستعمال والجرعات اسم المرض

التهااااااو ال ااااااو ات 
 الحاد

ــ  خءــم ءــرا  لــم اليــ    لءــ ب  يــ الغرغــرب لملءــمم الءـ
 ــ م ءــ   4 / 1، لعــ   ــغ غرغــرب   ــر   ثالثــأ ايــم 
 . الءمم الحم

 لــم تــ خ د  ر ــأ الحــرارب لــم اليــ   ا  غ ل عــال  ااا 
  الي   الثملث يحصغ ال  مم

ــ  تضخم البروستات  ــ م ءــ  الءــمم الحــم  2 / 1ءــرا  ي ءيــم   4ت ــم غ ـ
 . قلغ الطعم  ل صف سمعأ  لء ب ثءم يأ ايم 

ايـــم  يســـيغ ســـمىغ ءـــ  ء ـــر  اللـــ غ  4 - 3خـــالغ ــــ 
 يت قـــف التلـــ غ غمللـــم   لـــم اليـــ   الثملـــث يـــ  غ الـــ ر  

 .  ي  ى اإل سم 

العم يااااااااااااااااااااااااااااات 
،  ابيااااااااااااااااااااةااللته

الااادمامل والجااارو  
الداخ يااااااااة  ياااااااار 

 المفتوحة

 ضــض ضــءم  ءل ــغ لملءــمم الحــم ال ــمتر  لءــ ب يــ ءي  ـــ 
قلـــغ  ضـــض .  ع ـــى الء ـــمطت الء ت لـــأ ا  ع ـــى الـــ ءغ

الضءم  ل ءرب ا  لى  ءسح الء طقأ لملءمم الءي  عـ ب 
 ءرا   ا   اء ـ   غطسـب لملءـمم الءيـ  ثـ ه   عـب ي ـف

 ـ م ءـ  الءـمم  1/4ءـرب  ليال    ر  ع ب ءـرا   ـغ. 
 . الحم

 . ي  غ االلت م  خالغ ي  ـ 

 2 / 1  ــــر  ثــــالث ءــــرا  لــــم اليــــ   قلــــغ الطعــــم  ـــــ  آالم المفاصل
 .   م ء  الءمم الءي   لء ب ي ءي 

  ي  غ ا ل  ء ذ الي   ا  غـ 

 آالم الرأس
(      الصداع ) 

       

                                                 م ء  الءمم الءي  لءرب  اح ب 2 / 1  ر  ـ 
 .  قيقأ 03 - 33 ي  غ ا ل  لع  ـ 
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ءرا  ءض االست  مت لملءمم الءي ،   ـر   8الغرغرب ـ  الكريو
    م ء  الءمم الحم 2 / 1ليال  ع ب ءرا  

 . ي  غ ال ري  خالغ ي    اح ـ 

لملءـمم  تغسـغ صـلمحم  الء طقـأ الءصـملأ  لءـ ب يـ ءي ـ  البواسير
 لعـــ  ذلـــض  ضـــض ضـــءم  ءل ـــغ لملءـــمم الحـــم , الءيـــ  

 . ي ءي ا   ،  لء ب ي     ل ل م   ءم   ه 
 . ي   3 - 2 يت قف ال  ف  ت تى  ال ق ت خالغـ 

 13 - 0الءضءضــأ لملءــمم الءيــ  ءــرب  احــ ب  ل تــرب ــ  آالم األسنان
 .  قيقأ

 . ي  غ ا ل   ل   ي   إ الأ سل  ا ل  ا ال  ـ 

ــــــ   حة القدمينرائ ــــــمتر       ءــــــم  ءــــــ  ث  غســــــغ القــــــ ءي  لملءــــــمم ال 
.   قمىت لملءمم الحم 13 غطس ءم لملءمم الءي   لع  

لع    مف الق ءي  يء   ارت ام الحذام  الـذ  ءسـح م  
 غســــــغ . ءــــــ  الــــــ اخغ لخرقــــــأ ءل  ــــــأ لملءــــــمم الءيــــــ  

 . ال  ار  ايضم  لملءمم الءي  ث       م   رت ي م

أو  الحرقة
 ضة المعدةحمو 

 .   ر   صف   م ء  الءمم الحمـ 
 . ت  غ الحرقأ  ي  غ خر   الغم ا ـ 

ـــ  السعال  ـــ م ءـــ  الءـــمم  2 / 1ءـــرا  لـــم اليـــ    4  ـــر  ـ
 الحم لع  الطعم   لء ب ي ءي 

 . يت قف السعمغـ 

، إذا لـ  يت قـف    ر   صف   م ءـ  الءـمم الءيـ ـ  اإلسهال
.   صـ أ ءـرب ثم يـأاإلس مغ خالغ سـمعأ  احـ ب  عيـ  ال

 /   رر ال ص أ /
 . ي  غ اإلس مغ خالغ ي    اح ـ 
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ـــ  الحروق .  ع ـــ    ـــ   ا ت مخـــم  ءمىيـــأ ءـــ  الضـــر ر  ثقل ـــمـ
 ل ــــغ الء ــــمطت الءصــــملأ لملءــــمم الءيــــ   لعــــ  خءــــم 

لـــم ا يـــم  التمليـــأ  ل   ـــم لملءـــمم .   قـــمىت لملءـــمم الحـــم
 3 - 2 ســـتءر لـــملعال  .  ءـــرا  ي ءيـــم   8 - 7الحـــم 

 . ي  
 . ي   3 – 2ت تى  الحر ت خالغ ـ 

 .  غس  م لملءمم الحم   ضء همـ  الجرو  الطا جة
 . ت تى  خالغ ي  ـ 

  قيقأ لملءمم الحم 0 - 3 غس  م لملءمم الءي   لع  ـ   الجرو  المتقيحة
.  ءرا  لملءمم الحـم 6 -0لم ا يم  التمليأ  غس  م . 

 .   ستخ   العال  لء ب ي ءي 
تلقى  ت ف ال ر ح تح  ت ثير الءمم الءي   حتى الـ 

 .  آثمر  ل   م لملءمم الحم

توساااااااة األوعياااااااة 
 . والن وف

ـــــ  ـــــأ  ا ءـــــم   ـ  غســـــغ ا ءـــــم   الء تل ـــــأ ءـــــ  ا  عي
ال م لأ لملءمم الءي   لع  ذلض  ل غ خرقأ لملءمم الحـم 

     ـــر  .    ضـــع م ع ـــى الء طقـــأ الءصـــملأ   ضـــء هم
 ــ م  1/2لءيــ   لعــ  ســمعتي   ــ م ءــ  الءــمم ا 1/2

سمعم  لـي  ال رعـم  ارلـض  4ء  الءمم الحم ل مصغ 
 . خالغ ي    3 - 2  رر العء يأ    ءرا  ي ءيم  

 . يت قف ال  يف  ت تى  الء مطت الء تل أـ 

 ـ م ءـ  الءـمم  4 / 3  ـر  ثـالث ءـرا  لـم اليـ   ـ  آالم الديسك
 . الحم

  قيقأ   33 م  لع  ت  غ اآلال  خالغ الي   ا  غ  احيمـ 
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ــــ  ت  ــــف  ل تط يــــر  التعقيم والتطهير  غطــــم ا   ا  لملءــــمم الءيــــ  ث
تءســـــح ا   ا  لملءـــــمم الءيـــــ    ـــــذلض تءســـــح ا ـــــ ام 

 . ال س  الءرا  تط يرهم لملءمم الءي 
 

تعاااااديل العضاااااوية 
 وتحسين الم اج

صــلمحم   ءســمم  لعــ  ت ــم غ الطعــم  الءضءضــأ لملءـــمم 
 ــ م ءـــ  الءــمم الحـــم  2 / 1الءيــ   ءــ  ثـــ    ــر  

 ./  PH 8 – 7 /ذ  التر ي  الق    الضعيف 

إ الااة الج ااد المياات 
 من كعو القدمين

 غطم الق ءي  لم ءمم ليب صمل    ء  ث   غس  ءم  
, لءمم لمتر   لع  ذلـض  غطسـ ءم لـم ءـمم ءيـ  حـمر  

ـــى   ـــ  ءيـــ     ي ـــب     ـــف ا ءـــم   التـــم تحـــ   ع 
 . حمر       ءم غسغ الق ءي  لملءمم الحم ال

آالم الرقباااااااااااااااااااااااة 
 وتشنجها

 4 ضــــض ضــــءم  ءل ــــغ لملءــــمم الءيــــ  ال ــــمتر    ــــر  
ـــغ  2 / 1ءـــرا  لـــم اليـــ     ـــ م ءـــ  الءـــمم الءيـــ  قل

 . الطعم 

  م ء  الءـمم  2 / 1ءرا  لم الي   ا  غ  4  ر   التهاو الكبد
 ــــ م ءــــ   2 / 1الءيــــ   لــــم ا يــــم  الــــثالث التمليــــأ 

 . لم الي  الءمم الحم ارلض ءرا  

نظافاااااااااة الوجااااااااا  
 ...(نضارة صحة)

صلمحم   ءسـمم  لعـ  غسـغ ال  ـب لملءـمم العـم    غسـ ب 
لملءـمم الحـم لعــ  ا  ي ـف الءــمم  ثــ ا ال  لملءـمم الءيـ  

 . الءي 
 

( الثع بااااة)الحاااا ا ة 
 واالك يما

 13 ل غ الء طقأ الءصملأ صـلمحم  لملءـمم الءيـ   لعـ  
 0 - 3م العـال   قيقأ لملءـمم الحـم،  سـتءر لـ 10 -

 . ايم 
 . يل ا ال  مم  ي  ى الءريد لم ت مم العال 
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 ( طريقة إنتاج الماء المؤين النشيط) 
 ال من الكمية وجهة االستعمال

(  دقيقة )
 كهرباء

 PH درجة الا
ل ماء الميت 

) + ( 

 PH درجة الا
) ل ماء الحي 

- ) 
  عمم يحت    ل  ر 

  اح  لتر
1.0 0 8 

تــــــــ    عــــــــمم يح ل  ر 
 لتري 

3 6 8 

  عمم يحت    لالستعءمغ الخمر م
  اح  لتر

3 4 - 6  13 

 عــــــــمم يحتــــــــ    لالستعءمغ الخمر م
 لتري 

0 4 - 0  13 

 : مالحظات
 - 1ءي  ال ل ءمم PH   ر أ الـ.  7الطليعم   ل ءمم PH  ر أ الـ -

 . 13 - 8حم ال ل ءمم PH   ر أ الـ.   6
تتع ــت لءقــ ار ال ــ اى  الء  ــ  ب لــم إ   ســلأ تر يــ  الءــمم ال  ــيط  -

، لـــذا يء ـــ  ا  تخت ـــف  ســـ  التر يـــ  ل ءـــمم الءصـــ هض لـــي   الءـــمم الءســـتخ  
ء طقأ  اخر  ل  غ ط يف  لملتملم لع  الت رلأ يء    يـم ب ا  ت قـيف لتـرب 

 .  ءر ر التيمر  ذلض ل حص غ ع ى التر ي  الءط   
ـــ  - ـــمت ي  عـــ  لعضـــ ءم   ـــ عم الءـــمم يء ـــ  تءيي ـــملطع  لملءـــمم ال  ل

قريــــ  ءــــ   )لي ءــــم الءــــمم الحــــم ذ  طعــــ  ءقلــــ غ , الءيــــ  حــــمءد الطعــــ  
 . ( الطليعم
 .ء ب صالحيأ الءمم الءص ض ا ثر ء    ر -

  . ال ت  غ لعمليأ الءمم الءص ض لملتسخي  -
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 دراسة حول الصناعات الغذائية في سورية
 وآف اق التعاون والتنمية العربية

 :  مقدمة حول التصنيع الزراعي
يتضححم  حححق اءحححتيخاا تحححةخيال اصتد يحححع اميت حححةذيع اصمةص يحححع  د حححة   اصد ححح  
اميت ححةذف  ححع اصمححةصت  ححذح تححإلنيخ  عححت الدتححة  و ححه و  يححع اصد حح   دحح   ححق 

ا  نححححح ص  حححح اخذ اصاليميححححع  اص ةصيححححع خححححلح اص عححححت ي  ححححق ت ييحححح  اصتخ ححححي  
 اصلشحخيع اص تة ححع  لةصتححةصع ت ييحح  الدتةعيححع اصمةصيححع اميت ححةذيع اصتححع  ححع  ححق 

،  ةق صظه خ ل اذخ  خ ع اصت ديع   و ه أيع  ةح. اصمدة خ ا ءةءيع ص د  
اص اءمع  ع أ اخخ اصخ ءيديةت  اصءتيديةت  ع  مظت اصحللذ اصمخليحع أنحخ  ليحخ 

ةعحححع ص تدءحححي   اصتمحححة ق اص حححدةوع لحححيق اصحححذ ح اصمخليحححع،   دحححة   حححع ايعحححةذ اص 
ا  ةديحع  ليححخل  صييححةت اصت ة حح اميت ححةذف اص ححدةوع لحيق اصححذ ح اصمخليححع لءححل  
تحححح  خ اصخة ححححةت ا  صيححححع  ححححق اص دتعححححةت اصمخاويححححع اصحححح ف يتححححيم ييححححةت تخاححححيا 

 .   دةوع ص  ءتيلح اصلميذ
ق ت حححذك ت حححة ل  اق أياحححةخ اصححح اق اصمخلحححع م تءحححتايع لشححح ح  د حححخذ أ

 دةوية  مخاوية   تا خا   ص ق اصتمة ق  اصتدءحي   اصتخ ح  ي يح  ييحةت  ضحع 
 حنل  ت تحةم ل عح ذ  فسووري ،  ايت ةذف يخذت اصد ح  اصشحة ح صليت حةذ اصمخلحع

ا خاضحححع اص ححححةص ع صلدتححححة  اصمخاوحححع اصضححححخت  اص  ة ححححيح اصتحححع تححححذخح  ححححع 
صح ف يت يحم لإل ضح يع دءحليع اص دةوع اضة ع اصه اص دةوةت اص ه ع  ةصدءحي  ا

ي تةم لمخاوع اص  ا ح   اصلءحتدع  ي تيحخ  لبن ن  ة أق .  وق لةيع اصللذ اصمخليع
تشح    حق ي حع الدتحة   السعودية،   ة دخح  اصه اص ل    اص  ة يح ا خخح

،   حح ص   ححةح  اصمخاوححع   ححة ي   هححة اءححتيخاذ اص حح اذ اص  اايححع و ححه داححة   اءححع
 تشححح  اق  حححق  الووويمن وعمووو ن، أ حححة  خلووويل العربووويأقطووو ر ال أغ ححح   الكويووو 

،   حق اص   حق اءت حلأل ا خاضحع  اصتخ ف اميت ةذف  ع ع يع اصياةوةت
ي تةم لإلخاضي  اصمخاويحع اص ليحخل  والعراق ،   يه ة  ميةذل   يع الدتة  اصمخاوع
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 اص يحححةل اص تححح  خل ل يحححك ي  حححق أق ي ححح ق اصمحححخا    حححذخا   ليحححخا  ص  ححح اذ اص  اايحححع 
 يحذ مصور  ، أ حة ق اصمخلع  ع  ةح اءتم ةح اصاخ  اص ذينحع  حع اصمخاوحعص  ا

يامححححت شحححح اة   ححححع  يححححذاق اصت ححححديع  خ   ححححة   ححححع  عححححةح  ححححدةوع ا مت 
 اصدءححي   ص دهححة تمححةدع  ححق اصضحح ا  اصءحح ةدع  ي ححع اصخيمححع اص ححةص ع ص مخاوححع 

يضححححت  ءححححة ةت  ةا ححححع  ححححق ا خاضححححع  والسووووودان،   ديحححح  خ  أل  ا  حححح اح
خاوحححححع غيحححححخ  ءحححححت  ع صحححححدي  ا يحححححذف اصمة  حححححع  خ  أل ا  ححححح اح اص حححححةص ع ص م 

اصتححع ت ت حح  خ  أل أ حح اح ضححخ ع ليبيوو   ، لم ححأل  ا مت الدتةعيححع اصلم ححع
يشححح    حححق اصتخ حححف  ي حححع  والصووووم ل،   ص دهحححة ت تيحححخ اصحححه ا خاضحححع اصمخاويحححع

تلحححة اصت حححديع  اص  ددحححع  ا ءحححةصي  اص ذينحححع  حححع الدتحححة  صمحححذت تححح  خ خ  أل   ا 
،   ححع ت  حح  نححخ ل  ي اديححع   خاوححع ضححخ ع  صححذيهة أ ضحح يع   اصخلححخلا  حح اح 

دءححليع  ليححخل  ححع مخاوححع لمحح  اص  ة ححيح  ححةص  م  اصحح خل  اص حح اذ اص ءححتخذ ع 
 . لدتة  اصء خ  اصمي ت اصدلةتيع

 
ذا موو    بعووا ابسووب ت التووي توو رر بيووكل ر يسووي علوو   استعرضوون وا 

 : تب ط  النمو الزراعي نجد أن من أهمه 
 
 . ي ع اءتم ةح ا مت اصمخاويع   شح ءيةءةت اصذوت  - 1
 . ضمف الوذاذ اص هدع  - 2
ضححححمف اصتدظي ححححةت  ححححع اصت يححححف  ححححع اصظححححخ ف اص   يححححع  وححححذت   - 3

 . تل  هة  مهة
ي ع اص  اخذ اصاليميع  شحم ا  احةخ   ي دحع اصع حةف و حه لمح    - 4

ءة ةت اص خ يحع اص دةا   وذت ت  خ اص  يةت  ق اص يةل   ة ي ذ  ق دءلع اص 
  ي نخ لةصتةصع و ه دءح  ا خاضحع اص مخ وحع  اصتحع تتح م  و حه اصد ح  اصتحةصع

: 
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 % الدولة
 7.5 اص  خ  
 4.7 اصعمااخ 
 2.2 ت دأل
 7.3 صيلية

 9.00   خ
 23.2 اصءم ذيع
 0.4 ء خيع
 4.4 ا خذق
 21.5 اصمخا 

 ذ اصعذيحححع دل حححظ  حححق  ححح ل اصدءححح  اصضحححمي ع صاخاضحححع اص مخ وحححع اصعهححح     
اصتحححع يعححح  أق تيححح ت لهحححة أياحححةخ  ححح ل اصحححذ ح صميحححةذل اص ءحححة ةت اص دتعحححع  حححق 

ف لوطن العربي يعتمود علو  الخو رل للحصوول . ا خاضع صذح  ح ذ صع  دهة 
     ضع م ي  ق يل ح اءت خاخل  ع ظحح عل  نصف احتي ج ته من الغذاء 

ظحححح  حححة وحححخف  اصت يحححخات اصءحححخيمع  اص ءحححت خل  حححع ءححح   اص لححح   اصذ صيحححع   حححع 
، خة حححع  أق وحححذذا    حححذ ذا   حححق اصحححذ ح يءحححياخ و حححه  لإلم حححع اص ححح اا اصمحححةص ع

،   ة  تات تءتخذت اص  اا  ءلأل ءيةءحع   مظت اص ةذخات اص  اايع اصمةص يع
ق خاحح خل  حح ل اص شح  ع تتضححم لعححلا  يضح ق ت ييحح    ححةص هة   دة مهحة ،  ا 

اححق  ححق اص لحح    ححع   يحح ق  22اصحح اق اصمخلححع  اءححتيخاذاتا ا  ححة وخ دححة أق 
  ححة أق ت ييحح  .  2999  يحح ق اححق  ححع وححةت  34 ءححتخت ع اصححه  1027وححةت 

ا  حححق اص ححح ااع أ  اص حححذ  حححق امءحححت لح اص ححح ااع يمدحححع تاححح يخ اصمخاوحححع وحححق 
  يححح ق   تحححةخ  23)      اخيححح  اءحححتخذات اص ححح اخذ ا خضحححيع غيحححخ اص ءحححتخذ ع

وحححةذل اصدظحححخ  حححع اصتخ يححح  اص   ححح صع   (    حححةص ع ص مخاوحححع خ حححع  ءحححت يةت  ا 
الدتةعيع لميةذل ذخعع اصت نيف اصمخاوع  اصت ءع  ع اءتخذات ا مت اص لا حع 
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ص مخاوع اصمخليع   ميةذل  مذمت اصتء يذ  اءتخذات اص ليذات  اص ي ة يةت اصتحع 
،   ححح ا يححح ذف  يتمحححيق ادتةعهحححة و حححه اصداحححة  اصمخلحححع ضححح ةدة    حححق اءحححتخذا هة

، أف أق ت حح ق اليمححع  اصمخاوححع  اص ححدةوعلححةصالع صييححةت وليححع  تشححةل ع لححيق 
 .  اصهي ح اص دةوع و ه د   ي ّ ق  ق خذ ع اصمخاوع

اق ت يي  ا  ق اص  ااع يمدحع تاح يخ ذ خ اصح اق اصمخلحع  حع اصتيءحيت 
ي ححلم اص  حح ح و ححه اص حح اا  ححق اصخححةخ  ييححذا  و ححه  اصححذ صع ص م ححح ل يححك م

 حق اصتخ ح    تيءحيت دح    اتلحة  خيت   ع اص خ حع   ح ا يتا ح  لةصضحخ خل 
اصم ححح لححيق اصححذ ح اصمخليححع، ل يححك تححتت مخاوححع اص  ة ححيح اص خت  ححع  ححع أدءحح  

 ا  ا  حححة أصييدحححة . اص دحححةا  صمخاوتهحححة   صححح   حححع ااحححةخ دححح    حححق اصت ة حححح اصمخلحححع
اصض ا اصه الدتة  اص ح ااع  حع لمح  ا ياحةخ اصمخليحع دعحذ أدح  يتحإلخعم د ح  

 . ميةذل ضاي ع دءلية  
 : تص دي العربي يتم عل  صعيدين ارنينإن التنسيق االق

  و ه اص ميذ اصع ةوع ض ق ااةخ  ع أل اص  ذل اميت ةذيع اصمخليع - 1
و حححه اص حححميذ اصندحححةاع  حححق خحححلح امت ةييحححةت  اص مة حححذات اصندةايحححع اصتحححع  - 2

 .تعخف ليق لم  ا ياةخ اصمخليع
 م حححه اص حححميذ اصع حححةوع  حححةق أ ح ت حححخ  عحححذف د ححح  ذخاءحححع اص ضحححع 

الموو تمر ابول للتنميووة ،  ع  ححع اصل ححذاق اصمخليححع  ءححلح اصتدءححي  ليدهححةاص ححدةو
 يحذ اتخحح  .  8166الصون عية العربيوة الوذي عقود فوي الكويو  فوي مذار عو م 

 حححح ا اص حححح ت خ وححححذل ت  ححححيةت وة ححححع تدة صححححت  شححححة ح اصت ححححديع   ححححة أ  ححححه 
 :لضخ خل الءخا   ع اية ع اص  ءءةت اصتةصيع 

 .  ةتاص دظ ع اصمخليع ص   ا   - 1
 .  خ م اصتد يع اص دةويع ص ذ ح اصمخليع  - 2
 .اص  ءءع اصمخليع صض ةق امءتن ةخ - 3
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 يذ ية ت اصهياحةت اصخة حع لةص  ا ح ةت  اص يحةييأل  حع  حح ل حذ وخلحع 
لدشخ  نيحخ  حق اص نحةا  وحق اصتمحةخيف  أ حدةف اصءح ع  د ويتهحة   هحذل لح ص  

 . مخلعصتلدع تمةخيف  ت ةديف    ذل و ه داة  اص اق اص
لمذ  تخل  حق اتخحة   إل يذ أدش أم  مركز التنمية الصن عية للدول العربية

 1020/ ،  ويذ  ع أل اذاخت  ذ خت  ا  صه  حع أيحةخ اصيخاخ اص شةخ اصي  ءةلية  
 يححححك تيححححخخ  يهححححة اعححححخاا اصذخاءححححةت اص يذاديححححع اصهةذ ححححع اصححححه تدءححححي  اصلححححخا   / 

ليححححع   ححححذذ  ع ححححأل الذاخل الدتةعيححححع صححححلم  اص ححححدةوةت اصيةا ححححع لةصححححذ ح اصمخ 
 ع  وةت اص دةوةت اصتع يي ت و ه أءةءهة تدظحيت  ح ا اصلخدحة  ،   حق  ح ل 

 : اص دةوةت   ض   اصل ك  ة ي ع
 . اص دةوةت اصدءيعيع -1
 .  دةوع ا ء ذل-2
 .  دةوع اص  ةاق اصمخاويع  اصعخاخات -3
 .  دةوع اصء خ -4

 خح اصد خ  ع اصحذ خل لم  اص دةوةت ا خخح اصتع أتيم صلمضهة أق ي
 . اصخة  لةص خ م اصنةديع مدميةذ اص  ت خ

 صيحححححذ خاححححححت اصحححححذ ح اصمخليححححححع لمححححح  اصخاحححححح ات  حححححع  عححححححةح اصت ة ححححححح 
، ية حححت اصءححح   ف  ،   حححع  عحححةح اصت ة حححح اميت حححةذ اميت حححةذف  اص حححدةوع

  ع  عةح اصت ة ح اص دةوع  اصمخاوع تت ادشةا وذذ  ق .  اصمخليع اص شتخ ع
 - اصشحححححخ ع اصمخليحححححع صتد يحححححع اصنحححححخ ل اص ي اديحححححع )اص شحححححتخ ع   اصشححححخ ةت اصمخليحححححع

 . (  اصشخ ع اصمخليع صلءتن ةخات اص دةويع
  ق  ل م   ا اصتمة ق و حه اص حميذ اصمخلحع أيضحة   حة تحت ادشحة ل  حق 

التنميووة  ومركووز،  المنظمووة العربيووة للتنميووة الزراعيووةاص دظ حةت اصمخليححع  نححح 
،  تححت ادشححةا   عححةح اصتمححة ق اصمخلححع أيضححة     ححع .  الصوون عية للوودول العربيووة

ذ خا   امت ححةذات، ل يححك ت محح   حح ل  د ويححع  ححع وححذذ  ححق اص ححدةوةت ات ححةذات
 . ع  مة دع اصشخ ةت   اص  ءءةت اصمخليع اصيةا ع 
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أ ة  ع  يذاق اصت ة ح اص دةوع و ه اص ميذ اصندةاع  يذ ية ت لمح  
صت ة حح اميت حةذف اصندحةاع ا ياةخ اصمخليع لعه ذ  ع ءليح ت ييح  دح    حق ا

ق  ةدحححت  خغ لحححع . اصححح ف يخلاهحححة لياحححخ وخلحححع  خحححخ   ححح ل اصعهححح ذ اصندةايحححع  ا 
    حححح ذل  ححححق  يححححك   دهححححة خاحححح ل  ة ححححع  ححححع ءححححليح اذخا  اصت ة ححححح اصمخلححححع 

  ح ص   ح ق ءحلح اصتدءحي   اصت ة حح . اصشة ح ام أدهة م ماصت   ذ ذل   لمنحخل
ع  ححة ماصححت ضححمي ع  ية ححخل وححق اص ححدةوع و ححه اص ححميذيق اصع ححةوع  اصندححةا

اذخا  اصهحححذف اص ليحححخ   ححح  ت ييححح  اصت ة حححح اميت حححةذف اصشحححة ح لحححيق ا ياحححةخ 
 . اصمخليع

 ءحح ف د يححع دظححخل ءححخيمع و ححه لمحح  اص ححدةوةت اصمخاويححع  ححع ياخدححة 
 . اصمخلع اصء خف

 زراعة وتصنيع الحبوت  -8 
يمتلححخ اصي ححم  ححق أ ححت   ة ححيح اص لحح    ححع اصمححةصت  يححإلتع و ححه خأأل 

 اءحتخاصية  -  دحذا – اص حيق_  اص ميحةت اص ت حذل ا  خي يحع )اصذ ح اص دتعع ص  
 . (  ا خعدتيق  -

 ي تح اصي حم اص ختلحع ا  صحه  حع اصع ه خيحع اصمخليحع اصءح خيع  حق  يحك 
 حححق  ع ححح   اص ءحححة ةت  % 79اص ءحححة ع لحححيق اص  ة حححيح ا خحححخح ا  يشححح ح 

اضحححع اصلم يحححع اص مخ وحححع اصتحححع تحححمخ  لحححةص ل    حححع اصياحححخ  تيحححذخ  ءحححة ع ا خ 
،  اصياخ اصمخلع اصء خف  ق اصحذ ح  أصف   تةخ ءد ية   / 179/لةصي م   اصع 

اص  حححذخل ص ي حححم  ل ححح خل خة حححع اصي حححم اصيةءحححع اصححح ف يءحححتم ح  حححع  حححدةوع 
 . اص م خ دع

 و حه خأأل اص  ة ظحةت اصءحح خيع اص دتعحع ص ي ححم ، الحسووكة تحإلتع   ة ظحع     
  - ذيحححخ اصحححم خ )خل خايءحححيع  حححع   ة ظحححةت  تتخ حححم مخاوحححع اصي حححم اصءحححيع ل ححح  

 - اصمشححححةخدع  ححححع   ححححةل ءححححهح  اص ححححة ءححححهح  – ذ شحححح  –   حححح   - اص ءحححح ع
 . (  أعماا أخخح  ت خيع
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  ححخذ ذ اصه تحححةخ  حححق اصي حححم  حححدخ   ا ا يححح خق لةص  حححع  حححع لحححلذ اصمحححةصت 
  ح    059 – 229 اص تيذ ع مخاوية   يك تتخا أل غ ع اصه تةخ  ع ء خيع لحيق

 )،   حع ل عي حة لحيق   ح (  4599  - 3299 ) ل  حع   صدحذا لحيق، ليد ة دعذ
  ححع    حح (  1509 - 1129 )،   ححع أ خي ححة لححيق   حح ( 4979   - 3299

 .   (  2559  - 1249 )ع ه خيع   خ اصمخليع ليق 
 دظخا  صهح ل ا   يحع اص  اايحع ص  لح    يحذ و حذ اصياحخ اصمخلحع اصءح خف  

 : اصه 
/  1071 / وححةت   رة وتصوونيع الحبوووتالم سسووة الع مووة لتجووا ححذاك 

ذاخيحة     ه تهحة ا ءةءحيع شحخاا .  اص ت تمع لةصاةلع اميت ةذف اص ءتيح  ةصية   ا 
،  اص  ة ظحححع و حححه تححح امق  اص لححح   ذاخ يحححة   خةخعيحححة  صتحححإل يق ا تيةعحححةت اصياحححخ

القمووووو   لحححححذأ ام ت حححححةت لمخاوحححححع .  اصءحححححمخ لحححححيق اصءححححح   اصذاخ يحححححع  اصخةخعيحححححع
 يحححك   ححح ت أ نحححخ اصحححذ ح  الدتحححة ق أ  يحححع  حححع ميحححةذل ص حححة صححح   حححالمكسووويكي 

 .  اصل ذاق و ه ام ت ةا اص اتع دتيعع مخاوتهة صه ا اص دف
 اصتحححع غةيتهحححة اءحححتن ةخ اص احححة ق  اليوووركة الع موووة للمطووو حن ا  حححذاك  

اية حححع   حححدع صتدظيحححف  عحححخ  اصمحححذأل ل يحححع  اصحححه ت ميحححع اصحححذيي  ، لةلضحححة ع 
لمحححذ ت حححديمهة لمحححذ أق  ةدحححت تاحححخأل  احححخأل  ححح ل اص حححةذل صلءحححتهل   ت حححذيخ ة

 .  لش  هة اصخةت
 يك  ضمت  ماخل اصت  يق  اصتعحةخل , ع مة للمخ بز اليركة الك ا ذا    

اصذاخ يحححع خاحححع صت ايحححع اصياححححخ لةص خحححةلم اص ذينحححع  و ححححه  خا حححح ل يحححع تيححححذيت 
 . اصخغيف اصعيذ

د ححححححة صحححححح  وححححححذل   م تيت ححححححخ أ  يححححححع اصي ححححححم  ححححححذيي  ص ححححححدع اصخلححححححم  ،  ا 
اصلخغحح  اصدشحةا  اص   يحةت  اص م خ دحع  اصشحميخيع :  حدةوةت  اءحتم ةمت  حع

 . اصال...
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اص م ع  اصتع لذأ الدعةم(  ذخوة )  نةح  ص  شخ ع اصيخ    ص  م خ دع 
 شحححميخيع اوت حححةذا  و حححه  - اصتحححع تدحححت  اص م خ دحححع ءحححلة يتع /  1025 / يهحححة 

 .وةت /  اق/  2999 /اصذيي  اص   ع لاةيع ت ديميع يذخ ة 
ادتة  اصياخ اصمخلع اصء خف  ق اصي م اصاخف م ي  حع اءحتهل    ص ق 

اص   حححع صححح ص  يم حححذ اصحححه اءحححتيخاذ اص  يحححةت اصلم حححع صءحححذ  ةعةتححح   حححق اصي حححم 
، و  ة أد  ي ذخ لم  اصي م اصيةءع  حق ادتةعح    صح  لءحل   اصاخف ءد ية  

أق ا دححححح ا  اصتحححححع تحححححمخ   حححححع  حححححق ا ي حححححةأل اصيةءحححححيع  ات اص ححححح ع اص حححححدةويع 
،  ه ل اصمخاوع تش ح نحخ ل  ةخيع اصعيذل  اصتع ت  خ اصياع ا عدلع ص ياخ اصتع

 ي  يع  ة ع م يءتهةق لهة اضة ع ص  ةعع اص ةءحع صهحة  حع امءحتهل  اص   حع
. 

 
 : إنت ل وتصنيع القطن -2

اق ا   يحححححع اميت حححححةذيع ص ياحححححق   دتعةتححححح   امءحححححتخذا ةت اص حححححدةويع 
 . ص    ةدع  خ  يع    ية   وةص ية  اص نيخل اصتع يذخح  ع أءةءهة  ييت 

) :        تتحح م  مخاوححع اصياححق  ححع ءحح خية و ححه وشححخ   ة ظححةت  ححع 
 – ذ شحح   -   حح  –   ححةل  -   حح   - اص ءحح ع  - ذيححخ اصححم خ  - اصخيححع
 . أصف اق ءد ية   499،  يل   ادتة  اصياق اص  ل   ل ذ ذ  ( ذخوة

ةذل خايءحيع ت مح  ذ خا  أ ة  ق اصدة يع اص دةويع  تلخم أ  يع اصياق   
،  تمتلخ  دةوع اءتخخا   ت خيحخ ميحت لح  خ اصياحق اصتحع   ليخا   ع اص دةوع

يمت ذ و يهحة اصياحخ اصمخلحع اصءح خف  حع اصذخعحع ا  صحه لةصدءحلع ص ميحت اصدلحةتع 
 ق اص دةوةت اص ءحةوذل  اص ه حع ص حة صهح ا اصميحت  حق يي حع غ اايحع لةلضحة ع 

،  يححذ  ت  اص ءححلع اصتححع ت يححذ  ححع  ححدةوةت  نيححخلاصححه ادتححة   حح اذ  خت  ححع  ةص دحح
أيي ححت  ححع اصياححخ وحححذل   ءءححةت ص  ححمح  اصدءححي  تخ حححم  مظ هححة  ححع ذ شححح  

 :   دهة         ةل     
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 : يتلع صهة   دميق   ذ ش ل اليركة الع مة للمغ زل والمن سل الصن عية

 .   دع اص  اع اص ف ذ    ع   دع اصيةل ق  - 1
 .   دع  خءتة  - 2
 اص ححححةذل اصخايءححححيع اصذاخ ححححع  ححححع الدتححححة   ححححع اصياححححق اص   حححح   اص   ححححع  

 . لةلضة ع اصه   اذ أخخح اضة يع
 يحك يتلحع .  ( دميوق )وهن ك اليركة التج رية الصون عية المتحودة  

 .صهة   دع اصءعةذ 
اص خيححححححخ   - غححححححم ح اصياححححححق  اص حححححح ف:   اص دتعححححححةت اصخايءححححححيع  يهححححححة
،  تمت حذ لشح ح   خل  اص  حل غع  اص ال وحع ا ي شع اصياديع  اصخة يحع اص ي ح

 . خايءع و ه اصياق اص      اص   ع   ةذل أءةءيع
اص دتعحححةت  . (حمووو ل)وهنووو ك يوووركة حمووو ل الع موووة للخيووووط القطنيوووة 

 . اص م ح اصياديع:  صهة  اصخايءيع
 .(  حمو  )وهن ك يركة حمو  الع موة للغوزل والنسويل والصوب  ة 

 . الةوع –  لةغع  - ءي د  - غمح : دتعةتهة اصخايءيع 
 .(  حلت )وهن ك اليركة الع مة ابهلية للغزل والنسيل 

ا ي شحححححع   - اصخيححححح ا اصياديحححححع  اص ححححح  يع اص  م عحححححع:   اص دتعحححححةت اصخايءحححححيع
 . اصياديع  اص   يع

 .(  حلت )وهن ك اليركة الع مة السورية للغزل والنسيل 
 . ةوعال –  غم ح ياديع - أي شع:   دتعةتهة اصخايءيع 

لمححححذ  حححح ل اصذخاءححححع اص حححح عمل  ححححق  يححححك تاحححح خ اصياححححق  أ  يتحححح  اصدلةتيححححع 
 اص  اايع  اص دةويع  اصتعةخيع م لذ صدة  ق أق ديح ح أق اصياحق اصءح خف  ح خذ 
اصذخح ا  نخ ص ةصليع اصء ةق  و ةذ اصنخ ل  اص دلع اصخايءحع تءحتيع  دح  اصحللذ 

 . اصديذ ا عدلع
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 صن عة السكر   - 1

اصياححححخ اصمخلححححع اصءحححح خف  دحححح  لذايححححع اصد ححححف اصنححححةدع ص يححححخق لححححذأت  ححححع 
،   حححة خا يهحححة  حححق  يحححذاق  حححةذل  اصمشحححخيق لمحححذ اديضحححةا اص حححخ  اصمةص يحححع اصنةديحححع

 اص   ح و ه ء خ أ  خ غيخ ديع للاةيةت اصت  يق أ يةدحة  , اصء خ أ يةدة  
 /ل ية ححع   ححدع  ححع  ذيدححع   حح  لاةيححع ت ححديميع يححذخ ة  لححذا يححك .  أخححخح
نت خ محت لم  يحع ت ءحيع اصتعهيحمات ص   حدع اصحه . ي ت  /ق ش دذخ ا/  299

ل دايحع أييت   دع  خخ ص ءح خ  1072  ع وةت .  اق  ع اصي ت/  1299 /
 . ي ت/ اق /  299 /يخ   ذيدع ذ ش  لاةيع يذخ ة وذخا 

 ص حححة اءت ححح  ت  دايحححع اص حححة  أيحححيت   حححدع نةصحححك يحححخ   ذيدحححع عءحححخ 
ام أق   يحححححةت .  احححححق  حححححع اصيححححح ت/  2999 /اصشححححح  خ لاةيحححححع اءححححح يع يحححححذخ ة 

،  اليمححححع  اصشححح دذخ اص دتعححححع  ححححع اصياححححخ م تححححماح ذ ق  ةعححححع  حححح ل اص  ححححةدع
ي ت تءتذوع امءحت ةذل /  129  - 09 /اصش دذخ اص  ء يع  اصتع تتخا أل ليق 

  ق اصتعهيمات  ي ة تليه  ق اصمحةت لت خيحخ اصءح خ اصخحةت اص ءحت خذ  حق اصخحةخ 
. 

اصشححح دذخ لإلدهحححة تححح  ق ص ياحححخ  حححةذل اصءححح خ  ت تحححةم  حححدةوع اصءححح خ  حححق 
 صيذ اخت محت أءحمةخ اصءح خ اصمةص يحع  حع لمح  اص تحخات , ا ءةءيع ص   ااديق 

لشحح ح  اءححع ا  ححخ اصحح ف ذوححة اصححه اية ححع   ححةدع عذيححذل ص ءحح خ  اصت ءححع  ححع 
 / و ه   ا ا ءةأل  يذ أية ت ء خيع ذ محع  ا حذل .  مخاوع اصش دذخ اصء خف

 . ي ت/ اق ش دذخ /  4999 /يع اص ا ذ  دهة   ةدع ص ء خ اة/  4
ذيحخ  : )  حع ا  حة ق اصتةصيحع نلنع  دهحة و حه شحخيا دهحخ اص حخات  أييت 
 دايححع ءححهح تححح ءحح     ححع   أيححيت اصخالححع  ححع , (   ءحح دع – اصخيححع  - اصححم خ
د ححححة .  اص ححححة   م تيت ححححخ أ  يححححع اص ححححدةوع و ححححه اص ححححةذل اصخايءححححيع اصءحححح خ،  ا 

 ححححع أيضححححة   نححححح أ خا  اصشحححح دذخ  يححححك تءححححتم ح  م ححححف اص دتعححححةت اصنةد يححححع  ة
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اصءححح خ  دححح   اءحححتخخا ، أ حححة اصت حححح اصدحححةت  وحححق ليةيحححة اصشححح دذخ لمحححذ  ص  ي ادحححةت
 يعححححخف تع ي حححح  ل يححححك ي ححححلم  ححححةذل يةل ححححع ص   ححححظ  امءححححتم ةح  م ححححف عيححححذ 
ص  ي ادححةت ،   ححةذل اص ححيلأل اص تلييححع لمححذ و  يححةت اءححتخل   ت خيححخ اصءحح خ 

  ححةذل أ صيححع لدتححة  وححذذ  ححق اص حح اذ  ، أ  ف ص  ي ادححةتي  ححق اءححتم ةصهة  م حح
  ح  اصخحّح  – ا ءحيت ق  -   ح  اص ي ح ق - اص  ح ح – اصخ يحخل) اصهة ع 

 ا  ا أ عمدة اص م لةت اصتع يمةدع  دهة اصياخ اصمخلحع اصءح خف  حع  عحةح .  (
 :  دةوع اصء خ دعذ

 :  ادخ ة  ادتةعيع ا خ  -  
ادحححححة   حححححق /  25  - 22 /يحححححع ل حححححذ ذ   دتةعيحححححع اصه تحححححةخ  حححححع ءححححح خية ت

  ادححة   ححع تخ يححة/  35 /،    ادححة   ححع  خدءححة/  43 /، ليد ححة يتعححة م  اصشحح دذخ
   ححح ا  حححةص خذ ذ  اصمخاوحححع اص حححدخ    حححق شحححإلد  أق يميحححذ ت   حححع ادتحححة  اصءححح خ 
 لةصتةصع يي حح خغلحع اص ح ااق  حع امتعحةل د ح   ح ل اصمخاوحع  ي حخت اصياحخ  حق 

 . خيميع  ات أ  يع
 : وذت ت ا خ اصيذ اصمة  ع اص ديع  ع اص  ةدع اصيةا ع -  
  حح ا اص  ضحح   صحح  أ  يححع  يححذ ظهححخت  حح ل اص شحح  ع لشحح ح أخاححخ  ححع  

، دظخا  ص ة  يهة  ق ت د ص عية  تيذ ع  ص ع ذ حة  حع  دحةا   اص  ةدع اصعذيذل
 . غيخ  تا خل  دةوية  تدي هة اصخلخل اص دةويع

 :  لةصتةصع يع  اصم ح و ه
تيححةخ أ ححدةف لحح  خ اصشحح دذخ اص دةءححلع ص  دححةا  اص خت  ححع وححق اخ  - 1

اخيحح  اعححخاا تعححةخ  ص خت ححف أدحح ا  اصلحح  خ  ححع  خت ححف اص دححةا  اصتححع تححمخ  
 . اصش دذخ
 ءحححةوذل اص حححماخويق وحححق اخيححح  اصع ميحححةت اصتمة ديحححع ءححح اا  حححع   - 2

 . عةح اص ل ع أ   ع تيذيت ا ء ذل  اص مذات  ع أ يةتهة 
اصاححححخ  اص حححح ي ع  ححححع اصمخاوححححع  لتلححححة  ححححماخويق ميححححةذل  وححححع اص  - 3

 .  الءخا  لا   اص ءةوذل  ق اصعهةم اصمخاوع اص شخف
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ت خيذ اصش دذخ ل يةذيخ  دءع ع  حع اصخاحع اصت حديميع ص   حةدع   - 4
ا  أق ت حححديع اصشححح دذخ اصاحححةم  يءحححةوذ و حححه ميحححةذل  حححخذ ذ اصءححح خ اص ءحححتخخ  

 .  لةصتةصع يميذ اةيع اصت ديع اصي  يع
ميحححةذل اصل حححك اصم  حححع ءححح اا   ي حححة يتم ححح  لت د ص عيحححة اصت حححديع أ   - 7

 . لمخاوع اصش دذخ    ة  ع ا  ةت  اص شخات
اختيةخ اصتخلع اصعيذل  ت  خ اصشخ ا اص دةءلع  اصم ح و ه تشحعيع  - 2

 . مخاوع اصش دذخ  يهة
اصدحةت   حق اصشح دذخ  ةصيحة   اصت ءع  حع مخاوحع اصشح دذخ  ق اصءح خ - 5

 .  ق  ةعع اصياخ % 29 نخ  ق م ي اع أ
 : صن عة الزيو  النب تية  - 4 

تمت ححذ لةصشحح ح اصخايءححع  ححع اصياححخ اصمخلححع اصءحح خف و ححه لحح  خ اصياححق 
 ي عحححذ  ححححع .   لشححح ح نحححةد ف و ححححه لححح  خ ذ اخ اصشحححح أل  لححح  خ  ححح ح اص حححح ية

،  ءححح خيع وحححذل شحححخ ةت  حححع  حححح  حححق ذ شححح     ححح     حححةل  اصل ييحححع    ححح 
 : ع  موع و ه اصش ح اصتةص

ي عحذ   حةق   يحك – ذ شح  – شخ ع  دةوع اصميح ت  اص حةل ق اصمخليحع - 1
 اص ف ت يف  د   ي ت  ق ل  خ اصياق  / اق  29   دع  ا ذ لاةيع يذخ ة 

 .ءد ات 
 :  تضت نلنع   ةدع -     – اصشخ ع اصء خيع ص مي ت اصدلةتيع - 2

 . ي ت  ق ل  خ اصياق / اق 277اصديخ   اةيت   -      
 . ي ت  ق ل  خ اصياق / اق 147ويق اصتح  اةيت   -     
 . ي ت  ق ل  خ اصياق / اق 139اص يخ  ق  اةيت   -     
 27 يححذخ ة   ي عححذ  يهححة   ححدع  ا ححذ لاةيححع:  شححخ ع ميحح ت   ححةل - 3

 . ي ت  ق ل  خ اصياق /اق 
يحح ت  ححق  / اححق 79  ححدع  ا ححذ اةيتحح  :  شححخ ع ميحح ت اصل ييححع - 4

 . ت يف  د  ءد ات ل  خ اصياق  اص ف
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 09  حدع  ا حذ اةيتح  :  (   ح  )اص دتعةت اصمخاويحع اصء خ   شخ ع  - 7
 . ي ت  ق ل  خ اصياق / اق

اححق  249999    حح ا  ةصاةيححةت اص تة ححع  ححع اص  ححةدع اصيةا ححع  ةصيححة  
أصحف  219 – 109 ليد ة تتخا أل   يع اصلح  خ اص تح  خل لحيق. ءد ية   ق اصل  خ 

  .  ق اصاةيةت اص تة ع لش ح  اضم   ع أيح. ءد ية   اق
 ت حححديع اصلححح  خ اصدلةتيحححع يدحححت  ودححح  اصميحححت اصححح ف تعحححخف و يححح  و  يحححةت 

 .  اصال... دةويع أخخح  ق ت خيخ   ذخعع
 – اص ءحلع  - اص دحت: لةلضة ع اصه اصميحت  دحة   دتعحةت نةد يحع  نحح 

،  يحححك تءحححتم ح اص ءحححلع   حححةذل    ححح ل اص دتعحححةت  ات أ  يحححع  ححح ص  . اصيشحححخ
غححع  ححدةوع اص  خ شححةت أ ححة اص دححت  يءححتم ح يءححت  دحح  ذاخححح اصياححخ .    يححعو

 .  اصيشخ يءتم ح   ةذل و  يع.  ليد ة ي ذخ  مظ   اصه اصخةخ 
 يعححححخف تملاححححع اصميححححت اص  ححححخخ  ححححع  حححح ةام  ححححق اصتدحححح  أ  معةعححححةت  

،  دظحححخا  مخت حححة  أءحححمةخ ميحححت اصميتححح ق  يحححذ أ حححلم اليلحححةح و يححح   للءحححتي يع
 .  اض ة  
  سوووت سووتوك:   وححق و  يحع ت خيححخ اصميححت  حةذل  ححةل ديع تحذوه  يدحت 

،   حة ي  حق  معهححة  ي  حق امءحت ةذل  دهحة  حع ت حديع  حةل ق خخحي  اصيي حع
،  تحححتت  ححح ل اصم  يحححع  حححع  اص ءحححت خذل صت ءحححيق اصد ويحححع   اصذءححح عة  ححح حححع ا 

أ حححة  حححع .  صلدتحححة   حححق اصدححح   ا صحححع  ال اءحححاع خاححح   ححح  ذ شححح     ححح  
 . خ ة لتعهيمات غيخ  تا خل  ةل  يعخف ت ضي

تتضم (  1025 – 1029 ) دظخل اصه اص  يةت اص  دمع خلح اص تخل 
،  ا   يحححع اص لحححخح صهححح ل اص حححدةوع اص ختلاحححع ل دتحححة  اصياحححق  اص  اءحححت اصعيحححذل

 لةصتحححةصع تلحححذ  اص ةعحححع  ةءحححع اصحححه اءحححت  ةح اةيحححةت اص  حححةدع اصيةا حححع لميحححةذل 
 ا  ةت  دةءلع  ق اصخا لع اص دخ ضحع اصل  خ اصعيذل اص دتعع  اصتع تت تع ل 

صححي  ق تخميدهححة ذاخححح .  وححق اخيحح  تع يححف اصلحح  خ  ححع اص  ححةص   حح خ   عهححة
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  حححة أق .   ءححت ذوةت اص  حححةدع ذ ق  ححذ ك ت ححح مت أدمي يححع تخ خيحححع ضححةخل
 .  ادية  دءلع اص دت وق اخي      اصل  خ عيذا  ي ذف صميةذل اص خذ ذ

ع حححع  ةاحححذل اءحححتم ةح اخييحححع  تعحححذخ الشحححةخل لمحححذ أق اتضححح ت لشححح ح 
. امءتخل  ل اءحاع اص ح يلةت ص مةصعحع اص ءحلع اصدةتعحع  حع   حةدع اصميح ت

اق اذخحةح  ح ل اصاخييحع  حع .   يك اليت   ل اصاخييع  ع  مظحت ذ ح اصمحةصت
احق  حق /  4799  - 4999 /شخ ع مي ت   ح  يح ذف اصحه اص  ح ح و حه 

 دهة اصاخييع ا ءةءيع صت ديع ،  ضل  وق   اصميت اص تليع  ةصية   ع اص ءلع
لححح  خ اص ححح ية اصتحححع أذخ حححت مخاوتهحححة  حححع اصحححذ خل اصمخاويحححع  اصتحححع  حححع   ضحححع 

و ححه  ة ححع اص ءحححت يةت لةوتلةخ ححة اصلححذيح صلحح  خ اصياححق  حححع  اص ءححا صيقا ت ححةت 
،  تححإل يق  ءحلع لححذم  وححق  ءححلع  ت ايحع ا تيةعححةت اصياححخ  حق اصميحح ت اصدلةتيححع

 . اص  ية اص ءت خذل
 هححححع  ححححدةوع  تخ  ححححع ص ياححححة  اصخححححة   زيوووو  الزيتووووونع أ ححححة  ححححدةو

،  ،   دححة  ا ت ححةا شححل   اتححع  ححع اصياححخ  ححق  حح ل اص ححةذل  اصع ميححةت اصتمة ديححع
ام أق غلا ءمخ ة يعمح اص  ااديق يءتلذص دهة لميت اصياق أ  ميت اص ح ية 

 .  أ  ميت ذ اخ اصش أل
 : صن عة الكونسروة - 7

،   حةق أ ح   حدع  حع  لع اصء خفلذأت  د  م ق لميذ  ع اصياخ اصمخ 
،   ححع اصتاحح خ  ححع  عححةح  حح ل اص ححدةوع  يححذ أيي ححت وححذل شححخ ةت  ححع  ذ شحح 

 : اصياخ  دهة
،  يتلحححع  ذ شحح  - اصشححخ ع اص ذينححع ص   دءحححخ ل  اص ححدةوةت اصمخاويحححع -      
 : صهة

 - خححا لححةميلا -   ححدع اص  اححع  يححك ي حح ف و ححه خححا لدححذ خل - 1
 . وعخا   دءخ ل  تد    - خا  ش  

 .   دع  ميخي   ي  ف خا لدذ خل  خا لةميلا - 2
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تعهيححححمات ص   دءححححخ ل   -   ححححدع اصيححححةل ق  ي حححح ف خححححا  شحححح   - 3
 . اص تد وع
 )      شحححخ ع اصءحححة ح اصءححح خف ص   دءحححخ ل  اص حححدةوةت اصمخاويحححع -  

  -  شحح   – لحةميلا  - لدححذ خل ) تدحت  أ ححدةف اص  دءحخ ل اص خت  حع (  عل حع
 . ( خضةخ

ة ع ص   ححةدع اص حح   خل أوححلل  دححة  وححذذ  ححق اص  ححةدع  ذينححع  لةلضحح
 : الدشةا   ع

احق (  1799 )يحذخ ة  ءحد يع    دع اص  دءخ ل  ع اذص  لاةيحع - 1
 -  شحح  – اححق لححةميلا(  1399 ) اححق ميتحح ق  (  1599 ) خ  لدححذ خل  

 . خضةخ  خت  ع
ذخ ة ءحد يع يحاص يةذيق لاةيحع   -   دع اص  دءخ ل  ع ذيخ اصم خ - 2

 . ادة   ق  خت ف ا  دةف(   3999)
ادححة  (  3999 ) ءحد يع يحذخ ة   حدع اص  دءحخ ل  حع اص ءح ع لاةيحع-3

 .  ق  خت ف ا  دةف
 خغححت  حح ا امءححت خاخ  اصتيححذت  ححع  ة يححع  حح ل اص دتعححةت ام أددححة م دححماح 

 : د تيذ اصه  نيخ  ق ا ءلة  اص ءةوذل صتيذت   ل اص دةوع  دهة
ةوع دي حححة   حححع اص حح اذخ اص ديحححع  الذاخيحححع  وحححذت نلحححةت تمححةدع اص حححد - 1

 . اصمة  يق  يهة  ق  مظ هت لمي ذ ءد يع
ديححححح  اص ححححح اذ ا  صيحححححع   حححححم لع تإل يدهحححححة أندحححححةا اص  ءحححححت  يعححححح   - 2

ام ت حححةت لميحححةذل الدتحححة   امءحححت ةذل  حححق  دتعحححةت  حححماخ  اصذ صحححع صت خيحححذ ة اصحححه 
 . اص  ةدع  لةشخل

مخاويححع اص دةءححلع ص ت ححديع  اصتححع تت تححع يعحح  اوت ححةذ ا  ححدةف اص - 3
 . ل دت   عيذ  ق  يك اص  يع  اصد ويع
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لمححححح  ا مت  حححححق اصدححححح   اصيحححححذ ف اصيحححححذيت   حححححة يعمحححححح ادتةعيتهحححححة  - 4
، صححح ا يعححح  اءحححتلذاح  ححح ل  ضحححمي ع  يميحححذ  حححق ا ت حححةح تحححذدع د ويحححع الدتحححة 

 . ا مت لد ة   أ ضح
أق ا  ةصهحة يح ذف     ظ اص دتعحةت يتا ح  تميي هحة لشح ح عيحذ ا  - 7

، صحح ا يعحح  اتخححة  اصتححذاليخ اصلم ححع  ححع  حح ا  اصححه تححذدع عحح ذل اص دتحح   اصدهححةاع
عخاا اصخيةلع اص ي خ   . لي ص عيع ص  دتعةت اص ذذ  ا 

تختيحح  اصلضححةاع اصعححة مل  تخميدهححة تملاححع   ت ءححيق    ددححع و  يححع  - 2
 .  ش دهة
 ذل  حع  خت حف ام ت ةت لد ويع اص دتعةت  دظة تهة   خاوحةل اصعح  - 5

 .  خا ح الدتة 
 
 : صن عة ابلب ن - 6

ق  ةق لاعا اصخاح ات ام أق  صييت  دةوع ا صلةق  ع ياخدة تيذ ة   ا 
 دعةتدححة  ححع  حح ا اص عححةح لححذأت تءححذ ن ححخل اص ححخاع اص حح ااع  هدححة  وححذل   ححةدع 

 : يةا ع  ع
اصشححخ ع اصمخليححع اصءحح خيع صاصلححةق   شححتيةتهة  تدححت  اص  يحح  اص ميححت  - 1

 .  خذيع/ اق/ 12/ اص لق اصخاا   اصعلق لاةيع 
شحححخ ع أصلحححةق   ححح   تشححح ح خحححا  صحححع صتميحححيت اص  يححح    حححدةوع  - 2

 .  خذيع/ اق/ 12/اص لق  اصعلق لاةيع 
  حححدع أصلحححةق   ححح    ححح  تحححةلع صشحححخ ع اصشحححخ  ص  دتعحححةت اص  اايحححع  - 3

 .  خذيع/ اق/ 12/ يك يش ح و ه خا  صع صتمييت اص  ي  لاةيع 
.  اص ححلق اصخااحح   اصعححلق ل اءححاع تعهيححمات  خ  ححع صحح ص    ححة ي ححدع

 ص ق دظخل اصه تا خات الدتة  خلح ا وح ات اصمشحخل ا خيحخل تلحيق  حة تمةديح  
  ل اص حدةوع  حق د حة  اص ح اذ ا  صيحع  أ  هحة   يحةت اص  يح  اصاحةم  اص تة حع 
صهة أيح  ق  ةعع اص  دع   ة يءتذوع اءتيخاذ   يحةت  حق اص  يح  اص ع حف 
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اححححق   يحححح   3999 يححححك يل حححح  اءححححتيخاذ اصياححححخ أ نححححخ  ححححق .  صتححححإل يق اصححححدي 
اق   يح   ع حف  499، اضة ع اصه أ نخ  ق   ع ف  ة ح اصذءت  ع اصمةت

 .  ع اصمةتاصذءت  ء    
 ملذ أق دشيخ اصه أق  دةوع ا صلةق  ا علةق  ع ء خيع  خة ع  ع 

  ع ت اع أ نخ  حق  ,تماح  دةوع  خذيع خة ع  اصلةذيع  اص خاوع  اصيخح م
   ق  ةعع اصياخ  ق اص  ي   ا صلةق  ا علةق   شتيةتهة % 79

 
 :صن عة تجفيف البصل  - 7

ام أق الدتة   1025لةصخغت  ق أق ادشةا اص  دع  ةق  ع أ ااح وةت 
  تل حح  اةيتحح  الدتةعيححع اص  ءحح يع, و ححه خاححيق  1059 ححع وححةت  لححذأاص م ححع 
 .   ق اصل ح ادة   14499و ح  ي ت  299خلح 

  دظخا  ص ا   اص تمايذ  حع ا ءح ا  اصمةص يحع و حه  حةذل اصل حح اص ع حف
ادحة   0999و ح  ي ت 299،  يذ تّت تخ ي  خا نةصك اةيت  اص  ء يع خلح 

 .   ق اصل ح
ياع  - ياع  ليخل - ل ذخل ) يل   ادتة  اص  دع  ق اصل ح اص ع ف 

ق . ادحححة   حححع اصمحححةت  2799ل حححذ ذ (   ححح يخل اصتمايحححذ اص ة حححح  حححع الدتحححة   ا 
 اص ءححا صيقءححد ية  يلححيق صدححة ا   يححع اص ححدةويع صهحح ل اص ححةذل اصتححع تءححت ع   ححق 

و  حة  لإلدح  تحّت اءحتيخاذ . تإل يق اصل اخ اصحلمت  اص  ءحق صت ميمح  و حه اص حماخويق 
 م لححذ  ححق ت عيحح  .    يحع  ححق اصلحح اخ  حق اصخححةخ  صت ايححع ام تيةعححةت اصلم حع

،  لعحخاا ذخاءحةت صتع يحف  تيلح صتحإل يق  ة حع اصلح اخ اصلم حعام ت ةت  ع اص ء
  اص  ءت ادتهةا دتعةت مخاويع أخخح  ع  تخل 

 
 :صن عة الفستق السوداني   - 1
يمتلححححححخ اص ءححححححت  اصءحححححح ذادع  ححححححق اص  ة ححححححيح اصمخاويححححححع  ات اصيي ححححححع    

اميت ةذيع اصهة ع  ع اصمةصت  يك تءتخذت اص ل    ع ت  يع الدءةق  تذخح 
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  ححة تءححتخذت مءححتخخا  اصميححت اصحح ف .  خ اص لحح    ححع  ححدةوع اص   يححةت ءحح
يل    ت ءا دءلع اصميحت  حع ا دح ا  اصءح خيع .  دءت يذ  د  ص ت  يع  اص دةوع

ليد ة   ع ا دح ا  ا  خيييحع اص خ  حع مءحتخخا  اصميحت ت حح اصحه   % 49
ذت  يءححححتخ, ،  ت تححححةم ا  ححححدةف اصءحححح خيع لام هححححة  د هتهححححة اصعيححححذل   % 29

اصعححما ا خضححخ  ححق اصدلححةت  ححع ت  يححع اص يحح اق أ ححة اص خ  ححةت ا خححخح  تمتلححخ 
 يححمخ  اص   حح ح  ححع اصياححخ اصمخلححع اصءحح خف  ححع   ححة ظتع .   م ححف  أءحح ذل

اصل ييع  اخا أل  ع  دةا  اصشخيا اصءة  ع   ع  دةا    ة ظحع   ح   
 :   تيذخ اصدءلع اص ا يع لدتة  اص  ة ظةت اصنلك و ه اصش ح اصتةصع

 اصدءلع اص ا يع       اص  ة ظع 
  % 27اخا أل          

 %  29اصل ييع            
                17  % 

اصشحححخ ع اصءححح خيع صتءححح ي   ت حححديع /  1025/  يحححذ تإلءءحححت  حححع وحححةت 
،   دححة    ححدع  اص ءححت  اصءحح ذادع  ححع اخاحح أل  يتلححع صهححة   ححدع اخاحح أل

،  مة ححححع اصتةلمححححع صحححح ماخل اص ححححدةوع ححححع اصل ييححححع  يححححختلا اص  ححححدمةق لححححةلذاخل اص
 ع صيحذ  ييحت اصذ صح.   تمتلخ اخا أل اص  ة ظع ا  صه اص دتعع صه ا اص حدف

لححححإلأل لحححح   ححححق اصم ححححلت   دتيعححححع   ححححخ  حححح ل اص ححححةذل لةصياححححة  اصمححححةت ذخححححل  م
  ا عدليع لةلضة ع اصه ت يي  خلم تي ت ل  لت ءيع   ل اص دةوع

اححححق  7399 حححح اصع   1057 - 1059 يححححذ ل حححح   ت ءححححا ادتححححة  وححححةت 
، ام أق الدتححة  يححذ ادخ حح  لمححذ  اححق  يشحح خ 2999،   حح اصع   ءححت  ليشححخل

 ص  لءل  وم ف اص ماخويق وق مخاوت  صدعةأل مخاوع اصخضحةخ  ات اصخيميحع 
ا  نحححخ ص  حححماخ   خة حححع أق اصءحححة ح اصءححح خف ي تحححةم ل نحححخل ا  احححةخ  اوتحححذاح 

دعححةأل مخاوحححع اصخضحححةخ اص ححخاخل  حححع   حح ع اصشحححتةا  اصخليححع   حححة يءححةوذ و حححه ا
 .  اصلة  خيع  ات اصن ق اص خت ع دءلية  
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 : صن عة التبغ - 1
يمتلححخ اصتلحح   ححق اص  ة ححيح اصمخاويححع ا ءةءححيع  ححع ءحح خيع  هحح  يءححت ذ 
أ  يتحح   حححق اصمححذذ اص ليحححخ  حححق اص ءححة ةت اص اءحححمع اص خ  ححع صمخاوتححح    حححق 

خاوحع اصتلح   حع ،  م  ذ خل اصهةت  ع ت  يخ وةاذات  ليحخل  حق اصم حلت ا عدليحع
اصياحححخ اصمخلحححع اصءححح خف  خححح ل  حححع اصتاححح خ  اصد ححح  م ءحححي ة  أق اصذ صحححع ت صيهحححة 

 / تليق  ق ال  ةايةت اص تح  خل أق مخاوحع اصتلح  تشح ح . ودةيتهة  خوةيتهة  
 ححححق  ع حححح   اص ءححححة ةت  % 2.7أصحححف   تححححةخ تيخيلححححة  أف  ححححة يمحححةذح /  17.7

م ظدححححححة أق اص ءححححححة ةت   ا  ا. ا خاضححححححع اصمخاويححححححع اص ءححححححتن خل  ححححححع ءحححححح خيع 
اص مخ وحححع  حححق  ححح ل اص حححةذل ضحححاي ع لةصدءحححلع ص  ءحححة ةت اص مخ وحححع  ححح ق اص ححح خذ 
اص ف تماي    ل اص ءة ةت ي     نيخا   ة تمايح  ا خاضحع اصتحع تحمخ  أد اوحة  

، ا  ل   ذخح اص ماخويق  ق   ل اصمخاوع أ نحخ   ة يح اصمخاويع أخخح  ق اص
اوحع لةصدءحلع خ  صليحةق أ  يحع  ح خذ  ح ل اصم .    ي ق صيخل ءح خيع تيخيلحة   499 ق 

 29999 / تةخ اص ا ذ  ق اصتل  يميحذ وحق  ص يخ ة ي  ع أق د  خ أق ذخح اصه
 / ع  يق أق ذخح اصه تحةخ اص ا حذ  حق اصياحق م يتعحة م , أل  ءد ية   . ح/ 

أل    ة أد  ي     نيخا  ذخح  . ح/  4999 /أل   ق اصي م  . ح/  19999
،  خاضححع اص مخ وححع لححة د ا  ا خححخح  ححق اص لحح     شححتيةتهةاصه تححةخ  ححق ا 

 –   ح   - ذ شح :  تت خ م  ع اصياحخ اصمخلحع اصءح خف  أخلمحع   حةدع  حع 
 .    ةل – اصل ييع

أصحححف احححق  حححق  17 يل ححح  ادتحححة  اصياحححخ اصمخلحححع اصءححح خف ءحححد ية  ل حححذ ذ 
 ح  ص تل  اص  % 37   اصع,  دهة لدتة  اصءعةيخ  % 29اصتل  ي  ح   اصع 

 . ص تدلة  % 7  
 دتيعححع ص  ةاححذل اصمةاححذل  ححق مخاوححع اصتلحح   ت ححديم  يعححذخ لدححة أق د عحح   

عخاا اصتعةخ  اصمذيحذل صضح ةق دعة هحة  حع اص دحةا   اصه   ددع   ل اصمخاوع  ا 
اصءحححه يع اصذاخ يححححع اص اءححححمع  خة ححححع  ححححع  دايحححع اص شححححخ   اصخااححححذ  ححححع  حححح   

  دشححةاةت  خت  ححع  ححع  يححح  يححذ  ةخءححت اذاخل   ححخ اصتلحح   اصتدلححة.  اص ححخات
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ا ل حححةك اصمخاويحححع ل يحححع  يةيحححع دلحححةت اصتلححح   حححق ا  حححخا   اص شحححخات  ميحححةذل 
ذخحححححةح أ حححححدةف تلححححح  عذيحححححذل  اص   حححح ح  ت ءحححححيق احححححخ  مخاوتححححح   د ويتحححح   ا 

 .   ال نةخ  ق اصل  خ ص خت ف أد ا  اصتل ع
 
 : الرروة الحيوانية  - 81 

اديحححع  حححع اصياحححخ اصمخلحححع تمتلحححخ ا غدحححةت اص  حححذخ ا ءةءحححع ص نحححخ ل اص ي  
اصءحححح خف  يححححك يءححححياخ اصياححححة  اصخححححة  و ححححه  مظ هححححة  ححححق  يححححك اءححححتيخاذ 
لمضححهة صيخليهححة   ححق نححت ياخ هححة ص ءحح   أ  صت ححذيخ ة خة ححع  أدحح  م ي عحححذ 

(  اصلءححاخ ع –  ةصديححةد  ) ححدةوع ص  حح ت  ححع ياخدححة  ححة وححذا لمضححهة اصيذ يححع 
ع ا غدحححةت يشحححخف ام أق  دحححة  لمححح  اص خا حححم اص خت حححع  حححع تخليححح.  اص   يحححع

 خا حم تةلمححع صحح ماخل اصمخاوححع  ال ححلأل /  2 /و يهحة اصياححة  اصمححةت ل حح  وححذذ ة 
أ حححة لةصدءحححلع .  اصحححال....اص ديححح خل  -  ءحححيةا  - اص حححخيت: اصمخاوحححع دححح  خ  دهحححة 

صتخليع ا ليةخ   ع أ ااحح اصءحتيديةت أذخحح اصحه اصياحخ اصمخلحع اصءح خف اصمحخ   
دتةعهة ت حت ظحخ ف اصياحخا عدليع اص ءت خذل لهذف ذخاءع  ،   حع  تإلي  هة  ا 

  ل اص تخل ويذت اص    ع ات ةييع  ع     ع أص ةدية امت ةذيع صتاح يخ   احع 
اصححه   اححع صتعححةخ  تخليححع  1023أل ححةك ذيححخ اص عححخ اصتححع   صححت  ححع وححةت 

 الفريزيوو ن يححك تححت تححإلي ت وححخ   ا ليححةخاص يحح اق  تححت ت خيححذ نلنححع وححخ    ححق 
ص   يحححع  أواحححه ت حححت ظحححخ ف اصخوةيحححع  اصت  يحححع  حححع لشححح ح عيحححذ  حححع اصلياحححع ا

أخية حححة  ادتةعيحححع ييةءحححيع  حححق  يحححك اصد ححح  اص ل حححخ  دءحححلع  ديووور الحجووور  احححع 
دتححة  اص  يحح    لمححذ  صحح  تحح اصه ادشححةا   اححةت ا ليححةخ  أ ححلم , الخ ححة   ا 

 ححع اصياححخ ا ق وححذل  دشححةت     يححع صتخليححع ا ليححةخ وححذذ   اشححيهة أ نححخ  ححق 
خأأل تماحع  2999وحذذ ا ليحةخ اص  ح    دهحة  ح اصع   يل  ,  مف خأأل  19

 . وةت /اق ص ت  2799وةت  أ نخ  ق  /أصف اق   ي   39  اصع 
 حح ا  صيححذ ذصححت ال  ححةايةت اصخءحح يع لححإلق ص حح ت ا غدححةت تشحح ح  حح اصع 

 ححق اءححتهل  اصياححخ اصءححد ف  ححق اص  حح ت  ييححذخ  ححة يءححت خذل ءححد ية   % 22.7
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ع  ححذيندة وححق ادتححة  اص  حح ت دمدححع لحح ص  ،    حح  ححق  حح ل اص  يححع % 11 حح اصع 
خحةخ   ح ل اص ءحةصال  حق ا غدحةت   ل ذيةت اصوذذ اص  ل  ةت اصعةخيع  ع  ءةصال 

 .  ضة ة  اصيهة دءلع اص  ل  ةت  ا ليةخ
يححححذح و ححححه وححححذت ادتظححححةت وححححذذ ة  ححححع ءحححح خيع اص ي اديححححع  لنححححخ  اص تمححححذاذ 

لدءلع اصضمف  ع ،  ه  يمذاذ   تمخضهة اصه تي لةت   اميع ص   اءت اصمخاويع
 .  اص  اءت اصخ لع  يدي  لدءلع اصد ف  ع اصءديق اصية  ع

 
 هدحححة  ظحححة خل ت لححح    حححع   يةتهحححة   صححح   ءححح   للووودواجنأ حححة لةصدءحححلع 
  يححح ق خأأل  دعحححذ د حححأل  2،  تل ححح  اةيحححع اص حححذاعق  ححح اصع  اص  اءحححت اصمخاويحححع

 :اصظ ا خ  ع   يةت اصذ اعق ا خخح    ا يم ذ اصه  ة ي ع 
 . ص  اءت اصمخاويع  دتيعع ا   اح اصاليميعء ا ا -1
 . ا  خا  اصتع ت ي  اصنخ ل اص ي اديع -2
 . وذت اءتم ةح اصاخ  اص ذينع  ع تخليع اص ي اق-3

   ححة أشححخدة ءححةلية  أق اصياححخ اصمخلححع اصءحح خف مماح ي تيححخ اصححه  ححدةوع 
 صححححيأل  دححححة   ححححق  ححححدةوع ص  يححححع  ححححع اصياححححخ تءححححت   اصحححح  خ، اق .  اص  حححح ت
 .  وع اص  اايع  ات ا  ح اص ي ادع ت ةذ ت  ق  مذ  عاص دة

 اءححتخذا    ححع اص ححدةوع  هحح     حح ح  الصوووفأ ححة  ححق  يححك ادتححة  
تعحححةخف  حححةت ءححح اا   حححع اصءححح   اصمةص يحححع أ  اص   يحححع  حححلم  اصحححذ ح  إلءحححتخاصية 

 : يمتلخ اص  ف  ق أ ت ذوةا هة اميت ةذيع  ييءت اصه يء يق
  اص للأل اص   يع  ا ي شع   ف دةوت يءتم ح  ع  دةوع  - 1
اص ح ف اصخشححق  يءححتم ح وححةذل  ححع  ححدةوع اصءححعةذ  اص خا ححةت   - 2
 .  اص   يع

 يذ أييت  ع  ذيدع   ةل اصشخ ع اصمة حع صا ح اف  يحك يحتت  يهحة غحمح 
اص حح ف لمححذ غءحح    يءحح    ة ححح الدتححة   ححع اصءحح   اص   يححع صححذح   ححةدع 

 . تعع ص ءعةذ اص   ع اصيذ ف،  اص  ذات الخشةذيع اص د اصءعةذ اص   ع
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 لمحة عن التصنيع في القط ع الخ  
 .يءة ت اصياةوةق اصمةت  اصخة   ع  دةوع اص  اذ اص  اايع 

 يد خذ اصياحة  اصمحةت   حة أشحخدة ءحةلية  ل حدةوع اصءح خ  اصميح ت اصدلةتيحع 
 .  اصال... تع يف اصل ح  ت ديع اص ءت  اصء ذادع  اصتل   اصتدلة 

ة  اصخححححححة  لححححححلم  اص ححححححدةوةت   ححححححدةوع اصخلححححححم   ححححححة يد ححححححخذ اصياحححححح
  .  اص   يةت  اصا يدع  اصء ة خ  اص يةل اص ةميع

 يشححححححتخ  اصياةوححححححةق  ححححححع  ححححححدةوع اص لحححححح    اص  دءححححححخ ل  اصشححححححح  متع 
،  يخلح  وحذذ اص دشحةت  حع اصياحة    اصلء  يت  ميحت اصميتح ق  اصءح ق اصدلحةتع

 . عت دشإلل  مظ هة  ق اص اةت اص  يخل اص /  799 /اصخة  و ه
ة عوون واقووع أهووم الصوون ع   الزراعيووة فووي لسووريعبعوود هووذل اللمحووة ا

 : القطر يمكنن  أن نلخ  بعا الصعوب   الر يسية التي تع ني منه 
   يةت اصشح دذخ اصءح خف  اصلح  خ اصميتيحع :  نق  المواد ابولية  - 8

 اص  يحح   اصخضححخا ات  اص  ا حح  اص دتعححع  ححع ذ ق  ةعححع اص  ححةدع اصيةا ححع  ححع 
صح ا يدل حع ميحةذل اص  يحةت اص دتعحع  حق  خت حف اص ح اذ ا  صيحع صت ايحع .  اخاصي

 . اصمعم اص ة ح
   ا يحدم أل و حه ت   حع اص دتعحةت  : ارتف ع تكلفة المواد ابولية - 1

و ححه  دة ءححع  ةا  ةديةتهحح،  يضححمف  اصدهةايححع  يحح نخ لةصتححةصع و ححه ايت ححةذيةتهة
الدتةعيحححححع  ادخ ححححة  صححححه اصحححححه ،  يحححححخذ  حححح ا لةصذخعحححححع ا  اص دتعححححةت ا عدليححححع

 . ، أف وذذ ا ادةق اص دتعع  ع اصذ دت أ  اصه تةخ اصمخاويع
 تححه م ي ححذك ص  ححماخويق د حح خ  ححق  : تسووهيل أعموو ل المووزارعين - 1

 . اصتمة ح  ع اصياة  اصمةت
وححق اخيحح  ميححةذل اصحح وع  : تحسووين يووروط العموول فووي المصوو نع - 4

 . يم   ق  ي   خاوةل اصمة  يق    يع اصياة  اص ف 
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 شححح  ع  شححححتخ ع لحححيق  حححح ل    ححححع : نقووو  اليوووود الع ملووووة الفنيوووة - 1
اص دةوةت   هة  يدعت ودهة   ة يخ  نيخل تضمف أ  يع   مةصيع   ا اصياة  

 . اص دةوع اصهةت
 تلحذ  اص ةعحع  ةءحع اصحه  : البحث العلمي في الصن عة والزراعة - 6

ءحح اا  ححع  عححةح تححإل يق تاحح يخ اصل ححك اصم  ححع  ححع  عححةح اصت ححديع اصمخاوححع 
اص حححةذل ا  صيححححع اص دةءحححلع أ   ححححق  يحححك اختيححححةخ اصاحححخ  اصت د ص عيححححع اص لا ححححع 

 . ص    ح اصه أ ضح اصدتةا 
صحح ا د  ححع ل ية ححع  خا ححم ص ل ححك اصم  ححع تححختلا لةص ححدةوةت اصمخاويححع 

 اءحت  ةم  . ،  ذوت  خا م ا ل ةك اصيةا ع  ع اصياخ اصيةا ع  تذخأل  شة  هة
  اص يححح ف  ضححمت خاححا   شحححخ وةت  ت ة  ححع تهححذف ع يمهحححة صهحح ا اص  ضحح  

اصه ت يي  ا  ق اص  ااع اص دةوع ص حذ ح اصمخليحع ءح اا  حع ا عحح اص ت ءحا 
 :   اصا يح،  ت اع اصلد ذ ا تيع

   يتهححة اص ةصيححع  اص ءححتيل يع  ت ذيححذ أ ص يححةت اصءحح ع اص  اايححع   يححة   - 1
  أ  يتهة اصءيةءيع  امءتخاتيعيع   يتهة  ع اصد ا اص  ااع اصمخلع       ية  

ت ذيحححذ اص دحححةا  الدتةعيحححع ص حححح ءححح مع ذاخحححح اص دحححةا  الدتةعيحححع   - 2
اصمخاويححع   صحح    يححة  ص يمتهححة اصدءححليع  تحح  خ اص حح اذ اصلم ححع  ححق أخضححيع   ةايححع 

 .  لشخيع
صتد يححح  اص شحححخ وةت ص  اعهحححع  ا  صيحححةت اصلحححخا   اصم ديحححع   ت ذيحححذ - 3

 .  ل اص  اايع  اص دةويع  اميت ةذيعاص عت اص تمايذ ص  ع
تيذيخ  عت امءتن ةخ اص ا ح   صتد يح  ت ح  اص شحخ وةت  ت ميمهحة  - 7

 . ع خا ية   م دية  
 ضع دظةت مدتيةح اصء ع اص  اايع اص دتعع  تلةذصهة  تءح ييهة لحيق  - 2

 . اصذ ح اصمخليع
 الخ تمة
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ق اصمخلححع ،  اصتححع أ ححذت أق اصحح ا  و ححه ضحح ا اصذخاءححةت اصتححع تيححذ ت
ي    ا  ةديةت اصتد يحع  أق  حح أم حع اصت حديع اصمخاوحع يحتت وحق اخيح  اية حع 

دحححححةت ة حححح ت خ ي حححححع ايت حححححةذف وخلحححححع،  هدحححححة  تخ  حححححة      ظحححححة   حححححع تححححح  خ اصلي
،   ة أق  دة  د وة   ق   ال  ةايةت  اص ء أل اص دةويع  ع اص اق اصمخلع

خ اصمخليحع  ي حة يخح  وذت اص لةمل  حع  ءحإلصع اص  ةشح ع اص حخي ع لحيق ا ياحة
،  تم يذ اصليةدةت  اص م   ةت اص تم يع لةصدشحةا اص حدةوع  حع ا ياحةخ اصمخليحع

قمووة اقتصوو دي  صهحح ا م لححذ  ححق اوححلق ص ءيةءححع  اصمة ححع ي ححذخ وححق  حح ت خ 
، ت ضع  ي  اص  ة يت ا ءةءيع ص م ح اميت ةذف اص شتخ   حع اصح اق  عربي

ع صضحححححح ةق اءححححححتيخاخ اصمليححححححةت ، ل يححححححك تمححححححمح اصخل ححححححةت اصءيةءححححححي اصمخلححححححع
،  اميت ححححةذيع  م ءححححي ة  ححححع دة يححححع ضحححح ةق خ  أل ا  حححح اح  اصخلححححخل اصمخليححححع

  حح ص   ححق أعححح ت ايححذ   ايححف ا ياححةخ اصمخليححع  يححةح اصت ححتلت اميت ححةذيع 
يعححححةذ  اصذ صيححححع ،   ححححة أق اشححححتخا  اصححححخأف اصمححححةت اصمخلححححع  ححححع اتخححححة  اصيححححخاخات  ا 

،  ذوحححححت اصذخاءححححةت  اص ححححح ة ع  خا اص  ءءححححةت اصلم ححححع صضححححح ةق  صحححح  امشححححت
، يشح ح أذال ضح ا و حه اص    حةت  حق  اميت ةذيع  ات اصاحةلع اصع حة يخف

،   حح ص  اشححخاف اص دظ ححةت اص هديححع  اصشححمليع  أعححح تخشححيذ اصيححخاخات اصءيةءححيع
،  ضحححخ خل ادتهحححة   ة حححع اصاحححخ  صتاححح يخ الخاذل   حححع اصم حححح اصمخلحححع اص شحححتخ 

ق .  إلءححححةأل ص ت ة ححححح اميت ححححةذف اصمخلححححعاصءيةءححححيع د حححح  تخشححححيذ اصيححححخاخات    ا 
ادشححةا لدحح  وخلححع ص  م   ححةت اميت ححةذيع  امعت ةويححع  حح  شححخا  ححق شححخ ا 

 . اصتدءي 
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 حــّب العزيــــــز
 والزيت  - والنشاء  - كمصدر للسكروز

 (، تكنولوجية ، زراعية ، لغوية ، فقهية دراسة تاريخية)
 

 :تقديم 
 : يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

 "وأنزْلنا علْيُكم الَمنَّ والسَّلوى ُكلوا مْن طّيَبات ما َرزقناُكْم "
هااو كاال طاال  يناازل ماان السااماف علااى :  "المااّن  "وجاااف فااي المحاايط أن 

و  " الشَرُخْشات "شجر أو حجر ويحُلو وينعقد عساًل ويجّف جفاف الّصمغ كا 
 . " الَترْنجبين "

، نااافر للسااعال  ، معتاادل والمعااروف بااالمّن مااا وقاار علااى شااجر البلااوط
 . والصدر والّرئة

 سال، والّسالوى أيااًا الع طاائر" الّسالوى  : " وجاف في مختار الصاحا 
اااه (  سااااّل  )، و  : " ، وقيااال أي كشااافه عناااه( ُُ  أْساااال  ) و(  تساااليةً  )مااان هم 

ُُ يسقا  الحزين فيْسلو"  السُّلوان  . دواُف
 . الَمنُّ كل ما َيُمنُّ اهلل تعالى به مما ال تَعب فيه وال نَصبْ :  وقال الَزّجاج 

 : عن الّنبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: وجاف في الصحيحين     
ُُ للعين  الكمأُة من الَمن   "  . " ، وماؤها شفاُف

:  وجاف في زاد الَمعاد البن قّيم الجوزّية في شر  هذا الحديث ما معناا 
 " اساتتارها "    ، وُساّميت كماأة لاا الكمأة تكون في األرض مان ييار أن تُازر 

ال ، والكمااأة مختفيااة تحاات األرض  إذا سااَترها وأخفاهااا:  ، ومنااه كمااَأ الشاا ادة
 . ، وتؤكل نيئة ومطبوخة ، وهي ما يوجد في الربير ورق ل ا وال ساق

، وتنفطااار عن اااا  ، ألن اااا تكبااار بكبرتاااه نباااات الّرعاااد:  وتساااّمي ا العااارب       
وهااي ماان أطعمااة أهاال البااوادي وتكباار بااأرض العاارب، وأجودهااا مااا ,  األرض
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ُُ مااان  لمااا كانااات أراااا ا رملياااة قليلاااة المااااف ة البصااار ، واالكتحاااال ب اااا ناااافُر
 . والّرمد الحاد
والمنُّ الذي أنازل .  " الكمأُة من الَمّن  ": صلى اهلل عليه وسلم  وقو له

، بل أشياف كبيرة َمّن اهلل علي م  على بني إسرائيل إذن لم يكن هذا الحلو فقط
فاننَّ .  حاْرث من النبات الذي يوجد عفاوًا مان ييار صانعة وال عاالج وال:  ب ا
ُُ باه معنى المفعولمصدر ب"   المنّ  " فكال ماا رزقاه اهلل العباَد   .، أي ممناوُن

ألنااه لاام :  اهلل تعااالى عليااه"  َماان   "عفااوًا برياارب كساابو منااه وال عااالج ف ااو ماان 
ُُ محااض.  ، ولاام يكاادْر  تعااب العماال َيُشااْبه كسااُب العبااد ن كاناات   ف ااو َماانُّ وا 

،  ُصاانرَ  سااائر نعمااه مّنااًا منااه علااى عبااد  فخااب من ااا مااا ال كسااب لااه فيااه وال
ُُ  )فننه :  باسم المن :  وجعال سابحانه قاوت م بالتياه.  بال واسطة العبد  ( منُّ

، وهااو يقااوم مقااام  السأأى  :  وجعاال ُأدم اام.  ، وهااي تقااوم مقااام الخبااز الكمأأ  
، وهو يقوم ل م مقاام  الّطل الذي ينزل على األشجار:  حى اهموجعل .  اللحم

الكمااأة ماان  : " ى اهلل عليااه وسااّلموتأماال قولااه صاال.  ، فكُماال عيشاا م الحلااوى
 .  فجعل ا من جملته وفردًا من أفراد "  الَمّن الذي َأنزل اهلل على بني إسرائيل

، باااّم  ناااو  مااان الَمااانّ  - الاااذي ينااازل علاااى األشاااجار -"  التااارْنجبين " و
 . يُلب استعمال المن  عليه عرفًا حادباً 
ُُ للعينوماؤ  : " وقوله صلى اهلل عليه وسّلم في الكمأة  : فيه قوالن"  ها شفاُف

، أي ألناه  أن ماؤها ُيخلط في األدوية التاي تعاالب ب اا العاين:  أحدهما
 . ( ذكر  أبو عبيد . ) ال يستعمل وحد 

ألن النااار .  اسااتقطار مائ ااا ، و أنااه يسااتعمل بْحتااًا بعااد شااّي ا:  الباااني
 . ر، وُتذيب فاالته ورطوبته المؤذية ويبقى الناف تلطفه وتناجه

إذا ُعجن به اإلبمد :  ماف الكمأة أصلح األدوية للعين : " وقال الرافقيُّ 
، ويزيد القوة الباصرة قوًة وحّدًة ويدفر عن ا نازول  ، ويقوي أجفان ا واكُتحل به

 . " النوازل
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ُُ  "فنذا كان كّل نبات ُوجد عفاوًا بادون صانعةو وال حاْرثو ف او  مان "  مانُّ
إال أن الكماأة وهاي ناو  مان أناوا  .  ومن اا الكماأة ، اهلل سبحانه وتعالى لعباد 

فهأ  تتترأد ددتأ    - الفطور ينية بالبروتين فقيرة جدًا بالسكريات والنشويات
، وهااي تنباات كااذلً عفااوًا باألرااااي الرمليااة القليلااة الميااا ، نوعااًا  حأأ ا التزيأأز

قيمتاه  ، وما هاي من أنوا  المّن الذي أرسله اهلل سبحانه وتعالى لبني إسرائيل
 . ؟ ؟ ترى الرذائية يا

 :  له  تسمي   عديد  مته  Chufa nut تسماى ددت   ح ا التزيز
Rush nut ,  Earth almond ,  Earth nut ,  Tigor nut 

ولعل اا مشاتقة مان الماّن كماا أخبرناي  Manaوتسّمى باليونانية العامية 
لرذائياااة بكلياااة باااذلً الااادكتور أنسطاساااي نبقاااوال ميخاااالينوت أساااتاذ الصاااناعات ا

زراعاااة عاااين شااامت ومااادير عاااام مصااانر النشااااف والرلوكاااوز فاااي القااااهرة عاااام 
، وكااان قااد أهااداني بحبااًا حااول فصاال النشاااف ماان درنااات حااّب العزيااز  6611

حيث بّين في بحبه أن درنات حّب العزياز أحاد المصاادر الرنياة للنشااف حياث 
 . طاتحتوي تقريبًا على اعف كمية النشاف الموجودة في البطا

ااافة لااذلً ف ااي تحتااوي علااى كمياة ماان السااكروز أعلااى ممااا يحتااوي  وا 
كماا .  أعلى مما تحتاوي باذرة القطان زيوتالشمندر السكري وعلى كمية من ال

 :ي ي  ر ذلً من الجدول التال
 6 % سكريات خماسية 8 - 7  % رطوبة
 2 % رماد 4 - 6  % بروتين
 22 - 62 % سكروز 96 - 22 % نشاف
 27 - 22 % زيت 64 - 2 % ألياف
 

 : ؟ ه  يمكن زداعة ح ا التزيز
حااااّب العزيااااز محصااااول قااااديم أصاااابح الن ياااازر  فااااي المناااااطق الحاااااّرة 

، وينتشر في حوض البحر األبيض المتوسط خصوصًا  والمتوسطة والمعتدلة
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فااااي إساااابانيا والجزائاااار ومصاااار وذلااااً فااااي األرااااااي الرمليااااة التااااي التصاااالح 
 . لمحاصيل أخرى
 : لتر تي ال صف ا

   يصاال طولااه مااا بااين Cyperaceaeنبااات معّماار ماان العائلااة السااعدية 
 6 )  سم وله ريزومة متفرعة تكّون درنات مختلف طول ا باين(  12 – 92 )
سام ول ااا قشارة رفيعاة صافراف داكنااة، (  6 – 2.2 )سام وساماكت ا باين (  2 –

 . ولحم ا أبيض مصفر
 : ميت د الزداعة

 . ( أبريل )وأوائل نيسان (  مارت ) ر آذار محصول صيفي يزر  في ش
 : األدض الم افقة

يجااود فااي األرااااي المفككااة جياادًا الحاويااة علااى الرطوبااة الكافيااة وتفاال 
، ويمكاان نمااو  فااي األرااااي المحتويااة  ( الرسااوبية )األرااااي الرمليااة الطّميااة 

على قليل من ملح الطعام وي  ر ذلً مان وجاود كلاور الصاوديوم فاي تحليال 
، ويمكنه النمّو في األرااي التي يقّل  الدرنات الناتجة في مبل هذ  األرااي

    . في ا البوتاسيوم ويستعاض عنه لدرجة ما بالصوديوم
لأأكلت تأأترا زداعتأأأل فأأي األدايأأي الدمىيأأة السأأ حىية كمتأأ    ال ىأأي  

 الدمىية الدا ىية كر دية الشأ م  صأحداس سأيت س  هيدهأ  األدايي ،   التدري
. 

 : صت فاأل
يوجاااد مناااه البلااادي المااازرو  فاااي القطااار المصاااري ويمتااااز باااأن درناتاااه 

، أمااا الصااانف األجنبااي فيمتاااز بكبااار درناتااه وبلحماااه  صااريرة ولحم ااا محمااارّ 
 . الفاتح اللون

 :  ديقة زداعتأل
لل كتااار بانت اام باّم تحاارث  9م 72ياوز  الساماد البلاادي المتحلال بمعادل 

م وتزر  الدرنات في حفار علاى (  4 – 9 × 6 )األرض وتقسم إلى مساكب 
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 درناات(  4 – 6 )سم تقريبًا على أن يواار فاي الحفارة الواحادة (  62 )بعد 
 .برزارة ، بّم تروى  سم من التراب(  4 – 2 )، وترطى بحوالي 
 : ( الرك د )التاق  ي 

، ويجاااب أن تكاااون التّقااااوي  كاااغ 922 - 222يحتااااج ال كتاااار حاااوالي 
 . ساعة قبل الزراعة(  21 – 24 ) بالماف قبل جيدة ويمكن أن تبلل 

 : الدي
 )    األمار باّم ُياروى الرّياة البانياة بعاد بااد يحُسن أن يكون يزيرًا في 

، بااّم يااروى كاال  يومااا(  92 – 22     أيااام تقريبااًا ويحتاااج إلااى(  62 -  7 ) ًُ
 يمكأأن دياأأأل حتأأى ر لمأأ س المأأ لا المحتأأ ي .  رّياات حتااى تماام الناااب(  8 )
 . ىى تسرة ع لية من كى د الص دي مع

 : التسميد
ن كاان  ال يسّمد بمصار بأسامدة كيماوياة  باإلمكاان، بال بالبلادي فقاط وا 

 .K.P.N تسميد  باألسمدة المركبة 
 : التي 

 . يعرف باصفرار األوراق وتحول الدرنات إلى اللون البني الفاتح
 : هس  المحص  

عمق اا ( مباًل  بسعف النخيل )تعمل حفرة مفروشة من الجوانب والقا  
م وتوصااااال بقنااااااة الاااااّري وتعمااااال ل اااااا (  9 )م وساااااعت ا (  6.2 - 6 ) حاااااوالي

، بّم توار الدرنات وترسل ّمرة أو ابنتين وترفار وتفار   طريقة لصرف الماف
 .  على خوب النخل بالبة أيام حتى تجف وتكون معدة للبير

، أو فاي آلاة يسايل  ريترسل بواع ا فاي ساالل فاي تياار مان المااف الجاا أو
  . لل كتار الواحد/  كغ 2222 - 6222ويختلف المحصول من  . خاصة

 األهمية االقتص دية
 : الددت   – أ الا 

 . وكذلً تؤكل نيئة بعد نقع ا في الماف , الفولكتحّمب وتؤكل  - 6
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، وذلاً أسابانيا وهي ناو  مان الشاراب مفاالة فاي (  سوبيا )تعمل من ا  - 2
درنات بالماااف لبااار ساااعات حتااى تلااين وتنااتفت بااّم ت اارت حتااى بااأن تبلاال الاا

، بّم تصافى  تتحول إلى عجينة حيث يااف إلي ا الماف الدافيف وتقّلب تماماً 
وتعماال   بقطعااة قمااا  ويااااف إلي ااا السااكر والفانيليااا والقرفااة وتاابّلب وتشاارب

، والساكر حساب  كغ من الماف 2كغ من حّب العزيز إلى  6في مصر بنسبة 
وقااد يعماال من ااا نااو  ماان المرطبااات بااأن تااااف إلي ااا فواكااه مسااكرة  . لاازومال

 . وتجّمد بالتبريد Creamوقشدة 
 :  يست دج من الددت   م  يىي

ويسات لً فاي األكال ويشابه زيات الزيتاون والبنادق واللاوز  : الزي  – 1       
سابة الرتفاا  ن ، ويمتاز بعدم تجمد  في درجات الحارارة المنخفااة في الجودة

، كمااااا ال يتااااأبر بااااال واف والاااااوف والمااااؤبرات  ض يياااار المشاااابعة فيااااهاحماااااأل
، وهااو رائااق عااديم الرائحااة ولااذلً يسااتخدم فااي  األخاارى مباال يياار  ماان الزيااوت

 : األحوال التية
 . صناعة الروائح العطرية والصابون الجيد - آ

  تشااحيم الماكينااات الدقيقااة كالساااعات وآالت القيااات وفااي صااناعة حفاا - ب
 . المواد الرذائية كاللحم والسمً

يفيد في خلطه مر زيوت الطعام األخرى ليؤّخر تزّنخ ا وتأكسدها  - ج
 . بال واف
،  %(  96 – 22 )يوجاااااد النشااااااف بنسااااابة  :التشأأأأأ س  السأأأأأكد ز  - 2     

وكااذلً يمكاان .  ويمكاان اسااتخراج النشاااف أو تحاااير الكحااول والرلوكااوز منااه
أو تحااااير  % 22 - 62فاااي الااادرنات بنسااابة اساااتخراج الساااكروز الموجاااود 

 . الكحول منه
يستعمل في الخبز وهو يحتوي على مواد ساكرية  : دقي  الددت   - 3

، ويمكن خلطه بدقيق الحباوب األخارى كاالقمح والشاعير حياث  ونشوية وزيتية
 . يزيد من قيمت ا الرذائية
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ت يبقاى بعاد اساتخراج النشااف والساكر والزيات مان الادرنا :الكسرة  – 4
 . الُكْسب الذي يفيد في ترذية الحيوانات

 
 : األ دا   - ث تي ا 

يمكن استعمال ا حبااًل لربط الحزم الكبيرة أو تستعمل فراشًا ويمكان بعاد 
 . تعطين ا استخراج ألياف من ا

 
ع الر حثين الزداعيين في شتاى األق أ د التدريأة   لت  هكا الرحث يشرا

 المتحأأد   عة فأأي سأأ دية  اامأأ دا  التدريأأةع مأأة   زادتأأي الزداعأأة  الصأأت 
،  تصأأتيتأل السأأت داج  لدداسأأة كمك تيأأة زداعأأة حأأ ا التزيأأزالتدرأأي  ال ىأأي  
، وخاصة أن شركة حمب في ساوريا تمتلاً  ،  الزي  متأل ،  التش س السكد

، إلااى جانااب مصاانر لعصاار  مصاانعًا إلنتاااج السااكروز ماان الشاامندر السااكري
، ومصانر إلنتااج النشااف والرلوكاوز ماان  الزيتيااةواساتخراج الزياوت مان الباذور 

 .  الذرة
أي أتت  رمتت   احد ه  ددت   ح ا التزيز تزدعهأ  فأي أدايأي دمىيأة 

لمصأأتع اسأأت داج  فقيأأد  م لحأأة شأأرأل ر فأأة تيأأمن التشأأاي   المأأ د  األ ليأأة
وخاصااة أننااي علماات أنااه ساايقام مصاانر  . السأأكد  الزيأأ   التشأأ س  الاى كأأ ز

 . منطقة جبل علي في اإلمارات العربية المتحدة لتكرير السكر في
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 مذكرة مختصرة بالمكونات األساسية
 لدراسة

 للمشاريع االستثمارية  االقتصاديةالجدوى  
 : مقدمة

إن الخطط الطموحة واألهداف التنموية ال تتحقق على الوجه األكمل 
، بشكل  إذا لم يسبقها إعداد علمي سليم ويرافق تنفيذها متابعة ميدانية شاملة

اإلجراءات التنفيذية لتحقيقها ووضع يؤمن رسم األطر العاملة للخطة وتحديد 
  البدائل المتعددة  لكافة الحاالت التي قد تنشأ أثناء التنفيذ العملي لها

ولعل أحد الثغرات الرئيسية في عملية التخطيط االقتصادي لكثير من 
المشاريع الصناعية كان وال يزال غياب الدراسات االقتصادية التبريرية 

رية قبل البدء بتنفيذها، وانتقاء العروض المقدمة لجدوى المشاريع االستثما
يرادات كل  لتنفيذ هذه المشاريع دون االستناد لتقييم علمي شامل لتكاليف وا 
عرض على حدة، مما أحدث خلاًل كبيرًا في تنفيذ كثير من المشاريع 

 : االستثمارية، تمثل بعده ظواهر أهمها
المخصصة للمشاريع  أخطاء في تقدير حجم االعتمادات المالية - 1

الجديدة وطلب اعتمادات إضافية مرات عديدة قبل االنتهاء من تنفيذ 
، وقد تجاوزت االعتمادات المضافة في بعض الحاالت مبلغ  المشروع

 . االعتماد األصلي
تنفيذ بعض المشاريع ذات الريعية القليلة وأحيانًا بدون أية ريعية  - 2

 . على اإلطالق
ض المقدمة إلقرار تنفيذ مشروع معين، رفض بعض العرو  - 3

 . ألسباب سطحية وهامشية أفقد المنشأة فرصًا اقتصادية ثمينة
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إن الدراسة العلمية المتكاملة إلقرار وتنفيذ مشروع استثماري جديد 
 : تتكون من المراحل التالية

 : المرحلة التمهيدية - أولا 
روع الجديد من وتهدف هذه المرحلة من الدراسة إلى التعريف بالمش

حيث حجمه ومستلزمات تشغيله وموقعه المناسب جغرافيًا ويمكن تلخيص 
 : محتويات هذا الجزء من الدراسة بما يلي

مكانيات  - 1 تحديد حجم المشروع والطاقة اإلنتاجية السنوية له وا 
زيادتها أو تجزئتها مستقباًل إضافة النتقاء طريقة اإلنتاج المفضلة مقارنة مع 

األخرى المتاحة ووضع قائمة تفصيلية بالمنتجات الرئيسية والثانوية الطرق 
 . وترابطه مع الخطة العامة للدولة هلمشروع ومدى انسجامل

اآلالت والمعدات )تحديد المستلزمات األساسية لتنفيذ المشروع  - 2
المواد األولية والقوى  )ومستلزمات التشغيل أيضًا (  وبقية األصول الثابتة

 . ومدى توفرها محليًا وخارجياً (  ة والخدمات الصناعيةالعامل
 الموقع المفضل إلقامة المشروع استنادًا لتوجيهات الخطة العامة - 3

للدولة مع مراعاة توفر مستلزمات التشغيل والمرافق العامة المالزمة لتنفيذ 
  ( إلخ...الكهرباء والماء والمواصالت والسكن )المشروع 
  ية المقدرة لتنفيذ المشروع بأكمله وتوزيعها السنويالفترة الزمن - 4

 : التقييم المبدئي للمشروع من الناحية القتصادية - ثانياا 
وتعتبر هذه المرحلة الجزء الحاسم من الدراسة االقتصادية للمشروع 
الجديد بحيث يتم استنادًا لنتائجها إما متابعة تقييم المشروع بشكل نهائي من 

وذات العالقة تمهيدًا للبدء بتنفيذه أو تطوى إضبارة  الجهات المختصة
 . المشروع نهائيًا إن كانت بيانات التقييم المبدئي غير اقتصادية
 : ويستند التقييم االقتصادي األولي للمشروع الجديد إلى

 . دراسة مالية وافية لتكاليف االستثمار المتوقعة - 1
  .ه ية وعلى مدى عمر دراسة تفصيلية لتكاليف التشغيل السنو  - 2
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إيرادات المشروع المقدرة خالل سني حياته كلها من خالل دراسة  - 3
 . تنبئية لمبيعات منتجاته ولحالة األسواق مستقبالً 

 : التقييم النهائي قبل تنفيذ المشروع - ثالثاا 
بعد ظهور نتائج الدراسة االقتصادية األولية لجدوى تنفيذ أي مشروع 

يراداته المتوقعة تتم والمستندة أساسًا  لمفاضلة رياضية بين نفقاته الكلية وا 
عملية تقييم نهائية وشاملة لموقع المشروع في التركيب االقتصادي للمجتمع 
ولترابطاته األمامية والخلفية مع مشروعات الخطة العامة للدولة وآثاره 

ية في االقتصادية واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة مع المؤثرات األساس
 .المجتمع

وعلى الرغم من أن المراحل الثالث األساسية السابقة للدراسة 
االقتصادية لجدوى المشروع االستثماري الجديد متكاملة ومترابطة وتستند 
الواحدة منها لنتائج سابقتها، إال أن مسؤولية المنشأة الصناعية تنحصر 

نصبة على التقييم بشكل رئيسي في إعداد المرحلة الثانية من الدراسة الم
االقتصادي ألي استثمار جديد من خالل المفاضلة بين إيراداته ونفقاته 
جرائي يتم  المتوقعة، أما المرحلة األولى من الدراسة فهي موضوع إداري وا 
إعداده في مقدمات االقتراح االستثماري بينما يقع عبء إجراء التقييم النهائي 

 .بإقامة المشروعللمشروع على عاتق الجهة التي ترغب 
ومن خالل ذلك سنحدد في هذه الدراسة الجوانب األساسية لمكونات 

 - كما أسلفنا - التقييم المبدئي القتصادية المشروع الجديد والتي تعتبر
وظيفة من وظائف المنشأة االقتصادية التي يعود لها تشغيل هذا المشروع 

يفترض وجود حالة عملية إضافة إلى أن التقييم النهائي للمشروع . مستقبالً 
محددة ال يمكن دراستها إال إذا توفرت كافة البيانات عن الوضع االقتصادي 
العام في فترة تنفيذ المشروع وعن مكونات الخطة االقتصادية واالجتماعية 

 . للدولة في نفس الفترة
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 التقييم األولي للجدوى القتصادية لالستثمارات
 

 :ستثمارية للمشروع تحديد التكلفة ال - أولا 
تتكون التكلفة االستثمارية ألي مشروع جديد من العناصر الرئيسية 
التالية التي تنفق في المشروع خالل كامل الفترة التي تمتد منذ اليوم األول 
لتنفيذه ولغاية السنة األخيرة من عمره االقتصادي والتي يتم فيها استهالك 

 : ستبدالمعظم موجوداته القابلة للتجديد واال
 : رأس المال الثابت - 9
ويشمل القيم المقدرة لكافة الموجودات المتوقع اقتناؤها في المشروع  

،  خالل سني عمره االقتصادي سواء أكانت هذه الموجودات ثابتة أم متداولة
 :  ويراعى في تقدير قيم رأس المال الثابت ما يلي.  مادية أو غير مادية

ًا للمفهوم المحاسبي لتكلفة األصول الثابتة أن يتم التقدير وفق - أ
والتي تشمل إضافة لثمن الشراء كافة النفقات األخرى من المترتبة على 
وضع األصل في التشغيل الفعلي مثل نفقات النقل والشحن والتأمين 

 . الخ.....والتخليص والتركيب
أن يوزع التقدير على سنوات عمر المشروع سنة فأخرى بحيث  - ب

 . حساب تكلفة رأس المال الثابت في كل سنة على حدة يمكن
أن يتم تحديد العمر االقتصادي للمشروع بشكل علمي واستنادًا  - ج

نتاجية واقتصادية متكامل  .ة لدراسات فنية وا 
أن تبوب مكونات رأس المال الثابت وفقًا للنظام المحاسبي ودليل  - د

، وذلك ضمانًا للتوحيد في  وعالحسابات في الدولة التي سيقام فيها المشر 
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مفاهيم ومضامين االصطالحات االقتصادية المختلفة من جهة وطرق إعداد 
 .  الدراسة االقتصادية في كافة المنشآت من جهة أخرى

أن يتم فصل التكاليف االستثمارية إلى نفقات وبالعملة المحلية  - هـ
لعمالت لالرسمية وأخرى بالقطع األجنبي مع مراعاة اعتماد أسعار الصرف 

 . األجنبية في تاريخ إعداد الدراسة االقتصادية
 : رأس المال العامل - 0
يتكون رأس المال العامل في المشروع من إجمالي قيمة مخزون  

المستلزمات السلعية مع األموال النقدية الجاهزة الالزمة لتمويل العمليات 
دير قيمة رأس المال الجارية فيه قبل بدء عملية التسويق ويراعى في تق

 :  العامل ما يلي
تحديد قيم المستلزمات السلعية استنادًا للحدود الدنيا من كل مادة  - أ

على حدة أو حسب القوانين المتضمنة نظام محاسبة المواد ومراقبة 
 . المستودعات في الدولة التي سيقام فيها المشروع

وع سنويًا بقسمة تقدر األموال الجاهزة الالزمة لتشغيل المشر   - ب
تكاليف التشغيل السنوية بعد طرح أعباء االهتالك وفوائد رأس المال وقيمة 

 . المستلزمات السلعية على عدد دورات رأس المال العامل في السنة
تستخرج عدد دورات رأس المال العامل بقسمة عدد أيام السنة  - ج

اريخ بيعها كمنتجات على عدد األيام بين تاريخ شراء المادة األولية وت 363
 . نهائية وحسب طبيعة كل مشروع وطرق اإلنتاج والتسويق فيه

ضرورة االلتزام بالتبويب والمفاهيم الواردة باألنظمة المالية  - د
 . والمحاسبية النافذة للدولة التي سيقام فيها المشروع

وتضم اإلنفاق على بعض :  النفقات االستثمارية المتممة - 3
 : ملة والضرورية لتشغيل المشروع ومن أهمهاالخدمات المك

 . نفقات مقابل خدمات ومرافق مستأجرة - أ

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 022 

نفقات مقابل استثمار بعض المرافق والخدمات بالمشاركة مع   - ب
 . مشاريع أخرى

إن إجمالي النفقات االستثمارية للمشروع تتكون من العناصر الثالثة 
وتحدد وفقًا للضوابط المشار  الواردة أعاله والتي يجب أن تقدر سنة فسنة

 . إليها آنفاً 
 : تكاليف التشغيل السنوية - ثانياا 

 : تتضمن تكاليف التشغيل السنوية عادة  أربعة بنود رئيسية وهي
، وتضم األجور النقدية العينية ومساهمة  األجور والرواتب - 1

 . المنشأة في مؤسسات التأمين والمعاشات  والتأمينات االجتماعية
المستلزمات السلعية بكافة مكوناتها من خامات رئيسية ومساعدة  - 2

 . وزيوت ووقود ومواد الصيانة ومواد التغليف واألدوات الكتابية والقرطاسية
المستلزمات الخدمية والتوريدات الخارجية بكافة عناصره المفصلة  - 3

 . بالنظام المحاسبي للدولة التي سينشأ فيها المشروع
ات التحويلية الجارية وعلى رأسها االهتالكات المصروف - 4
 : ويراعى في تقدير تكاليف التشغيل السنوية ما يلي.  والضرائب
  يتم التقدير سنة فأخرى وبالتوازي مع تقدير النفقات االستثمارية - أ

تقدر تكلفة المستلزمات السلعية بثمن الشراء مضافًا له كافة  - ب
 . مادة إلى مستودعات المشروعالنفقات المتممة حتى وصول ال

االلتزام بالتبويب الوارد بالنظام المحاسبي للبلد الذي سينشأ فيه  - ج
 . المشروع

 : اإليرادات المتوقعة - ثالثاا 
يعتبر تقدير موارد المشروع المتوقعة جزًء رئيسيًا وهامًا من دراسة 

األمثل للمشروع  واستنادًا لنتائجها يتم تحديد الحجم.  الجدوى االقتصادية له
والطاقة اإلنتاجية الممكن تشغيلها وبالتالي تقدير تكاليف االستثمار والتشغيل 

 . معاً 
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الشك أن عملية تقدير اإليرادات المستقبلية للمشروع يجب أن ترتكز 
وكلما . إلى دراسات تسويقية شاملة لمبيعاته وألسواق التصريف المحتملة

قة ووافية كلما أمكن االقتراب بالتقديرات من كانت هذه الدراسات التسويقية دقي
رفاق أية دراسات استثمارية  الواقع الفعلي، لذا يجب االهتمام بهذا الموضوع وا 
أخرى عن األسواق المحلية والخارجية التي يحتمل أن تدخلها منتجات 

 . المشروع الجديد
  

 :  ويراعى في تقدير إيرادات المشروع المتوقعة ما يلي
اإليرادات قيم المبيعات المنتظرة إضافة إليرادات التشغيل  تضم  - أ

 . للغير وقيم الخدمات المباعة
التمييز بين اإليرادات بالعملة المحلية وبين إيرادات القطع  - ب

 .  األجنبي ويراعى في تسعير القطع ما ورد في عمليات الشراء
االستثمار  تقدير اإليرادات كل سنة وبالتوازي مع تقدير تكاليف  - د

والتشغيل على أن يضاف إليرادات السنة األخيرة من عمر المشروع قيمة 
، وقيم األصول المستهلكة كخردة  وكامل  األصول  التي لم تستهلك بعد

 .  قيمة راس المال العامل
 

 : حساب الريعية والمفاضلة بين البدائل - رابعاا 
لتشغيل واإليرادات بعد توفر بيانات كافية عن تكاليف  االستثمار وا

للبدائل االستثمارية المطروحة لمشروع واحد يتم انتقاء الحل األمثل  المتوقعـــة
من الناحية االقتصادية وذلك  بإعداد جدول لهذه الغاية يمكن أن يأخذ 

 :  الشكل التالي
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عمر  سنوات

 المشروع
تكاليف 
 الستثمار

تكاليف 
 التشغيل

 األرباح اإليرادات

9 0 2 2 2 = 2 - 2 
     السنة األولى
     السنة الثانية

.......     

.......     

     السنة األخيرة

 

،  أي الربح موجبًا يعتبر المشروع اقتصادياً (  3 )في حال كون "
وبمقارنة هذه النتيجة لعدة بدائل يمكن اختيار األفضل اقتصاديًا وبشكل 

 . "رقمي
، أما على  ة ومن جهة نظرهمهذا على مستوى أصحاب المنشأ

، ال تنظر إلى كون  ، وألمور عديدة مستوى الدولة ومن جهة نظرها فإنها
، بل يهمها جدًا أن تعطي نتائج دراسته من  المشروع رابحًا واقتصاديًا فحسب

الوجهة االجتماعية ما ترجوه الدولة في هذا المجال والتي ال تقل شأنًا وأهمية 
، وذلك لتعدد الجوانب التي تنشأ عن إقامة هذا  تصاديةعن نتائج جدواه االق

 : المشروع وأهمها
 . امتصاص جزء من اليد العاملة واإلقالل من نسبة البطالة - 1
زيادة الدخل الوطني للفرد واالرتفاع بمستوى حياته المعيشية  - 2

 . واالجتماعية
 . توسيع قاعدة األطر الفنية والصناعية العاملة - 3
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ن جهة نظر استراتيجية بحتة فإن الدولة ال تنظر إلى بعض هذا وم
،  مشاريعها  إال من هذه الوجهة مع غض النظر عن جدواها االقتصادية

 .  واالجتماعية أيضاً 
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 الممكن تنفيذها مجموعة من الصناعات
 في البالد العربية

 
ًالصناعاتًالغذائيةً-أولًا

ً
 : صناعة استخراج الزيوت النباتية - 1
 .  فول سوداني – دوار الشمس - سمسم – قطن – نرجيل – بالم  
 . صناعة السمن النباتي وهدرجة الزيوت النباتية أعاله - 2
 . صناعة األلبان والجبنة - 3
 .صناعة المكثفات والعصائر  - 4

 . إلخ... - عنب – برتقال  - مانجو  - بابيا  - طماطم   
 . صناعة السكر  المكعب والمغلف/  صناعة تكرير السكر - 5
 . لسمسم والفول السوداني والحالوة الطحينةاصناعة طحينة  - 6
 . ، ومسلخ ، وللحم المداجن للبيض - 7
 .ا بأنواعه صناعة األعالف - 8
 . البتي فور  - الدربس  - الشوكااله  - صناعة البسكويت - 9
 . تعبئة المياه المعدنية والصحية والغازية - 11      

 . صناعة تعليب الخضار والفواكه والمربيات - 11
 . أغذية األطفال - قهوة - حليب/ إنتاج المساحيق الغذائية  - 12
 ...  ملح -  فلفل - سكر / تعليب المساحيق الغذائية - 13
 –الكحول اإليتيلي  – خميرة العجين : ات التخّمر صناع – 14

غاز  –الكحول البروبيلي  –األسيتون  –حمض الليمون  –حمض الخل 
 .الخميرة العلفية  –الكربون 
 ًً. مشاريع زراعية - 15
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ً
 الصناعاتًالكيميائيةًً-ًثانياًا

ً
 :ه صناعة الصابون بأنواع - 1

 . ، مسحوق ، تواليت ، غسيل ، شعبي طبي   
 : صناعة المنظفات الصناعية - 2

 . ، سائل ، معجون ، مسحوق رغوي وغير رغوي شامبو   
 . صناعة الكبريت - 3
 . صناعة األخشاب - 4
 . صناعة الجلود - 5
 . صناعة األحذية الجلدية والصناعية والبالستيكية والرياضية - 6
 .بأنواعه  صناعة اإلسمنت - 7
 .والفخار  صناعة البورسالن والسيراميك - 8
 . ، والكريمات ، ومواد  التجميل صناعة العطور والكولونيا - 9
 . ، والنجف ، والقوارير للنوافذ:  صناعة  الزجاج بأنواعه - 11
 : صناعة األسمدة بأنواعها - 11

 . الصغرى ، أسمدة العناصر ، مختلطة ، يوريا ، أمونيومية فوسفاتية 
 : الصناعات البالستيكية - 12

، أكياس بولي بروبيلين  أكياس بولي أتيلين , ، خزانات ، دماجات قوارير 
 ، أنابيب المجاري والمياه والكهرباء ، أدوات منزلية جلود صناعية , منسوجة

. 
 . صناعة العدسات والنظارات الطبية والعادية - 13
 . صناعة الكحول الطبي والصناعي - 14
 . ة المبيدات الزراعية والمنزليةصناع - 15

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 810 

للمنازل والسيارات والمواد األولية /  الطالء /صناعة الدهانات  - 16
 . ، الجبس والديكور ، التنر كزيوت الدهانات:  الالزمة لها
 ورق الجدران - األوراق – لألخشاب: صناعة المواد الالصقة  - 17

 . وغيرها... األحذية -
 . يةصناعة أدوية بشر   - 18
 .صناعة أدوية بيطرية  - 19
 . صناعة اإللكيدات للدهانات  - 21
 .المعاكس  –الالتيه  –صناعة األخشاب المضغوطة   – 21

 الصناعاتًالنسيجيةًً-ًًثالثاًا
 . ( األلبسة الداخلية )صناعة اإلنترلوك   - 1
 . صناعة البطانيات الصوفية والقطنية  - 2
 . لموكيهصناعة السجاد والكليم وا  - 3
 . صناعة الكريتون للستائر والمفروشات  - 4
 . صناعة الجوارب  - 5
 . صناعة األغطية للسرائر واأللحفة  - 6
ً. صناعة األلبسة الرجالية  - 7

 الكهربائيةًالصناعاتًالميكانيكيةًوًً-ًًرابعاًا
 . صناعة األسالك والمصابيح الكهربائية  - 1
 . المصابيحصناعة البرادات المنزلية و   - 2
 . صناعة المكيفات المنزلية  - 3
 . تجميع وصناعة المحركات الكهربائية  - 4
 . صناعة المضخات المائية وتجميعها  - 5
 . تجميع وصناعة الغساالت المنزلية  - 6
 . ، األدوات المعدنية المدهونة صناعة وتجميع البوتوغازات  - 7
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 . صناعة أفران الخبز  - 8
 شوك – قالعم – سكاكين – حلل:  دوات المنزليةصناعة األ  - 9

 .  كروم – حديد – تيفال – نحاس  - ألمونيوم  - ستانلس ستيل
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 الفـــلزية االقتصادية الثروات

 القطر العربي السوري في
 الحديد - 1

، وهي تمثل عملياا  تووياة ويسايل لرا ور  توضعاته رسوبية المنشأ
 . بازلتية أقدم

 : تتوزع أهم هذه التوضعا  في منطقتين رئيسيتين هما
وتشاامل توضااعا  راوااو و ياار   )منطقااة راوااو فااي وباال ا  ااراد   - 1ً

 ( . مانلي وميدانلي وواد  النشابوعلمدان وعث
وديدة يابوس والمزرعة والروضة ونبع  )منطقة الزبداني وتشمل   - 1ً

 . ( بردى وشمال الزبداني وبلودان
هاااذا وتوواااد توضاااعا  يدياااد متبقياااة منراااا شتيريتياااة ت رااار علااا  شااا ل 

ومنراا علا  شا ل رماال شااطئية .  ويوب في الرا ور البازلتياة قارب يما 
علاا  الماناتياا  ناومااة عاان ياا  الراا ور البازلتيااة المواااورة  سااودات تيتااو 

 . وتقع بين طرطوس وبانياس
تتااألا ال امااا  برااورة رئيسااية ماان الريماتياا  والليمونياا   ضااافة  لاا  
شاااوائب مااان الاضاااار وال لاااس وال اااوارتز والووساااوا  وبعااا  الروتيااال وتتاااراو  

 % 05وترل يت   % 2ًنسبة اليديد في هذه ال اما  وسطيًا 
  
 الكروم  -  2

منطقتااااي  )وتوواااد توضااااعاته فاااي أقراااا  الشااامال الاربااااي مااان سااااورية 
 . مترافقة مع معقد الر ور ا فيوليتية ال ضرات(  البسيط ووبل ا  راد

أمااا التوضااعا  فرااي عبااارة عاان أوسااام فلزيااة سااطيية ماان ال رومياا  
تأ ااااذ أشاااا اًش قريبااااة ماااان العااااروو أو العدسااااا  أو الويااااوب الرااااايرة ضاااامن 
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 - 5ً م وسما ترا باين  5ً - ًويتراو  أطوالرا بين .  ور البيريدوتي ر 
ساام وهااي تتااألا برااورة رئيسااية ماان  ال رومياا   ضااافة  لاا  شااوائب ماان  05

 )وبعااا  ال باريااا  (   الماينيتيااا  والريماتيااا  والاوتيااا  )بعااا  ا  اسااايد 
 % 05 - 25       تتاااراو  باااين Cr2O3ونسااابة (   البيريااا  وال ال وبيريااا 

 . %  0ً - 5ًبين  Fe Oنسبة  و 
 
 : المنغنيز  - 3

وينيرااااار وواااااوده فاااااي منطقاااااة البسااااايط ييااااا  تقاااااع توضاااااعاته ضااااامن 
الاضارية والراديوشريتية المترافقة مع الر ور ا فيوليتية  الرسوبية التش يال 

ال ضاااارات وهااااي تأ ااااذ أشاااا اًش عدسااااية أو عقديااااة ضاااامن راااا ور ا روبلياااا  
الراا باين بضاعة أمتاار  لا  بضاع عشارا  ا متاار وتتاراو  أطو  . والراديوشري 

، ويتر ااااز   مااااا تتااااراو  سااااما ترا بااااين بضااااعة ساااانتيمترا   لاااا  بضااااعة أمتااااار
 .الشاطئ مع مرا قرب 

وتتااألا  اماتااه برااورة عامااة ماان البيريلوزياا  والماناانياا   ضااافة  لاا  
 – 00وتتاراو  نسابة المنانياز باين .  شوائب من السايلي ا والباريا  وال الساي 

 . % 7ً - 7ونسبة السيلي ا بين  % 02
 
 : الرصاص  –  4

وتوواااد توضاااعاته فاااي أقرااا  الوناااوب الارباااي مااان ساااورية فاااي منطقاااة 
وتقاااع فاااي أماااا ن وبلياااة وعااارة (  قااارب قريتاااي وبلاتاااا الزيااا  وريماااة )اليرماااون 
أماااا توضاااعاته فراااي عباااارة عااان عاااروو راااايرة مااان الااليناااا ضااامن  . وعالياااة

 .  اماته شوائب من ال السي  والباري وترافو .  ر ور الدولومي 
 
 : النحاس  –  5
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وتوود توضعاته عل  نطاو ضيو ودًا في منطقاة البسايط قارب قريتاي 
قاارة فااال  وسااازات يياا  ترافااو عااروو ال ااوارتز الرااايرة المووااودة فااي بعاا  
الرااا ور ا فيوليتياااة ال ضااارات و اراااة فاااي البيريااادوتي  والااادياباز المتقااااطع 

 . معه
ولقاد .  ه فتتمثل بال ال وبيري  والماش ي  الناتج عن التووياةأما  امات

ورا في موقع قريب من قرية قرة فال  ووود قبعة يديدية علا  شا ل  تلاة 
مسامية من الليموني  فيرا عرائب رقيقة سودات مان  باريا  النيااس تشاال 
مساااية تقاارب ماان بضااع عشاارا  ماان ا متااار المربعااة وتقااع ضاامن راا ور 

 . البيريدوتي 
 
 : اليورانيوم  –  6

لقد لوي  ووود توضعا  اليورانيوم اعتمادًا عل  قياسا   شعاعية فاي 
ويتر از أعالهاا .  م تلوة من القطر ناتوة عن تمعادن ثاانو  لليورانياوم مواقع

فااااي مناااااطو السلساااالة التدمريااااة والراااايرات السااااورية يياااا  تنتشاااار توضااااعا  
 . الووسوا 

  يورانياوم ناتواة عان التووياة تتر از أما ال اما  فراي عباارة عان فلازا
علااا  شااا ل أيشاااية رقيقاااة ضااامن الشاااقوو الرااا رية الراااايرة أو فاااي المساااام 

غ بااااالطن ويوساااار  05ً - 75ويتااااراو  ميتااااوى اليورانيااااوم بااااين .  الراااا رية
تشااا ل هاااذه التوضاااعا  بترسااايب أولاااي ماااع الووساااوا  وبأعماااال تر ياااز ثاااانو  

 . نتيوة لير ة المياه السطيية والووفية
 
 : الفوسفات  –  7

تووااد توضااعا  الووسااوا  فااي المناااطو الواقعااة علاا  منياادرا  الواازت 
الونوبي من السلسلة التدمرية وفي منطقة اليمااد مان الرايرات الساورية وفاي 

 . الوزت الشمالي من سلسلة الوبال السايلية
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توود توضعا  الوزت الونوبي من السلسلة التدمرية في منطقتين وهماا 
 اام   75 - 05ل التاي تبعاد  لا  الوناوب مان مديناة تادمر مساافة يادير اليما

 05وفي واد  الر يم التي تبعد  ل  الارب والشمال الارباي مان تادمر مساافة 
 .  م

أمااا  , أمااا توضااعا  اليماااد فتووااد فااي منطقتااي بياار ساايور  وطااراو اليبااار 
  توضعا  شمال الوبال السايلية فتوود في منطقة عين ليلون في اليوة

 : قد أعط  التيليل ال يميائي للمستويا  الووسواتية النسب المئوية التاليةو 
P2 O5 = 23.7 
Ca O = 49.67 
Fe2 O3 = 0.25 

Mg O = 0.25 
Al2 O3 =0.22 
Fe = 3.68 

Cl = 0.28 Si O2 = 7.48 

 
 : الملح الصخري  -  8

 : يوود في الماليا  السطيية وأهمرا
 :  الجّبولماللية   -  آ

 اام  لاا  الونااوب الشاارقي ماان مدينااة يلااب وتبلاا   20علاا  مسااافة  وتقااع
 .% 60نسبة  لور الروديوم 

 : جيرودماللية  -   ب
 م من شمال شارو دمشاو باين منيادرا  وباال  75وتقع عل  مسافة  

 . القلمون والمنيدر الشمالي لبداية السلسلة التدمرية الونوبية
 اام  لاا   05  مسااافة وتقااع علااالصددايد  ومالليااة تدددمروهنااات مالليااة 

ورالبّوارة  وماللية, الونوب الشرقي من مدينة يم   وماللية  ,  في دير الزل
 .  م  ل  الونوب من مدينة اليس ة 00الوبسة وتقع عل  مسافة 

 
 : الجص  –  9

 : توود توضعا  الو  في المناطو التالية
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 : توضعا  الوزيرة والورا   -  آ
بو مااال وماان و  البريااو ، أمااا توضااعا  نااذ ر منرااا توضااعا  منطقتااي ال 

 . م 05 - 5ًالرقة فتتألا الطبقة الثانية فيرا من ا لباستر وسما ترا من 
 : توضعا  المنطقة السايلية -   ب
 ااام  لااا   25وتووااد فاااي منطقااة رويساااة القسااايس الواقعااة علااا  مسااافة  

 . م 2ًالشمال الشرقي من الالذقية وسما ترا يوالي 
 : سلسلة التدمريةتوضعا  ال  -  ج
ويقااع أهمرااا فااي منطقااة واد  راارلة أبااو الضاارور وفااي منطقتااي وباال  

 . م 0ً - 5ًالنقناقية ووبل ا بتر سما ترا 
 : توضعا  ويرود - د
 اام  لاا  الشامال الشاارقي ماان دمشاو وهااي علاا   5ًوتقاع علاا  مساافة  

اااية متومعاااة بأشااا ال  ثبانياااة توواااد مع مراااا فاااي مااان و   شااا ل رماااال ورل
 . نارريةتعوس ال
 

 : السيلستيت  –  11
يوم وتقاع ساتتمثل هذه التوضعا  بتر يازا  عدساية مان  بريتاا  السترن

 م  ل  الونوب الاربي من الرقة مابين قريتي السيل  5ًتوضعاته عل  بعد 
سااام وتقااع ضاامن رااا ور  0ً - ً، وتتااراو  ساااما ة العدسااا  بااين  والرطلااة

واار  السايول وتتاراو  ساما ترا  لسية دولوميتية أفقية تت شاا علا  وواناب م
 % 65 - 5ًم وتبلاا  نسااب  بريتااا  السترنساايوم مااا بااين  5ً - 0 مااا بااين

 . التي ترافقرا شوائب  لسية مع بع  الاضار وأمال  الباريوم والمانيزيوم
 

 : رمل الزجاج  -  ًً
ا تشااااو  طبقااااا  رمليااااة نقيااااة نساااابيًا فااااي تشاااا يال  ا بساااايان ا علاااا  

شااامال الزباااداني وفاااي منطقاااة الزباااداني المتا ماااة لشااامال باااالقرب مااان بلاااودان و 
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 67 - 7050دمشااو يياا  تتااراو  فيرااا نسااب الساايلي ا بااين   - طريااو بياارو 
 : أما أهم توضعاترا فري.  ويم ن اشستوادة منرا في رناعة الزواج %

 : توضعا  الرميلة  -  آ
 5ً-0 م  ل  الشمال من القريتين ساما ترا باين  7وتقع عل  مسافة  

وتساااتثمر يالياااًا فاااي راااناعة  % 6750  - 60 م نسااابة السااايلي ا فيراااا باااين 
 . الزواج وال زا

 : توضعا  الثنايا  -  ب
وتوواااد فاااي منطقاااة الثناياااا الواقعاااة علااا  المنيااادر الوناااوبي لوبااال أباااو  

م ويم اان اساات دامرا فااي رااناعة  2 - 0العطااا وهااي بيضااات اللااون سااما ترا 
 . الزواج  ذا عولو  بالاسيل

 : توضعا  السيل  -  ج
 ام  لا   5ًت رر  ل  الشرو من قرياة السايل التاي تقاع علا  مساافة  

 . م 5ً - 0الارب من النبت بيضات اللون سما ترا بين 
 : توضعا  وبل الطبوو  -  د
وت راار فااي منطقااة وباال الطبااوو التابعااة للبشاار  نساابة الساايلي ا فيرااا  

 . وترلح لرناعة الزواج % 62أ ثر من 
 

 : الغضاريات  –  12
 : توضعا  الاضار الرئيسية هي التالية

 . توضعا  يضار القامشلي واليس ة وترلح لرناعة اآلور  -  آ
 توضااعا  يضااار يلااب وهااي عبااارة عاان يضاااريا  مونتمااور  -  ب

م  2ً – ًبللونيتيااااة مشااااوبة باااابع  ال لااااس وأ اساااايد اليديااااد سااااما ترا بااااين 
م شااامال يلاااب وتساااتثمر يالياااًا  ااا 20وتوواااد فاااي موقاااع تااال اليواااار علااا  بعاااد

 . لطينة يور آبار المياه والبترول
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توضعا  يضار تادمر وهاي عباارة عان طبقاا  يضاارية بنياة   -  ج
 . اللون تستثمر لرناعة اإلسمن 

توضااعا  يضااار الت يااة تتميااز بلونرااا الرماااد  الم ضاار قلااياًل   -  د
 . وتستثمر لرناعة البورسالن

تيريتاااي وهاااي عباااارة عااان تااارب تووياااة توضاااعا  الاضاااار الال  -ا   هااا
البازلااا  اليمااارات الانياااة بأ اسااايد اليدياااد وترااالح لراااناعة اإلسااامن  واآلوااار 

ار وتوود في مناطو بازل  يم  ودرعا  . والو ل
 

 : ( األبوكا )التريبوليت  - 13
وتطلو هذه التسمية علا  رساوبا  سيليساية هشاة بيضاات ناعماة تقااس 

نراااا الناااوعي مااان و  يرااال  لااا  دون الواياااد أبعااااد وزيئاتراااا بالمي روناااا  وز 
م وتوواد فاي القاريتين والرراافة   2ً - 2وهي عل  ش ل عدساا  ساما ترا 

ويااادير اليمااال وهنياااة البطماااة وواد  اليرااااية ييااا  دللااا  التياليااال ا ولياااة 
 : للعينا  فيرا عل  التر يب التالي

 
%  

84.4 Si O2   
0.9 Fe2 O3 
0.4 Mg O  
5.3 Ca O  
3.5 Al2 O3  

 
 علااا  )وتوواااد أيضاااًا فاااي بااارزة والاااديماس باااالقرب مااان طرياااو دمشاااو بيااارو  

 : التالييي  وود أن تر يبرا هو (  بضع  يلو مترا  من قرية الديماس
 

%  

98.3 Si O2   
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0.08 Fe2 O3 
0.4 Ca O  
0.9 Al2 O3  

 
ن ولرذه التوضعا  قيمة اقترادية ن رًا ل رائررا المريوبة في عادد ما    

 . ( شيذ  - تروية وتنقية  - يشو – عوازل )التطبيقا  الرناعية 
 : البازلت والطف والرماد البركاني - 14

ينتشر البازل  عل  نطاو واسع في سوريا مثل يلب والوزيرة والسلمية 
ويم  والسلسلة التدمرية ، أما الطا والرماد البر اني فرماا أقال انتشاارًا مان 

 . ران ووبل العرب والووشنالبازل  ويوودان في يو 
 مااا .  ويساات دم البازلاا  ياليااًا  أيوااار بنااات وفااي رااناعة اإلساامن  

 . يست دم الطا البر اني عل  نطاو ضيو في بع  مواش  البنات
ويم ن اشستوادة من بع  أنواع البازل  والطا والرماد البر اني في  

نااواع  ارااة ماان تطبيقااا  رااناعية موياادة أهمرااا  نتاااج الرااوا الزواااوي وأ
 . ا نابيب
 

 : الرخام وأحجار الزينة  - 15
الرااا ور الر امياااة اشساااتيالية توواااد فاااي منطقاااة البسااايط ييااا  يوواااد 

شاامال ياارب قسااطل  )بااالقرب ماان قريااة ال ون ريااة القريبااة ماان الياادود التر يااة 
واآل اار , أبااي  وساا ر  البنيااة  أياادهاوتتمثاال بنااوعين ماان الر ااام .  ( معاااا

 . ر يتلون بتمووا  من ال لوري مورر  التبلو 
وبااالقرب ماان مرااياا ودمشااو يووااد ر ااام ا ونااي س والترافرتااان يياا  

 بيارة مان ر اام   ايتياطيااوقاد ا تشاا ماا رًا .  تقطع وترقل وتبااع تواريااً 
،   م  ل  الونوب من تدمر 5ًا وني س في منطقة الس ر  التي تبعد قرابة 

 . م 2 - 550تبل  سما ترا بين 
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 : الكلس والمار والدولوميت  - 16
منتشااارة ب ثااارة فاااي ساااورية وتتاااراو  نساااب  ربوناااا   الصدددخور الكلسدددية
وتساتثمر إلنتاااج أيواار البناات والزينااة  % 60  - 75ال السايوم فيراا مااا باين 

وهااي الرسااوبا   الصددخور المارليددةأمااا  . ومساايوو ال ربونااا  وفااي اإلساامن 
ر ومعلاوش موواودة فاي دملا % 5ًالتي تيتو  علا  نساب يضاارية تزياد عان 

 . والقريتين ومس نة وعورين وتست دم في رناعة اإلسمن 
فتت شا فاي سلسالة لبناان الشارقية واليرماون  الصخور الدولوميتيةأما 

والوبال السايلية والسلسلة التدمرياة وتتاراو  فيراا نساب أ سايد المانيزياوم باين 
وميتي أباي  متاوفر وهنات  ل  الونوب من مرياا رمل دول,  % 0ً - 2

ويساااتواد مااان الرااا ور الدولوميتياااة فاااي البناااات وراااناعة .  ويااادة  بايتياطياااا
الزواج وال ازا وا سامدة ويم ان اشساتوادة منراا فاي  نتااج أناواع مان القرمياد 

 . اليرار 
 

 : اإلسفلت الطبيعي  -  11
النااوع :  يووااد اإلسااول  فااي سااوريا فااي نااوعين رئيساايين ماان التوضااعا 

وضعا  را ور  لساية  ساولتية وتقاع فاي منطقاة ال ورياة التاي تبعاد ت: ا ول 
، وتتاراو  نسابة الماواد البيتومياة مان   م  ل  الشامال الشارقي مان الالذقياة 20
وتساااااتثمر إلنتااااااج المعواااااون اإلساااااولتي  % 5ًوقاااااد ترااااال  لااااا   % 2ً- 0

 . والبالط اإلسولتي ولررا الطرقا 
رة عاااان راااا ور رمليااااة فرااااي عبااااا: أمااااا النااااوع الثاااااني ماااان التوضااااعا  

 م  ل  الارب من  75 سولتية وتقع في منطقة وبل البشر  التي تبعد مسافة 
ور وتتراو  نسبة البيتومين فيرا من   .  % 0ً - 2دير الزل

 
 : الكبريت  –  18
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توواااد توضاااعا  ال بريااا  اليااار قريباااًا مااان الساااطح فاااي منطقاااة مااااارة 
وتتاألا التوضاعا  .  تادمر  م  ل  الشمال مان 2ًالشييرة الواقعة عل  بعد 

من رسوبا  يضارية سودات ي رار فيراا بقاع وعاروو راايرة  بريتياة راورات 
وهناااات  . % 656ً- 550وتتاااراو  نسااابة ال بريااا  فاااي هاااذه التوضاااعا  باااين 

 ام وناوب شارو  00 )آفاو  بريتية عميقة في منطقة الوزيرة في بئار تشامبة 
 ام شامال يارب ديار  ًعاد  ماا وواد ال بريا  فاي بئار ديارو علا  ب(  اليس ة
ور  . الزل

 
 : اإلسبستوس  –  19

وتووااااااد توضااااااعاته فااااااي منطقااااااة البساااااايط مرافقااااااة لموموعااااااة الراااااا ور 
 ،  ما توود توضاعاته الرئيساية فاي منطقاة تقاع علا  بعاد ا فيوليتية ال ضرات

م  لا  الشارو مان قريااة باوزيالن وفاي الاارب ماان قرياة قارة طااط ويووااد  05ً
وبي لاارأس البساايط ومنطقااة قريااة ال ربااة يياا  ترافااو أيضااًا فااي الشاااط ت الوناا
 - 5ًوهاي عبااارة عان عااروو راايرة واادًا أبعادهااا .  البيريادوتي  السااربنتيني

 . سم عرضًا مالوة من ألياا قريرة وداً  2 - ً سم طوًش و 0ً
 : التالك – 21

وتووااد توضااعاته مرافقااة لراا ور البيرياادوتي  السااربنتيني وتقااع بااالقرب 
زيالن وبي  فارس وتتألا توضعاته مان تالات و لوريا  وتتاراو  من قريتي بو 

،  % 05 - 5ًونسااب ال لورياا  بااين  % 05 - 5ًفيرااا نسااب التالاات بااين 
 . فري  ذن تميل  ل  تر يب يور الرابون وليس  ل  تر يب التالت النقي

 : المغنيزيت – 21
وتووااااااد توضااااااعاته فااااااي منطقااااااة البساااااايط مرافقااااااة للراااااا ور ال ضاااااارات 

ويووااااد .  يتيااااة وأهاااام التوضااااعا  تقااااع  لاااا  الااااارب فااااي قريااااة زيتنوااااوتا فيول
بااالقرب ماان الوااالو  تاال بيريدوتيااة تيتااو  علاا  تومعااا  ماان  تاال عقديااة أو 
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سااانتيمترا  وش  0 - 2بيضاااوية مااان المانيزيااا  ا باااي  تتاااراو  أبعادهاااا باااين 
 . تش ل بموموعرا ترا يز اقترادية
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POLY OXY ETHYLENE ALKYL AMIDE 

 مركبات البولي أكسيد اإليتيلين لأللكيل أميد
 استعماالتها – خواصها – تحضيرها

 
 : مقدمة:  أوالا 

أميد من المركبات المنظفة  لأللكيلتعتبر مركبات أكاسيد اإليتيلين 
 : وتقسم عادة إلى قسمين رئيسيين. الفعالة سطحيًا، والهامة

 : كينول أميد األولية والثانويةمركبات األل  - أ
         R – CO – NH - CH2 - CH2 - OH 

 

                            CH2 - CH2 - OH         

and    R- CO - N    

                            CH2 - CH2 - OH 

 : مركبات البولي أكسيد إيتيلين لأللكيل أميد األولية والثانوية أيضاً  - ب
          R – CO – NH ( CH2 - CH2 – O ) n H 

 

                                ( CH2 - CH2 – O ) n H 

and    R -  CO - N  

                                ( CH2 - CH2 –O ) n H 

،  وتعتبر مركبات األلكينول أميد هي األفراد األولى في هذه العائلة
وعة واحدة فقط أو مجموعتين من أكاسيد اإليتيلين، حيث تحتوي على مجم

والتي يمكن اعتبارها مشتقة من تفاعل األحماض الدسمة مع أحادي أو 
 .  ثنائي إيتانول أمين

من جملة اإلنتاج العالمي للمركبات  % 02 -02ويبلغ إنتاجها حوالي 
 . الفعالة سطحيًا المسلفنة وغير المسلفنة لغير المركبات البنزينية

والجدولين التاليين يبينان لنا األسماء التجارية لهذه المركبات التي 
 .  تنتجها الشركات الكبرى في أوروبا والواليات األمريكية المتحدة

ولعل العدد الهائل لهذه األسماء يعطينا داللة واضحة على أهمية هذه 
 : المركبات
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1  جدول  

Commercially Available Poly oxy ethylene Fatty Amides 

Manufacturer                  Generic name or trade mark       
Stepan Chemical Co.                          AMIDOX                                          
Textilana Corp.                                  CARBOXANE G-3                           
Atlas Color & Chemical Co.               CLARAPON AWN                           
Easten Color & Chemical Co.           ECCOTERGE SCH                           
Armour Industrial Chemical Co.         ETHOMID                                        
Industrrie Chimique Villeurbanne.      ICEGALS                                          
M. Michel & Co.                                MICHELENE DNI                            
Far- Best Corp., O. L. King Div.        NITRENE C                                      
Far- Best Corp., O.L. King Div.         NITROXANE C                                
Quaker Chemical Products Corp.       Quaker POLYMENE G 24                
Badische Anilin & Soda Fabrik.         SOROMIN AF                                  
Hart Products Corp  .                         SYNTHO SOFTENER AN, BN        

 
. 
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 2.  جدول 
                  Fatty Alkanol amides 

 
Manufacturer                  Generic name or trade mark       

Manufacturer Generic name or trademark 
Emery Industries, Inc. Western Div Alkylol Lauric Monoamide 

Geigy Industrial Chemicals. ALROSOL B, C, O, S 

Ardmore Chemical Co. ARDET CB, DC, DS, LDA, 9095 

Atlas Refinery, Inc. ATLASENE 500- C 

Pilot Chemical Co. CALAMIDE 

Carlisle Chemical Works, Inc. CARDENE 

Robeco Chemical, Inc. CAROLATE 

Hart Products Corp. CATYLEX L, L-40,B 

Chemical Developments Of Canada 

Ltd. 

Coconut Diethanolamide B and C 

Henkel International G.m.b.H. COMPERLAN 

Continental Chemical Co. CONDENSATE 

Culver Chemical Co. CULIDE 

Clough Chemical Co. Ltd. DYOL CONC. 

Essential Chemicals Corp. ECCONOL 628, 3060, B 

Marchon Products Ltd. EMPILAN CDE, CME, LDX, LP2, 

MAA 

Van Dyke & Co..                                     

       

FOAMOLE 2AC-2, 2APD, AR , 

AW, L, H 

General Aniline & Film Corp. GAFAMIDE 

Hart Products Corp. HARTAMID A, C, K, KL, L, LX 

Nopco Chemical Co. HYONIC FA, FS, LA 

Chemical Developments of Canada 

Ltd. 

Lauric Diethanolamide 

Leyda Oil & Chemical Co. LEYCO 205, 229, C- 100, 284,     C-

167, E-160 
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Jacques Wolf & Co. LUPOMIN 

Maher Color & Chemical Co. MARCAMIDE RC 

Maher Color & Chemical Co. MARCAMINE OO 

Mona Industries, Inc. MONALUBE 

Mona Industries, Inc. MONAMID 

Mona Industries, Inc. MONAMINE 

Mona Industries, Inc. MONAMULSE LTP, RS, S 

Stepan Chemical Co. NINOL 

Textilana Corp. NITRENE 205, CA, L-90, NO 

NopcoChemical Co. NOPCOGEN 11-L, 12-L, 11-O 

Onyx Chemical Corp. ONYX-OL 

Peck’s Products Co. PEPCOL 

Rozilda Laboratrries, Inc. ROTERGE 100 M, 332 

Ryco Inc. RYCOMID 

Clintwood Chemical Co. SANDROL 100, 200 

Scher Brothers SCHERCOMID 

Scher Brothers SCHERCOMUL H, 1 

Scher Brothers SCHERCOPEARL SB 

Seydel Wooley & Co. SEYCO 6727-H 

Seydel Wooley & Co. SEYCO SUPER AMIDE 

Swift & Co.  SOLAR F-183 

Sole Chemical Corp. SOLE- ONIC MEAC 

Sole Chemical Corp. SOLE-TERGE 51, 54, 58, 59 K, 

325, 326, 330, 54321 

Standard Chemical Products STADNAMID 

Stepan Chemical Co. STEPAN HDA-7, LDA, P, T-6-B 

Canada Packers Ltd. STERLING DEA 

Onyx Chemical Corp.  SUPER AMIDE 

Surfact Co., Inc. SURCO 128 T, 5024, Co 

Condensate, Stabilizer No. 2   

Drew Chemical Corp. SYN-O- TOL CN, L, LM, M, ME, S 

Synthron, Inc. SYNTHOLITE 75, W W, 72 

Treplow Chemical Co. TREPOLINE 

Scholler Brothers TRI-A-NOL CC, MT 

Ultra Chemical Co. ULTRAPOLE 

Universal Chemicals Corp. UNAMIDE 

Universal Chemicals Corp. UNICHEM  

Witco Chemical Co., Inc. WITCAMIDE 272 

Witca Chemicals, Inc. WIXYN 
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Wye Industries WYESOL ID 

 
 
 
 
 
 

 : المواد األولية  -  ثانياا 
بجانب أكسيد اإليتيلين فإن أهم المواد األولية الالزمة لصناعة هذه 

األحماض  -ثنائي إيتانول أمين -أحادي إيتانول أمين: المركبات هي
 .  أميدات األحماض الدسمة - إستيرات األحماض الدسمة -الدسمة
 : أكسيد اإليتيلين  - آ

 : ويحضر بطريقتين
 :حسب المعادالت التالية Wurtzطريقة فورتز   - 1

Cl2   +  H2O      HOCl  +  HCl 

HOCl  +  CH2  CH2     ClCH2 - CH2OH     2   كلوروهيدرين 

ClCH2 - CH2 - OH  +  Ca ( OH ) 2  Ca Cl2  +  CH2 - CH2 

 

                                                                            O  

 :  Lefortطريقة ليفورت  -0
وضغط  م 022باألكسدة المباشرة لإليتيلين عند درجة حرارة حوالي 

 : باستعمال أكسيد الفضة كوسيط 0سم/ كغ  022حوالي 
CH 2 =  CH 2  +  O 2  

Ag O2
    2 CH 2 – CH 2 

 

                                                                                              O   

 : أحادي وثنائي إيتانول أمين - ب
 : اللذان يحضران من تفاعل األمونيا مع إيتيلين كلوروهيدرين

 NH3  +  ClCH2 - CH2OH      H2 NCH2 - CH2OH  +  HCl 
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                                                           CH2-CH2-OH  

NH3 + 2ClCH2 - CH2OH    HN                                + 2 HCl 

                                                           CH2-CH2-OH 

 :  أو من تفاعل األمونيا مع أوكسيد اإليتلين
       NH3  +   CH2 - CH2      NH2 - CH2 - CH2 OH 

 

                         O 

 

 

 

                                                     CH2-CH2OH 

 

      NH3 + 2CH2 - CH2    NH 

 

                        O                          CH2-CH2OH 

مع العلم أنه ال يمكن الحصول على مركبات نقية تمامًا من هذه 
، فال بد أن  اعينا من شروط الضغط والحرارة ونسب التفاعلالمركبات مهما ر 

فمثاًل   يكون ناتج التفاعل مزيجًا من أحادي وثنائي وثالثي إيتـانول أمين
ونسبة موالت  0سم/ كغ  1.2  - 1وضغط  م 83 -02عند درجة حرارة 

 :  فإن ناتج التفاعل هو 1 : 1أكسيد اإليتيلين إلى موالت األمونيا 
 أحادي إيتانول أمين             52%  

 ثنائي إيتانول أمين           %  01
 ثالثي إيتانول أمين          %   0

ذا أريد الحصول على مركب نقي من اإليتانول أمين فال بد من  وا 
إجراء عملية تقطير تجزيئي لفصل مكونات اإليتانول أمين الثالثة عن 

  . بعضها البعض
 : واص الفيزيائية لمركبات اإليتانول أمين الثالثةيبّين الخ(  8 )والجدول

 ( 2 )الجدول 
 درجة المركب

 الغليان  م

 درجة
 م االنصهار

 الكثافة عند الدرجة
 م 02
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 170122 1072 12072 أحادي إيتانول أمين
 170212 2172 222 ثنائي إيتانول أمين
 171222 2272 220 ثالثي إيتانول أمين

      
 : اض الدسمةاألحم  -  ج 

وتحضر كما هو معروف من التحلل المائي للمواد الدسمة بالطرق 
 . المختلفة،   أو بأكسدة البرافينات العليا

 
 : إستيرات األحماض الدسمة -د

والتي يمكن تحضيرها بنفس الطرق التي تستعمل لتحضير اإلستيرات 
حضيرها ، ولكن صناعيًا يفضل ت الدنيا ذات األوزان الجزيئية الصغيرة
بجذر كحولي آخر بوجود  الجليسرينبالتحلل الكحولي حيث يتم استبدال 

 : وسيط قلوي أو حمضي حسب المعادلة التالية
CH2 – OCO - R                        CH2-OH 

 

CH – OCO - R  + 3 R`OH   CH-OH     + 3RCOOR` 

  

CH2 - OCO - R                        CH2-OH 

 . فصلهما باإلبانة ينفصل ناتج التفاعل إلى طبقتين يمكنحيث 
، والطبقة العليا هي طبقة اإلستير الجليسرين الطبقة السفلى هي  

وصناعيًا يفضل  . التي تغسل إلزالة آثار الحمض أو القلوي والكحول
تحضير إستير الميتيل أو اإليتيل لسهولة التفاعل والذي يتم عادة دون الـ 

يفضل مضاعفة كمية الكحول المستعملة عن الكمية الالزمة حيث  م 122
 . صود كاوي % 2.2نظريًا مع استعمال حوالي 

  : أميدات األحماض الدسمة  -  هـ
 : والتي تحضر بإحدى الطرق الثالث التالية
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من تفاعل األمونيا مع هاليدات أو إستيرات أو بال ماء  - 11
 : يةاألحماض العضوية حسب المعادالت التال

R – CO – Cl  +  2NH3    R – CO - NH2  +  NH4 Cl  
 

R – COO - R`  +  NH3    R – CO - NH2  +  R` OH 

 

( R – CO ) 2 O  +  2NH3    2R – CO - NH2  +  H2O 
 : ض الدسمةاحممن أمالح األمونيوم لأل  -  01

ض الدسمة فإنها تفقد الماء احمعند تسخين أمالح األمونيوم لأل
وتحضر أمالح األمونيوم هذه بتفاعل األحماض الدسمة  . ويتكون األميد

 : بكربونات األمونيوم
RCOOH  +  ( NH4 ) 2 CO3   R – COO - NH4  +  CO2+ H2O 

 

R – COO - NH4 
ÍÑÇÑÉ

   R – CO - NH2  +  H2O 

 
 : من التحلل المائي للنيتريالت  -  81

في حمض الكبريت المركز البارد ثّم  R - CNيل وذلك بإذابة النيتر 
 .إضافة المخلوط إلى الماء

في  % 8أو بمعاملة النيتريل بمحلول من فوق أكسيد الهيدروجين  
 : م 02وسط قلوي ضعيف عند درجة 

RCN  +  H2O H SO2 4
    R – CO - NH2 

 

RCN  +  2H2O2    R - CO - NH2  +  O2  +  H2 
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 : تحضير األلكينول أميد:  ثالثاا 
:   يمكننا وضع الصيغة العامة التالية لمركبات األلكينول أميد                       

                              O     Y   
 

R – C  -  N -  ( CH2 - CH2 O ) n H 

 

Y = H or Alkyl or Hydroxy ethyl or ( CH2 - CH2O ) n H 

  : وتحضر مركبات األلكينول أميد بإحدى الطرق الثالث التالية

من تفاعل األميدات األولية أو الثانوية مع أوكسيد اإليتيلين أو   - 1
 :  مع إيتيلين كلورهيدرين حسب التفاعالت التالية

R – CO - NH2  +  CH2 - CH2    R – CO – NH - CH2 - CH2 – OH 

 

                       O 

R – CO - NH2  +  ClCH2 - CH2OH  R – CO – NH - CH2 - CH2OH + HCl 
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                                                                  R` 

 

R – CO – NH - R` +  CH2 - CH2    R – CO – N - CH2 - CH2 – OH 

 
                             O                                         R` 

 

R – CO – NH - R`+ ClCH2 - CH2OH  R – CO – N – CH 2 -CH2OH  +  HCl 

من تفاعل األحماض العضوية أو إستيراتها أو كلوريداتها أو   - 0
 : بالمائها مع الهيدروكسي إيتيل أمين

                                                                                     R" 

 

 R - CO2 - H  +  R" – NH - CH2 - CH2OH    R – CO – N - CH2 - CH2OH  + 

H2O 

                                                                R" 

 

 R-CO2-R` + R"-NH-CH2-CH2OH  R-CO-N-CH2-CH2OH + R`OH                                                                                                                                  

                                                                                                 R" 

 

 R – CO - Cl  +  R" – NH - CH2 - CH2OH  R – CO – N - CH2 - CH2OH + 

HCl 

                                                                                     R" 

 

( R – CO ) 2O + R" – NH - CH2 - CH2OH  R – CO – N - CH2 - CH2OH + 

R`COOH 

  HO - CH2 - CH2أو   Alkyl أو   Hقد تكون  "Rحيث 

 :  أو من تفاعل إستيرات األحماض الدسمة مع األمينات  -  8
R - CO2 R`  +  R" NH2     RCO – NH - R"  +  ROH 

، والعديد من الطرق  من مركبات األلكينول أميد ورغم أن هناك العديد
ل أميد هما س، وثنائي إيتانو  لتحضيرها إال أن مركب أحادي إيتانول أميد

 . المركبان المشهوران والمستعمالن في مجال المنظفات السطحية
تحضير أحادي إيتانول أميد من تفاعل الحمض الدسم مع أحادي   - آ

الهيدروكسيل للحمض الدسم مع جذر األمين تفاعل جذر ب : إيتانول أمين
 : لألحادي إيتانول أمين حسب التفاعل التالي

R-CO2-H + H2N-CH2-CH2-OH  R-CO-NH-CH2-CH2OH + H2O 

 . ليعطي أحادي إيتانول أميد للحمض الدسم
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إال أنه نظرًا لنشاط مجموعة الهيدروكسيل أيضًا في مركبات اإليتانول 
سترة بينها وبين جذر الكربوكسيل من الحمض الدسم  أمين فقد يحدث تفاعل أ

 : لتكوين أمينو إستير حسب التفاعل التالي
R-CO2-H + OH-CH2-CH2-NH2  R-CO2-CH2-CH2-NH2 + H2O 

وقد تتفاعل جزيئة من األمينو إستير المتكون مع جزيئة أخرى من 
 :  الحمض الدسم لتكوين المركب التالي

R-CO2-CH2-CH2-NH2 + RCOOH  R-CO2-CH2-CH2-NH-CO-R + H2O 

أو قد تتفاعل جزيئتين من األمينو إستير تحت شروط التفاعل لتعطي 
 : مركبات أخرى

2R-CO2-CH2-CH2-NH2  R-CO2-CH2-CH2--NH-CO-R + H2N-CH2-CH2 

ولتوجيه التفاعل نحو تشكيل اإليتانول أميد بمردود عال ال بد من    
، حيث أنه عند ذلك ولو تشكل  ويلة كافيةتسخين مزيج التفاعل لفترة ط

                                                                                   . يتحول بذلك إلى اإليتانول أميد همركب األمينو إستير فإن

                                        O 
--
  O 

                                           \  /  \ 
R-CO2-CH2-CH2-NH2            R - C   CH2     R-CO-NH-CH2-CH2OH 

 

                                       H2 N   CH2 

                                            + 

 
عندما تم   % 21مركب لوريل إيتانول أميد بمردود  فمثاًل أمكن تحضير   
  °م 122- 102ساعات عند درجة  2 - 0سخين كميات جزيئية لمدة ت

ونظرًا ألن وجود اإلستيرات أمر غير مرغوب فيه فقد كرست الجهود 
لمعرفة الشروط المثلى للتفاعل والتي تؤدي لإلقالل من وجودها إلى أكبر حد 

 . ممكن في المنتج النهائي
زء من اإليتانول ج 1.20واإلجراء الذي تم التوصل إليه هو إضافة 

جزء من الحمض الدسم  1إلى  °م 32أمين والمسخن مسبقًا إلى الدرجة 
، ثم رفع درجة °م 102لزيت جوز الهند والمسخن مسبقًا أيضًا إلى الدرجة 
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واالستمرار .  °م 152حرارة المزيج تدريجيًا وبصورة بطيئة حتى الدرجة 
 .لدسمبالتسخين إلى أن يتم استهالك كامل كمية الحمض ا

إنقاص محتوى  إن استعمال زيادة من أحادي إيتانول أمين تؤدي إلى
وكذلك يمكن التخلص من الحمض الدسم  % 6-2اإلستير إلى  أقل من 

الحر الذي لم يتفاعل بتعديله بإضافة زيادة من قلوي عضوي مثل أميد أو 
 . كحول معدن قلوي

ستمرار التفاعل ومن ثم فإن إضافة كميات أخرى من اإليتانول أمين وا
سيوجه التفاعل نحو مردود أفضل إال أن المنتج  °م 122تحت الدرجة 

 . النهائي سوف يحوي بالضرورة كمية من أحادي إيتانول أمين بصورة حرة
كما أن هناك طريقة أخرى لتقليل تشكيل األمينو إستير وذلك بتسخين      

 . د معدن قلويمزيج التفاعل مع كمية صغيرة من القلوي مثل ألكوكسي
وقد وجد كذلك أن إمرار البخار عبر المزيج أثناء عملية التكاثف إلى 

 .  إيتانول أميد يعطي منتجًا فاتح اللون وخال من الرائحة
كما وجد أن لبنية جزيئة الحمض الدسم تأثير ملحوظ على معدل التكاثف   

حيث أن األحماض المشبعة تتفاعل ببطء ملحوظ عن األحماض غير 
وقد تم تحضير أحادي إيتانول أمين لألحماض الدسمة األخرى  . لمشبعةا

 األحماض الثنائية الكربوكسيل:  غير الطبيعية والتي تحضر صناعيًا مثل
 .  ، واألحماض السلفونية وثالثي هيدروكسي حمض الستياريك

ومـن الطرق الحديثة في تـصنيع مشتقات أحادي إيتانول أميد هي 
 كربوكسيلية أحادي إيتانول أمين مع األحماض السلفوبتكاثف إستيرات 

Sulfo Carboxylic Acids : 
R - CO2 - CH2 - CH2 – NH - R`  +  HOOC ( CH2 )x SO3H                                        

      R - CO2 - CH2 - CH2 – N - ( CH2 ) x - SO3H + H2O 

 

                                            R` 
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إستيرات األحماض الدسمة تفاعل أحادي إيتانول أميد من  تحضير - ب   
 : ميناتاألمع 

R - CO2 -  C2H5  +  R` - NH2     =      R – CO – NH - R` +  C2H5OH  
ونظرًا ألن درجة غليان المواد المتفاعلة عالية لذلك يمكن إزالة الكحول 

 . توجيه التفاعل نحو تشكيل اإليتانول أميدالمتشكل بالتقطير وبذلك يمكن 
،  ، والهيدروكسيدات ويمكن استعمال القلويات العضوية مثل األلكوكسيدات

 . والهيدرات كوسائط لهذا التفاعل
وكمثال على ذلك يمكن إضافة إستير الميتيل للحمض الدسم البارد 
 إلى مزيج من اإليتانول أمين وميثو أكسيد الصوديوم تحت الضغط

، لتحضير  وتقطير الميتانول المتشكل م 25-22المنخفض ودرجة حرارة 
 .  مركب أحادي إيتانول أميد

كما يمكن كذلك استعمال الجليسيرات مباشرة بتفاعلها مع األمينات مع 
 . المتشكل لتحضير اإليتانول أميد الجليسرينإزالة 

درجة ، و  تركيز الوسيط )ومن المفترض أن شروط التفاعل الخاصة 
الالزمة ( ، وزمن التفاعل ، وتركيز أو معدل المواد المتفاعلة حرارة التفاعل

لتحضير ثنائي إيتانول أميد يمكن أن تطبق أيضًا على تحضير أحادي 
باإلضافة إلى إستيرات األحماض الدسمة فإن عددًا كبيرًا من  . إيتانول أميد

ل أميد مثل اإلستيرات اإلستيرات األخرى يمكن استعمالها لتحضير اإليتانو 
العطرية والحلقية والنافتانية واإلستيرات األحادية لألحماض الثنائية 

 . الكربوكسيل
ذا كان اإلستير يحوي ذرتي كربون غير مشبعتين في الموضع ألفا،  وا 

 : بيتا، فإن المنتج سيحوي أمينو ألكينول في الموضع بيتا
R – CH = CH CO2 - R` +  2NH2N CH2 - CH2OH                                          

      R – CH - CH2 - CO NH CH2CH2OH  +  R` - OH 

               

             NH CH2-CH2OH 
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علمًا بأن مركبات اإليتانول أميد التي تحضر عن طريق تغير أميدي 
  ليس لها استعمال في المواد الفعالة سطحياً  Amid inter changeداخلي 

ثنائي ميثيل   - 8 , 8 -ثنائي هيدروكسي 0:0فمثاًل عند تسخين 
بيوتري أميد مع زيادة من أحادي إيتانول أمين في محلول اإليتانول فإننا 

-N- ( 0-ثنائي ميثيل - 8 , 8 -ثنائي هيدروكسي 0،0نحصل على 
 . بيوتري أميد(  هيدروكسي إيتيل

       CH3 

          4    3    2    1 

HO-CH2-C-CH-CO-NH2 + H2N-CH2-CH2-OH    

   

H3  C - OH                                  

                      CH3     

             4      3       2       1      

  HO - CH2 – C – CH – CO – NH - CH2 -CH2OH + NH3  

                          

                 H3 C    OH 

 . كما يمكن استعمال هاليدات وبال ماء األحماض لتحضير اإليتانول أميد
 : تحضير ثنائي إيتانول أميد من األحماض الدسمة - ج

إن تحضير ما يمكن اعتباره بالمنظف األمريكي األول يوضح التأثير 
الهام لتطور وتحضير واكتشاف مركب آخر غير المركب الذي كان 

مثال ذلك عندما كان الباحثون يريدون  . ليهالباحثون يريدون الحصول ع
، وذلك عن طريق معاملة  في الزيت لالنحاللالحصول على أصبغة قابلة 

في الماء مع األمينات أدت هذه المحاوالت  لالنحاللأصبغة حمضية قابلة 
إلى اكتشافات جانبية منها تحضير إستيرات األمينو من معاملة األلكينول 

   . سمةأمين مع األحماض الد
وقد الحظ الباحثون أنه إذا تّم التفاعل بين كميات متساوية من 

  . الحمض الدسم لجوز الهند مع ثنائي إيتانول أمين فإن الناتج غير ذّواب
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بينما الحظوا أنه إذا تّم التفاعل بين جزيئة من الحمض مع جزيئتين 
شكل كامل مع في الماء ب لالنحاللمن األمينو كحول فإن المنتج كان قاباًل 

 . حدوث رغوة جيدة، وذات صفة كعامل مبلل جيد
كما  Kritchevskyوقد دعي هذا المركب المنظف باسم مكتشفه 

 . Ninolدعي أيضًا باسم 
ولكن كان قد سبق هذا االكتشاف اكتشاف آخر عندما قام الباحثون بمزج 
كميات متساوية من حمض الخروع وثنائي إيتانول أمين وبدون تسخين 

 . حصلوا على مادة ذّوابة في الماء ربما كانت ملحاا ذو فعالية سطحيةو 
،  لم يعرف الطبيعة الكيميائية لمنتجه Kritchevskyوبالرغم من أن      

من ثنائي إيتانول أميد للحمض بشكل كبير ولكن من المؤكد أنه كان يتألف 
 . الدسم

R - CO2H + HN ( CH2 - CH2OH ) 2  R - CO N(CH2 -CH2OH) 2 

+ H2O 

ولتحضير مثل هذا المركب فإن خليطًا من مول واحد من الحمض 
 152  - 122مول من ثنائي إيتانول أمين يسخن عند الدرجة  0الدسم، مع 

ويستمر بالتسخين لغاية أن تتجمع الكمية النظرية من الماء الناتج عن  م
 .  % 2التفاعل وتنخفض نسبة األحماض الدسمة الحرة إلى 

 PHلمزيج المبّرد الناتج هو سائل لزج شفاف بني مصفر ودرجة الـ وا
، وباتباع شروط التفاعل هذه يمكن الحصول على منتجات  2له هي حوالي 
 . ثنائي إيتانول أميد تقريباً   %22تحتوي على 

كما يجب مالحظة ضرورة إزالة المواد الناتجة عن التفاعل جانبيًا             
والتي تعتبر مثيرة ومهيجة للبشرة أو األغشية  - لعضويةمثل األمالح ا -

، والحرارة للوسط، أو عن طريق  PHالمخاطية عن طريق ضبط درجة الـ 
  . إزالة هذه األمالح أو إبطال تأثيرها

مول  0ومن المتفق عليه أنه خالل تكاثف الحمض الكاربوكسيلي مع 
 . ت متعددةتتشكل إستيرا  ( D.E.A )من ثنائي إيتانول أمين 
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الجدول  Kroll & Nadeauوقد قدم الباحثان كرول ونادوا 
 : للتفاعلاالفتراضي التالي 

R-CO2H + HN(C2H4OH)2  

_H O2
   R-CO N(C2H4OH)2   =   R-CO2C2H4NH C2H4OH 

                                                                     

                                                             “A”                                                         “B”          

                                                                                                  

 

 

                         DEA                      -“B”   DEA                 DEA                              RCO2H 

                                                                                                                                   -H2O 

                    -”C”                                                             -”B” 

 

 

 

R-CO2C2H4N C2H4O2C-R                  R-CO2 C2H4NHC2H4O2-C-R              R-CO2C2H4NC2H4OH 
                                   
                    CO-R                                                                                                                 CO-R 

 

        “E”                                               “D”                                                   “C”  

 ”A“فإنه بعد التكاثف األولي وتشكل ثنائي إيتانول أميد 
 ”B“يعيد ترتيب جزيئته ليتشكل أمينو إستير  ”A“المركب هذا و  

بدوره يتأستر مع جزيئة أخرى من الحمض الدسم لتشكيل  ”B“والمركب 
 ” C “المركب 

 ”A“لتشكيل المركب  DEAقد يتفاعل ثانية مع  ” C “والمركب 
  ” D “ب الجزيء له لتشكيل المركب أو قد يتعدل تركي

 ”A“لتشكيل المركب  DEAبدوره إما أن يتفاعل مع  ”D“والمركب 
 ” E “أو قد يتأستر مع جزيئة من حمض لتشكيل المركب  

 ”A“لتشكيل المركب  DEAبدوره يتفاعل مع  ” E “والمركب 
 وقد وجد أن هذا التوازن من التفاعالت المتسلسلة والمعقدة يصل لحالة

عند تحضير ثنائي إيتانول  م162دقائق فقط عند الدرجة  12التوازن بعد 
 D.E.Aأميد لحمض اللوريك، مع استعمال زيادة من 

C11H23CO2H + HN(C2H4OH) 2  C11H23CO N(C2H4OH)2 + H2O 

 Lauric Acid                                 Lauroyl di Ethanol Amide 

يثة لتشكيل منظف كريتش فيسكي أظهرت أنه إال أن الدراسات الحد
مول من حمض  1مول من ثنائي إيتانول أمين مع  0في حالة تفاعل 
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وفي غضون أربع  م 132دقيقة عند الدرجة  22اللوريك قد تشكلت بعد 
 .الكمية العظمى من ثنائي إيتانول أميد م 162ساعات عند الدرجة 

فيسكي لإلنحالل في الماء وفي محاولة لتوضيح قابلية منظف كريتش 
فقد افترض أن الجزيء الثاني من ثنائي إيتانول أمين يستعمل ليكّون ملح 

 : أمين ثالثي

                                     C2H4OH 

                         _ 

                      R-CO N          H   C2H4OH     OH  
 

                                C2H4N 

 

                                                  C2H4OH 

أو إطالة زمن  م 132وينصح عادة بعدم رفع درجة الحرارة أكثر من 
فقد وجد مثاًل أنه عند . التفاعل لتجنب تشكل منتجات عرضية غير مرغوبة

من  % 11.2نسبة  ساعات تشكلت 5واستمرار التفاعل لمدة  م 132درجة 
نتيجة لتكاثف ثنائي   N,N`-(2 Hydroy Ethel) Piperazineمركب   

 : إيتانول أمين
                CH2-CH2OH 

 

         N 

 

 

         N 

                  

                CH2-CH2OH 

ومن المعروف أن هذه المادة تحضر بتسخين ثنائي إيتانول أمين لمدة 
وكما  .  طويلة نسبيًا وفي درجات حرارة مرتفعة وبوجود حمض غير عضوي

فإن مركب ثنائي إيتانول أميد  . هو الحال في مركب أحادي إيتانول أميد
 يمكن تحضيره بتكاثف ثنائي إيتانول أمين مع األحماض عديدة الكربوكسيل

، أو  ، أو مشتقات كلور هيدرين لألحماض الدسمة ، أو األحماض العطرية
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 ، أو األحماض الحلقية المشبعة بولومير حمض اللوريك مع الفاينيل أسيتات
. 

   : تحضير ثنائي إيتانول أميد من األستيرات  - د
يتم الحصول على فعالية عالية أو ما يدعى بسوبر أميد يحوي أكثر 

من ثنائي إيتانول أميد عندما تستعمل اإلستيرات كمصدر لجذر   %22مــن 
كما أن الحرارة المنخفضة الالزمة لهذا  . في مركب ثنائي إيتانول أميدااللكيل 

بطال  التفاعل تمنع تشكل المنتجات الثانوية األخرى والتي تعمل على إعاقة وا 
 . ميزات تنشيط وتثبيت الرغوة للمنتج

 : ومن الطرق الكالسيكية المتبعة لمثل هذا التفاعل هي
مول  1.8ي للحمض الدسم إلى مول من اإلستر الفورميل"  1"إضافة 

في وجود وسيط من  م 116من اإليتانول أمين وتسخين المزيج إلى الدرجة 
 : ، مع تقطير الميتانول الناتج عن التفاعل ميتو أكسيد الصويوم

             C2H4OH                       C2H4OH 
 

R-CO2CH2OH + NH                  RCO-N                   +  CH3OH  

               

             C2H4OH                       C2H4OH 

أن أميد اإلستير الذي قد يتشكل كمنتج  Schurmanوقد بين سكرمان 
عرضي يمكن تحويله إلى ثنائي إيتانول وذلك بإضافة كمية صغيرة من معدن 

 :  قلوي إلى مزيج التفاعل
2 R-CON-C2H4OH                R-CON-C2H4-O2C-R + HN(C2H4OH)2  

     

   C2H4OH                              C2H4OH 

وقد وجد أنه من الممكن زيادة نسبة التكاثف وتسريعه بإضافة كمية 
) من ثنائي إيتانول أميد حمض دسم محضر سابقًا إلى مزيج التفاعل 

التالي يبين لنا بعض ، ولعل الجدول  ( الوسيط – األمين – اإلستير
 : ، وسوبر أميد االختالفات بين مركب كريتشي فيسكي

 مركب سوبر أميد مركب كريتشي فيسكي المكونات
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 2 22 ثنائي إيتانول أمين
 072 2 حمض دسم
 272 272 إستير أميدي

 20 2272 أميد دسم

يد إيبوكسي ستيارات لتحضير نموذج جد 12 ، 2وقد تم حديثًا استعمال       
في  2،12ويمكن توضيح تحضير أحد المماكبات . من الثنائي إيتانول أميد

 :  المعادالت التالية
              O 

 
CH3-(CH2)7HC    -   CH(CH2)7-CO2-CH3 + HO(CH2CH2O)nH   

 

                               O (CH2CH2O)nH                                                                                                                                   

 

CH3(CH2)7 – CH - CH -  (CH2)7CO2CH3    
HN CH CH OH( )2 2 2

   

    

       OH   

                   O (CH2CH2)nH 

 

CH3-(CH2)7-  CH  -  CH(CH2)7 CO N(CH2-CH2OH)2 + CH3OH 

           

        OH 

ليسيريدات الطبيعية جوالبد من اإلشارة هنا إلى أنه يمكن استعمال ال
 . كمصدر لتحضير ثنائي إيتانول أميد
 DOWوالمطبقة من قبل شركة  Russellوالطريقة المقترحة من قبل 

للحصول على أعلى مردود من ثنائي إيتانول أميد حمض اللوريك مع أقل 
 : نسبة من الببرازين واألستير األميدي

، وحوالي  من ميتوكسيد الصوديوم %  2.02 - 2.12هي باستعمال 
مع  م 122زيادة من إيتانول أمين الالزمة للتفاعل عند درجة حرارة  % 12

استعمال الضغط المنخفض أو الجرف بالبخار أو النيتروجين للميتانول الناتج 
 . عن التفاعل
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 : ولي إكسي إيتيلين أميدتحضير ب  -  رابعاا 
 :  تحضر هذه المركبات بطريقتين رئيسيتين

بتفاعل األميدات األولية أو الثانوية مع أكسيد اإليتيلين بوجود :  األولى
 :لوي وسيط ق

R – CO - NH2  +  n H2C - CH2    R – CO – NH (CH2 - CH2O)nH 

                      

                              O 

R – CO – NH - C2H5 + n H2C - CH2  R - CO -N-(CH2-CH2O)nH 

                              

                                         O                          C2H5 

الثانية بتفاعل أحادي أو ثنائي إيتانول أميد مع أكسيد اإليتيلين بوجود 
 : وسيط قلوي

R-CO-NH-CH2-CH2OH + n H2C-CH2  R-CO-NH(CH2-CH2OH)n +1 H 

                                           

                                              O  

        CH2-CH2OH                                                (CH2-CH2O) x + 1 H 

 

R-CO-N                      +  nH2C - CH2     R-CO-N   

      

        CH2-CH2OH           O                                  (CH2-CH2O) y +1  H 

 x + y = n: حيث         
وقد أظهرت التجارب العديدة أن أكسيد اإليتيلين هنا يتفاعل مع 

 . مجموعة من الهيدروكسيل ال مع مجموعة األميد الثانوية
وبما أن أحادي إيتانول أميد أكثر ثباتًا تحت الظروف القلوية من ثنائي 

دي إيتانول إيتانول أميد المطابق لذلك فإن مشتقات البولي أوكسي إيتيلين ألحا
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أميد أكثر ثباتًا من مشتقات البولي أوكسي إيتيلين لثنائي إيتانول أميد في 
 . األوساط القلوية

وتحضر مركبات البولي أوكسي إيتيلين أميد عادة بإمرار أكسيد 
في مركب أحادي إيتانول أميد الذي  م 102-182اإليتيلين عند الدرجة 

،  هيدروكسيد الصوديوم % 02من محلول تركيز  %مول  2أضيف إليه 
ويمكن استعمال درجات حرارة أقل إذا كان الوسيط المستعمل أمين ثالثي 

 . T- butanol والمذيب المستعمل هو النظير ترانس للبوتانول 
غرام  022بإدخـال أكسيد اإليتيلين عـلى محلول  Carmesوقد قام 

من أمين ثالثي في  غرام  02من أحادي إيتانول سيتاريك أميد و( مول 22.61)
تحت  م 32- 52غرام من النظير ترانس للبوتانول عند الدرجة  022

من أكسيد (  مول 5.32 )غرام  802، فوجد أن  الضغط الجوي النظامي
، والمركب المفصول الناتج يحوي  ساعات 6اإليتيلين قد امتصـت خـالل 

 . مول من األميد 1مول من أكسيد اإليتيلين المتحد مع  10.5
 : ومن الطرق األخرى لتحضير بولي أوكسي إيتيلين أميد

 : تكاثف األميدات مع إيتيلين هالوهيدرين أو مع البولي إيتيلين غليكول   
 

R-CO-NH2 + n ClCH2-CH2OH  R-CO-NH(CH2-CH2O)n H + n HCl 

 

R-CO-NH2 + HO(CH2-CH2O)n H  R-CO-NH(CH2-CH2O)n H + H2O 

 
 : الدسمة مع البولي أوكسي إيتيلين أمينأو بتكاثف األحماض 

 
R- CO2H + H2N(CH2 - CH2O)n H  R-CO-NH(CH2-CH2O)n H + H2O 
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 : أميدات بولي أوكسي إيتيلين األخرى المتنوعة:  خامساا      
إن مركبات البولي أوكسي إيتيلين أميد والتي ال تعتمد على األحماض 

 . لتجارية كتلك التي أساسها األحماض الدسمةالدسمة ليس لها األهمية ا
 : ولعل من أهمها ما يمكن توضيحه بالجدول التالي

 م االسم العا                               الصيغة العامة  
A- Sulfonamide              Ar - SO2 - NH(CH2CH2O)n H 

B- Imide                         R – CO – N – CO - R` 

                                                  

                                             ( CH2 - CH2O )n H 

                                          O 

 

C- Carbamate                  RO – C – NH (CH2 - CH2O)n H   
D- Urea                                  R-NH-CO-NH(CH2-CH2)n H 

E- Ganidine                             R-NH-CNH(CH2-CH2O)n H                                                                                                                                             
                                     ( CH2 - CH2O) n H 

 
F- Imidazoline                                  N 

                                                             

                                                             R 
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                                                  N                         

G - Phosphon Amidic acid    R(P)O(OH)NHCH2 - CH2OH 

 :  Sulfonamideالسلفوناميد    -  أ
 . إن مركبات السلفوناميدات مشابهة ألميدات األحماض الكربوكسيلية

أمين العطري مع أوكسيد اإليتيلين مع  ويتّم تحضيرها من تفاعل السلفو
استعمال ثالثي أمين كوسيط واستعمال ترانس بوتانول كمذيب في التفاعل 

 . م 102-122وعند درجة حرارة 
                                                                Y              

                 
Ar-SO2 - NH2  +  n H2C - CH2      Ar - SO2 - N 

 

    O                                        ( CH2-CH2O )x H 
 z H ( CH2 - CH2O )أو جزيء  Hقد تكون ذرة  Yحيث        

 x + z  =في هذه الحالة  nوحيث        
، ألن سهولة  وتشتق هذه المركبات عادة من األحماض السلفونية العطرية

  سلفنة البنزين جعلت مركبات األلكيل بنزين مواد أولية ومفيدة لهذه المنتجات
 Chlorويمكن أن تحضر مركبات السلفوناميد بالسلفنة الكلورية 

Sulfonating  ين ومن ثّم مفاعلة الناتج مع األمونياللبنز : 
Ar H  +  SO2 Cl2        Ar  SO2 Cl 

  كلور السلفوريل     كلور بنزن سلفونيك           
Ar SO2Cl  +  2 NH3    Ar  SO2 NH2  +  NH4Cl 

وعند معاملة السلفو أمين العطري مع أكسيد اإليتيلين فإن جزيئة 
ف إلى مجموعة الهيدروكسيل تمامًا كما في أكسيد اإليتيلين الثانية تضا

 : سلسلة أميدات األحماض الكربوكسيلية
ArSO2NH CH2CH2OH + n H2C  -  CH   ArSO2NH(CH2-CH2O)n +1H 

                                         

                                             O 
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ن مركبات السلفوناميد أكثر إاّل أنه من جهة أخرى فإنه نظرًا أل
حامضية من األميدات ونظرًا لوجود القلوي المستعمل كوسيط فإن تفاعل 
األكسلة يمكن أن يتّم أيضًا على ذرة النيتروجين ، وهذا ال يحدث في حالة 

 : األحماض الكربوكسيلية كما أوضحنا سابقاً 
                                                                             ( CH2 - CH2O ) x H 

 

ArSO2NH CH2 CH2OH + n H2C  -  CH2    ArSO2N 

 

                                              O                            ( CH2 - CH2O ) y H 

  x + y = n + 1:  حيث          
 :  Imidesاآليميدات   -  ب

ونحصل عليها من  . يدات ترتبط وبشكل وثيق باألميداتإن اآليم     
 : تكاثف هاليد الحمض مع أميد الحمض، ثّم معاملة الناتج بأكسيد اإليتيلين

R - CO NH2  +  R` - CO Cl      R - CO NHCO - R`  +  HCl 

 

R - CO NHCO - R`  +  n H2 C  -  CH2      R - CO  N – CO - R` 

 

                                        O                              ( CH2 - CH2 O ) n  H 

 Carbamatesالكربامات   -  جـ
الحصول على أميدات البولي أوكسي  Chenicekاستطاع تشينيسك 

إيتيلين ذات البنية الجديدة بتكاثف أمينات البولي أوكسي إيتيلين مع إستيرات 
 . كاربونيك كلورو

ن  كاربونيك يتّم الحصول عليها من تكاثف الكحوالت  إستيرات كلورووا 
 : الدسمة مع الفوسجين

R - OH  +  COCl2          R - O CO Cl + HCl 

 

R-O-CO-Cl  +  H-N-(CH2-CH2O)n H    R-O-CO-N-(CH2-CH2O)n H 

 

                     R`                                                   R` 

                           Cloro carbonic aster            Poly Oxy ethen amine                          

 : Ureasاليوريات  - د
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تخضع اليوريا للتفاعل مع أكسيد اإليتيلين على كلتا ذرتي النيتروجين 
 : لتعطي مركبات تتّم عليها عملية أسللة باألحماض الدسمة

           O                                                          O 

 
NH2  - C - NH2 +  n CH2  -  CH2     NH2  -  C – NH ( CH2  -  CH2 ) n 

 
                            O                                                    O 

         O                                                             O        O   RCO 

 

NH2-C-NH(CH2-CH2)n + 2R-COO-R` R-C-NH-C- N(CH2-CH2)n + 2R`-OH 

 

             O                                                                       O 

واألسيل غوانيـل  Guanyl Ureas كما أن مركبات الغوانيل يوريا
 : تتفاعل أيضًا مع أوكسيد اإليتيلين Guanyl Ureas Acylيوريا 

               
            NH                                                                NH     

 

H2N -  C  - N – HCO - NH2          R – CO - NH -  C -  NHCONH2 

 

       Guanyl Urea                                    Acyl Guanyl Urea 

يوريا تؤلكل عند  وعلى العكس من مركبات اليوريا فإن مركبات الثيو
ذرة الكبريت وليس عند ذرة النيتروجين وباألكسلة تعطي آيزوثيويوريا 

Isothiourea أميد وليس ثيو : 
        NH                                                        NH 

 

R – NH -  C  - SH + n H2 C - CH2  R – NH -  C – S (C2H4O)n H 

 

                                    O 

Thio Urea                                       IsoThio Urea 

على مواد فّعالة سطحيّا نافعة من تكاثف أكسيد وقد تّم الحصول     
 ثيويوريا العطرية المؤلكلة 8,1مركبات اإليتيلين مع

1,3-Bis  ( Alkylated Aromatic ) Thio Ureas   
 
 : Guanidinesالغوانيدين   - هـ
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 مثل,  أو مشتقاته األلكيلية H2N - C - NH2 يمكن استعمال الغوانيدين   
 

                            NH  
كمادة أولية  Acyl carbamyl guanidineكارباميل أسيل  الغوانيدين

ورغم أن المعلومات عن بنية منتجات األكسلة  . لتحضير األلكينول أميدات
لها لم تنتشر بعد، إال أن هذه المركبات قد أنتجت، كما أنه يمكن استعمال 

   . أميدلتحضير مشتقه األلكينول  Biguanide بيغوانيد 
 : Imidazoinesإيميدازولين   - و

إيميدازولين والتي هي مركبات حلقية خماسية ثنائية النيتروجين ذات  - 0
 :  سلسلة ألكيلية جانبية يمكنها كذلك أن تتفاعل مع أكسيد اإليتيلين

           NH                                                  N - (CH2-CH2O)nH 

 

                    R    + n H2 C - CH2                     R 

 

   N                          O                        N  

  : وأبسط أفراد هذه السلسلة هو
إيميدازولين والذي  - 0 –(  هيدروكسي إيثيل - 0) -1-ألكيل  -0

 مع الحمض الدسم(  أمينو أمينو إيثيل - 0 ) -0يحضر من تفاعل 
                                                               

CH2CH2O   
        

RCO2H + H2NCH2-CH2-NH-CH2CH2OH                  N  
                                                                             

R         
 

 N             

 :    Phosphon Amidic Acidsض فوسفون أميديكاحمأ  - ز
 : تحضر من تكاثف ثنائي كلور الفوسفونيل مع أحادي إيتانول أمين

 
C12H25P (O) Cl2  +  H2N - CH2 - CH2OH 

then H O
 

2
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                C12H25P (O) (OH) - NHCH2CH2OH + 2HCl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تفاعالت األلكينول أميد، وأميدات البولي أوكسي إيتيلين  -  سادساا 
، وأميدات البولي أوكسي إيتيلين  نظرًا ألن جزيئات األلكينول أميدات

عند عدد من المواضع   ، ولذلك فإنها  تدخل في التفاعل متعددة الوظائف
 :  كما هو موضح في الشكل

           O 
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R   –   C   –   NH   -   ( CH2   -   CH2 O ) x  CH2CH2OH 

                                                                           

a         b         c                                    d                      g 

ة إذا كانت استبدال، أو إضاف: تدخل في تفاعالت  a: ففي الموضع       
R غير مشبعة . 

،  الحلقة إغالق،  تحلل مائي:  تدخل في تفاعالت b : وفي الموضع      
 . ، تعدل األسترةإرجاع 

 . ، إغالق الحلقة أسيلة، ألكلة:  تدخل في تفاعالت c:   وفي الموضع   
 . تشقق اإليتر:  تدخل في تفاعالت  :  d وفي الموضع   
 . ، هلجنة ، أسترة ألكلة:  ل في تفاعالتتدخ  g :  وفي الموضع   

 
 : التفاعالت التي تحدث عند مجموعة األلكيل - آ

من خالل كيمياء األوليفينات المعروفة فإنه من المتوقع نظريًا بأن 
مجموعة األلكيل في األلكينول أميد إذا كانت غير مشبعة فإنها سوف 

 .  ألخ....هدرجة،  ، سلفنة ، هلجنة إضافة عادية:  تخضع لتفاعالت
جذر حمضي  Rولكن هذه التفاعالت لم تدرس بعد ، وكذلك لو كانت 

كربوكسيلي عطري فإنها كذلك من المتوقع أن تخضع لتفاعالت عطرية 
 .  ، الهلجنة السلفنة: مطابقة مثل

ولكن ال بد من التنويه في أنه من الصعوبة إجراء هذه التفاعالت فقط 
ع ضاضع أخرى من جزيء االلكينول أميد تخعلى مجموعة األلكيل ألن مو 

 . لنفس هذه التفاعالت
 
 : التفاعالت التي تحدث عند مجموعة األميد  - ب
 : التحلل المائي  -  1
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وجد مبكرًا أن لمجموعة أوكسي إيتيلين تأثير على مقاومة األميدات 
ئي ولكن المعلومات والبيانات عن مدى التحلل الما . الثانوية للتحلل المائي

 Poly oxy ، ولألميدات سلفو بولي أوكسي إيتيلينية لألميدات الثالثية

ethylene sulfo amids  إال أنه بشكل عام  . غير واضحة حتى اآلن
، أكثر استقرارًا للتحلل المائي  فإن السلفو ناميدات البسيطة وبشكل  ملحوظ

 . من األميدات
  
  Acylation:  األسيلة  –  2

مول من ثالثي  1ى إيميد إيتانول عند معاملة يمكن الحصول عل
 002مول من أحادي إيتانول أميد عند الدرجة  1.2 - 2.12جليسيريد مع 

ن سبيل التفاعل الممكن هو أسيلة أحادي إيتانول أميد م 022 - ، وا 
المتشكل أواًل ومن ثم إعادة ترتيب مزيج أميد اإلستير  كما هو واضح من 

 : المعادلة التالية
    R - CO2 -  R` +  H2NCH2 - CH2OH    

      R-CONH-CH2- CH2- OH  
RCOR`

  (R-CO)2NCH2 -CH2OH 

      R-CONH-CH2-CH2OCOR       (R-CO)2N-CH2-CH2OH 

كما يمكن الحصول على اإليميد بتكاثف كلوريد الحمض الدسم مع           
 : وكسي إيتيل كلوروأسيت أميدهيدر  - 0

R-COCl + ClCH2-CONHCH2-CH2OH      R-CO- N - CH2-CH2OH + HCl 

 

                                                                            COCH2Cl           

 N - ( 2-Hydroxy Ethyl ) Chloro acetamide 

هيدروكسي -0النمط يتضمن معاملة  والتفاعل المتقن والمحكم من هذا
كلورو أسيت أميد مع أحادي إيتانول أمين ثّم تكثيف الناتج مباشرة مع 

 : كلوريد الحمض
H2N CH2 - CH2 OH  +  Cl CH2 CO NH CH2 - CH2 OH 


 

HCl
  

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــ                      
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HOCH2 - CH2 - NH - CH2 - CONHCH2 - CH2OH 
R COCl

   

                                                

                                                     CH 2 - CH2OH  

                                R - CON                                           + HCl                                                                  

                                                     CH 2 -CONHCH2 - CH2OH 

 
 0Alkylationاأللكلة   - 2

بوجه عام إن تفاعل أحادي إيتانول أميد مع أكسيد اإليتيلين ضمن 
 N - Oxyوكسي إيتيلين نظامي شروط معينة يمكن أن يحدث فيها تشكل أ

Ethylene هو مثال لعملية ألكلة . 
ولكن كما بحث سابقًا فإن أحادي إيتانول أميد عادة عندما يتفاعل مع 

 N     أكسيد اإليـتيلين ليشكل بولي أوكسي إيتيلين أميد فإن األلكلة النظامية

- Alkylation ال تحدث بحيث تصل إلى حد هام وذو مغزى . 
 . وط الضغط والحرارة الكافية تتشكل لدينا أميدات ثالثيةوتحت شر 
عند تفاعل أحادي إيتانول أميد مع األلدهيدات  Bis Amideويمكن إنتاج 

 : ، وعند استعمال فورم ألدهيد فإن المنتج يأخذ الصيغة التالية المنخفضة
       

        O                                                          R-CO – N -CH2-CH2OH 
 

2 R- C -NH-CH2-CH2OH + H-CHO 
_H O2

          CH2  
                                                             

                                                            R-CO – N -CH2-CH2OH 

 
 Reduction  ختزالاال  - اإلرجاع  - 2
وربما ألن هدرجة مجموعة األميد . لم تدرس هذه العملية بشكل كاف       

 . في مركب بولي أوكسي إيتيلين أميد تعطي بولي أوكسي إيتيلين أمين
والمركب األخير يمكن تحضيره مباشرة من تفاعل أمين مع بولي 

 . أوكسي إيتيلين
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  Trans ester fiction:  األسترة االنتقالية  - 2

تحدث هذه األسترة مع تعديل ترتيب داخل الجزيء عند تسخين 
أميدات أحادي اإليتانول مع األحماض العضوية المنخفضة الوزن الجزيئي 

، وتشكل بذلك  ( اللبن )أو حمض الالكتيك (  الخل )مثل حمض األسيتيك 
     . أمالح الحمض المستقرة لألمينو إستير

R - CONHCH2CH2OH
HA

  R - CO2CH2CH2 - NH2  -  HA 
 
 : تفاعالت تشكل حلقة مغلقة  - 2

يتشكل الببرازين عند تسخين ثنائي إيتانول أمين في وجود وسائط 
 . حمضية غير عضوية ولمدة طويلة كما أشرنا سابقاً 

ويتم الحصول على الببرازين ذو الفعالية السطحية بتسخين أحادي 
 . م 022مع أحادي إيتانول أمين فوق الدرجة  إيتانول أميد

 
RCONHCH2CH2OH  +  H2NCH2CH2OH    RCO- N            N - H + 2 H2O 

 

إضافة  عند Oxazolidineويمكن الحصول على مركبات أوكسازوليدين  
فقد أمكن  . الثيونيل في درجة حرارة الغرفة أميدات أحادي إيتانول إلى كلوريد

أوكسازولين  -0-أنديسيل -0من  % 85مثاًل على مردود  الحصول
عند إضافة  undecyl-2-oxazoline hydro chloride -2هيدروكلوريد 

، حيث تشكل في البداية  لوريل ميتيل إيتانول أميد إلى كلور الثيونيل
 . متحولة إلى األوكسازولين Enolمركبات إينولية 

C11H23CONHCH2CH2OH + SOCl2 


 
( , )SO HCl2

 

 

  (C11H23CONHCH2CH2Cl         C11H23 C = NCH2CH2Cl)    

 

                                                           OH 

                                                   O  

 

                                                     - C11H23 + SO2 + 2 HCl 
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                                              N 

 
 : تفاعالت مجموعات اإليتير   -  ج

تتكسر الروابط اإليتيرية في أميدات البولي أكسيد إيتيلين عند معاملتها 
، ويعتبر هذا التفاعل أساسًا لتقدير عدد جزيئات أكسيد  بحمض هيدروكلوريد

 . يء المركباإليتيلين في جز 
 : تفاعالت مجموعة الهيدروكسيل  -  د

،  بالرغم من أن مجموعة الهيدروكسيل النهائية في األلكانول أميد
والبولي أوكسي إيتيلين أميد، تخضع لكل التفاعالت المعروفة للكحوالت 

، إال أن الباحثين والمؤلفين ما كانوا يهتمون إال بتفاعالت األلكلة            األولية
  alkylation and Aminationواألمينة
 Acylation:  األسيلة   - 1 

، في  ، وكلوريداتها ، وبال ماءاتها استعملت األحماض الكربوكسيلية
 . تحضير مشتقات مجموعة الهيدروكسيل

فعلى سبيل المثال يمكن تكاثف مركبات بارا بولي أوكسي إيتيلين 
األحادية الكربوكسيل باستعمال سلفوناميدات العطرية مع األحماض العضوية 

 . باراتولوين حمض السلفونيك كوسيط مع إزاحة الماء من وسط التفاعل
ArSO2-NH(CH2CH2O)nH + R-CO2H ArSO2NH(CH2-CH2O)n COR + H2O  

 0:1و  1:1كاًل من  Kritchevskyوعندما فاعل كريتشي فيسكي 
هو  الذي يتفاعل  1:1إيتانول أميد مع كلوريدات األحماض وجد أن األميد 

كما أنه قد يحدث تعدل في  . 0:1بشكل كامل وجيد على عكس األميد 
  ترتيب جزيء األميد أستير المتكون عند استعمال بعض الوسائط الحمضية

        C2H4OH                                                      C2H4OCO-R` 
 

R-CO - N               +  R`-COCl  HCl + R-CO - N        

      

         C2H4OH                                                      C2H4OH 
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                                 R-CO2-C2H4-NH2C2H4OCO-R`  
+  

Cl 
-  

تيرات مبلمرة أنه يمكن الحصول على إس Carnesوقد وجد كارنس 
لثنائي إيتانول أميدات األحماض الدسمة وذلك بتكاثف األميد مع بالماء 

 . Maleic anhydride حمض المالييك 
ومركبات البولي مالييات الناتجة يمكن أن تتفاعل مع بيسلفيت المعادن 

  Sulfonat poly succinanteالقلوية لتشكل بولي سوكسينات سلفونات 
 
                                             = O                                    O             O 

 

R-CO-N-(CH2CH2OH)2  +        O  R-CO-N-CH2CH2-O- C –CH = CHCOH 

                                                             

                                                             CH2CH2OH 

                                     O 

                                                                              O                    O   

      

           
NaHSO3

   R-CO- N -CH2-CH2 – O – C -CH2-CH – C -OH 

                                            

                                         CH2CH2OH                      SO3Na 

وكذلك يمكن لألحماض العضوية الثنائية الكربوكسيل أن تستعمل 
 . لتحضير اإلستيرات المبلمرة عندما تتفاعل مع زيادة من اإليتانول أمين

 أما عند استعمال األحماض العضوية العديدة الكربوكسيل أو بال
 .  ماءاتها فإنها تشكل مركبات تحوي مجموعات كربوكسيلية حرة

ومن األبحاث الحديثة لتصنيع إستيرات األلكينول أميد هي تكاثف 
بولي إيتيلين غليكول مع زيادة من األحماض العضوية الثنائية الكربوكسيل 

 . halfesterلتشكيل ما يدعى بنصف إستير  أو بال ماءاتها
ثم تكاثف مجموعة الكربوكسيل الحرة مع أحادي إيتانول أميد للحمض 

 : الدسم
 

HO(CH2-CH2-O)nH + HOOC(CH2)xCO2H   

                                               H2O +  HOOC(CH2)xCO2(CH2-CH2O)nH  

HOOC(CH2)xCO2(CH2-CH2O)nH  +  R-CONHCH2CH2OH  
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                     H2O +  R-CONHCH2CH2-O2C(CH2)xCO2(CH2CH2O)nH 

 : السلفنة  - 2
، أو ثالث أكسيد  ، أو كلور سلفونيك أسيد إن تفاعل حمض الكبريت

، مع الكحوالت لتشكيل الكحوالت المسلفنة هو حالة خاصة من  الكبريت
 : حاالت األسترة

R – OH  +  H2SO4                R - OSO3H  +  H2O 

،  ويمكن تطبيق تفاعالت السلفنة على البولي أوكسي إيتيلين أميدات
والبولي أوكسي إيتيلين سلفو أميدات إلنتاج مركبات ذات خواص منظفة 

ماءاتها كوسائط مساعدة  وبوجود حمض االسيتيك أو البروبونيك أو بال
 . للتفاعل باتحادها مع الماء المتشكل

اإليتانول أميد تعتبر ثابتة عندما تكون جافة إال أنها  كبريتاتورغم أن 
 . تتحلل مائيًا ببطء وعندما تصبح رطبة

 Phosphorylation:  الفسفتة  - 2
الحصول على اإلستيرات الفوسفاتية بتفاعل حمض الفسفور مع  يمكن

 % 32وتتم هذه العملية بإضافة حمض الفسفور تركيز  . األلكينول أميد
، ثم م 32 -52على أحادي إيتانول أمين لحمض جوز الهند عند الدرجة 

 . م 122يكمل التفاعل برفع درجة الحرارة إلى 
 : وبعد التبريد يعامل بهيدروكسيد الصوديوم لتشكيل الملح الصوديومي   

R-CO-NH-CH2-CH2OH + H3PO4 


 
3 2H O

(R-CONHCH2-CH2O)3PO4 
  Boration:  ير البوراتإست  - 2

موالت من  8يمكن تحضير إستير البورات لأللكينول أميدات بتكاثف 
 :  مول من حمض البوريك 1األميد مع 

3R-CONHCH2CH2OH + H3BO3  (R-CONHCH2CH2O)3B + 3H2O  
   Etherification:  األتيرة  - 2
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، أو  سيد اإليتيلينالتفاعل الوحيد ألتيرة اإليتانول أميدات هو تكاثفها مع أك
بوجود أسيتات ( أحد مشتقات أكسيد اإليتيلين الهيدروكسيلية )الغليسيرول 
 : الزنك كوسيط

 
R - CONHCH2 - CH2OH + H2 C   -   CH - CH2OH    

                    

                                               O            

       R - CONHCH2 CH2 – O - CH2  -  CH  - CH2 - OH 

                                                                                                 

                                                               OH      
 
  Miscellaneous Reaction:  تفاعالت متنوعة  - هـ

 كبريتات ، أو  منظف كريتش فيسكي مع كلوريد الثيونيل عندما عومل
ثنائي اإليتيل تشكلت مواد جديدة ذات فعالية سطحية إاّل أن سير هذه 
ن كان من الواضح أن زيادة نسبة ثنائي إيتانول  التفاعالت غير معروف وا 

 . أمين وثنائي إيتانول أميد البد وأن تساهم في التفاعل
د الثيونيل فإن مجموعات الهيدروكسيل وفي حالة استعمال كلوري

 ، ويستمر التفاعل بألكلة مجموعة األمينو في اإليتانول أمين تستبدل بالكلور
. 

ثنائي اإليتيل عامل مؤلكل لكال مجموعات األمينو  كبريتاتوتعتبر 
 . والهيدروكسيل مع تشكل خالئط معقدة
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            : زيائية خواص األلكانول أميدات الفي  -  سابعاا 

Alkanol Amides Properties Of 
  Melting Point االنصهارنقطة   -  1

لأللكانول أميد بسلسلة الحمض العضوي  االنصهارتتعلق نقطة 
 االنصهاركما أن نقطة . المكّون لها فهي تزداد بزيادة الوزن الجزيئي له

تكون أقل من نقطة لأللكانول أميد ذو سلسلة الحمض العضوي غير المشبع 
لأللكانول أميد الذي يحوي نفس العدد من ذرات الكربون للحمض  االنصهار
 . المشبع

لأللكانول أميد للحمض العضوي تتبع نفس  االنصهارأي أن نقطة 
 . النظام لألحماض العضوية غير المتفاعلة

 : لألميدات أحادية اإليتانول االنصهاروالجدول التالي يوضح لنا بعض نقط 
Melting Point Of mono ethanol amides, 

RCONHCH2CH2OH 

R Starting  Acid M P  ,  C 

 H Formic Glass 

 CH2 Acetic 40 

 C2H5 Propionic Glass 

 C3H7 Butyric Glass 

 C4H9 Valeric 32.0 

C5H11 Caproic 46.0 
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C6H13 Heptanoic 53.6 

C7H15 Caprylic 63.2 

C8H17 Pelargonic 71.6 

C9H19 Capric 77.1 

C10H21 Undecylic 84.8 

C11H23 Lauric 78.2 

C12H25 Tridecylic 91.8 

C13H27 Myristic 87.4 

C14H29 Pentadecanoic 97.0 

C15H31 Palmitic 94.4 

 C16H33 Margaric 99.2 

C17H35 Stearic 96.1 

، فإن نقطة  ئية اإليتانولوكذلك األمر بالنسبة لأللكانول أميد ثنا      
لها كذلك تتعلق بسلسلة الحمض كونها مشبعة أو متفرعة أو غير  االنصهار

 : مشبعة كما هو واضح في الجدول التالي
 اإليتانول لأللكانول أميد ثنائية نقط االنصهار

    RCON ( CH2CH2OH ) 2 
M P ,  C Starting  Acid R 

Glass Pelargonic C8H17 
Glass Capric C9H19 
34.9 Undecylic C10H23 
38.7 Lauric C11H23 
45.3 Tridecylic C12H25 
47.9 Myristic C13H24 
50.9 Pentadecanoic C14H29 

65.1 Palmitic C15H31 
67.9 Margaric C16H33 
69.7 Stearic C17H35 

 
 Surface tension:  التوتر السطحي - 2

لكل من أحادي وثنائي إيتانول أميد  وجد أن قيمة التوتر السطحي
 .   C8     C10     C12  تتناقص بزيادة الوزن الجزيئي

  Surface Active:  الفعالية السطحية -2
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تعتبر مركبات األحادي إيتانول أميد من المركبات الفعالة سطحيًا ولذا 
ة تستعمل كمواد مثبتة للرغوة مع المواد الفعالة السطحية األخرى ومنشط

 . لفعاليتها في التنظيف
 Viscosityاللزوجة  -  2

.  لعل هذه الصفة أيضًا من الصفات المرغوبة لمثل هذه المركبات
حيث أنها تزيد من لزوجة محاليل المواد الفعالة السطحية األنيونية بدرجة 

من جملة وزن محلول  %  8 - 0محسوسة إذا استعملت معها بنسبة 
 . المنظف
 
   Solubility  : الذوبانية – 5

 . معظم مركبات األلكينول أميد تذوب في الكحول
، وكذلك  وتختلف ذوبانيتها في الماء بحسب جذر الحمض المكون لها

بحسب عدد جزيئات أكسيد اإليتيلين المستبدلة في الجزيء حيث تزداد 
 . الذوبانية في الماء بازدياد عدد جزيئات أكسيد اإليتيلين

 
 ية لأللكانول أميدالفيزيائ األشكال

 
Product form Alkanol amine          cid 

Water-soluble liquid  Diethanolamine Lauric 
Insoluble wax Ethanolamine Lauric 
Insoluble wax Isopropanolamine Lauric 
Water-dispersible liqid Diethanolamine Oleic 
Dispersible paste Diethanolamine Stearic 
Very hard wax Ethanolamine  Stearic 
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 : الخواص الفيزيائية لمركبات بولي أوكسي إيتيلين ألكيل أميد - ثامناا 
إن دخول جذر أكسيد اإليتيلين إلى مركبات األحادي إيتانول أميد يغير      

 . االنحالل في الماء كثيرًا من الخواص الفيزيائية وخاصة فيما يتعلق بقابلية
لمركب لوريل بولي أوكسي إيتيلين أميد  درجة االنصهاروقد وجد أن 

تزداد تدريجيًا بازدياد عدد جزيئات أكسيد اإليتيلين حتى تصل عدد جزيئات 
حيث بعدها تعود درجة االنصهار للتناقص " 12"أكسيد اإليتيلين إلى 

 . التدريجي العكسي
تكون  Foaming والرغوة Wetting الترطيبوقد وجد أن صفتي 

مول من جزيئات أكسيد  0 - 8أعلى ما يمكن عندما تحوي هذه المركبات 
بينما وجد أن مركبات بولي أكسيد إيتيلين لاللكيل بنزين  . اإليتيلين

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 222 

 02 - 6سلفوناميد تكون صفة الترطيب أعلى ما يمكن لها عندما تحوي 
 ف لها أعلى ما يمكن عندما تحوي وتكون صفة التنظي.  جزيئة أكسيد إيتيلين

 . جزيئة أوكسي إيتيلين 22 - 12
 : األلكينول أميد وتلوث البيئة - تاسعاا 

 . إن تلوث الماء بالمنظفات قد أصبح مشكلة كبرى في كل بقاع العالم   
ورغم أننا نجد دراسات كثيرة حول مشكلة التلوث بمركبات السلفون 

يونية مثل األلكيل فينول بولي أوكسي إيتيلين، أن ألكيل بنزين، والمنظفات الال
يتيرات الكحول الدسمة والمنظفات األنيونية مثل سلفات الكحوالت الدسمة  ، وا 

، إال أننا ال نجد دراسات مستفيضة حول مشكلة التلوث بمركبات اإليتانول 
 . أميد، والبولي أكسيد إيتيلين ألكيل أميد

 :  لكينول أميدتطبيقات واستعماالت األ   - عاشراا 
،  لأللكينول أميدات تطبيقات عديدة وهامة في الصناعة بصورة عامة    

 : ، ولعل من أهم هذه التطبيقات وصناعة المنظفات بصورة خاصة
 

 : للرغوة(  مثبتات )استعمالها في المنظفات وكمنشطات  - آ
رغم أن مركبات أحادي وثنائي إيتانول أميد تمتلك صفات تنظيفية 

، ولكن الصفات  أكبر من الصفة التنظيفية لأللكيل أريل سلفونات جيدة
 : األهم لها هي

قدرتها على تعزيز وتقوية فعالية التنظيف للمركبات الفعالة  - 11
من أحادي أو ثنائي  % 2، فقد وجد مثاًل أن إضافة  سطحيًا األخرى

اد مو  % 52ألكيل أريل سلفونات و % 02إيتانول أميد إلى منظف يحوي 
يزيد من القوة التنظيفية للمنظف ثالثة ( كبريتات فوسفات و  )إضافية 

 . أضعافها األولى
 . كمثبتة ومعززة للرغوة  -  01
 . كعامل لزيادة لزوجة محاليل المنظفات األنيونية  -  81
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ولهذه األسباب الثالثة مجتمعة فإن مركبات األلكانول أميد تستعمل  
قوته التنظيفية وتعزيز رغوته إضافة إلى و زوجته في صناعة الشامبو لزيادة ل

  صفة هامة أخرى لها هي عدم فعاليتها وضعف تأثيرها في تهيج العين
 : استعماالتها في الصابون  -  ب

، قد  وجد أنه بإضافة كميات صغيرة من األلكينول أميد إلى الصابون
من  أجرى تعديالت وتحسينات متعددة في ميزات وخواص الصابون ولعل

 : أهمها
تشتيت صابون الكالسيوم، تثبيت رائحة العطر المضاف إلى 

، ومنع تجلتن الصابون  الصابون، منع تشقق الصابون، منع تكون الزناخة
 . ، وزيادة وتثبيت واستقرار رغوة الصابون بتماسه مع الماء

 : واستحالب(  تبليل )استعماالتها كعوامل ترطيب  - ج
Emulsifying and wetting agents      
إن فعالية مركبات األلكينول أميد كمنظفات تعود إلى كون هذه 

ولهذا فهي أيضًا . Dispersingالمركبات ذات خواص ترطيب وتشتيت 
تستعمل في المستحضرات التجميلية والتراكيب الصيدالنية كونها تقوم 

محلول  فقد زادت قابلية ذوبان التولوين في . زيت  - بتشكيل مستحلبات ماء
الصابون بوجود كمية صغيرة من مركب أحادي إيتانول أميد كما أن توزيع 
،  وتشتت اللون في الصباغ في أصبغة الشعر وفي مركبات البولي أولفينات

والبولي فاينيل كلوريد أصبحت أفضل بفضل وجود كمية صغيرة من 
 . األلكانول أميد

من االنفصال على كما أن مركبات األلكينول أميد تمنع الغازولين 
 .  سطح المياه المستعملة التي تحويه

وقد وجد أن مزيجًا من األلكانول أميد لألحماض الدسمة مع البولي 
أوكسي إيتيلين أستير لألحماض الدسمة يعطي خواصًا استحالبية أفضل 
وأقوى من استعمال كل مركب لوحده كمادة استحالبية وخاصة مع المياه 
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وفوسفات األلكانول أميد لها خواص تبليل وتشتيت  يتاتكبر  كما أن . العسرة
ات أحادي أو ثنائي إيتانول أميد من أهم كبريتويعتبر مركب لوريل  . جيدة

المركبات المستعملة كعوامل ترطيب في صناعة النسيج واللذين يحضران من 
ات أحادي أو ثنائي أمينو كبريت تكاثف كلوريد الحمض الدسم مع أستير

 :  إيتانول
R-COCl + H2N-CH2CH2OSO3Na 

NaOH
   R-CONHCH2-CH2-OSO2Na 

كما تعتبر نواتج التكاثف بين األلكانول أميد لألحماض الدسمة مع 
األحماض السلفونية المتعددة الكربوكسيل عوامل استحالب جيدة في 

ح المل : تكنولوجيا المطاط الصناعي، ولعل من أهم هذه المركبات مركب
 : األولييكحمض  الصوديوي لسلفو سوكسينات أحادي إيتانول أمين ألميد

Sodium salt of the oleic acid amide of mono ethanol amine 

sulfoccinate  
C17H35CONHC2H4OCOCH (SO3Na) CH2CO2Na 

زالة االستحالب - د  : عوامل كسر وا 
-0رية لـ ، واإلستيرات العط تعتبر إستيرات األلكينول أميدات

زالة استحالب مزيج ماء  هيدروكسي إيتيلين سلفوناميد عوامل جيدة لكسر وا 
وقد استعملت هذه األستيرات في تحسين عملية استخراج الزيت من  . زيت -

 . الزيتون
 :  استعماالتها كملّدنات  -  هـ

تعتبر كاًل من األستيرات واإلتيرات لثنائي إيتانول أميد عوامل ملدنة 
الملّدن األول في  التالي ، وال يزال مركب ركب بولي فاينيل كلوريدجيدة لم

 N,N-Bis (2-ethoxy ethyl) stearamide: هذا المضمار
 Thickening Agent :   استعمالها كمثخنات  -  و

تعتبر مركبات األلكينول أميد عوامل مثخنة لبعض المواد الفعالة 
في المنظف بأن يكون ذو  ولعل هذه الصفة المرغوبة. السطحية األخرى

 . لزوجة عالية هي سبب رواج استعمال مركبات األلكينول أميد
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 : استعمالها كمبيدة وقاتلة للجراثيم والفطور  -  ز
 Undecylnicتمتلك مركبات األلكينول أميد لحمض األلديسيلنيك 

Acid خواص وميزات بأنها مبيدة وقاتلة للبكتريا والفطور . 
مل عادة مع مركبات فعالة أخرى ضد البكتريا ولهذا فإنها تستع

، أو مركبات األمونيوم الرباعية العضوية  والفطور مثل مركبات الفينول
كما تستعمل مثل هذه المركبات بإضافتها  . حيث يقّوي بعضها مفعول بعض

ثالثي كلورو كاربانيليد - 0,8,8للصابون مع مركب هكساكلوروفين أو 
3,3,4- tri chloro carbanilide  لغسيل وتعقيم وتطهير األيدي قبل وبعد

 .العمليات الجراحية
  : استعماالتها األخرى  -  ح

 : لأللكينول أميد استعماالت عديدة أخرى منها
  ضمن خلطات سوائل التزييت ألعمال القطع والخراطة المعدنيةـ 
 . وفي تحضير مزيج التزييت لخيوط السيليلوز المجددةـ 
تمنع أفالم ورقائق البولي  %  1كمية قليلة منها أقل من وقد وجد أن ـ 

كما أنها تقلل من عامل .  ببعضها تحت الضغط االلتصاقإيتيلين من 
ونظرًا لخواصها االستحالبية فإن خلطاتها مع .  للبولي إيتيلين االحتكاك

، ولهذا أيضًا تستعمل لتحضير  الغضار عوامل جلتنة للسوائل العضوية
 . شعر الجالتينية القواممستحضرات ال

ات باتحادها مع الكحوالت كبريتإيتانول أميد  أحاديأما مركبات 
 . المسلفنة فإنها تستعمل كمواد مطرية للجلود والنسيج

كما أن المركب الناتج من تفاعل ثنائي إيتانول أميد مع ثنائي ألكيل 
 . ات فيعتبر مادة مطرية لأللياف السيليلوزيةكبريت

كميات صغيرة من األلكانول أميد تستعمل ضمن تركيبات وكذلك فإن 
 . عوامل الطفو المستعملة لرفع تركيز خامات المعادن
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ونظرًا لخاصية المحلول المائي لإليتانول أميدات بأنها مواد مضادة 
ومانعة للتآكل لذلك تدخل ضمن هذه الصفة في تركيبات السوائل المنظفة 

 . الصناعية
لمكون من اإللكانول أميد والملح المعدني القلوي لـ زيج امولذلـك فإن ال

يعتبر مادة  Mercapto Benzo thiazol , 2مركابتوبنزوثيازول ,  0
،  للمعادن الحديدية والنحاسية Corrosion inhibitorمانعة للتآكل 
 . وسبائك النحاس

 C9إلى  C7كما أن أحادي إيتانول أميد ذو سلسلة الكربون من 
 . يات التنظيف الجافتستعمل في عمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تطبيقات واستعماالت البولي أوكسي إيتيلين   - حادي عشر        

 : لأللكيل أميدات
يعتمد استعمال هذه المركبات على كل من عدد جزيئات أكسيد 

ويمكن ذكر االستعماالت التي  . اإليتيلين في المركب وعلى الشق اآلخر له
 :  مختصر على النحو التالي تدخل فيها هذه المركبات بشكل

  : للرغوة(  مثبتات )في المنظفات وكمنشطات   - آ
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يمكن الحصول على منظفات صلبة بشكل قوالب باتحاد البولي 
 . أوكسي إيتيلين أميد مع اليوريا أو مع البولي إيتيلين غليكول

كما يمكن إدخال هذه المركبات ضمن تركيبة السوائل المنظفة والحاّلة 
 .% 12 -12من  بنسبة

كما أن بعض هذه المركبات مناسب ومالئم الستعماله كمنظف ضمن 
ن بعضها اآلخر مناسب  تركيبة خلطات المواد القاصرة والمبيضة ، وا 

 . إلدخاله ضمن تركيبات الشامبو
وقد وجد أن الخواص الرغوية ألحادي إيتانول أميد لهذه المركبات 

 8 ات أكسيد اإليتيلين في الجزيء منتكون في قّمتها عندما تكون عدد جزيئ
 . مول 0 -

وفي الوقت الذي تعتبر فيه مشتقات البولي أوكسي إيتيلين أميد للزيت 
مول أكسيد إيتيلين في  10 - 3والتي تحتوي على (  Tall oil )الطويل 

 02-10الجزيء مادة مناسبة لتنظيف الصوف، فإن المشتقات الحاوية على 
 .  ين في الجزيء تعتبر هي المناسبة لتنظيف القطنمول من أكسيد اإليتيل

كما أن إدخال مركبات البولي أوكسي إيتيلين أميدات في تركيبة 
يساعد على منع ترسب صابون الكالسيوم  % 8 -1الصابون بنسبة 

 . المتشكل من الماء العسر وتعمل على تشتيته
 
 : واستحالب وتشتيت(  تبليل )كعوامل ترطيب   - ب

      Wetting Emulsifiers ,  Dispersants ,  Agents 

تعتبر هذه المركبات عوامل ترطيب واستحالب وتشتيت جيدة ولذلك 
تستعمل في استرداد البترول من الماء المتدفق، كما تستعمل كمستحلبات 

 . للزيوت المعدنية والقطفات البترولية العالية في الماء
ضادة للحرائق البترولية وتدخل في تركيب السوائل الرغوية الم

 . والعضوية والمواد الملتهبة
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 .وكذلك تستعمل كماد مستحلبة في المبيدات الزراعية، والشموع
كما تستعمل كعامل تبليل جيد للقطن ومساعد في صباغة ألياف 

 . األسيتات مع أصبغة اآلزو غير الذوابة
 – زيت )وقد استعمل بعض من هذه المركبات لمنع تشكل مستحلب 

– ماء )وربما كان ذلك بنقل قدرة هذه المواد على تشكيل مستحلب (  ماء
 . ( زيت

ألحادي إيتانول هذه (  الترطيبية )وقد وجد أن الخواص التبليلية 
 0 - 8المركبات تكون في قمتها فيما إذا كان عدد جزيئات أكسيد اإليتيلين 

 . في تركيبة جزيء األميد
 : كمانعة لتآكل المعادن  -  ج

تتصف هذه المركبات أيضًا بأن لها خواص منع التآكل وربما ذلك 
 :  الهيدروفيل  يعود إلى خاصية التوازن بين الهيدروفوب

 Hydrophobic , Hydrophilic balance . 
   Antistatic Agentsِ: كمادة مضادة للكهربائية الساكنة  -  د

،  ائية الساكنةنظرًا لخاصية هذه المركبات بمنع تشكل وتكون الكهرب
فقد وجد أن معالجة النسيج بنسبة صغيرة منها تكفي لمنع تكون الكهربائية 

 . الساكنة عليه
 
 
 :  في مواد التشحيم  - هـ

في بعض مواد التشحيم لتزيد  % 2تدخل هذه المركبات بنسبة قد تبلغ 
 . من خواصها التشحيمية

 : استعماالتها األخرى  - و
استعمالها كمواد ملونة لبولي أوكسي :  من استعماالتها األخرى
 Poly oxy alkylated poly vinylألكيليت بولي فاينيل الكحول 
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alcohol  ولتقوية ألياف  وألفالم وأغشية السيليلوز ذات االستعمال اليومي ،
، ومزيلة للصمغ من السيليلوز المشبع  ، وكمواد ُمطرية للورق السيليلوز

 . هيد الكاتيونيبراتنج الميالمين فورمالد
 

 1228 / 12 / 81 وكان الفراغ من كتابتها األحد 
 السويد - هلسنبرغ
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 مواد إطف اء الحريق
 استعماالتها  –أنواعها  

 مقدمة
إن الحريققآ ة ققي ة يققرت را سقق  اذ اققشن ه ققن اةورققش ل لا ققشر  ر قق  ال اققش   
العديدت الوي ااوعهاهش  ي هةش حي الحرا آ إال أن هنه اآل ي  شوق  لاقم هقد  
األجيش   األزهشن هصدرًا لهخشطر ة يرت لام حيشت اذ اشن  ههواةشول ،  هنا 

عقق  الققد   وسقق    وققدري  الرجققش   ال اققشى  األطاققش  لاققم لهايققش  اذ سققشن هققش ج
 را ققآ وسققد   ققي  اققش   اذطاققشى وسققد   ققي هقق اد  هرة ققش  اذطاققشى .  اذطاققشى 

 ه ققشا الحريققآ الةهر ققش ي . أيضقًش ،   ضققك لةقق  حريقآ هققشدت خشصققي   طاش قل 
خرقش   ه قشا حرا قآ األ. ال شرئ لن ويشر ن  و ور لشلي أ  و ور ه خاض 

 الغش ش   السش  ال رآ  اله شز   ال ي    الهصش ك ،  اله اد الاش اي الهاوه قي 
السش اققي لاقققن  شن  قققي الهققشى ةقققشلةح ال   الةيو  قققش  األ ليققي ةقققشلةح   الهيوياقققي 
 االيوياي  األاو ن ،  اله اد الاقش اي الهاوه قي   يقر السش اقي لاقن  شن  قي الهقشى 

  يرهقش هقن الهق اد الةر  هيدراويقي  ال ور ليقي ، ةشل  زين  الةير اين  الهشز   
 ه قققشا حرا قققآ الهققق اد ال أاقققويةيي  ي  الهقققش العديقققدت ةقققشل  لي إيوياقققين  ال ققق لي 

ةهقققش تشهقققق   قققي ةقققق  الققققد   .  هطقققشط ال   ققققش   يرهققققش  P.V.C قققر  ياين  الققققق 
ررةش  ويهين ضد الحريآ  أخطشره  نلا لوع يض الضرر الهقشد  الحشصق  

لحريققققآ ةهققققش اقققق   هعنقققق  الققققد   تقققق ا ين خشصققققي ل هققققن  ققققي حشلققققي حققققد   ا
 غيقي إ عقشد خطقر الحريقآ   الهصقش كالص شلي  الاأهي  ي الهحأ  العشهي 

 .إلم أ عد حٍد ههةن 
 

 :ما هو الحريق ومما ينتج 
الحريآ ه  االروعش   ير الهايطر لايل لهشدت أ  أةثر هن اله اد  

  .رديدت هن جراى هنا االروعش   السش اي لأروعش  أ  االلوهش   و وج حرارت
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 ههش ال رّا  يل    ل حوم ي دأ اروعش  الهشدت  حوم ياوهر  عد نلا 
 يرهز لشدت لاحريآ  شلهثا  . اروعشلهش ال د هن و  ير رر ط لديدت هعي ي 

 :الوشلي 
 

 مواد قابلة لالشتعال
 

 
 

 حرارة           أوكسجين
 

 :كيف نكافح الحريق 
وعوهقققد  صققق رت لشهقققي لاقققم إزالقققي أحقققد أ   عقققض أ   إن هةش حقققي الحريقققآ

 :هعن  هنه الرر ط الها  ي لأحوراآ  الوي  اخصهش  هش ياي 
 .إزالي اله اد الهحورتي  - 1
 شلهشى أ  الر  ت أ   يرهش )  ص  األ ةاجين لن اله اد الهحورتي  - 2

. ) 
 .الوغطيي الاطحيي لاه اد الهحورتي هث  الر  ت   يرهش  - 3
 ( .ةشلو ريد  شلهشى أ  الر  ت ) لو ريد ا - 4
وث ققققققيط االحوققققققراآ   ضققققققش ي هاققققققح آ ر قققققق   أ  هشليققققققدا  الاحقققققق    - 5

 .الهيدر جي يي هث  ر شلي ةا ر الةر  ن  ثأثي ةا ر اذيوياين   يرهش 
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 تصنيف الحرائق

 :وص ف الحرا آ  ي خهاي أص شف ر يايي    
  حريق صنف أ (A : ) 

الخرق   : رئ لن احوراآ اله اد الصقا ي العضق يي هثق   ه  الحريآ ال ش
الاحقق  الحجققر   العققشد   –ال أاقويا  –السهققشش  –الهطققشط  –القق رآ  –السقش  –

 .الخ.. 
  حريق صنف ب (B : ) 

ال وقر    هروسشوققل  :  ه  الحريآ ال شرئ لن احوراآ اله اد الاقش اي هثق  
–  

 .السطران  –الزي    –الةح ال  
 جـ  حريق صنف  (C : ) 

 – ققشز ال ر  ققشن : هقق  الحريققآ ال شرققئ لققن احوققراآ الهقق اد الغشزيققي هثقق  
 .الخ .. األاواين  –الهيدر جين  –ال  وشن 
  حريق صنف د (D : ) 

 ه  الحريآ ال شرئ لن احوراآ الهعشدن السش اي لأحوراآ  اق ش ةهش هثق  
 –األله يققققق    –ال  وشاقققققي    –الهغ زيققققق    –الايثيققققق    –هعقققققدن الصققققق دي   : 

 .الخ ... الايزي    
  حريق صنف هـ  (E : ) 

حريقققققآ :  هققققق  الحريقققققآ ال شرقققققئ لقققققن الويقققققشر الةهر قققققش ي  رقققققراراول هثققققق  
هققققققك .. الةققققققش أ   الهةثاققققققش   اآلال  الةهر ش يققققققي  الحشاقققققق ش  اذلةور  يققققققي 

) ااقوهرار هققر ر الويققشر الةهر قش ي أث ققشى الحريققآ ،  تقد يةقق ن الويققشر ن  وقق ور 
 .هرواك أ  ه خاض (    ل 
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طفاء الحرائق  المواد األساسية في مكافحة وا 

 :الماء  –أواًل 
 ه  أ    أرخص اله اد األاشايي  ي لهايش  اذطاشى  ي جح ااقوعهشلل 

 ( . A)  شل ًش  ي هعن  أ  اع الحرا آ هن ص ف أ 
شر أ   لع  الهشى الهيخ ن ه شررت ت   لهايش  اذطاشى هن األ ه

ال حيرا  أ    هش  هيشه إطاشى الحريآ ه شا   ال يرة  أ  هرشة  ونةر ، 
إال أن الهشى الهخز ن  رة  احويشطي  ي خزا ش  صغيرت لهةش حي الحريآ 
حين  ت لل  حد ثل ال د هن إضش ي  عض اله اد الةيهيش يي إليل لية ن 

 :هضش ي صشلحًش لأاوعهش  حين الحشجي إليل  لع  هن أه  اله اد ال
 :  Anti – freezing additivesإضافات منع التجمد   - آ 

 –ةا ر الةشلاي    –ةا ر الهغ زي    –ةا ر ال  وشاي   : هث  
 .الجاارين  –الجاية ال  

 :  Corrosion inhibiting additivesإضافات منع التآكل   -  ب
ةر هش   –اايةش  األلةي   –ةر   ش  األلةي   –هث    ااش  األلةي  

 ر هش   –الوش ين  – ورا  الص دي    –ةر هش  الص دي    –ال  وشاي   
 .األهي ش  ط ياي الااااي  –الص دي   

 :  Preservativesإضافات الحفظ   -  ج
 : له ك  ه  الاط ر  الطحشل   األر يش   هن أهههش 

  Raschitهشدت هاح راري  (  1 )
 ( يوش ةريز   الهاح الص دي هي ل شراةا ر ه)     

Na – salt of    p – chlorine  m – cresol  
هث  هرة   Dehyquartهرة ش  األه  ي   العض يي الر شليي (  2 )

 .أاوي  ثأثي هيوي  ةا ر األه  ي   
 هن األههيي  هةشن إضش ي  عض اله اد إلم الهشى لوزيد هن  عشليي 

لةر  ةاي هيثي   أهأحهش هثش  نلا إضش ي هشدت ا: إطاش ل  هسش هي الحريآ 
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لوغاين ت ا  الهشى  خاض اي لول ااوعها    جشح ة ير  ي هسش هي حريآ 
حي  أن الهشى الازج ي سم لام  1692الغش ش  الة ير  ي ةاا ر يش لش  
  لي  ) Polyoxةنلا   ن إضش ي هشدت  .ال  ش   يهوص  نلا حرارت أةثر 

هاي ن ا    زيشدت /  جزى 10  ا ي (  أوياين جاية   ن   زن جز ي لش 
 ا    أيضًش زيشدت ةهيي الهشى الهسن  ي هن .    54إلم  39تنف الهشى هن 

  . ليور  شلدتيسي 1000إلم  600
 :الماء المبلل   –  ثانياً 

 ليس . الهشى الن  ال ي اغ تا  ال شر يهةن أن يوح   إلم  خشر الهشى 
 .لل هن إطاشى الحريآ ا   األثر ال خشر  

لا يضشف لشدت لاهشى  عض اله اد الهاشلدت لام الو ا   خشصي  لن
 ي إطاشى اله اد الغير تش اي لاو ا  هث   رشرت الخر   الو ن  الص ف 

هن اله اد   %5  –  0.1حي   جد أن إضش ي   .الخ  … الس    ال رآ 
الهاشلدت لام الو ا   ي هشى الحريآ ياشلد لام ال ص   إلم تا  الحريآ 

سا  هن ةهيي الهشى الهاوعه   ةنلا و خاض األضرار هثش  نلا   نلا  
ال  اوطيك إطاشىه  شلهشى  Buna-rubberحريآ هش   هن هطشط ال   ش 

هن اله اد اله ااي  ي هشى الحريآ وجع  %  5 لةن إضش ي . الصرف 
هن اله اد اله ااي  ي هشى   %1 تد  جد أن إضش ي . لهايي إطاشىه ههة ي 

 ي لهايي إطاشى حريآ   %25ةهيي الهشى الهاوهاا  حد د  الحريآ و خاض
 خر  ه زلي 

 : هن اله اد اله ااي الهاوعهاي   جشح ة ير 
 .ص دي   ل ري  إيوراااش    -
 .ص دي     لي جاية   اااش    -
 .ةح   األ ليي  أ  الايوي  الهوضشلف هك أ ةايد  االوياين   -
 .ص دي   ل ري  اااش    -
 .ية   ايور الةح ال  الداهي العشليي   لي جا  -
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 يعو ر الهشى الحش   لام ه اد ه ااي ن  خ اص جيدت جدًا  ي إطاشى 
 . ياض  لام الهشى الصرف  ي االاوعهش  « B  » الحرا آ هن ص ف 

 :الرغوة الثقيلة   – ثالثا 
إن خ اص الر  ت ال وعوهد  سط لام ورةي هش الةيهيش ي  لةن وعوهد 

إلم  زن الهشى  3 ا ي حج  الر  ت  شلا  : يرت  لديدت أهههشلام خ اص ةث
 Foam ي الر  ت  شلغرا    دل  هنه ال ا ي  عشه  أ   ا ي حج  الر  ت 

value بعامل التمدد أو نسبة التمدد :  أحيش ًش ودلم . 
 الوي  سشلشوهش وحو   لام اله اى إلم ثأ   الرغوة الميكانيكية وسا  
 :هجه لش  

 :الر  ت الثسياي أ  تاياي الوهدد   - ًً  1
 . 20  –  9وة ن  ا ي حج  الر  ت إلم  زن الهشى  يهش  حد د  هي الوي 

 :الر  ت الهو اطي أ  هو اطي الوهدد   -  22
  .  200  –  50وة ن  ا ي حج  الر  ت إلم  زن الهشى  يهش  حد د    

 :الر  ت الخاياي أ  لشليي الوهدد   -  32
  1000-500حج  الر  ت إلم  زن الهشى  يهش  حد د وة ن  ا ي    

 هي ال شوجي لن واشل  تا   ألحد أهأح حهض  الرغوة الكيميائيةأهش 
الن  يضغط  CO2الةر  ن هك هحا   حهضي حي  ي وج هن الواشل   شز 

لام الهحا    ي إطاش يي الحريآ  يخرجل  رة  ر  ت  سشلشوهش وح    شز 
 . الةر  ن

 : شلي  السا يي  هن أه  الهح
 .ةر   ش  الص دي   ، ثش ي ةر   ش  الص دي  

 :  هن أه  الهحشلي  الحهضيي 
 .حهض الة ري   –ة ريوش  األله ي   

إال أ ل  ي  عض األحيشن يهةن ااوعهش   شز الةر  ن الهضغ ط 
. ه شررت هك هحا   الهشدت السا يي  د ن ااوعهش  هحا   الهشدت الحهضيي 
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هش  هحا   ال ر وين الهوهيي  الاش   ين هك اله اد الحش ني ةهش يهةن ااوع
 .هك  شز الةر  ن الهضغ ط لوة ين الر  ت 

 حديثًش واوعه  هحشلي  األهأح الص دي هيي لاةح ال  الداهي العشليي 
أ  ل ري  أيور اااش   –ل ري  اااش  الص دي   : الهااا ي  هروسشوهش هث  

 . ن الهضغ ط لوة ين الر  ت الص دي     يرهش هك  شز الةر 
  نرًا الحو اى الر  ت الثسياي لام  ا ي لشليي هن الهشى   ن لهش ويثير 
و ريد  جيد  لنلا واوعه  الر  ت الثسياي  ي إطاشى حرا آ الخر   الهطشط 

 .الخ  … ال رآ  ال أاويا 
 ةهش أن الر  ت الثسياي و جح  ي إطاشى حرا آ اله شز   السشلش   الهخشزن
حي  أن الةثش ي العشليي لار  ت واهح لار  ت الثسياي  ي وغطيي هاشحش  ة يرت 

 . 
ةنلا و اك الر  ت الثسياي لوة ين اجشدت ر  يي لوغطيي هدارج الهطشر 
حين اله  ط االضطرار  لاطش رت  نلا لوه ك الررارت الهو لدت هن احوةشا 

 .جا  الطش رت هك أرض الهدرج هن اروعش   ت د الطش رت 
  نرًا لعد  ةاشىت الر  ت الثسياي  ي ةثير هن األحيشن  ي إطاشى الحريآ 
هن جهي   نرًا لهحو اهش الة ير هن الهشى الن  يا   أضرارًا ثش  يي ال يهةن 

جع  الهوخصصين  ي لا  إطاشى الحريآ . إههشلهش  عد إطاشى الحريآ 
 .ي ياضا ن  يوجه ن أةثر  أةثر  ح  الر  ت الهو اطي  الخايا

أضف إلم نلا أن الر  ت الثسياي  خشصي ال ر وي يي ه هش ، لديهي 
 .الاعشليي  الويثير  ي إطاشى حرا آ الهني ش  

 لنلا تشه  ةثير هن الررةش  اله وجي    وشج ه اد ر  يي ص شليي 
 حرا آ ( ال ور ليي ) ورةي يي ه شا ي لأاوعهش  ضد الحرا آ الهيدر ةر   يي 

أ  الهني ش  الغير تش اي لان  شن  ي ) الهيدر  يايةيي  الهني ش  العض يي
 ( .الهشى 
 :الرغوة المتوسطة والخفيفة    –رابعًا 
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هرت وسا  إلم ر  ت هو اطي  ر  ت  20إن الر  ت السش اي لاوهدد أةثر هن 
  ي هش  جد أن إ وشج الر  ت الهو اطي ال وحوشج إلم أ ش ي  هه ات . خاياي 

حي  أن هحا   الاش   . ت الخاياي وحوشج لهنه األ ش ي   جد أن إ وشج الر   
ت   ال دى  و عثره (  الر  ت )الر    هك الهشى يضخ أ اًل  ي أ ش ي  الا   

ث  يضر  الا   لام  ر ش  الر  ت   اس ال ت  .   ااطي ال خشخ ال اش  
حي  يوغطم الغر ش  ل د ن  شلر  ت  يسف ويشر اله اى حي  . هك اله اى 

 .    الر  ت إلم  سشلش ووح
 :استعمالها 

 نرًا لاخ اص الهوعددت لااش   الر    ن  الر  ت الهو اطي    ل يهةن 
. ااوعهشلل  ي إطاشى لديد هن الحرا آ الوي أصاهش ا ا   أ  ه اد صا ي 
 . ه  ه شا  وهشهًش ذهأى الغرف ، أ   ي هةش حي ضرر الغشزا  الصحيي 

  ن  الر  ت الخاياي يعو ر ه شا ًش أةثر  ي  ال را   ن الاش   الر    
  هن هنه الر  ت  عد ا طاش هش  1حي  أن ط سي اهةهش . ةثير هن الحشال  

ه   لنا ية ن الضرر ال شرئ ل دهش  1 وح لهش لاش   ال وغطي أةثر هن 
أت   ةثير هن الاش   الر    الثسي  أ  الهو اط حي   جد أن ط سي اهةهش 

ا  15    الثسي  الر  ت ووح   إلم ط سي هش يي اهةهش   هن الاش   الر 1
 لنا يصاح الاش   الر    الخايف ذطاشى الحرا آ الةهر ش يي  . عد ا طاش هش 

 ةنلا لحرا آ الا ا   الهاوه ي ةشل  ز   (  ةغرف الةه ي ور   يرهش) 
 . ال  زين   يرهش 

ن السائل وبصورة عامة فإن السائل الرغوي التركيبي أفضل بكثير م
ن الماء المالح أو الكبريتي أو العسر ال يثثر بشكل أل  الرغوي البروتيني
وذلك ينجح في إطفاء حرائق السفن والحرائق البحرية ته سلبي على رغو 

 .التي تضطر الستعمال ماء البحر حيث ال يوجد ماء غيره 
 تركيب السوائل الرغوية المستعملة في إطفاء الحرائق
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   الر  يي هن ه اد لض يي نا  طشتي لشليي لخاض وورة  هنه الا ا
الو ور الاطحي ، هك هرة ش  ةيهيش يي هث وي  هةثاي لار  ت ، هك إضش ي 
ه اد ضد الوجهد ،  ه اد نا  طشتي ااوحأ يي لشليي ، هك إضش ي  عض 

 .اله اد الهحا ي لاصاش  
 :ولذا يمكن أن نقول أن السوائل الرغوية تتكون من 

 لرغوية األساسية المكونة للرغوة المواد ا: 
 : هنه اله اد تد ية ن أاشاهش 

اله اد ال ر وي يي الرخيصي الهوخااي لن هصش ك وعاي  الاح    - 1
 الهاشلخ  الهدا غ  الوي وهر  ااااي هعسدت هن الواشلأ  

 . الهعشلجش  الةيهيش يي حوم وص ح صشلحي لوة ين الر  ت 
لاو ور الاطحي ةيهأح الةح ال   اله اد العض يي الخش ضي - 2

الداهي الهااا ي ،  أهأح الةح ال  األويريي الهااا ي ،  أيث  
 الخ  …أ ةايأ  الةح ال  الداهي ،  أهأح حه ض الااا ن 

  المذيبات العضوية: 
هي الن ا ي  ي الهشى  الهش عي لاوعةر أ  الوجهد حين ا خاشض درجي 

 :ة يرًا  ي وحاين وجش س الاش    هن أهههش  الحرارت ةهش أ هش وؤثر ويثيراً 
  Butyl Di Glycol ث ش ي جاية   ال ي وي 
  Butyl Mono Glycol أحشد  جاية   ال ي وي 

  Glycerin الجايايرين
  n. Propanol الةح   ال ر  ياي ال نشهي

  Propan Diol  ر  شن دي  
  Hexylen Glycol هيةاياين جاية   

 Mthyl 2 – 4 Pentandiol 2 وش دي     4 – 2هيوي   2
 

  مثبتات الرغوة بصورة عامة: 
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 C 12 – C 14 ل ري  الةح     -: هث  
 .أهيدا  الحه ض الداهي العشليي   -     
  مثبتات الرغوة عند درجة الحرارة المنخفضة: 

  Ureaالي ريش  : هث  
  مركبات أخرى: 

 Ethylene Diamine Tetra Acetic acidهرة   - 1

(E.D.T.A )   هي وعه  لورةي  هرة ش  هعسدت ن ا ي  ي الهشى 
هك الهعشدن الثسياي اله ج دت  ي الهشى  خشصي الهغ زي   

 .  الةشلاي   ههش ياشلد لام زيشدت الر  ت
الوي وعه  لام اهوصشص  ا ي لشليي هن حرارت : الا ااش   - 2

 .االحوراآ ههش ياشلد لام  ارلي إطاشى الحريآ 
 نلا لوهييز اش   ر    هعين لن اش   : األص غي  الها  ش   - 3

 .ر    ةخر 
 

 :تعريف الرغوة 
)  ةر  نهي هجه لي هن الاسشلش  الصغيرت الهجوهعي  الهها ىت  غشز ال

 ي )  الهها ىت  شله اى  ( . Chemical Foam شل ا ي لار  ت الةيهيش يي 
 . ( Mechanical Foamحش  الر  ت الهيةش يةيي 

 هي أخف هن الزي    اله اد ال ور ليي  واوعه  هنه الر  ت لوغطيي 
اطح اله اد ال ور ليي الهروعاي ذخهشدهش  عز  األ ةاجين ل هش  و ريدهش 

 .له ك ااوهرار وصشلد األ خرت ه هش 
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 :تعاريف 

 :لمنع االلتباس في التسمية من الضروري التمييز بين ثالث حاالت 
  يودا    ي ( :   Foam compound)لر    الاش   ا  - أ 

أ   ي  راهي  (  ةغ 50 – 20 )األا اآ  ي ل  ا   أاويةيي وواك هن 
وسري ًش ،  الاش   الر    ال ياوعه  ل حده    (  ةغ 200 )حديديي  اعي 

 .يهزج هك الهشى  ل د ن ياهم هحا   الر  ت 
الاش    ه  هزيج ( :  Foam solution )هحا   الر  ت   -  

الر    هك الهشى ت ي  تن ل هن الس انف  ليس لهحا   الر  ت هاع   لام 
 .ال شر د ن هزجل  شله اى  ل د ن يدلم  شلر  ت الهوهددت 

 هي الحشلي ال هش يي ( :  Expanded Foam) الر  ت الهوهددت   - ج 
 .الوي يوح   إليهش الهحا   الر     عد هزجل  شله اى 

وهددت ةهش نةر ش اش سًش إلم ثأثي أ  اع حا   ا ي  وسا  الر  ت اله
 :الوهدد الوي ووهوك  هش 

 .هرت أ  الر  ت الثسياي  20 – 9الر  ت تاياي الوهدد هن  -  12
 .هرت أ  الر  ت الهو اطي  200 – 50الر  ت هو اطي الوهدد هن  - 22
  .هرت أ  الر  ت الخاياي 1000 – 500الر  ت ة يرت الوهدد هن  - 32

 أهش  ا ي هزج الاش   الر    هك الهشى لوة ين هحا   الر  ت  يو  
 نلا حا    ع الاش   الر       ع السشنف   % 9 – 2  ا  وورا ح  ين 

 الضغط الهاوعه  ، إال أ هش  ص رت لشهي وة ن  ا  ورةيز الاش   الر    
 : شلهشى   ةشلوشلي 

 . ي الضغط اله خاض    % 9  –  4
 . ي الضغط الهو اط   %  5  –  3
 . ي الضغط العشلي   %  4  –  2
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 الشروط الواجب توفرها في السائل الرغوي
أن ية ن ن  ه ري لض   ورةي ي ، أ   ر وي ي ، أ   ا ر  - 1

ن ةشن اآلن الورةي ي .  ر وي ي   .اض  ه  اله ا 
ةشل  زين  الةشز .  أن ية ن ه شا ًش ذخهشد الحرا آ ال ور ليي - 2

 الهشز    الاي    ص رت  عشلي  خشصي هش ةشن ه هش هوعاسًش  حرا آ الطش را  
. 

 يسصد  ل  ا ي اله اد الصا ي الن ا ي الوي يج  و ا رهش : الورةيز  - 3
 .   %15  ا ي ال وس  لن 

دي ي أ  هش  15 هن أت (    20 )الاز جي ل د درجي حرارت  - 4
 .  تيشس الاز جي األخر  يعشدلهش هن  حدا

أ  يج  أن ية ن  8 – 7ه ل  % 10لهحا    pHدرجي الق  - 5
الاش   الر    هعوداًل أ  يهي  لاسا يي  عض الريى حوم ال ووآة  األد ا  

 . األجهزت الحديديي الوي وأهال  ي الخزن أ  أث شى االاوعهش  
ثي لا ي ي ، ةهش خش  هن اله اد الاشهي أ  الضشرت  شلصحي أ  الها   - 9

 .يطرح  شزا  اشهي حين االاوعهش   ال
 . 3ا  / غ 1.20 – 1.00الثس  ال  لي هن  - 7
 .الرا حي هعودلي   ير هسززت ودل  لأره زاز  - 8
اليواةا أ  يااد لط   هدت الوخزين ،  تش   لاوخزين : الوخزين  - 6

 )د ن الدرجي  ي هةشن لشد  أ  هه    ال يوجهد إال (   50 )حوم درجي 
- 10  . ) 

 .الو ا آ هك أ  اع الا ا    الهاشحيآ الر  يي األخر   - 10
 .لاا ا   الر  يي تاياي الوهدد  20 – 9هن :  ا ي الوهدد  - 11

 .لاا ا   الر  يي هو اطي الوهدد  200  –   50 هن        
 .لاا ا   الر  يي لشليي الوهدد  1000  – 500 هن        

 : ه  دلي  لام ث ش  الر  ت : ا ي ورريح الهشى   - 12
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 دتيسي لام األت   25 عد    %50  . دتش آ لام األت   5 عد   % 10
 .خش  هن اله اد الهعاسي  الراا ي   ير الن ا ي  - 13
الهحش ني لام الخصش ص العشهي لد  ااوعهش  الهيشه الهشلحي  - 14

 .الاشخ ي أ  الةاايي أ  الة ريويي أ  ال شردت أ  
يج  أن ووهوك الر  ت الهوهددت  شال ايش  الجيد هك الوهشاا  - 15

 . 2ا  / ةغ 15 – 2لد  تن هش وح  ضغط يورا ح  ين 
 :ةهش يج  أن ووهوك  شلاي لي الوي واهح لهش  شلسنف هن  - 19

 .هد ك تشنف ن  ااوطشلي تنف لشليي  - أ 
 .خراطي   ت انف الر  ت الهعر  ي  -  
 .شز  رش هه ط الهطشر  شلر  ت جه -  ج
 : CO2غاز ثاني أكسيد الكربون  –خامسًا 

 ه  هن ه اد هةش حي الحريآ الرخيصي  نلا لاه لي ااوحصشلل ، أل ل 
ي وج ةهشدت ثش  يي  ي لهايش  الوخهر الةح لي حي  ي سم  يجاف هن ةثشر 

 80الرط  ي الوي يحهاهش  يع ي  شاط ا ش  وح  ضغط تد ي اغ أحيش ًش 
 ه شا اآلن  اياي حديثي لاحص   لام  شز الةر  ن هن  شز .  2ا /ةغ

أ ران االحوراآ  الهراج  ال خشريي  شاوعهش  هشدت أحشد  أ  ث ش ي إيوش    
أهين الوي وهوص  شز الةر  ن د ن  يره هن الغشزا  ،  ل د واخين الهزيج 

ااوعهش   يوحرر  شز الةر  ن ثش يي  رة   سي ليضغط  يع ي  ي هش يعشد
أحشد  أ  ث ش ي إيوش    أهين ثش يي هنا  شذضش ي لاطرآ الوسايديي ذ وشجل 
ةواشل  حهض هعد ي ةحهض ةا ر الهشى هك ةر   ش  أ  ث ش ي ةر   ش  

 .الص دي   
 لع  خشصيي  شز الةر  ن  ي إطاشى الحرا آ وع د إلم أ ل  شز ن  

ت هحورتي يغطيهش  يعزلهش ةثش ي ألام هن ةثش ي اله اى  ع د طرحل لام هشد
 نلا لن أ ةاجين اله اى ، ةهش أ ل ل دهش يخرج هن األاط ا ي الهع ي  هش 
وح  الضغط  رة  اش      ل يوح   إلم  شز ههوصًش  نلا حرارت رديدت 
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 ي جح ااوعهش   شز الةر  ن  ي  .ههش ياشلد أيضًش لام إطاشى الحريآ 
 خشصي أ ل ال يورا أثرًا (  Eهق حرا آ ص ف ) إطاشى الحرا آ الةهر ش يي 

ةهش ي جح  ي إطاشى الحرا آ الوي وحد   ي  ( .أل ل  شز ) صا ًش أ  اش ًأ 
 .الهخش ر الةيهيش يي  األ  يي الهغاسي 

 هاليدات الفحوم الهيدروجينية  –سادسًا 
           Haloginated Hydrocarbong  

 شز ثش ي أةايد الةر  ن هثاهش هث  )  واوعه  ذطاشى حرا آ الةهر شى 
ةهش واوعه  ( حي  ال وورا أثرًا صا ًش أ  اش ًأ أل هش وو خر  ويثير الحرارت 
 يع د ويثيرهش . أيضًش   جشح ذطاشى حرا آ ال ضش ك  اآلال  الثهي ي  السيهي 

 ي إطاشى الحريآ لوحرر أ   ج د جنر الهشل جين الن  يعه  ةعشه  هث ط 
دا  الوي وح   جنر أ  أةثر هن هشل جين  احد هث   ه شا الهشلي. لاحريآ 

أ   –ثشل  ةا ر اذيوياين  –را ك ةا ر اذيوياين  –را ك ةا ر الةر  ن : 
 سد وح   الةا ر . الهشليدا  الوي وحو   جن ر هن هشل جين أ  أةثر 

 لةن ههش  . ال ر   أ  الةا ر  الاا ر   ير نلا هث  ث ش ي  ا ر ةا ر  ر   
ااوعهش  هنه الهرة ش  خشصي  ي األهشةن الهغاسي أن أ خروهش يحد هن 

هخدرت  اشهي ، ةهش أ هش وواةا  ويثير الحرارت إلم هرة ش  هخدرت  اشهي 
 .  يره  Phosgenهث  الا اجين 

 :البودرة الجافة   – سابعًا 
ل دهش  نةر ال  درت الجش ي الهاوعهاي  ي إطاشى الحريآ يو شدر إلم 

ل شل  الن  ةثيرًا هش ااوعه   ي إطاشى الحرا آ حي  يس   نه  ش الره  ا
إال أن الن   سصده هن .  وغطيي اطح االروعش   يحجز أ ةاجين اله اى 

  درت إطاشى الحريآ الجش ي هي الهاشحيآ الوي  نرهش    ثرهش وح  ضغط 
 شز ثش ي أ ةايد الةر  ن أ  ال ور جين أ  هشليدا  الاح   الهيدر جي يي 

يي   آ ال شر  وعه  لام وغطيي اطح االروعش  هن جهي ةهش ووحا  الغشز 
 ويثير الحرارت هطاسي  شز الةر  ن الن  يعه  أيضًش لام حجز األ ةاجين 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 -327 -

 واشلد أةثر لام إطاشى الحريآ هن جهي ةهش أ هش وهوص ةهيي ة يرت هن 
اشى الحرارت أث شى لهايي الوحا   الواةا هنه ههش ياشلد أيضًش لام ارلي إط

 : لع  هن أه  هرة شوهش  أ  الهش . الحريآ 
هاح آ ةر   ش   ثش ي ةر   ش  الص دي   أ  ال  وشاي   الن   -  1

 . E، هق  C، جق  Bياوعه   ي إطاشى الحرا آ هن ص ف   
هاح آ   ااش  األه  ي   الن  ياوعه   ي إطاشى الحرا آ هن   –  2

 . Eهق ،  D، د  C، جق  A    ،Bةش ي األص شف أ 
هاح آ ة ريوش  األه  ي   أ  ال  وشاي   الن  ياوعه   ي إطاشى  - 3

 . E، هق  C، جق  A    ،Bالحرا آ هن ص ف أ 
هاح آ ةا ر الص دي   الن  ياوعه   ي إطاشى حرا آ هعشدن  - 4

 هع م أن ال  درت و جح  ي إطاشى الحرا آ (  حريآ ص ف د )السا يي 
 .الاش اي  الغشزيي 

50 –ي إلم أ ل يهةن وخزين ال  درت  درجي حرارت  شذضش 
إلم     + 

90
   . ةهش أ هش  . وهوشز ال  درت  اه لي ال س   الوخزين لن اله اد الاش اي

 هثًأ ل د احوراآ . وس    وعدي  الغشزا  ال شوجي لن احوراآ  عض اله اد 
   وعدي   ا طأآ حهض ةا ر الهشى وس   هشدت الةر   ش.  P.V.Cهشدت الق 

 شزا  االحوراآ  شذضش ي إلم إطاشى الحريآ  هنه صاي ال ووهيز  ه اد 
ةهش أن ال  درت  خشصي  ي الحرا آ الة يرت يهةن هزجهش .  االحوراآ األخر  

 . هك الاش   الر    ههش يعطي ويثيرًا هضشلاًش  ي لهايي إطاشى الحرا آ 
ذًا من األهمية بمكان أن تكون البودرة ذات س طح ظاهري كبير جدًا وا 

وذلك لتقوم كمية بسيطة منها بتغطية أكبر ما يمكن ( أي ناعمة جدًا ) 
 . من سطح االشتعال 

 : لشدت وورا ح الخ اص الايزيش يي لهخواف أ  اع ال  درت ةشلوشلي 
 .  125 – 80 ين ( هاايور  100 / غ) الةثش ي النشهريي   - 1
 . 2.9 - 1.6 ين (  3ا  / غ) الةثش ي   - 2
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 . 9000 - 2000 ين ( غ  / 2ا ) الاطح ال  لي   - 3
 .  % 85 - 50هيةر ن  ين  40 ا ي حج  الجزي ش  د ن   - 4
 .  % 65 - 55هيةر ن  ين  93 ا ي حج  الجزي ش  د ن   - 5

 .ةغ هن ال  درت  10ةغ لة   1ةهيي  شز الةر  ن الأزهي هي  - 9
 شى ال س   الوخزين الط ياين يضشف  خ  ًش هن وج   أ  وحجر ال  درت أث

 .إليهش ه اد هش عي لاوج   أ  الوحجر هث  هشدت اويشرا  الهغ زي   
كغ  2وقد أوضحت التجارب األمريكية في مضمار إطفاء الحرائق أن 

كغ من  22ليتر من السائل الرغوي أو (  222 )من البودرة الجافة تعادل 
 .غاز ثاني أكسيد الكربون في الفعالية 

 :  Light Waterالماء الخفيف  –ثامنًا 
ه  أحد أ  اع الا ا   الر  يي العشليي الوهدد ،  ياوعه  لهسش هي حرا آ 
اله اد الاش اي األخف هن الهشى ، ةشل ور    هروسشول ، حي  يطا    تهش 
 يرة  ط سي رتيسي هن الهشى أيضًش وطا  لام اطح الهني   يه ك  نلا 

 .م ال وو اك ه طسي الحريآ اروعشلل  ا ايش ل حو
 هن أه  هة  شول  عض هروسش  الاا ر لاحه ض الداهي أ  الااا  يي 

هك .  ا ر  حهض الة ريايا ،   ا ر  أ ةوي  حهض الااا  يا : هث  
 . ي وي  الجاية    الهشى 

 :مواد أخرى  –تاسعًا 
 .ال ور جين  –الزي   –هاح آ الحديد  –ةشلره  

هاح آ الحديد  ي إطاشى حرا آ الا اا ر حي  ياوعه  الره    
 . الهغ زي    الص دي   

 . ي هش يهةن ااوعهش  الزي   ي هسش هي حرا آ الهغ زي   
 . ياوعه  ال ور جين  ي إطاشى حرا آ الهخش ر  الهصش ك 
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 البارافينات  من قطف ات نفطية متوسطةفصل  

 باستخدام حمض الكبريت

 ملخص البحث

هييم مومة يي  مييد وكربيياتةقتيةة ا فعبعيي  وك   كبيي   Alcanes األلكانااا 
ةكرييييييو بيييييمبا ي كي تو بةييييي ا  , وكقبمب ئبييييي   ةيييييا وكاتوييييي  وك  ابييييي  ميييييد وك يييييتوت  

Parafins   ,  ل فعبي) ةب ةيم يكيل ك ي  فعبيل و ك ي  ميد وك  بةبيParum  - 
ةميييل يكيييل  دةرييي   يييا ل  ةيييا اتوييي ا   كبييي  ميييد وك يييتوت  , (   affinsأك ييي  

وكي تو بةي ا  هيم ب بيل  ة. أة شتةط أ يت   يم   ي   ا قةبيت  , ةوكض ط 
هباتةقتيةةب  مشي   م  ة   أة  عقب  ةبمقد  مةبل وكمتقي ا وكم  ة ي  مةري  

ي تو بةي ا  يقمبي ا  ةوا وك.  اا ص بح  n بث  CnH2n+2ي كصب   وك  م  
قميي  , .قيبيت   ييم وك يي ب وكطيب ييم ةوكيية ط وكعييبد ب  يييتود وكمصييات وكتئببييم كريي  

ةوكمقيييةد وكتئببيييم كع ييي ب )       ب يييا  ييي ب وكمب ييي د وك يييتا و ةل كريييي  وكط ئ ييي 
  ى   C6قم  أد وكة ط ب ةي  ااًو قيبتًو مد وكرباتةقتيةة ا مد ( وكطيب م 

C60  .م ةوبيييل وييياًو  يييم وكصييية   ا وكقبمب ئبييي  ةوكي يييت كعي تو بةييي ا  وبييي  او ة
 قييي د وا وييي   واف صييي اي ةوكصييية  م هييية وك صيييةل  عبرييي  ميييد ,   ةقبمب ئبييي

ة يييم ي ةةييي  هييييو فمةييي  ي بييي  تور بيييتبل كيييي ر وكطيييت  , وكقط ييي ا وكة طبييي  
ةيييم وكقبييي م ياتوبييي  , وك ببب ئبييي  ةوكقبمب ئبييي  وكمبييي  ام   يييم  صيييل وكي تو بةييي ا  

 ب   يييم  صيييعر  ميييد فط  يييم وكقييي ب ةوكمييي بةا يةوبيييط   معبييي  م يتبييي  ةصييية 
ة يم صية    , ةوب  م كر   م صية    ببيةا وكيتل وكبتو بي   مر وكقيتبا 

ةيم  أد م ا ة  و ةكب  كع صةل . وكمةوا وكمب  ا   م  معب ا وك بل ةوكةببج 
 دةييي  ا ييييا كةييي  ميييد  ويييتو  اتوبييي  ,  عيييى وكي تو بةييي ا  هيييم وكقط ييي ا وكة طبييي  

 .ةمةشأ      ة تقبي  وكقبمب ئم ة ةوص فط     , وكة ط  مةوب   ةل

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 092 

 لمحة نظرية عن النفط

 :ا لنفط  -2

بةويييا  يييم أتوييي   وك ييي كم وكم  ع ييي    يييا بيييطح و تر أة  يييم ي طةرييي  
ةهيييم متقيييي ا ,  قةةيييا مةيييي  ريييا ي بيييا ,  وم ييي ا ميييد ميييةوا هباتةقتيةةبييي  

 كيي    ببيي  أة ةفييا  ةوييا  ييم  ,   ييةي وكربيياتةوبد ةوكقتيييةد يةبيي  م  ع يي  
ةفيا  يتا وكية ط .ب ئع  أة صيعي   يم وكشيتةط وكم  ي ا  ميد وكضي ط ةوك يتوت  

مةيييي وكقيييابم  يييم وك يييتو  ةيييي ا  ييي تن ةوبييي  ام  برييي  فيييتةد  ابيييا  ك ضييي     
ة  بكيي   ييم وكيةيي    ة ييم و  ييتور  ةوك ا ئيي   ة  يبييا وكطييت   ةقميي ا  تويطيي  

 يياا قيبييت مييد ةصيي  ا ةبةوييا  ييم وكم طةطيي ا وكقابميي  , وك تيبيي  ة بتهيي  
ةوك ييم يقييتا يأبييم   م  ع يي   ييم م ييتر , و اةبيي  بييا ل وكيية ط  ييم  تقبيريي  

ةوك ييم كييم  قييد , أة  يي يةا مةبييى , أة بيي بة  ةيية  , وك ييابث  ييد يييت  ي يييل 
ةفيا وبي  ام ,  عى و  ع   ا أةةوع مد وكق ت وكمبي  عص ميد ةيبةب م عبي  

كميييب ا ةا بيييبول بق شيييا  يييم وكقييي ت  يييم يييي ا  ييي تن مةيييي و كيييا وكتوي ييي  فييييل و
ةفيييا شييي ها مييي تقة يةكييية بةيي يبل بب بييي   يييم متقيييي   عيييى ي يييت , وآلةيي ت وكي يعبييي  

ةفا أش ت وكمب ةاي أبضً   كيى هيي  , وك بت أةة   ت ع   وكشربت   كى وكصبد 
م يمة يل وكة ط  يم شيي  وببيت  أيشيتةل  059وكبة يبل  ةام  ةضل ف ئم    م 

كقد وكةوضح أد وكة ط ب ى  كيى ,  ط ةوق ش    ل  ا  أب طبت  د وكة  ةهة.
بييطح و تر مييد  يي ل وكشييقة  وكصيي تب  فيييل أد ببيي ى  كبيي  وكةيي ن كيييكل 

ةأطع   عب   زي  الصخرةهم قعم  ا بةب    ةم , أطع   عب  وبم ي تةكبةم 
ةبشيقل وآلد وكية ط مصياتًو ه ميً  ميد مصي ات وكط في   يم .  النفطوك ت  وبم 

ة بي ت اةت وك  يم ة  صي  ي يا وك يت  وك  كمبي  وكة ةبي  وكةفيا وك  ضيت ي يا و
 بييث وباواا أهمبيي  وكيية ط ي طييةت وكصيية    وكة طبيي  وكقبمب ئبيي   بييث أمقييد 
 ة يي    يياا قيبييت مييد وكمييةوا وكمشيي ق  مييد وكيية ط قيي ك طةت ةو صييي   ةوكعيياوئد 

ةبيييييت  قةبيييييت ميييييد , ةوكمطييييي ط ةوكي بييييي بل ةو ةبيييييو  وكصييييية  ب  ةوكمة  ييييي ا 
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, د أد  ت  وكة ط هات ك عيل وكميةوا وكقبمب ئبي  وكقةبيت  ا ب ية ر وكي  ةبد وآل
 .ةأد  م مص ات وكط ف  و  ت   ةى  د وكة ط  يو أمقد واة   ع ير  

 : أصل النفط ونشأته  2 - 2

هةيييي ل وك ابيييييا ميييييد وكة تبييييي ا وك يييييم شييييت ا أصيييييل وكييييية ط ةميييييد أهمرييييي  
 : وكة تب  د وك  كب  د 

 :   صل وك ضةيوكة تب  وكق ئع  ي  1 - 1 - 1

 د وكميةوا وكرباتةقتيةةبيي  وكمةوييةا   ييم : ة  صي  هييي  وكة تبيي   قييةل 
وكقشت  و تضب  ةشأا مد م ع  ا ةي  ب  ة بةوةب  ا ةا  م و تر  صيةتًو 

ة  يا هيي   طةبع    تضا   كر  ك أةبتوا وك توت  وك  كب  ةوكض ط وكمت  يل 
 كييى   ييةل وكم ع يي ا وك ييتةا  صييعا بعبييع  مييد   يي   ا قبمب ئبيي  أاا 

 .وك ضةب   كى مةوا هباتةقتيةةب  مد ضمةر  وكة ط ةوك  ب 

 : وكة تب  وكق ئع  ي  صل وك  ضةي 2 - 1 – 1

هي  وكة تب    بيت ةشية  وكية ط وك ي م ي    يل قتيبيا وكم ي اد ميل 
 مد وكم تةا أد   ب وإلب بعبد بةي ج ميد     يل قتيبيا وكق كبيبةم ميل  , وكم  

 :    ل وك  كم وكم   ة   وك

CaC2 + 2 H2O                    Ca ( OH )2 + C2H2 

ةفا ق ةيا هيي   ,  ةب بت ةشة  قتيباوا وكم  اد ة بو  وكةش ط وكيتق ةم
وكة تب  مقيةك  كيا   تبي  قيبيت ميد وكقبمبي ئببد ةكقيد ةقطي  وكضي ا  بري  هية 

أةيييةوع   يييام  مقيييد وكوبةكيييةوببد ميييد وكيتهةييي   معبيييً   عيييى ةويييةا أي ةيييةع ميييد
ةفيا  ي ةل ي ير ميبياي هيي  وكة تبي  . قتيباوا وكم  اد  م وك ميم وكيتق ةبي  

  بيييييبت ةشييييية  وكقتيبييييياوا  يييييم أ مييييي   و تر وكبييييي بق  ةهييييييو مشيييييقةل  بييييي  
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ي إلضيي     كييى  مق ةبيي  ة يي ي ة ة ييل وكميي    كييى هييي  و  ميي    بييت ممقييد  بييث 
 .  ةوا ض ةط ةاتو ا  توت  قيبت  

 ييت  مييد فيييل  ييا   عميي     ةكييا   بييبت ةفييا ةضيي ا ة تبيي  م اةبيي  أ
ةشة  وكة ط  عى أبي ن وكةشي ط وكيتقي ةم ي    يل  ي ب قيتبيا وكربياتةوبد ميل 

 : قتيةة ا وكق كببةم ة  ب ة ةم أقببا وكقيتبا  ب  وك    ل 

2 CaCO3 + 2 SO2 + 4 H2S             

                           2 CaSO4 + 2 H2O + 4S + C2H4 

ة بي  . د وق ش ا وك ي بوا وك بمي  كرييو وك    يل  يم وكييتوقبد ةفا أمق
هي  وكة تب  بو  أد بةوا وكية ط ةوك ي ب وكطيب يم  يم أمي قد وكةشي ط وكيتقي ةم 

 .ةكقد وكةوفل  بت يكل 

 :  لمحة موجزة عن التركيب الكيميائي للنفط  - 0

     ة  ييى  C1 ب قييةد وكيية ط مييد مييببج م قييا مييد وكربيياتةقتيةة ا مييد 

C60 ,  ة  يتوة  وكةبييH : C   ةفيا بي  ا  طيةت طيت   8 – 6كعية ط وك ي م ييبد
اتوبي  قبمب ئبيي  وكيية ط  عيى  ت بيي  هييي  وكمتقيي ا ة صييةب ر  ضييمد مومة يي ا 

 :أة ب بل أشرته  

   Paraffins: وكمتقي ا وكي تو بةب   - أ

ةهييم م  يياا  و شييق ل  CnH2n+2ةهييم متقييي ا مشييي   صييب  ر  وك  ميي  
ةهييم ا  قييةم ي  يي   ا ضييم ة  ضيي    ةمةريي  ميي  ,  يي  ةمةريي  وكةقبعيي  مةريي  وك  ب

  ( C5 – C17 )ةبي ئل ضيمد وكموي ل(  ( C1– C4 هية  ي بي ضيمد وكموي ل
 .  C18ةصعي  ياًأ مد 
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   Olefins:  وكمتقي ا و ةكب بةب  -  

ة ةوييا يةبيي    CnH2nةهييم متقييي ا  بييت مشييي   صييب  ر  وك  ميي        
 .   Cracking م قم   ة ج مد  معب ا وك قببت م  ع    م وكة ط وك 

   Naphthenes:  وكمتقي ا وكة ةبةب   -  

ةأ عيري  ب قيةد  ( CnH2n )ةهم متقي ا  عقب  مشيي   صيب  ر  وك  مي  
 . C5 ة C6  مد 

  Aromatic:  وكمتقي ا وك طتب   - ا

 يعي  ةف  ( CnH2n -6 )ةهم متقي ا  عقب   بت مشيي   صيب  ر  وك  مي         
 .كألقبا   بث   طم أ م ر  ضةب   بي   آقل  م و ورب  ةوكم اوا 

ةب  يييييةي وكييييية ط  ضييييي     كيييييى يكيييييل ي ييييير وك ة صيييييت مةيييييل وكةب يييييتةوبد 
, ةوكقيتبييا ةو قبييوبد ةي يير وكم يي اد مةييل وكتصيي ص ةوكييبتةب  ة وك  ةيي ابةم 

 ميي تو بة: بي ن وكية ط  أ ة   عا ةب  وكمتقي ا وكب يق   م وكية ط يي    ا.
ات وكييية ط  يييدد ةبييي  مقةة  ييي  ة ي ييي   مصييي اةمرمييي  و  ع ييي, م ييي عط  –فييي تي  –

, ( %  88 – 81) ةقتيييييييةد , ( %  10 -11) هبيييييياتةوبد :  قتبيييييييً  ةهييييييم 
 .أقبوبد %  1ةم  ا بببا  د , %  1ةةب تةوبد ,%  4ةقيتبا 

 :   الخواص الفيزيائية للنفط -2

 يييدد  ةوصييي  وك ببب ئبييي   يمييي  أد وكييية ط ميييببج ك ييياا قيبيييت ميييد وكمتقيييي ا     
ة   يييت وكقة  يي  مييد وكصيي  ا  ,     عييا  ي ييً  كع ييةوص وك ببب ئبيي  كقييل مقةة  يي 

 يي  وبو  , وك ببب ئبيي  وكممبييب  كعيية ط وك يي م ةقة   يي   يي ا  أفييل مييد قة  يي  وكميي   
   918918مْ  كرييي  ةبد ةييية م  يييةوكم  (  05 – 69) وكم صيييةك   يييم وكموييي ل 
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مْ  (  559 – 599) وبو  وك م   عم  يم وكموي ل يبةم  بيعغ وكةبد وكةة م كأل
) ةوكقط ييي ا وك  ب ييي  ميييد وكييية ط يوا وكيييةبد وكةييية م   , (  910919)   يييةوكم
أم  وكقط  ا وكةقبع  يوا ,  قةد  ةب  ي كمش ق ا وكي تو بةب  (  9182 – 9185

.  دةريي    ييةي ةبيي  مت   يي  مييد وإلبيي عا (  9188) وكييةبد وكةيية م أقيييت مييد 
كعقرتييي   ميي  كييم ب  ععريي  تطةييي  ة ييياي   مة ويي ا وكة طبيي  ي يي ب كب ريية  مبييب وك

  بكب  وكرباتةقتيةة ا  كى  توقم وكش ة ا وكقرتي ئبي  وكبي قة   عيى بيطة ر  
كيييكل بمقييد أد بييياي و  قيي ل وكيية ط ةمة و  يي  يويياتود وك بوةيي ا ةوكصيير تبج 

يةصل و ة ب  كيكل بو    تبغ وكش ة ا وكقرتي ئب  , وك م  ةقع   كى و  توف  
بة يل وكية ط .وكم اةب  وك  ةب   عى وكة ط ةمة و    يبعل م اةم  كى و تر 

 ييم وكميييبي ا وك ضييةب  وكشيي ئ   ةب ي ييت ي  ييل وك ييتوت  ةكييبن كيي  اتويي   عبيي د 
 .م اا    ل وك ي ت  ة  مقةد مد  عبط ك اا قيبت مد وكمتقي ا 

 :    تكرير النفط  - 2

بت وكة ط يأة  قل م  بشمل مد  معب ا بمقد   تبا  معب   قت      
ة قةةكةوب   راا  كى  بوك  وكمتقي ا وكض ت  أة وك بت مت ة  ير  ي كةبي  

ةقيكل وك معب ا وك م  راا  كى   ط   وكمة و ا وكة طب  , كعمة ج 
وك ص ئص وكةر ئب  كقم  قةد و هب  ك ب  اوم  م و مقة  وكم صص  

                   : قتبت وكة ط  كى  ةبمقد  قببم  معب . عى أقمل ةو 
واب   ص   –وإلم بوب  –وك قطبت وك وببئم :  معب ا  ببب ئب  مةل  -1

                                                               .وك تشبح 
 –وكراتو   –وك  ببد  –وك قببت يأةةو   :  معب ا قبمب ئب  ة شمل   -2

ةكقد   ا  فيل  وتو   معب  وك قتبت ا . وكمم قي   – كقع  ةبع و –و كقع  
 .يا مد م  كو   

 :  م  كو  وكة ط فيل  قطبت   - 1 – 4 
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 ا يا مد م  كو  وكة ط فيل  قطبت  ي  عبص  مم  بشةي  مد م   ةمعيح 
ة بييي  ام كرييييو وك يييتر طيييت  قبمب ئبييي  ةقرتي ئبييي  بييي قة   ي أد يقييي   وكمييي   , 

ب يييتر و ة يبييي  ةو ييييتو   كيييى  آقيييل  يييم اتوييي ا وك يييتوت   ةوكمعيييح  يييم وكييية ط
قميي  بمقييد  قعبييل وك آقييل  ييم يييت  وك قطبييت و ب بييم ي قطبييت وكيية ط , وكبيي ئا  

وكيييوئ   ييم وكيية ط ةوكيي  عص مييد أضييتوت  H2Sوك يي م  قطبييتًو أةكبييً  يريياا ةييبع 
 .وك آقل وك م ببيير   م و ورب  

  : فصل النفط إلى قطفا  نفطية -2

 :ب   صل وكة ط  كى فط  ا قم  بعم   م  مع

 د أةل مت ع  مد متو ل  صةبل وكية ط هيم  صيع   كيى مة وي ا أةكبي  
ةميييي بةا ة بتهيييي  ي بيييي  اوم  Keroseneةقبتةبييييبد    Naphthaميييد ة ةيييي  

 معب  وك قطبت ةب  ما  صيل وكمة وي ا يي ك قطبت  عيى وا ي  ا  يم اتوي ا 
. تو  وك عب د ي باب ا وكةبد وكوببئيم   م وكمتقي ا وكم م ةع   ت  ل ا, وك عب د 

 –وك قطبيييت وكيبيييبط  –ةبمقيييد  مببيييب ة ةييي  أةيييةوع ميييد  معبييي ا وك قطبيييت هيييم 
 .وك قطبت وك   ضعم أة وك وببئم  –وك قطبت وكمقتت 

ة ق صت  معب  وك قطبت وكيببط  عى  ي بيت وكميببج وكبي ئل يت يل اتوي  
 .ةم  قةبا وكي  ت , وك توت  أة   ر وكض ط 

وك قطبييت وكمقييتت  ببيي  ام مييد أوييل  صييل متقييي ا وكمييببج  صييً  أميي   
,    مييً   ةيي  ي بيي  اوم وك قطبييت وكيبييبط ا بمقييد وك صييةل  عييى هيييو وك صييل 

ةب م يكل يو ل وب  مد وكي  ت وكص  ا  م يت  وك قطبت ب قي ةا ةب يةا  كيى 
و بييي ل  ب  قييي    مييين ييييبد وكبييي ئل ةوكي ييي ت ممييي  بيييياي  كيييى   ةييي   وكي ييي ت 

ةهقيييو قعميي  وت   ةيي   ييم يييت  وك قطبييت  كييى و  عييى قعميي  , متقييي ا وك  ب يي   ي ك
ق ةيييييا ةبيييييي  وكمتقيييييي ا وك  ب ييييي  أقةيييييت ة يييييم و بييييي ل بقيييييةد وكبييييي ئل أ ةيييييى 
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 . ي كمتقي ا و ةقل 

أم   م وك قطبت وك   ضعم  بيقى  ب ت وكي  ت وكص  ا  عى   مين ميل 
  م شية  ةبي م يكيل  يم ةب  ق  هيو وك  من  عى بيطح مي ا, وكب ئل وكر يط 

 .و يتو  وكم شة  

ة   ما وكمصي  م وك ابةي    كبيً   عيى  بي بد وكية ط  كيى اتوي   عب ةي   
وكةر ئب  ةم  ا  ك   كى يت  وك قطبت  بث   م  معب  وك ي بت ةوك قةبا ةب   

 :   ةةةو ج وك قطبت هم , وكمة و ا وكم  ع   مد أ عى ةأب ل ةوةوة  وكيت  

 :  Naphthaوكة ة   - 1

مْ  ةبقبييم  299ةهييم ةيي  ج وك قطبييت وكيييي  صييل اتويي   عب ةيي    ييى   
ة بييي  مل قةفيييةا . وكة ةييي  وك  ب ييي  ة وكة ةييي  وكةقبعييي  : هييييو وكويييب   كيييى فبيييمبد 

و كقعيي   –وك  بييبد  : كعبيب توا ي ييا  صيي  ر  ة  تضيير  ك معبي ا م بةيي  مةييل
ضيي    ي يير وكمييةوا وك بميي  ك  بييبد أاو  و, وكمم قييي    – ةب  يييت . كم ييتل ةو 

ةوةا وكي تو بة ا  وكة  مبي   يم وكة ةي  وكم يا  ك بي  اوم قةفيةا كعبيب توا  بيت 
مت ة   عى  قن وك طتب ا  م هييو وكةيةع ميد وكةفيةا  بيث بيياي ةوةاهي  

ةا بق صيييت وبييي  اوم وكة ةييي  .  كيييى ت يييل  ييياا و ةق ييي د ة  بيييبد أاو  وكم يييتل 
ة  صي  وكة ةي  وك  ب ي  وك يم ,   قةفةا كعبب توا يل  ب  ام  م مو اا  ابيا

 . ب  مل قميبي ا ة م  معب ا واب   ص ة م وك ة با وكو ا 

مْ  (  299 – 59) مويييييي ل  عب ةيييييي  :   Gasolineوك يييييي بةكبد    - 2
ص      .ةبب  مل  م وكم تق ا واة و تب  ي ا ت ل تفم أةق  ة  ةو 

 ةي  ةموي ل  عب  Kerosene  :( C12 – C11 ): وكقبتةبيبد  -  9
ةببيي  ام , مْ  ةببيي  ام ةفييةا كعطيي ئتوا وكة  ةيي  ةك ضيي    (  295 – 185) 

 .قم ا  أةكب  كع قببت 
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(  959 – 299) ةموي ل  عب ةي  :   ( C13 – C17 )وكمي بةا  - 4
ةب ضييت يمييب   يياا مييد وكقط يي ا وك ييم   ييتوة  ,  مْ  ةببيي  ام قةفييةا كعيياببل 

  ام كع ا ئيي  ةو  ييتود ةميي ا  مْ  قميي  ببيي(  989 – 159) اتويي   عب ةريي  يييبد 
 .أةكب  كع قببت 

ة بييي  ام إلة ييي   وكببيييةا ةا بمقيييد ( : وكة  طييي  ) يق بييي  وك قطبيييت  - 5
                                                                      .   قطبته    ا وكض ط وكوةي 

عبيي   قطبييت ةوكويياةل وك يي كم بيييبد و وييبو  وك ييم بمقييد  صييعر  أةةيي    م
 :   اب  ةمو ل  عب د قل وب  ةأهم ص     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظا   –مجال االستعمال مجال درجة المحتوى  الناتج
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  2الغليان م الكربوني 
غازا  البترول 

 المسالة

LPG 

C4 - C1 

 وخاصة
 الميتان 

  البروبانو 
 والبوتان 

أقل من درجة 
 حرارة الغرفة 

ا  وقود غازي في المنازل وللصاناع
 البتروكيميائية 

ماااااااااا يب فااااااااااي   C6 – C5 02 – 22 إيتر البترول 
عمليااااااااااااااااااااااااا  

 االستخالص 

لقااد أمكاان تحديااد 
 222أكثاااار ماااان 

مركاااب فاااي  ااا   
: الناااااااااااااااااااااااواتج 

بارافيناااا  عادياااة   
   حلقياااةبارافيناااا  

 ا عطري

 م يب   C7 – C6 22 – 222 النفثا الخفيفة 

 
 نغاز ولي

Gasoline  

C10 –C6 22 – 022    لمحركاااا وقاااود 
االحتااااااااااااااااااااااارا  

 الداخلي 
الكيروسين 
Kerosene  

C12 –C11 222 – 022   وقاااود طااااائرا   –تدفئاااة  –إناااارة– 
 صناعا  بتروكيميائية   –تكسير 

 – C17 المازو  

C13  
 –تدفئاااة  –وقاااود محركاااا  الاااديزل   222 – 022

 تغ ية وحدا  التكسير  –األفران 
 ال C25 –C18  222 – 222 زيو  التزلي  

تقطر تح  ت
 الضغط الجوي 

 للتزلي 

تقطر تح  تال  C38 –C26 الشموع 
 الضغط الجوي 

شاااموع   –مستحضااارا  صااايدالنية 
 إضاءة 
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 أ م الطر  المستخدمة في فصل البارافينا   من القطفا  النفطية

فيييل وبيي  تور أهييم وكطييت  وكمبيي  ام   ييم  صييل وكي تو بةيي ا  مييد وكقط يي ا 
م ت ي   تقبي  وكي تو بةي ا  وكم صيةك  ميد هيي  وكقط ي ا وكة طبي  ا ييا كةي  ميد 

 :ةأهم وب  اوم  ر  

 : وكي تو بة ا    تقب   - أ

ة م  ب يةي ا متقي  ري  ة ةويا  يم  CnH2n+2هم متقي ا كر  وكصب   وك  م  
 )ةبي ئع    ( C4 – C1 )ميد   ببي   اق  ي  أةيةوع وكية ط ة  ةيةع وكي تو بةي 

C18 – C5 )  د  كى صعي  ياًو مC18   .يةب    ة ةوا وكمتقي ا وكي تو بةب
) وك  كبيي    ةا  ةوييا وكمتقييي ا وكي تو بةبيي, م  ع يي   ييم ق  يي  وكقط يي ا وكة طبيي  

ةوكشمل  م وكم رةم وكة طم ب  عيا  يد وكشيمل  يم .  ا  م وكشمةع ( وكةقبع  
م رييةم وكمييةوا وكابييم    ك شيي ي  يبةيي  ةيييبد وكيياهةد  ييم وكشييقل وك يي توم  قييط 

ةب ضل وكشمل   ا  مد فط توا وك بكب  وكشم ب  .  ك تقب  وكقبمب ئم ةكبن ي
ةهييية  يييي ت   يييد ميييةوا صيييعي  أة و ميييا   يييم اتوييي  وك يييتوت  وك  ابييي  ة طيييتة أة 

ةب  ةي وكشمل ب بيل ي تو بةبي  طةبعي  ,  ةصرت  م اتو ا وك توت  وكم  اك  
متقيي ا قمي  ب  يةي  عيى متقيي ا ي تو بةبي  م م قيي  ة  ,   شقل أبي ن وكشيمل

 ة ةبةب  ة عقب  ةمتقي ا  طتب  

 :    وب  اوم ا وكي تو بة ا  -  

   يت وكي تو بة ا مةوا   م ه م  كقةبت ميد وكصية   ا وكقبمب ئبي  وك يم  شيقل 
 ريييييي  . تقةيييييً  أب بيييييبً  ميييييد أتقييييي د  ضييييي ت ة  وكمباهيييييت  ةوكم طيييييةت  ي بييييي متوت 

 :وكي تو بة ا 

ةر وكابيييم  وك يييم  قيييةم بمقيييد أقبيييا ر  إل طييي   وكق يييةاا ة وك مييي  -1
  عبر  صة   ا ه م  مةل صة    وكص يةد ةوكمة   ا وكصة  ب  
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بمقييييد قعةت ريييي  إل طيييي   وكمييييةوا وك يييي م وك بميييي  كصيييية    وكمة  يييي ا   -2
 .وكصة  ب  

 .بمقد وب  اومر   م صة    وكميباوا وكبتو ب    -9

إلة ي   ي ير  Fermentation بمقد  ا  كر   م صية    وك  ميت   -4
ضييييةب  ق ميييير وكبيييي تبل قميييي   ييييم وكةابيييي ا وكم  ييييا  ر وك   مييييو 

قييييام ق يييييو  كع بةوةيييي ا  م  يييية ييييم صيييية    وكيتة بةيييي ا وك, و متبقبيييي  
 .ةأض م ة ا  إلة    هيو وكيتة بد وك بةوةم شبا ر  تةبب  

 بييي  ام  يييم وكموييي ل وكطييييم ة  صيييي   يييم صييية    ي ييير وكمييييتوهم   -5
 .ةوكقتبم ا 

 .قرتي ئب   ب  ام  م صة    وك ةوبل ةوكق ي ا وك  -6

 . ب  ام  م ببةا وك بل ةوكةببج   -8

  ب  ام  م وك ابا مد واب  م اا وكصة  ب  ةوكمةبكب  و  ت    -8

وماان  اا ا االسااتعرائ لفوائااد البارافينااا  الكثياارة ناادرل ماادى أ ميااة فصاال    
 :القطفا  النفطية المتوسطة من البارافينا  في تحقي  أمرين  امين 

 شيي بل وبييا  كعقط يي ا ة  بييبد مةوصيي   ر   و ك صييةل  عييى مةوصيي  ا - 1
 .وكم  ع    ةا   عبصر  مد وكي تو بة ا 

 .وك صةل  عى وكي تو بد وك  م كعصة   ا وكقبمب ئب  وكم ةة    - 2

وفيمااا يلااي سااور نسااتعرئ بعاائ الطاار  المسااتخدمة فااي فصاال 
 :البارافينا  من القطفا  النفطية 

 :   Chilling Processكصعي  طتبق  وك يتبا ك صل وكي تو بة ا و  -  1

ةهيييييم   يييييا  وكطيييييت  وكقابمييييي   ا أةرييييي  ا  يييييبول مبييييي  ام    يييييى وآلد 
 :ة  ع ص وك معب   بم  بعم 
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ب م ةبع وكشمل وكي تو بةم وكمةوةا  م ببا وك بكب  ي يتبا وكببا ةم  بوك  
 . وكشمل ي ك تشبح يمتش  ا ض  ط  

ب يةي ببيا كييكل وكيي بة ج  يد وك معبي   Slock Wax وكشمل وكت ة 
بي ييي  كييى  وييت    تبيي   بييث ك  يير اتويي   توت يي   ب ومييا ةي ييا يكييل  ت ييل 

 .اتو  وك توت  ي ك اتبج  ببقط وكببا ةبيقى وكشمل 

 1           :ةمم  ب ّا مد وب  م كر  وك معب  هي  مب ةئ   ّا أة  مد
 - 2                        .أةر  ي  و  كةفا طةبل كص ةي  وك تشبح   -

ا  - Batch   .                                    9 معب  م قط   ةأةر  
 - 4 .  ب  عص وكشمل قع  مد وكببا قم  د وكشمل وكة  ج ب ةي ببا
 قةبت  مةل وكببا وكيي بب ضل كري  وك معب  بو  أد    ق   ب  مةوص  ا

وك معب  ةهيو م  ب قا . مو ل  قطبت   –م  ةو  مد وكشمل  –وكعبةو   :
ةبو ل وب  اومر  مقصةتًو  عى أةةوع مد وكقط  ا اةد بةوه   بث ا 
ةب طبل وب  اوم وك معب   م م  كو  وكقط  ا يوا وكم  ة  وك  كم مد 

   - 5                               .ك  اتو  وةصر ت   كب   وكشمل ةوكيي
 .وك معب  يوا قع     كب  هي  أضا  كى يكل أد 

 :  وكي تو بة ا وكصعي  ي ب  اوم وك يتبا ةوكميبي اةبع  - 2

ة بو  وكمص    وكميقةت  ب يقً   رتا طتبق   صل وكشمل ي كميبي ا 
قيابل أ ضل  بث أةر    طم م ال  تشبح أ عى ةب م يةوبط ر  وب   ص 

ب  ام  م  معب  ةبع وكشمل وة   يت وكة ة  أةل ميب  . وكشمل يشقل أ ضل 
وكشم م مل وكميب  ةبب د كع صةل  عى مببج وبا ةم   بث بمب  وكببا. 

بيتا وكمببج  كى اتو   توت  وك تشبح ةم بوتي وكمببج وكميتا  كى وكمتش  ا 
 بث ة صل  عى  وبة  وكشمل وك م   بل يقمب  م بة  مد وكميب  وكي تا 

ةب م  صل وكميب   د وكببا قم  ب م  صع   د وكشمل  م أيتو   قطبت , 
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وب  اما مد أول هي  وك معب  ي ر وكميبي ا , وب  م ك    ص  كب  ا 
 –مب بل  ب بل قب ةد  –قعةت وكمب بعبد  –وكمقعةت  مةل ةة ئم قعةت وإلب  د 

وك ةت ةتول ةهة ل وك ابا مد وكميبي ا  –وكيتي د  –وكيةبةل  –وك ةكةبد 
                                  :ةبو  أد ب م ل وكميب  ي كمبوب  وك  كب  .  وب  اما مد أول هي  وك  ب  

                .أد  قةد ك  وكقات   عى  يوي  وكببا وكم  كج اةد وكشمل   – 1
                        .أد  قةد اتو   عب ة  مة  ض  كببرل وب تاوا   – 2
أد بة ت أقيت  ت  ممقد يبد اتو  واةبق   كعببا ةاتو  وك يتبا  - 9

 4                                                              .ةوك تشبح 
وكقات   عى  صل يعةتوا وكي تو بد  م وكصةت  وك م بمقد  صعر   د  -

 5                                                                .وكببا 
   آقل أد بقةد ة يا قبمب ئبً  ةأد ا ب    ل مل وكببا ةأد ا ببي -

                                                               .كعم اوا 
د  قةد ةبي  وكميب   كى وكببا مة  ض  ةأد بقةد ب ت  مة  ضً  أ - 6

 .ةيكل  م بيبل  قعبل قع   وك معب  

 :   صل وكي تو بة ا مد وكقط  ا وكة طب  يةب ط  وكبةتب  - 9

 بير   عيى مقيات  وكي تو بةي ا  يم  قيةبد م قيا    ما هي  وكطتبق   م أب
  = O = C(  NH2)  2مل وكبةتب   

 :ةب ع ص وةهت وك معب  ق آل م 

وكقط ي  ميل وكبةتبي  يةويةا مةشيط ة مييب  كببير د  دب م     ل يي تو  يب
هييييو وكم قيييا ب صيييل ي ك تشيييبح أة وك تةبييي  أة وكطيييتا ,  معبييي   شيييقبل وكم قيييا 

كم صةل ي ك ب بد ي كي  ت أة ي كمي   وكبي  د  يم ةم ب عل وكم قا و, وكمتقبي 
 مْ  (  85)  اةا 
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 د وكمبييييب  وك بيييية  كرييييي  وكطتبقيييي  أةريييي  و ع ةيييي  ة  يييي ا  ضييييتةت  وك يتبييييا 
كاتو ا مة  ض  قم  أد وك معب    م   ا وكض ةط وك  اب  ة م  ب وكة ياوا 

يرييي  ة ويييات وإلشييي ت   كيييى واة ق ئبييي  وكشيييابا  وك يييم   م يييل , ييبييي ط  وك صيييمبم 
طتبقيي  وك صييل ي كبةتبيي   بييث ا   صييل  ا وكي تو بةيي ا وكة  مبيي  ةوك ييم  طييةت 
وبييي  اومر   يييم وكبيييةةوا و  بيييت   يييم  صيييةبل و  مييي ر وكابيييم  ةوكق يييةاا 

كقيييا طيييةتا طيييت   صيييل وكي تو بةييي ا يةوبيييط  وكبةتبييي   يييم وكبيييةةوا  .وك  كبييي  
 عييل وكطييت  و  بيت  كقييد مرمي  و  عييا  صييمبم وكة ياوا  دةيي  بمقييد أد  وميل 

 :  م 

 .وب  اوم م  كبل يوا  تقبب مة  ر أة مت  ل مد وكبةتب   - 1

  .                                                                                                            وب  اوم بةتب  صعي   -  2    
 شقبل   ق ةبقب  وكمب  ا   عى د وكطتبق  و ةكى  ب  ام ةببع  وكمب  وكمب  -

ةوك  ط بو  أد ب م ل يق       كب  ةبت   اةتود قيبت  ة تًو كم   ,  وكم قا
              .                                 كع  تبل مد أةت قيبت  عى  شقبل وكم قا 

,   ةرأم  وكطتبق  وكة ةب   دةر     ما  عى  اةبت وكقط   وكمطعة  ةبع ي تو  ب  -
 مة شت   م وكميب  وكمب  ام ةوك  مل وكةببط   

 :  ةبع وكيتو بد ي ب  اوم وكبةتب   عى شقل م عةل  - 1 – 9

مشييل (   كيً  م عيةل ق يةكم ) بب  ام  م هي  وك معب  م عةل بةتب   
ة ياأ وك معب  يا ل وكقط ي  وكة طبي  ميل وكمييب  ةهية , مْ   89 ةا اتو   توت  
 د , بد مييل م عييةل وكبةتبيي   كييى وكم   ييل يةبيي  م يياا  يافيي  قعييةت بييا وكمبةبعيي

ةب  وكمةوا وكب يق     ما  عى م  ة  وكقط   مد وكي تو بة ا قم  أةري     ميا 
ة يم وكم   يل ب  ييةي ,  عيى اتوي  واةصيي   وكمطعةيي  مييد وكقط ي  وكم  كوي  

ل  د     ييي. أاو  ميييب  مبق ةبقبييي  ب شيييقل م قيييا  ةيييا اتوييي ا وك يييتوت  وك  ابييي  
 شييقبل وكم قييا ة شييت كع ييتوت  ةهييي  وك ييتوت   بيي  ل  ييم  ي بييت قعةتبييا وكمبةبعييبد 
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وكيي ب ص  ا ي  ت  ةي معب   قةبا بمقد أد ب قا  توت  وك قةبا ةبتول ة ةب  
بةقييييل . أي أد قعةتبييييا وكمبةبعييييبد ب مييييل هةيييي  قمييييي ال  ييييتوتي ,  كييييى وكم   ييييل 

 يد وكم قيا وكييي بي م م  ة  وكم   ل  كيى وكمتشيح و ةل  بيث ة صيل وكببيا 
بي ييييي وكببييييا ةوكميييييب  ,  بييييع  ي كميييييب  إلبوكيييي  أي أةييييت كعببييييا  ييييم وكم قييييا 

ك صيعرم   ييد ي ضيرم  ييي ك قطبت  ة صيل  عييى وكببيا ي ك صيي ئص وكمطعةييي  
 .   مد  بث اتو  واةبق   ةوكعبةو  

بي ييي وكم قييا  كييى ة يي    بييث ب  ييا فةوميي  ةييم بتشييح ي كمتشييح وكةيي ةم 
ةم بي ي ي ا يكل , بص  ةر ئبً  مد آة ت وكببا وك  ك  ي  ةب بل ي كميب  ك  ع

أ بيييتًو بييي م ( مْ   85)  كيييى وكم عيييل  بيييث ب قيييل ي كمييي   وكبييي  د  ةيييا وكاتوييي  
 صل وكي تو بد مد م عةل وكبةتبي  وكييي ب ي ا  تقبيب   ةيا ضي ط م ع يل مة يً  

 . ك  عل وكبةتب  

 ييييم   ضييييل  د هييييي  وكطتبقيييي   بيييي  ام ك صييييل وكي تو بةيييي ا وكة  مبيييي  وك
أمي   .  ( α – olefins )إلة ي     Wax Cracakingك معبي   قبيبت وكشيمل 

وك  يبي   رييم  يي ت   ييد مي بةا أة فطيي توا وك قطبيت وكم ع ييل فيا  صييل ةقيي ة  
 % . 06وكمة ج وكي تو بةم  م هي  وكطتبق   كى 

 :  صل وكي تو بة ا ي ب  اوم وكبةتب  وكصعي  -9-2

وكصعي  ك صل وكي تو بة ا ةهم يوا وةهت  ب  ام هي  وكطتبق  وكبةتب  
 :مش ي  كب يق ر  ة  م وك معب  قم  بعم 

بييا ل وكميي بةا أة أي فط يي  بييتوا م  كو ريي   كييى وكم   ييل ي إلضيي     كييى 
 :وكمةوا وك  كب  

 .ةبةً   عى أب ن وكقط   وكم  كو  %  185بةتب  يةبي   -
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ً  ةبةييي%  199يةبيييي  ( قمييييب  ك  بيييا وكقط ييي  ) هقبييي د ة ييي مم  -
 . عى أب ن وكقط   

 .ةبةً   عى أب ن وكقط   %  19ق ةل مب بعم قمةشط يةبي   -

بب د وكم   ل يةوبيط  فميبص  ي توم بميتت  بي  وكمي   ةيم بي م  ةيبيا 
مْ   ةيكيييل  د  شيييقبل  25اتوييي   توت ييي  يةوبيييط   تمةبييي  ا ي ييياةا وكاتوييي  

ميب  مبق ةبقبي   ب يةي وكم   يل أاو . وكم قا ب م  م وكاتو  وك  اب  مد وك يتوت  
كعمبيي  ا   عييى  شييقبل وكم قييا  بييث أد كبييت   وكيياةتود ةق يي    وك يي ط  ييأةبت 

ي يا يكيل بضي  . وك    يل ببي  ت   يةوكم بي    ةةصيا , قيبت  عى وك معبي  
م  يية  وكم   ييل  كييى متشييح اةتوةييم ك صييل وكقط يي  وكم  كويي  مييل وكميييب   ييد 

 . وكم قا 

يت   قطبت ك صل وكقط    يد وكرقبي د بي ي مببج وكقط   وكم  كو   كى       
 85أم  وكم قا  دة  ب عل يةوبيط  وكمي   وكبي  د ي ياةا , وكيي ب  ا وب  اوم  

ةم عةل وكبةتبي  بطيت  أة ببي تا يي ك ي بت  دمْ  ةم ب صل  م   صل  كى ي تو  ب
 .ةوكيعةت  

 :فصل البارافينا  من قطفا  نفطية متوسطة باستخدام حمئ الكبري  

)         بم  بي  وكطت  وكمبي  ام   يم  صيل وكي تو بةي اوب  تضة  
ة ةصيعة  مييد  يي ل هيييو , مييد وكقط ي ا وكة طبيي  وكم  ع يي  ( ميييبي ا  – يتبيا 

,   وابيي  تور ك عييل وكطييت   كييى صيي ةي    عييبص وكقط يي  مييد ق  يي  ييي تو  بةريي
 ض     كى ضتةت    ش بل  عل وك معب ا   ا ض ةط   كب  أة اتو   يتبا 

و ميييت وكييييي بيييياي  كييييى وبييي ر ل قيبيييت  يييم وكط فييي  ةوبيييي  اوم . مة  ضييي  
ةبييةقةم مييد  .ةقيييكل هييات قمبيي  مييد وكيييتو بد أةةيي   وك معبيي  ,  قةبيي ا   كبيي  

  ل هيو وكي ث يطت  اتوب   صل وكي تو بة ا ميد فط ي ا ة طبي  م ةبيط  
 .ةيكل ي ب  اوم  مر وكقيتبا ( وكم بةا  –وكق ب ) 
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 :   مقدمة   -2

)          وكطتبق   عى أد وكي تو بةي ا ة وكي تو بةي ا وك عقبي    ما هي  
 ابم  وك   كب  وكقبمب ئب   م وكشتةط وك  اب  مد وكض ط ةوك توت  ( وكة ةبة ا 

ةقم  ة عم  دد  تقب  قل مد فط  م وكق ب ةوكم بةا ب أكا مد وكي تو بة ا  :
أد وكمتقييييي ا  ةمييييد وكم ييييتةا, ةوكمتقييييي ا و ةكب بةبيييي  ةوكمتقييييي ا وك طتبيييي  

و ةكب بةبيييي  ةوكمتقييييي ا وك طتبيييي       ييييل مييييل  ميييير وكقيتبييييا  ييييم وك ييييتةا 
كييكل  يدد  ضي     مير وكقيتبيا  كيى  عيل .وك  اب  ميد ضي ط ةاتوي   يتوت  

وكقط  يييبد بيييبياي  كيييى  ييياةث     يييل ةوة صييي ل وكقط ييي   كيييى طيييةتبد  عيييةي 
ييي ت   ييد هيية  ( فتبيي   كييى و بييةا ) وكطييةت وكبيي عم ية كييةد فيي  م  . ةبيي عم 

بع  ا و كقبل وكرباتةوبةب  وكة  و   د     ل  مر وكقيتبا مل وكمتقي ا 
ر بييييع ةةب  ة  ويييي   ييييد     ييييل وكمتقييييي ا وك طتبيييي  مييييل   مييييأة , و ةكب بةبيييي  

      : مر وكقيتبا ةوك     ا وك  كم  ةضح يكل 

  > C = C <   + H2SO4                          >  CH – C  <    

                                                                            | 

                                                                       OSO3H        

 

 ييم كييم      ييل مييل أميي  وكطييةت وك عييةي  ريية  ييي ت   ييد وكي تو بةيي ا ةوكمتقييي ا وك
 مر وكقيتبا ةبقةد كةد وكطةت    ح أقةت مد كةد وكقط   وكم صةل  ةر  

. 
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 : طريقة العمل  - 2

) ي مير وكقيتبيا ك  يت  بمةبي    ب م  عط وكقط ي  وكميتوا  صيل يي تو  بةري
ةيم   يتل ( بةا بي م   ابياه   ي ل وكاتوبي  وك معبي  وك يم بيةوتبر   بمي  ي يا 

 .  بث ب صل وكمببج  كى طةتبد , ب  وك عط  ك تفا   ت  بمة

بي يييي وكطيييةت وك عيييةي ك ويييت   عبييي   معبييي   بيييل يوا  مييين  متو يييل 
 .كو ع  ص ك ً  ك ب  اوم 

 : مت ع  وك بل و ةكى - أ

وك بل ي كم   ةيكل مد أول  بوك  آة ت  مر وكقيتبيا ةيم وك تفبيا  بيث 
, ي كمي    طةت  عةي هة  يي ت   يد وكي تو بةي ا وكم بيةك , بة صل  كى طةتبد 

 .ةطةت ب عم هة  ي ت   د م   وك بل 

أمي  وكطيةت , بي ي وكطةت وك عةي  كى وكمت ع  وكة ةب  مد وك ببل 
وكبيي عم  بي ييي  كييى متفييا ةييم  كييى ة ييا  م  كويي  كو عيي  صيي ك ً  كعصييتا  ييم 

 .وكمو تي 

 : مت ع  وك بل وكة ةب  -  

 بيل يمي  وا  بل وكي تو بة ا وكم صيةك  ميد وكمت عي  يي  ةكى ك معبي  وك
 :وكصةابةم ةيكل كرا بد 

 أهمر   بوك  وكمتقي ا وكقيتب ب  وك م فا  ةوا  م وكقط   ةمد - 1
                     :    وكمتقي  ة ا قم  بعم 

  SH    =   R – SNa  +  H2O  يNa OH  +  R 
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: بوك  آة ت  مر وكقيتبا وكم يقب    -  2             

 تو بةي ا يمي  وا وكصيةابةم ك  يت  بمةبي  ةيم وك تفبيا ة  م وك معبي  ي عيط وكي
, وكطيييةت وك عيييةي هييية  يييي ت   يييد وكي تو بةييي ا وكم بيييةك  , ك  صيييل  كيييى طيييةتبد 

ةييم بي ييي وكطييةت وك عييةي . ةوكطييةت وكبيي عم هيية ةيي  ج ك بييبل يميي  وا وكصييةابةم 
 كى مت ع  وك بل وكة كة  ةوكطةت وكب عم بي ي  كيى متفيا ةيم كة يا  م  كوي  ميد 

 .صت    م وكمو تي أول 

 : مت ع  وك بل وكة كة   -       

 بل وكي تو بة ا وكة  و  مد وكمت ع  وكب يق  ي كمي   ميد أويل  بوكي  آةي ت 
ة ي م وك معبي  ي عيط وكي تو بةي ا وكة  وي  ميد وكمت عي  وكة ةبي  . م  وا وكصةابةم 

, وي يي  ي كميي   ةييم وك تفبييا كبة صييل  كييى طييةتبد وكطييةت وك عييةي كمت عيي  وك بييل وكت 
ةوكطيةت وكبيي عم بي يي  كييى متفيا ةييم بي يي كعم  كويي  كو عي  صيي ك ً  كعصيتا  ييم 

 .وكمو تي 

 :    مت ع  وك بل وكتوي    - ا

 بل وكي تو بة ا وكة  و  مد وكمت عي  وكة كةي  يم عيةل هبيةقعةتبيا 
وكصيييةابةم ةيكيييل ميييد أويييل فصيييت وكعيييةد ةوكتوئ ييي  ةقييييكل كعييي  عص ميييد آةييي ت 

 : د ةواا  ب  وك    ل وك  كم  وكمتقي ا و ةكب بةب 

|        |                   

C = C <   + NaOCl                     – C – C – > 

|        |                   

OCl                  Na 
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ةوك معب     ق  ي عط وكي تو بد وكة  ج مد وكمت ع  وكة كة  يم عةل 
بيييا كبة صيييل  كيييى طيييةتبد وكطيييةت وك عيييةي هييية ةيييم وك تف. هبيةقعةتبيييا وكصيييةابةم 

ةوكطةت وكبي عم ,  وكي تو بة ا وكم بةك  ةوك م  ي ي  كى مت ع  وك بل وك  مب  
هييية ةييي  ج وك بيييبل  بيييث بي يييي  كييييى متفيييا ةيييم بي يييي كعم  كوييي  كو عييي  صيييي ك ً  

 .كعصتا  م وكمو تي 

 :  مت ع  وك بل وك  مب   -  هي

مت ع  وكتوي   ي كمي   ميد أويل  بوكي  آةي ت  بل وكي تو بة ا وكة  و  مد وك      
ةوك معبييي   يي م ي عيييط وكي تو بةيي ا وكة  وييي  مييد وكمت عييي  . هبيةقعةتبييا وكصييةابةم 

وكطيةت وك عيةي هية وكي تو بةي ا , وكتوي   ي كمي   ةيم وك تفبيا كبة صيل  كيى طيةتبد 
ةوكطةت وكب عم هة ة  ج وك ببل  بث بي يي  كيى متفيا ,  وكص ك   ك ب  اوم 

 . ي كعم  كو  كو ع  ص ك ً  كعصتا  م وكمو تي ةم بي 

ةبويات يةي  وكم   يي  أةي  يريي  وكطتبقيي  ا ةبي طبل أد ة صيل وكي تو بةيي ا     
وكمب قبم   قط قمي   يم طتبقي  وكبةتبي  ةكقيد هةي  ة صيل وكي تو بةي ا وكمبي قبم  

ةكريييو وكمييببج مييد وكي تو بةيي ا  طيبقيي ا صيية  ب   ابييا   . ةوك عقبيي  ةوكم  ت يي  
 . و ل طتبق  وك صل ي مر وكقيتبا وابت  ي ك طيب  

 ا و كقبيييل قيتب يييأمييي  ي كةبيييي  كعييييةوفم وكة  وييي   يييد وك    يييل ةوك يييم هيييم     
ر وكبيييع ةةب   عرييي   طيبقييي ا صييية  ب    ميييةو ( وك  مضيييب  ) وكرباتةوبةبييي  

 . ابا  بةا ةأ م  عى يقته  ا قً  
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 :   لدراسة المخبريةو  - 9

  :   وكم  يت  و ةكىوكقط  - 1 – 9

وكم يييا ك بييي ر ل  يييم و بيييةو  ( وكقييي ب) غ ميييد وكقبتةبيييبد 199أ يييية       
/ غ  91809مْ  ةفبي ن قة   ي  ةق ةيا  98ةفمة  يقب ن اتو  ةمبض   ق ةا 

ةقة   ييي  ( ةبد / ةبد %  )  08ةوبييي  امة   مييير قيتبيييا  تقبيييب  .  9بيييم 
 .  9بم / غ  1184

   ابا  تقبب  مر وكقيتبا وك بم كع معب  : ها ر   :  وك وتي  و ةكى *

مد  مر وكقيتبيا ةهيم وكقمبي  وك بمي  كع    يل ميل  9بم  28أ ية         
 69ةةي ةيي  بمييد وك عييط , غ قبتةبييبد كيية ق ةييا قعريي  متقييي ا أةكب بةبيي   199

 : وك  كم (  1) افبق   ق ةا وكة  ئج  ب  وكواةل تفم 

         وم وكق ب تفم وك بة 
 9بم 

 تقبب  مر 
 %وكقيتبا 

 وم وكيتو بد 
 9وكم صةل بم 

1 199 08 82 
2 199 09 84 
9 199 89 88 
4 199 89 09 
5 199 69 02 
6 199 59 02 
8 199 49 02 

 ( 1) واةل تفم 

%  08ةي ك  كم ب يبد كة  مد   ل هي  وك وتي  أة   ةا وب  اوم  تقبب      
مقييييد كةييي  أد ة صييييل أقييييت قمبيييي  مييييد ميييد  ميييير وكقيتبيييا ب( ةبد / ةبد ) 

 ( .وكمتقي ا و ةكب بةب  ةوكمتقي ا وك طتب  ) وكمتقي ا  بت وكمشي   
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  ابيييييا أ ضيييييل بميييييد كع عيييييط ميييييد أويييييل : هيييييا ر  :  وك وتيييييي  وكة ةبييييي  *
 .وك صةل  عى أقيت  وم مد وكي تو بد وكم صةل 

ب ة ييم قييل  بةيي  قيي د  وييم وكقيي ,  ييم اتوبيي  وك وتييي   عييى  شييت   بةيي ا     
)      % 08 تقبيب    9بم  15ة وم  مر وكقيتبا  9بم  199وكمب  ام 

 :وك  كم (  2)  ق ةا وكة  ج قم  هة ميبد  م وكواةل تفم ( ةبد / ةبد 

تفم 
 وك بة 

 وم 
وكق ب 
  9بم 

 وم 
 مر 
وكقيتبا 
 9بم 

 وم 
وكيتو بد 
وكم صةل 

  9بم 

بمد 
وك عط 
 افبق  

وكقة              
  9بم / غ 

اتو  
كةمبر و

 مْ  

1 199 15 02 19 91888 98 
2 199 15 80 15 91888 98 
9 199 15 88 29 91888 90 
4 199 15 86 25 91888 49 
5 199 15 84 99 91888 49 
6 199 15 89 45 91885 41 
8 199 15 89 69 91885 41 
8 199 15 89 85 91885 41 
0 199 15 89 09 91885 41 
19 199 15 89 195 9.885 41 

ميد  ي ل هيي  وك وتيي  ة  ي  أد  ويم وكيي تو بد وكم صيةل  ةيا بميد        
كييييييكل بييييية  ما  يييييم  . فيييييا ةييييييا. . . افبقييييي   85ة  69افبقييييي  ة 45  تبيييييل 

افبق  ةة    أبضً  مد  ي ل هيي  وك وتيي   69وك و ت  وك  ق  بمد وك عط 
  :أد 

بميد وك عيط ةق ةيا أفيل  قة     وكيتو بد وكم صةل  وباواا مل بب ا  - 1    
                   . وكماتةن مد قة     مد وكق ب
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اتويييي  ةمييييبر وكييييي تو بد وكم صييييةل وباواا مييييل ببيييي ا  بمييييد  - 2           
 .وك عط ةوباواا  د اتو  ةمبر كعق ب  

  ابا أ ضل  وم مد  مير وكقيتبيا : ها ر   :  وك وتي  وكة كة   *      
ةبقييةم ي صييل أقيييت قمبيي  مييد وكمتقييي ا ( ةبد  /ةبد % )  08ية وك تقبييب 

 .ي   ةوكمةوةا   م  بة  وكق ب ش بت وكم

 مييا اتوبيي  وك وتييي   عييى بيييل  بةيي ا ةقيي د  وييم وكقيي ب وكمبيي  ام  ييم      
 ق ةيا وكة ي ئج  بي  . افبقي   69ةبمد  عط قيل  بةي   9بم  199قل  بة  

 : وك  كم (  9) وكواةل تفم 

تفم 
 وك بة 

 وم 
وكق ب 
  9بم 

 وم 
 مر 
وكقيتبا  

 9بم 

 وم 
وكيتو بد 
  وكم صةل 

  9بم 

 وم 
وكيةوفم    

  9بم 

           وكقة   
  9بم / غ 

اتو  
وكةمبر  

 م ْ 

1 199 19 85 22 91888 90 
2 199 15 89 20 91886 49 
9 199 29 82 92 91885 41 
4 199 25 82 41 91885 41 
5 199 99 82 44 91885 41 
6 199 95 82 59 91885 41 
8 199 49 82 55 91885 41 

 ( 9) واةل تفم 

ة  ييي  ميييد هيييي  وك وتيييي  أد قمبييي  وكيييي تو بد وكم صيييةل فيييا ةييييا  ةيييا 
ميييل , مييد  مييير وكقيتبييا ةأقةييت  9بييم  29 ةييا وبييي  اوم  9بييم  82وك وييم 
 . ق ب  9بم  199
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 : وبالتالي نالحظ من خالل التجارب الثالث ما يلي 

 ( .ةبد / ةبد % )  08قيتبا  تقبب  بو  أد ةب  ام  مر   -1
 .افبق   69بمد وك عط   -2

 .مد  وم وكق ب    وم ً %   29 وم  مر وكقيتبا وك بم   -9

ي ييا وكقبيي م يييدوتو  وا  ييي توا وك بميي  مييد أوييل و  بيي ت وكشييتةط وكوبييا        
فمة  ي معب   بل كري  وكي تو بة ا كو عر  . ك صل وكي تو بة ا مد فط   وكق ب 

ةي ك يييي كم فمةيييي  ي  ابييييا أ ويييي م وكمييييةوا وك بميييي  كع بييييبل ,   ك بيييي  اوم صيييي ك 
 .ةقمب  ر  ةقم  ة عم  دد  معب  وك ببل   أكا مد  من متو ل 

 بييل وكي تو بةيي ا ي كميي   ةوكريياا مييد هيييو وك بييل هيية :  وكمت عيي  و ةكييى     
 بث ةواة  أد وب  اوم  وم . بوك  م  فا ب ع  مد  مر وكقيتبا ي كيتو بد 

ةفيييا  ةصيييعة  كريييي  , ميييد وكمييي   ببييي ةي ةصيييا  ويييم وكييييتو بد وكم بيييةل قييي ا 
ةفمة   9بم  199وكةبي  يدوتو   بل ك ا   بة ا مد وكيتو بد  وم قل  بة  

ي بييل قييل  بةيي  يةبييي  م  ع يي  مييد وكميي    قييا ا  ةيي  مييد  يي ل وك صييل أد 
. ميد وكمي    9بيم  59وكطةت وكم ئم وكم صةل ق د شي  ش  ا  ةا وبي  اوم 
افبقيي  قيي ا ة بمييد  99أميي  بمييد وك عييط ي كميي    قييا ةويياة  أد بمييد  عييط بيعييغ 

 .  تفبا بيعغ أتيل ب   ا 

 بييل وكي تو بةيي ا وكة  ويي   ييد وكمت عيي  و ةكييى يميي  وا : وكمت عيي  وكة ةبيي       
فمةيي  , أميي   ييد ميي  وا وكصييةابةم وكمبيي  ام    NaOH 1 Nوكصييةابةم 

 9بيم  4  بي رعقا وكم ي بت    N 1ةابةم ييدوتو  م ي بت  كعييتو بد يمي  وا وكصي
 9بيم  6ةي ك  كم وب  امة   وم فات  . مد وكيتو بد  9بم  199مة  مد أول 

أمي   يد , هي  وكبب ا  ميد أويل  بوكي  وكمتقيي ا وكقيتب بي   9بم  199مد أول 
 .ب   ا  4افبق  كع عط ة تفبا وك عبط ق د  99 اما  وك عط  ق ة
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بيييل وكي تو بةييي ا وكة  وييي   يييد وكمت عييي  وكة ةبييي  ي كمييي    : وكمت عييي  وكة كةييي       
ةيكييل مييد أوييل  بوكيي  ميي  فييا بيقييى   كقييً  مييد ميي  وا وكصييةابةم ييي كيتو بد ةفييا 

افبقييي   99 وميييً  ميييد وك بةييي  مييي   ةبميييد وك عيييط وكمبييي  ام %  59وبييي  امة  
 .ب   ا  4ةبمد  تفبا وك عبط 

وكمت ع  وكة كة  هبيةقعةتبيا   بل وكي تو بة ا وكة  و   د: وكمت ع  وكتوي       
بوك  توئ   وكيتو بد %  6وكصةابةم  تقبب    . قعةت    ل مد أول فصت كةد ةو 

ةميييد أويييل   ابيييا  ويييم هبيةقعةتبيييا وكصيييةابةم وكييي بم كع بيييل  قيييا أوتبةييي     
 :وك وتي  وك  كب  

تفم 
 وك بة 

وكيتو بد 
  9وكم  كج بم 

 NaOCl 

  وكمض ا 
  9بم 

كةد 
وكيتو بد 
  وكة  ج

توئ   وكيتو بد 
 وكة  ج 

 توئ     ب    ش  ا  5 199 1
   ب   واًو  = 19 199 2
9 199 15 = = 
4 199 29 = = 
5 199 25 = = 

ميييد %  19ةميييد  ييي ل هيييي  وك وتيييي  ة  ييي  أد وبييي  اوم  ويييم بيعيييغ       
 99ةفيييا قيي د بميييد وك عيييط ,  وييم وكييييتو بد قيي ا إلبوكييي  كيييةد ةتوئ يي  وكييييتو بد 

 .ب   ا ق د وبا قيكل  4 تفبا كما  وكة , ا افبق  ق 

 بييل وكي تو بةيي ا وكة  ويي   ييد وكمت عيي  وكتوي يي  ي كميي   :  وكمت عيي  وك  مبيي     
قيييكل قيي د  وييم وكميي   . إلبوكيي  آةيي ت هبيةقعةتبييا وكصييةابةم وك  كقيي  ييي كيتو بد 
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افبقيي   99 ومييً  ميد وك بةيي  بق يم  ةبمييد وك عيط وكمبيي  ام %  59وكمبي  ام 
 . ب   ا  4فبا وك عبط ةبمد  ت 

ةي ا ةر ب   معب  وك بل أ يية   بةي  ميد وكييتو بد وكةي  ج ةفمةي  يدضي          
ا  ةيي  , وكييتةم  كييى هيي  وك بةيي  يةويةا ميييب    ميل هيية توييل قعييةت وكقتييةد 

مد   ل هيو وك    ل أة  كم ب  بت كةد وكم عةل ةي ك  كم ةب ة ج أة  ا بةوا 
قييييكل أ يييية   بةييي  أ يييت  ميييد وكييييتو بد ةأضييي ة   كبرييي   .أةكب بةييي ا  يييم وك بةييي  

 ميير وكقيتبييا     ةيي   ييام  شييقل أي توبيي  ةهيييو اكبييل  عييى  ييام ةوييةا 
 .أي متقي ا  طتب  

 : القطفة المختبرة الثانية  - 0 – 2

ميييد وكمييي بةا وكم يييا ك بييي ر ل  يييم و بيييةو  ةفمةييي    9بيييم 199أ يييية       
 9بيم / غ  91851ق ةيا  بي ن قة   ي  مْ  ةف 52يقب ن اتو  ةمبض   ق ةيا 

 22 ديو  تضة  أد فط   وكمي بةا هيم متقيي ا أةكب بةبي    دةةي  ة  ي    كيى . 
بييم / غ  1184ةقة   يي  ( ةبد / ةبد %  )  08 ميير قيتبييا  تقبييب   9 بييم

 .. مد وكقط   9بم  199كع    ل مل    9

 وك وتي  و ةكى : 

 .م كع    ل مل وكم بةا    ابا  تقبب  مر وكقيتبا وك ب : ها ر    

مييد  مير وكقيتبييا ةهييم وكقمبي  وك بميي  كع    ييل مييل  9بييم  22أ يية        
م بةا ةمااة ه   كى  توقبب م  ع   ةفمة  ي  ضبت بي    توقبب   9بم  199

افبقيي   69م  ع يي  مييد  ميير وكقيتبييا ة عطة هيي  مييل وكميي بةا يييبمد  عييط  
 :وك  كم (  4)     ق ةا وكة  ئج  ب  وكواةل تفم 
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تفم 
 وك بة  

 وم 
وكم بةا  بم 

9 

 تقبب  مر 
ةبد / وكقيتبا ةبد 
% 

 وم وكيتو بد 
  9وكم صةل بم 

1 199 08 85 
2 199 09 88 
9 199 89 89 
4 199 89 89 
5 199 69 85 
6 199 59 88 
8 199 49 01 

 ( 4) واةل تفم 

)       %  08 تقبب ب يبد كة  مد   ل هي  وكة  ئج  أة   ةا وب  اوم      
مييييد  مييييير وكقيتبيييييا بمقيييييد كةيييي  أد ة صيييييل أقييييييت قمبييييي  ميييييد ( ةبد / ةبد 

    ( . وكمتقي ا و ةكب بةب  ةوكمتقي ا وك طتب  ) وكمتقي ا  بت وكمشي   

 08كيييكل بييةا ةبيي  ام  ييم وك ويي ت  وك  قيي   ميير قيتبييا  تقبييب         
 ( .ةبد / ةبد % ) 

  وك وتي  وكة ةب : 

بييا أ ضييل بمييد كع عييط مييد أوييل وك صييةل  عييى أقيييت  وييم مييد   ا: هييا ر   
 .وكيتو بد وكم صةل 

ة ييييم قييييل  بةيييي  قيييي د  وييييم ,  ييييم اتوبيييي  وك وتييييي   عييييى ةميييي ةم  بةيييي ا      
 08 تقبيب    9بيم  15ة وم  مير وكقيتبيا  9بم  199وكم بةا وكمب  ام 

 وك ي كم(  5)  ق ةا وكة  ج قم  هة ميبد  يم وكوياةل تفيم ( ةبد / ةبد % ) 
: 
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تفم 
 وك بة 

 وم 
وكم بةا 

  9بم 

 وم 
 مر 
وكقيتبا 
 9بم 

 وم 
وكيتو بد 
وكم صةل 

  9بم 

بمد 
وك عط 
 افبق  

وكقة    غ 
  9بم / 

اتو  
وكةمبر 
 مْ  

1 199 15 09 19 91840 59 
2 199 15 88 15 91848 54 
9 199 15 85 29 91846 54 
4 199 15 81 25 91849 56 
5 199 15 80 99 91841 58 
6 199 15 86 45 91849 50 
8 199 15 86 69 91849 50 
8 199 15 86 85 91849 50 

 ( 5) واةل تفم 

مد   ل هيي  وكة ي ئج  ة  ي  أد  ويم وكيي تو بد وكم صيةل  يم وك بةي ا           
ةيميييي  أد بمييييد   تبييييل هييييي   9بييييم  86فييييا ةيييييا  ةييييا (  8 – 8 – 6) تفييييم 

كيييييكل بيييية  ما  ييييم . افبقيييي   85ة  69افبقيييي  ة 45وك بةيييي ا فييييا  ييييتوة  يييييبد 
افبق  ةة    أبضً  مد   ل هي  وك وتيي   69وك و ت  وك  ق  بمد وك عط 

 :أد 

ق ةا أفل مد قة    وكمي بةا ( وكي تو بد وكم صةل ) قة    وك بة ا  -1     
وكمبييي  ام  يييم  معبييي  وك صيييل ةب  ييي  أبضيييً  أد واة  ييي ر وباوا ميييل ببييي ا  

 . بمد وك عط 

اتو  ةمبر وكي تو بد وكم صةل وباواا مل بب ا  بمد وك عط ةق ةيا  - 2      
  اتو  وكةمبر أ عى مد اتو  ةمبر وكم بةا وكمب  ام   م وك معب 
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 :  وك وتي  وكة كة * 

% )  08  ابا أ ضل  وم ميد  مير وكقيتبيا ية وك تقبيب : ها ر  
   ةوكمةويةا  يشةبقةم ي صل أقيت قمب  مد وكمتقي ا  بت وكم( ةبد / ةبد 

  . م  بة  وكم بةا 

 مييا وكاتوبيي   عييى بيييل  بةيي ا ةقيي د  وييم وكقيي ب وكمبيي  ام  ييم قييل 
ةوبي  امة   يم قيل  بةي  . افبقي   69ةبمد  عيط قيل  بةي   9بم  199 بة  

(  6)  ق ةيا وكة ي ئج  بي  وكوياةل تفيم .  وم م  بيت ميد  مير وكقيتبيا 
 : وك  كم 

تفم 
 وك بة 

وكم بةا  
 9بم 

 مر 
تبا  وكقي

 9بم 

وكيتو بد 
وكم صةل 

 9بم 

وكيةوفم    
 9بم 

وكقة         
 9بم / غ 

اتو  
وكةمبر    

 م ْ 
1 199 19 81 26 91859 58 
2 199 15 86 98 91840 50 
9 199 29 84 42 91898 61 
4 199 25 84 48 91898 61 
5 199 99 84 52 91898 61 
6 199 95 84 58 91898 61 
8 199 49 84 62 9.38. 61 

 ( 6) واةل تفم 

)     ة    مد هي  وك وتي  أد  وم وكي تو بد وكم صةل مد وك بةي ا 
 9بييم  29 ةييا وبيي  اوم  9بييم  84فييا ةيييا  ةييا وك وييم (  6 – 5 – 4 – 9

م بةا كيكل بةا  9بم  199مة  مل  9بم  49مد  مر وكقيتبا ة  ى 
ل وكي تو بةي ا  يم  قةد وكةبيي  وكم  ميا  ك مير وكقيتبيا وكمبي  ام   يم  صي

 .  ومً  مد  وم وكم بةا  %  29وكم بةا هم 
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ةي ك  كم ة    مد   ل وك و ت  وكة ث وك م أوتبة ه   عى فط   
   :وكم بةا ة    أة   ةا  طيب  وك معب  بو  أد ةأ ي وكمق ابت وك  كب   

 2 .    (ةبد / ةبد % )  08بو  أد ةب  ام  مر قيتبا  تقبب    - 1
.                                                افبق   69وك عط  بمد -
 .مد  وم وكم بةا     وم ً %   29 وم  مر وكقيتبا وك بم  - 9

ي ا وكقب م يدوتو  وا  يي توا وك بمي  ميد أويل و  بي ت وكشيتةط وكوبيا  
  دد  معبي  وك بيل هةي  مشي ير   م مي ً . ك صل وكي تو بة ا مد فط   وكم بةا 

 ريم هةي  أبضيً    يأكا . ك معب   بيل وكي تو بةي ا وكم صيةك  ميد فط ي  وكقي ب 
 : مد  من متو ل 

 بييييل وكي تو بةيييي ا ي كميييي    وييييم مييييد وكميييي   ببيييي ةي :  وكمت عيييي  و ةكييييى
أمي  بميد  عيط وكيي تو بد ي كمي    قيا ةوياة  أد بميد  عيط . ةصا  وم وكقط ي 

 .    افبق 69×  4افبق  ق ا ة بمد  تفبا بيعغ  99بيعغ 

 بييل وكي تو بةيي ا وكة  ويي   ييد وكمت عيي  و ةكييى يميي  وا : وكمت عيي  وكة ةبيي  
فمةي  ييدوتو  , أم   د مي  وا وكصيةابةم وكمبي  ام    NaOH 1 Nوكصةابةم 

 199  ب رعقا وكم  بت  مة  مد أويل   N 1م  بت  كعيتو بد يم  وا وكصةابةم 
أميي   ييد مييا  وك عييط .  مييد  وييم وكيييتو بد%  8مييد وكيييتو بد  ومييً  ةفييات   9بييم 

   . ب   ا  4افبق  كع عط ة تفبا وك عبط ق د   99ةوك تفبا  ق د 

 بييل وكي تو بةيي ا وكة  ويي   ييد وكمت عيي  وكة ةبيي  : وكمت عيي  وكة كةيي  
ي كم   ةيكل مد أول  بوكي  مي  فيا بيقيى   كقيً  ميد مي  وا وكصيةابةم يي كيتو بد 

افبقي   99وك عط وكمب  ام  ومً  مد وك بة  م   ةبمد %  59ةفا وب  امة  
 .ب   ا  4ةبمد  تفبا وك عبط 
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 بيييييل وكي تو بةييييي ا وكة  وييييي   يييييد وكمت عييييي  وكة كةييييي  : وكمت عييييي  وكتوي ييييي  
بوكيي  %  6ربيةقعةتبييا وكصييةابةم  تقبييب  ي قعييةت   يي ل مييد أوييل فصييت كييةد ةو 

  . توئ   وكيتو بد 

مييد  وييم وكيييتو بد %  19 وييم هبيةقعةتبييا وكصييةابةم وكمبيي  ام بيعييغ 
, افبقيي  قيي ا  99ةفييا قيي د بمييد وك عييط ,  ا إلبوكيي  كييةد ةتوئ يي  وكيييتو بد قيي

 .ب   ا ق د وبا قيكل  4ة تفبا وك عبط كما  

 بييييل وكي تو بةيييي ا وكة  ويييي   ييييد وكمت عيييي  وكتوي يييي  :  وكمت عيييي  وك  مبيييي 
قيييكل قيي د  وييم . ي كميي   إلبوكيي  آةيي ت هبيةقعةتبييا وكصييةابةم وك  كقيي  ييي كيتو بد 

 99 وميً  ميد وك بةي  بق يم  ةبميد وك عيط وكمبي  ام %  59وكم   وكمبي  ام 
 . ب   ا  4افبق  ةبمد  تفبا وك عبط 

ةي ا ةر ب   معب  وك بل أ ية   بة  مد وكييتو بد وكةي  ج ةفمةي  يدضي    
وكيييتةم  كييى هييي  وك بةيي  يةوييةا ميييب    مييل هيية تويييل قعييةت وكقتيييةد  ا  ةيي  

م عييةل ةي ك يي كم ةبيي ة ج أةيي  ا مييد  يي ل هيييو وك    ييل أةيي  كييم ب  بييت كييةد وك
قيييكل أ ييية   بةيي  أ ييت  مييد وكييي تو بد ةأضيي ة  . بةوييا أةكب بةيي ا  ييم وك بةيي  

 كبريي   ميير وكقيتبييا     ةيي   ييام  شييقل أي توبيي  ةهيييو اكبييل  عييى  ييام 
 .ةوةا أي متقي ا  طتب  
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 : االستنتاج العام

 مييير  ة  ييي  أةييي  يببييي ا   تقبيييب(  4 – 1) ميييد وكوييياةكبد تفيييم  - 1
وكقيتبييا  ييباوا قمبيي  وكمتقييي ا  بييت وكمشييي   وكم صييةك  ةي ك يي كم ببيي ا  ةقيي ة  

 . وكي تو بة ا وكم صةك  

أةيي  يببيي ا  قمبيي   ميير (  6 – 9) ةا  ةيي  مييد وكويياةكبد تفييم  - 2
وكقيتبا  باوا قمب  وكمتقي ا  بت وكمشي   وكم صةك  ة باوا ةق ة  وكي تو بة ا 

طعقيي   رييم  صييل  كييى فبميي  م بةيي   ةيييا ي يياه  ةكقييد هييي  وكببيي ا  كببييا م, 
ةهييييي  . قمبيييي  وكي تو بةيييي ا وكم صييييةك  مرميييي  وباواا قمبيييي  وك ميييير وكمضيييي    

وكقمبيييي  مييييد وك ميييير    عييييا  بيييي  مصييييات وكيييية ط وكم صييييةل  ةيييي  وكقط يييي  
ةهم وكةوو  وبي  م كر   ةيام  ةتبيا وك صيةل  عيى ييتو بد , وكة طب  وكم  كو  
 .ةقم مد وكقط   

ا  ةييي  أةييي  يببييي ا  بميييد وك عيييط  (  5 – 2) ةكبد تفيييم ةميييد وكويييا - 9
 باوا قمب  وكمتقي ا  بت وكمشي   وكم صةك  ةكقد هيي  وكببي ا  كببيا مطعقي  
 ريييم  صيييل  كيييى فبمييي  م بةييي   ةييييا ي ييياه  قمبييي  وكي تو بةييي ا وكم صيييةك  مرمييي  

 . وباوا بمد وك عط 

ةك  ةمييد  يي ل وكة يي ئج ةييت  أد اتويي  ةمييبر وكي تو بةيي ا وكم صيي - 4
ةيكييل ب ييةا  كييى اتويي  , أقيييت مييد اتويي  ةمييبر وكقط يي ا وكم صييةك   ةريي   

 . عب د و ةكب بة ا ة وك طتب ا أ  ر مد وكي تو بة ا 

وكمبييي قبم  : وبييي ط ة  يريييي  وكطتبقييي   صيييل وكي تو بةييي ا يأةةو رييي   - 5
 .وك طتب ا ة  اةوكم  ت    ةوك عقب   د و ةكب بة 
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 :ن نجمل محاسن     الطريقة بما يلي ومن خالل     الدراسة يمكن أ  

 .أةر  يببط  ة بت م قا  مد  بث وك طيب  وكصة  م  - 1

أةر    م  م وكشتةط وك  اب  مد وك توت  ةوكض ط ةأةري  ا    ي    كيى  - 2
 .ط ف  قم  هة وك  ل  م وكطت  و  ت  

 .فعبع  وك ق كبا  - 9    

   يييت ميي ا  أب بييب   ييم صيية    وكي تو بةيي ا وكم صييةك  يرييي  وكطتبقيي   - 4   
ة يم صية    ببيةا , ةقمي ا  ميبيي  كعميبياوا وك شيتب   ,ببةا وكتل بتو بي  

 .وك بل ةوكةببج 

)         طم مببج ميد وكي تو بةي ا : أم  بعيب  هي  وكطتبق  هم أةر  
ةوك يييييم ا بصيييييعح وبييييي  اومر   يييييم صييييية    (  عقبييييي   –م  ت ييييي   –مبييييي قبم  

ا وك  كب  مةً   ا ي ا  ضة ر  كم  كو ا أ يت  و  م ر وكابم  ةوكق ةا
 .ك صعر   د ي ضر   
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 : الوحدة الصناعية المنف ة  - 2

مييييد  يييي ل وكاتوبيييي  وك معبيييي  وك ييييم أوتبة هيييي   عييييى فط  ييييم وكقيييي ب 
ةوكمييي بةا فمةييي  يصيييةل ة يييا  صييي بت  ك صيييل وكي تو بةييي ا ميييد فط ييي  وكقييي ب أة 

 :  وكم بةا ةهم ميك   مد و فب م وك  كب

كب يييت قييي ب أة مييي بةا  يييم وكةويييي   5999ب بيييل كيييي / وك ييي ط / وكم   يييل  –أ 
 .وكةو ا  

 . بود وكيةوفم   -  

 .مض   كةقل وكي تو بد  كى أة ب  وك  يئ   –  

 . بود وكم    –ا 

 . بود م عةل م  وا وكصةابةم  -هي 

 . بود م عةل هبيةقعةتبا وكصةابةم  –ة 

 .ل كم  كو ر  فيل طت ر   بود  تفبا كةةو ج وك بب –ب 

م   ياو  يبود ,  عمً  يأد ق مل هي  وكم اوا صة ا مد وكب  ةعن ب بل 
 .م عةل هبيةقعةتبا وكصةابةم  رة مد وكيةكم  ب بعد 
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 أ م الصناعا  القائمة على البارافينا  - أ

 : ( ةوكببا وكصب م وكببا وكش ةي  )ببةا وكتل وكبتو ب   صة    - 1

( %  05 – 09) ةي هييية ميييببج ميكيييا ميييد ببيييا يتو بةيييم وكشييي  وكيييتل ببييا 
ببيي  ام قميبييا  شييتي  ييم وكبتو يي  ةبييتل ( %  19 – 5) ةميي ا  مبيي  عي  

 –كمق     وك شتوا وكقشيتب  ,  عى وك ابا مد و شو ت أةة   وكيب ا وكش ةي 
ي يييير بتفيييي ا  تشيييي ب  و وة يييي  يوا وكيبيييي ا  –يييييبر وك شييييتوا  –وك عييييم 
. وك شيييتوا ةيبةضييير   ب ميييل  عيييى ف عرييي   دة يييب بيييث بييييب  قييي ت , وكشييي ةي 

 – 05+ ) ببيييا ( %  5 – 2) ةببيييا وكيييتل وكشييي ةي ببييي  مل  ييي ا  يةبيييي  
أمييييي   يو أضيييييبا  كيييييى مييييي ا  وابييييي       يييييا  وكميبييييياوا . مييييي   ( %  08

 .وك شتب  أة وك طتب  و  ت    ةائي ببمى ي كببا وكش ةي وكما م 

)       كيا ميد ببيا يتو بةيموكصب م هة أبضً  ميببج مي  وكتل بباة     
ببي  ام قميبيا  شيتي  يم ( %  19 – 5) ةم ا  مب  عي  ( %  05 – 09

بب ةد ةوك مضب ا كوكبتو   ةبتل  عى وك ابا مد و شو ت اوئم  وك ضت  ق 
(  5 – 2) ةهة ببي  مل أبضيً   ي ا  يةبيي  . ضر ة كمق     وك شتوا ة يب, 

ا  كيييى مييي ا  وابييي     أمييي   يو أضيييب.مييي   ( %  08 – 05+ ) ببيييا % 
  ييا  وكميبيياوا وك شييتب  أة وك طتبيي  و  ييت    ةائييي ببييمى ي كببييا وكصييب م 

 .وكما م 

 :  أقبا  وكي تو بة ا وك  كب  إلة    و  م ر وكابم  - 2
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ر   مييييمييييل أد وكببييييةا ةوكمييييةوا وكابييييم     يييييت مييييد أهييييم مصيييي ات و 
ر مييد أقبييا    ميييدة يي   هييي  و /  1055/ وكابييم   دةيي  فييا ييياأ مةييي  يي م 

مْ  يييي كرةو  يةويييةا  29وكي تو بةييي ا وكة  مبييي  وك يييم  ببيييا اتوييي  وةصييير ته   يييد 
مْ   بيث (  199 – 129)  ةيا اتوي   يتوت  ( وكمة ةبب   توابب ) ةببط هة

 ي يي وكةيةو ج . بمتت وكرةو  ي ب ت م  قن ميل وكي تو بةي ا  يم أتييل م ي   ا 
ةييم ب يي كج وكةيي  ج يم عييةل . صييبت  ي يياه  كع بييبل ي كميي   إلبوكيي  و  ميي ر وكق

مْ  ةيكيييل يرييياا  صييييبد  99ميييل وك  تبيييل  ةيييا %  25مييي  وا وكصيييةابةم  
  صييل وآلد وكي تو بةيي ا  ييد وكةيي  ج وكم صيييد يم  كو يي  . ر وكابييم    مييو 

 بييث بقييةد وكةيي  ج  بييت وكم صيييد طيقيي   ة صييل  ييد طيقيي  %  45يي كق ةل 
 . وكم عةل وكص يةةم وكق ةكب  وكم     

طيقييييي  وكق ييييييةل ة  ييييي كج ي بييييي ت م يييييي قن ميييييد وكيةيييييبةل يريييييياا   ي يييييي
ميد وكممقيد  صيل وكق يةل  يد طيقي  , وب   ص وكمتقي ا  بت وكم صيية  

ب ي ا وكق يةل وكم صيةل . وكص يةد يةوبط  وك قطبيت  يم ييت   قطبيت وكق يةل 
أميي  وكميي ا  وكصيي يةةب   دةريي   ي ييي  كييى . يرييي  وكطتبقيي  ابيي  اوم  مييد وابييا 

  ةييي ج %  06 بيييث  ييي م  عمأ رييي  يةوبيييط   مييير وكقيتبيييا  م   يييل وك عمرييي 
 ي ييي هييي  وك مييةر  بييث   بييل ة قطييت  ييم يييت  . وك مييةر وكابييم  وك ييت  

 قطبت   ا ض ط مة  ر ك صيعر   كيى ةي ث مومة ي ا  مومة ي    ب ي  
( C6 – C8 )  -   مومة   م ةبط( C10 – C20 )  -   مومة   ةقبع( 

C20 – C24 )  . 
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 الجة البواقيمع  -  ب

ة  (وك مضيب  )   وكيةوفم هم  يي ت   يد بيع  ا و كقبيل وكرباتةوبةبي 
 :ر وكبع ةةب  ةوك م بمقد  وتو   ا  م  كو ا كر  قم  بعم   مو 

 :  (أقة مةكةم ) م  كو  وكيةوفم يم  وا و مةةبةم إلة    وإلق بةل   - 1

 م وكطيقي ا  وإلق بةل هة  ي ت   د هة ب ئل كب  أبةا وكعةد أة يةم
ية توئ يي  فةبيي  ةط ييم ايع ب قييةد مييد أميي   و مةةبييةم كأل ميي ر , وكتفبقيي  

ةوإلق بيةل بويي  أد  .قيتب يي ا وكةشي ات  ةوكميي    وكبيع ةةب  كعمي ا  وكبب بيي  ةميد
مييييد وكقيتبييييا م  يييياًو ( ةبد / ةبد % )  19ب  ييييةي  عييييى ميييي  ا بقييييل  ييييد 

 ( SO4 )قعم ققيتب  ا ةا بببا  د تيل مقاوت وكقيتبا وك, قمتق   ضةي 

 شيييييم مةييييي  توئ ييييي  وكةشييييي ات  ةيييييا  بييييي بة  ميييييل مييييي  وا . كعمتقييييي  وكوييييي ا   
%  09ةوبئبييً   ييم وكق ييةل ية وك تقبييب , بييية  قعبييً   ييم وكميي   , وكصييةابةم 

ببيي  مل قميي ا  أةكبيي  كعمييتوهم وكمبيي  ام  كألمييتور . ةبييية   ييم وك عببييتبد 
 .وكوعاب  ةضا وك  ةة  

وكب عم وكة  ج مد     ل وكقط   وكة طب  ميل  مير   د وكطةت: تحضير      
 - أ       بييي     ب قيييةد كيييابة  ةييي ث طيقييي ا هيييم  24وكقيتبيييا بتفيييا كميييا  

 -           .وكطيقي  وكبي عى ة قيةد  ةبي  ي مير وكقيتبيا  بيت وكم    يل 
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 -                  .وكطيقييي  وكةبيييطى ة قيييةد  ةبييي  ي   مييي ر وكبيييع ةةب  
ةقمب ريي     ميييا  عييى ويييةا  ( ضييئبع  وييياًو ) ببييا يتو بةيييم  وكطيقيي  وك عبيي  هيييم

 . معب  وك صل  م وكم   ل 

  صييييل وكطيق ييييبد وكبيييي عى ةوك عبيييي  ة ي ييييي وكطيقيييي  وكةبييييطى كم   ع ريييي  
ة بيي م وك    ييل  ييم وكاتويي  وك  ابيي  , ةم  اك ريي  مييل ميي  وا و مةةبييةم وكمتقييب  
 .مد وك توت  ة  ا وكض ط وكوةي وك  اي 

 معالجة التلوث
   يييييت مشييييقع  وك عييييةث مييييد أقيييييت وكمشيييي قل وك ييييم  ةوويييي  وكمصييييمم أة 

ةوك عيةث بقصيا يي   عيةث . وكمرةان وكقبمب ئم أةةي    صيمبم وكة يا  وإلة  وبي  
 .يم ا  معةة  ةو ا  أة أقةت , وكم   أة وكرةو  أة وك تي  

ةة يييييتًو كع طيييييةت وك قةةكيييييةوم وكقيبيييييت ةابيييييبم   يييييم موييييي ل وكصييييية   ا 
 قيا ,  ش ت هي  وكصة   ا يشقل ةوبل  م ومبل أتو   وك  كم ةوة, وكقبمب ئب  

كيييكل ,  رييتا مشييقع  وك عييةث قمشييقع  قيبييت   رييات ت  هبيي  وإلةبيي د ةبيي  ا   
وكيبةكةوبي  ةوكيبئبي  وك يم بوي    ( Parameters ) قيا ةضي ا وكيي تومب توا 

أصييييي ا ,   قبقريييي  مييييد أوييييل وك  يييي    عييييى يبئيييي  ة ب يييي  ةهييييي  وكييييي تومب توا 
ببت و ب بييب  وك ييم بويي  و  ييي يريي  مييد أوييل وكي ييث  ييد وكمييةوا و ةكبيي  وكم يي 

قم  أد هي  وكي تومب توا فا  ااا  يم , وكمة بي  ة د طت  وإلة    وكمة بي  
أي كية أشي تا وكاتوبي ا وك ةبي  ةواف صي اب  , فةوةبد ةأة مي  ةيب ةي ا   كمبي  

اب  مشيو    يدد كة ا  م  يأد وكمة ج بيب ق  مةوصي  ا وبيا  ةأبي  ت وف صي 
يكيل ا بقييةد ق  بييً  مي  كييم    قيي  وكم طعيي ا وك ييم   ييا ميد  عييةث وكيبئيي  كيييكل 
 قييا ق ةييا اتوبيي  وك عييةث وكةيي وم  ييد وكة ييا  وكصيية  ب  ةم  كويي  هيييو وك عييةث 

 . أمت ايا مة  
 د وك عييةث وكةيي وم  ييد وكة ييا  وك ييم ة ييد يصيياا هيي  ب عيي   عبيي  صيي   

 ( .  بوا ض ت  مةطعق   كى وكوة ةيكل ك ام ةوةا ) وك عةث وكم ئم 
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ةة د  مياة  ميد  ي ل  صيمبم وكة يا   كيى  تفبيا ييةوفم  معبي  وك بيل 
 ييم متفيياوا   ييى ةبيي طبل أد ة صييل وكي تو بةيي ا  ةريي   بميي   يو بييقطا م ريي  

 :ةمد ةم  ي ي وكبةوئل ةوك م هم  ي ت   د , مد ة    وك بل 
 .ب ئل  ببل  مضم     - أ
 .مل قمب  ضئبع  مد قيتب  ا وكصةابةم ب ئل  ببل فعةي   -  
 . قعةتبا وكصةابةم ية ب ئل وك ببل يرب  -  

ةوك ييييم بويييي  أد  ي ييييي ييييياةته   كييييى ة ييييا  م  كويييي  فيييييل صييييت ر   ييييم 
 .وكمو تي 

ةة ييد فييا وف ت ةيي   عييط بيي ئل وك بييبل وكقعييةي يبيي ئل وك بييبل وك مضييم 
 عيبط أصييح ةكقد بو  وك أقا ميد أد وك, وكمببج   PHمم  بياي  كى   ابل 

 دد كم بصيح م  ي اًا ةضيبا  كبي  مي  ب  ي   ميد م  كبيل  مضيب  , م   اًا 
 . أة فعةب  كقم ب   ال 

   
 

 *المراجع  *
 
     1 - Petroleum refinery engineering           W.L. 

Nelson   4Th.Eddtion                                 
 . ب د      يتوهبم : م .  أكبا ا  –هةاب   قتبت وكي تةل   - 2     
 .م ما بيبل متوا :  أكبا وكاق ةت . وكقبمب   وك ضةب    - 9     
طتبقييي  وابيييا  ك صيييل وكي تو بةييي ا مبييي قبم  وكبعبيييع  ميييد وكقط ييي ا   - 4

يدشييتوا وكيياق ةت  .  يياوا ةصييت وي بييعبم د  –مشييتةع   ييت   –وكة طبيي  
 .ةوكي تةكب  و م   وكي ث قعب  وكرةاب  وكقبمب ئب  ,  اة د      
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مشتةع   ت   –ر وكابم    مأقبا  وكي تو بة ا وك  كب  إلة    و   - 5
قعبييي  وكرةابيييي   .يدشيييتوا وكييياق ةت بةبيييا ةوكيييم ,    ييياوا هةييي    بييي ر 

 .وكقبمب ئب  ةوكي تةكب  و م   وكي ث 
 .  اوا ةبوت  وكص   وكمصتب   -ف ةةد و اةب  وكمصتي   - 6
صي ات  ييد   .  يياوا وكمرةيان بقتبي  وك طبيي   –م اةبي  وكببيةا وك  - 8

 .فبم وإل  م يةبوت  وكبتو   وكبةتب  
 وكمةوص  بد وكقب بب بد وكبةتب بد كبب م وكتل وكش ةي ةوكصب م  –  8
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 قديمة عربية كيميائية ومصطلحات أسماء
 

 أردت"   وءصممحات ك ميءي ةيممب ة قيممب   يءممب أسممء  "  لعنذذن    بهذا     
فذ   لنوذنس لورذنر فذ   وذنا أاذد دنا  لييميذاقيي   ل ذدما    لحماسبه أ  ُأثّير 

 . لررب نأل اها لعوماقه ظوما نانرً   سرقهاهاه  لعونا  لت  
 لعوذذنا ننسذذتوها منهذذا ثذذا نبنذذ   وذذأ هذذد ها إلذذأ أ  نذ ذذا مذذ  هذذاه  د  يذذاً 
 .ها   لعالا  ل ادا  وأ  ل ر   لحادي ن لعشرن   ف طري نا 
 
 : قسمت  لبحث إلأ أربعة أقساا  نقد 
 . أسما  بعض  ألدن ت  لت   ستعمونها أثنا   لعمويات  لييمياقية  -1
 . بعض  لمصطوحات ن ألسما   لييمياقية لدى  لعوما   لعرب  -2
 أسما  بعض  لعمويات  لييمياقية  لت  يانت معرنفة نما ز لت   -3
 .  ألنز   ن لمعايير نت دير تها لدى  لعوما   لعرب  -4
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 قعض األسء   التي أحاقه  الع ب ةاى األ واك - أولا 

 :استعءاوه  أثن   العءاي ك الميءي ةيب  التي
أي منقذد :  (أو تنمو  ف ن ذو ءنف خ ) والءو   ون فخ نفسه  المو  -1

لذذه اذذد ر مث ذب لذذد نء  لهذذن   نلذه قا ذذد  مذذ   ييذن  مذذزند ب لذذة لوذنو 
م  ننع يتحمء  لحر ر  نمثبت  وأ ثالثة قذن قا مذ  طذي  أي ذًا  طي 
 . 

لوتسذذ ي  أن  لتب يذذر  نتسذذت دا:  ( Curcibleقوحقممب )  القو  ممب  - 2
مذذ   طنذذةمبأن  لصذهر نهذذ  مصذذنن ة مذ   لصوصذذاء  لمحذذرنن نربمذا يانذذت 

 .  لد  ء لمنع توا وها مع ما بها م  من د 
ماسذذم مذذ  نذذنع  ذذاب ُتمسذذم بذذه  ألن نذذ  :  (الء شممب )  الء شمم   - 3
  لييمياقية م  صهر أن تس ي  نيانت لها أشياء متعدد     لعموياتأثنا  
نهن  لاي يورغ فيه  لاسد  لمذا ب مذ  ف ذة أن :  (الءسقمب)  ال اح - 4
 . حديد يذنها شن ف  قصبة نغيرهما نه  م   اهب
، يميذذذ   لحصذذذنء بن سذذذطتها ( أنبنبذذذة  لذذذنو  ) نقذذذد تسذذذمأ :  الممم   - 5
أشذذذد قذذذذن  نهذذذ  تسذذذتعمء  ل  فذذذ   ليشذذذذ   لاذذذا   وذذذأ بعذذذذض  لهذذذب وذذذأ 

 لمريب ف  حوذر  ب طعذة فحذا ثذا ُيسذوط  ين عن اد  .  لعناصر ف  مريباتها
  . لبنري  لهب لوهب مست دمًا  لنو   لت  ت نا بمثابة 

 . محاليء لنُيستعمء ف  تحريم  لسن قء ن :  القضيب -6
نهذذن منقذذد بسذذيط  بذذار   ذذ  قذذارنر  بهذذا :  ( نمم يا ال يممك )  الءو مم  -7
مثبتة  وأ غطا   ل ارنر  نُين ذع بهذا  لزيذت نُتسذتعمء لوحصذنء  وذأ  فتيوة

 . أن تس ي  بط    من و ةدراة حر ر  
أسذووها تن ذع  وذأ أ ذرى بنت ة مث نبذة مذ   نه  :قوح ق قوح  آلب - 8
فذ   لبنت ذة (  لماد  ) نُيحيا  لنصء بينهما بطي  ثا ُيا ب  لاسد  منهاأيبر 
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فذ   أل وذأ نيسذمأ هذا   لوعذء (  لشن قب)أسوء نيب أ  بثه  إلأ لعويا فينزء 
 ."   الستنز ء" 

نهذ  إمذا مذ   لو ذار أن  لزاذاب نتشذبه :  م النقيم  م الم   القم    - 9
 لمستعموة حاليًا نيا  يست دمها صناع  لعطنر ، أما  ألنبين  لت طير  أاهز 

 لزقبذن ن ليبريذت نمذا  لتصذعيد ال  نُيست دا . نصوه اانبية له  فوه أل مأ 
إناقي  يء منهما  وأ شيء نص  ير  تن ع   م  اإلنقي  نيتريب. شابهها 
 ل ر ذذذة ، نُينصذذذء  نيسذذذمأ لمذذذر د تصذذذعيدها أن ت طيرهذذذا فذذذ  أحذذذدهما   لمذذذن د

حوذذره  مي ذذة  ُتحوذذرثذذا . بالثذذان  نُيسذذمأ  ل ابوذذة نُيحيذذا  لنصذذء بينهمذذا بطذذي  
نفذذ  .   لحوذذر نُيو ذذأ باانذذا   لذذاي فيذذه  لمذذن د فذذ  . نتنقذذد فيهذذا نذذار  ل شذذب 

هذذذاه  لعمويذذذة يحذذذدث  لتصذذذعيد ن لتيثيذذذ  د  ذذذء  انذذذاقي  نتشذذذبه هذذذاه  لعمويذذذة 
عض  لمذن د  لييمياقيذة  لتسام  ن لت طير  لمست دمة  لينا ف  تن ية ب  مويات

 . 
اهاز م  زااب أن ف ذار  وذأ هيقذة  لطبذن اي  لرطذا  :  اآلث ا  - 11
نتسذذد هذذاه  لوتحذذة بسذذد د .  ويذذا نتن ذذع بذذه  لمذذاد   لمذذر د تصذذعيدها  فتحذذةبذذه 

ن نذذذد تسذذذ ي   لمذذذاد  يتصذذذا د ب ارهذذذا نتيثذذذ   وذذذأ  طنيذذذءمسذذذتدير أاذذذن  
   مويذذذذذذات ترييذذذذذذز  لطري ذذذذذذة فذذذذذذ هذذذذذذاهنُتسذذذذذذت دا . اذذذذذذد ر  لسذذذذذذد د  لذذذذذذد  و  

 . لمست وب أن  مويات  لتسام  
 نصذ  يشذبه  لم ذال  ، نهذن ن ذا  مذ  ف ذار  وذأ شذيء:  ح قشي ان  - 11
)   بذاردمذا   بذه بإنذا  فيه  لمن د  لمتوا وذة نيسذ   بعذد أ  يرطذأ تن عيره 

 ( . نها  دليء  وأ معرفتها بالميث   لماق   لعيس  
دا فذذذذذ  تذذذذذد نء بعذذذذذض  لمذذذذذن د يانذذذذذت ُتسذذذذذت :  (ءغ فمممممه) الءاعقمممممب - 12

 . ف  تس ي   ألاساا  لصوبة قويوة  لحاا  نيالم  لييمياقية
 . آلة ُتست دا لو طع تشبه  لم ب :  الءق اض - 13
 ُيسذذذت دا لسذذذحن  لمذذذن د  لصذذذوبة أن( :  لمهذذذر س )  ويممم   الهممم ون - 14
 .أن أيثر ف  صنر  اافة أن ف  شيء  اينة  مادتي ل وط 
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  لنحذاس لمذا  يذا  ُيصذنع مذ   لمعذد  نغالبذًا مذ   لروذ :  الء جا - 15
 " . طناير"أن  لحديد ، نيا  ُيد أ 

 لرسء  ألدن ت نتطهيرها نلحوظ  لما  :  ال ج جيب األتواض - 16
 . ُتستعمء ليسر  لمن د  آلة : ءمس  - 17
ء  لمذذذذن د  لييمياقيذذذذة  لم تووذذذذة مذذذذ  سذذذذن ق بهذذذذاتن ذذذذع :  القمممموا ي  - 81

 " . أن  ل نان   باألقد ح: " نقد ُتد أ  نمساحين
 . ُتستعمء لبرد  لمن د  آلة : ءق   - 19
 . مستطيء لوسحن  ن ا  : صالقيب -21 

 .لوسحن مع  لصالبية  ُتستعمء :ءع نيب  م ة - 21
 . ن لتصوية   لسن قءلن ء  ُيستعمء:    ءع - 22
   , نيين  م  قماش  ليتا  لرربوة  لمن د  لمسحنقة:  ءنخا - 23
 .  لوتصوية نُيستعمء ف   مويات  لترشيح:  (ءصف ة)  اوو  - 24
 ُتستعمء لوتب ير  لبط   نتشبه زاااات:  (صتفه)  سم جه - 25
 .  حالياً أن أطبان  لتب ر  لمست دمة   لسا ة
 .  لثاء نُتست دا لعمويات  أليسد   تشبه :التمايس  آلب - 26
 .نًا هينًا  لمن د ببط  تس ي لتس ي  :تشءيع    ح - 27
 . لوتصوية أن  لترشيح :  سفنجب - 28
 . صح  زااا  :   ج ج ج م - 29
 . يذس صرير  لت دير يميات  لسن قء نمعايرتها :  فنج ن - 31
 . لودقة ف   ل ياس حامًا :  القح  ة - 31
 . تن ع بها  لمن د  لييمياقية :  ق حء ن ك - 32
)  نيتريذذب مذذ  . بسذذيط لورايذذة نيذذا   لميذذز    لمسذذت دا :  الءيمم ان - 33

 يوتذذذذذي  لمعوذذذذذن مذذذذذ  نسذذذذذطه إلذذذذذأ  لسذذذذذ   ن لذذذذذاي يحمذذذذذء (  شذذذذذعاع  لميذذذذذز  
  وأ ثالث  ينط متسانية   محموي متسانيتي  يء منهما 
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 نتُذذذ دردراذذات  لحذذر ر  ال تُذذذ اس  نيانذذت :  جمم ك التمم ا ة  ءقيمم س - 34
 ننار , لطير  يح انة نار: ه   لينا إنما يانت بالت ريب مثء  يما درااتها
  . نحر ر  يحر ر   انسا  نهيا  ،لينة 

 :تع يف قعض الءصحات ك الميءي ةيب الق يءب  -  ث ني ا 
فذذ  م طنطذذات  لييميذذاقي   لعذذرب  ألقذذدمي  أسذذما  يذذا  متو ذذًا  ويهذذا  ناذذد

 : ييمياقية يانت متد نلة ف  الم  لنقت مثء  لمن دنمعرنفة 
 (  :إلأ قسمي   نهاه ت سا: )  Element الجواه   - 8
نسذذذميت  لمعذذذاد  باألاسذذذاد ألنهذذذا تثبذذذت :  ( الءعممم  ن) األجسممم     - آ 

)          ن لنحذاس ن اسذرب ن لحديذد وأ  لنذار نهذ  سذبعة  لذاهب ن لو ذة 
 .(    لزنم لتنتيا  أن ) ن ل ارصي  (  ل صدير ) ن ل وع  (  لرصاب 

ن لنحاس بذالزهر  ,   مربالن لو ة , تعارفن   وأ تسمية  لاهب بالشمس  نقد 
 .  بالمري ن لحديد , ن ل وع  بالمشتري ن لزقبن بعطارد , ن لرصاب بزحء , 

نسميت هاه باألرن ح ألنهذا تطيذر إا  :  (أشق   الءع  ن )  األ واح - ب
.   لنذذار فتتحذذنء إلذذأ  لحالذذة  لرازيذذة بتذذذثير  لحذذر ر   لتذذ  تويذذم ازقياتهذذا مسذذتها

, (  لراذذذر ب )          ن لزقبذذذنريذذذت ، ن لذذذزرني  ،  ليب: أربعذذذة هذذذ   ن ألرن ح
 .  ن لنشادر

أسذذذاس  لذذذانن إلذذذأ  ذذذاب نمذذذّر نمذذذالح نقوذذذني    وذذذأ نُقسذذذا :الءاممم   - 2
 :  ألندر ن  ن لهندي نهن نن ا   نمنه

 وذذيط مذذ  نتذذر ت  لبنتاسذذينا مذذع :  (ءامم  القمموا ) ءامم  القمم  و   - آ   
 لتذذ  تتحذذنء مينناتهذذا إلذذأ  نليذذة لبنهذذن ينذذت  مذذ  ت مذذر  لمذذن د . مذذن د أ ذذرى 

رنمذذذا  ل ديمذذذة فذذذ   فذذذ نيذذذا  ُيسذذذت دا .  لنشذذذادر ثذذذا إلذذذأ أمذذذالح  ألمننيذذذنا 
 . أغر ض غسيء مالبس  لعظما  

 : معدن  نآ ر ُيصنع م   لشعر فذما : نن ا  نهن وءا  القاي - ب  
 نذذذد  لحذذذرن يربننذذذات  تعطذذذ  لمعذذذدن  فهذذذن مذذذ  أمذذذالح يميذذذ  أ   - 1 

 .  لشنا رماد نبات : ن لبنتاسينا ن ليالسينا مثء قونية لوصندينا 
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أما  لثان   لاي ُيصنع م   لشعر نب اصة شذعر  لحين نذات  لماتذر   - 2
 ألب ذذذذار ن ل ذذذذر   ن ل يذذذذء نغيرهذذذذا  لتذذذذ  توذذذذرز  رقذذذذًا غنذذذذ   مثذذذذءأن  لعشذذذذبية 

ن أل شاب غنيذة بهذا   لعنصذر ، ن ش  شذعرها   شبيةبالبنتاسينا بالا ت ألنها 
غنيذذًا  ييذذن   لذذاييتب ذذأ  لرمذذاد  حرقذذهبهذذا   لعنصذذر ن ويذذه فعنذذد  ييذذن  مشذذبعاً 
رمذاد  فذإ أمذا إا   سذُت دا شذعر آدمذ  أن حين نذات آيوذة  لوحذنا . بالبنتاسينا 

 . شعرها سيين  غنيًا بالصندينا 
ن أيبريتذذذات  أللمننيذذذنا  فمنهذذذا أبذذذيض نهذذذن:  (القامممو اك ) ال اجممم ك  - 3

يبريتذات  لحديذد  نمنها  أل  ذر نهذن, شادر  لتنتيا  أن يبريتات  لن يبريتات
نصن  ُيسمأ  لشب  ل ذالب  لذاي . يبريتات  لنحاس  نهن  ألزرننمنها , 

 .يبريتات  لبنتاسينا نيبريتات  أللمنينا  مثءُيطون  وأ  لموح  لمزدنب 
 ل  فُيسذتعمء هذا   السذا ليذدء  وذأ أ  ذا  سوسذوة ا ت تشذابه  أما     
نمذذذ  أنن  هذذذا  ليمذذذان   ألبذذذيض  ل يذذذنط ، . ميزهذذذا لهذذذا قذذذانن   ذذذاا ي بوذذذنري

 ألبذذيض  لم ذذذتوط بذذذالطي  ن لحاذذار  ، ن لمناذذذان   لذذذاي  ن لشذذذام ن لطبذذرزد ، 
 لت  نعرفها  شبنأها أنن ع  ل. صور   تشنبهيشنبه   ر  ، ن لمصري  لاي 

        .  لنشادر شبن  ,نا  لبنتاسي  لشب:  لينا ه  
 نف  صباغة  ألقمشة يمثبت لوصبرات  لشب ف  دبغ  لاوند  نُيستعمء

نهن أنذن ع ,  لنحاس يشبه  لاهب ف  مظهره  م  ويط :  الء  شيت  - 4
نآ ذر ُيسذمأ  لنحاسذ  ,   لو ذ نأبذيض يسذمأ , فمنه أصور ُيسذمأ  لذاهب  

 : ها    صرنا لمعرنفة ف   -مع  لمعاد   أل رى  -نم  سباقم  لنحاس . 
 ( :  لتنتيا  أن  لزنم ) سباقم  لنحاس مع  ل ارصي  ( آ ) 

 نيمتاز . ارصي  %  41-31أن  لاهب  نتحتني  وأ   ألصور  لمرقشيتا ذ
نأسذذهء فذذ   لتشذذريء نمنذذه تصذذنع   لن ذذ بذنذذه أيثذذر بري ذذًا نمتانذذه مذذ   لنحذذاس 

 . أنر ن رقي ة ُتست دا بداًل م  أنر ن  لاهب 
 % 51 نتتيذذذذن  مذذذذ (  لو ذذذذة  أللمانيذذذذة ) أن  لو ذذذذ   ألبذذذذيض  لمرقشذذذذيتا ذذذذذ

 . نييء %  21 ارصي  ، %  31،  نحاس
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فذذذ  ت ويذذذد  لو ذذذة نيبطانذذذة لذذذ دن ت  لتذذذ  تطوذذذأ باليهربذذذا  فذذذ   نُتسذذذت دا
 . نف   مء مووات  لم انمة  ليهرباقية   لحا ر صرنا 
 : سباقم  لنحاس مع  ل صدير ( ب )  
  لت يء  ي اناقصدير نهن %  8نحاس ، %  92نيتين  م    لبرننز 
أ   ل دما  يانن  ُيطو ن   وأ يء معذد  أبذيض إسذا ف ذة دن   ظُيالح يما 

 إسذذان وذذأ يذذء معذذد  أحمذذر , يذذء معذذد  أصذذور إسذذا اهذذب  ن وذذأ,  تمييذذز 
 . نحاس ف   لرالب 

 لذه نهن أنن ع إا  ُدن ينت   نذه صذواقح رقذان ،:  (التاك ) الحا    - 5
 .(  يناز سوييات  لمرن) نا ا نترييبه  لييمياق   صابنن مومس 
نهذذن حاذذر أبذذيض ابوذذ  نهذذن  بذذار     لذذدنلنميتمعذذد  :  الجءسممتي - 6
 . يناز يربننات يالسينا نيربننات  لمرني   

 اثمذذد نهذذن » : نفذذ  يتذذاب  ل ذذانن  (   ألنتيمذذن يبريذذت )  :المتمما  - 7
ن ليحذذذء . «  لمحذذذرن   لرصذذذاباذذذنهر  اسذذذرب  لميذذذت نقنتذذذه شذذذبيهة ب ذذذن  

 . أصوهان   محبب ن ل ر ,نن ا  أحدهما زااا   لميسر ر زب  
 ( .   ألنتيمن يبريت ) هن حار  ليحء :  اإلثء  - 1
يسذذيء مذذ   لزاذذاب نهذذن موذذح  شذذ   ( :ءمم   ال جمم ج ) الءسممتقوني   - 9

( .   لصذذذذذذندينانترييبذذذذذذه سذذذذذذوييات ) أبذذذذذذيض صذذذذذذوب شذذذذذذوا  ا قذذذذذذب قذذذذذذني ، 
ند نمنه  لمون  لناذ, نمنه  لعديا  لون  , معناها صهير  لزااب  ن لمسح ننيا

 . فيه   معدنيةشن قب 
  خم نأبيض نأصور نهن معدن  معمنء م   نن ا  نهن :الشك  - 81
 لتنتيا  ) ينت  معد   ل ارصي    اليةتس ينه  ند دراة حر ر   ن ندالفضب 

 .  الفضب  خ ننهن أبيض  لون  مما د اها إلأ تسميته  ( 
ر ن لذذذذذذره  ُيسذذذذذمأ  لهالذذذذذذم نسذذذذذذا  لوذذذذذذا» : في ذذذذذذنء  نذذذذذذه   ألنطذذذذذذاي د ند  أمذذذذذا

نيتنلذذذد بازيذذذذر  ,  لتذذذ  لذذذا تيمذذذذء صذذذنرها   لمنلذذذذد تن لمريشذذذمنه ، نهذذذن مذذذ  
 لتنتيذا   لمشذنب بذبعض  ليباريذت  يبريذتنلعوذه . «  لبندقية ناباء  ر سا  
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نأرد ه ن ألصذور نمذا اذانز   لبذر ننأانده  ألبذيض  لذرزي  . لمعدنية  أل رى 
لتحنلذه إلذأ يبريتذات ) ر  منه سبع سني  ف د فسدت قن ه نُيعر  بال وذة ن لربذ

 . بعض أهء  لصنا ة يرى أنه بدء  لزرني  ف  يء م اا ( 
، ُيحتمذذء أ  ييذذن  محوذذنء أمذذالح  لحديذذد   لحديذذد مذذا  :المم و   - 88

 لذذذذز ب إلذذذذأ  ذذذذاا  لحديذذذذد  يزيذذذذت لتذذذذ  ُتح ذذذذر بإ ذذذذافة  ألحمذذذذاض  لمعدنيذذذذة 
لحديذد أن  بذث  » ي نء  نه د ند  ألنطاي  (  لهيماتيت )  لمعرن  بإسا   
 . « زنااره أن ماؤه 

 لاي ُتاعء صواقحه ف  تذوء  ل ء فيصير   لنحاس م  :ال نج    - 82
ن لزناذار يربننذذات ) زناذارً   يوذذهأ  ذر فينحذت  نذه نُيعذذاد فيذه حتذأ يصذير 

 . CuCO3  ,Cu (OH)2 ( .  لنحاس  لزرقا  أن  ل ا دية 
بمعذذاد   لنحذذاس  يناذذد معذذد  لزناذذار إمذذا » :  نذذه د ند  ألنطذذاي   ي ذذنء

 . « ب برب أن مصننع نأصوه م   لنحاس ن ل ء 
 نُينقذذدمذذ   لزقبذذن ن ليبريذذت ُيامعذذا  فذذ  قذذن رير  ُيت ذذا  :ال نجفمم   - 81

نصذنعته أ  تذ ذا اذز ً  ن حذدً  مذ   لزقبذن نن حذدً  .  ويها فيصير يوه زناورً  
نحذاس منذه معذدن  يناذد بمعذاد   لذاهب ن ل. يبريت لينت  يبريت  لزقبن  م 

 .أنه  ل نبار   لاودي ني نء  نه 
ُيحذذذذرن نُيشذذذذب  ويذذذذه  لنذذذذار حتذذذذأ يحمذذذذر   اسذذذذرب هذذذذن :اإلسمممم ن   -84

نصذذنعته أ  ُيحذذرن  لرصذذاب  وذذأ . (  لسذذيرقن  ) ن اسذذرن  هذذن  لسذذوي ن  
 .طابن نُيار  لموح  ويه نطويه ف   ء 

 فذذ  حوذذر  نُيطعذذا آاذذر  مذذدقنقًا نرمذذاد ً   اسذذرب ُيو ذذأ :الء  اسممن   - 85
 ( .  PbO ) أن   لمرتمنهن . نُيشدد  ويه  لنو  حتأ يحمر 

 بذنه زبد يعون  لمعد   ند سبيه »   ألنطاي  د ند ي نء :أ ايءي   - 86
 . نيمي  توسيره بذنه شن قب .  «

 لرصذذذاب بال ذذذء  وذذذأ نحذذذن مذذذا  صذذذواقحمذذذ   ُيت ذذذا :اإلسمممفي اج  - 87
 رمذاد هذن"   اسويد ب" ا  سين الب "   ل انن " يعمء ف  صنعه  لزناار نف  
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 لرصذذاب إا  ُشذذدد  ويذذه  لتحريذذن صذذار إسذذرناًا ، ن اسذذويد ب  ألبذذيض هذذن 
 لويثذذذارب هذذذن تحذذذت أيسذذذيد  بينمذذذا Pb  (CH3COO)2  لرصذذذاب ذذذالت 

 .   PbO لرصاب  ألصور 
   اير ننطرن  نقو م مدبر  ما  :ء   ءثاث  - 81

 لصذذذذذندينا محوذذذذذنء مذذذذذا  ت  نيتشذذذذذيءترسذذذذذب يربننذذذذذات  ليالسذذذذذينا  حيذذذذذث
مذذذذع  لزيذذذذنت  برويذذذذهنيسذذذذتعمء هذذذذا   لمحوذذذذنء لصذذذذنع  لصذذذذابن  , ن لبنتاسذذذذينا 

 .ن لدهن  ن لشحنا 
   أن  لويمن  أي حمض  لويمن   اتربما   نهن :تءض اإلت ج  - 89
مذ   مسذتنبطة Ash تين   ليومة  ألانبية  أ نُيحتمء : األشن ن  - 21
 رب منهذذذذا  ل وذذذذ  نمنهذذذذا رمذذذذاد هذذذذاه ، ن لتذذذذ  ُيسذذذذت(  ألشذذذذنا  )  لعربيذذذذة  ليومذذذذة
 .   لبنتاسا نرماد  لصند 
 ( . هباب  ليربن   أن   لسناب)  :النيا   - 28
 .    لصندينا يربننات :النح ون  - 22
 .    لزيتن زيت :  ال يك الحيب - 21
 ( . KOH)  لبنتاسينا  هيدرنيسيد:  القوت س - 24
 لحريذذ  أن   لمذا  حمذذض  ليبريذت نُيسذمأ:  (السم ج)الم اج   يمك - 25

 . يبريت  لوالسوة 
الءم   الءتاما م الءم   الت  مم الءم   الءسم ة  م الءم   الغ لمب م  –  26
) متر دفذذة لحمذذض  لنتريذذم        أسذذما  يوهذذا: م ءمم   النمم    التممالا الءمم  
 .  (  لزنت
 .   Ag NO3نتر ت  لو ة :  جهنم تج  - 27
  .  HgCI 2يونر  لزقبن :  السايء ني - 28
 . (  HgO)  أيسيد  لزقبن:  األتء  ال اسب - 29
يح ذذرننه  نيذذانن  NH4Cl ماممو  النشمم    أو النشمم     ءامم  - 31

 . بالت طير  لاا  لوبنء بعد تحووه 
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نُيح ذذر مذذ  حذذامض  لزنت (  لمذذا   لمويذذ  : )  الءامممي الءمم   - 31
  ( .ثالثة أاز   ) نحامض يونر  لما   لمريز (  ن حداز  )   لمريز
مذاد  بّر قذة ُتسذتعمء لويتابذة بذداًل مذ   لذاهب ُتح ذر :  الذهب ء   - 32
 ( .  CuS )يبريت  لنحاس  م 

 ( .  Na OH )هيدرنيسيد  لصندينا :  الم ويب الصو ا - 33
نغالبذذًا (  Alcohol) ثذذا ترامذذت مذذ   لالتينيذذة بذذاليحنء :  الغمموا - 34
طيذذذر  لمذذذن د  لسذذذيريه أن  لعذذذرب يح ذذذرننه بت   لييميذذذاقين   لعومذذذا  مذذذا يذذذا 
 . نهن ما ُيعر  باليحنء  اثيو   ،  لمت مر   لنشنية
 Fe SO4  . 7H2O يبريتات  لحديد :  األخض  ال اج - 35
 Cu SO4 .5 H2O يبريتات  لنحاس :  األ    ال اج - 36
: تجمم  الفالسممفب م ءعمم ن التمءممب م اإلءمم م  ممم الءممم م التجمم  – 37

 . لمعاد  إلأ اهب  لت  تحنء  لوماد   صطالح
  Acetic Acid حامض  ل ء :  (الء   الت   )   وح ال وح - 38
 .  يبريتات  ليالسينا  لماقيه:  الج  - 39
 .   CaO أيسيد  ليالسينا  :  التي الجي  - 41
 .  Fe لحديد :  األسم  - 41
 . HgSيبريت  لزقبن  نهن: م المق يك األتء   ال نجف  - 42
 ( .  تاربة)  لتاارب ، ن لمورد تدبير :  الت اقي  - 43
 ( .  لاز  م   لنز   لد  ء ف   لتاربة )  لم د ر :  الءي ان - 44
 .مورد :  غقيح - 45
 (  . ند اابر )  ليبريت ن لزرني  :  األخوين - 46
 .  لعدا :   ليس - 47
 .  لناند :  أقيس - 48
 .  لتدبير :  الق ب - 49
 .اد   لت  ال تانب بء ترسب ف   لمحونء ه   لم:  ال اسب - 51
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مادتا  أن أيثر تمتزاا  مع بع هما بذذي :  (الء ي  )  الءخاوح - 51
نال تو ذذد يذذء مذذاد   ن صذذها  لطبيعيذذة أن  لييمياقيذذة نيميذذ  فصذذء هذذاه  نسذذبة

 .  لويزياقية  لمعرنفة  بالطرن لمن د بسهنلة 
  سذذذذاقء ُي ذذذذاء  نذذذذد إا بذذذذة غذذذذاز أن سذذذذاقء أن اسذذذذا فذذذذ:  الءتامممموا - 52
إنذذه محوذذنء ، فذذالمحونء هذذن م وذذنط متاذذانس مذذ  مذذادتي  أن   ندقذذا  لوسذذاقء 

أقذء هذ   لمذا ب ن لتذ  تناذد بنسذبة أيبذر هذ   بنسذبةأيثر ن لماد   لتذ  تناذد 
  لمايب  
مريبذذذذات ييمياقيذذذذة لهذذذذا طعذذذذا الاع ، نتذذذذايب معظذذذذا :  األتءمممم ض - 53
 . يني  أمالح نما  نتتوا ء مع  ل ونيات لت  لاهب د   فيما  لمعاد 
هذذ  أيسذذيد  ليالسذذذينا  :  (الجيممم  الءحفممى  ) وءمم   النممو ة  النممو ة - 54

 .   لتن ل  ليالسينا  وأ  نهيدرنيسيد
 . ل ء  لمريز :  الءصع  الخا - 55
 .   Lactic acid حامض  لوب   :  ال ايب ةص  ة - 56
 .  Ag2 Oأيسيد  لو ة :  الفضب ماس - 57
 .    PbCO3 يربننات  لرصاب:  س الث قكالما إسفي اج - 58
 . فنسوات  ليالسينا :  العظ م ماس - 59
 .  لزقبن مع أي معد  يين  ممورمًا :  ءءاغم - 61
 . محونء  لموح ف   لما  :  الءا  ء   - 61
 .  CaCO3 يربننات  ليالسينا :  القت ي الص ف - 62
 .معد   لزرني   لن   :  األصف  ال  نيخ - 63
 .  AS2O3 ثالث أيسيد  لزرني  :  األتء  ال  نيخ - 64
 .  لشن قب  :  أ ن س - 65
 .  لسبب :  العاب - 66
 من د قابوذة لالنصذهار يثيوذة متينذة  لترييذب نتمتذد تحذت:  الءع  ن - 67
 . اميع  التااهات نلها ميء لالمتز ب بالمعاد   أل رى  ف   لمطرقة
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 .عير نبيا  لحنطة أن  لش:  الء   –  68
 نبيا  لار  ( : ب ا  لسي  ن ليا  نسين   لر   )  السم مب –  69

نبيا من نع  ل بز  ليابس القو ة  71  -     
 .              نبيا  لعسء :  القتع – 71
 .  نبيا  لون يه :  الءصع – 72
 .نبيا  لرطب :  السم  – 74
 .نبيا  لتمر :  الفضي  – 75
  ألحمر ن ألبيض حسذب نذنع : نمنه نن ا  . نبيا  لعنب :  الخء  – 76
 .  لعنب
 . لنبيا بيء أنن  ه :  ال اح – 77

  لمطبنخ م  نبيا  لعنب إا  اهب ثوث  ما ه نب    لثوث :  الءثاث – 78  
هن  لمثوث  لسابن إا  أل   فيذه  لمذا  حتذأ يذرن نيعذن :  الجهو ي – 79
 .  لم د ر  لاي يا  ف   ألصء  إلأ

 .نبيا  لعنب إا  اهب أقء م  ثوث   لما   لاي فيه :  الق ذن –  81
 .نبيا م  ما   لزبيب نما   لتمر  لم توطي  :  الخايح ن –  81
هاه  ألسذما  تؤيذد  لحذديث  لشذري   ذ  رسذنء  ا صذوأ  ا  ويذه  نلعء

 .ليشرب  أناس م  أمت   ل مر يسمننها برير أسماقها  :  ي نءنسوا حيث 
 
 
 
 
 
 

 يممف قممقعض العءايمم ك الميءي ةيممب التممي م نممك ءع وفممب وءمم  تع  - ث لثمم ا 
 : التج  ب وأهءه   قءعنى" الت اقي " ُيحا  ةايه  إسم  م ن الك والتي 
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هذذن مثذذء صذذنعة مذذا   لذذنرد نهذذن أ  ُين ذذع  لشذذ   فذذ  : المممتقحي   - 1
. ) تحته فيصعد ماؤه إلأ  انبين نينزء إلأ  ل ابوة نياتمذع فيذه  نُينقد ل رع 
ُيعبر  نها بتحنيء  لماد  م   لحالذة  لسذاقوة إلذأ  لحالذة  لرازيذة  لعموية نهاه 

 .  ( تيثيوها بتبريدها بن سطة  لهن   أن بن سطة  لما   لبارد ثابالتس ي  
هذن  مويذة تحذنء  لمذاد   لصذوبة إلذأ  لحالذة  لرازيذة دن  :  التصعي  - 2

ر  ألشذذذذيا   لصذذذذوبة بالحالذذذذة  لسذذذذاقوة ، نيثيذذذرً  مذذذذا ُيسذذذذتعمء فذذذ  ت طيذذذذ  لمذذذرنر
 . بالحر ر  (  لمتسامية )  لمتطاير   

 ويذه  نُيطوذن"   لترييذز" نقد ُقصذد بذه , ننع م   لت طير :  الت جي  - 3
 .  Reflux - distillation  لر اع   لت طيرحديثًا إسا 

أن   النحذذذذالءبمعنذذذذأ (  لمريبذذذذات )   لمنع ذذذذد تأ  نحذذذذء :   التمممممما   - 4
 .  لحر ر   بن سطة لتويم  اد   

نه  أ  ُتس أ بعض  لمريبات مياهًا ثا ُين ع فذ  قذدر :  التشوي ه - 5
 ( .  يتحمب) ُمَطيَّ  نُين ع  وأ  لنار إلأ أ  يشنى  قدحأن 
 .تويي   لش   نتصييره يالشمع :  التشءيع - 6
م   لصدأ ، أي تيني  طب ذة مذ   أليسذيد أن  ليربننذات :  التص ةب - 7
  .بناند  لحر ر  ن لرطنبة   لمعد  ن اصة ترط 
 بإحيذذذاا ةمرو ذذذ( قذذذن رير ) أ  ياعذذذء مريذذذب فذذذ  ييذذذز   :  التماممميس - 8

فذذذذ   لنذذذذار الذذذذم ممذذذذا يذذذذؤدي إلذذذأ تحوّذذذذء  لمريذذذذب نتوييذذذذه إلذذذذأ شذذذذيء  نُتاعذذذء
 . مسحنن 
أ  ُياعذء  لشذ    لذاي يرسذب فذ   لرطنبذات : أو التعويم  التصويا - 9
  ست الصه أن فصوه فيمي  ( أي بحيث يصبح معو ًا )  طافياً 
فيحذيط )  ثا ُي وط  وأ زقبن(  لمعد )أ  ُيسحن  لاسد :  األلغ م - 11
 ( .بمسحنن  لمعد  ميننًا مورمًا له   لزقبن
 .أ  يصير  لش   صبنرً   وأ  لنار ال يحترن :  اإل  ءممب - 11
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 موية ُي صد بها فصذء  لمذن د  لعال ذة فذ   لسذاقء نوسذه :  الت شي  - 12
 قديماً  ويه ن يًا  اليًا م   لشن قب  لمعو ة نيا  ُيستعمء لوترشيح   ن لحصنء

 . ألنها دقي ة  لمسامات ( يالحرير )   ل ماشأن قطع (  Spong  اسون  ) 
   .إز لة  لون  م  ساقء أن اسا صوب :  ص  األلوان  - التقييض - 13
 .  ها ه   موية بن سطتها تعر  ميننات  لمريب ننسب:  التتايا - 14
نه   مويذة تح ذير مريبذات أيثذر تع يذدً  :  أو التعقي ة العق  ةءايب - 15

   .نيد ء فيها  مويت   لترسيب ن لتبونر , م  مريبات أقء تع يدً  
نهذذ  تحنيذذء  لمذذاد  مذذ   لحالذذة  لسذذاقوة إلذذأ  لحالذذة  لرازيذذة :  التقخيمم  - 16

 .  ترييز لتب ير لالنع اد أن لو ُيست دابالتس ي  نغالبًا ما 
 . يعن   لترشيح أن  لترسيب :  التصفيب - 17
 بحيذث بمعنأ  لمزب ، نهن امع مادتي  أن أيثر مع بع ذها:  الخاح - 18

 . تتد  ء أاز ؤها ببع ها 
 . تحنيء  لماد   لصوبة إلأ مسحنن :  الست  - 19
 . بمعنأ  لترييز :  اإلنعق   - 21
  .تطاير  لما  بالتب ير :  التجفيف - 21
 ( .  لتب ير ) تطاير  لسن قء :  سم جه - 22
 .فصء  لمن د    بع ها بالت طير :  التم ي  - 23
 .  لتس ية أ  يزيد يمية  لما  أن  لساقء ف   لماد   لاافة :  السقي - 24
 . لرسء أن  لتن ية م   لشن قب أن  لمن د  لعال ة :  التحهي  - 25
 . أ يحصء  لت مر حت:  (قءعنى ال فن )  التخءي  - 26
 . نُي صد بها  لتن ية :  التنقي  - 27

 : أو الءع يي  وتق ي اته  ل ى العاء   الع ب األو ان  -   اقع ا 
هن  لحيا  ويذه ، ال مذ  حيذث ييويتذه بذء   لش  ميز   :  الءي ان تع يف

نسذذذد ( أي  ليميذذذات )   لم ذذذاديرمذذذ  حيذذذث م ذذذد ره أي يميتذذذه ، نبريذذذر معرفذذذة 
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أي ال يميذذ  إاذذر   )  أمذذاا  لعذذالا  لذذاي يتنذذانء  ألشذذيا  بتذذدبيرهطريذذن  لعمذذء 
 ( .  لتوا ءتاربته بدقة ما لا ي در يميات  لمن د  لد  وة ف  

نفصذذذذء اذذذذابر بذذذذي   لم ذذذذادير , اذذذذابر ن لذذذذر زي بعمويذذذذة  لذذذذنز  هذذذذاه  ن هذذذذتا
  التقمممب لدقذذذة ن لتذذذ  يانذذذت تمثذذذء أصذذذرر أنز نهذذذا ن لتذذذ  تذذذد أ  فذذذ  لمتناهيذذذة 

Crain قءتبال أن    
 نث ذء و ن ا أليّادية نمعناه بالورة Shagalo  شق لو يومةأ    نُيالحظ

ف   لعصر  اسالم   متطنر نمث اء بالعربية ندننت هاه  ألنز   با تالفات 
 : يما ف   لادنء  لتال  

   
  األو ان  يءتهم      األو ان  يءتهم 

   لمنا رطال     لرطء أنقية   12
1  ر ألسذتا مث اء 4

2

3
   ألنقيذة أستار 

1  لدرهذا دن نين 6
3

7
   لمثذ ذء درها 

   لد نذذن قير طا    ل يذر ط  طسناا 

   لطسنب حبتا    لحبة  لدرها  ثم  سدس
   
بم ادير م تووة نيسنر متنن ة منها درها (  لصناات )   ألنز  تيررت  نقد

بااشذذار ت  غنيذذةنغالبذذًا مذذا ناذذد م طنطذذات اذذابر . نقنطذذار   طنقيذذر ند نذذن  
 .   لميز  إلأ  
 لذذنز  مذذذ   لان نذذب  ألساسذذذية  لهامذذة فذذذ   أي"   لميذذذز  " تعذذد نظريذذة  إا 

)  بذذار   ذذ  أصذذنء  لتاذذارب (  ألنز   ) نيذذا  يعتبذذر  لمذذن زي  .  وذذا اذذابر 
اذابر  لنذانيسنن ( .  ليامء  ألنء ) يما اير ف  يتابه (  رنرية لوتاارب 

 : مثاًل  وميًا يي  نصنع  لميز    لنزن  نيي  نست دمه في نء 
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أي حسذب طبيعذة  لمذاد   لتذ  تريذد ) ميز نًا  وأ هيقة  ألشياء  فاستعمء 
أي بها ثالثة ث نب فذ  يذء ) فنن  إلأ ةنيين  بثالث  رى  ارا( . نزنها 
 ل يذنط نمذا  بهذام شذدّ  مذ   نأ مذء بهذاه  ليوتذي  يعمذء  لمذن زي  أ نذ( يوة 

نهايذة  فذ (  لمؤشر ) يحتاب إليه ، نلتي   لحديد   لن سطة  لت  فيها  لوسا  
أي ال ) حتذذذأ ال يميذذذء  لوسذذذا  فيهذذذا (  السذذذت امة ) مذذذا ييذذذن  مذذذ   ال تذذذد ء 

أي أاذذري  ذذبط  لمؤشذذر  وذذأ  لحديذذد  ) أناًل قبذذء  ل يذذنط  ويهذذا (  ينحذذر 
  لحبذاتم   حبةبدقة ف   ل بط نلن  ليوتي  لزياد   ل تريب لن سطة قبء أ  
ن حذذذد  نم ذذذد ر مذذذا  نسذذذعتهمانييذذذن  نز   ليوتذذذي  ن حذذذدً   ( أن بشذذذعر  ن حذذذد  

فوذا يبذن  ويذم يثيذر شذ     لشرطيموؤها ن حدً  فإا  فرغت م  الم  وأ ها  
ف  حالة  تز    ن عهأي   بطه ) ، ثا شد  لميز   يما يشد ساقر  لمن زي  

 وذأ   لذن   ا قاله اابر    تصنيع  لميذز   حرصذة نُيوها مم( . نهن فارغ 
نُيسذتدء لذالم  -تح ين  ألسذس  لونيذة لعمذء ميذز   دقيذن يح ذن  لرذرض منذه 

 وذذذأ أ  ييذذذن  ق ذذذيب  لحديذذذد  لذذذاي يحمذذذء  ليوتذذذي  فذذذ  غايذذذة  حرصذذذهمذذذ  
أن  لمعذذذرن  حاليذذذًا بإسذذذا  لمؤشذذذر  لذذذاي ياذذذب أال   لوسذذذا  نيذذذا ,  السذذذت امة 

حبة ن حد  أي ما ُيعر   ل  بذ  يين   بم د رنلن  ينحر  ف  حالة  التز  
يذذدء  وذذأ فهذذا  ميذذن لطبيعذذة  نهذذا .   لميذذز   نهذذن فذذارغ فذذ  حالذذة  تذذز   تذذاا

 لحسذذاس  لذذاي ُيعتبذذر بمثابذذة حاذذر  ألسذذاس   لتحويوذذ  مذذء  لميذذز    لم بذذري 
 فذ  لمذدهش ح ذًا أ  يسذتعمء اذابر  لميذز   هذا   فمذ ف  أي  مء ييمياق   

مية مع أنه لا ُيست دا لها   لررض ف  أنرنبا إال بعذد  هذد اذابر تااربه  لعو
 .بذيثر م  ستة قرن   حيا ب  

 { الءتن فسون  فايتن فس  ذلك  وفي  ءسك  وخت ءه} 
      

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 843 

 أخطار المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة
 قراءة في

 9292لعام   29ق انون التأمينات االجتماعية رقم   
 

ت جررررا   9292 عررررأ   29عرررران نررررأمين ت االجتمررررأر ت  اجأعترررر  انرررر  
بالمرررو اررري تبأرررأب  بال ررره تةجرررات  ت جهمتررر  ت يتجتأ تررر  : ت جهمرررل ت يتجترررأ ل 

 ن ت االجتمأر ت  اجأعت  ياعهتالاو جن نأمي /  9/ ت جبتم  فل ت  هيل ان  
يجررأ  ررهه نررأمين ت االجتمررأر ت  اجأعترر  ت  ررحق  أررأ ب  ت  رر  باعررهتل 
اذت ت  هيل يال يزتا ت شؤين ت  اجأعت  يت عجل يذ ك يفقًأ ة يرأ  ت جرأه  

 .جن نأمين ت االجتمأر  92
ي ار ت عأه  أن اشريل   مر  جرن تةقبرأم ت جناأرتن بأ قرن ت جهمرل 

اقارراف فتررو ة ررأف  أجررات   هترره   تأررها بشررالمهأ نرراتا ب ررأفاهأ يت  أجعررأر 
 . ح هيل جن نبل ت  ته ت يزتا 

 :يفتجأ تحل مص يشاف يناتم  فل اذت ت  هيل ياعهتالاو 
 

 ـ التسمم بالرصاص ومركباته  9
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

ي ت جريته أي عجل ت اهعل ت اعجأل أي اهتيل ت اأرأص أي جايبأارو أ
ييذ ك أي عجل ت اهعل ت اعا   غبأا أي أبنا  ت اأأص . ت  أيت  عحتو 

 :جثأل ذ ك . أي جايبأاو أي ت جيته ت ج ايت  عحتو 
اررهتيل ت نأجررأر ت ج ايترر  عحرر  ت اأررأص ر أررن ت اأررأص ت قررهت     

رر ت عجرل فرل أرمأع  تةهيتر جرن  ربأ ك ت اأرأص ر ت عجرل فرل ( ت نراه  ) 
أررأص ر أررها ت اأررأص ر ا  ررتا يت رراعجأل جتمررأم أرمأع  جايبررأر ت ا 

ت احجتررررا بيت ررررق  برررراته  ت اأررررأص أي . ت نررررزن ت ج ايترررر  عحرررر  ت اأررررأص 
ت ج رررأ ت  ت ج ايتررر  عحررر  ت اأرررأص ر  ا  رررتا أي ت ررراعجأل ت بيترررأر أي 
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تة رريتن أي ت ررهاأمأر ت ج ايترر  عحرر  ت اأررأص ر ا  ررتا  جرر  ت يباتررر 
 رران ت قبأعرر  ر أررمأع  بقاتقرر  ت غرران ت اأأأررت  ر أررمأع   رربأ ك أ

ت بقأاتررأر ت اأأأرررت  ر أرررمأع  أمأبترررن ت اأرررأص ر جبترررهتر ت  شررراتر 
 .أ خ ... ت  أيت  عح  ت اأأص ر أميتع تب جمر ت اأأأل

 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ اأأص 
ر ت امأذا ت بقمل ت جؤ   ر ت قي مج ت اأأأل ر ت جااتف  عأه  بأاافأع  9

 . أر ت  جا ت ج بب  تة أ ت   غقل تشاهتهي يبأزهتأه ت يات
 .ر شحل بأ قأر تةأأبا أي ت ع الر ت أغتا  فل ت ته  9
 .ر آفأر هجأغت   أه    3
أي ت اتفرا  ح رغق يتناالقرأ , ر ت اهرأن ت يحتر  ت اتفرا  حبي ر  ت هجيتر   9

 . أاهج
 .ر فقا ه  شهته  9

 
 :ـ التسمم بالزئبق ومركباته   9

 : هذت ت جا   ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب 
أي عجرررل ت ررراهعل ت ررراعجأل أي ارررهتيل ت ز بررر  أي جايبأارررو أي ت جررريته 

ييذ ك أي عجل ت اهعل ت اعا  ةبنا  ت ز ب  أي جايبأارو . ت  أيت  عحتو 
 .أي ت جيته ت  أيت  عحتو 

 :جثأل ذ ك 
ت عجررل فررل جايبررأر ت ز برر  ر أررمأع  ت جقررأتت  ت ز بقترر  ر عجحتررأر 

يت ف ررر  جرررن نأجأاهجرررأ ر ت جالغررر  ر أرررمأع   ت ارررذاتن يت ررراناتب ت رررذان
ر ت جاتا  ت ز بقت   حجعأ  أر ت هيت تر  ر ( فحجمأر ت ز ب  ) ت جاف اتر ت ز بقت   

يت رررراعجأ و فررررل ( يحرررريا ت ز برررر  ) ا  ررررتا جبررررت  ت  ررررحتجأمل يت يأجيجتررررل 
عجحترأر ت جيترأب يأرمأع  يرات  ت ي رو يت  حره  ر  أرمأع  جبترهتر ت  شراتر 

 .أ خ ... ز ب  ر ت  أيت  عح  ت 
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 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ ز ب  
 .ر ت  قاتبأر ت ه جت  ينأأ  ت فجت  جمهأ يفقهتن تة مأن  9
 .ر ت  قاتبأر ت عأبت  ينأأ  ت ا فأن  9
 .ر ت  قاتبأر ت يحيت   3

 
 :ـ التسمم بالزرنيخ ومركباته  8 

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
ل ت ررراعجأل أي ارررهتيل ت رررزامتخ أي جايبأارررو أي ت جررريته أي عجرررل ت ررراهع

ييذ ك أي عجل ت اهعل ت اعا   غبأا أي أبنا  ت اأأص . ت  أيت  عحتو 
 .أي جايبأاو أي ت جيته ت  أيت  عحتو 

 :جثأل ذ ك 
يأن ررررا بررررأات  ت ررررذي , ( أن ررررا شررررتحل ) أررررمأع  ت جرررريته ت جحيمرررر  

  شرراتر ت  أيترر  عحرر  ت رراعجل أت ررًأ يجبترره  ح شرراتر ر أررمأع  جبتررهتر ت
ت ررزامتخ ر ت اعأجررل جررا يباتررر ت ررزامتخ ت جزتررل  حشررعا فررل أررمأع  ت  حرريه ر 
ت اعأجل جا ثأ ث أي ته ت زامتخ ت ج اعجل  أمأع  تة ه  ت مأات  ت بت أم ر 

 أمأع  ت غأزتر ت  أج  ت  أيت  عح  ت زامتخ يت اعا   هأ 
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ زامتخ 

 ( .ت اقا أر يتةجات  ت  حهت  ) حهت  ر تآلفأر ت   9
 ( .اقاف أي تمثقأن أمفل ) ر تآلفأر تةمفت   9
 ( .ت اهأن  يتفل تة فأن ) ر تآلفأر ت عتمت   3
 .ر ت اهأن تةعأأن ت عهته   9
 ( .ت هأ ر , ةنتأم ) ر ت  قاتبأر ت جعهت  يت جعيت  ت  أه   9
 .ر تانأن يتم الل هجيي  6
 .ت  اتفا  حبي   ت هجيت  ر ت اهأن يح 7
 ( . بأر ) ر ت عيتا  ت  أه   8
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 :ـ التسمم باألنتيموان ومركباته  4

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
أي عجل ت اهعل ت اعجأل أي اهتيل تةماتجريتن أي جايبأارو أي ت جريته 

جريتن ييرذت أي عجرل ت راهعل ت اعرا   غبرأا أي أبنرا  تةمات. ت  أيت  عحترو 
 :جثأل ذ ك . أي جايبأاو أي ت جيته ت  أيت  عحتو 

أمأع  أ ان ت قبأع  جا ت اأأص ر  بأ ك ج أيا يات ل ت هياتن 
, رر ت راعجل ثأ رث يحريا تةماتجريتن فرل ا  رتا أجرالف تةماتجريتن يت قاقترا 

يفرررل احررريتن أنجشررر  ت فررراتم يأرررمأع  , يفرررل أرررمأع  أررربغ  ت  برررا تة جرررا 
يفرررررل أرررررقل , يفرررررل احررررريتن ت زمرررررك برررررأ حين تة ررررريه ,  يت بقأاترررررأر, ت جتمرررررأم 

. يفرررررل ةزت ررررر  أ ررررريتن ت ز رررررأب , يزترررررأه  جقأيجررررر  ت جعررررأهن , تة ررررح   ت مأاتررررر  
يت ررراعجل نرررأج  يباترررر تةماتجررريتن فرررل أرررمأع  يباترررر ت ثقرررأن يت  عرررأن 

 .يفل اق ت  ت جقأق ياحيتمو , ياحيتن ت جعأهن , ت مأات  
 :ن يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ ماتجيت

 . تمافأخ ت ا   , ت اهأن ت قأبأر ,  عأل : ر ت  قاتبأر ت ا يت   9
 . شحل, أهتع يهيتا , أا  ,  اع  اهتج : ر ت  قاتبأر ت عأبت   9
 .ر ت اهأبأر ت  حه ت جزجم  أي ت مأي    3
 

 :ـ التسمم بالفسفور ومركباته  9 
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

عل ت رراعجأل أي اررهتيل ت ف ررفيا أي جايبأاررو أي ت جرريته أي عجررل ت رراه
ييذت أي عجل ت اهعل ت اعا   غبرأا أي أبنرا  ت ف رفيا أي . ت  أيت  عحتو 

 .  جايبأاو أي ت جيته ت  أيت  عحتو 
 :جثأل ذ ك 
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أعرريته ت ثقررأن ر تة عررأن ت مأاترر  ر نمأبررل ت ررهنأن يت قمأبررل ت ج انرر  ر 
ن ت أرربأغت  ر أررمأع   جرر  ت ف ررفيا ت جبتررهتر ت  شرراتر ر بعرر  تة رريت

رر أرمأع  (  ت برأيم  بريها ) يتة رجه  ت في رفأات  ر أرمأع  ج رأ ت  ت نبرز 
 .ت أأبين يت جمظفأر ت أمأعت  

 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ ف فيا 
 .ر ت اهأن  حه  أه  9
 .ر  ت اهأن نأبأر يتةغشت  ت جنأقت   9
 . مج ني , ة هأل , نلم , ر فقه شهت   حقعأ   3
 .فقا ه  ,  جيا ت يبه , ر  ابيق  غق  9
 ر  ا ي  تة مأن يايا  ت حث  يع الر ت فك ججأ تاعذا جعو ت ج    9
 .ر  ت قاتن ت  جا يت بأا يت مق   6
 

 ـ التسمم بالبنزول أو مثيالته أو مركباته األميدية أو اآلزوتية 6
 أو مشتقاتها أو مضاعفات ذلك التسمم

 :أل ت ج بب   هذت ت جا  ت عجحتأر أي تةعج
يل عجل ت راهعل ت راعجأل أي ارهتيل ت بمرزيل أي جثتالارو أي جايبأارو 

ييررذت أي عجررل . تةجتهترر  أي تآلزياترر  أي جشرراقأاهأ أي ت جرريته ت  أيترر  عحتهررأ 
 :جثأل ذ ك . ت اهعل ت اعا   غبأااأ أي أبنااهأ 

ل ر ت هاأن ت  حيه ت أمأعت  ر بع  أميتع ينيه ت  تأاتر ر زتر ت فاتج
يت يامتش يت جشجعأر ر ةزت   ت هاأمأر ر ةزت   ت ش ي  يت جيته ت هامت  ر 

 .ت امظتن ت  أن ر احجتا تة ذت  رر ت بخ بأ هتيي 
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ بمزيل أي جثتالاو أي جايبأاو 

ثر  غتبيبر  , تاجتز بهيتا يغثتأن ينلم يثقل اأ  : ر ت ا ج  ت  أه  9
 .أ تشأاه تا أع  هن  ت عتن ث  ت شحل يت جير يج, ي بأر 
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ةعتررأم يهيتا يأررهتع يمعررأ  يأ رر  بقررن ينررلم : ر ت ا ررج  ت جررزجن  9
يمقأأن ,        جا مزن ت  حه يتةغشت  ت جنأقت  جا  جيا فل ت عظأ  

 فل عهه ت ياتأر جا ت اهأن ت حيزتر يت  م ا  يا ن  ت ق أل 
 

 :ـ التسمم بالمنجنيز ومركباته  7 
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

يرل عجرل ت راهعل ت راعجأل أي ارهتيل ت جم مترز أي جايبأارو أي ت جريته 
ييذت أي عجل ت اهعل ت اعا   غبأا أي أبنا  ت جم متز أي . ت  أيت  عحتو 

 .  جايبأاو أي ت جيته ت  أيت  عحتو 
أي , يبأاو ت عجل فل ت اناتب أي ا  تا ت جم متز أي جا : جثأل ذ ك 

ق مهرأ ياعب اهرأ ر أرمأع  ت  رربأ ك ت ارل تررهنل فتهرأ ت جم متررز ر ت بقأاتررأر 
ت يهابأ ترر  ر احرريتن ت ز ررأب يت نررزن ر أررمأع  ت قررالم ر أررمأع  تة عررأن 
 .ت مأات  ر أمأع  ت بتاجم مأر ر يأمأع  ت يحيا يت باي  يت جأم تةي  تمل 

 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ جم متز 
يتميجأش بأ ميى ت قأعهت  فل ,  فأيص تةجأجت   حهجأغ ر  جيا ت 9

 .يت ا قأم هتنحل بأ هجأغ , ت جخ ياشيه فل أم  اهأ 
 .ر ت اهأن ت منأع ت شييل يأعأأن ت ع الر يتة شأم  9
 .ر ت  اهأن ت ا يي  3
 .ر احتن أي اشجا ت يبه  9
 .ر  عن شهته فل  أنل ت جات  تأعن جعو ت  تا  9
  

 :بالكبريت ومركباته  ـ التسمم 3 
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 894 

يررل عجررل ت رراهعل ت رراعجأل أي اررهتيل ت يباتررر أي جايبأاررو أي ت جرريته 
ييذت أي عجل ت اهعل ت اعا   غبأا أي أبنرا  ت يباترر أي . ت  أيت  عحتو 

 . جايبأاو أي ت جيته ت  أيت  عحتو 
 :جثأل ذ ك 

 .ت  يغتا ت غأزت   حيباتر يجايبأاو ت اعا   حجايبأر ت غأز  
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ يباتر يجايبأاو 

 .ر منا ت م تج ت حتفل بتن ت قأبأر ت ا يت  جا  ت  ت مف   9
 .ر ازتل عأ  يمقص ت  ع  ت امف ت  جا ب   أير يع ا بحا  9
 .ر االثتا  أا عح  اتجيغحيبتن ت ه   3
 . شا ر اهتج  م اي يغثتأن يتنتأم ياق 9

 
 :ـ التسمم بالكروم ومركباته  2

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
أي عجل ت راهعل ا  رتا أي ارهتيل ت يراي  أي  جر  ت يايجترك أي 
يايجأر أي بتيايجأر ت أيهتي  أي ت بياأ تي  أي ت زمك أي أت  جأه  ا ايي 

 . عحتهأ 
برأ ياي  ر ت هبأغر  ( ت غحفرأمل ) عجحتأر ت قحرل ت يهابرأ ل : جثأل ذ ك 

بجايبررأر ت يرراي  ر أرربأغ  أ تررأن ت ققررن يت أررين ر ت جحيمررأر يت ررهاأمأر 
يراي  ت اأرأص أي أأرفا ت يراي  ر أي رته ت يراي  : ) ت  أيتر  عحر  ت يراي  

 . ر أمأع  ت يايجأر يت بتايايجأر ( أي أن ا ت ياي  
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ ياي  

 .ر اقا أر أمفت   9
 .تيزتجأ جزجم  , أر  حهت  يت اهأن ت  حه ر اقا  9
ر امأذا جعيت  جا ة هأل شهته يعالجأر يبهت  يت قاتبأر امف ت   3

 . عأبت  تجين أن اؤهي ة   ت جير 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 899 

 .ر ت  اقأن ت قأبل ت ا يي عمه عجأل ت يايجأر  9
 

 :ـ التسمم بالنيكل ومركباته  93
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

جررل ت رراهعل ت رراعجأل أي اررهتيل ت متيررل أي جايبأاررو ر ييررذت أترر  أي ع
 جأه  ا ايي عح  ت متيل أي جايبأاو ر أي ت اعا   غأز يابيمتل ت متيل 

 :جثأل ذ ك 
أهيتر ت جقرربخ ر بعرر  أمرريتع ت عجحرر  ر ت فرري ذ يت  هترره ت جميررل ر : أررمأع  

 .ت جقأيجأر ت يهابأ ت  ر بقأاتأر ت متيل  ت يهابأ ت  
 :أا  أجات  ت ا ج  بأ متيل يجن 

بثيا بتن تةأأبا يت جعأ  يت ي و تةجأجل : ر ت اهأن  حهي  9
 . ح أعه جا  ي  فل تةتهي يت  أعه 

 .ر  يأتالر يبثاتر ةيزجأ  أف  ينأأ  عمه اميتل ت جعأهن  9
 .جا ت قلم يتب هأل . ر أهتع يت قاتبأر جعهت  يجعيت   3
 ر  اقأن تةمن 9

 
 م بأول أكسيد الكربونـ التسم 99

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
 .يل عجل ت اهعل ت اعا   غأز أيل أي ته ت يابين 

يجأ ت هث فل , عجحتأر ا  تاه أي ت اعجأ و ياي هه : جثأل ذ ك 
يت شاعأل غتا ت يأجل  حف   أي , ت يات أر ينجأ ن ت قين يت  تا يتةفاتن 

 أ خ....ما أر ت بااي ت  غأز ت  اأبأف أي ت ج
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بغأز أيل أي ته ت يابين 

 .  ر تا أهه بهجيغحيبتن ت ه  ججأ ت بن مقأًأ يبتاًت  ألي  تن بأ ه   9   
 .ر ةأأب  ت  هأز ت قحبل يت امف ل  9  
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 .ر اهجت  ييذج  فل ت هجأغ جا اذتأن شهته  3  
 .عن مقص تةي  تن ر آفأر فل ت  هأز ت عأبل مأش    9  
 .ر شحل فل تةعأأن ت ق فت  يت عأن ت يايل   9  
 
 
 
 
 

 :ـ التسمم بحمض السيانور ومركباته  99
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

يل عجل ت اهعل ا  تا أي ت اعجأل أي اهتيل  ج  ت  رتأميا أي 
أي جايبأاررو  ييررذ ك يررل عجررل ت رراهعل ت اعررا  ةبنااررو أي اذتذه, جايبأاررو 

 . أي أااباهأ أي ت جيته ت  أيت  عحتو 
 :جثأل ذ ك 

ت رررررذان يت بياأ رررررتي  يت ف ررررر  ) ت ررررراعجأل  رررررتأمته ت جعرررررأهن ت جناحفررررر  
ت ج رررررراعجح  فررررررل عجحتررررررأر ت قحررررررل ( أ ررررررخ ...يت ز برررررر  يت جغمزترررررري  يت بررررررأاتي  

يت اأرريتا ت فيارريغاتفل ر امررأيل ت جي رراتر أي ت شرراتبأر ت حيزترر  , ت يهابررأ ل 
ت جشرررجش يت يررراز يت حررريز يت اررراج  ر ت اعرررا  : ّا  أي اققتاارررأ يالميتررر  ت جررر

 جبترهتر ت  شراتر ت  أيتر  عحر  ت  رتأمته ر ت اعرا   حغرأزتر ت  ابتر  ت  رأج  
 . ت  أيت  عح  ت  تأمته ر  ا  ت  ححي تهتر يبع  أميتع ت جقأق يت حهت ن 

 :يجن أا  أجات  ت ا ج  ب ج  ت  تأميا يجايبأاو 
 .ي عن عأ  جا تزهتأه ت حجفأيتأر  ر فقا ه  9
 .ر ا ن  ت قحن يابيق ت  غق ت شاتأمل  9
 .ر اهتج ت  حه ي هيث تبيزتجأ  3
 .ر شحل ت  جح  ت عأبت  ت جايزت  ينأأ  ت جايز ت امف ل  9
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 .ر اينن  ايأر ت قحن يت جير ت جفأ ئ  9
 

 :ها ومركبات( الكلور والفلور والبروم ) ـ التسمم بالهالوجينات  98
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

أي عجررررل ت ررررراهعل ت ررررراعجأل بررررأ يحيا يت فحررررريا يت بررررراي  أي جايبأاهرررررأ      
ييرررذت أي عجرررل ت ررراهعل ت اعرررا   غبرررأا أي أبنرررا  ت يحررريا أي , ت الع ررريت  

 . ت فحيا أي ت باي  أي جايبأاهأ ت الع يت  أي ت جيته ت  أيت  عحتهأ 
 : جثأل ذ ك 
تة جرأ  ت هأ ي تمتر  ر اعقرت  ت جترأه بغرأز ت يحريا ر ا  رتا ا  رتا 

ت هأ ي تمررأر ت ا حتررل ت يهابررأ ل ةجال هررأ ر ت اعررا   حيحرريا يغررأز  ررأ  فررل 
ت  اين ت يتجتأ تر  ر أرمأع  جبترهتر ت  شراتر ت  أيتر  عحر  ت هأ ي تمرأر  ر 

 يعمره ت راعجأل ت ياتي تررر, ت اعرا   حفحريا فرل أرمأع  تة ررجه  ت في رفأات  
, يعمره ت راعجأل  جر  ت فحريا  حرمقش عحر  ت ز رأب , فل أرمأع  تة جمتري  

 .يعمه ت اعجأل فحيا تةماجيتن ي فحيا ت ياي  فل أبأغ  ت أين 
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ هأ ي تمأر 

 :الكلور : أواًل 
تشعا ت جأأن بعه ت امشأ  تةبنا  بأة   يينز  فل ت عتمتن يتةمن 

ييارن ي رعن ,    فرل ت أرها جرا شرعيا بينرن ت ارمف  يت بحعي  جا    أ
 .ي عأل ميبل جاياا 

ع ررا  ا رر  يت ررقاتن جشررل يت ررقاتن ارريتزن : يفررل ت  أ رر  تةشرره 
ثررر  اظهرررا يذجررر  ا يتررر   رررأه  يمقرررص ت قرررها  عحررر  ت ارررمف  يتزانرررأ  ت شرررفاتن 

 .يتةمن يت عتمتن جا  عأل اغيي ينفير فل هنأر ت قحن 
 :الفلور : ثانيًا       
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يظهررررررريا , يابرررررررهي أرررررررفاتم , جيا تة رررررررمأن ت ارررررررل افقررررررره باتقهرررررررأ  ررررررر
يتبرررهي ت اهرررأن , . ت  رررقاتبأر ت عظجتررر  ينأأررر  اأرررحن عظرررأ  تةقررراتن 

 .يت اقا أر ت  حهت  , ت حث   
يتشرررأاه , اظهررا اقا رررأر عجتقررر  يجؤ جررر   ررريل تةمررن يت فررر  جااتفقررر  باشررر  
 .مف  ت اهأن ت جحا ج  ياناش ت  م ا  يت قأبأر جا  عأل ي ت  ا

يت  هأل , جا ةنتأم هجيت  , امأذا جعهي جعيي : يفل ت  أ ر تةشه 
 .ينه ت هث ت جير بأ شحل ت امف ل , جا اشمج ع حل , جعيي 
 

 :البروم : ثالثًا     
يت رهث شرعياًت , بنأاه جناش  ح هأز ت امف ل يت  حه يجحا ج  ت عرتن 

 .ا   جا ت اهأن ت قأبأر يت , بأ نامأ  جابيع ب ت  امف  
, يت ا رررررج  بجايبأارررررو تبرررررهي بشررررريل ارررررذتأن ينرررررين يت رررررقاتن ذتيرررررا  

 .يت قاتن ايتزن ياؤت  ياحي   
 

 ـ التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته  94
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

يررل عجررل ت رراهعل ت رراعجأل أي اررهتيل ت باررايل أي غأزتاررو أي جشرراقأاو  
اعرررا   احرررك ت جررريته أرررحب  يأمرررر أي  رررأ ح  أي ييرررذت يرررل عجرررل ت ررراهعل ت 

 .ذتر  ح ح  جفاي   أي جغحق  , أ تفأات  يأمر أي عقات  , غأزت  
 : يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ باايل أي غأزتاو أي جشاقأاو 

 .ر ت اقأن يت اهأن ت ا   يت قأبأر يت اغأجل  9
 ر آفأر  حهت  جي عت  يثتا  يجميع    ن ت جاين ت بااي ل  9
 . يت اقان ت جفاق ينأأ  عح  تةتهي يت  أعه , يت ثآ تل , أبيزتجأ ي
 ر ت ا ج  باتبا تاتل ت اأأص ت ذي ت أن  ا  تن ان  تةيياأن  3
 .ر ت قاتبأر جعيت  يغثتأن يتنتأم يت  هأل  9
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 .ر ت اهأن جحا ج  أي نامت  ت عتن جا  عن بأا  9
 . أ ر  عن عأ  أهتع يهيتا يفقه ت ذتيا  أي  عفه 6
 

 ـ التسمم برابع كلور الكربون والمركبات الهالوجينية العضوية 99
 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  

يررل عجررل ت رراهعل ت رراعجأل أي اررهتيل اتبررا يحرريا ت يابررين يجايبررأر 
ييررررذت يرررل عجرررل ت رررراهعل . يحررريا ت جتاترررل يتبتاتررررل ت هأ ي تمتررر  يجشررراقأاهأ 

 .ت ج ايت  عحتهأ  ت اعا  ةبنااهأ أي تةبنا 
 

 : جثأل ذ ك 
 : ت اعجأل اتبا يحيا ت يابين فل 

ت امظتررن ت  ررأن ر ت رراناتب ت زتررير يت ررهاين  ر أررمأع  ت جقررأق ر 
 .ةقغأم ت  ات  ر أأبين ت م تج ر نأال  ح شاتر 

 : يت اعجأل ت جايبأر ت هأ ي تمت  ت ع يت  فل 
تاتر ت امظترررن ت  رررأن ر فرررل أرررقل ت جعرررأهن يبشررريل نرررأص فرررل ت ررره
 ت جغحق  ر جذتبأر  حهاين يت جقأق ينالر ت  تححيز ر ت غأزتر ت  ابت  

يجن أا  أجات  ت ا ج  باتبا يحيا ت يابين يت جايبأر ت هأ ي تمت  
 : ت ع يت  
 .ر هيتا ينلم يأهتع ي بأر  9
 .ر اثبتق ياحتن  حقحن  9
 .ر ت قاتن فل ت اؤت   3
 .تمققأع ت بيل ت اأ   ر ت اهأن يحت   أه جا بتح  آ تمت  أي 9
 .ر ت اهأن يبه  جل جا تانأن  9
ر قمتن فل تةذمتن ي ي  فل ت عتمتن يمقأأن نها  ت  رجا يت بأرا  6

 .يتاتف  ذ ك مشي  ياغب  فل ت مي  , بم ب   اتع  
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 .ر شحل ف أ ل فل تبهاتك ث  ت  قيق يت جير  7
 
 

 ( السريرية ) ـ األمراض واألعراض الباثولوجية  96
 :تي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط اإلشعاعي ال

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
أي عجرررل ت ررراهعل ت اعرررا   حاتهتررري  أي أتررر  جرررأه  أنررراى ذتر مشرررأق 

ت  اتع  يت بقت ر  ي زت رأر بتارأ  رةشعأعل يأ اعا  ةشع   أجأ يت متاايمأ
 . Xيأ فأ يت اعا  ةشع  

 
 :ا ت شعأعت  يجن أا  تة ات

 .ر انان ي جيا فل ت م ج ت امأ حت  تؤهي ة   ت عق   9
 .ر يذج  يمزين فل ت  هأز ت ه جل  9
ر مقرررص ت جأررريا  ت هجيتررر  يت شررريتاه ياناترررن تةم ررر   ت هجيتررر   3

ماأمأر يمزين يا ج  هجيي غتا ميعل   . يت 
 .ر فقا ه  يمقص فل ت ياتأر ت بت   9
 .مت   ر ت  أه يت اهأن ت عتن يت قا  9
 .ر منا ت عظأ   6
 .ر أيات  ع حت   7
 .ر  اقأمأر جاعهه   8

 
 ـ تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينشأ عنه من مضاعفات 97    

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
أي عجل ت اهعل ت اعا  ت جايراا أي ت جايتأرل  حرياج أي تبشرعأع 

عرررررأهن ت ج جتررررر  أي ت جمأرررررها   أي ت أرررررأها عرررررن ت ز رررررأب ت جمأرررررها أي ت ج
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ت اعا    يم نيي أي  راتا  شرهته  ججرأ ترؤهي ة ر  احرن برأ عتن أي  رعن 
 .بأببأأا 

 
 :ـ أمراض الغبار الرئوية التي تنشأ عن  93

 .الفطور , القطن , االسبستوس , السليكا , اإلسمنت : غبار 
 

 :ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   هذت ت جا  
ت اعررا   غبررأا تة ررجمر يتةاابرر  ت ج رراعجح  فررل أي عجررل ت رراهعل 

 . يأ غ أا يت  ص يت   ا ت يح ل , أمأعاو 
ييذت أي عجل ت اهعل ت اعا   غبأا  هتث ت اي ره  جرأه  ت  رحتيأ أي 

يأ عجرل , جتيراين  9ت جيته ت ال ا ايي عحر  جرأه  ت  رحتيأ ب  ر  تقرل عرن  
احجتا ت جعأهن بأ اجل   فل ت جمأ   يت ج أ ا أي م ر تة  أا أي ق مهأ أي

 .أي أت  أعجأل أناى ا اهعل مف  ت غا  
ييرررذت أي عجرررل ت ررراهعل ت اعرررا   غبرررأا ت  ب ررراي  يغبرررأا ت ققرررن  

 . ها   تمشال عمهأ اذه تةجات  
 :يجن أا  ت عيتجل ت ال اؤثا فل  هيث اغبا ت ا   

مرريع ت غبررأا ر   رر  ذاتاررو ر عررههاأ ر يجتأاهررأ ر  يجرره  ت اعررا  ر  
 . اعهته ت شنأل يت  

 :يجن أا  تة اتا بأ غبأا 
 .ر  ت  مف  ي عأل  9
 .ر ت اهأبأر ا يت  ينأبأر  أه    9
 .ر احتن ا يي ينأبل  3
 .ر هتم ت  ل ت ا يي  3
 .ر االذي ت قحن تةتجن ي نأجاو ث  نأياه  9
 .  ر أيات  هامت  ا يت   9
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 ـ التسمم بالتبغ 92

 :هذت ت جا  ت عجحتأر أي تةعجأل ت ج بب   
أعجرررأل أررررمأع  ت ابرررر  بجات حهررررأ ت جناحفرررر  جررررن فررررازه يامقتاررررو ياعب اررررو 

 .يانجتاه يأما جما أاو يت اعجأ و فل ت زاتع  يت أمأع  
 :يجن أا  أجات  ت ا ج  بأ اب  

ر  رر   ررا  فررل ت بحعرري  يت جرراي يت جعرره  جررا ةنتررأم ي ررّ   ررعن  9
 .يهيتا يأهتع يتماهل بأ  بأر 

 .ا ت يهي يت يهي ر شحل عأن ت مظت 9
 . ر بقم فل هنأر ت قحن يابيق فل ت  غق ت شاتأمل  3
 .ر ت اهأن ت حيزتر يت  م ا  يت قأبأر يت ابي  9
 .يت عاج  ت جايزت  يت ج تقت  , ت اهأن فل ت عتن .ر   9
 .ت ا فأن , فقهتن ت ذتيا  ,  ت أهتع ,  ر ت قاتبأر عأبت   6
أ ر  نمرأنل نحرن ,   نان ت قحرن تمقبأ, ر ت قاتبأر نحبت  يعأ ت   7
 .ت اشأم ت ع ح  ت قحبت  , اأحن ت شاتتتن , ت قص 
 .ر  اقأن ت قأبأر يت ا    8

نمـا تعـز  , علمـًا بـأن هـذأل األمـراض ال تعـز  للـك النيكـوتين  قـط  وا 
 البيريدين ـ والكريزول ـ والقطران ـ وأول أكسيد الكربون : أيضا للك 
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 تكنولوجيا العطور وأنواعها

 لمحـة تاريخيـة
Historical   Sketch 

 

 لو قيض لنا أن ننقب في الماضي ، الكتشفنا أن صناعة العطـور قد
. سنة  0333ازدهرت  في فترة يظن أنها سبقت التقويم المـيالدي بحوالي 

ومن المعروف أن المصريين اعتادوا دفن حاجات ووسائل رفاة الميت معه 

نها أواني المرهم المطعمة بالمرمر والتي تحتوي على كميات من ، وم

, المواد العطرية ، والتي مازالت تنشر أريجها بشكل يثير الدهشة ، والمرايا 

 . وأواني الكحل وأميال اإلثمد
صاحب )ومن أحدث الموجودات التي نقلت من قبر الملكة والدة خوفو 

ي على المراهم المعطرة التقليدية سبع جرار تحتو : إلى القاهرة ( هرم خوفو
 .                                                          بينما احتوت الثامنة على الكحل , عند المصريين 

ومازالت العاديات األثرية والقبور األخرى تحمل شواهد هامة على عظمة 
حة كبيرة فعلى سبيل المثال ، صورت على لو . تقدير المصريين للعطور 

حوالي )من الغرانيت متصلة بصدر أبي الهول ، الملك تحوتمس الرابع 
 ، تقدمة قربان من البخور والزيت والمرهم العطرين ( م.ق0011

 

 إنتاج العطور الطبيعية
The  production  of  Natural  perfumes 

  : يتضمن هذا الفصل البحث في البنود الخمسة التالية 

 . في النبات العطور : أواًل 
ËÇäíÇð : ÇáÈÍË ÇáÒÑÇÚí . 

 مواسم المحاصيل الجديدة لمعظم الزيوت واألزهار المهمة : ثالثًا 
 ًً  : فصل المواد العطرة من النبات بواسطة : رابعًا

 .التقطير  - 0 
 .العصر  - 2 
  .االستخالص بالنقع ، والمرس ، وبالمذيبات الطيارة  - 3 
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 The Perfume In The Plantالعطور في النبات  -أواًل 
العطور الطبيعية ، واحدة من أهم الظواهر المدهشة للنباتات العطرية ، 
وربما تبلغ هذه الظاهرة أعلى درجات سموها بالعبير الذي تزفره األزهار 

ويعزى العبير إلى آثار ضئيلة جدًا من الزيت العطري الموجود . الطازجة 
نًا ، كما في الورد والخزامى  وأحيانًا على في التويجيات ، في حالة حرة أحيا

شكل غلوكوسيد ، يتحلل ضمن ظروف إيجابية بوجود أنزيم أو تخمر ، كما 
ولكن وجود الزيت الطيار ال ينحصر إطالقًا . في الياسمين ومسك الروم 

فقد تم . باألزهار ، بل كثيرًا ما يوجد في أجزاء أخرى من المتعضي النباتي 
 :في اكتشافه مثاًل 
السنط الفرنسي ، والقرنفل الشائع ، والقرنفل ، :  كما في األزهار

والمكحلة ، ورقيب الشمس ، والميموزا ، والياسمين ، والنرجس األسلي ، 
 . وزهر البرتقال ، والورد ، والبليحاء ، والبنفسج 

كليل الجبل ، والنعناع البستاني : كما في األزهار واألوراق  الخزامى ، وا 
 . بنفسج ، وال

إبرة الراعي ، والبتشول ، والبتيغران ، ورعي : كما في األوراق والسوق 
 . الحمام ، والقرفة 

 .الكانيال ، والقرفة ، والسنا :  القشــور
 .األرز ، واللينالوي ، والصندل :  األخشاب
 .المالكية ، والساسفراس ، ونجيل الهند :  الجــذور

 .، وأسل الهند الزنجبيل ، والسوسن:  الجذامير
 .البرغموت ، والليمون ، والليمون المالح ، والبرتقال :  الثمـــار
، والشمر ، وجوز الطيب ( بكال نوعيه)اللوز المر ، واليانسون :  البــذور

. 
الالذن ، والمر ، واللبان ، وبلسم بيرو، :  واإلفرازات الراتنجية

 . واألصطرك ، وبلسم طولو 
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رزت تقدمها على أيدي الباحثين القدامى ، والمتعلقة إن النظريات التي أح
 .بتكون الزيت العطري في النبات ، تستحق المالحظة 

اعتبر أن النشويات والسيولوز هما نقطتا االنطالق في  0881ففي عام  
 .التكون الراتنجي ، الذي يسبقه تكون الزيوت العطرية 

لمواد الراتنجية في اعتبر أن تكون الزيت يسبق تكون ا 0010وفي عام 
الخلية ، والراتنجيات نشأت من مواد تراكمت في غشاء الخاليا المجاورة لقناة 

 . اإلفراز
اعتبر أن الزيوت العطرية هي نواتج انحالل الكلوروفيل  0801وفي عام 

ففي األزهار تتوضع النواتج في خاليا السطح الداخلي لألدمة ، حيث . 
 .طرية يتحول الكلوروفيل إلى زيوت ع

وحديثًا اعتبر أن الكحوالت عديدة الهيدروكسيل ، هي نقطة انطالق 
 . تكون التربينات العطرية 

اعتبر الباحثون جميعهم ، أن الزيوت العطرية هي نواتج إفرازية تكونت 
وذهبوا إلى أبعد . أثناء استقالب المواد التي أدت وظيفتها في حياة النبات 

لخصوصية الرائحة في تلك الزيوت قرابة من ذلك ، عندما اعتبروا أن 
واضحة إلى وظائف الحشرات والحيوانات ، لكنها قرابة ضعيفة جدًا إلى 

 .وظائف الحياة في عالم النبات 
أن الزيت العطري ، لم ينشأ في أكثر األحوال ، في  ومما تبّين الحقاً 

نما نتج عن عمل الكلوروفيل التمثيلي  يما يتعلق وف. جبيالت الكلوروفيل ، وا 
بتكون المقومات المستقلة للزيوت العطرية ، فإن وجهات النظر التالية تعتبر 

 :مقبولة بشكل عام 
 .تشكلت أواًل في جبيالت اليخضور : الكحوالت 

تشكلت بتأثير األحماض على الكحوالت في جبيالت : اإلسترات    
 .اليخضور 
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ت في جبيالت تشكلت بنزع الماء من الكحوال: الهيدروكربونات    
 .اليخضور 

 .تشكلت بالتزامرية التماكب : الكحوالت العطرية 
 تشكلت من تحلل البروتينات أو من تأكسد الكربوهيدرات : األحماض 
   . تشكلت من تأكسد الكحوالت ، وخصوصاً في اإلزهار: األلدهيدات 

 .تشكلت ربما بنفس طريقة تشكل األلدهيدات : الكيتونات 
 تشكلت من تشطر البروتينات ، أو من األحماض العطرية :الفينوالت  
 

 Agricultural Research البحث الزراعي   -ثانيًا 
إن إنتاج المواد الخام لصناعة العطور ، هي صناعة فرنسية هامة ، وقد 
. أخذت تحظى ، منذ بضع سنوات ، ببعض االهتمام من الحكومة الفرنسية 

جارة والصناعة ، تتعامل حصرًا مع النباتات فهناك دائرة خاصة في وزارة الت
ومنذ حوالي أواخر  .، إلخ ، والتي تزرع من أجل صناعة العطور واألدوية 

، تجدد االهتمام بمنطقة غراس  فأنشئت محطة  زراعية  0021عام 
 تجريبية لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بصميم صناعة العطور الفرنسية ، 

ية للمحطة ، العمل على مساعدة المزارعين ومن بين األهداف الرئيس
للمحافظة على إنتاجهم ، وتحسينه نوعًا وكمًا ، واختيار أفضل أنواع 

وهذه النقطة ذات أهمية صناعية . النباتات ، إضافة إلى ترسيخ زراعتها 
كبيرة ، ألن األزهار واألشجار تباع في الوقت الحاضر على أساس الوزن ، 

ولذلك يغدو واضحًا ، أن المزارعين . من العطر ال على أساس إنتاجها 
يهدفون اليوم للحصول على ناتج نباتي كبير ، قد يكون غالبًا على حساب 

: وهناك نقاط أخرى جديرة باالهتمام هي . الزيت المطلق في الزهر 
 . الصرف ، والري ، ودورة المحاصيل ، والمخصبات ، والطفيليات إلخ 

 Time of New Cropsل الحديثة مواسم المحاصي -ثالثًا 
  خشب الورد ، القرنفل ، اللينالوي ، البرغموت ، الليمون :  كانون الثاني

 .السوسن ، الميموزا ، البرغموت ، الليمون : شباط 
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 .البنفسج ، األترجية ، القرنفل ، إبرة الراعي بوربون : آذار 
 . النرجس األسلي ، النرجس ، المكحلة : نيســان 

الورد ، زهر البرتقال ، إكليل الجبل ، نجيل هند بوربون ، إبرة : س مايــ
 .الراعي ، الصعتر 

الورد ، القرنفل الشائع ، البتيغران ، سنط فرنسي ، خشب الورد ، : حزيران 
 . نجيل الهند 

الياسمين ، الخزامى ، إبرة الراعي ، الليمون المالح ، الورد ، إكليل : تمــوز  
 .الجبل ، الصعتر

الياسمين ، مسك الروم ، الخزامى ، الكراويا ، حشيشة الليمون ، : آب  
 .النعنع ، السوسن 

بزر اليانسون ، الياسمين ، مسك الروم ، أترجية سيالن ، الخزامى : أيـلـول  
 .النعناع السنبلي ، إبرة الراعي , ، البالماروزا  
زامى السنبلية ، البرتقال الياسمين ، مسك الروم ، الكراويا ، الخ: تشرين أول 

 .، البالماروزا ، إبرة الراعي ، السوسن 
النعنع ، , السنط ، إبرة الراعي ، الليمون ، الليمون المالح : تشرين ثاني 

 .الصندل 
السنط ، البرغموت ، الليمون ، حشيشة الليمون ،  البالماروزا : كانون أول 

 . 
 
 
 
 

 

 : عيةفصل المواد العطرية الطبي  - رابعا  

Separate of Natural odoriferous Materials  
 :ـ التقطير  0
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يعود تاريخ هذه العملية في شكلها البدائي إلى العصور القديمة ومن بين 
القرعة ، واإلمبيق والتي بقيت تستعمل حتى : أقدم أنواع أجهزة التقطير 

رة منتصف القرن التاسع عشر ، لكنها راحت تتسارع في السنوات األخي
إن تحسين إنشاء أجهزة . بسبب التقدم الكبير الذي أحرزته صناعة العطور 

التقطير البخارية والفراغية ، خالل هذه الفترة ، لم يعمل فقط على زيادة 
إنتاج الزيت وخفض قيمته ، لكنه أيضًا حّسن نقاوة اإلنتاج  ورغم ذلك لم 

ن األجهزة البدائية يعقب هذا التطور استخدام شامل لألجهزة الحديثة ، أل
نسبيًا ، والتي تعمل على النار المكشوفة مازالت تستعمل حتى اليوم في 

 .أجزاء مختلفة من أنحاء العالم 
والزيوت الطيارة عادة ، سوائل رجراجة ، عطرة جدًا ، ويمكن الحصول 

وتضم عادة . عليها من النبات بالتقطير بالتبخير ، دون الخضوع للتحلل 
مستقلة ، تختلف في البنية الكيميائية ، وتعزى رائحة الزيت إلى عدة قوامات 

فرائحة زيت اللوز مثاًل تعزى ، بصورة . واحد أو أكثر من هذه القوامات 
رئيسية ، للبنزالدهيد ، ورائحة زيت البرغموت إلى خالت الليناليل ، ورائحة 

تعقيدًا ،  ولكن حين يكون تركيب الزيت أكثر. زيت القرنفل إلى اليوجينول 
يظن أن الرائحة المميزة له ، ينبغي أن تعزى إلى التآلف التام لعدد من 

ويتضح هذا األمر جيدًا في حالة عطر الورد ، حيث . المقومات العطرية 
تلعب بدون شك إسترات كحول الجيرانيول والسترونيلول باإلضافة إلى 

ائحة الورد المميزة ، على األلدهيدات األليفاتية العليا دورًا مهمًا في تعيين ر 
 .الرغم من وجودها بكميات قليلة جدًا 

ُتستخدم طرق تقطير مختلفة لفصل العطر من النبات ، ويعتمد اختيار 
. الطريقة على طبيعة الناتج  وعلى المحصول الذي يمكن الحصول عليه 

من " كسبه"تشترك عدة عوامل في تكوين كمية الزيت العطري الذي يمكن 
ففي كثير من الحاالت . ، ليس أقلها االهتمام الذي يولى لزراعته النبات 

طبعًا ينمو النبات بريًا ، وال تبذل جهود لدراسة نوع معين من السماد يمكن 
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وقد تم  إدراك هذا الجانب . استخدامه لزيادة محصول الزيت بشكل عملي 
ى أكثر ، وجد أن محصول الزيت يزداد إل الخزامىمن العملية ، ففي حالة 

من الضعف باستخدام السماد الصناعي ، الذي يتألف من نترات الصوديوم 
 . ، وكلور البوتاسيوم ، وسوبر فوسفات الكالسيوم 

قلما ُتوضع المادة الخام في المقطر على شكل مسحوق ناعم ، ألنها 
وبالتالي يفلت البخار . تميل إلى تشكيل كتلة ال تخترق بالبخار عند فتحه 

لجوانب أو عبر الشقوق ، فيبقى الجزء األكبر من الشحنة بدون من حول ا
وفي بعض األحيان يشيع تجفيف المادة الخام قبل التقطير ، . معالجة 

ولكن قد يعزى هذا إلى بعد مكان الجمع عن الجهاز ، أو الزدحام المقاطر 
في ذلك الوقت ؛ إن تجفيف الجذور في حالة السوسن ضروري لتطوير 

 .رائحته 
 :يمكن تقسيم عمليات التقطير إلى القسمين الرئيسيين التاليين و

 .التقطير بالغلي بالماء  - 0 
 .التقطير بالجرف بالبخار  - 2 

ومع االستعمال الماهر يمكننا . هي األقدم واألسهل  والطريقة األولى
الحصول على نتائج جيدة ، ولكن إذا بقي جزء من المادة الخام دون غمر 

وكان على تماس مع جوانب الجهاز الحارة ، يحدث تقطير إتالفي بالماء ، 
 ، تنتج عنه أجسام بغيضة ، وبالتالي تضعف رائحة الناتج النهائي 

للتقطير ، وعند الضرورة  الطريقة الثانيةويمكن التغلب على ذلك بتطبيق 
 .يمكن أن يعمل جهاز التقطير تحت ضغط منخفض  

داخل المقطر ، ففي حاالت كثيرة تتفاوت طرق وضع المواد الخام 
تستخدم صفيحة معدنية مثقبة ، أو قعرًا كاذبًا ، بينما تعلق بالغطاء في 
حاالت أخرى سلة لها نفس قطر المقطر ، وتنطبق على جوانبه بإحكام ، 

وتعتمد سرعة تقطير الزيت العطري ، بصورة . وتمكن إزالتها بسهولة 
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وعلى سرعة تحرر الزيت الطيار من تلك رئيسية ، على حالة المادة الخام ، 
 .ويتأثر هذا بضغطه البخاري ، وبالوزن الجزيئي لمقوماته . المادة 

. يتأثر التكثيف بأوساط ملفات التبريد ، كما في حالة زيت السوسن 
وتستخدم أشكال كثيرة متقنة الصنع من أجهزة االستقبال الستقبال الزيت 

 . ود آليًا إلى المقطر عند تدفقه أما الماء المكثف فيع
 
 :ـ العصر  2
تستعمل هذه الطريقة لفصل زيوت الليمون والبرتقال والبرغموت   

أو آليًا كما , إما يدويًا كما كانت في السابق . والليمون المالح من قشورها 
 .وتشتهر إيطاليا بإنتاج مثل هذه الزيوت العطرية , تستعمل اليوم 

 :ـ االستخالص   3
بواسطة ( وأزهارها ) ة فصل الزيوت الطيارة من النباتات تعطي طريق

ولكن لما كان كثيرًا من . التقطير زيوتًا ذات نقاوة رائعة ، وعبيرًا لطيفًا جدًا 
المواد العطرية غير المستقرة تتلف أو تتخرب كليًا بدرجة حرارة البخار 

ريقة المرتفعة ، أو تكون كمية الزيت العطري قليلة ، لذلك تستخدم ط
االستخالص بالمذيبات لفصل األجسام العطرة من األزهار  وقد تم بشكل 
عام ، استخدام المذيبات الطيارة وغير الطيارة ، وفقًا لشروط درجة الحرارة 

       :                                                                    ويشار إلى هذه التميزات كما يلي . أثناء العملية 
 .االستخالص بواسطة المذيبات غير الطيارة  - 0 

 .نقع الزهر  -بدرجة الحرارة العادية  -أ         
 .المرس  –باستخدام التسخين  -ب       

 .االستخالص بالمذيبات الطيارة ، كالنفط واإلتير ،إلخ  - 2 
 .ويعتمد اختيار الطريقة على نوعية النباتات واألزهار العطرية 

 : Effleurageـ بواسطة النقع آ 
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حيث تنقع األزهار العطرية مع , هي أقدم طريقة الستخراج العطور  
مراهم " ويعطي ما يسمى بـ . الدهن الذي يمتص ويحتجز المادة العطرية 

تستلزم طريقة النقع استخدام أطر .  Pomades for Washings " الغسل 
ري توزيع الدهن باردًا أو مسخنًا خشبية ، يسند كل منها لوحًا زجاجيًا ، يج

قلياًل وعلى شكل طبقة رقيقة على كال سطحي اللوح الزجاجي مع ترك 
 .هامش قرب الحواف وبعدئٍذ توضع التويجات ، بشكل خفيف فوق الدهن 

ُتوضع عدة هياكل ، جرى تحضيرها على هذا النحو ، في طبقات كما 
الدهن ، تمتص كلتاهما أوضحنا ، بحيث تحصر التويجات بين طبقتين من 

، العلوية والسفلية ، العطر حال إطالقه ، تستبدل األزهار الناضبة بأزهار 
جديدة ، على نحو يومي في حالة الياسمين ، وكل يومين أو ثالثة في حالة 

يقلب الهيكل مع تعاقب االستعمال ، لضمان توزيع متوازن . مسك الروم 
ع الدهن تمامًا بالعطر ، والناتج ويستمر تجديد الزهر حتى يشب. للعطر 

 .الحاصل بعد نزعه هو المرهم 
 

 (النقع بالزيوت السائلة : )  Macerationب ـ المرس 
ينطوي على استخالص األزهار ، بغمرها بالدهون أو الزيوت السائلة ،  

مئوية  حيث تتمزق التجاويف التي   11-01بدرجة حرارة تتراوح بين 
. ي بتأثير الحرارة ، ويمتص الدهن المقوم العطري تحتوي على الزيت العطر 

وعندما يكتمل االستنفاذ ، تقذف محتويات الحوض فوق حاجز مثّقب 
يجمع الدهن وتمزج فيه كميات أخرى من . ، وتترك هناك لتجف ( منخل)

 .األزهار ، وتتكرر العملية حتى تتشبع أوساط االستخالص بشكل كامل 
 

 :Volatile Solvents ج  ـ المذيبات الطيارة 
فقد استخلصت أزهار الزنبق األسلي .  0831ظهرت هذه الطريقة  عام 

غابت هذه . باألتير ، وتم الحصول على عطر كثيف يتميز برقة كبيرة 
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، عندما تّم استخالص  0810الطريقة عن انتباه الكيميائيين حتى عام 
ات ، العطور من عدة أزهار ، عن طريق معالجتها بمختلف المذيب

كالكلوروفورم  والبنزين وثاني كبريتيد الكربون والكحوالت الميتيلية واألتيلية ، 
كانت النواتج من نوعية جيدة ، وجربت الطريقة تجاريًا ، ولكنها لم . إلخ 

،  0810وفي عام . تكن مجزية بسبب خسارة المذيب ، فتوقف العمل بها 
ومع ظهور المشتقات . خسارة ابتكر جهازًا مغلقًا ، ساعد في تفادي تلك ال

النفطية الخفيفة ، هيأت هذه الطريقة إمكانيات تجارية ، ولكنها لم تستعمل 
 . 0801على نطاق تجاري  حتى عام 

%  01.1، ترجُّ الزيوت الكثيفة مع كحول إيتيلي وإلزالة الشموع النباتية 
، وتنزع الشموع  batteuseساعة في آالت  تدعى الدراسة  21لمدة 

تحتوي الرشاحة الكحولية على كميات قليلة من الشموع . لالذئوبه بالترشيح ا
يتم الحصول على . تحت الصفر  21الذؤوبة ، تفصل بالتجميد بدرجة 

الزيت المطلق الموجود في الزهر من هذا المحلول الكحولي الذي جرد من 
ما بإضافة الملح ، وعند  الشمع إما بإزالة المذيب بالتقطير في الفراغ ، وا 

 . ذلك ينفصل العطر على السطح ويجمع 
يحتوي زيت األزهار المطلق على كميات متفاوتة من مادة ملونة ، تعتمد 

ووجود هذه األصباغ . على المذيب الطيار المستخدم الستخالص األزهار 
أمر ليس مرغوبًا فيه دائمًا وبالتالي ، يتم في حاالت كثيرة تصنيع ما يدعى 

، إذ يجري فصل قسم   colourless absolutesمة اللون بالخالصات عدي
من الصبغ بالتقطير بالتبخير في الفراغ ، أو بتقطير مشارك مع غليكول 

 .اإلتيلين ، أو بتعريض الناتج  لألشعة فوق البنفسجية
  

 :  CO2االستخالص بسائل 
طريقة ألمانية ظهرت مؤخرًا ، يقال بأن الزيت العطري يستخلص 

وفـوائدها هـي انخفـاض . ، بـدون إضعاف لرائحـة الناتج الطبيعي بواسطتها 
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درجــة الحـرارة ، ومحصول كمي جيد ، وتبخر للمذيب من الخالصة بشكل 
 . كامل أو تلقائي 

 : butaneاالستخالص بغاز البيوتان 
اقتصر استخالص العطر من األزهار بالمذيبات الطيارة ، حتى وقت 

من إتير النفط  % heptane   (01- 81  )لهبتانمتأخر ، على استخدام ا
ولكن إدخال . أو البنزول النقي ، حيث يمكن الحصول على مالطات الزهر

استعمال البوتان مؤخرًا ، فتح عصرًا جديدًا في إنتاج مالطات مختارة  يمكن 
 البيوتافلورزالحصول منها على خالصات ذات نوعية رفيعة جدًا تدعى بـ 

butaflors  . بشكل خاص ، من بعض األزهار المرهفة ، كالليلك ، و
والمضعف ، والغردينية ، التي أعطت معالجتها بإتير النفط نتائج غير 

 . مرضية 
ن المصنع الالزم للمعالجة بالبوتان ، أكثر تعقيدًا وكلفة من المصنع و  ا 

حيث يحتاج استخدام الغاز المميع تحت . المستخدم للمذيبات األخرى 
جهزة مغلقة لمنع التسرب ، يمكنها مقاومة ضغط داخلي بمقدار الضغط أل

مزودة بأجهزة ضبط و صمامات مصنوعة من نوع خاص   2سم / كغ  0
وبالتالي تكلف مثل هذه المجموعة خمسة أضعاف ما تكلفه . من الفوالذ 

إضافة إلى ذلك ، تحتاج منشأة وحدة . مجموعة استخالص عادية 
وفقًا للمقاييس العيارية الدقيقة ، وتجهيزات  االستخالص إلى بناء يقام

كهربائية مقاومة للنار ، إضافـة إلى أسالك توصيل أرضية إلزالة الكهربائية 
 2تشحن األزهار في أجهزة استخالص تعمل تحت ضغط مقداره . الساكنة 

ويسمح لتيار معاكس من البوتان السائل بالدوران ، بصورة ,  2سم/كغ 3 -
 .تنضب األزهار مستمرة ، حتى 

وُيترك بعد ,  خاص   evaporatorيجمع البوتان المعطر في مبخّر 
يعالج المالط للتخلص من . تبخر المذيب  مادة جامدة عطرة هي المالط 
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 essenceالشموع غير العطرة وبعد تبخر المذيب ، يكون الباقي عطر 
 . butaflorذؤوب كليًا في الكحول ، هو البيوتافلور 

 
 ( :   yield) المحصول

" كغ من األزهار المعالجة مالطا 0111المحصول الوسطي من 
 : وخالصة هو كما يلي 

 
 كغ 0.111كغ                        2.811الياسمين          
 كغ 0.011كغ                        0.011الورد             
 كغ 1.111كغ                        0.011المضعف         
 كغ 1.201كغ                        1.111مسك الروم       
 كغ 1.081كغ                        1.011الليلك             
 كغ 1.081كغ                        0.011البرتقال           
 كغ  1.81كغ                         0.111الغردينية          
ساسي ، بين الخالصات العادية والبوتافلورز إلى ُيعزى االختالف األ

حقيقة أن الخالصة العطرية تتكون تحت ضغط بدرجة حرارة أدنى من درجة 
 .مئوية  01حرارة المحيط ، وأن السوائل المعطرة تتركز بدرجة الحرارة دون 

 
 
 
 
 

 تصنيف وتثبيت الرائحة
Classification and Fixation of Odor 
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لى مقارنة صناعة العطور بالموسيقى والرسم ، وهي أعمال عمدوا غالبًا إ
إبداعية ، يتطلب كل منها تطبيقًا فنيًا لمبادئ متشابهة حتى ولو حظي 
العبير ، أو السمفونية ، أو اللوحة الزيتية باستحسان عام ، أو حتى لو 

 .تعرضت لنقد جارح ، من قبل كل من الناقد والجمهور 
فالموسيقي يؤلف مجموعة : مبدع عند الجميع هناك تماثل في الدافع ال

من النغمات ليشكل لحنه الرئيسي الجديد ، ويكتشف الرسام منظرًا جمياًل 
فيرسم مخططًا أوليًا لموضوعه الجديد ، ويمزج العطار ببراعة بعض المواد 

ويحتاج تنسيق كل فكرة إلى معرفة . العطرية لتوليد أساس عطره الجديد 
نشئ ، وتصميمًا مستمرًا ، وصبرًا كبيرًا ، إذا أريد للدافع واسعة من قبل الم

 .أن يصل في النهاية إلى الكمال 
فالمؤلف الموسيقي يجب أن ُيفهم اإليقاع ، وفن مزج األلحان ،  

وهو قد . باإلضافة إلى الصفات الخاصة لكل آلة في الجوقة الموسيقية 
ه ، وبقية اآلالت يستخدم واحدة أو أكثر من تلك اآلالت لصياغة لحن

إلضفاء خلفية متآلفة األلحان ، إلنتاج قصيدة لحن معقدة ، يمكنه فيها 
 . تنويع إيقاعه ومقامه ، ليشد إليه السامع ويسحره 

والرسام يجب أن يكون ملمًا في مزج األلوان ليضفي على لوحته المكتملة 
ضاءة ومنظورية   جوًا وا 

حة ربما بألف مادة عطرية والعطار كذلك يجب أن يتمتع بمعرفة صحي
وأن يكون حسن االطالع على القيمة العطرية لكل منها ، ومصدرها ، 
والميزات التي تحدد صفتها ، باإلضافة إلى نمط زهرها  ومدى امتزاجها 
ويجب عليه ، فوق ذلك  أن يختار ويستخدم بمهارة كاًل من تلك المواد ، 

ن تصبح سمفونية عبير ، ليركب ويعزز ويظلل نفحته األساسية ، إلى أ
ولكن هذا ليس كل شيء ، ألنه إذا كان سيستخدم إبداعه كعطر 
لمستحضرات التجميل ، فسوف يحتاج أيضًا إلى معرفة عميقة بتركيب تلك 
المستحضرات ، والتأثير الذي تحمله كل من موادها الخام على كـل مقوم 
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والمزج الجديد من مقومات عبيره األصلي  الذي يشمل االختيار البارع 
 للحصول في النهاية على نفس النفحة المكتملة ،

ãä Èíä ÇáÝäæä ÇáËáÇËÉ ¡ íãßä ÇáÞæá ÈÃä ÊËãíä 
ÇáÑÓã åæ ÇáÃÓåá ¡ áÃä ÇÓÊãÑÇÑ ÇááæÍÉ íÊÍ áåÇ 
Ãä ÊÏÑß Úáì äÍæ ãÝåæã ÃßËÑ æÃä ÊÞíã ÈÇáäÙÑ ¡ Ýí 
Ííä ÊÍÈØ ÇáØÈíÚÉ ÛíÑ ÇáÍÓíÉ ááãæÓíÞì æáÕäÇÚÉ 

ÇáÚØæÑ Ãí ÊÞííã ãÇÏí ÈÇáÓãÚ Ãæ ÈÇáÔã . 
Åäå áãä ÇáÛÑíÈ ¡ æáßäåÇ ÇáÍÞíÞÉ ¡ Ãä Êßæä 
ÃÓÓ åÐå ÇáÝäæä ÇáËáÇËÉ ÛíÑ ãÝåæãÉ ÈÕæÑÉ 
ãÊÓÇæíÉ  ÝÞÏ äÔÑÊ Ýí ÇáãæÓíÞì æÇáÑÓã ÃÚãÇá 
ãÝÕáÉ ßËíÑÉ ¡ íÓÊØíÚ ÏÑÇÓÊåÇ ÇáãÄáÝ ÇáãÍÊãá 
Ãæ ÇáÑÓÇã ÇáãÍÊãá ¡ æíãßäåãÇ ÇáÍÕæá ãä Êáß 
ÇáÏÑÇÓÇÊ Úáì ßËíÑ ãä ÇáÊæÌíå ¡ ÇáÐí íäÊÝÚÇä Èå 
Ýí ÓíÇÞ ÚãáåãÇ . æÇáÍÞ íÞÇá ÃíÖÇð ¡ Ãä ÇáÈÍË 
æÝÑ ÃÑÖíÉ ÕáÈÉ áÚãá ÇáÚØÇÑ ¡ ÈÞÏÑ ãÇ ÍÏÏÊ Ýíå 
ÇáËæÇÈÊ ÇáßíãíÇÆíÉ æÇáÝíÒíÇÆíÉ áßá ãÇÏÉ ãä 
ãæÇÏå ÇáÃæáíÉ ¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÊÍáíá ßÇãá 
ÊÞÑíÈÇð áãÚÙã ÇáÒíæÊ ÇáÚØÑíÉ ¡ æãáÇØÇÊ 
æÎáÇÕÇÊ ÇáÃÒåÇÑ ¡ æÇáÊí ÊÌÏåÇ ÌãíÚÇð Ýí ÇáÚÏíÏ 

ãä ÇáßÊÈ  والتي تفيد العطار في عمله اإلبداعي. 

. وقد وضع خبراء العطور تحلياًل وتصنيفًا للروائح على أساس عددي 
فقد حاولوا في بحوثهم اكتشاف عناصر اإلحساس التي تنظم جميع الروائح 

صاب الشمية ، ، وتوصلوا إلى استنتاج يقول بوجود أربعة أنماط من األع
التي تتحرض بدرجات متفاوتة بمختلف المنبهات الكيميائية ، وهي ما 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 -  377  - 
 

وهذه . نسميها بالروائح الكريهة ، أو بالروائح األرجة ، أو العطور 
 :األحاسيس األربعة األولية للروائح هي  

 
 or sewed  fragrantـ العطرة أو العذبة  0       
 acid  or sourـ الحمضية أو الحامضة  2      
  burnt or empyreumaticـ المحترقة أو الشياطية  3      

 caprylic or oenanthicـ الكبريليكة أو الخمرية  1       
وقاموا بتنسيق عدة مئات من المواد الكيميائية ، وبعض الزيوت العطرية 

وحددوا لكل مكون رقمًا ، أو . ، وفقًا للكميات النسبية لكل مكون عطري 
يشير إلى شدته ، بمقارنته مع مجموعة من المعايير  coefficientعاماًل م

ووجدوا أنه من الممكن أن . التي هي أكثر أو أقل على نحو اعتباطي 
 .نالحظ وبسهولة ثمان درجات وصفر لكل مكون 

ويغيب عمليًا في حامض , في عذوبة األزهار ( َعِطْر ) يبرز اإلحساس 
وتمكن مالحظة كمية معتدلة في . قيمة صفر الفورميك الذي حدد له ال

؛ ال ريب في أن العذب  3كحول إيزوبروبيل ، الذي حددوا له القيمة 
sweet  ؛ وأعطوا القيمة  0هو السترونيلول والجيرانيل الذي قيماهما بالرقم

كيتونات المسك : ، لساليسيالت إيزوأميل وساليسيالت إيزو بوتيل  1
 .  8 البنفسج عذبة جدًا ، فأعطيت لذلك الرقم وبعض كيتونات. الحيواني 

، هو مكون الحامض الخلي وحمض (  acidالحامضي ) واإلحساس 
الفورميك وثاني أكسيد الكبريت الذي يضفي حدة على الرائحة ، والذي 

وله عالقة بعيدة بالحموضة . يعرف على نحو شائع بالخلي أو الحامض 
السترال ، والكافور ، واألسيتون ، وعدد الكيميائية ، يدل عليها بروزها في 

 . من المواد األخرى الكيميائية المحايدة 
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بصورة جيدة ، وتكتشف بسهولة ، (  burntالمحترقة ) وتميز الرائحة 
؛ سكاتول  1؛ خالت البورنيل  1؛ السترال  2الجيرانيول : وكمثل على ذلك 

1  . 
ة عندما يكون شديدًا  فهو إحساس كريه عاد(  الكابريليك) أما إحساس 

مع أن أكثره يفقد تقريبًا عند غيابه ويوجد بكمية قليلة جدًا في الكحول الجيد 
 . المطلق ، ولكنه يوجد بكمية كبيرة في الزيت الكحولي 

والطريقة التي اتبعت لتحديد أرقام الروائح كانت عن طريق الشم ، بحيث 
ر للروائح وهو على النحو ثّم قّدم تصنيف آخ. يشم مكون واحد في كل مرة 

 : التالي  
 topبالنفحات العليا  01 - 0فقد سميت المواد التي ُمعاِمالتها من 

notes بالنفحات المتوسطة  01 - 01؛ وتلك منmiddle notes  ؛
 . .basic notesبالنفحات القاعدية  011 - 00واألخرى من

 :  top notesالنفحات العليا
،  1، الخزامى  3، الكزبرة  Limes 2ن المالح ، الليمو  0أسيتوفينون   

،  8، ساليسيالت األميل  1، الجيرانيول  0، البرغموت  1خالت التربينيل 
، كربونات  00، البرتقال الحلو  01، خالت الليناليل  0النعنع البستاني 
  01وحشيشة الليمون  03، خالت فينيل بارا كريزيل  02هبتين الميتيل 

 : middle notes سطةالنفحات المتو 
، خالصة السوسن  01، المليسة  00، اليوجينول  01الهليو تروبين  
، ألدهيد األنيسون  21، الناعمة القاسية  00، رعي الحمام  08

، خالصة رتم 22، خالصة ماء زهر البرتقال  ionones 20واأليونونات 
 كرفس ، جذر ال 30، خالصة زهر البرتقال  21، األيلنغ  23المكانس 

celery root31   وزيت زهر البرتقال  13خالصتا الياسمين والورد ،
neroly  11 . 

 : basic notes  النفحات القاعدية
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، سترونيالل  11، كيتون نفتيل الميتيل 01كحول السيناميك
، ألدهيد بخور مريم  88، غليسيدات فينيل ميتيل األتيل  81الهيدروكسيل 

 undecalactone، أونديكا لكتون  01اوشير ، راتنجات السوسن والج 80
، وألدهيد سيناميك األميل ، والكومارين ، 01، جذر حشيشة المالك  00

 Labdanum resinsوألدهيد الديسيل ، واإليزو يوجينول ، وراتنج الالدن 
، والمسك الصناعي ، وراتنج أشنة البلوط ، والبتشول ، واأللدهيد الخلي 

 . 011وألدهيد األونديسيل ، والفانيلين ، ونجيل الهند  الفينيلي ، والصندل ،
مواد تركيبية عديمة الرائحة ، تستعمل لتثبيت رائحة العطور مع 

  :  درجات غليانها
مئوية حامض  202بنزووات األميل   ,  مئوية   3فثاالت األميل    

مئوية بنزووات  218ثاني خالت ريزوكرنيول  , مئوية   210البنزوويك  
 .مئوية  131فوسفات ثالثية الكريزيل  ,  مئوية  323لبنزيل  ا

مئوية 210غليكول ثالثي الإلتيلين ,مئوية  221أوكساالت سيكلوهكسانول 
 .مئوية  101فوسفات ثالثية الفينيل , مئوية   211غليكول ثنائي اإلتيل
 .مئوية  203فثاالت ثنائية اإلتيل 

ئحة ، وذات درجة الغليان المرتفعة عديمة الرا( المثبتات ) يبدو أن هذه 
تمارس عملية تأخير واضح على تبخر النفحة العليا والمتوسطة للمواد 

ونشاط المادة   freshnessالتركيبية ، ولكنها تفعل ذلك على حساب طالوة 
وفي بعض األحيان يفسد عبير العطر باستخدام تلك المثبتات ، . الصرفة 

امها في هذه الحالة كمثبتات وخاصة في ولذلك ينبغي التغاضي عن استخد
 . المركبات القاعدية ذات الطبيعة الزهرية الخفيفة أو سريعة الزوال 
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 دراسات عــن بعض أنواع عطور األزهـار

Monographs on Flower Perfumes 
 

 ACACIAـ الـســنط  0
السنط ، اسم يطلق على جنس واسع من األشجار والجنبات من : مقدمـة 

صيلة القرنية ، تتفاوت في الهيئة من جنبات إلى أشجار سامقة ، وتنتشر ف
وتحمل أزهار . في كامل المناطق المدارية في كال نصفي الكرة األرضية 

عطرية ذات ألوان متعددة ، بيضاء عادة أو حمراء وردية أو صفراء ، تظهر 
دائق خالل شهري مايس وحزيران ، وتضفي رائحة سارة على الجادات والح

 .التي تزينها 
 Robinia باستخالص عطر أزهار السنط الكاذب  :التركيب الكيميائي 

Pseudacacia  بواسطة مذيب طيار ، نحصل على زيت قاتم جدًا ، يحمل
ويحتوى هذا . رائحة قاعدية ، إذا ما خففت ولدت عبير الزهر الطبيعي 

ندول ، كما يحتوي على األ. أنترانيالت الميتيل %  0الزيت على 
إضافة إلى ألدهيدات . هليوتروبين ، كحول البنزيل ، لينالول ، وتربنيول ألفا

 . وكيتونات مع رائحة دراق واضحة 
األولى ذات تركيب قاعدي ، : ونورد فيما يلي صيغتين لعطر السنط 

 :والثانية أكثر تعقيدًا 
 

 2رقم  السنط           0السنط رقم          
 برغموت     11 نزيلخالت الب     01
 سينمات الميتيل     21 لينالول     21
 مركب أزهار مايس   281 تربينول     31
 أيلنغ     11 برغموت     21
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 مركب زهر البرتقال    121 سينمات الميتيل      21
 مركب الياسمين      31 بتيغران ، فرنسي     11

 ردمركب الو      11 ألدهيد االنيون    281
 يوجينول -ايزو     01 أنترانيالت الميتيل    311
 كيتون المسك     31 قرنفل     21
 صندل     11 أيلنغ     31
 1000 خالصة الورد     21

  زيت زهر البرتقال     01

            كيتون نفتيل الميتيل     11
   كيتون المسك     31
  صندل     21
  نجيل الهند    01

0111  
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 CARNETIONـ القرنفل الشائع   2

نبات عشبي حشيشي الورق من الفصيلة القرنفلية يحمل رائحة :  مقدمة 
عذبة ، ولكن القرنفل الشائع والمنثور األصفر ال رائحة لهما ، موطنه 

ي عهد وكان مفضال كثيرًا ف. األصلي شواطئ البحر األبيض المتوسط 
جدير بأن يذكر فهو "  Cloveقرنفل " إن أصل االسم . الملكة اليزابيت 

وتعني مسمار ، أو من الكلمة االنكليزية  Clouمشتق من الكلمة الفرنسية 
Clout   وتعني المسمار المسطح الرأس ، وذلك اعتمادًا على التشابه

 .المتخيل بين زهرة القرنفل ورأس المسمار 

أيضًا على القرنفل التابل موليوكا  Caryphyllusأطلقت تسمية 
Molucca  على الرغم من عدم التشابه بين االثنين ويتكون هذا التابل من

براعم الزهر الجافة غير المتفتحة لشجرة من فصيلة اآلسيات والتي تعرف 
 . Eugenia Caryophyllata:   اليوم باسم

وتتضمن  Dianthusهناك ما يزيد على خمسين نوعًا من القرنفل 
والبيكوت  Pinksوالقرنفل الزراعي الشائع  Carnationالقرنفل الشائع 

Picotees والقرنفل الملتحيSweet William  . 
 :يصنف بائعو األزهار القرنفل الشائع وفقًا لعالمات األزهار ، كما يلي 

 ( . ثالثة عادة ) منقط أو مخطط بعدة ظالل  - Bizarres الغريب 
 .مع عالمات على األرضية الملونة  - Fancies المزخرف 
 .من لونين ، بشكل طوالني  - Flakes المرقش 
 .الحوافي التويجية ملونة  - Picoteesالبيكوت 

 .ذو لون واحد  - selfsوحيد اللون 
يباع الجزء . تبدأ األزهار بالظهور في أوائل أيلول وتستمر حتى تموز 

وكدليل على أهمية هذا العمل . طوعة الرئيسي من هذه األزهار كأزهار مق
 311من المهم أن نالحظ أن مربي األزهار الفرنسيين يبيعون ما بين 
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 .ألف كغ  011ألف كغ من القرنفل سنويًا ويبيع اإليطاليون حوالي  111و
لقد طور القرنفل الشائع رائحته الخصبة التابلية بالزراعة ، على الرغم من 

. ة أشكال جميلة كثيرة خالية تقريبًا من العطر مسؤولية البستاني عن تربي
قلما يحمل القرنفل في الحالة البرية ، أيًا من هذه الصفات ، وهو ينمو 

 .أحيانًا في التربة الجافة 
إن أنواع القرنفل ذات األهمية هي األبيض والوردي والوردي مع  

، يبدأ جمع المحصول في شهر حزيران . األحمر واألصفر مع األحمر 
وتقطف األزهار بعد تعرضها ألشعة الشمس الساطعة لمدة ثالث ساعات 

وُيستخلص بصورة حصرية . تقريبًا يكون العبير حينئٍذ في أقصى مدى له 
كغ من  0كغ من األزهار حوالي  111يعطي  -بواسطة المذيبات الطيارة

ويحتوي المالط على كمية كبيرة من الشمع ، ويصل محصول . المالط 
وهو يحمل رائحة شمعية من النمط الثقيل . فقط %  01ة إلى الخالص

 . للقرنفل وهي مالئمة جدًا للعطور المعقدة 
 :التركيب الكيميائي 
من %( 1.113)غ  31كغ من أزهار القرنفل  0111يعطي تقطير 

مادة خضراء فاتحة ، تحمل رائحة شديدة تشبه رائحة ألدهيدات ذرات 
ولد هذه المادة عند التخفيف األقصى رائحة الكربون التاسع والعاشر ، ت

لم يلق التركيب الكيميائي لزيت القرنفل اهتمامًا كبيرًا ، ربما . الزهر الحقيقية 
من %  30يحتوي هذا الزيت على . بسبب المحصول الضعيف لألزهار

  الذي  بدأ وكأنه يماثل الهبتاكوزينStearophene الستياروفين 

Heptacosane  .الفحص الكيميائي تعيين المواد التالية وقد تم ب: 
 %  31يوجينول                 
 %   1كحول الفينيل األتيلي      
 %  11بنزووات البنزيل         
 %   1ساليسيالت البنزيل        
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 %   0ساليسيالت الميتيل        
   :ونورد فيما يلي  صيغتين تركيبيتين لعطر القرنفل 

  
 2القرنفل رقم  0قرنفل رقم 

 تربنيول     11 خالت البنزيل    31
 ساليسيالت االميل   011 كحول االتيل الفينيلي  011
 هليوتروبين     31 ساليسيالت ايزو ـ بوتيل  011
 يوجينول   111 رودينول  011
 قرنفل    011 بزور الجزر     01

 ايزو يوجينول    011 يوجينول  311
 الفلفل     01 جينول البنزيل ايزو ـ يو    31
 بلسم بيرو    011 االيلنغ    81

 فانيلين      21 ايزو يوجينول   011
 0111 بلسم بيرو  011

0111      
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 CYCLAMENـ بخور مريم       3

 : مقدمة 
ُعرف هذا النبات قبل المسيح بسنوات عديدة ، لكن األدب الكالسيكي  

رائحته الساحرة ، ولكن هناك بعض اإلشارات فيما يتعلق لم يأت على ذكر 
بأهميته الطبية فقد لفت ثيوفراستوس االنتباه إلى خصائص بخور مريم 

بأن جذورها تستعمل للدمامل المتقيحة كما تمزج مع العسل : عندما قال 
ويستخدم العصير لتنظيف الرأس حيث يمزج بالعسل , لتضميد الجروح 

ي إلى حالة الثمل إذا تناول المرء جرعة خمر كان ويسكب عليه ؛ ويفض
 . الجذر قد نقع فيها 

ينمو هذا النبات بريًا في . ويمكن تمييز بخور مريم من تويجه المنعكس 
 .المناطق شبه األلبية 

 
 :التركيب الكيميائي 

وكذلك وجود  farnesol، والفرنيزول  nerolحدد فيه وجود النيرول 
دهيدات والفينوالت واإلسترات ، وعطور أزهار بعض الكيتونات  واألل

 -أكثر قوة وتذكر بمزيج من الزنبق  C.persicumالعرطنيثيا الفارسية 
 .الليلك والبنفسج مع مسحة من الخلنج 

 
 :وفيما يلي صيغتين تركيبيتين لبخور مريم 

 
 2بخور مريم رقم    0بخور مريم رقم ،        

 مركب الليلك                               081               تربينول                 01  
 برغموت      11 برغموت                                 11  
 نيرول     011 كربونات أوكتيل الميتيل                0   
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 مركب البنفسج    081 نيرول                               011 
 خالصة الياسمين       21 الميتيل                     أيونون    011 
 خالصة الورد      01 هليوتروبين                           011 
 ألدهيد الغار       0  خالصة الياسمين                       31 
         مركب المضعف                    121 خالصة الورد                          21 
 ألدهيد بخور مريم       1  ألدهيد الغار                           0 

 كيتون المسك      01 كحول السيناميك                    011
 مركب الياقوتية                                  21 ألدهيد بخور مريم                          1 

 أشنة البلوط        2  روكسي           سترونيالل الهيد   311
 0111 كيتون المسك                                  31 
  أشنة البلوط                                     2 
  األلدهيد الخلي الفينيلي                       0 

0111  
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 GARDENIAـ الغاردينيا        1

 :مقدمة 
. الغاردينيا هي زهرة جنبة طبيعية في آسيا المدارية وجنوب أفريقيا 

نذكر . وتضم عدة أنواع ، يحمل كل منها أزهارًا جميلة ذات عبير رائع 
 :منها 
غاردينيا فلوريدا ، وتعرف أيضًا بياسمين الكاب ، أزهارها مزدوجة  -

الميتيل بيضاء ، يذكر عبيرها بالياسمين ، مع أثر من خالت كربينيل 
تحمل ثمرة عنبية برتقالية . الفينيلي ُتستخدم في الصين لتعطير الشاي 

 .اللون تستخدم في الشرق األقصى للصبغ األصفر 
، موطنها جبال الهند ، تحمل  G. galijculataغاردينيا كاليجكوالتا  -

 .أزهارًا كبيرة بيضاء 
قدمًا ،  21 ،شجرة يبلغ ارتفاعها  G . costataغاردينية كوستاتا  -

إنش ، وحاشية  3، ذات أنبوب بطول   salverأزهارها كبيرة بشكل الطبق 
border   إنش ، تعيش في حدائق كالكتا  1بقطر. 

موطنها كوشين الصين . غاردينيا كبيرة الزهر ، أزهارها كبيرة بيضاء  -
 .، على ضفاف األنهار 

 غاردينيا تومنتوزا ، موطنها جاوة -
 ونيانا ، موطنها سيراليون غاردينيا ديف -
 غاردينيا برتقالية الرائحة ، تذكر رائحتها بزهر البرتقال -
 .غاردينيا صمغية ، يتحلب لحاؤها عند جرحه راتنجًا عطرًا  -

وخالصة أزهارها المستخلصة بأتير النفط ، بنية اللون ضاربة إلى 
سمين الصفرة ، وهي شبه سائلة وتذكر برائحته مزيج من خالصات اليا

 .وزهر البرتقال ومسك الروم 
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. غ من األزهار سنويًا  201 - 011تعطي الجنبة حسنة النمو من 
يعطي . ُيجمع المحصول في شهري تشرين الثاني وكانون األول 

االستخالص بالمذيبات الطيارة الناتج التجاري المكلف ، يمكن الحصول 
زهار ، ويعطي كغ من األ 1111 - 3111على كيلو واحد من المالط من 

يرسب هذا الناتج حتى . غ من الخالصة  111هذا بدوره للكحول حوالي 
بعد التصفية الدقيقة بالتجميد ، بلورات ضاربة إلى الصفرة و تنفصل عند 
عملية الركود كتلة شبه شمعية تميل إلى الصفرة وتطفوعلى السطح وتحمل 

 .رائحتها شبهًا وثيقًا برائحة األزهار الطبيعية 
 :لتركيب الكيميائي ا

كغ من األزهار الطازجة بنقعها في  211في تجربة جرت فيها معالجة 
زيت الفازلين السائل ، وتعديل الزيت العطري بالكحول الصرف ، أمكن 

غ من ناتج ذي لون ضارب إلى الصفرة ، ويحتوي 010الحصول على 
 :على المقومات التالية 

للينالول ، خالت الليناليل ، خالت البنزيل ، خالت الستيروليل ، ا
أنترنيالت التربنيول والميتيل ، باإلضافة إلى آثار ضئيلة من حامض 

وعلى الرغم من كون خالت البنزيل هي المقوم الرئيسي . البنزوئيك كإستر 
 .، فقد عزيت الرائحة المميزة إلى وجود خالت الستيروليل 

 
 :وفيما يلي صيغتين تركيبيتين للغاردينيا 

 
 2الغاردينيا رقم  0غاردينيا رقم ال

 خالت البنزيل   -011    نيرول -31
 لينالول   -011 لينالول -21
   برغموت -11
 ساليسيالت الميتيل  - 1   

 تربينول   - 01 خالت كربينيل الميتيل الفينيلي  -21
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 كحول األتيل الفينيلي   -011 أيلنغ -11 
 برغموت    - 81 المركب زهر البرتق -211 
 خالت كربينيل ميتيل الفينيل   - 31 مركب الياسمين  -211 
 أنترانيالت الميتيل    - 01 مركب مسك الروم  -111 

 أيلنغ   - 11   مركب القرنفل  -31
 خالصة الياسمين   - 31 ألدهيد نونيل الميتيل الخلي           -01

 لروم من المرهمخالصة مسك ا - 11   0111
 نيرولي   - 21 
 كيتون نفتيل الميتيل    - 31 
 سترونيالل الهدروكسي   -211 
 غليسيدات فينيل ميتيل األتيل    -  1  
 ألدهيد سيناميك األميل   - 31 
 %01ألدهيد الديسيل ،   - 01 
 الكتون نونيل غاما   - 01 
 االلدهيد الخلي الفينيلي    - 1 
 0111 

 

 :يمكن تحضير العطر اإلنتهائي من الصيغ السابقة ، كما يلي 
 3الغاردينيا رقم     

 0مركب الغاردينيا رقم     - 11      
  011-       =      =       =2 
 % 01خالصة الزباد ،     - 01   
 % 3مسحة المسك ،      - 11   
 كحول   -811  
  0111 
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 HYACINTHـ المكحلة     1
 

 : مقدمة  
، موطنها  N . O Liliaceae تنتمي المكحلة إلى فصيلة الليلكيات 

. ونوع مزدوج الزهرة ,  وهناك نوع وحيد الزهرة . سورية ومناطق غربي آسيا 
 : كما أن هناك أربعة أنواع مميزة 

النوع ذو الزهرة الزرقاء المفردة ، والنوع ذو الزهرة الزرقاء المزدوجة ، 
يضم .  ذو األلوان األرجوانية ، والنوع الذي يحمل أزهارًا بنفسجية والنوع 

% .  1جنس المكحلة ثالثين نوعًا ال يستثمر منها تجاريًا أكثر من 
فالمكحلة الشرقية هي النوع الرئيسي المزروع أما األنواع األخرى فتنمو برية 

معامل  يجري في جنوب فرنسا استخالص المكحلة البرية الزرقاء من قبل. 
 . غراس  كما باشر بعض الصناعيين في هولندا بإنتاج الخالصة 

والنباتات التي تزهر في وقت مبكر تحمل . وصفت رائحة المكحلة بالرقة 
رائحة ألطف من رائحة األصناف التي تزهر في وقت متأخر ، وأن العطر 

ذا وضعت المكحلة في غرفة ، أ. يكون أكثر رهافة عند ظهور األزهار  و وا 
 . في أي مكان محصور ، فإن رائحتها ستصبح طاغية 

يستخلص عطرها على نطاق ضيق بواسطة المذيبات الطيارة ، وتستخدم 
ويعطي النوع ذو األزهار . أزهار النوعين البري والمزروع على حد سواء 
ولكن المتيسر منه قليل جدًا . المفردة أفضل النتائج من الناحية التجارية 

لمزارع أن بيع األزهار ألغراض الزينة وبيع البصالت كما منذ أن وجد ا
مع ذلك يالقي إنتاج العطر الطبيعي . يحدث في أغلب الحاالت أكثر ربحًا 

كغ من  0111وتعطي حوالي . اليوم نجاحًا أكبر في الحقل التجاري 
 .األزهار كيلو غرامًا واحدًا من الزيت الصرف 
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 :التركيب الكيميائي 

إلى عزل الزيت العطري ، بعملية مشابهة لعملية تحضير تّم التوصل 
ذو رائحة كريهة %   1.100، وكان الناتج  absolutes الخالصات 

وقد تم . والذعة ، وال يشبه رائحة األزهار الحقيقية إال بعد التخفيف الكبير 
 : تحديد األجسام التالية كمقومات 

 هدروكينون ثنائي الميتيل      كحول البنزيل
 يوجينول     كحول األتيل الفينيلي

 يوجينول الميتيل    كحول السيناميك
 خالت البنزيل    ألدهيد السيناميك

 بنزووات البنزيل    بنزالدهيد               
 أنترانيالت ميتيل الميتيل     بنزووات أورثومتيوكسي الميتيل
 حامض البنزوويك  بنزووات أورثو ميتوكسي األتيل

 يناميكخالت الس
 :وفيما يلي صيغتين تركيبيتين للمكحلة    
 

 0المكحلة رقم              2المكحلة رقم           
 خالت البنزيل      011   خالت البنزيل      011 
 لينالول      011   لينالول       211 
 كحول األتيل الفينيلي       11   كحول األتيل الفينيلي       011 
 هليوتروبين     081   زيت القنة         01 
 أيونون       01   خالصة النرجس        21 
 كحول السيناميك     301   هليوتروبين        11 
 إيزو ـ يوجينول        1   خالصة األصطرك       11 
 األلدهيد الخلي الفينيلي        011   يوجينول       11 
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 0111    أيونون       21 
  عطر الورد       01 
  خالصة الياسمين         31 
  كحول السيناميك      011 
  سترونيالل الهدروكسيل       211 
األلدهيد الخلي         21  

 الفينيلي   
 

 0111  
 

 :هذا ويمكن تحضير العطر االنتهائي على النحو التالي 
 3المكحلة رقم         
 0مركب رقم      31      
 2مركب رقم     011     
 أيلنغ      01     
 خالصة النرجس األسلي        1     
 % 3مسحة العنبر ،       31     
 % 3مسحة المسك ،       21     
 كحول    811     
    0111 
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 JASMINـ الياسمين   0
 

 : مقدمة 
ي تأدية طقوسهم موطنه األصلي الهند وكان الهندوس يستخدمونه ف

كما كان الفرس يحصلون على زيت أزهار الياسمين البيضاء , الدينية 
 .يعطرون بها منازلهم أثناء الوالئم 

تحمل أنواع الياسمين الشائع أوراقًا ذات حواٍش فضية ، بينما يحمل 
, تظهر أزهاره من حزيران إلى تشرين األول . بعضها أزهارًا مزدوجة 

موطنه بالد العرب ، لكنه ينمو بريًا في الهند ، وهو نبات والياسمين الزنبقي 
متسلق يحمل أزهارًا بيضاء مفردة أو مزدوجة ، تنشر عبيرًا يبعث على 
البهجة والياسمين ثالثي الورق نوع يعرف في الهند باسم كوداموال ، وفي 

وتستعمل أزهاره لتعطير الشاي في الصين . بريطانيا باسم ياسمين توسكانا 
تنقل األزهار بعد جمعها مباشرة إلى المصانع ، حيث تستخلص مقوماتها   .

وُتستخلص أزهار الياسمين في . العطرية بالنقع أو بواسطة المذيبات الطيارة 
الهند بطريقة فريدة للنقع ، إذ تنظف بزور السمسم وتوضع في طبقات 

ستبدل ساعة ت 21ـ  02متناوبة مع أزهار الياسمين ، وتترك هكذا لمدة 
األزهار المستنزفة بأزهار جديده ، حتى يتم إشباع المرهم ، وبعدئٍذ تعصر 

يزرع الياسمين في شمال أفريقيا بمساحات . البذور الستخالص الزيت  
 .واسعة في الجزائر ومراكش ومصر 

 :التركيب الكيميائي 
من زيت %  1.211بمعالجة األزهار بالمذيبات الطيارة تنتج حوالي 

 1.000من الزيت الطيار ، و 1.000يعطي بعد مرسه بالكحول كثيف ، 
وهذا الزيت سائل بني يميل إلى الحمرة ، ويحتوي على . من شمع األزهار 
 :  المقومات التالية 
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                                  % 
 0       لينالول                
 0        خالت الليناليل      

 0.0                  كحول البنزيل  
 0               خالت البنزيل      

 01إندول ، انترانيالت              
 11كحول ثنائي التربينات                                
 آثار           Jasmone ياسمون   

إن عبير المادتين التركيبيتين ، خالت البنزيل وألدهيد السيناميك األميلي 
جدًا من عبير الياسمين ، فيسهل استخدام هاتين المادتين إلى حد  ، قريب

 . بعيد استنساخ عطر الياسمين 
 :وفيما يلي صيغتين تركيبيتين للياسمين 

 2الياسمين رقم          0الياسمين عديم اللون رقم 
 خالت البنزيل           211  خالت البنزيل      211 
 كحول اإليتيل الفينيلي           011  لينالول      011 
 مالط السوسن              1  كحول األتيل الفينيلي    211 
 أيونون الميتيل            11  خالت الفينيل باراكريزيل       1 
 إندول              1  خالت الجيرانيل     01 
 أيلنغ           11  سنيمات األتيل      01 
 خالصة الياسمين            31  أيلنغ     11 

 خالت فينيل البنزيل         011  سترونيالل الهدروكسي    311
 سترونيالل الهدروكسي         311  أونديس الكتون       1

 ألدهيد السيناميك األميلي         011  ألدهيد السيناميك األميلي     11
 مركب القرنفل            01  0111 
  0111    
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 :هذا ويمكن تحضير العطر االنتهائي على النحو التالي    
 3الياسمين رقم          

 0المركب رقم          01     
 2المركب رقم          11     
 خالصة الياسمين            0     
 خالصة ورد البرتقال           3     
 خالصة الورد            2     
 خالصة الزباد           0     
 كيتون المسك            2     
 % 3مسحة العنبر ،          21     
 % 3مسحة المسك ،          31     
 كحول        811     
    0111   

 
 LILAC    ـ الليلك 1

 :مقدمة 






   








  . هناك تسلسل جدير بالمالحظة في
نيسان ؛ وفي  31 - 21ففي فرنسا تظهر أزهاره من . أزهار الليلك 
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 00مايس ؛ وفي أواسط روسيا والسويد والنروج بعد  01ـ  0  الدانمارك من
 .حزيران 

إذ تتم التضحية بالبرعم واألوراق . تبذل عناية كبيرة أثناء تفتح األزهار 
 . دون رحمة 

إن عطر الليلك متوفر على شكل خالصة طبيعية وقد تم استخالصها 
بصورة رئيسية بين تختلف رائحة الليلك   butane من األزهار بغاز البوتان 
إذ تحمل األنماط الملونة رائحة الخضرة األكثر . األنماط الملونة والبيضاء 

. بشكل مفرط   indoliodعذوبة ، أما النمط األبيض فرائحته إندولونية 
وتذكر في الواقع برائحة اإلندول مع تراكب الزعرور والياسمين وال يكتمل 

 . ل عطر الليلك األبيض بدون إضافة اإلندو 
 :وفيما يلي صيغتين تركيبيتين لليلك 

 2الليلك األبيض ، رقم  0الليلك القرنفلي رقم 
 بنزالدهيد         0 خالت البنزيل     31

 خالت البنزيل       11 تربنيول   011
 لينالول       21  كحول األتيل الفينيلي211
هيليوتروبين081  تربنيون     011  
 كحول اإلتيل الفينيلي     311 هيد األنيسون ألد    01

 بيتغران فرنسي       81  كحول السيناميك031
 ألدهيد األنيسون        11  سترونيالل الهدروكسي201

 إندول         1 إيزو ـ يوجينول     1
 أيلنغ       31 %01األلدهيد الخلي الفينيلي ،   01

 ياسمين خالصة ال       31 0111
 نيرولي       21 
 كحول السيناميك        81 
 سترونيالل الهدروكسيل     211 
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 أسيتال ثاني ميتيل       01 
 األسيتالدهيد الفينيلي    

 إيزو ـ يوجينول       0 
 األلدهيد الخلي الفييلي    21 
   0111 

 LILYـ الزنبق     8
 :مقدمة 

ق في األدب القديم والتي ُيشار إليها بالمعنى العام يعود أقدم ذكر للزناب
ن زنبق خلقدونية . م .ق 0101كأزهار بيضاء جميلة ، إلى العام   وا 

Lilium Chalcedonicum   هو الزنبق الوحيد الطبيعي في فلسطين ، ال
توجد سجالت والتي انتقلت إلي أوربا من فلسطين عن طريق الحروب 

غالبًا على نباتات أنيقة مزهرة بشكل عام  lilyق ويطلق اسم زنب. الصليبية 
، ومنه عدة  lilium، ولكن علم النبات يحصر التسمية بجنس الزنبق 

وهي نباتات . أنواع ، تعيش في المنطقة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي 
 .مزهرة رائعة ، مفضلة في الحدائق 

جمل الزنابق  ، وهو واحد من أL . auratum  وتمثل بالزنبق المذهب 
واليابان . تويجاته عريضة بيضاء وتحمل بقعًا حمراء ومركزها أصفر ذهبي 

ترتفع إلى  L . blulbiferumهو موطن هذا النوع  والزنبق بصلي الشكل 
والزنبق . قدمًا ، تحمل أزهارًا كبيرة قرمزية متدرجة إلى اللون البرتقالي  2

، وهو  Maddona مادونا ، يشتهر باسم زنبق  L . canadum   األبيض
واحد من أرق نماذج هذا الجنس ، يزهر في فصل الصيف وعبير أزهاره 

، ويعرف أيضًا  L . croceum والزنبق البرتقالي. كعبير العسل في قوته 
، وهو نبات شديد القدرة على  Crocus Lily باسم الزنبق الزعفراني 

برتقالية كبيرة  التحمل  يحمل في مطلع الصيف سابالت ضخمة ألزهار
. وهو نوع نبيل وموطنه نيبال  L . gigantium  والزنبق العمالق. وكثيرة 
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قدمًا ويحمل أزهارًا كثيرة وطويلة  2-0ينتهي الساق بعنقود ضخم ، بقياس 
والزنبق طويل . منكسة عطرة بيضاء ، مشوبة بلون أرجواني من الداخل 

لبوقي األبيض  بسبب ويعرف أيضًا بالزنبق ا L.Longiflorum الزهر
أزهاره الكبيرة الشبيهة بالبوق ، وهي ذات لون أبيض نقي كالثلج ، وتحمل 

،  L . tigrinum  والزنبق المخطط ، أو الزنبق النمري. عبيرًا مبهجًا 
وربما يكون من أكثر األنواع شيوعًا في الحدائق ، تبدأ بعض أنواعه 

بعضها حتى أواخر تشرين باإلزهار في نهاية شهر آب ، في حين يتأخر 
ونورد فيما يلي النموذجين اآلخرين على سبيل االكتمال ، ألن . األول 

 :تركيب عطرهما يشبه إلى حد بعيد تركيب عطور األنواع السابقة 
، ربما أنه أفضل عضو في فصيلة Lily of the valley  زنبق الوادي

ا ، ويوجد غالبًا في وهو طبيعي في أوروب. الزنبقيات ، بسبب عبيره الرائع 
األمكنة الظليلة في الغابات ، ويزرع كثيرًا في الحدائق ، من أجل أزهاره 

وهناك نوع . النقية الشمعية العطرة ، التي تتفتح من نيسان حتى حزيران 
أوراقه ذهبية مخططة ، ونوع آخر يحمل أزهارًا مزدوجة ، لكنها ليس جميلة 

، واحد من أهم أعضاء الفصيلة Belladonna  األمارلس الحمراءو , جدًا 
النرجسية ، يشبه الزنبق الياباني  موطنه جنوب أفريقيا ، وهناك أنواع أخرى 

 .منه تعيش في البرازيل 
تنشر مختلف الزنابق روائح مختلفة قلياًل ، توصف عادة بأنها مرهفة  
في حالة التخفيف األقصى ، وُيستخلص العطر الطبيعي " عذبة كالعسل"و

زنبق الوادي بواسطة المذيبات الطيارة على شكل مالط أو على شكل من 
وأفضل أنواعه تلك التي تقوم بتحسين عبير الناتج النهائي . خالصة سائلة 

 .باستخالص األزهار بغاز البوتان  إال أن الكميات المنتجة منه قليلة 
وفي تحضير عطور الزنبق الصناعية ، يمكن الحصول عادة على  

من % 1.118وأعطت التجربة . زهار بإضافة خالصات أخرى نفحة األ
زيت طيار شبه جامد ، بني اللون ضارب إلى خضرة ، ويحمل رائحة 
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ومما الشك أن أكثر أنواع عبير الزنبق جودة هو عبير  .عطرية مرضية 
أو زنبق الوادي ، وعطره هو الوحيد فقط في هذه  muguetالمضعف 

ألن روائح األنواع األخرى من . على الشهرة  السلسلة المميزة ، الذي حصل
 .جنس الزنبق تدور في إطار هذه النفحة 

 :  التركيب الكيميائي
حيث يمكن , إحدى المواد التركيبية البارزة هو سترونيالل الهدروكسي 

والتربنيول واللينالول ، ومازالت هذه %  11أن تتواجد بنسبة تصل إلى 
ستخدم على نطاق واسع لتعديل رائحة األساس الكحوالت المعروفة جيدًا ، ت

% .  1وألدهيد بخور مريم مادة عطرية أخرى يمكن إضافتها بحدود . 
وعندما نشم األزهار بعناية نشعر حااًل بخلفية وردية خصبة ومن هنا يستقر 
خيار توليد تلك الخلفية بين كربينول بنزيل ثنائي الميتيل  وكحول السيناميك 

حمل الرودنيول عذوبة وردية شديدة ، يمكن تعديلها ، حتى ي. والرودنيول 
 Iononeوتحسينها بإضافات بسيطة من فورمات السترونيليل  واأليونون 

 . هو المادة التركيبية اإلضافية الوحيدة 
 :وفيما يلي صيغتين تركيبيتين للزنبق 

 2المضعف رقم   0رقم   المضعف
 مركب المضعف  021 خالت البنزيل   1

 مركب الليلك القرنفلي   21 لينالول 31
 خالصة الياسمين    1 كربينول بنزيل ثنائي الميتيل 11
 خالصة الورد    2 برغموت 21
 صندل     2 فورمات السترونيليل  21

 خالصة الزباد    0 رودينول 011
 كيتون المسك    0 هليوتروبين 11
 %3،  مسحة العنبر   11 أيلنغ 01

 %3مسحة المسك ،    01 كحول السيناميك 011
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 كحول   811 سترونيالل الهدروكسيل 111
 0111 ألدهيد بخور مريم  1

0111  
 

 ROSE الــورد   ـ  9 
 

 : مقدمة 
إن عبير الورد الساحر والذي يبعث على البهجة معروف ومستحسن   

ذ القدم ، إلى اعتباره ملك وقد أدت هذه الصفات من. في كل أنحاء العالم 
استخلص عطر الورد بادئ األمر ، بوضع التويجات في الزيوت . األزهار 

 .والدهون وكانت يومها تستخدم كمراهم 
يذكر ثيوفراستوس أن عطر الورد كان يمتص بشكل أفضل من قبل زيت 

ويقول أيضًا أن الورد يضفي رائحة عبقة أو . السمسم بسبب طبيعته اللزجة 
ولتحضير المراهم من الورد ، كانوا يجففون . قا حلوًا على الخمور مذا

التويجات ثم يسحنونها وكانوا يذرون هذا المسحوق على الجسم لمنع التعرق 
. 

. ربما نشأ تقطير الورد في بالد فارس منذ عهود سحيقة قبل الميالد 
 .اطئ ويبدو أن أهم معامل التكرير أقيمت في فيروز أباد بين شيراز والش

ومن المعروف أن العرب هم الذين أدخلوا فن التقطير إلى البلدان الغربية 
ن أول بلد غربي استخدم التقطير  ، وذلك في القرن العاشر الميالدي ،  وا 

 .هي إسبانيا 
انتشرت زراعة الورد في القرن السابع عشر من بالد فارس إلى الهند 

 . 0101في بلغاريا عام  وشمالي أفريقيا وتركيا ، واستقرت ألول مرة
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وقد حمل الورد الدمشقي من بالد الشام ، ونجحت زراعته ، حتى غطت 
المصدر الرئيسي لمخزون  0111وأصبحت بلغاريا عام , جميع األودية 

 .عطر الورد المعروف اليوم 
وزرع النبات في وقت متأخر جدًا ، في إنكلترا وفرنسا وألمانيا ، ولكن 

. ارة لم يبدأ في فرنسا حتى نهاية القرن التاسع عشر التقطير ألغراض التج
حيث كانت األزهار قبل ذلك تزرع بقصد البيع ، وكانت تستخدم أحيانًا 

 . إلنتاج ماء الورد العطر 
حظي عطر الورد بتقدير كبير منذ إنتاجه أول مرة وكان الطلب أكبر من 

لية الغش ، ونتيجة لذلك  راح المصنعون والتجار يمارسون عم. العرض 
ومن بين المواد التي استخدمت لهذا الغرض ، زيت البالماروزا وزيت 

 .  spermacetiحشيشة الزنجبيل والعنبرية 
 :ويظهر العطر المميز للورد في األنواع التالية 

أزهاره كبيرة حمراء وردية أو :  Rosa Centifolia الورد مئوي الورق
،  Cabbage rose" الملفوف"وردة  أرجوانية عطره يعرف في بريطانيا باسم

وهناك نوعًا ينمو بريًا في .  Rose de Maiوفي فرنسا باسم زهرة مايس 
 .غربي القوقاز ، ويحمل زهرة واحدة 

 : Rosa Damascena ورد دمشق
 .أزهاره كبيرة حمراء ، يزرع في بلغاريا  

 : Rosa Alba  الورد األبيض
 .دية فاتحة أزهاره عمومًا بيضاء ، وأحيانًا ور  

 : Rosa Gallica ورد فرنسا
 Province البروفانسوورد . ذو تويجات قرمزية أو حمراء غامقة  

rose  في فرنسا ، هو نوع من وردة فرنسا . 
في معظم الحاالت ، الورود الحمراء أشد رائحة من الورود البيضاء ، 

قطع ولكن عددًا من كال النوعين يمتلك خصوصية ، وهي أنها عندما ت
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وتوضع في الماء ، يظهر عبيرها أكثر وضوحًا عما كان عليه قبل قطعها 
والورود التي تزرع في المناطق الحارة أشد عطرًا ، كما لوحظ أن األزهار 
. التي تنمو تحت الزجاج ، هي أرق شذى من تلك التي تنجح في العراء 

ورود أخرى وبعض الورود كورد فرنسا يطور عطره بعد جفافه ، بينما تفقده 
ويقال بأن رائحة ورد ما تزداد قبل .  ، كالورد الدمشقي ، في نفس الظروف 

العاصفة بشكل يدعو لالستغراب  مما يوحي بأن هذا ينشأ عن التأثير 
. المؤكسد لألوزون في الجو ، أو عن قدرات تجعلها تشتد في لحظات كهذه 

 : وهناك خصوصيات أخرى لرائحة الورد هي 
 .ق زهرتان العبير نفسه أ ـ ال تطل 
 . ب ـ وأن أزهارًا أخرى من نفس النبتة ال تحمل بالضبط نفس الرائحة  

الشك أن ألطف وأشد شكل يمكن به الحصول على العطر ، هو عطر 
ولكن لسوء الحظ ، فإن عطر الورد . ، الذي ينتج بالتقطير ottoالورد 

كحول الفينيل اإليتيلي الناتج ال يمثل بدقة رائحة األزهار ، بسبب فقدان 
ولكن الخالصة التي نحصل عليها بواسطة . الذي يبقى منحاًل في ماء الورد

المذيبات الطيارة تقارب إلى حد كبير رائحة األزهار ، وتستخدم طريقة 
لى  االستخالص بالمذيبات على نطاق واسع في جنوب فرنسا ومراكش ، وا 

سبرطة  ف فـي الـرائحة بيـن هذه وهناك فرق طفي. حد ما في بلغاريا وا 
كما يمكن استخالص العطر بطريقة المرس . الخالصات األربع 

maceration  ، وفي حاالت قليلة ، حيث ينتج ماء الورد في غراس ،
يفصل الزيت الذي يحتوي على مقومات عطرة جدًا وكامل الستيروبتين 

stearoptene . 
 : التركيب الكيميائي 

                                        .ئي وجود المقومات التالية في لزيت الورد لوحظ بالتحليل الكيميا 
 % 01 – 21 (        مقوم رئيسي )   Lسترونيلول ـ 

 % 81 - 03 كحوالت كلية كجيرانيول                  
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 % 01حتى    نيرول                                     
 %  0حتى                        كحول الفينيل األتيلي    
 %  3.1حتى   استرات الجيرانيول           
 %  0حتى               يوجينول              
 %  21 -  1                   ستيروبتين      
 آثار :  ،  فرنيزول ، سترال  ، ألدهيد النونيل  Lلينالول  ـ     

 : لفيزيائية لزيوت الورد التجارية هي الثوابت المسجلة الكيميائية وا  
 1.801ـ  1.810 مئوية          31الوزن النوعي بدرجة     
  1 -إلى  0-من             Rotation درجة الدوران     
  0.100 - 0.112م              °21معامل االنكسار بدرجة     
     21  -  01درجة االنصهار  ، درجة مئوية               
 81 -  03%               كحوالت كجيرانيول  ،       
 01 -  21%              رودينول ،  / سترونيلول     
 21  -    1%             ستروبتين    ،                
  Acid Value            0.1 -  3.8القيمة الحمضية     
    Ester Value           3.1  - 01.1القيمة االسترية      

ال ريب في أن الظروف الجوية ، والتربة والمنطقة ، ووقت جمع األزهار 
، والوقت المنقضي قبل التقطير مع التأثيرات المحتملة للتخمر ، ونسبة 
األزهار الحمراء إلى البيضاء ، ونمط المقطر وطريقة عمل من يقوم 

 . عن الرائحة  بالتقطير ، كلها عوامل تؤثر على تركيب الزيت ، فضالً 
 :  Olfactic Examinationالفحص الشمي 

العبير : جميع الزيوت العطرية تحمل ميزتان واضحتي المعالم هما  

  . ويمكن تقييمها منفصلتين وتقيم النتائج في النهاية. والقوة 

في حالة عطر الورد ، بإضافة قطرة من الزيت العبير يتم إجراء فحص 
مئوية ، في كؤوس زجاجية  12مقطر ، بدرجة من الماء ال 3سم011إلى 

يمكن فحص كل كأس بعناية دون إتعاب حاسة الشم ، ثم توضع . نظيفة 
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وتتكرر هذه العملية كل ساعة  على . الكؤوس بالترتيب حسب األفضلية 
تقدر نفحة . مدى ست ساعات ، وبعدئٍذ تكرر في صباح اليوم التالي 

ومًا بأن بعض العينات تحتل دائمًا الترتيب بعد كل فحص ، وسوف نجد عم
 . األمكنة األولى 
بتشريب شرائط نظيفة من ورق ماص بكمية معيارية ، للقوة ويجري تقييم 

غ ، وتعريضها لدرجة حرارة الغرفة ، في  1.11هي في عطر الورد عادة 
وتجري مراقبة ومالحظة الرائحة يوميًا بين الساعة العاشرة . ظروف متماثلة 

وتصنف النتائج وفق . عشرة قبل الظهر ، ولمدة عشرة أيام  والحادية
. درجات ؛ متوسط ، درجتان ؛ وضعيف ، درجة واحدة  3قوي ، : الترتيب 

وبعد اليوم العاشر تجمع النقاط ، فإذا تطابقت تلك التي تحمل األرقام 
األعلى مع العينات التي احتلت األمكنة األولى في اختبار الشذى ، عندئذ 

 .قد ثبتنا ، بشكل ال يقبل الجدل ، الناتج ذو النوعية األفضل   نكون
تستعمل زيوت الورد الصنعية دائمًا كمكونات لصنف واسع من عطور 
األزهار تحتوي الصيغ التالية المقومات الحيوية لكل نمط ، وينبغي لنا أن 
نتذكر بأن الكلفة هي العامل الرئيسي في هذا المركب ، وسوف تعتمد إلى 

 :د كبير على النسبة المئوية للعطر األصلي المستخدم  ح
هو كحول الورد البارز في هذه السلسلة ، :  Rhodinol  الرودينول

 .بسبب رائحته العذبة القوية 
ويحتل جيرانيول زيت البالماروزا المرتبة الثانية من حيث األهمية ،  

 . لى قوام الرودينولوعلى الرغم من امتالكه للعذوبة الشديدة ، فإنه يفتقر إ
ومن المقومات الممتازة أيضًا السترونيلول وكحول السيناميك ، باإلضافة 
إلى إسترات الكحوالت األربعة ، ولكن الخالت والفورمات تفضل عادة بسبب 

ومن التراكيب العطرية التي ال يمكن االستغناء . خصوصيتها الوردية النقية 
ست راته ، وهناك مادتان أخريان مشتركتان في عنها ، كحول الفينيل األتيلي وا 
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خالت كربينول ميتيل فينيل ثالثي الكلور ، : الورد  كثير من مركبات

 .  واأليونون التين تعدالن النفحة إلى نفحة النمط الخاص باألزهار
وبما أن العذوبة الشبيهة بالعسل للزيت البلغاري ، هي ملمح فريد لهذا 

اهتمام خاص عند استنساخه ، وفي حين أن  المركب ، لذلك يتوجب توجيه

الحامض الخلي الفينيلي أكثر فائدة إلضفاء هذه الخصوصية المميزة لمركب 

من هذا النمط ، فإن مادة تركيبية ، مثل كوينولين باراميتيل ، ال يجب 

وإن استخدام نسب بسيطة من األلدهيد الخلي الفينيلي ، وألدهيد . تجاهلها 

يسهل تشديد هذه الميزة ، في حين يمكن إضفاء خصوبة األونديسيلنيك ، 

 . إجمالية بآثار قليلة من اليوجينول

 : وتوضح الصيغ التالية هذه المقترحات
 2عطر الورد التركيبي رقم  0عطر الورد التركيبي رقم 

 ـ خالت البنزيل  011  ـ سترونيلول 211
 فينيليـ كحول األتيل ال 011  ـ كحول األتيل الفينيلي 011
 ـ مالط السوسن 21  ـ جيرانيول البالماروزا 211
 ـ أيونون ألفا 011  ـ رودينول 211
 ـ أيلنغ 11  ـ خشب غوياك  11
 ـ خالصة الورد  31  ـ يوجينول 1

 ـ فورمات الرودينول 11  ـ أيونون ألفا 11
 ـ خالصة الزباد  1  ـ كحول السيناميك  11
 ـ سترو نيالل الهيدروكسي 21  ي ـ الحامض الخلي الفينيل 11
 ـ كيتون المسك  1  ـ األلدهيد الخلي الفينيلي  3

ـ خالت كربنيل ميتيل فينيل  81
 ثالثي الكلور

 ـ بتشول 31

 ـ األلدهيد الخلي الفينيلي  01 ألدهيد األونديسيلينيك  ـ 2
 ـ صندل 11 0111

ـ مركب الياسمين ، عديم  01  
 اللون 
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 الورد التركيبي عطر  ـ 211  
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 دور الكيمياء
 فـي الكشف عن اآلثار وحفظها  

 :تقديم 
وتطّور الحضارة ، كما , علم اآلثار في جوهِره هو قصة اإلنسان 
أو , أو أسلحة , آالت  : تحكيها مخلفاُته القديمة ، سواء كانت هذه المخلفات

 أو بقاياه هو نفسه, أو مقابر , أو معابد , أو حلي , أو أثاث , أدوات منزلية 
وقد . أو النباتات التي استنبتها , أو بقايا الحيوانات التي استأنسها  ,

ولذلك يجد   .كلهااستُنتجت معظم المعلومات األثرية من دراسة هذه األشياء 
علم اآلثار نفسه في حاجٍة إلى االستعانة بمجموعة كبيرة من العلوم األخرى 

لة لألثر ُيستنتج منها حتى تكون أمام العالم األثري صورة كام, لفحص األثر 
ويحصل منها على معلومات قيمة عن , حلقات التطّور في الفن والصناعة 
والتبادل التجاري بينها ، ومدى تقدمها , عالقة الدول القديمة بعضها ببعض 

 .وانتعاش الحالة االقتصادية بها , العلمي 
ظاهرة  فبينما يهتم عالُم اآلثار بشكل األثر وبعض خواّصه الطبيعية ال

ويمكنه وصفه من هذه النواحي ، نجده يلجأ إلى علماء النبات والحيوان 
والتشريح والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء ليسَتبيَن ما خفي عليه من أمور ال 

"  ولعل أهم هذه العلوم جميعًا هي . بد له من معرفتها الستكمال دراسِته 
 : فبفضلها يمكن  ،"الكيمياء 

 . ى مادة األثر وتركيبها الكيميائي الدقيق التعرف عل - 1
عالج األثر بمواد مناسبة إلظهار نقوشه وزخارفه ، أو عالجه بمواد  - 2

مقوية لسطحه وشفاِئه من مرضه إلمكان اإلبقاء عليه وصيانته ليحكي قصة 
 . حياته لألجيال القادمة 

  لتخمينلتقدير عمره بطرق علمية ليس فيها مجال للشك أو الحدس وا - 3
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أصبح العالم األثري يعتمد وفي النصف الثاني من القرن العشرين 
التصوير الجوي  اعتمادًا كبيرًا في الكشف عن اآلثار في باطن األرض على

، وبهذا بدأ يوّفر الجهد  طرق علمية كيميائية وجيوفيزيائية وعلى, والفضائي 
واقتصر حفره تقريبًا  والمال الضائعين في حفر أماكن كثيرة ال تجود بآثار ،

على األماكن التي يدّله الّرجل العلمي بأجهزته ، وقياس درجة التوصيل 
 .الكهربائي للتربة 

ومجال العلوم في اآلثار مّتسع جدًا ، ولذلك سأقصر كالمي في هذه 
المحاضرة على بعض النواحي الكيميائية في دراسة اآلثار متضمنًا ما حققه 

ذاعة أسراره ، كما التحليل الكيميائي من  نجاح في َسْبر أغوار الماضي وا 
نقاذها   .سأتطرق في حديثي إلى دور الكيمياء في صيانة اآلثار وا 

 
 : ولذلك سأتناول في حديثي النقط اآلتية  
 
 : فحص اآلثار وتحليلها لألغراض اآلتية  -أواًل  

 . ترجمة بعض الكلمات القديمة  -1
التجارية بين ت صلية للمواد والعالقااالستدالل على المصادر األ -2

 . األقطار القديمة 
 . معرفة فوائد المواد أو الغرض منها  -3
 . معرفة التفاصيل الدقيقة للعمليات التكنولوجية القديمة  -4
 . التمييز بين اآلثار القديمة األصلية والتقليد الحديث لها  -5

 
 .تقدير عمر اآلثار  -ثانياً  
 
 . اآلثار وتنظيفها وصيانتها عالج  -ثالثاً  

 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 

 

 

604 

 
 

 فحص اآلثار وتحليلها  - أواًل 
 

 : لترجمة بعض الكلمات القديمة (  1
ُيعثر أحيانًا على أواٍن مملوءة ببعض المواد ومدون عليها كلمات  

مجهولة المعنى باسم محتوياتها ، فإذا أمكن التعرف على المادة فإنه يمكن 
 . معرفة معاني هذه الكلمات 

" مْيـنا"ارة في مقبرة الملك قّ ِبسَ  1331مثال ذلك إناءان ُوجدا سنة  ـ 
ولم " سرت"وُمدون على كل منهما كلمة . الثاني ، ثاني ملوك األسرة األولى 

 اإلناءينيكن معنى هذه الكلمة معروفًا ، وبتحليل هذه المادة التي ُوجدت في 
  . ُجبنمعناها   سرت كلمةثبت أنها من الُجبن ، ولذلك أصبح معروفًا أن 

بالفيوم عشرة " نفروبتاج" وجدت في مقبرة األميرة  1351وفي سنة ـ 
أواٍن من المرمر لمواد التجميل من عطور وُكحل ، وكان إناءان منهما ال 
يزاالن يحتفظان بمعظم محتوياتهما األصلية وعلى غطاء كل منهما كلمة 

الجالينا ،  هي مسحوقألول وأثبت التحليل أن المادة في اإلناء ا.  مسدمت
 .  الجاليناتعني كحل من  مسدمتوبذلك تكوَن عبارة 

ومدون عليها , من األتاكاميت  فهيأما المادة التي في اإلناء اآلخر 
    . كحل أخضروبذلك يكون معناها  واجكلمة 
وُوجدت على بعض التماثيل كتابة تذكر أن مادة التمثال من نوع ـ 
أن معظم هذه التماثيل من الشيست وبذلك يكون معنى  وُوجد,  ُنجنُيسمى 

غير أنها ُوجدت أيضًا على تماثيل قليلة من  . شيستهذه الكلمة حجر 
الجرانيت األسود والبازلت ولذلك فإنه يبدو أنهم استخدموا هذه الكلمة للتعبير 

 . عن األحجار الداكنة اللون أو القريبة من اللون األسود 
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على المصادر األصلية للمواد والعالقات التجارية بين االستدالل (  2

 : األقطار القديمة 
ُيدل التعرف على مادة األثر أحيانًا ، كما يدل تحليلها الكيميائي  

الدقيق لتقدير جميع العناصر التي بها وخصوصًا تلك التي  توجد بنسب 
لتجارية طفيفة ، على معرفة مصدرها األصلي وبالتالي تدل على العالقات ا

 . بين البالد إذا كانت المادة المشار إليها من غير إنتاج البالد 
ال يوجد في ِمصر ومع  نااألبسيدي أنأنه من المعروف : مثال ذلك ـ 

 , ذلك فقد استخدم فيها منذ عصر ما قبل األسرات في عمل رؤوس الحراب
الصغيرة في ثم استخدم بعد ذلك في صنع التمائم والخرز والجعارين واألواني 

كل عصور التاريخ المصري القديم ، وقد جرت عدة بحوث لمعرفة 
بمقارنة تركيب قطع األوبسيديان التي ُوجدت بمصر , مصدراألوبسيديان 

, بعيناٍت منه من البلدان المجاورة ، واستنتج من ذلك أنه قد وَرد من الحبشة 
عصر ما قبل مما ُيدل على وجود عالقات تجارية بين مصر والحبشة منذ 

 . األسرات
 الرهج األصف رعلى عّينات من  ةطيب  بأّنه ُعثر في مقبرة  : مثال آخرـ 

في صندوق به مجموعة كبيرة من مواد التلوين  ولما كان الرهج األصفر ال 
وبمقارنة نتائج التحليل  بتحاليل عّينات   ,وبتحليله كيميائياً  ,يوجد في ُمصر

فة ، ُوجد أن المصدر األصلي للرهج الذي من الرهج من أماكن ودول مختل
 . ُاستخدم في ِمصر قديمًا هو من تركيا وأرمينيا 

آلثار المصنوعة من الحديد التي ُوجدت لبالتحليل الطيفي  :مثال آخر ـ 
وجد أنها كلها تحتوي على النيكل بنسبة غير قليلة  ,بمقبرة توت عنخ آمون 

شهب الساقط من السماء ، حيث الحديد  ، مما يدل على أنها مصنوعة من
 ، وهو في%  21-5 بنسبة يتميز هذا النوع من الحديد باحتوائه على النيكل

وساندة , وتشمل هذه اآلثار خنجرُه الحديدي المشهور % .  8أو  1الغالب 
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.  وستة عشر إزمياًل صغيراً , وتميمة على شكل عين حورس , رأس صغيرة 
مع أن هناك من األدلة ما  .حديد األرضي ولم توجد في المقبرة آثار من ال

يكفي ، إلثبات أن الحديد قد ُعرف واستخدم في مصر قبل ذلك التاريخ 
أن قدماء المصريّين اعتبروا الحديد المستخرج من  ومن المعتقد .بكثير 

بينما يوجد نوع آخر منه , خاماته بيد اإلنسان حديدًا نِجسًا ألنه من األرض 
ولذلك وضعوا , تبروه حديدًا طاهرًا ألنه من الّسماء يسقط من الشهب فاع
إذا ما وجدوه ، واستبعدوا الحديد األرضي  ملوكهم حديد الّشهب في مقابر

، غير أنهم استعملوه في حياتهم اليومية لعمل السكين واإلزميل  الذي صنعوه
والمنشار والسيوف والحراب وغير ذلك مما يلزمهم في حياتهم اليومية ال 

 . ينية الد
ولعل هذا يماثل عدم العثور على أنسجة من الصوف مثاًل في مقابرهم 
في حين أنه كانت لديهم قطعان كبيرة من الغنم ، وال شك أنهم استخدموا 
صوفها في صنع بعض الملبوسات في حياتهم الدنيوية ، غير أنهم لم 

إن »  يضعوه في مقابرهم ألنهم اعتبروه نجسًا ، يؤّيد هذا قول هيرودوت
المصريين لم ُيدخلوا أي شيء من الّصوف في معابدهم أو في مقابرهم ، إن 

الحديد في اللغة  اسم، كما يؤيد ذلك الرأي أيضًا أن « هذا محّرمًا 
 " . معدن السماء"أي "  بيا إن بت" الهيروغليفية كان 

  
 : معرفة فوائد المواد أو الغرض منها (  3

فائدة بعض المواد التي ُيعثر عليها في  يكون من الصعب كثيرًا معرفة
فيعطي التحليل الكيميائي للمادة بعض المعلومات التي تفيد في , الحفائر 

 :  مثال ذلكهذه الناحية ، 
إناء كبير ( م . ق  1811حوالي " ) األنفروبتاج"ُوجد في تابوت   - آ

 كيلو 2.5من المرمر يحتوي على مادة ذات لون بني غامق تزن حوالي 
غرام ، ولم تجِر العادة على وجود مثل هذا اإلناء الكبير في تابوت ، ولم 
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وقد أثبت ... ُيعثر من قبل على مادٍة مشابهة ولذلك لم ُيعَرف الغرض منها 
أن أي . راتنج %  51.1جالينا و %  48.25التحليل أنها تحتوي على 

لى هنا ال يزال سرّ  1:1نسبة الجالينا إلى الراتنج تبلغ  المادة غير معروف  وا 
وصفة طبية  811، غير أنه بالرجوع إلى بردّية إيبرس الطبية التي َحوت 

لعالج األمراض المختلفة  ُوجد أنه ورد بها دواء ُيستخدم إلزالة النقط 
، ُيسحقان معًا   1وراتنج    1كحل أسود : البيضاء التي حدثت في العينين 

ومن هذا يتضح أن " . ن العينين سحقًا جيدًا ثم ُيوضع المسحوق في كل م
هذه المادة كانت دواًء للعين وأنه ُيحتمل كثيرًا أن كانت على عيني نفروبتاج 

 . نقط بيضاء 
إناءان من المرمر كل منهما محكم  1353سنة المطرية  ُوجد في -ب 

الغلق بسدادة من الجبس وبه كتل هشة من مادة بنية اللون تظهر فيها 
وقد دلَّ التحليل الكيميائي لها على أنها تحتوي . اش بعض طبقات من القم

على نسبة صغيرة من األحماض الدهنية والصابون والراتنج الصمغي وكلور 
وقد . الصوديوم وكبريتات الصوديوم ونسبة كبيرة من الراتنج والرمل والكتان 

من مخلفات التحنيط ، إذ تبين  اإلناءيناستنتج من ذلك أن تكون محتويات 
أبحاث سابقة أن فراغي الجسم البطني والصدري كانا ُيماّلن أثناء طمر  من

الجسم في النطرون على سرير التحنيط بثالثة أنواع من اللفائف ، لفائف بها 
نطرون الستخراج ماء الجسم من الداخل ، ولفائف ماصة للماء المستخرج ، 

ـناء تحنيطه ولفائف مغموسة في راتنج صمغي إلعطاء رائحة عطرة للجسم أث
كانت من النوع الثاني المتصاص  باإلناءينويبدو أن المادة التي ٌوجدت . 

المياه المستخرجة من الجسم ، ولذلك فقد ُوضعت بين طبقات القماش 
طبقات من الرمل الخشن لجعل اللفائف مسامية بدرجة كافية المتصاص 

 . أكبر كمية ممكنة من الماء
 : التكنولوجية القديمة  معرفة التفاصيل للعمليات(  6
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على بعض النواحي الفنية التي  ألثروالكيميائي ل المجهري التحليليدل   
 :اتُبعت في صنعه وألضرب لذلك بعض األمثلة 

 :  األزاميل التي اسُتخدمت في قطع كتل الحجر الكلسي - آ
ُوجدت حبيبات دقيقة من مادة خضراء ملتصقة على بعض جدران 

" خوفو " تي كانت تغطي حفرة المركب الخشبي للملك الكتل الحجرية ال
جنوبي الهرم األكبر ، ودلَّ تحليلها أنها تكاسير صغيرة من أطراف األزاميل 
التي اسُتخدمت في قطع هذه الكتل وتسوية سطوحها ، وأنها تتكون من 

من الحديد ، ومن ذلك استنتج أن %  1.1من النحاس و%  33.3
موا األزاميل النحاسية لقطع كتل الحجر الكلسي المصريين القدماء استخد

 .وتسوية سطوحها في ذلك العصر 
 : تشكيل النحاس والبرونز  - ب

يدلُّ الفحص بالميكروسكوب المعدني على تعيين طريقة تشكيل المعدن 
فقد ُوجدت بين أجزاء المركب الخشبي لخوفو . هل بالطرق أم بالّصب 

، وقد  مة كحلقات لربط أجزائها المختلفةبالجيزة أفيزات من النحاس مستخد
المعدني لقطع منها أنها تحتوي على دقائق متفّرعة  المجهريأظهر الفحص 

قد ُصنع من النحاس بالطرق بعد " األفيز " كالنجوم ، مما يدّل على أن هذا 
 .. تجمده مباشرة 

 :ي وثمة ناي من البرونز أظهر التحليل الكيميائي له ولمادة اللحام ما يل
  

 %مادة اللحام  %أنبوبة الناي  
 2.11  32.31 نحاس 
 11.43  4.53 قصدير 
 32.34 1.21 رصاص 

 31.5 38.11 المجمـــوع 
 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 

 

 

613 

ألنبوبة الناي على أنها ُصنعت من لوح معدني  جهرودلَّ الفحص بالم
بالصب أواًل ، ثم ُطرق هذا اللوح على البارد حتى أخذ الشكل المطلوب ، ثم 

. اللوح لعمل األنبوبة وُلجَم مكان االتصال بلحام القصدير والرصاص  ُلفَّ 
ونسبة القصدير المنخفضة في البرونز تسهل عملية طرقه ، مما يدل على 

كما أن . إلمام المصريين القدماء إلمامًا كبيرًا بخواص السبائك البرونزية 
بصفة عامة  تركيب مادة اللحام يدل على إلمامهم بخواص السبائك المعدنية

الحظ أن اللحام القديم يتفق في تركيبه تمامًا مع سبيكة اللحام نا ن، ولعل
 .المستخدمة في وقتنا الحاضر 

 : حمص في مدينة بئر قرية السمعليل  - جـ
لى جانبها ,  ُوجد خارج القرية فوهة بئر منحوتة من الحجر البركاني وا 

 ةطاحون رحىالبداية كأنه ضخم من البازلت أيضًا ُاعتبر في  أسطوانيحجر 
فربما ُنحت في نفس المكان لينقل فيما , ولكن ليس في المنطقة نهر جاٍر , 

األتربة المالئة للبئر ُوجد أن البئر عبارة عن غرفة  إزالةولكن عند . بعد 
وأن األتربة المستخرجة من البئر ملوثة بزيت , منحوتة بالصخر البركاني 

ن حجر الرحى هو حجر هرس الزيتون وأن هذا مما استدل على أ, الزيتون 
 . ترقيد الزيت بعد عصره لالبئر هو 

ولما كانت المنطقة كلها خالية من شجر الزيتون اآلن فاستدل على هذه 
ولذا ُبدء . صالحة لزراعته ها المنطقة كانت غنية بأشجار الزيتون وأن أرض

تبشر بموسم خير األهالي هناك اآلن بزراعة هذه الشجرة المباركة التي 
 . معطاء 

, د ـ بالتحليل الكيميائي للسيور واألحذية الجلدية وللجلود القديمة 
نستطيع أن نتعرف على المواد والطرق التكنولوجية القديمة التي استعملت 

أو من , وهل هذا األثر الجلدي هو أثر فرعوني . في دباغة الجلود وصبغها 
 .د الدباغة بينهما بالد ما وراء النهرين الختالف موا
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حيث أن نسبة أكسيد , هـ ـ ونفس األمر يقال بالنسبة للفخار والزجاج 
عن الفينيقي عن بالد , السيليسيوم إلى أكسيد الكالسيوم تختلف في الفرعوني 

وكذلك األمر بالنسبة للمواد الملونة للفخار والزجاج فبينما . ما وراء النهرين 
والزجاج المصري أساسه النحاس المشوبة نجد أن اللون األزرق للفخار 

نجد أن اللون األزرق للفخار والزجاج في بالد ما . مركباته للرمل في سيناء 
 .المشوبة مركباته للرمل في بالد ما وراء النهرين  توراء النهرين هو الكوبال

و ـ ومن التحليل المجهري والكيميائي آلثار األقمشة واأللبسة نستطيع أن 
هل هي من الكتان أو , األلبسة التي كان القدماء يصنعونها  نعرف نوع

كما نستطيع أن نعرف تكنولوجيا وأسلوب . الصوف أو غيرها من األلياف 
 . الحياكة والنسج 

ز ـ ومن التحليل المجهري والكيميائي آلثار أخشاب البيوت أو السفن أو 
لك األخشاب العربات يمكن معرفة مصدر ونوع األشجار المصنوعة منها ت

 .والتبادل التجاري بين الدول في مجال تجارة األخشاب 
 : التمييز بين اآلثار القديمة األصلية والتقليد الحديث لها (  5

كثيرًا ما ُتعرض على المتاحف وهواة جمع اآلثار قطٌع تبدو في مظهرها 
العام أو من النصوص الظاهري أثرية قديمة ، ويصعب الحكم من شكلها 

بفحصها باألشعة فوق ولكن .  وبة عليها على أنها أثرية أو مقلدةالمكت
, الطيفي تحليل الب وأ ,أو بالفحص المجهري , أو بأشعة إكس , البنفسجية 

: لذلك مثاًل واحدًا ولنضرب . يمكن معرفة ذلك  أو التحليل الكيميائي
زراعية مكتوب عليها اسم ال األدواتُعرضت على المتحف المصري بعض 

اآلثار معرفًة جيدًة  مقلدوسهل يعرفه  اسموهو " من خبررع " تمس الثالث تح
جدًا ومعظم الجعارين المقلدة وغيرها تحمل هذا االسم ، ولذلك شّك المتحف 
كثيرًا في ِقدمها وأثريتها ، غير أنه وجد بعد التحليل والفحص أنها حقًا قديمة 

كسيد النحاس األحمر ، ، فالنّصال النحاسية عليها باتينا طبيعية من أ
والكتابة التي عليها بحبر أسود من الكربون ، والسّيور الجلدية هشة ال يمكن 
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  .ثنيها دون أن تتَكّسر ، ومصبوغة بمادة يغلب على الظن أنها من القرمز
 .. وكل هذه الصفات متكاملة تدل على قدمها 

 تقدير عمر اآلثار   - ثانيـاً 
ًا في تقدير عمر اآلثار بطرق متعددة نذكر لقد نجح العلم نجاحًا كبير 

 : يلي  منها ما
 : نتروجين   -تقدير نسبة الفلور  ) 1

فإذا كانت بعض العظام . وتنطبق هذه الطريقة على العظام القديمة     
محفوظة في تربٍة ما ، ومّرت بنفس الظروف ، فإن الهيدروكسي أباتيت 

وكلما كان العظم قديمًا كلما . تيت الذي فيها يتحول تدريجيًا إلى فلور أبا
وفي نفس % .  3.8زادت نسبة الفلور إلى أن تصل إلى نهايتها العظمى 

الوقت تقل نسبة النتروجين إلى أن تصل إلى ال شيء في العظام القديمة 
ولذلك فإن نسبة الفلور إلى النتروجين في العظام التي توجد في مكان . جدًا 
أو إذا كان بعضها دخياًل  ظمت كلها من نفس العدلُّ على ما إذا كانتما 
حُل محل الكلسيوم في الهيدروكسي أباتيت يكما ُلوحظ أيضًا أن اليورانيوم .

وذلك في العظام بالمناطق التي تمُر بها المياه الجوفية التي تحمل آثارًا من 
 قدروالتي تنيوم  اوكلما زاد عمر العظام زادت نسبة اليور . أمالح اليورانيوم 

 .الدقيقة عادًة على أساس كمية أشعة بيتا المنبعثة منها في 
 :  التأريخ بطريقة الكربون المشّع (  2

 14و  12وتعتمد هذه الطريقة على أن النسبة بين نظيري الكربون 
ثابتة في الجو ، وبالتالي تكون نسبة هذين النظيرين في األجسام الحية في 

ثابت في حين أن C12 يث أن النظير أي عصر هي نفس هذه النسبة ، وح
Cالنظير 

ُمشّع ، فإنه عندما يموت الجسم الحّي ، يتوقف دخول الكربون  14
Cيبدأ الكربون و إليه 

Cبفقد نيوترونات ويتحول تدريجيًا إلى  14
12  . 

سنة ، فإنه  5131ولما كانت فترة نصف ُعمر الكربون تبلغ حوالي 
ية التي توجد في المقابر مثل الخشب يمكن قياس قوة إشعاع المواد العضو 
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القماش أو الفحم أو غير ذلك ، وتقدير عمر األثر باستخدام  أو القش أو
 : المعادلة 

I

Iolog
l

1
 

 . ثابت تحلل الكربون المشّع  =    حيث 
    Io   =  قوة إشعاع المواد العضوية الحديثة . 
     I  =  ة قوة إشعاع المادة القديم . 

وتصلح هذه الطريقة لحساب عمر اآلثار التي تقل أعمارها عن سبعين 
ألف سنة ، وقد ُقّدرت أعمار عّينات كثيرة من اآلثار بهذه الطريقة اتفق 

  .بعضها مع الُعمر المعروف لها 
 : التأريخ بتقدير سرعة تحّول البوتاسيوم إلى أرجون (  3

ولوجية الطويلة مثل الثالثي الجي وتصلح هذه الطريقة لتقدير األعمار
فالبوتاسيوم كما نجده في الطبقة حاليًا يحتوي على . األعلى والبليستوسين 

 Kبوتاسيوم % 33.2
 K  بوتاسيوم%  1.8و  39

K %  1.1118و  41
40 

 . بوتاسيوم مشعّ 
 Kوعند بدء تكّون األرض كانت نسبة البوتاسيوم  

%  1.2حوالي  40
 Ca اسيوم إلى كالسيوم وقد تحّول معظم هذا البوت

 Ar وأرغون  40
40  .

 K وتبلغ فترة نصف العمر لنظير البوتاسيوم 
40 : ( 1.31  1.14  ) ×

3
ويبقى األرغون الناتج داخل بلورات بعض الصخور النارية . سنوات  11

 . مثل البيوتيت والسكونيت وغيرها 
ون بصهر المادة بينما يقّدر األرج يوُيقّدر البوتاسيوم بالفوتومتر اللهب

الستخالص الغازات التي بها ، ثم تنقية الغازات الخاملة الناتجة بامتصاص 
ومن نسبة . الغازات األخرى ، ثم يقدر األرجون بجهاز سبكترومتر الكتلة 

 . األرجون إلى البوتاسيوم يمكن حساب عمر الحجْر 
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 عـالج اآلثار وتنظيفها وصيانتهـا -ثالثاً 

  
ثار قد مرت بظروف جوية عديدة وتعرضت أثناء حياتها لما كانت اآل

الطويلة لعوامل متلفة كثيرة ، فال غرابة في أن نجد غالبيتها العظمى في 
ظهار معالمها  وتتوقف . حاجة إلى عالج سريع وترميم لإلبقاء عليها وا 

 .ونوع اإلصابة ومداها , طريقة العالج على نوع مادة األثر 
درس حالة كل أثر على حدة ويقرر طريقة العالج وعلى الكيميائي أن ي 

أو بعد إجراء عدة تجارب جديدة على أجزاء , بناًء على خبرِته السابقة 
. صغيرة من األثر ، ليطمئن إلى سالمة تعميم العالج على كل المجموعة 
, والمواد التي تقابل الكيميائي كثيرة ، فهي تشمل معظم أنواع األحجار 

, والخشب ، والصّور الملونة   ,نسوجات ، والورق ، والجلدوالمعادن ، والم
والعظم ، والعاج ، والقاشاني ، والزجاج ، والفخار ، والمأكوالت المحفوظة ،  

 .والموميات وغير ذلك 
ومن هذا يتضح أن تنظيف اآلثار المعدنية سواء كان ذلك بالطرق  

قلويات أو غير ذلك ، الميكانيكية أو بالتحليل الكهربائي أو باألحماض وال
الزٌم إلظهار النقوش والزخارف ، وقد يكون من بينها اسم صاحب األثر أو 

 ... تأريخه أو بعض المعلومات التاريخية الهامة 
ولما كان  ُيعثر على اآلثار المكتشفة في حالة غير طيبة عادة ، فإنه 

الذين  , مينمن الواجب على الكيميائي أن يرفع بنفسه اآلثار بمعاونة المرم
سيشتركون معه في عالجها وترميمها ، حتى يعرف كل ما يحيط بكل تحفة 
وحالتها ، ويجري لها إسعافًا أو عالجًا مؤقتًا وهي في موضعها لتقويتها حتى 
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عدادها للعرض بالمتاحف  المخبرتتحمل الرفع والنقل إلى  إلكمال عالجها وا 
 . 

لمالئمة لحفظ األثر وعلى الكيميائي أيضًا أن ينصح بالظروف ا
 .وصيانته 
فالمواد العضوية مثل الورق واألقمشة والخشب يجب أن ُتحفظ في  

لكي ال تتعرض الحتمال نمو الفطريات %  18درجة رطوبة نسبية تقل عن 
 .عليها 
واألخشاب والصور الملونة الملصقة على ألواح خشبية يجب حفظها  

حتى ال %  15 – 11سبية ورطوبته الن م  11 في وسط درجة حرارته 
 .يتعرض الخشب للجفاف والتفتت 

ويجب حفظ السطوح الملونة جيدًا بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة  
 .حتى ال تتعرض طبقة اللون للتـقـّشر واالنفصال 

كما أن السطوح الحجرية بصفة عامة ال يجب معالجتها بأي محاليل  
معّرضة ألشعة الشمس ألن ذلك اللدائن الصناعية لتقويتها إذا ما كانت 

 . يؤدي إلى تقشر الطبقة السطحية كلها
والتماثيل المصنوعة من األحجار المسامية كالحجر الرملي وبعض 
أنواع الحجر الجيري يجب عزلها عن التربة حتى ال تتسرب األمالح إليها 
وتتزّهر على سطوحها إذ أن ذلك يسبب تفتت السطح وزوال ما عليه من 

 .تابات هامة نقوش وك
 .وأخيرا أشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم 

كما أشكر السادة الكيميائيين في الجمعية الكيميائية بجمهورية مصر  
 .العربية الذين أمدوني بهذه المعلومات التي نقلتها لكم 
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 الق ائمة على الموالس  الصناعات

 :مقدمة 

والغذائية  الزراعيةأي صناعة رئيسية ، خاصة في مجال الصناعات  مثل
ينتج حين تصنيع السكر عدة منتجات ثانوية على درجات متفاوتة من 

لصناعات  بداية في أوقات مختلفة ولو أنها أصبحت بدورها أخيرا   األهمية
 .هو الموالس  تجاتالمنرئيسية كثيرة ومن أهم هذه 

عديالالدة كانالالت مخلفالالات السالالكر أمالالر ال يالالدعو ،لالالى االهتمالالام ،  قالالرون وخالال ل
،لالى توجيالا األنرالار ،لالى تلالخ المخلفالات ، ول الل  فالدعت،ال أن أمورا  استجدت 

القالالاري كالالان السالالب  األول الالالذي  فالحصالالارأول هالالذه األمالالور هالالي الحالالرو  ، 
لالالالى التفكيالالالر  ءالالالمندرالدعالالالا نالالالابليون ،لالالالى تءالالالجيع ،نءالالالان مصالالالانع السالالالكر مالالالن  وا 

 .باستنفاذ كافة ما يمكن االستفادة منا من المنتجات الثانوية 
الوجود  ،لىالحربين ال الميتين األولى والثانية رهرت  وفي

صناعات كثيرة كانت مواردها المنتجات الثانوية في صناعة السكر 
الف ال اآلخر فهو المنافسة  ال امل أما .الموالس  رأسهاوعلى 

 مصادرألس ار مما حدا بالصناعيين ،لى التفتيش عن وخفض ا
يمكن استغ لها للبيع مما يساعد على خفض كلفة السكر ،لى 

ننسى روح البحث والتنقي  التي يحملها ،نسان هذا  ال وأخيرا   .أدنى حد 
المواد لم رفة أدق مكوناتها ل لا  خفاياال صر مما يدعوه ،لى أن يفتش في 

بتجديد مواد أخرى كان  بواسطتهاجديدا  أو يقوم  يجد لب ضها است ماال  
تحرم تلويث  التيي اني من مءاكل في استخدامها أو ل ستجابة للقوانين 

 . الجو واألنهار بمخلفات الصناعة 
أجالالالدادنا عنالالالدما نقلالالالوا صالالالناعة السالالالكر مالالالن مءالالالرق األرض حتالالالى  يكالالالن ولالالالم

قصالالال   أليالالالا ) مخلفالالالات  يالالالر المصالالالا   السالالالكرمغربهالالالا ي رفالالالون لصالالالناعة 
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كالالالان  فقالالالدأمرهمالالالا يقلالالالق   يكالالالنوالمالالالوالس ، ولالالالم ( السالالالكر المتبقيالالالة ب الالالد عصالالالره 
 .، وكان الموالس عس   أسودا لذيذا   سري ا  المصا  وقودا  

يفاليض فالي ال الالم الجديالد كالان اسالت مالا كوقالود  الموالسعندما كان  وحتى
أن يفكالر  طبي يا  للمالوالس الفالائض دون مكانا  ءيئا  م تادا  ، وحتى النهر كان 

أو األحيان النهريالة ، لسالب   ال امةأحد بأن ذلخ يولد أي خطر على الصحة 
 .آنذاخ  لهمبسيط واحد هو أن ذلخ ال مل لم يكن يءكل أي خطر 

فالالنحن نجالالد قالالوانين كثيالالرة تحالالدد واجبالالات المصالالنع فالالي عالالدم تلويالالث  اآلن أمالالا
ك  المالواد ودقائق المواد الصلبة ، كما ت اق  على سال والروائحالجو بالدخان 

 .كانت على ءكل سوائل رائقة  ولوال ضوية في األنهار حتى 
اسالالالت مال جديالالالد لمالالالادة ثانويالالالة جديالالالدة كلمالالالا نءالالالأت ضالالالرورة  اكتءالالال  وكلمالالالا

تلخ المادة عنالد تصالني ها ممالا يالدعو ،لالى  تنتجهاللتخل  من الفض ت التي 
 .تصني ها  نفقاتالبحث في كيفية االستفادة منها لتغطية 

الس الماا  ا الن يو اار الية فاا ر عااا سااي ذر الفااكي لاا ل  المااو  كاا   ولماا 
األول ر ها الموالس ،  لا  مما   ا ذوي   م  ته ق مت سي ذ ت كن يا ه مر 

الابد  الريب ار واالفاتف  ا ميا   ك عارإلى التفك ي ج  ً  بتسي ع الموالس عا 
بفا ةر أل  تساي ع  ساي ذ تب اًل م  تس  يه بشكل  الخ م أو إ خ لا  عاا 

ذلاى الميتفرا    المب شايلا  تاين يه   ت الن يو ر  منل ذ ة ًا اقتسا    ً الميتج
 إلاااىعاااا العياذااار والساااي ذر وتاه ااار اليع ه ااار ويعاااع مفاااتو  المر شااار 

 .المفتو  الميمور 
يحويالالا المالالوالس مالالن مالالواد عضالالوية  نيالالة سالالكرية و يالالر سالالكرية  لمالالا ونرالالرا  

لقالائم علالالى مصالدر لصالناعات كثيالالرة منهالا ا لالذلخومركبالات  يالر عضالوية فهالالو 
ومنهالالا القالالائم علالالى التخمالالر  ،ال تخمالالر كصالالناعة األعالال   واسالالتخرا  السالالكر 

، والغليساليرين ( البوتانول)البوتيلي  والكحول، ( اإليتانول )كالكحول اإليتيلي 
نتالالالالالالا  ( الغليسالالالالالاليرول )  المختلفالالالالالالة ، واألحمالالالالالالاض  الخمالالالالالالائر، واألسالالالالالاليتون ، وا 

 .   الخليخو   واللكتيخال ضوية المت ددة كحمض الستريخ  
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 األول الهفاام
  التخّمي

 : تةويه –المؤنيا ع    الرواملا  ت ي خ ر ذ  التخّمي لمار - أوالً 
اإلنسالالالان البالالالدائي األءالالالربة المسالالالكرة وعالالالر  أنهالالالا تنالالالتج مالالالن الثمالالالار  عالالالر  

والتالالي . ماهيالالة ال مليالالة التالالي تالالدعى اآلن بالالالتخمير  ي الالر والحبالالو  ولكنالالا لالالم 
 . عدها ضربا  من ضرو  السحر 

بالالالالذكر أن صالالالناعة الجالالالبن مالالالن تخميالالالر الحليالالال  عرفالالالت منالالالذ  الجالالالدير ومالالن
القالالالديم الخبالالالز وكالالالان ال جالالالين الجديالالالد يخمالالالر  اإلنسالالالانوعالالالر  . آال  السالالالنين 

أفالالران الخبالالز فالالي أهرامالالات  وجالالدتوقالالد . بإضالالافة عجالالين متخمالالر سالالابق ،ليالالا 
عنالالالالد  خاصالالالالةوكالالالالذلخ عالالالالر  الخمالالالالر مالالالالن قالالالالديم الزمالالالالان . المصالالالالريين القالالالالدمان 
عمليالالة ترجالالع ،لالالى عهالالد دينسالالتي  وثالالائقعلالالى  وعثالالرالبيالالرة   اإل ريالالق وعرفالالت

م تص  عملية نقالع الءال ير وتخميالره ،لالى  . ق 0022الرابع ملخ مصر عام 
 .البيرة 

القرن التاسالع عءالر بقالي اإلنسالان يجهالل حقيقالة التخميالر ،  منتص  وحتى
،لالالالى أن جالالالان . حالالالول عمليالالالة التخميالالالر  ورنالالالونحيالالالث وضالالال ت عالالالدة نرريالالالات 

هالالالي المسالالالنولة عالالالن عمليالالالة  الخمالالالائرأعلالالالن أن  الالالالذي  يااا ي تال الالالالم الفرنسالالالي 
أن جالالان ال الالالم الفرنسالالي  ،لالالى. عنالالد هالالذا الحالالد  توقالال  ت ياا ي  ولكالالن. التخميالالر 
 التخمالر 7501 حّسالني د بحق رائد علم التخمر الحديث حيث  الذي ب فتوي
كمالالالا اسالالالتنتج أن األحيالالالان الدقيقالالالة هالالالي . بإحضالالالار ب الالالض الخمالالالائر  الكحالالالولي

كمالا اسالتنتج أن األحيالان . أمالراض اإلنسالان والحيالوان  مالنيالر المسنولة عن كث
وأوضالح . مالن ءالروط مناسالبة ورالرو  م ينالة  لهالاالدقيقالة لتقالوم ب ملهالا ال بالد 

) ، وأخالالرى للتمّيالالا  للنترجالالةأن هنالالاخ كائنالالات حيالالة خاصالالة باألكسالالدة ، وأخالالرى 
عالالالالالدة  ب الالالالالدوأوضالالالالالح أن سالالالالال الت البكتريالالالالالا يقالالالالالل نءالالالالالاطها ( . التحلالالالالالل المالالالالالائي 

 كمالالا .مالالع سالال الت أكثالالر نءالالاطا   بتهجينهالالاولكالالن يمكالالن تنءالاليطها   عمليالالات ،
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 وابتكر .البكتريا والجراثيم كالبءر يقتل القوي منها الض ي   أن ب فتوي قرر
) ومساعدوه طرقالا  جديالدة للت قاليم هالي اسالت مال البخالار تحالت ضالغط   باستور

يم التالالي وثالالاني طالالرق الت قالال.  المالالوادلت قالاليم السالالوائل و يرهالالا مالالن ( األوتالالوك   
 .الزجاجية الجافة  األدواتابتكرها باستور هي است مال الفرن في ت قيم 

طريقالالالة للت قالالاليم وهالالالي الطريقالالالة الم روفالالالة باسالالالم  ،لالالالى ب فاااتوي توصالالالل كمالالالا
،ليالالا ، والتالالي تتضالالمن تسالالخين السالالائل ،لالالى درجالالة مناسالالبة مالالن  نسالالبة" البفااتيا"

لقتالالل  تكفالاليريقالالة وهالالذه الط م 72+دون الالالال   درجالالةالحالالرارة ثالالم تبريالالده فجالالأة ،لالالى 
أنواع األحيان الدقيقة  ير المر و  فيها ، مع المحافرة على خوا  المالواد 

 . يتكون منها السائل  التي
 
 
 

 ظهاااي براااا ذمل ااا ت التخماااي اليمو ج ااار واألوفااا ة  التااا لا والمخةااة
المفااتخ مر وشاايوة ومواسااف ت  ال ق هاارالمغ  اار لهاا  مااع أفاام   األا اا   

 :التخمي 
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 :التاوالت 
 :األكسدة  - 7
 : التاليةأكسدة الكحول ،لى حامض الخل وفق الم ادلة  مثل 

CH3 – CH2OH + O2              CH3 – COOH + H2O         
 :،لى حامض الستريخ  السكروزأكسدة  ومثل              

  C12H22O11 + H2O + 3O2        2C6H8O7 + 4H2O    
 : االختزال  - 0 

 :ألدهيد ،لى الكحول اإليتيلي وفق الم ادلة األسيتاختزال  مثل
CH3 – CHO + H2         CH3 – CH2OH 

 : الحلمأة  - 3 

لغلوكوز ، أو السكروز ،لى الغلوكوز والفركتوز النءان ،لى ا حلمأة مثل   
: 

(C6H10O5) n + n H2O                        n C6H12O6  
 

C12H22O11 + H2O               C6H12O6 + C6H12O6 

  فركتوز       لوكوز     

مثالالالالل أسالالالالترة الهكسالالالالوز بواسالالالالطة حالالالالامض الفوسالالالالفور ،لالالالالى : األسالالالالترة  - 4 
 . الهكسوزفوسفات 

 انفرتاز
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 : البلمرة والتضاع   - 0 
بكتريالالالالالالالالا  بف الالالالالالاللتحالالالالالالالول الغلوكالالالالالالالوز أو السالالالالالالالكروز ،لالالالالالالالى ديكسالالالالالالالترين  مثالالالالالالالل 

 .الليكونوستوخ 
ن تحدثها األحيان الدقيقة هي في الواقع تفاع ت  التيأ ل  التفاع ت  وا 

ويمكالن اعتبالار عمليالة التخميالر جيالدة .  تصالنيفهام قدة جدا  وليس من السهل 
 :،ذا توفرت فيها الءروط التالية 

 .يمكن استخدامها  اقتصاديةمواد خام   -  7
 .تكوين ناتج نهائي مر و   يستطيعكائن حي مجهري   -  0
 . جيدةمردود وكفانة   -  3
 . سري ةعملية تخمير   -  4
 .وتنقيتا  استردادهناتج تفاعل يسهل   -  0
درجالة الحالرارة ،  ، pHال وامل التي تالنثر علالى عمليالة التخمالر درجالة الالال  ومن

استخدام نوع م ين  الضروريالتهوية ، التحريخ ، وسط استنبات نقي ، ومن 
 .من الخمائر لكل عملية تخمير 

تتطلالال  أوسالالاط نمالالو  المسالالتخدمةأن جميالالع الخمالالائر والبكتريالالا وال فالالن  كمالالا 
 السالالالكرويالالالنثر تركيالالالز . خاصالالالة و الالالذان م الالالين حتالالالى تكالالالون ذات تالالالأثير ف الالالال 

 .ليات التخمير والمواد الغذائية األخرى على نواتج عم
بينمالا ال  ، هواة ار،لى هوان لنموها وتالدعى  الدقيقةب ض األحيان  وتحتا 

 .  هواة ر النموها بدونا وتدعى  ويتميحتا  ب ضها اآلخر للهوان 
 

 : ذ  الك ةي ت ال ق هر مه مر  - ًً  ن ي  
مخلوقات حية بلغت من الصغر جدا  بحيث ال  عنالدقيقة عبارة  الكائنات
االنتءالار فالي الطبي الة وهالي  واسال ةتها ،اّل بمساعدة المجهر ، وهي يمكن رني
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ذات األهميالة فالي حيالاة  والكيميائيالةالمسنولة عن كثير من التغيرات الفيزيائية 
 النباتات والحيونات واإلنسان 

علم البكتريولوجيا هو فرع من علم الحياة الذي  أوعلم األحيان الدقيقة  ،ن
 .منها  القريبةخلوقات يخت  بالبكتريا وأءكال الم

 
 : الية ف ر للرمل عا ذلم الم كيوبولوج   الا  نر الخةوة -ن لن ً 

الخطالالالالالالوط الرئيسالالالالالالية لل مالالالالالالل فالالالالالالي علالالالالالالم  يبالالالالالالينالتوضالالالالالاليحي اآلتالالالالالالي  الرسالالالالالالم
 .البكتريولوجيا الحديثة 

 
 
 

 

 األا    ال ق هر ذلم                      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تةب ها
 ذلما

 اقتساا  ي
 واأللب    الةر م – 1

  اإليت ج
  الافظ
  الفف  

 التيبر – 2
 اآلعوت  تنب ت
 ال ب ل  تكو  

 المر يا  التاو ل
 الض ي  التيعوت

 التيعوت  ذكس
 مع غ ا  التي عس

  اليب ت
 السي ذر – 4

 ساااااا
 االمياا ذلم – 7

 اإليف  
  الا وا 
  اليب ت

 الر مر السار – 2
 الم  ه  مس  ي

    راألغ
 الساا الاجي

 والتسي ف المج يي  

الظ هيي الشكل  
 الفف ولوجا 

 التهف م
 الويانر
 التةوي
 الب ةر
الف يوف ت ةب رر وملتهم ت  

 الجيان م

 MOLDS  ال فن  
 الرضو ر  األام ا

 BACTERIA لبكتي  ا YESTS الخمائر
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 :ً    ا افتغدل الم كيوب ت عا إيت ج موا  ك م  ة ر يابر
جملة مالن المركبالات الكيماويالة علالى نطالاق تجالاري باسالت مال  اآلن تحضر

األحمالالالالاض ال ضالالالالوية : ومالالالالن أمثلالالالالة هالالالالذه المالالالالواد  ،الكائنالالالالات الحيالالالالة الدقيقالالالالة 
، والكحالالالوالت كاإليتالالالانول  والغلوكونيالالالخالمتنوعالالالة كاللكتيالالالخ والخليالالالخ والسالالالتريخ 

، وكالالالالالذلخ  والهيالالالالالدروجين، ومالالالالالن الغالالالالالازات ثالالالالالاني أكسالالالالاليد الكربالالالالالون  والبوتالالالالالانول
 .المتنوعة  واألنزيماتاألسيتون والمضادات الحيوية والفيتامينات والدكستران 

 :ب فترم ل الم كيوب األموي الت ل ر  ك م و رإيت ج م  ا  و شتمل
 .ممتازة  كفايةاختيار ميكرو  ذي   - 7
 ( . سمى تجاريا  المهروسي ) المناس تهيئة المستنبت   - 0
لنمالالو الميكالالرو  وبالالاألخ  إلنتالالا  المالالادة  المناسالالبةتهيئالالة الرالالرو    - 3

 .الكيماوية
للحصالالالالالالول علالالالالالالى المالالالالالالادة المطلوبالالالالالالة مالالالالالالن  الممتالالالالالالازة،يجالالالالالالاد الطريقالالالالالالة   - 4

 .المستنبت 
الصالناعة ،جالالران مقالدار كبيالالر مالن بحالالوث  يسالالبقالواضالح أنالالا البالد أن  ومالن

 .على نطاق واسع  وتجاريا  جها صناعيا مخبرية ب دها يمكن تطبيق نتائ
 :العيذر   -  1

وسالالال الت مختلفالالالة مالالالن أفضالالالل األنالالالواع  أنالالالواعاختيالالالار ميكروبالالالات مالالالن  ب الالالد
مالع االحتفالار بصالفاتها  ال اليتنتخ  الس لة الخاصة التي لها صفة اإلنتا  

ذا كان من الضالروري اسالت مال مزرعالة  يالر ثابتالة الصالفات  علالى  للحصالولوا 
يجالال  عندئالالذ أخالالذ االحتياطالالات الخاصالالة لمنالالع هالالذا التغيالالر فالالي أكبالالر ،نتالالا  ، ف

فمالالن الم الالرو  مالالث   أن سالال لة الفطالالر الالالذي ينالالتج أكبالالر كميالالة مالالن .  المزرعالالة
الصالفات ، ولالذا يلجالأ م رالم أصالحا  المصالانع ،لالى تحضالير  متغيرةالبنسلين 

الجيالدة تكفالي عالدة سالنين بالدال  مالن االعتمالاد  المزرعالةكميات كبيرة مالن جالراثيم 
 .لسل النقل لحفر المزرعة على تس
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من %  72 – 7( المزرعة الملقحة ) الزرعة  حجمالم تاد أن يكون  ومن
المهروس في خزان التخمر ، وتحتا  ،لالى أربالع أو خمالس مراحالل تربيالة  حجم

،لى خزان الزرعة األخيرة وال يءترط أن يكون البادئ  االختباربدن من أنبو  
ن الخطالالأ فالالي بالالل يجالال  أن  ،زرعالالة كبيالالرة الحجالالم فقالالط  تكالالون نقيالالة ونءالالطة ، وا 

 على المنتج  جسيمة،عداد البادئ م ناه حدوث خسارة مالية 
 ( : المهيوس ) المفتيبت  - 2

يكالالالالون المسالالالالتنبت مناسالالالالبا  لنمالالالالو الميكالالالالرو  وإلنتالالالالا  أكبالالالالر كميالالالالة  أن يجالالالال 
تحالت الرالرو  المهيالأة ل مالل الميكالرو  ، ويجال   المطلوبالةممكنة من المادة 

متالالالوافرة ، ويختلالالال  تركيالالال   وبكميالالالاتلمسالالالتنبت رخيصالالالة أن تكالالالون محتويالالالات ا
 .المستنبت باخت   الطريقة المست ملة 

كلمالالالالا أمكالالالالن ذلالالالالخ ليكالالالالون أكثالالالالر م نمالالالالة لنمالالالالو  انتقائيالالالالا  المسالالالالتنبت  وي مالالالالل
 .المنافسة لا  األخرىالميكرو  المطلو  عن الميكروبات 

مض التالأثير لتنميالة الخميالرة أو إلنتالا  حالا حمضييست مل مهروس  فمث   
ت قالاليم المنابالالت أو علالالى  فيجالال السالالتريخ بواسالالطة الفطريالالات وفضالال   عالالن ذلالالخ 

 .المنافسة  الملوثةاألقل بسترتها قبل تلقيحها وذلخ إلب اد الميكروبات 
 :الم كيوب ولوج ر  الرمل ر  -  4 

تالنثر فالي نمالو ونءالاط الميكالرو  فالي أثنالالان  التاليأن ت حالر ال وامالل  يجال 
( الغالالالالذان والمالالالالان)يءالالالالمل  المسالالالالت ملة، فالمنبالالالالت عمليالالالالة ،نتالالالالا  المالالالالادة المطلوبالالالال

كلمالالالا تغيالالالرت فالالالي أثنالالالان  للمنبالالالت PHالالالالال  جالالالةال زمالالالين ، ويجالالال  أن تضالالالبط در 
 . التخمر ،ذا اقتضى األمر ذلخ

 .المناسبة في أثنان ال ملية  الحرارةيج  االحتفار بدرجة  كما
ذا وذلالالالالخ . فيجالالالال  أن يتالالالالوافر األكسالالالالجين  هوائيالالالالةكانالالالالت عمليالالالالة التخمالالالالر  وا 

 . مناسبتينرير الهوان خ ل المنبت بسرعة وكمية بتم
كمالا فالي حالالة تخمالر اإليتالانول واألساليتون  الهوائيالةالطريقة  يالر  وتست مل
 .والبوتانول 
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ال مليات تهيأ الررو  بتقلي  المنبت بءدة وقد يكون من  م رم وفي
التخل  من المواد التي توق  التخمر سوان  أوالضروري م ادلة المنبت 

 . الميكروباتي المنبت األصلي أو نتيجة عمل كانت ف
والكيماويالة فالي أثنالان التخمالر للتأكالد مالن  الميكروبيولوجيالةال مليالات  وتراق 

الم تالاد ولضالمان خلالو المحلالول المتخمالر  طريقهالاسير التغيرات الكيماوية في 
 .من منافسة الميكروبات الملوثة الضارة 

 :الميتج ت  افتخدص  - 9
ناجحالالالالالة ،ال ،ذا كانالالالالالت هنالالالالالاخ طالالالالالرق فيزيائيالالالالالة  البيولوجيالالالالالةت الالالالالد ال مليالالالالالة  ال

المر وبالالالة ، ويصالالالبح مالالالن  المنتجالالالاتوكيميائيالالالة يمكالالالن بواسالالالطتها اسالالالتخ   
مالالالع  تت الالالارضالضالالالروري أحيانالالالا  ضالالالبط تركيالالال  المنبالالالت لتحاءالالالي وجالالالود مالالالواد 

 .استخ   المنتجات 
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 الفكيي الشمي ي   الهفم الن يا
 فكيي للشمي ي ال االقتس   راألهم ر  - أوالً 

الءالالمندر السالالكري فالالي الالالوطن ال ربالالي حديثالالة ال هالالد نسالالبيا  ،  زراعالالة ت تبالالر
وفالالالي  ، م 7401، وفالالالي ال الالالراق عالالالام  م 7445حيالالالث بالالالدأت فالالالي سالالالورية عالالالام 

أدخلالالت فالالي أوائالالل السالالتينات  ( تالالونس ، الجزائالالر ، المغالالر  ) المغالالر  ال ربالالي 
 .انتقلت ،لى كل من مصر ولبنان  ثمومن 
فالالالالالي السالالالالالنوات األخيالالالالالرة ، وأصالالالالالبح مالالالالالن  محصالالالالالولالازدادت أهميالالالالالة هالالالالالذا  وقالالالالالد

ال ربالالي ، وبالالالر م مالالن أن  وطننالالاالمحاصالاليل الرئيسالالية فالالي ال ديالالد مالالن أقطالالار 
،نتاجهالالا  أضالال ا ،نتالالا  أقطالالار ال الالالم ال ربالالي مالالن قصالال  السالالكر ت الالادل ث ثالالة 

مالالالن الءالالالمندر السالالالكري ، فالالالإن للءالالالمندر أهميالالالة خاصالالالة حيالالالث ي تبالالالر المصالالالدر 
ومصالالدر رئيسالالي ( . ة ، تالالونس ، الجزائالالر سالالوري) للسالالكر األبالاليض فالالي  الوحيالالد

 .وال راق  ال ربيفي المغر  
 الشمي ي الفكيي تيك ب - ن ي  ً 
 :الءمندر السكري ي طي بءكل مخطط بسيط كما يلي  تركي  ،ن

                                       
 
 
 
 
كغ  144

 شمي ي

 
 
 
 

كغ م  ا  26
 ج عر

 
 
 

كغ موا   7.6
 غ ي فكي ر

 
 

غ ي كغ  2.6
 فكي ر

كغ موا   2
 ذضو ر

كغ موا   4.6
 ال ذضو ر

  كغ لب 6

كغ  17.6
 فكيوع

  

    كم م   76
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 :ذضو ر عا الشمي ي  الموا  الد  -  آ

السالالكري هالالي عبالالارة عالالن أمالال ح ال ناصالالر  الءالالمندرال عضالالوية فالالي  المالالواد
رية بءالكل لألحمالاض الكبريتيالة والفوسالفو  ، Mg , Ca , Na , K:التاليالة 

 ( . Si , Mn , Fe , Pb , B , Ba: ) رئيسي وبكميات أقل من 
رماد الءمندر وجد أنا يحوي على أكاسيد مت ددة ، والجدول  تحليل وبنتيجة 

 :التالي يبين ذلخ 
 

الكلا لليم   للشمي ي للم  ا المةو ر اليفبر  

K0O 2200 40 

Na0O 2220 5 

CaO 2225 73 

MgO 2225 73 

P0O0 2.24 70 

SO2 0.02 3 

Al0O3 + Fe0O3 2221 0 

SiO0 2227 0 

Cl 2227 0 

. مالالالالالالالن وزن الءالالالالالالالمندر %  221 – 220وزن الرمالالالالالالالاد بحالالالالالالالوالي  يقالالالالالالالدر        
ألن  ،ويفضالالالل عالالالادة أن ال يزيالالالد رمالالالاد الءالالالمندر عالالالن النسالالالبة المالالالذكورة أعالالال ه 

يالق زيادة النسبة عن هذا الحد تندي ،لى خسارة أكبر في مالردود السالكر ، وت 
 .أثنان الطبخ  التبلور

 :الموا  الرضو ر غ ي اليتيوج ي ر عا الشمي ي   -  ب 
من %  227) حديثا  كميات قليلة من الغلوكوز  المقلوعفي الءمندر  يوجد

، وهذا يتم بتأثير األنزيمات الموجودة في التربة والمالان ( الءمندر تقريبا   وزن
ودرجة الحرارة والهوان وتزداد هذه مت لق بفترة التخزين وحموضة الوسط  وهذا

مدة التخزين للءمندر ب د القلع ، وباإلضافة ،لى كل ذلخ يوجد  بزيادةالنسبة 
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مختلفالة  وحمالوض. بكتينيالة  مواد –سيليلوز  هيمي – السيليلوز –الرافينوز : 
 –األوكسالالالالاليخ – الماليئالالالالخ – البيوتيريالالالالخ – األسالالالالتيخ –كحمالالالالض الفورميالالالالخ )

 السالالالالالالالالالالالالالالالابونينومالالالالالالالالالالالالالالالواد دسالالالالالالالالالالالالالالالمة مثالالالالالالالالالالالالالالالل ( . … خالغليكونيالالالالالالالالالالالالالالال – السالالالالالالالالالالالالالالالتريخ
(C05H44O5..H0O . ) ومواد صبا ية مت ددة. 

 : اليتيوج ي رالموا  الرضو ر  -  جا
أهالالالالم المالالالالواد ال ضالالالالوية النتروجينيالالالالة المنحلالالالالة فالالالالي  البروتينيالالالالةالمالالالالواد  ت تبالالالالر

. مالالالن وزن الءالالالمندر %  220،لالالالى  نسالالالبتهاعصالالالير الءالالالمندر السالالالكري وتصالالالل 
فتالرة تخالزين الءالمندر نتيجالة لتالأثير الكائنالات  خ ليتفكخ قسم من البروتينات 

 – R – CHNH0:   ذات الصاليغة األمينيالةالحية الدقيقالة م طيالا  األحمالاض 
COOH  وزن الءمندر  من%  220توجد األحماض األمينية بنسبة  كما . 
 :األمينية الموجودة في عصير الءمندر  األحماضفيما يلي أهم  ونورد

CH3 – NH0 – COOH    الغل ف   أوأم يو اإل ت يوة   أو اما الغل كول  ماا  

CH3 – CHNH0 – COOH                   أم يو البيوب يوة   أو الدي  -2 اما  

CH3 CH  )CH3 ) – CH2-CHNH0 –COOH                         الف ل    اما  

HCOO – CH0 – CH0NH0 – COOH                           يج   االفب اما  

 HO -                   - CH0 – CH2 – NH0 – COOH          الت يوع    اما  

HCOO – CH0 – CH0 – CHNH0  – COOH                    الغلوت م    اما  

 .أكبر نسبة من األحماض األمينية الموجودة  الغلوتاميخحمض  ويءكل
%  227ءمندر بنسبا أميدات الحموض ال ضوية في عصير ال توجد كذلخ

 :أهم هذه األميدات الموجودة نذكر  ومنتقريبا  من وزن الءمندر،  
 الغلوتاميخ   األوكسامينيخ ال اإلسبارجين ال

النيتالالروجين فالالي عصالالير الءالالمندر مالالن  تحالالويتوجالالد أسالالس عضالالوية  كالالذلخ 
الءالمندر ، والكالولين  وزنمالن %  220الذي يوجد بنسالبة  –البوتايين  )أهمها 
توجالالالالالد مالالالالالواد عضالالالالالوية  رويالالالالالة تحالالالالالوي  سالالالالالابقا  ،لالالالالالى مالالالالالا ذكالالالالالر  فةباإلضالالالالالا ( . 

الءالمندر  وزنمن %  220النيتروجين في عصير الءمندر تصل نسبتها ،لى 
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 ال ضالالالالالالويةنسالالالالالالبة المالالالالالالواد  تصالالالالالالل.   واأللبالالالالالالومينأهمهالالالالالالا الببتونالالالالالالات  ومالالالالالالن،  
 .من وزن الءمندر %  720 – 727النيتروجينية بين 

 
 لك م  ة رالفكيوع وخواس  الف ع  ة ر وا - ن لن ً 

 : للفكيوعالخواص الف ع  ة ر  - آ
وزنالالالالا  ، %  72-75السالالالالكري بالالالالين  الءالالالالمندرنسالالالالبة السالالالالكروز فالالالالي  تتالالالالراوح

، ويتبلالالور بءالالكل ال مالالائي   نقيالالا  والسالالكروز جسالالم صالالل  أبالاليض اللالالون ،ذا كالالان 
عنالالد  ويتفكالالخ  º م  702بلوراتالالا م ينيالالة الءالالكل مائلالالة ، ينصالالهر عنالالد الدرجالالة 

، وتالالالزداد درجالالالة انح لالالالا بازديالالالاد  بسالالهولةالمالالالان  ينحالالالل فالالالي ، ºم 750الدرجالالة 
 الدرجالالة، وفالالي %  00240بنسالالبة  يالالذو  ºم 02درجالالة الحالالرارة ، ففالالي الدرجالالة 

بنسالالالالالالبة  يالالالالالالذو  ºم 722 الدرجالالالالالالة، وفالالالالالالي %  10233بنسالالالالالالبة  يالالالالالالذو  ºم 02
سالهل التبلالور ، وهالو  يالر قابالل ل نحال ل فالي  السالكروزوي تبر % .  50251

، ( PH  =1درجالالالالة الالالالالال ) م تالالالالدل  المالالالالان المالالالالذيبات ال ضالالالالوية ، محلولالالالالا فالالالالي
 المسالتقط وي تبر محلول السكروز فّ ال ضالوئيا  حيالث يالدور مسالتوي الضالون 

 . درجة 0020نحو اليمين بزاوية قدرها 
 :للفكيوع  الك م  ة رأهم الخواص   -  ب
 :السكروز مع الحموض  تفاعل 

لالا و  فركتالوز d–مالع جزيئالة   لوكالوز d– جزيئالةيتكون مالن دمالج  السكروز
ن السالالالالالكروز مركالالالالال   يالالالالالر ثابالالالالالت  ، C12H22O11التاليالالالالالة  ال امالالالالالةالصالالالالاليغة  وا 

 :حس  الم ادلة التالية  والفركتوزيتحلما في وسط حمضي ،لى الغلوكوز 
 

C12H22O11 +  H2O             C6H12O6  +  C6H12O6 
 سكروز                         غلوكوز      فركتوز           
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ذلالالخ أّن لمحلالالول الفركتالالوز  ةلالالا زاويالالة دوران يسالالاري لالحاصالال المالالزيج وهالالذا
بينمالالالالالا القالالالالالدرة الدورانيالالالالالة لمحلالالالالالول  ،(   °40-)  مرتف الالالالالةقالالالالالدرة دورانيالالالالالة سالالالالالالبة 

 ( . ° 00 + ) موجبة وتساوي  الغلوكوز
 
 

 الشمي ي الفكيي م  الفكيمياال افتخياج  - يابر ً 
 :لية من الءمندر السكري بالمراحل التا السكرصناعة استخرا   تمر
 . األحواضتخزين الءمندر في   -  7 
 . سيل الءمندر   - 0
 .ءرائح  ،لىتقطيع الءمندر   -  3
الءالالالالرائح فالالالالي جهالالالالاز الحلالالالالول أو جهالالالالاز  مالالالالناسالالالالتخ   السالالالالكروز   -  4

وينالتج عالن جهالاز االسالتخ   عصالير سالالكري (  Division )االسالتخ   
،لالالى قسالالم ال صالالر  أمالالا التفالالل فإنالالا ينخالالذ للم الجالالةخالالام وتفالالل ، ينخالالذ ال صالالير 

 .ك ل  للمواءي  ليست مل  إلزالة أكبر كمية من المان ، ثم يجف
 .عصير الديفزيون من الءوائ  وتنقية  الكيميائيةالم الجة   -  0

 : الت ل رالمياال الفتر  وتشمل
 .   لل صير،ضافة لبن الكلس   -  أ
 ( .ل التفحيم األو ) أكسيد الكربون  ثانياإلءباع األول بغاز   -   
 . الترءيح األول   -   
 ( .التفحيم الثاني ) ثاني أكسيد الكربون  بغازاإلءباع الثاني   -  د
 .الترءيح الثاني   - هال
 .بالمبادالت الكاتيونية  الم دنية،زالة الءوارد   -  و
ويسمى %  12  – 02حتى التركيز  المباخرتكثي  ال صير في   -  0

 .  Syrupالناتج بالءرا  
 .السكر األحمر في قسم المباخر  لبلورةطبخ الءرا    -  1
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 .في برادات الطبخ إلتمام عملية البلورة  األحمرتبريد الطبخ   -  5
فالالرز السالالكر األحمالالر عالالن الءالالرا  بفالالارزات ت مالالل علالالى مبالالدأ القالالوة   -  4

الءالالرا  ي الالاد للطالالبخ مالالن جديالالد أمالالا السالالكر األحمالالر فيالالذه  ،لالالى قسالالم . النابالالذة 
علالالى السالالكر األبالاليض ، وهالالذه المراحالالل هالالي نفالالس المراحالالل  ولللحصالالالتكريالالر 

 .األحمر المستورد  السكرالتي تتبع أثنان تكرير 
مالن الصال   بلالورة  , عالدة مالرات التبلالورالمحلول الباقي ب الد ،عالادة  وعادة 

 .  ب لموالسالسكر منا ويصبح لونا قاتما  وهو ما يسمى 
 .انات الصويل تصويل السكر األحمر بءرا  فقير في خز   -  72
 .فرز سكر الصويل عن الءرا    -  77
 .على القطر  للحصول،ذابة سكر الصويل   -  70
 :للقطر وتءمل المراحل الث ث التالية  الكيميائيةالم الجة   -  73

 .ترءيح القطر  - بونبغاز ثاني أكسيد الكر  التفحيم -لبن الكلس  ،ضافة  
بتنقيالالالة القطالالالر بوسالالالاطة الكربالالالون  مالالالا يسالالالمى أو،زالالالالة لالالالون القطالالالر   -  74

 .الف ال ثم بالمبادالت األنيونية 
 .األبيض  السكرطبخ القطر لبلورة  -  70
 في برادات الطبخ األبيض إلتمام البلورة  األبيضتبريد الطبخ   -  70
السالالكر األبالاليض  . )عالالن القطالالر  7رقالالم  نمالالرةفالالرز السالالكر األبالاليض  - 71

علالالى سالالكر أبالاليض  للحصالالولاد بلورتالالا أمالالا القطالالر فت الال. يالالذه  ،لالالى التجفيالال  
 ( . وهكذا 0نمرة رقم 

 .ثم  ربلتا وت بئتا وتخزينا  األبيضتجفي  السكر   -  75
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 الموالسالهفم الن لث ا 
 ذ مر ذ  الموالس مرلوم ت - أوال

 :؟ م  هو الموالس  – آ
،  تقريبالالا   3سالالم/   الالرام 724كثافتالالا بحالالدود   الالامقسالالائل لالالز  بنالالي  المالالوالس

. وهو الناتج الثانوي ال رضي عن مرحلة البلالورة النهائيالة فالي مصالانع السالكر 
ال سالالالل األسالالالود ويءالالالبا ،لالالالى حالالالد كبيالالالر دبالالالس  أو "السالالالكر دبالالالس" عالالالادةويسالالالمى 

وكلمالالة مالالالوالس مءالالتقة مالالن االسالالم ال تينالالي وم ناهالالالا .  ال نالال التمالالر أو دبالالس 
" . أسالالالود"اإل ريقيالالالة  باللغالالالة" مالالالوالس"نفالالالس الكلمالالالة  ت نالالالي كمالالالا" ال سالالالل ءالالالبيا"

 :على نوعين  الموالسويكون 
 : الءمندر  موالسال   7
ن الءالالمندر أو مالالن تكريالالر النالالاتج الثالالانوي مالالن اسالالتخ   السالالكر مالال وهالالو  

 . الخاميسكر الءمندر 
 : القص   موالسال   0
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النالالاتج الثالالانوي مالالن اسالالتخ   السالالكر مالالن القصالال  أو مالالن تكريالالر  وهالالو  
 . الخاميسكر القص  

 :كم  ت    -  ب
،نتالالا  السالالكر مالالن الءالالمندر نسالالبة تبلالال   مصالالانعالمالالوالس النالالاتج فالالي  يءالالكل
 02 حالواليويحوي الموالس  من وزن الءمندر الداخل للتصنيع%  0حوالي  

تقريبالالالا  أم حالالالا  ذوابالالالة  وزنالالالامالالالن %  32مالالالن وزنالالالا سالالالكروز ، كمالالالا يحالالالوي % 
%  70تكون نسبة السكروز في الءمندر  ندماعو  ( .عضوية و ير عضوية)

م نالالى ذلالالخ أن السالالكروز الموجالالود فالالي المالالوالس يءالالكل %  51 بحالالدودونقاوتالالا 
من وزن %  7020=  722 × 020/70من وزن الءمندر أو %  020 حوالي

مالالن  النالالاتجالسالالكروز الكلالالي فالالي الءالالمندر ، ولمالالا كانالالت نسالالبة السالالكر األبالاليض 
م نى ذلخ أيضا  أن نسبة   تقريبا   7020هو %  70الءمندر ذو نسبة السكر 

 : السكر الناتج في الموالس تءكل
 .م  وع  الفكي األب ا الي تج %  24=  144 × 2.6/12.6 
. السالالالكر التالالالي نفقالالالدها فالالالي المالالالوالس  كميالالالاتن وهالالالذه األرقالالالام ت طينالالالا فكالالالرة عالالال 

، أمالالالا %  4 القصالالال وتكالالالون نسالالالبة المالالالوالس فالالالي مصالالالانع السالالالكر الخالالالام مالالالن 
%  0فتكالالون نسالالبتا بحالالدود  الخالالامالمالالوالس المنالالتج مالالن مصالالانع تكريالالر السالالكر 

السالالكر الخالالام المسالالت مل ، علمالالا  بالالأن كميالالة المالالوالس ونوعيتالالا تتالالأثر  وزنمالالن 
ة واألسالمدة المسالتخدمة والرالرو  المناخيالة التالي نوع الترب: ب وامل عدة منها 

وأصالالالنا  القصالالال  والءالالالمندر وال مالالالر لهمالالالا  الءالالالمندريالالالزرع فيهالالالا القصالالال  أو 
الكيميائيالالالة والفيزيائيالالالة  الم الجالالالةوطريقالالالة التصالالالنيع ورالالالرو  وكفالالالانة عمليالالالات 

فالالالي ،نتالالالا   المتب الالالةالسالالالتخ   السالالالكر فالالالي كالالالل مصالالالنع ، كمالالالا أن للطريقالالالة 
 .ات الموالس حتى على الصن  الواحد السكر تأثير كبير على مكون

   التيك ب الك م  ةا للموالس  -  ن ي  
مالالالن مركبالالالات عضالالالوية وال عضالالالوية  متجالالالانسالمالالالوالس مالالالن مالالالزيج  يتكالالالون

 .عنا  تكّونمختلفة وهي تختل  في نسبها باخت   المصدر الذي 
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 :لم  ا الموالس بر ا ذوامل أهمه   الك م ةاالتيك ب   ترلر
 .لنمو ونضو  الءمندر أو القص  السكريين  يةالمناخ ال وامل  -7

 .أو القص  و مواعيد جني المحصول  الءمندرنضو   درجة  -0
 .أو القص  قبل البدن بالتصنيع  الءمندرتخزين  ءروط  -3
 و الءروط الميكرو بيولوجية في مصنع السكر  المتب ة التكنولوجيا -4
ئط النقالل وسالا, األنابيال  , الخزانالات ) المالوالس  ونقلتخزين  ءروط  -6

,  التسالالالخين ءالالالبكات,  الخالالالزانالحمايالالالة مالالالن وصالالالول األمطالالالار ،لالالالى , 
 .  ( التخليط و التدوير

 
 

 
 :الر م للموالس  التيك ب

 :الم     -  1 
  71 – 70المنالالتج مالالن المصالالنع مالالن المالالان   المالالوالسم الالدل مالالا يحويالالا  ،ن
يصالالبح م الالدل مالالا  بحيالالثوزنالالا  ، ويخفالال  المالالوالس عنالالد خزنالالا أو تصالالديره % 

إلذابالالة بلالالورات السالالكر الخالالام الموجالالودة مالالع  وذلالالخ، %  02مالالن المالالان  يحويالالا
البلالورات الناعمالة لالو تركالت بالدون  ألنالموالس أثنان عمليات بلالورة عجائنالا ، 

 .،ذابة فسو  تترس  فيما ب د 
 ( :   الفكي  ت ) الكيبوه  يات   -  2

الكربالالون واألوكسالالجين والهيالالدروجين  عناصالالرمركبالالات عضالالوية تحالالوي  هالالي
(  0/  7)فالالي المالالان  كنسالالبتهاون فيهالالا نسالالبة األوكسالالجين ،لالالى الهيالالدروجين وتكال

ويمتالالالالاز مالالالالوالس . األكبالالالالر مالالالالن محتويالالالالات المالالالالوالس  القسالالالالمويكالالالالّون السالالالالكروز 
األحاديالالة والسالالكريات الث ثيالالة ،  السالالكرياتالءالالمندر باحتوائالالا علالالى كميالالة مالالن 

عاليالالالالة مالالالالن السالالالالكريات  نسالالالالبةبينمالالالالا مالالالالوالس القصالالالال  فيمتالالالالاز باحتوائالالالالا علالالالالى 
 .ألحادية المنقلبة وعدم احتوائا على السكريات الث ثية ا
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 : ا الفكيوع   آ
تصالالالنيع ءالالالمندر سالالالكري ناضالالالج وبءالالالروط تكنولوجيالالالا  عنالالالدالمالالالوالس  يحتالالوي

ارتفالالاع نسالالبة السالالكروز فالالي  وي تبالالر, سالالكروز وسالالطيا  %  04صالالحيحة علالالى 
عند تصنيع  التكنولوجيةالموالس عن هذه النسبة دليل على خلل في الءروط 

 .ءمندر السكري ال
 ( :  اإليفيت )الفكي الميهلب   ا  ب

فالالالي المالالالوالس مالالالن الءالالالمندر أو القصالالال   المتمركالالالزسالالالكر اإلنفالالالرت  ينحالالالدر
أومالالن نالالواتج , %  227  الطبي يالةالسالكريين حيالالث تتالالراوح نسالبتا فالالي الرالالرو  

وسكر اإلنفالرت ال ي تبالر مكافئالا  لتركيال  , في الخط اإلنتاجي  السكروزتفكخ 
, والفركتالالوز فالالي ءالالروط عاليالالة القلويالالة ومرتف الالة الحالالرارة  وكالالوزالغلمتسالالاوم مالالن 

 .،لى الفركتوز يمكن أن تكون أكبر من الواحد  الغلوكوزولذلخ فإن نسبة 
السكروز والسكاكر األحادية اهتماما  مالن البالاحثين كالون  تفكخعملية  تلقى

يالالة مالالع الحمالالوض األمينيالالة والمركبالالات الببتيد بتفاعلهالالانالالواتج تفكالالخ هالالذه المالالواد 
علالالى صالالناعة السالالكر والصالالناعات  السالاللبيتءالالكل المالالواد الملونالالة ذات التالالأثير 

محصول ناضج  تصنيعنسبة سكر اإلنفرت في حال . القائمة على الموالس 
هالالذه النسالالبة  وتالالزداد  % 220-220وبءالالروط تكنولوجيالالا صالالحيحة تتالالراوح بالالين

 .أثنان التخزين 
 : فكي الياع يوع   ا  ج

مالالالن الغلوكالالالالوز والفركتالالالوز والغالالالالاالكتوز  ( ثالالالي سالالالالكر ث )  الرافينالالالوز يتركالالال 
مالالالن % 7للتخمالالالر ،ذا زادت نسالالالبتا عالالالن  الم يقالالالةوي تبالالالر الرافينالالالوز مالالالن المالالالواد 

تتراوح نسبتا في الموالس بحدود  ثابتة،ن نسبة الرافينوز  ير . وزن الموالس 
 :ومرتبطة ب دة عوامل من أهمها  وزنا    % 020-0  ،لىترتفع  وقد % 220

 .القص  السكريين  أوالءمندر نوعية   - 7
 .التخزين للءمندر أو القص  السكريين  وطريقةالفترة الزمنية   - 0

 . % 224-227ث ثي يتواجد في الموالس بنسبة  سكر : ا الكف توع    
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 : الرضو ر الدفكي ر الميكب تا  4
 :  الرضو را الاموا   أ

ختلفالة ويمكالن ذكالر في تركي  المالوالس بنسالبة م ال ضويةالحموض  تدخل
 :  التاليب ض هده الحموض وفق التقسيم 

 . حمض الخل -ومنها حمض النمل الكربوكسيلوحيدة   -
 .وأهمها حمض المالئيخ  الكربوكسيلثنائية  _ 
 .الكربوكسيل وأهمها حمض الليمون  مت ددة  _

الحيالالالة لخميالالالرة  لخ يالالالاال ضالالالوية علالالالى وقالالال  نمالالالو ا الحمالالالوضهالالالذه  وت مالالالل
 –حمالالض الزبالالدة  –الخالالل  حمالالضد نسالالبها الالالدنيا وخصوصالالا  الخبالالز فالالي حالالدو 
فالالي  الحمالالوض،ال أن وجالالود هالالذه , ،ذا وجالالدت بالءالالكل الحالالر , حمالالض النمالالل 

أي أنهالا تءالكل أم حالا  , الموالس يصالاد  عالادة بالءالكل المتحالد ولاليس الحالر 
 .أخ  على نمو الخ يا  تأثيرذات 
 :اليتيوج ي ر  الرضو رالميكب ت   ا  ب
)     تب ا  ل الدة عوامالل  الموالسالمركبات النتروجينية في طبي ة  تختل  

وقلالة األمطالار فالي  الحالرارةارتفالاع درجالة , كمية األسمدة النتروجينيالة المضالافة 
المالوالس  فاليوتتالراوح نسالبة النتالروجين الكلالي ( . فترة نمو ونضو  المحصول 

علالالى ءالالكل أحمالالاض أمينيالالة وبروتينالالات وأميالالدات وأمالال ح %  020-720بالالين 
وتكالون وفالق . ،ضافة ،لى دخولا في مواد عضوية أخرى , ونترات  مونيوماأل

 : التاليالتوزيع 
 % .  7200 األميدات  -    . %  0022 والبروتينالبيتايين   -
 % . 0207األمونيوم  أم ح  -   % .  3722األحماض األمينية    -
مالالالالالن وزن %  1تصالالالالالل نسالالالالالبتا ،لالالالالالى  والالالالالالذي Betaineالبيتالالالالالايين    الالالالالال  7

المالالواد  تءالالكيلويءالالترخ فالالي , ووجالالوده ي يالالق عمليالالة تبلالالور السالالكر , لمالالوالس  ا
ثابالالالت   فالالالي الءالالالروط , عضالالالوي ( قلالالالوي ) وهالالالو عبالالالارة عالالالن أسالالالاس , الملونالالالة 
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ال تتمثلا الخمائر وينتقل كليا  ،لى السائل , و درجات الحرارة المرتف ة  القلوية
 .     المتخمر

ة فالالالي الءالالالروط التصالالالني ية وهالالالي مركبالالالات ثابتالالال: الحمالالالوض األمينيالالالة   الالالال  0
أمالالا الكميالالة , األعرالالم منهالالا مالالن المحصالالول  القسالالمإلنتالالا  السالالكر حيالالث ينحالالدر 

البالالالروتين فالالالي عصالالالير  لحلمهالالالةالباقيالالالة فتتءالالالكل فالالالي خطالالالوط التصالالالنيع نتيجالالالة 
المالوالس حيالث  تركي حمض أميني في (  17 )وقد أثبت وجود . الديفزيون 

 نسالبةتالالي علالى أسالاس تتراوح نس  ب ضالها وفالق مالا هالو مبالين فالي الجالدول ال
  % 027 - 2200النتروجين الكلي 

 األم يا الاما
 لوع  ب ليفبر

 %الموالس 

 الم  اكغ م  /  غ
 الج عر للموالس

 220 - 2255 22270 - 22200 الغليسين

 2234 - 2240  22204 - 22204 اآلالنين

 2271 - 2243 22273 - 22212 الفالين

 2270 - 2204    22277 - 22244 ليسين

 2201 - 2214  22277 - 22200 ،يزوليسين

 7221 - 7020 225 - 2240 األسبارتيخ حمض

 2247 - 3234 22237 - 22004 الغلوتامين

 2244 -آثار 22004 -آثار تيروزين

 2270 -آثار 2277   -آثار برولين

 2240 - 025 22230 - 2207 سيرين

  
والليزين والسيستيئين والميثالونين كالتريونين  األخرىالحموض األمينية  أما

،ن الخمائر قالادرة علالى هضالم . ضئيلة  بنس والفينيل آالنين والهيستين فهي 
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لالالذلخ يسالالمى , النتروجينيالالة  المالالوادنتالالروجين الحمالالوض األمينيالالة مالالن بالالين أنالالواع 
 .النتروجين القابل للهضم 

 : البروتين   ال  3
لالوزن  بالنسالبة%   2.25 - 2223في الموالس بين  البروتيننسبة  تتراوح

 .الءمندر المصنع 
 : األميدات   ال  4 

أمالالالا فالالالي %  2220فالالالي الءالالالمندر السالالالكري بحالالالدود  األميالالالداتنسالالالبة  تتالالالراوح
وفي أثنان عمليالة التكلاليس تتفكالخ .  ترتفعسنوات الجفا  فإن نسبة األميدات 

لتءالكل أمال ح منحلالة  الكلالساألميدات ،لى أحماض أمينية تتحالد مالع جزيئالات 
فالالالي  األميالالالديى المالالالوالس وبهالالالذا فالالالإن جالالالزن مالالالن النتالالالروجين األمينالالالي تنتقالالالل ،لالالال

أمالالالا أمالالال ح األمونيالالالوم فهالالالي , الءالالالمندر السالالالكري يتحالالالول ،لالالالى نتالالالروجين أمينالالالي 
 .في الءمندر وجزن بسيط منها ينتقل ،لى الموالس  ضئيلة
 : عا الموالس  المر ي رالميكب ت   ا  ج

مالالالالوالس وذلالالالالخ خالالالال ل للءالالالالمندر السالالالالكري ،لالالالالى ال الم دنيالالالالةالمركبالالالالات  تنتقالالالالل
انتقالال المركبالات الم دنيالة للمالواد الكيميائيالالة  ذلالخعمليالة التصالنيع يضالا  ،لالى 

الكالسالاليوم المنحالالل ب الالد عمليالالة  أكسالاليدالمضالالافة فالالي خالالط التصالالنيع وخصوصالالا  
 :التالي  الجدولالتكليس والكربنة وتقدر درجة االنتقال كما في 

  

 الميكب افم
االيته ل م    يجر

 %الشمي ي 

  K2O 02 - 00البوتاسيوم          أكسيد

 Na2O 722الصوديوم         أكسيد

 Ca O 02الكالسيوم          أكسيد

 Mg O 72المغنزيوم         أكسيد
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P2O5         الفوسفور  أكسيد   3 

S O2     10 - 12        الكبريت أكسيد 

 
 : السالمو الض يا لسي ذر التخمي والموجو ا عا  الشواةب   ا   
 : الملونةالمواد   ال  7
مختلالالالال   فالالالاليتالالالالأثير الحالالالالرارة ال اليالالالالة فالالالالي األوسالالالالاط ال اليالالالالة الكثافالالالالة  تحالالالالت 

المراحالالالل التكنولوجيالالالا لصالالالناعة السالالالكر تتءالالالكل مركبالالالات المي نالالالين وتفالالالاع ت 
ذات الطبي ة القلوية وكرملة السكروز والتي تالندي ،لالى تءالكيل  اإلنفرتتفكخ 

ها ،لى المالوالس وتتالراوح نسال  هالده المالواد لالوزن تنتقل بدور  التيالمواد الملونة 
الءالالمندر السالالكري وقصالال  السالالكر كمالالا فالالي  تصالالنيعالمالالوالس بءالالكل عالالام عنالالد 

 :الجدول التالي 
 

 الملوير الموا 
الشمي ي  موالس

% 

الهسب  والسم
% 

 0522-0323 5723-0327 تفاع ت السكر المرجع نواتج

 7522-7325 7523-422 المي نين مركبات

 7521-7520 7125-420 ميلالكرا

هالالالي مالالالواد  رويالالالة منحلالالالة وذات ءالالالحنة كهربائيالالالة  الملونالالالةجميالالالع المالالالواد  ،ن
ب الض مركبالات  عالدا PH = 1.5 - 3 حيالث أن نقطالة ثباتهالا فالي المجالال 

 . PH=  1التي تملخ نقطة الثبات عند   الكراميل
 : س النتريت في الموال  ال  0
د نمالو البكتريالات المءالكلة لهالا في الحالاالت االسالتثنائية عنال ،ال يصاد  ال 
 :الموالس ومن هذه البكتريات  في
 Bac.megatherium * Bac. Mesentericus * Bac.subtilis    
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،لالالى نتريالالت عالالن طريالالق نالالزع األوكسالالجين منهالالا  المالالوالسترجالالع نتالالرات  التالالي
جدا  على صالناعة الخميالرة حيالث  ضارةوللنتريت آثار ,  خ ل عملية التخزين

وعنالد نسالبة  , ي يالق عمليالة التبالرعم %  222220لوسالط بنسالبة أن وجالوده فالي ا
%  2220، وعنالالالد نسالالالبة %  02يالالالنخفض م الالالدل التكالالالاثر بمقالالالدار %  22224
 .نهائيا   التبرعميتوق  
 :  SO 0 از    ال  3 

الساللفنة لل صالير أو الءالرا  فالي مصالنع السالكر تالزداد  طريقالةاستخدام  عند
والتالي تالندي  للتخّمالراد المان الة الموالس والذي ي تبر مالن المالو  في 0SOنسبة 

 . ،لى تسمم خ يا الخميرة وموتها 
 : والمجو ا عا الموالس اليمو ذلىا الموا  المف ذ ا  ها 
،ن م رم الفيتامينالات المقاومالة للحالرارة والتالي توجالد فالي : الفيتامينات  ال  7

والجالالدول التالالالي يبالالين نسالالبة , تصالال  فالالي المالالوالس النالالاتج  السالالكريالمحصالالول 
 .في موالس الءمندر السكري وقص  السكر  الفيتاميناتب ض 
 

 الفكي قسب الشمي ي الم  ا

 H 42-732 3022-0122  البيوتين

 B5 0222-0222 0222-0222البانثونيخ  حمض

 0222 5222-0122 األينوزيت

 
 في الموالس  السامةالتالي يبين النسبة المئوية للمواد  والجدول

 

 الحمض اسم
  يالالالالةالطبي الكميالالالالة

 في الموالس

 ذات الكميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 التأثير السمي

 المصدر

 4.46م   اذتب ياً  4.441 اليتي ت
إيجااااااا ع اليتااااااايات  مااااااا 

البكتي ااااااااااا  ،  بوافاااااااااااةر
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يتاااااايات %  4.6وفاااااة ً  
 عا الموالس

 م  مسيع الفكي  يتا 4.16م   اذتب ياً  4.41 الكبي ت ت

 4.26م   اذتب ياً  4.1 الفويم   اما

 ال ه ا أكف ا الفويم  م 
مساايع الفااكي أنياا    عااا

 .تره م الشياب 

 الخل اما

 البيبوة   اما
 الب وت ي   اما

4.1 
 4.4ماااااا   اذتباااااا ياً 

 ذلى الفر ل ر  ؤني

ميهااااا   ااااايتا مااااا   قفااااام
الشااااااااامي يي  الماااااااااوالس

والهفاام اآلخااي  يااتج ماا  
 .وجو  البكتي   
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 : بوموالس الهس الشمي يموالس  ب   ب  أهم االختدع ت   الت لا والج ول 
 

 القص  موالس الءمندر موالس المركبات

 فكي

مرظماااا  فااااكيوع %  64 – 97 اااااوالا
       ماا  الفااكي الميهلااب  اااوي ياع يااوع قل اال
4.6 – 2 % 

%  52 – 54 اااااااااااااوالا
 .مرظم  فكيوع 

ميهلااااااب ال  فااااااكي 4.44
  اوي ياع يوع

يتيوج ي ااااااار  ميكبااااااا ت
 ذضو ر

%  4.6ي تااااااااااايوج   كلاااااااااااا ، %  1.6
ماااااااااوا  %  16ي تااااااااايوج   متمنااااااااال ، 

أاماا ا أم ي اار ، %  4.6يتيوج ي اار    
 بيوت  %  4.6

كلاااااا ،  ي تااااايوج   4.7
1.4 – 2.4  %

%  5ي تيوج   متمنل ، 
ماااااوا  يتيوج ي ااااار كلهااااا  
أاماا ا أم ي اار ال  وجاا  

 بيوت  

ذضاااااو ر غ اااااي  ماااااوا 
ماااااا   خ ل اااااارفااااااكي ر 
 اليتيوج  

 % 6 – 9 اوالا أام ا ذضو ر%  6 – 9 اوالا

 مر ي ر ذي سي
 Mg قل اااال Kمرظمهاااا  %  14 اااااوالا

  Pو

 Kمرظمه  %  2 اوالا
بهل ااال  وأكباااي Mg قل ااال

P  

 
 :الموالس  خواصا  9

 :اللزوجة   - 7     
وهذا بسب  محتواه الغروي وبسب  , اللزجة  المنتجاتالموالس ،لى  ينتمي

أن المحتالالالوى المرتفالالالع للنتالالالروجين  ،لالالالىمالالالع اإلءالالالارة , وجالالالود أمالالال ح الكالسالالاليوم 
 .وم ُيخفض من لزوجة الموالس وأم ح البوتاسي

 :  PH قيمة الال  - 0
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 -PH )   =  020الجيالد بتفاعالل قلالوي أو محايالد  الموالسأن يتمتع  يج 
الحمضالالالالي علالالالالى تلالالالالوث المالالالالوالس القالالالالوي بالبكتيريالالالالا  التفاعالالالاللويالالالالدل , (   520

ألنالا , الحالة يجال  أن يسالتخدم مباءالرة   هذهالمقاومة للضغط األسموزي وفي 
 .ين  ير صالح للتخز 

 : تءكيل الر وة  علىالمقدرة   - 3
,  والمالواد الغرويالة , والبروتينالات المنحلالة , السالابونين  بسالب الر وة  تتءكل
, هالالالو السالالالابونين  للر الالالوةالبكتينيالالالة فالالالي المالالالوالس ، والمءالالالّكل األساسالالالي  والمالالالواد

 ير  الءمندروتكون الكمية األكبر للسابونين في , الذي ي طي أ ءية متينة 
 .الناضج 

 : ميكروبيولوجيا الموالس   - 4 
الهامالة لتقياليم ( المنءالرات)الدقيقة واحدا  مالن القالرائن  األحيانمحتوى  ُي تبر

 .ص حية الموالس 
وعنالد %  52-10تنمو األحيالان الدقيقالة فالي المالوالس ذو تركيالز مالواد جافالة  ال

وعنالالالد تمديالالالد المالالالوالس حتالالالى مالالالادة ,  منهالالالاتخزينالالالا الطويالالالل تمالالالوت أنالالالواع كثيالالالرة 
مسالالالتخدمة , يبالالالدأ نمالالالو البكتيريالالالا المقاومالالالة للضالالالغط األسالالالموزي %  05فالالالة  جا

ممالالا يتسالالب  فالالي تخفالاليض ،ضالالافي للمالالادة الجافالالة ممالالا  نموهالالاالسالالكريات أثنالالان 
وهذا ين كس على مواصفات المالوالس  بالنءاطيسمح لألحيان الدقيقة األخرى 

 :PH  , محتالالالالالوىوالسالالالالالكر المحالالالالالول  ويالالالالالنخفض , تالالالالالراكم الحمالالالالالوض ال ضالالالالالوية 
 .وز السكر 
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  : الموالس عا الهةي الريبا الفويي -  ن لن ً 
القطر ال ربي السوري إلنتا  السكر األبيض من  فيهناخ سب ة مصانع  

 ( .محلي،نتا  )السكري  الءمندر  - 7 :مصدرين رئيسين 
 ( .مستورد)الخام األحمر  السكر  - 0

 :المصانع هي  وهذه
 . 7441سكر حم  وُأنءأ عام  مصنع  - 7
 متوق  اآلن وهو 7400سكر عدرا وُأنءأ عام  مصنع  - 0
 . 7405 عامسكر جسر الءغور وُأنءأ  مصنع  - 3
 . 7457 عامسكر دير الزور وُأنءأ  مصنع  - 4

 .المصانع األرب ة من صنع تءيكي  وهذه
 . 7452سكر الرقة وُأنءأ عام  مصنع  - 0
 . 7452عام  وُأنءأ( مسكنة)سكر الثورة  مصنع  - 0

 .المصن ين األخيرين من صنع بلجيكي  وهذين
 صنع ،يطالي   وهومن 7450مصنع سكر تل سلح  وُأنءأ عام  - 1
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 عا الوة  الريبا الموالس - يابر ً 
 

 :إيت ج   - 1
من الموالس في الوقت الحالي حوالي مليون  ال ربي،نتا  الوطن  يقدر
 :المنتجة هي وأهم الدول . طن سنويا  
ال لبنالان ال مصالر ال  ال راقال الجزائر ال السودان ال سورية ال الصومال ال  تونس

 المغر 
 : افتهدك   -  2

 أل  102 – 122ال ربي من الموالس حاليا   الوطن يستهلخ     
أي أن . طن سنويا  بغية ،نتا  الخميرة والكحول وب ض المنتجات األخرى 

طن  أل  322 – 302ن ال ربي يقدر بال الموالس في الوط منهناخ فائض 
 . سنويا  

ملحة للتفكير على مستوى الوطن  ضرورةسبق يتضح أن هناخ  مما
المهدورة بهد  تحقيق األمن  الخامال ربي باالستفادة من الموالس هذه المادة 

 وحمض  الخميرة: الغذائي ال ربي وذلخ بإقامة مصانع جديدة إلنتا  
وحمض الخل ، و يرها من الصناعات  ،واألسيتون الليمون ، والكحوالت ، 
 .الم تمدة على الموالس 
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 :االفتنم ي الريبا الخ ص  مبييات –مخلف ت الفكي  سي ذر  -  4  

نءالان مصالانع السالكر عمالل يالدخل فالي  الزراعيالةكان تجهيز الرقالع  ،ذا وا 
،طالالار مالالا تضالال ا مالالن خطالالط  فالاليصالالميم النءالالاط القالالومي الالالذي تمارسالالا الدولالالة 

نرالالرا  االسالالتثماروذلالالخ لصالال وبة ولالالو  القطالالاع الخالالا  هالالذا النالالوع مالالن  ،نمائيالالة
 تالوفيرلضخامة حجم األموال ال زمة لمثالل هالذه المءالروعات ومالا تتطلبالا مالن 

للبنيات األساسية لطبي ة المواقالع التالي تقالام فيهالا هالذه الصالناعات ، ،ذا ساللمنا 
خول فالي بهذا ف  نجالد مالا يبالرر ،حجالام القطالاع ال ربالي الخالا  عالن الالد جدال  

فصالالالالناعة . علالالالالى مخلفالالالالات السالالالالكر بوجالالالالا خالالالالا   القائمالالالالةمجالالالالال الصالالالالناعات 
أخرى ، نذكر منها ما يلي  لصناعاتمخلفات السكر تتميز بمزايا قلما تتوفر 

: 
البقالالالاس ، تفالالالل ) الفالالالر  االسالالالتثمارية والمالالالادة الخالالالام األساسالالالية  تالالالوفر  -  7

 .في مواقع ،نتاجها ( واألع   ، الموالس  الءمندر
مءالالالالروع ،نتالالالالا  المخلفالالالالات مالالالالن الهياكالالالالل األساسالالالالية والرالالالالرو   اسالالالالتفادة  -  0

 .الم ئمة التي توفرها مصانع السكر القائمة  االجتماعية
ءران المادة الخالام بأسال ار متدنيالة نسالبيا  مالن المصالانع القائمالة ،  ،مكانية - 3

 .الكميات المت اقد عليها وفق برنامج محدد  توريدمع ضمان 
 .لطاقة الفائضة في م رم مصانع السكر القائمة من ا االستفادة - 4
االستفادة من الكوادر الفنية واأليدي ال املة التي تتوفر في مناطق  - 0

 .السكر  ،نتا 
 .نفس منطقة مصانع السكر  فياالستفادة من وسائط النقل المتوفرة  -  0
 منالالاطق) تكلفالالة األراضالالي التالي يمكالالن ،قامالالة المءالروع عليهالالا  انخفالاض  -  1

 ( .م رم األحيان  فيريفية 
 .النسبية في تسويق المنتجات سوان محليا  أو في الخار   السهولة - 5
 .اإلنتا  الم ئمة والمجربة لم رم المنتجات الم نية  تكنولوجياتوفر  - 4
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 .ال ائد التي تتمتع بها هذه الصناعات  م دالت - 72
 

لخاا ص ، ولاا س األف فااا للهةاا ع ا الااا ععأ  الاايبه هااو  وب ذتباا ي
ق  أنبتت أ  مر الت  التجيبرالوا   بةب رر الا ل ، عإي   مكيي  الهول بي  

المرا الت  بكن يالر ة  ال ي  مك  الاسول ذل   عا ه ه السي ذ ت  فور 
 .الا ل ر عا الوة  الريبا عا السي ذ ت األخي  

 
 
 
 
 

 للموالسالد تخمي ر  السي ذ تال  خامسا  

 ا الموالس كوقو  1
جالالالدير بالالالالذكر أنالالالا حتالالالى عءالالالرات السالالالنين األولالالالى فالالالي القالالالرن  هالالالو اممالالال

مالالن صالالناعة السالالكر تمثالالل صالال وبات  الناتجالالةال ءالالرين كانالالت كميالالات المالالوالس 
منفالالردة أو مخلوطالالة مالالع  بالالالحريقمت الالددة وتنتهالالي ،لالالى صالالرفها فالالي األنهالالار أو 

 .المصا  كمصدر للطاقة 
حتالالالراق ل  القابلالالالةالمالالالواد ال ضالالالوية  مالالالن % 12علالالالى  المالالالوالس يحتالالالوي

لالالالالالذلخ جالالالالالرت محالالالالالاوالت كثيالالالالالرة السالالالالالت مالا كوقالالالالالود عنالالالالالد عالالالالالدم تصالالالالالريفا فالالالالالي 
 يالالالالر أن اسالالالالت مال المالالالالوالس فالالالالي الحالالالالرق يسالالالالب  ب الالالالض . أخالالالالرى اسالالالالت ماالت

 ير جيالد عنالد عالدم وجالود وقالود آخالر، أمالا  احتراقاالمءاكل والمضايقات ألن 
مالن المالواد المختلفالة التالي  كبيالرةعنالد مزجالا بالمصالا  في طالي النالاتج كميالات 

 .منافذ دخول الهوان أو أجهزة ،زاحة الرماد تسد 
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الحالالالرارة ال اليالالالة تّتحالالالد أمالالال ح الكالسالالاليوم واألمالالال ح األخالالالرى  درجالالالة وفالالالي
السالاليليكا الموجالالودة فالالي المصالالا  مولالالدة نوعالالا  مالالن  مالالعالموجالودة فالالي المالالوالس 

 . المتحركة  القضبانالزجا  الذي قد يسد المنافذ ويغطي 
ل اسالالتخداما فالالي الحالالرق ممالالا يالالرش المالالوالس علالالى المصالالا  قبالال قالالد كمالا

لتنريالالال  منطقالالالة الفالالالرن والالالالتخل  مالالالن  ال مالالالاليسالالالتدعي اسالالالت مال أعالالالداد مالالالن 
ذلالالالالالخ ، تنالالالالالدر ،ضالالالالالافة المالالالالالوالس ،لالالالالالى  علالالالالالى وبنالالالالالان .الفضالالالالال ت ب الالالالالد الحالالالالالرق 

،لى ما ي ئالم هالذه  األفرانالمصا  ،ال في حاالت قليلة جرى بسببها تحوير 
وق صالالالفائح حديديالالالة التوصالالالل ،لالالالى تجفيالالال  المالالالوالس فالالال جالالالرى وقالالالد .الطريقالالالة 

دخالالول الهالالوان ،لالالى األفالالران مالالن  منافالالذسالالاخنة قبالالل دف الالا ،لالالى األفالالران مالالع ج الالل 
 .فتحات جانبية لمنع انسدادها 

الناتج من عملية الحرق  ني جدا  بمركبات البوتاسيوم لالذلخ  الرماد ،ن
أو مالالالادة أوليالالالة فالالالي صالالالناعات الزجالالالا  ، وعنالالالد  سالالالل  للتربالالالةفهالالالو سالالالماد جيالالالد 
 .الصابون  صناعةاست مالا في  الرماد جيدا  يمكن
التكوين الكيماوي لألمال ح المختلفالة ب الد حريالق المالوالس  على واعتمادا  

نقالالال  الصالالالودا الكاويالالالة ال زمالالالة لصالالالناعة  أزمالالالاتفالالالي ،نتالالالا  البخالالالار فإنالالالا فالالالي 
التبخيالالالر والسالالالخانات  وحالالالدات سالالاليل ) السالالالكر خالالال ل الحالالالر  ال الميالالالة الثانيالالالة 

،يدروكساليد  بإضالافة الجالة الرمالاد المتخلال  قد أمكن االستفادة من م( والبلورة 
والصود  الكاويالكالسيوم وتركيز الرائق الذي يمثل نسبة مرتف ة من البوتاس 

 ،لالالىالكالالاوي ، واسالالت مل المحلالالول الرائالالق كمالالا هالالو دون رفالالع تركيالالزه أو تحويلالالا 
الحالالالالة الصالالاللبة ،  يالالالر أن التقالالالدم التكنولالالالوجي اآلن لالالالم يتالالالرخ مجالالالاال  للمالالالوالس 

 .يمثل عائقا  يدعو ،لى حريقا كما حدث في الماضي  أنالفائض 
 
 

 م  الموالس الفكيافتخدص  ا   2
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) يحويا المالوالس مالن نسالبة عاليالة مالن السالكروز كمالا قلنالا      لما نررا  
اتجهت أنرار ال لمان الستخ   السكر من  لذلخ( وزنا تقريبا   من%  02

ت المالالوالس ال يكالالون سالالكريا علالالىالمالالوالس ، وبطبي الالة الحالالال ، فالالإن الحصالالول 
فصالاللا  يمكالالنعالالن طريالالق االبلالالورة حيالالث أنالالا هالالو محلالالول مءالالبع سالالبق فصالالل مالالا 

من السكر بالبلورة في آخر مرحلة من مراحل تصنيع السكر ، وبنان على ما 
أن مكونات الموالس من األم ح هي التي تحول دون فصالل مزيالد  منن رفا 

س مالالن السالالكريات فالالي تبقالالي علالالى محتويالالات المالوال أنهالامالن البلالالورات ، بم نالالى 
السالالتخ   السالالكريات مالالن  الصالالناعيةحالالالة ذائبالالة ومءالالب ة ، فالالإن التطبيقالالات 

أو  الكالسالالاليومالمالالالوالس ت تمالالالد ،مالالالا علالالالى ترسالالالي  السالالالكروز فالالالي هيئالالالة أمالالال ح 
ثالالم  الكربالونالبالاريوم ومالن ثالم عزلهالا بالترءاليح ثالم بالم الجالة بغالاز ثالاني أكساليد 

ثالالالم يمالالالر محلالالالول السالالالكر الرائالالالق بالترءالالاليح لحجالالالز أمالالال ح الكالسالالاليوم والبالالالاريوم 
والبلورة وت امل أم ح الباريوم فالي أفالران خاصالة لتحويلهالا ،لالى أكساليد  للتركيز
 .إلعادة استخداما في تركيز السكروز وهكذا  الباريوم

نالالالالا أن سالالالالكريات المالالالالوالس ت تبالالالالر ،نتاجالالالالا   القالالالالولبتحقيالالالالق ذلالالالالخ يمكالالالالن  وا 
الفالالدان مالالن السالالكر فالالي  عائالالد أن،ضالالافيا ولالالم ت الالد ت تبالالر سالالكرا  مفقالالودا ، بم نالالى 

التاليالة هالي  والطالرق%  70صورتا الصلبة أو الذائبة سالو  يرتفالع أكثالر مالن 
 :طرق استخ   السكر من الموالس  أهم

 فت ف افتخدص الفكي بةي هر : الةي هر األولى  - 1 
مالالالن مالالالوالس الءالالالمندر وهالالالي كثيالالالرة  السالالالكرعالالالادة السالالالتخ    تسالالالت مل
السالوفييتي، حيالث يقالدر أن  واالتحالادريكيالة المتحالدة األم الواليالات االنتءار فالي

وحالالدات مالالن  تحتالوينصال  م امالالل السالكر فالالي االتحالاد السالالوفييتي علالى األقالالل 
هالالذا النالالوع عالال وة علالالى انتءالالارها فالالي بلجيكالالا حيالالث تالالم هنالالاخ بنجالالاح اكتءالالا  

مستمرة لل مل بدال  من األسلو  الحالي فالي ال مالل علالى ءالكل دف الات  طريقة
الحالالالي   الكلالالالسالتقليديالالالة بإضالالالافة مسالالالحوق عمليالالالة االسالالالتخ    وتالالالتلخ .  

قالالد تالالم ( بالالركس  4أو سالالكروز  %0)  مخفالال جالالدا  ،لالالى محلالالول مالالوالس  النقالالي
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ال يج  تجاوزهالا خال ل فتالرة التفاعالل  والتي م 75،لى ما تحت درجة  تبريده
ميكرون تدريجيا  مع التحريخ  14بن ومة  الحيوتتم ،ضافة مسحوق الجير . 

 722غ كلالس حالي ،لالى كالل  702) تمام اإلضافة  المستمر والتبريد ، وعند ،
سالالكرات  التفاعالاللدقيقالالة تقريبالالا  مالالن  70تترسالال  ب الالد ( غ سالالكروز فالالي المحلالالول 

الكالسيوم الث ثية التي يجري ترءيحها بمرءحات ت مل تحت ضغط مخلخالل 
ويتكالالالون طالالالين سالالالكرات الكالسالالاليوم الث ثيالالالة فالالالي المرءالالالحة مالالالن . جيالالالدا   وتغسالالالل

 : التاليةالمكونات 
  % 7420                   سكر
  % 7020حي                كلس
  % 04220                   مان

 %  4020الراهرة         النقاوة
 %  0200               الرافينوز

  %       5420         الحقيقية النقاوة  
علالالى بقيالالة مالالن السالالكر ولالالذلخ يسالالخن فالالي خالالزان مفتالالوح  الراءالالح ويحتالالوي

 م 42حتالالالى تصالالالل درجالالالة الحالالالرارة ،لالالالى  للبخالالالارالتسالالالخين المباءالالالر باسالالالت مال 
، ب الالالالد الترءالالالالاليح ( السالالالالكريات الحالالالالارة ) الثنائيالالالالة  الكالسالالالاليومسالالالالكرات  فتترسالالالال 

وتضا  ،لى السكرات الباردة المحضرة سابقا   الساخنةوالغسل ت زل السكرات 
فهالالالالالو مصالالالالالدر (  الكالسالالالالاليوم أكسالالالالاليد%  2271بالالالالالركس  320)  الراءالالالالالحأمالالالالالا  . 

 : وتترك  سكرات الكلسيوم الثنائية من . خرى لصناعة أ
 مان%     1025
 الكالسيوم ذائ  أكسيد%        420

 سكر%    7722
 الراهرة النقاوة   %  4024
السكرات بالمان وهو على ءكل اللالبن ،لالى خزانالات تكلاليس  مزيج يضخ

األول للم الجالالالة بغالالالاز الكربالالالون وذلالالالخ خالالال ل  الجالالالزنالءالالالرا  الخالالالام ومنالالالا ،لالالالى 
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مالالالالالالن المالالالالالالوالس  االسالالالالالالتخ  سالالالالالالم الءالالالالالالمندر كمالالالالالالا يمكالالالالالالن اسالالالالالالتمرار وحالالالالالالدة مو 
الخالالام  السالالكرففالالي موسالالم تكريالالر . باالسالالتمرار فالالي ال مالالل خالال ل موسالالم التكريالالر

تجالالالري عمليالالالة اسالالالتخ   السالالالكر مالالالن مالالالوالس الءالالالمندر المخالالالزون مالالالن ،نتالالالا  
كمالا مالر ) بإضافة أكسيد الكالساليوم للمالرحلتين السالاخنة والبالاردة  السابقةالفترة 
،لى أجهزة اإلءباع حيث يمالرر  الاز ثالاني أكساليد الكربالون فالي  ومنها( ها ذكر 

كاربونالات الكالساليوم الراسالبة ومحلالول السالكر  فتتكالونم لق سالكرات الكالساليوم 
حيالالث يرءالالح المحلالالول ويركالالز الراءالالح (  PH  =523) المخفالال  عنالالدما تكالالون 

ثالالالم يفصالالالل  ،%  42وبنقالالالاوة تقالالالار   المركالالالزللحصالالالول علالالالى محلالالالول السالالالكر 
ونحصالالالل فالالالي  , محاليلالالا بطريقالالالة البلالالالورة الجزئيالالة علالالالى مالالرحلتين  عالالالنر السالالك

خاصالة السالت مالا فالي  خزاناتالمرحلة األخيرة على موالس خا  يخزن في 
  .ال ل  الحيواني أو  يره 

السالالالكر  مالالالن%  10مالالالا يقالالالر  مالالالن  اسالالالتخ  الطريقالالالة يمكننالالالا  وبهالالالذه
ن السالالكر وز  مالالن%  70مالالوالس الءالالمندر أي مالالا ي الالادل حالالوالي  فالاليالموجالالود 
المنتج من الءمندر فيما ،ذا صّنع المالوالس النالاتج عالن الءالمندر كلالا  األبيض
 . الطريقةبهذه 
مااا  (   كو ااا  ) افاااتخدص الفاااكي بةي هااار : الن ي ااار  الةي هااار - 2    

 :موالس الهسب 
السالكر المختالزل  مالنألن موالس القص  يحتوي على نسبة كبيالرة  بالنرر    

فن ل الالالزل السالالالالكروز منالالالا بكفالالالالانة جيالالالدة ، لالالالالذلخ ، ت الالالذر اسالالالالتخدام طريقالالالة سالالالالتي
هالالالذه الطريقالالالة التالالالي ت تمالالالد علالالالى اسالالالت مال الباريتالالالا لترسالالالي  السالالالكر  اسالالالت ملت

المتبقي  الراءحعن المحلول ثم استخ   السكر من   وفصلهاالمختزل أوال  
 :، وتتلخ  الطريقة بما يلي 

لمالالدة  ويغلالالىالمالالوالس ،لالالى أرب الالة أضالال ا  حجمالالا بالمالالان  يخفالال   - 7
دقيقالالة أو اثنتالالين مالالع محلالالول يحتالالوي علالالى بلالالورات الباريتالالا بمالالا ي الالادل ضالال   

 .الالكر المنوي استب اده  كمية
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خاليالالا  مالالن السالالكر المختالالزل فيغلالالى  الراءالالحيرءالالح المحلالالول ويكالالون  - 0
 .م 03 حرارةبوميا في درجة  42حتى يصل ،لى كثافة ت ادل 

ى تصالالالل وفالالالر مالالالن محلالالالول الباريتالالالا حتالالال يضالالالا عنالالالد هالالالذه الدرجالالالة  - 3
الموجالالالالودة فالالالالي  السالالالالكروزمالالالالرة مالالالالن كميالالالالة  720كميالالالالة الباريتالالالالا المضالالالالافة ،لالالالالى 

 .الموالس، تترس  سكرات الباريوم على ءكل مادة مسامية وترءح 
 حتى%  0 بتركيزال جينة المتولدة بمحلول باريتا ساخن  تغسل  - 4

 .يتم التخل  من جميع السائل الذي تكونت فيا ال جينة 
الرملالالالي بمثالالالل وزنالالالا بالمالالالان ويءالالالبع  األصالالالفر  يجالالالري مالالالز  الراسالالال - 0

 . المحلول مت ادال   ويصبحبغاز ثاني أكسيد الكربون حتى تزول القلوية 
 .يجري التخل  من كربونات الباريوم بالترءيح  -  0
 .بالطريقة االعتيادية  ويبلوريبخر محلول السكر  - 1
ءالباعهما بغالاز ثالاني و  األمالباريتا يجالري مالز  مالان الغسالل والسالائل  والست ادة ا 

ويسالالالت مل  بالترءالالاليحأكسالالاليد الكربالالالون لترسالالالي  كربونالالالات البالالالاريوم التالالالي ت الالالزل 
.  البوتاساليومالراءح ب د تبخيره ومفاعلتا مع محلالول الجيالر كمصالدر ألمال ح 

،ن مسالالالاوين هالالالذه الطريقالالالة تالالالتلخ  فالالالي  الالال ن الباريتالالالا وكثالالالرة الكميالالالات التالالالي 
 .منها للتخل  من السكر المختزل  تستخدم

 :افتخدص الفكي ب لكاول : الةي هر الن لنر  - 4
اإليثيلي أوالميثيلي للتخل  بالترسي   بالكحولالموالس ويخلط  يخف 

واألمال ح الم دنيالة وأهمهالا  السالكريةمن نسبة كبيالرة مالن المالواد ال ضالوية  يالر 
ويمالالر الرءالاليح  بالترءالاليحوالكالسالاليوم، تفصالالل الرواسالال   -كبريتالالات البوتاسالاليوم 

 جديالالدةبخيالالر السالالترجاع الكحالالول إلعالالادة اسالالتخداما فالالي عمليالالة ،لالالى م الالدات الت
  .وهكذا 
يالدفع خال ل مرءالحات التبالادل األيالوني  السالكريتخفي  المحلول  وب د 

لقصر اللون بنسبة كبيرة، ويالتم  وكذاإلزالة الجزن األكبر من األم ح المتبقية 
ذلالالخ  المنءالالط، ي قالال  للفحالالم،زالالالة اللالالون بمتاب الالة دفالالع المحلالالول علالالى مرءالالحات 
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%   52 - 12تركيالالالالز المحلالالالالول الءالالالالفا  تحالالالالت ضالالالالغط مخلخالالالالل ،لالالالالى تركيالالالالز 
الغذائيالالة بالالدال  مالالن  الصالالناعاتالءالالرا  الالالذهبي ويسالالت مل كمالالا هالالو فالالي  ويسالالمى

سالالاخن حيالالث  هالالوان،ذابالالة السالالكر الصالالل  المتبلالالور، أو يجفالال  بالتالالذرير ضالالمن 
أحاديالة،  سالكريات%  32و  سالكروز%  12ينتج مالن السالكريات قوامهالا نحالو 

ن  .تخدام هذه الطريقة محدد الرتفاع تكاليفها اس وا 
 :الفكي ب لتال ل الكهيب ةا  افتخدص: الةي هر اليابرر  - 9
،ال ،ذا اعتمدت على مصدر كهربالائي  اقتصاديةت تبر هذه الطريقة  ال

األمال ح فالي  مالن%  52بالتحليل الكهربائي عالزل نحالو  يتمحيث , اقتصادي 
البوتاساليوم والكالساليوم وال تسالمح بمالرور مسامية تسمح بمالرور جزيئالات  خ يا

، وتالتم م الجالة المحلالول  حجما  كالسكريات والمواد ال ضوية األكبرالجزيئات 
 .الواردة في الطريقة الثالثة  الخطواتالسكري ب د ذلخ بنفس 

 :ب لمب  الت األ وي ر  الفكيافتخدص : الةي هر الخ مفر  - 6
نقاوتالالا باسالالت مال  تخفالالضائ  التالالي تالالم بنجالالاح تخلالالي  المالالوالس مالالن الءالالو  لقالالد

 ( . الم دنيةإلزالة األحماض والبييتين واألم ح ) المبادالت األيونية 
 

 الرلف أيواع
 : المس صخل ةر الموالس مع  - آ
مالالالن  ك لالال بالالالنرر لصالال وبة نقالالالل المالالوالس لغالالرض االسالالالت مال  -   7

لى االمتصا  قبل الخيل أو البغال والماءية وبالنرر ،لى القابلية الءديدة ع
أوزان من الموالس مالع وزن  3الخ يا الرخوة في المصا  ، يجري مز   في

جالالالدا  والجالالالا  فتنالالالتج عليقالالالة جافالالالة يمكالالالن ت بئتهالالالا  النالالالاعمواحالالد مالالالن المصالالالا  
كمالالالا أنهالالالا ال تتصالالالل  وال تلتصالالالق  التغليالالال باألكيالالالاس دون أن تلتصالالالق بمالالالواد 

 .باأليدي
امتصالا   بقابليالةا  المتياز الخ يا الرخالوة فالي المصال بالنرر  - 0

 تبلال مالرة بقالدر وزنهالا مالن المالان ب كالس األجالزان األخالرى التالي  32ءديدة تبلال  
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فقالالالط خمالالالس مالالالرات، عالالال وة علالالالى أن األولالالالى أكثالالالر قابليالالالة علالالالى الهضالالالم مالالالن 
صاللبة ،مالا  مالواد%  42الخ يالا الرخالوة وتجفيفهالا ،لالى  عالزلاألخرى لذا يجري 

المراجالل البخاريالة ثالم تمالز   الهوان الحار أو البخالار أو  الازات مدخنالة بواسطة
 .  3 – 7بنسبة  ساخنمع موالس 

 : ب لبيوت ي تخل ةر الموالس ب لموا  الغ اة ر الغي ر  -  ب
مالواد كاربوهيدراتيالة ،ال  هاليمكونات المالوالس  من% 02من أن  بالر م

مما يالدعو ،لالى  البوتاسيومأنا يفتقر للبروتينات كما أنا يحوي كمية كبيرة من 
مالالع مالالواد  مخلوطالالا  مالالن اسالالت مالا لالالذلخ اليقالالدم المالالوالس عالالادة ،ال  عالالدم اإلكثالالار

أخالالرى لت الالويض نقالال  البروتينالالات والفوسالالفور وللتقليالالل مالالن مضالالار اسالالت مال 
بكميالالات كبيالالرة، كمالالا يجالال  أن تالالزداد الكميالالات المقدمالالة فالالي ال لالال   البوتاسالاليوم

 .،لى الحد المطلو   تصلتدريجيا  حتى 
ائيالالالالة أخالالالالرى كنخالالالالالة الحنطالالالالة بمالالالالواد  ذ المالالالالوالسهالالالالذا يالالالالتم مالالالالز   وعلالالالالى

الرخالوة مالن المصالا  ممالا  للخ يالاو يرها التي تءالابا فالي قابليالة امتصاصالها 
فالالالي النسالالالبة  وتفوقهالالالاينالالالتج عنالالالا عليقالالالة مءالالالابهة فالالالي مواصالالالفاتها للموالسالالالكويت 

 .ال الية للبروتينات التي فيها 
 :الشمي ي  تفلخل ةر الموالس مع  - ج

در يجفالال  التفالالل الرطالال  تفالالل الءالالون وخالالزنتسالالهيل عمليالالة نقالالل  لغالالرض
علالالى نسالالالبة ال  الحتوائالالالاالم صالالور ويكالالبس مالالالع المالالوالس وي تبالالالر  الالذان جيالالدا  

جالالدا ،  عاليالالةبالالأس بهالالا مالالن البالالروتين وألن المالالواد الغذائيالالة القابلالالة للهضالالم فيالالا 
 ،لىواست مال هذا النوع من ال ل  يحقق الدورة من الحقل ،لى م دة الحيوان 

 .الحقل مما يحفر مكونات التربة 
 :من  يتكونبأن تفل الءمندر الم صور بصورة عامة  علما   

  بروتينات%              725
 سكريات%           7274 
 أم ح%           2213 
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 الفوسفورعلى خامس أكسيد  فوسفات%            2220       
 على ءكل أكسيد السيليكون سيليكات%            2273 
 أليا %         0207   
 رطوبة%        57 - 15   

ذائبة من ضمنها  نتروجينيةعضوية  ير  مركبات%  7725 - 7221
 .السكريات واللكتين وأنصا  السيللوز 

 
 :ذمل  ت تخم ي الكاول وغ يه  عضدت  -  
المالالالالالوالس وكالالالالالذلخ جميالالالالالع عمليالالالالالات  مالالالالالنفضالالالالال ت تخميالالالالالر الكحالالالالالول  ،ن

ممتالالالازا  الحتوائهالالال نسالالالبة عاليالالالة مالالالن  علالالالىا التخميالالالر التالالالي نالالالذكرها ت تبالالالر علفالالالا  
 .البروتين واألم ح ب د تكثيفها ومزجها مع مواد علفية أخرى 
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 عا سي ذر التخمي الموالس  -  ً ف  ف
ج لتالالا يكتسالال  أهميالالة خاصالالة كمالالادة أوليالالة  ميالالزاتالمالالوالس ب الالدة  يخالالت 

 :من هذه الميزات  نذكرلل ديد من الصناعات التخمرية  
الكربوهيالالالالدرات وعلالالالالى نسالالالالبة مالالالالن كبيالالالالرة مالالالالن  كميالالالالاتاحتوائالالالالا علالالالالى   - 7

 …واألم ح الم دنية  الفيتاميناتالنيتروجين القابلة للتمثل وجزن من 
الكميالالات الكبيالالرة التالالي تنتجهالالا مصالالانع  بسالالب رخالال  ثمالالن المالالوالس   - 0

الءمندر ، ويءكل  وزنمن %  0 – 0السكر ، حيث يءكل موالس الءمندر 
 .القص   وزنمن %  4موالس القص  حوالي 

  اآلثالالالار ،لالالالى ذلالالالخ صالالال وبة الالالالتخل  مالالالن المالالالوالس بسالالالب   نضالالاليالالالال  3
 .البيئة الناجمة عن رميا في األنهار أواألماكن األخرى  علىالضارة 

 :الموالس  تخمرالتالي يبين أهم الصناعات القائمة على  والمخطط
 الموالس                      

 اما الخل  واألف تو   الكاوالت الل مو  اما الخم يا

التخمي سي ذ ت  

  خم يا
 الخبع

  خم يا
 الرلف

ا ن يولو  كيبو غ ع   بوت لا  كاول 
 وأف تو 

 أف تو  بوت يول أم لا كاول كيبو  غ ع ا ن لا كاول
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 الخم ةي سي ذرا   آ

 
 :خم يا الخبع  - أوالً 

ال تحالالالوي المالالالادة الكلوروفيالالالة وهالالالي مالالالن  مجهريالالالةان نباتيالالالة أحيالالال الخمالالالائر
الفطريالالالالات تصالالالالن  ،لالالالالى  مالالالالنفصالالالاليلة الفطريالالالالات وتمثالالالالل خميالالالالرة الخبالالالالز نوعالالالالا  

 االنتءالالارالكيمالالاوي وسالالرعة  التحلالاللالسالالكرومايزس ولهالالا القابليالالة علالالى مقاومالالة 
بالمان والبقان لفتالرة م قولالة دون تلفهالا فالي الرالرو  االعتياديالة خاصالة عنالدما 

 .ة وت مل على تخمر ال جين وتتكاثر بطريقة االنقسامجاف تكون
ت تمد على توفير أحسن الررو  الم ئمة  الخبزفكرة ،نتا  خميرة  ،ن

المواد الغذائية األساسية وتوفير  بإعطانلفسح المجال للخمائر بالتكاثر وذلخ 
 الخمالائر وتكاثرهالا ونالوجز أدنالاه لتغذيالةالحرارة والحامضية والتهوية الضالرورية 

 :الخمائر وهي  نمونبذة مختصرة عن ال وامل التي تنثر في سرعة 
ال ضالالوية واألمالال ح ال زمالالة  المركبالالات وتمثالالل :المااوا  الغ اة اار  - 1

 :لتوفير ال ناصر الضرورية لتغذية الخمائر وهي 
السالالالكريات األحاديالالالة والثنائيالالالة، والمالالالواد  ومصالالالدرهعنصالالالر الكربالالالون  - آ

وكذلخ المواد ال ضوية الموجودة  األمينية  ير السكرية ال ضوية كاألحماض
  في الموالس
 األمونيالالالالالومعنصالالالالالر النيتالالالالالروجين ومصالالالالالدره األمونيالالالالالا وكبريتالالالالالات  -   

 موالسوفوسفات األمونيوم والبروتينات الذائبة كالببتايد والببتون الموجودة في 
الءالالمندر ويمكالالن الحصالالول علالالى أكبالالر كميالالة مالالن الخميالالرة بتقليالالل كميالالة السالالكر 

 . النيتروجين بكميات أكبر وضمن حدود خاصة  مركباتواست مال 
أحاديالالالة  األمونيالالالومعنصالالالر الفوسالالالفور ومصالالالدره فوسالالالفات ثنائيالالالة  -   

الهيالالالالدروجين وهالالالالو عنصالالالالر أساسالالالالي فالالالالالي تركيالالالال  الخمالالالالائر وبدونالالالالا ال يمكالالالالالن 
 .على الخميرة بالكميات المطلوبة  الحصول
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 زيالالالالالادة كميالالالالالات الخميالالالالالرة ويضالالالالالا  ،لالالالالالى فالالالالاليالمغنيسالالالالاليوم ويسالالالالالاعد  - د
 .أحواض التخمر بءكل كبريتات المغنسيوم 

علالالى أن لوجالالالود ب الالض الفيتامينالالالات تالالالأثيرا   ال لميالالالةدلالالالت التجالالار   ولقالالد
 :كبيرا  على ،نتا  الخميرة وهي 

 .مليون / جزن 2204البايوتين  - 7
 .مليون / جزن 2202البانتوثين  - 0
 .مليون /جزن 7022اإلينوسيتول  - 3

 و  م قولالة مالن البالانتوثين          نسال علالىمالوالس الءالمندر  ويحوي
والحتوان موالس القص  على البايوتين ف ليا يفضل فالي ،نتالا  , اإلينوسيتول 

 مالالالوالس%  02الءالالالمندر ب الالالد مزجالالالا بحالالالوالي  مالالالوالسخميالالالرة الخبالالالز اسالالالت مال 
 .في ،نتا  خميرة الخبز عن موالس القص   ويفضلقص  هذا 

ى سرعة تكاثر الخمائر فقد كبير عل تأثير للحرارة:  يجر الايايا  - 2
الم ئمالالالة ل مليالالالة  الحراريالالالةدلالالالت التجالالالار  ال لميالالالة علالالالى أن أحسالالالن الرالالالرو  

 .ْم  00 – 00التخمير هي أن تبدأ ال ملية بدرجة حرارة 
 للمحلالالالول PHالسالالاليطرة علالالالى درجالالالة الالالالال  يجالالال :  PH يجااار الاااا  - 4

تجالالالة النا الخميالالالرةعلمالالالا  بالالالأن كميالالالة  420،لالالالى  4داخالالالل المفالالالاع ت وج لالالالا مالالالن 
،ذا   امقالالالا  تتالالأثر كثيالالالرا  بتغيالالر الحامضالالالية، هالالالذا ويصالالبح لالالالون الخميالالرة الناتجالالالة 

 . 3عن  المحلول PHانخفضت درجة 
عمليالالة التخميالالر ومالالن القسالالم السالالفلي  أثنالالانالهالالوان  يمالالرر: التهو اار  – 9        

كبيالالر علالالالى سالالالرعة  تالالالأثيرويكالالون بءالالالكل فقاعالالات صالالالغيرة ومنتءالالالرة ولألوكسالالجين 
 مالالالن 3م 32 -00عمليالالالة التالالالنفس ويحتالالالا  التفاعالالالل مالالالن  التخميالالالر لاسالالالراع فالالالي

وتقدر كمية المالوالس ال زمالة . الهوان إلنتا  كيلو  رام واحد من الخميرة الطرية
 .طن  420طن واحد من الخميرة الجافة بال  إلنتا 
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 إيت ج خم يا الخبع مياال
 :بم   لا  الخم يامياال إيت ج  تتلخص

  %72 - 5حيالث يصالبح تركيالز السالكروز المالوالس بالمالان ب يخفال  - 7    
أو النابالذات وت الدل  الترءيحمن الءوائ  ال القة بالفصل أو التركيد أو  وينقى

ثالالالم ي قالالالم بالبخالالالار المباءالالالر ثالالالم يتالالالرخ  0 - 420مالالالا بالالالين  ،لالالالى PHدرجالالالة الالالالال 
ينقالالالل ،لالالالى المفالالالاع ت وتضالالالا  ،ليالالالا  ثالالالم م 00،لالالالى  حرارتالالالالتالالالنخفض درجالالالة 

%  12حجالم المحلالول داخالل المفاعالل  يصالبحيالث المواد الكيماوية ال زمالة بح
 . الكليحجم المفاعل  من

تغالالذى فالالي أجهالالزة  واحالالدةالخميالالرة األم مخبريالالا  مالالن خليالالة  تحضالالير  - 0
وفالالالي  الخميالالالرةمختبريالالالة م قمالالالة بمالالالوالس مضالالالافا  ،ليالالالا األمالالال ح ال زمالالالة لتغذيالالالة 

درجالالالالة حالالالالرارة ثابتالالالالة فتتكالالالالاثر الخليالالالالة باالنقسالالالالام وب الالالالد الحصالالالالول علالالالالى الكميالالالالة 
 .من الخميرة األم تنقل ،لى المفاعل األول  مطلوبةال

األول فتبالدأ الخمالائر بالتكالاثر وهنالا يجال   المفاعالليمر الهوان في  - 3
باسالالالالتمرار لتالالالالوفير الجالالالالو المناسالالالال   المحلالالالالول PHم حرالالالالة درجالالالالة الحالالالالرارة و 

 .لتكاثر الخمائر 
المفاعالالالالل األول ،لالالالالى المفاعالالالالل الثالالالالاني  محتويالالالالاتب الالالالد ذلالالالالخ تنقالالالالل  - 4
األول مالالع م حرالالة أن  المفاعالاللمالالع  3فالالس الخطالالوات المالالذكورة فالالي وتكالالرر ن

أن ال  وعلالالىيكالالون حجالالم المفاعالالل الثالالاني مالالن أضالال ا  حجالالم المفاعالالل األول 
 .يزيد عن عءرة أمثالا 

ثالالم ،لالالى  الثالالالثتنقالالل محتويالالات المفاعالالل الثالالاني ،لالالى المفاعالالل  ثالالم  - 0
 الكيميائيالةلمالواد الرابع وهكالذا عبالر مراحالل مت الددة وتغذيالة مسالتمرة بالالموالس وا

 .حتى الحصول على كمية كافية من م لق الخميرة 
 .العيذر  بميالرالمياال الف بهر  ت ذى

،لالالالالى آخالالالالر مراحالالالالل الزرعالالالالة يالالالالتم فرزهالالالالا  بالالالالالخميرةحالالالالين الوصالالالالول  - 0
الخميالالرة النالالاتج عالالدة مالالرات  لالالبنبواسالالطة النابالالذات عالالن سالالائل التخمالالر ويغسالالل 
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+ عند درجالة  تبريدلخ في خزانات بالمان عن طريق ،عادة النبذ ويحفر ب د ذ
 . م 4

النالاتج عالن آخالر  الخميالرةلبن  يضا  :التخمي الكاولا  ميالر  - 7
 وحيالالالدا  مرحلالالالة مالالالن مراحالالالل الزرعالالالة ،لالالالى خالالالزان التخمالالالر الكحالالالولي الالالالذي يكالالالون 

أمثال حجم آخالر مفاعالل فالي الزرعالة وتغالذى الخميالرة  72وحجما ال يزيد عن 
الكيميائيالالالة ال زمالالالة منالالالذ بالالالدن عمليالالالة  بإضالالالافة كامالالالل المالالالواد المرحلالالالةفالالالي هالالالذه 

فإنالالالالا ،مالالالالالا أن يضالالالالالا  بكاملالالالالا أو يضالالالالالا  تالالالالالدريجيا   المالالالالالي سالتخمالالالالر ، أمالالالالالا 
مالالالالع م حرالالالالة اسالالالالتمرار ) سالالالالاعة  70 - 70وتسالالالالتغرق هالالالالذه المرحلالالالالة حالالالالوالي 

ب الالدها ( الحالالرارة ال زمالالة  ودرجالالة PHمالرور الهالالوان الالال زم وم حرالالة درجالالة الالال 
عالن سالائل التخمالر وتغسالل عالدة  الخميالرةيتم ،مالا فالرز الخميالرة علالى ءالكل لالبن 

بكاملهالالا ،لالالى المرحلالالة  الكحالالوليمالالرات بالمالالان أو تنقالالل محتويالالات خالالزان التخمالالر 
 .التالية بدون فرز 

 كميالالالةفالالالي هالالالذه المرحلالالالة  تالالالزداد :التخماااي الاااد كااااولا   ميالااار  - 2
الهوان زيادة كبيرة وتدريجية لمنع الخميرة من تكوين الكحول بل على ال كالس 

الخميالالرة علالالى امتصالالا  الكحالالول المتكالالون مالالن المراحالالل السالالابقة فالالي  لمسالاعدة
التخمالالر الكحالالولي بكاملهالالا بالالدون فالالرز ،لالالى هالالذه المرحلالالة،  محتويالالاتحالالالة نقالالل 

بالالالموالس وبالالالمواد الكيميائيالالة ال زمالالة مالالع  وباسالالتمراروتغالالذى الخميالالرة تالالدريجيا  
 32، وكالذلخ درجالة الحالرارة بحالدود  0 - 420 بالين PHالمحافرة على درجة 

سالالاعة ، ب الالدها يالالتم فالالرز  02 - 70أيضالالا  بحالالدود  ال مليالالةوتسالالتغرق هالالذه  ،م
التخمالر وتغسالل عالدة مالرات وتحفالر  سالائلالخميرة على ءكل لبن الخميرة عن 

بوميالالالالالا ، ثالالالالالم يرءالالالالالح لالالالالالبن الخميالالالالالرة فالالالالالي  4 - 0كثافالالالالالة  عنالالالالالد م 4+ بدرجالالالالالة 
لتحويلا ،لى ءكل عجينالي ثالم تكالبس علالى  الفراغمرءحات ضا طة أو تحت 

وتكالالون نسالالبة المالالواد  وتغلالال   المسالالتطي تخميالالرة طريالالة بءالالكل متالالوازي ءالالكل 
م الالالالالالدة  تكالالالالالونفالالالالالي هالالالالالذه الحالالالالالالة  وهالالالالالي%  05 - 01فيهالالالالالا حالالالالالوالي  الصالالالالاللبة

أمالالالالا عنالالالد الر بالالالالة فالالالي االحتفالالالار بالالالالالخميرة لفتالالالرة طويلالالالالة . ل سالالالت مال السالالالريع 
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بدرجة حرارة منخفضة بف ل تيار من الهالوان ، ثالم ت بالأ فالي أكيالاس أو  فتجف 
بالرطوبالالالة ومفر الالالة مالالالن الهالالالوان أو تحالالالوي  الالالاز خامالالالل كغالالالاز  تتالالالأثرال صالالالفائح 

و يرها من الخمائر المست ملة كغالذان علالى  الخبزوتحوي خميرة . النتروجين 
نسبة ال بأس بها من أنواع مت ددة  وفيهانسبة عالية من البروتين واأللبومين 

 .من فيتامين   
  خميالالالرة الخبالالالز الناتجالالالة مالالالن وحالالالدة ،نتالالالا الفضالالال تاإلفالالالادة مالالالن  يمكالالالن

خميالرة ال لال  لتغذيالة الحيوانالات،  مثاللمجددا  إلنتا  أنواع أخرى من الخمالائر 
مجاال  واس ا  للحصالول علالى  ،نتاجهاويتيح التحكم باختيار نوع الخميرة المراد 

ويفسالالح  والتركيالال أنالالواع عالالدة مالالن الخمالالائر تختلالال  عالالن ب ضالالها فالالي الخالالوا  
مالن هالذا يتضالح . تل  الحاجات المجال إلنتا  النوع المر و  فيا حس  مخ

للخمالالائر فائالالدة  ذائيالالة مهمالالة لمختلالال  الحيوانالالات ،ضالالافة ،لالالى اسالالت مالها  بالالأن
 .كخميرة خبز 

 : الرلف خم يا  -  ن ي  ً 
مالالالن السالالالكريات واألمالالال ح عمالالالالاد  المالالالالوالسن لالالالم تءالالالكل محتويالالالات  كمالالالا

كمصالالالدر للكربوهيالالالدرات أو بالنسالالالبة  للسالالالكرياتعمليالالالة التخمالالالر سالالالوان بالنسالالالبة  
المضالالالافة ،لالالالى ( سالالالكارومايزز سرفيسالالاليان ) ال زمالالالة لغالالالذان الخميالالالرة  مالالال حلأل

التخميالر وتحويالالل الكربوهيالالدرات ،لالى كحالالول و الالاز ثالالاني  لبالالدنمحلالول المالالوالس 
 . أكسيد الكربون وطاقة 

اإلضالالالالافية لتصالالالالحيح االحتياجالالالالات  األمالالالال حالالالالالتحكم فالالالالي كميالالالالات  ومالالالالع
هالوان، تختلال  كميالات ال كميالاتالحيوية في عملية التخميالر، وكالذا الالتحكم فالي 

 .  تخميرومواصفات الكحول اإليثيلي والخميرة الناتجة من كل عملية 
أعلالالالالى للكحالالالالول دون الخميالالالالرة فالالالالإن عمليالالالالة  ،نتالالالالا مالالالالع اسالالالالتهدا   فمالالالالث   

ومقالالدار الخميالالرة الناتجالالة فالالي  البالالروتينالتخميالالر تسالالير ال هوائيالالة وتكالالون نسالالبة 
اتج خال ل ذلالخ التخميالر تبلال  نقالاوة الغالاز النال كمالانفس الوقت أقالل مالا يمكالن،  

 . يتطلبا قيام صناعة ضغط الغاز وت بئتا  مما%  44من أكثر
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خ ل التخمير الكحولي ،ضافات م ينة من  ال ل إلنتا  خميرة  وتلزم
كثالالالالار الخميالالالالرة  تالالالالوفير الهالالالالوان الالالالال زم لل مليالالالالات  مالالالالعأمالالالال ح التغذيالالالالة لنءالالالالاط وا 

البالالالروتين فالالالي  نسالالالبةالحيويالالالة ومالالالع الالالالتحكم فالالالي هالالالذه ال وامالالالل يصالالالير اخالالالت   
 . جافة  خميرة%  30-33خميرة ال ل  النهائية من 

مالالع مزيالالد مالالن الهالالوان وأمالال ح التغذيالالة  التخميالالرأنالالا بالالإجران عمليالالات  كمالالا
دون ،نتالا  الكحالول وهالو مالا  الخميالرةيمكن توجيا تحول السالكريات ،لالى ،كثالار 
 .يحدث في عمليات ،نتا  خميرة الخبز 

نقية الموالس ب د تخفيفا بإمراره يتم ت ال ل مواصفات خميرة  ولتحسين
ال القالالة والطالالين والءالالموع قبالالل  الءالالوائ لحجالالز ( نابالالذات ) علالالى طالالرد مركالالزي 

ينقل السائل المتخمر  التخميرتداولا في عمليات التخمير وب د انتهان عملية 
الكحالالالالول ،لالالالالى أجهالالالالزة طالالالالرد مركالالالالزي لفصالالالالل لالالالالبن  مالالالالنحجمالالالالا  % (   5 - 1) 

التقطيالر للحصالول علالى  أجهالزةيضالخ ،لالى  الخميرة عن السالائل المتخمالر الالذي
 . حجما  %  40الكحول النقي منا ورفع تركيز الكحول الناتج ،لى 

الخميالالرة مالالرتين متتالالاليتين لتنقيتالالا مالالالن  لالالالبنالجانالال  اآلخالالر يغسالالل  وفالالي
وتسالت مل ميالاه الغساليل  واألمال حبقايا السائل المخمر بمحتوياتا مالن الكحالول 

، ويوجالالالا  التخميالالالرمهالالالا فالالالي عمليالالالات ب الالالد ت قي( حجمالالالا  كحالالالول  720 - 220) 
 علالىثم تجفال  ( لتصبح الخميرة  ير نءطة)لبن الخميرة ،لى م املة حرارية 

ثالم يصالار  األقاللجافالة علالى  مالواد%  42مجففات اسطوانية ،لى خميرة عل  
 ( .مسحوقا  ناعما  ) أو ب د طحنها ( قءورا  ) ،لى ت بئتها كما هي 

 ح الكالسالالالالاليوم والفوسالالالالالفور ب الالالالالض أمالالالالال علالالالالالىالخميالالالالالرة الجافالالالالالة  وتحتالالالالالوي
والحيوانالالات  للالالدواجنوفيتالالامين   المركالال  وبجانالال  االسالالتخدام فالالي األعالال   

أو  هاليفإنها ت تبر مصالدرا  لفيتالامين   المركال  لانسالان حيالث تسالت مل كمالا 
ب د عزلا منها في الصورة النقية، كما يمكن اسالتخدام اإلنسالان لخميالرة ال لال  

 .ن خ صة مركزة كبديل للحسا صورةفي 
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 بطبي الةوهالو يحمالل  :  ما  ذمل ا ت التخم اي المتخلافا الفا ةل  ن لن ً 
الحال كل مكونات الموالس أص   خ   كميالات السالكريات التالي تالم تحويلهالا 

خ يالالا خميالالرة أو منتجالالات تخميالالر مالالن كحالالول و الالاز ثالالاني أكسالاليد الكربالالون  ،لالالى
ضالاليفت الم دنيالالة وبقيالالة األمالال ح ال ضالالوية التالالي أ األمالال حوطاقالالة، كمالالا يحالالوي 

) الحيويالالة وهالالو مالالا ي نالالي بإيجالالاز  ال مليالالاتخالال ل التخميالالر لتكمالالل احتياجالالات 
أم ح م دنية وأحماض +  للتخميرسكريات  ير قابلة + سكريات لم تتخمر 

التصالالالر   مجالالالاالتعلالالالى هالالالذا الوصالالال  الءالالالامل فالالالإن  وتأسيسالالالا  ( . عضالالالوية 
بالتصالالنيع لهالالذا السالالائل تأخالالذ اتجالالاهين رئيسالاليين خاصالالة عنالالدما يكالالون صالالر  

 .،لى األنهار والمجاري المائية مت ذرا   السائل
 :خم يا التي وال  إليت ج  -  آ 

%  720 - 7السالالالالكريات المختلفالالالالة  تحويالالالاللهالالالالذا المجالالالالال يجالالالالري  وفالالالالي
مالالالع االسالالالت انة بالالالاألم ح الكامنالالالة فالالالي السالالالائل وب الالالض  بروتينالالالات،لالالالى  حجمالالالا  

ادا  على في ال ملية الحيوية التي تسير اعتم مساعداألم ح المضافة ك امل 
التهويالالالة خالالال ل سالالالير التخميالالالر ، ويالالالتم  عمليالالالةنتالالالروجين الهالالالوان المسالالالت مل فالالالي 

هالالوان سالالاخن ويكالالون النالالاتج  ضالالد،مالالا بالتالالذرير ( تريالالوال ) فصالالل لالالبن الخميالالرة 
ت بأ كما هي أو  قءورا  حبيبات كروية، أو على مجففات دائرية ويكون الناتج 
%  40 - 42اتج بالين تطحن قبل الت بئالة ، وتنحصالر نسالبة البالروتين فالي النال

 نسالالبةجافالالة ، كمالالا أنالالا يجالالوز زيالالادة المنالالتج فالالي عمليالالات التخميالالر برفالالع  مالالواد
. السالالالكريات عالالالالن طريالالالالق التصالالالالحيح بإضالالالافة الكميالالالالة الم ئمالالالالة مالالالالن المالالالالوالس 

التريالالوال كمصالالدر لبالالروتين الغالالذان فالالي أعالال   الماءالالية أو  خميالالرةويسالالتفاد مالالن 
 .أل راض المماثلة 

 :  ومالبوت فالفتيج ع أمدح  - ب
ويصبح هالذا ( بالسائل  األم ح،جمالي كمية  من%  52تمثل نحو ) 
السالائل المتخلال  مالن  صالر في الحاالت التي يت ذر فيهالا  ضروريا   المءالروع

 .التقطير ،لى المجاري المائية القريبة من المصنع 
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وحالالالالالدات  باسالالالالت مال( صالالالاللبة  مالالالالواد%   5 – 1) تركيالالالالز السالالالالائل  يالالالالتم
من ثم يضخ سالاخنا  حيالث يحالرق فالي مولالد بخالار ذو تبخير مت ددة األجسام و 

خا  م ئم للغرض ويستفاد بالطاقة الناتجة في توليد البخار الال زم  تصميم
وكذا ل مليالات التقطيالر ومالن الرمالاد النالاتج كسالماد م الدني أو  التركيزل مليات 

الكيماويالالالالالة وجالالالالالالدير بالالالالالالذكر اإلءالالالالالارة ،لالالالالالى ارتفالالالالالالاع  الصالالالالالناعاتالسالالالالالتخدامات 
 .في ،قامة وتءغيل المرجل لهذا الغرض  الفنيةا الص وبات االستثمار وكذ

التكالالالالي  وتفالالادي الصالالال وبات الفنيالالالة  لخفالالضيكالالالون مالالن المناسالالال   وقالالد
التقطيالر فالي عمليالات  أجهزةالمذكورة أن تجري م الجة السائل المنصر  من 

األجسالام  مت الددةمتاب ة من م الجة الحموضة والترءيح والتركيز في وحالدات 
أو  النقيالةلمرحلية إلنتا  محاصيل مختلفة من كبريتات البوتاساليوم ثم البلورة ا

المختلطة بكلور البوتاسيوم تفي باأل راض المختلفة للصالناعة والتسالميد، كمالا 
اإلءالالارة ،لالالى ،مكالالان تطبيالالق نفالالس الم الالام ت علالالى السالالائل المتخلالال  مالالن  نالالود

 .فصلها  ب دتخمير الترويوال 
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 ر الكاول اإل ت لاا الموالس عا سي ذ ب

 : مه مر
فتحالالالالت آفالالالالاق اسالالالالتخدام المالالالالوالس فالالالالي  عءالالالالربدايالالالالة القالالالالرن التاسالالالالع  منالالالالذ

وسالالالاليلة لتمويالالالالل  األخيالالالرعمليالالالات التخميالالالالر إلنتالالالالا  الكحالالالول اإليتيلالالالالي وأصالالالالبح 
 النقالاليخزينالالة الدولالالة عالالن طريالالق الضالالرائ  التالالي تفالالرض علالالى كميالالات الكحالالول 

تمثل استثمارا  ناجحا   المجهزة ل سته كات المختلفة وأخذت صناعة التخمير
منتصالالالال  القالالالالرن ال ءالالالالرين حيالالالالث تطالالالالورت الصالالالالناعات الكيماويالالالالة مالالالالن  حتالالالالى

الجديد مصدر أكثر وفرة وأقل تكلفة لكميات  الميدانمنتجات البترول وأصبح 
أو للوقالالالود  يالالالر أنالالالا مالالالازال كحالالالول  الصالالالناعيةالكحالالالول المطلوبالالالة ل حتياجالالالات 

ومنتجالالالالالالالالات ال طالالالالالالالالور  الروحيالالالالالالالالةالتخميالالالالالالالالر مسالالالالالالالالتأثرا  بمجالالالالالالالالاالت المءالالالالالالالالروبات 
 .ومستحضرات التجميل 

 :ا الكاول اإل ت لا  1
اللالالون ذو رائحالالة خاصالالة أقالالل كثافالالة مالالن  عالالديماإليتيلالالي سالالائل  الكحالالول

 . م 15المان يحترق بله  أزرق ودرجة  ليانا 
صالالالالناعات مختلفالالالالة منهالالالالا الصالالالالناعات  فالالالاليالكحالالالالول اإليتيلالالالالي  يسالالالالت مل

التالالي ال تالالذو   ال ضالالويةات الكيماويالالة والصالاليدالنية ومالالذي  لكثيالالر مالالن المركبالال
 .بالمان ،ضافة ،لى است مالا في المءروبات الروحية وكوقود 

سالالالالكر المالالالالوالس بتالالالالأثير ب الالالالض  تحويالالالاللالكحالالالالول صالالالالناعيا  مالالالالن  يحضالالالالر
نالالالالوع الخميالالالالرة  اختيالالالالاراألنزيمالالالالات التالالالالي تفرزهالالالالا خمالالالالائر خاصالالالالة ، وعليالالالالا فالالالالإن 

الكحالول  تالا إلنوالغذان ال زم والررو  المناخيالة المناسالبة لتكاثرهالا ضالرورية 
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والكحول اإليتيلي كما هو م رو  مصالدر مهالم لصالناعات كثيالرة ال حصالر . 
 .لها 

 :ا مياال إيت ج الكاول  2
اإليتيلي من الموالس باست مال الخمالائر  الكحولمراحل ،نتا   تتلخ 

 :بما يلي 
،لالالى الخمالالس بواسالالطة المالالان بحيالالث تكالالون نسالالبة  المالالوالس يخفال   -  7

بالبخار لقتل الخمالائر  يالر  المحلولثم ي قم  زنا  و %  70السكر في المحلول 
،لالالالى المفاعالالالل أو  وينقالالاللم 00المر الالالو  فيهالالالا ثالالالم يبالالالرد المحلالالالول ،لالالالى درجالالالة 

 .المفاع ت الرئيسية 
األم مختبريالا  مالن خليالة واحالدة تغالذى فالي أجهالزة  الخميرة تحضر  -  0

فالي درجالة  المواد الكيماوية ال زمالة للتغذيالة ،ليامختبرية بموالس م قم مضافا  
المطلوبالة مالن الخميالالرة األم تنقالل ،لالالى  الكميالالةحالرارة ثابتالة وب الالد الحصالول علالى 

لهالالالالالالالالالالالالالذا الغالالالالالالالالالالالالالرض  المسالالالالالالالالالالالالالت ملةالمفاعالالالالالالالالالالالالالل الرئيسالالالالالالالالالالالالالي وتالالالالالالالالالالالالالدعى الخميالالالالالالالالالالالالالرة 
 .سكارومايززسرفيسيان 

 -4مالن  المحلالول PHالكيماويالة ال زمالة وت الدل  المواد تضا   -  3
 .بإضافة حامض الكبريت  420

المحلالول لزيالادة ف اليالة الخمالائر وتكاثرهالا لمالالدة فالي  الهالوان يمالرر  -  4
 .ساعة  02ال تزيد عن 

وينقالالالالالالل المحلالالالالالالول النالالالالالالاتج ،لالالالالالالى جهالالالالالالاز التخمالالالالالالر  الهالالالالالالوان يقطالالالالالالع  -  0
الغذائيالالة ال زمالالة حيالالث يالالتم تحالالول  واألمالال حال هالالوائي ب الالد تغذيتالالا بالالالموالس 

لالى  الاز الكربالو  الخميالرةالسكروز بف ل األنزيمات التي تفرزها  ن ،لالى كحالول وا 
المحافرالة علالى درجالة  ويجال الذي يجمالع ويسالال وي بالأ ل سالت ماالت ال ديالدة 

وعلالالالى درجالالالة الحالالالرارة ال زمالالالة لف الالالل الخميالالالرة كمالالالا تتءالالالكل  PH =4- 420الالالالال 
 ( .الكحول األميلي )من زيت الفيوزيل قليلةنسبة 
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تفصل الخميالرة السالت مالها كمالا سالبق  رعملية التخم انتهان ب د  -  0
للحصالول علالى الكحالول حيالث ينالتج فالي بالر   فيقطالرلمتخمر ذكره أما السائل ا

.  نقيالالا   ويكالالون%  4020 تركيالالزاألول بدرجالالة : التقطيالالر نالالوعين مالالن الكحالالول 
علالالالالى آثالالالالار مالالالالن الكحالالالالول الميتيلالالالالي  ويحتالالالالوي%  40تركيالالالالز  بدرجالالالالة والثالالالالاني

، ،ال أنالالا يمكالالن ،عالالادة تقطيالالره للحصالالول علالالى  ال اليالالةواأللدهيالالدات والكحالالوالت 
 % . 4020الكحول النقي 
 :حوالي  سكروز%  02 تركيزكل طن موالس ذو  وي طي

 كغ غ ع كيبو  144و  كاولكغ  244
ومجالالاالت االسالالت مال قالالالد يالالتم ،نتالالالا   االسالالالتثمارأنالالا وفقالالالا  لرالالرو   كمالالا

أن هالالذه الصالالناعة آخالالذة فالالي  الم لالالومالالالثلج الجالالا  مالالن الغالالاز ب الالد تنقيتالالا ومالالن 
مالن عالدة جوانال   الجالا الالثلج وقد ثبت كفانة . االنتءار لحفر اللحوم و يرها

 الالاز وال  ،لالالىزيالالادة طاقالالة التبريالالد باإلضالالافة ،لالالى أنالالا ال يتالالرخ سالالائل لتحولالالا ) 
 ( .  مجال للتلوث البكتيري 

 
 

 األخي  للموالس التخمي سي ذ تا  ج
 :البوت يول واألف تو   -  أوالً 

الءالالالالالالمندر والقصالالالالالال  فالالالالالالي ،نتالالالالالالا  الكحالالالالالالول البالالالالالالوتيلي  مالالالالالالوالس يسالالالالالالت مل
فالالالي الصالالالناعات الكيماويالالالة  يسالالالت م نسالالالائ ن عالالالديما اللالالالون واألسالالاليتون وهمالالالا 

بالمالالالالان، كمالالالالا  تالالالذو ومالالالذيبان لمختلالالالال  المالالالواد والمركبالالالالات ال ضالالالوية التالالالالي ال 
ويالالالدخل الكحالالالول البالالالوتيلي فالالالي تحضالالالير ال طالالالور ومالالالذيبات األصالالالباغ و يرهالالالا 

تصنيع هاتين المادتين من الموالس على خمائر خاصالة تتغالذى علالى  وي تمد
والمركبالالالالات ال ضالالالالوية األخالالالالرى الموجالالالالودة فالالالالي المالالالالوالس  حواألمالالالال السالالالالكريات 

عالالالادة نخالالالالة الالالالرز أو  يرهالالالا كمصالالالدر  وتضالالالا مكونالالالة البوتالالالانول واألسالالاليتون 
النيتالالالروجين والفوسالالالفور  أمالالال حطبي الالالي للبالالالروتين ال ضالالالوي أو يكتفالالالى بإضالالالافة 
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المالواد األوليالة  باستخداموتمتاز طريقة تخمير الموالس عن الطريقة التقليدية .
 :النءان التي كانت تستخدم سابقا  بالميزات التالية الغنية ب

 . سهولة ت قيم الموالس الستب اد األحيان  ير المر و  فيها - 7
 .المردود ال الي ل ملية تخمير الموالس  - 0
 
 
 

 :واألف تو   الب وت يولإيت ج  مياال
 :اإليت ج بم   لا  مياال تتلخص

 PHر وت الالالالديل درجالالالالة الالالالالال ب الالالالد ت قيمالالالالا بالبخالالالالا المالالالالوالس يخفالالالال   -  7
،لالالالى المفاعالالالل  ينقالالالل م 00وب الالالد خفالالالض درجالالالة حرارتالالالا ،لالالالى  021 -021مالالالن

الخمالالالالائر وخاصالالالالة  لتغذيالالالالةالرئيسالالالالي حيالالالالث تضالالالالا  المالالالالواد الكيماويالالالالة ال زمالالالالة 
 .هيدروكسيد األمونيوم 

األم من خلية واحالدة تغالذى فالي أجهالزة مختبريالة  الخميرة تحضر  -  0
. الكيماويالالة ال زمالالة لتغذيالالة الخميالالرة لمالالوادام قمالالة وبمالالوالس م قالالم مضالالافة ،ليالالا 

تنقالل ،لالى المفاعالل الرئيسالي  الخميالرةوب د الحصول على الكمية المطلوبة من 
 .بالكلوستريديوم  الخمائرويسمى هذا النوع من  

فالالالالالي المفاعالالالالالل فتبالالالالالدأ الخمالالالالالائر نءالالالالالاطها ويجالالالالال   الهالالالالالوان يمالالالالالرر  -  3
ير الجالالالو الم ئالالالم لتالالالوف باسالالالتمرارم حرالالالة حامضالالالية المحلالالالول ودرجالالالة حرارتالالالا 

ويقطالع الهالوان .  بالالموالسإلنتا  البوتانول واألسيتون مع االستمرار بتغالذيتها 
 .في المرحلة النهائية وينقل المحلول ،لى أجهزة التقطير 

بجهاز التقطير الجزئي فنحصل على البوتالانول  المحلول يقطر  -  4
 .كما هو موضح أدناه  الكربونواألسيتون و از ثاني أكسيد 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 944 

البالوتيلي واألساليتون تختلال  بالاخت    الكحولالكميات المنتجة من  ،ن
دلالالت النتالالائج ال مليالالة أن الطالالن  وقالالدالطريقالالة والمالالواد الكيماويالالة المسالالت ملة هالالذا 

 :الواحد من موالس القص  بالمواصفات التالية 
 % 5720                    الصلبة المواد  -  7
 % 0122(    يةاألحادية والثنائ) السكريات  -  0
 %   322                          بروتين  -  3
 %  020                    مختلفة أم ح  -  4

 :المكونات التالية  ت طي
 
 ك  770لبيوتانول                        ا  –  7
 ك    44                           أسيتون  -  0
 ك      0                      ،تيلي كحول  -  3
 ك  307أكسيد الكربون           ثاني  از  -  4
 مختلفة أم حك   02ك  بروتين و 02يحوي :  ذان حيواني  -  0
 

 :ني ةا م ن ل غل كول م  الموالس  4,2 إيت ج  -  ن ي  ً   
 : التاليةبالحاالت الث ث  ويوجد

 ( .د )  ليكول يساري  ميثيل ثنائي  -  7
 ( .ل )  ليكول يميني  ميثيل ثنائي  -  0
 . ليكول ميزو  ميثيل ثنائي  -  3

باسالالالالت مال النالالالالوع الم ئالالالالم مالالالالن  المركبالالالالات،نتالالالالا  أي مالالالالن هالالالالذه  ويمكالالالالن
 ليكول ينتج م ا  ميثيلوعند تخمير موالس الءمندر إلنتا  ثنائي , البكتريا 

 .أيضا  اإليتانول وحامض اللبن 
ثنالائي ميثيالل  من%  02وي ويتبقى مزيج يحت بالتقطيراإليتانول  ي زل

ثالالم يغسالالل بالمالالان فنحصالالل علالالى مالالزيج مالالع , ويقطالالر األخيالالر تجزيئيالالا    ليكالالول
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الالالذي يرسالال  أخيالالرا  بالالالتركيز مالالع   ليكالالولثنالالائي ،يتيالالل  مالالن%  04المالالان فيالالا 
%  45بتركيالالالز   ليكالالالولهيدروكسالالاليد الصالالالوديوم فنحصالالالل علالالالى ثنالالالائي ميتيالالالل 

الالالالالالالورنيش ومءالالالالالالتقات كمالالالالالالادة مذيبالالالالالالة للالالالالالالدهون والءالالالالالالحوم والءالالالالالالمع و  ويسالالالالالالت مل
وبسب  قابليتالا للتزهالر يسالت مل أيضالا  كمجفال  لالب ض المالواد  . ،لخ ..السليلوز
في كثيالر مالن االسالت ماالت مثالل تحضالير ب الض أنالواع الحبالر  طريقاوقد أخذ 

واألصالالباغ والصالالابون والالالروائح الصالالناعية  بالرسالالموالم الالاجين الملونالالة الخاصالالة 
وقالد نالافس هالذا المركال  منالذ .  والجلالدوالدهون والمنرفالات وأصالباغ األخءالا  

 ليكالالالول و الغليسالالالرين  كالالالاإلتيلينالكثيالالالر مالالالن المركبالالالات التقليديالالالة  7407 سالالالنة
 .و يرهما من الغليسرينات 

 :الغل في    إيت ج  -  ن لن ً 
اإليتيلي السالابق ذكرهالا يتحالول مالا يقالر   الكحولعملية تحضير  خ ل

 بجانالال ضالالية وزن السالالكر المسالالت مل ،لالالى  ليسالالرين كمالالادة عر  مالالن  %3مالالن 
 .ثاني أكسيد الكربون 

،لى ،نتا   ليسالرين وأساليتالديهيد فالي محلالول  ال مليةتحويل  وباإلمكان
تالّم اكتءالا   لقالد.  أكساليد الكربالون  وثانيقلوي ض ي  وذلخ بجان  الكحول 

واستغلت للفترة المتبقية من الحر  إلنتا   7470ال  قة في ألمانيا عام  هذه
ادة الغليسالالالالرين ءالالالالهريا  كمالالالالادة أوليالالالالة فالالالالي طالالالالن مالالالالن مالالالال 7222 مالالالالنمالالالالا يقالالالالر  

 .الصناعات الحربية 
عالالالادة تحالالالول السالالالكر ،لالالالى جالالالزئين  الكحالالالوليكانالالالت عمليالالالة التخمالالالر  ولمالالالا

قليلة نسبيا  من حامض  كميةمتساويين من الكحول وثاني أكسيد الكربون مع 
 القلالالالويالسكسالالالنيخ والغليسالالالرين وذلالالالخ فالالالي الوسالالالط الحمضالالالي أمالالالا فالالالي الوسالالالط 

 :ل ناصر التالية فت طي ال ملية ا
 .الخمائر أي ف الية ل نقسام  ترهر ال  -  7
 أو%  42 الالاز ثالالاني أكسالاليد الكربالالون المنالالتج بنسالالبة  كميالالة تقالالل  -  0

 .زيادة المواد األخرى  حسا أقل وذلخ على 
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الكحالالالول المنالالالتج وتزيالالالد كميالالالات األسالالاليتالديهيد والغليسالالالرين  كميالالالة قالالاللالالالال  3
صالالوديوم المضالالافة ولقالالد رهالالر أن كبريتيالالت ال كميالالةوذلالالخ بصالالورة تتناسالال  مالالع 

المنالالتج  يالالر أنهالالا بسالالب  تأثيرهالالا  الغليسالالرينللمركالال  األخيالالر تالالأثير علالالى كميالالة 
وزن السالكر فالي  مالن%  42على الخمائر ال يجال  ،ضالافتها بكميالة تزيالد عالن 

جالالالالالزين مالالالالالن  كالالالالاللونرريالالالالالا  ينالالالالالتج جالالالالالزين مالالالالالن الغليسالالالالالرين مقابالالالالالل . المحلالالالالالول 
يتحول ،لى  فقطسكر المست مل ال من%  30األسيتالدهيد وقد وجد عمليا  أن 

 . نرريا  %  07 ليسرين مقابل 

 
 

 
 :اما الخل   إيت ج  -  يابر ً 

فالالالي البيالالالوت والمطالالالاعم ، كمالالالا ويسالالالت مل  كبيالالالرةالخالالالل بكميالالالات  يسالالالتهلخ
فالالالالي صالالالالناعة  وخاصالالالالةحالالالالامض الخالالالالل الثلجالالالالي بكميالالالالات كبيالالالالرة فالالالالي الصالالالالناعة 

واألصالالالالالباغ الحريالالالالالر االصالالالالالطناعي وعمالالالالالل األفالالالالال م السالالالالالينمائية والفوتو رافيالالالالالة 
وتالالتلخ  عمليالة ،نتالا  حالالامض الخالل بطريقالة فرنكالالر ( الالورنيش )  والملم الات
 :بما يلي 
 :لتر من مزيج من المكونات التالية  77002 يحضر  -  7

 %  5520مان   , %    7حامض الخل  , %   7220   ،يتيلي كحول 
 . أفت وب بباسم  الم روفةك  من البكتيريا  32712،لى المزيج  ويضا 
فرنكالالر  مفاعالالليضالالخ المالالزيج بءالالكل رذاذ فالالي القسالالم ال لالالوي مالالن  -  0

م مثبالت  027م ونص  قطره  420ويتأل  المفاعل من خزان خءبي ارتفاعا 
مخروطية ويتصل قسما السفلي بجهاز تبريد وموزع هوان أما في  قاعدةعلى 

وب الالد ،مالالراره . أنبالالو  لتوزيالالع المحلالالول الالالداخل بءالالكل رذاذ فيوجالالدالقسالالم ال لالالوي 
 .ضخا ،لى القسم ال لوي ثانية ب د تبريده  وي اديسح  من القسم السفلي 

 .حتى نهايتا  التفاعليمرر الهوان من القسم السفلي من بداية  –  3
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أيالالالام مالالالن بدايالالالة  72 -5الخالالالل المتكالالالون ب الالالد  حالالالامض يسالالالح   -  4
 .التفاعل وي بأ في قناني ل سته خ 

 الخالالاللحضالالالير حالالالامض يركالالالز المحلالالالول ب الالالد ترءالالاليحا فالالالي حالالالالة ت -  0
 .المركز أو الثلجي 

 
 ( : اما الل مو  ) إيت ج اما الف تي    - خ مف ً 

إلنتالالالالا  حمالالالالض السالالالاليتريخ مالالالالن عصالالالالير  التقليديالالالالةجانالالالال  الطالالالالرق  ،لالالالالى
الحالالامض بتخميالالر المالالوالس  هالالذاالليمالالون بالالدأ منالالذ أوائالالل القالالرن الماضالالي ،نتالالا  

تالالّم  طحيالسالالبواسالالطة خميالالرة خاصالالة ووسالالط ملحالالي م ئالالم فالالي أجهالالزة للتخميالالر 
تطويرها ،لى است مال التخمير الغاطس مع س الت جديدة حيث يبلال  النالاتج 

السالالالالكريات الموجالالالالودة فالالالالي المالالالالوالس المخفالالالال  ،لالالالالى تركيالالالالز  مالالالالن%  50 - 10
نءالالالالالالادر  كربونالالالالالالات%  220،لالالالالالالى  باإلضالالالالالالافة%  73 - 70للسالالالالالالكريات نحالالالالالالو 

 .ساعة قبل نهاية التخمير  04التهوية لفترة  وتستمر
ث ثالالالي القاعالالالدة ويوجالالالد فالالالي  أبالالاليضض صالالالل  الليمالالالون حالالالام وحالالالامض

تجالاري  نطالاقالطبي ة بكثرة وخاصالة فالي الحمضاليات والفواكالا ويحضالر علالى 
ي جااي  افاابيجلسحاليالالا  مالالن تخميالالر مالالوالس الءالالمندر بخمالالائر خاصالالة تالالدعى 

وبف الالالالل . هالالالوائي مسالالالالتمر وبوجالالالود المالالالالواد الكيماويالالالة المسالالالالاعدة  تيالالالالار وبالالالإمرار
ايروفيالالالالخ وبالتالالالالالي ،لالالالالى حالالالالامض حالالالالامض الب ،لالالالالىالخمالالالالائر يتحالالالالول السالالالالكروز 
وذلالالخ لمنالالع تكالالون حالالامض (  3)  المحلالالول PHالليمالالون عنالالدما تكالالون درجالالة 

)  للمحلالالول PHب الالد ج الالل درجالالة الالالال  الطريقالالةاألوكزاليالالخ الالالذي يحضالالر بالالنفس 
420 -  0  . ) 

 :الل مو  بم   لا  ا مامياال إيت ج  وتتلخص
ال تزيالالد  يالالثبحيخفال  مالالوالس الءالالمندر ،لالى الربالالع بواسالالطة المالان  -  7

 . فيا%  03نسبة المواد الصلبة عن 
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المالالالوالس بالبخالالالار لقتالالالل البكتيريالالالا والسالالالبورات الموجالالالودة ،  ي قالالالم  -  0
 ( .البسترة )  م 00مفاجئة ،لى  بصورةويبرد 

المالالالالالواد  ،ليالالالالالاينقالالالالالل المالالالالالوالس ،لالالالالالى المفاعالالالالالل الرئيسالالالالالي وتضالالالالالا   -  3
بوتاسالالاليوم األحاديالالالالة الكيماويالالالة ال زمالالالالة مثالالالل كربونالالالالات األمونيالالالوم وفوسالالالالفات ال

 .المغنزيوم كما تضا  ،ليا الخميرة  وكبريتات
 PHالالالال  درجالالةيمالالرر الهالالوان فالالي المفاعالالل الرئيسالالي وعنالالد وصالالول  -  4

من الا   3بف ل الخميرة، يضا  حالامض الكبريالت لخفضالها ،لالى  0 - 420 بين
، ثالالالّم يغالالالذى المفاعالالالل تالالالدريجيا  وباسالالالتمرار بالالالالمواد  األوكزاليالالالخلتكالالالون حالالالامض 

سالاعة ب الدها يقطالع الهالوان وينقالل  05تسالتمر عمليالة التخمالر لمالدة , وية الكيما
 .،لى خزانات ال تتأثر بالحوامض  المحلول
الكالسالالالالالاليوم ،لالالالالالالى المحلالالالالالالول لترسالالالالالالي  سالالالالالالترات  أكسالالالالالاليد يضالالالالالالا   -  0
 .الكالسيوم 

 .ويغسل الراس  بالمان  المحلول يرءح  -  0
بريالالالالت مالالالالع حالالالالامض الك( سالالالالترات الكالسالالالاليوم )  الراسالالالال  ي امالالالالل  -  1

) حالامض السالتريخ       محلالوللترسالي  كبريتالات الكالساليوم والحصالول علالى 
 ( .حامض الليمون 

الف الالالالال لقصالالالالر لالالالالون المحلالالالالول ويرءالالالالح المالالالالزيج  الفحالالالالم يضالالالالا   -  5
 .للحصول على محلول حامض الليمون الرائق 

النالالالاتج تحالالالت ضالالالغط مخلخالالالل للحصالالالول علالالالالى  المحلالالالول يبخالالالر  -  4
 .بلورات الحامض 

 
عن الءرا  األم بالنابذات ويجفال  الحالامض  البلورات لتفص  -  72

 .الناتج وي بأ 
 . ا ما الل مو   إيت جه ه الةي هر م  الةير االقتس   ر عا  وترتبي
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لهالالالالالذا الحالالالالالامض للطلالالالالال  المتزايالالالالالد علالالالالالى  االقتصالالالالالاديةاألهميالالالالالة  وت الالالالالود
 :  يلي  كمااست مالا في مختل  الصناعات حيث يتوزع 

 
 .الصناعات الغذائية  ل لمخت%              02 
 .الكيماوية  للصناعات%              70 
 .النسيجية والجلدية  للصناعات%              72 
 .الصيدالنية  للصناعات%               0  
 .الم ادن  تنقية%               0  
 .  يرها%              0  
 
 
 

 
 خ تمر

 :الموالس  م ك م و ر ذ   ا  ميتج ت
سالالالالبق فالالالالإن التطبيالالالالق ال لمالالالالي وجالالالالد فالالالالي  فيمالالالالاعلالالالالى مالالالالا تناولنالالالالاه   وةعالالالال

الصالالناعية ذات األهميالالة  المنتجالالاتالمالالوالس خزينالالة فنيالالة ينبالالع منهالالا عديالالد مالالن 
 :منها  يلياالستراتيجية الفنية واالقتصادية حيث يجري ،نتا  ما 

 .في صناعة بدائل الب ستيخ  وأهميتا الغليكونيخ  -  آ
كبالالالالالالالديل للغليسالالالالالالرين فالالالالالالي نفالالالالالالالس  وأهميتالالالالالالا  ل ليكالالالالالالو  بيالالالالالالوتيلين  -   

الصالالالالالالالناعية وكمالالالالالالالذي  للصالالالالالالالموغ والءالالالالالالالموع وترطيالالالالالالال  الغالالالالالالالران  االسالالالالالالالت ماالت
وصالالالالالناعة المنسالالالالالوجات عالالالالال وة علالالالالالى  والالالالالالدخانوالجي تالالالالالين وصالالالالالناعة الالالالالالورق 

 .مجاالت استخداما في صناعات الب ستيخ 
فالالالالالالي صالالالالالالناعات الب سالالالالالالتيخ  واسالالالالالالتخداما  السالالالالالالكاريخ حالالالالالالامض  -   
 .خ ل عمليات البلمرة مع ،يتيلين ثنائي أمين  الصناعية واألليا 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 944 

 من الموالس الدكستران ،نتا   -  د
النقيالالالالة أو المالالالالوالس نفسالالالالا أمكالالالالن قيالالالالادة  السالالالالكريةمالالالالن المحاليالالالالل  ابتالالالالدان  

 ل كويوفاااتو سالالال لة مالالالن  باسالالالت مالعمليالالالات تخميالالالر فالالالي م الالالزل عالالالن الهالالالوان 
لم ادلالة  الكالسيوم كربوناتوسط مت ادل بإضافة مسحوق  في م ي فتي  اس

وتنقيتالالا واسالالتخداما كبالالديل  النالالاتج"  ال كفااتيا " الوسالالط وأمكالالن عالالزل الصالالم  
للصالالالالموغ  كبالالالالديلللب زمالالالالا أثبالالالالت كفانتالالالالا فالالالالي وقالالالالت الحالالالالرو  كمالالالالا أنالالالالا نجالالالالح 

 يتزايالدالطبي ية في عمليات تثبيت التربة عند حفالر آبالار البتالرول األمالر الالذي 
 .كل يوم على المستوى ال المي 

 :ر لانسان المباء الغذان  -  هال
وان دام الضرائ  المفروضة عليا كسل ة  الموالسلرخ  ثمن  بالنرر

أخالالالذت ب الالالض الءالالالركات بالالالإ ران  وقالالالدفقالالالد اسالالالتخدم المالالالوالس وال يالالالزال كغالالالذان 
احتوائالالالا علالالالى  بحجالالالةالمسالالالتهلكين باسالالالتخداما بالالالدال  مالالالن ال سالالالل أو المربيالالالات 

 .المواد الم دنية والغذائية ب د ت بئتا ب بوات صغيرة جذابة 
 :وسماد للتربة   كمخص  الموالس  -  و

كمخصالالال  للتربالالالة وكمسالالالاعد لتفكيالالالخ  أحيانالالالا  المالالالوالس الفالالالائض  يسالالالت مل
 ف ل البكتيريا فيا  وانترارالحجارة تحت التربة وذلخ بسكبا على األرض 

 :في ت بيد الطرق   الموالس است مال  -  ز
بوجالود مزجالا مالع قطالران الفحالم واإلسالفلت  ب الدالموالس بنجالاح  است مل

 يتحالالداالسالالتوائية   المنالالاطقنسالالبة مالالن حالالامض الكبريالالت فالالي ت بيالالد الطالالرق فالالي 
عنالالد التسالالخين لي طالالي مالالادة ب سالالتيكية تتصالالل   اإلسالالفلتسالالكر المالالوالس مالالع 

 .تدريجيا  
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في صناعة  (  مضادات الرغوة)  األنتي فوم 
 السكر والخميرة والجلوكوز

 الطريقة المخبرية للمقارنة بينها - مجموعاتها – أنواعها
 

أي مركب يساعد على إطفاء  : األنتي فوم أو مضاد الرغوة هو
إلى والجلوكوز  والخميرة الرغوة ويعود سبب تشكل الرغوة في صناعة السكر

 : هاأسباب عديدة أهم
 . وجود مادة الصابونين - 1
تشكل مواد رغوية من تفاعل المواد البروتينية مع السكريات األحادية  - 2

 . بالحرارة
 . نسبة السكريات األحادية بازديادلذلك تزداد الرغوة 

 . وجود المواد البكتينية والسكريات المرتفعة كالدكسترينات وغيرها - 3
لما كانت نوعية الشمندر متدنية ومتعفنة ذلك تزداد الرغوة تشكاًل كلو  

، ولتحول قسم من السكريات  وذلك لتحلل السكروز إلى سكريات أحادية, 
 . األحادية هذه إلى الدكسترينات

 : وتقسم مركبات األنتي فوم إلى سبعة مجموعات
 : مجموعة الكحولت الدهنية-أولا 

تقل عدد ذرات  التمتاز الكحوالت العالية المستقيمة والمشبعة والتي 
 . الكربون فيها عن ثمانية بخاصيتها الجيدة إلطفاء الرغوة
ض الدسرررمة تحرررت احمررروتحضرررر هرررذه الكحررروالت عرررادة مرررن هدرجرررة األ

ضرطط بوجررود النيكررل كوسرريط وذلررك إلشرربال الررروابط الزوجيررة فيهررا مررن وجهررة 
مجموعة الكربوكسيل من جهرة ثانيرة كمرا هرو واضرا مرن المعرادلتين  لوإلرجا

 . ليتينالتا

CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH  
 

H2  

CH3-(CH2)16-COOH  
 

H2   CH3-(CH2)16-CH2-OH 
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 : ( الجلسريدات الثالثية )مجموعة المواد الدسمة  - ثانياا  
 )إن أية مادة دسمة سواء أكانت تحوي روابط مشبعة أو غير مشبعة 

 . تصلا كمادة مضادة للرغوة(   يتاً أي شحمًا أو ز 
يرغي بوجود الدسم ألن الدسم يعمل  فمن المعروف أن الصابون ال

ومن المعروف أن المادة الدسمة هي إستيرات , على إطفاء رغوة الصابون 
 :الجلسرين ض الدسمة مع احماأل

                        CH2 - OH        RCOO - CH2 

                        I                                 I 

3R - COOH + CH - OH   =   RCOO - CH  + 3H2O 
                        I                      I 
                       CH2 - OH        RCOO - CH2 

 حمض دسم     مادة دسمة           جليسرين              

 . مشبع أو غير مشبع جذر برافينني Rحيث 
 : األحادية تالجليسيريدامجموعة  - ثالثاا 

رين مع حمض يوهي تنتج من أسترة وظيفة كحولية واحدة من الجلس
 : دهني كما هو واضا من التفاعل التالي

                  CH2 - OH                              RCOO-CH2 

                  I                                          I 

RCOOH + CH - OH  H2O     +          CH - OH 

                   I                                          I 
                  CH2 - OH                             CH2 - OH 

األحادية أقوى بإطفاء الرغوة من  تالجليسيريداومجموعة 
 .الثالثية  تسيريداالجلي

 : رافينات المستقيمةبمجموعة ال - رابعاا 
أو الصلبة (  كزيت البرافين )تمتاز البرافينات المستقيمة السائلة منها 

، وعّم انتشارها كثيرًا  بخاصيتها الجيدة إلطفاء الرغوة(  كشمع البرافين )
الس لرخص ثمنها بالمقارنة مع المجموعات األخرى وخاصة إذا كان المو 

 . الناتج سوف يبال للتصدير
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 أما إذا كان الموالس سوف يستعمل إلنتاج خميرة الخبز فيفضل أن ال
تستعمل هذه المجموعة إلطفاء الرغوة ألن البرافينات كما هو معلوم لها 

 . خاصية سامة للخميرة
 : مجموعة الزيوت أو الشحوم السليكونية - خامساا 

كمادة جيدة إلطفاء  األخيرة استعملت هذه المجموعة في السنوات
يفضل استعمالها في حالة كون الموالس سوف يستعمل  الرغوة إال أنه ال

 . إلنتاج خميرة الخبز مثلها بذلك كمثل مجموعة البرافينات
 : مجموعة الزيوت المسلفنة األمونيومية - سادساا 

هذه المجموعة تعتبر من أفضل أنوال األنتي فوم ألنها تستحلب 
فتساعد على إطفاء الرغوة بسرعة وبشكل أفضل من جهة كما أن بالماء 

الخميرة تتطذى عليها حين بقائها في الموالس بشكل جيد وتحضر هذه 
المجموعة عادة من سلفنة الزيوت النباتية أو الحيوانية بحمض الكبريت ثم 

 :معادلة الناتج بمحلول ماءات األمونيوم 
C = C   

H HSO. 4
    CH -  C    

NH OH4
       CH     -    C 

                                    I                                            I 
                                     H.SO4                            NH4 .SO4 

 :  المجموعات المختلطة - سابعاا 
ركات تنتج أنواعًا من األنتي فوم عبارة عن مزيج من هناك بعض ش

 . مجموعتين أو أكثر من المجموعات السابقة بتراكيز ونسب مختلفة
كما يمكن أن نجد أنواعًا من األنتي فوم ممددة بمحلول مناسب وذلك 
لترخيص ثمنها على أاّل يكون للسائل الممدد أي أثر إيجابي على تكوين 

 . الرغوة
 : مالحظة     

أن الموالس في القطر العربي السوري يستعمل بكامله  باعتبارو  
محليًا إلنتاج الكحول أو خميرة الخبز ولذلك يمكن أن نرتب تسلسل جودة 

 : األنتي فوم على النحو التالي
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 . مجموعة الزيوت المسلفنة بالدرجة األولى – 1
 . األحادية تالجليسيريدامجموعة  - 2
 . الدسمة العاليةمجموعة الكحوالت  – 3
 . سيريدات الثالثيةيمجموعة الجل - 4

 : ونستبعد في التصنيع استعمال
 . مجموعة الزيوت والشحوم السليكونية - 5
 . مجموعة البرافينات - 6

ولذا جاء في دفتر المواصفات الفنية للمواد الكيميائية والمساعدة 
بالتعاون مع المدراء  رالعامة للسك بالمؤسسة ةالموضول من قبل الدائرة الفني

 : يلي السكر التابعة للمؤسسة حول مادة األنتي فوم ما صانعلم
 . خاص لصناعة السكر من الشمندر السكري - 1
 . غذائي خال من المواد والمعادن السامة - 2
 . سائل زيتي القوام يشكل مع الماء مستحلب - 3
 . خال من الزيوت المعدنية والبترولية والسليكونية - 4
 . فترة صالحيته لالستخدام غير محددة - 5
 . كغ 121-111معبأ ببراميل بالستيكية وزن  - 6

 الطريقة المخبرية لفحص مضادات الرغوة
نظرًا لتعدد أنوال المواد المضادة للرغوة واختالفها بالتركيب والتركيز 

 : لذا كان البد من الضروري تطوير جهاز مخبري يقوم
 .بين األنوال المختلفة للمواد المضادة للرغوة من جهةبإجراء مقارنة  - آ

 . كما يعطي الصنف الذي تتبع له المادة تحت االختبار من جهة ثانية - ب
ألنه من المعروف أن المواد المضادة للرغوة تصنف إلى ثالثة 

 : أصناف حسب سلوكيتها إلطفاء الرغوة
 يلبررث إال نرره ال، ولك منهررا مررا هررو سررريع المفعررول إلطفرراء الرغرروة - 1

 . أن يفقد فعاليته وتعود الرغوة للتشكل بعد فترة وجيزة من الزمن
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ومنهررا مررا هررو بطرريء المفعررول ولكنرره يحررافظ علررى إطفرراء الرغرروة  - 2
 . لفترة أطول
ومنها مرا هرو سرريع المفعرول إلطفراء الرغروة ويحرافظ علرى إطفراء  - 3

 .للرغوة المثالية الرغوة لفترة طويلة وهذا ما ندعوه بالمادة المضادة
 وصف الجهاز

زجاجية طويلة ومدرجة قاعدتها السفلى  أسطوانةيتألف الجهاز من 
 . مطلقة ومتصلة عن طريق فتحة سفلية بمضخة سنترفيوج كهربائية

السائل الرغوي الموضول في  بامتصاصحيث تقوم المضخة 
 وعن طريق فتحة علوية مباشرة أ األسطوانةوضخه إلى أعلى  األسطوانة

ويمكن تسخين المحلول إذا لزم األمر وذلك عن طريق , جانبية علوية 
 .سخان كهربائي غير مباشر أو حمام مائي 

  طريقة العمل
الزجاجية المدرجة كمية محددة ومعينة  األسطوانةيوضع في   - 1

من محلول السكر الخام أو الميالس أو ما شابه ذلك والذي ندعوه بالسائل 
 . الرغوي
ل المضخة والتي تقوم بمص السائل الرغوي من الفتحة نشط - 2

السفلى لالسطوانة وتعيده إليها عن طريق الفتحة العليا فتشكل بذلك بعد فترة 
 . زمنية طبقة رغوية ثابتة ومستقرة والذي يعتبر ارتفاعها أساسًا للمقارنة

إذا لزم األمر يمكن تسخين المحلول عن طريق السخان  - 3
ءة درجة حرارة السائل الرغوي بميزان الحرارة الذي يوضع الكهربائي وقرا

 . على الخط الجانبي ضمن االسطوانة نفسها أو
تحضر محاليل ممددة وبتراكيز مختلفة ومعروفة للمواد المضادة  - 4

شريطة أن تكون المادة الممددة ليس لها أي تأثير  االختبارللرغوة تحت 
 . سلبي أو إيجابي على الرغوة
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خذ في سحاسة دقيقة جدًا مقدارًا معينًا من المحلول الممدد يؤ  - 5
للمادة المضادة للرغوة وينقط بالتدريج فوق الرغوة ويقارن المحلول المستهلك 

 .إلطفاء الرغوة
 . نكرر نفس الخطوات السابقة لألنوال المختلفة من األنتي فوم - 6
يث يمثل يتم تسجيل النتائج على مخططات بيانية للمقارنة بح - 7

، بينما يمثل المحور األفقي إما  الرغوة ارتفالالمحور العمودي للمخطط 
ما كمية المادة للرغوة المضادة الزمن ما درجات الحرارة  ، وا   . ، وا 

ولكي تكون مقارنة األنوال المتعددة لألنتي فوم صحيحة وعادلة         
احد وتحت ظروف أمكن تطوير الجهاز السابق ليقوم بمقارنة آنية وبوقت و 

 .لكامل أنوال األنتي فوم تحت التجربة 
من (  3سم 511 )حيث يتألف الجهاز من أسطوانات زجاجية مدرجة 

 . نول وحجم وشكل واحد عددها بقدر العينات
من محلول (  3سم211 )نضع في كل أسطوانة كمية واحدة ومعينة 

 10 %ول والمتخّمر من يوم سابق أو محل(  10 %بتركيز  )الميالس 
ونطمر في كل أسطوانة أنبوبًا صطيرًا يتصل في  , متخمر للسكر الخام

منتظم في محلول الميالس أو السكر  لنهايته بموزل للهواء يتقرقر بشك
سطوانة ويرتفع مستوى الرغوة في كل أالخام فنالحظ تشكل الرغوة في كل 

ذ نجعل كل عندئ. يزيد عنه تدريجيًا حتى يصل إلى مستو ثابت ال أسطوانة
سطوانة كميات متدرجة أخاصة بعينة من األنتي فوم ونضيف لكل  أسطوانة

طفىء الرغوة ونقارن بين الكميات نمن األنتي فوم الخاص بها حتى ت
 . المضافة من األنتي فوم

نتي فوم نترك الهواء يستمر بعمله لمدة نصف ساعة بعد إضافة األ
ا أم عدم تشكلها ونقارن بين رتفاعهاونالحظ عودة تشكل الرغوة ومقدار 

 . األنوال المختلفة لألنتي فوم وبقاء تأثيرها أم زواله جزئيًا أم كلياً 
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: ا لمقارنة األصناف المتعددة لألنتي فوم وتحديد درجات جودة مئوية لهو 
درجة لألنتي فوم الذي تكون كميته الالزمة إلطفاء الرغوة تمامًا  51يعطى 

 .  أقل ما يمكن
تعود للمحلول  درجة لألنتي فوم الذي يجعل الرغوة ال 35 و يعطى

 .  بعد إضافته إليه بنصف ساعة
متزج بالماء وذلك يستحلب أو الذي يدرجة لألنتي فوم  15 و يعطى

قل تاألنتي فوم يسهل تمديده بالماء حين استعماله لهذا النول من ألن 
طف اء الرغوة أثناء كميات استهالكه من جهة كما يساعد على نمو الخميرة وا 

 . استعمال الميالس في صناعات التخمر
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 الدكستران   تقدير
 في المواد األولية لتصنيع السكر

-  الشوندر والقصب -
يعرف الدكستران في هذه الطريقة كمادة متعددة السكريات مترسبة من 

  %05محلول النشاء والبروتين الخالي من السكروز بواسطة ايتانول 
 الكواشف - 1

 . حجم/وزن %0محلول كلور الباريوم  - 1
 . حجم/وزن %15الخل  ثالث كلور حمض - 2
 . كحول مطلق - 3
 .حجم /وزن  %05 محلول سكروز خاص للتحليل - 4
 . ، مغسول بالحمض ( كيزلكور )تراب دياتومي كمساعد للتشريح  - 0
 . ( ل 125 ترماميل )أنزيم  ألفا أميالز ثابت حراريًا  - 6
 OH ) مزيج من مبادل شاردي أنيوني 05 / 05 – 7

 
 أمبرليت أصفر (

 H )ومبادل شاردي كاتيوني  40IRمجفف نوع 
 

أمبرليت أسود مجفف  (
 . 125IRنوع 

هذه المبادالت تورد عادة رطبة ويجب أن تغسل بضعف وزنها من 
، ليس ألكثر من  الماء المقطر ثم تجفف وتغسل لمدة قصيرة باألستون

 ويزال المذيب مباشرة بالتفريغ أو بالهواء المجفف بعد كبس . دقيقتين
، أو يجفف بالفرن عند درجة حرارة منخفضة  المبادل بين ورقتي ترشيح

35تقريبًا من 
 . مئوية ْ  

 .2555يحضر من دكستران ( ملل /مغ  2) محلول دكستران قياسي - 8
غ من الدكستران في فرن  2حدد محتوى رطوبة الدكستران بوضع  

غير المجفف زن كمية من الدكستران .  ساعات/  3 / م لمدة 150حرارته   
اغسل داخل حوجلة سعة .  غ من دكستران خال من الماء 0.2الذي يحوي 
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مل بماء مقطر، أذب الدكستران بتحريك الحوجلة بشكل دوامة، أكمل  155
هذا  )لى العالمة بماء مقطر، ثم أغلق الحوجلة بسدادة واحفظها تحت تبريدإ

 . ( المحلول يحفظ لمدة أسبوع
 األجهزة - 2

أو أي مقياس كهرضوئي بسيط   (سبكتروفوتوميتر )الطيف مقياس  - 1
 720قادر على قياس أو امتصاص عدسة ترشيح لونها أحمر غامق ب 

nm كحد أقصى . 
 . ساعة توقيت - 2
 . جهاز بريكس مزود بميزان حرارة - 3

 تحضير المنحني القياسي - 3
وطيرررة فررري حررروجالت مخر  المرررذكورة فيمرررا بعررردحضرررر المحاليرررل القياسرررية  - 1

 . ملل 05الشكل سعة الواحدة 
ملررل مررن الكحررول المطلررق برربطء مررن سررحاحة إلررى الحوجلررة  15أضررف  - 2

 . األولى مع تحريكها برفق بشكل دوامة أثناء إضافة الكحول
 . شغل ساعة التوقيت مباشرة بعد اضافة الكحول - 3
 2ة وبنفس الطريقة يضاف االيتانول الرى العينرات الباقيرة بفواصرل زمنير - 4

 . دقيقة
 )       دقيقة بالضبط اقرأ الكثافة البصرية للضباب الخفيف  25بعد  - 0

مستخدمًا محلول حوجلة  nm 720في محاليل االختبار عند (  الرهج
 . المقارنة لضبط صفر الجهاز

ضافة إقبل  )ملل  /مع يجب تحضير رسم بياني قياسي للدكستران  - 6
 . nm 720تصاص عند مختلف درجات االم عند(  الكحول

يجب إعادة الرسم البياني القياسي عند كل تجربة جديدة يستعمل فيها  - 7
 . كمية جديدة من الكحول
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الطريقة التحليلية لتحديد الدكستران في عصير الخام للقصب والعصير -4
 . ( 1انظر الملحق  )المخلوط 

 . بريكس 0.5وسجل الى أقرب درجة  حدد بريكس العصير - 1
 .  ملل عصير 155ملل من ثالث كلور حمض الخل الى  25أضف  - 2
غ تراب دياتومي ورشح تحت فراغ خالل ورق ترشيح نوع  2أضف  - 3

What man  0/رقم/ . 
ملل في حوجالت  15قسم الرشاحة الى أربعة أقسام وكل قسم  - 4

 . ملل 05مخروطية سعة الواحدة 
            ة بضع نقاط منأضف الى إحدى الحوجالت بواسطة مصاص - 0

Ba Cl2  0 % ورج من أجل الترسيب . 
باثنتين من ( 14)إذا لم يحدث ترسب اترك العينة وتابع من  - 6

 . الحوجالت الثالث الباقية
ببطء حتى ترى أن أية  Ba Cl2، تابع إضافة  إذا حدث الترسب - 7
 . ضافة أخرى لن تسبب ترسبًا آخرإ
ضاف وأضف نفس الحجم الى القسم الثاني الم Ba Cl2الحظ حجم  - 8

 . (الحوجلة الثانية)من العصير 
اخلط بهدوء واسحب الحجم المضاف من كٍل من الحوجلتين بحيث  - 9

 . ملل 15يبقى بالضبط 
هذا في الحسابات (  التمديد )خذ بعين االعتبار عامل التخفيف  - 15

 . (األخيرة  )القادمة 
إحدى  إلىالمطلق ببطء من سحاحة  ملل من الكحول 15أضف  - 11

وحرك الحوجلة حركة دورانية أثناء إضافة  BaC l2العينتين الحاوية على 
 . ( محلول االختبار )الكحول 

 . شغل ساعة التوقيت بعد إضافة الكحول مباشرة - 12
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مل من الماء المقطر الى الحوجلة األخرى التي تحوي  15أضف  - 13
BaCl2  نةواخلط عينة للمقار . 

كما  BaCl2أضف كحواًل مطلقًا الى إحدى الحوجالت التي ال تحوي  - 14
 . ( محلول اختبار / ) 11 /هو موصوف في الخطوة 

ملل من الماء المقطر إلى الحوجلة الباقية والتي ال تحوي  15أضف  - 10
BaCl2 واخلط عينة للمقارنة . 

 /       ضرباب الخفيرفدقيقة بالضبط اقرأ الكثافة الضوئية لل 25بعد  - 16
مستخدمًا عينة المقارنة المقابلرة  nm 720في محاليل االختبار عند /  الرهج

 .لضبط صفر الجهاز
 حدد محتوى الدكستران للمحاليل المختبرة من منحني الدكستران القياسي -17
 . ( 013صفحة  )انظر الحسابات  - 18

 :  طريقة تحليلية لتقدير الدكستران في - 8
 )    ، الموالس والسكر الخام ،الطبخة ، اللشراب ير المصفىالعص 

 . ( 1انظر الملحق 
 .قس معامل االنكسار للمادة  - 1
درجة  0.5درجة بريكس تقريبًا وسجل الى أقرب  45مدد إلى  - 2

الحجم (  استخدم عصير مصفى غير ممدد )أجل الحسابات  بريكس من
 .ملل 05النهائي يجب أن يكون أكبر من 

 . ملل 155ملل من المحلول الى حوجلة سعة  05انقل  - 3
اغلرررررق الحوجلرررررة .  ل 125ملرررررل مرررررن أنرررررزيم ترماميرررررل  1أضرررررف  - 4

، وهز الحوجلة باسرتمرار أو  دقيقة 35درجة مئوية  70بسدادة واحفظها عند 
 . كل خمس دقائق

 : دقيقة أضف خليط المبادالت الشاردية كاآلتي 35 رفي نهاية ال - 0
 غرام  1            ، العصير المصفى      كر الخامالس    
 غرام  0، الشراب                                 الطبخ    
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 غرام 15الموالس                                           
 . دقيقة 35ورج لمدة 

واغسل المبادل  Mesh 155رشح خالل شبك الترشيح  - 6
، أكمل المحلول الىحجم  الغسالة إلى الرشاحةالشاردي بماء مقطر، اضف 

 . ملل بماء مقطر 155
 . % 15ملل من محلول ثالث كلور حمض الخل  1أضف  - 7
غرام تراب دياتومي خالل ورق  2رشح تحت فراغ بوجود  - 8
ملل من الرشاحة  10 إلى 15مستخدمًا / 0/رقم What man. ترشيح

 . األولى لغسل الحوجلة والقمع
ملل من الرشاحة إلى كٍل من حوجلتين مخروطيتين  15 أضف - 9

 . ملل 05جافتين سعة الواحدة 
ملل مرن المراء المقطرر وامرزج  15أضف إلى إحدى الحوجلتين  - 15
 .للمقارنة

ملل من كحول مطلق من سحاحة وببطء إلى  15أضف  - 11
يجب تحريك الحوجلة حركة دورانية بهدوء أثناء إضافة . الحوجلة األخرى

  . ( محلول اختبار )الكحول 
 . شّغل ساعة التوقيت بعد إضافة الكحول مباشرة - 12
 )دقيقة بالضبط اقرأ الكثافة الضوئية للضباب الخفيف  25بعد  - 13

مسرررتخدمًا عينرررة المقارنررررة  nm 720فررري المحلرررول المختبررررر عنرررد (  الررررهج
 .المقابلة لضبط صفر الجهاز

ل المختبر من منحني الدكسرتران حدد محتوى الدكستران للمحلو  - 14
 القياسي 
 . أدناه انظر الحسابات  - 10

 الحسابات - 6
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 أساسفي معظم الحاالت يعبر عن الدكستران بالجزء بالمليون على 
 : البريكس وتطبق من اجل ذلك المعادلة التالية

 
                            10

 ملغ دكستران في ملل من العينة×  6
 ــــــــــــــــــــــــــ=    ون دكستران جزء بالملي

 حجم العينة عند البداية                                 
                                     بريكس العينة عند البداية× ــــــــــ×   1000                   

 حجم العينة                                   
 : مثال    

اختبرررت عينررة مررن المرروالس وفقررا للطريقررة السررابق ذكرهررا لمعرفررة تركيررز 
مررغ  0.28الدكسررتران وبررالقراءة مررن المنحنرري القياسرري تبررين أن العينررة تحترروي 

 ملل /دكستران 
 ملل / ملغ 0.28ملغ دكستران في العينة              
 ملل  05حجم العينة عند البداية              

ملل ثالث  15+ملل ماء  05+ملل عينة  05 ) حجم العينة الممددة
 .                        ملل 115( =  كلور حمض  الخل

 45 :بريكس العينة عند البداية 
 

                                          10
6 ×0225  

    1480          = ــــــــ       =  ديكستران      جزء بالمليون
80                                      

                          40  ×ـــــــ    × 1000                
                          110                                   
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 1الملحق رقم 
 : تحديد الدكستران في العصير المخلوط - ً   اوال
واسطة اللوكونوستوك على منذ تشكل الدكستران ب: حفظ العصير - 11

عصير القصب يجب أن نولي اهتمامًا لعملية منع تكاثر الكائنات الحية في 
 :  وهذا يمكن أن يحقق بإحدى الطرق التالية.  العصير بعد أخذ العينة

 . أضف ثالث كلور حمض الخل مباشرة الى العصير بعد أخذ العينة - 1
اشرة بعد ذوبانه وال تسخن جمد العصير مباشرة في ثالجة، وحلل مب - 2

 . درجة مئوية 60فوق 
ملل من محلول كحولي  0.1أضف كلور الزئبق كمادة حافظة بمعدل  - 3

درجة  4ملل عصير واحفظ في ثالجة عند درجة حرارة  155له مشبع لكل 
 . مئوية

 : زالة المواد غير المرغوب فيها من العصير الخامإ - 21
 : األمالح – أ
لسيوم واألمالح الالعضوية األخرى غير مرغوب فيها كبريتات الكا 

مع الدكستران ألنها تسبب ادمصاصًا للضوء وتعطي خطًأ في النتائج مهما 
كانت نسبتها ولذلك يجب إزالتها عن طريق المعالجة بكلور الباريوم كما 

 . وصف في الطريقة
 : النشاء – ب
د فيه بشكل يجب أال يسخن العصير حتى ال يذوب النشاء المتواج 

 . حبيبي، ويزال النشاء الحبيبي بواسطة الترشيح عادة
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،  ، الطبخة ، الشراب تحديد الدكستران في العصير المصفى - ثانيا       
 : والسكر الخام, الموالس 
درجة  إلىتسخن هذه المواد خالل إنتاجها :  طريقة التحليل - 1

ء بشكل قابل للذوبان وتنحل مئوية وبالتالي يكون معظم النشا 75أعلى من 
 . بسهولة بواسطة التحاليل األنزيمية

 
 : نقاط يجب مالحظتها - ثالثا  
اّل أن يعامل بحذر ويجب أإن ثالث كلور حمض الخل يجب  - 1

 . يمتص بواسطة الفم
دقيقة على إضافة  25يجب إضافة الكحول بعد مرور أقل من  - 2

 . كاشف ثالث كلور حمض الخل
يضاف الكحول ببطء مع تحريك العصير حركة  يجب أن - 3

ذا  %05دورانية ثابتة لمنع تشكل فجوات يتجاوز فيها تركيز الكحول  وا 
سيظهر احتمال ترسب المواد األخرى غير  %05تجاوز تركيز الكحول 

 . الدكستران
عند االنتهاء من إضافة الكحول يجب خلط محتويات الوعاء  - 4

بقوة يمكن أن يسبب تجمع الضباب ( حريكهت)بتحريكها بلطف إذ أن رجه 
 . الخفيف للدكستران

إن كثافة الضباب الخفيف تتغير مع الوقت لذلك من المهم إبقاء  - 0
 . فترة ثابتة بين تشكل الضباب الخفيف وقراءة الكثافة

افحص بنظرك بعد القراءة مباشرة محتويات حوض محلول  - 6
 . االختبار من حيث تلبدها

 . ، يجب إعادة التحليل الضباب الخفيففإذا تلبد 
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  SMRI تقدير النشاء بطريقة 

 : الكواشف -1
 . كحول ايتيلي -
 . تراب دياتومي كمساعد في الترشيح -
 . نظامي 2محلول حمض الخل  -
- M / 655  ليتر / غ 0.3557محلول يودات البوتاسيوم . 
 . محضر حديثاً   %15محلول يود البوتاسيوم  -
 . محضر بتمديد كحول مطلق بالماء  %85 كحول -
 . B.D.Hنشاء بطاطا نقي  -
 . PH  = 3،  حجم/وزن  %45محلول كلور الكالسيوم  -
 . سكروز نقي-

من (  غ 055 × 16في قوارير  )غ  8555، خذ  ليتراً  25لتحضير 
CaCl2.2H2O اضبط الر .  غ ماء 16465 وPH  3إلى  5.2  بواسطة

 . حمض الخل
 : ير المنحني القياسيتحض - 2

درجة مئوية  150غ تقريبًا عند 1تحدد رطوبة النشاء بواسطة تجفيف 
في فرن يسحب الهواء ميكانيكيا لمدة ساعة ونصف، يحضر محلول قياسي 

ملل من الماء في بيشر  15ملغ من نشاء البطاطا إلى حوالي  055بإضافة 
من ماء غاٍل  ملل 355صغير مع التحريك ثم إضافة هذه الكمية الى 

ونستمر بالغليان لمدة دقيقة، بعد التبريد ننقل كمية المحلول إلى حوجلة سعة 
 . ملل ونكمل بالماء حتى بلوغ العالمة 055

 . ملغ من النشاء 1ملل من هذا المحلول يحوي  1
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 . ملل 205توضع كل من المحاليل التالية في بيشر سعة 
 
 

غ من سكر  بيشر
 مكرر

ملل من 
 الماء 

ل من مل
 النشاء 

تركيز النشاء النهائي 
 عند توضح اللون

 مل 80 /مغ   0 0 30 28 1
 ملل 80 /مغ  028  8 28 28 2
 ملل  80 /مع    1 10 20 28 3
 ملل 80 /  مغ128 18 18 28 4
 ملل 80 /مع    2 20 10 28 8
 ملل 80/مغ  .228  28 8 28 6
 

ة مدرجة إلى داخل كل كميات محاليل النشاء يجب أن تمتص بماص
 .األمر إلذابة السكروز إذا تطلب  يمكن أن تطبق حرارة معتدلة. البياشر

غ  2ملل من كحول مطلق و 155عندما يذوب السكر تمامًا أضف 
، غط بزجاجة ساعة واترك المزيج لمدة ساعة  ، حرك من التراب الدياتومي

 5.5دمًا رشح تحت ضغط في قمع بوخنر مستخ. عند درجة حرارة الغرفة
غ تراب  2مجهز ب /  0 /رقم  Whatmanنوع سم ورق الترشيح من

 . دياتومي
،  ملل 205، وانقله إلى بيشر سعة   %85اغسل الراسب بكحول 

 . ملل من محلول كلور الكالسيوم 45ارم ورقة الترشيح وأضف 
 10لمدة (  على نار معتدلة )غط بواسطة زجاجة ساعة واغل بهدوء 

 ملل 155، بّرد ثم انقل الكمية إلى حوجلة معايرة سعة  النشاءدقيقة إلذابة 
ملل من الماء للتصحيح من  1.7، بعد إتمام الحجم بالماء أضف أيضًا 
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، اإلجمالية ، رشح المحتويات  ، امزج بشكل تام أجل حجم التراب الدياتومي
 . ملل األولى من الرشاحة 45الر  األقلعلى  أهمل

من الرشاحة المتبقية وضعها داخل  ملل 15اسحب بالمصاصة 
نظامي  2ملل من محلول حمض الخل  2.5ملل وأضف  05حوجلة سعة 

ملل من محلول يودات البوتاسيوم  0و %15ملل من يود البوتاسيوم  0.5و 
M /655 قس الكثافات  أكمل الحجم بالماء وامزج المحتويات بشكل تام ،

في  nm 600للمحاليل عند (  المقاومات النسبية لسير الضوء )الضوئية 
 . سم 1خلية 

يجب أن تكون هناك فترة تأخير ثابتة بين زمن إضافة اليودات وقراءة 
ارسم منحنيًا بيانيًا بتسجيل الكثافات الضوئية المقابلة .  الكثافات البصرية

 . ملل 05ملغ من النشاء لكل 
دة ينصح بالتحقيق من المنحني القياسي مع كل كمية جدي:  مالحظة
 . CaCl2من محلول 

 : طريقة من أجل السكر الخام - 3 
الخام  من السكر(  يسمح زيادة بمقدار رقمين عشريين )غ  20زن 

عندما يذوب . ملل ماًء ساخنًا  35أذب بر  -ملل 205داخل حوجلة سعة 
غ تراب  2ملل من كحول مطلق و  155السكر بشكل كامل أضف 

 . اله دياتومي ، واتمم كما هو موصوف أع
  : العينة المقارنة

ملل  05ملل أخرى من الرشاحة النهائية بماء مقطر حتى  15تمدد 
 .نظامي  2ملل من محلول حمض الخل  2.5بعد إضافة 

 :كاشف المقارنة 
ملل  15نظامي حوالي  2ملل من محلول حمض الخل 2.5 أضف 

 %م ملل من يود البوتاسيو  0.5ملل وكذلك  05من الماء في حوجلة سعة 

ملل من محلول يودات البوتاسيوم ،  أتمم الى العالمة بالماء ،  0و   10
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سم خذ القراءة ، وقارنها ( 1)امزج المحتويات بشكل كامل ثم استخدم خلية 
 .  بالماء

 
 
 
 

 :حساب النتائج 
اطرح قراءات العينة من قراءة المحلول ، اقرأ  كمية النشاء برالر ملغ 

 .سي من الرسم البياني القيا
15× ملغ نشاء = النشاء بالجزء بالمليون 

4 /
W

     

 . ملل 205وزن العينة في البيشر سعة =  Wحيث 
 

 : طريقة من أجل العصير المخلوط - 4 
، (وحتى رقمين عشريين من العصير)غ  20رج جيدًا وقس بسرعة 

غ  2ملل من كحول مطلق و 155ملل وأضف  205انقل إلى بيشر سعة 
سم ورق  5.5رشح خالل . مي ثم حرك واترك لمدة ساعةمن تراب دياتو 
غ تراب دياتومي  2مجهز مسبقا  ب / 0/رقم  What manترشيح من نوع 

إن الكحول المطلق يذيب . ثم اتبع بكحول مطلق% 85، اغسل بكحول 
الشمع الشبه مترسب الذي فيما لو لم يزل سوف تنتج عنه غالبًا محاليل 

 .عكرة عندما يظّهر اللون
ملل وارم ورقة الترشيح،  205انقل كعكعة الترشيح إلى بيشر سعة 

التحليل كما هو الحال من  وأتتممملل من محلول كلور الكالسيوم  45أضف 
 .  أجل السكر الخام

 
 : طريقة للموالس -8
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 205من الموالس داخل بيشر سعة (  وحتىرقمين عشريين )غ  0زن 
غ    2 ن كحول صرف وملل م 115ملل ماء، أضف  35ملل وأذب ب
 .   تمم كما هو موصوف في طريقة العصير المخلوطأ،  تراب دياتومي
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 اإلنزيمات لتحسين جودة استخدام
 السكر الخام ومردوده

 الدانمركية تحت ذلك العنوان   NOVOعن النشرة الصادرة عن شركة 
Application of Enzymes to improve 

the quality and yield of raw sugar 
إلىىع دٍىىري  لمىىك لىىا مفىى  ذكىىبي  ىىلا مىىسفل اىىم    ىى بل  ل ىىفل  ل ىىبا :  تقدددي 

 لىسلي فىب   اى بك ماىبكر تفلمىل  ل ىفل .  ة   لمتىرك   لوى رة ل ىبل   لوى ر
ما ث   ر مًب دى   ل ىفل  ل ىبا  ل ىبل   لوى رةف  مل بى    اى    ل ىفل  ل ىبا 

ف فمىىىىب فىىىىبك   مت قبىىىىم   ىىىى   اىىىى      ت ممىىىىل  ىىىى  دم مىىىىب    لمتىىىىرك   لوىىىى رة
 تفك ل ومىىىب  اكتىىىبج اكتىىىبج  ىىىفل  اىىىمد مىىى   ىىىفل  ىىىبا متىىىرك   لوىىى رة لمىىىب 

 .ه  ل م مب  م  تفبلمف إبب مةف لم  ر فمممبئمة  م بدرةتتط اه ذس
 لفىىى   ىىى  ذىىىسه  أمىىىبا   ىىىر  اىىىا   وىىى رة  ل ىىىفل  ل ىىىبا س   م مىىىب  
  ب ىى   ىى  ت رمىىر   ىى بل  ل ىىفل  ل ىىباف اىى   ىى  ت رمىىر إمفبكمىىة ام ىىه  ا  ف 
  اىىاه ذكىىبي  ىىبلا  ىى    ىى بل  ل ىىفل  ل ىىبا   ىىك و رتىىه  ك دمتىىهف  كبىىلً  

   ل فل   بىطل ل فثمىل مى   لىر   إلىع تفلمىل  ىفل  ىبا لألزمب   ل بلممة  
ف  توٍىى   أكبىىبل لت ممىىل طىلا تفلمىىل  ل ىىفل  ل ىىبا  تط ملذىىب  متىرك   لوىى رة

 . سلي ل  ا   د ع ملر ر ملتقر م   فل  با مترك   لو رة
 جودة السكر الخا  -2

 .ممفى  ت مىم   ت رمىر رلوىة  ل ىفل  ل ىبا اطىلا  لت بلمى   لمت ىررة  لم ل  ىىة 
  :  ذكبي درة د  م  تر      ت رمل و رة  ل فل  ل ّ  م   ذمٍب

    ت طبك  -آ
ف  دم مىىًب   ذىى    ىىر  ل   مىى   أ ب ىىمة  ىى  ت ىىرمل وىى رة  ل ىىفل  ل ىىبا

ف مىىىب فىىىب     ىىىت طبك ملتق ىىىًبف رّ  سلىىىي د ىىىع وىىى رة  ل ىىىفل  ل ىىىبا مىىى  وٍىىىة 
 .  ّ  ملر ر  ل فل  أامد   مف   ملتق ًب  مببً   د ع
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 لط اة ل - ك
ف  فّ مىىىىب  ك اة  للط اة دبم  ذبا  مبًب دكىر ت ىرمل رلوىة  ل ىفل  ل ىبا

ك ىىاة  للط اىىة   م ىىة فبكىى  رلوىىة وىى رة  ل ىىفل  ل ىىبا ملتق ىىةف فمىىب  ّ   فبكىىىى 
 .  ل فل  ل با    ذسه  ل بلة   مف   دلبة ل توّا    لتفت 

ل  ىفل  لس   شتلط   لم  اىقب   ألمبكمىة      مزمىر م تى ر  للط اىة 
 ت   رلوة و رة  ل فل  ل ىبا س   للط اىة  ل بلمىة فّ مىب .   %5.1 ل با د  

 . ز ر   تلة ت زمكه  سلي لتوّا ه  تفت ه  كم   لافتلمب  مه
 : لّلمبر  - ج

مىى   لبىىل ل  وىىرً  ت ىىرمل  للمىىبر دكىىر ت ىىرمل رلوىىة وىى رة  ل ىىفل  ل ىىبا 
 أامد م   ل فل  ل ىباف  أّ  ك اة  للمبر ت  ك ر لً  فاملً     ملر ر  ل فل

 غل ا م   ل فل م   لتا ى ل 1غل ا م   للمبر ممكر  فثل م   5 مث  ّ  ف  
. 

 : Invert Sugar ل فل  لمت ّ    - ر
مىى   لم  ىىى ا  ّ   وىىى ر  ل ىىفل  لم ىىىّ   مىىىوثل  ىى امًب د ىىىع وىىى رة  ل ىىىفل 

 :  ل با اطلم تم 
وٍىىىىىىبز مىىىىىىتا  ل وىىىىىى   إلىىىىىىع  ف لىىىىىىسلي   تىىىىىىعثمله د ىىىىىىع    ىىىىىىت طبك - 5

 .    ت طبك لت رمل  ل فل ز دكر  لتقبع ك اة  ل فل  لم ّ  
ف  ف ّمىب ز ر  ك ىاة  ل ىفل  تعثمله د ىع  لتا ى لف  ابلتىبل   لمىلر ر  - 2

 ل ىىىر سذىىىىك .   لم ىىىّ   ك اىىى  وىىى رة  ل ىىىفل  ل ىىىىبا  ك ىىى  ابلتىىىبل   لمىىىلر ر
ر ر  لتفك ل وم   مس ذك شىّتع ابلك ىاة لتىعثمل ك ىاة  ل ىفل  لم ى   د ىع  لمىل 

غىىىل ا مىىى   ل ىىىفل ز دىىى   51 - 1غىىىل ا  ىىىفل م ىىىّ   ممكىىىر  5 مىىىث  ّ  فىىى  
 5.1   ف  لسلي  إّ   لك اة  ل بمع  لم م ح اٍب ل  فل  لم ّ   ذى    لتا  ل

 ل ىىّ   لم برلىىة  لتبلمىىة ذىى   لمت ىىبلف د مٍىىب لت ىىرمل ك ىىاة مىىلر ر  ل ىىفل .  %
 :  أامد م   ل فل  ل با

 (% السكر المحّول×  7+  % الرماد×   5 ) -  %اإلستقطاب=  %المردود
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 : Raffinose (  لل  مك ز ) ل فلمب   ل مب مة  - ذى
 لىىسلي     ىت طبكإ   وى ر  لل  مكى ز  ى   ل ىفل  ل ىىبا مزمىر مى  رلوىة 

ف  مىزر ر اىسلي  ى ل  ل ىفل  ل ىىبا ر    تفى   ك ىاة  ل ىفل ز  فاىل مى   ل   ىىر
 . زمبرة     لملر ر

 : فلمة   ل فلمب   ل بلمة لم  ر  ل ب مة  لال  -  
 مىىى   ذمٍىىىب تىىىعثملً   ىىى امًب د ىىىع وىىى رة  ل ىىىفل  ل ىىىبا ذىىى   لتقىىىبع ك اىىىىىىة 

ف أكىه ف مىب ز ر  ذىسه  لك ىاة  ك قىد م ىر   لتاىقمة  ى     لرف ىتل    لكشب 
ف ممب مت اك دكه  ك قبد      لملش ب   م ر  تا  ل  ل فل  ممب ا ر سلي

 .     لملر ر لطب ة  لتاكم مة  لم ممة   ك قبد 
لىىسلي  بمىى   ل  مىىب   لمت ىىرة ا بىىر م  اىىقب   مب ىىمة  طكمىىة ل  ىىفل 

 ت ىى  ذىىس  .   ل ىىبا  بىى    مٍىىب  ىىرً   ركىىع م اىى ً  لم ىىر   لتاىىقمة   لتلشىىمه
 .  لل ا متا   ا ما غ مب متكب ك مر ترك  و رة  ل فل  ل با

ف  ل  ىرذب لا تول  ى   ل ىباا دم مىة ت  مى  مقىلرة لم ل ىة ك ىاة  لكشىب       
ف اىىى  فىىىب  مٍىىىا ماىىىبكر تفلمىىىل   ك ىىىاة  لرف ىىىتل   ل  ىىىرذب  ىىى   ل ىىىفل  ل ىىىبا

"  بدول  سدكاريد " ل فل موم ع  لك اتم   فب  ملمز لٍس   لمومى ع اك ىاة  لىى 
 .    ابلش  ئك  لت  تتعثل اباكزممب 

 لف   لم ا  ااه م   لبل ل  ت  م   ل فل  ل با اشف  ل تمك     
 ىىت لر د ىىع  ىىري  ىى    لم ل ىىة ك ىىاة فىى  مىى   لمىىلفام  ماىىبكر  لماىىّرل   لم

  بمىىى   لمىىى ا ماىىىبكر إكتىىىبج  ل ىىىفل  ل ىىىبا  ىىى    ىىىتل لمب  وكىىى ك  . د ىىىع  ىىىرة
تزمىىىر ك ىىىاة    لم مىىىب ا بىىىر م  اىىىقب  ل  ىىىفل  ل ىىىبا  لماىىىّرل ت بىىى  اىىىع   

 . وز ً      لم م   515 لكشب   مه د  
 : التخلص من النشاء - 3

دامل  اك  ل فل اك ك م ت قة  سلي تا ًب م ور  لكشب  طام مًب    
 دكىىرمب م وىىر  لكشىىب  افممىىب  فامىىلة  ىىإّ  .  لك دمىىة  اىىك  ل ىىفل  طىىلا كمىىّ ه

 ل ىىىىّ    لىىىىع ذىىىىسه . سلىىىىي مىىىىور  إلىىىىع اىىىى  اب  دىىىىرة  ثكىىىىب  دم مىىىىب   لتفلمىىىىل
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ابابىب ة إلىع  لتا ى ل .  لا  اب    ذّمٍىب  ك قىبد م ىر   لتاىقمة   لتلشىمه
 .لر  لت  تكشع  ثكب  م بلوة  ل املف   لمشبف   أ   لب مف

 ل ر  بم      ل ك     أ ملة توبلك درمرة ل ىت    مى   لكشىب   ى  
شىىل ك  اىىك  ل ىىفل  سلىىي ات  م ىىه إلىىع  ىىفلمب  ا ىىمطة ا   ىىطة  اكزممىىب  

 مىى   لم  ىى ا  ّ  إكىىزما  أمىىمالز  لافتمىىل  "  األمددي   " لتىى  مىى   ذمٍىىب إكىىزما 
 .  ل فل إلع وبكك إكزممب  درمرة   لرم و ر طام مًب    دامل  اك 

إّ   ّ    دتمبر د ع  أمىمالز  لطام ى  مىور  إلىع مشىبف    ىلر أّكىه 
مئ مىىىىة   مفىىىى    لكشىىىىب  مو تكىىىىًب  ابلتىىىىبل    م بىىىىر لتىىىىعثمل  05ر    لرلوىىىىة 

  ىى ا  لرلوىىة  لمث ىىع لكشىىبط إكىىزما  أمىىمالز   مىىث مفىى    لكشىىب  .   أمىىمالز
ف مفىى   دكىىرذب مو تكىىب  لبىىلف  ىى  ذىىسه  ل بلىىة مٍمئىىًب لت  ىى   ل ىىفل ز إلىىع  ًً

ف  لم وىىىى ر  مبىىىىًب ااىىىى لة طام مىىىىة  ىىىى    ىىىىفل م ىىىىّ   اتىىىىعثمل إكىىىىزما  أكقلتىىىىبز
 .  ل امل إلع وبكك إكزما  أممالز

 ل ىىر امكىى   لتوىىبلك  ل رمىىرة  لتىى   ىىبا اٍىىب فثمىىل مىى   لاىىب ثم   ّ  ذكىىبي 
دكىر ت ىزم  داىمل  كتموة لت     ل ىفل  % 5.50بمبدًب ابل فل ز م بر  

مئ مىىىة ف  ت ت ىىىف ك ىىىاة ذىىىس   03ر ىىىبئا دكىىىر  لرلوىىىة  55 اىىىك  ل ىىىفل مىىىرة 
ف  مىى    ىى  ل  ىى   ىىال   لم  ىىا اىىب تالف ك ىىاة   لبىىمبع مىى  ا ىىر إلىىع ا ىىر

 .  أكقلتبز    دامل  اك  ل فل
 تا ًب لاكب   ل ى ل  ل ىبل  ل  ىفل ز  ىإّ  ذىس   لبىمبع مف ىف فثمىلً   ممىب 

   لطام مىىة  لم وىى رة  ىى  داىىمل  اىىك  ل ىىفل مىى  لىى  كشىىطكب فىى   اكزممىىب
 .  أممالز   أكقلتبز

 بىىىف إلىىىع سلىىىي  ّ  كبىىىبا  لم بلوىىىة اباكزممىىىب   لطام مىىىة لىىىه   قمىىىب  
ف أّ   و ر  أممالز   متا ه اشف  بىل ل   وى ر  لكشىب   اىبل ف ف    لر

 لىس   .   كرمب تف   ك اة  لكشب  دبلمة  ىإّ  فممىة  أمىمالز  ىر   تفى   فب مىة
 .  إّ  إكزما  أممالز مببف دبرة إلع  ل امل  لك    ال  مل  ة  لتا مل
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اتطىىى مل  ت  ىىىم  إكىىىزما  NOVO لر كملفمىىىة  نوفدددو ل ىىىر  بمىىى  شىىىلفة 
 ذى  إكىزما متطى ل لألمىىمالز  TERMAMYL"  لتلمبممى " أمىمالز  عكتوى  

ب مة م مىى  دكىىر رلوىىب   ل ىىل لة  ل بلمىىة  لىىس  لىىا ت ىىر ذكىىبي  بوىىة ل ز كىىب  إبىى
 مىىىىى  . اىىىىىم   لماىىىىىب ل   لمىىىىى ا توىىىىىل   لم بلوىىىىىة دم مىىىىىًب ر   تفىىىىىبلمف إبىىىىىب مة

 لم ىىىىىل ف  ّ   لبىىىىىل ف   ل   مىىىىى   لتفك ل ومىىىىىة لٍىىىىىب  ثىىىىىل فامىىىىىل د ىىىىىع كشىىىىىبط 
 ف مىىب . إلىى ... ف  لاىىلمف  ف  ل ىىل لة   ىى    كتبىىبل:   اكزممىىب   دم ٍىىب مثىى 

ز ر  مىىىىىىرة  لتقبدىىىىىى    ك قبىىىىىى  ك ىىىىىىاة  لاىىىىىىلمف  فىىىىىىب  سلىىىىىىي   بىىىىىى  ل مىىىىىى  
 لىىىسلي مقّبىىى     مبىىىبف  لتلمبممىىى  اشىىىف  مافىىىل ا ىىىرل  امفىىىب  .  اكزممىىىب 

رلوىة مئ مىة  51 ال  دم مة  لتا ملف د مًب اعّ   لتلمبمم  مت م   ل لة تا ىغ 
 لىىىسلي مقّبىىى  إبىىىب ة  لتلمبممىىى   ىىى  . رلوىىىة  ٍلكٍبمىىى  253   مىىىب م ىىىبر  

 .  لمل  ة  أ لع ل تا مل  لت  ت ت م   مٍب دم مة  لقبف ا
   ّ  م با  لمابكر ت ت م   لم ا  لماىب ل س    لتىعثمل  لمتبىبدف إ ّ 

ف  لس  مقب     ذسه  ل بلة إبب ة  لتلمبمم     ار مىة  لمل  ىة  (  لمتابر  )
 . رلوة مئ مة 51 - 55 لثبكمة ل تا مل  مث تف    ل ل لة ام  

  لتوٍمز    لالزمة لإلبب ة ذ  مب ة دمبل ا مل    اّمبا م ّمل 
 .  ّ   بف ا  لما لة  ممّ  م      اكزما آلمبً   مث

ف  لفىى  مفىى    ل مىىبل   اشىىف  دىىبا  كبىىلً  لاىى ل فممىىة  اكىىزما  لالزمىىة
 مىث  ّ   55/ 5ا م ًب مكاه اب ت مب  م     ممرر لإلكزما ابلمب  اك اة 

 TERMAMYL 60غىل ا تلمبممى  كى ع  1 - 2 لفممىة  لم اىع اٍىب ذى  

L   ابلمبئىة مى   لكشىب   11لك اة  تزم   فثىل مى  لف  ط  م   ل اك  ذسه
 اىىىسلي كبىىىم  إكتىىىبج  ىىىفل  ىىىبا مىىى   ل اىىىمل ك ىىىاة .  لم وىىى ر  ىىى   ل اىىىمل
 . وز ً      لم م   515 لكشب   مه     م  

 : DEXTRAN الدكستران - 4
 ل ىىىفل مىىىز    لكشىىىب  دىىىبرة مىىى  داىىىمل  اىىىك  ل ىىىفل لت  ىىىم  ك دمىىىة 

أ ى  ا  ل بلممىة اكتىبج ك دمىة ومىرة  ل با  و رته  سلىي ل تكىب    لفامىل  ى   
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 لكق   ل لد  مبًب   ار م  إز لة  لرف تل    لس  م ىاك . م   ل فل  ل با
 .  لت  م ااٍب  و ر  لكشب  إلع  ر فامل  لمشبف   لتفك ل ومة

 لت  ت     ل ىفل ز  اللوكونوستوك متشف   لرف تل   ا   طة افتملمب 
ل   ف مب ز ر   لمرة ام   ل ابر   ل اىل ف  تزر ر ك اة  لرف ت إلع رف تل  

كتموىىة ل تىىع ل  ىى   لك ىى  مىى   ل  ىى  إلىىع  لماىىكر    كتموىىة تفىىر   ل اىىك    
ف  لسلي موىك ت  مى   لمىرة   لشمكرل     لماكر  كتموة لألدطب   لطبلئة  مه

اىىىىم   ل اىىىىبر   ل اىىىىل       ىىىىت ل ج  ىىىى   لماىىىىكر إلىىىىع  ركىىىىع  ىىىىرل ممفىىىى  
 .  للطاة  باة     أ بلما  ل بلة 

 ت تاىىىىل افتملمىىىىب  ل  ف ك  ىىىىت ي  ل ىىىىر   أفاىىىىل  لىىىىس  م تىىىىلد ماىىىىبكر 
 ل فل  مابكر  لف      ل مملة  لت  ت تمر د ع  لمى    فماىرل   ب ى ف 
 مث تور ذىسه  لافتملمىب امئىة ومىرة  ى  شىل ك  ل اىملف  تتفىبثل  مبىًب ا ىاك 

مال   ىال       لتاكمر    ة  لكبب ةف  ت     لشل ك  ل ىفل     ت ى    لمى
 ىىبدب   الئىى  إلىىع م  ىى   والتمكىى   ل ىى  ا  دىىرما  لقبئىىرة إس  فبكىى   لبىىل ف 
م  تمة  لٍب  ت مط  ل  مىة كق ىٍب اٍىس   ل شىب   لوالتمكى  ل  مبمىة مى   ل   مى  
 ل بلومىىىىىة  ماىىىىىاه  ومٍىىىىىب ا ىىىىىرل  اىىىىىة  ل ىىىىىر   تتل ىىىىىك ا   مٍىىىىىب  ل ىىىىىل   

م ىىىىىاك  ك ىىىىىر ر  لوالتمكىىىىى  افممىىىىىب  فامىىىىىلة  ىىىىى    ىىىىىق   ز كىىىىىب   لشىىىىىل ك ممىىىىىب 
 لتمرمىىر     ل ىىر ر  ف  كبىىلً  ل  شىىب   لمطىىبط   لوالتمكىى   لىىس  تشىىف ه  ىى   

 . ر      م  ا اٍب    بلل ا 555كق ٍب  إكٍب تمل ارلوة 
اإكتىىىبج إكىىىزما م  ىىى  ل رف ىىىتل   ذىىى  إكىىىزما  NOVO لىىىس   بمىىى  شىىىلفة 

  لس  م بدر د ع توكىك  لمشىبف   لتفك ل ومىة D.N. 25 Lرمف تل كبز ك    
 لتىى  م ىىااٍب  وىى ر  لرف ىىتل    ىى   ل اىىملف  لىىس  مكاىىه اإبىىب ة ذىىس   اكىىزما 
ف مب فبك  ذكبي مشبف  ك      مشبف  ممفبكمفمة ت اك  لتع ل ام   ل ابر 

ف مىىب بٍىىل  آثىىبل  لت ىى ث اافتملمىىب  ل  ف ك  ىىت ي  سلىىي لتوكىىك      ل اىىل   
 ىى   لمل  ىى   ماىىبدك  لتك مىىة   لتلشىىمه ل  اىىل  ىى  مل   ىىه  أ لىىع   لتا ىى ل

 . أ ملة 
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ز لتىىىىىىه ا   ىىىىىىطة إكىىىىىىزما    ولمىىىىىى  م بىىىىىىا  أا ىىىىىىبث د ىىىىىىع  لرمف ىىىىىىتل      
  P. A. Inkermanفلمب  ك -آ .  لرف تل كبز     لكم ب م   ا   لرفت ل ك

 لىىس  كشىىل دىىرة م ىىب    ىى   ذىىس   Mackay ىى  م ٍىىر ا ىى ث  ل ىىفل  ىى  
 ل اىىىمل ف  مىىى   ذمٍىىىب  لكتىىىبئل  لتىىى   اىىى  د مٍىىىب دكىىىر م بلوىىىة   لم بىىى ع

 ىىىبدة كتموىىىة دطىىى   اىىى   مىىىهف  21ابلرف ىىىتل كبز ا ىىىر ت  ىىىف  لماىىىكر مىىىرة 
 : م    ذ  مامكة     لور       لاق ة  لتبلمة  ك تكتل مكٍب مب

بٍىىىىل  ل اىىىىمل  لمك ىىىىع اوىىىى رة  اكتىىىىبج :  Clarification لتك مىىىىة  -آ
 .  لطام   كق ٍب

 ىىىى  رث ا ز كىىىىب   لطىىىىا    :  Boiling timeزمىىىى   ل  مىىىىب   - ك
 .  سلي ا اك  لشل ك  لمكتل(  غ مب  ت  ف    اىىىىط )
لىىىا تال ىىب  ىىب   تاىىىممغ :  Heating surfaces ىىط ح  لت ىى م   - ج

 . ف  ذ   ب   ت رث فكتموة ل و ر  لرف تل    لت  م  ل ىىط ح
لا تال ب  مة مابدك    مشىبف  :  Puring timeزم   لاك  - ر
 . ( ب ف م  لم ) لفت ة  لمطا  ة  دكىىىر كاىىىس
 قىىىد فممىىىىة :  Molasses Exhaustion  ىىىتكقبس  لمىىى     - ذىىىى

اىع  اٍىب  ذىس  مشىمل اىر   شىي  اك ىاة   C لم ت م ة لتك مىة  لمى      لم  ر
 . إلع لاه   م   لقب ر  ل فل

ف  م ىىىىر    فىىىىب   لت  ىىىى   ىىىى   لتك مىىىىة:  Viscosity  ل ز وىىىىة  -  
 .  ل ز وة ف  م ر    لتا  ل فموشل لت  م   ل  مب 

فبكىى   با مىىة تلشىىمه  ل ىىفل مىى  :  Filterability با مىىة  لتلشىىمه  -ز
ف اى  فبكى    لشل اب   لم بلوة   ب  ابلم بلكة مىر  اكتىبج  لطام ى  ل ماىكر
 . د ع اشف  م   ب ممب ذ  د مه     ل فل  لمكتل ر   م بلوة 

 العطل العطل العطل 
 81/7/75 العامل

 ير معالجغ
1/88/75 

 معالج
22/88/75 

 معالج
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 22 22 22 (ساعة)مدة التوقف 
 2155 2255 5455 (طن)القصب الفاسد 

 العصير
 المستوى األعظم  للدكستران-آ
 المستوى الطبيع  للدكستران_ب
 %الدكستران الم ال -ج

 

16000 

12000 

 ل  ُيَ ل

 
25255 
82255 

2774% 

 
82855 
5755 

12% 

 عادية عادية ضعيفة التنقية
 A,Bالكتلة المطبوخة 

 بركس-آ
 النقاوة-ب
 (ساعة) من الغليان -ج
  من الصب-د
 محتوى البلورات -هد

 
28 
1272 
277 
 نصف المعدل
2275 

 
2277 
1872 
574 
 عادي
42 

 
2472 
188. 
477 
 عادي
41 

 A , B 74.9 2772 2472 نقاوة الموالس 
 C الكتلة المطبوخة

 البركس-آ
 النقاوة-ب
 (سا/ل)معدل الغليان -ج

 
2872 
7275 
2155 

 
2271 
2277 
88225 

 
2578 
27 
85785 

 عادية عادية مصمغة سطوح التسخين
 C 4272 4572 4575نقاوة الموالس 
 الش ء الش ء 455-255 (طن)السكر المطروح 

 
تاىىىم  مىىى   لمال بىىىب  :  Factory Recovery ر    لماىىىكر  - ح

 ىىر   ىىت مب   ل اىىك  ل ىىبا ة     ر    لماىىكر ما ىىع متىىعثلً  لمىىرة ثالثىىة  مىىبا ا
  ىال  .  امكمب لا متعثل ذسه  أر   إطال ًب دكر   ت مب   لرف تل كبز.   ل   

 . PH تلة  لو   للطك ت    ممة  ل امل  ك ب ته  فسلي  ممة 
مشمل ذس  إلع  ك قبد  ى  ك دمىة  لمىبرة  أ لمىةف  ل اىك     لشىمكرل 

 لزم  ام   ل اىبر   لتاىكمرف ف  تزر ر ذسه  ل بلة    ً  ف ّمب  زر ر   ل فلمم 
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 بم  ذىسه  لبىل ف   اىّر مى    ىت مب   لرف ىتل كبز   اى  تىر ا  ل اىك    
ّ   ىىىإّ  مل  ىىىة  لطىىىا  تت ىىىما ا ىىىلدة ابلرف ىىىتل    أمىىىل   لشىىىمكرل  لقب ىىىرم     

 .  لس  موثل د ع م ر    ر    لماكر لإلكتبج  لطام  
 ل اىىىمل  PH ممىىىة   ىىىر اىىىم   لىىىرفت ل  كفلمىىىب  اعكىىىه ممفككىىىب    كع ىىىس 

 أ ل  فرلم  د ع  ل     لمكب ك   ت مب   لرف تل كبز  مث موىك  ّ  ت ى  
 أّكه ر   ذسه  لرلوة تف    لبل ف م  تمة ل م   اكزممب   ابب مة 1د  

 - 15  م   لم   ا  ّ   لبل ف  لمث ىع ل مى   اكزممىب  ذى  رلوىة  ىل لة  .
 . ر م ة 35  - 51مئ مة  زم  تقبد   05

غىىىىىىل ا إكىىىىىىزما  25  - 55 بىىىىىىم  ذىىىىىىسه  لبىىىىىىل ف مكاىىىىىىه اب ىىىىىىت مب  
ف  تىزر ر  لتل م   ل اىمل  ل ىبا ل  اىك 5555لف   DN 25 Lرمف تل كبز 

ذىىىىىسه  لفممىىىىىة فّ مىىىىىب  ك قبىىىىى  رلوىىىىىة  ل ىىىىىل لة    ك ىىىىى   لىىىىىزم  دىىىىى   لم ىىىىىر  
 . لمسف ل
  ىىط إلىىع  DN 25 Lت ىى ر   تاىىبرمة   ىىت مب  إكىىزما رمف ىىتل كبز   

لىع   لتاكم مة  لم ممة دبم  ل ر  لطب ة لع دبم  ل ر م ر    لتلشمه     ف    
ّكمىىىىب ت ىىىى ر  مبىىىىًب إلىىىىع  ممىىىىة  دبمىىىى  ل ىىىىر مىىىىلر ر  ل ىىىىفل  أاىىىىمد    ىىىىك ف    

 ل اىىك   لشىىمكرل  لقب ىىرم   ل ىىسم  لىىا مفىى   ىى   امفىىب  مىى   اىى  تاىىكم ٍمب 
 . ر     ت مب  ذس   اكزما

 ى  ماىبكر إكتىبج  اّر م    ت مب  ك دم  م   اكزممب   : االستنتاج
 : ل فل م   اك  ل فل   لشمكرل       مابكر تفلمل  ل فل  ل با

كزما تلمبمم   - آ  .   از لة  لكشب  05إكزما  لقب  ممالز    
 . از لة  لرف تل   DN 25 Lإكزما  لرف تل كبز  - ك

أّ  فىىىىىالا مىىىىى   لكشىىىىىب    لرف ىىىىىتل   مىىىىىور  إلىىىىىع بىىىىى ف  ىىىىى   لتلشىىىىىمه 
 .   لتفلمل  لتاقمة   لتك مة   
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خفض   أ ثرها في و دراسة حول بكتيريا الليكونوستوك
 .سورية   مردود السكر من الشوندر في

 السكر لتحسين مردود واستعمال أنزيم الديكستراناز
 

يالحظ المتتبع إلحصائيات الطاقة والمردود لمصانع السكر في  سيورية 
اقيية وخاصيية لييدورات تصيينيع الأييمندر تن قنيياو تناقصيياب وترافييياب كبيييراب فيي  الط

ندر وكيللو في  ميردود السيكر ا بييا  امياب بييد  يا  مالتصنييية اليومية للأي
ا بييا  ، فف  الوقت اللي كان مردود السكر ف  كافة ميامل السكر الياملة
 حمصص  مدينيية لمصيينع سييكر %21يقييل  يين  فيي  الخمسييينيات والسييتينيات ا

  3 – 1-2كمييا قييو وايييل فيي  الفييداول  عصصا  مدينيية سييكر  لمصيينع% 21و
نفييد ترافييياب فيي  الطاقيية التصيينييية اليومييية للأييمندر ومييردود السييكر ا بيييا 

 .منه ف  السنوات الثالث ا خيرة من السبيينيات
دارية وتفتيأيية لبييان تسيباد تيدن   وقد تأكلت  دة لفان فنّية ومالية وا 
،  الطاقييية التصييينييية اليوميييية للأيييمندر وميييردود السيييكر ا بييييا مييين الأيييمندر

اللفيييان توصيييياتعا لرفيييع الطاقييية والميييردود حييييث تّنعيييا فمييعيييا  وتصيييدرت قيييل 
ودارييية تو :  فيي  الطاقيية والمييردود ولييم تمييور ومأيياكل  ديييدة اانخفيياا يي ت 

، ورغي  تّن ميظي   ورغي  تّن ميظي  قيل  التوصييات قيد تقيّرت.   مالية تو فنية
اان قييل  المأيياكل قييد ويييع لعييا الحييل المناسييد وّا تّن الطاقيية والمييردود ا ييي  

ا حرى دون الحيييد اليييلي كانيييت تيميييل  لييييه مياميييل بيييدون الحيييد المطليييود تو 
 . 2791 السكر قبل  ا  

ّن المتتبييييع  مييييور تصيييينيع السييييكر فيييي  مصييييانع السييييكر فيييي  سييييورية  وا 
 : يتساءل تسئلة  ديدة تقمعا

فمييين .  ؟ لميييالا تييينخفا الطاقييية التصييينييية والميييردود بييي ن واحيييد  - 2
 . ولا انخفيت الطاقة التصنييية المنطق  تن ي داد المردود
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ولا انخفا مردود السكر ا بييا فيفيد تن يي داد ميردود السيكر  - 1
فييي  المييييالأ وّا تّن اانخفييياا الكبيييير فييي  ميييردود السيييكر لييي  تتبييييه  المفقييييود

 . ال يادة نفسعا ف  مردود السكر المفقودة ف  الميالأ
ف مراحيييييل فيييييهين لقيييييد السيييييكر ولن رغييييي  تّن كافييييية الميطييييييات لمختلييييي
نسييييبة السييييكر  التصيييينيع كانييييت نظامييييية كنسييييبة السييييكر اليييييائع فيييي  التفييييل تو

 . ؟ اليائع ف  ال بد
 

يبين كمّيات  لشصمدا   لمنصد ف  صص منصدر حصك  حمص  وكميصات (  1 ) لجاول 
 بصصا حيصص   1591ودلصصد مصصن عصصا  .  لحصصك   لداةجصصف مدصصك وكصصدلد  لمصص اوا ل حصصك    بصصي 

ةّمصت ب صص   لةوحصص ات و حصصةبا ل جلصصا   لح صصول  حيصص  1591بةشصييل  لمنصصدر  لصص  عصصا  
 .  لكالحيكص بجلا  ح ول محةم 

 
كميف  لشودا    لحدف

 (طن)ر  لمندّ 
كميف  لحك  من 

 (طن) لشمدا  
  لم اوا

% 
1591 8513 111 11.91 

1591 1139 191 7.97 

1591 17991 1115 11.99 

1598 91191 9593 11.37 

1591 91119 7191 18.18 

1599 89151 1111 11.31 

1599 91711 9189 11.39 

1597 91111 9791 11.33 

1593 81981 1518 3.51 

1595 59981 11999 11.11 

1591 51931 11511 11.99 

1591 99131 9119 11.91 

1591 95878 9917 11.59 

 119189 71195 911119 المجموع

 11.91 9993 17719 المتوسط
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ة التصنييية فينّن قسي  الترأييل والتصيفية كيان رغ  انخفاا الطاق - 3
كينيييل ال فافييية حييييث كانيييت المرأيييحات تتسيييط  بسييير ة فائقييية بيييدون ميرفييية 

 . ( ال بد )السبد ورغ   د  امتالئعا بالرواسد 
 حميي  –  ييدرا:  وليي  يقتصيير قييلا ا ميير  لييم مصييانع السييكر القديميية

/  رقية ومسيكنةال/ بل أمل تييياب مصيانع السيكر الفدييدة  -فسر الأغور  –
، مييين محيييير لفنييية اسيييتال   ، الفقيييرة الرابيييية فقيييد فييياء فييي  الصيييفحة الرابيييية

 : نصه ما 2791مصنع سكر الرقة ليا  
 GP1ون سوء ميالفة اليصير تّدى ولم تسطي  مستمر ف  مصاف  الي

كلّياب كما تّ  تسطي   حيث كانت تفتل كل يو  مصفاة لتغيير قماأعا ف ئياب تو 
وللو خالل تييا  الييمانة الخمسية في  حيين يفيد تن تيميل  GP2ي مصفاة ال
 . خالل كل دورة التأغيل دون تن يفتل تّي منعا GPيمصاف  ال
لوحظ تّن نقاوة الأيراد السيكري في  المراحيل ا وليم للتنقيية ت ليم  - 4

منعا ف  المراحل التاليية رغي  تّن اليكيأ قيو اليلي يفيد تن يكيون وكيان لليو 
قميااب في  التحالييل المخبريية ا مر يد و ولم الظين  ّنيه .  بيهّن قنياو خطيه وا 

ليييأ ميين الميقييول تن تكييون نقيياوة الأييراد السييكري بيييد خروفييه ميين المبيياخر 
تدنيييم مييين نقاوتيييه بييييد خروفيييه مييين اليييدف يون رغييي   ملييييات التنقيييية والتصيييفية 

 . المتيددة
بيد انتعاء فترة التأغيل واليمانة لمصنع سكر الرقة من الفاند  - 5

  طناب  3511البلفيك  كانت كمّيات الميالأ المتفمية تقدر بحوال  
ولّما قامت أركة سكر حم  باستفرار سّيارة من قيلا المييالأ ولليو 
لتهمين حافية مصينع خمييرة حمي  ليوحظ تيدن  مواصيفات المييالأ وخاصية 

رغي    %13ف  نسبة السيكر حييث كانيت نسيبة السيكر المسيتقطد ا تتفياو  
وت ييد تحلييل قيل  . الأ توح  بهّن نسبة السكر ت لم مين لليوتّن ل وفة المي

 . اليينة تكثر من مّرة فه طت النتائج نفسعا
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وقنييا طلييد ميين مييدير كييل ميين مصييني  الخميييرة والكحييول بأييركة سييكر 
فراء التحليل الكامل له فوفد تّن حم   فلد  ينة تخرى من ميالأ الرقة وا 

ولّميييا ت ييييد التحلييييل ليينييية  %23نسبييييية السيييكر المسيييتقطد قيييد تناقصيييت وليييم 
 1 تخرى سحبت من الخّ ان ف  الرقة بيد فترة تخرى وفيد تّن نسيبة السيكرو  

ا احمييي لمييياب بيييهّن نتيييائج التحلييييل المختبيييري للكأيييف  ييين الكحيييوات وا  %
،  ّن الميتقيد كيان تّن السيكرو  قيد تخّمير وتحيول وليم  الييوية كانيت سيلبية
 . كحوات تو تحماا
اؤات والمالحظيات لي  يكين لعيا فيواد ليدى الفنييين وليدى كل قيل  التسي

اليّميييال بالتقصيييير تو  يييد   لفيييان التفتييييإ سيييوى ولقييياء الليييو   ليييم اإلدارة تو
 . الأيور بالمسؤولية

 
   1571وحة   1591يةضمن  دةاج  لحك  من  لشمدا  با ً  من عا  .  1  لجاول 

 .   ص م مل حك  عا  
 لحك   لداةج من   لحدف

 دا  لشم
كميات  لشمدا  

  لمند ف
 (%) لم اوا  

1591 9598 15517 11.51 

1599 9811 91179 11.17 

1599 9991 91711 11.89 

1597 9177 91919 5.39 

1593 1331 91897 5.91 

1595 9111 99318 5.81 

1571 1583 95511 3.11 

 95.97 838115 83119 المجموع

 5.51 91771 91811 المتوسط

 
 

 1598او  ت شصودا   صص منصدر حصك  حمص  مصن عصا   3يبين دةصاجج .  8  لجاول    
 : 1571حي  باأ ةشييل قح   لح ول  لمحةم   لجايا وحة  عا  
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حالوة  لشمدا    لحدف
   لمشيول

%  

م اوا  لحك  
  بي  بالدحبف 

ل شودا  
 % لمشيول 

 لحك   لد هب 
 ص  لميالس 

بالدحبف ل شمدا  
 % لمشيول 

ضياع   دحبف
 لحك  بالدحبف 

 ل شمدا 

 لف ق بين 
حالوة  لشودا  
 لمشيول وم اوا 
  لحك    بي 

1598 19.1 11.1 1.97 1.17 1.11 

1591 19.1 11.1 1.71 1.88 1.17 

1599 19.1 11.3 1.11 1.15 8.18 

1599 19.3 11.8 1.99 1.51 8.91 

1597 19.9 18.1 1.88 1.15 8.11 

1593 19.8 11.1 1.71 1.11 1.11 

1595 19.1 11.5 1.31 1.88 1.11 

1571 19.3 18.1 1.71 1.51 8.98 

 81.9 5.97 11.3 55.9 181 المجموع

 8.38 1.11 1.98 11.1 19.1 المتوسط

و نيييدما كّلفيييت مييين قبيييل السيييّيد و يييير الصييينا ة به ميييال المستأيييار الفّنييي     
كر الفديييدة فيي  للمؤسسيية الياميية للسييكر واإلأييراف  لييم تأييغيل مصييانع السيي

، وكلفيت في  الوقيت نفسيه بيالتحقيل في   2791 – 2791الرقية ومسيكنة  يا  
تسييباد تييدن  الطاقيية والمييردود فيي  المصييانع القديميية، وييييت قييل  التسيياؤات 
الخمسييية السيييابقة تميييام  و يييدت لدراسييية  المختبيييرات لمصيييانع السيييكر القديمييية 

، فتطليد ا مير  والتحقييلخالل ا  وا  السابقة ودراسة تقارير لفان التفتييإ 
، وقل حيدث  من  تن تقو  بالبحث  ن سبد آخر انخفاا الطاقة والمردود

مثل قلا ف  بيا المصانع ا وربية، وتباحثت في  قيلا المييمار ميع خبيراء 
الدانمركييية وخرفييت ميين قييل  الدراسيية والمتابييية بييهّن الأييمندر  D.D.Sأييركة 

ة وملوثية ببكتريييا اللوكونوسييتوو الميوّرد للتصيينيع وكييللو مصيانع السييكر مصيياب
Louconostoc mesentroides  وقيييد ظعيييرت اإلصيييابة بأيييكل واييييل ا

يقبيييل الأيييو  نيييدما تأيييكلت محيييافظ قيييل  البكترييييا فييي  مصييينع خمييييرة حرسيييتا 
بدمأيييييل بحفييييي  حّبيييييات الييييييدأ وسيييييببت توقيييييف اإلنتيييييا  وتسيييييطي  ا نابييييييد 

اليامييييية للسيييييكر  والمرأيييييحات والفيييييار ات وقيييييد قاميييييت اليييييدائرة الفنّيييييية للمؤسسييييية
بالتييياون مييع ودارة مصيينع خميييرة حرسييتا بالتهكييد ميين تلييّوث الميييالأ ومصييانع 

 : السكر والخميرة بعا وقد قدمت بللو  دة تقارير ملخصعا التال 
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 ا  حف حول هده  لج ثومف وأث ها ع   منادر  لخمي ة
وقييييييي  مييييييين نيييييييو   (Leuconostoc)تسيييييييمم الفرثومييييييية ليكونسيييييييتوو 

تفتا  درفة حيرارة المائيه بسيال  وتأيكل مين  (Diplokokken)الدبيلوكوكن 
قييل  المييادة  (Dextranas)السييكر مييادة الدكسييتران بواسييطة اإلنيي ي  المسييمم 

المتأيييكلة  بيييارة  ييين  دييييد مييين السيييكريات تحييييط بعيييا الخليييية نفسيييعا للحمايييية 
ويصييبل حفمعييا بقييدر حبيية   البرغييل تو اليييدأ التيي  تترسييد بقوامعييا الغييروي 

ييييييات كبييييييرة فييييي  تسيييييفل خ انيييييات الأيييييراد مميييييا يسيييييبد انسيييييداد الفالتينييييي  بكم
التمديييدات واليييدادات الييلي يمنييع انسييياد الميييالأ لخ انييات التخميير وبالتييال  

وبا تبيار المييالأ وسيطاب خصيباب احتوائيه .  منع التغلية فيتوقف نمو الخميرة
 ليييم آثييييار كافيييية ميييين المييييواد الييييرورية لتكيييياثر قيييل  الفرثوميييية كالبوتاسيييييو  

لمغني يو  وغير لليو فتتكياثر مسيتفيدة مين قيل  الميواد التي  تحتافعيا وييافة وا
، وا  ، غييير متحركيية (غييرا )+ولييم السييكر، وميين خواصييعا تنعييا موفبيية الغييرا  

 . تحول النترات ولم نتريت
سيا ة  14 - 29  تتكاثر قل  البكتيريات في  محالييل السيكر، وخيالل 

لصيييد متابييية تصيينييه وللييو تحييول المحلييول ولييم محلييول صييمغ  ليي   ميين ا
بتوقييييف التخميييير تو وبطائييييه، ويييييافة ولييييم صيييييوبة فيييير   ، وتسييييطي  ا نابيييييد 

لتيير ميين  5111يمكيين لعييل  الفرثوميية تن تحييول مييا يقييرد ميين  ) . واليييدادات
  ( سا ة 14المواأ ولم محلول فالتين  القوا   دي  القيمة خالل 

وقييي  , فيييراثي  طبييييي  تن يتفميييع فييي  المييييالأ  يييدد كبيييير مييين قيييل  ال
تيهت  ميين الأييوندر وميين التربيية وخاصيية  نييدما يتييرو الأييوندر مقلو يياب ميرييياب 
لليوامل الطبييية ف  الحقل ومصيانع السيكر حييث تفيد منبتياب خصييباب للتكياثر 
وحتيييم بييييد تيقيييي  الأيييراد وبيييالرغ  مييين اسيييتيمال درفيييات حيييرارة  لييييا يبقييييم 

.  رديئياب حييث تنأيط البكتيرييا كما تنعا تتكاثر  ندما يكون التصينيع.  التفرث 
(    211 )  وقيي  ميين النييو  المقيياو  للحييرارة حتييم تنعييا تمييّر بييالتيقي  بدرفيية

 :  ل بعا تي يرر ، منعاحدون تن يل
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حيييث تأييكل ( Mickro - diplokokken)الميكروكييوكن والييديبلوكوكن  
 . حول نفسعا غأاء مطاطياب فالتينياب يحميعا من اليوامل الخارفية

فييود قييل  الفرثوميية يييؤدي ولييم نتييائج يييارة مثييل تخمييرات ففائييية ون و 
غيير مسييتحبة حتيم ولييو اتخيلت ااحتياطييات في  ميالفيية المييالأ ميين تمديييد 

،  رييية تو تغلييية الميييالأ بخمييائر ويييافيةاالميييالأ بالميياء تو بالميالفيية الحر 
، و فييل الميالفيية  وتصييادف قييل  الصيييوبات حتييم لييو كييان التخميير كحولييياب 

تيقييي  الأييراد ومييا بالتسييخين الكيياف  المالئيي  تو بنيييافة مييواد ميقميية ثيي  يمكين 
 . يصار ولم ال ر  بواسطة خمائر منتقاة

 
مدصصد مجصصف عصصا  عصص ر  لاكحصصة  ن  صصص نصصداعف  لحصصك  ع صص  أدصصك شصصاجبف 
غيصص  م غصصوب  يلصصا حيصص  ةضصصفص ع صص   ل نصصي   يصصااة  صصص  ل  وجصصف وةصص ا  

 . ا  لب و ة  ص م ك   لطبخبالةالص  ل  ن وبات عدا  لةنفيف ومن ث  عد
 

تؤدي قل  الفرثومية وليم توقيف اليميل بالمصيانع حييث تسيد التمدييدات 
وغيرقيا، وقنيياو مرافيع  ديييدة تصيف قييل  الفرثومية بهنعييا الييدو ا كبيير الييلي 
ييتييييرا مصيييينع السييييكر، وتفييييد تيييييياب فيييي  مصييييانع الخميييييرة التيييي  تسييييتعلو 

صيير فتتكياثر بسيبد سيوء الميالأ من قل  المصانع بيئة فيدة ف  أيراد الي
التصيييينيع وقليييية النظافيييية حيييييث ميييين المفييييروا تن تيقيييي  كافيييية تفيييي اء الميمييييل 
بيييالفورمول وغيييير  وبأيييكل دوري، وكيييللو تتكييياثر فييي  المييييالأ المحفيييوظ لميييدة 

 .طويلة وخاصة ف  الخ انات الت  ا يفرى تنظيفعا سنوياب تو بيد فراغعا
ع السييكر مييع غيرقييا تييهت  قييل  الفرثوميية ولييم مصيينع الخميييرة ميين مصيين

من الفيراثي  وقي  المقاومية والتي  تسيبد المتا يد في  التصينيع ولربميا تفتيا  
 وحدقا درفات التيقي  اليليا الت  ا نستطيع بتصيمي  مصينينا الوصيول وليعيا

. 
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 : ةأثي   لج ثومف  ص نداعف  لخمي ة
تتكاثر قيل  الفرثومية في  المييالأ الميقي  بطريقتنيا بسير ة، فعي  ليللو 

تعلو المييواد المغلييية  يييوية تو ميدنييية وبييللو يفقييد الميييالأ فيي ءاب كبيييراب تسيي
من قل  المواد الت  نحن بحافة وليعا لتغلية الخميرة كما تنعا تسيتعلو السيكر 

، وبيلا يفقيد المييالأ في ءاب كبييراب  لتأكل منيه ميادة الدكسيتران الفالتينيية القيوا 
الأيي ء الييلي ييينيكأ  لييم  ميين الينصيير الرئيسيي  العييا  فيي  صيينا ة الخميييرة

 . المردود
يترسد الدكستران المتأكل  لم أكل حبيبيات غرويية في  تسيفل خي ان 
التغليييية فتسيييد التمدييييدات والييييدادات فتنقطيييع بيييللو التغليييية  ييين الخمييييرة فيييال 
تتكييياثر، و نيييد الفييير  تيييلقد حبيبيييات الدكسيييتران لتسيييد فييياات الفيييار ات التييي  

ن بييييعا لفييتل الفيياات المنسييدة ون ييييطر اليامييل ولييم غسييلعا بيييد فكعييا  يي
ن ليي  يفييد فيتركعييا تيمييل وقييلا مييا يحييدث  وفييد اليامييل القابلييية والعميية لييللو، وا 

، ا مر اللي يتسبد ف  ييا  في ء مين الخمييرة المتأيكلة، التي  نميت  غالباب 
 . به فوبة وبيد نيال، مع السائل المطروح

ليييييياغطة بييييييد  مليييييية الفييييير  تيييييهت   مليييييية التصيييييفية فييييي  المصييييياف  ا
المغطييياة بالقمييياإ فبسيييبد وفيييود الميييادة الغرويييية تنسيييد مسيييا  القمييياإ فتبقيييم 

 .الخميرة طرية يصيد ميعا تقطييعا  لم آلة التقطيع والتغليف
وفييرت اليييادة قبييل وفييود قييل  الفرثوميية تن نغييير قميياإ المصيياف  كييل 

ا ، واآلن نكياد نغيير ا قمأية يوميياب ليفيري تيقيمعيا بالبخيار والصيود أعر ميرة
 . وتخليصعا من الأوائد بفرإ بالستيكية

، فبيييد ترسييد المييادة الغروييية فيي  القسييي   تمييا ميين ناحييية  مييال الطييب 
يقوميييون بيييالن ول للخ انيييات لتفريييي  قيييل  الميييواد ييييدوياب ويقوميييون بفيييو الييييدادات 

سيبل لكير  مين غسييل للفيار ات  ، قيلا وييافة لميانابيد وتنظيفعا وتنظيف ا 
 .   السابل اللي كان قبل وصول قل  الفرثومةكل للو تييف ولم  ملع
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وقنيييا يكمييين انخفييياا اإلنتيييا   والميييردود و ييي وف  مالنيييا  ييين اليميييل 
وتيييرو بيييييع  اليميييل دون  يييودة تو تسيييف  ليييم اليميييل ولكييين يبيييدون تسيييفع  

 . لترو  مالئع  وحيدين بالساحة
 لماب بهّن الفرثومة تبقم ف  الخمييرة ويمكين تن تتكياثر في  اليفيين وا 

موت ف   ملية الخب   ّن درفة حرارة الخب  بالطبقات الداخلية من الرغيف ت
درفيية مئوييية ونخأييم ميين اليواقييد الصييحية التيي  يمكيين تن  71اتصييل ولييم 

 . تحدث  ّن الوسط داخل الميدة وا مياء مناسد لنموقا
وقصصا خ نصصت  لمطال صصف  لصص  ح ّصصين يجصصب  ةباعلمصصا ل  ضصصا  ع صص  هصصده     

 :  لج ثومف
ف  ميمل الخميرة نفسه ول يفد تيقي  المصنع والميالأ  ن  : عماتول

 .  طريل رفع درفة حرارة التيقي 
فيي  خ انييات ميييالأ أييركة سييكر  ييدرا والتيي  يفييد تنظيفعييا  : وثانيعمييا

مين الرواسييد الموفييودة فيعييا وميين ثييّ  تيقيمعييا اسييتال  ميييالأ فديييد فيي  بيئيية 
 .  ميقمة

حينعيا وليم حيل المأيكلة في  مصيانع  ول  تتطرل الدراسة والمطالية في 
، بغيييية رفيييع الميييردود والطاقييية التصييينييية للمصيييانع مييين فعييية،  السيييكر نفسيييعا

وا  اليية مصييدر تلييّوث الميييالأ الفديييد ميين فعيية ثانييية وللييو بسييبد انتعيياء فتييرة 
 . التصنيع الموسمية للأمندر

، وكنت قيد تركيت اليميل  2794 – 2793لكنن  ف  السنتين التاليتين 
 NOVOمؤسسييية اليامييية للسيييكر،  مليييت كمستأيييار فّنييي  ليييدى أيييركة فييي  ال

الدانمركييية وقيي  وحييدى الأييركات اليالمييية الكبييرى فيي  ونتييا  اإلن يمييات حيييث 
بيينفراء تفييارد  لييم  NOVOاأييتركت مييع خبييير تسييترال  ييمييل تيييياب مييع 

،  بننتافيه NOVOاستيمال ون ي  الديكسترانا  في  سيورية والتي  تقيو  أيركة 
ئج ا ولية نتائج فييدة باسيتيمال قيلا اإلني ي  ون كيان في  مصينع وت طت النتا
تّمييييت التفييييارد فيييي  مصيييينع سييييكر  )مصيييينع الكحييييول تو الخميييييرة  السييييكر تو
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تّمييييت  2794وفيييي  اليييييا  التييييال  .  ( خميييييرة أييييركة سييييكر حميييي  وكحييييول و
التفربييية  ليييم نطيييال صييينا   خيييالل الموسييي  بكامليييه فكانيييت نتيييائج التفيييارد 

صانع السكر نتيفة النق  ف  ونتا  الأمندر وتغيير ، ولكن توقف م مأفية
الخطيييية اإلنتافييييية ال را ييييية بعييييلا الخصييييو ، وتحييييول سييييورية ولييييم اسييييتيراد 
الميييييالأ بيييييد تن كانييييت تصييييدر ، توقييييف اسييييتيمال اإلن يمييييات  لييييم النطييييال 

 . التفاري المستمر رغ  قنا تنا بيرورة استيمالعا كّلما د ت الحافة لللو
 ي صصصف م الجصصصف عنصصصي  أو شصصص  ب  ل نصصصب أووقبصصصل  لةطصصص ق  لصصص  ط  

 لشمدا  بإد ي   لايكحة  دا  البا لدا من دك  لمحف عن جصواة  لحصك   لخصا  
 .   بي  وب    لمو نفات  ل الميف  ص هد   لمضما  أو

 ة اي  - 1
وليييم  عيييد  قرييييد لييي  يكييين قنييياو فيييرل ييييلكر بيييين تسييييار السيييكر الخيييا  

 .  اليال  الفودة والمتدن  الفودة
لو كييان تصييحاد مصييانع تكرييير السييكر يبحثييون دوميياب  يين السييكر ولييل

الخا  اليال  الفودة، ويرفيون قبول السكر الخا  المتدن  الفودة، كميا كيانوا 
متحفظييين فيي  قبييول تي تغيييير فيي   مليييات وتكنولوفيييا اإلنتييا  إلنتييا  سييكر 
تبيييا ميين سييكر خييا  متييدن  الفييودة لمييا تتطلبييه قييل  اليمليييات ميين تكيياليف 

 . ، كيميائية ومسا دة اد ويافيةلمو 
ولكييين فييي  قيييل  ا ييييا  وقيييد تصيييبحت فيييودة السيييكر الخيييا  لات مقيييياأ 

، بيييل فييي  تحدييييد ومكانيييية بيييييه تو  تساسييي  فييي  تحدييييد تسييييار السيييكر الخيييا 
   ييدمعا، وتصييبل قنيياو فييارل فيي  تسيييار السييكر الخييا  حسييد فودتييه ونو يتييه

ير من الدول ولم تكرير سكر ونظراب لأل مات اليالمية ف  السكر وايطرار كث
خييييا  متييييدن  الفييييودة، اتفعييييت ا نظييييار لتغيييييير طييييرل تكرييييير السييييكر الخييييا  

 .  متدن  الفودة من سكر خا   الوتطويرقا وللو للحصول  لم مردود 
 
 جواة  لحك   لخا  - 1 
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يكميييين تييييييين وتحديييييد درفيييية السييييكر الخييييا  بطييييرل التحاليييييل المتيييييددة 
تييدخل فيي  تقييدير فييودة السييكر وليييل ميين تقيي  وقنيياو  ييدة  وامييل . الميروفيية

 : قل  اليوامل
 : ااستقطاد  - آ

، فكلميا كيان  وقو تحد اليوامل ا ساسيية في  تقيدير فيودة السيكر الخيا 
ميين فعيية  ااسييتقطاد بصييورة  اميية مرتفييياب دّل للييو  لييم فييودة السييكر الخييا 

 . و لم تّن مردود السكر ا بيا  سيكون مرتفياب تيياب 
 : بةالرطو  – د

، فكّلميا  نسبة الرطوبة  امل قا  تيياب  ند تقدير درفية السييييييكر الخيا 
كانييت نسييبة الرطوبيية قليليية كانييت درفيية فييودة السييكر الخييا  مرتفييية، كمييا تّن 

 . السييكر الخا 
 . ف  قل  الحالة ا يكون  رية للتفّبل والتكتل

بية للسيكر وللا اأترطت المواصيفات ا لمانيية تن ا ي ييد محتيوى الرطو 
وتقييل درفيية فييودة السييكر الخييا  لي الرطوبيية اليالييية كّلمييا . %2.5الخييا   يين 

 .  ادت فترة تخ ينه وللو لتفّبله وتكتله ونمو البكتريا فيه
  الّرماد  -  

ميين اليييروري فييداب تقييدير الرميياد  نييد تقييدير درفيية فييودة السييكر الخييا  
ا بيا من السكر الخيا ،   ن نسبة الرماد تليد دوراب كبيراب ف  مردود السكر

 غيرا  مين السيكر مين التبليور 5مين  غرا  من الرماد يمنع تكثر2حيث تّن كل 
. 

  Invert Sugarالسكر المتحّول  - د
ميين الميليييو  تّن وفيييود السييكر المحيييّول ييييؤثر سييلبياب  ليييم فيييودة السيييكر 

 : الخا  بطريقتين
ر المحّول ا تهثير   لم ااستقطاد، لللو فيند ارتفا  نسبة السك - 2

 . يلفه ولم فعا  ااستقطاد لتقدير السكرو 
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تييهثير   ليييم التبلييور، وبالتيييال  الميييردود، فكلّمييا  ادت نسيييبة السيييكر  - 1
ولقيييد لقييييد .  المحيييّول نقصيييت فيييودة السيييكر الخييييا  ونقييي  بالتيييال  الميييردود

التكنولوفيون ملاقد أيّتم بالنسيبة لتيهثير نسيبة السيكر المحيول  ليم الميردود 
غيييرا  مييين السيييكرو   ييين  24 - 5غيييرا  سيييكر محيييّول يمنيييع  2كيييل  حييييث تنّ 
 1.5، ولييللو فيينّن النسييبة اليظمييم المسييموح بعييا للسييكر المحييّول قيي   التبلييور

وليييّل الميادليية التالييية قيي  المتيييارف  ليعييا لتقييدير نسييبة مييردود السييكر .  %
 : ا بيا من السكر الخا 

 ( %  لحك   لمحّول×  7+  % ل ماا×   9 ) -  % إلحة طاب=  % لم اوا
 
 .   Raffinose( الرافينو  )السكريات الخماسية  - قي

ولييللو  ااسيتقطادون وفيود الرافينيو  في  السيكر الخييا  ي ييد مين درفية 
تكييون نسييبة السييكرو  تكبيير ميين الواقييع، وييي داد بييللو سييير السييكر الخييا  دون 

 .  يادة ف  المردود
    
 . لسكريات الياليةالمواد الييوية الالسكرية وا - و 

ومييين تقمعيييا تيييهثيراب سيييلبياب  ليييم فيييودة السيييكر الخيييا  قيييو ارتفيييا  نسيييبة 
،  نيه كلميا  ادت قيل  النسيبة انخفيا مييدل التصيفية في   النأاء والدكسيتران

المرأحات وميدل تبلور السكر فيما بيد للو، مما يتسيبد  نيه انخفياا في  
 . الطاقة التصنييية اليومية وانخفاا ف  المردود

لييللو قامييت الوايييات المتحييدة بويييع مواصييفات قياسييية وطنييية للسييكر 
وتحت قيلا اليرق  . الخا   ينت فيعا حداب تدنم مقبواب لميدل التصفية والترأيل

 . يت  حس  مبل  يتناسد مع تدن  فودة السكر الخا 
ول  تفر ف  السيابل  مليية تحلييل مفيردة لميرفية نسيبة النأياء لوحيدقا، 

، بيييل كيييان يعييي  مصيييانع تكريييير  ران لوحيييدقا فييي  السيييكر الخيييا ونسيييبة الدكسيييت
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"  بول  سكاريد "  السكر مفمو  النسبتين وكان يرم  لعلا المفمو  بنسبة الي 
 . تو بالأوائد الت  تتهثر با ن يمات

ولكن اليو  تصبل من اليروري تحليل السكر الخا  بأكل روتين  ف  
لميرفيية نسييبة كييل ميين المييركبين مصييانع المصييّدر والمسييتورد  لييم حييد  سييواء 

 .  لم حدة
وقامييت اليييو  مصييانع ونتييا  السييكر الخييا  فيي  اسييتراليا وفنييود وفريقيييا 
بوييييع مواصيييفات للسيييكر الخيييا  المصيييّدر بيييهن ات ييييد نسيييبة النأييياء فييييه  ييين 

251 ppm . 
  DEXTRAN لاكحة  ن - 8

السيييكر يييي ال النأييياء  يييادة مييين  صيييير قصيييد السيييكر لتحسيييين نو يييية 
ودته ولليو للتنيافأ الكبيير في  ا سيوال اليالميية إلنتيا  نو يية فييدة الخا  وف

ولنفأ الغرا تيياب ا بد من و الة الدكستران اللي يسيبد . من السكر الخا 
التي  يسيببعا وفيود النأياء وكميا قلنيا سيابقاب ولم حد كبير المأاكل التكنولوفية 

 : فننه
 لةص ةحول  لحك و    ل يكودوحةوديةشكل  لاكحة  ن بو حطف بكةي يا 

، وةصصص ا ا دحصصصبف  لاكحصصصة  ن ك مصصصا   ات  لمصصصاة بصصصين  لحنصصصاا   لصصص  اكحصصصة  ن
و ل نصصص  دةيجصصصف ل ةصصصأخ   صصصص  لد صصصل مصصصن  لح صصصل ل منصصصدر أو دةيجصصصف ةكصصصاس 
 ل نصصب أو  لشصصمدا   صصص  لمنصصدر دةيجصصف لرعطصصال  لطا جصصف  صصص  لمنصصدر، 

يجصصب  ولصصدلد  صصإن  لمصصاة بصصين  لحنصصاا و ل نصص  أو  الحصصةخ  ج  صصص  لمنصصدر
 . ة  ي لا  ل  أاد  قا  ممكن وخانف  ص   قالي   لحا ة  ل طبف

وتيتبيييير بكتيريييييا اللوكونوسييييتوو اليييييدو ا كبيييير الييييلي ييتييييرا مصييييانع 
الخميييييرة التيييي  تيتمييييد  لييييم المييييواأ كمصيييييدر  السييييكر ومصييييانع الكحييييول و

تساس ، حيث تفد قل  البكتيريا بيئة فيدة ف  أراد اليصير، وتتكاثر تيياب 
لا واتتعييييا الظييييروف، تحييييول الأييييراد بسييييبد  سييييوء التصيييينيع وقليييية النظافيييية، وا 

السكري تو محلول الميالأ خالل سيا ات قالئيل وليم محليول فالتيني  القيوا   
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 ييدي  الفائييدة حيييث تحيييط الخلييية نفسييعا بعييلا الغأيياء الفالتينيي  للحماييية ميين 
وي اليوامل الخارفية ويصبل حفمعا بقيدر حبية الييدأ وتترسيد بقوامعيا الغير 

الفالتينييييي  بكمييييييات كبييييييرة فييييي  تسيييييفل خ انيييييات الأيييييراد مميييييا يسيييييبد انسيييييداد 
التمديييدات واليييدادات، ونظييراب للغأيياء المطيياط  الفالتينيي  الييلي تأييكله حييول 

 .  دون تن يلحل بعا تي يرر   211نفسعا فننعا تمر بالتيقي  بدرفة 
 ولد  قامت  ل ايا من  لش كات باحصة مال  دص ي  مح صل ل اكحصة  ن هصو
 دصصص ي  ايكحصصصة  دا   لصصصد  يحصصصاعا ع صصص  ةجدصصصب  لمشصصصاكل  لةكدولوجيصصصف  لةصصصص 
يحببلا وجوا  لاكحة  ن  ص  ل ني ، ولد  يدنح بإضصا ف هصد   إلدص ي  ك مصا 
كادت هداد مشاكل د ل أو مشاكل ميكاديكيف ةحبب  لةصأخ  بصين  لحنصاا أو 

دصصب  ل نصص  أو ك مصصا  لصص ت لثصصا   لة صصو  ببكةي يصصا  ل وكودوحصصةود ودلصصد لةج
مناعب  لةد يف و لة شيح ل  نص   صص م  ح صك   ولص  و لةب صو   صص  لم  حصل 

 .  خي ة 
وميظييي  ا بحييياث التييي  تفرييييت  ليييم الدكسيييتران وا  التيييه بواسيييطة تنييي ي  

 .P. A   كرميانتن .آ .  الدكسيترانا  حيدثت في  النمسيا مين قبيل اليدكتور د

Inkerman    ف  ميعد بحوث السكر فMackay مقياات  اللي نأر  يدة
حول قلا المويو ، ومن تقمعيا النتيائج تليو التي  حصيل  ليعيا  نيد ميالفية 

سيا ة نتيفية  طيل حصيل  14اليصير بالدكسترانا  بيد توقف المصينع ميدة 
 : ، كما يظعر للو ف  الفدول التال  والت  نستنتج منه فيه

ظعيير اليصييير المنقييم بفييودة اإلنتييا  : Clarification التنقييية  - آ
 .   نفسعاالطبيي

 )     حيوادث بخ انيات الطيب  ا: Boiling time من الغلييان  - د
 . وللو بسبد الأراد المنتج(  توقف تو بطء غليان

ليييي  تالحييييظ حيييياات :  Heating surfacesسيييطوح التسييييخين  -  
 . ، وق  حاات تحدث كنتيفة لوفود الدكستران تصمي  لسطوح التسخين
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  تالحظ تية مصا د تو مأياكل ل:  Puring time من الصد  - د
 . ( الماسكويت ) ند نبل الكتلة المطبوخة 

تقلييييل بكميييية :  Molasses Exhaustionاسيييتنفال الميييواأ  - قيييي
بيهأ بعيا وقيلا يأيير بيدون أيو  بنسيبة ا Cالمواد المستيملة لتنقيية الميواأ 

 . ولم ربل حقيق  لفاقد السكر
  ل طل  ل طل  ل طل 
 13/7/79  ل امل

   م الجغي
3/11/79 

 م الج
11/11/79 

 م الج
 19 18 15 (حاعف)ماة  لةوقر 

 8311 1111 9111 (طن) ل نب  لفاحا 
 :  ل نص

  لمحةوى   ع مص ل اكحة  ن-ل
  لمحةوى  لطبي ص ل اكحة  ن_ب
 % لاكحة  ن  لم  ل  - ج

 
 

16000 

12000 

 ل  ُيَ ل

 
 

19911 
18811 

%57.1 

 
 

11111 
9711 
86 % 

 عاايف عاايف ض يفف  لةد يف
 :  A,B  لكة ف  لمطبوخف 

 ب كس - ل
  لد اوة - ب
 (حاعف) من  لي يان  - ج
  من  لنب - ا
 محةوى  لب و  ت - هص

 
51 

38.8 
9.7 
 دنر  لم ال
88.9 

 
58.7 
31.8 

9.1 
 عاا 

18 

 
51.1 
31.3 
1.7 

 عاا 
13 

 A,B 74.9 97.1 91.5د اوة  لموالس 
 : C لكة ف  لمطبوخف 

 لب كس  - ل
  لد اوة - ب
 ( حا / ل )م ال  لي يان  - ج

 
 

51.5 
71.9 

5391 

 
 

58.3 
99.7 

11911 

 
 

59.1 
97 

11711 
 عاايف عاايف منميف حطوح  لةحخين
 C 15.8 11.5 11.9د اوة  لموالس 
 الشص  الشص  891 ( طن ) لحك   لمط وح 
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كييييان التحسيييين فيييي  التنقييييية، وسيييير ات : Viscosity الل وفيييية  - و
 . غليان، وميدات التبلور كمؤأر  لم تقليل الل وفةال

كانيت قابليية ترأييل السيكر مين : Filterability قابليية الترأييل  -  
، بيل كانيت  الأرابات الميالفة تفيل بالمقارنة ميع اإلنتيا  الطبييي  للمصينع

ت ليييم بأيييكل ملحيييوظ مميييا قييي   لييييه فييي  السيييكر المنيييتج دون ميالفييية ييييمن 
 . الظروف نفسعا

بيييّين تيييدن  المالحظيييات : Factory Recoveryتداء المصييينع  - ح
السييابقة تن تداء المصيينع يبقييم متييهثراب لمييدة ثالثيية تيييا  بيييد اسييتيمال القصييد 

وخييالل فتييرة . بينمييا ليي  يتييهثر تداؤ  وطالقيياب  نييد اسييتيمال الدكسييترانا . السيي ء
 . PHالفو الرطد تقل قيمة اليصير ونقاوته وكللو قيمة 

م تيييدني فييي  نو يييية الميييادة ا وليييية، القصيييد تو الأيييمندر يأيييير قيييلا ولييي
،  السكريين، وت داد قل  الحالة سوءاب كلما ا داد ال من بين الحصياد والتصينيع

وتحييت قييل  الظييروف ا بييّد ميين اسييتيمال الدكسييترانا  وقبييل تييدفل القصييد تو 
ا فنن مرحلة الطب  تتسم  بسر ة بالدكستران وقيلا ييؤ  ثر الأمندر الفاسدين وا 

 .  لم ميدات تداء المصنع لإلنتا  الطبيي 
اليصيييير  PHوقيييد بيييين اليييدكتور انكرميييان بهننيييا يمكننيييا تن نهخيييل قيمييية 

 5كدليل  لم الوقت المناسد استيمال الدكسترانا  حيث يفد تا تقيل  ين 
 . نه دون قل  الدرفة تكون الظروف مواتية ليمل اإلن يمات اإليافية

المثلييم ليمييل ا ن يمييات تكييون بدرفيية حييرارة وميين الميلييو  تن الظييروف 
 . دقيقة 31 -25مئوية و من التفا ل  51-01

غيييييرا  ونيييييي ي   11 -21وفييييي  ظييييييل قيييييل  الظييييييروف ينصيييييل باسييييييتيمال 
لتيير ميين اليصييير الخييا  للقصييد، وتيي داد قييل  الكمييية  2111ديكسييترانا  لكييل 

 . كلما انخفيت درفة الحرارة تو نق  ال من  ن الميدل الملكور
نّ  اقتصييادية اسييتيمال تنيي ي  ديكسييترانا  ا تيييود فقييط ولييم  امييل رفييع  وا 

لم  امل رفيع  الطاقة التصنييية اليومية لم  امل رفع ميدات الترأيل وا  ، وا 
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نما تيود تيياب ولم قيمة القصد و الأيمندر  مردود السكر ا بيا فحسد، وا 
ال قييلا الفاسييدين اللييلين ليي  يكيين فيي  اإلمكييان ميين قبييل تصيينييعما دون اسييتيم

 . ا ن ي 
 

 : مو نفات   د ي   لايكحة  دا 
اإلنييي ي  ديكسيييترانا  قيييو  بيييارة  ييين ديكسيييترانا  نقييي  محّيييير مييين  - آ

 . م ار  غاطسة لبيا سالات البنسليو  المنتقاة بيناية
للدكسيييترانات وينيييتج  ييين لليييو  0 - 2اليييروابط تلفيييا  هوقيييو يحلمييي - د

والميالتو ترييو   iso maltose  هبصورة رئيسية تأكل مركد الميالتو  المأياب
 . iso malto trioseالمأابه 
 . يحتوي قلا اإلن ي   لم ونفرتا  ويفد تن ا -  

 Appearance لم ل  
وّن ونيييي ي  الديكسييييترانا  متييييوفر  لييييم أييييكل سييييائل بّنيييي  صيييياف كثافتييييه 

وحيييييييدة  15111مليييييييل ويحيييييييوي بصيييييييورة قياسيييييييية /غ 2.15التقريبيييييييية حيييييييوال  
 .    الواحدديكسترانا  ف  الغرا

وتيّرف وحدة الديكسترانا  بهنعا الكمية الال مة من اإلني ي  إلنتيا  ميواد 
ملييي  مييين الميييالتو  فييي  السيييا ة مييين محليييول الديكسيييتران  نيييد درفييية  2تييييادل 
 . PH  =5.4مئوية وقيمة  41حرارة 

 :  لةخ ين
وخاصيية (  درفيية مئوييية  21 - 4  )يفّيييل تخيي ين ا نيي ي  بفييوي بييارد 

 .أعر 21 - 3ين لفترات طويلة  ند التخ  
 : PH ل القف بين دشاط  إلد ي  وا جف  لح   ة وا جف  لص 

درفيية نأياط ا نيي ي  ديكسييترانا   نيد مختلييف درفييات  2يوييل الأييكل 
الحرارة حيث نرى مين الأيكل تن درفية الحيرارة المثليم لالسيتخدا  اليملي  قي  

 . درفة مئوية 01بحدود 
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نأيياط اإلنيي ي  ديكسييترانا   نييد مختلييف يويييل درفيية  1كمييا تّن الأييكل 
 المثلييم لالسييتخدا  قيي  PHحيييث نييرى ميين الأييكل تّن قيميية الييي .  PHقييي  الييي 
 . PH  =5بحدود 
 

 : ثباةك  ص  لمح ول
ثبيات اإلني ي  ديكسيترانا  في  المحالييل لمختليف قيي   3يظعر الأيكل  -

ان  تنيه ويتييل مين الخيط البيي. مئويية 51وف  درفة حرارة ثابتة ق   PHالي 
  ( 4.5 )ولم ما دون الي  PHيفد تفند انخفاا درفة ال 

ثبات اإلن ي  ديكسترانا  ف  محلول سكرو  تركيي   4ويظعر الأكل  -
و نيييد درفيييات الحيييرارة المختلفييية حييييث يظعييير مييين الخيييط  PH 4.5و  11%

درفيية  01البيييان  تن اإلنيي ي  ثابييت تماميياب  نييد درفييات الحييرارة التيي  تقييل  يين 
درفيية مئوييية فيييمكن اسييتخدا   01ا درفييات الحييرارة التيي  ت يييد  يين تّميي. مئوييية

  ( دقييائل 21 - 5 )اإلنيي ي  فيعييا ولكيين يفييد تن تكييون فتييرة الميالفيية قصيييرة 
. 

 
 خالنف  لبح 

يسيييتخد  الدكسيييترانا   نيييدما يكيييون قنييياو صييييوبة فييي   ملييييات التنقيييية 
الأيييراد  والترأييييل بسيييبد وفيييود نسيييبة كبييييرة مييين الدكسيييتران فييي  اليصيييير تو

 . السكري
ومن الميلو  تّن الدكسيتران يتأيكل مين تيهثير تنيوا  متييددة مين بكتيرييا 
اللوكونوستوو الت  من تغلد تنوا عا المنتأرة سيواء في  القصيد تو الأيمندر 

 Leuconostoc         كونوسيييتوو مي نتروئييييدأ يالسيييكريين قيييو نيييو  ل

mesenteroides . 
كميا . د تيّرر القصد تو الأيمندروتتسر   ملية تأكيل الدكستران  ن

لييوحظ ارتفييا  نسييبة الدكسييتران  نييدما تكييون طريقيية نقييل القصييد تو الأييمندر 
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الأيييمندر بيييهكوا  نتيفييية  ، وكيييللو  نيييدما يتكيييدأ القصيييد تو السيييكريين سييييئة
ولللو فنّنه ف  ا حوال المناخية الحارة والرطبية . حصول ت طال ف  المصنع

ول واليصييير يفيييد تن تكيييون قصييييرة بقيييدر فييينّن الفتيييرة ميييا بيييين فنييي  المحصييي
لا مييا حييدثت ت طييال ميكانيكييية فيي  الخييط اإلنتيياف  ونفيي   نعييا  اإلمكييان ، وا 

تييهخر فيي  التصيينيع، فنّنييه يفييد ويييافة اإلنيي ي  دكسييترانا  ولييم اليصييير الخييا  
ّن قييل   وحتّييم اانتعيياء ميين تصيينيع الكمّيييات التيي  تييهثرت بتييهخر التصيينيع، وا 

تصيينيع وت يييد ميين الطاقيية التصيينييية اليومييية لكونعييا اإليييافة تختصيير فتييرة ال
 . تؤدي ولم تفاو  الصيوبات النافمة ف  التصفية والترأيل

 - 51 وّن أروط التفا ل المثلم لعلا اإلن ي  ق  درفة حرارة ميا بيين        
 31 - 25    مع وقيت تفا يل ميا بيين 0 - 4بين  PH، وبدرفة  مئوية 01
 . دقيقة

 11-21ف المثليم تكيون كميية اإلني ي  الال مية قي  ويمن قل  الظرو 
قيييلا ويمكييين ميالفييية .  لتييير مييين اليصيييير الخيييا  2111غيييرا  دكسيييترانا  لكيييل 

وا تنيه في  مثيل قييل  الحالية يفيد اسييتخدا  , اليصيير بيدرفات حيرارة تخفييا 
 . كمّيات تكبر من اإلن ي  للحصول  لم النتائج نفسعا خالل ال من نفسه

اليصييير بينن ي  الدكسييترانا  مباأيرة بيييد اليصيير ومين المفيييل ميالفية 
ويييييت  التكيييييف بكمييييية . بيييييد الييييدف يون بالنسييييبة للأييييمندر بالنسييييبة للقصييييد تو

 . الدكسترانا  تبياب للأروط التصنييية الفيلية ولظروف كل مصنع
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 الشامبو وأنواعه
الشاااو هو أاااو منااات ال ديثاااول النتّ اااّ والااان  نااا    نااا   ال اااوهو   ااا  
االساامن وخ صو ااّ ل ااو لاا   اا  م اال لمّاال عرااظ ال سااخ والشاا ل دياالا  لمهّ ااّ 
 نرولااا  ال  مااات  ار ااال ولليومااا  الاااو ّلت ول اااتخ ماااو ل  ومااا  المديّثّاااّ هدوعّاااّ 

ااوخ نّااأ م  م اا    ال ّااوا ال ساام  رّ وصو ااّ ال ساالت  د ااو الكولسااّوخ وال زدّو
ال و ااوتت  اا  ال ّااوا ال ساالت لااّس ل ااو م اال سااره  عرّاا  وال مسااه  ملسااه  ك ااو 
ليا   اا  ال ّاوا الهااولتت والساوصدّ عرااظ  مث ا   اا  ال اوهو ا ك ااو مدا  ّاانو  ّو

وّ مهال الشاو هو  نراوال  . السواءا وال ّسه  مزّل وووا  لو  الش ل ال  اهو 
اااااّ مو ّو   ااااااو وئّاااااو  لاااااه   ال ديثاااااول ال ااااادوعّّ ا ا  ردّودّاااااّ موار ثومّّل

دّّ ا مو الكومّودّّ  ع ال  مدّودّّ ا مو اردّودّّ  ع ال  موالكومّودّّ  . مدّّو
 % 01 – 01ومماااالاو  دسااااهّ ال ااااوات ال ديثااااّ الث  ولااااّ أاااانا عااااوتت  اااا  

 . نس  الروو ّ ال مروهّ والس ل ال ليو  لرشو هو ال دمج
اوتت  % 5 – 0الم وخ    و ت و ت م   إضو ّ دسهّ     رح  مساه  ّو

 ولهذا ال تؤخذ لزوجة الشامبو مقياسًا لجودتهلوو ّ الشو هو هشك   رنوي 
 كخ    شو هو لوج  تا  مكو  دسهّ ال وات ال ديثّ الث  ولّ  ّ   رّرّ  ع دساهّ 

 .عولّّ     رح كرول ال وتّوخ
ضول لرشو هو عوتت ه   ال وات النو يّ ل دع  سوتا ومنررا  و  د او ّو

راّ والماا   اا  مأ  او الثول ااو  او  ّاا   ّ ااو لاو صااو  لثماالت مّو ا ون اا   الهكمّل
هوإلضااو ّ لر ااوات ال نساادّ وال مااول وال ااهو  و ااّو ل . الهدووئّااو وم  ناا 

 . التأ  و  همول التأ  وال وات المهّّ ال ّتالدّّ ويّلأو
 : ويقسم الشامبو عادة حسب طبيعة مادته المنظفة إلى

ماول شو هو مدّ - 0 ا  كهّل ود  نّأ مكو  ال وتت الث  ولاّ  ّا   راح لوّل
  مو  ّوج  د  وال وتّوخ مو  رح لوّل  إّمل كهّلمول ال وتّوخ 
 . شو هو م ثومّل  - 2
 . شو هو  صمرم     وات  ديثّ مدّودّّ وم ثومّّلّ - 0
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شااااو هو كااااومّود  نّااااأ مكااااو  ال ااااوتت الث  ولااااّ  ّاااا  مناااات  لكهااااول  - 4
 . ّّ ال ضوّّار ودّوخ اللهوع

 . شو هو كومّود  وم ثومّل  - 5
 .مدّود   شو هو كومّود  وال - 6

عاتخ  ااوج ال ديثاول اردّودّااّ  اع ال ديثاول الكومّودّااّ  ا  ملكّهااّ  ّ ا و    
 .ارصلى شو هو  و رد   و    شندمّ   صمرثمّ  وم م  ك   د  و ع   
 : كما يقسم الشامبو حسب طبيعته الفيزيائية وقوامه إلى

 . شو هو شث ول - 0
 . شو هو  سمنر  - 2
 . شو هو كّل   القواخ - 0
 . شو هو   مّد  القواخ - 4
 .  شو هو  ت   - 5
 . شو هو ّوم  - 6

 : وهو يقسم حسب المواد المضافة إليه إلى
 . شو هو هولهلومّ  كولرّسمّ  و ثول الهّ  ويّلا - 0
 . Fشو هو هولثّمو ّدول وصو ّ الثّمو ّ  - 2
 . شو هو هورعشو  - 0
 . شو هو هولرّ و  - 4
 . شو هو هص  ّ النشوئش وارعشو  - 5
 . شو هو هولثواك  - 6
 . شو هو هولّول والتأ  كول دولّ  ويّلا - 7
 . شو هو هولقملا  والكهّلل - 8
 . شو هو ن ض  كإضو ّ ن   السولسّرّو ويّلا إلّ  - 9

حيااي يقساام الشااامبو إلااى  وهنااات تقساايم وخااا وهااو المتعاااا  ع يااه
 : أنواع عديدة حسب إستعماالته
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 : شو هو لرش ل المهّ   - 0
   موّالهاااّ  مو الرّسااام مضاااول ل ااانا الشاااو هو عاااوتت ص  اااّ  اااثول

ه   الص  ول ال شهّّ ونلو لمقوّّ الش ل ومزنّّ ه  م  هوإلضو ّ إلظ 
 . ملكّدو  م ّت لرن و  التس ّ

 : لرش ل ال ول شو هو – 2
ااااول والااااتأو  ال اااادوعّّ مو نّااااأ ّ ضااااول ل اااانا الشااااو هو ه اااا  الّو

ك ااااو ّضااااول إلّاااا  مّضااااو   ااااوتت (  ال دااااولّ  )المهّ ااااّ   اااا  تأاااا  ال ااااول 
 . ملكّدو  م ّت لرن و  التس ّ

 : شو هو الش ل التأد  - 0
ّكمثاظ عااوتت هول ااوتت ال ديثااّ الث  ولااّ  ّا   ااع ال ماال وال ااهو  هااتو   و

ااّ ك ااو  اا  شااو هو الشاا ل ال ااول وشااو هو الشاا ل  إضااو ّ  ااوات  رّدااّ مو  مّل
ا  وّثض  إتصو  ال وات ال ديثّ ار ثومّّلّ  ّ  هدساهّ عولّاّ رد او  المهّ  

مسوعت عرظ  ثول الش ل    التأ  لثملت مماو  ولكا  إنا كاو  الشا ل شاتّت 
الااتأ   ّد ااح هإضااو ّ ص  ااّ القماالا  ل اانا الدااوو  اا  الشااو هو مو إضااو ّ 

 .  ّ  لك       إّمودو  م
 : شو هو ارمثو  ونو  الهشلت النس وسّ - 4

ّ دع أنا الشو هو  ا   لكهاول  ديثاّ صو اّ لمّثاّ ار ال ال مساه  
ااوخ  م ااّ لرمثاا   م  م اال  اا  عّااو  مو هشاالت ارمثااو  الدوع ااّ   ااو ّ  اا  الن  

و اا  .  الشااو هو ال ااوت  نّااأ ال ّهكاا  ك ااو ّث اا  نااّ  ّساامنخ هول ااوهو  مو
 . رح ال زدّوو   لكهّلمول الروّل مأخ أنا ال لكهول ال 

وّثضاا   اا  أاانا الدااوو  اا  الشااو هو مّضااو  عااتخ إضااو ّ ال ااوات ال رودااّ 
ك اااو ّ ااا  اسااام  و  م ااا  ك ّاااّ   كداااّ  ااا  ال مااال ر    نراااو  ال اااهو  مو 

 . ال مل  ت ّسه  ارلخ والمنسس    عّ  المث  وهشلم 
 : الشو هو المه   - 5
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المهّاااّ وال اااّتالدّّ ل  ول ااااّ وأاااو الااان  مضاااول إلّااا  ه ااا  ال اااوات 
 : ه   ار لا  ال رتّّ و   مأخ مدواع 

 :شو هو ضت القشلت  - آ
اال مشااهوا ال  ااوت    نّااأ ّضااول ل اانا الدااوو  اا  الشااو هو ه اا  كهوّل

وصو اّ عراظ اريشاّّ  -الدوتلت ومأ  و كهّلل السارّدّوخ إال  مدا  ر الا الساوخ 
 نرولاا  إلااظ ارداال مو  ّ اا  م  ّ ااّ  ال ااّ  مو ّااتص  ال صومّااّ نّااأ ال

مخ  اسامهتال  ه اوات نتّ اّ م ضا    و لّاّ هإوالاّ القشالت وعتّ اّ الضالل   - الثخ
 :  ّ و لو  س ل ال ّ  واريشّّ ال صومّّ والثخ و   مأخ أنا ال لكهول

اااتّ  الااان  ّمكاااو   ااا   - 0     لكااا  المومّاااوء ل اااوتت  ّاااو  أّتلوكسااا  هّّل
 . كهّلل ونلت مومّوء   م رمّ  هنلم  مّنرقمّ  هّّلتّمّ

 وتت مناوت  إّماودو  م ّات لن ا  موداتّكّرّدّو الما  و ات م   ل او م الا   - 2  
 . كهّلا     القضوء عرظ الثمول    دوو هّمّلوسهولخ ال سههّ لرقشلت

اااااّ شاااااو هو هولثّمو ّداااااول مو الص  اااااول ال شاااااهّّ ل  ول اااااّ  -   ومقّو
 . ه   مدواو الش ل

, مو الكهّلل , مو ارلكّمو  , الكنولّّ شو هو هص  ّ القملا   - ج
ل  ول اااااّ ه ااااا   , مو كراااااول الهداااااوو , مون ااااا  السولساااااّرّو , مو الثّداااااو  

 . ار لا  والثمول ال رتّّ واركّو و وال ل 
 :  شو هو  هو  الش ل - 6

نّاااااأ مضاااااول ه ااااا  ال اااااوات ال اااااهويّّ مو الند اااااوء ل ااااانا الداااااوو  ااااا  
ليوم  عرظ الش ل   ملت    الو    اخ   ّ  وملو  ا   دت يس  الش ل الشو هو

 مرااااو يسااا  الشااا ل هول اااوء إلوالااااّ لياااوت الشاااو هو وآ اااولا داااالى م   الشااا ل  ااات 
 . هول هو  ال مرو 

 
 : شو هو الهودّو - 7
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ّضول ل وء الهودّو عدت ي ل ال سخ  ّ  ّو   م  ممو ل  ّا  اللياوت  
وهودج المهّ ّاّ الو ّلت وال مول المّهّ ك و ّ ك  م  دضّل إلّ  ص  اّ الها

ااّ  ان االالمو ال اادوعّّ نّااأ مسااه  أاانا ال ااوتت  ال راات ومدشااّم الااتولت الت ّو
اااوخ الهرااات   ااا  إوالاااّ   ااا  الشااا ّلال منااال ال رااات م و اااو  ك اااو ّث ااا  كاااّس الن  

 . ال رت ومدشّم تولم  الت وّّ وان لالاروسوخ 
 : شو هو م ثّل الش ل - 8

سم    أنا الدوو    الشاو هو عاوتت  ا  آصا ل  لنراّ  ا  االسامن وخ ّو
نّاأ ّاتلو الشا ل   - ونلو ه ت االسمن وخ هدوو الشو هو ال دوس  لرشا ل -

ثاالو لكاا  ّمصراا  الشاا ل   ( ت ااوئ  01 - 5 )ا وّماالو  ماالت  اا  الااو    هاا  ّو
ااااو  وّوصاااان شااااك  المساااااّلنّ  وه اااات شاااامث  وم شااااّم  ّ ااااهح الشاااا ل لّدااااو  مّل

 . ال ليوهّ
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 مواد التنظيف حول أسئلة وأجوبة
 مقدَّمة للسيد محمد شاهين
 في جريدة العروبة بحمص

4/21/2991 
 : هل لك أن تعطينا فكرة عن أهمية صناعة الصابون والمنظفات -1س 

تعتبر صناعة الصابون والمنظفات من الصناعات الهامة  -2ج
توسط وتستهلك في البيوت والمصانع والمحالت وفي كل مكان ويقدر م

ويمكن القول أن . كغ سنويا   21استهالك الفرد في البالد العربية بحدود 
حضارة وتمدن الشعوب يمكن أن تقدر بالكمية التي تستهلكها من الصابون 
والمنظفات حيث أن هذه الصناعة تعتبر رديفا  لصناعات عديدة كصناعة 

اللدائن والدهانات الغزل والنسيج والدباغة وعمليات التعزيز ، ومواد التجميل و 
 . واألدوية وغيرها

وقد جاءت كافة الشرائع السماوية بقوانين مفصلة تحدد النظافة 
 . الشخصية وتهتم بها اهتماما  كبيرا  وتربط بين الصحة والنظافة واإليمان

 : ما معنى كلمة صابون -  2س
( صابونين)اسم الصابون أصال  مأخوذ من الكلمة الالتينية  -1 ج
التي (  شرش الحالوة )ونيين مادة تستخرج من جذر نبات العصلج والصاب

.  من خواصها أنها إذا ما سحقت ونقعت بالماء كونت رغوة وفيرة وكثيفة
كما أن نقيعها يستعمل في غسل وتنظيف المالبس وكعامل استحالب 

 . وتطرية في صناعات عديدة كصناعة الحالوة الطحينية
 : بون والمنظفاتكيف تطورت صناعة الصا - 3 س
،  إن أصول النظافة الشخصية تعود إلى أزمنة ما قبل التاريخ - 1 ج    

وبما أن الماء ضروري للحياة وللنظافة فإن شعوب ما قبل التاريخ قد عاشت 
وقد كان البابليون والمصريون .  بالقرب من األنهار والينابيع ومصادر المياه
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شبيهة بالصابون يستعملونها للتنظيف  يغلون الشحوم مع الرماد إلنتاج مادة
 . ومعالجة بعض األمراض الجلدية

لى عهد قريب يستعملون المحلول الرائق لرماد  كما كان الناس وا 
 . األخشاب واألعشاب في عمليات التنظيف والغسيل والجلي

وقد اشتهرت صناعة الصابون قبل اكتشاف الطريقة الكهربائية إلنتاج 
ثم   ( القلي )إضافة الكلس الحّي إلى نقيع الرماد الصود الكاوي وذلك ب

 . غلى الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية برائق هذا المزيج إلنتاج الصابون
تزال مشهورة بصناعة الصابون المصنوع من  وقد كانت حلب وال

يزال يصّنع  زيت الزيتون الجفتّي وزيت الغار إلنتاج صابون الغار الذي ال
 .بطرق قديمة 

 : ما هو أثر  المواد المضافة للصابون على الصحة العامة - 4 س
هناك العديد من المواد تضاف للصابون ومنها النافع والجيد  - 4 ج

والغاية منه تحسين نوعيته كإضافة مواد لمنع تأثير المياه الكلسية والمالحة، 
المواد  ، ومنها ومواد تطرية الجلد والشعر والمحافظة على نعومته ونضارته

 . الطبية والمعطرة
كما أن هناك موادا  إن لم نقل أنها ضارة فهي غير نافعة والغاية منها 

 .  ترخيص سعر الصابون ولذلك ندعوها بمواد الحشو
ولقد اهتمت كافة الدول بنوعية الصابون وجودته فسنت القوانين ووضعت 

 . يدة لهالمواصفات القياسية لحماية المستهلك لتقديم قطعة صابون ج
هل رأيك أن استعمال المنظف السائل والمنظف المسحوق  - 5 س

 : والشامبو وغيرها من المنظفات الصنعية يغني عن استعمال الصابون
المنظفات الصنعية بكافة أنواعها السائل والمعجون  - 5 ج

والمسحوق والشامبو الشك أنها تحل محل الصابون في عمليات التنظيف 
لجيدة منها لسهولة استعمالها ولعدم تأثير قساوة المياه والغسيل وخاصة ا

 . سلبيا  عليها
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ولكن يبقى الصابون الجيد أفضل بكثير من الشامبو والغواسل 
، ألن إفرازات الجلد  العضوية بالنسبة لالستحمام والنظافة الشخصية

أضف إلى ذلك .  يزيلها ويعّدلها إاّل الصابون لقلويته الخفيفة الحمضية ال
أن البحوث العلمية اآلن تتجه الستعمال المركبات ذات المصادر الطبيعية 

ولقد فوجئت .  تسبب تلوث في البيئة ، وال تضر الجسم من جهة ألنها ال
في (  البيلون )في أوربا وأمريكا أن الناس قد  عادوا الستعمال الغضار 

 . عمليات النظافة الشخصية ومواد التجميل
 .السيئ لتعرف على نوع الصابون الجيد من كيف يمكننا ا - 5 س

 .  بالتحليل أو االستعمال - 6 ج
ما هي أنواع الصابون التي تنصح باستعمالها والتي ال تسبب  - 5 س

 : أية أضرار على الجلد
ولكن .  ال أريد أن أعمل دعاية لصنف أو ماركة معينة - 7 ج

في سورية جيدة وخالية يمكنني أن أقول أن كافة أنواع إنتاج القطاع العام 
من المواد الضارة ألنه ليس من مصلحة أحد هنا الغش أو استعمال زيوت 

يمكن أن ننكر وجود أنواع جيدة كذلك من إنتاج القطاع  رديئة ولكن ال
 . الخاص
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 المنظف السائل

 تنوعه وتطور استعماله
 

 I-  المقدمة: 
تعد صناعة الصابون والمنظفات من الصناعات الكيميائية الهامة / آ 

 :حيث أنها تشكل جزءًا هامًا من 
 ( الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية ) صناعة المواد الدسمة   (1)
 -السلفات  –الفوسفات )صناعة المواد الكيميائية األساسية ( 2)

 ( . الخ .....العطورات  -الكربونات  –البربورات  –الصود الكاوي 
كما أنها تشكل جزء هامًا من الصناعات البتروكيميائية بصورة /  ب 

مباشرة أو غير مباشرة فهي المستهلك األكبر ألحماض السلفون ومشتقاتها 
يلين ، والبولي وللسلفات العضوية وأمالحها ، ومركبات البولي أت. وأمالحها

 .فينيل كلوريد وغيرها من المستحضرات البتروكيميائية 
 :كما أنها تعتبر أساسًا لصناعات عديدة وكثيرة منها /  ج 

صناعة  -صناعة الدهان  -صناعة الزيوت والشحوم المعدنية 
صناعة المواد الرغوية  -صناعة مواد التجميل  -صناعة األدوية  -اللدائن 

 -صناعة المواد الرغوية إلطفاء الحرائق   -رول والمياه لحفر آبار البت
 .  صناعة القنابل الحارقة والملتهبة 

: كما أنها تعتبر رديفًا مساعدًا لصناعات عديدة وكثيرة منها /  د 
 -عمليات التعدين  -دباغة الجلود  -صناعة الغزل والنسيج وصباغتهما 

 -مصانع الحليب  -ية مصانع المياه الغاز  -معالجة سطوح المعادن 
 .وغيرها .....مصانع البيرة
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 II-   تطور صناعة الصابون والمنظفات: 
، ( صابونين ) اسم الصابون أصاًل مأخوذ من الكلمة الالتينية  - 1

التي من ( شرش الصابون ) والصابونين مادة تستخرج من جذور نبات
غوة كثيفة كرغوة ونقعت بالماء تكونت منها ر  خواصها أنها اذا ما سحقت

الصابون ، واستعمل نقيعها هذا في غسل وتنظيف المالبس، وكعامل 
 .استحالب وتطرية لكثير من الصناعات  

.     ) ثم استعملوا المحلول الرائق لرماد األخشاب واألعشاب   - 2
في عمليات التنظيف ( من المعروف أن الرماد يحتوي على الكربونات

 .والغسيل 
إلى نقيع الرماد وترك ( النورة ) إضافة الجير الحي ثم تطور إلى 

التالي كي يأخذوا رائقه الذي امتاز بقوة تنظيف أكبر من رائق  المزيج لليوم
ألن هذا الرائق الجديد يحوي محلول الصود الكاوي ذا القلوية ) الرماد لوحده 

ظفات ولعل الفكرتين السابقتين في تطور المن( األعلى من قلوية الكربونات 
تعطياننا فكرة بأن ما استعمله اإلنسان األول من المواد المنظفة هو المنظف 
السائل لسهولة تحضيره ، وبساطة تكلفته وتوفر مواده األولية التي هي 

 .بمتناول اإلنسان 
أما األواني فكانت تفرك بالرماد ثم تشطف بالماء ولعل هذا كان  - 3

 .أول استعمال للمسحوق المنظف للجلي 
ثم تطور األمر إلى غلي الدهون والزيوت  النباتية بالمحلول  - 4

مع الكربونات ( النورة ) الرائق السابق الذكر والناتج من تفاعل الكلس الحي 
فتنتج بذلك الصابون، ونالت البالد العربية شهرة واسعة في مجال هذه 
 الصناعة خالل القرون الوسطى ، حيث كانت صناعة الصابون وتجارته

واستعمل هذا الصابون كقطع في . رائجة من البالد العربية إلى أوربا
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ونظرًا ألن القوة التنظيفية للصابون أكبر من . عمليات التنظيف المختلفة
القوة التنظيفية لمحلول الكربونات  ولمحلول الصود الكاوي ، فقد تحول 

وبقي  اإلنسان من استعماله للمحلول السابق إلى قطعة الصابون الصلبة
الصابون هو الوحيد المستعمل في عمليات  الجلي والتنظيف على مدى 

 . قرون طويلة
في أوائل  هذا القرن عندما درست كيمياء وتكنولوجيا الصابون  - 5

بشكل واسع وعرفت أسرار كيمياء هذه الصناعة، وجد أن الصابون 
وهو  )ارة الصوديومي بطبيعته الفيزيائية صلب في الدرجة العادية من الحر 

إال أن الصابون البوتاسيومي بطبيعته الفيزيائية لين (  الصابون المعروف
وهو في كثير من الصناعات وعمليات  ورخو في الدرجة العادية من الحرارة

التنظيف أسهل استعمااًل من الصابون الصلب وأسرع ذوبانًا لذلك عاد 
،  ون البوتاسيوميلى االستعمال بشكل محلول محدد للصابإالمنظف السائل 

وسار جنبًا إلى جنب مع الصابون الصوديومي كل منهما ينافس اآلخر في 
ن كانت لهما في عملية غسيل المالبس المنزلية الفعالية  االستعماالت، وا 
نفسها، إال أن الصابون الصوديومي ومسحوقه بقي المنافس لرخص ثمنه 

 .عن الصابون البوتاسيومي
، وجد اإلنسان أنه  الكهربائية العادية عند اختراع الغسالة - 6

يصعب ذوبان واستعمال قطعة الصابون كما يستعملها في الغسيل اليدوي، 
لذلك لجأ إلى سحق الصابون وهرسه مستعماًل المسحوق في عمليات 
الغسيل، وال يزال هذا المسحوق مستعماًل ومطلوبًا في العديد من البالد 

هو رخيص الثمن، سهل التحضير، ذو قوة ومنها سوريا ولبنان واألردن، و 
، وخاصة إذا أضيفت إليه بعض المواد المقوية والداعمة  تنظيفية جيدة

 . ومواد مزيلة للعسرة
ثم وجد العلماء أن كثيرًا من المواد الكيميائية لها خاصية  - 7

،  ، ودعيت هذه بالمنظفات الصناعية التنظيف التي يمتاز بها الصابون
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هذه المنظفات ثورة صناعية ومنافسة جبارة بينها وبين  وأحدثت صناعة
 .الصا بون 

وبدأت المنافسة بينهما جبارة وبشكل ظاهر وملموس وخاصة أنها 
رخيصة الثمن إذا ما قورنت بالصابون، وصالحة لالستعمال في جميع 
ظروف المياه، مالحة كانت أم عسرة أم كبريتية ، باردة أم حارة، كما أنها 

مختلف االستعماالت المنزلية والصناعية على العكس تمامًا من تستخدم ل
قطعة الصابون، ويمكن إنتاج هذه المنظفات بشكل سائل أو معجون أو 

 . مسحوق 
 III- المنظفات من وجهة النظر الكيميائية 

،  ويدخل في تركيب المنظفات قسمين رئيسين هما المواد الفعالة 
 .  لئةوالمواد الداعمة والمقوية والما

 : المواد الفعالة:  ًاولً 
 : لى أربعة أصناف رئيسيةإتقسم المواد الفعالة حسب تراكيبها الكيميائية 

 الصنف الول
وهذا ( األنيونية)وتدعى بالمنظفات الباحثة عن الشحنة الموجبة 

 : الصنف يقسم بدوره الى ثالثة اقسام رئيسية هي
 . اسيوميالصابون المعروف الصوديومي أو البوت - 1
أمالح األحماض السلفونية ، وهي األكثر استعمااًل في العالم  - 2

ألنها ذات طاقة تنظيفية عظيمة تفوق القوة التنظيفية للصابون بعدة مرات  
وفيرة ، وليس هناك تأثير سلبي على مفعولها عند  كما أنها ذات رغوة

السوائل استعمالها في المياه المالحة أو العسرة ومنها تصنع معظم 
 إ.والمعاجين المنظفة 

أمالح سلفات الكحوالت ، واألتيرات الدسمة العضوية ، ذات  - 3
الرغوة الوفيرة ، والتنظيف الجيد ، واألثر اللطيف الناعم على الجلد والبشرة ، 
ولذلك تدخل في صناعة الشامبو واألنواع الجيدة الممتازة من السوائل 
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ن كان سع رها مرتفعًا بالمقارنة مع الصابون وأمالح والمعاجين والمساحيق وا 
 . األحماض السلفونية 
في السوائل والمعاجين والشامبو  % 33 - 15بنسبة  وتدخل كذلك

ومساحيق التنظيف لوحدها أو مختلطة بمواد فعالة أخرى، كما في أمالح 
 .األحماض السلفونية  
 :الصنف الثاني 

 ( . لكاتيونية ا) المنظفات الباحثة عن الشحنة السالبة 
 :وهذه المنظفات تمتاز بصفتين أساسيتين الى جانب الصفة التنظيفية     

لها أثر معقم ومطهر ، لذلك تستعمل في المستشفيات الحديثة  -آ 
لغسل أيدي االطباء قبل وبعد العمليات الجراحية وفي كل عملية تنظيف 

 .تتطلب التعقيم معها 
 .والشعر واأللياف لها أثر مطرٍّ على الغسيل   -ب 

ولذلك تدخل في صناعة مطريات النسيج والثياب، وصناعة بلسم 
الشعر والمطريات ، ويمكن استعمال مركبات هذا الصنف لوحدها أو مع 
مركبات الصنف الرابع لعدم تنافرها من بعض ولكنها تتنافر مع مركبات 

 .دة الصنف األول والثالث فال يصح استعمالها معهما في تركيبة واح
 

 الصنف الثالث
 .األمفوتيرية -المنظفات الباحثة عن الشحنتين السالبة والموجبة معاً 

والمنظفات التي تدخل تحت هذا الصنف لها مواصفات أمالح  
كبريتات الكحوالت واألتيرات الدسمة من حيث األثر اللطيف على البشرة 

، وهذا ما يدعونا واأليدي، وذات طاقة تنظيفية أكبر، إال أنها ذات رغوة أقل
 :ألن نبين ونقول

 .ل عالقة للرغوة ووفرتها في الطاقة التنظيفية لمنظف ما  بأنه

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 564 

ومن خواصها أن طيف تنظيفها يختلف عن طيف تنظيف الصنف 
األول،  فهي تزيل أوساخًا ال تزيلها مركبات الصنف األول ، ولذلك وللفائدة، 

دخال كال الصنفين األول ولجمع خواص الطيفين التنظيفيين يتم عادة إ
والثالث وأحيانا يدخل الرابع معهما في تركيبة المسحوق المنظف أو السائل 

 . المنظف أو الشامبو لعدم تنافر مركبات هذه األقسام الثالثة معاً 
 

 :الصنف الرابع 
 ( :الالأيونية ) المنظفات الالمتشردة      

غم أنها محدودة وهي مركبات عضوية ذات طاقة تنظيفية عالية ، ر 
مركبات أكاسيد االتيلين ) الرغوة تمامًا، ومن أهمها مركبات اإليثوكسيالت 

ولذلك تعتبر هذه المركبات أساسًا لصناعة مساحيق وسوائل ( المضاعفة 
 .الغساالت الكهربائية المغلقة الكاملة اآللية 

وهي أيضًا ناعمة األثر على االيدي والثياب وخاصة الحريرية منها 
 .الصوفية كما أنه ليس للماء العسر تاثير سلبي على مفعولها و 

ومن أهم خواصها أنها ال تتنافر مع أي من األصناف الثالثة 
السابقة، لذلك تدخل عادة في جميع تراكيب المنظفات لرفع قوة التنظيف 
وتوسيع طيفة وزيادة القوة المبللة أو المبعثرة للسائل وخاصة عند إزالة 

 .يتية والشحمية والكربونية األوساخ الز 
 

 :ومن أهمها ، المواد الداعمة والمقوية والمالئة  - ثانيا
وهي تدخل في تركيبة السائل : مركبات فوسفات الصوديوم  - 1

المنظف أوالمسحوق المنظف إلزالة العسرة من الماء بتكوينها ملح معقد 
لى فعالية المادة ذائب ألمالح العسرة، مما يحول دون تأثير أمالح العسرة ع

الفعالة وخاصة إذا كانت المادة الفعالة هي الصابون، وكذلك لمهاجمة 
 .الفلزات في األوساخ فتساعد وتزيد من طيف المنظف
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لحماية سطح معدن الغسالة من : سليكات الصوديوم القلوية  - 2
التاثير القلوي للمنظف ، كما أنها نفسها لها خاصية تنظيف بسيطة نظرًا 

 .يرها القاعدي القلوي لتأث
ويستعمل لمنع :  C.M.Cصوديوم كربوكسي ميثيل سليولوز   - 3

إعادة ترسبات األوساخ على القماش حيث يكون محلواًل غرويًا يساعد على 
 .إبقاء األوساخ معلقة في الماء وعدم عودتها لأللبسة 

وهي صبغات نتروجينية تعمل : المشّعات والمسّطعات الضوئية  - 4
موجات )امتصاص األشعة فوق البنفسجية ثّم إشعاعها كطاقة مرئية  على

فتعادل االصفرار الذي قد يطرأ على األقمشة ( اللون األزرق أو البنفسجي
 .البيضاء فيعطيها لونًا أبيض ناصعًا 

وتتصف بخاصية تثبيت الرغوة ، ومنع : المواد المثبتة للرغوة  - 5
لك يبقى الجلد طريًا ناعمًا بعد الغسيل المنظف من إزالة دهن جلد الجسم لذ

كما تستعمل هذه المركبات . أو االستحمام بمنظفات تحوي هذه المركبات
 .أيضًا لزيادة لزوجة السوائل المنظفة والشامبو 

وهي مادة مالئة فقط ليس لها من أثٍر : كبريتات الصوديوم  - 6
يض سعره منظف، تضاف فقط للمسحوق المنظف كمادة مالئة بغية تخف

لذلك تدخل في تركيبة المسحوق ( هي كالماء بالنسبة للسائل)وتكلفة إنتاجه 
 .  % 53بنسبة قد تبلغ 

إذًا فهي مادة مالئة وحشو ندفع ثمنها وتذهب هدرًا في المسحوق بينما 
ومن هنا برزت قيمة المنظف السائل كبديل . الماء متوفر وعديم الكلفة

 .للمنظف المسحوق 
 :المفيدة األخرى  المواد  - 7

 .كالعطر ليعطي الغسيل رائحة لطيفة   -أ  
 .المواد المطهرة والمعقمة كالفينول والبنزليوم كلوريد وغيرها  -ب  
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المذيبات العضوية التي تدخل في تراكيب أنواع معينة من السوائل  -ج  
المنظفة لبعض االستعماالت وخاصة في تنظيف وتلميع الزجاج والسّيارات 

 .دوات المنزلية المصنوعة من الستانلس ستيل والفورمايكا وغيرها واأل
التي تمنع األثر المخّرش ولو كان بسيطًا للمنظف على : اليوريا  –د 

األيدي التي تعمل وتغمس طوال اليوم في محاليل المنظف كعّمال محطات 
 .الغسيل الكبرى والمستشفيات وغيرها 

 
IV -  السائل أم المسحوق ؟ أيهما نصنع وأيهما نستعمل: 

قبل اإلجابة على هذا السؤال البد لنا أن نبين أوجه الفرق والتشابه 
وكلفة إنتاجية ونقاًل وشحنًا  -وتصنيعًا  –وتركيبًا  –بينهما،استعمااًل 

 .وذوق المستهلك والطبيعة الكيميائية للمادة الفّعالة فيهما -وتخزينا ً 
ي أو المنزلي، نحن نعلم أّن فمن وجهة نظر االستعمال الصناع - 1

وال   %5 -1المسحوق ال يقوم بعمله المنظف إال بعد إذابته بالماء بنسبة  
 ،  %5 -1يقوم السائل كذلك بعمله المنظف إال بعد تمديده بالماء بالنسبة 

إذًا كالهما تحول لمحلول ممدد، وفي هذا المحلول الممدد نقوم بعمليات 
إذن فهما متساويان من وجهة . صناعيًا أو منزلياً التنظيف يدويًا أو آليًا، 

إال أن . النظر األولى لجهة االستعمال وخاصة عند استعمال الساخن 
السائل يتميز على المسحوق أحيانًا في بعض عمليات التنظيف المختصة 
التي تتطلب وجود مواد داعمة ومحسنة سائلة القوام كالمذيبات والغليسيرين 

 .أسهل ذوبانًا بالماء البارد عن المسحوق والمعقمات ، وهو 
: أّما من وجهة النظر التصنيعية أو باألحرى التكنولوجية  - 2

نتاجًا  فهو ال يحتاج في إنتاجه إال . فالسائل أسهل تصنيعًا وتحضيرًا وا 
لخاّلط بسيط يستهلك طاقة كهربائية وطاقة حرارية أقل بكثير بل ال تكاد 

. ارية والكهربائية التي يتطلبها إنتاج المسحوق تذكر أمام الطاقتين الحر 
أضف إلى ذلك ما يتطلبه إنتاج المسحوق من الوحدات الضخمة من 
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. الخاّلطات والمضخات وأجهزة التبخير وأجهزة التحبيب وأجهزة النخل 
أضف إلى ذلك أيضًا أنه ال يتطلب خبرة تكنولوجية متقدمة في تشغيل 

 ( .الكونترول ) قبة والضبط أجهزة الوحدات، وأجهزة المرا
 
 :أّما من وجهة نظر الكلفة اإلنتاجية فلنا المالحظات التالية  - 3
من وجهتي النظر السابقتين وبدون الدخول في تفاصيل حسابية  -آ  

لمعرفة كلفة إنتاج الكيلو الواحد من السائل أو المسحوق ، فإن كفة 
قل كلفة بكثير من إنتاج المراجحة والميزان تميل نحو صالح السائل األ

هي    %53المسحوق ، يكفي أن نبين أّن المادة المالئة والتي تشكل حوالي 
 .السائل  وهي الماء في, مادة كبريتات الصوديوم في المسحوق  

إاّل أن ما يرجح الكفة لصالح المسحوق وخاصة في بالد مثل  -ب 
إاّل إلى كيس من اليمن هو رخص كلفة التعبئة ، ففي المسحوق ال نحتاج 

البولي إيتيلين سهل التحضير قليل الكلفة على عكس السائل الذي ال يمكن 
 .تعبئته إاّل في عبوات بالستيكية تشكل نسبة ال بأس بها من تكلفة إنتاجه 

 
إاّل أّن الكفة تعود إلى الرجحان لصالح السائل إذا علمنا أّنه  -ج 

خرج من فتحة صغيرة تتحكم يمكن استعمال قطرات بسيطة منه للتنظيف ت
رّبة المنزل بها من سدادة عبوة على عكس المسحوق الذي ربما ال تستطيع 
رّبة المنزل التحكم بكميتها فتهدر كمية أكبر من الالزم في وجبة الغسيل 
فتكون كمية استهالك المسحوق في المنزل أكبر من كمية استهالك السائل 

 .من األلبسة وغيرهالو استعمل لغسل وتنظيف نفس الكمية 
 
وتعود الكلفة لترجح لصالح السائل إذا أمكن إعادة العبوة ثانية  -د 

أو إذا اشترى المستهلك عبوة كبيرة ليمأل منها . للمصنع لتعبئتهعا من جديد 
أو إذا عبئ السائل بعبوات . العبوة الصغيرة التي يستعملها يوميًا كلما فرغت
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ال المستشفيات ومؤسسات التنظيف لتر ألعم 63 - 23كبيرة من سعة 
 .والغسيل الكبيرة، والتي يعاد استعمالها ثانية وثالثة كّلما فرغت 

فإّن الكفة تميل : أّما من وجهة نظر التخزين والشحن والنقل - 4
ولكن بأساليب التعبئة والنقل الحديثة . بعض الشيء لصالح المسحوق

تين يمكن خزن ونقل السائل وباختيار عبوات بالستيكية ذات تصميم قوي وم
 .بكل سهولة من المصنع إلى البائع ومن البائع إلى المستهلك 

أّما من حيث ذوق المستهلك، فهذا أمر معقد تفرضه الظروف  - 5
االجتماعية والنفسية والتاريخية في كل مجتمع لذلك يقوم المصنع الواحد في 

ى جنب إلرضاء ذوق العديد من الدول بإنتاج المسحوق والسائل جنبًا إل
 .المستهلك 

أّما في بالد مثل اليمن الديمقراطي حيث االقتصاد والمواد 
االستهالكية األساسية موجهة ومحصورة فإّن الدولة تستطيع أن توزع السائل 

 .أو المسحوق على المستهلك سواًء بسواء 
فال : أّما من حيث طبيعة التركيب الكيميائي للمادة الفّعالة  - 6 

ن في بعض األحيان إنتاج مسحوق منها أبدًا، خذ مثااًل على ذلك المواد يمك
الفّعالة الكاتيونية فهي تفقد فعاليتها إذا مزجت بالمواد الداعمة كالفوسفات 
والكربونات وغيرها لتنافر طبيعتها الكيميائية وال يصح استعمالها إاّل وحدها 

 .وبشكل سائل 
 

V -  أين الشامبو من هذا كّله ؟: 
الشامبو هو أحد المنظفات الحديثة والذي حّل محل الصابون في 
االستحمام خاصة لما له من أثر لطيف على الجسم والشعر نظرًا لطبيعة 
محلوله المعتدل األثر، ولرغوته الوفيرة ولعدم تأثر قوته التنظيفية بنوع المياه 

ساخن كما أّنه ويذوب في الماء البارد أو ال. المستعملة وخاصة العسرة منها 
وهو مزيج من . ال يسبب تغير وزوال لون صبغة الشعر المصبوغ 
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لوحدها أو ( أمالح سلفات الكحوالت واألتيرات الدسمة)المنظفات األنيونية 
ممزوجة مع المنظفات األمفوتيرية أوالالمتشردة ، وتتراوح نسبة المواد الفّعالة 

عر المرغوب للشامبو حسب اللزوجة المطلوبة والس % 33 - 13فيه من 
 .المنتج 

ويضاف للشامبو عادة بعض المواد الحافظة لمنع فساده وتحلله فيما 
لو خّزن لفترة طويلة باإلضافة للمواد المحسنة والعطور والصباغ والمزيالت 

 .للدهن ومثبتات الدهن والمواد الطبية الصيدالنية 
واته وتعدد وهناك أنواع ال حصر لها من أنواع الشامبو وأشكال عب

رضاء لذوق المستهلك   .ألوانه وتطوره حسب جهة االستعمال وا 
 

VI -  من أين نبدأ ؟: 
وبناء على ما قدمناه ، كنا نتجه في مشروع الصابون والمنظفات ألن 
نبدأ بخط المنظف السائل والشامبو في المرحلة األولى من تنفيذ المشروع 

إذا ) تبره بدياًل أساسيًا للمسحوق ألّن هذا الخط يخدم إنتاج السائل الذي نع
بل يفضل عليه في كثير من األحيان وخاصة من ( رضي المستهلك بذلك 

وجهة نظر االستعمال فنحن بحاجة إلى سائل في استعمال تنظيفي معين ال 
 .كالسوائل المعقمة والمطرية , يمكن استعمال المسحوق فيه 

 :ونحن باتجاٍه مبدئي إلنتاج 
ئل المنظفة التالية والتي تشبه إلى حٍد كبير بعضها السوا -أوًل 

بالنسبة للمادة الفّعالة ولكنها تختلف من سائل آلخر حسب تركيز هذه المادة 
وتنوعها والمواد الداعمة المحسنة التي تناسب هذا االستعمال الذي صنع 

 :هذا السائل المعين من أجله 
واألقمشة والجلي  المنظف السائل العام ألعمال غسيل الثياب - 1

 .التنظيف المنزلية وهو البديل للمسحوق المنظف المعروف  وكافة أعمال
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المنظف السائل للبالط والموزاييك والرخام حيث يقوم بتنظيفها  - 2
ضفاء لمعة بّراقة عليها   .وا 

المنظف السائل للزجاج فهو ينظفه وال يترك غشاوة أو بقعًا  - 3
 .وهاجًا ضبابية عليه ويعطيه بريقًا 

المنظف السائل للسيارات فهو ينظفها ويعيد لمعة لدائنها ويزيل  - 4
 .آثار الشحوم والزيوت عنها، ويعطي زجاجها بريقًا شّفافًا 

 :إنتاج الشامبو بأنواعه األساسية التالية  - ثانياً 
شامبو للشعر الطبيعي المضاف إليه صفار البيض أو الليثيتين  - 1

 .عشبية وذلك لتقوية الشعر وتغذية بصالته أو بعض الخالصات ال
المضاف إليه بعض الزيوت والدهون : شامبو للشعر الجاف   - 2

وغيره لتطرية الشعر ( دهن الصوف ) الصناعية والطبيعية كالالنولين 
 .وتليين شعيراته 

لتجفيف إفرازات دهن فروة الرأس التي : شامبو للشعر المدهن   - 3
 .س بسرعة أو تساقطه تسبب اتساخ شعر الرأ

حيث ال يسبب أي أثر : شامبو األطفال وذوي البشرة الحساسة  - 4
موجع في العيون أو بشرة األطفال الناعمة مما يجعل الحمام متعة للطفل 
حيث ال يبكي كما يفعل حين االستحمام بالصابون أو بأنواع الشامبو 

 .األخرى 
الفطااااور ومسااااببات يقااااوم بالقضاااااء علااااى : شااااامبو ضااااد القشاااارة   - 5

 .القشرة وتساقط الشعر 
 

VII -  ماذا يخدمنا خط إنتاج السائل المنظف والشامبو أيضاً ؟: 

إلى جانب إنتاج السائل والشامبو بأنواعهما فإن هذا الخط يخدم إنتاج 
 :وتعبئة أي سائل آخر نريد إنتاجه أو تعبئته وخاصة 

 . السوائل المعقمة والمطهرة كالديتول وغيرها.  1
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 .السوائل المطرية والمبللة للنسيج والقماش .  2
السوائل المطرية والمصففة للشعر كبلسم الشعر مثاًل والذي يعتبر أيضًا .  3

 .كنوع من أنواع الشامبو ال يستغنى عنه أبدًا 
 .السوائل الرغوية لحفر آ بار البترول والمياه .   4
لصناعية والتكنولوجية السوائل المساعدة في كثير من العمليات ا - 5

زجاجات البيرة والمياه الغازية ) كسوائل غسيل وتعقيم الزجاجات قبل التعبئة 
 . ) 
 .السوائل الرغوية إلطفاء الحرائق وخاصة حرائق السوائل الملتهبة  - 6
 سوائل التزليق للسالسل والقوارير في صناعة المياه الغازية وغيرها  .  7
 رغوية في صناعة التعدين وعمليات تعليق الفلزات السوائل المبللة وال.  8
 . السوائل المبللة والمبعثرة والمستحلبة في صناعة المبيدات الزراعية .  9

هذه األنواع السالفة الذكر تكاد تكون متخصصة وكثير من الدول 
تستوردها وال تعلم أنه يمكن تصنيعها بنفس خط المنظف السائل وآالته 

من نفس مواده األولية والمساعدة، لذلك يمكن إنتاجها وبتركيبات متعددة 
لالستغناء عن استيرادها باألثمان الباهظة وبغية تصديرها إلى البلدان 

 .األخرى التي ال تعلم ماهيتها وتركيبها 
 

VIII -   عود على بدء: 

هذه أفكار ومعطيات جاءت مبعثرة هنا وهناك في دراستي للجدوى 
ابون والمنظفات أحببت أن أوضحها هنا وأبرز االقتصادية لمشروع الص

قيمتها لدعم موقف البدء بالمرحلة األولى وهي إنتاج السائل المنظف 
وبغية تسهيل الدراسة االقتصادية للمشروع التي قدمتها في . والشامبو 

االقتصادية للمشروع ورغم أنني ذكرت تركيبات متعددة  دراستي للجدوى
لدراسة فقد اعتمدت بدراستي االقتصادية على للسائل والشامبو في تلك ا

تركيبة عامة للسائل المنظف الذي يمكن تسميته السائل المنظف المتعدد 
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واختالف . األغراض وكذلك على تركيبة عامة للشامبو لكل أنواع الشعر
أنواع الشامبو والسائل المنظف ال يغير شيئًا كبيرًا محسوسًا من الجدوى 

نما هي مواد إضافية بسيطة نستعملها في نوع من سائل أو  االقتصادية وا 
 .شامبو وال نستعملها في آخر 

IX -   خاتمة: 
أرجو أن أكون بهذه العجالة من الدراسة المختصرة قد أعطيت   -آ 

فكرة تفيد موقفنا نحو إنتاج السائل المنظف والشامبو في المرحلة األولى من 
 . تنفيذ مشروع الصابون والمنظفات 

وأرجو أن يكون خط إنتاج السائل المنظف والشامبو بداية  -ب 
لصناعات منظفة أخرى، ولصناعات كيميائية أخرى أيضًا رديفة بموادها 

 .المنتجة لصناعات عديدة صناعية أو غذائية 
حتى إذا ما اتجه الرأي في المستقبل للعودة لتصنيع الزيت أو  -ج 

دوار  -جوز الهند -السمسم -نزيت بذرة القط) بأنواعه المتعددة  تكريره
وكذلك السمن الصناعي والمهدرج وبديل الزبدة ( الفول السوداني  -الشمس

الصابون والمنظفات تعتبر صناعة مكملة ، ولها  والمارجرين ، فإن صناعة
ارتباط وثيق بصناعة الزيوت والدهون وتكون إدارة مصنع الصابون 

 .والمنظفات إدارة أيضا لمشروع الزيت 
وأرجو لهذا المشروع ، مشروع الصابون والمنظفات أن يسير  -د 

حسب الخطى المرسومة له ألنه يعتبر مجمعًا صناعيًا وقاعدة أساسية 
تستوعب وتمتص كثيرًا من األيدي العاملة ، وسيكون مدرسة لتخريج 
المختصين في شتى المجاالت الكيميائية والتكنولوجية والكهربائية 

ارية ممن نحتاج إليهم في مجاالت أخرى من مجاالت والميكانيكية واإلد
 .التنمية الصناعية التي تنتظر هذا البلد الحبيب اليمن الديمقراطي 

أتمنى لهذا المشروع التوفيق وللشعب اليمني الكريم التقدم  -و 
 .واالزدهار 
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 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 م       طارق إسماعيل كاخيا 1989مايو /  16عدن 
 استشاري في مشروع الصابون  والمنظفات
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 األسس الحديثة الختيار الدهون والزيوت 
 لصناعة الصابون

 قراءة تحليلية في المواصفات القياسية))  
 ((الخاصة بأنواع الصابون والبرش الصابون 
 المواصفات القياسية السورية نموذجا

 
 ملخص البحث

يدهممة رومم ور ي مم ور ند  ممة  لممت د ممن دوجيليصنممة اممجةون ولاممةريز يو دنممة   ن -أ   
 .وألرجةء وز وآلرةء رل أارح ذلك و مةر له قيوون  يأ  ه يأررةثه 

رمممممننم م ممممممت ولميوامممممعةم ول نة مممممنن ول ةلمنمممممن يول مممممي نن ل امممممةريز  -ب   
رأجيووه ، ولرن وألنجى ل ن ت ولو ي في ولاةريز ، يلت دد  ض لجيونن ولمةنة 

، يلج ممرن يجيونممن وألرمممةض ولن مممن ولن مممن ي يواممهة ولعن نةونممن يولونمنةونممن 
 :ولنو  ن في دوينجهة ، يولدي مز أهمهة 

 Titre   Point  ( T . P )نقطة التجمد   -أوال 
 : و مة ولدصمن ل مةنة ولن منن صن  يو نونم فو مة و دع م  
 .االرن ولنهز  م نونو - 1
  ج رن وألرمةض ولغن  مشر ن مج رن وألرمةض ولمشر ن يق  م نونو - 2

 . يذيرةجنده يقن ده و ى ولدجمنف االرن ولاةريز م نونو - 3
 . يفد ة ثرةدهة يرصت ف ةوةدهة  ون دوينز ول غية  مق   - 4

 .در ز دأثن  ولاةريز و ى ولص ن جري ولدأثن  وأللطف  - 5

 :دصمن ل ميون ولن من ولماجيع مجهة ولاةريز ول ن صن ويزينعضل أز د
44 – 44يولنم رنز دولاةريز لرةلج رن    -أ  

  ت. 
44 – 33يرةلج رن لاةريز ولدجمنف رنز   -ب 

  ت. 
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 Iodine Number ( I . N )ي    الرقم اليود -ثانيا 

 :ننل و ى أز  ل مةنة ولن منيو دعةع ول قت ولنيني        
يي و ممى ج ممرن وةلنممن مممز وألرمممةض ولنهجنممن دممدر ولن مممنولمممةنة   - 1

 .ولغن  مشر ن 
 .م  ضن لألو نة ر  ون  ولن من ولمةنة  - 2

 .يج يمن يذيرةجةر ولاةريز أوث  ط وية   - 3

 Saponification  Number   ( S . N )  رقم التصبن -ثالثا 
و ى يصين أرمةض نهجنمن مج عضمن ولمي ز  ولم دععنل  قت ولدارز ن        

 .وي نولص  
لمممممه  ةجومممممي امممممةري نيدجمممممدم وألرممممممةض ولنهجنمممممن مج عضمممممن ولمممممي ز ولص          

 :ول يوص ولدةلنن 
 .ا ب مدمة ك ولج نم   - 1
 .نذيب ر هيلن ورن ة رةلمةء  - 2
 . هل ولد غنن  - 3

 .د دم  طينالر  غ ن  ول غية يلوز ال - 4

 I . N . S رقم أو قرينة  -رابعا 
 I . N  ول قت ولنيني  –  S . N قت ولدارز =  I . N . S  قت

 :ن وم وآلدنن غدرنث ولد I . N . S قت يقن يصن أجه و مة و دع م قنمن   
 .د نون االرن ولمةنة ولنهجنن  - 1
 .د نون االرن ولاةريز ولجةدم  - 2

 .ن ل وردمةل ولد جخ رمضي وليقم  - 3

 .ن نون ثرةم  غية ولاةريز  - 4

مةونو اةريز  نم صي  ولهجن ي نم  )د ل ن صن ذيرةز ولاةريز  - 5
 ( .جيى ولج نل 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 475 

ونو اةريز  نم صي  ولهجن ي نم جيى مة)  ولد غنن د ل جيونن - 6
 - 7( .                                                         ولج نل 

مةونو اةريز  نم صي  ولهجن ي نم جيى ) ولاةريز  د ل قية دجمنف 
 - 3( .                                                         ولج نل 

 9.                                                ز ولاةريز ندر ز لي 
 ينعضل. د نون قية ولاةريز و ى ورديوء ومنةم أور  مز ولميون ولمةلون  -

 -آ                   :ل رايل و ى I . N . S قنمن ول قت   أز دويز
        .                 146 – 132: نل صنن ولجيونن رنز ماةريز غ 

 . 172 – 165 : اةريز ديولنم صنن ولجيونن رنز -ب 

 الذوبان للصابونأو قرينة  نسبة -خامسا 

Soap Solubility Ratio ( S. S . R ) 

همممي  قمممت ن رممم  ومممز ول ممميوص ولممنممم ة ل امممةريز ممممز رنمممث ول مممن ة و مممى 
  منط  لامةريز مامجيع ممزولمذيرةز  ق نجمنر مب يديدوينز ول غمية ،  ولذيرةز
  متلومل مويجمةم ول  منط ولن I . N . Sمن رةال صممع أ قمةت    من رنميون 

فنممة  134لمويجمةم ول  منط وألورم  ممز  I . N . Sو مى رةامل صممع أ قمةت 
 .ل نم صي  ولهجن ي نم جيى ولج نل  I . N . Sونو أ قةت 

                 :ومن المفضل أن تكون قيمة رقم الذوبان النسبي  
                       3   - 2   =      يتالتوالرةلج رن لاةريز   - أ
                   2.5 – 1.5  =    التنظيفرةلج رن لاةريز   - ب

در جم  ةانن ولذيرةز يولد غنن  و مة ولذيرةز ق نجنيو مة و دع م قنمن 
 .ل اةريز 
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 ( S . S . R ( )I . N . S)االستفادة من قيمتي  -سادسا 
لدجرؤ راعةم ولاةريز مز رنث ولاالرن يولذيرةز نمّوجةز م ةر مز و - 1

 .ولخ ..يول غية 
نمّوجةز اةجع ولاةريز مز إجدةج اةريز ميرن ولاعةم ردى لي  - 2

 .وضط  إلى دغنن  أي و درنول د ونب ول  نط 
 Hardness Number ( H . N ) رقم الصالبة     -سابعا 

ينرمنن  T. N ي قمت ولددم  I . N . Sهمي  قمت نصممع رمنز ومل ممز  قمت 
 :رةلم ةنلن ولدةلنن 

H . N   =I . N . S  +3 .7  ×T. N 
 :يقن يصن أز  قت ولاالرن ولمث ى 

  275هي ررنين      التواليتلاةريز  -أ 
 236هي ررنين     الغسيليلاةريز  -ب     

 :ومن الشرح السابق يمكن استنتاج ما يلي 
لد منن  ج مرن  S . S . Rي قمت  I . N .  Sالرمن ممز و مد نوت  قمت  - 1

 .ولنهيز يول نيم ولم د عن ولمط يرن إلجدةج اةريز صنن 
 – 134ندم وي  رمنز  I . N .  Sإز ولمنهز أي ول نمم ولمذي لمه  قمت  - 2

ال نام ح يرمن  فمي إجدمةج اممةريز ( غنم  ولم  ميط ممع غنم   ) ولمجعم ن  164
و مدنة نز ر رب ض عه في إجدةج ول غية ، و نم ولغة  يولشرت ي نم يأيلنز ي 

 .ولج نل 
ممج عض ن عمض  I . N .  Sأز ولمنهز أي ول نمم ولمذي لمه  قمت  - 3

االرن ولاةريز ، ين نن مز ذيرةجه ي غيده ، يلوز ل يء ولرم دويز ول نةنة 
 .في م نل ولدط نن أور  مز م نل ول نةنة في ولذيرةجنن 

ممز مد ةينن ألوثم   I . N .  Sفي ولرةالم ولدي دويز فنهة أ قةت  - 4
فمم ز أفضممل ط ن ممن ل دع قممن رممنز اممالرن اممةريجنهمة هممي . مممةنة ن مممن معمم نة 
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فو مممة وةجممم ن صممن ولدصمممن م دع ممن وممةز ولاممةريز  ، و ممد نوت ن صممن ولدصمممن 
 .أوث  االرن 

ل رايل و ى امةريز ذي جيونمن يورمنة يصنمنة ، نصمب أز دوميز  - 5
) ي قمت   I . N .  S ))ي قمت (  T . P)  قمت : قنممن ول م ووز ولم د عمن ، يهمي 

S . S . R  ) في رنين م نجن مهمة وةز جيع ول  نط ولن ت. 
 :ينصب أز جالرم مة ن ي     

، ي قمت  S . S . R، يق نجن ولذيرةز ل اةريز  I . N . Sال نر ب  قت  - 1
لول يصرن د  ل إلى ر ن ولدارز ، يلوز در ب ف مط وجمن  H . Nولاالرن 

 .وينز   نط صننن دغن  ج ب ولمويجةم ل   نط يلد
دطرق هذ  ول  ووز ولثالثن و ى اةريز وأل مة  يال دم درط ردمأثن  ولمميون  - 2

 .ولمةلون أي ولرجةءة أي أي م ةلصن منوةجنونن 
إز ل ه   يول صز ول ةلي ولضغط يولمدو   لود من ولامةريز ول من ة و مى  - 3

يلممذلك .   فممع وعممةءة ولاممةريز إلممى مممنى م ممد ل وممز ول يومممل ولثالثممن ول ممةر ن
ددر ز جيونن ولاةريز مز رنث ول غية يولذيرةجنن و مة ه  م يوصجم ود ن 

 . ولاةريز
 لصناعة الصابون الدهون والزيوت اختيارأسس 
ن لامممجةون ولامممةريز ني ور دنمممةرولمممنهيز يول نممميم ولج و دنمممة د  مممب وم نمممن 

نن هةمةر في درننن جيونن ولاةريز ولجهةوي ، يديصن ونة ويومل فجنن يوقدامةن
، قرمممل أز ن ممم   امممةجع ولامممةريز جيونمممن ولمممنهيز  والودرمممة نصمممب أ مممذهة فمممي 

 :ن ي  يول نيم ولمط يرن ، يمز هذ  ول يومل مة
 .  من هيلن ولرايل و ى ولمةنة ولن - 1
 .ول    ولمجة ب  - 2

 .  منول يوص ولطرن نن ل مةنة ولن - 3

 .ولمط يرن ولد ّجخ ولميصين رةلمةنة ولنهجنن يولم ةلصن ولم ر ن  - 4

 . ول يوص ولونمنةونن ل مةنة ولن من - 5
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 … مثل ولاالرن يول ية ولدجمنعنن يول يز ,  جيونن ولاةريز ولمط يرن  - 6

 .وال د مةل ولجهةوي ل اةريز  - 7

 . ولم د صع ولص ن  نز - 3

 .جيع وألصه ة ولمدةرن يط ن ن ولداجنع ولم دغ ن  - 9
مثمل امالرده ) يوص ول ون منن ل امةريز ول يومل ولدي دؤث  و مى ول م -  14

يولدي مز أهمهة  .يط ن ن دطرن هة ( ولخ … ياعةم  غيده يقيده ولدجمنعنن 
: 
 Melting Point                             والجاهة ج طن _  1
   T . P ) ) Titer  Poi    ج طن ولدصمن       - 2
    I . N ) )  Iodine Number                  ول قت ولنيني  - 3
 Soaponfication ( S . N )           قت ولدارز - 4

 I . N . S                                      م  قت أي ق نجن ول - 5

 Soap Solubility Ratio ( S . S . R )     ذيرةز ولاةريز ج رن - 6

 Hardness Number   ( H . N )  قت ولاالرن              - 7

      
همممذو يقممممن غع ممممم م مممممت ولميواممممعةم ول نة ممممنن ول ةلمنممممن يول ممممي نن وممممز  هممممذ  

ف مممن امممن م ومممز ولهنومممن ول ةممممن ل ميوامممعةم يولم مممةنن  ول مممي نن   .ول يوممممل 
أ ر ممن ميواممعةم قنة ممنن درممنن ولشمم يط ول نة ممنن وليوصممب ديف هممة فممي وألجمميوع 

 :ةلي ولم د عن ل اةريز ير ش ولاةريز يهي و ى ولجري ولد

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 455 

 : 9555/  935: المواصفة القياسية السورية رقم  –أوالّ 
 ولمصةل – 1

اممةريز ول نجممن  : درممنن هممذ  ولميواممعن ول نة ممنن ولشمم يط وليوصممب ديوف هممة فممي 
ياةريز وال د مةالم ولمج لنن ، يولامةريز ولمرشمي  ،  وممة ددضممز ط وومق 

 .درة والودنةز يرطةقن ولرنةز ، يدشن  إلى ط ووق ولعرص يوال 
 ولد  نف – 2

ولاةريز هي ولممةنة ولجةدصمن ممز دعةومل ولمميون ولن ممن ممع ول  ينمةم ، ينمومز 
 .إضةفن ولميون ولدي د ةون و ى در نز  اةواه يقن ده ولدجمنعنن 

 ولش يط ول ةمن – 3
 :نصب أز نر ق ولاةريز ولش يط ولدةلنن  1 / 3
     .مرشي ور أز نويز رشول قيولب مدمة ون ما يلن أي    1/ 1 / 3
أز نويز وةمل ولدارز يمدصةج ةر ي ةلنةر مز ول يووح غن     2 / 1 / 3

 .ولم ريلن 
 أز ن غي في ولمةء ر هيلن يأز نويز له قن ة دجمنعنن صننة   3 / 1 / 3 
 :اةريز ول نجن  2 / 3
نصب أز نويز ذو  وورن م ريلن يأز نويز د ونره في رنين ولج ب ولمرنجن  

 : لدةليفي ولصنيل و
 :اةريز وال د مةالم ولمج لنن   3/ 3

نصممب أز نومميز ذو  وورممن م ريلممن ي غممية صنممنة يأز ال دممن ل فممي د ونرممه       
أنن مةنة ضة ة رةلارن يناجف هذو ولاةريز في جيونز نرنن د ونرهمة في 

 : ولدةليرنين ولج ب ولمرنجن في ولصنيل 
 :ولاةريز ولمرشي   4 / 3

 : التاليحدود النسب المبينة في الجدول  يكون تركيبه في     
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 : 9553/  9395: المواصفة القياسية السورية رقم  -ثانيًا 
 ولمصةل – 1

درممممنن هممممذ  ولميواممممعن ول نة ممممنن ولشمممم يط وليوصممممب ديوف هممممة فممممي ولرمممم ش       
ولاممةريجي ل غ ممنل لألغمم وض ولمج لنممن ، ومممة درممنن ولد روممن يوالودنممةز يدشممن  

 .يوال درة  إلى م وصع ولعرص 
 ولد  نف – 2

ولرممم ش ولاممممةريجي ل غ ممممنل هممممي اممممةريز مرشممممي  مضممممةف إلنممممه م ورممممةم     
 .لدر نز  يواه ولعن نةونن يولدجمنعنن 

 : 9555/  757: المواصفة القياسية السورية رقم  -ثالثًا 
 ولمصةل – 1

ددضمز هذ  ولميواعن ول نة نن ولش يط وليوصب ديوف هة فمي ولامةريز        
ي ولم ممممد مل لغةنممممن طرنممممن وممممةلدطهن  يول ضممممةء و ممممى ولعطممممي  يولصمممم وثنت ولطرمممم

يرمةنن ولص ن مز ولد  نش يغنم   وممة ددضممز ولد رومن يوالودنمةز يدشمن  إلمى 
 .م وصع ط ووق ولعرص يوال درة  
 ولد  نف – 2

ولاممممةريز ولطرممممي هممممي ولاممممةريز ولم وممممب إمممممة مممممز ول نمممميم يولممممنهيز        
ولرمميض ولن ممن ولمشمد ن مجهمة ذوم ولج مةية ول ةلنمن  ولجرةدنن يولرنيوجنن أي مز

مممممة مممممز . صممممنور ولماممممّرجن رةلاممممينو أي ولريدممممة  أي هنن يو ممممنن وألميجنمممميت  يو 
ولمشممد ةم ولونمنةونممن ولد ونرنممن ولدممي د ممد مل لممجع  وألغمم وض ولمردينممن و ممى 

 .ميون  ةان ررنث نموز و د مةله ألغ وض طرنن 
 ولش يط ول ةمن – 3

نامممممجع ولامممممةريز ولطرمممممي ممممممز ول نممممميم يولمممممنهيز ولجرةدنمممممن نصمممممب أز  1 / 3
يولرنيوجنممن ولج نممن يولرننثممن يغنمم  ولرةينممن و ممى ممميون مد ج ممن أي مممز 

 .ولمشد ةم ولونمنةونن ذوم ول يوص ولممةث ن 
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نصب أز ال دن ل في د ونب ولاةريز ولطري  نيم دد ك آثة    رنن  2 / 3
ل منت ولم ممي  رهمة فمي و ى ولص ن وجن إضمةفدهة أي  نمةنة ج مرهة ومز و

 .مثل هذ  ولاجةون 
 :ولميون ولاننالجنن ولمضةفن ل اةريز ولطري مز أمثةل  3 / 3

 –رمممممممض ولاعاممممممةف  –قممممممة  ول شممممممب  –ولو نمممممم يل  –ولعنجمممممميل          
ولور نمممم أي  م ورةدمممه ول ضمممينن ولم مممد نمن  –ولومممةفي   –ولرمممي وو  
 …و ومة وز –( نمين ول ورمق)م ورةم ول ورق  –ولعي ميل  –في ولطب 

يغن هممة مممز ولممميون ولم مممي  رة ممد نومهة ضمممز ولج ممب ولمرممننة فممي 
 .ن ةدن  وألنينن 

 
 : 9555/  377: المواصفة القياسية السورية رقم  -رابعًا 

 ولمصةل – 1
درنن هذ  ولميواعن ول نة نن ولش يط وليوصمب ديوف همة فمي امةريز ولغمة  وممة 

 .وال درة   ددضمز والودنةز يرطةقن ولرنةز يط ووق
 ولد  نف – 2

نصب أز نويز ولاةريز مز ولجيع ولصنن ذي ول وورمن ولم ريلمن ول ةامن ر نمم 
ولغممة  يأز نومميز صنممن ولداممرز يم ممنور و ممى شممول قيولممب ومممة نصممب أز ن غممي 

 .ر هيلن في ولمةء ولن   يأز نويز ذي قةر نن دجمنف صننة 
 ولداجنف – 3

 :اجف أيل  1 / 3
 :اجف مز ولاةريز و ى نصب أز نرديي هذو ول 
 .رنور أنجى (  نم ولمط وف )  نم جيى ول نديز %    54  
 . نم غة  رنور أنجى %    14  

 ( .غن  رنيوجنن ولمجشأ ) ميون ن من أ  ى %    16         
 :اجف ثةز  2 / 3
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 :نصب أز نرديي هذو ولاجف مز ولاةريز و ى  
 .رنور أنجى (  نم ولمط وف )  نم جيى ول نديز %    54 
 . نم غة  رنور أنجى %       7.5 
 ( .غن  رنيوجنن ولمجشأ ) ميون ن من أ  ى %    13.5 
 :اجف ثةلث  3 / 3
 :نصب أز نرديي هذو ولاجف مز ولاةريز و ى  
 .رنور أنجى (  نم ولمط وف )  نم جيى ول نديز %     54 

 . نم غة  رنور أنجى %    5          
 ( .غير حيوانية المنشأ ) ة أخرى مواد دسم%   21 
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صابون  الحد األقصى للتركيب
 الزينة

صابون 
الصابون  االستعماالت المنزلية

 المبشور

برش 
صابوني 
 للغسيل

الصابون 
 الطبي

ابون ص
 الغار

 نوع ثاني نوع أول
 15 15 20 14 25 18 15 %                  النداوة  

 76 60 50 64.5 56 72 75.50 (حدًا أدنى %     ) سم الكلي الد
 0.07 0.15 0.2 0.3  -0.07 0.075 ( %    NaOH )القلوية الكاوية الحرة مقدرة كـ 
 0.25 0.25 0.6 0.6  -0.25 0.25 ( %    NaOH )القلوية الحرة الكلية مقدرة كـ 

 2.5-  1 0.8 0.7 0.5 0.7           %       المواد غير المتصبنة وغير القابلة للتصبن 
 .0- - - - - -  %                 المواد غير المتصبنة والقابلة للتصبن 

 0.4 1 1 2 1 0.4 0.8 (%              NaCl )الكلوريدات مقدرة بكلور الصوديوم 
 2.5  3 30 12 12 2.5 2.5 المواد غير المنحلة في الغول

-  0.3 2 0.5 0.5 0.2 0.3 %ي الماء المواد غير المنحلة ف
SiO2                %       - - - -3  - -

P2O5                    %  - - - -12  - -
- -  25- - - -  %      بربورات الصوديوم 
- -  5- - - -  %      كربونات الصوديوم 
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  Melting Pointاالنصهار ( درجة ) نقطة  -أوال  
ـــدها »  :د  نعهمممة  ـــي تبـــدأ عن ـــادة الدســـمةهـــي درجـــة الحـــرارة الت  الم

 .« عند تسخينها تدريجيا المتجمدة في االنصهار 

 :وجم  ول  ت ولرنةجي ولدةلي  –اهة  جيلش   م جى ن صن وال
 :ن ي  مز ول  ت ولرنةجي جصن مة

ولدمممي دمث مممه ولج طمممن أ ) وجمممن د ممم نز ولشمممرت ولرنممميوجي ولاممم ب ممممثالر  - 1   
 ز ر و ة ولد  نز د دجعذ في  فع ن صن ر و ده ، ردى دامل إلمى ف( رةلشول 

44ن صن ر و ة 
  ت مع ر ةوه و ى ولرةلن ولا رن. 

مع و دم و  د  نز ولشرت ولرنيوجي ولام ب فم ز ن صمن ر و دمه دثرمم  - 2  
يهي في مثةلجة ولرةلي ) نيز و دعةع ، يد مى هذ  ولن صن ولثةردن مز ولر و ة 

44
  جاهة  رنث د دجعذ ولطةقن ولر و نن ولمود رن فمي درينمل رن صن وال( ت

يد ممى ولطةقمن ولر و نمن . ولنهز دمةمةر مز ولرةلن ولا رن إلى ولرةلمن ول مةو ن 
 .ولم دجعذة هذ  رةلطةقن ولوةمجن لالجاهة  

مع و دم و  د  نز ولشرت ولرنيوجي ول ةول ف ز ن صمن ر و دمه د دعمع  - 3   
44م ة أ  ى مز 

  أو ى مز ذلك ت إلى. 
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  ممن ولامم رنولنولممةنة  ين رهممة دم يمممة  مرق جصمن أز ولطةقممن ولر و نمن ولدمي   
 :د دجعذ في 

 . دهةر و   ن صن فع  - 1
 .مز ولرةلن ولا رن إلى ولرةلن ول ةو ن  هةدرين  - 2

 
 Titre   Point التصلب( درجة ) نقطة  -ثانيا 

 لمادة الدسمةبدأ عندها ات هي أعلى درجة حرارة» :  تعريفها
 .«  عند تبريدها تدريجيافي التجمد  ةالمنصهر 

 :وجم  ول  ت ولرنةجي ولدةلي  –يلش   م جى ن صن ولاالرن 

 
 :مز ول  ت جصن 

يولدمي دمث مه ولج طمن ب ) في مثةلجة ول ةرق وجن در نن ولشرت ول ةول  - 1    
44دج عض ن صن ر و ده إلى ( رةلشول 

 ةو ن ت مع ر ةوه في ولرةلن ول . 
في ولدرميل ممز ولرةلمن  ر و ة  نرنأ ولشرتولن صن   عضمع و دم و   - 2   

جط ق مجهمة د ولشرت رةلدوّيزرنأ  رّ ي وم دوجنمة ي ول ةو ن إلى ولرةلن ولا رن ، 
طةقن ر و نن د ممى رطةقمن ولدومينز أي ولطةقمن ولوةمجمن ل دصممن ، فد دعمع ن صمن 
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3أي  2 مممممم ة أ مممم ى ررممممميولي شمممممرترمممم و ة ول
  42ت لدامممممل إلمممممى

  43ت أي
 ت

 .أي ولدد   ولدصمند مى هذ  ولن صن ول ةلنن مز ولر و ة وجنوذ رن صن ي 

فممي والج عممةض مممم ة  ولشممرتدر نممن درممنأ ن صممن رمم و ة ولمممع و ممدم و   - 3
 .مز ولرةلن ول ةو ن إلى ولرةلن ولا رن  شرتل وليّ أ  ى مع در

 
 : و مة نولدصمن ل مةنة ولن من صن  يو نونم و مة و دع مي 
 . دهةاالر م نونو - 1
ج مممرن وألرممممةض ولغنممم   مج مممرن وألرممممةض ولمشمممر ن يق ممم م نونو - 2
 . فنهةمشر ن 

 .ولماجيع مجهةاالرن ولاةريز  م نونو - 3

 .ولماجيع مجهةذيرةجنن ولاةريز  مق  - 4

 .  ون دوينز ول غية  مق   - 5

 .فد ة ثرةم ول غية  مق  - 6

 .ة اغ  رصت ف ةوةم ول غي  - 7

 .ل دجمنف ولماجيع مجهة  ولاةريزقن ة  مق  - 3

و ى ولص ممممن جرممممي ولدممممأثن  ولماممممجيع مجهممممةدر ممممز دممممأثن  ولاممممةريز  - 9
 .وأللطف 

 . ن صن ولاةريز و ى إم ةك ولميون ولمةلون  مق  - 14
وجممن و دنممة   ولدصمممن يو ممى اممةجع ولاممةريز ، ولممذي ن دمممن و ممى ن صممن 

دة  ول  نط ولذي نردميي و مى أرممةض إلجدةج اةريز ، أز ن   تول  نط ولن
 .مشر ن   نهجنن مشر ن يغن

 : دصمنول ن صن ويزينعضل أز د  
44 – 44 :    ديولنم رنزولاةريز ل  -أ  

  ت. 
44 – 33 :   رنز ولغ منلاةريز يل  -  ب    

  ت. 
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 أو قيمة اليود الرقم اليودي -ثالثا 

Iodine Number – or – Iodine Value 

ولم مم يف أز ولنممين ندعةوممل مممع ذ وم ولو رمميز ذوم ولمم يورط ولثجةونممن  مممز     
 :ن ي  ولنهجنن ومةولو ريجنن غن  ولمشر ن ولميصينة في ول    ن 

 
 

 
    
عـــدد الغرامـــات مـــن اليـــود الممـــتص » : هـــو بأنـــ   يعـــرف الـــرقم اليـــوديو 

 .« غرام من الدهن أو الزيت أو الحمض الدهني  955بواسطة 
ت ولنمممميني ولم دعممممع و ممممى أز ولمممممةنة ولن مممممن غجنممممن رةألرمممممةض ينممممنل ولمممم ق   

ولنهجنممن ولغنمم  مشممر ن مثممل رمممض وأليلنممك يول نجيلنممك يول نجيلنجنممك ، يرةلدممةلي 
 .ننل و ى االرن م نجن ل اةريز 

غجنن رةألرمةض  يننل ول قت ولنيني ولمج عض و ى أز ولمةنة ولن من  
لي و مممى أز ولامممةريز أوثممم   ولنهجنمممن ولمشمممر ن مثمممل رممممض ول مممدنة نك يرةلدمممة

 .االرن 
 :يو دعةع ول قت ولنيني في رةلن نهز أي  نم مجع ن ننل و ى أز 

يي و ممى ج ممرن وةلنممن مممز وألرمممةض ولنهجنممن دممدر ولن مممنولمممةنة   - 1
 .ولغن  مشر ن 

 .م  ضن لألو نة ر  ون  ولن منولمةنة   - 2

 .، يج يمنر ، يذيرةجةر ولاةريز أوث  ط وية   - 3

 :في رةلن   نط مز ولنهيز يول نيم أمة 

C C + I2 C C

I I
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و مممى ولممم قت ولنممميني يرمممن  ومممنلنل و مممى امممالرن  والودممممةنف جمممه ال نمومممز     
ولاةريز ولمردم ن ، ف من ديصمن   طمةم نهجنمن م د عمن لهمة  قمت نميني يورمن ، 

 .يلوز اةريجهة له االرن م د عن 
ن نمممن نمومممز أز نمممنل ولممم قت ولنممميني يرمممن  و مممى ولطرن مممن ولر  يرمممذلك ال      

ير ةان وجنمة نردميي ول  منط و مى  نمم صمي  هجمن أي .  ولن منلألرمةض 
 . نم جيى ج نل 

 :وجم  ولصنيل ولدةلي 
 

 جيع ولاةريز
 قت 
 ولدارز

ول قت 
ولنيني 
 ل   نط

 ول  نط ولنهجي ولج رن

 أوث  االرن -1
 أوث  ذيرةجةر  -2
 غيده أوث   -3

 وجطالقةر 

243 93 
13   ٪ 
32   ٪ 

  نم جيى ج نل
  نم رذ ة ول طز

 أط ى ق نالر  -1
 أض ف ذيرةجةر  -2
  غيده أرطأ -3

194 93 
25   ٪ 

 75٪    

 شرت ر  
  نم رذ ة ول طز

 
 :ن ي  ولصنيل ندضح مة هذو يمز    

أز ول قت ولنيني ولمد مةيي ل م  ميطنز ن جمي أجهممة نردينمةز د  نرمةر  - 1
 . غن  ولمشر نولو ى ن صن مد ةينن مز وألرمةض ولنهجنن 

و مى يصمين و مدالف ورنم  فمي  ميوص وألرممةض  مة ننل ال نيصن - 2
نمنل  نيصن مة ولنهجنن ولمشر ن ولدي نردينهة ول مز ولم  يطنز ، يرةلدةلي ال

 .و ى  يوص ولاةريز ولجةدم 
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وممــا ســبق نجــد أن الــرقم اليــودي يعطــي نصــف الحقيقــة والنصــف   
 .اآلخر يوجد في رقم التصبن 

 
 نرقم التصب -رابعا 

Saponification  Number 

فمز . وي لألرمةض ولنهجنن نننل  قت ولدارز و ى ولي ز ولص  
 ننولنهج ولمةنةندعةول مع ( يولاين  ولريدة ) ولوةيي  ول  يي ولم  يف أز 

  .اةريزولأي ولرمض ولنهجي مويجةر 
عــدد غرامــات البوتــاس الكــاوي الالزمــة : رأجممه  رقــم التصــبنين مم ف 

 . من المادة الدهنيةغرام  مائة لللتصبن الكامل 
 :ن ي  يرم  فن  قت ولدارز نموز و دجدةج مة

 .ومنن ول  يي ولال من لدارز ولمةنة ولنهجنن  - 1
 .ومنن ولاةريز ولجةدم  - 2

 . ننولنهجفي ولمةنة  ولميصينة ومنن ولص ن  نز - 3

وممممي ل مممممةنة ولنهجنممممن يمممممز ثممممت مدي ممممط طمممميل نولممممي ز ولص   دي ممممطم - 4
 . مةنة ولن منولنهجنن ل  نط وألرمةض ولنهجنن ولمويجن ل ولو ريجنن  ول    ن

ولدي نامجع مجهمة ولامةريز  من ينالرم أز  قت دارز م مت ولميون ولن
 ر مممرب ورديووهمممة و مممى أرممممةض 194مد ة رمممن ، يمدي مممط  قمممت دامممرنجهة همممي 

ك نوأليلنرمض يهي ، يغن  مشر ن  ول دنة نكمشر ن ورمض  C18هجنن ن
 ( .فنمة ونو  نم صي  ولهجن ي نم جيى ولج نل )  –جيلنك  ول نرمض ي 

و ممى يصممين أرمممةض نهجنممن مج عضممن ولممي ز  ولم دعممعنل  قممت ولداممرز نمم 
لمممه  ةومممي امممةريجنومممي ، يدجمممدم وألرممممةض ولنهجنمممن مج عضمممن ولمممي ز ولص  نولص  

 :ول يوص ولدةلنن 
 .ا ب مدمة ك ولج نم   - 1
 .نذيب ر هيلن ورن ة رةلمةء  - 2
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 .ولد غنن  هل  - 3

 .د دم  طينالر  غ ن  ول غية يلوز ال - 4
 I . N . S رقم أو قرينة  -خامسا 

 Sي قت ولدارز  I . Nلوي ن هل وال دعةنة مز ول مز ول قت ولنيني        

. N ولال ت إلجدمةج امةريز صنمن ولجيونمن ،   توجن و دنة  مويجةم ول  نط ولن
ل أي  قت يورن نشدمل و نهة ، أارح مز ولض ي ي در نط و د نومهة في نلن

 . I . N . S     قتيهذو ول قت هي رةال ط رهمة مز ر ض ين مى ر
  I . N  الرقم اليودي  –  S . Nرقم التصبن =  I . N . S رقم

نموز ولدجرؤ راالرنن ولاةريز ولجمةدم ممز و مد نوت   قتيريو طن هذو ول
. ولاممةريز وم نممةر  ، وممذلك نموممز ولممدروت راممالرن  ممتمجعمم ن أي   ممنط ن  ممتن

 :ن ي  يمز ول ةرق جصن مة
ين جي هذو  I . N . S نم صي  ولهجن ي نم جيى ولج نل لهمة أو ى  قت  - آ
: 

 .ورديووهة و ى ج ب ورن ة مز وألرمةض ولنهجنن ولمشر ن  - 1
 .ألرمةضهمة مج عض  نوننز ولص  وي  مدي ط وأل - 2

ومي وألقمل فمي ي جهمة نمصميون وألرمةض ولنهجنمن ذوم ولمي ز ولص    - 3
 . ٪ 34رمض ولرةلت دال إلى ولي ز  ولص نوي لوز 

اممممممةريز هممممممذنز ولمممممم ندنز امممممم ب ل غةنممممممن ر ممممممرب ولممممممي ز ولص نوممممممي  - 4
 .ولمج عض ألرمةضهمة 

ل منهيز ولام رن ولدمي دردميي و مى  I . N . Sفمي ول نممن  قمت  ذلمكن مي  - ب
،  ج نمممملولي نممممم ، وةلشممممرت ولرنمممميوجي ، ج مممرن ورنمممم ة مممممز رمممممض ول مممدنة نك 

  :ينويز اةريجهة  ، ي نم ولغة  ولج نلي دنة نز 
    .ا رةر صنور  - 1        
 .ض نف ول غية  -2        
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ل  نميم ول مةو ن ، و ممة  ون  I . N . Sفمي قنممن  قمت  والج عمةضن مدم   -ج 
 :نردينه ول نم مز أرمةض نهجنن غن  مشر ن ، ينويز اةريجهة  مة

      .     لنجةر  - 1         
 .  نع ول غية  -2         

   I . N .  Sو مة وج عض ول قت ولنميني و ممة و دع مم رةجدممةت قنممن  قمت  - ن
 :ن وم وآلدنن غدرنث ولد I . N . Sيقن يصن أجه و مة و دع م قنمن  قت 

 .د نون االرن ولمةنة ولنهجنن  - 1
 .د نون االرن ولاةريز ولجةدم  - 2

 .د جخ رمضي وليقم ن ل وردمةل ول - 3     

 .ن نون ثرةم  غية ولاةريز  - 4     

مةونو اةريز  نم صي  ولهجن ي نم  )د ل ن صن ذيرةز ولاةريز  - 5     
 . (جيى ولج نل 

وممنو اممةريز  نممم صممي  ولهجممن ي نممم جمميى مة)  د ممل جيونممن ولد غنممن - 6     
 ( .ولج نل 

نم صي  ولهجن ي نم مةونو اةريز   ) ل اةريز د ل قية ولدجمنف  - 7     
 ( .جيى ولج نل 

 .ندر ز ليز ولاةريز  - 3     

دمم نون قممية ولاممةريز و ممى وردمميوء ومنممةم أورمم  مممز ولممميون ولمةلوممن  - 9     
 .ولمضةفن 

لهممة أوثمم  مممز  قممت نمميني يأوثمم    مممنيقممن ثرممم و منممةر أز أغ ممب ولممميون ولن    
ل مجةقشمدهة ، مز  قت دارز ، ر ب م يف طرن نن ونننة ، لمن  هجمة مصمة

يأهمهمة فمي همذو ولمصمةل ولشمرت  I . N . Sيلمذلك نوميز لهمة أوثم  ممز  قمت 
 :يولصنيل ولدةلي نيضح ذلك  ولرنيوجي

 
 : التجمدللشحم الحيواني وحده في مختلف درجات   I.N.Sالقيم المختلفة لرقم 
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I . N . S 

درجة 
 التجمد

 م
I . N . S 

درجة 
 التجمد

 م
I . N . S 

درجة 
 جمدالت
 م

156.3 
157.3 
159.4 

-161 
162.6 
164.4 
166.2 
166.3 

-171 
173.5 

-45 
45.5 

-46 
46.5 

-47 
47.5 

-43 
43.5 

-49 
49.5 

141.5 
142.4 
143.3 
144.3 
146.3 
147.3 
149.5 
151.2 
152.3 
154.5 

-44 
44.5 

-41 
41.5 

-42 
42.5 

-43 
43.5 

-44 
44.5 

131.5 
132.5 
133.5 
134.6 
135.6 
136.6 
137.5 
133.6 
139.6 
144.5 

-35 
35.5 

-36 
36.5 

-37 
37.5 

-33 
33.5 

-39 
39.5 

 
 

 :في صناعة الصابون  I . N . Sالفائدة من تطبيق رقم 
 .ولنهيز يول نيم ولمديف ة  مزولمجة ب   تنموز دوينز ول  نط ولن - 1 
 .إموةجنن ولدروت في االرن ولاةريز  - 2  

يز يجيوندممه مممز رنممث ولممهمم  ، ي مم ون إموةجنممن ولممدروت فممي اممعةم ولاممةر - 3
 .مز أجيوع ولمنة  يدمة وهة يثرةدهة  أي جيعدوينز ول غية في 

 
 :يلي  عمليًا يجب مراعاة ما I . N . Sوقبل تطبيق رقم 
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) ولمدط فمن    I . N . Sومنت و مد نوت ولمنهيز يول نميم ذوم قنممن  قمت  - 1
جدممةج إلفهممي غنمم  مجة ممرن  فممي جعمم  ول  ممنط ،( صممنور  ول ةلنممن صممنور يولمج عضممن

 . Iولشرت ولرنيوجي ي نم ولج نل لهمة  قت  - 2 .اةريز مج لي صنن ولجيونن

N . S  ولمجة مرن يوأل ة منن لومل   طمةم ولن ممن مدي ط ، يهمة أوث  ولمميون
 .داجنع ولاةريز ولا ب 

 .مج عض دجدم اةريجةر   يور صنور ول I . N . Sول نيم ذوم  قت  - 3
 رة مد نوت ممة I . N . Sنصب دجمنت قنمن ول قت   تز ول  نط ولنيوجن دوين   
 :ن ي 

م دعمع مثمل  نمم صمي  ولهجمن أي  I . N . Sذوم  قمت   ممنمميون ن - 1
 . نم جيى ولج نل ، د د نت هذ  ول نيم ل مرةفمن و ى االرن ولاةريز 

مدي مط مثمل ولشمرت ولرنميوجي أي  I . N . Sذوم  قمت   ممنمميون ن - 2
ينمومممز  أز ددممم وي  ج مممردهة فمممي ول  مممنط . ل أي  مممدنة نز ولج نمممل  نمممم ولج نممم

فمم ذو وممةز ولاممةريز ولمط مميب  مم نع ولد غنممن يصنممن  % 34 - 54مممز   ممتولن
وةجممممم  ذلمممك ولمممذيرةز وةجمممم ولومنمممن ر مممنطن ، أمممممة إذو ومممةز ولمط ممميب ووممم 

 .ولومنن وةلنن 
مج عض مثل  نم رمذ ة ول طمز أي  I . N . Sذوم  قت   منميون ن - 3

م ولعممميل ول مممينوجي ، يد دممممن ومندهمممة و مممى ج مممب ولشمممرت ولرنممميوجي ي نمممم  نممم
 .ير ب االرن ولاةريز ولمط يب . ولخ … ولج نل 
  I . N . Sقنمن ول قت   صنن نصب أز دويزاةريز يل رايل و ى  
 . 146 – 132:      رنز لاةريز ولغ منل    -آ   
 . 172 – 165 :     رنزيلاةريز ولديولنم   -ب  
دوميز  I. N . Sولمذي لمه جعم   قمت   متن يصن  أز اةريز ول  منط ولنيق

ع يلهمذو ن مدطنع امةج. له جع  ولاالرن رغمض ولجمم  ومز مويجمةم ول  منط 
,   ممنيو د ةضن ر مض ولمويجمةم ممز   طةدمه ولن ر راللاةريز أز ن يت لو

 .دأثن  هذ  ولدغن وم و ى ولجيونن ولجهةونن ل اةريز ر مع و مه ولدةت
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) يورمن  I . N . Sنموز ومل ونة أجيوع مز ولاةريز لهمة  قمت  يمز ثتّ 
لومممل مجهممممة امممعةم د د ممممف   ، يلوممممز( الرن لامممأي ذوم ن صمممن يورمممنة مممممز و

 .و دالفةر يو  ةر 
 

 
 

  I . N . Sكيفية االستفادة من قيمة رقم  -سادسا 
 لصناعة الصابون دهني في تكوين خليط سمةللمواد الد

 :ز ولديولنم ي اةرل  تدوينز   نط ن: أيالر 
 I . N . S  =174له  قت   تأز نويز إصمةلي ول  نط ولن: ولمط يب 

 :ول نيم ولمدةرن 
 I . N . Sم ةمل  ولمةنة ولن من

 232 ج نلول نم جيى  -1
 166 ج نلول دنة نز  -2

 33  نم رذ ة ول طز -3
 :  تولج رن ولموينن ل   نط ولن  

 ولج رن ولموينن ولمةنة ولن من
 13  نم جيى ج نل  -1
              نلج دنة نز  -2
   - 32   نم رذ ة ول طز -3
 % 144 ولمصميع   

ولج ممرن ولموينممن لوممل مممز و ممدنة نز ولج نممل ي نممم رممذ ة ول طممز  در ممبي       
 :ن ي  ومة   I . N . S  =174ولمويجدنز ل   نط ولذي له قنمن م ةمل 

 وإلصمةلي=  I . N . S قت × ولج رن ولموينن  ولمةنة ولن من
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      4176=   232×  13  نم جيى ج نل  
   166=  166×                نلج دنة نز  
   33 - 7216=  33×    - 32   نم رذ ة ول طز 

   73+  11392=  174×  144 إصمةلي ول  نط 
 11392 – 17444  =     73:   مز ولصنيل ول ةرق جصن أز    

                              73      =   5643 
 ٪   71.9=         دنة نز ولج نل :        أي أز 

 ٪    14.1=     (    – 32)  = رذ ة ول طز م ني  
 :هي    I . N . S  =975 ذو رقم الدسموتصبح مكونات الخليط 

 ولج رن ولموينن ولمةنة ولن من
 13.4  ج نلول نم جيى  – 1
 71.9   ج نل  دنة نز ول -2
 14.1    نم رذ ة ول طز -3
 % 144 ولمصميع             

 :لاةريز دجمنف  ن تدوينز   نط : ثةجنةر     
  I . N . S  =146له  قت  ولنهجيأز نويز إصمةلي ول  نط  :ولمط يب 

 :ول نيم ولمدةرن 
 ولمةنة ولن من I . N . S قت 

  نم ولج نل -1 149

 رنيوجيشرت  -2 155

 ج نلول نم جيى  -3 232

  نم رذ ة ول طز -4 33
 :ولج ب ولموينن ل   نط 

 ولج رن ولموينن ولمةنة ولن من
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 34      نم ولج نل -1
 34    رنيوجيشرت  -2
        نم جيى ولج نل -3
 (   – 44)   نم رذ ة ول طز   -4

 % 144 وإلصمةلي
ي نممم رممذ ة (    )ولج نممل ولج ممرن ولموينممن لوممل مممز  نممم جمميى  در ممبي     

 :  ومة ن ي   تولال مدنز ال دومةل ول  نط ولن(    – 44 )ول طز 
 ولمةنة ولن من  وإلصمةلي=  I . N . S قت × ولج رن ولموينن   

  نم ولج نل -1  4474 =      149  ×       34

 رنيوجي شرت -2 4654  =   155    ×      34 

 ج نلول نم جيى  -3   232  =   232    ×        

  نم رذ ة ول طز -4   33 – 3524 =    33  × (   – 44)
 إصمةلي ول  نط    12644 -  144=       146  ×     144

 12644 - 14644 =     144:       مز ولصنيل ول ةرق جصن أز 
                                   144     =1964 

 %  13.61  =       =    لج نلج رن  نم جيى ويرةلدةلي  
 %  75.35  =   93.59 – 55( =  س – 55 )ونسبة زيت بذرة القطن 

 

 الذوبان للصابونأو قرينة  نسبة -سابعا   
Soap Solubility Ratio ( S. S . R ) 

همممي  قمممت ن رممم  ومممز ول ممميوص ولممنممم ة ل امممةريز ممممز رنمممث ول مممن ة و مممى     
  منط  لامةريز مامجيع ممزولمذيرةز  نجمنق  ر مب يديدوينز ول غمية ،  ولذيرةز
  متلومل مويجمةم ول  منط ولن I . N . S  من رةال صممع أ قمةت  من رنميون 

فنممة  134لمويجمةم ول  منط  وألورم  ممز  I . N . Sو ى رةال صممع أ قمةت 
 .ل نم صي  ولهجن ي نم جيى ولج نل  I . N . Sونو أ قةت 
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 :وةلدةلي  S. S . Rجة ول ةرق نموز ر ةب قنمن مثةلفعي 
 ولمةنة ولن من  وإلصمةلي=    I . N . S قت × ولج رن ولموينن 

  نم ولج نل -1  4474 =         149   ×       34

 رنيوجي شرت -2 4654  =        155    ×      34

 ج نلول نم جيى  -3 3155  =        232    ×     13.6

 م رذ ة ول طز ن -4 2323 =          33   ×      26.4
 إصمةلي ول  نط    14593=          146  ×      144

 

 
 1.6 =                               ( =         S . S . R)ق نجن 

   
ي نم ولج نمل ولم مد نمن رة مد مةل  ولرنيوجيشرت ولينصب ضرط ومنن 

ل غية وةجم ف ذو وةز ولاةريز صنن ولذيرةز ي  نع و ، ل اةريزولذيرةز  ق نجن
ذو ومممةز ولمط ممميب ول وممم  وةجمممم ولومنمممن ممممولومنمممن ولمط يرمممن مجه ة ر مممنطن ، يو 
 .ولمط يرن مجهمة ورن ة 

 :ومن المفضل أن تكون قيمة قرينة الذوبان النسبي  
 3   - 2   =    لاةريز ولديولنم    -  أ 
 2.5 – 1.5  =   ولغ منللاةريز ي  - ب 

تحسـنت خاصـية الـذوبان والترغيـة  كلمـا الذوبان قرينةوكلما ارتفعت قيمة  
 .للصابون 

 ( I . N . S) و   (  S . S . R)االستفادة من قيمتي 
نمّوجةز م ةر مز ولدجرؤ راعةم ولاةريز مز رنث ولاالرن يولذيرةز  - 1

 .ولخ ..يول غية 

 14593    =    14593 

(4654  +4474)  9124 
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نمّوجةز اةجع ولاةريز مز إجدةج اةريز ميرن ولاعةم ردى لي  - 2
 .نول د ونب ول  نط وضط  إلى دغنن  أي و در

 :التطبيق العملي لالستفادة منهما 
 :نصب و ى اةجع ولاةريز أز ن    مة ن ي 

 ( . I . N . Sأي  قت ) االرن ولاةريز ولمط يرن  -1
 ( .S . S . R  قت   أي)  يوص ولد غنن ولمط يرن  -2

نيضمممرةز أهمنمممن  نمممم   ممم نجدنزيولمممدم ز فمممي قنمدمممي همممذنز ولممم قمنز أي ول
يفمي ولر ن من . نل ي نمم رمذ ة ول طمز فمي امجةون ولامةريز ولمج لمي جيى ولج 

مممز ولم ممدرنل دومم و  ولرامميل و ممى اممةريز لممه  مميوص وةمممن صنممنة رممنيز 
 .و د نوت هذنز ول ندنز 

 :يفنمة ن ي ديضنح ذلك 
 I . N . S   =955المطلوب صابون ل  رقم 

 S . S . R  =7 ورقم   
 :ولمدةرن   نيمول

 نة ولن منولمة I . N . S قت 
 شرت رنيوجي -1 155

  نم رذ ة ول طز -2 33

 
          يرممممم ص وء ول م نمممممةم ولر مممممةرنن وممممممة  مممممرق شممممم رهة ل ياممممميل إلمممممى  قمممممت 

I . N . S  =144 
  %   77.61   :ومنن ولشرت ولرنيوجي في ول  نط نصب أز دويز  - 1 
 %   22.39:  ومنن  نم رذ ة ول طز في ول  نط  نصب أز دويز  - 2 

ال نموممز أز ندر ممق رهممذ  (  2) ولمط مميب يهممي  S . S . Rيجصممن أز  قممت 
 =لهذو ولم نم  S . R .Sرنث جصن أز ج رن  .ولج ب لهذو ولم نم 

  144  ×144  14444 
77.61  ×155       12429.55 
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       = 
    =  1.16 

يممز ثمت فمم ز ولامةريز ولجممةدم ممز همذو ولممم نم  ميف نومميز لمه ولاممالرن      
 .ولض ي نن يلوجه ض نف ول غية 

ذو أ نممن وردعممةم  دومميز  S . S . R    =2مويجممةم ولممم نم رمم قت  يو 
 :مويجةم ولم نم    ومة ن ي 

 %    36.21=            شرت رنيوجي -1
 %   63.69=         نم رذ ة ول طز  -2

 I . N . S    =997.79فيكون المزيج ل  رقم 
 .ي يف نويز ولاةريز ولجةدم   ي رشول مؤ ف 

ممج عض نوميز  I . N .  Sقمت يممز ولم م يف أز ول نميم ولدمي لهمة   
يقرمل أز جرامل . دأثن هة و ى دط نمن ولامةريز أوثم  يضميرةر ومز ذيرةجندمه 

 .و ى ولذيرةجنن نويز قن رنث ل اةريز دط نن ورن ة 
يمممة  ممرق نؤوممن أهمنممن يصممين  نممم صممي  ولهجممن أي  نممم جمميى ولج نممل فممي 

و ممى  مويجممةم ولاممةريز ، أمممة فممي رةلممن وممنت يصممين أنممةر مجهمممة فمم ز ولرامميل
أي نوممممميز . ذيرةجنمممممن صنمممممنة ل امممممةريز  ممممميف دوممممميز و مممممى ر مممممةب امممممالرده 
 .ولرايل و ى االرن ولاةريز و ى ر ةب ولذيرةجنن يولد غنن 

 
 رقم الصالبة 

Hardness Number ( H . N ) 
ينرمنن  T. Nي قمت ولددم   I . N . Sهمي  قمت نصممع رمنز ومل ممز  قمت 

 :رةلم ةنلن ولدةلنن 
H . N   =I . N . S  +3 .7  ×T. N 

 =رم جى أز  قت ولاالرن ألي   نط ن ت    
 . (ن صن ولدصمن ×  3.7+ ) ل م نم  I . N . Sمصميع أ قةت             
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 :وقد وجد أن رقم الصالبة المثلى 
  275لاةريز ولديولنم  هي ررنين     -آ 
 236يلاةريز ولغ نل  هي ررنين      -ب     

 
 :ستنتاج ما يلي ومن الشرح السابق كل  يمكن ا

لد نن  ج مرن ولمنهيز  S . S . Rي قت  I . N .  Sالرن مز و د نوت  قت  - 1
 .يول نيم ولم د عن ولمط يرن إلجدةج اةريز صنن 

 164 – 134ندم وي  رمنز  I . N .  Sإز ولمنهز أي ول نمم ولمذي لمه  قمت  -2
 مرب ال نام ح يرمن  فمي إجدمةج امةريز ر( غن  ولم  يط مع غن   ) ولمجع ن 

ضمم عه فممي إجدممةج ول غممية ، و نممم ولغممة  ، يولشممرت ، ي نممم يأيلممنز ي ممدنة نز 
 .ولج نل 
ممج عض ن عمض  I . N .  Sأز ولمنهز أي ول نمم ولمذي لمه  قمت  - 3

االرن ولاةريز ، ين نن مز ذيرةجه ي غيده ، يلوز ل يء ولرم دويز ول نةنة 
يرةلدمممةلي لومممي فمممي م مممنل ولدط نمممن أورممم  ممممز م مممنل ول نمممةنة فمممي ولذيرةجنمممن ، 

جرال و ى ولذيرةجنن ولمط يرن نصب أز دويز ومنن ول نم وليوصمب إضمةفدهة 
 .وةفنن لص ل ولاةريز   يور صنور 

مد ةينن ألوثم  ممز  I . N .  Sفي ولرةالم ولدي دويز فنهة أ قةت  - 4
 :مةنة نهجنن يورنة  ومة في ولرةلن ولدةلنن 

 ( 32ن صن ولدصمن )  I . N .  S      =35 نم رذ ة ول طز له  قت  - أ
 (  26ن صن ولدصمن )   I . N .  S     =35 نم ول م ت    له  قت   -ب

فم ز أفضمل ط ن من ل دع قمن رمنز اممالرن امةريجهمة همي و مد نوت ن صمن ولدصمممن 
 .اةريز ولثةجي ولاةريز وأليل أوث  االرن مز ولرنث ديضح لجة أز 

نة ، نصمب أز دوميز ل رايل و ى امةريز ذي جيونمن يورمنة يصنم - 5
) ي قمت   I . N .  S ))ي قمت (  T . P)  قمت : قنممن ول م ووز ولم د عمن ، يهمي 

S . S . R  ) في رنين م نجن مهمة وةز جيع ول  نط ولن ت. 
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يولامممةريز ولصنمممن نصمممب أز نر مممق مممم نم ولمممميون ولن ممممن ولمامممجيع  - 6
 :مجهة مةن ي 
و د مةل 
 ولاةريز

T . P  I . N . S S . S . R H . N 

 375 3 – 2 172 - 165 °ت 44 - 44 ل ديولنم - أ
 236 2.5 – 1.5  146 - 132 °ت 44 - 33 ل غ نل - ب

 :ويجب أن نالحظ ما يلي 
  S . S . R، يق نجمن ولمذيرةز ل امةريز  I . N . Sال نر مب  قمت  - 1

لول يصرن د  ل إلى ر ن ولدارز ، يلوز در ب ف ط  H . Nي قت ولاالرن 
 .  ج ب ولمويجةم ل   نط يلدوينز   نط صننن وجن دغن
دطرمق همذ  ول م ووز ولثالثمن و مى امةريز وأل مة  يال دم درط ردممأثن   - 2

 .ولميون ولمةلون أي ولرجةءة أي أي م ةلصن منوةجنونن 
إز وال دنة  ولارنح ل نهيز يول نيم ولم دمنة و ى هذ  ول يوممل  - 3

ريز صنمممن ، أممممة ولدامممرز ولغنممم  ن درممم  رنونمممن والصدهمممةن ولامممرنح إلجدمممةج امممة
مجة مب ل   منط يولغنم   م نت ل امةريز  ميف ن طمي مجدصمةر أقمل صمينة رممةل غت 

 .مز ول جةنن ولمرذيلن في و دنة  مويجةم ولم نم 
إز ل ه   يول صز ول ةلي ولضغط يولمدوم   لود من ولامةريز ول من ة  - 4

. ول ممةر ن و ممى  فممع وعممةءة ولاممةريز إلممى مممنى م ممد ل وممز ول يومممل ولثالثممن 
يلمممذلك ددر ممممز جيونممممن ولامممةريز مممممز رنممممث ول غمممية يولذيرةجنممممن و مممممة ه  ممممم 

 . يوصجم ود ن ولاةريز
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 أهم الزيوت والمواد المستعملة في صناعة الصابون
 أواًل ـ الزيوت والدهون

 Coconut oilزيت جوز الهند  - 1
 – 4زيت  و  ٪ 36 – 36على  copraيحتوي لب جوز الهند الجاف    
 .رطوبة   ٪ 7

 :خواص زيت جوز الهند  -أوال 
 .سائل عديم اللون إلى أصفر إلى بني فاتح  -1
خ المتقلب يبدو دهني القوام ومتبلور إلى حد ما أو في في المنا -2     

 .شكل دهني صلب أبيض اللون إلى أصفر 
 .الزيت التجاري أو المكرر له رائحة نفاذة مميزة  -6
يحتوي على نسبة عالية من األحماض الدهنية المشبعة والمنخفضة  -4     

 :الوزن الجزئي والتي يبينها ما يلي 
 .رتفع رقم التصبن الم -أ  
 .قرينة االنكسار المنخفضة  -ب

 – 24درجةةةة االنصةةةهار المنخفضةةةة والتةةةي تتةةةراو  مةةةا بةةةين  -ج             
27
 ليس كما هو الحال في الزيوت العادية والتةي  يرجةع االنخفةاض فةي )  م

ولهةذا فننةه يقةاوم التةزنى إلةى ( . درجة االنصهار فيهةا إلةى زيةادة عةدم التشةبع 
 . حد كبير

4551االنصهار لزيت جوز الهند التام الهدرجة  درجة -5
 م  . 

 : وهي  ٪  09تصل نسبة األحماض الدهنية المشبعة في الزيت إلى  -3 
 الحمض الدسم °درجة االنصهار م

 الكابريليك 17
 الكابريك 62
 اللوريك 44
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 الميريستيك 54
 البالمتيك 36
 الستياريك 79

    
 :مشبعة وهي  األحماض الدهنية الغير - 7 

 الحمض الدسم °درجة االنصهار م
 األولييك 79
 الليونيك 13

 
 6يحتوي الزيت الخام على أحماض دهنية حرة تتراو  نسبتها ما بين  - 6   
–  5 ٪  . 

عنةةةد خلةةةط جةةةوز الهنةةةد مةةةع الشةةةحم الحيةةةواني أو مةةةع المةةةواد الدسةةةمة  - 0    
 .رقم تصبن الخليط األخرى فننه يمكن حساب نسبة زيت جوز الهند من 

 
 :استخدام زيت جوز الهند في صناعة الصابون  -ثانيا 

بمةةةا أن زيةةةت جةةةوز الهنةةةد يحتةةةوي علةةةى أحمةةةاض دهنيةةةة منخفضةةةة  - 1     
الةةوزن الجزئةةي لةةذلك فةةنن صةةابونه الصةةوديومي يةةذوب بشةةدة فةةي المةةا  اليسةةر 
 والعسر ، كما أن صابون الكالسةيوم لهةذا األحمةاض يةذوب بسةهولة فةي المةا 

 .بخالف صابون األولييك والستياريك 
وقةةةد وجةةةد أن الصةةةابون المصةةةنوا مةةةن حمةةةض الكابريليةةةك واللوريةةةك  - 2     

حمةةةةةض اللوريةةةةةك ) أمةةةةةا صةةةةةابون األحمةةةةةاض األعلةةةةةى . مرتفةةةةةع التهةةةةةي  للجلةةةةةد
 .يكون أقل تهيجًا ( والميريستيك واألوليك واللينوليك 

ية لزيت جوز الهند يتحسن الصابون المصنوا من األحماض الدهن - 6     
بشكل ملحوظ إذا قطرت هذا األحماض وأزيلت منهةا األحمةاض الدهنيةة ذات 

 .ذرة كربون  12األقل من 
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يحتةةةاج زيةةةت جةةةوز الهنةةةد عنةةةد تصةةةبينه إلةةةى محاليةةةل قلويةةةة مركةةةزة   - 4     
 .بخالف الزيوت والدهون األخرى 

بون يجةةةب اسةةةتعمال أحسةةةن أنةةةواا هةةةذا الزيةةةت فةةةي صةةةناعة الصةةةا  - 5     
وخاصة في صابون التواليت ، وعلى أن التزيد نسبته بالنسبة للزيوت األخرى 

، وهذا النسبة كافية لحصول ميزاته في الصابون كةالرووة %  15 - 19عن 
 . الوفيرة والصالبة والقابلية لإلضافات 

 
 :خواص صابون زيت جوز الهند هي  -ثالثا  

 .أبيض اللون   -  أ    
 .لصالبة وال يقطع بسهولة شديد ا  -  ب    
 .ثابت متماسك التكوين   - ج     
 .سريع التروية ولكن رووته تتحطم بسرعة   - د     
 .يقاوم األكسدة بشدة  - هة    

صابونه يقبل اإلضافات بكميات كبيرة بما في ذلك الما  أو   - و           
 .الما  المحلى دون أن يتأثر بذلك قوامه وصالبته وشكله 

وللحصةةول علةةى نةةوا جيةةد مةةن الروةةوة فننةةه يخلةةط مةةع الشةةحم الحيةةواني 
 .ألن صابونه له رووة مندمجة وأكثر استدامة 

يةدخل زيةت جةوز الهنةد فةةي إنتةاج صةابون البحةر الةذي يتطلةةب  - ز   
 :منه عند استخدامه في المحلول الملي أن يكون 

 .سهل التروية   -  أ    
 .ثابت الرووة   -  ب    

 :ًا بأنه علم 
  21750= يكون مكافئ التصبن  657= عندما يكون الرقم اليودي  - 1 
 26952= يكون مكافئ التصبن  1356= عندما يكون الرقم اليودي  -  2
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 Palm Kernel Oilزيت نوى النخيل  - 2

 زيت  ٪ 56 - 44تحتوي نوى النخيل الجافة  على نسبة 
 :خواص الزيت  -أوال 

 .اللون أو أصفر أو بني فاتح  زيت أبيض - 1
 .له رائحة مقبولة  - 2      
رقمه اليودي أعلى قلياًل من زيت جوز الهند بسبب مةا يحتويةه مةن  - 6         

 .األحماض الدهنية الغير مشبعة زيادة عن زيت جوز الهند 
 :خواص صابون نوى النخيل  -ثانيا 

 .صلب  - 1      
 .له رائحة قوية نفاذة  - 2
 .يذوب بسهولة في الما   - 6
 .له رووة كثيرة جيدة ووير ثابتة  - 4

 Bay Oil )  )Laurel Oilزيت الغار  -3

 Fam : Lauraceae: الفصيلة الغارية 
نباتةةات هةةذا الفصةةيلة أشةةجار دائمةةة الخضةةرة بصةةل إرتفاعهةةا إلةةى سةةتة          

دا  أو سةةمرا  أمتةةار، تزهةةر فةةي الربيةةع،  الثمةةار كرزياةةة بيضةةوية الشةةكل ، سةةو 
ونسةةبة الزيةةت فةةي الثمةةرة . داكنةةة اللةةون ، ونسةةبة لحةةم الثمةةرة إلةةى بةةذرتها قليلةةة

 ، وألوراق الغار ولزيته أيضا رائحة عطرية مميزة   %  25بحدود 
ينتشةةر نبةةات الغةةار بشةةكل رئيسةةي فةةي جةةزر الهنةةد الغربيةةة وخاصةةة فةةي 

متواضةةةع علةةةى الةةةدومينيكان وبورتيريكةةةو ، أمةةةا فةةةي سةةةورية فننةةةه ينتشةةةر بشةةةكل 
 .جبال الساحل 

 :الفوائد واالستعماالت 
اعتبةةةةر نبةةةةات الغةةةةارفي القةةةةدم رمةةةةزا لالنتصةةةةار فكةةةةان الرومةةةةان يكللةةةةون        

ويتوجةةون بأوصةةةان الغةةةار رهوس قةةادتهم المنتصةةةرين ، كمةةةا اسةةةتخدمت أوراق 
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الغار والتزال تستعمل ضمن مجموعةة التوابةل فةي الحسةا  والمةأكوالت الدسةمة 
تحسةةةةين طعمهةةةةا وإلعطائهةةةةا نكهةةةةة مقبولةةةةة ، كمةةةةا يسةةةةتخدم مةةةةرهم والمخلةةةةالت ل

 .مسحوق األوراق لعالج الروماتزم 
، ( الكلوروفيةةةل ) ولزيةةةت الغةةةار لةةةون أخضةةةر قةةةاتم نةةةات  عةةةن اليخضةةةور

وقوام مرهمي ، باالضافة إلى الرائحة العطةرة الناتجةة مةن الزيةت الطيةار الةذي 
بشةةةةكل أساسةةةةي مةةةةن  ويتكةةةةون الزيةةةةت. مةةةةن الزيةةةةت %  6 - 2يوجةةةةد بنسةةةةبة  

. والبالمتيةةةةةك واألوليةةةةةك واللينوليةةةةةك ( اللوريةةةةةك ) وليسةةةةةيريدات حمةةةةةض الغةةةةةار 
زيت الزيتةون ) ويستعمل زيت الغار بشكل رئيسي ممزوجا من زيت المطراف 

في صةناعة الصةابون المشةهور باسةم صةابون الغةار التةي تشةتهر ( الصناعي 
ئحةةة الغةةار العطةةرة ، بةةه مدينةةة حلةةب منةةذ مئةةات السةةنين ، فيكسةةب الصةةابون را

 .كما يدخل في صناعة بعض أنواا الشامبو 
مطهةةةر ، ومنشةةةط ،  ونةةةافع : ومةةةن خصةةةائص هةةةذا الزيةةةت الطبيةةةة أنةةةه 

لةةةذا فهةةةو . للمعةةةدة ، ومضةةةاد للتشةةةن ، ومقشةةةع ، ومباةةةول ، ومسةةةكن ، ومعةةةرق 
يستعمل كثيرا في معالجة حاالت عسر الهضم ، والوهن والتعب ، والكريةب ، 

 يستعكل دلكا لمعالجة الروماتزم والحكة والجرب        كما . واألرق 

 Tallow( 1)الشحم الحيواني  -6

                                                           

( 1 ) Grease  60هو الدهن الذي له درجة تتر أقل من
 م . 

Tallow  60هو الدهن الذي له درجة تتر أكبر من
 وينقسم إلى  م: 

  Mutten Tallowشحم الضأن  - ب        Beef Tallowشحم البقر  - أ
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49أعلةةى مةةن ( تتةةر ) وهةةو الةةدهن الةةذي لةةه درجةةة تجمةةد       
 ويحصةةل   م
السةلي بالبخةار   " عليه من الماشية بسلي دهونها بالبخار وتسمى هةذا العمليةة 

rendering Stean -  "لى سطح الما  فينصهر الدهن ويطفو ع. 
وهذا النوا من الدهن يعتبر المادة الرئيسية المسةتخدمة فةي صةناعة الصةابون 

 .من مجموا خليط الدهون المستخدمة  ٪69وتدخل بنسبة 
ويسهل تصنيعه إلى صابون تواليت صلب متماسك أبيض جذاب ، 

 :ويحتفظ هذا الصابون بخواص جيدة فهو 
 .مادة منظفة فعالة   - أ        

 .قوة تأثير في الغسيل جيدة  - ب       
 .بطي  في تكوين الرووة لكنها تدوم   - ج       
 .رووته ضعيفة ولكنها مكتنزة  - د       

ولةةةذلك فةةةنن اسةةةتعماله اقتصةةةادي ، ولتحسةةةين صةةةفات الةةةذوبان والروةةةوة 
يخلةةةط هةةةذا الشةةةحم مةةةع زيةةةت جةةةوز الهنةةةد ،  كمةةةا يسةةةتخدم هةةةذا الةةةدهن بصةةةورة 

مسةةحوق ورقةةائق الصةةابون للغسةةيل التجةةاري عنةةد درجةةات  منفةةردة فةةي صةةناعة
 .حرارة الغسيل العالية نسبيًا 

حسةةةةةةةب درجةةةةةةةة اللةةةةةةةون والتتةةةةةةةر  Tallowوجةةةةةةةد عةةةةةةةدة رتةةةةةةةب للشةةةةةةةحم تو 
 واألحماض الدهنية الحرة والرطوبة والشوائب والمواد الغير قابلة للتصبن 

 
 Cotton Seed Oilزيت بذرة القطن  - 6 

، بينمةةا  ٪25 – 15نسةبة مةةن الزيةت تتةةراو  بةين تحتةوي البةذور علةةى        
 .  ٪ 66 – 69يحتوي اللب على نسبة من الزيت تتراو  بين 

 :خواص الزيت  -أوال 
الزيت الخام لونةه أحمةر قةاتم وال يصةلح لالسةتخدام بسةبب الكميةة  -آ

ويةةر العاديةةة إلةةى حةةد مةةا والمتنوعةةة التةةي يحتويهةةا مةةن المةةواد الغيةةر جليسةةريدية 
 . Gossypolأهمها مادة الجيسبول  والتي من 
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 .الزيت المكرر لونه أصفر شمعي فاتح  -ب 
   ٪25 – 21يحتةةةةوي زيةةةةت بةةةةذرة القطةةةةن علةةةةى أحمةةةةاض دهنيةةةةة مشةةةةبعة  - ج

أكثةةر مةةن أولةةب الزيةةوت المكافئةةة لةةه فةةي الةةرقم اليةةودي ومةةن ثةةم تكةةون درجةةة 
 .التتر له أعلى 

   م  19رارة أقل من يتعكر الزيت جزئيًا عند تخزينه عند درجة ح  -د  
يمكن الكشف عن زيت بذرة القطن بسهولة إذا خلط مع الزيوت األخةرى  -هة 

،  إالأن تفاعل  Halphen Testحتى لو كان بكميات صغيرة بتفاعل هالفن 
299هالفن ال يعتمد عليه إذا هدرج الزيت أو سخن إلى أعلى من 

 م  . 
الزيت المكرر بسبب احتوائةه  يتصبن الزيت الخام بسهولة أكبر من -و      

علةةى أحمةةاض دهنيةةة حةةرة ، أمةةا الزيةةت المكةةرر المتعةةادل فننةةه ال يتصةةبن إال 
بصةةعوبة حتةةى مةةع المحاليةةل القلويةةة القويةةة ، ولكنةةه يتصةةبن بسةةهولة إذا خلةةط 

 .مع الدهون األخرى السهلة التصبن 
 ( :وير مقبولة ) خواص صابون زيت القطن  -ثانيا \

 يصةةعب فصةةله بةةالملح وال يخةةرج المةةا  الزائةةد فيةةه حتةةى مةةع اإلضةةافة -أ                 
 .، لذلك يستعمل مختلطًا مع الزيوت األخرى  الكبيرة من الملح

ولةةذلك ال يسةةتعمل لوحةةدا . يتةةزنى بمةةرور الةةزمن ويصةةبح كريةةه الرائحةةة  -ب 
 - 29بمفردا بل مخلوطا مع زيوت وشحوم أخرى  بنسةب متفاوتةة التزيةد عةن 

69   % . 
الصةةةابون الحةةةدي  أبةةةيض اللةةةون إال أنةةةه بعةةةد الجفةةةاف وتخزينةةةه لفتةةةرة  - جةةةة 

 . طويلة يتحول إلى اللون األصفر أو يصبح مبقعًا ببقع صفرا  
 .رخو القوام   - د
 .صعب الذوبان في الما   - هة
 .  رووته وير وافرة وليست جيدة ومتوسطة الدوام - ز

كثةةرة فةةي صةةناعة الصةةابون الرخةةو النةةاعم األصةةفر يسةةتخدم هةةذا الزيةةت ب                 
واألبةةيض فةةي فصةةل الصةةيف ، ونظةةرًا الحتوائةةه علةةى كميةةة كبيةةرة مةةن حمةةض 
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فال  يمكن  اسةتخدامه فةي الشةتا  لصةناعة الصةابون   ٪ 25 - 29البالمتيك 
 .الرخو والشفاف الناعم لسهولة تعكيرا 

 
 

 
 
 
 

 Olive Oilزيت الزيتون  - 4
زيت الزيتون واستعماله األساسي في الطعام فننةه ال نظرًا لغال  أسعار 

يستعمل بكثرة لصناعة الصابون إال في البالد التي يزرا فيهةا الزيتةون أو فةي 
 .األنواا الجيدة التي تتحمل سعرا، وصابونه مفيد جدًا للشعر

ويستخرج زيت الزيتون من لبا ونواة ثمر شجر الزيتون المعةروف وهةو 
المثمرة الدائمة الخضرة المعروفة مةن قةديم الزمةان وهةي من األشجار الخشبية 

 .تزرا على الخصوص على سواحل البحر األبيض المتوسط
يزرا الزيتون بكثرة ألكل ثمرا واستعمال زيته في المواد الغذائية، وزيةت 
الزيتةةون هةةو مةةن أقةةدم الزيةةوت المعروفةةةة المسةةتعملة فةةي الغةةذا  وفةةي صةةةناعة 

 . الصابون وويرا
 .زيت   ٪79 – 65تحتوي الثمرة على  -1            

مةةةةن األحمةةةةاض الدهنيةةةةة %  26ويحتةةةةوي زيةةةةت الزيتةةةةون علةةةةى   - 2 
 .من األحماض الدهنية السائلة %  72الصلبة و 
ويسةةتخرج مةةن زيةةت الزيتةةون عةةدة أنةةواا مةةن الزيةةوت أحسةةنها مةةا  - 6 

اضة  كان من لباه ويسمى بالزيت البكر وهو أول قطفة من عصر الزيتةون الن
ةةر ويليةةه الزيةت المسةةتخرج مةةن اللةةبا والنةوى معةةًا وهةةو أقةةل جةةودة  الةذي لةةم يتخما

 . ويليهما الزيت المستخرج من الكسبة, من األول 
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 Olive Footوأقةةل أنةةواا زيةةت الزيتةةون جةةودة هةةو األخضةةر الةةداكن 
، وهةةو المسةةتخرج مةةن كسةةبة الزيتةةون ( زيةةت الفيتةةورة)المسةةمى بزيةةت الجفةةت  

 Olive Sulfurوالذي يسمى أيضا بزيت الزيتون المكبرت  بواسطة المذيبات
ولعةةةةل هةةةةةذا االسةةةةةم يرجةةةةةع إلةةةةةى أن المةةةةذيب الةةةةةذي كةةةةةان اسةةةةةتخدام شةةةةةائعا فةةةةةي 

والزيةةةةت   Carbon Bisulfideاالسةةةةتخالص هةةةةو ثةةةةاني كبريتيةةةةد الكربةةةةون 
 .المستخلص يستخدم في صناعة الصابون 

 
ميةةزة ، والرتبةةة الرديئةةة الرتبةةة الجيةةدة مةةن الزيةةت رائحتهةةا معتدلةةة وم - 4      

 .لها رائحة وير سارة نفاذة 
يتنةةةةةوا لونةةةةةه مةةةةةن األصةةةةةفر الفةةةةةاتح إلةةةةةى األصةةةةةفر المخضةةةةةر إلةةةةةى  - 5      

" األخضةةر الغةةامق ، وهةةو سةةائل رائةةق عنةةد درجةةات الحةةرارة العاديةةة ، ويرسةةب 
 .عندما يبرد " الستيارين 

ثر ثباتًا فننه اك Linoleneicبسبب احتوائه المنخفض من حمض  - 3     
وهةةةةو زيةةةةت فقيةةةةر فةةةةي خاصةةةةية  –نحةةةةو األكسةةةةدة عةةةةن اولةةةةب الزيةةةةوت السةةةةائلة 

 .الجفاف وال يميل ألن يصبح صمغي عند تعريضه على شكل طبقة رقيقة 
  – 955المكونات وير الجليسيريدية لزيت الزيتون قليلةة فهةي بحةدود  -7     
155 ٪  . 
التدليك به لمدة بحية   هذا الزيت يمتصه الجلد بدرجة عظيمة عند - 6     

ال يمكةةن إذابتةةه حتةةى بالمةةذيبات لةةذلك يةةدخل فةةي مستحضةةرات التجميةةل للجلةةد 
 .الجاف والدهني 

ويختلف لون ونوا الصابون المصنوا من زيت الزيتون بةاختالف  - 0
نوا الزيت ، فالزيت الجيةد ينةت  صةابونًا أبيضةًا جيةدًا ، والزيةت الةذي يليةه فةي 

كري اللةةون مةائاًل إلةةى االصةةفرار، والمصةةنوا مةةن زيةةت الجةودة ينةةت  صةةابونًا سةة
 .الجفت ينت  صابونًا أخضرًا 
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والصةةابون المصةةنوا مةةن زيةةت الزيتةةون بكافةةة أنواعةةه يكةةون نةةاعم  - 19     
الملمةةةس ذو رائحةةةة مقبولةةةة وقةةةوة تةةةأثيرا فةةةي الغسةةةيل جيةةةدة ، يةةةذوب فةةةي المةةةا  

 . بسهولة وله رووة جيدة ثابتة
 

 Palm Oilزيت النخيل  - 6
هذا الزيت يشبه زيت جوز الهند في قوامه ، وتنمو أشجار  - 1

النخيل الزيتي على سواحل إفريقيا الغربية ، وفي أمريكا الجنوبية، وفي 
 .أندنوسيا ، والفلبين وويرها 

 .زيت   ٪59على ( البالم ) يحتوي لب ثمرة النخيل  - 2          
 .وسارة النوا الجيد من الزيت له رائحة جيدة  - 6
 : يقسم الزيت المستخرج إلى ثالثة أنواا هي  - 4

 .أحماض دهنية حرة  ٪12إذا احتوى على  Softزيت لين  -آ    
أحمةةةاض  ٪65إذا احتةةوى علةةى  Semi-Softزيةةت متوسةةط الليونةةة  - ب   

 .دهنية حرة 
 .أحماض دهنية حرة  ٪ 45إذا احتوى على  Hardزيت صلب  - جة  

ألحمةةةاض الدهنيةةةة الحةةةرة والمكةةةرر يكةةةون متوسةةةط والزيةةةت الخةةةالي مةةةن ا
الصةةةالبة عنةةةد درجةةةة حةةةرارة العاديةةةة ، ولونةةةه أبةةةيض ورائحتةةةه وطعمةةةه مقبةةةوالن  

 . والنوا الجيد منه يصلح للغذا  كزيت جوز الهند 
 :يحتوي الزيت بصورة رئيسية على  - 5
 955 – 952بنسةبة تتةراو  مةا بةين  Carotenoidsكاروتينةات  -آ           

وهةةي المكونةةات ويةةر الجليسةةيريدية األكثةةر أهميةةة وهةةي التةةي تكسةةب الزيةةت  ٪
لونًا أحمر برتقالي قاتم ، وال يتأثر هذا اللون كثيرًا عنةد التكريةر بةالقلوي ولكةن 
يتحول إلى اللون األصفر الفاتح المماثل للون الزيوت النباتيةة األخةرى بعمليةة 

د درجةةةات الحةةةرارة العاليةةةة آو الهدرجةةةة ، ويمكةةةن تةةةدمير الكةةةاروتين بسةةةهولة عنةةة
 . باألكسدة بالهوا  آو بالوسائل الكيميائية أو عند نزا الرائحة 
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يعتمد قوام الزيت ونقطة انصهارا إلةى درجةة كبيةرة علةى مةا يحتويةه   - 3    
مةةن أحمةةاض دهنيةةة حةةرة ، فاألحمةةاض الدهنيةةة الحةةرة تكةةون درجةةة انصةةهارها 

 .أعلى من الجلسريدات 
المحضةةر مةةن زيةةت النخيةةل يكةةون إلةةى حةةد مةةا صةةلب هةة  الصةةابون  -7   

زيةةت  ٪25 – 29سةةهل التفتةةت وال يمكةةن طحنةةه ، ومةةن ثةةم يمكةةن خلطةةه مةةع 
جةةوز هنةةد إلنتةةاج صةةابون جيةةد وصةةلب وصةةعب القطةةع أو خلطةةه مةةع الشةةحم 

 .الحيواني أو مع دهون أكثر طراوة أو مع الزيوت األخرى 
 Sunflower Oilزيت عباد الشمس  - 6

 .زيت %   49البذور بالمتوسط على  تحتوي - 1
 .لون الزيت الخام وير فاتح  - 2
 الزيت له رائحة متميزة وير سارة يمكن إزالتها بنزا الرائحة  - 6
 .يحتوي الزيت الخام على الفوسفاتيدات ومواد متنوعة أخرى  - 4
 .لون الزيت المكرر أصفر فاتح  - 5
 قاوم الحرارة والبرودةيدخل في صناعة الصابون الرخو الذي ي - 3

 : خواص صابونه 
    .متوسطة الصالبة  - 1
 .لونه أصفر فاتح  - 2
   .يذوب بسهولة في الما   - 6
 .له رووة جيدة جدًا  - 4          
ويستحسةةن دائمةةا خلةةط زيةةت عبةةاد الشةةمس بمةةواد دسةةمة أخةةرى فةةي  - 5      

 .صناعة الصابون ليكون صابونه أكثر جودة 
 

 Corn ( Maize ) Oilلذرة زيت ا - 6
 .من الفوسفاتيدات  ٪6 – 1يحتوي الزيت على  - 1         
 .أو أكثر من المواد الغير جليسيريدية  ٪1يحتوي على  - 2     
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مةةةن الشةةةمع والتةةةي تسةةةبب تغةةةب  الزيةةةت عنةةةد  ٪9595يحتةةوي علةةةى  - 6     
 .تبريدا إلى درجة حرارة منخفضة ما لم تزال بالتبريد 

- :الزيت وذائي مرووب فيه بسبب  - 4      
 ( . 055-) نقطة تغبشه المنخفضة  - أ    
 .درجة انصهارا المنخفضة  - ب    
 .احتفاظه الجيد لنوعيته  - جة    

 .يخلط مع الشحم الحيواني إلنتاج صابون صلب جيد أملس  - 3
يسةةةتخدم كثيةةةرًا فةةةي الصةةةابون الشةةةفاف األصةةةفر أو األحمةةةر الةةةذي ال  -7     

 .يتأثر بالعوارض الجوية ويدخل بدياًل لزيت الكتان 
 

 Rape Seed Oilزيت بذر اللفت  - 10
 .زيت   ٪ 49تحتوي البذور في المتوسط على  - 1
 Mustard Oilرائحةةةة الزيةةةت نفةةةاذة تشةةةبه رائحةةةة زيةةةت الخةةةردل  - 2

 .ويمكن إزالتها بعملية نزا الرائحة 
 .الكبريت  الزيت وير عادي الحتوائه على مركبات - 6
 :رقم تصبن الزيت أقل من الزيوت النباتية األخرى بسبب  - 4
احتوائه على نسبة عالية من حمض االيروسيك والتي تصل إلى  - أ        

ولةةةذلك فةةةنن خلةةةةط هةةةذا الزيةةةت بةةةةالزيوت . مةةةن وزن الزيةةةةت %  49أكثةةةر مةةةن 
األخرى يمكن الكشةف عنةه بسةبب هةذا النسةبة العاليةة مةن حمةض االيروسةيك 

 .التي تكون صابون ماونسيوم ال يذوب في الكحول 
مةةن األحمةةاض األخةةرى التةةي لهةةا أكثةةر مةةن  ٪19احتوائةةه علةةى  - ب       

 .ذرة كربون  16
 .الزيت أكثر لزوجة من الزيوت العادية  - 5

 .قرينة انكسار الزيت عالية بالنسبة لرقمه اليودي  - 3      
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 Solidificationلك درجة التصلب له منخفض ، وكذ ورقم  التتر - 7     
 .أو التغب  

 
 Soyabean Oilزيت فول الصويا  -11

 :خواص الزيت 
 .زيت ٪     29تحتوي البذور على  - 1
الزيةةةت لونةةةه متغيةةةر مةةةن األصةةةفر إلةةةى العنبةةةر القةةةاتم حسةةةب نةةةوا  - 2
 .وطريقة اإلستخراج البذور 

 .يستخدم الزيت بشكل واسع في صناعة الزيوت الجافة  - 6
يسةةةتخدم الزيةةةت الغيةةةر مهةةةدرج مخلوطةةةًا مةةةع زيةةةوت أخةةةرى ، لكةةةن  - 4      

بسةةبب ارتةةداد رائحةةة الزيةةت عنةةدما يتعةةرض للهةةوا  أو بالتسةةخين العةةالي يجعلةةه 
 .محدود االستخدام 

  -:الزيت المهدرج يدخل في صناعة  - 5
 . Shortenings النباتي السمن الصناعي - أ      
 . Margarinesالنباتي الصناعي   الزبد - ب     

مةن المةواد   ٪255 – 155يحتوي الزيت المستخلص بالمذيب على  - 3     
الغير جليسيريدية ، والتةي تتكةون أساسةًا مةن الفوسةفاتيدات ، والتةي تةزال كميةة 

 .كبيرة منها بالغسيل بالما  ، وينت  الليسيثين بهذا الطريقة 
خةةةةةو ، ويتصةةةةةبن بسةةةةةهولة الزيةةةةةت مثةةةةةالي فةةةةةي صةةةةةناعة الصةةةةةابون الر  - 7    

وصةةابونه أصةةفر فةةاتح أو أبةةيض معةةتم ، ولةةه روةةوة دهنيةةة متوسةةطة الثبةةات ، 
 . وتأثيرا على الجلد معتدل 
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 في صناعة الصابون المواد القلوية المستعملةثانيًا ـ 
القلويات هي طائفة من المركبات الكيميائيةة تمتةاز بأنهةا سةهلة الةذوبان 

 .ها تقلب لون عبااد الشمس األحمر إلى اللون األزرق في الما  وأن
وتنةةةةةت  مةةةةةن تفاعةةةةةل المعةةةةةادن القلويةةةةةة مثةةةةةل الصةةةةةوديوم والبوتاسةةةةةيوم أو 

ومحلةةةول المةةةواد القلويةةةة لةةةو لمسةةةته األصةةةابع فةةةننا المةةةر  .  أكسةةةيدها مةةةع المةةةا 
يشةةعر بذالقةةة وتخةةدا  وكةةيا للجلةةد ولةةذلك سةةميت محاليلهةةا بالمحاليةةل الكاويةةة 

 .الحذر من أن يمس محلولها الجلد ولهذا يجب 
إالا أننةةةةةةا فةةةةةةي صةةةةةةناعة الصةةةةةةابون فنننةةةةةةا نعةةةةةةراف المةةةةةةادة القلويةةةةةةة بأنهةةةةةةا 

ولهةةةذا فةةةننا المةةةواد القلويةةةة .  هيدروكسةةةيد أو كربونةةةات الصةةةوديوم والبوتاسةةةيوم
 :المشهورة في صناعة الصابون هي 

 : كربونات البوتاسيوم - أ
نما يستحصل عليها   :بطريقتين ال توجد في الطبيعة وا 
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حيةةة  كةةةانوا يحرقةةةون بعةةةض النباتةةةات العشةةةبية : الطريقةةةة القديمةةةة  - 1
مثةةل الشةةنان وهةةو النبةةات البةةراي المعةةروف بغيةةة الحصةةول علةةى رمادهةةا الةةذي 

 .يحتوي على نسبة كبرى من كربونات البوتاسيوم 
ثم يعالجون الزيت بمحلول هذا الرماد للحصول على الصابون ، وحتى 

لنةةاس كةةانوا وال يزالةةون يسةةتعملون محلةةول نفةةس الرمةةاد لعمليةةات أنا كثيةةرًا مةةن ا
التنظيف لما يمتاز به هذا المحلول من خاصية التنظيف نظرًا لصفاته القلوية 

 .الخفيفة 
ويستحصل عليهةا انن نقيةة بةالطرق الكيميائيةة :  الطريقة الحديثة - 2
 .المتعددة 
رماد  -ودا آ  ص -القلي -صودا الغسيل) كربونات الصوديوم  - ب
 ( :الصودا 

توجةةد فةةي الطبيعةةة بكثةةرة وعلةةى الخصةةوص فةةي بحيةةرات وادي النطةةرون 
بمصر ، كما توجد في كثير من المواد المعدنيةة ، وفةي رمةاد النباتةات القريبةة 

ولكةةن كربونةةات الصةةوديوم الموجةةودة انن فةةي األسةةواق . مةةن شةةواطئ البحةةار 
عةةةدة لهةةةذا الغةةةرض  وهةةةي صةةةناعة تصةةةنع فةةةي المصةةةانع الكيميائيةةةة الكبيةةةرة الم

واسعة النطاق وطرق صناعتها عديدة وأهمها طريقةة لةبالن التةي تةتلخص فةي 
بواسةطة حمةض الكبريةت إلةى كبريتةات ( كلةور الصةوديوم)تحويل ملةح الطعةام 

الصةةةوديوم ثةةةما تحويةةةل كبريتةةةات الصةةةوديوم إلةةةى كربونةةةات الصةةةوديوم بتكلةةةيس 
 .الكربون كبريتات الصوديوم بكربونات الكالسيوم و 

 19ومن أهم خواص كربونات الصوديوم أناها تتبلور في الما  فتمتص 
بصةةةةودا الغسةةةةيل ، أمةةةةا : جزيئةةةةات مةةةةا  تبلةةةةور وتةةةةدعى الكربونةةةةات المتبلةةةةورة  

 ( .أي رماد الصودا )الكربونات الالمتبلورة فتدعى تجاريًا بصودا آ  
ن كانة  ا يحةوالن ومحلولي كربونات البوتاسيوم أو كربونات الصوديوم وا 

لةةون ورق عباةةاد الشةةةمس األحمةةر إلةةةى األزرق إالا أنهمةةا ال يحةةةدثان تلفةةًا للجلةةةد 
 . ولذا سميات كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم بالقلويتين الخفيفتين
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 ( :بوتاس كوستيك  - هيدروكسيد البوتاسيوم) البوتاس الكاوي  - جة
اسةةيوم مةةع الكلةةس ونحصةةل علةةى هةةذا المةةادة مةةن تفاعةةل كربونةةات البوت

كربونةات الكالسةيوم علةى شةكل راسةب ال يةذوب فةي : المطفأ والما  ، فتتكةون 
فةنذا أرريةةد تحضةةيرها فةةي . المةا  ، وهيدروكسةةيد البوتاسةةيوم علةى شةةكل محلةةول 

كمةا  .حالة صلبة يسةخن محلولهةا حتةى يصةير المحلةول مشةبعًا ويتةرك للتبلةور
 .حلول أحد أمال  البوتاسيوم يرحصل عليها انن من التحليل الكهربائي لم

ويسةةةتعمل البوتةةةاس الكةةةاوي فةةةي مصةةةانع الصةةةابون بكثةةةرة فةةةي صةةةناعة 
ةةزج مةةع هيدروكسةةيد الصةةوديوم  ذا مر صةةابون البوتةةاس أو الصةةابون الطةةري ، وا 
واسةةتعمل المةةزي  لتصةةبين أي مةةادة دسةةمة فنننةةا نحصةةل علةةى صةةابون لةةيان ذو 

 .رووة وفيرة 
هيدروكسةيد الصةوديوم  -قطرون -صود كوستيك)  الصود الكاوي - د

استحصال نحصل على الصود الكاوي بنفس الطريقة التي استعملت في و  ( :
 :هيدروكسيد البوتاسيوم حي  يرحصل عليه 

 .إماا من تفاعل كربونات الصوديوم مع الكلس المطفأ  - أ 
 .أو من التحليل الكهربائي لمحلول أحد أمال  الصوديوم  - ب

جةز ًا مةن  47جةدًا ، والمائةة جةز  منةه تةذوب فةي  والصود الكةاوي قلةوي
ومةن . وهو من المواد التةي تحةد  حةرارة شةديدة عنةد انحاللةه بالمةا  .  الما  

) أهم خواص بلورات الصود الكاوي أنها إذا تعرضةت للهةوا  تمةتص الرطوبةة 
من الجوا بسهولة وتتميع ، ثما تتحد بثاني أكسيد الكربون الموجةود فةي ( الما  
وا وتتحول إلى كربونات الصوديوم ، وبذلك تفقد كثيرًا من فعااليتها وتأثيرها الج

ولةذا يستحسةن أن تةذاب بلةورات الصةود . إذا بقيت معرضة للهوا  مدة طويلة 
الكةةةاوي دائمةةةًا علةةةى قةةةدر الحاجةةةة ، أو تةةةذاب ويحفةةةظ المحلةةةول فةةةي أوان  مةةةن 

 .الحديد محكمة القفل 
الصةةابون لصةةناعة جميةةع أنةةواا ويسةةتعمل الصةةود الكةةاوي فةةي مصةةانع 

 .الصابون الصلب وهو أرخص من البوتاس الكاوي 
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وقةةد اصةةطلحت المصةةابن وكثيةةر مةةن دور الصةةناعة علةةى قيةةاس كثافةةة 
-ملةةةةح الطعةةةةام -كربونةةةةات الصةةةةوديوم-الصةةةةود الكةةةةاوي :  محاليةةةةل كةةةةل مةةةةن 
وهةةةو ال يعةةةيان . كربونةةةات البوتاسةةيوم بمقيةةةاس يةةةدعى بوميةةه -البوتةةاس الكةةةاوي

ة بدرجتها الحقيقية ولكن على وجه التقريب مصطلحًا فيه على أنا كثافة الكثاف
وفةةةي درجةةةة الحةةةرارة العاديةةةة هةةةو فةةةي % 15محلةةةول كلةةةور الصةةةوديوم بتركيةةةز 

ويدراج مقياس البوميةه علةى هةذا األسةاس ابتةداً  مةن  .بوميه  15درجة تركيز 
ه إلةى بوميةه ، ثةما يقساةم صةعودًا حتةى نصةل بة 15درجة الصةفر حتةى الدرجةة 

 .درجة بوميه حسب الحاجة  79أو  59درجة 
والجدول التالي درجات البوميه المقابلة للتركيز المئوي لكل من محلةول 

 . مئوية 15البوتاس الكاوي والصود الكاوي عند درجة 
 لكل من الصود والبوتاس الكاوي درجات البوميه المقابلة للتركيز المئوي

  
 بوتاس كاوي

% 
 صودكاوي

% 
 بوتاس كاوي بوميه

% 
 صود كاوي

% 
 بوميه

26.20 16.66 24 6.60 3.36 6 
26.10 20.66 26 6.40 6.00 4 
24.10 21.62 26 4.60 6.46 6 
26.00 22.46 26 6.60 6.26 6 
26.00 23.46 30 6.20 6.66 6 
26.60 26.61 31 6.20 4.66 10 
26.60 26.60 32 10.10 6.31 11 
30.60 24.63 33 10.60 6.00 12 
31.60 26.60 36 12.00 6.46 13 
32.60 26.63 36 12.60 6.62 16 
33.60 26.63 34 13.60 10.04 16 
36.60 31.22 36 16.60 10.66 14 
36.60 32.66 36 16.60 11.66 16 
34.60 33.46 36 14.60 12.46 16 
36.60 36.64 60 16.40 13.66 16 
36.60 34.26 61 16.40 16.36 20 
36.60 36.66 62 16.60 16.13 21 
60.60 36.60 63 20.60 16.61 22 
62.10 36.66 66 21.60 14.66 23 
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63.60 61.61 66 22.60 16.46 26 
   23.30 16.66 26 

 
 :مالحظة هامة 

إنا كمية البوتاس الكاوي الالزمة لتصبين الزيت تساوي حاصةل ضةرب 
 : 15425كمية الصود الكاوي الالزم في  

 كمية الصود الكاوي×  15425= كمية البوتاس الكاوي  أي أنا 
 
 
 
 
 
 

 المواد المالئة والمساعدة في صناعة الصابونثالثًا ـ 
نمةا يسةتعمل  ال تدخل هذا المواد في تكوين وتركيةب أسةاس الصةابون وا 

 :بعضها إما 
أو لونةًا مقبةواًل ، أو  ة،لتحسين نوعية الصابون ، كنعطائه رائحة زكي - آ    
شةةةةفافًا أو لينةةةةًا أو صةةةةلبًا ، كةةةةالعطور واألصةةةةبا  التةةةةي سةةةةنتحد  عنهةةةةا  جعلةةةةه

بالتفصيل وكملةح الطعةام الةذي يزيةل المةا  مةن الصةابون الصةلب ، أو السةكر 
 .الذي يستعمل في صناعة الصابون الشفاف 

والبعض انخر يستعمل فقط لغ ا الصةابون  وحشةوا وملئةه مثةل  - ب
، وويرهمةةا ، فهةةذا المةةواد لةةيس لهةةا أي ( ك بةةودرة التالةة) سةةيليكات المغنيزيةةوم 

عالقة في تركيب الصابون ، وال تضاف إليه إالا بعد إتمام صنعه وذلةك بغيةة 
زيةةةادة وزنةةةه وحجمةةةه طلبةةةًا لزيةةةادة الةةةربح أو بقصةةةد المنافسةةةة فةةةي األسةةةعار ألن 

 .أثمان هذا المواد أرخص بكثير من أسعار الصابون النقي 
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ا المةواد التعةود علةى المسةتهلك بةأي فائةدة فقةد ولما كان إضافة مثل هةذ      
قامت كثيرًا من الدول وشراعت قةوانين تحةرام اإلكثةار مةن هةذا اإلضةافات التةي 
وصلت إلى حدا ويةر معقةول أضةف إلةى ذلةك أن هةذا المةواد ال يخفةى تأثيرهةا 

 .الضار على الجلد اإلنساني واألقمشة والمنسوجات والثياب 
 : ة والمساعدة المستعملة في صناعة الصابون هي وأشهر المواد المالئ    

 : الما  – آ
يعتبةةةةةر المةةةةةا  كمةةةةةادة أوليةةةةةة فةةةةةي صةةةةةناعة الصةةةةةابون فبةةةةةدون محاليةةةةةل   

كما أن الما  يعتبر من المةواد . القلويات في الما  ال يمكن تصنيع الصابون 
ألن أولةةب المةةواد األخةةرى تضةةاف للصةةابون علةةى شةةكل محاليلهةةا .. المسةةاعدة
كمةةةا أن . كمحلةةةول كلةةةور الصةةةوديوم ومحلةةةول سةةةيليكات الصةةةوديوم  فةةةي المةةةا 

الما  يعتبر من المواد الحشةو فةي صةناعة الصةابون ألنةه يشةكل نسةبة البةأس 
. فةةي أجةةف أنةةواا الصةةابون %  19بهةةا فةةي تركيبةةه حيةة  ال تقةةل نسةةبته عةةن 

ولةذلك ينبغةةي أن تكةةون الميةةاا المسةةتعملة فةةي صةةناعة الصةةابون صةةافية خاليةةة 
ةةةل أن تحةةةوي علةةةى أقةةةل كميةةةة ممكنةةةة مةةةن . ادة عالقةةةة بهةةةامةةةن أي مةةة كمةةةا يفضا

 .أمال  الكالسيوم الذواابة أي أن تكون من المياا اليسرة 
 ( : كلور الصوديوم ) ملح الطعام  - ب

يسةةتعمل ملةةح الطعةةام بكثةةرة فةةي مصةةانع الصةةابون إذ أن لةةه دخةةاًل كبيةةرًا 
ما عدا الصةابون ) الح في صناعته ، وذلك ألن الصابون ال يذوب بالما  الم

لةةةذلك فعنةةةد إضةةةافة ملةةةح ( . المصةةةنوا مةةةن زيةةةت جةةةوز الهنةةةد وزيةةةت النخيةةةل 
الطعام أو محلوله الكثيف على الصابون فننه يقوم بفصل الما  عن الصابون 
حي  يطفو الصابون إلى أعلى الحلاةة نظةرًا لكثافتةه المنخفضةة   ويبقةى المةا  

زائةد عةن التفاعةل وكةذلك جميةع المةواد المالح مع الجليسرين والصةود الكةاوي ال
أمةا صةابون  .وتسةماى هةذا العمليةة بعمليةة التملةيح . األخةرى فةي أسةفل الحلاةة 

جوز الهند والنخيل فال ينفصل منهما الما  الزائد بالتمليح بسهولة نظرًا ألنهما 
 .يذوبان في الما  المالح 
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صةابون كما أن ملح الطعام يسةتعمل لتحضةير الصةابون الصةلب مةن ال
حيةةة  يحةةةد  مةةةن عمليةةةة التملةةةيح تفاعةةةل ( صةةةابون البوتةةةاس الكةةةاوي ) اللةةةيان 

وتبةادل كيميةائي بةين البوتاسةيوم فةي الصةابون اللةيان ، ويحةلا محلةه الصةةوديوم 
الموجود فةي ملةح الطعةام ، فيتكةون نتيجةة لةذلك صةابون الصةوديوم الصةلب ، 

ي كةةةةان متحةةةةدًا عوضةةةةًا عةةةةن صةةةةابون البوتاسةةةةيوم اللةةةةيان ، ويتحةةةةد الكلةةةةور الةةةةذ
ن ملةةح كلةةور البوتاسةةيوم الةةذوااب  وقةةد كانةةت . بالصةةوديوم مةةع البوتاسةةيوم ويكةةوا

هذا الطريقة هي المتبعة سابقًا في تحضير الصابون الصلب في الوقت الذي 
كان التصبان يحصل بمحلول رمةاد النباتةات الغنةي بالبوتاسةيوم قبةل أن تنتشةر 

 .صناعة كربونات الصوديوم والصود الكاوي 
وفةةةوق هةةةذا كلةةةه فكلةةةور الصةةةوديوم يسةةةتعمل كمةةةادة إضةةةافية فةةةي بعةةةض 

 .من وزن الصابون %  1أنواا الصابون ، حي  يسمح بندخاله بنسبة 
ويشترط في ملةح الصةوديوم المسةتعمل فةي صةناعة الصةابون أن يكةون 

 .نظيفًا ووير مختلط باألتربة والرمال وكبريتات المغنيزيوم والكالسيوم 
 :وسيليكات البوتاسيوم   - لصوديومسيليكات ا - جة

ةةةر سةةةيليكات الصةةةوديوم أو الزجةةةاج المةةةائي مةةةن تفاعةةةل الرمةةةل أو  تحضا
أكسيد السيليس مع كربونات الصوديوم في أفران خاصة كأفران صنع الزجةاج 

 .درجة مئوية  1999وذلك في درجة حرارة تزيد عن 
ذا اسةتبدلنا كربونةات الصةوديوم بكربونةات البوتاسةيوم حصة  لناعلى سةيليكات وا 

 .البوتاسيوم 
وكةةةال المةةةادتين سةةةيليكات الصةةةوديوم أو البوتاسةةةيوم عبةةةارة عةةةن مةةةادة بلوريةةةة   

مشابهة للزجاج إالا أنهما تختلفان عنه في أنهما ذواابتان في المةا  ،  وخاصةة 
نان معه محلواًل لزجًا قطرْي القوام بتركيز  إذا كان قلوي التأثير، ويمكن أن تكوا

و  . وتباعةةةةان لمصةةةةانع الصةةةةابون عنةةةةد هةةةةذا التركيةةةةز. بوميةةةةه درجةةةةة 49-39
تسةةةةتعمل مةةةةادة سةةةةيليكات الصةةةةوديوم عةةةةادة كمةةةةادة إضةةةةافية ومالئةةةةة للصةةةةابون 
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وتستعمل مةادة سةيليكات البوتاسةيوم كمةادة "  الصابون الصوديومي "  الصلب
 " . الصابون البوتاسيومي "إضافية ومالئة للصابون الليان 
هةةةاتين المةةادتين فةةةي حشةةو الصةةةابون يجةةةب أن  وعنةةد اسةةةتعمال أياةةًا مةةةن

يكةةةةةون الصةةةةةابون قلويةةةةةًا ، ألن هةةةةةذا القلويةةةةةة تسةةةةةاعد علةةةةةى امتةةةةةزاج الصةةةةةابون 
بالسةةةيليكات ، وبمةةةا أن هةةةاتين المةةةادتين مةةةن طبيعتهمةةةا الةةةةتأثير القلةةةوي فننهمةةةا 
تهديان وظيفة الصابون في بعض االستعماالت ، ولةذلك فةنن خلةط أياةًا منهمةا 

مةن % 19أثيرا وعمله إذا أضيفت بكميات قليلة ال تتجاوز  بالصابون يقواي ت
وقةةةةد سةةةةمحت أكثةةةةر التشةةةةريعات والقةةةةوانين بندخةةةةال سةةةةيليكات . وزن الصةةةةابون 

 . الصوديوم أوالبوتاسيوم بهذا النسبة 
إالا أن الصابون المضاف إليةه إحةدى هةاتين المةادتين بكميةة أعلةى مةن 

 .وجات فيتلفها في مدة وجيزة النسبة السابقة فننه يهثار على ألياف المنس
 ( :حجر الصابون  -بودرة التالك ) سيليكات المغنيزيوم   - د

توجد سيليكات المغنيزيوم بكثرة في الطبيعة وعلى أنواا عدة ، أفضلها 
الهةة  األبةةةيض الةةةذي يطحةةةن إلةةةى بةةةودرة ناعمةةةة جةةةدًا ، تسةةةتعمل بةةةودرة التالةةةك 

الةةةورق والكاوتشةةةوك وفةةةي بكثةةةرة كمةةةادة حشةةةو فةةةي صةةةناعة البويةةةات والخةةةزف و 
" صةةةناعة األسةةةمدة والمبيةةةدات الزراعيةةةة ، ومسةةةاحيق ومستحضةةةرات التجميةةةل 

ويقبل الصةابون إضةافة التالةك  .، وفي صناعة الصابون " البودرة والكريمات 
مةةن وزن المةةواد الدهنيةةة ، وبةةودرة التالةةك لةةيس لهةةا أثةةر قلةةوي ، %  69لغايةةة 

ذلك فةةنن إضةةافتها للصةةابون هةةي فقةةط ولةة. وبالتةةالي لةةيس لهةةا أيم أثةةر منظةةف 
 .لزيادة وزنه وامتصاص الرطوبة منه 

 :كربونات البوتاسيوم   - كربونات الصوديوم - هة
تسةةةةتعمل هةةةةاتين المةةةةادتين للحشةةةةو واإلضةةةةافة فةةةةي صةةةةناعة الصةةةةابون ، 

كمةا . باإلضافة إلةى كونهمةا مةن المةواد القلويةة األوليةة فةي صةناعة الصةابون 
حيق الجلي والقشط لتنظيةف األوانةي المنزليةة ، وكةذلك أنهما تضافان إلى مسا

 .لمساحيق وبر  الصابون 
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 :أمال  فوسفات الصوديوم المختلفة  - و
هنةةاك أمةةال  كثيةةرة للفوسةةفات يمكةةن اسةةتعمالها للتنظيةةف واإلضةةافة فةةي 

ولكةن . الصابون والمنظفات الصةناعية ومسةاحيق الجلةي ومسةاحيق التبيةيض 
 :أشهر هذا األمال  

 .  فوسفات ثالثي الصوديوم  - 1
 . ثالثي فوسفات الصوديوم  - 2      

وهمةا عبةارة عةةن ملحةان متبلةةوران ، ولهمةا تةةأثير قلةوي ، لةةذلك لهمةا أثةةر 
أي إزالةةة أمةةال  ) كمةةا أنهمةةا يسةةاعدان علةةى إزالةةة العسةةرة مةةن المةةا  . منظةةف 

 ( .الكلسيوم الذائبة في الما  
 : الجليسرين – ز

ات  عةةن تصةبين المةواد الدسةةمة بالطريقةة البةاردة يبقةةى إن الجليسةرين النة
 .تقريبةةًا مةةن وزن الصةةابون %  5-4أصةةاًل ضةةمن الصةةابون ، ويشةةكل نسةةبة 

ساعد على تليين الجلةد ، وعةدم تشةقق يصابون الالجليسرين في وجود كما أن 
 .لو  الصابون إذا وضع على المغسلة 

 : السكر والكحول -  
 . ي صابون الزينة لجعله شفافاً السكر والكحول يستعمالن ف

 : العقاقير واألدوية - ط
تضاف إلى الصابون بعةض العقةاقير وذلةك بغيةة الحصةول علةى أنةواا 

بشةةةرط أالا يفسةةةد . مةةةن الصةةةابون ذات اسةةةتعماالت طبيةةةة وصةةةيدالنية متعةةةددة 
: ومةةن أهةةم هةةذا المةةواد . المفعةةول الطباةةي لهةةذا العقةةاقير بنضةةافتها للصةةابون 

 .  إلى.. لقطران ، والفينول ، وحمض السالسيليكالكبريت ، وا
 : مواد التبييض - ي

تستعمل مواد التبييض بكميات قليلة جدًا مع الصةابون األسةمر لتقصةر 
 : لونه وتجعله فاتحًا ومن أهم هذا المواد 

 " .هيدرو سلفيت الصوديوم " مادة البالنكيت  - 1      
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وتةةةدعى أيضةةةًا           " القصةةةارة " محلةةةول كلةةةور الكلةةةس القاصةةةر   - 2      
 " .هيبوكلوريت الكالسيوم "

 .هيبو كلوريت الصوديوم  - 6 
 .بربورات الصوديوم  - 4 

 :مواد الحشو واإلضافة األخرى  - ك
وهنةةاك مةةواد ال حصةةر لهةةا ال تسةةتعمل فةةي صةةناعة الصةةابون إال لزيةةادة 

مسةةحوق  -لبةةاريوم سةةلفات ا -" سةةيليكات األلمنيةةوم " الكةةاهلين  : الةةوزن مثةةل 
 . أنواا الرمل األبيض الناعم   - كربونات الكالسيوم

وكةةةل هةةةذا المةةةواد ال تةةةذوب فةةةي المةةةا  ولةةةيس لهةةةا أيم تةةةأثير فعةةةال فةةةي 
التنظيةةف إالا إذا أدخلةةت فةةي تركيةةب مسةةحوق الجلةةي حيةة  يكةةون لهةةا فةةي هةةذا 

 .الحالة األثر الحاكا لآلنية والبالط 
 :في الصابون  مواد منع األكسدة والتزناى - ل

مةةةن المعةةةروف أن المةةةواد الدسةةةمة عنةةةد تعرضةةةها للهةةةوا  أو األكسةةةجين 
تتأكسد وتتزناى وتتغير رائحتها وطعمها ، وخاصة المواد الدسمة وير المشبعة 

وحية  أن الصةابون يصةنع  .، األمر الذي يشغل بال الكيميائيين على الدوام 
الصةةابون تتعةةرض لةكسةةدة  مةن الةةدهون والزيةةوت الحيوانيةةة والنباتيةةة فةةنن قطةةع

 . والزناخة فيتغير لونها ورائحتها خصوصًا عند التخزين 
جةةرا ات عديةةدة أثنةةا  صةةناعة الصةةابون  لةةذلك وجةةب اتخةةاذ احتياطةةات وا 

 :لمنع األكسدة والمحافظة عليه بطرق شتاى من أهمها 
 .يجب عدم استعمال المواد الدهنية الخام لصناعة الصابون  - 1
تعمال الزيةةةوت الجافةةةة أو الزيةةةوت الزنخةةةة أو التةةةي يجةةةب عةةةدم اسةةة - 2

 .تحتوي على الزيوت المهكسدة ، وكذلك المواد الدهنية الرديئة 
لةل ال تصةدأ حتةى  - 6 يجب أن يتما التصبين على قدر اإلمكان فةي حل

يمكةةن منةةع وجةةود أمةةال  الحديةةد أو النحةةاس فةةي قطةةع الصةةابون ، ألن أمةةال  
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ا تساعد وتنشط على األكسدة ، وعدم وجودها الحديد والنحاس معروفة في أنه
 .يساعد على ثبات لون ورائحة الصابون 

يجةب احتةوا  الصةابون علةى نسةبة ضةئيلة مةن القلةوي الحةرا زيةةادة  - 4
 .عن الالزم له 

 العطر المضاف يجب أالا يحتوي على عناصر منشطة لةكسدة  - 5
أن الكيميةةائيين لزيةةادة  إالا . هةةذا هةةي اإلجةةرا ات الصةةناعية الواجةةب اتخاذهةةا  

االحتيةةاط أجةةروا تجةةارب عديةةدة بنضةةافة مةةواد كيميائيةةة إلةةى الصةةابون تسةةاعد 
ومن هذا المواد مواد وير عضةوية . على منع األكسدة وثبات الرائحة واللون 

 :نذكر أكثرها استعمااًل . ، ومواد عضوية 
 " .ثيوسلفات الصوديوم : "  مادة الة -آ     

وخصوصةةةًا للصةةةابون %  952وتضةةةاف بكميةةةة " القصةةةدير كلةةةور" مةةةادة  - ب
 .المصنوا على الطريقة نصف الساخنة 

 % . 951ة  نسبمادة أولييات وستيارات وبنزوات القصدير وتضاف ب -ج
 .مادة هكسا كلوروفين المضادة للفطور والبكتريا  -د 

 
 

 المواد العطرية المستعملة في الصابونرابعًا ـ 
ير الصابون فناًا قائمًا بذاتةه وخصوصةًا تعطيةر لقد أصبحت مسألة تعط

، ويحتةةاج هةةذا الفةةنا إلةةى درايةةة تامةةة  الصةةابون المسةةتعمل فةةي شةةهون التجميةةل
، كمةةةا يحتةةةاج إلةةةى  بطبيعةةةة الزيةةةوت العطريةةةة المسةةةتعملة وتركيبهةةةا الكيميةةةائي

فهنةةةاك .  حاسةةةة فنيةةةة خاصةةةة وال يصةةةلح أي زيةةةت عطةةةري لتعطيةةةر الصةةةابون
،  القلويةة الموجةودة فةي الصةابون فتتغيةر رائحتهةا أو تتلةفزيوت تتأثر بالمواد 

 عدم توافق "   كذلك ال يصلح أن يرمزج أي عطر بآخر ألنه قد يحد  بينهما
 . في التركيب الكيميائي أو في الرائحة" 
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فمثاًل نجد أن معظم العطور المحضرة بةالطرق الكيميائيةة مثةل الفةانلين 
القرفةةة تكةةون سةةببًا فةةي أن الصةةابون يصةةير والهليةةوتربين وزيةةت القرنفةةل وزيةةت 
وهناك مواد عطرية تضاف إلى مةواد أخةرى  ، داكن اللون بعد مدة من صنعه

لتساعدها على االحتفاظ برائحتها في الصابون لمدة طويلةة دون أن تتغيةر أو 
، وبلسم  الزبد : )ومن أمثلتها "  المواد المثبتة "تتلف ومثل هذا المواد تسماى 

بنةةةةزوات البنزيةةةةل و ،  المسةةةةك الصةةةةناعي والطبيعةةةةيو ،  يةةةةت الصةةةةندلز و ،  بيةةةةرو
، أمةةا التحليةةل الكيميةةائي  ويرعتمةةد فةةي اختيةةار العطةةور علةةى رائحتةةه.  ( وويرهةةا

فةةال يفيةةد كثيةةرًا فةةي هةةذا الناحيةةة ألن المسةةألة تتعلةةق بالةةذوق وال دخةةل للكيميةةا  
والزيةوت العطريةة  . ، اللهم إالا من الناحية المتعلقةة بنقاوتهةا وعةدم وشةها فيها

ن كانةت  التي كانت تستعمل في تعطير الصابون معظمها مةن أصةل نبةاتي وا 
 . العطور التركيبية انن قد بدأت لتحل محلها

وتختلةةف الزيةةوت العطريةةة النباتيةةة فيمةةا بينهةةا اختالفةةًا بيانةةًا فةةي طبيعتهةةا 
ات لةون فبينمةا نجةد بعضةها عةديم اللةون نجةد بعضةها ذ ، الكيميائية والفيزيائية

، وكثافةةة هةةذا الزيةةوت فةةي الغالةةب أقةةل مةةن كثافةةة المةةا  ولكةةن  أخضةةر أو بناةةي
ومعظةةةم هةةةذا .  قلةةةياًل منهةةةا مثةةةل زيةةةت القرفةةةة وزيةةةت القرنفةةةل أثقةةةل مةةةن المةةةا 

 . تأكسد في الضو  وبالهوا تالزيوت 
وتتكون الزيوت العطرية كيميائيًا من عدة مركبات كثيرة التعقيد بعضها 

 على هيئة محلول فةي المركبةات السةائلة األخةرى ةموجودسائل وانخر صلب 
وفيمةةا يلةةي سةةنتعرض أهةةم الزيةةوت العطريةةة ذات األصةةل النبةةاتي المسةةتعملة . 

 : في تعطير الصابون
 . ويرحصل عليه بتقطير براعم زهور النبات:  زيت القرنفل -1
   دزيت الور ل يالً وتوجد منه أنواا كثيرة ويستعمل بد:  زيت الجيرانيوم -2
 . ويرحصل عليه من تقطير زهور نبات الياسمين:  زيت الياسمين - 6
، وينمةو  ويرحضر بتقطير زهور نبات الالونةدة:  زيت الالوندة أو الالفند - 4

 . هذا النبات في حوض البحر األبيض المتوسط
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ويرحضر من قشور الليمةون الطازجةة التةي تكثةر زراعتهةا :  زيت الليمون - 5
 . البحر األبيض المتوسط في منطقة حوض

ويسةةتخلص بالضةغط مةةن قشةور ثمةةار بعةض المةةوالح :  زيةت البرجمةوت - 3 
ويجةب حفةظ هةةذا الزيةت فةةي زجاجةات زرقةا  محكمةةة الغلةق ويرغةة  هةذا الزيةةت 

 . بنضافة زيت التربنتينا وزيت الليمون الصناعي إليه
 . رانيوميالرتفاا ثمنه يستبدل بزيت الجو : عطر الورد  - 7
 . يرحضر بالتقطير من زهور النارن :  زيت النيرول أو زيت النارن  - 6
 . يرستخلص بالتقطير من أوراق الميليسيا:  زيت الميليسيا - 0

مئويةةة  49هةةو زيةةت صةةلب ينصةةهر فةةي درجةةة :  زيةةت جةةذور السوسةةن - 19
 . تقريبًا ويرحضر بالتقطير من جذور نبات السوسن

 .بلسم بيرو  - 11
إفةةراز صةةمغي لةةبعض األشةةجار التةةي تنمةةو فةةي سةةومطرة  هةةو:  الجةةاوى - 12

وجةةاوة وسةةيام ولةةه رائحةةة قويةةة ويسةةتعمل كمثبةةت للعطةةور األخةةرى وتوجةةد منةةه 
 . عدة أنواا تختلف فيما بينها باختالف مصادرها الجغرافية

 . زيت التربنتينا - 16
 . زيت خشب الصندل - 14

 : انيوفيما يلي بعض المواد العطرية الناتجة من أصل حيو 
هةةو إفةةراز لةةبعض أنةةواا الغةةزال الةةذي يعةةي  فةةي جبةةال  : المســ  – 1

الهماليا وجبال األطلس وعندما يرصاد هةذا الغةزال يقطةع منةه الكةيس المرحتةوي 
ن كةةيس المسةةك مةةن عةةدة طبقةةات وشةةائية يوجةةد المسةةك ،  علةةى المسةةك ويتكةةوا

يةه، بينها ويختلف شكل المسةك بةاختالف عمةر الحيةوان والفصةل الةذي أفةرزا ف
فقةةةد يكةةةون بشةةةكل كتلةةةة طريةةةة ذات لةةةون ذهبةةةي أو علةةةى شةةةكل حبيبةةةات داكنةةةة 
اللون سةودا  تقريبةًا والمسةك مةن اكثةر المةواد العطريةة عرضةة للغة  وتضةاف 

 .إليه كثيرًا من المواد الغاشة
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ن في جيب ناتى  يوجد تحت ذيل :  الزباد - 2 هو إفراز حيواني يتكوا
فظ بهةةةذا الحيوانةةةات للحصةةةول علةةةى نةةةوا مةةةن السةةةنور اسةةةمه قةةةط الزبةةةاد ويحةةةت

 . إفرازاتها من الزباد
هةةذا ملخةةص للمةةواد العطريةةة ذات األصةةل النبةةاتي والحيةةواني المسةةتعملة 
في تعطيةر الصةابون وهنةاك مئةات ويرهةا مةن المةواد العطريةة الصةناعية التةي 
تسةةةتعمل بكثةةةةرة لوجودهةةةةا بكميةةةةات كبيةةةرة والنخفةةةةاض أثمانهةةةةا بالنسةةةةبة للزيةةةةوت 

لمجةةةةال هنةةةةا ضةةةةيق لةةةةذكرها ولكةةةةن يمكننةةةةا أن نقةةةةول باختصةةةةار أن الطبيعيةةةةة وا
الكيميةا  قةةد ضةةيقت الخنةاق علةةى الطبيعةةة فةي هةةذا البةةاب فأصةبحت تنةةت  مةةن 
العطةةور مةةا ال يختلةةف عةةن العطةةور الطبيعيةةة بشةةي  اطالقةةًا ال فةةي رائحتةةه وال 

 . في خواصه الكيميائية والفيزيائية
تاليةةة السةةتعمال العطةةور فةةي وال بةةدا لنةةا مةةن ذكةةر المالحظةةات الهامةةة ال

 : صناعة الصابون
يمكن استعمال المسك الصناعي أو انجار آجار وويرها كمثبت لرائحةة  - 1

 . العطر في الصابون حي  تبقى الرائحة في الصابون فترة طويلة من الزمن
يجب أالا تضاف المواد العطرية الصلبة بحالتهةا الطبيعيةة إلةى الصةابون  - 2

 . ا في الكحول أو في العطور السائلة قبل إضافتهابل يجب إذابته
بعةةةةةض الزيةةةةةوت العطريةةةةةة مثةةةةةل الفةةةةةانلين وزيةةةةةت الفتنةةةةةة وزيةةةةةت القرنفةةةةةل  - 6

والهليوتروب تغير لةون الصةابون األبةيض إلةى لةون داكةن ويحةد  هةذا التغياةر 
بسةةةرعة فةةةي بعةةةض الحةةةاالت ولةةةذلك يجةةةب أالا تضةةةاف هةةةذا العطةةةور إالا إلةةةى 

 . ات اللون الداكناألنواا الملونة أو ذ
بعض األسترات مثل البرجموت تتحلل بتأثير المواد القلويةة ولةذلك يجةب  - 4

 . أالا تستعمل إالا لةصناف المتعادلة من الصابون
يجةةةب إجةةةةرا  تجةةةارب علةةةةى إضةةةةافة العطةةةور علةةةةى كميةةةات صةةةةغيرة مةةةةن  - 5

 . الصابون حتى إذا ما حازت الرضا تستعمل على وجه أكبر
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س الكلفةةة االقتصةةادية لةةثمن المةةواد العطريةةة بحيةة  تتناسةةب يجةةب أن تةةدر  - 3
 . نوعية العطر وكميته مع ثمن الصابون النات  وجودته

يستحسةةةن مةةةزج العطةةةر بكميةةةة مةةةن الجليسةةةرين أو عجينةةةة الصةةةابون قبةةةل  - 7
 . إضافته ثما ترمزج هذا الكمية بالصابون المراد تعطيرا

 :  مالحظة
  "  :هةةةةةذا العةةةةةودة إلةةةةةى كتابنةةةةةا  ولمةةةةةن أراد التوسةةةةةع فةةةةةي بحةةةةة  العطةةةةةور

 . " المرجع في صناعة العطور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في صناعة الصابون " األصباغ "المواد الملونة خامسًا ـ 
 

تستخدم في صناعة الصابون أنواا كثيرة من المواد الملونة تختلف فةي       
 : ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام رئيسية ، طبيعتها ومصدرها
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 . مثل الكلوروفيل األخضر وويرا:  اد عضوية طبيعيةمو  - 1
:  مثةةةلالعضةةةوية التركيبيةةةة كاألصةةةبا  :  مةةةواد عضةةةوية صةةةناعية - 2

 . األيوسين وأصبا  األنيلين وويرها
كبريتةات  -كبريتةات النحةاس -مثةل أخضةر الكةروم:  مواد معدنية - 6

 . الحديد وويرها
 :  صناعة الصابون إلى نوعينكما تنقسم المواد الملونة المستعملة في     

 . مواد قابلة للذوبان في الما  - 1
 . مواد عديمة الذوبان في الما  ولكنها ذواابة في الزيت - 2

والنةةوا األول يرفضةةل ألنةةه مةةن السةةهل جةةدًا مزجةةه بالصةةابون حتةةى بعةةد 
 . أما الثاني فيضاف للزيت قبل عملية التصبين ، إنتها  عملية التصبين
نةةة صةةالحة فةةي تلةةوين الصةةابون حيةة  أن كثيةةرًا وليسةةت كةةل المةة واد الملو 

 منها يتغير لونه بالمادة القلوية الموجودة إما في الحال أو بعد فتةرة مةن الةزمن
. 

 : ويجب أن يتوافر في اللون المستعمل ما يأتي
 . أن يكون قاباًل للذوبان في الما  أو الزيت -1
 . أالايهثار فيه القلوي -2
 . لونه في الوسط الذي قد يستعمل فيه الصابون غيارتأالا ي -6
فمثاًل يجب أن يكةون  ، يجب أن يتناسب لون الصابون مع رائحته -4

، وللصةةةابون الةةةوردي اللةةةون رائحةةةة  للصةةةابون البنفسةةةجي اللةةةون رائحةةةة البنفسةةة 
، وللصةابون األبةةيض رائحةةة  ، وللصةةابون األصةةفر اللةون رائحةةة الليمةةون الةورد

 .. .وهكذا الياسمين ،
 : وفيما يلي بعض األلوان الشائعة االستعمال

 
 اللون مصدرا
، األلةةوان الخضةةرا  العضةةوية  الكلوروفيةةل المسةةتخلص مةةن النبةةات  األخضر
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النيلةةةةةة  : الصةةةةةناعية ،مةةةةةزي  مةةةةةن اللةةةةةونين األزرق واألصةةةةةفر مثةةةةةل
 .  وحامض البكريك

مةةةةزي  مةةةةن األحمةةةةر  ، صةةةةبا  العضةةةةوية الصةةةةناعية البنفسةةةةجيةاأل
 . واألزرق

 البنفسجي

األيوسةةةةةةةين : مثةةةةةةةل  ، العضةةةةةةةوية الصةةةةةةةناعية الحمةةةةةةةرا األصةةةةةةةبا  
،  ، مةةزي  مةةن اللةةونين البنفسةةجي والبرتقةةالي والفيوشةةين والةةرودأمين

، واألحمر %952 - 951كبريت الزئبق األحمر بنسبة تتراو  بين 
 . "ر  أكسيد الحديد األحم "االنجليزي 

 األحمر

، مةةزي  مةةن  ليةةة أو الصةةفرا العضةةوية الصةةناعية البرتقااألصةةبا  
،  رة الذهبيةة أو الصةفرا غ، الم اللونين األحمر واألصفر للبرتقالي

مةةةةةض البكريةةةةةك، ح ، ، كرومةةةةةات الكةةةةةادميوم كرومةةةةةات الرصةةةةةاص
 . خالصة الكركم أو الزعفران

البرتقالي 
 واألصفر

، مةةةزي   العضةةوية الصةةةناعية البنايةةةاألصةةةبا  ،  السةةكر المحةةروق
 . رة البنايةغواألصفر، الممن اللونين األزرق 

 البناي

، اللةةونين  ، النيلةةة الزرقةةا  العضةةوية الصةةناعية الزرقةةا األصةةبا  
 . ، أزرق األنيلين البنفسجي واألخضر

 األزرق
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 تكنولوجيا الصابون والشامبو والمنظف ات
 

 القسم األول 
 الصـابـون

 : تطور صناعة الصابون والمنظفات الصناعية :مقدمة 
مو  (  الشحوم والزيوو  النااتيوة والحيوانيوة )تعد صناعة المواد الدسمة 

الصوووناعا  الييميا يوووة الناموووة رننوووا تعتاوووت عساسووواث لصوووناعا  عديووود  وي يوووت  
صااو  والمنظفا  الصناعية حيث تشيل صوناعة الصوااو  ومننا صناعة ال

جوووز اث اامووواث مووو  صوووناعة الموووواد الدسووومة ااقدا وووووة  لووو  عننوووا ع ووودم صناعوووووة 
 .    اعتمد  عل  المواد الدسومة

ولعلوووش مشوووت  مووو   واسوووم الصوووااو  متوووتاد   وووت يا وووة الل وووا  ت تياوووا ًث
لج الووتم موو  موواد  تسووتمت  مو  جووتوت ناووا  العصو والصــابونين .الصوااوني  

مواصووش عنووش  تا مووا سووح   اووتن الجووتوت ون عوو   ووت مووا  تيونوو  مننووا ت ووو  
، ويستعمل ن يعنا اوتا  وت  سول وتنظيو  المااوف المفيفوة  يت و  الصااو 

و وووت صوووناعا  عموووتن عامنوووا صوووناعة الحووواو  التحينيوووة ومووو  انوووا جوووا   
عة ولووم يتح ووو  اعوود ع  صووونا. تسووميتش لوودن العاموووة اعووت  عو شوووت  الحوواو  

الصااو   ت العصوت ال اات  تشاش  ت شت  ما صوناعة الصوااو  المعوتو  
مووووو  )      - تموووواد ارمشوووووا  وارعشووووا  تياو عنوووودنا ان  رننووووم يوووووانوا يوووو

دوا ة اليلوف الحوت (  المعتو  ع  التماد يحتوم عل  اليتاونا   ت الما  وا 
اوو عاووات   الوتم) -  ليوش وتوتا الموزيج لليووم التوالت حيووث يوانوا يئموتو  تا  وش

ويملتونوووش موووت الزيووو  والشوووحم موووت  - ( عووو  محلوووول ايدتويسووويد الصووووديوم
التسوومي  والتحتيووا  يحصوولو  علوو  موواد  جاتينيووة ال وووام اسووتعملواا عاجوواث 

، ول سوول  ، يمووا اسووتعملواا للتنظيوو   ووت المنووازل الجلديووة االلتنااووا لوواع  
 . الصو  المعد لل زل عو النسيج
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ي يووتاث عوو  ت وودم اووتن الصووناعة وانتشوواتاا ت ووم  التوواتيال ال يعووت  شووي اث و 
عننوووا انت لووو   لووو  عوتواوووا مووو  الوووااد العتايوووة موووال  توووت  الحوووتو  الصووولياية 
 يانووو  متسووويليا حتووو  ال وووت  السووواات عشوووت عياوووت سوووو  لتجوووات  الصوووااو   وووم 

،  ال عننوووا يانووو  صوووناعة سوووتية  ،  وووم  نجلتوووتا زاحمتنوووا الاند يوووة  وووت  يتاليوووا
 . محتيت 

م صوناعة الصوااو  ت ودماث محسوسواث  وت جميوت الالودا   ال اعود ولم تت ود
العلمووا  لمعت ووة  وتوّصوول.  " يتاونووا  الصوووديوم"انتشووات الصووودا الصووناعية 

 . مواص المواد الدسمة م  الزيو  والشحوم
واعووو  ع  ودوووع  الحوووت  العالميوووة ارولووو  عوزاتاوووا لوووم تعووود صوووناعة 

 ت عصوواح  للمسووتنليي  تلاووا  ،  الصوااو  عو تواجووش اووارمت السوونل اليسوويت
يموا ع  ي وت  .  معينة ممصصة يتيودو  اول يحّتموو  ع  تتوو ت  وت الصوااو 

.  المصوووووانت واتسووووواج نتوووووا  االتجوووووات االصوووووااو  عدن  لووووو  منا سوووووة عظيموووووة
 تيا فوو  جنووود العلمووا  والممتصووي  انووتن الصووناعة للننووو  انووا  ووت شووت  

اد اروليوة ائ دول المواصوفا  الميادي  لتلاية ت اا  المسوتنليي  وتوو يت الموو 
 .وعتمص ارسعات واليش   نياث ع  عستات تينولوجيا الصناعة 
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 التركيب الكيميائي
 للمواد الدسمة

 : مقدمة
 : تنحل المواد الدسمة اتئ يت الما  السام  وتح  الد ت  ل  ش ي 

 . عحما  عدوية ندعواا اارحما  الدسمة - آ
 . ( الحلودا   )الجليستي   -  

 : يما  ت المعادلة التالية
 جليستي + عحما  دسمة =    ما    + ماد  دسمة 

 و ود وجود عنوش حتو  يوتم اووتا التحلول يجو  ع  ال ت ول دتجوة الحوتات  عوو 
ال  إ  التفاعل  0سم/ يغ  51والد ت ع   م 022  ييو  عيسياث وا 

.  سومةوارحما  الناتجة م  اوتن العمليوة تمتلو  اوامتا  المواد  الد
وليوو  عشوونتاا  ا ووة عحمووا  توجوود متحوود  االجليسووتي  انسوو  ممتلفووة واووتن 

 : ارحما  ات
 . ( حم  الشمت )حم  اقستياتيا   - آ
 . ( حم  النميل )حم  الاالميتيا  -  
 . ( حم  الزي  ) حم  ارولييا  -  

وعلووو  تلوووا نسوووتنتج ع  الموووواد الدسووومة اوووت متياوووا  ناتجوووة مووو  اتحووواد 
، ويميننا ع  نودح التتيي  الييميوا ت للموواد  دسمة االجليستي ارحما  ال

 : الدسمة يانتت
 ما + استياتا  الجليستي  = الجليستي  + حم  اقستياتيا 
 ما + االميتا  الجليستي    = الجليستي  +   حم  الاالميتيا
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 ما + عولييا  الجليستي     = الجليستي  +   حم  ارولييا 
 : لنا الح ا   التالية ومما ت دم تتدح

 تا يانوو  نسوواة عولييووا  الجليسووتي   ووت عيووة موواد  دسوومة متتفعووة يووا  اووتا   -
ر   ًث زيتــــاالمتيووو  سوووا اث  وووت الدتجوووة العاديوووة مووو  الحوووتات  ويسوووم  حين وووت 

 . عولييا  الجليستي  سا لة  ت الدتجة العادية م  الحتات 
ال الاة يا  المتيو  صولااث  تا  اتاعما  تا يان  نساة الاالميتا  واقستي  -

ر  دتجتوت انصوناتاما اوت  ًث شـمما ت دتجة الحتات  العادية ويسم  حين وت  
علووو  التووووالت عم عننموووا صووولاتا   وووت الدتجوووة العاديوووة مووو   م20و   م 51

 . الحتات 
تا يانوو  نسوواة الاالميتووا  واقسووتياتا   ووت ت ووات  مووت نسوواة ارولييووا    - وا 

تجوووة العاديوووة مووو  الحوووتات  عم وسوووتاث اوووي  الزيووو  يوووا  المتيووو  تتيووواث  وووت الد
ــــا  مو ســــمنا  والشووووحم  يسووووم   ووووت اووووتن الحالووووة  واالتحاليوووول الييميا يووووة  . دهن

 الممتلفة يمي  معت ة ميونا  يل ماد  دسمة م  ارحموا  الدسومة ونسوانا
. 
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 تقسيم المواد الدسمة
 

 : م تنتجش  ل   سمي ت سم المواد الدسمة االنساة لنوج الصااو  الت
سوومي  يووتلا رننووا تعتووت صووااوناث :  المــواد الدســمة الةرويــة: ً   موال

 .  توياث متجانساث 
 : وتتص  اتن المواد االصفا  التالية 
 . 052-012ت م تصاننا يتتاوح اي   - 5
 . تيّو  مستحلااث امحلول الصود المفي  - 0
تمليحش اسونولة رنوش  صااو  اتن المواد الدانية امفتداا ال يمي  - 3

 . يتو   ت الما  المالح
صووووااو  اووووتن المووووواد الدانيووووة يووووتو   ووووت المووووا  اليسووووت والعسووووت  - 4

 . اسنولة مت حصول ت و  جيد 
      ي اوووول الصووووااو  المصوووونوج موووو  اووووتن المووووواد الدانيووووة اقدووووا ا  - 1

 . ايميا  وا ت (  المواد المال ة )
 : وم  عشنت اتن المواد الدسمة   

 . ماد  دا  جوز النند -آ
 . دا  النميل - 
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عنووووواج المووووواد الدسوووومة  ا يووووةاووووت :  المــــواد الدســــمة المبيبيــــة -ثانيــــا  
 . الحيوانية عو النااتية

 : وم  صفا  ومواص اتن المواد
 . 591 - 592ت م تصايننا ما اي   - 5
تتصا  تدتيجياث امحلول الصوود الممفو  والمتيوز موت التسومي  التويول  - 0

 . ال ليا  وادتجة
 . ال يتو  صااو  اتن المواد الدانية  ت المحلول الملحت الممف  - 3
  ي ال صااو  اتن المواد الدانية اقدا ا  اسنولة ايميا  يايت  ال - 4
 . اتن المواد الدانية تنتج عحس  عنواج الصااو  المتعادل - 1
 . متجمعة الصااو  الناتج م  اتن المواد الدانية عاات  ع  حاياا  - 5

المسووتعملة  ووت صووناعة  والمــواد الدســمة المبيبيــة الميوانيــة المصــدر
  داوووو  وشووحوم الحيوانوووا  وداوو  العظوووام وارسووماا و يتاوووا:  الصووااو  اووت

م ول شوحم الا وت  وت الدتجوة العاديوة مو  الحوتات  واتن الشوحوم اعدونا صول  
اا ، واعدووونا لوووي  يووودا  العظوووام ، واعدووونا سوووا ل يزيووو  ارسوووم ما نووووار

 .واتن الشحوم تستمت  م  النسيج الشحمت الحيوانت . والحيتا 
   

  : مما مهم المواد الدسمة المبيبية والنباتية المصدر فهي
و  زيو  الفوول السوودانتالسمسوم و  زيو و  زي  اتت  ال ت و زي  الزيتو  
 . ال لفونةو  زي  عااد الشمف

ارمووتن الحيوانيووة عو يمووا عّ  انوواا اعدوواث موو  المووواد الدسوومة الحايايووة 
 :  النااتية  يت التت تيت  ساا اث والتت م  عامنا

  : األمماض الدسمة - ع
ارحمووا  الدسوومة اووت عاووات  عوو  الدسووم اعوود انفصووال الجليسووتي  منووش      

يموووا سوووا  ع  تيتنوووا واوووتن ارحموووا  تتصوووّا  اسووونولة  وووت محاليووول الصوووود 
د الدسوومة المتعادلووة يمووا الممففووة عو المتيووز  وتصووايننا عسوونل اي يووت موو  الموووا
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 . انفصال الجليسوتي  عّ  استعمالنا مااشت   ت صناعة الصااو  يوّ ت عملية
وارحمووا  الدسوومة الصوولاة تانووتج صووااوناث صوولااث وارحمووا  الدسوومة السووا لة 
تانتج صااوناث لّيناث ولتلا  إنش يج  قعداد تاموة الصوااو  الصول  ع  ييوو  

وعموووا  وووت تاموووة الصوووااو  اللوووّي   تسوووتعمل  الايوووة ارحموووا  الدسووومة صووولاة 
 . ارحما  الدسمة السا لة

 : الزيوت النباتية والميوانية المهدرجة -ب
اتا النوج مو  الودا  ياحصول عليوش اتحويول الزيوو  السوا لة  لو  شوحوم 

وتوووووتّم الندتجووووة اوووووإمتات النيوووودتوجي  علووووو  الزيووووو  , صوووولاة اعمليوووووة الندتجووووة 
 582مووت التسوومي  لدتجووة  0سووم / يووغ 0.1الموجووود  ووت مفاعوول تحوو  دوو ت 

 .يوسيت  م وية واوجود النييل عاد ث 
وعمليوووة الندتجوووة اوووت تحويووول ارحموووا  الدانيوووة  يوووت المشووواعة م ووول 

وتسوتعمل .  سوتياتياقحم  ارولييا  ل  ارحما  المشاعة م ل حمو  ا
ولووووو  .  اووووتن الشووووحوم الناتجووووة عوووو  ادتجووووة الزيووووو   ووووت الصووووااو  الصوووول 

مننوا عاوي  سونجاات  لو  عاوي  سويتم يوتو   وت المووا   الصوااو  المصونوج
 . اصعواة عي ت م  الصااو  المصنوج م  الشحوم التايعية

يووتلا  ووإّ  ت وتووش دووعيفة وتووتمّلح اسوونولة وتسووتعمل اووتن الشووحوم  ووت 
مو  مجمووج الموواد الدانيوة الموتاد صوناعتنا صوااوناث عم %  42العواد  انسواة 

موووواد %  52واد دانيوووة مندتجوووة ومووو%  42عّ  ملتوووة الووودا  تحتووووم علووو  
 . دانية عمتن والصااو  التم ينتج م  اتن العملية  ت  اية الجود 
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 الصابوننصنع  كيف

 الدسمة المختلفة المموضمو المواد  من
 

 : وات عساسيةيمي  ع  نحّدت الصااو  ا اث تت  
 

 : لقلويةابتفاعل المموض الدسمة المّرة مع المواد :  موال  
 :حس  التفاعل الماست التالت وتلا

 ماء+ صوديومي  صابون  صود كاوي+ دسم  ممض
 ماء+ بوتاسيومي  صابون بوتاس كاوي + دسم  ممض

 مصوانتاتن التتي ة م  عيست تت  تحديت الصااو  ومعظم  وتعتات
 حيوث,  الصااو  الص يت  تفدلنا ع   يتاا م  التت  لسنولتنا واساتتنا
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،  ووووّم  اووووتن التتي وووة تسوووومي  الحموووو  الدسووووم ل ايوووة دتجووووة انصووووناتن يوووتّم  ووووت
محلوووول الصوووود اليووواوم عو الاوتوووواف  ًث وموووت التحتيووووا تووودتيجيا  ليوووشيدوووا  
 وتتتفوووت،  ازديووواد لزوجوووة الموووزيج تووودتيجياث لتشووويل الصوووااو   وووياحظ . اليووواوم

ام  تمو اعد . حتات  المزيج تل ا ياث للتفاعل الحاصل اي  ال لوم والحم  الدسم
 ل  المزيج واو سام   يدا ،  عملية  دا ة محلول الصود الياوم ائيملش

 . المزيج  ت  وال  التاتيد ياص   ،  ّم ت مواد الحشو واقدا ة والعت
 :     اتن التتي ة ائننا  وتمتاز

 . ساعة عي ت م  تات التصا تست ت  عملية  ال - 1
 ، لمووواد اقدووا ة التتي ووة اووتن، حسوو   ت ا وول الصووااو  المصوونوج - 2

 . والحشو
  07الحوتات  ال تتعووّدن  دتجوة، رّ   عودم دوياج يميوة مو  العتوت - 3
 م  07 -
 .  التتي ة الصااو  انتن لصناعةيما يمي  استعمال عم حم  دسم  - 4

الحوووّت  الدسوووممعظوووم مصوووانت الصوووااو   وووت سووووتية تسوووتعمل الحمووو  و 
" البـالم مسـيد":  مصوانت اوولزي  الاالم لتحديت الصااو  ويسوّم  لودن اوتن ال

 . حم  الاالم عو حم  النميل عم
 

 : المواد القلوية معبتفاعل المواد الدسمة الميوانية مو النباتية :  ثانيا  
 : حس  التفاعل الماست التالت وتلا

 جليسرين+ صوديومي  صابون     صود كاوي + دسمة  مادة
 جليسرين +بوتاسيومي  صابون    بوتاس كاوي+ دسمة  مادة

 : التفاعل لتحضير الصابون يتضمن طريقتين أساسيتين وهذا

إبقاء الجليسرين في : والثانية . فصل الجليسرين  عن الصابون : األولى 

 .الصابون 

 

 : المزدوج المتبادل بالتفاعلتمضير الصابون  -ثالثا    
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مت الصااو  اليالسيومت عو ارلومينو  تستعمل لتحديت التتي ة واتن     
وتلا ( النااالم)التزلي  وال ناال الحات ة  شحومالمستعملي   ت صناعة 

الاوتاسيومت امحلول ملح تّوا   عوامعالجة محلول الصااو  الصوديومت 
 الاسيتة التالية المعادال للمعد  المتاد تحديت صااونش يما او وادح  ت 

: 
 لور الصوديومك+ الكالسيوم  صابون كلور الكالسيوم + الصوديوم  صابون
 االما  تّوا     تّوا  االما       يت االما        تّوا         االما      تّوا 
    كبريتات البوتاسيوم+ األلمنيوم  صابون كبريتات األلمنيوم + بوتاسيوم  صابون
 االما  تّوا       تّوا  االما       يت      االما       تّوا           االما    تّوا 
 

 وتجفّوووو تافصوووول تا ووووة الصووووااو  النوووواتج  يووووت التّوااووووة  ووووت المووووا   حيووووث
 . لاستعماال  المتعدد 

 
 

 يلي بشيٍء من التفصيل عن تمضير الصابون  فيما سنتمدثو 
 : التصّبن – موال  

ممتوتيوة  عسوتوانيةالتصّا   وت حلّوة التصوّا  وتيوو  عواد   عملية تتمّ 
يميوووة المنوووتج  حسووو   وتلوووا تووو 177 - 7تتوووتاوح موووا اوووي   وسوووعتناال اعووود  

 الحلّوة، تشيل الداو  نصو  سوعة  المتلواة ويمية المواد ارولية المستمدمة
 وووّم  الدسووومة  لووو  الحلّوووة مووو  مزانوووا  ماصوووة اواسوووتة مدووومة الموووواد تن ووول. 

م ويوة اواسوتة الاموات المااشوت  وّم يدوا   177 دتجوةتسّم   وت الحلّوة  لو  
ولويف د عوة واحود  حتّو  ال يو دم  واحوتتمحلول الصود الياوم علو  د عوا  

 .  تلا  ل   عا ة عملية التصاّ 
، وايوتا  التفاعل اواستة  وتح الاموات اشويل مسوتمت حتات دتجة  تحفظ

،  ووإتا يانوو   و ووت حالووة   اعووا  لينووة مانَوويج ووإ  اليتلووة تاحفووظ ائيملنووا اشوويل 
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الدسوومة اليتلوة اليليوة مو  المواد    ووإ ّ تتاييوز الموواد الداملوة صوحيحة ومتوازنوة 
ّ  عم  المسووتحل والمووا  وال لوووم والصووااو  تيووو  متماسووية  ووت  المتجووانف وا 

عمليووة  وتتو وو ازديوواد  ووت نسوواة الصووودا الياويووة توو دم  لوو  يسووت المسووتحل  
 . التصّا 

 : الصابونتبييض  - ثانيا  
 ل  عملية تااي  الصااو  عندما تيو  الماد  ارولية  يالجئ عحياناث 

ياتاد الحصول عل  صااو  لونش  اتح  وعندماام  المستمدمة تا  لو   
ااستمدام اياو يلوتي   الحّلة، تتّم عملية التايي   ت  وتحسي  صفاتش

 . عل  شيل مسحو  الاتاوتا  وتستمدم . الصوديوم عو اتاوتا  الصوديوم
 : ( التمليح ) الصابونفصل  - ثالثا  
الجليسووووتي  التصووووّا  يفصوووول الصووووااو  عوووو  المووووا  و  عمليووووة تمووووام  اعوووود

مسوحو  جوا  وتلوا اتشوش  وو   شويل ما عل   التم يدا  ااستمدام الملح
ما  الصااو  المتيو   . شيل محلول ملحت عل وا 

صوااو  مو  الموواد ال تملويصم  عمليوة التملويح اوو  ارساست والند 
العال ووة اووش موو   لوووم عو عوسوواي ومووواد  تياووة  دوواث عوو   صوول المووا  الزا وود 

, الموجوود  الما الملح المدا ة عل  حجم  يميةتتو   و .  الجليستي ويتلا 
 -زيو  جووز الننود) ةحايايو ال اوت زيوو المستعملة  ت الحّلة  الزي ملتة و 

 .ة  توي عو( نون النميل
 : التصّبن عمليةإتمام  - رابعا  
منمة جداث قنتا  نوج جيد م  الصااو   ت  ينا يتّم ندوج  عملية واتن

تموووام  وتتدوووم  العمليوووة  ليوووا  الصوووااو  موووت يميوووة مووو   تصووواينشالصوووااو  وا 
امتصووووش الصووووااو  تدووووا   ليووووش  ويلمووووااوميووووش  27محلووووول الصووووودا اليوووواوم 

مو  الدسوم والتوت  الاا يوةيميا  عموتن مو  الصوود حتو  يوتّم تصواي  اليميوا  
ال ليووا   اسووتمتاتتيووو  صووعاة التصووّا  و ووت الننايووة يادووا  الملووح الووازم مووت 

 . الث تاماث حت  ينفصل الصااو  انفصا
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 : المالئة للصابون الموادإضافة  - ا  خامس
المواد المت واة م ل العتت واللو  عو   دا ةال اية م  اتن المتحلة 

الصوديوم عو سيلييا   يتاونا المواد المسااة لزياد  وز  الصااو  م ل 
 . الصوديوم

 : الصابونتبريد  - ا  سادس
 ياوووتدارت  وتتيوووش حتووو   موووا اصوووّ  الصوووااو  اال والووو  عو علووو   يوووتمّ 
انيووة  علوو نحصوول لوعجنووش اشوويل جيوود  آليوواث تاتيوودن  عو .ويسوونل  صوولشتل ا يوواث 

 . متجانسة وصااو  تم نوعية جيد 
 : ون الصابقطع  - ا  سابع
 لووو    ووومّ مووو  العجوووا  عو ال والووو  علووو  شووويل  دووواا   الصوووااو  ي موووت

 . ي ّتت   ل  الحجم المتلو  حيث يدوية عو آلية  ّتاعة
 
 

 : تجفيف الصابون وختمه -نا  ثام
انشوووتن علووو   موووا  لووو  الحجوووم المتلوووو  يجفووو   الصوووااو ت تيوووت  اعووود

(  يووالمجف  تو النفوو  )دووم  مجفوو  موواص  ناووإمتات ، عو  المناشووت الماصووة
تلوا متموش  اعوديوتّم   ومّ  . م ويوة دتجوة 47احودود  دا و  اووا ت مت  متات تيات

 . ج ونوج الصااو  ما آلياث عو يدوياث وياتات عليش اسم المانت
 

 : ? التنظيف على يعمل الصابون كيف
،  للتتي وووة التوووت يووو  ت انوووا الصوووااو   وووت  زالوووة اروسووواي ي يوووتو  تعوووت     

 : نتيت اع  اتن انتا   يما يلت متعدد ،وودعوا لتلا نظتيا  
 :االستمالب نظرية  - م
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الزيوووووو   وووووت الموووووا  ااسوووووتعمال  اسوووووتحا عنوووووش يميووووو   المعوووووتو  مووووو 
 وا  ،  توئ يت الصوااو  المنظو  لنوتن الماصوية اعدونم، و ود عوزن  الصااو 

 :ال اث التالية  عواملال ل  تعود الصااو  عل  التنظي    و 
 . استحا  المواد الدانية عل  دتتش   – 1
 . تتتي  ال ما  المن مف  ت الدا  والنفات م  مالش عل  وتش   - 2
 . ال ش اسنولةوالوسال احيث يمي  انز  ال ما تليي    - 3

 : القلوية النظرية - ب
اوووئ  ال لووووم المنتلووو  مووو  محلوووول الصوووااو  ي ووووم  النظتيوووة ناوووت ت وووول

التاات اوي  اروسواي والسوتح الوتم يانو   ينفصلاإتااة الماد  الدانية واتلا 
انوووت علووو  تلوووا ع   يموووة  و ووود،  تسووونل  زالتنوووا  ملتصووو ة اوووش اواسوووتة الووودا 

 تااتوش  عنوديمي  انا  عتوا   لووم تليو   الصااو  تتلمص  ت السنولة التت
 .  ت الما 
 : اإلذابةنظرية  -ج
اووئ  الصووااو  يووتي  الزيووو  حتوو  المعدنيووة مننووا ميونوواث  المعووتو  موو 

 .  اااث للتواا   ت الما  متيااث معنا 
 الصابون منواع

 : ،  نناا م اث  ، حس  مواصش واستعمالش عد  عنواج للصااو 
 ال سيلصااو   - 1
  التوالي صااو   - 2
 السا لالصااو   - 3
 التاتالصااو   - 4
 الشفا الصااو   - 7
 الحا ةصااو   - 6
 الصااو  ومسحو اودت    - 0
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 الصابونقطعة  علىالتي تظهر  العيوب

رائمة غير جيدة في الصابون وبدء الزناخة والتي  ظهور  - موال  
 : من مهم مسبباتها

ناسواة و يوت ميوتت  م ول زيو  السوما دانية  يوت م مواداستعمال  - 1
 . والشحم الماميي 

المنشووتة للزنامووة م وول صوودع الحديوود  ووت الحلووة ع نووا   الموووادوجووود  - 2
اليوواوم، عو اروسوواي والصوودع الموجووود   الصووود، عو  ووت حلووة  عمليووة التصووّا 

 . عل  عجنز  المتم والعج 
، حيوووووث ع  ي يوووووتاث مووووو  العتووووووت   يوووووت مناسووووو  عتوووووتاسوووووتعمال  - 3

 . ال لوملتميصة تت يت مواصفاتنا وتا حتنا اوجود ا
 : على سطح قطعة الصابون وتشققها قشورظهور  - ثانيا  
 : مساااتنا عامم   ولعل
 . الجليستي  عند العج  نساةاتتفاج   - 1
 . نساة الملح ع  الحد الازم اتتفاجعو   - 2
 . ، و ت دتجة جفا  موحد  صااو  موحد وجودعو عدم   - 3
 : وتشقق الصابون تفتت  - لثا  ثا

 : مساااتنا عامم   ولعل
 . الصااو  عند العج  عو الياف  اسية جداث   تتع  تيو   - 1
 . الحتات  اشيل متجانف عند العج  توزجعو عدم  - 2

يجو  زيواد  تتواووة الصوااو  عو  تتيو   دوا ة صووااو   تلوا ولتا وت
ن إضافة ورش الماء مذر مإ ) العج تت   ل  الصااو  الجا   ت جناز 

 على الصابون الجاف مباشرة ألن رطوبة الصابون 
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اع  ارحيا  ع  صااو  الزينة يتش   عند امتا    تلوحظ  ول د
والشتا  ولتلا يج  حفظ الصااو   الصي ومصوصاث اي   دتجا  الحتات 

 . الشديدتي  ت مماز  اعيد  ع  الحتات  والاتود  
 : عند االستعمالالصابون  قطعةعيوب  -ً   رابعا

السوووووواا ة  ووووووإ  اعوووووو  عنووووووواج الصووووووااو  وماصووووووة  للعيووووووو  ااقدووووووا ة
عنوود تاللنووا االمووا  علوو   لزجووةث المصوونوعة موو  زيوو  الزيتووو  الصووا ت تصوواح 

 . ( واتا ما يدع  لدن العوام اتمميت الصااو  )الم سلة 
ينصووح اإدووا ة اعوو  الشووحوم الصوولاة انسوواة ال تتعوودن  تلووا ولتا ووت

جنة ونحا ظ عل  مواصفا  زي   م ت ظنوت اتا العي  واتلا نمن%  17
 . الزيتو  م  جنة عمتن

ــل ومــديثا   ــات العضــوية مث ــول:  ي فضــل إضــافة بعــض المركب مميــدات  ملكين
،  % 5تزيــد عــن  الممــوض الدســمة العاليــة لجــوز الهنــد وغيــر  بنســبة ال

من إضـافة هـذ  المـواد للصـابون عنـد العجـن تعطيـه المواصـفات  و جدميث 
 : المسنة التالية

ستحش  ل  ماد  لزجة عند ودعش عل  الم سلة  تحّولتمنت ال  – 1
 . وتاللش االما 

تتاو  اليدي  والوجش وجلد الجسم اصوت  عامة عند  عل تحا ظ  - 2
 . ال سيل عو االستحمام

م ّا  للعتت وماصة  ت صااو  الزينة حيث تا    يعاملتعمل  - 3
 . آمت جز  مننا حت  حة  تعة الصااو  محتفظة االتا

 . الصااو  وت اتنا ت و تزيد م   - 4
اسووتعمال اووتن الموواد   ووت صووااو  التواليوو  والزينووة والحّمووام  يافّدوول ولووتا

 . وصااو  الحا ة
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 القسم الثاني 
 المنظفات الصناعية 

المنظفوووووا  الصوووووناعية اوووووت الموووووواد الييميا يوووووة التوووووت حلووووو  اووووودالث عووووو  
 ووت ي يووت موو  اسووتعماالتش ومجاالتووش  ووت المنووزل والمصوونت اوول حتوو   الصووااو 

عصواح  تفدول عنوش  وت اعو  االسووتعماال  لموا لنوا مو  مواصوفا  ع دوول 
 . م  الصااو   ت جنة االستعماال  اتن
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وعوواد  ت سووم المنظفووا  الصووناعية حسوو  تتييانووا الييميووا ت  لوو  عتاعووة 
 : عصنا  ت يسية

  : الصنف األول
والااح ووووة عووووو  (  المتشووووتد  )  الصووووناعية اريونيوووووة وتوووودع  االمنظفووووا

 : الشحنة الموجاة اريونية واتا الصن  ادوتن ي سم  ل   ا ة ع سام
 . الصااو   - آ
وم  عشنتاا ماد  دودوسيل انزي  ,  عماح الحمو  السلفونية -  
  ( حم  السلفو  )  سلفو 

ول مووووت محلوووواتفاعلووووش حموووو  السوووولفو  لويحدووووت الملووووح الصوووووديومت 
واتن التا فة م  المتياا  تا  تا ة تنظيفية عظيمة تفو  , الصود الياوم 

ومننوووا تصووونت معظوووم  . ال وووو  التنظيفيوووة للصوووااو  يموووا عننوووا تا  ت وووو  و يوووت 
يموووا تصووونت  . % 37 - 17السووووا ل المنظفوووة حيوووث ييوووو  تتييزاوووا احووودود 

ويدوووا  %  37- 17مننوووا المعووواجي  المنظفوووة حيوووث تيوووو  اتتييوووز عيدووواث 
 لينووووا  ووووت اووووتن الحالووووة اعوووو  المتياووووا  التووووت تسووووا  اللزوجووووة م وووول متيوووو  

يموووا تصووونت مننوووا المسووواحي  المنظفوووة (  CMC )سوووليلوز  مي يوووليتاويسوووت 
لنووووتن الموووواد  علوووو  الجسووووم  إنووووش ال يصووووح  السووووي ونظووووتاث للتووووئ يت  . الت ويووووة

اسوووتعمالنا للحموووام و سووويل الوجوووش وال يصوووح  دمالنوووا  ال  وووت الموووواد المنظفوووة 
والتم حد م  استعمال اتن التا فة م  المتياا   ت ي يت , يل والجلت لل س

 : م  الدول المت دمة حداتياث عننا
تسا  ي يتاث م  عمتا  التحسف وماصة لدن النسا  وتوم  - 1

 . الاشت  الناعمة
ت ووووووم ا تووووول ايتيتيوووووا المجووووواتم التوووووت ت ووووووم عووووواد  اتفييوووووا الموووووواد  - 2

 ينشوئ عو  تلوا التوتايم والتلووث  وت  -تةالعدووية  لو   وازا  وجزي وا  اسوي
 . الاي ة
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م ل متي  , عماح ياتيتا  اليحوال  واقيتيتا  الدسمة العالية  -  
واوووتن  . لوتيووول ياتيتوووا  الصووووديوم ومتيووو  لوتيووول  يتوووت ياتيتوووا  الصووووديوم

التا فووة موو  المتياووا  تمتوواز ائننووا عيدوواث تا  تا ووة تنظيفيووة عظيمووة وت ووو  
جيوود علوو  اريوودم والاشووت  وتت ووتن علينووا ايتيتيووا المجوواتم  ، وتا  ع ووت يايووت 

 .مما لش ع ت جيد عيداث عل  منت تلوث الاي ة
 :  الصنف الثاني

 :(  اليتيونية ) والااح ة ع  الشحنة السالاة( المتشتد )المنظفا  اريونية  
 : واتن المنظفا  تمتاز اصفتي  عساسيتي   ل  جان  الصفة التنظيفية   

نوووا ع وووت متنوووت ومع وووم لوووتلا تسوووتعمل  وووت المستشوووفيا  الحدي وووة ل  - آ
 . ل سل عيدم ارتاا   ال واعد العمليا  الجتاحية

 . لنا ع ت متّتم عل  ال سيل والشعت وارليا  -  
 ووإتا  سوول   ينووا ارلاسووة وماصووة ال تنيووة عو عدوويف  اووتن المتياووا  

اوول عصووتن  إننووا موو   سوولش االمنظفووا  ارمووتن و  االنتنووا  لوو  ال سوويل اعوود 
ت وم اتع يموش مو  جنوة وتجعلوش اعود جفا وش تتيواث لينواث نواعم الملموف يوالحتيت، 
والووودتا  الصووو يت الم  ووو   وووت ال سووواال  انليوووة ممصوووص لودوووت م ووول اوووتن 

، حيث ت وم ال سالة انلية اسح  محلول اتن المنظفا   ت آموت  المنظفا 
 . متحلة م  متاحل اتنامجنا

نعموووة لاليوووا  والشوووعت  إننوووا تووودمل عيدووواث  وووت ولصوووفتنا المتّتيوووة والم
صووناعة مصووففا  ومتتيووا  والسووم الشووعت وموو  عاووم اووتن المتياووا  عموواح 

 . ارمونيوم التااعية العدوية
  : الصنف الثالث

)          المنظفا  اريونيوة والااح وة عو  الشوحنتي  السوالاة والموجاوة
 :(  ارمفوتيتية

لصووووون  لنووووا مواصووووفا  عمووووواح والمنظفووووا  التووووت تووووودمل تحوووو  اووووتا ا
ياتيتووا  اليحوووال  واقيتيووتا  الدسوومة العاليووة موو  حيووث ار ووت اللتيوو  علوو  
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، واووتا مووا  الاشووت  واريوودم وتا  تا ووة تنظيفيووة عياووت  ال عننووا تا  ت ووو  ع وول
عنش ال عا ة للت و  وو تتنا  ت التا ة التنظيفيوة لمنظو   : يدعونا ر  ناي 

 . ما
 : الصنف الرابع

 : ( الامتشتد  )عيونية  نظفا  الاالم 
واوووت متياوووا  عدووووية تا  تا وووة تنظيفيوووة عاليوووة ت وووم عننوووا محووودود  
الت ووووو  تماموووواث وموووو  عامنووووا متياووووا   يتويسووووا  اليحوووووال  الدانيووووة العاليووووة 

يتويسووووا  النونيوووول  ينووووول ولووووتلا تعتاووووت م وووول اووووتن المتياووووا  ارسوووواف  . وا 
 . تص  ائننا تنظ  وال تت تلصناعة مساحي  ال ساال  انلية التت ت

وعــادة فــان كافــة الســوائل والمعــاجين والمســاميق المنظفــة والشــامبو 
بأنواعه تتألف من صنف مو مكثر من المواد الفّعالة والمواد اإلضـافية التـي 

ومتـى النـافع منهـا  . تضاف عادة والتي منهـا النـافع المفيـد ومنهـا الّضـار
 . لمنظف يصبح ضارّا  إذا زادت نسبته عن نسبة معينة في ا

 : وسي تصت حدي نا انا عل  المواد اقدا ية النا عة وم  عامنا
 . ، و وسفا   ا ت الصوديوم  ا ت  وسفا  الصوديوم - 1    

، وليووو   وتسوووتعمل ااتوووا  المادتوووا  انسووواة يايوووت   وووت مسووواحي  ال سووويل
ننووات اسووتعمالنا آمووت  ووت الووت لص  ووت الوودول المتتوووت  لتسوواانا  ووت تلووّوث ار

 . وال نوا  حيث تساعد عل  نمّو التحال  والنااتا  الما ية

يوزال يايوتاث جوداث ولوم يايتشو   ومت تلا  إ  استعمالنا عل  النتا  العالمت ال
 . لنا ادياث جيداث 

المووواد المانعووة قعوواد  تتسوو  اروسوواي علوو  ارلاسووة ع نووا  ال سوويل   - 2   
يوث تيوّو  محلووالث  تويواث يسواعد علو  سليلوز ح ومننا ماد  اليتاويست ميتيل

 .  ا ا  اروساي  ت الما  وعدم عودتنا لالاسة
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مووووواد ماصووووة قزالووووة اروسوووواي التووووت يصووووع ا  زالتنووووا اووووالمواد الفّعالووووة  - 3  
السوووالفة الوووتيت، ومووو  اوووتن الموووواد ارنزيموووا  والمموووا ت التوووت تسوووتعمل قزالوووة 

 . الملِو ة لالاسة المواد الاتوتينية يالدم وزالل الاي  و يتاا
الموووواد المايدوووة التوووت تجعووول ال سووويل اراوووي  ناصوووت الايوووا  ومووو   - 4  

 . عامنا ماد  اتاوتا  الصوديوم
يمسووووتعا  اللووووو  والعتوووووت , المووووواد التووووت تدووووي  ميووووزا  جماليووووة  - 7  

 . وارلوا 
عليينوووول عميوود الحموووو  الدسووومة :  المووواد الم اتوووة للت ووو  ومووو  عامنووا - 6  

، ا يووة ت ايوو  الت ووو  ومنووت المنظوو  موو   زالووة داوو  الجلوود لووتلا يا وو   العاليووة
  الجلود تتيوواث ناعمواث اعوود ال سويل عو االسووتحمام امنظفوا  تحوووم اوتن المتياووا 

 . وتستعمل اتن المتياا  عيداث لزياد  لزوجة السوا ل المنظفة والشاماو

 
 لألغراض المتعددة تركيب المساميق المنظفة

ة مسموق منظف ال رغوي يعمل عند كافة درجات المرارة تركيب  - موال    
 : للةساالت اآللية

 

 اسم الماد  %
منظ  ال تشتدم  - 52 -  1  

  ا ت  وسفا  الصوديوم -  32 -52
اتاوتا  الصوديوم -  01 -52  

سيلييا  الصوديوم -  51 -  1  
  انت سيلييا  الصوديوم -  52 -  1

وديوم الاما يةياتيتا  الص -    02 -52   
يتاونا  الصوديوم -  02 - 1   
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سليلوز مي يليتاويست  -  3  -  5  
سيلييا  الم نيزيوم -   5 -2.1  
عنزيما  -  5 -2.1  

ماي  دو ت -  2.1 - 2.5  
مانت للتيلف -  2.1 -2.5  
ما  -   52 - 1   

 
ل تركيبة مسموق منظف متوسط الرغوة وشديد التنظيف للةسي  - ثانيا  

  : باليد مو الةسالة العادية
 اسم المادة %

 منظ  ال تشتدم -  17 -  7
 منظ  عنيونت عو عمفوتيتم -  17 -  7

  ا ت  وسفا  الصوديوم -  27 -17
 سيلييا  الصوديوم -  17 -  7

 ياتيتا  الصوديوم الاما ية -  27 -17
 يتاونا  الصوديوم -  27 - 7
 ليلوزس مي يليتاويست  -  1-3

 ماي  دو ت -  7.1-7.7
 مانت التيلف -  7.1-7.7
 ما  -  7-17

تركيبة المساميق المنظفة الشديدة الرغوة الستعمالها للةسيل  -ثالثا      
  : بالةساالت العاديةمو باليد 
نسوووووووتادل  ووووووووت اووووووووتن التتيياووووووووة المنظفووووووووا  الاتشووووووووتدية عو ارمفوتيتيووووووووة      

 : االمنظفا  ارنيونية   ت
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 اسم الماد  %
( دودوسووويل انوووزي  سووولفو  الصووووديوم): منظووو  عنيوووونت  -  27 -7

 ( مزيج مننماعو ملح ياتيتا  اقيتتا  الدسمة  )عو
 عليينول عميد الحمو  الدسمة -  3 - 1

  ا ت  وسفا  الصوديوم -  27 - 17
 ياتيتا  الصوديوم -    27 – 17
 يتاونا  الصوديوم -  27 - 17
 سيلييا  الصوديوم -  17 - 7

 اتاوتا  الصوديوم -  27 - 17
 ماي  دو ت -  7.7 - 7.1
 سليلوز مي يليتاويست  -  3 - 1

 مانت تيلف -  7.7 - 7.1
 ما  -  17 - 7

       
تركيبـة المسـاميق المنظفـة المسـتعملة فـي غسـاالت الصـمون  - رابعا      

 : واألطباق اآللية
محوودود  عو متوسوووتة الت ووو  ولوووتلا  المسووواحي  نوتفدوول ع  تيوووو  اووت

يوووودمل  ووووت تتييانووووا المنظفووووا  الصووووناعية الامتشووووتد  عو ارمفوتيتيووووة وتلووووا 
اينموووا توووزداد  ينوووا نسووواة  ا وووت  وسوووفا  %  7 وانسووو  صووو يت  ال تتجووواوز الووو

 . الصوديوم ونساة سيلييا  الصوديوم

 : الجدول التالت ياي  متوست التتيي  لم ل اتن المساحي 
 ادةاسم الم %

  ا ت  وسفا  الصوديوم -   47 - 47
 يتاونا  الصوديوم الاما ية -  17 - 7
 منظ  عمفوتيتم -  2 - 1
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 منظ  ال تشتدم -  3 - 1
 ميتا سيلييا  الصوديوم -  47 - 37

 : تركيبة المساميق المنظفة القاشطة للجلي - خامسا  
سواحي  ناعمووة تتوئل  اوتن المسواحي  موو  موواد منظفوة ااقدووا ة  لو  م

 يوووت توااوووة يمسوووحو  التمووول والحجوووت اليلسوووت و يتاوووا لتسووواعد علووو  عمليوووة 
زالوة اروسواي العال وة احلول المتواال والصوحو  و يتاوا و ود يدوا  .  الحا وا 

 لينووووا عيدوووواث اعوووو  المووووواد المع مووووة وال اصووووت  م وووول مسووووحو  اياووووو يلوتيوووو  
 .  اليالسيوم

 اسم المادة %
التالا  مسحو  اودت  لسيوم عومسحو  يتاونا  اليا -  57 -07

 عو مسحو  التمل الناعم جداث عو مزيج مننما
 مسحو  منظفا  تشتدية  -  17 -7

 ( دودوسيل انزي  صوديوم سلفو  )
 يتاونا  الصوديوم -  17 -7
 (  صات  )اياو يلوتي  اليالسيوم  -   3 -1

 : ازيةتركيبة مسموق قلوي منظف لزجاجات تعبئة الميا  الة -سادسا  
 اسم المادة %

 (  شوت عو حاياا  )صود ياوم  -  67-57
  ا ت  وسفا  الصوديوم -  7-27
 ميتا سيلييا  الصوديوم -  7-27
 منظ  ال تشتدم -  3-7

 المنظفة لألغراض المتعددة تركيب السوائل والمعاجين     
  سيل االيدتتيياة سا ل منظ  محدود الت و  لل ساال  انلية عو ال  -عوالث 

 اسم المادة %
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 تشتدم منظ  ال-  27  - 17
 يحول  يتيلت عو عيزواتوايلت-  17 - 7
  يتيلي  عو اتوايلي  جلييول- 17 - 7

 ماي  دو ت- 7.7 - 7.1
 ما  حت - 177

نوووزيم لنوووتا السوووا ل حسووو  الت اوووة  %  1 - 7.1 ويميووو   دوووا ة نسووواة
 . وجنة االستعمال  يما اعد

اإنتا  سا ل منظ  تو ت و  متوستة يمي   دمال  و ت حال الت اة
 . نساة م  المنظفا  ارمفوتيتية عل  حسا  المنظفا  ارنيونية

 : تتيياة سا ل منظ  للسجاد والصو  والموييش -ًث   انيا
 اسم المادة %

 تشتدم منظ  ال- 17 - 7
 منظ  ياتيونت- 17 - 7
 محلول النشادت- 2 - 1

 ما  حت - 177
  ت اتا السا ل عدم  دا ة العتت ر  تا حة ارمونيا ت ل  عليشويفدل  

  تتيياة سا ل منظ  للجّايا  انلية للصحو  وارتاا  والياسا  -  ال اث 
 اسم المادة %

 تشتدم منظ  ال - 17 - 7
 منظ  عنيونت - 17 - 7
  ا ت  وسفا  الصوديوم - 17 - 7

 ما  حت  - 177
 ت الجّايا  انلية ( الشت )لمتحلة ال سيل ارميت  تتيياة منظ   - تااعاث 

 :  عو لل سيل اليدوم للياسا  واردوا  الزجاجية
 اسم الماد  %
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 تشتدم منظ  ال- 27
 حم  الليمو - 27
 يحول  يزواتوايلت- 17
 ما - 47

 : تتيياة سا ل منظ  للزجا  والسياتا  والستانلف ستيل - مامساث 
 اسم الماد  %

 منظ  عنيونت - 17  - 7
 تشتدم منظ  ال - 17  - 7
 ( حم  الستتيا )حم  الليمو   - 7  - 1
 يحول  يتيلت عو يحول  يزواتوايلت - 7 - 1

 عتت - 1 - 7.7
 ما  حت  - 177

 : تتيياة سا ل منظ  للاات - سادساث 
 اسم المادة %

 منظ  عنيونت-  17 - 7
 تشتدم منظ  ال- 17 - 7
 تيل جلييول ي- 17 - 7
 اويزاال  ارمونيوم- 7 - 1
 يحول- 7 - 1
 عتت- 7 - 1
 صااغ حس  المتلو - 

 ما  حت  - 177
وال اية م   دوا ة اويوزاال  ارمونيووم التاوادل موت يتاونوا  اليالسويوم 
 ت الاات لتشييل تا ة تاساة لّماعوة مو  اويوزاال  اليالسويوم تعتوت الواات 

 . لمعاناث واتي اث مت واي 
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 : تتيياة سا ل منظ  لايدم ادو  ما  - سااعاث 
ويستعمل اتا السا ل عاد  لتنظي  اريدم المتسومة اوالزيو  والشوحوم 
واروسوواي وتلووا اودووت  ليوول موو  السووا ل علوو  اريوودم و تينووا  يووش  ووّم مسووح 
آ وات السووا ل ائيووة مت وة  مووا  نظيفووة عو محتمووة وت  واودو  المووا   ووا يتووتا 

 . لحي  الوصول  ل  مصدت الما  لزوجة عل  اليدي 
وعاد  يستعمل سا  و السياتا  م ل اتا السا ل حي   صواح سوياتاتنم 
 عو عجاتنا  ت التتي  واتساي عيدينم م  جّتا  تلوا وعودم وجوود موا  لودينم

. 
 اسم المادة %

 تشتدم منظ  ال - 27 - 7
 يحول  يزواتوايلت - 7 - 1

 عتت - 1 - 7.7
 ما  حت  - 177

تتيياة سا ل معّ م ومتّتم ومعتت لاليا  وارنسجة وماصة  -  امناث      
 : ال تنية مننا

 اسم المادة %
 منظ  ياتيونت- 27 - 17
 تشتدم منظ  ال-  17 - 7
 جليستي - 17 - 7
 اولت  يتيلي  جلييول-  17 - 7
 عتت- 7 - 3

 ما - 177
 الشـامبـو
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الوووتم حوووّل محووول الصوووااو   وووت الشووواماو اوووو عحووود المنظفوووا  الحدي وووة و 
االستحمام ماصة لموا لوش مو  ع وت لتيو  علو  الجسوم والشوعت ونظوتاث لتايعوة 
محلولوووش المعتووودل ار وووت ولت وتوووش الوووو يت  ولعووودم توووئ ت  وتوووش التنظيفيوووة انوعيوووة 
الميووان المسووتعملة وماصووة العسووت  مننووا حيووث ع  عموواح اليالسوويوم والم نزيوووم 

ف لنووا ع ووت سوولات عليووش وال تسووا  تتسوواش يمووا الموجووود   ووت الميووان العسووت  لووي
تفعول  ووت الصوااو ، يمووا عنوش يووتو  ويت وت  ووت الميوان الاوواتد  والسوامنة علوو  

ويعتاووووت . ، يمووووا عنووووش ال يسووووا  ت يووووت وزوال لووووو  الشووووعت المصوووواوغ السوووووا 
الشاماو محلوالث ما ياث لاع  المنظفا  الصوناعية ارنيونيوة عو ارمفوتيتيوة عو 

، عو الياتيونيووووة مووووت  ، عو الياتيونيوووة مووووت ارمفوتيتيوووة اتيونيووووةمزيجنموووا عو الي
  . الامتشتد 

 : وي قسم الشامبو عادة مسب طبيعة مادته المنظفة إلى
شاماو عنيونت حيث تيو  الماد  الفّعالة  يش ملح لوتيل ياتيتا   - 1

 .عو ملح لوتيل  يتت ياتيتا  عو مزيج مننما
 . شاماو عمفوتيتم - 2
 . و ممتلت م  مواد منظفة عنيونية وعمفوتيتيةشاما - 3
شاماو ياتيونت حيث تيو  الماد  الفّعالة  يش عحد متياا   - 4

 . ارمونيوم التااعية العدوية
 . شاماو ياتيونت وعمفوتيتم - 7
 . تشتدم شاماو ياتيونت وال - 6

ة عدم مز  المنظفا  ارنيونية مت المنظفا  الياتيونية  ت تتييا يج و    
 . شاماو ما رننما م  شحنتي  ممتلفتي  وتعّتل يل مننما عمل انمت

 : كما ي قسم الشامبو مسب طبيعته الفيزيائية وقوامه إلى     
 . شاماو شفا  - 1
 .  شاماو مستحل  - 2
 .ة شاماو يتيمت ال وام - 3      
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 . شاماو جاتينت ال وام - 4      
 . شاماو صد ت - 7
 . شاماو زيتت - 6

 : وهو ي قسم مسب المواد المضافة إليه إلى
 . شاماو االاتوتي  يالليستي  وصفات الاي  و يتن - 1
 . Eشاماو االفيتامينا  وماصة الفيتامي   - 2
 . ( نوج م  ال دات )االايلو   شاماو - 3
 . شاماو االليمو  - 4
 . شاماو اماصة الحشا   وارعشا  - 7
 . شاماو االفوايش - 6
 . شاماو االزي  والدا  يالانولي  و يتن - 0
 . شاماو ال تتا  عو الياتي  - 5
 . شاماو حمدت يإدا ة حم  السالسيليا  ليش و يتن - 9

وهناك تقسيم آخر للشامبو وهو المتعارف عليه ميث ي قسم الشـامبو 
 : إلى منواع عديدة مسب استعماالته

 . شاماو للشعت التايعت - 1
 . الجا شاماو للشعت  - 2
 . شاماو الشعت الدانت - 3
 .شاماو ارتفال  - 4

 . الشاماو التات - 7
 . شاماو صااغ الشعت - 6
 . شاماو الاانيو - 0
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 طرق فصل األحماض الدسمة وأسترتها
 (زيت الجفت نموذجًا )  

 بحث نظري ومخبري وصناعي 
 ,أجري البحث المخبري في مخابر شركة كيماويات حمص ) 

 (وأجري البحث الصناعي في مصنع الزيت والصابون للسيد رشيد محمد في حلب  

 
 : ملخص البحث

النةات  عة  تفةا الزيتة    المخلفات الهامة الناتجةة أحدزيت الجفت  يعتبر 
 - 4مةا بةي   تتةرا  إذ أ  التفا يح ي على نسبة .  ع  عصر ثمار الزيت  

مةة   يةةتا اسةةتخذا اةةذا الزيةةت . مةة  الزيةةت حسةةة اريصةةة العصةةر %  10
العض ية التي م  أامها الهكسا  النظةامي أ  النفتةا الخفيفةة  بالمذيباتالتفا 

 نظةرا  لابيعةة التفةا  اةر  , الكربة   أ  رابة  كلة ر  اإليتيلي أ  ثذثي كل ر 
%  10األحماض الحرة في زيته ترتف  تدريجيا  م   نسبةتدا له  تخزينه فإ  

األمةةر . فةةي نهايةةة الم سةةا %  00 حةة اليفةةي بدايةةة م سةةا ا سةةتخذا إلةةى 
لةةةه اف  فةةةي  جةةةد  ي  الةةةذي يحةةةدس مةةة  اسةةةتخدامه فةةةي كثيةةةر مةةة  الصةةةناعات   

 لمةةا كانةةت . البلةةدي  صةةاب   ال ةةار  الصةةاب  تصةةني   سةة رية اسةةتخداما  إ س 
عملية تشةكيا األحمةاض الدسةمة فةي الزيةت اةي أساسةا  عمليةة حلمهةة نتيجةة 

فصةد اتجةه التفكيةر إلةى ,  ا   اذه العملية عكسةية , التخزي   الرا بة  الحرارة 
 :الصياا بدراستي  

 .ة  دراسة إنتاج األحماض الدسمة م  اذا الزيت  1
ح يا األحماض الدسمة إلةى ال ليسةيريد بالتفاعةا العكسةي مة  ة دراسة ت 2   

 . الجليسري  
 : التالية  األموردراستنا  وتتضمن

 م ضةةةحي ة اسةةةتعراض شةةةاما للمةةة اد الدسةةةمة النباتيةةةة  الحي انيةةةة  1   
 تركيبها  كيفية الحص ا عليها 
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الدسةةةمة  الحصةةة ا عليهةةةا عةةة  اريةةة  حلمهةةةة  األحمةةةاضة دراسةةةة  2   
خ اصةةها الفيزياةيةةة  الكيمياةيةةة : سةةمة بةةالار  المختلفةةة م ضةةحي  المةة اد الد

 .  استخداماتها العامة 
 الفيزياةيةةةةةري  كأحةةةةد منتجةةةةات عمليةةةةة الحلمهةةةةة  خ اصةةةةه يال ليسةةةة - 3   

 .  الكيمياةية 
 اةر   - م اصةفاته  -تركيبةه  الحصة ا عليةه   -زيت الزيت    - 4   
 . تكريره 
زيةت الزيتة    استحصةااناتجةة مة  عمليةة استعراض للمخلفةات ال - 5   

 : م ضحي  كذلك 
 . ن عها  تركيبها   -آ   
 . التفاعذت التي تتا عليها  -ة  
 .   تدا لهاالار  الصحيحة لتخزينها  -جة  
العضة ية  المةذيباتار  الحصة ا علةى زيةت الجفةت باسةتخداا  -  0   

 .  تركية الزيت النات  
األسةةةترة  ال سةةةاةا  آليةةةةم ضةةةحي   الجفةةةت  لزيةةةت عمليةةةة األسةةةترة - 7   

 المستخدمة  ظر ف التفاعا 
ة  إجراء تجارة مخبرية لتحديد أنسة ظةر ف األسةترة لزيةت الجفةت   8  

 : م  حيث 
 .  ة ة درجة الحرارة  .           المستخدمة   آ ة كمية ال ليسيري

 . نسبته د ة ال سيا المستخدا .                       ج ة الض ا    
 . أقا حم ضة حرة ,  ذلك ب ية الحص ا على أكبر مرد د للتفاعا  

ثا , ة إجراء تجارة على مست ى صناعي بناء على النتاة  المخبرية  9       
, ( المستعملة ) م ضحي  المعدات المال بة , تكرير الزيت المؤستر النات  

 . الظر ف التكن ل جية  لهذه التجارة 
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 الدسمة الموادـ  1
اةةي الشةةح ا  الةةدا    الزيةة ت التةةي تنتشةةر فةةي عةةالمي النبةةات  الحيةة ا  

 : تصسا إلى قسمي  
 : المواد الدسمة الحيوانية   

 اةةةي مةةة اد ذات منشةةةأ حيةةة اني بعضةةةها شةةةحمي  بعضةةةها دانةةةي  بعضةةةها 
حيةةث أ  الشةةح ا اةةي المةة اد . زيتةةي  ذلةةك اعتمةةادا  علةةى درجةةات انصةةهاراا 

ات الحةةرارة العاديةةة بينمةةا الزيةة ت اةةي المةة اد السةةاةلة الدسةةمة الصةةلبة فةةي درجةة
 تأخةذ الةدا   حالةة  سةاى بةي  الشةح ا  الزية ت  . في درجةة الحةرارة نفسةها 

 أما أشهر الدا   .  يمك  أ  نذكر م  الشح ا الحي انية شحا البصر  ال نا 
 أشةةهر الزيةة ت الحي انيةةة زيةةت كبةةد الحةة ت . إليةةة ال ةةنا داةة  فهةةي السةةم    

  . زيت األسماك ه ر باستخداماته الابية المش
كمةةةةا تختةةةةز  الةةةةدا    الشةةةةح ا علةةةةى صةةةة رة مةةةة اد  ذاةيةةةةة فةةةةي األنسةةةةجة 
الحي انيةةةة المختلفةةةة فتعمةةةا كمةةة اد عازلةةةة للحةةةرارة  كةةةذلك كمخةةةز  تسةةةتمد منةةةه 

 .الااقة الذزمة لمختلف العمليات الحي ية 
 

 : المواد الدسمة النباتية    
 أ لبهةةةا ي جةةةد علةةةى شةةةكا زيةةة ت كةةةةالتي . ي  اةةةي مةةة اد ذات منشةةةأ نبةةةات

تسةةتخرج مةة  حبةة ة  ثمةةار النباتةةات الزيتيةةة مثةةا زيةةت الزيتةة    زيةةت الصاةة  
.   يراةا ..  زيت الص يا  زيت د ار الشةم   زيةت السمسةا  زيةت الخةر   

مختزنةةة يسةةتمد منهةةا النبةةات الااقةةة  ادخاريةةة ت جةةد الزيةة ت علةةى صةة رة مةة اد 
 .ى م اد ادخارية ل قت الحاجة  بالتالي تسم

 ُيذحةةظ أ  الزيةة ت ت جةةد فةةي جميةة  أجةةزاء النباتةةات بمةةا فةةي ذلةةك السةةا   
 األ را   الجةةذ ر  الزاةة ر  الثمةةار  لةة  أ  الثمةةار  البةةذ ر تحتةة ي عةةادة علةةى 

 .نسبة مرتفعة م  الم اد الدسمة 
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 :التركيب الكيميائي للمواد الدسمة       
. ض الدسةمة احمالجليسري  م  األ عبارة ع  إستيرات الم اد الدسمة اي

 « Glycerides »جليسريدات  اسا ُيال  على اذه اإلستيرات 
األ ليي  فيكسبه صةفة السةي لة  على نسبة عالية م  زيت الزيت  يحت ي  

 يحتةة ي داةة   . عةةذ ة علةةى احت اةةةه علةةى نسةةة مةة  البةةالمتي   ا سةةتياري  
ستياري  باإلضةافة لري   انتهاء  باعلى مزي  م  الدا   ابتداء  بالبي ت حليةال

 يحت ي زيت بذرة الصا  على نسة . ي  بنسبة كبيرة يإلى احت اةه على األ ل
 . عالية م  البالمتي   األ ليي   اللين ليني  

من اتحاد ثالث جزيئات مـن الحـامض  المادة الدسمةويتـكون جزيء * 
  التفاعل الجليسرين ويتكون الماء نتيجة لهذاالدهني مع جزيئة 

عنةد تحللةه ماةيةا  بفعةا األحمةاض أ   المةادة الدسةمة على اذا فإ  جزيء 
  يةر  األنزيمات يؤدي إلى انفةراد عةدد كبيةر مة  األحمةاض الدانيةة المشةبعة

 .المشبعة إلى جانة الجليسري  
ض الدسةمة احمةألتتألف م  الجليسريدات الثذثية ل المواد الدسمةبما أ  

تةدا  Rحيةث .  C3 H5 ( OOCR)3 : العامة التاليةة   لذا فإ  لها الصي ة
باإلضةةةةةافة إلةةةةةى ذلةةةةةك فإنهةةةةةا تحتةةةةة ي علةةةةةى . علةةةةةى السلسةةةةةلة الهيدر كرب نيةةةةةة 

 . ض حرة  بعض المك نات األخرى بنسة ضةيلة احمأ
فإنها تتألف م  استيرات األحماض الدانية م  كح ا دسا :  أما الشموع

 .فما ف    C12ذ   ظيفة كح لية  احدة م  
 
الجليسةةريدات التةةي يمكةة  الحصةة ا عليهةةا مةة   يبةةي  أاةةاالتةةالي  الجةةد ا  

 : أاا خ اصها الكيمياةية  الفيزياةية  بعض الزي ت
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 المصـــدر

 
 الكثافـة 

نقطـــــــــــــــة 
 االنصهار 

رقــــــــــــــــــ  
 التصبن 

 
  االس و الصيغــة 

زيـــت جـــوز الهنـــد وزيـــت 
 الغار

0,8944  

45 

 

263 

C3H5-(C12H23O2)3 

Trilourin 

 C3H5(C14H27O2)3 233 55 0,8848 زيت جوز الطيب في 

Trimyristin 

 C3H5(C16H31O2)3 209 46 0,8657 في أغلب المواد الدسمة 

Tripalmtin 

 C3H5(C18H35O2)3 189 55 0,8621 في أغلب المواد الدسمة 

Tristearin 

 C3H5(C18H33O2)3 190 5 0,900 في أغلب المواد الدسمة 

Triolein 

زيـــــــت  -طـــــــن زيـــــــت الق
 الكتان 

  190 C3H5(C18H31O2)3 

Trilinolin 

 C3H5(C18H33O2)3 180  0,970 زيت الخروع 

 زيــــــت –زيــــــت الخــــــروع 
 الحوت

 31 160 C3H5(C22H41O2)3 

 

  
 : ض الدسمة احماألـ  6 
 يختلةةف  / 41 /يبلةةا الةة ز  الجزيةةةي للجليسةةري  فةةي ثذثةةي الجليسةةريد  

الزيةةةة ت  بةةةةاختذف  األحمةةةةاض الدانيةةةةة  ز  الجةةةةزء البةةةةاقي مةةةة  الجةةةةزيء مةةةة
أي تبلةةا نسةةبة  ز  األحمةةاض الدانيةةة / 1000إلةةى  000/ فيتةةرا   مةةا بةةي  

 . م  ال ز  الجزيةي للجليسريد /  % 90 /في الجليسريد  ح الي 
 نظرا  أل  األحماض الدانية اي الجزء النشيا بجانةة أنهةا تكة   معظةا 

جليسةريدات  خاصةة الفيزياةيةة منهةا  ز  الجليسريد فإنها تؤثر على صةفات ال
 لةةةذا يمكةةة  فهةةةا خةةة اا الةةةدا    الزيةةة ت مةةة  دراسةةةة األحمةةةاض الدانيةةةة . 

  .الم ج دة التي تدخا في تركيبها 
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ض الدسمة الحرة بنسة كبيةرة أ  صة يرة مة  جمية  الةدا   احم ت جد األ
  1)زيةةت الزيتةة   الجيةةد   تزيةةد نسةةبة األحمةةاض الحةةرة فيةةه عةة  ف . الزيةة ت 

ض احمةةفنسةبة األ -( م ضة   دراسةتنا  ) -بينمةا زيةت الزيتة   الجفةةت (  %
)  تتشةكا األحمةاض الحةرة إمةا بتةأثير الخمةةاةر % /  00 - 20/ فيةه الحةرة 

األحمةةةةةاض .الابيعيةةةةةة أ  األحمةةةةةاض علةةةةةى الةةةةةدا  أ  الزيةةةةةت ( األنزيمةةةةةات 
الدانيةةة الم جةة دة فةةي الابيعةةة تحتةة ي علةةى عةةدد ز جةةي مةة  ذرات الكربةة   

لةةف اةةذه األحمةةاض عةة  بعضةةها فةةي عةةدد ذرات الكربةة   فةةي سذسةةلها  تخت
 ُيصةا  مصةدار عةدا التشةب  للةدا  .  في عدد  م اق  الر ابا المضاعفة بينها

أ  لخلةةةيا مةةة  األحمةةةاض الدانيةةةة ب اسةةةاة الةةةرقا اليةةة دي كمةةةا يصةةةدر مت سةةةا 
 .  ال ز  الجزيةي ب اساة اختبار رقا التصب 

 : تة مجموعات إلى س ةوتقس  األحماض الدهني
ــــ  1 ــــة المشــــبعة ح أو مجموعــــة حمــــض ـ ــــاض الدهني األحم

 :stearic  الستياريك
أ  مجم عة حامض النخيا ألنه أحد أاا أفراد اةذه المجم عةة  تةدعى  

سلسةةةةةلة اةةةةةذه فةةةةةي أيضةةةةةا  مجم عةةةةةة حمةةةةةض البي تريةةةةةك  اةةةةة  أ ا حمةةةةةض 
         الرمةةةةةةةةةز العةةةةةةةةةاا لهةةةةةةةةةذه المجم عةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة  األحمةةةةةةةةةاض اةةةةةةةةة .  المجم عةةةةةةةةةة

(CnH2n + 1 COOH   . ) بشةكا عةاا فاألحمةاض الدانيةة التةي تحتة ي 
ذرة كربةةة   أمكةةة  إثبةةةات  ج داةةةا ضةةةم  مك نةةةات المةةة اد  4 - 26 علةةةى

الدسةةةمة  أشةةةهراا حةةةامض البالمتيةةةك الةةةذي ي جةةةد ضةةةم  معظةةةا المك نةةةات 
حمةاض الدانيةة فةي مة  األ% /  45 - 35/ الدسةمة   فهة  يكة س  حة الي 

 .زيت النخيا 
يــك أو األحمــاض ذات الــروابط الزوجيــة يض األولمجموعــة حمــ - 6   

 : الواحدة 
ع   الكرب  حماض الدانية ال ير مشبعة التي تصا فيها ذرات   ت جد األ

  14 أ    12 أ   10 أمَّةا األحمةاض التةي تحة ي علةى . عشرة في الابيعةة 
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 تمتةةاز اةةذه . فت جةةد بكميةةات ضةةةيلة  فةةي عةةدد قليةةا مةة  الةةدا    كربةة  ذرة 
مجم عةةةة  )      عةةة  المجم عةةات التةةي تليهةةةا عةة  المجم عةةة األ لةةىالمجم  

بةةأ  أ لبهةةا سةةاةا فةةي الدرجةةة العاديةةة مةة  الحةةرارة  تتحةةد ( حمةةض السةةتياريك 
باإلضةةةةافة مةةةة  البةةةةر ا   اليةةةة د كمةةةةا يمكنهةةةةا أ  تضةةةةيف الهيةةةةدر جي  ب جةةةة د 

تشةةب  حيةةث  سةةيا  فةةي ظةةر ف معينةةة مناسةةبة متح لةةة إلةةى أحمةةاض صةةلبة 
 . ز جية فيها الر ابا ال

األحمـــــاض ذات الـــــرابطتين الـــــزوجيتين أو مجموعـــــة حمـــــض   - 6  
 : اللينوليك 

تتصف أفراداا بسه لة اتحاداا م  البر ا أ  . اذه المجم عة قليلة العدد 
 لعا حمض . الي د بحيث تأخذ كا جزيةة حمض أرب  ذرات م  الهال جي  

د فةةةي زيةةةت بةةةذر الكتةةةا  اللين ليةةةك اةةة  أاةةةا أفةةةراد اةةةذه المجم عةةةة  الةةةذي ي جةةة
 :  صي ته .  بعض الم اد الدسمة النباتية  الحي انية 

CH3 - (CH2)4 - CH = CH - CH2 - CH = CH - (CH2)7 COOH 
 ينصةةهر عنةةد درجةةة(   280)  زنةةه الجزيةةةي 

º  11 C   ي لةةي عنةةد 
 / . 42 - 181/   رقمه الي دي C º 230 الدرجة
ــك أو األ -6   ــثالث مجموعــة حمــض اللينوليني حمــاض الدهنيــة ذات ال

 : روابط زوجية
 : أاا أفراداا حمض اللين لينيك  صي ته  

CH3 CH2 -CH = CH - CH2 - CH = CH - CH2 - CH = CH - ( CH2)7 COOH 
 تتصةف .  ا  أاا مك نات زيت بذر الكتةا  / .  278/   زنه الجزيةي 

 .مجم عة اذا الحمض بأنها أحماض جف فة 
ــة مجموعــة األ  - 6 حمــاض الدهنيــة ذات األربــع أو الخمــز روابــط زوجي

 . Glupanodonic    حمض  Arachidonic حمض  :ومن أهمها 
 :ية لمجموعة األحماض الهيدروكسي - 6

 بما .  ا  م  أاا مك نات زيت الخر   .  Ricinoleicم  أامها حمض 
ة أنهةةةا أحمةةةاض ايدر كسةةةيلية لةةةذلك فإنهةةةا تتحةةةد بسةةةه لة مةةة  الصل يةةةات مشةةةكل
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تتحد بسه لة مة  ذرتةي  بةر ا أ  ذرتةي  ية د  تةذ ة فةي كما . صاب   ذ اة 
 . تذ ة في الزي ت البتر لية  الكح ا  اإلتير  لكنها  

 :طرق تصنيع األحماض الدسمة من حلمهة المواد الدسمة الطبيعية  
تعةةرف الحلمهةةة للمةة اد الدسةةمة بأنهةةا إجةةراء تكسةةير للمةة اد الدسةةمة ب اسةةاة 

 : يا األحماض  الجليسري   ذلك حسة المعادلة الماء لتشك
 Fats  +  Water      Fatty acid  +  glycerin  

المةةة اد الدسةةةمة تةةةزداد عنةةةد اسةةةتعماا درجةةةة حةةةرارة عاليةةةة  حلمهةةةةإ  قابليةةةة     
 مةة  الضةةر ري عةةادة خلةةا .  ال سةةيا المناسةةة  أتةة كذف ذ  ضةة ا عةةاا  

 كا جيد إلحداث التكسيرالم اد الدسمة بش
كمةةا أ  التصةةب  الكامةةا للمةة اد الدسةةمة  الزيةة ت مةة  الصةة د الكةةا ي  مةة     

بعةد التحمةةيض يص دنةةا إلةةى نمةة ذج آخةر مةة  تفاعةةا الحلمهةةة لتحريةةر الحمةةض 
 . كما أ  لألنزيمات أامية فاةصة كذلك في حلمهة الم اد الدسمة . الدسا 

ت الحلمهةةة تبعةةا  لعامةةا الحلمهةةة  يمكننةةا أ  نميةةز أربعةةة أنةة ا  مةة  تفةةاعذ
 : المستخدا  اي 

 . الحلمهة بالصل يات المخففة أ  المركزة   - 1 
 .الحلمهة بالحمض المخفف أ  المركز   - 2 

 ( . Twitchell اريصة ) الحلمهة ب ج د  سيا ت يتشا   - 3 
 . الحلمهة ب ج د األنزيمات المستخدمة ك سيا  -  4     

 . عة يمك  أ  تتا بشكا متصا  أ  بشكا مستمر  اذه الار  األرب
المةة اد الدسةةمة إلنتةةاج األحمةةاض  ال لسةةيري  بةة    ( فصةةا ) حلمهةةة يةةتا  
الرخيصةةةة الةةةثم  مثةةةا زيةةةت النخيةةةا  شةةةح ا  الدسةةةمة تعتبةةةر المةةة اد  , احةةةد 

المسةةتخدمة إلنتةةاج األحمةةاض  الدسةةمة داةة   البصةةر مةة  أاةةا مصةةادر المةة اد 
األحاديةة  الثناةيةة   ال لسيريداتلألحماض الدسمة  الدسمة  ال لسيري   كذلك

عةة  تكريةةر  الناتجةةةكمةةا يمكةة  تحريةةر األحمةةاض الدسةةمة مةة  حثالةةة الزيةةت , 
 . الزي ت النباتية الصالحة للاعاا
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تذمسةةةها مةةة  المةةةاء  ضةةةم  شةةةر ا مذةمةةةة  دالدسةةةمة عنةةة المةةة اد تتحلمةةةه
 :حسة التفاعا التالي 

CH2-O-CO-R1                                                 CH2OH            R1 COOH 
CH -O-CO-R2  +  3H2O                   CH OH      +    R2  COOH 

CH2-O-CO-R3                                                  CH2OH            R3 COOH  

 جةةةة د , الضةةةة ا , رارة تفاعةةةةا الحلمهةةةةة بازديةةةةاد درجةةةةة الحةةةة سةةةةرعة تةةةةزداد   
مةة   سةةا الحلمهةةة (المةةاء الحلةة )ال ليسةةيريني  المةةاءال سةةيا المناسةةة  بإزالةةة 

 يعتمد اختيار أحد اةذه الاةر  علةى  ار  يمك  حلمهة الم اد الدسمة بعدة 
المال بةةةةة للمنتجةةةةات  النصةةةةا ةن عيةةةةة المةةةة اد الدسةةةةمة األ ليةةةةة  كميتهةةةةا  درجةةةةة 

 .  النهاةية
 Alkaline hydrolysis : الحلمهة القلوية 

تصبي  الم اد الدسمة بمحل ا م  ماءات الص دي ا لنحصا علةى ب  ذلك
الصاب   النةات   يضةاف إليةه محلة ا  يفصا,  ريني يالماء ال ليس   الصاب  
األحمةةاض الدسةةةمة  تتجمةة  علةةةى السةةال  التفاعةةةا التةةةالي  فتتحةةةررالحمةةض 

 :يعبر ع  تفاعا الحلمهة 
 

عنهةا أحمةاض   ينةت يصة م  الار  الصديمة  المكلفةة اذه الار  تعتبر        
 . دسمة   ليسري  ذات م اصفات  ير جيد

 :  ( Twitchell hydrolysis )الحلمهة بطريقة توتشيل 
  السةةةةةةةةلفنةالحصةةةةةةةة ا علةةةةةةةةى  سةةةةةةةةيا ت يتشةةةةةةةةا عةةةةةةةة  اريةةةةةةةة  التكةةةةةةةةاثف  يةةةةةةةةتا

تةةا اسةةتخداا أحمةةاض   حصةةا     . الكبريةةتللهيةةدر كرب نات الحلصيةةة مةة  حمةةض ا
السةةةةلف نيك  المشةةةةت     تشةةةةكيا  سةةةةيا مةةةة  المشةةةةت  البنزينةةةةي لحمةةةةض البنةةةةز 

 .النفتاليني لحمض السلف نيك 

R
1
COON a

R
2
COON a

R
3
COON a

3HCl 3NaCl
R

1
COOH

R
2
COOH

R
3
COOH

+ +
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 لتخفةةةيضتةةةا اسةةةتخداا حمةةةض الكبريةةةت بشةةةكا شةةةاة  مةةة  ال سةةةيا  لصةةةد      

انحذليةة ال سةيا فةي الاةة ر المةاةي  زيةادة انحذليتةه فةةي الاة ر الدسةا حيةةث 
تبي  عند دراسة ت ز  ال سةيا بةي    قد .بال سااة الحمضية  الحلمهةتحدث 

الحلمهة تتعل  نسبيا  بكميةة ال سةيا المنحلةة فةي اة ر  درجةالزيت  الماء أ  
 . حلمهةةةال  سةةاةاملةةل سةةلف نات الصةة دي ا الصل يةةة مةة  أفضةةا   يعةةدالدسةةا  
 تةةةتا عمليةةةةة  مكلفةةةةةت تشةةةةيا ميةةةزة احتياجهةةةةا لمعةةةدات بسةةةةياة   يةةةر  لاريصةةةة

مةةة  %  20مة  كميةةةة مةة  المةةاء تصةةدر بحةة الي الحلمهةةة بإدخةةاا المةةادة الدسةة
 +أحةةةد مشةةةتصات حمةةةض السةةةلف نيك %  1) الدسةةةا مةةة   سةةةيا ت تشةةةيا   ز 
التفاعةةةا  يةةةتا  لةةةي المةةةزي  ب اسةةةاة   عةةةاءإلةةةى ( حمةةةض الكبريةةةت %  0.5

سةةاعة  يحةةافظ علةةى درجةةة (  20 - 10 ) بةةي مباشةةر لمةةدة تتةةرا   الالبخةةار 
تحةةت الضةة ا  العمليةةةا  تةةتا °( 105 - 100 )الحةةرارة أثنةةاء الحلمهةةة بةةي  

فةةةةي نهايةةةةة التفاعةةةةا تضةةةةاف كميةةةةة معينةةةةة مةةةة  كرب نةةةةات   . الجةةةة ي العةةةةادي 
 ال سةةةةاللةةةةتخلا مةةةة  حمةةةةض الكبريةةةةت الم جةةةة د فةةةةي  الكالسةةةةي اأ   البةةةةاري ا

 .ريني  تاف  األحماض الدسمة على السال  يتا فصمها يالماةي ال ليس
الاريصةةةة  اةةةذهبةةةر  تعت%  95نسةةةبة الفصةةةا فةةةي اةةةذه الاريصةةةة إلةةةى  تصةةةا

ا يةةا للتفاعةةا  اةةي ذات اسةةتهذك مرتفةة  مةة   قديمةةة جةةدا   تحتةةاج إلةةى  قةةت
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كمةةةةا أ  ن عيةةةةة األحمةةةةاض الدسةةةةمة الناتجةةةة رديةةةةةة ن عةةةةا  مةةةةا  تركيةةةةز  البخةةةار
  %  (14   -10 )م  الماء المحلى منخفض  ا  بحد د النات  ال ليسري 

 ( :  Acid hydrolysis)الحمضية  الحلمهة

الرديةةة  السةعر  الن عيةةلاريصةة فصةا علةى المة اد الدسةمة ذات اةذه ا تاب 
 الكبريةتالمنخفض   حيث تجفف المةادة أ    ثةا تخلةا مة  كميةة مة  حمةض 

م   ز  المادة الدسمة ثةا يسةخ  ( %  0 - 5 )المركز التجاري تترا   بي  
البخةةةةار الجةةةةاف إلةةةةى  سةةةةا الحلمهةةةةة  الةةةةذي يعمةةةةا كمحةةةةرك  بإدخةةةةااالمةةةةزي  

 )علةى درجةةة الحةةرارة أثنةةاء العمةةا بةةي    يحةةافظمةةزج مةة اد التفاعةةا ميكةانيكي ل
كاملةةةة تصريبةةةا   هحلمهةةةْا  يسةةةتمر العمةةةا حتةةةى نحصةةةا علةةةى (  120 – 100

 .ساعة (  12 – 8 ) يترا   الزم  الذزا بي  
 

 :( Enzymic hydrolysis  )الفصل باألنزيمات 

اسةةةةةتخداا  علةةةةةىاةةةةةذه الاريصةةةةةة مةةةةة  الاةةةةةر  الصديمةةةةةة  اةةةةةي تعتمةةةةةد  تعتبةةةةةر
مةة  البةةذ ر الزيتيةةة  الكثيةةراألنزيمةةات الابيعيةةة كةةإنزيا الليبةةاز الةةذي ي جةةد فةةي 

 . الص يا بذ ر الخر   ك
همةا نتصريبةا  لكةا م%  50بنسةبة   حلمهةةالماء  الدسا على جهاز ال ندخا
تضةاف بعةض المة اد المسةاعدة كمةا  سةا التخمةر  إلةىنزيا الليبةاز إ يضاف 

الةةةةذي يعمةةةةا علةةةةى الهةةةة اء ريةةةةك المةةةةزي  ب اسةةةةاة  يةةةةتا تح, لعمةةةةا األنزيمةةةةات 
الحلمهةةةةة   تةةةةتا عمليةةةةة الحلمهةةةةة عنةةةةد  أثنةةةةاءكمحةةةةرك مسةةةةاعد عمةةةةا اإلنةةةةزيا   

لفتةرة ا يلةة نسةبيا   تحتةاجا  اةي °(  30 – 20 )الدرجة العادية مة  الحةرارة 
الدسةةةمة إلةةةى أحمةةةاض  المةةة ادتصةةة ا األنزيمةةةات بفصةةةا ف( سةةةاعة  48 - 30 )

عمليةةة  الحصةة ا علةةى مسةةتحلة يضةةاف النهايةةة دسةةمة   ليسةةري   يةةتا فةةي 
ثةةا يتةةرك المةةزي   , ا سةةتحذة لكسةةرإليةةه قليةةا مةة  حمةةض الكبريةةت المركةةز 

نسةبة الفصةا بهةذه  تتةرا   . م  أجا تشكيا ابصتي  في نهايةة العمليةة للترقيد
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( % 17 - 15 )المةةةةةاء الحلةةةةة  النةةةةةات    تركيةةةةةز( %  95 – 90 )الاريصةةةةةة 
 .عديدة  ش اةة يحت ي على الذي  ليسري  

 
 :باألوتوغالف  الحلمهة

المابصةة علةى  الدسةا اباأل ت  ذف م  أقدا اةر  فصة ااريصة الفص تعد
   2ا/كةةا 12 – 10حيةةث يةةتا تابيةة  ضةة ا يتةةرا   بةةي  .  الصةةعيد التجةةاري

 إنتةةةاجالشةةةحنات ذات الجةةة دة العاليةةةة مةةة  أجةةةا  اتسةةةتخدا اةةةذه الاريصةةةة لفصةةة
  تتالة إجراء عملية تصاير  كةذلك  أحماض دسمة ذات تل   خفيف  التي

فصةةةا المةةة اد الدسةةةمة  الزيةةة ت الحساسةةةة للحةةةرارة  التةةةي    أجةةةاتابةةة  مةةة  
المسةةتخدمة فةةي الفصةةا المسةةتمر عنةةد الضةة ا  العاليةةةتتحمةةا درجةةة الحةةرارة 

كمةةا أ  الةةزم  الةةذي تسةةت رقه  , المتعةةاك المرتفةة  فةةي العمليةةات ذات التيةةار 
أمةةةا ال سةةةاةا .  ت تشةةةيامتالةةةة فةةةي اريصةةةة اةةةذه العمليةةةة اقةةةا مةةة  الةةةزم  ال
   الكالسةي اأ    االم نزيةأ  أكسةيد الزنةك : المستخدمة في اذه الاريصة اةي 

حيةةةث يفضةةةا عالميةةةا  اسةةةتخداا أكسةةةيد الزنةةةك نظةةةرا  ألنةةةه أكثةةةر فعاليةةةة حيةةةث 
األ تةةةة  ذف علةةةةى شةةةةكا  يصةةةةن  .  سةةةةايا  ( %  4 – 2 )بنسةةةةبة  يسةةةةتخدا
, ا  10حةة الي  ارتفاعهةةا  ا(  2 - 1 )    مةة اةةاقار  يتةةرا  ا يلةةة  ةاسةةا ان

للت كةةةا  تةةةبا  اةةةذه  ا المصا مةةة اةةةي مصةةةن عة مةةة  سةةةباةك الكةةةر ا  النيكةةةا 
خذاةةات  فيهةةااألعمةةدة  تةةز د بأنابيةةة مةة  أجةةا حصةة  البخةةار بينمةةا   ت جةةد 

بالمةةةادة الدسةةةمة  ال سةةةيا  كميةةةة مةةة  المةةةاء  األ تةةة  ذف يعبةةةأ  . ميكانيكيةةةة
   مةة  ثةةا يةةتا فةةتل البخةةار  الدسةةامةة   ز   ( % 00 - 30 )معادلةةة لنحةة  

 يصة ا  األ تة  ذفضم  الكتلة الم ج دة داخةا األ تة  ذف بعةد ذلةك ي لة  
 .إلى الحدس المال ة البخار برف  الض ا الداخلي 

تكةةةاثف  إلةةةىحصةةة  البخةةةار مةةة  أسةةةفا األ تةةة  ذف حيةةةث يةةةؤدي ذلةةةك  يةةةتا
ةةةا للبخةةةار الةةةذي البخةةار ضةةةم  الخةةزا  كمةةةا يجةةة المحافظةةةة علةةى تةةةدف  مذ
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سةةاعة يةةتا (  8 – 0 )جيةةدا  للكتلةةة داخةةا األ تةة  ذف  خةةذا    تخلياةةايةةؤم  
 الدسمة  الم ادأ  أكثر م  %  95فصا 
إلةى خةزا   المحتة ىالحص ا على درجة الفصا المال بة يةتا سةحة  بعد

 )السةةةاةا  عةةة الترقيةةةد حيةةةث يةةةتا سةةةحة األحمةةةاض الدسةةةمة الحةةةرة المفصةةة لة 
 المة ادلتعاما فيما بعد بحمض الكبريت مة  أجةا تفكيةك (   يالماء  ال ليسير 

المتصةةبنة التةةي يشةةكلها ال سةةيا   بعةةد ذلةةك يةةتا  سةةلها مةة  جديةةد إلزالةةة آثةةار 
 .المعدني  الحمض

ت تشةيا عنةد   سةيابةاأل ت  ذف باسةتخداا  اتا إجةراء عمليةة الفصة كذلك   
 ارتفةةةا   أ  درجةةةات حةةةرارة مختلفةةةة ب جةةة د الكلةةة   أكسةةةيد الزنةةةك أ   يةةةره إ

درجة األحماض انا يجعا م  الضر ري تنظيف المفاعا حسة الم اد التي 
 األ ت  ذف األمر الذي يجعا اذه الاريصة أقا تابيصا    بتصني تدخا 

زالته م  ن ات  التفاعا م   تعتبر اذه الاريصة أما  مسا ئتكلفة ال سيا  ا 
 الناتجةةةةاض الدسةةةمة ف اةةةةداا فهةةةي زمةةة  قصةةةير نسةةةبيا  كمةةةا أ  ن عيةةةة األحمةةة

 .جيدة  ن عية ال ليسر ا النات  جيد أيضا  
 
  : المتعاكز بالتيارالحلمهة المستمرة  
الاريصةة األكثةةر فعاليةةة مة  بةةي  اةةر  الحلمهةة المابصةةة حاليةةا     اةةذه تعةد 

الاريصةةةةة األرخةةةةا إلنتةةةةاج ضةةةةخا مةةةة  األحمةةةةاض الدسةةةةمة  شةةةةكتعتبةةةةر د   
 . 120الي دي ع   ارقمهالمشبعة   ير المشبعة التي يصا 

زمةة  التفاعةةا  بتخفةةيضدرجةةات الحةةرارة المرتفعةةة  الضةة ا العةةالي  تسةةمل
 .  عاليةكما يتيل التدف  المتعاك  للزيت  الماء إعااء درجات فصا 

 20حة الي   ارتفاعةها  ( 1.5 - 1)النظاا ا  عبارة ع  برج قاةره  اذا 
يتحمةا الضة  ا ا مصن   مة  الفة  ذ الصةلة ال يةر قابةا للصةدأ  ذلةك كةي 

 يةةتا  , ضةة ا جةة ي كمةةا يعةةزا البةةرج بشةةكا جيةةد (  50)  أعلةةى مةة  العاليةةة
حيةةث يصةةادا  عةةاليإدخةةاا الدسةةا إلةةى البةةرج ب اسةةاة مضةةخة ذات ضةة ا 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 666 

 إلةةىمةة  قعةةر البةةرج ممةةا يةةؤدي  ا(  1 )الدسةةا بحلصةةة مت ضةةعة علةةى ارتفةةا  
 – 40 )      ترذيةةذ الدسةةا فةةي حةةي  يةةتا إدخةةاا المةةاء مةة  قمةةة البةةرج بنسةةبة 

 .  الدسام   ز  ( %  50
( المةةةةاء – ال ليسةةةةر ا ) ترتفةةةة  المةةةةادة الدسةةةةمة عبةةةةر قسةةةةا جمةةةة  السةةةةاةا 

خةةذا السةةال البينةةي للزيةةت  المةةاء فةةي الاةة ر  ةر االبةةرج مةة قعةةرالسةةاخ  فةةي 
حيةةث تحةةدث عمليةةة الحلمهةةة  يةةؤدي  الزيةةتصةةا إلةةى ابصةةة تالمسةةتمر حتةةى 

ا  يةةةةةتا ° ( 200 )ة إلةةةةةى الحصةةةةة  المباشةةةةةر للبخةةةةةار إلةةةةةى رفةةةةة  درجةةةةةة الحةةةةةرار 
 . ض ا الالمحافظة على 

 :هذه الطريقة للحلمهة بأنها  تميز
 , أكبر م  العمليات األخرى بفعاليةتص ا بفصا الدسا  الزيت ة  1

سةاعة (  3 – 2 )عاليةة خةذا زمة  تفاعةا  فصةادرجةات   تعاية  2
 . فصا

 . التل  كما أنها تنت  أحماض دسمة منخفضة  ة 3

ى انتصاا الحرارة الفعاا داخا البةرج األمةر الةذي يخفةض مة  كا اذا يع د إل 
األساسةةةي علةةةى اةةةذه العمليةةةة اةةة  ارتفةةةا   ا عتةةةراض أمةةةا .البخةةةار  اسةةةتهذك

الكلفة اإلنشاةية لمعداتها 
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 األحماض الدسمة تطبيقات
 : الصابون إنتاج  -1
مثةةا حمةةض السةةتياريك  الدسةةمةالصةة دي ا لألحمةةاض  ملةةل اةة الصةةاب      
فعاليةةةةة   يملةةةةك.  R-COONa  لةةةةه الصةةةةي ة العامةةةةة   البالمتيةةةةكك األ لةيةةةة  

 . ساحية عالية
شةكا   ظيفةةةة المنةت   تحديةداختيار المة اد الدسةمة لةه د ر  اضةل فةي إ  

أمةةةذ   مةةة حيةةةث يتكةةة   الصةةةاب   التجةةةاري عةةةادة بشةةةكا رةيسةةةي , النهةةةاةي 
 يختلةةةةف تركيةةةةة الصةةةةاب   , ال يةةةةر المشةةةةبعة   المشةةةةبعة الدسةةةةمة األحمةةةةاض 

 .كبير م  صان  فخر  بشكاالمنت  
المةةةةة اد  األحمةةةةةاض الدسةةةةةمة المسةةةةةتخدمة تختلةةةةةف درجةةةةةات  فحسةةةةةة لةةةةةذلك

األبةةةةةيض الشةةةةةفاف إلةةةةةى الصةةةةةاب    الصةةةةةاب  الصةةةةةاب   المنةةةةةت  ليتةةةةةرا   مةةةةة  
الصةةاب   العةادي النةةات  قابةا لذنحةةذا فةي المةةاء   , األصةفر البنةةي المشة ة 

بينمةةةةةا نجةةةةةةد أ   , باتفةةةةةةي ال سةةةةةيا  التنظيةةةةةةف  تشةةةةةكيا المسةةةةةةتحل  يسةةةةةتخدا
الصل يةةةةةةةة الترابيةةةةةةة  المعةةةةةةةاد  الثصيلةةةةةةةة  المعةةةةةةةاد الصةةةةةةاب   المتضةةةةةةةم  أمةةةةةةذ  

يملةك قابليةة ا نحةذا فةي   لكنةهلألحماض الدسمة   ينحا عمليةا  فةي المةاء 
  .المذيبات العض ية 

25عند الدرجة درجة ذ با  بعض أن ا  الصاب    التالي يبي الجد ا   
o  

 . راا ماء  100/ ا 
 أوليات ستيارات بالميتات ت لورا 

 18.1 0.1 6.6 2.75 الص دي ا

 25 --- --- 70 الب تاسي ا

 0.04 0.004 0.003 0.004 الكالسي ا

 0.014 0.004 0.008 0.007 الم نيزي ا

 الذوبان عدي  الذوبان عدي  الذوبان عدي  الذوبان عدي  األلمني ا
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 كبيةةرة فةةي تحضةةير الصةةاب    السةةتياريك ذ  أاميةةة صةةناعية حمةةض يعتبةةر

 _الكةةادمي ا  _  البةاري ا _ اةي األلمنية ا  معةهأمةا أاةا المعةاد  المسةتخدمة 
 .الت تياء  _ الرصاا  _  الم نزي ا _ الليتي ا  _  الكالسي ا
األ لةيةةةك تسةةةتخدا  _  البالمتيةةةك _ مثةةةا الل ريةةةك  األخةةةرى األحمةةةاض أمةةةا

 ) :     رية ب ج د المعةاد  التاليةةذ  األامية التجا المعدنيإلنتاج الصاب   
 ( . النحا  _ الم نزي ا _ الك بالت

الكةةةادمي ا  البةةةاري ا لحمةةةض الل ريةةةك كمثبةةةت لريزينةةةات  صةةةاب   يسةةةتخدا
تتمتةةة  بتابيصةةةات   الت تيةةةاء بالميتةةةات األلمنيةةة ا ,  الفينيةةةاالكل ريةةةد المتعةةةددة 

  نزيةةةةةة ا الم صةةةةةةاب   الك بالةةةةةةت , شةةةةةةاةعة فةةةةةةي الةةةةةةتحكا بتماسةةةةةةك الةةةةةةداانات 
 قةةدرة  للصةةاب   .ين لينيةةك مفيةةدة كمجففةةات للةةداانات ل الرصةةاا لحمةةض ال

 . كبيرة على التاهير  خاصة إذا أضيفت إليه م اد مثا الفين  ت   يراا
اففات الزراعية الضارة ب اساة رش النباتات  البةا  مةا يلةزا  مكافحة  عند

الم اةةةى بابصةةةة قةةةادرة علةةةى تبليةةةا سةةةال األ را   ثابتةةةةتحضةةةير مسةةةتحلبات 
النحةةةا  إلةةى اةةةذه  أ ليةةات  خاصةةةشةةمعية  لهةةذا ال ةةةرض يضةةاف الصةةةاب   

فصةا  الي ميةة على اذا نجد أ  الصاب     يسةتخدا فةي الحيةاة .المستحلبات 
نما في الصناعة أيضا    . ا 

 : خاصية التنشيا الساحي للصاب   -
معصةدة التنظيف للصةاب   علةى عمليةات فيزياةيةة  كيمياةيةة  خاصية تعتمد

ذا أضةةيفت إلةةى المةةاء فإنةةه يصلةةا مةة   نشةةياةيعتبةةر الصةةاب   مةةادة  سةةاحيا   ا 
 .الت تر الساحي بشدة  

 :الصاب   م   يتك      
 .لها خاصية ايدر ف بية أي تنفر م  الماء  ايدر كرب نيةسلسلة  -1
 .كرب كسيلية ذات خاصية ايدر فيلية أي تنجذة إلى الماء  مجم عة -2

بالصةةاب   تصةة  جزيةةةات الصةةاب   بحيةةث تتجةةه أجزاؤاةةا  جةةةالمعالعنةةد  لةةذا
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الةةةةدا  أمةةةةا الكرب كسةةةةيذت الهيدر فيليةةةةة  قاةةةةراتالهيدر كرب نيةةةةة إلةةةةى داخةةةةا 
 تتكةةة   قاةةةرات ثابتةةةة مةةة   بالمةةةاءفتتجةةةه إلةةةى السةةةال فتتبلةةةا اةةةذه الجزيةةةةات 

تفصةةا بسةةه لة  الصةة رةمسةةتحلة الةةدا  مةة  أجةةزاء ال بةةار المتعلصةةة بةةه  بهةةذه 
اةةذه ال صةةةف   يعاةةي إ  فكةةةرة بسةةياة عةةة   فةةةإ   بةةالاب  . عةة  المذبةةة 

يتةةيل لنةا إمكانيةةة معرفةةة اةةر    لكنةةهميكانيكيةة قةةدرة الصةةاب   علةى التنظيةةف 
علةةةى التنظيةةةف     الصةةةدرةالبحةةةث عةةة  بةةةداةا الصةةةاب   أي المةةة اد التةةةي لهةةةا 

عيةةة ة  لهةةةا لةةةي  ( الةةةدا    الزيةةة ت ) تتالةةةة اسةةةتخداا الخامةةةات ال ذاةيةةةة 
 ( .انخفاض قدرته على التنظيف في الماء المالل أ  العسر ) الصاب   

 :إنتاج المنظف السائل ـ  6
عبةةارة عةة  محلةة ا صةةاف لصةةاب   ب تاسةةي مي نصةةي أ   السةةاةا المنظةةف

 الجزيةةييعتمةد ذلةك علةى الة ز   ) ب تاسي ميمزي  م  صاب   ص دي مي   
 قد يحتة ي , (  درجة إشبا  األحماض الدسمة الداخلة في تركية الصاب   

يتان ا  المحل ااذا   يجة أ  يكة   معاةرا  , أ    يحت ي على  ليسيري   ا 
 .م  كا الم اد ال ريبة   خاليابعار مناسة 

ير ةةي الصةةاب   السةةاةا بسةةه لة إذا مةةا دلةةك بةةي  اليةةدي   أ     أ  ينب ةةي
يتةةرك راةحةةة  يةةر مصب لةةة   كةةذلك أ   , البشةةرة  علةةىيتةةرك أثةةرا كا يةةا ضةةارا 

الصاب   الصافي فةي المحلة ا عة   نسبةتصا  د ا ستعماا    يجة أ   بع
 يةدالكل ر  نسةبة   تتجةا ز  %  0.05الصل ي الحةر عة   نسبة تزيد   %   20

يكة   لهةا أثةر  جةة أ   يف الكبريتةاتأمةا %  0.3مثا كل ر الب تاسي ا ع  
 . في المحل ا على اإلاذ 

حةةةذت العامةةةة نظةةةرا أل  كميةةةة منةةةه الصةةةاب   السةةةاةا بكثةةةرة فةةةي الم يسةةةتخدا
فصا كما يستعما فةي تاهيةر األد ات الجراحيةة  فةي   احديستخدمها شخا 

 .شؤ   التدليك 
  : صناعة صابون الحالقة ـ  6

الحذقة م  المة اد الدسةمة النصيةة  التةي تحتة ي علةى نسةبة  صاب   يصن 
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سةةةتخدمة  يةةتا تصةةةب  المةة اد الدسةةةمة الم,  السةةةتياريكعاليةةة جةةةدا مةة  حمةةةض 
 مةةاءات الصةة دي ا إلعاةةاء  الب تاسةةي اباسةةتعماا مةةزي  مناسةةة مةة  مةةاءات 

أكثةر نع مةة  صةاب  األمر الذي يؤدي إلةى إنتةاج .  الص اا المرامي للصاب  
 .  خ اا ر  ية أفضا

 :كري  الحالقة الرغوي  ـ  6
إليةةه  يضةةافحمةةض السةةتياريك بشةةكا منفةةرد ر ةة ة كافيةةة لةةذلك    يعاةةي

اةةي نسةةبة المةةزج  تكةة  لزيةةت جةة ز الهنةةد حيةةث  الدسةةمةاض مةة  األحمةة نسةةبة
 عاةاءإل   .عةادة  الهنةدحمض زيةت جة ز  % 25  حمض ستياريك  % 75
كثيفةةةة  متماسةةةكة فةةةي المةةةاء السةةةاخ   البةةةارد تسةةةتخدا نسةةةبة عاليةةةة مةةة   ر ةةة ة

ذا كةةا  المالةة ة ر ةة ة ثابتةةة  كثيفةةة , الحيةة اني   الشةةحاحمةةض السةةتياريك   ا 
  )     مةةةةةةة  حمةةةةةةةض البهنيةةةةةةةك كبيةةةةةةةرة ي كميةةةةةةةة جةةةةةةةدا  تسةةةةةةةتخدا زيةةةةةةة ت تحةةةةةةة

C22H44O2  )كمةةةةةا يسةةةةةتخدا السةةةة ربيت ا لهةةةةةذا ال ةةةةةرض , زيةةةةةت البةةةةا   مثةةةةا
 .   كعاما استحذة ق ي

 :التزليق صناعة شحو  ـ  6
, لةةه قةة اا صةةلة إلةةى نصةةف صةةلة  زيةةت م لةةظاةة  البسةةيا التزليةة  شةةحا 

لألحمةةاض  كثيةةرة مةة  المةة اد الم لظةةة  لكةة  الصةةاب   المعةةدني أنةة ا  انةةاك  
مة  الشةح مات اةي مة  نةة   %  90حيةث أ   اسةتخداما  الدسةمة اةي األكثةر 

مةةةةة  اةةةةةةذا %  15علةةةةةى  تحتةةةةة يالصةةةةةاب   المعةةةةةدني  مت سةةةةةا الشةةةةةح مات 
الجةاازة تختلةةف كثيةةرا   الشةةح مات ابيعةةة التشةةتيت للصةاب   فةةي  الصةاب    

أ  محاليةا   ر يةاتع  بعضها  يستخدا عادة ال صف بأنها مستحلبات أ  
 .صية حصي

تتضةةةم  أ    تحضةةةير  التزليةةة  المعر فةةةة لصةةةناعة شةةةح مات الاريصةةةة إ 
 تيتتشةتيته فةي الزيةت المختةار  ثالثةا  التشة  ثانيةا  الصاب   المعدني المر  ة 

 .المال ة  الص ااالميكانيكي الذزا للحص ا على 
 زنةا  مة  سةتيارات %  ( 10 – 4)  :ة بتشتيت كاما ل الشح مات تحضر
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تك   الجا ثةا اسةتمرار  يبدأ  التسخي  حتى ثاي الزي ت المعدنية األلمني ا ف
 هنبةرد شةفافالتسخي  حتى يكتما تك ي  الجا  بالتالي نحصا على محل ا 

 .ن  للجا البارد انجري عملية تج ثابشدة 
 ( :الطالء)  الواقيةالطبقات  في  - 6

اقيةة كبيةرة مة  األحمةاض الدسةمة فةي تصةني  الابصةات ال   كميةات تستهلك
 األحمةةةةاض الدسةةةةمة اةةةةذه إلةةةةى ريزينةةةةات ألكيديةةةةة   بتح يةةةةاالزخرفيةةةةة  ذلةةةةك   

األحمةةاض الدسةةةمة بالراتنجةةةات  أسةةةترةفةةال رنيش المسةةةتخدا كاةةذء ينةةةت  عةة  
)      مثةةا مرتفةة  اةةذا الاةةذء اةة  عبةةارة عةة  كحةة ا متعةةدد ذ   ز  جزيةةةي 

  . (ريزينات اإليب كسي 
ذات أاميةةةة ( در نبةةةاتي مةةة  مصةةة )الدسةةةمة ال يةةةر مشةةةبعة  األحمةةةاض إ 

 كذلك األلكيدات ال ير جافة المصنعة م   ال اقيةكبيرة في صناعة الابصات 
 . ( حي انيم  مصدر  )أحماض دسمة  ير مشبعة 

 :األلكيدات  إنتاج ـ 6
الةةة رنيش  أنةةة ا األلكيةةةدات فةةةي صةةةناعة الةةةداا  الزيةةةاتي  بعةةةض  تسةةةتخدا

زيةةت األسةةةا  فةةةي الةةةداا    حبةةر الماةةةاب  الزيةةةاتي   حيةةث تعتبةةةر األلكيةةةدات
   اةةةةةذه األلكيةةةةةدات تمةةةةةزج مةةةةة  األكاسةةةةةيد المل نةةةةةة  المةةةةة اد األخةةةةةرى  الزيةةةةةاتي

 .متجان   مستحلةللحص ا على 
تح يةةا  الضةةر رياسةةتخداا الزيةة ت فةةي تصةةني  األلكيةةدات فإنةةه مةة   عنةةد 

 ال ظيفةةاذه الزي ت إلى أحادي  ليسةري  بالتحلةا الكحة لي للكحة ا المتعةدد 
حتةةى  التفاعةةاا يضةةاف الحمةةض ثنةةاةي الكرب كسةةيا  يسةةتمر ثةة  مةة  الماةيةةة

 المةةاء المتشةةكا أثنةةاء عمليةةة األسةةترة  نحصةةا علةةى رقةةا حمضةةي مةةنخفض  
 لكةة  اةةذه الاريصةةة تملةةك سةةيةة  احةةدة اةة  أ  بخةةار المةةاء  بةةالخر جيسةةمل لةةه 

 .الفتاليك  بذ ماء م يمك  أ  يحما معه قسا 
بحيةةةةث أ   مصةةةةممةلكيةةةةدات المعةةةةدات المنشةةةةأة حةةةةديثا  لتشةةةةكيا األ معظةةةةا

المةةةةذية يعةةةةاد    المةةةذية اإليز تر بةةةةي يزيةةةةا المةةةاء باسةةةةتمرار أثنةةةةاء التفاعةةةا  
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م  المعدات يسمل بالتحكا  الن  اذا   , تد يره إلى خليا التفاعا بعد تكثيفه 
 .  ثابتبدرجة الحرارة بدقة  تص دنا إلى منتجات ذات ل   جيد 

ال عةاء الةذي  إلةىلمة اد تشةح  عند استخداا األحماض الدسمة كا ا  لك 
تةتا   األسترةتجري فيه عملية األسترة  التفاعا الحادث يمر في مرحلة  احدة 

بشةةكا مباشةةر  العمليةةة سةةهلة  قصةةيرة  لكةة  ذلةةك يحتةةاج إلةةى زيةةادة فةةي سةةعة 
 . ال عاء
 :سترات راتنجات اإليبوكسي ـ إ 6

سةةةترة فةةةي أ اسةةةتخدامهاا سةةةتعما ت الهامةةةة لألحمةةةاض الدسةةةمة اةةة   مةةة 
كلةةة ر  فاإليب كسةةةي يصةةةن  مةةة  تفاعةةةا داخلةةةي ل يبةةة  , راتنجةةةات اإليب كسةةةي

ايدر كسةةةي  مةةة  فينةةة ا ثنةةةاةي الزمةةةرة ال ظيفيةةةة  ثنةةةاةي ميتيةةةا ثنةةةاةي ايةةةدري 
 .  ل يق  سافينيا في 

متصةةةلدة حراريةةةا   مةةة ادالتابيصةةةات لهةةةذه الريزينةةةات اةةةي تح يلهةةةا إلةةةى  حةةةدأ
اةي أ  متعةةدد ال ظيفةةة افمينيةةة مةة  ثنةة اإليب كسةةيبتفاعةةا داخلةةي لمجم عةةات 

 جةةد أ  أ سةة  ا سةةتخدامات اةةي أسةةترة مجم عةةة الهيدر كسةةيا لريةةزي    لكةة 
الدسمة  ينت  عة  ذلةك الة رنيش المسةتخدا كاةذء  األحماضاإليب كسي م  

 . المذيبات  اي ذات ل   رديء  األخرى المصا ا للصل يات  الكيما يات 
 : مستحضرات التجميلـ  6

التجميا  مستحضراتتخدامات سحرا  لألحماض الدسمة اي في ا س أكثر
 تحتةة يفمعظةةا الكريمةةات  الشةةامب   البةة درة  مةة اد تةةزيي  الشةةعر  تصةةفيفه 

 قةةةةةد  جةةةةةد علمةةةةةاء افثةةةةةار أ   .بشةةةةةكا أ  بةةةةة خر علةةةةةى األحمةةةةةاض الدسةةةةةمة 
شةاةعة ا سةتعماا منةذ آ ف السةني  ففةي الصبة ر  كانةتمستحضرات التجميةا 
تةزاا تحتة ي علةى مةرااا عاريةة  مةا للزينةةأل انةي الجميلةة المصرية  جةد أ  ا

 التي لها راةحة البلسةا الحي انية بعد فحصها تبي  أنها مصن عة م  الدا   
. 

 Fatty Alcoholsالكحوالت الدسمة 
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 : اي الم اد الدسمةالداخلة في تركية الكح  ت الدسمة م  المعر ف أ  
أامهةةةةا الجليسةةةةري   اةةةة  كحةةةة ا الهيدر كسةةةةيا    العديةةةةدةالكحةةةة  ت   - 1

 .ثذثي الهيدر كسيا 
 CnH:  الهيدر كسيا ذات الصي ة العامة التالية  أحاديةالكح  ت  - 2

( 2n + 1 ) OH  
 :  الهيدر كسيا أحاديةيبي  أاا الكح  ت  التالي  الجد ا

 

 االنصـهار درجـة المصدر

C 

 االس  المجملة الصيغة

 -C16 H33 OH Cetyl 50  الحوترأز  دهن

Alcohol 

 -C18  H34 OH Octadecyl 59 رأز الحوت  دهن

Alcohol 

  -C30 H61 OH Myricyl 85 العسل  شمع

Alcohol 
 C27 H46 O Cholestrol 145 الحيوانية  الدهون
 -C27 H46 O Iso 111 الحيوانية الدهون

cholesterol 
 C27 H46 O phytosterol 135 النباتية  الدهون

(sitosterol) 

 

 :صناعة الكحوالت الدسمة 
 :م  ادرجة األحماض الدسمة  ة 1
اذه العملية ع  اري  ادرجة األحماض الدسمة   في الا ر ال ازي  تتا

تكةةةة     عنةةةةدما .صةةةة يرة الةةةة ز  الجزيةةةةةي  الدسةةةةمةعنةةةةدما تكةةةة   األحمةةةةاض 
الهدرجة تتا في الا ر  عمليةاألحماض الدسمة ذات  ز  جزيةي مرتف  فإ  

  .الساةا 
األحمةةةاض  أبخةةةرةإتبةةةا  عمليةةةة الهدرجةةةة فةةةي الاةةة ر ال ةةةازي تةةةدخا   حةةي 

الدسمة إلى مفاعا الهدرجة ذي ال سيا الثابت م  الهيةدر جي  تحةت ضة ا 
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ا عبر ابصة ال سةيا الثابةت ذي ْ(  280  - 200 ) درجة حرارة بي   مرتف 
عاليةة الحبيبي الذي يجة أ  يك   ذا فعالية جيدة  مصا مة ميكانيكية  الشكا
 :المستخدمة  ال ساةا أاا 

Cu – Zn)   )؛   (Cu – Cr   )؛   (Ba – Cu   )؛   (Cd - Cu – Zn ) 
الدسةةمة  األحمةاض نظةرا  لتةةأثير % .  98مةرد د اةةذه الاريصةة إلةةى  يصةا

 ف  ذيةةةعلةةى الحديةةد فةةي الةةدرجات العاليةةة مةة  الحةةرارة يجةةة اسةةتخداا معةةدات 
 .لت كا خاصة   تتأثر باألحماض  مصا مة ل

 : م  إرجا  استيرات األحماض الدسمة بالص دي ا ة 2 
 ب ج د كحة ا  المعدنيإرجا  استيرات األحماض الدسمة بالص دي ا  يتا

 لة ي ذ   ز  جزيةي منخفض مثا ا يتةان ا  ب جة د مةذية مناسةة مثةا الت  
العةادي  يةتا  الجة يعملية اإلرجا  بالاريصةة المتصاعةة  تحةت الضة ا  تتا .

بعةد  ,الت ل ي  إلى المفاعا كمذية ثةا إدخةاا الصة دي ا مة  التحريةك  إدخاا
ا يتيلةةةي  الكحةةة اذلةةةك يةةةتا إدخةةةاا ثذثةةةي ال ليسةةةيريد إلةةةى  سةةةا التفاعةةةا مةةة  

يسةةةتمر  ا ° ( 70   - 00 )بحيةةث تكةة   درجةةة الحةةةرارة أثنةةاء التفاعةةا بةةي  
مناسبة  م  التحريك  في النهاية تدخا الن ات  إلى خزا  يح ي كمية التفاعا

بخةةةذا للتحريةةةك المسةةةتمر حيةةةث تتشةةةكا مةةةاءات الصةةة دي ا  مةةةز دمةةة  المةةةاء 
المةةةزي  للترقيةةةد فتةةةرة مةةة  الةةةزم  حيةةةث  يتةةةركبعةةةد ذلةةةك  , الكحةةة  ت الدسةةةمة 

 :يفصا المزي  إلى ابصتي  
 الكحةة  ت الدسةةمة  لةة ي العليةةا تحتةة ي علةةى الكحةة ا ا يتيلةةي  الت   الابصةةة

 مةة ت الصةة دي ا  قسةةا امةةاء سةةيري   ي للاأمةةا الابصةةة السةةفلى فتحتةة ي علةةى 
 الجةة يالابصةة العليةةا إلةى بةةرج تصايةر تحةةت الضة ا  تأخةةذ .الكحة ا ا يتيلةي 

العةةةةادي لفصةةةةا ا يتةةةةان ا  الت لةةةة ي  بعةةةةد ذلةةةةك يةةةةتا التصايةةةةر تحةةةةت الضةةةة ا  
%  82إلةى  الاريصةةيصةا مةرد د اةذه  .لفصا الكح  ت الدسةمة  المنخفض

صةةةعبة  اةةةذه الاريصةةةة مكلفةةةة إضةةةافة إلةةةى  ري  عمليةةةةي يعةةةد اسةةةترداد ال ليسةةة
 .استخداا الص دي ا المعدني  أخاار
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 :م  ادرجة استيرات األحماض الدسمة ة   3
الدسةمة مة   الكحة  تاةذه الاريصةة مة  أاةا الاةر  المتبعةة إلنتةاج  تعتبر

  أ   RCOOR1المةةة اد الدسةةةمة حيةةةث تحضةةةر اسةةةتيرات األحمةةةاض الدسةةةمة 
 .المصابلة  الدسمةلى الكح  ت ثا تهدرج بعد ذلك للحص ا ع

األحمةةاض الدسةةمة بالتفاعةةا المباشةةر بةةي  كحةة ا خفيةةف  اسةةتيرات تحضةةر
ال ليسةةيريدات الثذثيةةة ب جةة د كميةةة قليلةةة مةة   مةة مثةةا الميتةةان ا أ  ا يتةةان ا 
يةةتا تفاعةةا تبةةادا األسةةترة خةةذا سةةاعة تصريبةةا مةة   ,معةةد  الصةة دي ا ك سةةيا 

بعد ذلك تترك الم اد المتفاعلة للترقيةد  ,لحرارة م  ا العاديةالتحريك  بالدرجة 
الابصةةة العليةةا  نيةةة بةةا  سةةتر الميتيلةةي  : ابصتةةي حيةةث ينفصةةا المةةزي  إلةةى 

 تفاعا تبادا األسةترة   الميتان ا الميتان ا  الابصة السفلى  نية بال ليسيري  
 :ا  التالي 

 
CH2-O-CO-R                                                                       CH2OH     
|                                                                                            |  

CH –O-CO-R  +  3CH3OH                        3RCOOCH3 +  CH OH                

|                                                                                             | 

CH2-O-CO-R                                                                        CH2OH 

 
ال ليسةةةري    ا سةةةتر  ت سةةةا بالمةةةاء بهةةةدف فصةةةا الميتةةةان ا  ابصةةةة تفصةةةا

عمليةةة  )يةةتا تفاعةةا إرجةةا  ا سةةتر  ,  الميتيلةةي فصةةا ال سةةيا عةة  ا سةةتر 
 ا سةةةتر يكةةة   فةةةي عاليةةةة  بدرجةةةة حةةةرارة مرتفةةة  ضةةة ا جةةة   عنةةةد ( الهدرجةةة

 تفاعةا (  Cu - Zn - Mg )الاة ر السةاةا  ب جة د  سةيا مناسةة مثةا 
 : التالي الهدرجة ا 

 

RCOOCH3 + 2H2                      RCH2OH  + CH3OH 
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 إنتاج الغليسيريدات

 

ال ليسةيريدات األحاديةة أ  مةزي  مة  ال ليسةيريدات األحاديةة  أاميةة أخةذت
في الفتةرة األخيةر نظةرا لذسةتخدامات الصةناعية المختلفةة  كثيرا   الثناةية تزداد 

انيةةةةة إنتةةةةاج اةةةةذه المةةةة اد مةةةة  حلمهةةةةة ثذثةةةةي إمك لعةةةةدالهةةةةذه المةةةة اد    نظةةةةرا  
نتاج اذه الم اد يتا  ض احمم  تفاعا ال ليسيري  م  األ حاليا  ال ليسيريد    ا 

 .الدسمة 
الثناةيةةةةةة  الثذثيةةةةةة  ا     التفاعةةةةةا ال ليسةةةةةيريدات األحاديةةةةةة  نتيجةةةةةة تتشةةةةةكا

فةةةةةةي التفاعةةةةةةا يةةةةةةؤدي إلةةةةةةى زيةةةةةةادة نسةةةةةةبة  الدسةةةةةةاتخفةةةةةةيض نسةةةةةةبة الحمةةةةةةض 
أعظمةي مة  أحةادي  نةات ادية    م  أجةا الحصة ا علةى ال ليسيريدات األح

 ( . 1:  3-2) ال ليسيريد تك   نسبة ال ليسيري  إلى الحمض الدسا بي  
ال ليسيري  أ  مزي  م  أحةادي  ثنةاةي ال ليسةيريد يحتة ي  أحادي يستخدا

 فةةي بكثةةرةريد فةةي الصةةناعات ال ذاةيةةة  يال ليسةة ثنةةاةيعلةةى نسةةبة بسةةياة مةة  
لتشةةكيا المسةةتحلبات بةةد   مةة  الليسةةتي    كمةةا يسةةتخدا فةةي ال قةةت الحاضةةر 
السةةاحية كمخفةةض للتةة تر السةةاحي  فةةي صةةناعة  الفعاليةةةصةةناعة ع امةةا 

 . األخرىالمنظفات  في صناعة العديد م  المشتصات 
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 إنتاج اإلسترات
 

 .األحمةةاض الدسةةمة أاميةةة كبيةةرة فةةي الصةةناعات المختلفةةة  سةةتراتإ تملةةك
 . لمااا  الملدنات  الب لميرات المشتركةصناعة اك

المسةةةةةتمرة إلنتةةةةةاج اسةةةةةتر الميتيةةةةةا لألحمةةةةةاض الدسةةةةةمة  الاريصةةةةةة تسةةةةةتخدا
ا حيث تضةاف ° ( 70)  الج ي  الدرجة الض اصناعيا   تتا العملية تحت 

إلةةةةى بةةةةرج التفاعةةةةا  ال سةةةةياالمةةةةادة الدسةةةةمة  الميتةةةةان ا  الكميةةةةة الذزمةةةةة مةةةة  
الدسةا  الحمةضاسةتر ميتيةا  )المةزي  النهةاةي  باستمرار   بعد ذلك يؤخذ اةذا

الميتةةةةةةان ا  ال ليسةةةةةةيري  فيركةةةةةةز  فاصةةةةةةا إلةةةةةةى(     الميتةةةةةةان ا ي   ال ليسةةةةةةير 
المتصاةر اةذا يحة ي   الميتةان االميتان ا المصار في الجزء الد ار م  العم د 

األسةترة المصابلةة  عمليةةعلى ماء لذلك يكثف الميتان ا النصي  يدار ثانية إلةى 
بهةدف  مستمرابصة األسترة  ت سا بتيار معاك  م  الماء  بشكا    تفصا

 . ي  إزالة الميتان ا  ال سيا  استرداد ال ليسير 
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 الجليسرينـ  6
اةر  الحلمهةةة المختلفةةة التةي استعرضةةنااا فةي اةةر  الحصةة ا  جميةة  فةي

)    ثذثي الهيدر كسيا  كح ا  ا  الجليسري على األحماض الدسمة ينت  
 . ( 3   2   1 -بر با  تري ا 

ثةةذث أنةة ا  مةة   ُيكةة س علةةى صةةي ته المفصةةلة أ  علةةى بنةةاؤه بأنةةه  ُيبةةرا  
 ايدر كسةيلية يتميز بإمكانيةة اسةتبداا ثذثةة جةذ ر ( جليسريدات )المشتصات 

 ُيعبةر بما أ  كا ذرة كرب   يمك  أ  تحتفظ بهيدر كسيا  احد   فإنه , فيه 
 : لصي ة التالية ع  بناء الجليسري  با

CH2 OH   - CH OH - CH2 OH 

عبارة ع  مشت  للبر با  الذي اسةتبدلت فيةه ثةذث  الجليسري فإ    اكذا
 يمكةةة  إنتاجةةةه بعةةةدة اةةةر  .  ايدر كسةةةيلية  جةةةذ رذرات ايةةةدر جي  بثذثةةةة 

 :أامها 
 . حلمهة الم اد الدسمة مباشرة م    - 1 
 . تصب  الم اد الدسمة م    - 2 
 . ْل رة البر ب  ثا حلمهة المركة النات  ك  - 3 
 . أكسدة البر ب   األيز بر بان ا   - 4 

 . اي التي استااعت تخفيض كلفة تصني  الجليسري   األخيرة  الار 
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 : من حلمهة المواد الدسمة مباشرة  الجليسرينإنتاج ـ   1  
إنتةةةةةاج  بصصةةةةةدالمةةةةة اد الدسةةةةةمة فةةةةةي بةةةةةرج الحلمهةةةةةة  تكسةةةةةير  يةةةةةتاأ   بعةةةةةد

 )  حمةاض الدسةمة عنةد درجةة حةرارة عاليةة  ضة ا مرتفة  ب جة د  سةيا األ
Zn O  . ) يخةةةرج الحمةةةض الةةةداني مةةة  أعلةةةى بةةةرج التكسةةةير بينمةةةا يؤخةةةذ
(  % 15 ) ح اليأسفا البرج على شكا محل ا ممدد يح ي  م الجليسري  

  )       صةةهري  التبخيةةر فةةيتبخيةةر المةةاء الةةذي نحصةةا عليةةه بسةةري  يجل

glycerin  flash tank ) مةة  ثةةا ُيةةدف  المةةاء . لتبخيةةر جةةزء مةة  المةةاء 
التركيةةةةز لرفةةةة  التركيةةةةز إلةةةةى   ذلةةةةكالمحلسةةةةى إلةةةةى مبخةةةةرات ذات تةةةةأثير ثذثةةةةي 

)            بإزالة الل   الجليسري  ُينصى.  ( % 99 -  75 )المال ة     
 ضةةةا اب اسةةاة فحةةا حيةةة اني نشةةيا  مةة  ثةةا ُيرشةةةل فةةي مرشةةل ( التبيةةيض 

ُيستخدا فةي المجةاا الابةي  مة  الذي % /  99/ لجليسري  للحص ا على ا
 ( . ا 30 - 25) عند الدرجة  ُيخز ثا  

 :خواص الجليسرين 
 :  الفيزياةيةالخ اا  - 1
ن عيةةةةة حةةةة الي  كثافةةةةة يملةةةةك  92لةةةةه  ز  جزيةةةةةي  النصةةةةي الجليسةةةةري  

 )      درجةةةة انصةةةهاره  ( ا 15 )درجةةةة حةةةرارة  عنةةةد 3سةةةا/ غ  1.20557
قابا لذمتزاج م  الكح  ت ( .  ا 290 ) ي لي عند الدرجة   (ة  ا 17.8

لذنحةةذا مةة  المةة اد األخةةرى  ضةة اه  قابليةةةالماةيةةة بكةةا النسةةة  لكنةةه أقةةا 
ايار عنةد الدرجةة العاديةة   يردرجة  ليانه عالية تجعله   البخاري منخفض 

.  االتشةةةحيذ  لز جةةةة عاليةةةة تمكةةة  مةةة  اسةةةتخدامه فةةةي زيةةة ت , مةةة  الحةةةرارة 
منخفضةةة  التةةي لهةةا أاميةةة فةةي الخذةةةا المصا مةةة للتجمةةد   ذ   هدرجةةة تجمةةد

 .  متصاا الرا بة  قابلية
  : الكيمياةيةالخ اا  - 6
عضةة ية   ال يةةربسةةرعة مةة  العديةةد مةة  المركبةةات العضةة ية  يتفاعةةا 

)       اإلسةتيراتبسبة احت اةه على ثذث مجم عات ايدر كسيلية لتشةكيا 
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جليسةةةةةةري    إسةةةةةةتيرات األحمةةةةةةاض الدسةةةةةةمة      نتةةةةةةر ( تير اإلسةةةةةة ريزينةةةةةةات
 . ستاا أمي   مركبات أخرى عديدة ألا.  األر ماتية  األليفاتيةتيرات ياإل

 : أنواع الجليسرين 
 : م  الجليسري   أن ا أرب   انالك

 . جليسر ا مل   (  % 80) الجليسري  الخاا  - 1
 (  أصفر فاتل  ل   ا ذ  جليسر %  98 – 95 )الجليسري  الديناميتي  -2
 الثاني بإزالة الل    الن  الجليسري  الصناعي األبيض الذي ينت  م   - 3
 . الجليسري  الكيمياةي النصي أ  الجليسري  الصيد ني  -4

   
 المواد الدسمةالمركبات غير الجليسريدية الموجودة في 

رى مةةة اد أخةةة مةةة الةةةدا    الزيةةة ت الخةةةاا علةةةى كميةةةات قليلةةةة  تحتةةة ي 
 يةةةر جليسةةةريدية قةةةةد تةةةزاا تمامةةةةا  مةةة  الزيةةةةت الخةةةاا خةةةةذا عمليةةةات التكريةةةةر 

منهةةا مةة اد بةةد   اعةةا أ  راةحةةة .  بةةذلك تختفةةي مةة  النةةات  المكةةرر  المختلفةةة
تعتبةر مة اد خاملةة نسةبيا   لكة  بعةض المك نةات األخةرى   اةذهأ  ل   ظاار 

  تكةة   أ  التةةي لهةةا اعةةا ظةةاار أ األكسةةدة خاصةةة التةةي لهةةا خاصةةية منةة  
 مةةةة  أاةةةةا .  منهةةةةامل نةةةةة قةةةةد تةةةةؤثر علةةةةى صةةةةفات الزيةةةةت  لةةةة   جةةةةدت آثةةةةار 
 : المك نات ال ير جليسريدية الم ج دة في الم اد الدسمة 

 
 أ  الف سف ليبيدات الف سفاتيدات -1

  ( phosphatides - phospholipids: ) 
ة التةةي يةةمةة  المةة اد الدسةةمة ت جةةد نسةةبة معينةةة مةة  المةة اد الدان كثيةةر فةةي
فةةةةةةةي تركيبهةةةةةةةا  لهةةةةةةةذا فإنهةةةةةةةا تةةةةةةةدعى   النيتةةةةةةةر جي  الف سةةةةةةةف ر علةةةةةةةى تحتةةةةةةة ي

ُتشةةةت  مةةة  الجليسةةةريدات  المركبةةةاتليبيةةةدات  اةةةذه  بالف سةةةفاتيدات أ  الف سةةةف 
  أ   ضةة   فةةينفسةةها  ذلةةك أل  إحةةدى مجم عةةات الهيدر كسةةيا الثذثةةة 

بمجم عةةةة تحتةةة ي علةةةى حمةةةض الف سةةةف ر  قاعدتةةةه النتر جينيةةةة بينمةةةا  تتحةةةد
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)      حمةض دانةي بجريةتةيالهيدر كسةيليتي  البةاقيتي  تتحةدا   المجم عتي 
فعندما تك   الصاعدة النتر جينية اةي ( . إلخ ..   األ ليك  الستياريكالبالا   

الف سةةةةةةةةفاتيد النةةةةةةةةات  يعةةةةةةةةرف بإسةةةةةةةةا كيفةةةةةةةةالي   فةةةةةةةةإ  cholaminالكةةةةةةةة  مي  
kephaline  اةةي الكةة لي   النتر جينيةةة عنةةدما تكةة   الصاعةةدةcholine  فةةإ 
الف سةةةفاتيدات  نسةةةبة  تتةةةرا  .   lecithinالنةةةات  ُيسةةةمى ليسةةةيثي   الف سةةةفاتيد

  تةزاا%  2-1في الزي ت  خاصة في زيت ف ا الص يا  الذرة الخةاا بنسةبة 
 أثنةةةاء عمليةةةة معظةةةا الف سةةةفاتيدات الخةةةاا التجاريةةةة ب اسةةةاة المةةةاء المسةةةتخدا

 . الزي ت  تكرير
 
 
 :  اتيةر الكرب ايدالم اد  - 2

تيةةةةة مةةة  الزيةةة ت الخةةةةاا فصةةةد  جةةةةد أ  االمةةة اد الكرب ايدر  مةةةة كثيةةةر ال ي جةةةد
بأ  بها في زيت بذرة الصا   ت جد بكميات   الخماسيةالرافين ز  السكريات 

متحةةةةةةدة مختلاةةةةةةة مةةةةةة   فةةةةةةي صةةةةةة رة حةةةةةةرة أ  اتر الكرب ايةةةةةةد  ت جةةةةةةد. الخةةةةةةاا 
 ستر ا م  زيت تمركة جل ك ز في يعزا. الف سفاتيدات في الزي ت النباتية 

 )الليب سةةةيت ا  تركيةةةةة الصاةةة  كمةةةا يعتصةةةد بةةةأ  الجذكتةةة ز يةةةدخا فةةةي بةةةذر 

lipositol . ) 
 : الفين ستير  ت  الكح  ت الدانية  ر  تيالست - 3

 المةة اد الدسةةةمةمعظةةةا المةة اد  يةةةر الصابلةةة للتصةةب  فةةةي  السةةتير  ت  تكةة س 
 ماضلألحكإستيرات  الم اد الدسمة ت جد في . كيمياةيا  الابيعية  اي خاملة 
 يزيا التكرير بالصل ي نسبة مة  السةتير  ت  لةذلك  , الدانية  كجل ك سيدات

 السةتير  تتصليةا   يمكة . بهةا   نيةا  (  sopstock )الصةاب   النةات   ُيعتبر
درجات حةرارة مرتفعةة بب سااة عملية إزالة الراةحة بالبخار  الم اد الدسمةفي 
( Deodorization  . )فيت سةتير ا  باسةانباتيةة ال السةتير  ت  ُتعةرف( 

Phytosterols )التةةةي مةةة  أصةةةا (  الك ليسةةةتر ا) السةةةتير  ت   اةةةي  يةةةر
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في التمييةز بةي  الةدا   الحي انيةة  النباتيةة إذ  الستير  ت  ُتستخدا. حي اني 
 اةةةي أقةةةا مةةة  درجةةةةة /  ا 114 / الك ليسةةةةتر اأ  درجةةةة انصةةةهار خةةةذت 

.  / ا 137 – 120 /   بةةةةي  انصةةةةهار أي مةةةة  الفيت سةةةةيتر  ت التةةةةي تتةةةةرا
 ير . أية إضافة م  الدا   الحي انية إلى الدا   النباتية  كشفيمك    لذا

أ  انالةةةةةك صةةةةةع بة كبيةةةةةرة تصةةةةةا إلةةةةةى عةةةةةدا اإلمكانيةةةةةة إذا كانةةةةةت اإلضةةةةةافة 
 .  ذلك لتن   السيتر  ت النباتية  معك سة

ض الدانيةةةة فةةةةي حالتهةةةا الحةةةةرة أ  المتحةةةدة مةةةة  األحمةةةةا الكحةةةة  ت  ت جةةةد
 لكنها   ت جد بكميات تُةذكر . الزي ت البحرية  فيالدانية كالشم   بكميات 

 .  النباتيةفي دا   الحي انات أ  الزي ت 
 : المل نة   الم ادالصب ات  - 4

       لمعظةةةةةا الزيةةةةة ت إلةةةةةى  جةةةةة د صةةةةةب ات كار تينيةةةةةة األحمةةةةةراللةةةةة    يرجةةةةة 
(Carotin )لج سةيب ابينما يرج  الل   األصفر إلى  جة د صةب ات ا     ( 

Gossypol  )  زيةت   الل   األخضر كما فةي,  خاصة في زيت بذرة الصا
 (  Chlorophyll) الص يا نتيجة  ج د الكل ر فيا   ف االزيت   
 عنةةةدفإنةةةه   لةةةذا, الصةةةب ات أثنةةةاء عمليةةةات التكريةةةر المختلفةةةة  اةةةذه  تةةةزاا

بهةةةةةذه عمليةةةةةة إزالةةةةةة األحمةةةةةاض الحةةةةةرة بةةةةةالصل ي يكةةةةة   السةةةةة ة سةةةةةت ك  نيةةةةةا  
منهةةا بعةةد عمليةةةة التعةةديا اةةذه ُيعلةة  علةةى سةةال ترابةةةة  تبصةةىالصةةب ات  مةةا 

 افثار الباقية م  , عملية التبييض للزيت  إجراءالترشيل  الفحا النشيا عند 
 ذلةةةةك أل  اةةةةذه  عليةةةةهعمليةةةةة إزالةةةةة الراةحةةةةة باةةةةذه الصةةةةب ات تُةةةةزاا بعةةةةد ذلةةةةك 

الراةحةة  إزالةةيتا عنداا الصب ات  ير ثابتة عند درجات الحرارة العالية التي 
 . م  الزي ت 

 :  الم اد الدسمةتؤثر في اعا  راةحة  التيالم اد  - 5
الةةةةةةةر اةل  يةةةةةةةر المصب لةةةةةةةة فةةةةةةةي المةةةةةةة اد الدسةةةةةةةمة إلةةةةةةةى المركبةةةةةةةات  ُتعةةةةةةةزى

اةةةةذه المركبةةةةات . أ  التةةةةربنتي   المركبةةةةات الكيت نيةةةةة  العاليةةةةةالهيدر كرب نيةةةةة 
جرفهةةةا مةةة  بتخلا منهةةا نهاةيةةةا   لةةةذا يمكةةة  الةةة التاةةايرتمتةةاز بك نهةةةا سةةةريعة 
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 250 درجةةة حةةرارة زةبةة  ( سةةا  30)  مةةنخفضالزيةةت بالبخةةار تحةةت ضةة ا 
 .  ا

 : ألكسدة الم اد الدسمة   المانعةالم اد  - 0
ضةةةيلة جةةدا  فةةي بعةةض المةة اد الدسةةمة الابيعيةةة تسةةبة  بنسةةةمةة اد  ت جةةد

(  Tocopherols ) الت كةةةةةةةة فير  ت ُتعتبةةةةةةةر .  تثبةةةةةةةيا عمليةةةةةةةات األكسةةةةةةةةدة
 المانعةةمة  أاةا المجم عةات ( دلتةا  -جامةا  -بيتةا  -ألفةا ) األربة   بأن اعهةا

 . لألكسدة المنتشرة في الابيعة 
متاايرة   ير مانعات األكسدة الابيعية م اد لها  ز  جزيةي كبير  اي  

  ألنها تبصى خةذا معاملةة الزيةت بالبخةار المحمةض عنةد إزالةة الراةحةة  لةذا 
فةةةي ت كةةة فير  ت الزيةةة ت النباتيةةةة ال ذاةيةةةة خةةةذا عمليةةةات ي جةةةد فصةةةد ُيةةةذكر 

تكريراا بالصل ي أ  إزالة الراةحةة منهةا أ  خةذا عمليةات الهدرجةة  أ تبييضها 
 . 

 :  الفيتامينات - 6
مصةةدر الفيتامينةةات الصابلةةة للةةذ با  فةةي الةةدا  مثةةا  المةة اد الدسةةمة ُتعتبةةر
الةةدا   الحي انيةةة  فةةي ( A )ي جةةد الفيتةةامي  ( . A - D - E )فيتةةامي  
 )        تتةةرا   بةةي  كميةةاتعلةةى  التةةي تحتةة ي زيةة ت كبةةد األسةةماك  خاصةةة

 . في ال راا (   A) حدة م  فيتامي  (  300.000 -100.000
(  ا120 )تتحلةةا عنةةد درجةةة حةةرارة أعلةةى مةة   الفيتامينةةاتُ جةةد أ    قةةد

  التبيةةيض ي  لةةذلك فةةإ  الزيةة ت التةةي تجةةري عليهةةا عمليةةات المعالجةةة بةةالصل
زالة الراةحة فصيرة في الفيتامينات   .  ا 

 :  المعاد  - 8
 خاصةةةة المكةةةررة علةةةى آثةةةار مةةة  الف سةةةف ر نتيجةةةة ل جةةة د  الزيةةة ت تحتةةة ي

آثار م  الصة دي ا نتيجةة ل جة د آثةار مة   علىآثار م  الف سفاتيدات كذلك 
كةةذلك فةةإ  الزيةة ت .  التكريةةرالصةةاب   الصةة دي مي المتخلةةف عةة  عمليةةات 

 .ك سيا في ادرجتها  المستعمالمهدرجة تحت ي على آثار م  النيكا ا
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 ( : Albumins) األلب مينات - 9
بكميةةةةات ضةةةةةيلة فةةةةي كثيةةةةر مةةةة  الزيةةةة ت التةةةةي تتخثةةةةر  األلب مينةةةةات ت جةةةةد

Coagulate   عنةةةد تسةةةخي  الزيةةة ت  لهةةةذا السةةةبة فإننةةةا نسةةةخ  زيةةةت الخةةةر
فةةإ  اةةذه األلب مينةةات   منةةه ثةةا فصةةلها بالترشةةيل  لةةذلك  البر تينةةاتلتخثيةةر 

المكةةررة  ترتفةة  نسةةبتها فةةي الزيةة ت الناتجةةة عةة   التجاريةةةت جةةد فةةي الزيةة ت 
التحلةةةةا المةةةةاةي الةةةةذي حةةةةدث للبةةةةذ ر أ   إلةةةةىمةةةة اد تالفةةةةة  سةةةةبة ذلةةةةك يعةةةة د 

 . األنسجة الحي انية 
 

 

 للمواد الدسمةالخواص الفيزيائية 
فعةةةة  . ة عظمةةةةى أاميةةةةة بال ةةةةة  فاةةةةةد للمةةةة اد الدسةةةةمة الفيزياةيةةةةة للصةةةةفات

كةةة   الزيةةةت أ  الةةةدا  ذ  سلسةةةلة كرب نيةةةة ا يلةةةة أ   معرفةةةةاريصهةةةا يمكةةة  
الدسةةمة ك نهةةا دانةةا  أ  زيتةةا  أي ذ   المةةادةقصةةيرة  عةة  اريصهةةا يمكةة  معرفةةة 

 .سلسلة كرب نية مشبعة أا  ير مشبعة 
 : الخواص أو الصفات الفيزيائية  أه ولعل 

 ( : Viscosity )اللز جة  - 1
أاميةةةةةة حيةةةةةث أنهةةةةةا تعبةةةةةر عةةةةة  مةةةةةدى صةةةةةذحية الزيةةةةةت  لزيةةةةة تا للز جةةةةةة

البتةةةر ا اف  اةةي المسةةتعملة فةةةي  منتجةةات سةةتعماله فةةي التزييةةةت  ر ةةا أ  
إ َّ أ  . ا يلةة  كرب نيةةالتزييت  اةي مركبةات كرب ايدر جينيةة ذات سذسةا 

التزييةت  عملياتبعض الزي ت ال ذاةية  زالت تحتا مكانا  مرم قا  في بعض 
جةةةد أ  اللز جةةةة إلةةةى حةةةد  مةةةا تتناسةةةة عكسةةةيا  مةةة  درجةةةة عةةةدا تشةةةب   قةةةد  ُ . 

 لةذا . فكلما زادت درجة عدا تشب  الزيت كلما قلت اللز جة  بةالعك   الزيت
 . تزداد قليذ  بإجراء عملية الهدرجة  الزي تفإ  لز جة 

التةةةي تحتةةة ي علةةةى أحمةةةاض دانيةةةة صةةة يرة الةةة ز   الزيةةة تُ جةةةد أ   كمةةةا
ذات األحمةةةةاض الدانيةةةةة  الزيةةةة تهةةةةا أقةةةةا مةةةة  لز جةةةةة الجزيةةةةةي تكةةةة   لز جت
 . العالية ال ز  الجزيةي 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 666 

 

 ( : Specific gravity  ) الن عيال ز    - 2
 )      ال ز  الن عي للم اد الدسمة يك   داةما  أقةا مة   أ المذحظ  م 

 قةد ُ جةد أ  الة ز  . لة  ضةعت فيةه  المةاء لذلك فهي تاف  على سال (  1
 :  الدا   يتأثر بعاملي  اما الن عي للزي ت 

تةزداد الكثافةة بازديةاد درجةةة .  An saturationدرجةة عةدا التشةب    -آ 
 الهيدر كسيا في األحماض الدانية   مجم عاتعدا التشب   كذلك ب ج د  

 .حيث تصا الكثافة بازدياد ال ز  الجزيةي .  الجزيةيال ز   - ة
  .(  ا 20) رجة عند د للزي ت عادة ُيحسة ال ز  الن عي  
00 )ال ز  الن عي لها عند الدرجة  فيحسةالدا    أما

ا  . ) 
أ  نشير إلى أ  ال ز  الن عي في المة اد الدسةمة ليسةت لةه قيمةة  لنا   بد

 ذلك أل  ا ختذفات في ال ز  النة عي بةي  المة اد  األ ذيةكبيرة عند محلا 
 .  كبيرةالدسمة المختلفة ليست 

 :  Surface tension  الساحيتر الت   - 3      
النصيةةة بأنهةةا منخفضةةة التةة تر السةةاحي بالنسةةبة إلةةى  الجليسةةيريدات تمتةةاز

فةةةي الزيةة ت  لةةةذا فإنهةةا   تميةةةا إلةةى ا لتصةةةا   الجليسةةريديةالمك نةةات  يةةةر 
 لةذا تسةتعما اةذه .  يةر الجليسةريدية  المك ناتبأسال ا دمصاا كدرجة 

حيةةث تصةة ا المةةادة المبيضةةة   الةةدا   ت الخاصةةية فةةي التبيةةيض العةةادي للزيةة
للزيةةةةت أ   ادمصاصةةةةهابادمصةةةةاا المك نةةةةات  يةةةةر الجليسةةةةريدية أكثةةةةر مةةةة  

الةةةةةدا   بةةةةةذلك تخلصةةةةةه مةةةةة  بعةةةةةض مك ناتةةةةةه  يةةةةةر الجليسةةةةةريدية  خاصةةةةةةة 
 قةد  جةةد أ  التة تر السةةاحي يةزداد بازديةةاد الة ز  الجزيةةةي . منهةةا  الصةب ات
يتناسةةةة عكسةةةيا  مةةة  درجةةةة  كمةةةا  جةةةد أ  التةةة تر السةةةاحي الةةةدا للزيةةةت أ  
 .الحرارة 

 ( :  Melting point ) ا نصهاردرجة  - 4       
جليسةريدات مختلفةة  مزي الم ج دة في الابيعة عبارة ع   الدا  أ   بما

لةةةي  لهةةةا نصاةةةة انصةةةهار محةةةددة بةةةا اةةةي تنصةةةهر  بةةةأ عديةةةدة فلةةةذلك تمتةةةاز 
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ا ا صةاذ  فةي  ال اقة  أ  اةذ الحةرارةبالتدري  في ناا  متس  مة  درجةات 
عنةةداا حةةد ث انصةةةهار  يبةةدأحالةةة الةةدا   معنةةاه تحديةةد درجةةة الحةةةرارة التةةي 

 كلمةةا . تحةةدث عنةداا درجةة مةة  الاةرا ة  حيةث partial melting جزةةي 
 كانةةةت أكثةةةر تشةةةبعا  كلمةةةا  عاليةةةةكانةةةت األ زا  الجزيةيةةةة لألحمةةةاض الدانيةةةة 

 قةةد . الفعلةةي  صةةهارا نقربةةت نصاةةة الاةةرا ة انةةا مةة  التحديةةد  قاربةةت نصاةةة 
 الحةةامض جةةد أ  درجةةة انصةةهار المةة اد الدسةةمة تةةزداد بازديةةاد اةة ا سلسةةلة 
 . الداني المك نة للزيت أ  الدا   تصا كلما زادت درجة عدا التشب  

 :  Solubility  يةالذ بان - 5    
تةةةذ ة فةةةي المةةةاء  لكنهةةةا تةةةذ ة فةةةي  المةةة اد الدسةةةمة   أ المذحةةةظ  مةةة 

تيةةةر   العةةةادي اإلتيةةةر ية مثةةةا بعةةةض المةةةذيبات العضةةة البتةةةر ا  رابةةة  كلةةة ر  ا 
فةي الكحة ا البةارد بينمةا  الةذ با  اةي شةحيحة . الكرب    البنزي   األسةيت   
عنةدما ُيةراد  كمةذية لةذا ُيسةتخدا الكحة ا عةادة . تذ ة فةي الكحة ا السةاخ  

الدانيةةةةةة  األحمةةةةةاضُ جةةةةةد أ    قةةةةةد. تحضةةةةةير الةةةةةدا   فةةةةةي الحالةةةةةة البل ريةةةةةة 
تلةةةف فةةةي درجةةةة ذ بانيتهةةةا عةة  األحمةةةاض  يةةةر المشةةةبعة  تصةةةا المشةةبعة تخ

ب اسةةاة التبلةة ر  زاة إلةةى درجةةة تسةةمل بفصةةلها فصةةذ  كةةامذ  عةة  المةة الفةةر  
 ُيسةةةتفاد مةةة  خاصةةةية ذ بةةةا  المةةة اد . مةةة  األسةةةيت    محاليلهةةةاالجزةةةةي مةةة  

السةةالفة الةةذكر  سةةتخراج المةة اد الدسةةمة مةة   العضةة يةالدسةةمة فةةي المةةذيبات 
سُي ضةةل ذلةةك فةةي عمليةةة ) أ  الةةدا   الزيةةتاأل ليةةة الفصيةةرة بنسةةبة مصةةادراا 

المعصةةةة ر ب اسةةةةاة المةةةةذيبات  الزيةةةة تاسةةةةتخذا زيةةةةت الجفةةةةت مةةةة  كسةةةةبة 
الزية ت إذا ُرجةت مة  المةاء فإنهةا تتفكةك إلةى  أ المذحةظ   م ( . العض ية 

.  مســـتحلبباسةةا  ُتعةةرف  المةةةاءحبيبةةات دقيصةةة تبصةةى علةةةى حالةةة معلصةةة فةةي 
بتةرك الخلةيا  السةاةلةستحلة إلى ص رته األ لية م  الم اد الدسمة  يع د الم

فةةةةةي    للمسةةةةةتحلبات أاميةةةةةة كبةةةةةرى فةةةةةي الصةةةةةناعة . اادةةةةةةا  فتةةةةةرة مةةةةة  الةةةةةزم  
 .العمليات الحي ية الخاصة لهضا الم اد الدسمة في الجهاز الهضمي 

 : ( قرينة ا نكسار ) الل نية  الض ةية الصفات - 0     
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  optical and color properties  
قرينةةةةة ا نكسةةةةةار الضةةةة ةي مةةةة  ا ختبةةةةةارات الهامةةةةة السةةةةريعة فةةةةةي   عتبةةةةرت

درجةةةةة  مذحظةةةةة كةةةةذلك . ال يةةةةر معر فةةةة المصةةةةدر  مةةةة اد الدسةةةةمةال تصةةةنيف
 :  قد ُ جد أنه .  الهدرجة التي تتا ب اساة الع اما المساعدة

 ا نكسةةةار الضةةةة ةي بزيةةةادة اةةةة ا السذسةةةا الكرب نيةةةةةقرينةةةةة زداد تةةة - آ  
 . المك    الدانيللحمض 
ا نكسةةةار الضةةة ةي بزيةةةادة عةةةدد الةةةر ابا المزد جةةةة فةةةي قرينةةةة زداد تةةة - ة

 . الكرب نية السذسا 
األحماض الدانية عديمة الل    لك  الةدا    الزية ت  أ المعر ف   م 

. خاصةةة فةةي امتصةةاا الضةة ء  صةةفاتالابيعيةةة تحتةة ي علةةى صةةب ات لهةةا 
 كانةةت ألةة ا  .  التجاريةةةهمةةا  فةةي المعةةامذت  ُيعتبةةر لةة   الةةدا    الزيةة ت م

الزجاج األحمر   مثاالزي ت تُةصار  بالعي  المجردة م  استخداا أل ا  قياسية 
اف  فصةةد بةةدأ  أمةةا lovibondاألصةةفر    األزر  الخةةاا بجهةةاز الل فيب نةةد 

 اللةةةة   لتصةةةةدير Spectrophotometerاسةةةةتخداا جهةةةةاز السةةةةبكتر ف ت ميتر  
 . يات التكرير  التبييض التجارية ك سيلة بالتعاما التجاري  التحكا في عمل

 الخواص الكيميائية لألحماض الدسمة
أنةةة ا  مةةة  تفةةةاعذت األحمةةةاض الدسةةةمة تبعةةةا  للم قةةة   ثةةةذثتمييةةةز  يمكةةة 

 :الذي يحدث فيه التفاعا 
 .   الكرب كسيليةتفاعذت تحدث في المجم عة  - 1 
 لجةةةةةزيءيلةةةةةي  النشةةةةةاة تفةةةةةاعذت تحةةةةةدث عنةةةةةد مجم عةةةةةة الميت - 2 

 . الحمض الدسا 
 األحمةةةاضتفةةاعذت تحةةدث عنةةد الراباةةة األ ليفينيةةة فةةي  - 3

 .  المتجا رتي ال ير مشبعة  مجم عتي الميتيلي   
 : كما يلي  عليهافمن أجل حمض األولئيك مثاًل فإن هذه المواضع ُيدل 

 
CH3  ( CH2  )7   -  CH = CH     - (CH2) 6    -  CH2        -  COOH    
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    مجم عة  
 الكرب كسيا 

 جم عةم  ا
 الميتيلي   
 المجا رة 
 لمجم عة 
 الكارب كسيا 

 التركية  
 الهيدر كرب ني  
  ير المتفاعا  

 لراباةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 األ ليفينيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عتي 
الميتيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  
للراباةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 األ لفينية

 التركية
 الهيدر كرب ني 
  ير المتفاعا 

الةةةةدا   أاميةةةةة بال ةةةةة فعةةةة  اريصهةةةةا يمكةةةة  للزيةةةة ت    الكيمياةيةةةةة للخةةةة اا     
النافعةةة كالجليسةةري   الصةةاب    األحمةةاض  المشةةتصاتالحصةة ا علةةى بعةةض 

مةة  تحلةةا  تأكسةةد  تلةةف بسةةبة  هةةافييحةةدث  كمةةا يمكةة  تذفةةي مةةا. الدانيةةة 
  لعا أاا الخ اا الكيمياةية   اله اءأكسجي  بي  التخزي   التفاعا بينها   

 ( : Hydrolysis) الماةيالتحلا  -آ
اإلسةةتيرات فةةي تفاعلهةةا فتتحلةةا ماةيةةا  تحةةت الظةةر ف  الدسةةمةالمةة اد  تشةةبه

  جليسري   يصا التفاعا إلى نصاة ا تزا   دانيةالمناسبة لتنت  أحماضا  
R COO CH CH OH

R COO CH H O RCOOH C H OH

R COO CH CH OH

C

Ca O

  

     

  

2 2

2
160

2 2

3
|

| |

|o 

 سةةحة  ,ال سةةاةا التفاعةةا العكسةةي لجهةةة اليمةةي  ب اسةةاة  إسةةرا   يمكةة 
 كمةا. التفاعةا بمةاء جديةد  مةزي إمةداد  م  المحل ا الماةي ال ني بالجليسري 

بإضةةةافة بعةةةض الصل يةةةات التةةةي تكةةة أل  صةةةاب نا  مةةة  األحمةةةاض  إسةةةراعهيمكةةة  
 . قد ذكرنا ذلك سابصا  .بعض األحماض  بإضافةالدانية المتحررة   أ  

 :  Soapunificationالتصبن  - ب
علةةةةةى أمةةةةةذ  األحمةةةةةاض الدسةةةةةمة  مةةةةة  أشةةةةةهراا  الصةةةةةاب   اسةةةةةا يالةةةةة 
المةةة اد الدسةةةمة مةةة  محلةةة ا   لةةةي ا  الب تاسةةةي ا التةةةي تتشةةةكا عنةةةد الصةةة دي

 :ايدر كسيد الص دي ا أ  الب تاسي ا  ينفرد الجليسري  
الصةةةاب   عنةةةد  لةةةي األحمةةةاض الدانيةةةة المنفةةةردة مةةة   تشةةةكايمكةةة   كمةةةا
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 .محل ا الصل ي  ينفرد الماء 
 : فوائد كثيرة منها  التصبن ولهذا

 ( .  الصاب  أكثر مناف    ما) الصاب    إنتاج:  أ     
مةة  الةةدا    معةةي مةة  معرفةةة  ز  الصلةة ي المتفاعةةا مةة   ز  :  ثانيةةا   

 أ  الزي الدا ال ز  الجزيةي لهذا  مت سا أ  الزيت يمك  معرفة 
 Olive oil  زيت الزيتونـ  6

الزيتة   اإلنسةا  منةذ فجةر التةاريخ    تةزاا حتةى اف   شجرةعاصرت  لصد
نمةةا أ ا مةةا عرفهةةا  ُيعةةرفهةةا    تمةةده بزيتهةةا  زيت ن بالضةةبا متةةى  جةةدت    ا 

البحةةر المت سةةا  اةةي  شةة اا اإلنسةةا  فةةي  ةةرة آسةةيا  جنةة ة أ ر بةةا علةةى 
 . اف  منتشرة في بصا  كثيرة م  العالا 

أنةة ا  كثيةةرة جةةدا  تنةة ف علةةى األربعةةي  صةةنفا  تختلةةف عةة   الزيتةة    لثمةةرة
الزيةةت  فةةي بعةةض الخةة اا  أ  بةةالل   أ  بكميةةة بةةالاعابعضةةها بةةالحجا أ  

 . الكيمياةية 
 . مت سا التركية الكيمياةي في ثمار الزيت    التالي الجد ا  يبي 

 %  المة ية النسبة  المك نات

 50  ماء

 22  زيت

 2  بر تي 

 19  كرب ايدرات

 5 خاا  سيلل ز

 2 رماد

 

ار م  الزيت الم ج د في الثمة%  98 - 90على  ةالثمر لة   يحت ي    
 بينما تحت ي البذرة على 

بإحةةةةةدى  زيةةةةت الزيتةةةة   علةةةةةىالحصةةةة ا  يةةةةتا  . مةةةة  الزيةةةةت فصةةةةةا %  2-4
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 : الاريصتي  افتيتي  
 .بالمذيبات  با ستخذا - ة        .  بالعصر - آ
الاريصةةةةةة الثانيةةةةةة اةةةةةي مكملةةةةةة للاريصةةةةةة األ لةةةةةى حيةةةةةث  أ الصةةةةة ا   يمكةةةةة 

كسبة الناتجة بعةد العصةر في ال الزيتب اساتها يتا استخذا ما يتبصى م  
. 

قطفـ  وحتـى  مرحلـةويمكن استعراض عملية الحصول على الزيت مـن  
 : تكريره على النحو التالي 

 :  الثمارقاف  - آ
المعدة  سةتخراج الزيةت منهةا عنةدما يرتفة  تركيةز الزيةت  الثمارقاف  يتا

ي أامهةةا الظةةر ف الج يةةة  ال سةةاةا المتبعةةة فةة ع امةةافيهةةا  يحةةدد ذلةةك عةةدة 
تفةرش األرض   الثمار أ  يكة   قافهةا باليةد  جم في   يفضا. جم  الثمار 

الشةجرة بصمةاش خةاا كةي   تجةر  الثمةرة أل  ذلةك يسةبة إنتةاج زيةت  تحت
  بعةةةد. ممةةةا يصلةةةا مةةة  سةةةعر الزيةةةت النةةةات   رتبتةةةه  مرتفعةةةةحةةةرة  ذ  أحمةةةاض

هةا أل  نصلأ  بذسةتيكية يفضا  ضعها  نصلها في أ عية خشبية  الثمارقاف 
كمةا ُيفضةا أ    ُتخةز  الثمةار .  تجريحهةافي أكيا  م  الخيش يؤدي إلةى 

عصةةةةراا أل  ذلةةةةك أيضةةةةا  يرفةةةة  مةةةة  نسةةةةبة   قبةةةةالفتةةةةرة ا يلةةةةة بعةةةةد قافهةةةةا 
 . الحرة في الزيت النات   األحماض

 : للعصر  الثمارتحضير  - ة
 : العصر ُيستحس  إجراء العمليات التالية  عمليةإجراء  قبا

حسة حجمها  ج دتها  سةذمتها  عصةر كةا نة   علةى  ارالثمفرز  - 1
 . حدة 
قبةةةا العصةةةر  ذلةةةك إمةةةا بنصعهةةةا فةةةي أحةةة اض أ   جيةةةدا   سةةةا الثمةةةار  - 2

المةةةة اد ال ريبةةةةة  ال بةةةةار  مةةةة بةةةة  ت خاصةةةةة لل سةةةةيا  ذلةةةةك ب يةةةةة الةةةةتخلا 
 .  الش اةة الملتصصة بالثمار 

 :  الثمارعصر  - جة
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تكسةير   صةة تصة ا بهةر  الثمةار  سةلها إلةى اة احي  خا بعةدالثمةار  تنصا
بعةةد ذلةةك فةةي قاةة  مةة  الصمةةاش الخةةاا ثةةا  المهر سةةةالنةة اة  ت ضةةل الثمةةار 

 300 - 250تحت ضة ا يتةرا   بةي   عصراات ض  في مكب  ماةي  يتا 
أمسا ما تبصى م  اللة  الن اة فإنه .  بكرالزيت النات  زيت   ُيسمى 2سا/ كا 

الزيةةت  ُيعصةةر فةةي المكةةب   تخذااسةةُيبلةةا بالمةةاء السةةاخ  لتسةةهيا عمليةةة 
تكةةةرر اةةةذه   قةةةد 2سةةةا / كةةةا 400 - 300المةةةاةي تحةةةت ضةةة ا مرتفةةة  يبلةةةا 

العملية عدة مرات  في كا عمليةة ينةت  زيةت ذ  درجةة أعلةى مة  األحمةاض 
 . م  العملية التي قبلها  الحرة

أمةةا اف  فيةةتا اسةةتخراج الزيةةت مةة  الثمةةار المهر سةةة آليةةا  ب اسةةاة الصةة ى 
  .النابذة 
 : الزيت    تكريره  زيتتنصية  - د
عةة  عمليةةات العصةةر المختلفةةة يكةة   مخل اةةا  مةة  المةةاء  النةةات الزيةةت  إ 

لةةةه عمليةةةة تر يةةة  حيةةةث يافةةة  الزيةةةت  ىتجةةةر   لةةةذا.  أجةةةزاء مةةة  لةةةة الثمةةةرة 
ن عيةةة الزيةةت  زيةةادة  تحسةةي  يمكةة  . لألعلةةى  بةةذلك يمكةة  جمعةةه بسةةه لة 

لفصةةةةا (  النابةةةةذات )اةةةةاردة المركزيةةةةة باسةةةةتعماا األجهةةةةزة ال ةكفةةةةاءة المعصةةةةر 
الزيةةةةت عةةةة  المةةةةاء  الشةةةة اةة  بةةةةدأ اف  فةةةةي سةةةة ريا اسةةةةتعماا اةةةةذه النابةةةةذات 

بل نةةةه األصةةةفر المخضةةةر  راةحتةةةه  اعمةةةه  الزيتةةة  زيةةةت   يتميةةةز .  تةةةدريجيا  
الخاصي   ُيستهلك لألكا بد   تكرير أ  إزالة راةحة أ  أيةة معالجةات أخةرى 

 .  األخرىخذفا  للزي ت 
 : الزيتون  زيتمواصفات  
حسةةةة نسةةةبة إلةةةى ثةةةذث درجةةةات  للاعةةةااالزيتةةة   الصةةةالل  زيةةةتف صةةةنس ي

األخةةرى بانخفةةاض  زيةة تعةة  ال الزيتةة  زيةةت   يتميةةز . الحم ضةةة الحةةرة فيةةه
أيضةا  ببصاةةه سةاةذ    يتميةزرقمه الي دي  لذا ُيعتبر م  الزي ت  يةر الجف فةة 

 .في درجة الصفر المة ي 
 :بي  م اصفات زيت الزيت   الصياسية في س رية ي التالي الجد ا  
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 25C 01915 - 01918عند   الن عي ال ز 

 أعلى  كحد%  115 المتصبنة   ير الم اد

 197 - 188  التصب  رقا

 87 - 79  الي دي الرقا

  25C 114005 - 114035الدرجة  في ا نكسار قرينة

 :يتون عن عملية عصر ثمار الز  الناتجةالمخلفات ـ  6
 : م  المخلفات  ن عي اناك  
مةةةةزي  مةةةة  مةةةة اد ناعمةةةةة  المةةةةاء النةةةةات  عةةةة  ( معلصةةةةة  )سةةةةاةلة  -آ  

 . العصر  بعض الزيت 
تؤخةةةةذ إلةةةةى معامةةةةا خاصةةةةة بهةةةةا يةةةةتا فيهةةةةا (  الكسةةةةبة )صةةةةلبة  -ة  

 ُيةةدعى زيةةت الجفةةت أ  زيةةت  - المةةذيباتالزيةةت منهةةا ب اسةةاة   اسةةتخذا
 .  في الم رة العربي يت رة  أ  زيت الففي س رية العرج   
في صناعة صاب   ال ار  ذلك بعةد خلاةه بنسةبة مة   خداتيسالزيت  اذا

 . زيت ال ار 
في ج  م  الرا بة  اله اء يؤدي إلى زيادة األحمةاض  إ  تخزي  الكسبة

اةذه المخلفةات تنةت   أ   بمةا . لحةد ث تفاعةا األكسةدة الذاتيةة  نتيجةالحرة  
اإلمكةا   قةدر  تتا معالجتها  ا ستفادة منها مباشرة  يجة ألذا بكميات كبيرة 

. 
 رين أو زيت الفيتورةيزيت الجفت أو زيت البـ  6

 - 4بةي   الكسبة الناتجة ع  عمليات العصةر تحتة ي نسةبة تتةرا   مةا إ 
الكميةةةةة مةةةة  الزيةةةةت   يمكةةةة  اسةةةةتخراجها بزيةةةةادة  اةةةةذه.  مةةةة  الزيةةةةت%  12

اسةةةتخراجها  يةةةتا الةةةذ صةةةرالع اتعمليةةةالضةةة ا فةةةي المكةةةاب  المسةةةتخدمة فةةةي 
الهكسةةا  ة تيلةةي  إ تةةري كلةة رة اتيةةر بتةةر ا :   أامهةةا . ب اسةةاة المةةذيبات 

 . البنزي  الصناعي النات  في مصفاة البتر ا   ةالنظامي 
%  00 إلةىيحت ي نسبة عالية مة  األحمةاض الحةرة تصةا  النات الزيت   
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 محس بة كحمض أ لةيك 
 :شكا  ىعلي جد الزيت في الكسبة  حيث

 فصله  أجا   بد م  تذم  جيد م  : حر  زيت. 
 داخةا الجةدار الخلة ي  المةذية اذا يستلزا تسرة : مرتبا  زيت

 .للبذ ر   انتشار الزيت المنحا با تجاه المعاك  
 : الواجب توفرها في المذيبات المستخدمة  الشروط

 .الماء  ع  كثافة الماء   أ    يذ ة في مختلفةأ  تك   كثافته  - 1
 .عند استنشا  أبخرته  للعاملي أ    يك   ضار  - 2
 .للتبخير ص يرة  الكامنةأ  تك   حرارته  - 3
 .  يتفاعا م  الزيت أ  الكسبة  خامذ  المذية  يك  أ   - 4
 .بالحرارة  يتحلاأ  يك   ثابت    - 5
 .في الزيت  سامةأ    يبصى آثار  - 0
 . أخفض م  درجة  ليا  الزيت  ,مجاا درجة  ليا  ضي   - 7
 

 : المذيبات  فيطرق استخالص الزيت 
ا سةةتخذا   نةة   المةةذية   المةة اد  أجهةةزةالنظةةر عةة  ن عيةةة  ب ةةض

مة  بعضةها بعةدة  تشةتركفةإ  أكثةر اةر  ا سةتخذا , الخاا المستعملة 
,  المةةةذيةتكةةاثف , تصايةةر الميسةةةيلذ , عمليةةةة ا سةةتخذا : نصةةاا منهةةا 

 .  تصاير المذية م  كسبة ا ستخذا , الماء  فصا المذية  
 
 : كالتاليأجهزة االستخالص بحسب حركة اللب والمذيب  وتقس  

 تعما باريصة الترشل  أجهزةPercolation : 
 تعما باريصة الت اية  أجهزةImmersion : 
فإننةةةا نحصةةةا علةةةى الميسةةةيلذ  المسةةةتعملةالنظةةةر عةةة  الاريصةةةة  ب ةةةض

  .   تصايةةةةره  بتبخيةةةةرهالمةةةةذية عةةةة  الزيةةةةت بتركيةةةةز معةةةةي    يةةةةتا فصةةةةا 
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 يتالةةةاألمةةر الةةذي , نحصةةا أيضةةا  علةةى الكسةةبة الحا يةةة علةةى المةةذية 
 . تبخير المذية   استعادته ثانية 

 على دفعات  ا ستخذا : 
م  الار  المستخدمة للحص ا على  دفعاتا ستخذا على  يعتبر

 .زيت الجفت م  الكسبة بعد العصر 
 

 :ص أجهزة االستخال
 : ا ستخذايمك  تصسيا أجهزة   -
 : العماحسة نظاا  - 1

 . مستمرةة  ج.     ة نصف مستمرة  ة.    ة متصاعة  آ     
 :  الكسبة   المذيةحسة حركة  - 2
متصا  م ل  م   عماة ذات  ج.    ة متعاكسة  ة.    ة مباشرة  آ   

 .التحريك الميكانيكي 
     :          الراج حسة شكا  - 3
 .ة مستخلصات م  إمرار المذية مرة  احدة  آ   
 .مرة  م ة مستخلصات م  إرجا    تد ير المذية أكثر  ة   
 : إلىحسة الض ا  - 4
  .ة عاملة تحت الض ا المخلخا ة.  تحت الض ا  عاملةة   آ  
 .  ة عاملة تحت الض ا الج ي  ج  
 :حسة خ اا المادة الصلبة  - 5
 .الناعمة أ  الخشنة  حبيباتال مستخلصات إلى 

 :فيمك  تصنيف المستخلصات  التصميميةم  الناحية  أما
  : شكا الجهاز إلى حسة (1

 .ة على شكا حجيرات  ة      عم داس ة على شكا      
  :الجسا الناقا  حسة (2
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 . سلسلة د ارة  -ج . ذات مجارف  - ة.  حلز نية  - أ
 شريا ناقا  ذات  –اة . نية   فنجا  -د

 : ضعية جسا الجهاز إلى   حسة (3
  ماةا    - ج     عم دي   - ة     أفصي   - آ       

 :تتا في الجهاز إلى  التيالااب  الهيدر ليكي للعملية  حسة (4
 ابصة ثابتة - ةمتحركة          ابصة   - آ      

 : كما يلي  االستخالصعملية  وتلخص
سةةبة إلةةى درجةةة  اةةي عبةةارة عةة  تسةةخي  الك: الكسةةبة  تجفيةةفعمليةةة  - 1

المةاء  ذلةك مة  أجةا تسةهيا أكبر نسةبة مة   م عالية م  الحرارة لتخليصها 
 .عملية استخذا الزيت ب اساة المذية 

يةةتا انحةةذا الزيةةت فةةي  حيةةث.  جففةةةإلةةى الكسةةبة الم المةةذيةإضةةافة  - 2
 . المذية 

 . بأجهزة التصاير( مذية + زيت )  يسذم  الم المذيةتبخير  - 3
عادة استخدامه  المذية تكثيف - 4  .  ا 
 . ش اةة الإلى أح اض تر ي  ب ية فصا  الزيتيؤخذ  - 5
 . نصله إلى أماك  استخدامه  الزيتتخزي   - 0

 : االستخالص  عمليةمن  ينتج
  :  الجفتزيت  -1

ضةةة العاليةةة  السةةبة فةةي ذلةةك بصةةاء الكسةةبة  تكدسةةها  اةةي رابةةة   ذ  الحم
راج الزيت منها   كما يحت ي را بة تصةا استخ قبا عملية مصن في فناء ال

ُيسةةةتخدا فةةةي . ذ  لةةة   أخضةةةر  ةةةام   اةةةذاالجفةةةت  زيةةةت  % .  1.5 إلةةةى 
بعةد خلاةه (  أخضةرذ  لة    )س رية في صناعة نة   خةاا مة  الصةاب   

كمةةا تشةةتهر . بنسةةة معينةةة مةة  زيةةت ال ةةار  للصةةاب   النةةات  راةحةةة خاصةةة 
 .  س رية  حلة  الن   م  الصاب   مناصة كسة في شماا بهذا

لةةه التركيةةة التةةالي فةةي نهايةةة م سةةا  الصةة ا أ  زيةةت الجفةةت يمكةة   أخيةةرا  
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 : ا ستخذا 
 % .  37ح الي ( ثذثي الجليسريدات )  زيت  - 1
      %  00حة الي ( بالمتيةك , أ لةيك   ستياريك ) حرة  أحماض  - 2

 % . 2را بة ح الي  - 3 
 . % 1أجراا  – 4   

 

 

 :  المستخلصةبة الكس - 6   
%  1 - 0.5التةةةي تةةةا اسةةةتخذا الزيةةةت منهةةةا حةةة الي  الكسةةةبةفةةةي  يبصةةةى

 : ستفاد منها في ي  التي زيت
 . الذزمة في  حدة ا ستخذا  البخارية ت ليد الااقة - 1 
في المةداج   الحراريةيمك  استخدامها في الحر  لت ليد الااقة  - 2 

 .  المنازا   يراا 
 . الفعاافي صناعة ن   م  الفحا  يمك  استخدامها - 4

 
 من تفل الزيتون استخالص زيت الجفتالتالي يبين مراحل الصندوقي  المخططو     
 
 
 

 

 المذيب خزان

 مبرد

 ومكثف

 

 مخزن

 الكسبة

من أجهزة  عدد

من  عدد االستخالص

 المبخرات

 زيت

 +

 مذيب

مستخلصة إلى وحدة حرق  كسبة

 لطاقةالتوليد 

 أحواض زيت

 ترويق
 خزان

زيت 

 جفت

 (مواد صلبة )  شوائب

 مسترجع مذيب

 تجفيف
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 ـ األسترة 6
 : أهمية األسترة 

نتجةات عمليةة األسةترة   نظةرا  لكثةرة الالةة علةى م ا سةتيرات أاميةتتزايد 
مبةادئ عمليةةات األسةترة التةي ُ جةةدت  اةي مسةةاةا مة  المعرفةةة  تأكيةةد لصةد تةا 

التفصةةةيذت المتعلصةةةة بتابيصاتهةةةا تختلةةةف مةةة   قةةةت  لكةةة العامةةةة   تت يةةةر   
 . فخر  م   حدة ألخرى 

معةةةي  فةةةالخبير المةةةةاار  إسةةةتر   ت جةةةد اريصةةةة مالصةةةة مفضةةةلة لصةةةناعة 
تةةا  لصةةد . لعمليةةة إنتةةاج اإلسةةتير السةةهلة  ا قتصةةادية يمكةة  أ  يصةةرر الاريصةةة

التصني  م  أجا العديد مة  اإلسةتيرات  لكة  اةذه العمليةات  عمليات صف 
 . تابي  المبادئ األساسية  كيفيةكانت تشير كأمثلة على 

. الكيمياء العض ية  الفيزياةيةة  فياألسترة بشكا م س   علميةدرست  لصد
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ذت الهامةةة فةي الكيميةاء العضةة ية التحضةيرية  أحةةد  األسةترة اةي أحةةد التفةاع
 . قان   فعا الكتلة  تابيصاتأفضا األمثلة ع  

أنةةةه المركةةةة الةةةذي يتشةةةكا مةةة  اسةةةتبداا جةةةذر عضةةة ي  اإلسةةةتير  ُيعةةةرف
 حصةةةةلتمةةةةا  فةةةةإذا. العضةةةة ي  الحمةةةةضع ضةةةةا  عةةةة  أيةةةة   الهيةةةةدر جي  فةةةةي 

فإنةه يتكةة   ب اساة كحة ا مةا كاإليتةان ا   الخااألسترة لحمض ما كحمض 
 . تفاعا األسترة اذا ا  تفاعا عك سي أي مت از  .   الماء ستيراإل

OH

\

OH+HOC-COCHغOHCHCH+C-CH

//

2523233

O

CH
3
CO

 
- OC

2
H

5 
+
 
H

2
O 

الماء م   سا التفاعةا ب يةة ت جيةه التفاعةا نحة  تكة ي   إزالةيجة  لذلك
 . ستير اإل

فةي تفاعةا  الداخلةة العلماء قياسات صةحيحة للتة از  بةي  المركبةات  ض 
مةاء ,  إسةتير  حمةض    كحة ا )أسترة  حدد ا نصاة الت از  بي  اذه الم اد 

علةةى  تعتمةةدأ  التفاعةةا عك سةةي  ا   درجةةة التفاعةةا  نتةةاة ال لصةةد أظهةةرت ( 
نسبة كمية كا م  الم اد الم ج دة في  سا التفاعا  اكةذا فصةد حةدد ا ثابةت 

 : بالعذقة التالية  الت از 
K

Ester water

Acid alcohol





 

فيهةةةةا بةةةةي  نسةةةةبة معةةةةدا األسةةةةترة  ثابةةةةت التةةةة از    ادراسةةةةة قةةةةارن  اأجةةةةر   
اختذفةةا  مداشةةا    ا جةةدف. المختلفةةة   الكحةة  تباسةةتخداا عةةدد مةة  األحمةةاض 
 الثذثيةةةة فةةةي كةةةا مةةة  المعةةةدا  الحةةةد   الثناةيةةةةمةةة  أجةةةا الكحةةة  ت األحاديةةةة 

لهةةا نفةة  المعةةدا البةةداةي  األ ليةةةلكحةة  ت ا نجةةد أ حيةةث , النهةةاةي لألسةةترة 
ذات سةرعات أقةا مة  األحاديةة فإنهةا  الثان يةة الكحة  تأمةا ,  تصريبا   النهاةي 

الثالثيةةةةة فإنهةةةةا تبةةةةي  أ   الكحةةةة  ت أمةةةةا .  لكنهةةةةا تختلةةةةف فيمةةةةا بينهةةةةا أيضةةةةا  
الكحة  ت تفصةد المةاء  اةذهاألسترة ضةيلة جدا   ذات معدا نهاةي قليا عنداا 
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 .در كرب نات  ير مشبعة بسه لة  تتح ا إلى اي
أنةةةه بزيةةةادة الةةة ز  الجزيةةةةي للحمةةةض يصةةةا معةةةدا التفاعةةةا فةةةي  كمةةةا  جةةةد ا

 اسةتعما على كا  فإنه إذا ما . النهاية بمعدا أعلى  إلىالبداية بينما يستمر 
يسةةةةاعد علةةةةى زيةةةةادة سةةةةرعة التفاعةةةةا  هفإنةةةةك سةةةةيا حمةةةةض الكبريةةةةت المركةةةةز 

ي ضةةةل آليةةةة تفاعةةةا  التةةةالي  التفاعةةةا .   الحصةةة ا علةةةى معةةةدا أسةةةترة عةةةالي
المةاء  ايدر كسةيداألسترة  أ  أي   الكارب ني ا في الحمض اة  الةذي يعاةي 

 : المتشكا  
O

R C OH HA  
||

  R C O H O A   
 

2
 

 R C O A  
 

 +    R OH RCOOR HA  

إ  سةرعة األسةترة تتضةاعف األخةرى فةالكيمياةيةة  كمعظا التفاعذت       
.  األسةةترةُيسةةتخدا التسةةخي  لزيةةادة سةةرعة تفاعةةا  لةةذا  الحةةرارة   درجةةةبارتفةةا  

علةةى كةةا حةةاا فةةي أ لةةة الحةةا ت فةةإ  التسةةخي  ل حةةده   يزيةةد مةة  سةةرعة 
إلةى المعةدا العملةي  خاصةة فةي حالةة الكحة  ت ذات درجةات  األسترةتفاعا 

اض ذات درجةةةات ال ليةةةا  المرتفعةةةة مةةة  األحمةةة كالجليسةةةير اال ليةةةا  العاليةةةة 
 إ س  أ  تحةةةةدث أ  تتةةةةأثر لألسةةةةترةيمكةةةة   ك حيةةةةث  ير ياأيضةةةةا  كحمةةةةض السةةةةت

  يؤثر علةى  انا ال سيا  , سيا بإضافة حمض ق ي كحمض الكبريت أ  
نما فصا يزيد م  معدا األسترة   . نصاة الت از  في التفاعا  ا 

ألكسةجي  الم جة د لخلةيا أسةترة   فةإ  ا(   HA)حمةض  أيإضةافة  عنةد
  الحمضس ف يعما كاألسا   يتعادا م  

أنةةةةه يمكةةةة  ألكسةةةةةجي  الكحةةةة ا أ  يعمةةةةا كأسةةةةا  أمةةةةةاا  ا نتبةةةةاه  يجةةةةة
يعي  األسةترة باإلضةافة إلةى أنةه يصة د  التفاعا بابيعة الحاا اذا . الحمض 

اةةذا علةةى جانةةة مةة  األاميةةة  المةةاءإلةةى نةةز  المةةاء مةة  الكحةة ا  تفاعةةا نةةز  
 . ت الثالثية بالنسبة للكح  
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 تكةةةة  يكةةة   الحمةةةةض قةةة ي بشةةةةكا  كةةةاف  عنةةةةدما معينةةةةحةةةةا ت   فةةةي      
األسةةترة  سةةااية بةةنف  ال قةةت كمةةا أ  سةةرعة التفاعةةا  البةةا  مةةا تةةزداد بالعمةةا 

 .الض ا الحرارة   م   زيادةتحت 

دخةةةاا   ذ   حمةةةض الخةةةا يعاةةةي حمةةةض كلةةة ر خةةةاحمةةةض ال فةةةي الكلةةة ر ا 
 . خاأكبر م  حمض ال الص ة

مةةرد د أقةةا بكثيةةر مةة  حمةةض كلةة ر المةةاء يصةةا  يعاةةيبريةةت الك حمةةض
ذا اعتبةر حمةةض الكبريةةت . إلةى النصةةف  ال ظيفةةة فةإ  حمةةض ايتيةةا  ثنةاةي ا 

فةةإ   أيضةةا  .  جةةدا  الكبريةةت  حمةةض ايتةةا  الكبريةةت اةةي مةة  ال سةةااء الص يةةة 
 عمليةا  . الف سةف ر لهةا م اصةفات جيةدة ك سةااء   حمةضحمض بيركل ريةك 

مةةةةة  ال سةةةةةااء المال بةةةةةة بسةةةةةبة معةةةةةدلها العةةةةةالي  ياةةةةة ةض السةةةةةلف ني  الحمةةةةة
العاليةةة  عملهةةا التخريبةةي الصليةةا   األحمةةاض قابليتهةةا للةةذ با  فةةي الكحةة  ت 

 اة  (  سةيا ت يتشةا )  سةلف نيكحمض ال أكثر شي عا   استعما   بارات ل ي  
  الجيدةمعصد نات  م  النفتالي   حمض الكبريت  يعتبر م  ال سااء 

 أمةذ  األحمةةاض الص يةةة . مثةا سةةلفات الب تاسةةي ا  مةةاضاألحأمةةذ   أمةا
   لكةة  أي فعاليةةة لهةةا ربحةةا  تكةة    ك سةةاةامةة  األسةة  الضةةعيفة فصةةد جربةةت 

الزنةةةك يعمةةةا   جةةة د كلةةة ر محاليلهةةةامسةةةندة إلةةةى  جةةة د أيةةة   الهيةةةدر جي  فةةةي 
 كبيةرة مة  كلة ر كميةكما أ  إضافة . على رف  التأثير ال سااي لألحماض 

الزنةةك  كلةة راعد فةةي فصةةا المةةاء علةةى شةةكا ابصةةة كمةةا قيةةا أ  الكالسةةي ا يسةة
بةةةراءات أ  امتيةةةازات اختةةةرا  مسةةةجلة تةةةدعسي .  الصصةةةدير اةةةي  سةةةاةا فعالةةةة 

صاب   األلمني ا   الك بالت   الرصةاا   الم نزية ا   الصصةدير    استخداا
ال سةةةةةااء التةةةةةي تتضةةةةةم  معةةةةةاد  مثةةةةةا الصصةةةةةدير . أسةةةةةترة  ك سةةةةةاةا الزنةةةةةك 

 جةةةةد أنهةةةةا .   الفضةةةةة    النحةةةةا  أخيةةةةرا   الرصةةةةاابيزمةةةة ت   المن نيةةةةز   ال
خةاا   أيضةا  أكاسةيد األلمنية ا  بشةكامناسبة لعلمية األسترة  الزنك مفضةا 

أحةةةد البحاثةةةة أ    جةةةد الرصةةةاا  الم نزيةةة ا قيةةةا بأنهةةةا  سةةةااء أسةةةترة  لصةةةد 
 .كمية قليلة م  البيريدي  يمك  أ  ت قف تفاعا األسترة 
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األحمةاض ك سةااء فةي بعةض  ألداءالنسةة المة يةة   يبي التالي  الجد ا
 :( تفاعا انصذة األسترة ) تفاعا األسترة العكسي 

 
 اإلماهة معدل

% 

Acid اإلماهة معدل 
% 

Acid 

2,87 Malonic  100 Hydrochloric 

0,496 Suecinic 89,3 Hydro Bromic 

2,30 Tartaric 91,5 Nitric 

1,31 Formic 54,7 Sulfuric 

0,345 Acetic 98,7 Ethylsulfuric 

4,3 chloroacetic 97,9 Ethane Sulfuric 

23,0 Dichloroacetic 99,0 Benzene Sulfuric 

63,2 Trichloroacetic 17,46 Oxalic 

    
 :المعدات المستعملة في األسترة والتكرير 

بعةةةد أ  استعرضةةةنا عمليةةةة األسةةةترة  تمكنةةةا مةةة  الت صةةةا إلةةةى الشةةةر ا 
 :لحد ث األسترة  بمرد د جيد  اي  المثلى

 (  .إزالة الرا بة منه ) تجفيف زيت الجفت المراد أسترته   -1

زيةةةةت ,  ليسةةةةري  ,  سةةةةيا ) تةةةةأمي  مةةةةزج جيةةةةد للمةةةة اد المتفاعلةةةةة   -2
 ( .الجفت 

 . إزالة الماء م   سا التفاعا  ا  أاا اذه الشر ا  -3

العما تحت ضة ا فرا ةي  ذلةك مة  أجةا تبخيةر المةاء المتشةكا   -4
 .في درجة حرارة منخفضة نسبيا  

 .اْ   140درجة حرارة عالية نسبيا  ح الي  -5

مةةز د بملةةف , اةة  جهةةاز أسةةا اني الشةةكا : ومفاعــل األســترة 
بخةةةةةاري للتسةةةةةخي    خةةةةةذا كهربةةةةةاةي  حةةةةة اجز لتةةةةةأمي  الخلةةةةةا الجيةةةةةد 
 مضخة تفريا لسحة الماء النات  ع  التفاعا  مصيا  لدرجة الحرارة 

 .  آخر للض ا الفرا ي
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 :فهي تتضم  األجهزة التالية  لوحدة التكرير أما بالنسبة
 م  أجا ترشيل ال سيا   Filter Pressمرشل ضا ا   -1
 .مفاعا تعادا   سيا يح ي خذا جيد  -2

 .    NaOHخزا  لمحل ا   -3

 .خزا  ماء ملحي + خزا  ماء   -4

  الم اد المستخدمة م  أجا ذلك اي مزي , مفاعا إزالة الل     -5

 .الفعاا  ترابة التبييض م  الفحا  

 م  أجا ترشيل الزيت  تخليصه  Filter Pressمرشل ضا ا   -0

 .م  الفحا الفعاا  ترابة الترشيل  

 .مبخر يعما تحت الفراغ م  أجا إزالة الراةحة   -7

 
 

 القس  العملي
 التجارب المخبرية –أواًل 

 : تقدير درجة الزيت الخا  والمكرر   –أواًل 
 :الزيت الخاا أ  المكرر األم ر الثذث التالية  يدخا في تصدير درجة

 : األحماض الدهنية الحرة -أ
تبةةةةي  نسةةةةبة األحمةةةةاض الدانيةةةةة المنفةةةةردة فةةةةي الزيةةةةت الخةةةةاا مصةةةةدار الفصةةةةد 
المت ق  خذا عملية التكريةر  يةنخفض عةادة سةعر الزيةت بمصةدار معةي  لكةا 

 .ها م  األحماض الدانية الحرة المتف  علي% (  1) زيادة قدراا 
 :  اللون –ة 

جرت العادة على اعتبار ل   الزيت أساسا  لتصدير قيمته أل  الزي ت ذات 
األل ا  الداكنةة تحتةاج إلةى تكةاليف إضةافية لتحسةي  ل نهةا  أل  اللة   الةداك  

 عنةةد تصةةدير سةةعر الزيةةت المكةةرر . يكةة   دلةةيذ  علةةى انخفةةاض جةة دة الزيةةت 
فيب ند  عادة يتف  على درجات األل ا  ت جد حد د لمصارنة األل ا  بجهاز الل  

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 666 

 

 .قبا أي تعاقد 
 :الرطوبة والمواد غير القابلة للتصبن  –ج 

عند تكرير الزي ت الخاا يدخا في ا عتبار كا م  الرا بة  الم اد  يةر 
الذاةبةةة  المةة اد  يةةر الصابلةةة للتصةةب   الشةة اةة األخةةرى ألنهةةا تسةةبة فصةةدا  فةةي 

 .الزي ت عند التكرير 
 

 :االختبارات الكيميائية للزيوت والدهون  – ثانياً 
 : قرينة التصبن –أ 

عــدد الميليغرامــات مــن مــاءات البوتاســيو  : تعةةرف قرينةةة التصةةب  بأنهةةا 
 . الضرورية لتصبين غرا  واحد من المادة الدسمة 

تعاةةةةي قرينةةةةة التصةةةةب  فكةةةةرة عةةةة  الةةةة ز  الجزيةةةةةي ال سةةةةاي للمةةةةادة      
 قرينةةةة . رب نيةةةة لألجةةةزاء الحمضةةةية الدسةةةمة الدسةةةمة  عةةة  اةةة ا السلسةةةلة الك

التصب  اي اامة في صناعة الصاب   م  أجا معرفة كمية الصل ي ال اجة 
 – 170استعماله للتصب   تترا   قرينة التصب  للم اد الدسمة الابيعيةة بةي  

200 . 
   : قرينة اليود –ة 

مة فةةةي تعتبةةةر قرينةةةة اليةةة د مةةة  الخةةة اا الهامةةةة بالنسةةةبة للزيةةة ت المسةةةتخد
صةةناعة الةةداانات حيةةث أ  تعيةةي  اةةذه الصرينةةة يحةةدد مةةدى قابليةةة أكسةةدة اةةذه 

حيةةةةث يعبةةةةر عةةةة  درجةةةةة عةةةةدا ( .أي تحديةةةةد درجةةةةة عةةةةدا اإلشةةةةبا  ) المةةةةادة 
اإلشةةبا  بمةةا يسةةمى بصرينةةة اليةة د  اةةي عةةدد ال رامةةات مةة  اليةة د المثبةةت علةةى 

يصتي  غ مةةة  المةةةادة المختبةةةرة  يجةةةري تعيةةةي  قرينةةةة اليةةة د بحسةةةة الاةةةر  100
 :التاليتي  
 . Hobl اريصة ا با    –  Wijs    .   2 اريصة فيك    - 1  

 : قرينة الحموضة  –ج  
لصةةةد ذكرنةةةا سةةةابصا  بةةةأ  المةةة اد الدسةةةمة تحتةةة ي علةةةى كميةةةات متفا تةةةة مةةةة  
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 مةةةةة  . األحمةةةةةاض الحةةةةةرة التةةةةةي تتزايةةةةةد أحيانةةةةةا  أثنةةةةةاء المعالجةةةةةة أ  التخةةةةةزي  
. بنسةةةبة الحم ضةةةة الحةةةرة الم جةةة دة فيهةةةا الابيعةةةي أ  تتةةةأثر المةةة اد الدسةةةمة 

علةى أنهةا عةدد  Acid Value   free يمك  تعريف قرينة الحم ضة الحةرة 
الميلي رامةةات مةة  الب تةةا  الكةةا ي الذزمةةة لتعةةديا الحم ضةةة الحةةرة الم جةة دة 

 نابةة  عةةادة الصةةان   التةةالي ( .  الزيةةت ) فةةي  ةةراا  احةةد مةة  المةةادة الدسةةمة 
 :الحرة  لحساة قرينة الحم ضة

                                    100 ( X – Y ) N                

×     5 6      =  mg / 1 gr of oil       _____             Acid Value    =           
 W                   1666    

 .عيارية محل ا الب تا  الكا ي  -  N: حيث أ   

            X -  الصل ي المستهلكة في معايرة عينة الزيت  كمية. 
 Y             -   مة  أجةا ) كميةة الصلة ي المسةتهلكة فةي معةايرة الكحة ا

 ( .تجربة الشااد 
          W –  ز  عينة الزيت . 

بتابي  اذا الصان    جةد أ  قرينةة الحم ضةة  فةي زيةت الجفةت المةدر      
 16.6: اي 
 :ة الحرة في زيت الجفت المدروز النسبة المئوية للحموض  –د 

باعتبار الحم ضة الحرة الم ج دة في زيت الجفت المدر   مصدرة 
 :كحمض أ ليةيك فصا 

C17H33 COOH + KOH            C17H33COOK + H2O 
282                 56                                                                                 

                                                         1000  ( X – Y ) N        

×  282   _________                Acid  %    =       Fatty Free 
  W × 100                                                   

الجفت المدر   بتابي  اذا الصان    جد أ  الحم ضة الحرة  في زيت 
                                  %  66.66: اي 

              
 :تحديد الظروف المثالية لألسترة   –ثالثاً  

بعد معايرة الحم ضة الحرة في زيت الجفت المدر    جد أ  نسبتها فيةه 
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, عاليةةةةة  اةةةةي سةةةةبة عةةةةدا إمكانيةةةةة اسةةةةتعماله  فةةةةي العديةةةةد مةةةة  الصةةةةناعات 
لةذلك ارتأينةا إجةراء عمليةة . ة خاا فةي صةناعة الصةاب   فصةا  استعماله كماد

أسةةترة لهةةذه األحمةةاض الحةةرة ب اسةةاة ال ليسةةري   ب جةة د  سةةيا أكسةةيد الزنةةك 
ZnO  ك نه م  ال ساةا الجيدة. 

عند الصياا بتجارة األسترة المال بة   بد م  تحديد كميات الم اد المثلى 
المثلةى األخةرى للتفاعةا  اةي علةى  الشةر ا , المستخدمة في تفاعا األسترة 

 :النح  التالي 
 .كمية ال ليسري  المثلى   – 1
 .كمية ال سيا المثلى   – 2
 .درجة الحرارة المناسبة إلعااء أعلى مرد د م  الجليسريد    – 3
 .مصدار الض ا المناسة إلعااء أعلى مرد د م  الجليسريد   – 4

 : قد ح ت التجربة األ لى 
 تصابةةةا %  03.45ت جفةةةت نسةةةبة الحم ضةةةة الحةةةرة فيةةةه غ زيةةة 50 –  1

 .  12.0قرينة الحم ضة 
 .غ  ليسري  نصي  تعادا الكمية المكافةة نظريا   3.45 –  2
 .غ أكسيد الزنك  0.1580=  سيا %  0.5 –  3

 250أمةةا عةة  الجهةةاز المخبةةري المسةةتعما فهةة  عبةةارة عةة  ح جلةةة سةةعة 
 :ملا ذات فتحتي  

 .م اد المتفاعلة إلدخاا ال: األ لى 
ت صةةةا إلةةةى مضةةةخة تفريةةةا مةةة  أجةةةا سةةةحة المةةةاء النةةةات  عةةة  : الثانيةةةة 
 محكمةةةة اإل ةةةذ  بسةةةدادة مةةة  الفلةةةي  تحةةة ي ثصبةةةا  إلدخةةةاا أنبةةة ة . التفاعةةةا 

التفريةا   يصةلها مة  مضةخة. شةعري إلةى سةال العينةة ليعمةا كصةماا أمةا  
بخةةار  يمةةأل بكل ريةةد الكالسةةي ا بهةةدف امتصةةاا Uأنبةة ة علةةى شةةكا حةةرف 

 الماء المسح ة م  الح جلة منعا  ل ص له لمضخة التفريا لتفادي إعاابها
 : مالحظات هامة 
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على نسبة م  الرا بة  يعند تحليا عينة الزيت المستعما  جد أنها تح  
فكةةةا    بةةةد مةةة  تسةةةخي  الزيةةةت تحةةةت الفةةةراغ قبةةةا إجةةةراء تفاعةةةا %  2تبلةةةا 

مةةدة   تصةةا عةة   سةةاعتي  األسةةترة مةة  أجةةا سةةحة اةةذه الرا بةةة مةة  الزيةةت ل
منعةا  لحصة ا تفةاعذت ثان يةة للزيةت  °ا 100في درجة حةرارة   تزيةد عة   

أل  الرا بةةة إذا مةةا  جةةدت تةةؤدي إلةةى تبلةةا العامةةا ال سةةيا  تثبةةيا عملةةه . 
 اذا ما يراد تفاديه أثناء العما . ال سااي م  حد ث ف را  للم اد المتفاعلة 

. 
 :  المرحلة األولى    

مرحلة األ لى م  العما المخبري ثبتنا كمية كا م  الزيت  ال سةيا في ال
  °ا 100 تةةةاس التسةةةخي  علةةةى حمةةةاا مةةةاةي حيةةةث لةةةا تتجةةةا ز درجةةةة الحةةةرارة , 

 استخدمنا مضخة تفريا ماةيةة عاديةة ألجةا سةحة المةاء النةات  مة  التفاعةا 
ميةةة كانةةت ك:  قمنةةا بةةإجراء تجةةربتي  , بةةد   مةة  مضةةخة التفريةةا الميكانيكيةةة 

ال ليسري  في التجربة األ لى  م افصة  تمامةا  للكميةة النظريةة الذزمةة للتفاعةا 
عة  الكميةة النظريةة %  10 في الثانية كانت كمية  ال ليسري  تزيد بنسةبة , 

 أجريت كا ساعة عملية معايرة لصرينةة الحم ضةة لمراقبةة .  الذزمة للتفاعا 
ر مرضية  اي على النحة  التةالي سير التفاعا  كانت نتاة  اذه المرحلة  ي

 : 
 

 قرينة الحموضة مدة التسخين
 1للتجربة 

 قرينة الحموضة
 6للتجربة 

 12.320 12.320 ساعة 1
 11.200 12.125 ساعة  2
 11.088 11.200 ساعة  3
 10.804 11.200 ساعة   4
 10.040 11.088 ساعة  5
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 10.528 10.090 ساعة  0
 10.304 10.472 ساعة  7
 10.080 10.300 ساعة  8
 16.666 16.666 ساعة  6

 
 :المرحلة الثانية 

اسةةتعيض عةة  مضةةخة التفريةةا الماةيةةة بمضةةخة تفريةةا آليةةة مةة           
 عةة  الحمةةاا المةةاةي بحمةةاا زيتةةي بحيةةث ارتفعةةت درجةةة , أجةةا تفريةةا أكبةةر 

 نتيجةةةةةة لهةةةةةذه التعةةةةةديذت ظهةةةةةرت النتةةةةةاة  بشةةةةةكلها ,  °ا 140الحةةةةةرارة إلةةةةةى 
بي مةة  تصةةدا سةةرعة التفاعةةا   بنةةاء علةةى اةةذه المعايةةات فةةي منالةة  اإليجةةا

سةةير التجةةارة  التةةي نحةةت بنتةةاة  التجةةارة العشةةرة التاليةةة المنحةةى الصةةحيل 
غ  كانةةةت قرينةةةة حم ضةةةته  50حيةةةث ثبتنةةةا كميةةةة زيةةةت الجفةةةت بةةةة .  السةةةليا 

 قمنا بت ير كميات كةا مة  %   03.45 التي تصابا حم ضة حرة    12.0
 .  ال سيا  ال ليسري 

بةةي  قرينةةة ,  فةةي نهايةةة جميةة  التجةةارة اةةذه قمنةةا بجد لةةة لكافةةة النتةةاة  
 الم ضحة فةي  , الحم ضة الحرة  زم  التفاعا  ,الحم ضة  زم  التفاعا 

 :الجد لي  التاليي  
 مةةة  مناقشةةةة نتةةةاة  التجةةةارة السةةةابصة نجةةةد بةةةأ  أفضةةةلها اةةةي نتةةةاة  التجربةةةة 

سةةةةةاعات  9خةةةةةذا  0.50 ضةةةةةة إلةةةةةى الثامنةةةةةة حيةةةةةث انخفضةةةةةت قرينةةةةةة الحم
زيةةةادة مةةة  ال ليسةةةري  عةةة  الكميةةةة النظريةةةة %  10 الكميةةةات المةةةأخ ذة اةةةي 

 سةةيا مةة  كميةةة الحم ضةةة الحةةرة فةةي عينةةة %  1.5مةة  , الذزمةةة للتفاعةةا 
 .  اي التي تاس اعتماداا في التابيصات الصناعية التي أجرينااا  . الزيت 
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 موضـــةقرينـــــة الح

 زمن التفاعل 1 6 6 6 6 6 6 6 6

كمية          

الوسيط

من % 

FFA 

 كمية الغليسرين

 غرام

رق 
بة 

جر
ت

 

4.700 5.300 0.708 8.004 8.730 9.744 10.410 11.450 12.040 0.5 3.45 1 

6.666 4.700 5.320 0.100 8.730 4.230 9.850 11.28 11.910 0.5 3.45 +10 %

 زيادة

6 

6.166 4.080 4.700 5.880 0.720 8.008 9.520 11.088 11.884 0.5 3.45 +20   %

 زيادة

6 
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1.666 2.520 3.920 5.280 5.708 0.440 8.288 9.240 11.700 1  3.45 

 

6 

1.666 1.900 2.290 3.300 4.200 0.048 8.170 9.240 11.040 1 3.45 +10 %

 زيادة

6 

6.666 1.120 2.010 2.570 4.120 5.708 0.888 8.792 10.040 1 3.45 +20   %

 زيادة

6 

1.666 2.072 2.352 5.040 5.050 0.720 7.840 8.900 10.410 1.5  

3.45 

6 

6.666 1.080 1.900 2.290 3.080 4.810 0.100 7.500 9.010 1.5 3.45 +10   %

 زيادة

6 

6.666 1.120 1.450 2.002 2.080 4.050 5.970 0.940 8.870 1.5 3.45 +20   %

 ادةزي

6 

1.166 2.520 3.752 4.970 0.328 7.000 8.120 8.900 10.040 2 3.45 +10 %

 زيادة

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %الحموضة الحرة 

 زمن التفاعل 1 2 3 4 5 0 7 8 9

 غ كمية الغليسرين %   كمية الوسيط

 

 

قم
ر
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66.666 20.500 33.840 40.000 43.990 49.000 52.450 50.790 00.030 0.5 3.45 1 

 

66.666 23.970 20.790 31.020 43.990 40.530 49.030 50.080 59.780 0.5 3.45 +10  %

 زيادة

6 

16.666 20.304 24.970 29.010 33.840 40.320 47.940 55.830 59.770 0.5 3.45 +20   %

 زيادة

6 

6.666 12.090 19.740 20.508 29.040 31.430 41.730 40.530 59.220 1  3.45 6 

 

6.666 9.870 11.502 10.920 21.150 30.450 41.172 40.530 58.374 1 3.45    +10  %

 زيادة

6 

6.666 5.040 10.152 12.972 20.580 29.040 34.080 44.274 53.580 1 3.45 +20   %

 زيادة

6 

6.666 10.434 11.844 25.380 28.482 33.840 39.480 45.120 52.452 1.5 3.45 6 

 

6.666 8.400 9.0 11.502 15.510 24.252 31.020 38.070 45.402 1.5 3.45 +10   %

 زيادة

6 

6.666 5.040 332 10.152 14.100 20.304 29.892 34.908 44.550 1.5 3.45 +20   %

 زيادة

6 

6.666 12.09 18.894 25.098 31.800 35.250 40.890 45.120 53.580 0.5 3.45 +10  %

 زيادة

16 
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 زيت الجفت  ألسترةالصناعية المختارة  الطريقة
 

قرينةةةةة حم ضةةةةته ,   جفتةةةةياةةةة  مةةةة  زيةةةةت (  5) صةةةةناعيا  بأسةةةةترة  قمنةةةةا
 اةةةي , الشةةةر ا التاليةةةة  ضةةةم %    48تصابةةةا حم ضةةةة حةةةرة    التةةةي  9.532

 : الشر ا المنتصاة م  التجربة المخبرية الثامنة 
 . ا ْ  140درجة الحرارة   ة  1
 .ملا زةبصي  100ة ض ا منخفض قدره   2
الحةةرة  للحم ضةةكميةةة ال ليسةري  تسةةا ي الكميةة المكافةةةة ة   3   

 %  .  10م  زيادة , النظرية 
 .م  كمية الحم ضة الحرة %  1.5ة كمية ال سيا   4      
 

 :  إجراء العملية مراحل
مةة  أجةةا نةةز   ك ذلةةالزيةةت ببخةةار  يةةر مباشةةر  تحةةت الفةةراغ  نسةةخ ب قمنةةاة  1

 .ساعتي    لمدةاْ   100الرا بة منه عند درجة حرارة 
الكميةةةة   ال ليسةةةري  , مةةة   ز  األحمةةةاض الحةةةرة  1.5 ال سةةةيا ناضةةةفأ ثةةةا  -2

 يناسةتمر ا    ْ ا 140الحةرارة إلةى  درجةة نةا رفع, زيةادة %   10+ للتفاعةا  الذزمة
 .ساعات  9التفاعا   بصي التحريك تحت الفراغ  بالتسخي 
الشكا مز د بملف بخاري للتسةخي   خةذا  أسا انيخزا   فيالتفاعا  ات

دقيصةةةةة  مضةةةةخة تفريةةةةا لسةةةةحة المةةةةاء النةةةةات  عةةةة  / د رة  40كهربةةةةاةي بسةةةةرعة 
 .الفراغ  لصيا التفاعا  مصيا  لدرجة الحرارة  آخر 

درجةةة الحةةرارة  الضةة ا عنةةد كةةا سةةاعة أثنةةاء إجةةراء  بمراقبةةةقمنةةا  حيةةث        
 :  كانت الصراءات كما يلي ,  عملية األسترة

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 616 

 

 
 

 
 
 

 الحموضة مالحظات
 %الحرة 

 الضغط
 بقئمل  ز 

 زمن      الحرارة
 التفاعل
 ساعة

 0 80 500 - 48 إضافة الم اد  قبا

 0 100  000 - 48 إضافة الم اد  تا

 1 120 000 - 33 التفاعا  بدأ

 2 140 000 - 28 مستمر  التفاعا

= 24 - 000 150 3 

= 20 - 040 150 4 

= 18 - 070 140 5 

= 15 - 070 145 0 

= 13 - 070 145 7 

= 12 - 070 145 8 

 9 145 070 - 8 التفاعا  انتهى

 
الضةة ا  تحةةت اةة   ا 80الزيةةت إلةةى الدرجةةة  نةةاالتسةةخي   برد نةةا قفأ ة  3

 .المنخفض حتى   يتأكسد الزيت 
إزالةة ال سةيا الزيةت المؤسةتر فةي مرشةحة ضةا اة  ذلةك بهةدف  نارشح  ة 4

 . المستخدا
نسةةةةةبة   كانةةةةتأخةةةةذت عينةةةةة مةةةة  الزيةةةةت المؤسةةةةةتر بعةةةةد الترشةةةةيل  – 5
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 % . 4الحم ضة الحرة فيه 
 
 
 
 
 

  : الزيت المؤستر تكرير
      : والغسيل(  التعديل) إزالة الحموضة *      

  يزاا يحت ي على نسبة حم ضة حةرة  األسترةالنات  م  عملية  الزيت     
 مةة  اةةذه األحمةةاض الحةةرة  بمعادلةةة   ذلةةكبعمليةةة تعةةديا عليةةه لةةذلك قمنةةا , 

مناقشةةة نتةةاة  التجةةارة السةةابصة نجةةد بةةأ  أفضةةلها اةةي نتةةاة  التجربةةة الثامنةةة 
سةةةةاعات  الكميةةةةات  9خةةةةذا  0.50حيةةةةث انخفضةةةةت قرينةةةةة الحم ضةةةةة إلةةةةى 

زيةةةةادة مةةةة  ال ليسةةةةري  عةةةة  الكميةةةةة النظريةةةةة الذزمةةةةة %  10المةةةةأخ ذة اةةةةي 
.  سةةيا مةة  كميةةة الحم ضةةة الحةةرة فةةي عينةةة الزيةةت %  1.5مةة  , للتفاعةةا 

 .  اي التي تاس اعتماداا في التابيصات الصناعية التي أجرينااا  
, ثةةا فصةةا السةة ة سةةت ك النةةات  . ب ميةةه  21كةةا ي بتركيةةز  صةة دبمحلةة ا 

 .الصاب   منه  آثار م  ثا  سا الزيت إلزالة 
 :إزالة األلوان  * 

مة   زنةه %  2التبيةيض بنسةبة  بترابةةبعةد تجفيفةه  الزيت المتعادا ناعالج   
الزيةت  ناثةا سةحب. اْ  (  90)        تتا العملية تحت الفراغ  بدرجة حرارة, 

 .مرشل ضا ا لفصا الزيت ع  الترابة  إلى الترابة  
 :  الرائحة إزالة *     

الزيةت  تةتاس علةى الزيةت المتعةادا  تكريةرآخةر مرحلةة مة  مراحةا   اةي
التخلا م  الم اد ذات الراةحةة  الاعةا ال يةر مصبة لي  منةه  ب يةض   المبيس 

 . يملا زةبص 00اْ   ض ا  220المحما عند حرارة  الماءبجرفها ببخار 
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  اةةة  تحةةةت  ْ ا 00الزيةةةت إلةةةى الدرجةةةة  نةةةاالتسةةةخي   برد نةةةا قفأ أخيةةةرا   
 الض ا المنخفض حتى   يتأكسد الزيت

 
 

 المراجع
 .كيمياةي اار  كاخيا .  ت  الدا    تكن ل جيا الزي كيمياء ة
 اار  كاخيا  كيمياةي, التحاليا التي تجرى على الزي ت  الدا    ة
 .للدكت ر محمد علي الشعار , تكن ل جيا الزي ت  ة
 .أحمد الشيخ  العزيزكيمياةي فؤاد عبد , صناعة الزي ت  الدا    ة
 .الدكت ر بسي ني ز يا , الزي ت  الدا    ة
 المصايي   للم اصفاتالهيةة العربية . دة في صناعة الزي ت ضبا الج   ة
. 

 .  الدا  الم اصفات الصياسية الس رية الخاصة بالزي ت  ة
 Bailey s Industrial Oil & Fat Products   ـ 

 
 

 
 

 *الفهرز*
 

 رق  العنوان
 الصفحة
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 البحث ملخا
 

  المواد الدسمة: األول  الفصل

  ة الحي انية الدسم الم ادة   1      

  الدسمة النباتية الم ادة   2      

  الدسمة األحماض

الدسةمة  المة ادتصني  األحماض الدسمة مة  حلمهةة  ار      
 الابيعية

 

  Alkaline hydrolysis: الحلمهة الصل ية   ة  1

  (Twitchell hydrolysis)الحلمهة باريصة ت تشيا  ة  2

  (  Acid hydrolysis)ة الحلمهة الحمضية  3    

  (Enzymic hydrolysis)   باألنزيماتة الحلمهة   4    

  ة الحلمهة باأل ت  ذف 5    

  المستمرة بالتيار المتعاك  الحلمهةة   0    

  الكيمياةية لألحماض الدسمة  تابيصاتها الخ اا

             ة إنتةةةاج المنظةةةف السةةةاةا   2        إنتةةةاج الصةةةاب   -1    
 صناعة صاب   الحذقة ة  3

 

)   الابصةات ال اقيةة  فةي  - 5ة صةناعة شةح ا التزلية     4   
 األلكيدات إنتاجة   0 (   الاذء

 

 راتنجات اإليب كسي إستيرات  ة  7   
 التجميا مستحضرات  ة  8   

 

   الثناةيةة إنتاج ال ليسيريدات األحادية  9    
 ة إنتاج ا ستيرات 10    

 

  ة صناعة الكح  ت الدسمة 11   

  ال ليسري 
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  ال ليسري   رف  تركيزه   تنصية     

  الجليسري  خ اا    

  ال ليسري  استعما ت

   ير الجليسريدية الم ج دة في الم اد الدسمة المركبات

  الفيزياةية للم اد الدسمة الخ اا

  Olive oilالزيتون   زيت:  الثاني الفصل

  زيت الزيت   م اصفات     

  الزيت  الناتجة ع  عملية عصر ثمار  المخلفات     

  الجفت أ  زيت البيري  أ  زيت الفيت رة زيت

   أجهزة استخذا الزيت بالمذيبات ار 

  األسترة

  األسترة أامية     

  المستعملة في األسترة  التكرير المعدات     

 العملي القس 
 

  جارة المخبريةالت – أ    

  درجة الزيت الخاا  المكرر تصدير  –          

   الدا  ا ختبارات الكيمياةية للزي ت  – ثانيا      

  تحديد أنسة ظر ف األسترة – ثالثا      

  الطريقة الصناعية المختارة ألسترة زيت الجفت  

  إجراء العملية مراحا

  الزيت المؤستر تكرير

   ال سيا( التعديا ) ة الحم ضة إزال*       

  إزالة األل ا *      

  إزالة الراةحة*      
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   المراج 

  الفهر 
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 استخدام
 اإلنزيمات لتحسين الدقيق

 مقدمة
ك عاام مااماو ينمةينياااف ةملااو ااام ا ا  نااا ،  اإلنزيماا ، ك اماا  عاام م  ااام 

زيااا وط أاااانشف ا ة اااا ش ،  ا حياااف مة ماااال ا ماماااال مأااا شوط  يااااو   م ةن ااااي   م
  حيمياااافاك  اااات م ةأاااامم ي   ماماااال ا مأاااا شوط  ا ايمي  يااااف ا حيميااااف ا م ة  ااااف

Biocatalysts   يماا ، ااام عااتا ا ة اا ش ، ااانمن  لااوا   ت ك مملاامو اإلنز
 . يغينع  ال يمان يوؤع   م اأةمنانيةه   م  ةم مه 

ماإلنزيما ، شويااوط ماةيانط لااوا  مة ة اض شاان ي ااه  ةي اا    نام  ا ة  شاال 
ك ممااان  لااال ةمييزعااا  شااان ي ااااه  ا اااي   ا ااا    ش ااام  ا ااات  ةاااو ل ايااا 

ة  شل  م ةةاثةن يهاتا ش م آ ن ا ا مف الأ  ا م وط ا ةم ة Ase(  آز ) ا اف 
 .اإلنزي  

ا إلنزيماا ، ا ةااام ة مااال ا ماماال مأااا شوط اااام ة اا ش ، مة اااام ا ن ااا   
ة نام ا ن ا   م  ا   Amyl حيث  ن ا ماف AMYLASEمة   ةأمم  مي ز 

Ase    ك معاتا ةول ش م اإلنزي  ا مح ل   ن . 
ةملااو ياةااانط ااام  شااا   لأااا  اإلنأاا ن ما حياامان مي ااا   : ماألمااي ز

 اا ونط (  ا  ماا  ن )ةاا ، ي إلااا اف   اام  ن ي اا  ا ا  ناا ، ا حيااف ا و ي ااف ا ني 
م م  ا ن ممام  ةحأاين ا نيياض عام ا مماام  ك  ش م  نة ج  نزي  األمي ز

ك اااااون ممااااام  اأااااة م ل  ك  ااااتا ا ن يأاااام  م  اااا  ا ااااومل ا مة اااامنط ما ن ميااااف
مأا   ا   مياف اإلنزيم ،  ةحأين ا و يق ن ل اعةم م   اييانا   اوا ا  وياو مان األ

 ماال ة  ويف حيث ة  ا  اإلنزيما ، ومنا  اام ي ياف األعمياف اام ة اني  ا  ياز
. 

ك مةملااو  يااا   ااام  مياانط  منياا   ن اإلنزيماا ، ةملااو ااام ا ااو يق ن أاا 
ةا ض  نزيما ،  اا ايف   نلياف مان   ال مياانم  ك  ال  ن  اةينا  م  ا  لين
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 مما اا  ، ا ن يأاايف ييم ااملم   اام م ة ااض  نااما  ا  لااين ماان  لاال ةحأااين ا
 .    يز ما م مل   م ا ة ني  األمةل   

ك  م  ممن ميزط عتا اإلنزيم ،  نا  يماان  اا اةه     لاين اام ا م ا يز
ك م  ل من  ع  عتا اإلنزيم ، ا ماا اف   ا اةه    و يق ام م  حن ا حيم 

نزيمااااااااااااا ،  Alpha- Amylases نزيمااااااااااااا ، األ  ااااااااااااا    ماااااااااااااي ز  ما 
ا ممااان اأااة ناله  ماان ا   اامن ما   ااي ، ا و ي ااف   Protenasesا ينمةيناا ز

ناازي   Bacillus  sbtilisم  Aspergillus aryzae:  مةاال -Glucoما 

amylase  ا مأة نج من ا نAspergillus niger . 
 : استعمال األلفا أميالز في صناعة الخبز
اام  Aspergillus aryzae ن اأة م ل  نزي  األ     ماي ز مان ا ان 

ك ميماان ا   انين  لوا  مي امو ياو  اأاة م      ام منة اض ا  انن ا و يق     
اا اة    او يق امناباز ي    ياف ش  ياف    - 04ي اال شا    ) نا  عتا اإلنازي  ما 

 / 1 م  14 / 1 م ي    يااااا ،   ااااانا   ااااال  م ة ااااا ول (  غ /   اااااض محاااااوط 04
 . من ا     يف ا أ ي ف  144

اامن شا وط  ن اث اةيانا   اال مني   ن اإلنزيم ، تا، ا     يف ا    ياف ة
 ان مان ا  ا   اأاة م  ه  اام ا م ياز  مأاةما  اا اف .  محوط من اا     يف

م اات م اااون اإلااا اف  تنزيماا ، ا منااازط ةااة  شاا وط .  اا  و يااق 44 1/ غ 4.0
اااام م ااا حن ا حيااام  حياااث ياااة    ااا  اإلنزيمااا ، ا مناااازط يامياااف مااان ا اااو يق 

يج ا م  اااض عاااتا مااا  ا مااال امياااف  ةأاااهيل ةمزي هااا  مةل نأاااه  ةااا  ي  ااا  ا ماااز 
 .ا و يق ا مناو  ا اف اإلنزي   ه 

ا اااامن  م  )ميحااااان  ناااازي  األ  اااا   مااااي ز ماااان ا ماااا وط ا ةاااام ةحةمياااا   
ك يااااا ض   اااام عااااتا  مت اااام ي حنهاااا  مةحمي هاااا    اااام مأااااحمق ناااا ش (  ياةينياااا 

(   4.440 )ا ا  أااايم   م  ااا ، ا ا  أااايم  يةناياااز  ا مأاااحمق مح ااامل ا ااامن
من ا مح مل ميةنم ا مزيج  موط أا شف  3أ  0من ا مأحمق  ال يم ول ينا  
 04مةنا  ونلف ا حنانط   ام  6  م  PH اة  ة ول ونلف ا    34ش م ونلف 
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   و ي ف  ةةيي  ن    ا يية   مي زك ة  ينأ  األ     ماي ز يماأا ف  10 موط
  يل ااض ا احاامل اإليةي اام ميغأاال ليااوا  ياا  احمل ةاا  ي ألأاايةمن ةاا  ياا إليةن ةاا

 . ( ةح، ا  ناغ )ةح، اغ  م   ل 
وقبل الدخول بالتفاصيل حول استعمال وتطبيقات األمييالز  سينناق  

 : بشيء من اإليجاز عملية صناعة الخبز
ك يةحاين ا  لاين مان ا  حاين ةا  م   لةا   ك ام  ن    يحان ا  يز

ما م هاان ا  اا نلم . نح اال ااام ا نه يااف ش اام ا نييااض ا م اانمض م ياازا حةاام
ي  اال ( ا غ اامةين) نييااض ي اامو   اام انة اا ر ي اا   ينمةيناا ، ا  حااين ا م  يااف  

( ي  ياااا   ا ماااا  ةمز)ياااا ز ةاااا نم  اأاااايو ا انياااامن ا ناااا ةج ماااان ة ماااان ا أاااااني ، 
ك ممااااان ا م  ااااام   نااااا   تا  Saccharomyces-cerevisiacيةاااااثةين مينط ا اااااا 

اااان ا  لااااين ي ااااال ليااااو اااااون ا  مياااانط ةأااااةمن يونةاااا ج ياااا ز ةاااا نم  اأاااايو  حاب
ا انيمن ياةنط   ل اةنط ا ة من مي ال   ث   ل ا مناحال األ يانط يحياث 
ةاامن  ا ونط ش ام  حاواث ا ةماوو ا ا ز  اام ي ا   شلاين ي امةين ا  ما  ا  اازج 
ألن ا غ اامةين اماا  ن اانض  اام  م اازج م اات مك  تا  اا  ةااان اميااف ياا ز ا انياامن 

ا   مااغ    ااون األني اف ا ن ةلا ف أاةامن  اغينط ا من   ف من ا ة من ا ايف امب
ميمااان ة ااام عااتا ا  ياام   . ممغ  ااف مي  ةاا  م يااامن  نةاا ج ا نييااض يياان ليااو

م ي اااا    ثيحاااا ث  .  ي اااال ةزميااااو ا  لاااين  م ا  حااااين ياااونزي  األ  اااا   ماااي ز
 ا حويةف ك اون ا  حين ا من أا    ان شف ا  ياز ا لياو يلا   ن يحةام  ش ام

ي ا ول مي  يال ن ا  ما  ةمز  أاني ، ل عزط   ة من ش م األ ل معتا م %  0 :
ش اام األ اال مت اام  مأاا شوط ا  مياانط ااامنا  ش اام ا نماام ما ن اا   حيااث  ناا   0.3

ي ااااو أاااا شةين ماااان ا ة ماااان اااااون عااااتا ا أاااااني ، ا  يي يااااف ا لاااا عزط   ة ماااان 
ك  ال  ن ا ن اااا   ا مةح اااال يماأاااا ف  ما مملااااموط ااااام ا  حااااين ة ااااي  مأااااةن تط

ي ااااي  ا م ااااون  غااااتا  منماااام (  ماااا  ةمز )اإلنزيماااا ،   اااام أاااااني ، يأااااي ف 
 .من     مينط ا  لين مي  ة  م زي وط ام  نة ج ي ز ة نم  اأيو ا انيمن 
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ممماا  ال اام اياا   ن اميااف ياا ز ةاا نم  اأاايو ا انياامن ا من   ااف ةةم ااض  
ش م اميف منم  مةنايز ا ن    ا   يل   ةح ل ا مملموط ام ا  لينك مش م  مط 

زعااا ك ممااان ا م  ااام   ن ا حيااام  ةحةااام  من ااا   ا  ميااانط ماإلنزيمااا ، ا ةااام ة ن 
   اا  مييةاا ك مةملااو ييةاا   مااي ز ااام حياام  ا  ماا  : ش اام ناامشين ماان األمااي ز

يم اا وين م يم ااف ااام ا اااف مناحاال نماام حياام  ا  ماا ك مشنااو ملاامو نأاايف ا ايااف 
ماان ا ن ميااف ااام حياام  ا  ماا  اااون ييةاا   مااي ز ة اام  يةح ااي  نماياا  ا ماا  ةمز 

ك  ما  األ  ا   ماي ز اونها  ييان مملاموط اام  ا ن ا  يين ا منل اف اام لزي ا ، 
ا حيام  ا أاا يمف ي اامنط ش مااف م انهاا  مملااموط ااام ا حياام  ا منة ااف ينأاايف ال 
يااثب يهاا ك مماان ا م حاا  يااثن لزي اا ، ن اا   ا  ماا   تا  اا  ةااةح   ليااوا   ةناا   
شم ي ، ا  حن اون ا  حين ي و ت م  ن ي يل  ال امياف   ي اف مان ا ما   ييان 

 مأ شوط ا  مينط ييو  ن   ه  ما   يةه  معتا م  يحوث  حي ن   ام  نما  ا ايف 
ا حيااام  ا   أااايف ك  مااا   تا اااا ن ا  حااان لياااوا  ااااون لزي ااا ، ا ن ااا   يماااان  ن 

ك حيث  ةمةث اميف ايينط من ا م   ةأ شو ش م يو  ا   يف ا  مينط من   ه 
 اا   ا  نايااف يياان ييااو  ا ييةاا   مااي ز ا مملاامو ااام ا ااو يق يةح ااي  أ أاال ا ن

مي اام   ناازي  ا م  ةاا ز ا اات  ة اانزا ا  مياانط يةحمياال ااال , ا منل ااف   اام ماا  ةمز 
لز   م  ةمز   م لزي ين من ا غ مامز ميأةمن ن ا   ا  ميانط ي  ةغتياف ش ام 

 . ا غ مامز ما   ق ي ز ا انيمن
مشنااو  نةاا ج ا  يااز ي اامنط يياان آ يااف ميياان مأااةمنط اوناا  ماان ا أااهم ف 

ة مااان ا  لاااين ألن ا  ااانان اشةااا و  ن ي مااان شلينااا  يوش   ااا   ا أاااي نط ش ااام
ونلاااف حااانانط م ينااافك  ااا ل زمااان ة يااا،ك ممااا   اااا اف امياااف م يناااف ة يةاااف مااان 

ك ة يةااف ااام  امط ة منعاا  من اا  ه  ي  نأايف  اا ك معاام  ا  ميانط اشةاا و  ن يااي ه 
ال ي م  ية  ي  ا  لين م يزا شا وط  ال ي او  ن ياامن ا  لاين  او ا ةمان لياوا  
مأااة وم   ياات م  ينةاا  ممه نةاا    أااةوالل ش اام لااموط ة ماان ا  لااينك م ااان 
ا م ااا ف ة هااان شناااو  نةااا ج ا  ياااز ي ااامنط آ يااافك ألننااا  ننياااو   نيياااض اااام عاااتا 
ا ح  اااف  ن ال ياااو ل   ااام ا نااا ن  ال مياااامن  اااو ة مااان لياااوا ك م ااات م يلااا   ن 
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ما اا ز   ةااامن ا  ةاانط يااين شلاان ا ااو يق م ياازا ا ايااف إلحااواث ا ة ماان ا ااا ام
معااتا  اان ياااامن  ال ي أااة م ل اميااا ، م ينااف ماان ا  ميااانط ماإلنزيماا ، ا ا اياااف 
إلحواث ا ة من   و يق ام ا  ةانط ياين شلنا  م يازاك معاتا  ان ياامن  ياا    ال 

ك  م ا حمااام    مااا أل األممنيااام  شااا وط )يملااامو نأااايف م يناااف مااان ا نةااانملين 
  ةغتياف ا  ميانط مةن اي  شم ها   م ا أااني ، ا   ي اف   ة مان ا أاني (  األمينيف

ك ميااومن ملاامو ا نيةاانملين ا اا ز  ما أاااني ، ا   ي ااف   ة ماان اااون ا  مياانط  اان 
ة مااال مي  ةااا  م  ااان ياااامن عنااا م ان ااا ق  غااا ز ا انيااامن م ااان يحاااوث ةاأااان 
 أ أاال ا ن اا     اام واأااةنني ، يأااي ف مي  ةاا  م  نةاا ج نييااض ااا من يياان 

 .م  م    منة خك   ح  ا  منك يين ليو  ا   
م هتا ة ةن  اةين من ا ومل ام مما   ةه  ا  ي أيف  اا اف ا أااني ، 

 عمها   اا    ا نا حاف ما م هان ا م يام ين  اا اف :   م ا  لين  غ يا ، شوياوط
 مااي ز  -  اام ةن ااي  ا  مياانط ااام شم هاا ك مااات م ة ااةن   ااا اف  ناازي  األ  اا 

زي اااا ، ا ن اااا     اااام ا اااات  ي  اااام  نة لاااا   امنياااا   ااااام ة ااااال ا غاااا ز مةح ااااي  ل
أاااني ،  يأاا ك ميأاا شو  نااازي  ا ييةاا   مااي ز ااام شم ااا  ما مملاامو   اا   اااام 
ا ااو يق ياميااف ا اياافك مماان ا م  اام   ن عناا م شماماال شويااوط ةااؤةن ش اام ن اا   

 : األمي ز منه 
ك عاااال عاااام   اااا   ماااان ا حياااام   م ماااان  ناااام  األمااااي ز مم ااااونا - 1

 : ؟ م ون ا ن   م ياةين 
مونلاااف ا حااانانط مماااوط ا ة مااانك ألن األماااي ز ة  اااو  PHونلاااف ا اااا  - 0

  م  تا ملاااو، ااام مأااا  حماااام  م   144ن اا  ه  ا يااا   ااام ونلاااف حاانانط 
 .   م 

 . ةنايز ا ن    ا مملمو ام ا مأ   -  3
 . نأيف ا أاني ، ا   ي ف   ة من ا مملموط  م ا مأ   -  0
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زيااا وط  م ك حياااث ة مااال ش ااام  ملااامو ي ااا  األمااا أل ا م ونياااف  -  0
ك ميةم ض ت م ش م نم  األمي زك اثم أل ا ا  أايم  ماة   ةزياو  ة  يل ن   ه 

 . ام ن    األ     مي ز ام حين  نه  ة  ل من ن    ا يية   مي ز
مشنااو  و اا ل    ااف ا  لااين   اام ا  اانن يلاا   ن ةااامن مة ماانط ي ااال  

  انن ااون ا أا   ك مي ح   ن  شنوم  يو ل ا نييض   م ا ليو مم ي ف ي  غ ز
ا  اا نلم  اا  ييااو  ااامنا  ية ااايل   اانط ميناااج ةااونيلي   ماان ا  اا نج   اام ا ااوا ل  

ةاونيلي   اات م مان ا  ا نج   ام ا اوا ل حةام  ي الن  ا  مةيو  ا   ياف ا  ميانط 
ةمااام،ك معاااتا ي نااام  ن ا وياأاااةنين ، ما أااااني ، ا مة اااا ف ي  ااال اإلنزيمااا ، 

اميااف ا وياأااةنين ، ا  اامغيف ا  ااما   أااةي م ااام ا  يااز ا نهاا  مك ما ماا  ا ناا،
 .ايينط ا م  ا ن ا  يز ا ن ةج مة يوا      ا ما  ايم  ي و

ممااان ميااازط األ  ااا   ماااي ز ا   نياااف ا م اااون  نهااا  ةحااامل ا ن ااا     ااام أااااني ، 
 يأ  من ا وياأةنين ،ك م ات م ياامن ا  ياز ا نا ةج أاهل ا ماا  لياو ا   ا  

ا  يز   عنط ا   ا   م  ا عنط ناامث  ميي م   زل     وط  ي   حيث ةزمل من
ا وياأااةنين ، معاام ا  اا عنط ا ةاام ن اا عوع  ااام م  اا   يااز ا ي ااوان  ا ن اا   م

ا  نييف حيث ي ي  ا  يز يين مأةأا غ  ثاال اام ا يام  ا ةا  م مان  نة لا ك 
ك م ااان يأااي  ا ةغيياان  معاتا  اايب يأااي  ل  ااا  ألناا  ي اامو  نيا   شنااو ةأاا ين 

وا  ياااااف  لزي ااااا ، ا ن ااااا   ما وياأاااااةنين ا ةااااام ةة اااااام ما ة ااااا يم اااااام ا ينيااااااف ا 
 . ي  حنانطك مة مو   ة  يم ة نيف  تا ينو،    ف ا  يز

 اإلنزيمات األخرى المستعملة لتحسين نوعية الخبز
ام  تانن  أ ي    ااون اإلنازي  ا ات  يأاة مل ي اال ماأا  عام    ا    - 1

ت اام أيأااي  ة   اا    م ااان  اام ااا ن ي اامةين ا  ماا   مياا   اااونب .  مااي ز ا   اان 
ممااان ا مماااان ة اااام عاااتا ا  يااا  يواااا اف .   نيياااض مي  ةااا  م ة اااغين حلمااا 

 ناازي  ا ينمةيناا ز ا   اان  ا اات  يأااي  ةح اال ا ياانمةين مة نيةاا  مي  ةاا  م  نةاا ج 
ااا اف عااتا اإلناازي   اا   ف ااام ا مالياا ، ا مةحااوط األمينايااف  نييااض  اااال ك ما 

  ماا  ا  اان  مال ة اا نم اةياانا  ماان ش اام شاااب ا ااي و األمنييااف ا ةاام ةأااة مل ا
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عااتا ا م ااا فك منياا   نب م  اا  اإلنزيماا ، ا ةل نيااف ةحةاام  ش اام نأاا    ي اااف 
امة    نزي  األماي ز ا   ان  يحةام  ش ام نأايف  )لوا  من اإلنزيم ، األ نا 

 الب  ناا  مان ا اانمن   اا اف نأاايف   انا ا اياف ماان (  اا ي ف مان ا ينمةينا ز
 .   ف امن ي مةين ا  م   مي   م  أي    نزي  ا ينمةين ز ام ح

اماا   نب ةااثةين ا حاانانط ش اام ا   يااف  ناازي  األ  اا   مااي ز ا ياةياان   -  0
ي ة ااض ةم ماا   شاان ةثةينعاا  ش اام ا ب  يااف  Bacillus subtilisا مأااة نج ماان 

امان ا م  ام   نب . األ     مي ز ا   ن  ميأاة مل االب منهما  أليانا  م ة  اف
 ز ا ياةياان  يي اام ا باا ال  حةاام ااام ونلاا ، حاانانط ة اال   اام  ناازي  األ  اا   مااي

04-144   يينم  ةامن ا ب  يف  نزي  األ     مي ز ا   ن   و ةم  ،  يل ت م
م ااات م اونبااا  شناااو  اااا اف  نااازي  األ  ااا   ماااي ز ا   ااان     لاااينك شناااو .. ياةيااان

ف  نةاا ج  نااما  م ينااف ماان ا  ياازك يلاا   ن ةااامن اميااف عااتا اإلااا اف محأاامي
يو اااف ةلنيااا      يااام  ا ةااام نيمااا  ة هااان ش ااام    اااف ا  ياااز مت ااام  ي ااا     اااال 

لنا ا، ا م يز  . ا  يز ما 
معنااا م  نزيمااا ن آ ااانان يأاااة م ن ش ااام ن ااا ق ماأااا   ةحأاااين   -  3

حيااث ي اام  . Lipoxygynaseم Gluco -amylase:  نمشيااف ا  يااز عماا 
اااام  6-1م 0-1يةح اااي  مةح ااال اااا  ا ااانماي   Gluco- amylase نااازي  

ك م ااات م نأاااةغنم شااان  اااا اف  ياةاااين محاااننا  يااات م ا غ ماااامز لاااز   األمي ااام
ح اال ش اام عااتا اإلناازي  ماان ن م. ا أااني ،    لااين حااين  ااا اف عااتا اإلناازي 

تم  Lipoxy genaseك  ما  اإلنازي  ار ان  Aspergillus nigerة من ا اا 
ش اا   ا م ااون ا نياا ةم ا ااو ملااو ااام و يااق ا  اامي  ميأااة مل ااام ا  لااين إل

 .  يز  يي 
م  ينا  و  ، ة يي  ، اإلنزيما ،  ياا   م   اف ا ينمةينا ز اام   -  0

 ن شف ا يأامي، ألنب و ياق ا  ما ك اما  ن  ا  ميأاي  ملامو ا غ امةين ا  ام ك 
    )  يااامن يياان من أاا    اان شف ا يأااامي، ا اات  يلاا   ن ةمةاا ز    ةاا  

ك   اااام ي   اااايامالايحلاااا  وا ااان  م ااااين م   ااااف ا يأاااامي، ا مغ(  ا يأاااامي،
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اام اةيان مان  Baeillus subtilisم ت م ي ال  ا اف  نزي  ا ينمةين ز مان 
 Sodium meta ي،  ييأااا األحيااا ن ش ااام اأاااة م ل مااا وط  ااامويم  ميةااا 

bisulphite  م ااا   مي اااال و ياااق مم  ااام  حأااا  نمشياااف  االةناااين م اأاااة م ل
 . ي مةين ا  م  ا مأة مل منمشيف ا يأامي، ا منةج

 
 : البحثخالصة 

ة  اااا  اإلنزيماااا ، ومنا  ع ماااا   ااااام  اااان شف ا  ياااازك منياااا   ن ة يي اااا ، 
ك  الب   نزيم ، األمي ز ا   نيف    ةو ل  الب منت زمن   اين اام عاتا ا ملا ل

 نه  ة من، ة منا  ايينا  مأني    م   ف شنوم  ة امن،  ان شف  نةا ج ا  ياز 
 .   م ا  ني ف ا مأةمنط مار يف

م  يل و  نق مما   ،  ي أيف شنيياف  ييا ن محةاما معتا م  يوشمن    
ا ااااو يق ماااان اإلنزيماااا ، ا  يي ياااافك مةحوياااااو ا امياااا ، ا مالاااا   ااااا اةه  مااااان 

يغيااف  نةاا ج (   ااو يق ااام ا م حنااف  م    لااين ااام ا م يااز)اإلنزيماا ، األ اانا 
 ياااااز منيياااااض لياااااوين حأااااا  مما ااااا  ،  ي أااااايف شنيياااااف مماااااامشف    ياااااز 

 . ما نييض
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 االستف ادة من قمامة المدن
 :مقدمة 

كلما ازدادت حضارة ومدنية اإلنسان ، كلما ازدادت مشكلة تلوث البيئة  
بما تطرحه هذه المدنية والحضارة من ملوثات مختلفة من المصانع والمنازل 

 .والبيوت 
وكلما ازدادت مشكلة التلوث هذه كلما سعى اإلنسان كذلك لمنعها أو 

قل ، مستفيدًا ومسخرًا التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي للحد منها على األ
 .تقدمها هذه الحضارة لحل هذه المشكلة 

وفي العديد من الدول التي تفرض قيودًا شديدة للحفاظ على نظافة البيئة 
وغيرهما وحيث األرض محدودة ، أصبح  كوعدم تلوثها كسويسرا والدانمار 

المدن إلى طاقة أمرًا ميسورًا على أمر تحويل فضالت ومخلفات وقمامة 
مراجل مستوى تجاري واقتصادي وذلك عن طريق حرق هذه الفضالت في  

 044.444مصممة لهذه الغاية ولكمية ال تقل عن  بخارية ذات ضغط عال
نتاج / طن  عام ، واالستفادة من هذا الضغط العالي لتدوير العنفات وا 

لبخار الخارج والمنطلق من العنفات الطاقة الكهربائية ، ثم االستفادة من ا
وذو الضغط المنخفض بعد ذلك ألعمال التدفئة والتسخين وتقديم الماء 

 الساخن الالزم للبيوت والمصانع المجاورة لمصنع حرق القمامة هذا 
 :ومن المعلوم أن مخلفات المدن والمصانع الكبيرة تقسم إلى قسمين 

جة عن الحمامات والمطابخ وأعمال وهي النات :المخلفات السائلة : أواًل 
، وهذه تذهب إلى خارج المدينة بواسطة  الغسيل والشطف والنظافة العامة

المجاري الخاصة حيث محطة المعالجة لها ، والتي تتضمن الخطوات 
 (  1المخطط : )التالية 

تضخ هذه المياه الحمأة إلى صهاريج ضخمة من االسمنت المسلح ، 
م مع إضافة خمائر مساعدة على التحلل والتخمر وتترك فيها لعدة أيا

الالهوائي ، وتنطلق كمية ال بأس بها من الغازات نتيجة التخمر والتي من 
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تمرر هذه الغازات على أبراج امتصاص  .أهمها غازي الميتان واألمونيا 
نتاج سلفات األمونيوم التي تستعمل  بحمض الكبريت المتصاص األمونيا وا 

وسلفاتي ، ويبقى غاز الميتان الذي يستفاد منه لتوليد كسماد نتروجيني 
 .الطاقة الالزمة لتشغيل محطة المعالجة هذه 

المتخمرة فترشح في المرشحات الدوارة تحت الفراغ لفصل  حمأةأما ال
 .أكبر كمية ممكنة من الماء عنها 

وماء الرشيح يضاف إليه الكلور للتعقيم ويطرح بعد ذلك في النهر أو 
أو يستعمل للري في المزارع القريبة لالستفادة منه للسقاية من جهة البحر 

 .ولالستفادة من األمالح المعدنية الذوابة فيه كسماد 
أما الكتلة العجينية القوام الناتجة عن المرشحات فإنها تجفف ثم تطحن 
) وتعبأ للبيع بثمن مرتفع كسماد عضوي للمزارع والبيوت الزراعية المحمية 

 .بسماد البودريت : ويسمى هذا المسحوق ( ة أو البالستيكية الزجاجي
 :المخلفات الصلبة : ثانيًا 

وقد سنت الدول المتقدمة كما في مدينة هلسنبورغ التي أعيش فيها 
بالسويد وغيرها من المدن األوربية قوانين صارمة فرضت بموجبها على 

إلى أربعة أو  أصحاب المنازل والمصانع تصنيف القمامة التي يطرحونها
 .خمسة أصناف 

وجعلت هناك مكان معين ومحفوظ عن العبث لكل مجموعة منازل أو 
مصانع لرمي هذه القمامة فيه وكل صنف منها في براميل أو أماكن تجمع 

 :خاصة بها وهذه األصناف هي 
 .قمامة األوراق والصحف والمجالت والكرتون   -1
 .القمامة الزجاجية   -2

 .القمامة المعدنية   -3

 .المخلفات البالستيكية   -0

 .بقية القمامة ومخلفات المدينة والمصانع   -5
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األنواع الثالثة األولى يجمع كل صنف منها من كافة مراكز تجميع 
عادة تصنيعها  القمامة في المدينة على حدة حيث يعاد تصنيفها وفرزها وا 

 .لتستعمل من جديد 
ا فتحرق حديثنموضوع  أما الصنف الرابع وهو القمامة البالستيكية ، وهو

ذا كانت هناك من محطة . لوحدها ، إذا كانت كميتها كبيرة من جهة  وا 
لالستفادة من الصنف الخامس بتخميره وتحلله واالستفادة منه بعد ذلك 

 .كسماد عضوي طبيعي 
أو يحرق الصنفان الرابع والخامس معًا إذا كانت كمية كل واحد منهما 

أو لم تكن هناك من محطة ورغبة لالستفادة . .منفصاًل قليلة وغير كافية 
 .من الصنف الخامس كسماد عضوي طبيعي 

 طريقة معالجة مياه المجاريالتالي يوضح /  1/ مخطط وال
يبين متوسط التركيب المئوي للقمامة الصلبة المتخلفة عن /  1/ والشكل 

 .المدن 
وقمامة  وقد وجد أن المعدل المتوسط للطاقة الناتجة من حرق نفايات

طن نفايات  1/ جيجا كالوري  2.15جيجاجول أي ما يعادل  9: المدن هي 
ذا حولت هذه الطاقة الحرارية وبمردود . صلبة  إلى طاقة كهربائية %  24وا 

علمًا بأن الطن الواحد من الفحم إذا . كيلو واط ساعي  544فإنها تقابل 
  1/ كالوري جيجا  7.6جيجا جول أي ما يعادل  22احترق فإنه يعطي 

 .طن فحم 
. عام / مليون طن  124وتقدر كمية النفايات الصلبة في أوربا بحدود 

عام واالستفادة من تحويل / مليون طن  04فإذا أمكن حرق ثلث الكمية أي 
مليون طن من  13طاقتها إلى طاقة كهربائية معنى ذلك توفير ما مقداره 

 :الفحم والحصول على طاقة كهربائية مقدارها 
544  ×04  ×14 7  =2  ×7

 .كيلو واط ساعي  14
يبين متوسط كمية الطاقة المنطلقة من حرق طن واحد من /  2/ والشكل 

 .كل من الزيت والبالستيك والفحم والخشب 
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ونظرًا للمحتوى الحراري العالي للمخلفات البالستيكية فإن حرقها مع 
يساعد على حرق بقية المخلفات والنفايات الصلبة األخرى القابلة للحرق 

المكونات والتي طاقتها الحرارية أقل من البالستيك من جهة ، والحتوائها 
 .على رطوبة من جهة أخرى 

 0والبالستيك كما هو معروف فإنه مشتق من البترول ، ويقدر ما نسبته 
من البترول العالمي % 27من البترول العالمي يحول إلى بالستيك ، و% 

فيه  ةا فعند إعادة حرق البالستيك نعيد هذه الطاقة الكامنلذ. يستعمل كطاقة 
 .من مجمل البترول العالمي % 0ونوفر 

نتاج /  1/ والصورة رقم  هي ألحد المصانع في إنكلترا لحرق القمامة وا 
وهذا المصنع يعمل بالكمبيوتر في كافة . الطاقة الحرارية والكهربائية منها 

 .أقسامه 
يبين الخطوات التكنولوجية لمثل هذا /  2/ م والمخطط التكنولوجي رق

 .المصنع 
حيث تجمع القمامة عادة بشكل دكمة في العراء وتنقل آليًا إلى فرن 

مع المراقبة اآللية  3سم/ كغ  22الحرق لتوليد البخار بضغط ال يقل عن 
درجة مئوية ، بغية تحويل جميع  254لدرجة حرارة الفرن أن ال تقل عن 

از ثاني أوكسيد الكربون من جهة ، ولتقليل نسبة الديوكسان الكربون إلى غ
 .إلى أقل كمية ممكنة 

مع وجود أجهزة حماية كافية اللتقاط الرماد المتطاير مع غازات االحتراق 
 .إما عن طريق الترسيب االلكتروستيكي أو الترشيح 

وكذلك غسل الغاز الحمضي الناتج عن الحرق لمنع تلوث الهواء الجوي 
 .من جهة ، ولالستفادة منه كجهة ثانية به 

يبين لنا متوسط نسبة الغازات الحمضية الناتجة عن /  3/ والشكل 
 .الحرق 

أما مخلفات الحرق فإنه يتم فصل المعادن والمواد األخرى التي لم تحترق 
 .عن الرماد لالستفادة من كل منها منفصلة 
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 :خاتمة وملخص البحث 
 

لفات الصلبة في قمامة المدن ، وخاصة الصعبة نظرًا الزدياد كمية المخ
التحلل البيولوجي منها مثل إطارات السيارات والقوارير واألكياس البالستيكية 
وغيرها الكثير من المخلفات البالستيكية والتي تكون ملوثة وممزوجة مع 

 .المخلفات األخرى للمدن أو التي ال يمكن االستفادة منها 
 :يمكن حرقها واالستفادة هذه المخلفات الصلبة 

 .من الحرارة المنبعثة من االحتراق لتوليد البخار والكهرباء  -1
 .ومن الرماد كسماد ، أو كمادة أولية لصناعات كيمائية متعددة  -2

 :ومن غازات االحتراق إلنتاج أمالح الحموض غير العضوية  -3

 النترات ، والكلوريدات ، والسلفات ، والكربونات 

 .عادن المتخلفة إعادة تصنيعها ومن الزجاج والم -0
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 غازات                           خزانات                          محطة                 مياه مجاري                                                 

  قابلة للحرق التخمر المعالجة المدينة  
 
 
 
 
 

 حمأة تجفيف   
 حمأة ترشيح لزجة وطحن  
 وتعبئة  
 
  
 
 مياه الترشيح تعقيم ماء سماد 
 المعقمة بالكلور الترشيح البودريت  
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  والمبيضوالمبيضإنتاج السيللوز الق لوي  إنتاج السيللوز الق لوي      تكنولوجياتكنولوجيا
 السيللوزميثيل    والكربوكسي

                
  ::    مدخــــــــلمدخــــــــل

          , ,   والضةةةةةةةوةياوالضةةةةةةةوةياالطبيعةةةةةةا ابالةةةةةةن  بةةةةةةنلهاية  ةةةةةة  ال ن ةةةةةةنت ال ن ةةةةةةا الطبيعةةةةةةا ابالةةةةةةن  بةةةةةةنلهاية  ةةةةةة  ال ن ةةةةةةنت ال ن ةةةةةةا   زودتزودت
لقةةد الةة  د ت  ن ةةنت اللةةيوووز لقةةد الةة  د ت  ن ةةنت اللةةيوووز , , واللةةيوووز  ةةو ال هةةو  اللنلةةا لوابن ةةنت واللةةيوووز  ةةو ال هةةو  اللنلةةا لوابن ةةنت 

أوةاق بعةةةل الابن ةةةنت أوةاق بعةةةل الابن ةةةنت ) ) ق البةةةةد  ق البةةةةد  فقةةةد الةةة  د  ال وةةةةيو  وة فقةةةد الةةة  د  ال وةةةةيو  وة , , القةةةدي  القةةةدي     اةةة  اةةة 
  وبعةةةد ن أوةةةب ت   وبعةةةد ن أوةةةب ت ..قق  00330033عوي ةةةن وهةةةن   لةةة  عةةةن  عوي ةةةن وهةةةن   لةةة  عةةةن    اله نبةةةااله نبةةةافةةةا فةةةا ( ( الايويةةةا الايويةةةا 

فةةا فةةا ( (   الق ةةو واليةةعيةالق ةةو واليةةعيةقةة  قةة    ––الةةةز الةةةز   قةة قةة ) )  لةة  د  بعةةل ال  واةةنت الزةاعيةةا  لةة  د  بعةةل ال  واةةنت الزةاعيةةا 
  ..إا نج الليوووز الالز  لوانعا الوةق إا نج الليوووز الالز  لوانعا الوةق 

عوةةةا  ن ةةةنت عوةةةا  ن ةةةنت   ىى جةةةة  جةةةة ل قةةةد  ال هاولوجيةةةا الهي ينديةةةا فقةةةد أوةةةب ت ل قةةةد  ال هاولوجيةةةا الهي ينديةةةا فقةةةد أوةةةب ت   وا يجةةةاوا يجةةةا
يوووز الطبيعيةةا  عنلجةةنت لو وةةوا عوةةا اللةةيوووز الاقةةا والةة  دا   فةةا يوووز الطبيعيةةا  عنلجةةنت لو وةةوا عوةةا اللةةيوووز الاقةةا والةة  دا   فةةا اللةةاللةة

, , اللةةةيوووز و الةةة يةا   اللةةةيوووز و الةةة يةا     إي يةةةةاتإي يةةةةات: : وال ةةةا  ةةة  أ   ةةةن وال ةةةا  ةةة  أ   ةةةن  يةةة قنت اللةةةيوووز  يةةة قنت اللةةةيوووز   إا ةةةنجإا ةةةنج
  ––وةةةانعا الةةةد نانت وةةةانعا الةةةد نانت ) )   ::الةةة  دا نت  ن ةةةا  ا ةةةن الةةة  دا نت  ن ةةةا  ا ةةةن   ال يةةة قنتال يةةة قنت يةةةن أ  ل ةةة    يةةةن أ  ل ةةة   

  ......(......(ال غوظنت ال غوظنت   ––  االوطانعيااالوطانعياال يوط ال يوط   ––ال  اجةات ال  اجةات 
والهةبوهلةا  يايةا والهةبوهلةا  يايةا , ,  و  ن ا ألنليا لطنداةا  ة  الهي نويةنت  و  ن ا ألنليا لطنداةا  ة  الهي نويةنت   فنلليوووزفنلليوووز        

ال ال   ال اال ا  أ د  ي قنت الليوووز االي ةيا ال ن اأ د  ي قنت الليوووز االي ةيا ال ن ا   و و  (.(. وضوع ب اان  وضوع ب اان ) ) ليوووز ليوووز 
وقةد أجةيةت عةدح ب ةةون وقةد أجةيةت عةدح ب ةةون . . إلي ةن إلي ةن   ال نجةةاال نجةةا هةند   وةو أ  وةانعا هي ينديةا  ة   هةند   وةو أ  وةانعا هي ينديةا  ة  

  . . ليوووزيا    واا ليوووزيا    واا    ن نت ن نتفا  جنا  وايع     ال ندح ال ن ا بنل  دا  فا  جنا  وايع     ال ندح ال ن ا بنل  دا  
 يةن ي ضة   الع ةا أوال  يةن ي ضة   الع ةا أوال . . ال غالا زغب القطة  اللةوة  ال غالا زغب القطة  اللةوة    الب نالب ن  و دفو دف        

, , اة  ب يبةو هووةيةت الوةوديو  اة  ب يبةو هووةيةت الوةوديو  , , الهةنو  الهةنو    الوةودالوةود عنلجا زغب القط  ب  ووا  عنلجا زغب القط  ب  ووا 
هوةةوة   ةةل ال ةةا ل  ويوةة  هوةةوة   ةةل ال ةةا ل  ويوةة    بأ ةةند بأ ةةند اةة   عنلجةةا  ةة ا الزغةةب القوةةو  ال بةةيل اةة   عنلجةةا  ةة ا الزغةةب القوةةو  ال بةةيل 

  ..إلا الهةبوهلا  يايا ليوووز إلا الهةبوهلا  يايا ليوووز 
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 فـــــ الســـــياامب الماـــــيس مالثيامثســــ  مي يـــــل ســـــياامب  أهميــــ 
 : الصناعات المختاف 

ال وةةةةةو ال وةةةةةو   و ا ةةةةةنو ا ةةةةةناللةةةةةيوووز ال بةةةةةيل  ةةةةةندح أوليةةةةةا لوةةةةةانعنت عديةةةةةدح اللةةةةةيوووز ال بةةةةةيل  ةةةةةندح أوليةةةةةا لوةةةةةانعنت عديةةةةةدح   يع بةةةةةةيع بةةةةةة
الوةةةوديو ا لوهةبوهلةةةا  يايةةةا لةةةيوووز القنبةةةا لوةةة وبن  بنل ةةةن  الةةة   ي وقةةةف الوةةةوديو ا لوهةبوهلةةةا  يايةةةا لةةةيوووز القنبةةةا لوةةة وبن  بنل ةةةن  الةةة   ي وقةةةف 

ةًا الة اةةنع لزوج ةة  بنبضةةنفا إلةةا قدة ةة  ةًا الة اةةنع لزوج ةة  بنبضةةنفا إلةةا قدة ةة  عوةةا  نوةةيا ال غوةةيظ اظةةعوةةا  نوةةيا ال غوةةيظ اظةة  الةة  دا  الةة  دا  
الوزوجا العنليةا فلةبب ن الوزوجا العنليةا فلةبب ن   أ نأ نالغةويا و هوي  ال ل  وبنت الغةويا و هوي  ال ل  وبنت   ال  نلياال  نلياعوا  ابيت عوا  ابيت 

والز ةةة الهةبوهلةةيويا ال ةةا والز ةةة الهةبوهلةةيويا ال ةةا   ,, ةة  اللةةيوووز االةة   ةة  اللةةيوووز االةة     يةة قا يةة قاوجةةود لاللةةا طويوةةا وجةةود لاللةةا طويوةةا 
 ةة ا ال انعةةا عوةةا يةةها أ ةةاله وةةوديو  ل ةةن  ةةأاية  ةة ا ال انعةةا عوةةا يةةها أ ةةاله وةةوديو  ل ةةن  ةةأاية   فةةافةةاأد وةةت فةةا اللةةيوووز أد وةةت فةةا اللةةيوووز 

اللةبب فةا يةدح إ ابةا  ة   ال ةندح اللةبب فةا يةدح إ ابةا  ة   ال ةندح    ةو ةوأ  يةغف لو ةن  و ة ا أ  يةغف لو ةن  و ة ا  يدةوفيوا هبيةة  يدةوفيوا هبيةة 
  ..فا ال ن  فا ال ن  

ال يةا الدقيقةا ال يةا الدقيقةا   الهنداةنتالهنداةنتلة   قنو ةا هبيةةح ل ةأاية لة   قنو ةا هبيةةح ل ةأاية   والهةبوهلا  يايا لةيوووزوالهةبوهلا  يايا لةيوووز
  زياة  إلةا   زياة  إلةا   ي هة ي هة فاا ال نلا الجنفةا فاا ال نلا الجنفةا . . ب الف  واد ال غويظ ال ةى ال ألوفا ب الف  واد ال غويظ ال ةى ال ألوفا 

  هبيةةةحهبيةةةح هناةةا  هناةةا   لا ةةةح طويوةةا دو  أ   غيةةة فةةا  واوةة  ال ةةة الةة   جعوةة  ي اةةالا ةةةح طويوةةا دو  أ   غيةةة فةةا  واوةة  ال ةةة الةة   جعوةة  ي اةةا
  ::فا الهاية    الوانعنت ال ا ا هة  ا ن الوانعنت اآل يا فا الهاية    الوانعنت ال ا ا هة  ا ن الوانعنت اآل يا 

  ..    ييالمنظفات الصناعالمنظفات الصناع  ف ف   ــ11
   وةةةف فةةةا    وةةةف فةةةا  نفضةةةا لو ةةةو ة اللةةةط ا  نفضةةةا لو ةةةو ة اللةةةط ا  ةةةا  ةهبةةةنت هي ينديةةةا  ةةةا  ةهبةةةنت هي ينديةةةا   ال اظاةةةنتال اظاةةةنت
و   نز عا  بأا ن  ات فعا  اظياا فا ال ن  القنلا وال و   نز عا  بأا ن  ات فعا  اظياا فا ال ن  القنلا وال   الونبو الونبو باي  ن ع  باي  ن ع  

  .. عطا ةوالب  عطا ةوالب 
إلةةةا ال اظةةةف إلةةةا ال اظةةةف   اللةةةيوووزاللةةةيوووز  الهةبوهلةةةا  يايةةةا   الهةبوهلةةةا  يايةةةا إضةةةنفا ه يةةةا وةةةغيةح  ةةةإضةةةنفا ه يةةةا وةةةغيةح  ةةة  وا  وا  

وي اع إعندح  ةلةيب ن   ةن يلةنعد وي اع إعندح  ةلةيب ن   ةن يلةنعد فا ال ن  فا ال ن  يلنعد عوا  عويق  ةات الولنخ يلنعد عوا  عويق  ةات الولنخ 
  ..ةفع هان ح ال اظف ةفع هان ح ال اظف   عواعوا

 مالنسيج الغبل صناع  ف  -2
  :الاليج   ض   ع وي ي  ألنلي ي    ن  ع ويا إ          

   ن البعل طوالايًن ي   في ن وف ال يوط قةب بعض:  ي دالتس عماي      
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جة ب ال يةوط عةضةةيًن ب يةوط أ ةةى بوالةةطا  في ةنيةة   :  الاحـا  عمايـ      
ال بةةد  ةة  إجةةةا  ع ويةةا  و اةةن .  هةةو  ي ةةة فةةوق و  ةةت ال يةةوط بنل اةةنوب 

و لةةة ا  ةةة    ال يةةةوط قويةةةا لو يةةةوط ل اةةةع  قطع ةةةن ولووةةةق اليةةةعيةات عوةةةا 
ــالام الع ويةةا    الايةةن  فةةا البدايةةا الةة  د وقةةد. . "   sizing" التنشــي  أو ا

ولهة   اةن   لةنون  ة   ال اةنطقل    الع ويا وال يزاا يل  د  فا هاية  ة  
  : ال  دا  الاين  فا     الع ويا  ا ن 

ال ايةةيا يجةب أ  يةةزاا الايةةن  وا   ع ويةةا إزالةةا الايةةن   ع ويةةا بعةةدة  آ       
 بزال ة ا بعةت عةدح طةةق  ل ل , بنل ن   االا الابنل ن  وعبا إ  أا  وعب 

ال ةواد  و ة   .الاين  إلا لهةينت بليطا قنبوا لوة وبن  بنل ةن    هلية:  ا ن 
 HClأ  نل  اا  -%   NaOH  2ال ا ال  د ت فا ال هلية   ووا 

  .    Amylas الة  اا طبيعياأازي نت  –
الايةةةن  بنلبه يةيةةةةن   ةةةن يةةةةألد  إلةةةا  عاةةةة  الالةةةجا أااةةةةن   ي ةةةأاة - ب       
ا ج  الاظة إلا ال  دا   ندح بديوا لواين  فا ع ويا البو   ول  ا , ال  زي 

  :أ  الهةبوهلا  يايا ليوووز ل  ال يزات ال نليا  ووجد, 
  .ل د طويا دو  أ  ي   ة أو ياقد لزوج    انبت  غوظة  آ     
  ةة  الايةةن  اظةةةًا للةةةعا إزال ةة  بعةةد ع ويةةا الالةةيج  اق وةةندينً  أهاةةةة  ب    
  .ل ن  لا  ي وب بن و ل 

 ف  مثمنات طين  الحفي - 3
 آبةةنةطياةةا  اةة ال ن ةا فةا  هواةةنت ال يايةةا لةيوووز أ ةد  الهةبوهلةا يع بةة  

 :الب ةوا و ل  لوعوا ا ال نليا
  .دةجا ال ةاةح أاان  ال اة  اة انع ي اعة  أ      
فقةةد ال ةةن  أااةةن  ال اةةة أ  ي اةةف  ةة  ه يةةا ال ةةن    ةة  ي اةةلة  ب      

  .وا ال  ةي ا    الطا
  .أانبيب ال اة و و قن  ن  يزلق  - ج
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لةةندا ال اةةة و وووةةًن  فةةاج يةةع ال ةةواد الوةةوبا  يقةةو  ب عويةةق  - د
  .أاان   وقف الع ويا 

 .ال ي أاة بنلبه ةين  -  ة
  ا  فااالاا أاواع    الهةبوهلا  يايا ليوووز ال ل  د   و ان       
 :ال جنا 

لزوجا الطاوا   ولطا وأةدان زيندح  يل  د  عاد ن  هو :  زوجاوال عنلا    
  .لزوج  ن 

يلةةةة  د  إ ا هناةةةةت لزوجةةةةا الطاوةةةةا   ولةةةةطا وأةداةةةةن :  وزوجةةةةالا   ولةةةةطا    
   . الوزوجاال انظ عوا     

(  اقوةةةةا ) يلةةةة  د  إ ا هناةةةةت لزوجةةةةا الطاوةةةةا عنليةةةةا :  الوزوجةةةةا  ةةةةا ال   
 .ال عنلجا بنلهوس والوودا  لطاوانه
 الحشيي  المايدات ف  - 4

 يايةةةةا لةةةةيوووز ه غوةةةةظ انبةةةةت ل  ضةةةةية  عوقةةةةنت  الهةبوهلةةةةا يلةةةة  د      
 .ال بيدات ال يةيا 

 مالمتفجيات المفيقعات ف  - 5
 ةةةة  ال اةقعةةةةنت  العديةةةةدالهةبوهلةةةةا  يايةةةةا لةةةةيوووز ل  ضةةةةية  يلةةةة  د      

 بةدديًن  ال لنلةاوال  اجةات الانب ا وال ا اطوق عوي ن   اجةات ال ن  وغية 
  ة داول ن أاان  وانع  ن لا  قندة عوا ا  ونص ال ن  و ل  ل اع  طة  

 .ال ندح ال  اجةح أاان    زيا ن 
 : ف  الصناعات الغذائي  - 6

يلةة  د  فةةا  جايةةف  أاةة ل اةةظ  عوبةةنت اللةة ن  والو ةةو  ه ةةن  يلةة  د      
البةةةيل ويلةةة  د  فةةةا البوظةةةا ل اةةةع  يةةةها جزيدةةةنت دوجيةةةا وفةةةا ال يةةةةوبنت 

 .وفا البلهويت  البنةدح
 
 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 842 

 : الميق صناع  ف  - 7
 الهةبوهلةةا  يايةةا لةةيوووز يهلةةب الةةوةق  ةةواص  ن ةةا  ةة   يةةن قةةوح  إ    
يلةةةنعد عوةةةا  اةةةظ ال ةةةواد ال نلدةةةا فةةةا و و  لةةةي  القةةةدةح عوةةةا ال يةةةهيا  اليةةةد

 . قدة   عوا الااا    قنو    ويزيد  و  لي الوةق 
  : الدمائي  الصناعات ف  - 8

 عوقةا واليةا ه ابةت لو  نليةا الغةويةا فةا  جةنا الوةانعنت الدواد يل  د 
بنبضةةةةةنفا إلةةةةةا الةةةةة  دا ن   العديةةةةةدح فةةةةةا  جةةةةةنالت  ل  ضةةةةةةات ال ج يةةةةةا 

  . اللان و عنجي  
  : الصناعات المتنمع  ف  - 7

 –فةةةا وةةةانعا الجوةةةود و ج يز ةةةن وهةةة ل  فةةةا وةةةانعا الال هةةةس  يلةةة  د 
وفةةةا  –وفةةةا  وةةةايع القطةةةنب اله ةبنديةةةا  –ال يةةةن    عنلجةةةاوفةةةا  –الفةةةال  

  ......الليةا ي   ألوا وفا   ضية  -الد نانت و الوهة 
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  األول  الب اب
  السياامب

  األمل الفصل
 : السياامب تيثيب

 ةةةةو هةبو يدةيةةةةد ييةةةةب  الايةةةةن  ي هةةةةو   ةةةة  عةةةةدد  ةةةة  و ةةةةدات  اللةةةةيوووز
بةةي   ي ةةةاوهالجزيدةةا  وزاةة , و ةةدح غووهةةوز  0333  - 1333الغووهةةوز  ةة  

         اللةةةةةةةيوووز والايةةةةةةةن  ل  ةةةةةةةن ااةةةةةةةس الوةةةةةةةيغا ال ج وةةةةةةةا,  03333  - 03333
n (C5H10O5 )  بعةل الاةةوق بةي   ة ي  ال ةةهبي  فةا ال ةواص   اةن  له

    :ا هة  الاةوقالايزينديا والهي ينديا و   أ       
قويوةةةةةا ال اةةةةةةع وأغوب ةةةةةن بيةةةةةها  لةةةةة قي   لولةةةةةيوووزال يةةةةةهوا  اللاللةةةةا -  11

بيا ةن اجةد أ   , لة قي ا ال اللاللةا ة  و  ج ع  ع بعض ن عوا يها  ةز  
  .                                                                                     لاللا الاين    اةعا وقويةح 

ي هلةةة  الةة   الايةةن  عوةةا عهةةساللةةيوووز ال ي ةةأاة بةةأازي  الدينلةة نز  - 2
  . و نل وز   وال إلا دهل ةي   الازي ب  ا 
        وةةةةوا اللةةةةيوووز فةةةةا الا ةةةةنس الايةةةةندة  ي ياةةةةا الاعنليةةةةا الضةةةةوديا - 0
فا  ةي  أ    وةوا الايةن  فةا   وةوا الا ةنس الايةندة  (  الدوةا ي ياا ) 

  .يلنة  الدوةا  
ديهلةةةةة ةي    ا ةةةةةن اللةةةةةيوو  ةهبةةةةةنت عةةةةةدح انلةةةةةدي اةةةةة جياللةةةةةيوووز  وب هلةةةةةية

Cellodextrin ز ي ةةةةو  اللةةةيووو و Cellotetrose  الاةةةن جال ةةة   ةهةةةبوال 
بيةوز الو ةدح اللنلةيا  ل ل  يع بة اللةيووو.  Celloboiseبيوز   و الليووو
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البايا  الة لان  و   .  أ  ال نل وز  و الو دح اللنليا لواين   ه نلوليوووز 
 اللةةيووو و ةةدحهةةو  اللةةيوووز  أللةةف  ةة  لاللةةا  لةة قي ا  أللاةةا  ةة   هةةةاة 

 ة  الغووهةوز فةا  يد ي ز ا  ة   ةةابط جةبيةوز  هواة بيوز وأ  هةا و ةدح لةيووو
  . 4 – 1ال وقعي  

 ال ـانـ  الفصــل
 السيااـمب خــماص

 :الحـياية   تأ يـي -1
اللةيوووز  لةب ز ة   عةةيل اللةيوووز لو ةةاةح و لةب  عوةاال ةةاةح   ألاة

يةةألد  إلةةا  ف ةة ا C˚133لدةجةةا  ةةةاةح  اللةةيوووزدةجةةا ال ةةةاةح ذ فةةض ا عةةةل 
لدةجةةةا  ةةةةاةح  اللةةةيوووزوا  ا عةةةةل . اللةةةيوووزيا  قويةةةا االا اةةةنخ فةةةا ال يةةةوط 

عةة  ال ةةوا  فةةض  اللةةيوووز ي  وةةا جزديةةًن  طوقةةًن  ةهبةةنت  ب عةةزا C˚270فةةوق 
 فةةةةةض  C˚( 433 – 033) وا  ا زادت دةجةةةةةا ال ةةةةةةاةح   ةةةةةا , غنزيةةةةةا ولةةةةةندوا 

أوا أهلةةةةيد  –إي ةةةةن   – ياةةةةن  )اللةةةةيوووز ي  وةةةةا هويةةةةًن إلةةةةا  ةهبةةةةنت غنزيةةةةا 
ألةي و   –  ةل ال ةا ) و ةهبةنت لةندوا  ( الهةبو  اناا أهليد –الهةبو  

 ( . هةبو  ) و ةهبنت ووبا ( 
 :انحالل السياامب ف  الماء مالمذياات العضمي    -2

 , فةةا ال ةةن  و لةة  ل  قةةوى ال ةةةابط بةةي  جزيدن ةة  قويةةا يا ةةاال  اللةةيوووز
ة  عةةل إلةا ب ةن وا  ا .وله  إ ا وضع الليوووز فةا ال ةن  فضاة  ياة اي قوةياًل 

 قويةةا قةةوى الليةةنف اللةةيوووزيا ا يجةةا  إلةةاال ةةن  ل ةةدح طويوةةا فةةض   لةة  يةةألد  
أ   ة  ال ة يبنت العضةةويا  فةةاواللةيوووز ال ية وب , ل هةوي  إوهلةا لةةيوووز 

 ( .ألي و   –باز   –اي ة ب ةوا  –ه وا )  : اليندعا
 :الحمـمس   تأ يي - 3

اليةةةةةوط ال  ااةةةةا عوةةةةا اللةةةةيوووز فةةةةا  ال عدايةةةةا ةةةةألاة ال  ةةةةول  ال
اللةةةيوووز و هةةةو   عوةةةاالعنديةةةا ذ أ ةةةن ال  ةةةول ال ةهةةةزح فضا ةةةن  ةةةألاة 
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ال يدةولةةةيوووز و ةةة ا  ةةةنبع لدةجةةةا ال ةةةةاةح ه ةةةن أ  ال  ةةةول ال ةهةةةزح 
 . ألد  إلا  قوية اللولوا وف و ال وقا  جداً 

  ::    األمالحاألمالحتأ يي تأ يي     --    44
 نل  أايةًا  ينب ًن ل أاية أ  الليوووزال اله ال  ضيا عوا   ألاة      

هوةةوة الل ايةةو  وهوةةوة   اةةاو ةةألد  بعةةل ال ةةاله ال ع دلةةا ,  ةة   ال ةةاله 
اوعيةًن   ة يبنً ال غايزيو  إلةا اا اةنخ لاللةا اللةيوووز ذ ويع بةة لةندا يةوي زة 

  . لوليوووز
 :  المختـبل مالعمامـل  المؤثسدات تأ يي - 5   

اللةةةيوووز  لةةدي أهبيا ةةةن ,  ةةألاة العوا ةةا ال   زلةةةا عوةةا اللةةيوووز  ال      
فةةةةةوق أهلةةةةةيد  –ب ةةةةةأاية العوا ةةةةةا ال ألهلةةةةةدح  اةةةةةا الهوةةةةةوة الةطةةةةةب وأهنلةةةةةيد  

 .بة اغانت البو نليو   – ال يدةوجي 
ال ألهلةةدح فةةا ع ويةةا الهلةةدح و ةة  أ   ةةن  ال  ةةنل لةة  د  بعةةل  ه ةةن

الهلةا لةيوووز   ةن يةألد    عطةا  ل اآلزوت ذ وع ويةا أهلةدح اللةيوووز 
و ةة   بةةندن .  ال وقةاجزيدةةنت اللةيوووز وفةة و  إلةا إضةةعنف قةوى ال ةةةابط بةي 

ول ل   الولياالهي ين  العضويا فض  اله والت الاناويا   أهلد قبا اله والت 
 والانلاةةااجةد أ  ز ة ةا ال يدةوهلةيا ال وجةود ي  عوةا  ة ةا الهةبةو  الانايةا 

 لةب اةوع  ي غيةةالاةن ج  واللد يةد,     أهلد  ن فةا البدايةا ل هةوي  اللد يةد 
 . العن ا ال ألهلد وظةوف الهلدح 

 :تأ يي الضـمء   - 6   
ف ةح طويوا    الةز   وبوجةود أهلةجي  ال ةوا   لوضو عةل الليوووز  إ ا

ا يجا ل هوي  أوهلا ليوووز  الليوووزفض    ا يألد  إلا ضعف فا لاللا 
) ال وجا الضوديا  طواإ  يدح  أاية الضو  عوا الليوووز    وف  لب  ذ

 يةةوط  ا ةة وهةة ل  فةةض  ( فةةوق الباالةةجيا أهاةةة  ةةأايةًا عوةةا اللةةيوووز اليةةعا 
ج يع ن عوا ا  وعب . دةجا ال ةاةح  –اليوادب  –البا الةطوبا  –الليوووز 

  ن ًن فا  أاية الضو  عوا الليوووز  دوةاً 
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 :تأ يي القاميات   - 8   
ا  ة  ال ةةاةح القوويا ال  ددح فا الدةجا العندي بنل  نلياي أاة الليوووز  ال

, العنليةةا و  ةةت الضةةغط وبوجةةود ال ةةوا   ال ةةةاةحوالضةةغط ذ أ ةةن فةةا دةجةةنت 
جةةز   ةة  اللةةيوووز إلةةا  يألهلةةدفةةض  أهلةةجي  ال ةةوا  بوجةةود الوةةودا الهنويةةا 

ال ةةة الةة    اللةةيوووزياقةةد يةةألد  إلةةا  هلةةية فةةا اللولةةوا و أوهلةةا لةةيوووز ذ 
 .يألد  إلا ضعف فا     اللاللا 

وفةةةا %  13  وةةةوا قوةةةو      ةهيةةةز أهاةةةة  ةةة   فةةةاز أيةةةبع اللةةةيووو  إ ا
 اة اي و ةاه   فةا الطةوا ذ وا  ا  اللةيوووزدةجنت ال ةاةح العنديا فةض  أليةنف 

الوةةوا  طول ةةنأجةياةةن ع ويةةا يةةد لاليةةنف ال يةةبعا بنلوةةودا بةجنع ةةن إلةةا 
 .فضا ن  ه لب ل عا 

ودا  ع الوودا غية واض ا وي ه  أ   يها الو الليوووزا  ند  وع ويا
 الهنويا  ع الليوووز اله والت 

 اللةةندواوا  ا  عةةةل اللةةيوووز لو انعةةا  ةةع الوةةوديو  فةةا   وةةوا ال وايةةن 
 :ي يها ليوووز االاا الووديو   لب ال عندلا 

3H2   +3C6H7O2(ONa) 2  → Na  6 + 3C6H7O2(OH)2 
غية  عةوف   ا اآل  و و غية انبت وه يا  القوو  ةهيب الليوووز  إ 
عوةا دةجةا  ةهيةز الوةودا وعوةا    وقةفا الهنويا ال   وةا بنللةيوووز الوود

 . دةجا ال ةاةح 
 ةةةزداد %  11   ةةةا NaOHفةةةا ال ةاهيةةةز ال ا اضةةةا لةةةة  أاةةة   اجةةةد  يةةةن

اجةةد %  24  ةا %  11ال ةهيةز  ةة   وبزيةندحاال  ونوةيا بزيةندح ال ةهيةةزذ 
 هي يةندا  عوةا  هةوي   ةهةب يةداأ  اال  ونويا  بقا انب ا  قةيبةًن ذ و ة ا 

 ةةةة   يدةوهلةةةةيا الوةةةةوديو   ةةةةع  ج ةةةةوع ي   ةةةة     جةةةةز   انعةةةةاياةةةة ج  ةةةة  
 . NaOH 2 ( C6H10O5 )  :ال ةهيب ال نلا  نالغووهوز ل  

 اللةيوووزي   ال  وص    القوةو  ال ةد ص فةا اللةيوووز بوالةطا غلةا و  
القوةةةو  بةةةنله وا الاقةةةا و لةةة  د  ل ةةة ا الغةةةةل اله ةةةوالت ال ا اضةةةا الةةةوز  
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أ   عنلجةةةا اللةةةيوووز ال بةةةيل  1500 عةةةن  Nealeالعةةةنل   بةةةي و  . الجزيدةةةا
 :إلا  يألد  NaOH(   % 20  –  23 )ب  ووا 

الوةةوديو  بةةي  اللاللةةا اللةةيوووزيا   ةةن   يدةوهلةةيدد ةوا جزيدةةنت =  1
بعةةةنديةةةألد  إلةةةا اا اةةةنخ فةةةا اليةةةعيةات  اللاللةةةا عةةة  بعضةةة ن و ةةة ا يلةةةبب  وا 

 NaOHوية   د ةوا  فيزينديةايا ل   اليعيةح ويقوا طول ن و ع بة     الع و
 .الليوووزيا  اللاللا بي 
ال ةند   اله ةوا  ةع NaOH  انعا بعل جزيدةنت  قده ل  فضا  =  2   

  ةنويا ج عة   لة  (  1)  ال وجود فا لاللا الليوووز عاد  ةح الهةبو  ةق 
و ل  لا  ال ي ه  الة ةجنع , يل ا بنلليوووز القوو  و    الع ويا هي ينديا 

 :بنل عنلجا بنله والت ه ن فا اليها ال نلا  يوووزالل
 

NaO-   

  -OH 

 NaOH  

  

HO- 
  

  -ONa 

NaO-   

  -OH 

HO-   

 NaOH  

  -ONa 

 
أ  ع ويةةةا   ضةةةية اللةةةيوووز القوةةةو   ةةةا ع ويةةةا فيزينديةةةا  الةةة ا ج وبةةة ل 

ال   ةدن عوةا ز ةةة  اللةةيوووز  ةع  NaOH  انعةةاوع ويةا , وهي ينديةا  عةًن 
ا ةةن  ة   عوةةا ال     عةةي   ا ةةن عةدد يدةوهلةيدات ال وجةةودح فةا اللةةيوووز هو ةن وا 

أ ةى  ألاة عوا الليوووز وله  بدةجا أقا     أاية  قووينتفض   ان   ه ل 
NaOH . 
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 ال ـالـث الفصـل
 السياامب مصـادي

االع  ةةةند عوةةةا  ي هةةة الابن ةةةنت ال وةةةدة اللنلةةةا لولةةةيوووز ذ وال   ع بةةةة    
  ا اضةات فا إا نج الليوووز ف ان  ابن ةنت    ةو  عوةا الةبا ج يع الابن ن

و اةةن  ابن ةةنت    ةةو  عوةةا الةةبا عنليةةا  ةة  اللةةيوووز , الةةبيًن  ةة  اللةةيوووز 
ذ وأ ةة  الابن ةةنت ال ةةا ي هةة  اع بنة ةةن  ن ةةا اق وةةنديا لولةةيوووز  القطةة  اةةا 
  :ا هة 

 :القطـن =  7 
%(  88 – 52) بةي ةاوه القط  عوا البا عنليةا  ة  اللةيوووز   ة ي  و    

 عوةاوال يل  د  القط  فا إا ةنج هي نويةنت اللةيوووز بةنلةغ   ة  أاة  ي  ةو  
الةةةبا عنليةةةا  ةةة  اللةةةيوووز و لةةة  لاةةة  غةةةنلا الةةةا   ويلةةة  د  فةةةا وةةةانعا 

 .ال يوط القطايا 
 :الخشـب  =  2    
 – يةةدةوجي   –هةبةةو  ) هبةةنقا ال ةهبةةنت العضةةويا  هةةو   ةة   ال يةةب    

 ةةع ه يةةا قويوةةا  ةة  الاي ةةةوجي  وبعةةل العانوةةة ال عدايةةا  اةةا  – أوهلةةجي 
و ةة   العانوةةة  هةةو  الة ةةند بعةةد  ةةةق .( بو نلةةيو   – غايزيةةو   – هنللةةيو 

%   03)لو يةةةب الجةةةنف بةةةيت  أاةةة  ي  ةةةو  عوةةةا  اله ةةةاال يةةةب ذ وال  ويةةةا 
وأ ةة  ال ةهبةةنت . أوهلةةجي  % (  40),  يةةدةوجي  % (  1) ,    هةبةةو  (

 :وجودح فا ال يب  ا العضويا ال 
 % ( . 03 – 43)  وا الب   فا ال يب الجنف :  الليوووز - أ
 ة  عةدد  ي هةو و و  ندح  يب  اللةيوووز إ  أاة  : ليوووز  ال ي ا  - ب  

   و دات اللهة ولها  ي  وف عا  هوا   أللف    لاللةا أقوةة وأقةا 
  % 03 – 10الب   فا ال يب الجنف و وااا ظن ًن 

  ج وعنتو و  ندح غية  ا ظ ا البايا وي  و  عوا :   غاي الوي  - ج    
 و قةو هةبوهليويا وج وة  يايا وز ة فياوليةا ولة  بايةا بووةيةا االايةا البعةند 
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 23)     ال ةندح بةدوة الالوةق لولاللةا و وةا الةب   فةا ال يةب الجةنف 
–  20 . ) % 

 .ةا اجنت  –أجلن   وواا  – الو غينت اا : أ ةى    واد - د
 :المخافات البياعي   =  3    
ا جة  الب ةن ,  ال ةةىلقوا  وندة ال يب وأ  ي   فةا الوةانعنت  اظةاً    

إلةةةةا  وةةةةندة ة يوةةةةا و  ةةةةوفةح ي هةةةة  االع  ةةةةند عوي ةةةةن فةةةةا إا ةةةةنج  يةةةة قنت 
 : فهنات ال  وانت الزةاعيا و   أ   ن  الليوووز
 . زليوولو %   70 – 10عوا   وي  و  :اليب     ق   - أ
 . زليوولو %   72– 73عوا البا   وي  و  :نط  الح ق   - ب
 . زليوولو %   10 - 13عوا البا   وي  و  :القطن  حطب  - ج
%   70 – 10  وي  ةو  عوةا الةبا:  Bagase القصب مصاص  - د

 .ليوووز 
 ( : القطنبغب اذمي ) الانت  - 4

عةة  البةة ةح  وياوةةاالةةوبة ال و وةةق بنلبةة ةح بعةةد ع ويةةا ال وةةج  و ةةو     
الةطا ع ويةا ال القةا ذ والةبا وز  الزغةب إلةا وز  البة ةح بعةد ال وةةج بو 

وطةةوا يةةعةح ,ذ لةةو  الزغةةب ة ةةند  فةةن و    وةةا ال و ةةس %  8  ةةوالا
القط  وقطة يةعةح الزغةب أهبةة  ة  قطةة  يعةحلزغب أقوة    طوا ا

ال القا ذ فنلزغةب الاةن ج   لبيعةح القط  ذ و ان  اوعن     الزغب 
والزغةةةب (  1) يهةةةو  أاظةةةف ويلةةة ا زغةةةب ا ةةةةح عةةة  ال القةةةا الولةةةا 

عةة  ال القةةا الانايةةا يهةةو  لواةة  أهاةةة دهاةةا وي  ةةو  عوةةا بعةةل  الاةةن ج
 .  ( 2)  ا ةحالقيوة ويل ا زغب 

ويلةة  د  الزغةةب بيةةها ألنلةةا فةةا إا ةةنج  يةة قنت اللةةيوووز بنبضةةنفا 
 . عديدح أ ةى ال  دا نتإلا 

%   52 – 88بةةةي    ةةن  ةةةاوه أ  الةةبا اللةةيوووز فةةا الزغةةب  ة اعةةا  وب ةةن  
إا ةةنج  فةةالةة ل  يع بةةة  ةة  أ ةة   ن ةةنت اللةةيوووز ال ةةا ي هةة  االع  ةةند عوي ةةن 
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القطةة  بنبضةةنفا إلةةا اللةةيوووز يةةوادب ال  زغةةب ي  ةةو  . يةة قنت اللةةيوووز 
  :ليوووزيا أ   ن 

 –ة ةةةند  –به ياةةةنت  –زيةةةوت ويةةة وع  – ةةةواد دلةةة ا  –لةةةيوووز  ال ي ةةةا    
 . ليغاي  – واد لهةيا 

هناةت ال القةا  فهو ةنلو  زغب القط   لب دةجا  القا الب ةح ذ  وي  وف  
 قيةةحجندةح هو ن هن  لو  الزغب أهاة دهاا و ل  الااونا أجةزا   وواةا  ة  

 : و  وقف جودح الزغب عوا االاا عوا ا . الب ةح  ع الزغب 
 اًن فهو ن هن  الزغب هاي: الب وة و دى هانفا الزغب عوي ن  اوعآ ة      
 .الب ةح هو ن هن  الزغب الان ج أجود  عوا    
  اينةيًن فض  الزغب الان ج ع  الب وة ال وجإ ا هن  : ال وج  اوعب ة     
 زغب الب وة ال  ووجا  وجنً    ال  ووجا ب    الطةيقا يهو  أعوا  ة با   
 .ألطواايًن    
  ات ة با الزغب هن هو نهو ن هنات ال القا جندةح : دةجا ال القا  - ج   

 لط يا هن  الزغب الان ج أعوا ال القا هناتالان ج أقا وبنلعهس إ ا     
                                        .  ة با    

ي ةةاوه وزا ةن  بةنالتع ويا ال ووا بنل القا عوةا الزغةب يهةبس فةا  بعد   
 ويجةةة  ال عن ةةا  ةةع الزغةةب عوةةا ألةةنس  لةةنطة ذهةة    203 – 233 ةة 

) بي  ال  عةن وي  ب ة   ال ةندح ذ  لةب ال ةواص ال   واةا  عوي ن نوا ي اق 
 ....( .طوا ال يوا  –ال واد الغةيبا  –الوو  
يبوة  إا نجة   ةوالا   إ  هبيةةح ذ به يةنت لةوةياالقط    وفة فةا  وزغب      

(15333 Ton / year  . ) ال ةنةج فةا  ةي  أ  القطةة يقةو   إلةا ويوةدة
ذ فةةا  ةةي  أاةة   زلةةيوولو ت اللةةيوووز و ا ةةن الهةبوهلةةا  يايةةا بنلة يةاد  يةة قن

  ويةةًن فةةا إا ةةنج  يةة قنت اللةةيوووز و ا ةةن  القطةة  ةة  ال  هةة  الةة غالا زغةةب 
  .  الهةبوهلا  يايا ليوووز

  الث  اني  الب   اب
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  أه  مشتقات السياامب –بغب القطن  تاييس
 بغب القطن تاييس:   األمل الفصل

, القطةةةة   بةةةة وةوةةةةف عةةةة  وةةةةانعا الزيةةةةت  ةةةة  زغةةةةب القطةةةة  ه   يع بةةةةة    
و  ةدف ع ويةا ال بيةيل إلةا إزالةا اليةوادب  ة  الزغةب و لة  لو وةوا عوةةا 

 : عوا( 1)الزغب اللوة  الجنف ا ةح  ي  و و  . الليوووز الاقا 
 %  50                 زليوولو  - 1   

  % 3.8     ي وع و واد دل ا - 2
  % 3.5 عضويا       لن  أ - 0
  % 1.0واد بةو يايا            - 4
  % 1.2 واد به يايا            - 0
  % 1.0لهةينت                - 1
  % 1.0ة ند                   - 7
  . أاةلو                       - 8

  :عماي  التاييس المياحل التالي   متتضمن
 أاةةةبزالةا بنل ةن   الغلةيا اة   . % 2الهنويةا  الوةوداالغوةا ب  وةوا  - 1    

  .الوودا الهنويا 
بنل ن  بزالا أاة   ل هوةوة  الغليا ا   . % HCl  2بة  ال عنلجا  --22
  .ال ن  
اةةةة  الغلةةةةيا بنل ةةةةن  بزالةةةةا أاةةةةة . ب يبوهووةيةةةةت الوةةةةوديو   ال بيةةةةيل  --00

  .  الووديو  يبوهووةيت 
  اةةةة اةةةة   .ب  وةةةةوا بيلةةةةوايت الوةةةةوديو  بزالةةةةا ةاد ةةةةا الهوةةةةوة  ال عنلجةةةةا  --44

  . ةات بنل ن  لعدح   الغليا
  .  ال جايف  --00
  :الغا  االصمدا الثامي  :  7
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, فةةا الزغةةب  ال وجةةودحبوالةةط  ن إزالةةا الةةبا هبيةةةح  ةة  اليةةوادب  ويةة       
 :               ا هةو       اليوادب  

 . واد دل ا و واد ي عيا  –  أ        
 .أ اله  عدايا  -  ب       
 . واد بةو يايا  -  ج       
 .واد به يايا وأ  نل عضويا   -  د       

% (  0 )الغوةةةةا بنلةةةة  دا  الوةةةةودا الهنويةةةةا ب ةهيةةةةز  ع ويةةةةا و ةةةة         
 ين ي يةب الزغب   ووا الوودا الهنويا   ةن يةألد  إلةا اا اةنخ اللةيوووز 

وعاد إجةا  ع ويا الغويةن  لوزغةب فةا ال  وةوا القوةو  فةض   ةهيةز الوةودا . 
و لةةةة  بلةةةةبب ا  وةةةةنص اللةةةةيوووز   يةةةةاقص بنلةةةة  ةاة ال  وةةةةواالهنويةةةةا فةةةةا 

الهنويةا فةا   وةوا  الوةودا   (  %  23)  ال عةوف إ   و    .  لوقوو 
ا ن  لنعنت   دحالغوين   ل  و  فا الدقندق الولا    الع ويا وال ا  دو  

2لةةةة  / هةةةة   4و  ةةةةت ضةةةةغط  
 وي هةةةة  , ْ  C 103-123  ةةةةةاةح ودةجةةةةا  
يل عوا الق ةن  القطاةا ه ةن ال بي  ةا ا وضيو ال ةهيب الهي يندا  الا 

  :فا الجدوا ال نلا 
قطاا  ق ن   القطاا الق ن 

  ن 

%  

 

  وال واص ال واد
  

ال عنلجا  بعد
  بنل يبوهووةيت

%ا والغلي   

الغوين   بعد
  %والغليا 

  به يايا  1.42  3.31  يوجد ال

  ا ةوجيايا  1.23  3.14  3.35

  والي عيا الدل ا  3.78  3.00  3.00
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  ة ند  1.8  3.2  3.1

  %البينل  دةجا  11.8  74.8 80.0

التــ  تــت  أ نـــاء عمايــ  الغاــ  االصـــمدا  مالثيميائيـــ الفيبيائيــ   مالعمايــات
  : الثامي  ه  

أ يايةا  ا وةا  لن  ةأالبةو يانت بوالطا الوودا الهنويا إلةا    واة  1    
  .بنل ن  

لةا الدلة ا إلةا وةنبو  يا ةا فةا ال ةن  ويلةنعد عوةا إزا ال ةواد   واة  2   
  .الولنخ 

وال ا  ةا عبةنةح عة  ه ةوالت أ نديةا و ة اعةا الةوز   الي عيا ال وادة  0    
فةةةوق ي  ةةةوا جةةةز   ا ةةةن إلةةةا  لةةة  وب  و ةةةن C 24    الجزيدةةةا    ةةةو  عوةةةا

  . بوجود ال ةاةح والضغط والونبو   و ل 
إلةةا     ةةوا   Mg , Fe , Caال عدايةةا  اةةا أ ةةاله  ال ةةالهة  4   

  .عوا الزغب   يدةوهليدات   ةلب
البه يايةةا    ةةوا إلةةا به ياةةنت الوةةوديو  القنبوةةا لوةة وبن  فةةا  ال ةةواد ة 0   

  .ال ن  
 الصــمدا محاـمل مــ المســتخدم  فـ  الغاـ  المسـاعدة م  المـماد   1 - 1   

  :  الثامي  
  : سيايثات الصمديم   - آ     
عة   الان جةا  0Fe ( OH ) لنعد عوا  ةلب  ن ات ال ديةد الغةويةا       

  ةةة ص اةةةوا ج  أا ةةةن ه ةةةن  .االا يةةةنة  قويةةةايةةةها ةالةةةب  عوةةةاال يةةةن  ال ديديةةةا 
اا الا اليوادب الطبيعيا ال وجودح فا الليوووز و  اةع  ةلةب ن عوةا ال يةوط 

وقد بيات الدةالا أ  بينل القط  ي  ل  عاد إضنفا ليويهنت الووديو  . 
.  

  : (2Na [4Na6(4PO]هيثسا ميتا فمسفات الصمديم   - ب    
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 ةة   ال ةةندح ل  ايةةف قلةةنوح ال ةةن  ال لةة  د  فةةا الغويةةن  فةةا  نلةةا   ضةةنف  
 .يلةح   ين عد   وفة 

   
  :عمامل التنشيط السطحي   - ج   

اللط يا إلا لندا الغويةن   ةزداد قنبويةا الزغةب  ال اييطعوا ا  بضضنفا     
فةةا بدايةةا الغويةةن  عوةةا  لةةةيع الةة  الب  ال ةةوادو لةةنعد  ةة   , لال  وةةنص 

  . ال واد الي عيا ال وجودح فا الزغب 
  :المفاعالت المستخدم  ف  الغايان  - 2 – 7   
  :المفتمح  المفاعل   
أوا ج ةةةنز الةةةة  د  فةةةا الغويةةةةن  ويع ةةةا   ةةةةت  ال ا ةةةةوهال انعةةةا  يع بةةةة    

ويةةة   ,  ةةة  وعةةن   ةةة  ال ديةةد الوةةةب  و ةةةو ي ةةألف. الضةةغط الجةةةو  العةةند  
الهنويةا بعةد  ةا  ال انعةا بنلزغةب  وداالوةال يغيا بةأ   ةزود ية اا   وةوا 

  .عبة  بندا  ةاة  لو ل ي   اللنداويدوة ال  ووا بوالطا  ض ا وي ةة 
 لنعا 23و دح الغوين  /  ْ  C 133 /ال ةاةح ال ل  د ا ب دود  دةجا  هو 

.  
  :المغاق  المفاعل   
يةةةألد  إلةةةةا    ةةةن.   2لةةة / هةةة   4.0  ةةةت ضةةةةغط  ال انعةةةا ةةة ا  يع ةةةا    

غطةةةن  يةةة    لةةة  عبةةةنةح عةةة  وعةةةن  ال غوةةةق وال انعةةةا  .الغويةةةن   ز ةةة  ا  وةةةنة
ال يةةةغيا و ةةةزود بوةةة ن  أ ةةةن  وج ةةةنز    هةةة  لدةجةةةا ال ةةةةاةح  أااةةةن إغالقةةة  
  ا ال انعا بأ   د ا ية اا الزغةب  ة  العوةا اة    يغيا وي    .والضغط 

 ويةدوة, الالز ةا وبعةد ن يغوةق ال انعةا  الهنويةا ضنف ه يا   ووا الوودا 
غويةةةن  بوالةةةطا  ضةةة ا  ةةةنةًا عبةةةة  بةةةندا  ةةةةاة  ل لةةة يا  بوالةةةطا ال لةةةندا
وبعةةةةد ن  وقةةةةف الع ويةةةةا وي ةةةةة  .  لةةةةنعا 12و لةةةة  ة الع ويةةةةا  ةةةةدح  الب ةةةةنة

ال انعا ب ةةاج  ف وال انعا   ا يبةد ويا و و ن  ال ن  وبعد ال بةيد ي   
  .الان ج 
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  :عماي  الغسيل االماء إلبال  آ اي الصمدا الثامي  :   2     
 ةة   الع ويةةا إلةةا إزالةةا آاةةنة الوةةودا الهنويةةا وال ةةواد ال  ةلةةبا عوةةا    ةةدف   

  ا   جة  لوزغب ال غلوا ع ويا عوة لو  وص    ال ن  الولي  الزغب
  : % 2المعالج  احمس ثامي الماء الممدد  :  3     
إزالةةةا  ةةةن ات ال عةةةند  ال  ةلةةةبا عوةةةا الزغةةةب  الع ويةةةا ةةة   ةةة    ال ةةةدف     

ف ةةةااًل , فةةا ال ةةن  والةة  وص  ا ةةن  لوةة وبن  ةةن إلةةا أ ةةاله قنبوةةا و لةة  ل  ويو
إلةا هوةوة ال ديةد القنبةا  ال ةن  يدةوهليد ال ديد ي  وا بوجود   ل هووة 

إلةةا  ال ةةن  ةةن ات الهنللةةيو  بوجةةود   ةل هوةةوة  وهة ل , لوة وبن  فةةا ال ةةن  
 .لو وبن  فا ال ن   القنبا الهنلليو  ن ات 
  : إلبال  آ اي حمس ثامي الماء الغسيل االماء :   4    
الان جا ع  ال   يل  الزغب ع     الع ويا بزالا آانة   وضا   جة    

  .ب  ل هووة ال ن  
 : التاييس عماي :   5    
  : NaOClالصمديم   اهيامثامييتـ  7ـ   5    
الةة    يبوهووةيةةت الوةةوديو   وةةو ل  ةةل ال يبوهوةةوة الضةةعيف  يع بةةة     
  : نليا ال نديا  لب ال انعا ال نلا فا ال  ي  وا

HOCl    +NaOH ↔   NaOCl      +O2 H  
 لةةة  NaOCl 3.31 N  وةةةوا ) ال انعةةةا قوةةةو    أ الةةةةغ   ةةة   وعوةةةا     

PH = 9.7  ),  يبوهووةيةت الوةوديو  ي  ةو  عوةا ه يةا  ة     وةوا فةض 
 ,(  NaOClزيةةةندح إ ن ةةةا  بلةةةببو ةةة ا يهةةةو  )   ةةةل ال يبوهوةةةوة  ال ةةةة 

ال يبوهوةوة     ةلبة ل  ياة ج أ   و PH الةاله يا  اقص  ع اقون   و   
 عةضةةةًن لو  وةةةا ف ةةةااًل قةةةد  ويهةةةو  ال  ضةةةاال ةةةة غيةةةة انبةةةت فةةةا ال  وةةةوا 

  :ال عندلا   لب  Cl2 Oاييه
Cl2O   +H2O        ↔      HOCl 2  
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عاةةةد  انعوةةة   ةةةع   ةةةل هوةةةوة ال ةةةن   لةةةب  الهوةةةوةأاةةة  قةةةد ي ةةةةة  أو     
  :ال عندلا 

O2 H   +  Cl2       ↔     HOCl     +HCl 
ال وواةةةةةةةا ال وجةةةةةةةودح فةةةةةةةا الزغةةةةةةةب وال ةةةةةةةواد  ال ةةةةةةةوادالا يجةةةةةةةا فةةةةةةةض   وفةةةةةةةا     
وال ةةةا    ةةةو  عوةةةا  ج وعةةةنت   و    ةةةنوالبه ياةةةنت واةةةوا ج  ةوهةبوايةةةاال يد

  .عضويا  ضنً  و   ل عطا NaOClألد يد   أهلد ب أاية 
و ال  ةةول الدلةة ا فةةا  فةةا ال ةةواد الا ةوجيايةةا ال يايةةاال  ةةول  أ ةةن     

عوةةةةا ال ةةةةوالا   ةةةةل هوةةةةوة ال ةةةةي    يةةةةهواال ةةةةواد اليةةةة عيا فضا ةةةةن   هوةةةةوة 
  .الدل ا   لن  و ي قنت هووةيا لا

  .  اي غفضا  ي هووة  يهاًل   ل هووة الو اي غالويإ ا وجد  أ ن     
ال بيةةةةةةةيل  ةةةةةةةألاة عوةةةةةةةا دةجةةةةةةةا ال بيةةةةةةةيل    وةةةةةةةوال PHدةجةةةةةةةا الةةةةةةةة  إ     

  وةةفو , ألةةةع  ةةن ي هةة   يهةةو د أ   انعةةا ال بيةةيل بنل يبوهووةيةةت  يةةن اجةة
أ   ةأاية  يبوهووةيةت الوةوديو   وب ن.  PH=7عاد  أعظ ينً الليوووز يهو  

 أفضةةااجةةد أ   ولةة ل   . الولةةط PHعوةةا اللةةيوووز ي  وةةف بةةن  الف قي ةةا 
PH ةةن ي هةة   قةةاأفي ةةن  وةةف اللةةيوووز وز ةة  ال بيةةيل  يهةةو وال ةةا  لو بيةةيل 
عوا  عةدا ال بيةيل  اةأل  ف ان  عوا ا أ ةى  ه ,  PH = 9.5~11 ا 

 لةةةةنس  فنل يبوهووةيةةةةت, بنل يبوهووةيةةةةت و ةةةة   ةةةة   العوا ةةةةا اةةةة هة الضةةةةو  
  لوضو  ل ل  يجب إبعند الضو  ع  ال يبوهووةيت 

ال يبوهووةيةت  فعنليةا ةألاة عوةا  ال بيةيل  ةةاةحودةجةا  فنل اله ه ل       
دةجةا  وأفضةا  نليا ال بييل   أاان  ال بييل ل ل  يجب إبعند ال اله   

  ( . ْ  C 20 – 23 )لو بييل  ا  
  : 2O2 Hأثسيد الهيديمجين   افمق ـ 2ـ  5  

 بيةةةةةيل  فةةةةةا  والةةةةة  د  1818فةةةةةوق أهلةةةةةيد ال يةةةةةدةوجي  عةةةةةن   عةةةةةةف    
أهلةةةةيد  فةةةةوق و. ال الةةةةوجنت القطايةةةةا فةةةةا الةبعياةةةةنت  ةةةة  القةةةةة  العيةةةةةي  

عطيةةةًن الوهلةةةجي  الاعةةةنا لةةة ل  إ  ي اهةةة  بةةةنل ةاةح   انبةةةت غيةةةة ال يةةةدةوجي 
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 بنليةةةواةد أهلةةةيد ال يةةةدةوجي  فةةةوقوي ةةةأاة ,  ابةةةت ل اةةةع  اههةةة   لةةة  يضةةةنف
 يةةةن  ع ةةةا  وغية ةةةنالةوةةةنص  –الا ةةةنس  –ال وجبةةةا لو عةةةند   اةةةا ال ديةةةد 
 : هولطن  ل  وو   لب ال عندلا 

 O2 H      +O       →         2 O 2 H  
عوةةةةا أ ةةةةاله  ديةةةةد فةةةةا ع ويةةةةا  الةةةة   ي  ةةةةو  ال ةةةةن ال يلةةةة  د   لةةةة ل      

فةةوق أهلةةيد ال يةةدةوجي    ضةةًن  ويع بةة.  أهلةةيد ال يةةدةوجي  اةةوقال بيةيل ب
13×2.4عن ةةةا   وةةةا يةةةنةد    لةةة ضةةةعياًن 

أقةةةا ابن ةةةًن فةةةا الولةةةنط  و ةةةو 12-
 2O2 Hو ةة  أجةةا زيةةندح ابةةنت  لةة ل   .القوويةةا  اةة  فةةا الولةةنط ال  ضةةيا 

.  PH  =1~0وةةوا     ةةل الاولةةاوة   ةةا  وةةا   وضةةا ال  لةة يضةةنف
الظةةةوف ل بيةةيل ال ةةواد اللةةيوووزيا بوالةةطا فةةوق أهلةةيد ال يةةدةوجي   وأفضةا
  : ا 
  . ْ  C  53~  70ال ةاةح              دةجا
  . PH           11  ~ 10 الة دةجا
  اا يةةة الةة  دا  فةةوق أهلةةيد ال يةةدةوجي  فةةا ال بيةةيل و لةة  ل يزا ةة وقةةد   

ضةنةح ه ةهبةنت  غنزيةايطوةق اةوا ج  الة ة ال بيةيل ال لة   إ هنايةا  : ال نليةا
ال بيةيل الانبةت بنبضةنفا إلةا  قنو ةا  إ ةةاز ةالهوةوة أااةن  ع ويةا ال بيةيل 

 ال ال يةةةدةوجي  أهلةةةيد اةةةوقب ال بيةةةيلإجةةةةا  ع ويةةةا  بعةةةد   . عنليةةةا لوالةةةيج 
 ةةةن ي ةةةدن فةةةا  نلةةةا ال بيةةةيل  عهةةةسا  ةةةنج إلةةةا ال عنلجةةةا بةةةنل  ل عوةةةا 

بيلةةةوايت  ب  وةةةواة  يةةةن  جةةةة  ع ويةةةا غلةةةا بةةةنل واد ال نويةةةا عوةةةا الهوةةةو 
ال يةةةةزات ال لةةةاا فةةةةا  إلةةةا بنبضةةةنفا ولهةةةة   . الوةةةوديو  بزالةةةا أاةةةةة الهوةةةوة

ال بيةةيل فةةض   اةةن  بعةةل الوةةعوبنت  فةةا أهلةةيد ال يةةدةوجي  فةةوقالةة  دا  
  :أاان  ال ع نل  ول الفا  ل  

 أاةة و ةة  ال عةةةوف ,   الوةةوديو  ه ابةةت ل  ووةة لةةيويهنتالةة  دا   يجةةب    
 ةةةةالا ع ويةةةةا ال يةةةةغيا فةةةةض  بقنيةةةةن  ةةةة  لةةةةيويهنت الوةةةةوديو    ةلةةةةب عوةةةةا 

  .يوعب إزال  ن  الاليجال عدات وعوا 
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 فةةوقالقوويةةا الضةعياا فةض   الولةنطوفةا  ال ا اضةةا PHدةجةا الةة وعاةد     
لةة  أاةةة  بيةةيل ولةة ا لةةةعا ال بيةةيل  ةةزداد بنزديةةند  لةةيس أهلةةيد ال يةةدةوجي 

 .قوويا ال  ووا 
  : COOOH3CHالخل  حمس افمقـ   3  ـ  5   

ه بةةيل لاالةةجا  يةةن أاةة  ازداد الةة  دا    ال ةةافةةوق   ةةل  يع بةةة     
ع ويةا ال بيةيل باةوق   ةل ال ةا  و   ةنزفا اللاوات ال يةح بيةها هبيةة 

باةةةوق  ال بيةةةيلفةةةا  نلةةةا  ي ةةةدنال  ةةةألد  إلةةةا   ةيةةةب اللةةةيوووز ه ةةةن   ةةةنبأا
ق ةةةن  ال بةةةيل باةةةوق فةةةض  ال وهةةة ل   .أهلةةةيد ال يةةةدةوجي  فةةةا ولةةةط قوةةةو  

 ابن يةافةض    نليوة   ات  وهة ل . وانوةعًن  انب ةنً   ل ال ا يه لةب بينضةًن 
أفضةةا وي هةة  إجةةةا  ع ويةةا ال بيةةيل باةةوق   ةةل ال ةةا عاةةد دةجةةنت  ةةةاةح 

ال بيةيل باةوق   ةل ال ةا   لةنون و ة   ( . ْ  C  20 –  23 ) ا اضةا 
أجةيةةت  إ ا ةةو أاةة   ةةالا ع ويةةا ال بيةةيل ياةة ج أب ةةةح   ةةل ال ةةا و نوةةا 

أ  أب ةةةح   ةةل ال ةةا ال اطوقةةا  غيةةة, ع ويةةا ال بيةةيل فةةا أج ةةزح  ا و ةةا 
الهووة ال اطوقا  أب ةح   ع ويا ال بييل باوق   ل ال ا أقا  طوةح    

هة ل  فةةض  فةوق   ةةل ال ةةا . الوةةوديو   هووةيةت  يبةةوفةا  نلةةا ال بيةيل ب
أوعيةةا  ةة  ع ويةةا ال بيةةيل فةةا  إجةةةا لةة ل  يجةةب , يلةةبب  لهةةا فةةا الج ةةزح 
  .الووب غية القنبا لوودأ 

  :  H2O 3  .2Na ClO  االثامييت  ـ  4  ـ  5       
فةةا الاوةةةف الوا  ةةة  القةةة  ال نلةةةع عيةةةة و طةةةوة  الهووةيةةةتإا ةةةنج   ةة ت     

العيةي  وي   إا نج  ع  طةيق ا  زاا اناا  القة إا نج  فا الاالاياينت    
اةةةةا ال ةةةةن  عةةةةدي  الوةةةةو   ةةةةنص  وةةةةو اال والهووةيةةةةت.  ClO 2 أهلةةةةيد الهوةةةةوة

  :   ال عندلالوةطوبا ي اه  بنل ل ي   لب 
NaCl    +2 O       →      2O NaCl  

وي هةة  ال وةةوا عوةةا اةةناا , يا ةةا بنل ةةن  بلةةةعا  الوةةوديو  وهووةيةةت    
 ClO 2 أ   يةن  .ال ايف ل  وولة   بنل   يل     ا ال وو  ووةأهليد اله
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 بنلهووةيةةتال بيةةيل  إ  .يةةيل بنلهووةيةةت فةةا ع ويةةا ال ب الاعةةناال ةهةةب   ةةو
يعطةةةا الزغةةةب  قنو ةةةا لو وةةةف و ظ ةةةةًا جةةة ابًن  لةةة  لاةةة  يألهلةةةد  ج وعةةةنت 

أ  يةةةألاة عوةةةا ز ةةةة ال يدةوهلةةةيد فةةةا اللةةةيوووز وال يةةةألد  إلةةةا  دو اللد يةةةد 
 ان  لةيدا  ة  الة  دا    وةوا الهووةيةت  له   . هلية اللاللا الليوووزيا 
بلةةبب الع ةةا الولةةيطا لو عةةند   و لةة ا  طةةة فةةا ال بيةةيل و ةةا أ  ال انعةة

باةةوق أهلةةيد  ال بيةةيل ةةو ال ةةنا فةةا  ه ةةن"   ةةن يلةةبب ضةةعاًن فةةا ال يةةوط 
  .فض  ال ع نل  فا ال بييل غية  ةغوب في   ل ل " ال يدةوجي  
الهيديمجين مقدية الهيديمجين مقدية   أثسيدأثسيدالتال  يمضح الفيق اين قدية فمق التال  يمضح الفيق اين قدية فمق   الجدملالجدمل

  ::الهيامثامييت عاى التاييس الهيامثامييت عاى التاييس 

  ي عي ع  ة ندة ند  ليوووزليوووز   ةى ةىالال   واد وادالال
   واد واد
   ا وا ا وا

          ووا  ووا  اوعاوع
  ال بييلال بييل

  بنل يبوهووةيتبنل يبوهووةيت  ييلييلال بال ب

  أولياأوليا  عيااعياا  --  11  1.111.11  1.381.38  3.203.20  50.1250.12  0.470.47

   بيضا بيضا  عيااعياا  --  22  3.053.05  3.053.05  3.303.30  58.5058.50  3.103.10

  HH22  OO22    بةبة  ال بييلال بييل

  أولياأوليا  عيااعياا  --  11  1.071.07  1.301.30  3.103.10  50.2150.21  4.054.05

   بيضا بيضا  عيااعياا  --  22  3.053.05  3.013.01  3.153.15  58.0458.04  3.183.18

 انقيا الجدوا اجد أ  الطةيقا الهالليهيا فا ال بييل  انقيا الجدوا اجد أ  الطةيقا الهالليهيا فا ال بييل           
  ..أهليد ال يدةوجي  أهليد ال يدةوجي    باوقباوق    ال بييلال بييل  أفضا    طةيقاأفضا    طةيقا  بنل يبوهووةيتبنل يبوهووةيت

  
  ::الصمديم  الصمديم    هيامثامييتهيامثامييتالغسيل االماء إلبال  آ اي الغسيل االماء إلبال  آ اي     ::    66          
  ..    الع ويا بزالا أهبة أاة لوهووة ال  بقا عوا اللينف     الع ويا بزالا أهبة أاة لوهووة ال  بقا عوا اللينف                   
  ::الصمديم  الصمديم    ايسافيتايسافيت    %%  22  المعالج  امحاملالمعالج  امحامل    ::    88          
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  وال  بقاوال  بقاالع ويا بزالا ةاد ا الهووة الان ج    ال يبوهووةيت الع ويا بزالا ةاد ا الهووة الان ج    ال يبوهووةيت                         
  ..عوا اللينف عوا اللينف 

  ::الغسيل االماء مالتجفيف الغسيل االماء مالتجفيف : :   7878        
عوا زغب قط  عوا زغب قط    وال وواوال ووا    الع ويا بزالا أاة البيلوايت     الع ويا بزالا أاة البيلوايت                           
  .. بيل جنف  بيل جنف 

 ال ـــانـ  الفصـــل                 
 السياامب مشتقــات

اللةةيوووز ي  ةةو  عوةةا و ةةدات غووهوزيةةا  ة بطةةا  ةةع بعضةة ن وأ   أ  ب ةةن
 ها و دح غووهوز    و 

ل ل  فه ن  و ال نا فا اله والت ف   ال  ه   ا يدةوهلياالن ز ة  عوا
وقةةةد  ضةةةةت الهايةةةة  ةةة  الةةة يةات .  ةةة    ال يدةوهلةةةياأي ةةةةح أوألةةة ةح ز ةةةة 

بنل  ةنل العضةويا أو  اللةيوووزووز  ا  أهاة    قةة  و لة  ب عنلجةا الليو
بي  ا ةات الليوووز    ووةحال واد الوانعيا وةغ   ل  بقيت  .الالعضويا 

  :وابل يةات ال  ووطا ذ وأ    ي قنت الليوووز ا هة
 : السياامباستيـيات   = 7   

عضو  أو ال بيها عن      انعا ه وا  ن  ع   ل  االل يةات  ا ج
ز ةةةةة  يدةوهلةةةةيويا لةةةة ل  ف ةةةة   عوةةةةاعضةةةةو  ذ وب ةةةةن أ  اللةةةةيوووز ي  ةةةةو  

 :ال  ه  أل ة   ذ و   أ   ال يةا   ا هة 
 :السيااــمب  نتـيات - أ

, اللةةةةيوووز  اةةةة  الاوةةةةف الوا  ةةةة  القةةةةة  ال نلةةةةع عيةةةةة  ا ةةةةةات عةفةةةةت
بنلةة بداا ز ةة ال يدةوهلةةيا  اللةيوووزعوةا ا ةةةات  ال وةةوا وبيةها عةةن  ية  

و لةةةة  ,  الا ةةةةةاتبز ةةةةة « ج يع ةةةةن أو جةةةةز   ا ةةةةن » وجةةةةودح فةةةةا اللةةةةيوووز ال 
 ( .  ةل الهبةيةت +   ل اآلزوت ) ب عنلجا الليوووز ب زيج ال  ضي  

ال انعةةةا ي هةةة  أ  ا وةةةا عوةةةا أ ةةةند  أو ااةةةندا أو االاةةةا  يةةةةوط و لةةةب
, اللةةةيوووز  لةةةب الةةةبا الاي ةةةةوجي  في ةةةن  ا ةةةةاتو وةةةاف . ا ةةةةات اللةةةيوووز 
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ا  ةةوت ا ةةةات  إ ا ف ةةاالً  . الةة  دا نت  عياةةا  لةةب  واوةة  ولهةةا وةةاف 
آزوت فضا ةةةةةةن  لةةةةةة  د  فةةةةةةا وةةةةةةانعا % (  11.1 – 13.7)اللةةةةةةيوووز عوةةةةةةا 

آزوت ف لةةة  د  فةةةا % (  11.0 – 11.2) وا  ا ا  ةةةوت عوةةةا .  الباللةةة ي 
 آزوت  % ( 10.0 - 12.4)  وةاوا  ا ا  ةوت ع,  والةوةاي وةانعا الوهةة 

 .     اجةات فضا ن  ل  د  فا وانعا ال
 : السياامب أسيتـات  - ب
ال يدةوهلةةةةةيا  ز ةةةةةةال وةةةةةوا عوةةةةةا ألةةةةةي نت اللةةةةةيوووز بنلةةةةة بداا  يةةةةة       

   ةل ن   ال وجودح فا الليوووز بز ة ألي نت و ل  ب عنلجا الليوووز ببال
 .وبوجود   ل الهبةيت . ال ا و  ل ال ا الاوجا 

ا  ويط    اله ةوا قنبا لو وبن  ف« االاا اللي نت  زليوولو  » والان ج
يلةة  د  فةةا وةةانعا الةةد نانت ذ ولقةةد وجةةد أاةة   لزجةةنً وابي ةةة  عطيةةًن   وةةواًل 

  ةةةةل ال ةةةا ال  ةةةةدد فضاةةةة     وةةةواب و  ةةةا اللةةةةيوووز االاةةةا اللةةةةي نت فةةةةا 
االاةا  اللةيوووزي  وا إلةا ألةي نت قنبوةا لوة وبن  فةا اللةي و  فةا  ةي  أ  

ية  يةةةوط اللةةةي نت  ةةة  وي هةةة    ضةةة, اللةةةي نت ال يةةة وب فةةةا اللةةةي و   
 .  ووا اللي نت فا اللي و  

 : السياامببنتات  -ج  
وأطوةةةق عوي ةةةن الةةة  الايلةةةهوز ذ  1852اللةةةيوووز  اةةة  عةةةن   زا ةةةنت عةفةةةت

ب عنلجةةةا اللةةةيوووز الطبيعةةةا ب  وةةةوا  اللةةةيوووزويةةة   ال وةةةوا عوةةةا زا ةةةنت 
اةة   عوةةا اللةةيوووز القوةةو  لو وةةواو لةة  % (  18) الوةةودا الهنويةةا  ةهيةةز  

 الزا ةةنت ف  يةةها 2CS عنلجةةا اللةةيوووز القوةةو  الاةةن ج باةةناا هبةيةةت الهةبةةو  
 . ات الوو  البة قنلا 

   الزا نت الان جا عوا  ةية الةايو  و ل  ب ةا الزا ةنت  ال ووا وي  
الهنويةةةةا ف عطةةةةا   وةةةةواًل لزجةةةةًن يعةةةةةف بنلةةةة   الوةةةةودافةةةةا   وةةةةوا   ةةةةدد  ةةةة  

الليوووز و لة  ب عنلجةا  ة ا  ل ةجنعاو     ووا الالهوز ي ه  , الالهوز 
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 ين ي     ويا  جديدال  ووا ب  ووا   ل الهبةيت في  ةة الليوووز    
 .  ل ةجع  زليوولو الالهوز إلا 

 يةةةةن ( الةايةةةةو  )  لةةةة  د  فةةةةا  وةةةةايع  يةةةةوط الالةةةةهوز  الطةيقةةةةا و ةةةة  
 في ةةةةة 2H4SOعبةةةة   وةةةوا  وي ةةةةةيضةةةغط   وةةةوا الالةةةهوز فةةةا اقةةةوب 

عوا  يوط لةيوووزيا  ات   ناةا أقةوى  ة   يةوط اللةيوووز وي وا  الليوووز
بووةيا فا اللاللا اللةيوووزيا  ال   يبووة ال انطق الال اليدالطبيعيا بلبب 

 Twistsل ةةن ل عةةةا بلةةبب اا اةةةنل عةةدد الا ةةةا  الةايةةةو هةة ل  فةةةض   يةةوط , 
ا ن  عوا   وطوا اللاللا الليوووزيا ذ ل ل  ال يع بة  ةية الةايو  أل ة وا 
 . وووز  ل ةجع فا  ي  أ  زا نت الليوووز  ا الل ة لي

 : السياامبإيتييات =  2  
ال  هة  أي ةةح   ة  يةن وجةد أاة   1512عةن   ا  إي يةات الليوووز  عةفت
 .لوايت أو  نليدات اللهيا  ألهياا دنابا   ب عنلج القوو  الليوووز
 اللةيوووزأ ة  إ يةةات  إ يةات الليوووز أهاة ال قةاةًا    ابل يةات و    ع بة
 :                                                ا هة 
 : السياامب إي يــل - أ

أبيل ي   ال ووا عوي  ب عنلجا الليوووز القوو   ع اله يةا   ل وق
 – 1 ل ةدح C˚103 - 83 دةجةا ال ةةاةح عاةد ال  وازاا  ة  هوةوة ابيايةا 

 . لنعا 24
ويضةةنف لواةةن ج  ال  انعوةةاالةةا ال ةةواد غيةةة يأل ةة  الاةةن ج لو قطيةةة بز  اةة 

ويجاف  ويغلا ن  لن   ل ةليب إيايا الليوووز ا  يأل   إيايا الليوووز 
يايةةا اللةةيوووز يع بةةة  ةةندح باللةة يهيا  ن ةةا  لةة ع ا لغةةةال  نوةةا  ذ وا 

 .فو ة اللجنية  وانعا ا ن 
 : السيااــمبايتـي  إي مثسيـل - ب
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ال وةةوا  ويةة  ةات الالباللةة يهيا ابي ةةة اللةةيوووز   ةة  ابي ةة يع بة ةة ا
    عويةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة   انعةةةةةةةةةا اللةةةةةةةةةيوووز القوةةةةةةةةةو   ةةةةةةةةةع إيايوةةةةةةةةةي  هوةةةةةةةةةوة  يةةةةةةةةةدةي 

CH2ClCH2OH   ع أهليد ابيايوي   الليوووز    انعا  أو . 
إال أ  , بدا الايةن   الق ن إياوهليا إي ة فا ع وينت  لديا  ل  د او      

 .الهةبوهلا  يايا ليوووز  ا   و  فا   ا ال جنا 
 
 
 
 

 الـ ـالـث الـاـاب
 "سياامب  مي يل  الثيامثس "

  
  األمل الفــصـل

  الثيامثس  مي يل سياامب تحضيي
  :ناذة تاييخي   - 1    
 وابي يةةةااللةةةيوووز و نوةةةا ال يايةةةا  ي يةاتضالعو ةةةا بةةة اال   ةةةن بةةةدأ  لقةةةد     

 .الل  دا  ن فا الب ون ال نوا لدةالا  ةهيب الليوووز و انعال   
أ ةةةة ت بةةةةةا ات  عاةةةةد نأوا  عةف اةةةةن ب ةةةة   ال ةةةةواد  هناةةةةت    1512  عةةةةن   

 .  Lilimfeld , Dreybus   ,Buchsا  ةاع بأل ن  
لوا  ةةح فةا أل نايةن  زلةيوولو إلا الهةبوهلا  يايا  أيية    1521 عن    

عوةةا اطةةنق وةةانعا إال بعةةد  ال ةةندحيبةةدأ بضا ةةنج  ةة    ولةة .  OTTOب عةفةةا 
بعل ال اظاةنت  هان حا  ين وجد ل ن  نويا   لي  ال ةب العنل يا الاناي
 .الوانعيا فا إا نج ن 

 : عوا  طو ي   نعب واي  Kalland Coقن ت يةها    1541 عن     
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لب اللوايت ال بيل  ع الوةودا الهنويةا ل هةو  اللةيوووز  ب انعا : الولا  
  .القوو  

ت الوةوديو  الجةنف الليوووز القوو   ع أ ند  هووة  ال ب انعا:  الانايا  
 .  

الةةةةة  د ت طةيقةةةةةا جديةةةةةدح فةةةةةا الواليةةةةةنت ال   ةةةةةدح    1542عةةةةةن   وفةةةةةا    
في ةن زغةب القطة   الة  د    Dow  Chemicalsيةةها  ب عةفاال ةيهيا  

  ه ندح أوليا ذ
 بطةيقةا  . Herculs Powder Coيةةها    قةد ت   1503عةن   وفةا    

وال ةةةن  هولةةةيط ل عويةةةق  االيزوبةوبيوةةة اله ةةةواعوةةةا الةةة  دا   ةةةزيج    وقةةةف
  .هووة   ل ال ا  أ ند ب ا , الهنويا  بنلووداال عنلجا   ا  ,الليوووز 

 " طةةوةت طةةةق ال وةةايع إلةةا الةة  دا  طةةةق  لةة  ةح بةةد ا   1501 عةةن    
 ة   الطةةق  و اةا  .ال طةدح فا االل  ال   الزيندح   زغب القط  ل واج ا 

 degree of ال عةةويلةجةةا  ةةدفت إلةةا   لةةي  اوعيةةا ال اةة ج بنلالةةبا لد

substitution   وال ا  ع بة    أ    واو   الوزوجادةجا  وه ل.  
الةة  د ت طةيقةةا فةةا الينبةةن  ب عةفةةا يةةةها يةةيهوهو    1515لةةاا  وفةةا   

Shikoku chemical  03 وةط لةب اللةيوووز ال  بةب   ضة ات MESH 
 . الليوووز و ندح قوويا  ي يةإعن ا ل هوي    ع

الةة  د ت طةيقةةا ةولةةيا با ةةنج الهةبوهلةةا  يايةةا    1570 عةةن  وفةةا     
القوةةةةةو   ةةةةةع أ ةةةةةندى هوةةةةةوة  ةةةةةالت  اللةةةةةيوووز ع  ةةةةةد عوةةةةةا  انعةةةةةا  زلةةةةةيوولو 

بطةيقةةا  لةة  ةح  ةةع  الةةدوةا الوةةوديو  فةةا  ةةالط  ةة  الاةةوع ال ةةزاز أو لةةةيع 
 أ ابينةح  اةن إلةا  ويجب. ( دقيقا  2-1)   ديد ز   ال انعا إلا  ن بي  

طةةةق اع  ةةدت عوةةا زغةةب القطةة  فةةا إا ةةنج الهةبوهلةةا  يايةةا  عظةة   ةة   ال
  . زليوولو 

  : سياامب مي يل الثيامثس آلي  تفاعل تحضيي  - 2
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ل هوي  هةبوهلا  يايا ليوووز  ينب ا   ن ن إلا  الليوووزآليا  انعا  إ    
 ي هو   ليوووز اي ية  يع بة  C.M.Cةالليوووز ف و أ  ال ي يةاتإآليا  هوي  
 و اةةةن  ,  اللةةةيوووز القوةةةو   ةةةع أ ةةةند  هوةةةوة  ةةةالت الوةةةوديو   ةةة   انعةةةا

أ ةةةند  هوةةةوة  ةةةالت الوةةةوديو  إلةةةا    ويةةةا اةةنعالت جنابيةةةا   ةةةدن و ا ةةةن 
  .غويهوالت 

R cell-OH . NaOH         ↔  R cell-OH      + NaOH 

 
COONa R cell-OCH2  + NaCl  +  H2O      ↔ R cell-OH . NaOH + 

ClCH2 COONa 

  
جةزن اللةيوووز هلولةوا  هواةا  ة    ةهيةب  ووةال  ه     هن   نول      

بنل ةنلا   هةو   ة  و ةد ي   ة  الغووهةوز ال اةزوع  و ة  بيةوز  و دات الليووو
و ةةةدح غووهةةةوز بةةةال  ةةةن     ةةةو  عوةةةا اةةةالن ز ةةةة  وهةةةا  . ا ةةةن جزيدةةةا  ةةةن  
عوةةةةةةا ال انعةةةةةةا ب عةةةةةةويل ز ةةةةةةة هةبةةةةةةو هلةةةةةةا  ي يويةةةةةةا  قةةةةةةندةح يدةوهلةةةةةةيويا 

عةةةةدد ز ةةةةة الهةبوهلةةةةا  و  ولةةةةط  .يا و  الز ةةةةة ال يدةوهلةةةةل يةةةةدةوجيانت  ةةةة 
ي ه   عويض ن لها و دح غويهوز  ازوع  ا  ال ن  يعةف بدةجا  ال ا يايا 

                SUBSTITUTION  DEGREE OF أو    D . Sال عويل 
ز ةةة ال يدةوهلةةيويا فةةا هةةا و ةةدح غووهةةوز  الةةاالنأ هةة   عةةويل  فةةض ا     

 وعاةةد ن, (   0) و ةا  لو عةةويلوةةا عوةا أهبةةة دةجةا  اةزوع  اةة  ال ةن  ا 
يجةب  ةاعةنح أعوةا  فناة  زلةيوولو ي انعا اللةيوووز ل هةوي  الهةبوهلةا  يايةا 

  ةغوبةا الا لو ا ج فا ال ن  بنبضةنفا إلةا  ةواص فيزينديةا أ ةةى ادةجا إ
 وقةةد, (  0) عوي ةةن فةةا دةجةةنت  عةةويل أقةةا  ةة   ا وةةاال ةةواص  و ةة     .

ال عةويل فةا  دةجةالوهةبوهلا  يايا الليوووز  و  نلةا وجد أ  أفضا اوع 
هةبوهلةا  ي يويةا  ز ةة (7) و  ا يعاا أ  ال  ولةط يعةول(  3.7)  دود  
و إ ا  ةةةةن اع بةاةةةةن أ  . و ةةةةدات غووهةةةةوز  اةةةةزوع  اةةةة  ال ةةةةن  (  13)    لهةةةةا

اةةة  ي انعةةةا أ ةةةع  يدةوهلةةةيالت اللةةةيوووز إ    ةةةة بطالوةةةوديو   ا يدةوهلةةةي
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ي طوب ه يةا زادةدح  ة  ال ةن   ال انعاالليوووز القوو  فن   ع ن ليهو   ةهب 
  . اظةينً  اوق اله يا ال  لوبا 

  : ن  ي   ع وي ي  ي د  بي  أ  وجود ال ن    وقد   
الووديو  وبنل نلا ياية  ة    اأا  يقو  بع ا ال  يب ل يدةوهلي:  األملى  

  .  وا  يدةوهليالت الليوووز ويوزع نال ندح 
 يلببال ن  ي  وا لاللا الليوووز فيبعد ن ع  بعض ن   ن  إ  : ال اني    

اا اةةنخ اللةةيوووز و ةة  ا يج ةة    هةةي  ال ةةندح ال لةةببا لالي ةةةح  ةة  االاةةدفنع بةةي  
 لةة  يزيةةد  ةة   فةةن /   NaOH : H2O/ وجةةد ااةة  بزيةةندح  وقةةد,  اللاللةةا

 الالةةةبالةةةةعا ال انعةةةا وبنل ةةةنلا دةجةةةا ال عةةةويل ذ وهةةة ل  فةةةن  زيةةةندح  ةةة   
بوجةةةةود قويةةةةا  ةةةة  اله ةةةةوا  ةةةةألد  إلةةةةا زيةةةةندح الةةةةبا  اةةةةنعالت الي ةةةةةح إلةةةةا و 

 بزيةندح   لة   الاةن ج C.M.C الةوجد أ   واص  وقد  .  الجنابياال انعالت 
لةةطو الةة ال س بةةي  ال ةةواد ال  انعوةةا لةة ل  ياضةةا الةة  دا   ن ةةنت اللةةيوووز 

نعةا  ا  ةو  C.M.Cالةة  يةهيا  انعةاأيضةن آ   ووجةد.  فةا ال انعةا ال ا  ةا
هووة   ل ال ةا  ضةنف  أ ند انية لو ةاةح ل ل  فض  اله يا الالز ا    

ال بةيةةد لو اةةنظ عوةةا دةجةةا ال ةةةاةح   ةةع دقيقةةا 23-10بيةةها  ةةدةيجا  ةةالا 
وجةةةةد أيضةةةةًن أاةةةة  بزيةةةةندح دةجةةةةا ال ةةةةةاةح  ةةةةزداد لةةةةةعا  وقةةةةد  .الالز ةةةةا لو انعةةةةا 

أ ةةند   أ  الة  دا  زيةندح  ة  ووجةةد  .  C.M.C الةة لو وةوا عوةا ال انعةا
فةن  إجةةا   وهة ل .  الت الووديو  يألد  إلا زيةندح دةجةا ال عةويل  هووة

 ه ةةوا –ه ةةوا اي يوةةا ) ال انعةةا فةةا  ةةزيج  ةة  بعةةل ال ةة يبنت العضةةويا 
اي ةةةةة  – او باةةةةز  –ااةةةةندا هوةةةةوة ال ي ةةةةن   –ه ةةةةوا بةةةةو يوا  –ايةةةةزو بةوبيوةةةةا 

 13ود و ةهيةةز ال ةةزيج ال لةة  د  ب ةةد, يزيةةد  ةة  دةجةةا ال عةةويل ..( الب ةةةوا
    ن %  43  يب ذ % 
  :            بسياملم خماص الثيامثس  مي يل   -  3    

  : تأ يي المذياات العضمي   - أ          
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,  غيةةة قنبةةا لوةة وبن  فةةا ال ةة يبنت العضةةويا زلةةيوولو  يايةةا  الهةبوهلةةا    
ال ةةن  إلةةا بعةةل ال ةة يبنت العضةةويا القنبوةةا لوةة وبن  بنل ةةن  فةةا  إضةةنفا لهةة 
) ال ة يبنت  ة   و ة  . يا ا الهةبوهلا  يايا لةيوووز  أ ل نلا ي ه      ا

  .  ..(أ ند   الت الغويهوا –االياناوا  – ال ياناوا –اللي و  
 :تأ يي الحياية   -  ب           

ب غيةةة دةجةةا  لةةيوووزال ةةندا لوهةبوهلةةا  يايةةا  ال  وةةوا لزوجةةا   غيةةة      
فةن   زلةيوولو هةبوهلةا  يايةا  لوةوديو ا ض ا ل ان ال  ووا ال ةندف, ال ةاةح 

أجةياةةن بعةةد ن  بةيةةد ل ةة ا ال  وةةوا  ولةةو, لزوجةةا ال  وةةوا  ةةا ال بنل لةة ي  
 إلا  ن هنات عوي  قبا ال ل ي   عودإلا دةجا ال ةاةح الوويا فن  لزوج   

.   
  : األمالح تأ يي  - ج           

أ ةةاله و هةةةو   زو لةةيوول ةةع الهةبوهلةةا  يايةةةا    انعةةةاال ةةاله  بعةةل     
ال اله ال ا  ةلب  و  ,  ال الهةوالب عوا يها  ةهبنت ليوووزيا  ع 

 –الاضةةةةا  –الةوةةةةنص ) اةةةةا  ال عةةةةند أ ةةةةاله  زلةةةةيوولو الهةبوهلةةةةا  يايةةةةا 
 الأ ةةاله ال غايزيةةو  والهنللةةيو  فضا ةةن  أ ةةن ...(الا ةةنس –ال ديةةد  –الل ايةةو  

و بنلةة  دا   فةةا ال ةةن  ال ةةة الةة   يلةة  زلةةيوولو  ةلةةب الهةبوهلةةا  يايةةا 
 ةةة     اةةةل ال وايةةةنأ ةةةاله العانوةةةة القوويةةةا أو أ ةةةاله   وجةةةودالعلةةةة ذ و 

    . زليوولو    يايا الهةبوهلا  ووا   لزوجا
  : تأ يي الحممس - د       
 ضةةعيف ةةو  وةةو ل  ةةل  زلةةيوولو  يايةةا   لوهةبوهلةةاالوةةوديو    وةةو     
13انبت  اه   ل  البين

-0 x 0    فنا  ي  ةة  قو لج ب  ل  عو إ ا  ول ل
ذ  وي ةلةبال ة الة   ال ية وب فةا ال ةن   زليوولو   ل الهةبوهلا  يايا 

  .   PH   <  2,0 هو   عاد نو  ا ي دن  
  ::  الابمج الابمج     --  هـهـ          
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عنلا الوزوجا ة   ولط الوزوجةا : االاا أاواع  إلا CMCلزوجا الة   قل    
  ذة  ا ال الوزوجا 

  ..ال  دا ن   ال  دا ن          الاواع        الاواع   ولهاولها  
 :اليطما   امتصاص – م    
الجةو ذ فةض ا  ةهاةن ه يةا  اة  فةا جةو ةطةب  ةدح  ةطوبةا CMC ةالة ي  ص  

 .  CMCةاال ظ  ج ع ه ا    ال فضاانهنفيا    الز   ذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ال ـانـ  الفــصل
 صناعيا  المتاع  ف  تحضيي الثيامثس  مي يل سياامب  الطيق

 يايةةةا لةةةةيوووز  ع  ةةةةد عوةةةةا  عنلجةةةةا  بوهلةةةةاالهة طةةةةةق  وةةةةايع   عظةةة         
ال وةةو الوةةوديو ا ل ةة ا  أواللةةيوووز القوةةو   ةةع أ ةةند  هوةةوة   ةةل ال ةةا 

  . ال  ل بطةق   قطعا أو طةق  ل  ةح 
  المتقطع  الطيق:  أمل  

  :   KALLE &CO.AGشيث   طييق  ـ آ    

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 867 

ا   عوة 1514الهةبوهلا  يايا ليوووز عن   ب وايع    اليةها  قن ت    
  : طو ي  

اللةةةةوايت ال بةةةةيل  ةةةةع الوةةةةودا الهنويةةةةا ل هةةةةةوي   لةةةةبب انعةةةةا :  الولةةةةا   
  .الليوووز القوو  

الليوووز القوو  الان ج  ع أ ند  هووة  ةالت الوةوديو   ب انعا:  الانايا   
  . يايا ليوووز و هووةيت الووديو   لوهةبوهلافي هو   وو الووديو  

   وةةوا فةا  SULPHITE PULPاللةوايت ال بةةيل  لةب ي ةة   يةن   
NaOH   18 % لنعا واوف إلا لنع ي  و هو  دةجا ال ةاةح فةا  ل دح
 هةةةةبس  بوالةةةةطايعوةةةةة اللةةةيوووز القوةةةةو   اةةةة    ْ    23 - 18ال انعةةةا 

 الولةا ةةح بنلالةبا لةوز  اللةوايت  2.7 - 2.0 يدةوليها   ا يوةا وزاة  
هة  اة   273-203ه  لوايت أولةا يوةبو وزا ةن بعةد العوةة  133أ  ها 

طن واةةا  ات هةةةات  لةااا يةة   في ةةن  ا يةةت اللةةيوووز القوةةو   إلةةايأل ة  الاةةن ج 
  يةنلو بةيد وال ل ي    بق يصيأل   إلا عجن   زود  ين إلا ف نت انع  
دةجةا  ةةاةح  عاةد   أ ند  هوةوة  ةالت الوةوديو   ال  وازاا ضنف اله يا 

00-40  C  ْ  ,ياةةة   وبعةةد ن,  ي  بقةةن  ال ةةواد ال  انعوةةا   ةةوالا لةةنع و ةةدح
بق يص لو  نفظا عوا   زود ROTARY DRUMالان ج فا  انعا دواة
بيهةبواةةةنت   ةةة ال انعةةةا   ضةةةنف ه يةةةا وبعةةةد اه  ةةةنا دةجةةةا  ةةةةاةح ال انعةةةا  
إلا  ا  ,   ووااا   جاف إلا   أل   ال ا جنت ا  االووديو  ل عديا القووي
  . انع ال زليوولو  يايا  هةبوهلاالطن واا لو ووا عوا 

  : DOW CHEMICALشيث   طييق  - ب     
 ه ةةةندحال بةةةيل  القوةةةو عوةةةا الةةة  دا  زغةةةب القطةةة   الطةيقةةةا ةةة     ع  ةةد    
أ ند  هووة   ل     % 83- 03 ين ييةب   ا الزغب ب  ووا  أوليا

ل وةةةو  ةة ا ال  ةةل وبعةةةد ن يعةةنلج الاةةن ج ب  وةةةوا  ال ةةنداال ةةا أو ال  وةةوا 
  83ال زيج ي انعا عاةد الدةجةا  ة وي  % 00 - 03 يدةوهليد الووديو  

C  ْ .  
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  :  .HERCUL POWDER CO طييق  شيث   - ج        
 عويةق  ن ةنت اللةيوووز فةا  ةزيج  ة  اله ةوا  عوةاالطةيقا       ع  د     

يضنف   ا ال زيج إلا الليوووز   ا .  23:  1وال ن  بالبا  اليزوبةوبيوا
%   23   وةةةوا   عوةةقيضةةنف إلةةا  ةة ا ال اةة   SLURRY  عوةةقي يةةها ال
NaOH .  23 اله يةةةةةةةا ال  لةةةةةةةوبا  ةةةةةةة  ال  وةةةةةةةوا   ضةةةةةةةنف أ أ   عوةةةةةةةاعوةةةةةةةا  %
NaOH  اله يةةةةةا   ضةةةةةنف وبعةةةةةد ن  لةةةةةنعا ةةةةةدةيجا  ةةةةةالا اوةةةةةف  بيةةةةةها

" اله وا اليزوبةوبيوةا  فاال  لوبا      ووا أ ند  هووة   ل ال ا 
  " .بيها  دةيجا  الا اوف لنعا 

عا اةةة  ي اةةةظ   ةةةت  ةةة   ل ةةةدح لةةةن ْ  C 00  الدةجةةةاال ةةةزيج   ةةةا    ويلةةة  
ال وةةةط ال لةةة  ة وبعةةةد ن يأل ةةة     ةةةتلةةةنعنت و  4الدةجةةةا  ةةة  ال ةةةةاةح ل ةةةدح 

اة   و ة ,   ياةناوا  % 73الان ج ويعدا ب زيج    ال ياناوا و  ةل ال ةا 
  .وال جايف  لوغلايأل   الان ج 

  المستميةالطيق :   انيا  
لهةبوهلةا بدأ الب ن ع  إيجند طةق  ل  ةح با نج ا   1547عن   بعد    

الزيةةةندح ال طةةةةدح فةةةا االلةةة  ال  وهةةةا  ةةة    ل واج ةةةاو لةةة   زلةةةيوولو  يايةةةا 
 Degree  لي  اوعيا ال ا ج بنلالبا لدةجا ال عةويل  إلاالطةق  دفت  

of Substitution زلةيوولو  ع بة    أ    واص الهةبوهلةا  يايةا  وال ا 
هواةةا  لياةة   وهةة ل ,  الاةةن ج  C.M.C ةالةة لزوجةةاو لةة  لا ةةن   ةةدد دةجةةا 

  .ال يغيا 
  :  نذثيالطيق المستمية  ممن
  :       WYNDOTTE  CHEMICALS  CORPشيث   طييق  ـ  آ 

 NaOH%  00عوا ة  الليوووز ال ا ت ب  ووا  الطةيقا      ع  د     
 وبعةد ن % 78  وةوا أ ةند  هوةوة   ةل ال ةا  يضةنفاة  , ال انعةا  فا

إلةةةةا دا ةةةةا  بةةةةبط  ا ال ةةةةزيج يأل ةةةة  الاةةةةن ج إلةةةةا  انعةةةةا دواة  يةةةةن يةةةةد ا  ةةةة
 ةةةدوة  ةةةوا   ةةةوة لةةةةولبا  هبيةةةةحالةةةةطوااا   عةةة عبةةةنةح  وال انعةةةا, ال انعةةةا 
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دا ا ال انعا قضيب طوالاا عوةا يةها  وفا , ةوج ه وا ال انعا  ل ل يا
 بقةةا ال ةةواد فةةا  ةة ا .  ال انعةةالةةهي  لهيةةط ال ةةواد ال  وضةةعا عوةةا جةةداة 

وبعةد ن ي ةةج ال ةزيج  ْ  C 43-00  ةةاةح وبدةجةا لنعنت 0ال انعا  والا 
 13-8  ال انعةةاالاةةن ج إلةةا  انعةةا دواة آ ةةة  يةةن يبقةةا ال ةةزيج فةةا  ةة ا 

  ةةا يه  ةةا ال انعةةا وبعضةة ن يأل ةة  الاةةن ج  ْ  C 00 ةةةاةح  وبدةجةةا لةةنعنت
عوا ال اة ج  لو ووا   ا  يأل   الان ج إلا طن واا و  , إلا  جاف دواة 

  .بيها انع  
 : . COTTON OIL COBUCKEYشيث    طييق   ـ  ب      
فا الواليةنت ال   ةدح و ع  ةد    1501فا عن    الطةيقا     ال  د ت     
زغةةةب القطةةة  أو  ن ةةةنت اللةةةيوووز ال ةةةةى إلةةةا ج ةةةنز يجعةةةا  اند ةةةإ عوةةةا

عبةةةنةح عةةة  الةةةطواا ي   ةةةدوةا  ا جةةةن ي   و ةةةو, الزغةةةب عوةةةا يةةةها وةةةاندو 
ي ةةو    وةةوا  ال لةة  ةح فةةا وعةةن  الان جةةا  عنهلةةي    ةةةة بيا  ةةن الوةةاي ا 

HCl اةة  أل ةة  الوةةاي ا و  ةةةة بةةي  الةةطواا ي  لوعوةةة  اةة  % 10  ةهيةةز 
ع ويةا عوةة بةااس  وأ ةةىهةا غلةوا  بةي  ,  جة  لوواي ا االن غلالت

و ةةةن  الغلةةةيا الاةةةن ج , الطةيقةةةا وال ةةةن  يةةةة  عوةةةا الوةةةاي ا  ةةة  الةينيةةةنت 
ةفةا ا    ةة الوةاي ا فةا غ. إلا وعن   ج يع ل وةيا  إلا ال جنة   ي  ب
إلةا وضةع  بنلالةبا %  20 جاف   ةا  وةا ةطوب  ةن إلةا     ين ف جاي

ال انعةةا  يةةن   ةةةة فةةوق   ة وةةا أل ةة  الوةةاي ا إلةةا  اةة , الجنفةةا  الوةةاندو
 ب يةةن NaOHألةةطواانت  ةةدوة و ةةا  وضةةوعا فةةا  ةةول ي ةةو    وةةوا 

فةةةا ال  وةةوا ويةةةة   ةة  العوةةةا عوةةا الوةةةاي ا  االلةةطواانتيغ ةةة اوةةةف 
ي بعةةةةة  فةةةةةا ال ة وةةةةةا الانايةةةةةا  ةةةةة  ال انعةةةةةا   ةيةةةةةة  اةةةةة  ,   NaOH  وةةةةةوا 

فةا  ةول فية    وةوا أ ةند  هوةوة   غ ةوةحالواي ا عوا ألطواانت  دوة 
,   ةةل ال ةةا  هوةةوة  ةةل ال ةةا وهةة ل  يةةة   ةة  العوةةا   وةةوا أ ةةند  

  ةةةةةةةة فةةةةةةا  ة وةةةةةةا أ ةةةةةةةى فةةةةةةوق ألةةةةةةطواانت  ةةةةةةدوة فةةةةةةا  ةةةةةةول فيةةةةةة   اةةةةةة 
إلا اله يةا   واالعوا   ا     NaOH  ووا  وية    NaOH  ووا
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 ب  ةن  أل   الواي ا إلا غةفا  نوا   ا   .الالز ا لو انعا    ال وال 
 هياةا ب يةن يبقةا  ْ  C 133دةجةا ال ةةاةح فةا  ة   الغةفةا  ةوالا ,  ال انعا

فةا  الوةاي افي ن الجو غية جةنف وطةوا  ة   الغةفةا   لةوب ب يةن  بقةا 
   ةو  عوةا غةنز   أل   الوةاي ا إلةا غةفةا أ ةةى ا   .دقندق  4    الغةفا 

2 CO بزالا اوةاةاة الوةاي ا الاةن ج عة  ال جايةف  وه ل القووينت  ل عديا
الواي ا وال وةوا  ل ا يت أل   الواي ا إلا طن واا   ا  NaOHبوجود 

 .عوا الهةبوهلا  يايا ليوووز ال ا ت 
  :  .E.T.DU. PONT DENEMNOURS CO طييق   - ج     
 نفي ةة ويةة  , فةةا الواليةةنت ال   ةةدح    1511عةةن   الطةيقةةا ةة    الةة  د ت    
 ةع ه يةا  ة   ةطوبةا % 7عوةا  وال   ةو " ال ا ت"لب ال يب ال جزأ   زج

ل يةةهيا العجياةةا بةةداًل  ةة   يةةهيا ال عوةةق   انلةةبا % 52.0اله ةوا ابي يوةةا 
العجياةةا الان جةةا ويأل ةة   عوةةا % NaOH   01.4 ةة     وةةوااةة  يضةةنف 

 عاةةددقيقةةا  20ال ةةواد ال  انعوةةا ل ةةدح   وةةطالاةةن ج إلةةا  ةةالط  يةةن يةة   فيةة  
 يةةة   أل ةةة  إلةةةا  ةةةالط آ ةةةة  يةةةن   وبعةةةد ن,  ْ    43C  - 03   الدةجةةةا

 % 03 ل ا فا اله وا ابي يوا  ةهيةز اإضنفا   ووا أ ند  هووة   ل 
,  ْ  C   13 - 03الاةةةن ج فةةةا ال ةةةالط ل ةةةدح لةةةنع ي  عاةةةد الدةجةةةا   ويبقةةةا
   .% 70 الع وياح ال انعا فا     يأل   الان ج لو جايف و هو  هان  وبعد ن

  :  SHIKOKU CHEMICAL INDUSTRYشيث   طييق   - د
 لةةبفةةا الينبةةن  و ضةة ات   ويةةا    1515عةةن   الطةيقةةا ةة    الةة  د ت    

 عنلجةا الاةن ج بأ ةند   اة قوةو   زإلةا لةيوولو   Mesh 03ال يةب ال  بةب 
ط ب يةن ية   فةا  ةال ال ةوادوي    وط  ة   . قوويا  و ندحال ا    لهووة 

يأل ة  الاةن ج إلةا وعةن   وبعةد ن ْ  C 00في  ال انظ عوةا دةجةا  ةةاةح ب ةدود 
-23ويبقةا الاةن ج فةا  ة ا الوعةن  ل ةدح  ,  ْ  C 73-13إلا الدةجةا  يل  

يأل ةةة  ال ةةةزيج الاةةةن ج إلةةةا غةفةةةا  اةةة   ةةةا يه  ةةةا ال انعةةةا  و لةةة  , دقيقةةةا 13
ن ج إلةةةةا غةفةةةةا يأل ةةةة  الاةةةة وأ يةةةةةاً ,  االقوويةةةة ل عةةةةديا 2CO   ةةةةو  عوةةةةا غةةةةنز 
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و بوةة  دةجةةا ال عةةويل لوهةبوهلةةا  يايةةا .  لةةن   جايةةف يةةد ا إلي ةةن  ةةوا  
  . % 70ال انعا   وهان ح 3.11ال ا ج ب    الطةيقا  زليوولو 
  :الطييق  اليمسي    -  هـ      
و ع  د عوا  انعوا ,     1570فا ةولين عن   الطةيقا     ال  د ت     

 ةةةالت الوةةةوديو  فةةةا  ةةةالط  ةةة  الاةةةوع  وةةةوةهاللةةةيوووز القوةةةو   ةةةع أ ةةةند  
,  لةةنعا 2-1ال انعةةا  وز ةة ال ةةزاز أو  ةةالط لةةةيع الةةدوةا  بطةيقةةا  لةة  ةح 

 وبعةةةةد,     1-0فةةةةا  انعةةةةا دادةةةةة  يبوةةةة  قطةةةةة   لياضةةةةجي ةةةةة  ال وةةةةيط  اةةةة 
 طةقيةا و لة   هلةنةحال جايف ية    هلةية الهةبوهلةا  يايةا لةيوووز بوالةطا 

 . بعطن   بيبنت بنل ج  ال طووب 
  
 
 
 
 
 
 

  ال الــث الفصــل
  بسياملم الثيامثس  مي يل  تحضييالمستخدم  ف   الخامات
  ::  مفق الطييق  المقتيح  الخا من بغب القطن  ادءا  

     
  : السياامب  

لولةيوووز   ةوفةح   ن ةاوأ  بيتان أ  زغب القط  اللةوة   ةو أفضةا  لبق    
اةةةةةن  ةهيبةةةةة  الهي يةةةةةندا ه ةةةةةن بيت . فةةةةةا قطةاةةةةةن العةبةةةةةا اللةةةةةوة  به يةةةةةنت هبيةةةةةةح 

  .الطبيعيا  و وندة 
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 :اإليتيا   لثحملا     
ةاد ةةةا  اياةةةا و ةةةو أ ةةةف  ةةة  ال ةةةن   بوةةة  هانفةةةا  لةةة  عةةةدي  الوةةةو  لةةةندا     

0لة /     3.831  ةوالا % 51اله وا الة    ةهيةز   
دةجةا الوةاة  عاةد  

ودةجةةا  ْ  C 78ودةجةةا غويناةة  فةةا الضةةغط الجةةو  العةةند   ةةوالا , ال دويةةا 
فةةةا ال ةةةن  بج يةةةع الالةةةب يلةةة  د  ه ةةة يب  ويا ةةةا,  ْ  C -113.0نة  ااوةة 

وهة ل  يلة  د  ه ط ةة ...( -د ةو   -زيةوت )  العضةويالبعل ال ةهبنت 
 زيجةًن أيزو ةوبيةًن و لة  عاةد الالةبا  ييةهاو ةزيج االي ةناوا وال ةن  . لوجةوه 

  .  ن  % 4.4 و  ه وا   % 50.1

  :COOH2 Cl CH  ثامي حمس الخل أحادي      
  ودةجةةا غويناةة ْ  C 10وةةوبا بووةيةةا عدي ةةا الوةةو  دةجةةا ااوةة نة    ةةندح   

181 C  ْ  يةة ال وةوا عو  وية  .ويا ةا فةا هةا  ة  ال ةن  واله ةوا واب يةة 
  :طةق    واا لوهووةح  و ان  , بهووةح   ل ال ا

 وي هةةة   ,, ةةة    ةةة   الع ويةةةا فةةةا دةجةةةنت  ةةةةاةح عنليةةةا :  الحياييـــ  الثاـــمية    
ةاةح الالز ا لو انعا و لة  بنلة  دا  بةال  ةن    ةل ال ةا دةجا ال    ايل

عوةةةةا أ ةةةةند  هوةةةةوة   ةةةةل ال ةةةةا  ةةةة  االاةةةةا هوةةةةوة  ال وةةةةواي هةةةة  و   .
 . الهبةيتابي يوي  بنب ن ا بوجود   ل 

  
  : الضمئي  لحمس الخل الثامية    

  ْ  C 83الهووةح الضوديا ب ل ي    ةل ال ةا إلةا الدةجةا  ع ويا          
يةد ا   ةةل ال ةا  ةة  , الزجةةنج   ة اقةا إلةةا بةةج  وةةاوع  لة   اةة  ي فةا

يةةها دو   عوةةا لةة  123قطةةة   و   0-4  اة انعةة يبوةة  الةة  أعوةةا البةةةج 
 .  ْ  C 43بيا ن يد ا    ألاا البةج غنز الهووة ال ل   لدةجا 

الةةة  ه  بةةةز    ويةةة    .  يةةةن  DEPONT طةيقةةةا ةةة   الطةيقةةةا   لةةة ا    
 يةةها ااةةندا أو االاةةا هوةةوة  ل اةةعو لةة  الةة ال س وه يةةا الهوةةوة ال لةة  د ا 

 :   ل ال ا
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COOH 0 CCl       ة    COOH 2     CHCl 
 الاةنة البةةج  ولهة , فا بةج   يو بهةات زجنجيةا  الع وياجةا  إ وي ه     

يلة ب  ة  ألةاا  والاةن ج, أفضا  ل  ل  الهةات    ص جز ًا  ة  اليةعا 
 ةة  أعوةةا البةةةج عوةةا يةةها  أل ةة في HClأ ةةن الاةةن ج الاةةناو  و ةةو   , البةةةج 

  .هووة ال ن     لغنز يأل   إلا بةج هلو لو ووا عوا 
 

  : NaOH الثامي  الصمدا        
 . NaOHأبيل الوو  ووب  نص لوةطوبةا ي  ية  عوةا اليةها  جل      

nH2O يةن   =n 1,2,0  ل ةةن , قةو   ألةنس  ةةنالوةودا الهنويةا بأا    يةةز
و غوا  ْ  C 018فا الدةجا    او ة,  2عيا هانف  ن الاو , لوجود    ةقأاة 

  أ   نالوودا الهنويا بعدح طةق  و  ضة  . ْ  C 1053فا الدةجا  
  .الووديو   هووةال  ويا اله ةبندا ل وو  طةيقا 

       
  :  HClالماء  ثامي حمس 

إ ا هةةن   ةهةةزًا جةةدًا ويع بةةة  ةة   بيضةةن ال لةةو  لةة    وةةنعد  اةة  أب ةةةح  لةةندا
وي ضة     انعا   ل الهبةيةت  ةع  وةو  . ال ن ا ال  ول الالعضويا

  .هووة الووديو  
  

  :  NaOCl ثامييت الصمديم   هيام      
 ة  غةنز  يوةاع, الهوةوة ال ةة   ة  % 13ة  1 ندح لةندوا    ةو  عوةا     

الهوةةوة الاةةن ج ه اةة ج اةةناو   ةة  ع ويةةا ال  ويةةا اله ةبةةندا لهوةةوة الوةةوديو  
ا بةةنةد  ةةة  الوةةودا الهنويةةةا في هةةو   يبةةةو ي ةةةةة  ةة ا الغةةةنز فةةا   وةةةو   يةةن

  .هووةيت الووديو  
  : 3NaHSOالصمديم    ايسافيت -8     
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لو وبن  فا ال ن   ين أ    وول ن فةا ال ةن    عةندا  قنبوابيضن    ندح     
و  ضةةة  ةة   انعةةا غةةنز الهبةي ةةا  ةةع   وةةوا و  ضةةة  ةة   انعةةا غةةنز الهبةي ةةا  ةةع   وةةوا   .و ةةا  ةةندح انب ةةا ال   اهةة  

  .. ن ات الووديو   ن ات الووديو  
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 الصفحة المكان التاريخ الموضوع

 : مقدمة األستاذ الباحث  - 1

 فيصل شيخاني

5002  1-11 

 : ـ تقديم الدكتور المهندس  5

. طاااااار  شاااااك  ال باااااور   

رئااااااايد التحاااااااا  ال   اااااااي 

للصااااااااااانائاة الكيميائيااااااااااااة 

 والبت ولية 

5002  15- 11 

تكنولوجيااااااااا الن ااااااااا   – 10

 وال لوكوز

 90- 11 ش كة سك  حمص 1691

 –شااااا ال ال لوكاااااوز  – 11

المياااااااة والتتبيقااااااة فاااااي 

 صنائة األغذية

شاا كة  -ن اا ع ئلميااة  1690

 سك  حمص

91 – 19 

 راساااااة حاااااو  زيااااا   – 15

الايتااون الرااور  ومقت حاااة 

 لتحرين نوئيته

 –ناااااااادوع الايااااااااوة  1695

م كااا  –اإلسااكندرية 

التنميااااااة الصاااااانائية 

 ل ام ة الدو  ال   ية

19 – 61 

كاة اسااااااات ما  سااااااايلي – 11

الصاااو يوي فاااي تك يااا  زيااا  

 القتن

 –ناااااااادوع الايااااااااوة  1690

م كااا  –اإلسااكندرية 

التنميااااااة الصاااااانائية 

 ل ام ة الدو  ال   ية

62 – 102 

محاض ع في ال م ية  1692 خواط  كيميائية – 11

 الكيميائية

109 - 111 

 E.D.T.Aاست ما  الـ  – 12

وأمالحااه الصااو يومية كمااا ع 

ضااااد الااااتكلد فااااي صاااانائة 

 الرك 

 -م لااااااااة الرااااااااك ية  1611

 الخ طوي

116 – 120 

شااا كة  –ن ااا ع فنياااة  1612 اإلكتيو  - 19

 كيماوياة حمص

121 – 121 

شااا كة  –ن ااا ع فنياااة  1612 الائبق الن ا ر  – 19

 كيماوياة حمص

121 – 121 

شااا كة  –ن ااا ع فنياااة  1612 زيوة الكون – 11

 كيماوياة حمص

126 – 195 

الفوائااااد التبيااااة للمااااا   – 16

 لمؤين الن يطا

شااا كة  –ن ااا ع فنياااة  1612

 كيماوياة حمص

191 – 199 
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 راسااااااااااااااة حااااااااااااااو   – 50

الصاااااانائاة ال ذائيااااااة فااااااي 

وآفاااااا  الت ااااااون  –ساااااورية 

 والتنمية ال   ية 

نااادوع األمااان ال اااذائي  1619

 -فاااي منتقاااة الخلاااي  

 ال ارقة

191 –  161 

حااال ال اياااا كمصااادر  – 51

 للرك وز والن ا  والاي 

ال اااذائي  نااادوع األمااان 1619

 -فاااي منتقاااة الخلاااي  

 ال ارقة

165 – 161 

ماااااااااذك ع مختصااااااااا ع  – 22

 المكوناااة األساسااية لدراسااة 

ال دوى القتصا ية للم ااري  

 الستثمارية

 حث مقدي إلى وزارع  1611

 ئدن -الصنائة  

166 – 509 

م موئاااااااااااااة مااااااااااااان  – 51

الصنائاة الممكن تنفيذها في 

 البال  ال   ية

ة شااا ك –ن ااا ع فنياااة  1661

 كيماوياة حمص

501 – 511 

الثاااااااااا واة الفلايااااااااااة  – 51

 القتصا ية في سورية

شااا كة  –ن ااا ع فنياااة  1661

 كيماوياة حمص

515 – 555 

م كباااة البااولي أكراايد   - 52

 اتيلين لأللكيل أميد 

 -ن اااااااااا ع ئلميااااااااااة  1666

ال م ياااااة الكيميائياااااة 

 الرورية

551 – 595 

 -ن اااااااااا ع ئلميااااااااااة  1666 موا  إطفا  الح يق – 59

ال م ياااااة الكيميائياااااة 

 الرورية

591 – 516 

فصااال الب افينااااة مااان  – 59

قتفاااااا ة نفتياااااة  اساااااتخداي 

 حمض الكب ي  

جام اااااااااااة ال لاااااااااااوي   5001

 –والتكنولوجيااااااااااااااااا 

 األر ن 

560 – 110 

أساااااما  ومصااااااتلحاة  - 51

 كيميائية

 -ن اااااااااا ع ئلميااااااااااة  1666

ال م ياااااة الكيميائياااااة 

 الرورية

111 – 119 

أختااااااااااااار المااااااااااااوا   – 56

الكيميائياااااة المراااااتخدمة فاااااي 

قاا ا ع فااي قااانون  –الصاانائة 

 التأميناة الجتمائية 

األسااااابوع الكيمياااااائي  5001

جام ااااااة  –الرااااااا س 

 الب ث 

111 – 195 

الب ناااااام  التااااادريبي  5001 تكنولوجيا ال تور – 11

األو  لتاااااالل كلياااااة 

جام ااااااااة  –ال لااااااااوي 

 الب ث

191 – 102 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 737 

 ور الكيمياااااااااا  فاااااااااي  – 15

 الك ف ئن اآلثار وحفظها

ال م ياااااة التاريخياااااة  1666

 سورية -حمص 

109 – 111 

الصنائاة القائمة ئلى  – 11

 المولس

 -ن اااااااااا ع ئلميااااااااااة  1666

ال م ياااااة الكيميائياااااة 

 الرورية

116 - 200 

مضاا اة ) األنتي  فوي  – 11

فااي صاانائة الرااك  ( ال غااوع 

 والخمي ع وال لوكوز

المؤسرة  –ن  ع فنية  1610

 امة للرك ال 

201 – 209 

تقااادي  الدكرااات ان فاااي  – 12

 الموا  األولية لتصني  الرك 

المؤسرة  –ن  ع فنية  1610

 ال امة للرك 

201 - 250 

اسااااااتخداي اإلنايماااااااة  – 19

لتحرين م  و  تك يا  الراك  

 الخاي

 راساااااااااااة مقدماااااااااااة  1610

للمؤسرااااااااة ال امااااااااة 

 سورية -للرك  

251 - 210 

 راسااااة حااااو   كت يااااا  – 19

لليكونوسااااتوث وأث هااااا فااااي ا

خفااااض ماااا  و  الرااااك  ماااان 

 . ال وندر في سورية 

 –ن ااااااااا ع ئلمياااااااااة  1610

المؤسرااااااااة ال امااااااااة 

 للرك 

211 - 220 

 حث مقدي إلى وزارع  1611 ال امبو وأنوائه – 11

 ئدن -الصنائة  

221 – 222 

أسااا لة  وأجو اااة حاااو   – 16

 موا  التنظيف

ج يااااااااادع ال  و اااااااااة  1661

  حمص

229 – 221 

 –المنظاااااااف الراااااااائل  – 10

 تنوئه وتتور است ماله

 حث مقدي إلى وزارع  1616

 ئدن -الصنائة  

226 - 291 

األسد الحديثة لصنائة  - 11

 الصا ون

جام ااة  –كليااة ال لااوي  5001

 الب ث

291 – 901 

أهاااام الايااااوة والمااااوا   - 15

 الداخلة في صنائة الصا ون

جام ااة  –كليااة ال لااوي  5001

 الب ث

901 - 911 

تكنولوجياااااا الصاااااا ون  – 11

وال ااااااااااااامبو والمنظفاااااااااااااة 

 الصا ون

 

 

الب ناااااام  التااااادريبي  5001

األو  لتاااااالل كلياااااة 

جام ااااااااة  –ال لااااااااوي 

 الب ث

911 - 991 

ط   فصال األحماا   – 11

:                  الدساااااااااااااامة وأساااااااااااااات تها 

 زي  ال ف  نموذجا  

جام اااااااااااة ال لاااااااااااوي  5001

 –والتكنولوجيااااااااااااااااا 

 ئمان -األر ن 

995 - 950 

 951 - 951ناااااااادوع الصاااااااانائاة  1660اسااااااتخداي اإلنايماااااااة  – 12
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جام ااااااة  –ال ذائيااااااة  لتحرين نوئية الدقيق

 الب ث

السااااتفا ع ماااان قمامااااة  – 19

 المدن

 919 - 956 جام ة ئدن 1661

تكنولوجيا إنتاج الريللوز تكنولوجيا إنتاج الريللوز 

  القلو   والمبيضالقلو   والمبيض

 والك  وكري ميثيل الريللوز

 

جام ااة  -كليااة ال لااوي  5001

 حمص -الب ث 

911 - 999 
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