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فالسذرر والناذاو والسذيويوو  , بعيذ  في الطبيعة منذ  عدذ  الكربوهيدرات أو  سكرياتالعرفت  :مقدمة  :أواًل 
رمذا أندذا تعتبذر المذوا  اللذاي لرثيذر مذن , وهي موا  اائعة في النبات والحيذوان , وغيرها أمثوة من ه ه المجموعة 

ألندذذا تحذذوى عوذذ   Carbohydrates بالكربوهيــدراتولقذذ  سذذميت . الصذذناعات الا ائيذذة والنسذذيجية والريميائيذذة 
 . ين بنسبة وجو هما في الماوعنصرى الدي روجين واألرسج

 :ث أقساي إل  ثال الكربوهيدراتوتقسي 
 .وهي ال تتحول إل  موا  أبسط مندا . الجوورو  والفررتو  : ذ السرريات األحا ية ومن أمثوتدا  1
 :وهي تقسي إل  قسمين , ذ السرريات الثنائية وهي تتحول مائيًا إل  ج أين من أحا ية التسرر  2

 .الالرتو  والمالتو  : ريات ملت لة مثل آ ذ سر      
 .السررو  : ب ذ سرريات غير ملت لة مثل      

 .سيويوو  النااو وال: ذ السرريات المتع  ة ومن أمثوتدا  3
عوذ  عرذ  , والسرريات األحا ية والثنائية والثالثية موا  متبوورة قابوة لو وبان في المذاو وهذي حوذوة المذ ا  

 . تماماً  السرريات المتع  ة
تلت ن النباتات العويا السرريات المتع  ة را او مل ون لوقت الحاجة في الب ور والحبوب وق  تصذل نسذبة 

 % . 27رما تلت ندا في ال رنات والج ور التي تصل نسبة النااو فيدا إل  , %  07النااو فيدا إل  
 

 :أهم الخواص العملية للنشاء : ثانيًا 
وهذ ه اللاصذية تلهذل الناذاو لعذ   ربيذر مذن , جينذة ل جذة عنذ  تسذليندا مذا المذاو ذ قذ رتدا عوذ  إنتذا  ع 1

 .والمستحضرات الصي النية االستل امات رالصناعات الا ائية والور  والنسيج والموا  الالصقة 
 رجذة مئويذة وباسذتعمال بعذو الوسذطاو تتحذول إلذ  ناذاو  177ذ بتسذليندا جافذة إلذ   رجذة أعوذ  مذن  2

 .ستعمل في النسيج وحفر آبار البترول والع ي  من الصناعات األلرى  واب ال ى ي
وهذذ ه , تتحذذول إلذذ  ال رسذذترينات أو السذذرريات البسذذيطة فذذي وسذذط مذذائي ذ بتحوودذذا حمضذذيًا أو إن يميذذًا  2

 .والمستحضرات الصي النية  اللاصية تلهل النااو أيضًا لوع ي  من الصناعات الا ائية
 

 : ء وطرق استخراجه مصادر النشا: ثالثاُ  
 رمذا . المص ر الرئيسي لونااو في الع يذ  مذن  ول العذالي ومندذا سذورية أو  قيقه والقمحتعتبر حبوب ال رة 

 .وحب الع ي   Tapiocaاألر  والبطاطا والتابيورا : تستلر  النااو في  ول ألرى من 
 : قمحاستلرا  النااو من حبوب ال طر آ ذ 
وناتج الطحن يترك ع ة أياي , ثي تطحن ج ئيًا , تنقا الحبوب بالماو حت  توين  حيث: طريقة التلمير ذ  1

 .حت  يتلمر ويتحل بروتين القمح إل  أحماو بروتينية ليسدل فصل النااو بع   لك 
فذذي هذذ ه الطريقذذة تنقذذا الحبذذوب بالمذذاو حتذذ  توذذين الحبذذوب مذذا اسذذتب ال  .ذ طريقذذة التويذذين  ون التلميذذر  2

 .ثي جرش الحبوب واستلرا  النااو . رجة مئوية  33 – 37في  رجة حرارة , آللر الماو من حين ل
 .تمامًا رطريقة استلرا  النااو من ال رة , في حمو الربريتي ذ طريقة النقا  3
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 :  قي  القمحلطوات استلرا  النااو من ب  ذ 
رك لمذذ ة سذاعة حتذ  تنذذتف  ويتذ, مذن و نذذه مذاو %  07وهذي نقذا الذذ قي  بحذوالي  .طريقذة مذذارتين  ذ 1    

 .ثي فصل النااو عن البروتين , ثي يضاف الماو لصنا معو  , حبيبات البروتين 
ثي فصل النااو عن البروتين بناب ة غيذر ,  0:  1وهي م   ال قي  بالماو بنسبة  .ذ طريقة فسرا   2    

يتبعه من اللار  طبقة من البروتين , ة حيث يوتص  النااو عو  ج ران الناب , مثقبة تعمل بمب أ الطر  المرر ى 
 .توقف الناب ة وتفصل الطبقات عن بعو . ثي طبقة من الماو , 

حيث يضاف إل   قي  القمذح حذوالي سذتة أمثذال و نذه , وهي من الطر  الح يثة  .ذ الطريقة القووية  3    
  عوذذ  انتاذذار و وبذذان  لذذك ممذذا يسذذاع 11الوسذذط حذذوالي  PHمذذن محوذذول الصذذو  الرذذاوى الملفذذف حتذذ  يصذذبح 

 .ثي يفصل النااو عن البروتين بواسطة الطر  المرر ى , الموا  البروتينية 
 

 : لطوات استلرا  النااو من حبوب ال رة  ذ 
 .ذ الاربوة والصويل والاسل  1
 ( .حمو الربريتي ) ذ عموية النقا بمحوول غا  ثاني أرسي  الربريت  2
 ( .الجنين أو الجيري ) ذ عموية الجرش وفصل الرايي  3
 .النااو ( لبن ) عن معو  ( الجووتين ) ذ عموية الطحن ثي فصل البروتين  0
 , ذ تجفيف النااو واستعمالدا رما ة أولية لصناعات ع ي ة  3
 :ذ االستفا ة من الملوفات الثانوية  6

 .آ ذ تجفيف الرايي واستلرا  ال يت منه      
 .الدا رعوف لوحيوان ب ذ تجفيف األلياف واستعم    
 .  ذ تجفيف البروتين واستعماله رعوف لوحيوان أو في صناعة الو ائن واأللياف الصناعية      
 .  ذ االستفا ة من مياه النقا في تنمية أنواع من البنسوين      

 :والصورة التالية تبين لنا ارل حبات النااو لوحبوب وال رنات الملتوفة 
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 .إلنتاج النشاء من الذرة ي يبين مختلف المراحل السابقة والمخطط اآلت
 

 طن  رة  1
 

 غربوة ثي و ن                                
 

 تصويل
 

 محوول غا  الربريتي 
 

 نقا        ماو النقا
 

 جرش                                       
 

 فصل الجنين
 

 نلل وغسل  غرابيل ه ا ة    طحن رطب          طواحين حجرية   
 

 عصر وتجفيف        نلل وغسل        غرابيل  ات منلل حريرى
 

 إستخراج الزيت       معلق نشاء وبروتين               قشرة وألياف 
  

 فصل بالفار ات أو القنوات ثي تجفيف       عصر وتجفيف
  

 رغ30-22 ت ي      نااو تجارى  جووتين           عوف حيواني
رغ 36-37سبةن             رغ607-627      رطوبة% 12       رغ27-67قارة 
 رغ 67-37        رغ 177-67ألياف 
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 : الصناعي  القطرصناعة : رابعًا  

وعمويذة التذي يذتي القطذر الصذناعي مذن الناذاو فذي الصذناعة مذا هذي إال تقويذ  لعمويذة تحضذير :  آ ـ مقدمـة
 . فيدا تحول النااو بواسطة لمائر الوعاب والمع ة في جسي اإلنسان والحيوان 

إال أن نقذذاوة وجذذو ة القطذذر النذذاتج تلتوذذف , ويمرذذن إنتذذا  القطذذر الصذذناعي مذذن أى نذذوع مذذن أنذذواع الناذذاو 
 :لناتج رما يوي ويمرن ترتيب أنواع النااو عو  حسب  رجة نقاوة وجو ة القطر ا, حسب نوعية النااو 

 .ويعطي أفضل أنواع القطر الصناعي , ذ نااو البطاطا  1
 .  Corn or Maizeذ ثي يويه نااو ال رة العرنو   2
                       .ذ ثي نااو األر   3

  . Sorghumذ ثي نااو ال رة البيضاو   0      
 .ذ ثي نااو القمح  3

 .ااو القمح هو المفضل عو  بقية أنواع النااو فيعتبر ن الراحةأما بالنسبة لصناعة 
 

 :النااو  إنتا  القطر الصناعي من لطوات ذ ب 
 :التحول المائي : اللطوة األول  

التذذي تقذذ ر أو مذذن السذذرريات الملت لذذة و وفذذي هذذ ه اللطذذوة يذذتي تحويذذل الناذذاو إلذذ   رجذذة التحويذذل المطووبذذة 
ويسذتعمل فيدذا الناذاو عوذ  , حسذب نذوع القطذر المذرا  إنتاجذه (   (  D .  Eتقذا  بمذا يسذم  مرذافد ال رسذترو  

 :أنواع ثالث حيث تنتج المصانا الضلمة القطر عو   .بوميه  22 – 27صورة معو  رثافته تتراوح بين 
 .   D .  E%  32 – 33ذ نوع يستعمل في صناعة الررميالت وال رب  ويحتوى عو   1
 .   D .  E%  32 – 03نية ويحتوى عو  ذ نوع يستعمل في صناعة الحالوة الطحي 2
 .   D .  E%  07 – 63ذ نوع يستعمل في صناعة البسرويت ويحتوى عو   3

أمذذا المصذذانا التذذي تنذذتج , وتسذذتعمل المصذذانا التذذي تنذذتج الناذذاو لذذبن الناذذاو قبذذل تجفيفذذه لصذذناعة القطذذر 
 ( .بوميه  22 – 27 )القطر فقط فتضيف الماو إل  النااو الجاف ليعطي الرثافة المطووبة 

 :أو بواسطة األحماو واللمائر معاً  راآلتي , ويجرى حاليًا التحول المائي إما بواسطة األحماو 
 . ( PH  = 2ث يرون يبحعا ة أو حمو الفسفور حمو روور الماو : ) ذ التحول باألحماو  1

 .Oي 133 – 137حرارة و ,  3سي / رغ  2.3 – 2تحت ضاط . التحول المتقطا  آ ذ      
 . 3سي / رغ  37تحت ضاط  .ب ذ التحول المستمر      
 . D:     وفي ه ه الطريقة يمرن الوصول إل  تحول رامل أى . ذ التحول بواسطة األحماو واللمائر  2

 E    =177   إى مرحوذة إنتذذا  الجوورذذو  الذذ ى يسذتعمل ألغذذراو طبيذذة وغ ائيذة سذذريعة الدضذذي واالمتصذذا ,
 .بالتحول باألحماو وصول إل  ه ه النسبة يمرن ال حيث ال
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 :التعا ل : اللطوة الثانية 

وثانيدذا لرفذا  رجذة , أوالهما معا لة الحمو المستعمل فذي عمويذة التحوذل : وه ه اللطوة ضرورية لاايتين 
تذذي وهذذي ال رجذة التذذي ترسذب فيدذذا الرثيذر مذذن الاذوائب ولاصذذة األحمذاو البروتينذذة ال 3.1 – 0.6إلذ    PHالذذ 

عذن هذ ا الحذ  ألن  لذك يسذبب  يذا ة الوذون األصذفر   PHما مراعاة ع ي رفا  رجذة الذذ . رانت  ائبة في الاراب 
و يذا ة الوذون البنذي عن ه ا الح  ألن  لك يسبب ررموة الاراب   PH رجة الذ  إنقا ومراعاة ع ي . في الاراب 

 .فيه 
 

 :إ الة الاوائب والوون : اللطوة الثالثة 
%  1والذذ ى يضذذاف عذذا ة بنسذذبة , اموذذة الاذذراب بعذذ  التعذذ يل بذذالفحي الفعذذال الحيذذواني أو النبذذاتي و لذذك بمع

تربذذة التراذذيح الناذذيطة التذذي تعمذذل عوذذ  تسذذديل عمويذذة ويضذذاف مذذا الفحذذي أنذذواع مذذن . ائي بالنسذذبة لواذذراب الندذذ
 .الترايح إضافة ال مصا  بعو األلوان 

 
 :ة الراتنجات إ الة األيونات بواسط: اللطوة الرابعة 

 .وه ه اللطوة تعمل أيضًا عو  إ الة األلوان إل  جانب إ التدا لواوار  الموجو ة في الاراب 
 

 :الترري  : اللطوة اللامسة 
 رجة بوميذه إلذ  ال رجذة  12من في مبالر وميضية متسوسوة تعمل تحت الفراغ حيث يرفا ترري  الاراب 

 . رجة بوميه  03المطووبة وهي 
 

 : هامة مالحظات
 :يجب مالحظة النقاط األساسية اآلتية أثناو صناعة الجوورو 

و لك ألنه إ ا انلفضت عن  لك فإندا تعمل  6 - 3.2لاراب الجوورو  الندائي بين  PHأن ترون  رجة الذ  -1
 وا  ا  ا ت عن.  عو  تحول السررو  عن  صناعة ال رب  والررميل وبالتالي ترون النتيجة تمييا الررميالت

 .  لك يتحول السررو  إل  لون بني أثناو تصنيا الررميالت
 0.3 - 0بين  PHوا  ا استعمل اراب الجوورو  في صناعة المربيات والارابات فيفضل أن ترون  رجة الذ 

 (.التسرر)ألندا تعمل عو  تحول السررو  إل  فررتو  فت ي  نسبة الحالوة ويمنا التبوور 
 بومية 02 - 07الصو يوي أثناو عموية الترري  عن ما تصبح رثافة الجوورو  (  تبيسوفي )إضافة بيربريتيت  -2

، رما يعمل أيضًا  Buffer، فيتح  ثاني أرسي  الربريت بالمجموعة األل هي ية ويعمل رمحوول منظي 
فر ، رما يمنا  لك تووين اراب الجوورو  إل  الوون األص ع ب  لنمو البرتريا والفطريات فيما رعامل مضا
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الصو يوي بنسبة واح   وتضاف عا ة ما ة بيسوفيت.  ، أو إ ا عرو إل  الضوو أثناو التل ين لم ة طويوة
 .ريوو غراي لرل طن جوورو 

، ألنه اراب الجوورو  يرّون عا ة  إضافة بعو الموا  التي تمنا الرغوة والفوران في المرحوة األليرة لوترري  -3
 وه ه الرغوة تعي  عموية الترري  وتللرها(  وباألل  الموا  البروتينية )يه رغوة نتيجة لواوائب الموجو ة ف

إ  ت ي  الرغوة والفوران أثناو التسلين ما  ، رما أندا غير مستحبة في صناعة الررميالت وال رب  فيما بع 
 .السررو 

.  تيارات الجويسرين، ومونوس وتوج  موا  رثيرة ض  الرغوة والفوران واألرثر استعمااًل هو  يت اللروع
 . وتضاف عا ة بنسب قويوة ال تتع ى أج او في المويون بالنسبة لوجوورو 

في الجوورو  فإ ا قوت عن ه ا الح  فإندا تعو  عمويات %  37يجب أن ال تقل السرريات الملت لة عن  -0
 . الترايح ور لك عمويات الترري  الرتفاع نسبة ال رسترينات فيدا

والقوانين تعتبر .  موية التحويل المائي بحيث يرون ق  تحول رل النااو لنف  السبب الساب يجب أن تتي ع -3
 . غاًا تجاريًا إ ا وج  نااو في اراب الجوورو  ويست ل عو   لك بالوون األ ر  عن  إضافة محوول اليو 

،  ج و في المويون 377يجب أن ال تقل نسبة الحموضة في اراب الجوورو  عن نسبة ضئيوة تق ر بحوالي  -6
، وا  ا قوت عن  لك فيتاير لون الجوورو  إل   وه ه الحموضة الناتجة عا ة عن بعو األحماو العضوية

 . PHالوون األصفر أثناو التل ين رما يجب أال تتع ى ه ا الح  لوسبب ال ى  ررناه قبل  لك في  رجة الذ 
وروما  ا ت ه ه النسبة روما انلفضت جو ة (  %7.71أقل من  )يجب أن ترون نسبة الموا  البروتينية  -0

 . الاراب ألنه عن  تسلينه ما السررو  يتحول لونه إل  الوون البني وت ي  نسبة ترون الرغوة والفوران
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 : الجلوكوز( شراب)والمخطط اآلتي يبين مختلف المراحل السابقة لصناعة قطر 
 
 بومية 22معو  النااو 

HCl 21  7.2بوميه % 
 حويل مائيت

 محوول رربونات الصو يوي
 تع يل

 فحي نايط وترابة تصفية
 تصفية أول  ه                                بومي 12
 بوميه 23

 الترري  األول                                         
 فحي تنايط وترابة تصفية

 التصفية الثانية
 بوميه 32

 الترري  الثاني
 فحي تنايط وترابة تصفية

 التصفية الثالثة
 

 الترري  األلير            بوميه 03
 
 

 تبري  ثي تعبئة
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 : المركبات السكرية الحلوة من النشاءخامساّ  ـ 
األلفا أميال  ذ البيتا ) أو اإلن يمات  (حمو الربريت أو حمو السيتريك ) وتحضر بالتحول المائي بالحموو 

 :ومن أهمدا . أو برالهما معًا لمعو  النااو ( ال  أمي
 . Glucose Syrupذ اراب الجوورو   1
 . Maltose Syrupذ اراب المالتو   2
 .وتستعمل في أغ ية األطفال . Malto – Dextrinsذ مالتو  رسترينات  3
 . Liquid Dextroseذ ال رسترين السائل  0
 . Fructose Syrupذ اراب الفررتو   3
. وينتج من ه رجة ال رسترو  السائل باستعمال نيرل راني روسيط  . Sorbitol Syrupذ اراب السوربيتول  6

 .ويستعمل في صناعة موا  التجميل واأل وية والتبغ ومعاجين األسنان 
, رات وهو الاراب المتبقي بع  بوورة ال رسترو  السائل إلنتا  ال رسترو  أحا ى الدي .  Hydrolذ الدي رول  0

 .وي لل في صناعات التلمر المتع  ة 
 .ويستعمل في صناعة األ وية والا ائية . Glucose Sugarذ سرر الروورو   2
 

 :أهم مشتقات النشاء سادساً  ـ 
 :ومن أهمدا , والتي تحضر بتأثير الحموو عو  النااو الجاف أو الرطب  Dextrins :ذ ال رسترينات  1

 ويستعمل في صناعة  British Gumأو الصمغ اإلنروي ى   White Dextrin:ال رسترين األبيو       
 .الموا  الالصقة والا ائية والنسيجية       

 ويستعمل في صناعة , ال ى يحضر بتأثير بعو الريماويات أو الحرارة عو  النااو : ذ النااو المعّ ل  2
 :الور  والنسيج والصناعات الا ائية ومن أهمدا      
 .ب ذ النااو الملرس  .            آ ذ النااو المع ل بالحمو                

ثيرات النااو .                        ذ لالت النااو                 .  ذ إستيرات وا 
وي لل في صناعة الور  وحفر . أو النااو ال ّواب  Per gelatinized Starch: ذ النااو المسب  الجوتنة  3

 ,بترول رمثبت لوطين و رما يلل في الصناعات الا ائية آبار ال
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وهناك اآلن طريقة لتصنيا القطر الصناعي من رسارة الحبوب أو نلالتدا أو حتذ  مذن الحبذوب المسوسذة أو أى 
, نوع من الحبوب الرليصة الثمن أو الفقيذرة بالناذاو والتذي ال تصذوح إلنتذا  القطذر الصذناعي بالطريقذة المعروفذة 

 . بالطريقة الجافةوت ع  ه ه الطريقة , و لك  ون المرور بمرحوة إنتا  النااو 
) إلذذ  ال رجذذة المطووبذذة        PHويعذ ل الذذذ , حيذث تطحذذن هذذ ه األنذذواع السذذيئة مذن الحبذذوب ويضذذاف لدذذا المذذاو 

الذذ ى يقذذوي ويضذذاف إنذذ يي ألفذذا امذذيال  ,   oي 33رمذذا تعذذ ل  رجذذة حذذرارة الوسذذط إلذذ  , بحمذذو الربريذذت  (  0.3
 .ثي الترايح , بتحويل النااو  ون التأثير عو  بروتين الحبوب 

 .ورفا ترري  , وقصر لون , تع يل : الرااح رافة اللطوات المعروفة من  ويجرى عو  السائل
وتبسذذذيط اللطذذذوات  وبدذذذ ه الطريقذذذة ينذذذتج قطذذذر صذذذناعي جيذذذ  ورلذذذي  الذذذثمن لذذذرل  المذذذا ة األوليذذذة المسذذذتعموة

 .ولوجية الصناعية الترن
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