
  مصفاة الحبوب الحيوية

واحدة من الصفففااعال الدا دة مج م ان عفففااعال التحوي   يمكن اعتبار مصففففاة الحبوب الحيوية

ذال القيمة المضففامة اللاليةف مج مصفففاة الحبوب الحيوية ك يمكن ج تاي  ميو مكو ال الحبوب م   

م موعة متاوعة من المات ال البيولو ية ذال القيمة المضفامة  لتصفايووالبداعم والقشفور  ءالاشفا

ثا ج أكسففففيد غاز و البداعماللالية م   الفدكتوز وال لوكوز والمالتوديكسففففتدين واني ا ون وزي  

 المواشج والدوا نفوأعالف الطبيلج والملدّن الاشاء الكدبون و

 

 

 المصاوعة من الذرةالحيوية مات ال مصفاة الحبوب 

 من الذرة المصاوع الاشاء •

 (جلخ ففالمالتوز الُمحليال المصاوعة من  شاء الذرة )شداب الفدكتوز ك ال لوكوز ك  •

 زي  الذرة )غاج باألحماض الدهاية غيد المشبلة( •

 أعالف بداعمعلف الماشفففففية والدوا ن )لشفففففد الذرة ك  لو،ين الذرة ك  لو،ين  فففففا   ك  •

 الذرة(

مج ذلك اني ا ون واألحماض األمياية والمضففادال الحيوية  المات ال الحيوية األخدى بما •

 جلخف ففواد البال تيكية القابلة للتحل  والفيتامياال والم

 

 

  



 

 

  



 لحبوب ك أون مصفاة للحبوب وأون ميااء  اف مج جيدانل زرمصفاة 

مشفففدوع بم اتل ،طويد ا طلق هذا ال كمن أ   ،حقيق المفهوم السفففامج لافففففففف قالتصفففاد المقاومةق

أكبد مصففففاة للحبوب مج الشفففد  ودخ  ،مهيد الطديق أمام جحداث ك بالقدب من اللاعفففمةمختلفة 

فاة للحبوب مج جيداناأل ااعية  دون أعمان م موعة ز جلى و فففففف  وأون مصفففففف ر للتامية الصفففففف

 والبحوثف

هذه المصفففففاةف المدحلة األولى من بتدشففففين المحتدم ر يس ال مهورية  لامك  2016مج ديسففففمبد 

بففاتعتمففاد على ميلة التوريففد وان تففاي والمولو ال سدامج ات ففففففتدا،ي ج ك يمكن أن ،ومد هففذه 

للشفففدال الوحدال الصفففااعية التابلة بانلفففامة جلى م ال  ةاأل فففا فففي المواد الخامالمصففففاة ا ن 

ااعية لوغذية واألدوية مج البالد عن عديق ملال ة طتف األعاان من الحبوب  الوحدال الصفففففف

 يوميًاف

 حبوبزر للفديدة لمصفاة الميلال ال

 للب األدوار كميااء  اف •

 جيدانداخ  عد  التدا لي  عاد ،قاعو  و ودها •

 الوعايةالوعون جلى شبكة السكك الحديدية  •

 )عوامو( للحبوب بالمصاو بسلة مليون عنخلا ال و ود  •

البالد وأيضاً ميااء انمام لج شمان عة مج موا ئ أميدباد و وشهد وأ لخا خلا الو ود  •

 الخمياج مج  اوب البالدف

 و ود شدكال  ق  و،وزيو عالمية •

 كتوزومدزر م موعة مصا و 

لحبوبف الاا،ج األون لهذه المصففا و زر لاحدى شففدكال مصفففاة  جه كتوزومدزر مصففا و م مو 

 ء  مسمى الاشاالتسيدال التج ،حدث ميه ،حبلد يتم ،وريده بشك  خام أو و ءهو ماتج يسمى الاشا

م موعة ك يتم ج تاي المواد الخام لمات ال ءالسدض المطلوبف بلد ج تاي الاشفففففففا الملدن حسفففففففب

ف ،شففم  هذه المحليال الطبيلية شففداب الفدكتوز وشففداب ال لوكوز وما جلى ذلكف دخل  المحليال

  لتصاديةفمات ال الشدكة السو  مو التدكيل على الفوا د ال الث لل ودة والصحة والكفاءة ات

 

  



 (Liquid Sweeteners) المحليات السائلة

 مقدمة

 المحليات النشوية

تكون من وحدال  لوكوز متدابطةف يؤدي يي ذك والءالذرة على كميال كبيدة من الاشفففففففا ،حتوي

على در ة التحل   هاكسد الدواب  مج هذا البوليمد جلى ج تاي اللديد من المات ال التج يلتمد ،اوع

 DE  (Dextroseف يتم التلبيد عن در ة التحل  الما ج للاشا بوا طة مللمة ،سمىءالما ج للاشا

equivalent ) لادن  ففكد اللاب(ف جذا أرد ا جاهار المات ال التج ،م م -اتختلان ملدن  ففكديال

ك مسيكون كما الصفحة التاليةللشك  المو ود مج وحالو،ها ومقًا  ءج تا ها أثااء التحل  الما ج للاشا

الاففا،ج الماتج يسففففففمى ك 20ألفف  من  DEك عاففدمففا يكون ج: مج بففدايففة عمليففة التحلفف  المففا جيل

ك يتم ج تاي شداب DEمالتوديكستدينف من خالن ات تمدار مج عملية التحل  الما ج وزيادة كمية 

ا خصففففففا ف مختلفة له ال لوكوزف شففففففداب ال لوكوز الماتج يلتمد على در ة التحل  الما ج وله

 DEدر ال ك من عفففااعة الحلويال والشفففوكوت،ة جلى ،طبيقال خاعفففة بسفففبب هذه الخصفففا ف

بدر ة ف بلد ج تاي شففداب ال لوكوز با ففم الدكسففتدوزالتخميد  اللتج ،سففتخدم مج عففااعلالية اال

DE   حوي  الللماء كيفية ،اكتشف ك م1970مج عام  ج تاي شداب الفدكتوزف،تاح جمكا ية ك 95مو

شفففداب الذرة المحتوي الاا،ج مج هذه الحالة الماتج يسفففمى  لء من ال لوكوز جلى  فففكد الفواكهف 

 فHFCs (High fructose corn syrup)ك أو على الفدكتوز

الفدكتوز  -، ارياً والتج ،حتوي على  سب مختلفة من ال لوكوز  HFCs،تومد أشكان مختلفة من 

مادة من ال٪ 55٪ و 42ك والتج ،حتوي على  HFCS 55و  HFCS 42ك وأك دها شفففففيوًعا هج 

 HFCsك على التوالجف وبالتالج ك على الدغم من ات فففففم المختار ك ت ،حتوي  امة من الفدكتوزال

سذاء والدواء م1983السففففففكدوزف مج عام يليد على على محتوى من الفدكتوز  ك وامق  جدارة ال

ك وأعيد GRAS (Generally recognized as safe)كمواد طماة من  HFCsاألمديكية على 

 فم1996،أكيد هذا القدار مج عام 

أ ه  يكمن مجيتكون ك  من السفففكد وشفففداب الفدكتوز من الفدكتوز وال لوكوز ك ولكن اتختالف 

مج  لي ال السففكد وال لوكوز والفدكتوز مد،بطة ببلضففها البلب ك بياما مج شففداب الفدكتوز ك 

الفدكتوز أحادية السفففكديال ومافصفففلةف القا فففم المشفففتد  بين السفففكد ،كون  لي ال ال لوكوز و

بين السكد وشداب الفدكتوز لا م مشتد  طخد هاا  وف ا فسها الحالوة سبة وشداب الفدكتوز هو 

وهج أن عملية امتصاعهما متشابهة بلد ات تهال  ك بحيث بلد ،ااون السكد وشداب الفدكتوز ك 

،كسففيد أحادي السففكاريدف بلد ،ااون السففكد ك يتم  على شففك ملاء يكون امتصففاعففهما مج بداية األ

بين ال لوكوز والفدكتوز مج األملاء ك ويتم الحصففففففون على  ليء واحد من ال لوكوز  الدواب 

متصفففاوف ومو ذلك ك ممن مكو ال السفففكد مج شفففداب اتو ليء واحد من الفدكتوز ك ثم يحدث 

يمكن حيث  بهذا الشفففك ة و،سفففتمد عملية امتصفففاعفففه الفدكتوز هج السفففكديال األحادية من البداي

يمكن ا تهال  ال لوكوز والفدكتوز جما على شك  ثاا ج السكاريد أو أحادي السكاريد ك ج ه القون 

سكاريد على شك  متف يوكالهما   لوكوز الالسكدوز جلى وحدال  يتكسد األملاءفعبد أحادي ال

 والصلصال وما جلى ذلكف يالوالمدب السازية مج بي ال حمضية م   المشدوبالالفدكتوز و

مج الول  على  طا  وا ففففو مج عففففااعة المواد السذا يةف بمختلف أ واعه سففففتخدم شففففداب الذرة ي

،م ا ففففتبدان الطد  القديمة والتقليدية لتحضففففيد شففففداب الذرة ك بما مج ذلك التحل  الما ج الحالجك 

ف لهذا السفففبب ك من جاأل ليم- جاأل ليمالتحل  الما ج طديقة ان ليمج ك ب -الحمضفففج الحمضفففج و



الممكن ج تاي أ واع مختلفة من شداب الذرة ك بتدكيبال  كد مختلفة وخصا ف وايفية مختلفة ك 

ف يتم ،حديد الخصا ف الوايفية لشداب الذرة األ ليمج - با تخدام عديقة التحل  الما ج األ ليمج

ا ذكد شفففداب المالتوزف  بااًء على ،دكيبة السفففكدف بانلفففامة جلى المحليال المذكورة ك يمكن أيضفففً

 فففففكديال ال لوكوز األحادية ببلضفففففهما م ،كوياه عن عديق رب  اثاين من المالتوز هو  فففففكد يت

مج المشدوبال  ات تلماتلاللديد من يتمتو ب ك وشدابهملتدلةالبلب وله علم خاو مو حالوة 

 والمخابل و ففف الصااعالف

 BASIC SWEETNESS OF GLUCOSE SYRUPS ءعن طريق التحلل المائي للنشا إنتاج السكر

 

 

 ك والتج ،شم :الذرة  اويًا الابمن شدكمية كبيدة لحبوب ل،اتج مصفاة زر 

 ٪ من الفدكتوز90جلى  10يحتوي على الذي شداب الذرة  •

 ٪95جلى  20من  (DEلادن دكستدوز )شداب ال لوكوز بم •

 باسبة عالية المالتوز علىالذي يحتوي شداب الذرة  •

 مالتوديكستدينال •

 

 

  



 ... ودائما   ودائما   جودة اإلنتاج دائما  

 ةعففااعي ةعوم مبأهمية خاعففةف يلتمد مسففتوى ثقة الاا  مج أياماا هذه ب ودة المات ال  ،حظى

دا ًما زر مدوكتوز وعالمة ، ارية ملياة على مسففففففتوى  ودة مات ا،ها ك لذلك حاول  شففففففدكة 

 هامات ا،و،صفففايو تكاولو يا الحدي ة على أعلى ملاييد  ودة ان تاي بما يتماشفففى مو الالحصفففون 

قة  بة دلي ماذ مدحلة على  ودة المواد ،فدض على أعلى مسففففففتوى من ال ودةف وهذا يتطلب رلا

عال ان تاي ك يُطلب من مصففففففالج المواد والاها جف من بين م م مات هوحتى الالمصففففففاو دخون 

السذا ية واألدوية اتلتلام بأعلى مسففتوى من ال ودة مقار ة بالمات ال المصففالة األخدىف مج هذا 

مالتوديكسفتدين وشفداب ال ءم    شفاو،كديدها الذرة ملال ة الصفدد ك يتم ا فتخدام بلب مات ال 

على  طا  وا فففو مج المميلة صفففا ف ال لوكوز وشفففداب المالتوز وشفففداب الفدكتوز بسفففبب الخ

مختلف الصفففففااعال ك بما مج ذلك الصفففففااعال الدوا ية والسذا ية ك والتج ،تطلب  ودة و فففففالمة 

مج ادوف  ةالدليق والمدالبةوهذا يلتمد جلى حد كبيد على عملية ان تاي  ةكمد،فلباسففففففبة الماتج 

ولو يا المتقدمةك والملدمة الحدي ةك دة ا ففتخدام التكاماتج  يد وعالج ال و،صففايو ان تايف يتطلب 

ك مضالً عن األدوال ال ديدة الماا بة للللم الحدي ة والمتخصصين ذوي الخبدةك وملدال الملام 

دا ًما زر مدوكتوز م موعة بلمختبد ومدالبة ال ودة مج احديثف يحاون أعضففففففاء مديق ان تاي ال

ل الللمية المدمولة للملارض الدولية زيادة مستوى ملدمتهم ووعيهم من خالن حضور ات تماعا

أ ت   مات ال ب ودة أعلى من وعالما  كمستشارين ألوياء وخبداءب وبات تلا ةالمحلية واأل ابية 

من لب  اللديد من وملتمدة مسفففتوى الملاييد الدولية ك بحيث كا   ال ودة ماذ بداية ان تاي مقبولة 

 ،صديدها على  طا  وا وفالمداكل ذال السملة الطيبة ك مما أدى جلى 

 

  



 على الفدكتوزالذي يحتوي شداب الذرة 

ك وله ك بدون أي علم ملعجوشففففففافك هو  فففففا   حلو على الفدكتوزالذي يحتوي شفففففداب الذرة 

يا هذا يال األخدىف  ظًدا لملا ية أك د من المحل يال  خصفففففففا ف وايف بالمحل الشففففففداب مقار ة 

شففداب الذرة المحتوي يتمتو من لب  اللديد من الصففااعال والمسففتهلكينف اعتماده ك مقد ،م األخدى

حلية ك ويليد من الضس  األ موزي ك ويحتفظ بالدعوبة ويضب  در ة متأثيدال بعلى الفدكتوز 

الت مد ك ويللب أيًضا دوًرا مهًما  دًا مج اللمد اتمتدالج للمات ال السذا يةف لذلك ك يمكن اعتبار 

 فحفظ لويتأثيد بحتوي على الفدكتوز ُمحليًا عبيليًا شداب الذرة الم

ك والتج يتم األحاديةال لوكوز وحتوي شففففداب الذرة على كميال مختلفة من  ففففكديال الفدكتوز ي

بااًء على كمية الفدكتوزف الاوعان األك د شففففففيوًعا من شففففففداب الفدكتوز هما شففففففداب ،لديفها 

بال  فHFCS 55و  HFCS 42 يان٪ك ويسففففففم55٪ و 42الفدكتوز  هذه المدك يُظهد ك  من 

ك يتم خل  لتحقيق بلب الخصفففففففا ف التكاولو ية خصفففففففا ف مختلفة بااًء على كمية الفدكتوزف

ال لوكوز ملًا للحصفففون على جمكا ية ا فففتخدام أمضففف  و لفدكتوزلالسفففكديال األحادية  من كميال

 وأك د ك م   شداب الذرة الذي يحتوي على  سب مختلفة من الفدكتوزف

 

HFCS42 HFCS55 

 فرکتوزالمن  %55 مواصفات شراب الذرة الذي يحتوي على کتوزفرالمن  %۴۴ مواصفات شراب الذرة الذي يحتوي على

 55 )%(المادة الجافة فرکتوز حسب ال 42 )%(المادة الجافة حسب  کتوزفرال

 77.5-76.5 (%) المادة الجافة 71.5-70.5 (%) المادة الجافة

 76-75 )%(ة مئوية درج ۲۰في س كبريدرجة  69.2-68.2 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 3.3-4.5 pH 3.3-4.5 

 مالد بو الرائحة مالد بو الرائحة

 شفاف بدون ر گ اللون شفاف بدون ر گ اللون

 

 

 شداب الفدكتوز مج الصااعال السذا ية ال،طبيق

 المشدوبال -1

المشففففدوبال )المشففففدوبال السازية ك  ،دكيبةمج  ةحليادة ميشففففيو ا ففففتخدام شففففداب الفدكتوز كم

ك وما جلى ذلك( مج اللديد من البلدانف ملايا ا ففففتخدام  وال لةواللصففففا د ك ومشففففدوبال الطالة ك 

 هج: داب الفدكتوز مج عااعة المشدوبالش

  قاوة عالية مقار ة بالسكديال األخدى وا تقدار أكبد للون •

 هاورا حت ،ك يف خصا ف  كهة الفاكهة •

 ،ومد المذا  الحلو والقوام مج المشدوبال والاكتارال •

 الملقمت ،لوث  دثومج أولج و،وزيله  •

الفلالية من حيث التكلفة و هولة التشسي  مما يؤدي جلى ات تخدام الفلان للول  واللمالة  •

ا ففتهال  الطالة بسففبب التخلف من خطوال جذابة السففكد و،كديد و،اقية شففداب ،دشففيد و

 السكدف

 )أ واع المدبيال والكومبول( الملال ةالفاكهة  -2



الفدكتوز وال لوكوز  فففكديال مو ودة بشفففك  عبيلج مج م موعة متاوعة من الفواكهف ،سفففتخدم 

ك بما مج ذلك المدبى م موعة متاوعة من مات ال الفاكهةعلى  طا  وا ففففففو مج  الشففففففدابالهذه 

 الملايا التكاولو ية التالية: ك ولهالطو الفاكهة المسطاة بشداب السكدوالكومبول و

 ،قلي  الاشاع الما ج وبالتالج زيادة اللمد التخلياج للمدبى •

 المياه مج م موعة متاوعة من المشدوبال التج ،حتوي على لطو الفاكهة ا فصانماو  •

 المدبا،قلي  مخاعد ،كون الكديستان مج  •

مذا  المات  • فاكهة و،حسففففففين  قدرة على ،ك يف الطلم الطبيلج لل ال التج ،حتوي على ال

 الفاكهة

 مج الكومبول الماا بالاسيج  ،وميد •

 مات ال المل اال والحلويال -3

مج هيك  شففففففداب الفدكتوز عبارة عن  ففففففكديال لابلة للتخميد المو ودان ال لوكوز والفدكتوز 

متومدة للخما د المستخدمة مج عااعة المخابلف من  احية أخدى ك ،للب هذه السكديال المختللة 

من خالن المشففففاركة مج ،فاعالل  الخبلوًرا مهًما مج ،كوين اللون والدا حة والاكهة أثااء عملية د

  تخدام هذه اللصا د مج مات ال المخابل الملايا التالية:تات مدار غيد األ ليميةف 

 التخميدلابلية زيادة  •

 ميالرد ا مدار زيادة ،فاع   •

 ةاضارالو ةدعوبالا على افحال •

 الميكدوبجاأل موزي وماو التلف  زيادة الضس  •

 الخبل لب،حسين باية  •

 ،حسين اللون مج مات ال المخابل •

 

 األلبان ومشتقالا يس كديم  -4

شداببانلامة جلى ،وميد الحالوة ستخدم  الفدكتوز لتوميد خصا ف وايفية م   التحكم مج  الك ،ُ

هذه اللصفففففا د ات فففففتخدامال لالتبلور وجعال   كهال الفاكهة والشفففففوكوت،ة مج مات ال األلبانف 

 مج مات ال األلبان: التالية

الماتج الاها ج بقوام أك د  لومة ولابلية أكبد  وج تايدر ة ، مد ا يس كديم  التقلي  من •

 للسدف

 لورال ال ليد الخشاة و،بلور الالكتوز والقوام الدملج مج ا يس كديمماو ،كون ب •

ماو ،كوين لوام علب وغيد مدغوب ميه مج ا يس كديم المحتوي على كميال عالية من  •

 السكدوز والكاكاو

 جمكا ية جلامة الشداب جلى اللبادي الماكه بلد عملية التخميد أل ه ملقم •

 ج تاي الكديمال الماكهة وحلويال األلبان أ ه  مج ات تخدام من السكدوز مج •

 مج ج تاي األلبان الماكهة لتحقيق القوام والحالوة المدغوبة كمادة ،حليةيستخدم  •

 يمكن ا تخدامها مج حلويال األلبان  ظداً لمذالها الخفيف •

 



 الصلصال والبهارال -5

وة ك دوًرا مهًما مج ،كوين يللب الُمحلج المستخدم مج ،دكيبة الصلصة ك بانلامة جلى ،وميد الحال

خصفففا ف ملمس و كهة الماتج الاها جف ،سفففمي لابلية ذوبان السفففكديال مج باية شفففداب الفدكتوز 

 بملامته مج المدحلة األخيدة من التحضيد والتدكيب والخبل ك وله الملايا التكاولو ية التالية:

 سطج الاكهة(يالحفاا على  كهة الصلصال )ت  •

 اللملانالمليد من للو ة  يدة و يومد •

 والتكلفة الماخفضةسيولة ال ه  ات تخدام بسبب  •

 

 GF10شداب الذرة 

ية من  ل  كم هذا الُمحلج على أ كاريديحتوي  ية من الفدكتوز  فففففففا ل  كم لذي يحتوي على أ ك وا

الفدكتوزف مج بلب األحيان يسفففمى هذا الُمحلج  البين  ميو شفففدابالقوام الحالوة وأعلى لدر من 

 ما يلج: GF10،تضمن التطبيقال المحددة لشداب الذرة  شداب البقالوةف

 واللدبية( التدكيةخلق مذا   يد مج البقالوة ) •

 وىعاو الحل •

  والفطا د الفليا الج تاي  •

Corn Syrup GF10 

 GF10 مواصفات شراب الذرة
 على األل  10 )%(المادة الجافة حسب  کتوزفرال

 82-79 (%) المادة الجافة

 81-78 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 3.5-5 

 ت را حة الرائحة

 بدون لون اللون

 

 GF20شداب الذرة 

ك لمالتوزوالسففكديال ال اا ية لل لوكوز والفدكتوز ليحتوي هذا الشففداب على السففكديال األحادية 

والتج ،شفففففك  ملًا ما يقدب من  صفففففف المادة ال امة لهذا الشفففففدابف ،تضفففففمن التطبيقال المحددة 

 ما يلج: GF20لشداب الذرة 

 المدبيال وال يلجملتدلة ولملان على حالوة  جلفاء •

 والمن والسلوى لاوالاوملتدلة على الحلوى حالوة  جلفاء •

 ا يس كديم،حبب ماو و ملتدن،كوين لوام  •

Corn Syrup GF20 

 GF20 مواصفات شراب الذرة
 على األل  17 )%(المادة الجافة حسب  کتوزفرال

 82-79 (%) المادة الجافة

 81-78 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 3.5-5 

 ت را حة الرائحة

 بدون لون اللون



 GF30شداب الذرة 

،طبيق خاو مج عفففااعة المدبى لما له وخفيفةف هذا الشفففداب له ه المادة المحلية ملتدلة حالوة هذ

ف ،تضففمن ينمن حالوة  يدة ولوام متاا ففق ك بحيث يخلق ماتً ا شفففامًا وتملًا بدا حة ومذا  ملتدل

 ما يلج: GF30التطبيقال المحددة لشداب الذرة 

خصففففففا ف حسففففففية  ،وميدوالكومبول عن عديق  والمدمالدالتطبيق مج ج تاي المدبيال  •

 ماا بة

   والخبل للي  الحالوةا تاي البسكوي •

Corn Syrup GF30 

 GF30 مواصفات شراب الذرة
 على األل  30 )%(المادة الجافة حسب  کتوزفرال

 82-79 (%) المادة الجافة

 81-78 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 3.5-5 

 ت را حة الرائحة

 بدون لون اللون

 

 

  



 ال لوكوز السا   

ف بااًء على در ة التحل  الما ج )ما ءلاشالالتحل  الما ج  عملية ماتج طخد منال لوكوز هو شداب 

ك والتج ،م  ماالشتها أد اهف يتم التحل  بخصا ف مختلفة ك يتم ج تاي شداب ال لوكوز(DEيلادن 

 ليمال بدتً  تخدام األجن تن تاي شداب ال لوكوز بالطد  الحمضية وان ليميةف  ءالما ج للاشا

 حماض مج ج تاي هذا الماتج موا د خاعة ماها ما يلج:من األ

 مات ال عديمة اللون وشفامة •

 مات ال عالية الاقاء •

 مات ال بدون علم ورا حة جلامية •

 عالية لابلية حفظ •

 وموثو  مت ا سماتج  •

 حتوي على حمولة ميكدوبيةيت  ماتج •

 ت ،ستخدم المواد الكيميا ية )الحمضية( مج عملية ان تاي •

 المواد غيد المدغوب ميها من دخون المات ال الاها يةماو  •

 ال لوكوز ما يلج: ال،شم  الخصا ف الوايفية لشداب

  سيً ا موحدًا ومتما ًكا يماي •

ً علم يضفج • ً خفيف اً حلو ا  ا

 المات ال يضفج اللملان على •

 زيادة المتا ة •

 وزيادة مستوى السكد مج المات الالقوام  جي اد •

 امتصاو ماخفب للدعوبة •

 مات ال الخبلعلى لو ًا ذهبيًا  ضفجي •

 

  



Glucose Syrup DE 38  

 DE 38شداب ال لوكوز 

 ما يلج: DE 38،شم  ات تخدامال المحددة لشداب ال لوكوز 

 حسن من لابلية المضغيماو ،بلور السكد وي: ال يلجحلوى  •

 المضغمن لابلية أو اتلتصا  باأل اان ويحسن التفت  الللكة: يماو الللكة من  •

أ واع التومج والكدامي : التحكم مج رعوبة الماتج وزيادة مدة الصفففالحية و،حسفففين لابلية  •

 المضغ

 شفامية و سيً ا هًشاويضفج ماو الحلوى من اتلتصا  باليد يالصلبة: الابال حلوى  •

ماو يسه  عملية الت فيف بالدش وي( ومدكلال الدهون مج القهوة: د)الكديمكامج ميكس  •

 و،وازن الحالوةالفموي حسن من الشلور يصا  ب دار الم ففك ومن اتلتالمواد 

Corn Syrup DE38 

 DE38 مواصفات شراب الجلوكوز
 39-36 معادل الدكستروز

 84-81 (%) المادة الجافة

 83-80 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 4.5-5.5 

 

Glucose Syrup DE 42  

 DE 42شداب ال لوكوز 

 ما يلج: DE 42،شم  ات تخدامال المحددة لشداب ال لوكوز 

مج م موعة متاوعة والت ا س القوام المطلوب وجلفففففاء تحلية ال: حشففففوة الكيك والكوكج •

 الحشوالمن 

 القوام المطلوب و،حسين الشلور الفموي و،وازن الحالوة جلفاءا يس كديم والحلويال:  •

 و،وازن الحالوةالمطلوب قوام ال: ،كوين المن والسلوى والحلوىأ واع  •

علم حلو ملتدن مو شفففففداب وماي سفففففتخدم لتما فففففك القوام يوالبسفففففكوي :  أ واع الكيك •

 الفدكتوزالسكدوز أو شداب 

هة:  يالمدبال • فاك يادة والملمس المطلوبين الت ا سومدكلال ال ك والتحكم مج التبلور وز

 مدة الصالحية

Corn Syrup DE42 

 DE42 مواصفات شراب الجلوكوز
 44-40 معادل الدكستروز

 84-81 (%) المادة الجافة

 83-80 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 4.5-5.5 

 

 

 

 



Glucose Syrup DE 60  

 DE 60شداب ال لوكوز 

 ما يلج: DE 60،شم  التطبيقال المحددة لشداب ال لوكوز 

 ملتدلة ومت ا سةحالوة  جلفاء در ة: والقابضةعصا د الفاكهة الحامضة  •

 ماا ب شلور مموياللب: ج تاي مات ال مستقدة ذال  مو عصا د •

  ولون باج ما،يحلو ملتدن علم جلفاء : الخبلمات ال  •

Corn Syrup DE60 

 DE60 مواصفات شراب الجلوكوز
 63-59 معادل الدكستروز

 84-81 (%) المادة الجافة

 83-80 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 4.5-5.5 

 

Glucose Syrup DE 95  

 (الدكستدوز) DE 95شداب ال لوكوز 

يحتوي هذا الشففداب على  سففبة  لوكوز أك د وللو ة أل  مقار ة ب ميو اللصففا دف يلتبد شففداب 

السا   ماتً ا ماا بًا وملاًت  دًا مج عااعة علم األحياء الدليقة  الدكستدوزأو   DE 95ال لوكوز 

 95ك وخاعففة ،حضففيد و فف  ات ففتلراع للتخميدف ،تضففمن التطبيقال المحددة لشففداب ال لوكوز 

DE :ما يلج 

• البلوري  الدكستدز• المات ال المخمدة • الباسلين • حامب الستديك • الخ  • الكحون • ج تاي: 

 الخميدة

Corn Syrup DE95 

 DE95 مواصفات شراب الجلوكوز
 95-93 معادل الدكستروز

 65 (%) المادة الجافة

 64-62 )%(مئوية  ةدرج ۲۰في س كبريدرجة 

pH 3-5 

 

،سففففففتخدم أك د التقايال ،قدًما مج اللالم ن تاي السففففففكديال  زر مدوكتوز ظًدا لحقيقة أن شففففففدكة 

ومقًا  ودر ال بديكس متاوعةمختلفة  DE باسفففففبالسفففففا لة ك لذلك مهج لادرة على ج تاي مات ال 

 فاللمالءلطلب 

 

 

  



 DEالتغيرات في خصائص شراب الجلوكوز بسبب تغير  دراسة

 DEمع زيادة  DEتقليل مع  الخصائص

   السذاء هيك الحشوالك والمشاركة مج 

   ات مدار،فاع  
   عام  تعق

   ثبال اللون
   م ب  المستحلب

   التخميدلابلية 
   الطلم ،قوية
   الطلم ا تقانبي ة 

   م ب  األرلية

    قطة الت مد

   لس  البخار

   امتصاو الدعوبة

   الضس  ات موزي
   ،أثيد الصيا ة

   بلورال كبيدة،شكي  
   ماو ،بلور السكدوز

   تحليةال
   امتصاو الدعوبة لابلية

   جلفاء القوام

   الللو ة

 

 ،حسين الميلة=  

 

  



 الذرة مج عااعة األدوية ال،طبيق شداب

مج عففففففااعة األدوية ك ،ُسففففففتخدم م موعة كبيدة من السففففففكديال ألغداض مختلفة ك بما مج ذلك 

التحلية و،وميد الخصففا ف الوايفيةف السففكدوز هو أحد المحليال المسذية المسففتخدمة مج عففااعة 

الفمويك مقد حل  محله بسبب مشاك  م   التكوين التدري ج للبلورال مج الشداب ولكن ك اللقاليد

فةف ،دري ياً  ية وميليا ية مختل يال ذال خصفففففففا ف كيميا  ب،تمتو ُمحل ال لوكوز الاقج  الشففففففدا

 والفدكتوز بخصا ف وايفية مديدة لها ا تخدامال عبية على الاحو التالج: الدكستدوز()

-السففكدو ففيدومال السففكد  ففيدومال ا ففتخدام ال لوكوز الاقج )الدكسففتدوز( مج ج تاي  •

 لمليا

ا فففتخدام شفففداب الفدكتوز مج ج تاي الشفففداب الفموي كبدي  للسفففكدوز بهدف ماو ،كوين  •

 الماا ب ك و،قلي  الماء الحد وزيادة اللمد اتمتدالج و،كوين القوامالبلورال ك 

ا ففففففتخدام شففففففداب الذرة المحتوي على ال لوكوز والفدكتوز مج ج تاي األلداو المسلفة  •

 األولج والتكميلج الطالء :بالسكد على مدحلتين

شداب • ال لوكوز كمصدر للكدبوهيدرال التج ،تطلبها الكا اال الدليقة المات ة  الا تخدام 

 للمضادال الحيوية

 مواصفات الدكستروز البلوري )في الصناعات الدوائية(

 على األل  %90 معادل الدكستروز

 على األك د 20 التوجيه )ميكروسيمنز(

 على األك د %0.5 الرطوبة

 على األك د %0.3 الحموضة

 

 

  



 شداب المالتوز

ال لوكوزف يتم الحصففففون  أحادي  ففففكاريد ففففكاريد يتكون من ار،باع اثاين من المالتوز هو ثاا ج 

على هذا الماتج با فففتخدام ج ليمال خاعفففة مج عفففااعة ج تاي السفففكديال السفففا لة وبسفففبب بلب 

الذي يحتوي على  الذرةلم  شداب يمج مختلف الصااعالف المحددة الميلال الخاعة له ،طبيقا،ه 

 سففففففبة عالية من المالتوز على ،حسففففففين الدا حة والذو  والملمس وكذلك زيادة مقاومة التبلور 

و،كوين اللون مج المات ففال السففذا يففة المختلفففةف  ظًدا ت خفففاض ،دكيل ال لوكوز ك مففمن هففذه 

الابا،ية بسبب التسخين ك وهذه ميلة مج عاو الحلوى ،تحون جلى اللون الباج بشك  أل   الشدابال

التج ، للها وعلى كميال كبيدة من السفففففكديال القابلة للتخميد الشفففففدابال الصفففففلبةف ،حتوي هذه 

ماا ففبة لال ففتخدام مج عمليال م   ج تاي مات ال المخابلف ،شففم  ات ففتخدامال المحددة لشففداب 

 المالتوز ما يلج:

 الصلبةالابا،ية ا كديميًا على الحلوى لو ًا ما،ًحا ومظهدً يضفج  •

 الاولالابلية مضغ  ويحسنالملمس الماا ب يماي  •

 والكوكجالللو ة والملمس الماا بين مج مات ال المخابل م   البسكوي  يماي  •

 را حة وعلم وملمس المات ال المخمدةيحسن  •

Corn Maltose Syrup 

 مواصفات شراب المالتوز
 81.6-80.4 (%) المادة الجافة

 19.6-18.4 الرطوبة )%(

 50 المالتوز حسب المادة الجافة

pH 4.5-5.5 

 ت را حة الرائحة

 بدون لون اللون

 

 

  



 مالتوديكستدينال

ف 20أل  من  DEالمالتوديكسففتدين هو خلي  من السففكديال المتلددة والسففكديال لليلة الك امة مو 

ك والللو ة الماخفضفففففة والحالوة لابلية الذوبان مج الماء البارد على الدغم من خصفففففا صفففففه م  

له ماا بة الفيليا ية الخصا ف بسبب الك يستخدم المالتوديكستدين والتج يمكن جهمالهاالماخفضة 

 مج م موعة وا لة من األعلمةف

 مالتوديكستدين مج مختلف الصااعال:ال،طبيق 

 عااعة األلبان -1

٪ لمحتوى 50جلى  15 بدي  باسفففففبة الفا ق:التكديد مات ة بطديقة ال بان لليلة الد فففففم األ •

 مقدان الوزن مج أ بان الماء الماليماو الدهون وامتصاو الماء و

 ماي لابلية التوزيوك ك السماكةك ،قلي  محتوى الدهونالت بي : المطبوخةاأل بان  •

 ماو ال فافمحتوى الدهون و،قلي  اللبادي للي  الد م:  •

 وخصا ف الت بي  الحشوةال وا يس كديم: ،قلي  محتوى الدهون و،أثيد كديمة المل ا •

 الحلويال والفو دان والشوكوت،ة الداكاة -2

 الكدملة،قلي   •

 زيادة الشفامية و،حسين الملمس •

 بسدعةهالم الا خفاض الللو ة و،كوين  •

 الابا،ية ،شكي  أغشية شفامة وما،حة للشهية لطالء الحلوى •

 ٪ مج الشوكوت،ة الداكاة(30)حتى ،قلي  محتوى السكد  •

 خلق خصا ف ا سيابية موا،ية مج الشوكوت،ة الداكاة •

 المشدوبال غيد الكحولية -2

 جلفاء شلور مموي ماا ب •

 خلق الشفامية •

 الطلم ،قوية •

 مات ال الخبل و المخبوزال -4

 و،أخيد ، لد الخبلاتحتفاا بالدعوبة  •

 القوام المطلوب ويماي يليد الح م •

 التدكيبةبة الدهون والسكد مج يقل   س •

 األعلمة المللبة -5

 الماا ب وجلفاء القوامزيادة الللو ة  •

 والمشاركة مج ،كوين أ س ة  اعمة الشلور الفموي،حسين  •

 بالحد األد ىعلًما ملتدًت مو حالوة  يماي •

 

  



 أغذية األعفان -6

 ماو التكت  و،شك  البلورال •

 يحسن الملمس ويساعد على الذوبان •

 ملتدلة ه  الهضم ويخلق حالوة  •

 م كبدي  للدهونا تخدات -7

 ج تاي مكو ال ماخفضة السلدال الحدارية •

 من ،ااون الدهون عن عديق ،كوين مادة هالمية  اعمة ،شبه الدهون التقلي  •

خدام مج مات ال اللحوم  • ًبا لال ففففففت اا فففففف له م طايدة التج ، ل بال المت يماو جعال  المدك

 رية كبدي  للدهونفماخفضة السلدال الحدا

 الاظام السذا ج للدياليين -8

 مشدوبال الطالة الديالية •

 مشدوبال ات تلاش الديالية •

 مساحيق الديالةال •

 التطبيق مج ،حضيد مساحيق الفاكهة -9

 ،هي ة الظدوف الماا بة لتحضيد مساحيق الفاكهة وماو ،كتلها •

 لمالتوديكستدينلالتطبيقال الصيدت ية  -10

 سففبة لتوديكسففتدين مج اللديد من الصففااعال الدوا ية بسففبب الللو ة الماخفضففة ك ومااليسففتخدم 

المواد ال امة اللالية ك ولابلية الذوبان ال يدة مج الماء ك وانحسفففففا  الفموي ال يد ك وخصفففففا ف 

 التالج:على الاحو المستحلب ، بي  و الهالم

 مواد المختلفة م   الفيتامياالمادة مخففة مج األلداو والطالءال مج الكبسلة الدليقة لل •

 الصالحة لوك  األغشية،حضيد  •

 ،سهي  الضس  المباشد لودوية الفلالة التج يصلب لسطهاف •

 

مواعفال أ واع 

 المالتودكستدين
 المالتودكستدين السا   بودرة المالتودكستدين

 الحد األلصى الحد األد ى الحد األلصى الحد األد ى المللمة %

 20 - 20 - الدكستدوزملادن 

 0.5 - 0.5 - البدو،ين

 - 50 - 90 المادة ال امة

 

 

  



 الذرة ء  شا

الذرة عبارة عن مسفففحو  أبيب عديم الدا حة يو د مج البذور أو السفففيقان المو ودة ،ح  ء  شفففا

،ال التج ،حتوي على  با طاعس من بين الا لذرة والقمي والب ،الف ،لتبد ا با يد من الا لد األرض لل

 ءيستخدم الاشا ت فء٪ من المادة ال امة من حبوب الذرة مد،بطة بالاشا70ف ءمن الاشا سبة عالية 

مج ج تاي الماسفففو ال والور  والتخميد وعفففااعة الحفد محسفففبك ب  مج عفففااعة المواد السذا ية 

الميكا يكج شك  مسحو  من خالن الت فيف على  ءواللديد من الصااعال األخدىف يتم ج تاي الاشا

بمسفففففاعدة أ هلة الطدد المدكلي أو المدشفففففحال الفداغية ثم الت فيف مج الهواء  ءلمالع الاشفففففا

وجلفففاء ك وزيادة الللو ة ك  ،كون ال  اللديد من الخصففا ف م   بالخام  ءالاشففايتميل السففاخنف 

أ   ك وهذا هو  فففففبب احتالله مكا ة خاعفففففة مج مختلف الصفففففااعالف من و،لدي  الدعوبةالقوام 

وزيادة لابليته لال فففتخدام ك يتم ج داء ،سييدال مج بلب األحيان مج  ء،حسفففين خصفففا ف الاشفففا

الملدنف ،شفففم  الاشفففويال الملدلة  ءالاشفففاهذه الحالة ب،سفففمى مج و،دكيبته الفيليا ية والكيميا ية ك 

 يايةف  يال،ديك والفو فا،ية ك والاشويال الب الاشويال المؤكسدة ك والكا،يو ية ك والحمضية

 الصااعج  ء،طبيقال الاشا

 ءك بما مج ذلك ا تخدام الاشامج عااعال مختلفة ءك يمكن ا تخدام الاشاالمميلة ظًدا لخصا صه 

 جلخف ففعقة والور  والكد،ون والماسو ال مج ج تاي المواد الال

 مواصفات النشاء الصناعي

 %13أل  من  الرطوبة

 625-675 الكثافة )كغ / م مكعب(

 

 

  



 ،طبيقال الاشاء مج المواد السذا ية

مج عااعال غذا ية مختلفة م   المخابل واألعلمة الم مدة والو بال الخفيفة الاشاء يستخدم 

ومات ال اللحوم و،دكيبال البودياغ والصلصال والحساء شبه ال اهل واألعالف الحيوا يةف 

وعام   ة ك وملدن الدعوبة ك و سلك وم ب  كحشوةاعة المواد السذا ية مج عاالاشاء يستخدم 

 ف و،شكي  األغشية الصالحة لوك ك لتشكي  ال  

كم ب  مج المات ال ذال الملمس ان فا ج يؤدي جلى ج تاي مات ال ذال لوام الاشاء ا تخدام  -1

 وخصا ف حسية أمض  ويليد من كفاءة ان تايف 

ج ،اا ق المات ال م   الصلصال بسبب خاعية امتصاو الماء اللالية  سبيًا مالاشاء يتسبب  -2

 والحساء شبه ال اهل والمدبيالف 

 القدرة على ،كوين مادة هالمية  تي ة امتصاو الدعوبة والحفاا عليهاف ءللاشا -3
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المشدوبال 

 السازية
      * *    

 *   * *   * *  * اللصيد

المشدوبال 

 الديالية
*    *  * *    

 * * * * *      * ال لة

ل 
خب
 ال
عة
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ل
اا
 
مل
وال

 

    * *    *  * الكيك

    * * *   * * * البسكوي 

الكوكج 

 المحشية
* * * * *  * *    

  * * * *    * * * الخبل

ل
يا
لو
ح
 ال
عة
اا
ع

 

 * * *  * *   * * * الللكة

 * * *  * *   * * * التومج

         * * * حلوى الابال

 * * *      * * * الشوكوت،ة

 * * *  *    * * * الحلوى

 * * *  *      * المارشملو

 * * *  *      * البقالوة

المدبى 

 وال  
* * *    * * * * * 

ن
با
ألل
 ا
عة
اا
ع

 

 * * * * *   * * * * ا يس كديم

اللبادي 

 الماكه
* * * *   * * * * * 

الحليب 

 الماكه
* * * *   * * * * * 

 عااعة الصلصال 

 والمللبال
* * *   * * *   * 

 الصااعال 

 التخميدية
    *  * *    

 عااعة الاسيج 

 والور  والكد،ون
*           

 الصااعال 

 الدوا ية
* * * * * * * * * * * 

 

 

  



 المات ال ،لب ة وشحن

د السمال أح الالمات  و المةيلد التوريد مج الول  الماا ب  ابًا جلى  اب مو لمان ال ودة 

،خلين الحبوب الك يفة الم بتة مج مولو  (خلا ال )عواموو ود بالبارزة لمصفاة زر للحبوبف 

ء انمام الخمياج موا ئ أميد أباد و وشهد وأ للج مج الشمان ومياابمخصصة الخلا ال الالمصاو و

لصااعال ات تهالكية مج ماي ال قة وراحة البان لر للحبوب مصفاة زيمكن لك مج  اوب البالد

الاق  الخاو بالسكك الحديدية  ابًا جلى  اب مو أدى ا تخدام با تمدارف ،وريد المواد الخام م ان 

أ طون الاق  البدي ك بانلامة جلى ،قلي  ،كاليف ،وريد المواد الخام ك جلى ،سديو  ق  الطلبال 

 و،سليمها مج الول  الماا بف

شدكال زر للتوزيو وزر ،دابد ك ممن و ود شدكال  ق  و،وزيو عالمية م   شدكة مج هذا الصدد

وزيو المات ال بشك  ماتظم ومج الول  الماا بف كما أن التكاولو يا المتقدمة لمواد يضمن أيًضا ،

مات ا،ها بأعلى الملاييد ،وريد ر للحبوب  لل  من الممكن يف ذال التاوع اللالج مج مصفاة زالتسل

 وبأوزان مختلفةف

 :مايلج شداب الذرة ،لب ةشم  ،

 كغ 25 عفا ي بوزن •

 غك 300 و 50و  45و  25 بوزن مي ابد •

 عن 22 الالل  •

 مالتوديكستدينال بودرة،لب ة 

 غك 25 أكيا  بوزن •

 غك 1000و  500بوزن  امبو أكيا   •

 

  



 هشتكددك مصفاة زر للحبوب

 +98 26 43212000ها،ف: 


