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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 

 

ــ احلمد هللا رب العاملي M  O  N  M    ن القائل :ــ

  PQ  R  S  T   U  V    WX  Y    Z L 

 .]  ١٧٢  البقرة [

 ،  اهللا ـسيد الكائنات حممد بن عبدوالـصالة والـسالم عىل

مشتبهات  ا  ــ ، وبينهم نٌ ِــ يّ واحلرام بَ ،  نٌ ِــ يّ احلالل بَ "  القائل :  

 " ن الناسكثري مِ   لمهاعال يَ 
)١(

 . 

 وبعد ،

 
ــحيح متّ   )١ ث ص دـي هفق علـح النعامن بن   نْ مِ   ـي ــعبي عن  ة الش رواـي

، أخرجه األئمة الـستة وغريهم ، ويف ألفاظه بعض الزيادة   بـشري

  . ـمـتقـارب  واحـد  واـملـعـنى   ، اـلـنـبي  َي وِ رُ   ـكامواـلـنـقص    نْ مـِ   ـعن 

 النعامن أصح .     ، وحديُث  الصحابة  نَ مِ   عددٍ  حديِث 



 
٦ 

ــلمني يَ  نَ الكثري مِ  أنَّ  لقد علمُت  جون يف زماننا تحرّ املس

 الكثري نَ مِ  كام ســمعُت ن اســتعامل الســكر بأنواعه ، كثريًا مِ 

  يـستعملون  ال  عقود  األربعة عىل  تزيدطويلة   سـنوات  منذ  أهنم ب 

ــبب  اتهســ نجابهم  دوذلك العتقاهذه املادة الغذائية ؛     ؛ بس

الطهـ  ا ـخي ذي ت،  الفحم احليواين    نَ مِ   اـم هاـل ــع علـي حتى   وض

الفحم احليواين هو عـبارة  و  .اـحلايل األبيض   ال إىل لوهنـ تحوّ ت

ائح التي تُـ  ذـب ام اـل ا  عن عـظ ا ،  ذبح يف أوروـب بقر   نْ مِ وغريـه

 وغري ذلك ...... ر  يوخناز

ــ   املعلوم أنَّ  نَ ومِ   حها يكونبْ ذَ  ة ؛ ألنّ هذه الذبائح نجس

أو بواسطة    كهربائيةصعقةٍ   طريق   عن ة،  ــ الطريقة الرشعي  بغري

دخل  الدابة تَ  ا يقول الكثري : إنَّ ـأو غري ذلك . وكم..  ...آلة  

م حلمها سِّ وقُ ،  ْت ــ خَ لِ وُس  ْت ــ حَ بِ رج وقد ذُ ــ خــ وتَ ،   ةً ــ ماشي

صنع منها ؤخذ عظامها ويُ كهربائية ، ثم تُ اكينات وآالت ــ بم

 هذا الفحم احليواين . 



 
٧ 

نع حتى اآلن هذا الفحم   علًام أنَّ  المية مل تـص البالد اإلـس

 جه مع السكر .زْ مَ ـاحليواين ، بل تستورده عىل ما هو عليه لِ 

ي عند السادة  ــ عن أن نعرف احلكم الرش وهنا ال بد لنا مِ 

ــكر هذه  ــافعية ملادة الس  واختلطت هبذا   التي انمزجْت ، الش

 . الفحم احليواين 

ة   ة دقيـق دـها  ،  وـهذه يف احلقيـقة مســـأـل  ـجيب الوقوف عـن

 يصها .حِ مْ ـَأجل ت نْ مِ 

افعية أنَّ  فاحلكم ادة الـش ة يبقى ُح  عند الـس مها كْ النجاـس

 .  تهاصفو نها أو شكلها  يْ عَ     ت وتغّري   دخلت النارَ   وإنْ   ، يتغّري   ال 

الذي انتقل عن عظام   هذاي  ـالفحم احليوانوعىل ذلك ف

مادة    وضــع وإنَّ   حاله وصــفته ،تغّري  وإنْ نجســًا  يبقىامليتة  

ــكر ــة ، واملادةُ  نْ نقلها مِ يَ  عليه  الس ــة   طاهرة إىل نجس النجس

ــافعية ال جيوز أكلها وال بيعها ، بل ُح  ــادة الش مها  كْ عند الس

إنســان آلخر عن طريق رفع   نْ تنتقل مِ ،  نجاســة   كحكم أيِّ 



 
٨ 

البيع   د ال عن طريق  اخلمر  :  الـي ب  ،  ـك ، والروث  ،  والكـل

 أنواع النجاسات . نْ وغري ذلك مِ . ....والدم 

دد من اإلخوان أنْ لو مني ـع ب  د طـل م كْ هلم ُح   بنيِّ أُ   ـق

ة يف مادة السكر هذه ، حيث ـــ رع عند السادة الشافعيـــ الش

 د ربنا عىل املذهب الشافعي .نتعبّ 

اإلخوان   ـجاـبة طويًال ، ولكنّ عن اإل  ـفُت وكـنت ـقد توقّ 

 الزموا طلب احلكم الرشعي ، وال زالوا يسألون عن ذلك . 

إعراـضًا    أو كـسًال،   أو عدم ردي عليهم اـستهتارًا،   يكن   ومل 

ــ أجد صعوب عنهم ، بل كنُت  ــ يقيف الوصول إىل حق ةً ـ ة هذا  ـ

  األمر واالتصال بأصحابه .

ـ ولكن بعد إرصار اإلخ ـ َش  ،  وان عىل نفس طلبهمـ     َح رَ ـ

بعد أن ،   ةــ ئلــ ارك وتعاىل صدري للرد عىل هذه األســ اهللا تب

 ه تعاىل عدة مرات يف هذا املوضوع .ـتُ رْ خَ تَ اْس 

ئلتهم مِ أُ  وكان ال بد يل قبل أنْ       ـصلتّ أ أنْ   نْ جيب عىل أـس
  ز



 
٩ 

ــكر يف الـعامل كـله ، وـهذا أَ  ــانع الس ر كام يعرف مْ بجميع مص

كان ال بد مما  ن ويأخذ وقتًا طويًال ، ولكنْ ـــِّ يالقارئ ليس ِهبَ 

ــمّ  ــتعينًا باهللا تبارك   رُت ال بد منه . فش ــواعد اجلد مس عن س

دائبًا باالتـصال بجميع مـصانع الـسكر التي    عملُت و ،وتعاىل  

 ،  يف هذا األمر  علم أين وـصلْت ده إىل بالدنا وغريها ؛ ِألَ رِّ وَ تُ 

رع  ـالش  نَ رية مِ ـى أمور كثـبنتُ   اي عليهالتة  ـقيقاحلنصل إىل  و

 احلصني .

رية   ت بقـص يف  وإحلاح، وجهد جهيد ،  وبعد فرتات ليـس

  إىل اجلواب  أـصل   أنْ   تعاىلوتبارك هللا ا  بعون   اـستطعُت ، املـسألة

ال رياه القارئ يف رـس ايف والكايف الذي ـس اء الـش تنا هذه إن ـش

فًا للغـضِّ وَ اهللا تعاىل ، مُ  افيًا للقلوب ، وكاـش طاء الذي  حًا وـش

 الزمن .  نَ عىل أبصارنا نصف قرن مِ  َي قِ ـبَ 

ــكر ، انقالبًا كبريًا يف عاملَ  علًام أين وجدُت  ــناعة الس  ص

،  احليواين   لفحم   ا   اـستخدام  عن   ـصانعامل  غالبيةْت ـضَ رَ عْ حيث أَ 



 
١٠ 

  سيعرفها  لتي   ا   اتينغالرّ   مادة أو   طشَّ نَمُ ــ ال بالكربون  واستبدلوه 

 القارئ يف رشحنا إن شاء اهللا تعاىل . 

 عُ نَّـصَ الـسكر يف زماننا الذي يُ  أنَّ بوبذلك نـستطيع القول 

 هبذه املادة هو طاهر وليس بنجس .   

، هذه عدد الـرشكات التي اتصلنا هباوـسأذكر يف رـسالتنا 

مراســلتنا هلا واألجوبة   نْ وأســامءها ، وأماكنها ، وصــورًا مِ 

 . أو غريها ةد السكر للبالد اإلسالميرِّ وَ ، سواء كانت تُ ليهاع

ادة الـسكر  ًال حول مـصّ فَ كام ـسريى القارئ ردًا وجوابًا مُ 

 التي نحن اآلن بصددها .

  نْ ة عىل هذا املوضوع مِ ــ ا باإلجابــ نلْ َخ وكان ال بد وقد دَ 

هبا ،  رُّ ــ مُ يَ راحل التي  ــ ر ، واملــ ن تاريخ صناعة السكــ بيِّ أُ  أنْ 

ــارّ وفوائده ومَ  ــناعة   فيه ،ونوعية الغذاء   ،ه  ض ونبذة عن ص

  الفحم بأنواعه .

ــ ومِ  ــُت أجل ذلك تعرّ   نْ ـــ               الكيمياء علم  نْ لطرف مِ   ض
  ا



 
١١ 

ا كان  ــ ة . كمــ زيائيوالفي، ة  ــ العضوية ، واحليوية ، والصناعي

د مِ  ا ، لْ عِ   نْ مِ   ف مع طرٍف الوقو  نَ ال ـب ات ، واجلغرافـي م النـب

، وِعْلم  يولوجيا )ْس ف األعضاء ( الفِ ــ م وظائلْ وعِ والتاريخ، 

ــ ( الاألرض  م التغذية  لْ أخرى مع عِ يولوجيا ) ، ووقفة جُ ـــ

    والصحة والطب . 

، جهه تعاىل لو تكون هذه الرـسالة خالـصةً   أنْ ـسأل أ واهللاَ

 ى أقطار األرض .لإلخوان وللمسلمني يف شتّ  ومفيدةً 

 التوفيق . يُّ ـلِ واهللا سبحانه وتعاىل وَ 

 

 خادم العلم الرشيف    

 حممد عيد يعقوب احلسيني            

 

 

 



 
١٢ 

 



  

  نبذة تارخيية حول  
  ل السكر وصناعته ـ أص 
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١٥

د عُ  ان    َف رِ لـق ديم الزـم ذ ـق ــكر مـن ه مرتبط  الس ارـخي ، فـت

  بتاريخ احلضارة .

كريتيةسـ ناللغة الـسَّ   نَ ته مِ يَ مِ ـسْ ل تَ ـصْ وأَ 
)١(

اركارا(    ،  ) ـس

ــ ثم نُ  قبل تعريبها لتكون سكر ، ) كر ( شإىل الفارسية   ْت لَ قِ ـ

،  الكلمة العربية   نَ مِ   هالذين اـستمدوا  ى خرأل اثم إىل اللغات 

 ت حمتفظة بأصلها مع تغيري بسيط يف لفظها .وظلّ 

ًا الذهب األبيض ، حيث ــ طلق عىل السكر قديموكان يُ 

ــكر فكأنهنْ مَ  أنَّ   االعتقاد ــب الس َن  منجًام مِ  َك لَ مَ   يزرع قص

 ذهب .ال

تخدم فقط كدواء أو كتوابل ، وكان  كان يُ قديًام ولكنه  ـس

 العسل هو املستخدم يف حتلية الطعام .

ــ ولقد بدأت زراع كة ــ ـصب الـس ــ ق منذ ما يزيد عىل   رــ

سـنة مضـت ، يف إحدى جزر جنوب رشق آسـيا يف   ٨٠٠٠

 
 . ) Sanskritقديمة ( هي اللغة اهلندية ال )١



 
١٦

املحيط اـهلادي
  

ــيل ه األص ، ويف   )  Polynesia(    حـيث موطـن

ه   ـــل أنَّ أص ه  املتفق علـي إنام   ، املؤرخني  ك اختالف بني  ذـل

 آسيوي .

 

 

 

 

 

  

ــ ثم نُ  احلية يف اهلند القديمة  َل قِ ــ رع وزُ ، إىل املناطق الـس

ــع لِ  اق واس اك عىل نـط اس  هـن ه الـن دـم ــتـخ ـعدة قرون ، واس

ـــفاء املـ  ، فـكاـنت اهلـند أول بـلد احللو عىل طـعامهم   ذاقإلض

 .القصب  نَ تستخلص السكر مِ 

َي السكر  ـثم انتش رت زراعته ِمَن اهلند إىل الصني ، وُسمِّ

 املستخرج منه بامللح اهلندي .



 
١٧

ت بالد   ـــل ام  رس  افـ ثم نحو الغرب حتى وص   ٥١٠ـع

ية  ق.م ،  كرية  عن طريق احلملة الفارـس إىل اهلند بقيادة العـس

ــف وجود    )  Darius(    اإلمرباطور داريوس اكتش ث  ، حـي

ة  عُ   أعواد ة طويـل ــبـي ة هنر اهلـندوس  ش ـــف ا ،  تنمو عىل ض فيـه

ومنه بدأ  .يمكن اســتخدامه يف حتضــري الطعام ســائل حلو  

تعامل   ب الفرس باـس كر يف التحلية بدالً منقـص ل   الـس العـس

 .  يف السكر ، وكانوا أفضل خرباء العاملَ  الذي كان معروفاً 

وجه اخلـصوص يف ـسجالت   عىل قـصب الـسكر    رَ كِ ذُ   وقد 

إىل  )  Great Alexander(   مقدوينــ بعثة قام هبا اإلسكندر ال

ا يُ  ان ـعام  ـم ـــت اكس أَ   ،  ق.م  ٣٢٧عرف اآلن بـب جنوده   َف ْرشَ ـف

ــ ْخ وأَ ، عىل مزارع قصب السكر هناك   ــ قائ َربَ ـ   هم اليونايندُ ـ

نتج العســـل  ي يُ عن القصـــب اـلذ)    Nearchos(    نريكوس

بدون نحل
)١(

، واسـتفادوا يف بالدهم  ه و وزرع  مه معهوفأخذ  .

 
كندر إىل   َمنْ   هو داريوس  الفاريس اإلمرباطور    نَّ   إ :  وقيل )١ رافق اإلـس

 بدون نحل . عسالً نتج الذي أخرب عن القصب الذي يُ   وهو، اهلند  



 
١٨

وتكثيف   ،  سكان املحليني يف عرص نبات القصبخربة ال  نْ مِ 

 . ، واستخدموه كطعام ودواء وبلورته   ه عصري

ــ اليونانيون القدم  وبالرغم ِمن ذلك مل هيتم اء والرومان ـ

  نْ جمهوالً هلذا اجلزء مِ   وظّل إىل مناطق البحر املتوـسط ، بنقله  

ابع امليالدي   ارة حتى القرن الـس أثناء الفتوحات ، عامل احلـض

ة لبالد ـفارس   ــالمـي ــلمون ـبه    م ، ـفاهتمّ ٦٣٦ـعام  اإلس املس

ونرشوا زراعته يف مجيع أنحاء ،  عاملية    جتارةٍ   جعلوا منه مادةَ و

  َل ــ جَّ َس فقد  ه .ــ فيفــ املصانع لعرصه وجت قيمت أُ و ،اهم  ــ دني

اهدوه يف غور األردن مِ   الةّح الرَّ  كر    نْ ما ـش بقايا معارص الـس

ــطى ، وحتـدّ  الوس القرون  إىل  عن التي يرجع عهـدهـا  ثوا 

 ن أرحيا . معرصتني كانتا بالقرب مِ 

وباسـتمرار الفتوحات والصـالت التجارية مع البلدان  

ــراألخرى انترشت زراعة قصب السكر بس  تووصل، عة ـ

 ،  ة السكر هناكــ صناع  ازدهرْت و، رة كمرص  ــ ثيــ إىل بالد ك

 عليها تطورات عدة يف طريقة التصنيع .  َل ِخ وُأدْ 
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  ت إىل شامل إفريقيا حتى املغرب .وصل مرص نْ ومِ 

كبريًا  لعبت األندلس دوراً  حيث، إىل جنوب أسبانيا    ثم

نيعه ،  يف زراعة قـصب الـسكر ، وتـصديره إىل اخلارج ، وتـص

ا ــ همصانعُ  ْت ــ قَ وَّ ــ فَ ــ المي هبا ، وتَ ــ حتى سقوط احلكم اإلس

 بإنتاج السكر ذي اجلودة العالية .

ي  ــ  ذلك يف الساحل اإلفريقنْ إىل أبعد مِ   ْت رــ شــ انتثم  

،   مهمةقتصادية  العة ـــ سكر  ـــ السل  كّ ـــ شو ،واألطلنطي 

 رزق . لومصدرًا ل

ر  ـ ادي عشاحل  القرن  يفالسكر    ر و ظه   بدأقد  ف  ابأورو يف    أما

ة  امليالدي   ــليبـي ــلمني بـعد احلمالت الص عىل املس
)١(

حـيث ،    

ا أنَّ عرب األندلس  ـــ كم  هلا طعم سكر القصب .ذاقوا خال

   بالدالاخ  ــ منأّن   ال ، إّال ــ ا والربتغــ بانيــ كانوا قد نقلوه إىل أس

إىل   قلتة السـكر ونُ صـناعال يالئم زراعته ، فازدهرت    كان

    َق ــ ُأْطلِ كلها ، و  اــ بعد ذلك يف أوروب ترــ ، وانتش  اــ بريطاني

 
 م .١٠٩٩وذلك يف أول محلة صليبية إىل سوريا عام   )١
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      نْ ًا أغىل مِ ــــ للفقري شـيئ  كانالذهب األبيض ، بحيث عليه 

 .  ستهلكهيَ  نْ أ

قام ، م  ١٤٩٣ر وبالتحديد عام ــ القرن اخلامس عشويف 

اح اإلاملّال  ارة )    Columbus(    مبسكولو يل  يـط ــف الـق مكتش

التي  و  ،بنـقل نـبات القصــب إىل جزر الـكاريبي ،  األمريكـية  

ث وَ ْت فـَ رِ عُ  ــكر ، حـي الس املالئم  بجزر  اخ  املـن اك  هـن د  جـَ

ــكر اخلام يُ  .لزراعته   ــَ فكان الس ــْ ثم يُ ، ع فيها نَّص ن إىل حَ ش

 . استهالكه  مَّ ثُ  نْ أوروبا لتكريره ومِ 

 ، اــ وكوب، ل ــ وازدهرت يف الربازيه  ــ رت زراعتــ ثم انتش

يك   توطنون  رَ حيث زَ ، القارات األمريكية  ، وواملكـس عه املـس

ق  ــ ناطــ إىل تلك امل  وارــ هاجن  ــ بان الذيــ واألسالبــرتغاليون  

 . واستقروا فيها

قصب  رعزُ ، م  ١٨٤٨عام ر يف ــ ع عشــ القرن التاسويف 

ــكر   ــغري َي نِ ول مرة يف جنوب إفريقيا ، وبُ ألالس ــنع ص  مص

  هناك .

 .  رع هناكومنها انتقل إىل أسرتاليا وزُ 
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فقد ُعِرَف كطعام منذ قديم الزمان ،   رــ البنجات ــ أما نب

ة واليونان ، ثم  ــ ل ومرص الفرعونيــ ه سكان بابــ حيث زرع

 وقيل : إنَّ أصله إيطايل . انتقلت زراعته إىل أوروبا .

ــي  ي الفرنســ النباتم ــ العالِ   َص لَ خْ تَ م اْس ١٥٩٠عام ويف 

 جذور البنجر .  نْ سائًال حلوًا مِ )  Oliver( ر ُأوليف

ــم الكيميائي  م ا١٧٤٧ويف عام  اين  ــ مــ األلكتشف العالِ

كر املوجود يف البنجر يامثل   أنَّ  )  Marggraf  (  مارجراف الـس

ــب يف  ــكر القص    الكيميائي ، لكنه  الرتكيبو الطعممتامًا س

 مل ُيستعمل كمصدر للسكر يف ذلك الوقت . 

ــارب عىل واســ           أخارد  يد تلميذه فرانستمرت التجـــ

 )Frans Achard   ( ،اـستخالص    نمِ   م ١٧٩٩  عام ن  متكّ   الذي

ى مصـنعًا  البنجر بطريقة عملية واقتصـادية ، وبن  نَ السـكر مِ 

ــ يم يف سيليز١٨٠١لذلك عام  ) Silesia(  اـ
)١(

     ، ورسعان ما 
  ل

 
يا (  )١ ) القديمة،   Prussiaهي منطقة تارخيية كانت تقع يف دولة بروـس

بعض و،   ا بولندة ِمن ــة الغربيــزاء اجلنوبيــل اليوم األجــمثــوهي ت 

 .  مجهورية التشيكو  أملانياِمن    األجزاء
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 األمريكيتني .  هذه الطريقة يف أوروبا وروسيا ثمانترشت 

ي بتحسني إنتاج ــ انم أملــ ر قام عالــ ويف القرن الثامن عش

لزيادة  ؛ عن طريق االستوالد باللقاح الصناعي  نبات البنجر  

ــكر فـيه مِ  كان  ) ، ف  %٢٠-١٥ ( إىل)   %٤-١(  نْ حمتوى الس

 أبيض . قة ولونٍ ـيِّ بجذور َض  اً الناتج نبات

ــ قد  أنه رغم ذلك فإّال  ــب الس ــتمر قص ــدرَ اس  كر املص

ــ الرئيس ــ بي للسكر يف أوروـ ونشأة ،   ا حتى حروب نابليونـ

ــ الرصاع بني بريطاني ــ ا وفرنسا يف بداية القرن التاسع عشـ       ر  ـ

 ْت عَ نَغلقت بريطانيا منافذ فرنســا ومَ ، فأَ   )  م ١٨١٥  - ١٨٠٢ (

ــائع مِ عنها التجارة وو ــول البض ، فبدأ   اجلزر الكاريبية  نَ ص

رت زراعة  ــ انتشبذلك ولسكر القصب ، ل ــ بديالبحث عن  

ــ البنج ــ ر رسيعًا يف أوروبـ ر املناخ املناسب ا ، خاصة مع توفّ ـ

 لزراعته . 

جّ  ــ ع نابليوقد ـش در عام  ون عىل ذلك ، فــ م  ١٨١١أـص

 مرسومًا يدعم صناعة السكر يف فرنسا .
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ــ م صار البنج١٨٨٠ام  وبحلول ع ــ الرئيس  املصدرَ   رُ ـ ي  ـ

 .  للسكر يف أوروبا

ام بزراعة البنجر خالل ــ ا فقد بدأ االهتمــ أما يف بريطاني

غرقت  ، عندما أَ ) م  ١٩١٨-١٩١٤  ( ية األوىلـاحلرب العامل

االعتامد عليه كمـصدر رئييس رت  ، فقرّ ها التجاريةـسفنأملانيا 

 تقريبًا .  م ١٩٢٠وبدأت بصناعته عام ، للسكر 

كر تطأُ  ومنذ ذلك احلني  ويرات دخلت عىل صـناعة الـس

عمليات الرتشيح   ت كرــ ، وابتُ تصنيعه ت تقنية ضخمة يف آال

 .حتى وصلت إىل ما نحن عليه اليوم ، والتنقية 
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    ىل نظرة علمية إ 
  أنواعها   و  السكريات 

  طبيعتها الكيميائية   و 
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ى ـسمّ األغذية تُ   نَ مِ   فئةٍ  ىل   إ   ) Sugars(  ياتنتمي الـسكرت

د النبات واحليوان  وِّ زَ ـــ ، وهي مواد حيوية تُ   الكربوهيدرات

عترب عنرصًا هامًا يف ف ، وتُ ــ ة الوظائــ ة الالزمة لتأديــ بالطاق

 الغذاء الصحي لإلنسان . 

اللونا عديمة  ز بكوهنتتميّ و 
)١(

يعة الذوبان ، رس  ةالرائحو   

، حتمل الصيغة  ة الشكل  ذاق ، بلوريـمـاء ، حلوة الــ مــ يف ال

 . ) nOn2HnC(  العامة الكيميائية

نتج اوات ، وتَ رضـــ وهي موجودة يف مجيع الفواكه واخل

التي  ،  )    Photosynthesis (البناء الضـوئي   خالل عملية نْ مِ 

ة إىل ــ سيمة الشــ الطاق لــ ر بتحويــ ات األخضــ يقوم فيها النب

أسـاسـًا لكل  ، فلقد جعل اهللا سـبحانه الشـمَس ة غذائيةطاق

 مصادر الطاقة يف احلياة . 

           ىمّ َس رضاء تُ ــ ات مادة خــ ي أوراق النبــ د فــ حيث توج
   ت

 
 ولكنها تعكس الضوء القادم فتبدو بيضاء . )١
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 عطيتُ ،    )   Chlorophyll    (   لفيالكلورو 

 ومــ وتق، ر ــ ضــ األخ هــ لون  اَت ــ النب

  نَ ة مِ ـــ الطاقة الـضوئيباـستعمـــال 

ــمس     الرتبة  نَ مِ   مد القا ء املا  اد الّحت الش

اين ،  عن طريق اجلـذور   ـث از  ـغ مع 

يد الكربون القادم من اهلواء عن طريق فتحات صـغرية  أكـس

نتج الـسكريات ، فتَ )  Stomatos(  ات  ْري غَ ى الثُ مّ سـَ ق تُ ألورا ا يف 

 وغاز األكسجني كناتج ثانوي .

    2nO+   n O2nHnC       light   O  2nH  +  2OnC    
 

ــكرـيات إىل أنواعٍ  أخرى    وـقد يقوم النـبات بتحوـيل الس

ع الكبري يف طعم الفواـكه خمتلـفة للتخزين ، وـهذا يعطيـنا التنوّ 

 واخلرضاوات .

 وتنقسم السكريات كيميائيًا إىل :

 : ) Monosaccharidesبسيطة ( الحادية  األسكريات  ال  -١

                ي كلــ فودة  ــ ، موجط أنواع الكربوهيدرات  ــ أبس  يــ ه
  ل
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ـسكريات   ـصورة مع بعـضها يف   حدةً متّ   أو ،  منفردةً   امّ إ النباتات  

ـ أخرى ، فهي تُ  ـ مَ ــ ل النواة لبناء مواد كربوهيدراتية أكثر  ثِّ ــ

 تعقيدًا . وأمهها : 

 اجللوكوز ) Glucose : (  

أو ســكر الدم ، ، )   Dextrose  ( كســرتوزاملعروف بالدِّ 

 أو سكر الذرة ، أو سكر النشا .أو سكر العنب ، 

وهو أهم أنواع الكربوهيدرات وأكثرها انتشارًا ، يوجد 

، لـوالعس،  اوات  يف الفواكه وباألخص العنب ، ويف اخلرض

 النشويات .  نَ ا يمكن احلصول عليه مِ ـكم

  ورضوري ،  احليوية  يااخلال  يف   قةتخزين الطامصـدر ل  وهو 

  الدماغ والعضالت واجلهاز العصبي .لعمل 

 السكر العادي .  نَ أقل حالوة مِ   عتربيُ و

 الفركتوز ) Fructose : (  

 . ) Levulose(  فيولوزبسكر الفاكهة ، أو اللِّ  املعروف

اح والكمثرى  يوجـ  التـف ة ـك اكـه             ، ويفد يف ثامر بعض الـف
  ا
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  العسل ورحيق األزهار .

 .عترب أكثر السكريات حالوة ويُ 

 الكتوزااجل  )Galactose (  : 

ـ يف احلليب ومنتجات يوجد السكر الوحيد الذي    هوفه ، ـ

 حيواين . مصدرٍ   نْ نحصل عليه مِ 

 

 : ) Disaccharides(  زدوجةامل ثنائية السكريات ال -٢

ــكرَ ن مِ تتكوّ  اديَّ يْ ن س ــاهبَ ْني ن أـح  ، ْني  أو خمتلفَ ْني  متشـ

،  ) Glycosidic Bond( ة ة قويــ مرتبطني معًا برابطة كيميائي

، اضاألمح و، أة ــ ل احلرارة املرتفععْ ك بفِ وهذه الرابطة تتفكّ 

 ات املوجودة يف اللعاب واجلهاز اهلضمي .ـاإلنزيم وأ

 وأهم هذه السكريات :

  ُّ11 ( روزكْ السO22H12C Sucrose (  : 

  .سكر الطعام ، أو املعروف بسكر املائدة 

 فركتوز .جزيء و، جلوكوز ء ْي زَ ُج  نْ ن مِ وهو يتكوّ 
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العديد من النباتات ، فمثًال يف  يف بنـسب متفاوتة   جديوو 

لفاكهة كالتمر ، والذرة  بعض األشـجار كالَقْيَقب ، وبعض ا

كرية . كر والبنجر  إنام موجود بوفرة يف نبايت  الـس ب الـس قـص

ْني الوحيدي  ن  السـكري ؛ لذا نعتربمها املصـدرين االقتصـاديَّ

 الستخراج السكر . 

كريات ويُ  ًا لقوة التحلية لدى الـس كروز مقياـس عترب الـس

ت  األخرى ، فنجـد أنَّ  ة حالوة اجللوكوز  ادلدرـج ة   ـع ثالـث

ـ أرب ـ اع حالوة السـ ـ الفرك كروز ، يف حني أنَّ ـ   نَ توز أحىل مِ ـ

 السكروز بمرة ونصف .

ــ كيميائيالسكروز    فّككويت ناتإىل مُ ًا  ـ ــ َكوِّ ــ حادياألُ   هـ           ة ـ

، والـسكر  )   Sugar inversionى باالنقالب ( ـسمّ يف عملية تُ 

ي لعسل ــ ن األساسوِّ كَ مُ ــ ) هو ال  Inverted sugarاملنقلب ( 

 .)  %٨٠( النحل 

  املالتوز  )Maltose ( : 

  املعروف بسكر  الشعري .
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  . اجللوكوز نَ مِ  جزيَئْني  ِمنْ  يتكّون وهو

 . احلبوب نباتات معظم يف ديوج

  . السكروز حالوة  ثلث  وتهحال  عادلوتُ 

   كتوزالّال ) Lactose ( : 

  . اللبن سكر أو ، احلليب بسكر املعروف

  . الكتوزاج وجزيء ، جلوكوز جزيء نمِ  نيتكوّ 

 ويتم ، اتــ الثديّ  عــ ميــ ج حليب يف  رةــ بوف  ودــ موج وهو

ــول ــناعياً  عليه  احلص ــم  منزوع  احلليب  من ص   نمِ  أو ،  الدس

 .  ني ــ التجب  عملية  نمِ   سائل  انويــ ث  تجــ من  فهو ،  اللبن  مصل

 )   Lactic Acid( كتيكالّال   محض إىل البكترييا بفعل ليتحوّ و 

  . احلليب محوضة عن املسؤول

كريات  أقل وهو ــ ف حالوة الـس  عادلتُ  حيث ، الطعم  يــ

  . السكروز حالوة سدس  حالوته

 ، معللط نٍ ســِّ حَ كمُ  األدوية بعض  صــناعة يف ســتخدمويُ 

 . خفيف نـِّيلَ مُ و
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  : )  Trisaccharides( ثالثيةال  سكرياتال -٣

 : ومنها ، أحادي سكر جزيئات ثالثة نمِ  نتتكوّ 

  الرافينوز ) Rafinose ( : 

  . وجاالكتوز ، وفركتوز ، جلوكوز جزيء نمِ  نيتكوّ 

 ، اــ والفاصولي كالفول : بأنواعها  البقول يف  موجود وهو

 ، امللفوفك اخلرضاوات بعضو ،  ةـــ الكامل  احلبوب  يـــ فو

  .... واهلليون ،  والربوكيل

ل ، اهلـضم إنزيامتب ريتأثّ   ال  وهو    الغليظة  األمعاء إىل  فيـص

دون اك  ،  لحتلـّ   ـب هـهتُ   وهـن ا  اـمج ة  البكتريـي  )   E. Coli(  املعوـي

  نْ مِ  خمتلفة كميات  انطالق مع  ، صغرية أجزاء  إىل ره ــِ ّس كَ ــ وتُ 

 اــ ِممّ  ،  انــ ميثــ وال الكربون  أكسيد  وثاين اهليدروجني  اتغاز

 . األفراد عند الغازات يسبب

   

  : ) Oligosaccharides( ددُّ ـعَ التَّ   قليلة سكرياتال -٤

 يف هاــ وكميات ، أحادي سكر جزيئات  ١٠-٤  نمِ  نتتكوّ 

  . قليلة الطبيعة
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ذه  ة  األنواع  وـه ا  األربـع ات  عتربتُ   كلـه ــكرـي ــرية  س   قص

 . السلسلة

 

 :) Polysaccharides(ركُّ َس تَّ ال عديدة دةقَّ عَ اُمل  سكرياتال - ٥

 نمِ   ثرـــ أك  نْ مِ  نتتكوّ  ،  ةـــ السلسل طويلة ـسكريات  هي

ــ جزيئ  عرشة ــ مُ  أحادي  سكر اتـ   وحتمل  ، بعضها مع  ةدحِ تَّ ـ

  . n)5O10H6(C العامة الكيميائية الصيغة

ــ   ــرةفِّ وَ تَ ــ مُ   وهي  ،  اتــ قوليــ والب ، بأنواعها  احلبوب  يف

 : هلا الشائعة األمثلة نَ ومِ  . واخلرضاوات

   النشا )Starch  ( :  

  واحلبوب  ،  واألرز  ،  البطـاطـا  يف  كبري  بمخزون  ديوجـ 

 . والذرة ، والشعري ،  كالقمح : بأنواعها

ــ عترب مصدرًا للطاقويُ  ــ عتمد عليه النبات يف اللييَ ،  ة ـ ل ـ

 زونٌ ــ وكذلك هو خم  ي .ــ اء الضوئــ ة البنــ  ال يقوم بعمليحني 

          ،و  ــ رية يف النمــ ة الصغــ عتمد عليه النبتتَ ، ة يف البذور  ــ للطاق
  ل
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 حيث ال تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي .

   ِّيولوزلْ الس )Cellulose  ( :  

  النباَت   عطيفيُ   ،  النباتية  اخللية  جلدار  الرئييس نوِّ كَ ــ املُ   هو

  اإلنزيامت  لعْ بفِ  ينهضــم  ال أنه  إّال  ،  الصــلب وقوامه شــكله

ــ إنم ،  اإلنسان  جسم داخل  املوجودة ــ يُ  اـ   التي  األلياف نوِّ كَ ـ

  . اهلضم عملية يف ساعدتُ 

  

، ويف صـفاته   هذه األنواع خيتلف يف طعمهنْ نوع مِ  لُّ فكُ 

 الطبيعية والكيميائية عن بقية األنواع .

ــا ر عام ـــ بتعبيو ــا    ث عن السكر  عندما نتحدّ فإّننـ إنمـ

القـصب   نَ ص مِ لَ خْ تَ سـْ ، وهو ـسكر املائدة املُ نقـصد الـسكروز  

 أو البنجر . 

 

 



 
٣٦

 



  

  
  

  نبذة تعريفية عن  
  نبات قصب السكر 

 )SUGAR CANE  (  
 

 

 

 

 

 

 



 
٣٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
٣٩

  والذي، ة  عامليالل اصـيحاملأهم ن  مِ قصـب السـكر   دّ عَ يُ 

ــكر اـملاـئدة املعروف ، حـيث أكثر مِ يُ  ن  زرع لغرض إنـتاج س

 من اإلنتاج العاملي للسكر يأيت من نبات القصب .  %٧٠

 

 موطنه :        

ناطق االـستوائية  امل  يف ، ينمو ات املناطق احلارةن نباتمِ   هو 

، واألمطار املوـسمية  وـشبه االـستوائية، حيث الـشمس احلارة

ـ الغزيرة ، والرتب ـ ة اخلصبـ النمو   ة ، التي تساعد النبات عىلـ

 يف السيقان .  وعىل ختزين السكر، برسعة 

  لينمو بشـكل ناجح إىل ضـوء اج  ــــ تحي  ات القصـبنبف

،  م ° ٣٠-٢٤رة عالية ترتاوح بني إىل درجات حراو ، الـشمس

تربة طـفاليةىل وإ
)١(

ن مياه الري ؛ وإىل توافر كميات كبرية مِ ،  

 
 ةــدلتمع، وة ــعضويال ادومــة بالــ، غنيخصبة ة  رملية طينيهي تربة   )١

 .)   ٧٫٥ -  ٦٫٥=   PH (  موضةاحل



 
٤٠

ار ، ويكون ــ هــ يف الدول التي يوجد هبا أن غالباً لذلك يزرع 

 معدل سقوط األمطار فيها مرتفعًا . 

 

 

 

 

 

 

 

اهلند ، و، الربازيل:  دة يف زراعته اليومــ الدول الرائ نَ ومِ 

ايالند ، واملكسـيك ، وباكسـتان ، وأسـرتاليا ، والصـني ، وت

 وكوبا . 

الدول    ثرــ  أكنْ مرص مِ   دّ ــ عَ ــ تُ ــ ة فــ وبالنسبة للدول العربي

ي  ــ زرع فــ ا أنه يُ ــ إنتاجًا لقصب السكر ، تليها السودان . كم

 العراق واملغرب .      نَ  مِ مساحات حمدودة يف كلٍّ 



 
٤١

 خصائصه :         

ة ، يّ يلِ جِ لنَّع الفصـيلة ابَ تْ ، يَ ر مِّ عَ هو نبات عشـبي طويل مُ 

 نوعًا . )  ٣٧ ( ويضم حوايل

به نبات اخليزران مِ  خارجيًا   له غطاءً  حيث أنَّ  نْ وهو يـش

 حيمي األلياف الداخلية للنبات .، صلبًا المعًا 

ب  ا  نبات  ينمو   و   ورجذ  نْ مِ لقـص

ة ، ويُ  ــلـب ة ص ة قوـي نتج أعوادًا قوـي

، م  ٩-٢  ارتـفاعـها بني   ح يرتاوـثابـتة 

فع األعواد  ــ وترت سم .٥رها ــ قطو

ى منها أوراق  ـ تتدلّ ع ، وإنامرُّ فَ بال تَ 

ــَ ظَّ نَطويلة مُ  ــّ ْني فَّ مة يف ص ة أجزاء دّ ص العود إىل عِ  ، ويتفص

ــ الميطلق عليها السُّ يُ  ــ العقل الساقي أوات  ـ ــ ترتبط مع ،  ةـ ًا  ـ

 يـشبه إىل عرف باـسم العقد ، وحتمل كل عقدة برعامً بروابط تُ 

ــ كبري عيحد    نَ ون السيقان مِ طاطس . ويتفاوت لرنة البدن  ـ

     .حسب نوع النبات اللون األصفر إىل اللون األمحر 



 
٤٢

  ة إىل ــ ربــ  التنَ ذاء مِ ــ اء والغــ مــ لقل اــ قوم العيدان بنــ تو 

مع غاز ثاين أكسيد الكربون القادم    انحدتّ ، وهناك ياألوراق

ــتقر يف الســاقاهلواء ، ويتكوّ   نَ مِ  ــكروز اـلذي يس  ،  ن الس

 حاء الصلبة . بطبقة اللّ اً ـيّ مِ حْ ـون مَ كُ ويَ 

  

 مكوناته :        

  : عىلتقريبًا حيتوي النبات 

 .ماء )  %٧٥-٦٥(  *

  .سكروز )  %١٥-١٠(  *

ني  ــ نِ جْ ياللِّ أمهها ، ة  ــ مكونات غري ذائبواف  ــ ألي)    %١٦(  *

 املسؤول عن صالبة القصب .

كرية ذائبة مكونات )   %٣(  * بعض و، النيرتوجني كغري ـس

ــوية والالمالح  األ ــوية  العض ــيومال كأمالح: عض  ،  كالس

 . وكساالت األُ و، فوسفات الو، اغنيسيوم املو

ة من  كام حيتوي عىل    *       ،  والفركتوز،  وكوز  لاجلكمـيات قليـل
  ا



 
٤٣

 . لونةاملواد املو، شمع الو، دهون الو، ربوتينات الو

خمتلفة من احلديد والكالســيوم  بســيطة  وكذلك به نســب  *

ــفور   ــم ، وبعض الفيتاميناوالفوس ــة ببناء اجلس ت اخلاص

 . )ج (  و كفيتامني ( أ ) 

  

 زراعته :        

يق  طر   عن صب  القبات  ن رثيتكا

ـ العُ  ـ ل الـساقيقَ ــ   نَ مِ ؤخذ  تُ   لتيا  ةــ

م  ٦٠-٥٠بطول   املزارع القديمة ـس

سـها متامًا يف الرتبة  رْ براعم ، ويتم غَ   ٤-٣بحيث حتتوي عىل 

د عن بعضــها مســافة  تبع، ويف صــفوف   ســم١٥عىل عمق  

لُّ تِ نْم ، فتُ   ٢-١٫٥ترتاوح بني   ة حوايل    ج ـك ــالـم   ١٢- ٧س

 . صوالً حم

  ابتداءً ،   مرتني أو ثالثاً الرتبة باحلراثة   أيّ هَ ــ بل زراعته تُ وق

يات ذِّ غَ ضــاف املُ ، وتُ فصــل الربيع وحتى هناية الصــيف   نْ مِ 



 
٤٤

ــمـدة   ي  واألسـ ـت ىل اـل ـع وي  ـت  ـحت

  كالبوتاسيوم :وريةمعادن الرضــ ال

والتي  ، النيرتوجني والفوســفور و

 . السكر  نَ ه مِ وخمزونالنبات نمو ن مِ ن سِّ حَ ـتُ 

فصل  ي  ــ ف  ةــ الزراعدأ ــ تبو

و يف فصــل  بالنماخلريف ، ويبدأ  

فرسعان   ،    العام القادم  نَ مِ الربيع  

 ،  خ الرباعم عىل العقدفــ تــ نــ ما ت

، مبارشة  تظهر األوراق   ثم،   الرتبةنَ وتربز عيدان القـصب مِ 

 .ة  ــ د بعد أسابيع قليلقَ ل ، ثم إىل عُ قَ األعواد إىل عُ  روّ ــ وتتط

حيث ينمو ، الصيف  ـشهورخالل   أرسع ه ُمَعّدل نمو ن يكوو 

 أو أكثر . سم٢بمقدار يف اليوم 

تمر رعاية ال  بمتابعةٍ   نباتوتـس

ة ــ مكافحو،  هــ يِّ ام رَ ــ نظلِ   ةٍ ــ دقيق

احلشـائش واآلفات ، ورش املبيدات ، وإضـافة األسـمدة ، 



 
٤٥

  ٢٤-٦مدة ترتاوح ما بني ـالعمليات الفالحية ل نَ وغريها مِ 

ــهرًا   .،  ش فيهـا  التي ينمو  ة  املنطـق ة    اعتامدًا عىل  ومع هنـاـي

 جاهزًا للحصاد . و ناضجاً يكون املحصول الصيف 

 بلد آلخر حسب طبيعة املناخ . نْ وقد ختتلف الشهور مِ 

 

 حصاده :        

  نْ مِ   ين )( ترشين الثال نوفمربــ عادة يف أوائيبدأ احلصاد 

حيث تكون نـسبة  ، راعة  الز  نَ بعد ـسنة أو ـسنتني مِ ، كل عام 

  . يف أعىل معدالهتاالسكر 

ــ  ف عمليات يومًا تقريبًا تتوقّ   ٢٥-٢٠ وقبل احلـصاد بــ

ل   األرايض    ؛الري للحـق أن تكون  د  ــاد بـع دًا للحصـ          متهـي

عىل تركيز نسـبة  إيقاف الري يسـاعد   كام أنَّ ت متامًا ، قد جفّ 

 لقصب .السكر يف ا

 بعتان للحصاد : تَّ ـوهناك طريقتان مُ 

ا   األوىل ــادـه ار يف احلقول املراد حصـ         : أن يتم فتح الـن

 )Burning Harvest  ( ،  َرق األوراق ، ــ حــ فتنترش برسعة وت



 
٤٦

ارة ، والطبقة   اب الـض واألعـش

معي ــ الـش ب ، لِّ غَ ة املُ ــ فة للقـص

ــ ِممّ غري ذلك  و عوق احلصاد  ا يَ ـ

فاعي املختبئة بني املحصول . وهذه ا تقتل األــ . كم والعرص

ــ ، إنم  عاليةٍ   حرارةٍ  النار تكون بدرجةِ     ا رسيعة جدًا بحيث ــ

 السكر .  نَ ر عىل  النبات وال عىل حمتواه مِ ثِّ ؤَ ال تُ 

زال  ــ يتم تقطيع القصب وهو أخرض ، ثم تُ  : أنْ   ةــ الثاني

 . )   Green  Harvest(منه األوراق وبقايا احلصاد 

 دٍ ستخدم كسامتُ   التي  قا ور لبقاء األ  فـضللثانية أيقة االطرو 

احلاجة   نَ مِ ل  لِّ قَ ــ يُ و  ،فظ عليهاا ُحي   غطاء حاٍم هلاكو ،  للرتبةذٍّ غَ مُ 

ر سلبًا عىل حرارة الرتبة ، ــ ثِّ ؤَ د ، لكنها تُ هّ َــ عة والتَّ ــ إىل احلراث

 عترب غري مناسبة يف املناطق ذات األمطار الغزيرة .وتُ 

أعواد  طَ قْ ال احلـالتني تُ ويف كِ  ع 

  اتدّ عِ مُ باـستخدام    آلياً القـصب إما 

 . )  Mechanical Harvest ( خاصة 



 
٤٧

 )   tHarves lManua (   اً ــ يدوي و أ

 ضخم   خاص كني ــ س تخدام  ــ باس

  ، يبلغ طول نصــله  الصــلبنَ مِ 

ــم  ٤٨ ــه  ، س ــم ، ومزَ ١٣وعرض د بخطاف يف اخللف . وَّ س

ا مِ   نْ عواد مِ قطع األفتُ  ة ـهل   نتزعم تُ  األرض ، ثنَ أقرب منطـق

ـ َح ر عند آخ نْ قطع أعىل األعواد مِ األوراق باخلطاف ، وتُ   دِّ ـ

 ناضج .  مفصلٍ 

ــروكة يف  ــمت ــُجذامة ال احلقل وُتنتج ال

ـستمر ، وتحمـصوالً إـضافيًا يف الـسنة القادمة  

ــ إل م تتة  ى عدــ ــ مواـس   ١٠- ٢راوح بني  ــ

ى ذلك املحصول مّ َس اعتامدًا عىل موقع األرض ، ويُ  حماصيل

  ) .  Ratton Crop(ر اذِ ـبـاجل

يف يز الســكر  ر دورة املحصــول حتى يصــبح تركوتتكرّ 

ــ النبات حتت املستوى املطلوب ، فيُ  ــ الت  نَ زال متامًا مِ ـ ــ رب ـ ة  ـ

زرع ًا كامًال بدون زراعة ، أو تُ ــ رتك موسمــ تُ ثم  ، حرث ــ وتُ 



 
٤٨

ول آخر كالبقوليات  ؛ لتجديدها وإعادة احليوية هلا . بمحـص

، بالكيفية املذكورة  خرى  مرة أ عاد زراعة نبات القصـبيُ ثم  

 جديد .  نْ وتعود دورة املحصول مِ 

 

 فوائده :        

ــكر  عترب  يُ  ــب الس ــحيًا ،   اً مفيدنباتًا  قص جدًا غذائيًا وص

ــ وتَ  ــ ن قيمتمُ كْ ـ ــ ه الغذائيـ نه مصدرًا فوريًا للطاقة ؛ وْ ة يف كَ ـ

  متصاص.اال رسيعة الـسكريات   نَ مِ ئه عىل نـسبة جيدة  ا حتوال 

ــ نالفراع فنجد أنَّ  األهرام كانوا يرشبون عصري ين بنوا  ذة الـ

 . ملرصيون بقوهتم وداوموا عىل رشبه  اَرب ـتَ ، فاعْ القصب 

ه  كام   ازة مِ أـن ة ممـت ـــب ة    نَ حيتوي عىل نس ذائـي اف الـغ األلـي

ه  أـن اد ـب ه االعتـق ة ، ومـن اطنـي دة لكثري من األمراض الـب املفـي

 . ويساعد عىل اهلضم ن للبطن ـِّيلَ مُ 

  نَ مِ ج الكثري كدواء يف عالســتخدم  يُ ًا ــــ كان قديموقد 

ة ـــ وإلزالة بحّ  اهلضم ، ْرس يف حاالت عُ  األمراض ، فمثًال :



 
٤٩

   ، تني ــ احللق والرئ ة التهاباتــ معاجلــ ، ولعال الصوت والسُّ 

لصـفار للبول ، ويف عالج ا ويف تنظيف الكىل حيث هو ُمِدرٌّ 

 . أيضاً  وتقوية العظام، وتقوية الكبد  ) قان( الري

ب الرشايني ، ويوازي األسربين تصلّ  نْ يقي مِ ا أنه ـــ كم

ــ فعالي ف الباحثون أنَّ فق .  ةً ــ       البوليكوزانول   مركبد اكتـش

 )Policosanol تق  ،  املادة الـشمعية لقـصب الـسكر  نَ مِ   ) املـش

، كام يمنع ـسرتول يف الدم  يمـستوى الكول ضِ فْ ـساعد عىل َخ ي

واعدة يف   ل مادةً ثِّ مَ وبذلك يُ ، ر الدم نظرًا آلثاره املَُميِّعة  ـثّ ـخت 

 الوقاية من أمراض القلب الوعائية . 

  

 

 

 

 

 



 
٥٠

 



  

  نبذة تعريفية عن نبات  
  السكري   ر ـ البنج 

) SUGAR BEET (  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٥٢
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  الـستخراج  البنجر الـسكري ثاين أهم مـصدرٍ نبات عترب  يُ 

 من اإلنتاج العاملي . %٣٠فهو يمثل السكر ، 

 

 موطنه :       

و يف البالد التي  ــ ة ، ينمــ ق املعتدلــ ات املناطــ نبات نْ هو مِ 

 وبارد ليًال . ، س هنارًا ع بطقس مشمتتمتّ 

 

 

 

 

 

 

رتاوح بني ــ تالنبات   لنموة  ــ رب درجة احلرارة املثاليــ عتوتُ 

، فإذا اختزان أكرب نســبة من الســكر يتم فيها  م ، و°٢٨-٢٠

يتأّخرم ف°٣٠ت عن ادز ــ تَ   ـس كر ، ووُّ كَ ــ يكون  بذلكن الـس



 

٥٤

ات ـموجـلض  إذا تعرّ ة . أما  ة حالوة منخفضـبدرجالنبات  

 .   بذلك ويموتر ـثّ تأيبرودة وصقيع فس

، انياــ مــ ، وأل: فرنساالرائدة يف زراعته اليومالدول   نَ ومِ 

يا ، وأوكرانيا ، وتركيا ، وإيطاليا ، وبولندا ، وأمريكا، وروـس

 وبريطانيا ، وأسبانيا .

  

 خصائصه :         

ــيلة  إىل   ينتميهو نبات درين  الفص

ة ، ينمو يف جذر طويل حتت ــ يرمقــ الس

 أنه أكرب حجامً   إّال ه اجلزر  بشـْ يُ و ،  األرض 

ولونه بني األـصفر واألبيض . فهو خيتلف عن البنجر األمحر  

 يف الشكل واللون ، وبكونه غري صالح لألكل . 

يل النهار الطويل ،نْ وهو مِ  لدفء  التي حتتاج إىل ا  حماـص

مس بكميات كبرية لت عة الـش نمو جيدًا ، وتزداد احلاجة وأـش

 النبات . مع ازدياد عدد األوراق يف 



 

٥٥

اء ــ ة التي حتتاج إىل املــ يّ وِ رْ ــَ املحاصيل امل  نَ مِ  وهو أيضاً 

ـ بكميات كبرية خالل كافة مراحل حيات تقصري يف   أّي وها ، ـ

 ينعكس سلبًا عىل املواصفات اإلنتاجية والتصنيعية .  ذلك

ة  ــ ة معتدلة احلموضة ، وغنيــ ة خفيفــ حيتاج إىل ترب اــ كم

ة  جوديفر  ثِّ ؤَ ــ ي تُ ــ الت  ةــ عدنير املــ العناصة وــ املواد العضويب

ــول ونموه ال ــفور  النيرتوجني ، وكـ   :بيعي طاملحص ، الفوس

 ت .يوالكرب،  ارصني ــ واخل، ز  ــ ينانجــ مــ يوم ، والــ والبوتاس

 .   قليلةوتكون نسبة امللوحة فيها 

  

 مكوناته :         

 : عىلتقريبًا النبات حيتوي 

 ماء .)  %٧٨-٧٦(  *

  ن يف اجلذور .زَّ خَ ـيُ  الذي، و وزسكر)  %٢٠-١٥(  *

  نْ مِ ة  لّ حَ نْســكرية مُ  عضــوية ، ومواد غريمواد  )   %٣-٢(  *

ــ كالكربيت ، والبوتاسيوم ، وامل:  معدنية    موادٍ  ــ انجنيـ ز ، ـ
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ــ اوالنحاس ، والكوالفوســفور ،  واملاغنيســيوم ، ،   يوملس

 . ديدواحلوالزنك ، 

ــ مواد سكري ) %  ٥ –  ٤ (*  ــ كالسِّ : ـــر ذائبة  ة غيـ  ، يولوزلْ ـ

 .والبكتني ، جنني يواللِّ 

  

 زراعته :         

نتني لزراعة البنجر  يبدأ جتهيز احلقل  نة أو ـس ، بحوايل ـس

كالقمح أو الشـعري : سـبقه  باختيار املحصـول الذي يَ وذلك  

وبذلك تكون ، رًا  بكِّ رتك الرتبة مُ ، والذي يَ .... أو الشـوفان  

 مهيئة لزراعة البنجر . 

ة  ربــ ــ تم حراثة التــ تف

واء  ــ هلإلدخال ا؛ ها  ختليلو

ــة     نْ مِ   تنظيفها، ووالرطوب

ابق   ول الـس ابيع ُحت   ٤-٣وبعد   .بقايا املحـص رث مرة ثانية أـس

ي  ــ ة فــ ل فاحلراثــ ول أفضــ . وملحصسم  ٢٥-٢٠عىل عمق  
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ــ اخل ــ يف شهر أكتوبريف ـ  أكرب عىل عمٍق ( ترشين األول ) ر ـ

 .  عترب رضورية أيضاً تُ 

ــ  ــ   دوبــع ــ احل ـ راث الــثــالـث ة  ة 

ـ تُ  ـضاف وتُ ،   الرتبةُص حَ فْ ــ

مداأل   جةاحلا عند   ة  ملعدني ا ة  ـس

بيدات ملعاجلة األعشاب  بامل  رّش تُ و ،    ةريو الرضالنيرتوجينية  و 

  الرتبة .محوضة ضاف اجلري ملعادلة وأحيانًا يُ  الضارة .

ــ ي بداية فـصل الرب معو ع  ــ

ر ، بالتبذي  رــ ة البنجــ تبدأ زراع

عىل ي الرتبة  ــ البذرة ف  غرستُ ف

،  صفوف  يــ ف  سم٣-٢  عمق

ـ األخرى مو   ة بذر  بني كل   افةس

 ـسم .٥٠-٤٥  مـسافة ، وبني كل ـصف واآلخر  ـسم٢٠-١٧

ــبوعني ل نْ مِ   النبات  وحيتاج ــبوع إىل أس ظهر فوق  يَ نمو ويأس

 سطح الرتبة . 
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بتخزين السـكر يف   وراقاألويف منتصـف الصـيف تبدأ 

، وجذوره ن ــ يإىل قدم  اً ــ ات قدمور ، ويكون طول النبذــ اجل

ــة ٢ىل عمق  ممتدة يف الرتبة إ م ، وبذلك تكون فرتة نموه مخس

 . تقريباً  أشهر

ع زرــ ي بعض البالد يُ ــ وف

مع   ريـــ الدائالبنجر بالتبادل  

 ب بوــ كاحل  رى ــ أخ ل حاصيــ م

،   )  Crop rotation  (  هارـيغو 

ــ وبذل عىل ستخدم احلقل ك يُ ـ

ة عىل ــ ملحافظا  معة  ــ السن  مدار

ــوبت   ٤  -  ٣ـكل  و ،    هـــــ خص

نوات ُحت  ًام كامًال مِ رتك مثم تُ   رتبةرث الـس ؛ غري زراعة    نْ وـس

 .وجتديدها  إلراحتها 

  



 

٥٩

 حصاده :           

      عيش مدةة التي تؤولاحل اتنباتال  نَ مِ   رــ نبات البنج  ربعتيُ       
  ا

، ففي احلول األول تنمو األوراقْني لَ وْ َح  ه واجلـذور    ، وفـي

ــ يَ  اد حيث مّ تِ ــ كر يف أعىل معدالهتا .  احلـص تكون كمية الـس

  كر يفــ الس  نَ ه مِ ــ زونَ ــ خم  ستهلك النباُت اين يَ ــ ثول الــ ويف احل

 يموت . ثم جيف و، ن األزهار والبذور وتتكوّ  ، النمو

مع ( أيلول ) عادة يف هناية شـهر سـبتمرب    احلصـاديبدأ و

مرب وحتى ، بداية فصـل اخلريف  ( كانون األول ) هناية ديـس

تاء ، ل الـش ــ يُ   عن ذلكوالتأخر  وبداية فـص ر عىل حمتوى  ثِّ ؤَ ــ

السكر نَ بات مِ الن
)١(

 .  

ــطة آليّ   ويتمّ  ــة تَ بواس               ع لَ قْ قطع األوراق ، ثم تَ ات خاص
  ل

 
قد يتأّخر احلصـاد يف بعض املناطق اعتامدًا عىل طبيعة املناخ ، حيث  )١

ــتويًا ، فُيزرع يف اخلريف   ــوالً ش يف املناطق الدافئة ُيَعّد البنجر حمص

 وُحيصد يف الربيع .
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   الرتاب العالق .نَ مِ  انظفهوتُ ، الرتبة اجلذور ِمَن 

 اد للرتبة .ـأو كسم، اشية ـكطعام للماألوراق ستخدم وتُ 

 

 

 

 

 

  

 فوائده :         

الحتوائه ؛ طًا شـِّ نَومُ عترب البنجر معتدل القيمة الغذائية  يُ 

كروز  بة   املعدنيةواد  وبعض امل، عىل الـس والربوتينات ، ونـس

 ا جيعله سهل اهلضم . ـاأللياف ، ِممّ  نَ عالية مِ 

؛ لذا  ز إفراز احلليب يف احليوانات املرضعة  فِّ ــ حَ ــ كام أنه يُ 

 ه علفًا للموايش قبل أنْ ــ ستخدمونيَ ًا  ــ قديمكان األوروبيون 

  ستخراج السكر منه .عرفوا إمكانية ايَ 
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ــاً   للبنجرو ــف كان يُ  حيث، فوائد طبية قديمة  أيض وص

 لعالج فقر الدم ، والتهاب األعصاب ، والزكام . 

اء يطبخون أوراق  دـم الـق انيون  ان واليوـن الروـم ان  وـك

داع ، والتهابات  اب لعالج الـص تعملوهنا كأعـش البنجر ويـس

 العني . 

يف القرون نة  ــ يِّ ــ لَ ادة مُ ــ كم  ستعملا كانت اجلذور تُ ــ كم

 .الوسطى 
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  نبذة تعريفية عن  
  ه ـ أنواع  م و ـالفح 
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اف    ، ولقد تمّ فحمالتعني بالالتينية  ) كربو ( كلمة  اكتـش

ًا عند  ــ خ ، وكان معروفــ ل التاريــ ور ما قبــ ون يف عصــ الكرب

ــوية بمَ  ــلوا عليه بحرق املواد العض زل عْ القدماء الذين حص

  .عن األكسجني 

 ،)   %٩٨-٨٥(  الكربون  نَ ظمه مِ ن يف معوَّ ــ كَ فالفحم مُ 

عند درجة حرارة عقدة ة املواد الكربونيـلل املـحت ج عن ـينتو

ة  ــ عىل هيئ الكربون  ع  اء ويتجمّ ــ امل  جمنخفضة نسبيًا ، فيخر

 ل سوداء صلبة . ـكت

عىل مراحل ، سـواء تّم هذا  هذه م  حُّ فَ ــــ وتتم عملية التَّ 

 بطرق صناعية أو يف الطبيعة .الكيميائي التفاعل 

لدول الغنية بالفحم هي التي تقع يف املناطق املعتدلة : وا

ا ، وأملانيا ، وبولندا ،  كالواليات املتحدة ، وبلجيكا ، وفرنـس

 وروسيا ، والصني .
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 أنواعه :         

تعتمد خواـصها عىل املادة ، الفحم   نَ هناك أنواع كثرية مِ 

 .هنا وُّ كَ ـ منها ، وظروف تَ رضَّ حَ مُ ـال

 : والتي خيتّص هبا بحثنا األنواع هذه أهم  نْ ومِ 

 : ) Charcoal(  الفحم احلجري -١

تاحة يف ــ ة املالطاق نَ % مِ   ٨٠ل ــ ثِّ مَ ، يُ ي  ــ هو صخر رسوب

، ويتواجد عىل شكل طبقات مع أنواع أخرى  باطن األرض 

 .الصخور الرسوبية : كاحلجر الرميل ، واحلجر الطيني  نَ مِ 

ة ـرتاكمـاد املعدنية املل بقايا النباتات واملون حتلّ ينتج مِ و

ا اطق الوحلة ، والبحريات ، ودلتمنـمنذ ماليني السنني يف ال

نتيجة الضغط ودرجة احلرارة   ،، بمعزل عن اهلواء هار ــ األن

 .م حُّ فَ ـ، يف عملية تسمى بالتَّ ن يْ الشديدَ 

نباتات وتراكمها يف قاع ال  نَ فعند سقوط كميات كبرية مِ 

كالرمل   ى الرسوبيات األخرنها رسيعًا مع  فْ دَ و ،  قعـتنـمسـال
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، ر  مّ خَ التَّ عملية  بدأ  هوائية ، تري البكترييا الّال ــ والطني ، وبتأث

 ر الرواسب املعدنية بمراحل خمتلفة :ومت

وية  ا ملركبات ا ل تتحلّ   -١ لنباتية  ا لعـض

د منها األكـسجيـــن  قَ وُيفْ ، ـــًا جزئي

ــن ، و ــهيدروجي ز  ــ ركي ــ تيزداد وال

عىل   فقط    ، والذي حيتوي)    eatP  (  ّث اُخل الكربون ، فيتكّون  

  . بأنه فحم ه بعدُ فُ ْص كربون ، وال يمكن وَ  %٦٠

مِ   ّث اخلـُ   دفنيـُ   -٢ اء  ت غـط   نَ ـحت

ف عنده  يتوقّ  الرسـوبيات إىل عمٍق 

ــاط البكتريي   وترتفع درجة  ، النش

ــ د الضغط ، ِممّ ادزاكلام زاد عمق الدفن   و احلرارة . ا يساعد ـ

ــبة الكربون    فتزداد ،نه وطرد الغازات م ّث عىل حفظ اخلُ  نس

أو اخلـشب   يتنَ يْج باللِّ الفحم احلجري البني املعروف نتج ويَ 

ـ املُ  حيتوي ،   وهو فحم مل يبلغ ذروته بعدُ  ). Lignite م (حِّ فَ تَ ـ

ــ بدأ تَ كربون ، وقد   %٧٠-٦٥عىل  تني نوُّ كَ ــ مليون   ه منذ ـس

 .سنة تقريبًا 
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ــتمر عملية    -٣ م بازدياد التفحّ تس

ــن  ق الــ عم م  ــ الفح ّون  ــ ، فيتكدف

ــود (  احلجري وهو    ) ،  Coalاألس

بدأ وقد كربون ،   %٩٠-٨٠حيتوي عىل ،   ودـــ األفضل كوق

  . مليون سنة ٣٠٠-٢٥٠ ذنه منوُّ كَ ـتَ 

رارة والضغط إىل  ــ فاع احلــ وبارت  -٤

جني و معظم اهليدر  ج رـَخي   ة درجة كبري

جني و   الفحم نَ والنيرتوجني مِ األكـس

.  )   eAnthracit(    راـسيتثَ نْ ألَ افحم  ن يتكوّ و ، حلجري الـسابقا 

 توي عىل زيادةٍ ــ وحي ، ري  ــ الفحم احلج  نَ وهو بالكاد أقدم مِ 

 الكربون . نَ قليلة مِ 
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 مناجم  إىل  مكـــن الوصوليُ و

الـفـحـم عـمـق عـىل    وآبـار 

،  رض  ـسطح األنْ مِ   ٢كم٥٠٠٠

  هــ استخراجعب ــ صه يَ ــ  أنإّال 

لك بحفر صـخور رملية وطينية ، فيتم ذ  نْ مِ   لوه عْ ما يَ بإزاحة 

ول إىل طبقة  نفٍق  ة حتى الوـص تخدام آالت احلفر اخلاـص باـس

نقل  تُ ثم ، أ يف الشاحنات ـــ بّ عَ  وتُ رسَّ كَ ـــ جري ، فتُ الفحم احل

 خارج النفق .

ل تنقية  ناته املعدنية قبل الفحم احلجري  وُيَفضــَّ ِمْن ُمَكوِّ

بِّب بعض،  لهاـستعام ذلك  تم  وي  البيئية.اكل شـ امل والتي قد ُتـسَ

  يـ امليكانيكي أو اجلذب  ة الفصلأمهها طريق  نْ مِ ق ،  دة طرـبع

ــ للمع ــ وبعد احلصول عىل الفحم احلج . ادنـ ــ ري النقـ ، ي  ـ

ستعمل يف احلرق ، أو يف إنتاج فحم الكوك الذي  ف ويُ فّ جَ ـيُ 

 .والفوالذ ستخدم يف صناعة احلديد يُ 

ـ كم        ة جماالت أخرى ،دّ ستعمل الفحم احلجري يف عِ ا يُ ـ
  ا
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ري يِ سـْ سـتعمل يف تَ وقديًام كان يُ  طة توليد الطاقة ،حميف   مثالً ف

 القطارات والسفن التجارية .

 

 ) :  Wood Charcoal ( فحم اخلشب أوالفحم النبايت  -٢

مـصدره ِمْن نباتات وأخـشاب مـسامية ،  ـسوداء  هو مادة  

 رة . ـالغابات املتكّس 

ًا ــ  قديمّرض حَ ــ وكان يُ 

ب فوق   ع قطع اخلـش بوـض

كل ك ها عىل ـش ،  ومة  بعـض

ة  د ع القا  يف   ذـل منافعْ َج   مع

مدخنة . ثم عمودي يف الوسط بمثابة    فراغٍ و،   دخول اهلواءل

ن ملدة عرشة أيام خّ َس وتُ ى الكومة بكاملها بطني رطب ،  طّ غَ تُ 

  ، وهذا اجلزءيف القاعدة  اخلـشب  نَ قليل مِ  تقريبًا بحرق جزءٍ 

وحتويله  د بقية اخلشب باحلرارة الالزمة لتسخينهوِّ زَ يُ   تدرجيياً 

ــ ثم ُيتْ إىل فحم نبايت .   ، ع حســب حجمه  مَ َرك ليربد ، وُجيْ ـــ

 . أو شواالت أ يف أكياسبّ عَ ويُ 
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معزل عن اهلواء يف ببتسخني اخلشب  ّرض  ــ فُيحَ اليوم  أما  

ــْ معوجات من احلديد ، وهذا يُ  املواد    َفّحمه إىل حد كبري تَ بِ ش

 الزمن . نَ العضوية حتت األرض بعد فرتة طويلة مِ 

اء ــ فأثن راق ،ــ تة عىل معدل االحــ نجاح العمليمد  ويعت

يصـبح   س°٢٢٠م عندما تصـل احلرارة إىل فحّ ــــ عملية الت

ــب بنيًا ، وعند   ــود ،   س°٢٨٠اخلش ــري بنيًا غامقًا إىل أس يص

 يصري رمادًا .  س°٣١٠وعند 

؛  الفحم احلجري   نَ مِ  خّف أنه وْ كَ  بِ يتز الفحم النباـويتميّ 

بب افتقاره إىل  تعمل يف احلرق  يُ ؛ لذا  دنية  املكونات املعبـس ـس

له  ر عىل استعامـقتص، وعادة ما يُ املبارش للحصول عىل الطاقة

 كالتدفئة ، والطهي والشواء . : يف بعض األغراض املنزلية 

،  خـشب الغاباتنْ التي يوجد فيها فائض مِ   د الباليف أما  

فيمكن حتويله إىل فحم نبايت ثم اسـتعامله يف بعض املشـاريع  

 توليد الكهرباء .الكبرية ك

    ستعملويُ ،     يدخل بشكل رئييس يف صناعات عديدةكام
  ا
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ـ بني حيط  أيضًا كعازلٍ  ـ تان الثالجات لتحـ ـ فظ بربودتـ  ها ؛ـ

 وذلك لرداءة توصيله للحرارة .  

 

 ) :  Bone Char ( فحم العظام أوالفحم احليواين  -٣

 ّرض حَ ـ، ويُ هو البقايا الكربونية الناجتة عن حرق العظام 

معزل عن لعظام احليوانات بي  ــ الفــ ر اإلتــ عن طريق التقطي

يف  اتسخينهة ، ثم  ــ ها ِمَن املواد الدهنيــ تنقيتواء ، وذلك بــ اهل

  نْ ل مِ ــ أقة جدًا ــ ات خاصة إىل درجات حرارة عاليــ معوج

ــ درج ل خـصائـصها  وتتحوّ ل حراريًا ، ، فتتحلّ  ة انـصهارهاــ

 تصبح كربونًا نقيًا . لالفيزيائية والكيميائية 

زازها  ـاز هذا الفحم بقدرته عىل إزالة األلوان وامتـويمت

ِمَن املحاليل ، خصـوصـًا يف صـناعة السـكر ، فقد اسـُتخدم  

م ، واـستمر  ١٨١٢ألول مرة يف مـصانع الـسكر الفرنـسية عام 

ألكثر ِمْن قرن ونصــف يف مجيع وحدات تكرير الســكر عىل 

العرشين مـستوى العامل ، ثم اّجته التفكري منذ ستينيات القرن 

            أنَّ البعض ّال ، إ ةــ ثر فاعليــ أك  ى د أخرا بموه  ــ ى استبدالــ إل
           ت
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 لوا يستخدمونه لرخص ثمنه . ا ال ز

م ــ دم الفحــ ختــ ن اسر الرازي هو أول مَ ــ أبو بك دّ ــ عَ ــ ويُ 

ِمَن املواد العضوية   ائحاأللوان والرواحليواين يف عملية قرص 

  .  تنقيتهاو

 

 : ) Activated Carbon(  طشَّ ـَنن اُمل أو الكربو الفحم  -٤

،   ريــ حجي أو ــ م نباتــ و فحــ ه

  بدرجةِ  كوننة لييَّ عَ  بطريقة مُ ّرض حَ ــ يُ 

ــاميةٍ  ــاحةٍ ، عالية    مس ــطحية   ومس س

جم ، بزيادة تـصل إىل أكثر  / ٢م١٦٠٠إذ تـصل إىل كبرية جدًا  

ــعفًا عن الفحم العادي ،  ١٥  نْ مِ  وبالتايل تزداد قوته عىل  ض

  طياد األلوان .واص متزازاال

  مادة عضـوية حتتوي عىل نسـبة  أّي   نْ ويمكن حتضـريه مِ 

اصـ مُ ك :  نكربوال  نَ مِ عالية   ــ ـص بــ ة القـص
)١(  

ــ نشـ  أو ،  ةارــ

 
 .  هعرصبعد   ةقصب السكر املتبقي أليافهي   )١
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ة جلوز ـخلارجيخشب األشجار ، أو القرشة اأو  األخشاب ،  

ــور اجلوز والبندق أو نواة الزيتون ، ، وأمثاهلام    اهلـند ، أو قش

  .... نيت، أو اللِّيجْ أو الفحم احلجري 

ه التفكري ـلذا اّجت   ًا ؛لواليات املتحدة إنتاجه عامليوحتتكر ا       

إىل البحث عن ، ة  ــ م خاصة الناميــ دول العال نْ يف العديد مِ 

 ، فمثًال يف ماليزيا هناك حماوالتإلنتاجه  ُح لُ صـْ بدائل حملية تَ 

 حطب القطن . نْ النخيل ، ويف مرص مِ  قشور نْ مِ  تحضريه ل

د ه إىل ـح ــاـط د نشـ ادة التي  كبري  ويعتـم ة اـمل  عىل طبيـع

ة  ــ ت فيها عمليــ مّ ــ ي تــ ُتخلص منها ، وعىل الظروف التــ اس

 م . التفحّ 

 ويمكن تصنيعه بطريقتني : 

 الطريقة الفيزيائية ( الطبيعية أو احلرارية ) :  -١

-  °٦٠٠يف درجة حرارة (ة  ــ كربنالعملية   عن طريقإما  

ـ ، وهي العملية التي تُ س ) °٩٠٠   يةون دة الكربفيها املا ّل حَ ــ

  رجون .غازات النيرتوجني واأل نْ جو خامل مِ يف 
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-  °٦٠٠يف درجة حرارة ( أو عن طريق عملية األكـسدة  

املواد الكربونـية  يـها ف ض العملـية التي تتعرّ   وهي ،  س )°١٢٠٠

غاز ثاين أكسيد  إىل هواء مؤكسد حيتوي عىل ة  ــ محِّ فَ ــ تَ ــ مُ ــ ال

 .أو بخار  وأكسجني ، الكربون 

 لتنشيط الفحم احلجري .هذه الطريقة تخدم سوغالبًا تُ 

 الطريقة الكيميائية :  -٢

ــ كيميائيالاملواد  يتم خالهلا وضع بعض   عىل احلطب ؛ة  ـ

     كـ ريتي ـالكبض  محأو ) ،    4PO3H( فوريك  ـحمض الفوسك

) 4SO2H  (  يومــ يد البوتاســ دروكســ هي، أو   )KOH   ، ( أو

وديوم يد الـص ني  ، أو كلوريد اخلا )  NaOH(   هيدروكـس رـص

)2ZnCl   (، ة يف درجة حرارةــ ة كربنــ ها عمليــ تلي  )  ٤٥٠°  -

 . ) س °٩٠٠

 ستخدم هذه الطريقة لتنشيط الفحم النبايت . وغالبًا تُ 

حيث حتتاج إىل درجة حرارة  ؛ لة عن األوىل ضـّ فَ مُ  هيو

ـ أقرص ، إنم أقل ووقٍت  ا قد تبقى بعض البقايا غري املرغوبة  ـ

  فيها .
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 : ، أمهها  طشَّ ـَناملُ  الكربون نَ هناك أنواع خمتلفة مِ و

 :  ) GACط ( كربون املنشَّ الحبيبات  -١

ن ،   بحجم الرمل  ن كوتو  اخلـش

دام  ــ االستخفــي   ةاملفضل  وهــي

 . شيوعًا كثر واأل

  :)  PAC( املنشط كربونال مسحوق -٢

عليه بطحن الكربون  نحصـل 

ه ثم تنخيله ، واستخداماتُ ط ّش َــ ناملُ 

 قليلة . 

  

 :بأنواعه   للفحم العامةمات  االستخدا 

للفحم اســتخدامات كثرية تعتمد عىل قدرته عىل امتزاز  

وائل، ما جيعله مفيدًا يف الكثري ِمَن العمليات:  الغازات والـس

 كالفلرتة ، والتنقية ، والفصل ، وإزالة األلوان والروائح . 

 وِمْن أهم استخداماته العامة إىل جانب ما قّدمنا : 
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 اه اخلاصة بالرشب ، وإزالة الفلورايد من املاء .تنقية املي 

  أحواض السمك .األحواض املائية ، وتنظيف 

 ، ومعاجلة اآلبار واملياه اجلوفية . تنظيف القنوات املائية 

 . معاجلة املجاري ومياه الرصف الصناعي 

 ـ إزال ـ ة الروائـ ـ ح الكرهيـ ـ  اهلنَ ة مِ ـ ستخدم يف ؛ لذا يُ واء  ـ

، ويف الثالجة  قد املطبخا مات موكامو ،    ةات التهويمنظوم

 الطعام .  نَ ة مِ ـالمتصاص الغازات والروائح املنبعث

  ة اهلواء ا و  تنقـي ازات غري املرغوب فيـه ات  من الـغ تلوـث

 املصانع .

   امات ــ ة وكمّ ــ من الغازات الساميف عمل األقنعة الواقية

احلروب ، وقد كانت بداية اســتخدامه لذلك يف احلرب  

 األوىل . العاملية

   كر إلزالة مر  يف عملية تكرير الـس ول اللون األـس واحلـص

 أبيض بجودة عالية .عىل سكر 

 املحاليل . نَ زالة الصبغات غري املطلوبة مِ إل 
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  إنتاج الفازلني .غرض تكرير الزيت اخلام ليف 

  تخدم يف صـناعة يف ود اخلاص املـس صـناعة الطالء األـس

م الزيتي ،اجللود   ــا  ، وفن الرـس كيله يف ـشْ يمكن تَ كمــ

 ادة للرسم .ـمكيستخدم ـعيدان لِ 

 . يف معاجلة الرتبة وتسميدها 

  ِحيث إنَّ   يف بعض التفاعالت الكيميائية ؛فيزٍ ــ حت  كعامل

 امتزاز بعض املواد يزيد ِمْن نشاطها الكيميائي .

 امل مساعد للهضم يف طعام احليوانات .كع 

  ــتخدم لفحم إلزالة النفخة ، طبيًا يف عمل أقراص اويس

  نَ مِ   ةــ قيلــ عادن الثزاز املــ ويف بعض حاالت التسمم المت

 والزرنيخ .، والزئبق ، كالرصاص : املعدة 

 ا يدخل يف صناعات أخرى عديدةـكم
)١(

  . 

 
 ة .فلريجع إىل الكتب املختّص   ارـ هذا املضمعًا يفأراد توّس   نْ ومَ  )١
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 : وليدهوت  إعادة تأهيل الفحم 

ال املتكرر ــ االستعم إنَّ 

عىل  ــوتهَقلِّل ِمْن قــ يُ م  للفح

ط املواد  يُحت حـيث  االمتزاز ،  

ًا ــ نة غالفوِّ كَ ــ ه مُ ــ ة بزَّ ــ تَ مْ املُ 

ـ حيتعند ذلك  وعًا ، بَّ ـشَ ـسطحيًا ، فيـصري مُ  ـ تنظياج إىل ــ  ٍف ــ

 الستعادة قدرته األصلية . تنشيط ؛وإعادة 

 نْ ثر مِ ـكها أــ بالتسخني يف أفران درجة حرارت  تم ذلكوي

املواد  تحرتق فبخار مـستمر من اهلواء ، وجود يف ،   س°٨٠٠

يف حني فترتك سطح الكربون نظيفًا ، ، عة وبرس ة فوراً زّ ـاملمت

 . ر بذلك الكربون حيرتق ببطء فال يتأثّ أنَّ 

ــهل بكثري ِمْن الفحم  وإنَّ إعادة تأهيل الفحم النبايت أس

  أطول . احليواين ، حيث حيتاج ملراحل معقدة ووقٍت 
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  ا  ــ ي ـ ج ـتكنولول 

  ر ـ ة السك ـ صناع 
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ــكر مِ يُ  ــتهالكية يف العامل ، أ نْ عترب الس ــلع االس   هم الس

ة  ــ الزراعي ة  ــ الناحي نَ مِ  اً يعتطورًا رسه ــ عترت صناوقد تطوّ 

 .ة ـوالتكنولوجي

م ، ــ ع السكر يف العالــ نَِّص دولة تُ   ١٢١  نْ ر مِ ــ ثهناك أكو

لنـصف  يف ا  الـسكر قـصب نْ يأيت مِ  ينتاج العاملاإلي ثَ لُ ثُ حيث 

البنجر يف َن  ث الباقي مِ لُ ــ والثُّ ة ، ــ الكرة األرضي  نَ  مِ اجلنويب

 النصف الشاميل .

ــي إنتاج السكر ، ثم ر الربوتتصدّ  ــم فـ ازيل دول العالـ

واملكـسيك ،  دة ،الواليات املتحواهلند ، والـصني، و،  أوروبا

 سيا .رووجنوب إفريقيا ، وأسرتاليا ، وتايالند ، و

كر ويُ  تخرج الـس طة معارص تتواجد بالقرب ِمنْ ـس   بواـس

مناطق اإلنتاج ، فـــي سلســـلٍة ِمَن العمليات الفيـــزيائيـــة  

ي  ة ، هبدف احلفاظ عىل السكر الطبيع تابعــ تــ ة املــ والكيميائي

ـصفات ا ذي مو ؛ إلنتاج ـسكرٍ لة املواد األخرى املوجودة  ا إزو 

 ة .د عالية اجلو
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تمرو اد وحتى نفاذ الكمية ،   نَ مِ   ابتداءً عملية  ال  تـس احلـص

 . هبدف أعامل التنظيف والصيانةغلق املصنع ثم يُ 

ــ جإجـــراء   ويتـــمّ  ميع التحاليل املختلفة أثناء مراحل  ـ

 العمليات الصـناعية طبقًا لألصـول ْري التصـنيع ؛ لضـبط سـَ 

 الفنية ، واملواصفات القياسية املعروفة يف صناعة السكر . 

عيدان    نْ بني الســكر املســتخرج مِ ق  رْ فَ   وليس هناك أّي 

ــب أو مِ ال ــكروز    %٩٩٬٩جذور البنجر ، فكالمها   نْ قص س

 احلالوة .درجة نقي ، هلام نفس الطعم واملفعول و

 

 أوالً : صناعة سكر القصب :           

ــ الطريقة التقليدية املُ  إنَّ  ــ تَّ ـ يف صناعة سكر القصب عة  بَ ـ

 .  ه تكريرثم ، اخلام إنتاج السكر أوالً  عىل مرحلتني : قومت

ــ لدمج املرحلتهناك دراسات وأبحاث قائمة  و ؛ ني معًا ـ

 .لسكر األبيض مبارشة هبدف احلصول عىل ا
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 : ) Raw Sugar(  : إنتاج السكر اخلام املرحلة األوىل         

 

 

 

 

 

 

 :)  Harvesting ( مرحلة احلصاد -١

ــم حصاد  القصب  يتـ

ابقاً    ة ر ملذكوا بالكيفية   ـس
)١(

 ،  

د املقطوعة وا ـ ألع امع ُجت م  ث

ـصة إىل مـصنع الـسكر مبارشة ، حيث ـصّ يف عربات كبرية وُخم 

ر رسيعًا  ـــ يتأثّ  ألنهبأقرب وقت ممكن ؛   ه ْرص عَ تتم معاجلته و

 
 . ٤٥انظر ص  )١
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كر  باملناخ احلار الرطب ، و الذي  يبدأ بفقدان خمزونه من الـس

 غري قابلة لالسرتجاع .  دةإىل كربوهيدرات معقّ ل يتحوّ 

 احلصاد . عملية  نْ ساعة مِ  ٢٤ وعادة تتم خالل

ة وزن  ويتم   ل ملعرـف التحمـي د  ل وبـع قـب ات  العرـب وزن 

 حمصول القصب .

 

 : ) Washing & Milling( مرحلة الغسيل والعرص  -٢

 

 

 

 

غ يف أماكن رَّ ــ فَ تُ ،  القصب إىل املصنع   أعوادبعد وصول 

، ثم يتم سـحبها عن طريق ما يسـمى برتابيز غسـل  تُ نة ومعيّ 

إىل قطع طوليًا بواسـطة سـكاكني   هام ، ويتم تقطيعاالسـتال

ــغرية بطول  ــم٢٥-٢٠ص دخل خالل جمموعة ِمَن  ، ثم ت  س

عة ، فرات الواـس حتت  والتي تعمل املداحل الثقيلة ذات الـش
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اخلاليا املحتوية  ومتزيق  تكسـري ؛ لد  دّ ُحم   ودوران  ضـغط عالٍ 

 العصري . نَ ، فينفصل جزء كبري مِ عىل السكر 

ــ تُ وأثناء ذلك   ، باملاء السـاخن  مة السـيقان املهشـّ  ّش رَ ــ

 .  عمل عىل إذابة املزيد ِمَن السكرالذي ي

ري الالو كروز ، وعىل   %١٥-١٠حيتوي عىل ناتج عـص ـس

، وبقايا الســيقان نســبة عالية من الشــوائب الدقيقة الناعمة 

 مة ، فيتم فصلها باستخدام فالتر خاصة .املهّش 

ة   اف القصـــب املتبقـي  وألـي

     ة صاصمُ ــ لبا  ف عرتُ عرص  لا  بعد

  )Bagasse    (  ا تزال ، والتي ـم

كر ، فيضـاف إليهال نَ مِ   %٢-١حتتوي عىل  اخن  اـس املاء الـس

للحصــول عىل أكرب قدر ؛ مع تضــييق مســافات الشــفرات  

 . العصري  نَ ممكن مِ 

 ففّ جَ ــ تُ  األخريةالعرص وحدة ة بعد  املتبقي ةصاصمُ ــ وال

 . )١(صناعية أغراضٍ ستعمل يف وتُ 

 
 . ١٣٧انظر ص  )١
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زمة والكافية  الّال   توليد الطاقة احلراريةيف  ستخدم  ا تُ ـكم

رق يف أفران  ــ حتا لترهــ عاد تدويحيث يُ  ع ،ــ ل املصنــ لتشغي

تخدم لغيل املاء وإنتاِج تُ فتنتج حرارة كبرية ،  خاصـة  بخارٍ  ـس

ســتخدم إلنتاج الكهرباء وهذا البخار يُ ، ضــغط مرتفع   ذي

ية تصـنيع سـتخدم يف عملاملالضـغط املنخفض    ذي والبخارِ 

وبعد انتهاء دورة التشــغيل يتم توليد الكهرباء ِمَن  الســكر .  

ــرهاـــ ال للمدن  محطات احلرارية التابعة للمـصنع ، وتوفيـ

ســكر  عترب صــناعة  لذا تُ الســكنية والقرى الزراعية القريبة ؛ 

 لطاقة .حيث ا نْ مِ قصب صناعة قائمة بذاهتا ال
  

 :)  Clarification(  مرحلة التنقية -٣

  املوادالشـوائب وهلدف منها إزالة  ا

ــكرية امللونة   نْ مِ ، كيميائيًا   غري الس

ية تعمل عىل قِّ نَإضافة مواد مُ   خالل

جريية غري أمالح   نــ تكويثم  نْ مِ و، الوسط احلميضمعادلة  

 املوجودة . معها الشوائب ب حاملةً ـرّس ـتت ، ذائبة
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تسـخني عصـري  أوالً فيتم  

ب املخفّ  ــ ف فالقـص ي أوعية  ــ

  ذيبخار   رــ يحتت تأثني  خــ تس

ــغط  منخفضض
)١(

أ املعروف بلبن فـَّ طَ اجلري املُ  ثم يضــاف،  

ـ س ( لْ الكِ  ) 2Ca(OH) يومهيدروكسـيد الكالس
)٢(

ّخ ،   وُيضـَ

 
الطاقة املـستهلكة ، ِمَن  ل  لِّ قَ يُ   ، وهذا أي حتت تأثري حرارة منخفـضة  )١

له إىل كراميل  ن العصري النقيوُّ لَ منع تَ يو  . وفقدان السكر بَِتَحوُّ

 .  ء الكلسحليب الكالسيوم ، أو مالبن اجلري ، أو  عرف أيضًا بويُ  )٢

يوم رضـّ حَ ــــويُ     عن طريق حرق احلجر اجلريي ( كربونات الكالـس

3CaCO  الرطوبة وغاز ثاين  منه   خرجفت ،فرن الكلس  ) املوجود يف

 ، ) CaO  نتج اجلري احلي ( أكسـيد الكالسـيوم، ويَ   أكسـيد الكربون

ــمُ  أ باملاء قبل استعاملهفَّ طَ يُ   والذي هيدروكسيد  ( نًا لبن الكلس  وِّ كَ ـ

 ريةـــة حرارية كبـــصدر عن ذلك طاق) ، ويَ   2Ca(OH)السيوم  الك

 .   س°٣٠٠تصل إىل  

    )2CO CaO + + Heat  =  3CaCO  (                : سلّ كَ ـالتَّ عملية 

  )Heat+  2Ca(OH)O = 2+ H CaO   (         : سلْ انطفاء الكِ عملية  
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ــ ) الناتج ِمْن فرن الكل  2COغاز ثاين أكسيد الكربون ( س ، ـ

ــيوم  نًا وِّ كَ مُ  تـفاعل مع اجلريفي ــري ( كربونات الكالس الطـباش

3OCCa   (ــ مُ ب يف القاع ـسّ ترت  ، التي وائب .  دة معحِ تَّ ــ الـش

 . ) Carbonation(  عملية بالكربنةهذه ال  وُتَسّمى

ـ خيَ ف ـ ج العـصيرــ راحل  إىل باقي ماألعىل   نَ مِ الرائق  ر  ــ

) الســائل الطينــــي  ( العصــري املعكر  حني أنَّ ة ، يف  املعاجل

ــ سيُ  ــ األس  نَ مِ حب ـ ــ يُ و فلـ ضّخ يف ـ

ـضغط تأثري  ة حتت انيرحات دوـشّ رَ مُ 

ــ مُ  كرنقاذ أّي إل؛  غ رّ فَ ــ الطني و  .    ـس

ىل علف إ يضاف و ف  فّ ُجي  )   Filter cake mud(  الناتج    ي جلريا 

 .  حلموضتها ومعالٍج  للرتبة ستعمل كسامدٍ وانات ، أو يُ احلي

ة يتم فيها ــ حتضريي ةً ــ مرحلة  ــ عملية التنقين وقد تتضمّ 

ــافة اجلري وعملية كربنة أوىل ، ثم عملية كربنة ثانية  ثم ، إض

 .ترويق وترشيح  مرحلة

         ري) مع اجل  4OP3H(  محض الفوسـفوريك قد ُيسـتعملو
  ا
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،  ) Phosphotation(   ونـيد الكربـي أكسـاز ثانــ غ نْ بدالً مِ 

ًا فوسفات الكالسيوم ، ــ نوِّ كَ ر مُ ــ يفاعل احلمض مع اجلــ فيت

 فتتم إزالته .حد مع الشوائب ويطفو عىل السطح ، الذي يتّ 

افأو يتم  ــ إـض يد الكربيتغاز ثاين  ة  ــ ) 2OS( أكـس
)١(

يف  

تم يف ــ . وغالبًا ت )  Sulphitation(   ةــ فنلْ ة تعرف بالّس ــ عملي

العـصري    ّخ ـضَ الداخل ، فيُ  نَ أعمدة حتتوي عىل أطباق مثقبة مِ 

ل خالل هذه الثقوب بفعل  ثم ينز،  إىل القسم العلوي للربج 

الذي    اين أكسيد الكربيت ،ــ ه معاكس لغاز ثاــ باجت ة  ــ اجلاذبي

تخراج الغاز متص بوايُ  ة الـس خة النافورية اخلاـص طة املـض ـس

 واملثبتة يف أعىل الربج . 

، ر  ــ هي قرص لون العصي ال هذا الغازــ استعممية  ــ وأه

الغيل والتبخري ة  مرحـل اء  أثـن التلّون  ِمَن  ه         ه أنـ   إّال .    ومحـايـت

 يعمل عىل تبييـضها إنام،   الـسكر  نَ مِ زيل الـشوائب امللونة ال يُ 

 
 نحصل عليه بحرق الكربيت احلر يف أفران خاصة . )١
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مع   عتتجمّ هذه الشوائب   نجد أنَّ أسابيع    بعد عدة؛ لذا  فقط  

هذه   نْ السـكر الناتج مِ ُيعرف وة لون السـكر . ريِّ غَ بعضـها مُ 

 . )Mill or Plantation White sugar (  اسمعملية بال

 .معًا التنقية طرق  نْ مكن استخدام طريقتني مِ ويُ 
   

 : ) Filteration(  مرحلة الرتشيح وتصفية العصري -٤

ج بالرتشـيح ، السـكري املعالَ  صـفية العصـرييتم فيها ت

 فنحصل عىل حملول بني فاتح اللون رقيق . 

ف حمطة التصـفية  لّ وقد تتأ

مصـفاة  كلُّ ،   عدة مصـايفنْ مِ 

ة    حتتوي عىل معـدنـي بالكـات 

ــ مغطاة بأقمشـ  ــ تـسمح للعـصي ة خاـصةــ وتبقى ، ر باملرور  ــ

 .الشوائب عىل السطح اخلارجي 
 

 : ) Evaporation(  العصري تركيزمرحلة التبخري و -٥

  وتبخريٍ  الرائق عرب عمليات غٍيل تركيز العصـري  فيها يتم 

 . ؛ متهيدًا لعملية البلورةتالية ـمت
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ري  ـضع يوف يف ى  فّ ـصَ ملُ ا العـص

حتت  رية ،ــ ة كبــ مراجل بخاري

، لخَ لْ خَ ــ تأثري بخار وضغط مُ 

،  يتبخّ ف ــري  العص املوجود يف  اء  اـمل تركيز  ر معظم  ــبح  ويص

 . )  %٧٠-٦٠( السكر فيه

، حيث البخار الصاعد تعدد املراحل ُحيافظ عىل الطاقةو 

، والصاعد ِمَن    ةــ رة الثانيــ ن املبخخِّ ــ َس رة األوىل يُ ــ املبخ  نَ مِ 

ن الثالثة خِّ ــَ ــاعد مِ أما   وهكذا .....   الثانية ُيس   نَ البخار الص

إلنتاج بخار ذي ضـغط ؛ ف ثِّ كَ ه إىل املُ جَّ وَ يُ فاملبخرة األخرية  

 .تخدم كطاقة حرارية يف مراحل التصنيع س، يُ منخفض 
 

 ) :  Crystallization البلورة ( التربغلالطبخ ومرحلة  -٦

تركيز العصـري  يتم فيها متابعة  

ة كبرية   الغيل يف أوعـي ة عىل ـب مغلـق

ــ شك ،   ) Vaccum Pan(  ل قبابـ

أنابيب تسـخني بواسـطة  و، ات لتفريغ اهلواء ة بمضـخّ د وَّ زَ مُ 
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  وذلك دم من أجهزة التبخري ؛ط القاالبخار منخفض الضــغ

ــول عىل حملول مُ ل ــَ لحص ــكر    نْ ع مِ بَّ ش خليط بلورات الس

لتحفيز    ضـاف بعض حبيبات السـكر الناعمةتُ و .  والسـائل

ت ث  التربغـل ، حـي ة  ة  عملـي اـب بمـث ذور  كون   عليهـا  نموتـب

ــ ومع خ .بلورات السكر   ــ فض درجـ ــ ة احلرارة والتـ قليب ـ

ت السكر ، وتكرب حتى تصل املستمر تتكّون املزيد ِمْن بلورا

ســكري  ضــاف رشاب  يُ  عند احلاجةوإىل احلجم املطلوب . 

 جديد ملساعدة عملية البلورة .

ـ النات  ليطــ اخلى  مّ َس ويُ   والرشابالسكر   بلورات  نْ ج مِ ـ

 .)  Massecuite ( بالكتلة املطبوخة
  

 : ) Centrifugation( فصل المرحلة  -٧
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، صري باحلجم املناسبتوت السكر  را ل بلوتتـشكّ  بعد أنْ 

ابذةداخل النّيوضــع اخلليط  
)١(

عن طريق فصــل البلورات  ل  

  ر تدوسلة معدنية مثقبة    نْ ن مِ تكوّ هي تف،   املركزيطرد  ال  قوة

ت ا ر تبقى بلوو   ب  الثقونَ لسائل مِ ا  ج ، فيخر  عالية جداً   عةبرس 

لة ، متامًا  كر يف الـس الة ولكنّ ا عمل كفكرةالـس الثقوب   لغـس

هلذا السـكر   ويف أثناء ذلك تتم عملية غسـلٍ  تكون أصـغر .

ــّخ ب ــاخن وبقواملاء   ض ــول عىلا  ض بغر؛    ة الس ــكر حلص  س

 .  ةاملطلوب نقاوةبال

ــكرُ ويَ  ــمر  اخلام    نتج عن ذلك الس توي حي الذي  ، واألس

 .من الرطوبة  %١، ونسبة كروز غري نقي س %٩٩-٩٧عىل 

د سوأل أو العسل ا الس واملب ف عرفيُ السائل املنفصل  امأ 
 )٢(

  

 
 .ضة  افِ أو النّ، زة أيضًا بالفارِ   فرَ ـعْ وتُ  )١

  ومعناه شــبيه العســل ،  ينيســم الالت اال  نَ كلمة موالس مشــتقة مِ  )٢

 .  سود : األا تعني باللغة اإلغريقية ـكم
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.................... 

 
ــكر  ــًا بدبس الس ــائل  وهو ،وُيعرف أيض  ،  غامق اللون  بني لزج س

ه ـــب د  إىل  يش انس  مزيج  عىل  حيتوي  وهو  .  التمر  دبس  كبري  ـح       متـج

   ، وفركتوز ، وجلوكوز  ،  سكروز  (  ةــالسكري  ةــالغذائي  موادــلا  نَ مِ 

  وغري   ،  كالربوتينات  النيرتوجينية  العضـوية  واملركبات ، ) ورافينوز

ــِّ  كالبكتني  النيرتوجينية ــوية  األمحاض  وبعض ،  ولوزيُ لْ يوالس   العض

ة ك  كحمض  :  املختلـف ،  Acetic Acid(    اخللـي الليمونو  )         محض 

 )Cetric Acid   ، (ــحو ) مض العنربSuccinic Acid  ، (مض  ــحو

ة إىل وجود نسب قليلة باإلضاف.  الطرطريكمحض  و،   اميكاجللوت 

ة  اـلواد  من امل ة ،  املدهنـي ــة بوختلـف اصـ ات ـخ اميـن  ١بعض الفيـت

، والكالسيوم  ،  والبوتاسيوم  ،   الـصوديومك  ، وبعض املعادن:٦وب

 .   الفوسفورو ،  احلديدو  ،  يومسغنياوامل

ــتخدامها  ويتحّدد ــب  س ــتخدم    فاملوالس ، نقاوته درجة  بحس املس

عملية صـناعة سـكر القصـب   نْ غذائيًا هو املوالس النقي الناتج مِ 

      ر ــالبنج من صناعة سكرالناتج   قيــالن  غري موالســال  أماام ، ــاخل

ــكر  نْ مِ   أو ــديد املرارة  ف،  اخلام  تكرير الس ــدر  هوو، يكون ش   مص

 . ١٣٦  ص انظر – كثرية لصناعات
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  )Molasses  (    يزال حيتوي  ، وهو مـا 

ــكر  %٥٠عىل  ورته لْ يه وبَ لْ عاد غَ ، فيُ وز س

  السكر . نَ مِ  تخالص أكرب كمية ممكنة الس؛ مرة أخرى 

ــل  عموغالبًا تتم  عىل ثالث مراحل ، لية البلورة والفص

ففي املرحلة األوىل نحصـل عىل أفضـل أنواع السـكر الذي  

املرحلة الثانية والثالثة  يف  االســتعامل . أما  وأيذهب للتكرير  

ــكرٍ  ــل عىل س ل جودة    فنحصـ مِ ،  أـق الكثري    نَ حيتوي عىل 

ي للسكر الذي  ــ رب املصدر الرئيســ عتالشوائب واأللوان ، ويُ 

ـ يبعاد تذويُ  ـ غَ مُ   لٍ ــ ستخدم كسائه ويُ ـ       يف مراحل البلورة ،   ذٍّ ـ

 بلورات السكر .عليها نمو بذور تأو ك

مِ  اتج  الـن النهـائي  ة األخرية  نَ واملوالس  املرحـل حيتوي  

فائدة   ، ويصـري دون أّي شـوائب عالية جدًا ِمَن النسـبة  عىل 

ه ّج وَ يُ ف ،بالطريقة التقليدية  اقتـصادية الـستخراج الـسكر منه  

         يف صهاريج معدنية، ة  ــ تجات النهائيــ التخزين كأحد املن إىل
  ت
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صناعية أغراضٍ ستعمل يف ويُ  ،جافة 
)١(

  . 
 

 : ) Drying(  مرحلة التجفيف -٨

ف السكر اخلام  ــ فيــ يتم فيها جت 

 إىل    الرطوبة نسـبة لصـ حتى تمتامًا 

ه  ــ ذلك بتعريضو، ًا ــ تقريب  % ٠٫٠٦

د  رَّ ــ بَ ــ ثم يُ ة ، ــ دورانية  ــ ت أسطوانيي جمففاــ فالدافئ  للهواء 

  جافة . صوامعن يف زّ خَ ـويُ 

ل  ويُ  ك إىل  نـق د ذـل بـع

للحـصول  مـصانع التكرير  

ــكر األبيض ، أو    عىل الس

ر  أنه يتأثّ إّال ، كن اسـتخدامه كام هو  ر إىل اخلارج . ويمدّ صـَ يُ 

التخزين ويتّ  مميّ ـب ه طعم  ، وـل ــخ  هس د    ز غري مرغوب ـب   عـن

 . ه ريرتكلجأ إىل لذا غالبًا يُ  الناس ؛

 
 . ١٣٧انظر ص  )١
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 :)  Sugar Refining ( خلاما : تكرير السكر املرحلة الثانية     

 

 

 

 

  
 

ًا ، وتكرير السكر هو  ـكلمة تكرير تعني جعل اليشء نقيّ 

ر السكر اخلأْن ُيمَ  ة ؛ للتخلص من  ــ ام بعدة مراحل إضافيــ رَّ

ــكر  ــول عىل س ــكرية ، هبدف احلص املواد األخرى غري الس

 أبيض نقي . 

رجع ويَ ، اللون عديمةتكون يف األـصل ت الـسكر  را بلوف

  نَ مِ  ةــ ة رقيقــ ود طبقام إىل وجــ اللون املوجود يف السكر اخل

ــ املوالس ملتـصق حتتوي عىل مواد  بلورات ، الة عىل ـسطح ــ

املواد الغروية والصـبغات الطبيعية  وبعض ، ملونة عضـوية 

ة التي  ــ ات امللونــ اجلزيئة إىل ــ باإلضاف،   وجودة يف النباتــ امل
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ــ تَ تَ  ــ كَ ــ نيع    نوَّ ــ ال يمكن إزالتها  التي  و، خالل عملية التـص

 .   املرحلة األوىلبسهولة يف 

 هي : وتابعة ، ـتاملطوات من اخلويتم التكرير يف سلسلة 

 

 : )  Affination ( الفصل واإلذابة مرحلة -١

وة األوىل التي  هي اخلط

 والسة املة طبقيتم فيها إزال

طح   املوجودةالرقيقة   عىل ـس

  ،ئياً يا فيز  م خلاا كر  لسا   اتر بلو

إعادة  عن طريق ذلك  و  ئب.ا من الـشو  % ٥٠عىل   ي التي حتتوو 

،   السـكر  نَ ع مِ بَّ شـَ مُ سـاخن  حملول تذويب السـكر اخلام يف 

لبلورات ، عن ا  ّل ــ حَ نْة وتَ ــ اخلارجيوالس ــ طبقة امل ني لِ ــ فتَ 

ــ عرف اخلليويُ  ، وهي كتلة )   magmaهارة ( بالصُّ الناتج  ط ـ

  لزجة سمراء .

 بواسطةاخلام    عصري السكريعن البلورات  الفـصل ثم تُ 

ل   ا، ويتم خالهل  النابذة كر  غـس اخن الـس إلزالة اآلثار بامء ـس
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كري ، ري الـس كر مّ ـسَ ويُ  األخرية للعـص كر الناتج بالـس ى الـس

 . )  Affinated Sugar(  اخلام املغسول
 

  : ) Clarification(  مرحلة التنقية -٢

، ثم يوـضع    %٧٠  بنـسبة  عاد فيها تذويب الـسكر يف املاءيُ 

ات  ئاجلزيو ألياف القصب    ة ـ ال إلز ى  فّ َص يُ و يق  و الرت  اضحوأ يف  

محض لبن الكلس ويـضاف  و،  س°٧٠ن إىل خَّ سـَ ، ثم يُ العالقة

ونغاز ثاين أكسيد الكربالفوسفوريك ، أو 
)١(

 . 

اف مادة مُ وأحيانًا تُ  تعمل عىل ،  )  Flocculant (لة  تِّ كَ ـض

 .م امللونة ساواألج الشوائب املوجودة ترسيب

 اللون .  نسبة  نْ مِ  %٦٠-٥٥ ُتَقلِّل حوايلوهذه املرحلة 
 

 :  ) Filteration(  مرحلة الرتشيح -٣

ريفيها  يتم يح العـص كري ترـش      زالة الطني النقي ؛ إل  الـس
  ا

 
 . حيث كنا قّدمنا رشح ذلك ٨٩ص   نظرا  )١
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ــ العالقالرواسـب  باقي و  صـاٍف  ، واحلصـول عىل حملولٍ ة  ــ

 وجاهز للمرحلة القادمة .، اللون  منخفضِ 
 

رحلة إزالة اللونم  -٤
)١(

 ) Decolorization (  : 

ة باقي ـويتم فيها إزال 

ة   ادن  ،  املواد امللوـن ، واملـع

لعضوية  ا غري    وادملا بعض  و 

  ، والتية يف الـسكرد ملوجوا 

زاز  ـتِ مْ وذلك إما عن طريق اإلِ   .مل يتم إزالتها يف عملية التنقية

تخدام الفحم احليواين Adsorption (  صـاصمِ دْ اإلِ  أو   ) باـس

يوين باستخدام  أل ، أو عن طريق التبادل اط شَّ نَــ املُ   ن الكربوو أ 

جينْاتِ مادة الرّ 
)٢(

  )exchange resin-Ion (  . 

 
 نينا يف بحثنا هذا .عْ وهي التي تَ  )١

وية َخت  )٢ جاٍر كثرية عند ـشَ هي مادة عـض ها ، وتكون غالبًا  قِّ رج ِمْن أـش

 مكن حتضريها كيميائيًا . خمتلطة باألصمـاغ والزيوت ، ويُ 
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رث يُ حي ــكري يف َمرَّ ــة بطول   املحلول الس أبراج خاص

ـ فيها إحدى هذه املواد ، فتُ   و أكثرأمتار أ  ١٠   نَ مِ %   ٨٠زيل  ــ

إلزالة باقي   ح مرة أخرىـشَّ رَ ـــ ج يُ ـــ واملحلول الناتاللون . 

 املواد العالقة ، فنحصل عىل حملول صاٍف .

تعامل مادة الراتينج   ويف حالة اـس

دة  سـِ كْ ؤَ نـصح باـستخدام مواد مُ فإنه يُ 

  بريوكـسيد اهليدروجنيأو  ون زو كاأل : ن اللو  الةقبل عملية إز

 )Hydrogen Peroxide (  ل وِّ حَ ــ دة تُ ــ ة األكســ ، حيث عملي

نة وَّ ــ لَ ة العالية إىل مواد غري مُ اجلزيئي  املواد امللونة ذات الكتلة

 ذات كتلة جزيئية منخفضة .  

ــ وقد تُ  للحصـول  ؛ احل مرعدة  ر هذه العملية عىل  رَّ كَ ــ

 عىل سكر أبيض ذي جودة عالية . 

بالتنشيط هتيئته  عاد  يُ فحم، ستهالك فعالية الا  عندما يتمو 

تخدام  باسـ   ايعاد تنـشيطهفاتينج  أما بالنـسبة ملادة الرّ   .احلراري

وديوم  ملح الطعام   ودا الكاوية و ) NaCl( كلوريد الـص الـص

  . ) NaOH هيدروكسيد الصوديوم( 
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 :  )  Evaporation & Crystallization  (   ة بلورالو تبخري  ال  - ٥

الرائق بنسـبة   السـكر املوجود يف املحلوليتم فيها تركيز 

ــغط تفريغي  ،    %٧٦ تى تتم ح،  عن طريق التبخري ـحتت ض

 ورة الكاملة للسكر .البلعملية 
 

 :  ) Centrifugation(  مرحلة فصل البلورات -٦

ــطةب ــكر أبيَض النّ  واس براميل    نقيًا إىلابذة ، فيخرج الس

 .)  %٩٩٬٩ ( تجفيف ، وتبلغ درجة نقاوته حينئذال

 . املوالسهو فالسائل احللو الناتج أما 
 

 : )  Recovery ( مرحلة االسرتجاع -٧

  نَ م فيها اسـرتجاع القدر املسـتطاع مِ هي املرحلة التي يت

عن بلورات   ل ، فالسائل املفصوة  ــ  السوائل الناجت نَ السكر مِ 

  الما يز،  ابةذ إل او   لفصلا مرحلة    نْ كذلك مِ و ،  ألبيضا السكر  

فيذهب هذا السـائل إىل حيتوي عىل كمية هامة من السـكر . 

 عمليات الغيل  نْ ة مِ ـسلـسلة متتاليل وخيـضع ، دار االـسرتجاع

 .  لورةوالب
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ى  ــ ة األول رــ ففي املوغالبًا يتم ذلك عىل ثالث مراحل : 

 ًام .عْ هم طَ أقلّ هم حالوة وينتج املوالس الـفاتح ، وهو أشــدّ 

ة   انـي الـث املرة  ل حالوة ويف  أـق داكن ، وهو  اـل ينتج املوالس 

. سـتخدمان يف الصـناعات الغذائية  كالمها يُ وأشـد طعًام ، و

فينتج املوالس األـسود ، وهو أما يف املرحلة الثالثة واألخرية 

دة اقتـصادية  ويـصري دون أي فائ، هم حالوة وطعمه الذعأقلّ 

ل َس رْ ــ ، أو يُ للامشية  ل إىل طعامٍ ، فيتحوّ ج السكر منها الستخر

 إىل معامل التقطري إلنتاج الكحول .
 

 :  ) Drying & Conditioning( مرحلة التجفيف  -٨

بعد احلصـول عىل السـكر 

ـفات  يف جمفّ يـفه  بيض يتم جتفاأل 

 ؛دورانية بوجود هواء سـاخن 

ضعَ ، ثم يُ   رطوبة متبقية  متصاص أّي ال ملجرى هواء بارد  ــرَّ

ل الرطوبـ  امقلـي دة أـي ذ  ة لـع ــكر    ا، وـه اء الس افظ عىل بـق ـحي

 بي فرتة أطول خالل التخزين .يْ بَ حُ ـبشكله ال
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 :  ) Sieving(  خيلنْ ـمرحلة التَّ  -٩

كر  تصـنيف يتم فيها  ب حجم ُح  ه زرْ وفَ الـس ،  باتهيْ بَ حـس

 . ن يف صوامع جافة زَّ خَ م ُيـث

 

 : )  Weighing & Packaging( التعبئة و ن الوزمرحلة  - ١٠

ـ تتم وفقًا ملعايي ر ـسالمة الغذاء  ــ

، وهي املرحلة النهائية    ةــــ والصــح

ــ يكون السلِ  ــ كر جاهـ ــ للتس زًا  ـ ويق  ـ

 .رسل إىل حمطات التعبئة زن ثم يُ وواالستهالك ، حيث يُ 

  

 ثانيًا : صناعة سكر البنجر :              
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ــناعة لوتكنو  نَّ إ  ــكر  جيا ص ــها ا س تقريبًا  لبنجر هي نفس

قـصب ، مع اختالٍف يف مرحلة  ـسكر الاملـستخدمة يف ـصناعة  

 أهنا تتم يف مرحلة واحدة إّال  املعاجلة واـستخالص العـصري .

ــكر األبيض النقي مـبارشة  عنـها  نتج  يَ  ىل ون اـحلاـجة إد،  الس

ــواـئب امللوـنة املوجودة يف   البنجر  مرحـلة تكرير ، حـيث الش

 .إزالتها يف مرحلة التنقية ، وتكفي  كثر مطاوعةأ
 

ال البنج  -١ ــتقـب ـصــاد واس ة احل لـــــ مرحـل ـــي                              ر والغس

 )Harvesting & Washing (  : 

ابقاً ي اد البنجر بالكيفية املذكورة ـس  تم حـص
)١(

تمر ، وي  ـس

 نُ كِ مْ يُ ، ف  السـكر نَ اعتامدًا عىل خمزونه مِ بعد حصـاده باحلياة 

ــابيع دون أنْ  أنْ  ــكر   نَ يفقد حمتواه مِ   يبقى لعدة أس  ، أّما  الس

ــقِ ــ زيــ إذا طالت مدة التخ ن  ال بد مِ ّل مع الوقت ؛ لذا  ــ ن فَي

 استخراج السكر منه عىل الفور .

 
 . ٥٩انظر ص  )١
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نقل البنجر  يُ فبعد احلصـاد  

طة    املزارع  نَ مِ  نع بواـس إىل املـص

ـصة اتيارسـ   وزن   ي رَجي و،  خمـصّ

ر  ــ بَ خْ َــ مه إىل جَّ وَ ، ثم تُ لة بالبنجر عند الدخول  مَّ حَ ة املُ ــ اآلليّ 

ــ استالم البنجر لسحب عينات مُ  ــ مَ ـ ر هبا دَّ قَ لة للشحنة ، تُ ثِّ ـ

نـسبة احلالوة والنقاوة . و ،نـسبة األجرام واألوـساخ العالقة  

ــم التفريغ وخمزن البنجر  قَـ نْثم تُ  ة إىل قس ، حـيث يتم  ل اآللـي

ة ،   ـــع ا يف أحواض واس د  ثم  تفريغ حمتوايتـه ة عـن توزن اآللـي

 اخلروج ملعرفة كمية البنجر الداخل إىل املصنع . 

 

 

 

اة نقل البنجر بقوة األحواض عرب قن  نَ مِ البنجر  نقل ثم يُ         

، ويمر بمراحل  قسم الغسيل ( الطريقة الرطبة )دفع املاء إىل

والقطات الرمال    ،ق ات األعشاب واألوراـــ  نازعنْ عدة مِ 
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 ،واحلجارة ، ووحدات فـصل الذيول وقطع البنجر الـصغرية

؛  ـستخدم دارة مغلقة ملياه النقل والغسيل. وتُ وغـسالة البنجر

 ك . هبدف ختفيض كمية املاء املستهل

 

 

 
 

  هاعاد اـستخدام يُ و ، املياه يف مرقدات خاـصةيتم ترقيد  ثم 

 بعد معاجلتها .  للغسيل

ص  صَّ خَ ــ وض مُ ــ إىل ح  هيتم ترصيفاجم ، فأما الطني الن

 للرتبة .  طبيعٍي  ختصيٍب   رَ دَ ْص ل مَ كِّ َش وهو يُ ، بجانب املعمل 

ه جَّ وَ ــ تُ اق والذيول وقطع البنجر الصغرية ، فأما األورو

ل إىل َس رْ ــ ب الناتج وتُ خلط مع اللّ ــ إىل مكابس خاصة ، ثم تُ 

 .  التجفيف

 

 :)  Diffusion ( مرحلة االنتشار واستخالص العصري -٢

    بواسطة سكاكني مغسول  ــ ال  ع البنجرتقطي  أوًال فيها يتم 
  ت
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ــ رشائح رقيقإىل حادة  وبـسمك ، )   V ( عىل ـشكل حرفة  ــ

ــاحة ممكنة مِ ؛ لمم   ٥-٤ اخلاليا املحتوية    نَ تعريض أكرب مس

ــكر ، ِممّ  ــتخعىل الس ــهل    الصا جيعل عملية اس ــكر أس الس

 .وأرسع 

نقل إىل خط التصــنيع  تُ   ثم

وتدخل إىل ر ناقل ــــ عرب ســي

ار ( الديفزيون ــ از االنتشــ جه

Diffuser   ارة عن ، وهو عـب  (

مة ِمَن الداخل إىل حجرات ، تَ ــــ أسـطوانة أفقية مُ  ّقل نَتَ َقسـّ

واحد ِمَن األسفل إىل   اهٍ ــ وباجت  ر ببطءٍ ــ رائح البنجــ خالهلا ش

ــاخن ، األعىل ، يُ  ــها تياٌر ِمَن املاء الس تتعّرض خاليا  فعاكس

وزيمُ سـْ للحرارة والـضغط األُ   البنجر
)١(

  حيدث تبادل مادةٍ و، 

 
ملادة املذابة خالل غـشاء حتى يتـساوى  ك املاء وا رّ حَ ــــخاـصية تَ   وه )١

 ا املختلف .ـمـتركيزه
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ينتقل خالهلا فاء الساخن ورشائح البنجر ، ـمـبني ال ةٍ ــ وطاق

َوْضع  ل  ــ ثْ ، متامًا مِ  اءــ إىل املزن يف خاليا البنجر  ــ السكر املخ

ة عىل ــ ونحصل بالنتيج اء .ــ مــ ال  نَ مِ   اي يف كأسٍ ــ كيس الش

ّمى  عـصري يرتاوح لونه بني األمحر الغامق إىل األ ـسود  ، وُيـسَ

ري اخل ــ بالعـص كروز ، إىل   % ٢٠- ١٥ام ، وهو حيتوي عىل ــ ـس

  جانب بعض املكونات الطبيعية املوجودة يف البنجر .

ح البنجر  ائمـستمر للـسكر ِمْن رش  ص ـستخالا فهي عملية        

تخدم  هل ِمْن تلك املـس اد ، وهي أـس ية التيار املـض ــ بخاـص     ة  ــ

 يف استخالص سكر القصب .

زفة  نْتَ ســْ املُ   رأما رشائح البنج

البنجر ب  إىل ( ـل ا  فيتم نقلـه  ، (

ـ مكاب ـ عرصهل سـ ـ يتصفو، اـ ة ـ

قل إىل وحدة الكبس  ــ ن. ثم تُ  ي هباــ تبقــ املحلول السكري امل

لط مع املوالس ــ وقد ُخت   التجفيف إلنتاج العلف احليواين ،و

 قبل التجفيف لصناعة عليقة املاشية . %٣بنسبة 
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ــ وبخالف ال ــ فلِّ صاصة املتخَ مُ ـ لب  ، فإنَّ قصب  ال نَ ة مِ ـ

 إنتاج الطاقة . ستخدم يف يُ  البنجر ال يمكن أنْ 

 

ــ بعاملتّ طوات  اخل  وتتواىل بعد ذلك نفُس  ة يف إنتاج سكر ـ

ٍل ،  قـصبال : ِمْن تنقيٍة ، وترـشيٍح ، وتبخٍري ، وبلورٍة ، وَفـصْ

 ، ة اللون  إزاـل ة  ٍة ، دون مرحـل ٍل ، وتعبـئ ، وتنخـي  وجتفيٍف 

 .قي فنحصل عىل السكر األبيض الن

تهالك اآلدمي  يُ الناتج واملوالس  الح لالـس ، عترب غري ـص

ــ ساغ لصعوبة تنقيتتَ ْس وغري مُ  ستخدم  لذا يُ  مه ؛عْ ومرارة طَ ه ـ

 . صناعية فقط يف أغراضٍ 

  

 : ( األسمر ) صناعة السكر البني            

باع يف عدة صــورع الســكر ويُ نَّصــَ يُ  
)١(

       تتالءم مع حاجة 
  ا

 
ــثْ مِ  )١ السـكر املجروش ، وسـكر البودرة ، والسـكر السـائل ،  ل :ــ

كر البني ، ومكعبات  وي ، والـس كر العـض كر املنقلب ، والـس والـس
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تخدام ، وا ــ نختالف خـصائـصها يعطياالـس ا االختالف يف ــ

  املذاق واملفعول .

بلورة رشاب    نْ مِ إما  ّرض حَ ــ يُ السكر البني ، الذي   هامنو

ــكر الذهبي   ــكر اخلام .الس غيل ِمْن  أو  ، وهو املعروف بالس

موالس القصب
)١(

حتى ر أو سكر البنجر  رَّ كَ ـــ املُ   مع السكر 

ــكر البنية   ــؤول عن املوالس هو امل، فتتكون بلورات الس س

 لونه ونكهته املميزة . 

 

 

 

 
وز ....  ــي الفركتــسكر الذرة ، ورشاب الذرة عال ّب السكر ، ورُ 

   وغري ذلك .

، وال يسـتخدم يف   شـديد املرارةموالس البنجر  نا أنَّ محيث كنا قدّ   ) ١

 .  الصناعات الغذائية



١١٤

 

 



 
١١٥

 :أفادتنا بام ييل، وقد صلنا هباوهذه أسامء املصانع التي اتّ         

 

  الردود   الرشكة   البلد

  الربازيل 
  

Copersucar  

  

  سكر )  ( كوبر

 

  ينا حليوا لفحم  ا   ستخداما توّقف  

ْبِدل بمــادة  ــ ، واْستُ يف الربازيل  

 اتينغ .الرّ 

 

  بريطانيا 
  

British Sugar  

  

  ( السكر البریطاني ) 

 

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 
  

Tate & Lyle  

  

  ( تیت والیل ) 

 

  ينا حليوا لفحم  ا ستخدام  ا ف  توقّ 

،  ت الثامنينا بريطانيا منذ بداية  يف 

ــبدل بحبيبات الكربون  واستُ  ـ

ط و  . اتينغ الرّ  مادةاملنشَّ

 

  فرنسا 
  

Sucrerie de Bois 
Rouge  

  ( سكر بویس روج ) 
 تقع فيشركة صغیرة 

جزیرة ریونیون 
  فریقیا إ   ق ر ش لفرنسیةا 

 

 

ين  ا يوحلا لفحم  ا م  استخدا ف  توقّ 

،  ي املعاجلة  ـــ مـشاكل ف  بـسبب

   فنة .لْ عملية الّس اسُتبدل بو
  

Saint Louis 
Sucre  

  (سكر سینت لویس)  

  

 

  . اتينغالرّ مادة  ُتستخدم

  بلجيكا
  

Raffinerie 
Tirlemontoise 
(RT) Group  

     آر تي ) مجموعة ( 

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 
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  دا هولن
  

Suiker Unie  

  

  ( سكر یوني ) 

  

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 
  

CSM Suiker  

  

  إم ) ( سكر سي إس 

  

 

  عون سكر البنجر .نَِّص يُ 

  أملانيا
  

Nordzucker  
  

  )  زوكر نورد (
  

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 
  

Suedzucker  

  

  )  زوكر سوید (
  

  . ينا الفحم احليو مستخديُ  ال 
  

Pfeifer & 
Langen  

  

 النجن ) ( فیفر و

 

  يف يـستخدم  ين  ا حليوا لفحم  ا كان 

حتى هناية  ر البنجر  ـصناعة ـسك

  ف هنائيًا .توقّ  ثم، ١٩القرن 

  أسبانيا
  

Acor  
  

  ( أكور ) 

  

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 

  الربتغال 
  

RAR Acucar  

  

  ( سكر رار ) 

  

 

  . اتينغالرّ ُتستخدم مادة 

  أسرتاليا 
  

NSW Sugar 
Milling Co-op   
( Sun Shine )  

  

  شاین )   نْ ( سكر صَ 
  

 

يكن  مل  و ،  ينغاتستخدم مادة الرّ تُ 

  . َقْبُل  مستخديُ الفحم احليواين 
  

Bundaberg Sugar  
  

  ( سكر باندابیرج ) 

  

 

  . طالكربون املنشَّ ستخدم يُ 
  

Sugar Australia 
  

  ( سكر أسترالیا ) 

  

 

  ط .شَّ ـنَمُ ـالكربون الُيستخدم 
  

Sugar Research 
Institute ( SRI )  

  

( مؤسسة أبحاث  
  السكر ) 

  

 

ين  ا حليوا لفحم  ا ستخدام  ا ف  توقّ 

،  عديدة   تا منذ سنويا  اليف أسرت

بدل بحبيبات الكربون  ـــ واستُ 

  اتينغ .ط ، أو مادة الرّ املنشَّ 



 
١١٧

  نيوزيالندا
  

Chelsea Sugar 
Refinery 

( NZ sugar )  
  

معمل تشیلسیا ( 
  لتكریر السكر )  

  د لموجوا لوحید ا  لمعملا 
  نیوزیالندا في

  

 

ين  ا حليوا لفحم  ا ستخدام  ا ف  توقّ 

  م ٢٠٠٣  )(آذارارسمنذ مًا  ــ ائيهن

  طشَّ نَ مُ ــ ال بدل بالكربونــ واستُ 

  الفحم احلجري . نَ ع مِ نََّص املُ 
 

  الدانامرك 
  

Danisco  
  

  ( دانیسكو ) 

 

ين  ا حليوا لفحم  ا ستخدام  ا   فتوقّ 

 .منذ عقود 

  إيرالندا 
  

Greencore Group 
(Irish sugar Ltd)  

  

  ) ر جرین كو  عة (مجمو
  

 

منذ  الـسكر  تـصنيع   عن  ْت فتوقّ 

  . م ٢٠٠٦  بداية عام

  النمسا 

  رومانيا و

  

Agrana Group  
  

  ( مجموعة أجرانا ) 

 

  ،  يــ نا تخدم الفحم احليوسيُ   ال

  . املواد نَ مِ  وال غريه

  بولندا
  

Sugar Pol  
  

  ( سكر بول ) 

 

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 

  سنغافورة
  

SIS’88 Pte Ltd  
  

إس  شركة إس آي  (
  المحدودة )  ٨٨

 

ــنيع مـنذ    فتوقّ    ،   م  ٢٠٠٢التص

  املكرر  الـسكر  ن ود ريـستو  ن اآلو 

  ته .ـويعيدون تعبئ  ا أسرتالي  نْ مِ 

  اهلند
  

VM Biotech  
 

  ( مؤسسة أبحاث 
  ) إم بیوتیك في

 

د   رير  معمًال لتك  ١٢متتـلك اهلـن

  ، أربعة منها تســتخدمالســكر  

  مادة ماإ   ةقيلبا و   ، طملنشـَّ ا  ن كربوال

   .  ةــ فنلْ ة الّس ــ أو عملي  غــ اتينالرّ 

  ف  ـ توقّ فقد  الفحم احليواين    أما 
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  . منذ سننياستخدامه 
  

Tinytech Plants  
  

  ( مصانع تیني تیك )

  

  . فنةلْ الّس ستخدم عملية تُ 

  باكستان 
  

Pangrio Sugar 
Mills Limited  

  

( معامل سكر  
  بانجریو المحدودة ) 

 

ات  ــ عىل عملير  ــ تكريد التمعيَ 

  ستخدمأبدًا ال يُ و،  ط  التنقية فق

  . الفحم احليواين يف باكستان

  ماليزيا 
  

Malayan Sugar 
Manufacturing    

  

  ( سكر ماالیان ) 

  

 

  اتينغ .ستخدم مادة الرّ تُ 

  

Central Sugars 
Refinery (CSR )  

  

( مصنع تكریر 
  السكر المركزي ) 

 

 

يكن  مل  و ،  ينغاتلرّ ا مادة  ستخدم  تُ 

  .ْبُل قَ  ستخدميُ  الفحم احليواين

  أندونيسيا 
  

Sugar 
Technology 

Division (LPP)  
  

( قسم تكنولوجیا 
  السكر ) 

 

 

الفحم احليواين يف    سـتخدمال يُ 

مجيع املـصانع األندونيـسية، إنام 

  . عىل األغلب  ينغاتالرّ ستخدم  يُ 

  تايالند
  

Office Of The 
Cane & Sugar 
Board (OCSB)  
( مكتب ھیئة السكر  

  ونبات القصب )  

 

كر يف تايالند    مجيع انع الـس مـص

، إنام ينا وتستخدم الفحم احلي ال 

ــ الكربون ال   اتينغالرّ   وأط  شَّ نَمُ ـ

  منذ ما يقارب العرشين سنة .
  

Mitr Phol 
Sugar   

  

  ( سكر میتر فول )  

  

 

  . اتينغالرّ ستخدم مادة تُ 

  تايوان 
  

Taiwan Sugar 
Corporation    

  سكر تایوان)  ( 

  

 

  . طالكربون املنشَّ ستخدم يُ 
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  الفلبني 
  

Victorias 
Milling 

Company  

  

   )سمصنع فیكتوریا(

 

  ونــ ات الكربــ حبيبدم  ــ ُتستخ

م  ف اـستخدا قد توقّ ول  .طاملنـشَّ 

ــي   ــي ف ميع  ــ جالفحم احليوان

؛   لثامنيناتا فلبني منذ  المصانع 

ــاب  أل  ــة ،  جاريــ تة وــ تقنيسب ــ

خاصة مع البــالد اإلسالميــة.  

خدم  ـستتَ حلديثة  ا ملـصانع ا مجيع  و 

  اتينغ .الرّ مادة 
  

Bukidnon 
Refinery  

  

  ( مصنع بوكیدنون )

 

ون  ــ الكربات  ــ دم حبيبــ ستختُ 

  . اتينغالرّ مادة و، ط املنشَّ 
  

Davao Refinery  

  

  او ) ( مصنع داف

 

ابقًا  كان يُ  تخدم ـس حوق  ـس مـس

بدل  ، ثم اسـتُ ط  املنشـَّ   الكربون

   . اتينغالرّ ادة ـبم
  

CAREBI  
  

  ( مصنع كاریبي )

 

  ن كربو ال  ق مسحودم  ان ُيستخك

ــ ال  أنه  ، إّال اتينغ  مع الرّ ط  منشَّ ـ

  . ف عن التصنيعوقّ حاليًا ت

الواليات  

  املتحدة

  

Minn-Dak Sugar 
Beet Farmers 
Cooperative  

  

داك   - مین جمعیة  (
  )  لبنجرامزارعي ل

 

دم الفحم احليواين يف  سـتخيُ ال  

كر انع ـس ، وإنام يف    البنجر  مـص

  ب .بعض مصانع سكر القص
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Southern 
Minnesota Beet 

Sugar 
Cooperative 
(SMBSC )  

  

(جنوب مینیسوتا 
  سكر البنجر ) تصنیعل

 

م احليواين يف  سـتخدم الفحال يُ 

ـ متـصنيع ـسكر البنجر . أ ا يف  ــ

ستخدم  فيُ   تكرير سكر القصب

ون  ــ ي والكربــ م احليوانــ الفح

  .ط شَّ نَمُ ـال
  

American Society 
of Sugar Beet 
Technologists 

( ASSBT )  

  

الجمعیة األمریكیة  
لتكنولوجیا سكر  

  البنجر )
  

 

سـتخدم الفحم احليواين يف  يُ ال  

تصـنيع سـكر البنجر ، وإنام يف  

  بعض مصانع سكر القصب .

  

Wholesome 
Sweeteners  

  

  ) سویتنارز  ھولصام (

 

ــَ يُ  ــوي  نِّص ــكر العض عون الس

ع ألّي الطبيعي     والذي ال خيـض

  عملية تكرير .
  

Imperial Sugar  
  

  ) ( سكر إمبیریال 
  

 

  ُيستخدم الفحم احليواين .
  

Audubon Sugar 
Institute 

( Louisiana 
State University 

AgCenter )  
  

ن  ( مؤسسة أودوبو
 – التعلیمیة للسكر

  مركز جامعة  
  ) لویزیانا 

 

ــب   ــكر القص معامل تكرير س

م  ــ دم الفح ــ تستخي  ــ األمريك

كربون  ات الي أو حبيبــ احليوان

ــَّ  ــات املنش اك دراسـ ط ، وهـن

  اينحليو ا م  لفحا بدال  ستال قائمة  

 اتينغ . ادة الرّ ـبم
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Michigan Sugar  
  

  ( سكر میشیجان ) 

  

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 
  

Sugar 
Processing 
Research 

Institute (SPRI)  

  

( مؤسسة أبحاث  
  تصنیع السكر )

 

ـ قائمة لتطوي هناك أبحاث   ر  ـــ

باـستخدام   الـسكريرعملية تكر

ــات   ــقني ذات كفاءة    ةــ حديثت

  بالفحم احليواين .   مقارنةً   عالية
  

American 
Charcoal  

  

( الشركة األمریكیة  
  لتصنیع الفحم )

  

  

ين ُيـستخدم  ا ل الفحم احليوا ز ال 

  سكرالقصب. نع بعض مصا  يف 
  

Domino Foods 
& American 

Sugar Refining  

  

   ( دومینو لألغذیة )
  

 

  . الفحم احليوايندم ستخيُ 

  

Amalgamated 
Sugar Company  

  

  أمالجامیتید ) سكر ( 
 

 

  عون سكر البنجر .نَِّص يُ 

  

American 
Crystal Sugar  

  

  ( سكر كریستال
  ) األمریكي

 

 

  عون سكر البنجر .نَِّص يُ 

  

Western Sugar 
Cooperative  

  

  ) سكر ویستیرن (
  

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 

  

Sidney Sugars 
Incorporated  

  

  ( سكر سیدني ) 

 

 

  عون سكر البنجر .نَِّص يُ 

  

US Sugar  
  

  )  یو إسسكر ( 
 

 

  . طاملنشَّ  ستخدم الكربونيُ 
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  كندا
  

Lantic Sugar  
  

  ( سكر النتیك )
  شرق كندا في 

 

ين  ا حليوا لفحم  ا ستخدام  ا ف  توقّ 

م ،  ٢٠٠٦   ار )ــ و ( آيــ ذ مايــ من

  .اتينغ الرّ ادة ـبدل بمواستُ 
  

Rogers Sugar  

  

  (  سكر روَجْرز ) 
  غرب كندا في 

 

  ستخدم الفحم احليواين .يُ 

جنوب  

  إفريقيا 

  

Goldstar Sugars  
  

  ( سكر جولد ستار ) 
  زیمبابويفي 

 

  . الفحم احليواينستخدم يُ 

  

Tongaat-Hulett 
Group Limited  

  

( مجموعة تونجات  
  ھولیت المحدودة ) 

  

 

  . اتينغالرّ ستخدم مادة تُ 

  

Illovo Sugar 
Ltd.  

  

( شركة سكر إلوفو  
  المحدودة ) 

 

  ونــ ات الكربــ دم حبيبــ ستختُ 

  اتينغ .ومادة الرّ  طمنشَّ ـال

  يف ـستخدم  فيُ   ينا احليولفحم  ا أما  

بريد نو   ملمع   ) Noodsberg(  ج ـس

  . الرتشيح مرحلةيف 
  

TSB Sugar  
  

  بي ) ( سكر تي إس 

 

ون  ــ ات الكربــ حبيبدم  ــ ستختُ 

  . طشَّ نَمُ ـال
  

Sugar Milling 
Research 

Institute (SMRI)  

  

 تصنیع( مؤسسة 
  السكر لألبحاث ) 

 

ي  ــ وان ــ م احليــ زال الفحــ يا  ــ م

ــتخدم  يُ  يف  يف جنوب إفريقيا  س

  حوايل ثالثة مصانع .



 
١٢٣

  ـ  ديب

  جبل عيل 

مصنع اخلليج  

  لتكرير السكر 

 

ون  ــ ات الكربــ حبيبدم  ــ ستختُ 

  حجري . أصلٍ  نْ ط مِ منشَّ ـال

تحدة  الرشكة امل  السعودية 

  للسكر 

 

ون  ــ ات الكربــ حبيبدم  ــ ستختُ 

ة  ر ــ القش  نَ املصنّع مِ ،  ط  ــ املنشَّ 

  . وز اهلندجل اخلارجية

  رشكة سكر    سوريا 

  دير الزور 

 

ــ ، وفنجر  عون سكر البنَِّص يُ  ي  ـ

دم  ـــ ستخحالة رداءة اإلنتاج يُ 

  ط .    مسحوق الكربون املنشَّ 

  رشكة سكر محص 

  للتكرير 

  

 يف  سـتخدم الفحم احليواينال يُ 

ة  ــ ستلك  ــ متــ ت  ، حيث  سوريا 

  إلنتاج سـكر البنجر .مصـانع 

ستخدم  كان يُ وفــي الــمــايض  

  ف . توقّ  ، ثمط الكربون املنشَّ 

 جلديدة ا حلفا ع مصن  السودان 
 

  . اتينغالرّ ستخدم مادة تُ 

  مصنع اجلنيد 
 

  . عون السكر اخلامنَِّص يُ 

  مصنع عسالية 
 

  . عون السكر اخلامنَِّص يُ 

  ر نا مصنع س
 

  . فنةلْ الّس ستخدم عملية تُ 

  مصنع كنانة 
 

ر  ــ ر السك ــ ة تكريــ تم عمليــ ت

  اوية .ـباستخدام مواد كيم
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مرصية  ـالرشكة ال  مرص 

 لتكامليةا  تعا للصنا

 

ين  ا حليو ا م  لفحا دم  ـستخل يُ ا زما 

  يف بعض املصانع . 

  تركيا 
  

Konya Seker 
( Cumra Sugar 

Factory )  

  

  ) سكر كونیا (
  

 

ـسكر   عنِّـصَ تُ   مجيع مـصانع تركيا 

  .البنجر 

أمريكا  

     الوسطى

  

Nesersa  
  

  ( نیسیرسا ) 
 جواتیماال  في

 

مريكا  أ   يف لـسكر  ا مـصانع غالب  

  كربونــ دم الــ ستخطى تَ الوس

ـ ، إنمطاملنـشَّ  ا البعض ما زال  ــ

  . ستخدم الفحم احليواينيَ 
  

Expogranel  
  

  ( إكسبوجرانل )  
 جواتیماال  في

 

  ينا حليوا لفحم  ا ستخدام  ا ف  توقّ 

ــانع    يف ــ جواتيممصـ   ،  االــــ

  . طبدل بالكربون املنشَّ واستُ 

  كينيا 
  

Sony Sugar 
( South Nyanza 
Sugar Company)  

  

  ( سكر سوني )  

  

 

  فنة .لْ ستخدم عملية الّس تُ 

  تنزانيا 
  

Mtibwa Sugar  

  

  ( سكر متیبوا ) 

  

 

  . عون السكر اخلامنَِّص يُ 

  هنغاريا 
  

Research 
Institute of 

Hungarian sugar 
Industry  

  

( مؤسسة صناعة  
  السكر الھنغاري ) 

  

 

  . عون سكر البنجرنَِّص يُ 

  موريشس 
  

Harel Freres 
Ltd.  

  
  
  

  

  ين أبدًا ا الفحم احليوستخدم  يُ   ال 
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( شركة ھاریل  
 فریریس المحدودة ) 

ا الكربون  ـــ ، إنميف موريشس  

  ط .شَّ نَمُ ـال

  كولومبيا 
  

Incauca S.A.  
  

  ( إنكوكا ) 

 

 

  ط .ون املنشَّ ستخدم الكربيُ 
  

Manuelita Sugar 
Mill  

  لیتا )( مصنع مانو

  

 

  ستخدم الفحم احليواين .يُ 

  كوريا 
  

Samyang  
  

  ( سامیانج )

 

ــ الكربون الستخدم  يُ  ــ منشَّ ـ ط  ـ

  الفحم احلجري . نَ ع مِ نََّص املُ 

  الصني 
  

( BSO )  
British Sugar 
Overseas – 

China  

  

  فرع لشركة  ( 
  السكر البریطاني 

  ین ) في الص

 

ر السكر ما تزال  ــ ة تكريــ عملي

ني ،     حيثحمدودة جدًا يف الـص

ستخدم  ين يُ ا حليوا فحم  لا   الما يز

ــا  ، إنمصغريين  ي مصنعني  ــ ف

م  تخد ــ سيَ ر  ــ ع الكبيــ مصنــ ال

  .  ينغ اتط ومادة الرّ املنشَّ   ن لكربوا 
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  املتعددة  االت السكر  ـ استعم 
  ة ـ وفوائده الصناعي 
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 ة الدوائية :قيم ال - أوالً 

كر يُ  تخدملقد كان الـس  كدواء بني القرن العارش  قديامً  ـس

ــ  ــ والرابع عش وهذه القيمة الدوائية اكتســبها  امليالدي ،ر  ـــ

ا ، ــ نيد إىل أسباــ حدود اهلن  نْ م اإلسالمي مِ ــ العال نَ الفرس مِ 

ة دخلت إىل ــ ة اإلسالميــ ربية العــ شار العلوم الدوائيــ وبانت

  أوروبا .

  نَ مِ  عامل كنوع  إىل أوروبا كان يُ   ويف بداية دخول السكر

ل  ال دالً مِ تواـب ــتعملوه ـب ذي    نَ ، ثم اس ــل األبيض اـل العسـ

أطباء املـسلمني ، فوـضعوه عىل  نْ موا اـستعامالته الطبية مِ تعلّ 

 للعني .  واستخدموه كدهان، اجلروح 

اإليطاليون السكر لعالج  َف َص اين عرش وَ ـويف القرن الث

ق ، واألمراض الصـدرية ، وتشـقّ عال اجلاف سـُّ ى ، والمّ احلُ 

ات ـكونـمـال  نَ . وكان كذلك مِ معدة  ـالشفـاه ، وأمراض ال

 .  املنترش آنذاك األساسية يف عالج الطاعون األسود

         ر ،امن عشـــ ـــ له كدواء حتى القرن الثواستمر استعام 
  ن
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ية وحافظة ، وانتقل لّ ادة ُحم ــ وبعدها تدرجييًا بدأ ُيستخدم كم

 الرئييس ِمْن مادة دوائية إىل مصدٍر للسعرات احلرارية.  ره دو

 : ة للسكر عروفالوصفات الطبية امل نَ مِ و

  ُعترب مادة جافة يف عالج احلروق والتئام اجلروح، حيث ي

.  راثيماجلومو البكترييا  نمتنع  ص الرطوبة ، وبالتايل  ــ متت

ــاد  ستخدمي  لذا ؛كام أنه يساعد عىل نمو األنسجة    كضم

 . القلبية العمليات بعد روحاجل لتنظيف

 قة صغرية لعالج احلزقة .أخذ ملع  

 ـ استنش  ،   التنفسج عرس الاق دخان السكر املحروق لعـ

  ويف حالة الزكام .

 عند  ة  ــ خاصة الدهنيالبرشة  ف ينظتة يف ــ ادة كاشطــ مك

ول الوجه  افته إىل غـس اعد عىل التخلص  حيث ، إـض يـس

  أصفى وأكثر نعومة . جيعل البرشة، ِممّا  ِمَن اخلاليا امليتة

 ته يف ماء الورد إذاب مفيد جدًا يف شد البرشة عند. 

  . مفيد يف جالء الصوت 
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 . ُيضاف إىل بعض األدوية إلخفاء طعمها غري املقبول 

 اجلفاف  حماليل يف ) ORS  ( ـ والتقيّ  الاإلسه حاالت  يف   ؤـ

  . الطاقة إنتاج مصادر أحدك ، ينالشديد

  

 ة الغذائية :قيم ال -ثانيًا 

  ية ، لِّ حَ ــ ادة مُ ــ عىل نطاق واسع كماليوم  ستخدم السكر  يُ 

ناعات الغذائية   ري الكثري كام يدخل يف بعض الـص ، ويف حتـض

، بل و ــ مذاق احللــ ال  فقط إلضافة  ليس، أطباق الطعام    نْ مِ 

 : ، ِمْن ذلكووظائف خمتلفة زات أخرى ـيِّ له أيضًا مَ 

نات ملعجّ ا   عا ونوأ خلبز  ا حتـضري  يف   مـستخديُ 

ها اللون البني  إعطائلَِتْحسـني نكهتها ، و

عند  ة . فــ ة وطازجــ فاظ هبا طريّ ــ ، واالحت  زةــ ميوالرائحة امل

إىل  ل ك ويتحوّ يتفكّ ، حرارة عالية  درجة  تسـخني السـكر يف 

  نْ مِ ن  سِّ حَ ــ يُ   هذا، و  يــ ثم البناللون األصفر    معطياً كراميل  

 .  اءـاالحتفاظ باملالسكر يف خاصية 
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تني و لربا لسكر مع  ا  تفاعلبسبب  بني  ال  ن للوا كذلك ينتج  

 .  ) Millard Reaction  تفاعل ميالرد(  أثناء الطبخ

ـــية  ـغذائـية  هو ـمادة  للخمرية ، أســاس

 يف عملياتعامل مسـاعد  سـتخدم كفيُ 

غاز ثاين أكـسيد الكربون املـسؤول والتي ينتج عنها ، ر  التخمّ 

 اهلشاشة واالنتفاخ .عن 

ــي  هو املسؤول  عن الشكل اإلسفنجـ

ه ـعند خفقلطري للكيك  ا تجانس وـامل

حيث يرفع درجة احلرارة التي يتحّول ض ، ــ مع الزبدة والبي

وتنتج   ذلكئ  طِّ بَ ــــ يُ ف،  فيها ِمْن مادة ســائلة إىل مادة صــلبة 

ــيد الكربون   نْ كميات أكثر مِ  الذي يدخل يف ، غاز ثاين أكس

  .اخلفة يف اللون والوزن خاليا اهلواء معطيًا 

ــناعة املربيات والفواكه  ــتخدم يف ص يس

، متنع نمو البكترييادة حافظة  امك  ةداملعقو

 املاء املوجود .  اصمتصبسبب قدرته عىل ا
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مادة  حترير و  ،  كام أنه يساعد الفواكه عىل حترير عصائرها

 قوام املربى . واملسؤولة عنالبكتني املوجودة فيها 

هة يف العديد كِّ ــ نَستخدم كامدة حافظة ومُ يُ 

 ،طمالطام  ن كمعجو:  تجات الغذائيةملنا   نَ مِ 

وازنة  حيث يعمل عىل م ، والصـلصـات املختلفة، واملايونيز 

الطَّْعم احلسن    إليها  ضيفيُ ي الطبيعي هلا ، وـالوسط احلمض

 .املرغوب معان  اللّ املستساغ ، و

هو مادة رضورية فـــي صناعة املثلجات 

ات املجمـّ  ثواحللوـي ل عىل   دة ، حـي يعـم

يعطيها وهذا ، د  ـمّ جَ ـض درجة التَّ فْ ان وَخ ـع درجة الغليفْ رَ 

د اآليس مَّ تجَ لَ ًال  ثَ مَ فلواله ز ،  ـاحلجم والقوام الكريمي املميّ 

  . تناوله نْ ن مِ كِّ ـمَ ـكريم بصالبة شديدة ال تُ 

وام  ــ ي والقــ ؤول عن اللون البنــ سهو امل

ش للبسكويت ، وظهور بعض  قرممــ ال

ــ قتشقّ ال ــ املطلوبات ـ رسيع الفقدان ال بسبب، عىل السطح  ة  ـ

 ثناء اخلبز .رطوبة ألل
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ـ ط بروتيجتلّ ر خِّ ؤَ يُ  ـ لبيض فا ن  ــ   د لكاـسرتا ي  ــ

 لسائل بطريقة ترشيحية.ا   ق طالإ مانعًا  ،  هعا نوأو

ــ ُيـــحافظ عىل است ــ قرار احلشوات املختلفـ ة ـ

  ج ، ويزيد ِمن حجمها .ينْج واملارِ نْ ودِ كالبُ 

 ل حلصواجلييل وا ن ـساس يف عملية تكواأل هو  

 .املطلوب الكثيف ىل القوام ع

ـ افُحي   ـ أثنعىل اللون األخرض للخضار ظ ـ  اءـ

  حفظها بالتجميد . عندالطبخ ، و

ه املجـمّ  افظ عىل لون الفواـك ا ،   ،دة  كام ـحي وعىل نكهتـه

 حجمها عند ذوباهنا . نْ ويزيد مِ 

أ  ــ يلجلذا    ًا ؛ــ طريّ  اللحم سهل املضغجيعل  

اء ــ السكر يف امل  نَ ة مِ ــ ة ملعقــ إذاب  البعض إىل

 ك اللحم هبا قبل الشوي .عْ ودَ 

ار والفواكه املعلبة  اف إىل اخلـض اد ُيـض كمـض

امني ( ج ) ، ــ قدان فيتــ يقي ِمْن ف، لألكسدة  

 ها .عىل صالبت  ُحيافظو
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، وليس ي  ــ ة يف الطهــ ة أساسيــ ادة غذائيــ م  إذاً   فالسكر

 . هـالكثري ِمَن الناس َمْن ُيدرك أمهيت

 

 : ة الصناعيةقيم ال -ثالثًا 

القصب والبنجر يف   رص األمهية االقتصادية لنبايتتـال تق

كر ، بل إنَّ  ناعات التي تقوم   نَ العديد مِ    هناكإنتاج الـس الـص

ص السكر الكيميائية اتخدم خوسالـسكر ، كام تُ فات  خملّ عىل 

  ذائية .يف بعض الصناعات غري الغ

نتج عدة منتجات ثانوية  عمليات تصـنيع السـكر تَ  نْ فمِ 

رها أصبحت وْ دَ ة ، وهي بِ ــ األمهي نَ مِ  ةــ عىل درجات متفاوت

 لصناعات رئيسية كثرية .  بدايةً 

ا نقلوا صناعة السكر ِمْن مرشق ــ ومل يكن أجدادنا حينم

ــر  هبا َيعرفون لصـناعة السـكر خملّ األرض إىل مغر فات غيــ

الــُمصاصة واملوالس، فقد كانت الــُمصاصة وقودًا رسيعًا، 

 وكان املوالس عسًال أسود لذيذًا .
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يدعو   ال   اً رمْ أَ ى  خراأل   خّلفاتملا   عديدة كانت  ون ل قرخالو 

ـ إىل توجي ْت عَ دَ ت فَ اـستجدّ   اً أمور نَّ أ   إّال ،   امـــ هتمال إىل ا ه ــ

مور هي  أول هذه األ  ولعّل   .ت  اــ فــ املخلّ   ار إىل تلكــ نظألا 

ــار القارّ  ــبَب ي احلروب ، فاحلص   األول الذي دعاكان الس

، وإىل   البنجر نَ السـكر مِ   إنشـاء مصـانعجيع نابليون إىل تشـ 

سـتفادة منه ِمَن املنتجات  الامكن التفكري باسـتنفاذ كافة ما يُ 

 ت رظه،   ةـــ ربني العامليتني األوىل والثاني. ويف احل  ةـــ الثانوي

إىل الوجود صناعات كثرية كانت مواردها املنتجات الثانوية  

 . صناعة السكر ل

 : أمهها  نْ ومِ 

   ُة عىل ــ الصناعات القائمة يف ــ ليوّ رب املوالس مادة أَ ــ عتي

 :  رالتخمّ 

ال  ،  خمتلفـة  ألغراضٍ   الـكـحولكـإنتـاج    : كحول  مثـل 

، )  Butanol(   وتييليبالكحول  الو،  )  Ethanol(    يثييلاإل

 .  ) Pentanol(  مييلاألحول كالو
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اج  و املختلفـة  اخلامإنـت ـ   ،ئر  :  مث اخلبز  ل  ومخرية ،  مخرية 

 .واخلمرية الغذائية  ، العلف

واألمحاض العـضوية املتعددة    األـسيتون،إنتاج اخلل، وو

اجللوتاميك  محض  و،  ) Citric Acid( ن ليموال حمضك

)Glutamic Acid ( ، كتيكمحض الّال و )Lactic Acid (  . 

   ُناعة الورق ، والبالستيك ، ُمصاصة يف صـــ ستخدم الت

ــ الصناعواحلرير   ــ واخلش، )   ايوني ( الرّ ـ ــ احلبيب  بـ ي  ـ

 يف صناعة األثاث . املستخدم 

   ُمنفردة ، أو ممزوجة مع املوالس ، املصــاصــة   ســتخدمت

اج ـإنت، واء  ـوتوليد الكهرب،    ةـاحلرارية  ـللطاق  كمصدر

  .وقود السيارات 

  .  للرتبة اً جيد اً سامد عتربيُ عملية احلرق  نْ اتج مِ الرماد النو

 رـصف الطرقات ، وب للبناء يف ـصناعة الطو  ة كامدة ممتاز  .

عىل  يسـاعده خليط اإلسـمنت   إىل  هــــ تفحيث إنَّ إضـا

 ب .لُّ َص ئ عملية التَّ طِّ بَ ـكام أنه يُ  ،ويقويه التثبيت 
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   يف صناعة الزجاج املستخدم يف تصوير األفالم.  

حد األمالح املوجودة تتّ ،   ارة العاليةة احلريف درجحيث 

 ،  صاصةــمُ ليكات املوجودة يف اليموالس مع الســ يف ال

 الزجاج .  نَ دة نوعًا مِ لِّ وَ مُ 

  . يف صناعة علف املوايش 

  . يف دباغة اجللود  

   صناعة حرب الورق واألصباغ .يف 

   ــ صناعة املنظيف ــ وبعض الصناعات الكيم، فات ـ  اويةـ

 .والعطرية 

   قْص لتبطيء عملية التثبيت واللَّ ؛ يف صناعة الصمغ  . 

   ِــمع م ــتخراج الش ــيقان نبات   نَ اس الطبقة اخلارجية لس

 القصب واالستفادة منه اقتصاديًا .

    ــ كم كر ــ اعد الـس   نضـارة األزهاريف املحافظة عىل ا يـس

بإضــافته إىل املاء ، حيث يعمل كمصــدِر طاقٍة   املقطوفة

 .فتعيش فرتة أطول  هلا ،
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 ية :بيئالقيمة ال - رابعاً 

ـ صديقة للبيئ  صناعة السكر صناعةً   ُتعترب فباإلضافة  ة ، ـ

ــناعية ُمْهَدرة ، نتج عنها أي خملّ إىل أنه ال يَ   دَ فقد ُوجِ فات ص

تكافئ ، املـصنع   نَ مِ   ةكمية غاز ثاين أكـسيد الكربون الناجت  أنَّ 

ــّ  اجلو خالل   نَ ها مِ تـلك الكمية التي حيتاجها النبات ويمتص

واالسـتقرار  حيافظ عىل التوازن  بالتأكيد  عملية النمو ، وهذا 

 البيئي .
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  م ـ كيف يستفيد جس 

  ؟   ان من السكر ـ اإلنس 
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م حيتاج إىل طاقة  إنَّ  اط يقوم به اجلـس  زاد، وكلام كل نـش

وهذه الطاقة نسـتمدها  ،النشـاط كانت الطاقة الالزمة أكثر  

 الغذاء نتيجة هضم الطعام وامتصاصه .  نَ مِ 

الطاقة  وُيَؤمِّن جسـم اإلنسـان يوميًا نصـف حاجته ِمَن  

ر الـسكر ـسدس هذه الطاقة،  فِّ وَ ِمْن متثيل الكربوهيدرات، ويُ 

 ثم ِمَن الدهون ، ثم ِمَن الربوتينات .

 كيلو كالوري    ٤جم من الكربوهيدرات =  ١

 كيلو كالوري ٩  =م من الدهون ج١

 كيلو كالوري ٤  =من الربوتينات   جم١
 

ــتخالص  واآل ــتطيع اس هذه الطاقة  لة الوحيدة التي تس

  ات ــ نظرًا لوجود اإلنزيم  ة ؛ــ ر هي اخللية احليْــ سة ويُ ــ هولبس

ا   اهللا فيـه ا  ــكر  تحوّ فت،  التي خلقـه ات حترق س اكيـن ـم ل إىل 

دزولت  اجللوكوز الوقود  ـي ـب ــم  العُ ،    اجلس املُ مْ فهو  ة  دة ـحَّ وَ ـل

 جلميع خاليا اجلسم . 

        أنواع السـكريات بنفس  اإلنسـان كلَّ   سـتعمل جسـمُ ويَ 
  ن
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ك يف اجلســم ن مصــدرها ، حيث كلها تتفكّ الطريقة مهام كا

  .ل إىل جلوكوز  وتتحوّ 

، يبدأ هضــم )  Metabolism( يض  فخالل عمليات األَ 

بفعل    ي األمعاء الدقيقةـــ ثم في الفم ، ـــ السكريات أوالً ف

ـ مُ ك إىل تتفكّ فاإلنزيامت ،   ، اجللوكوز األـساـسية ( ناهتاوِّ كَ ــ

 ،  ها إىل الدمــ صيتم امتصاو، وز ) ــ االكتواجل، وز  ــ توالفرك

 األنسجة الداخلية . منه إىل و

األمعاء ،   نَ وختتلف رسعة امتـصاص هذه الـسكريات مِ 

 الكتوز ، ثم الفركتوز .افيكون اجللوكوز أرسعها ، ثم اجل

وباحلديث عن ســكر املائدة فإنه مصــدر رسيع للطاقة ، 

ــ إىل مُ حيث يتم هضمه برسعة  حادية : اجللوكوز ناته األُ وِّ كَ ـ

ــّ توز ،  والفرك ) املوجود يف   Sucrase(   كريزبـتأثري إنزيم الس

رــ ني عشــ اإلث
)١(

فتحمل  ،ان برسعة إىل الدم  ّص تَ مْ وهذان يُ   . 

 
مطلقًا يف حماليل التغذية الوريدية ؛ ألنه   الســكروزســتعمل  ال يُ   ا لذ  )١

 .البول كام هو دون االستفادة منه معح رَ طْ ، وإنام يُ ل يف الدميتحلّ  ال 
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ــ ن يف صورة جَليْ زّ خَ اجللوكوز إىل الكبد لِيُ الرشايني    ُكوِجني ـ

 )Glycogen   (برسعة إىل جلوكوز    هــ ن حتويلــ كِ مْ يُ ي  الذ، و

ة ليكون وقودًا ــ ية الدموــ . وإىل األوعيم  ــ ة اجلســ عند حاج

ي  اغ الت ـــ ة العضالت والدمـــ خصوصًا أنسج، ونسجة  لأل

 أجل نشاطها اليومي الطبيعي . نْ مِ   هحتتاج

حـالـةو ــّ   يف  السـ م  زـي إـن راز  إـف ص  ـق ز  ـن رـي ، حتـدث  ـك

،  رــ ني عشــ ثيف اإلل ــ تحلّ اضطرابات يف هضم السكر فال ي

نة  طِّ وَ تَ ــ ثيم املا اجلر  ل تناوصبح يف ميحيث   ن ينتقل إىل القولوو 

لة  تخمّ يه ، فيف لـس  حمض: كر إىل أمحاض دهنية قصـرية الـس

، )  Acetic Acid(   ومحض اخلليك، )  Lactic Acid (  اللبن

بِّب هتّيجًا يف جدران القولون ، ويُ  ظهور    صــاحب ذلكفُتســَ

ــهال ،  ــية كالنفخة واإلس   عليه  ُق لَ طْ يُ  وهذا ماأعراض مرض

 . )   Sugar Intolerance(  ل السكرمّ حَ ـعدم تَ 

نة البناء  بِ ة ، وهو لَ بالطاق  مصـدر مهم وغنيفالسـكر إذًا  

 لكل احلياة .
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بة اجللوكوز وت  تم مراقبة نـس

ـصة  متخـصّ  يا ل خالبَ قِ   نْ مِ لدم  ا  يف 

،  يتا )( خاليا بِ  نكرياسلبا ي  ـــ ف

إت ــولني    زافرقوم ـب   هرمون األنس

 )Insulin   ، (ــًا يف دخولي  ذال لوكوز اجل يلعب دورًا مهمــ

  .قه رْ لتخزينه أو َح  ؛ إىل اخلاليا

دم   ــتوى اجللوكوز يف اـل ام يرتفع مس اول الطـع د تـن فعـن

ُكلٍّ إىل   يقوم بإرسال اإلشاراتلني وواألنس  ْفَرزــ عة ، فيُ برس 

يفتح  ا ــ ذ اجللوكوز من الدم ، كمْخ ِألَ ت العضالالكبد و  ِمنَ 

وينخفض  ،يف الدم    هخفض معدل، فينهلدخولخاليا اجلـسم 

ـ الكبيف نفس الوقت يقوم و ،بدوره األنسولني   ـ بتخزي  دـ ن  ـ

 .  كوجني يهيئة جل اجللوكوز الزائد عىل

ــتوى اجلو ا ينخفض مس دـم دم  لوكوزعـن اـل          قومت،    يف 

ا ) يف َأْلـف ا  اسلا     ( خالـي اجو  ن هرمو  ازإفربـ   بنكرـي         ن اجللوـك

 )Glucagon  ( ، ُن زَّ خَ السكر املُ   ر رِّ حَ ــ الذي ي  )كوجني ياجلل (
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ــ قه فلِ طْ وز ويُ جلوك إىل ــ ف،   ي جمرى الدمــ ذلك   ي حني أنَّ ــ

  ستخدم يف نفس املوضع .ـي العضالت يُ املخزن ف

دم   ــتوى اجللوكوز يف اـل ة تنظيم مس ك تتم عملـي ذـل وـب

  .) رش لرت عُ ملجم/١٢٠-٨٠(  ضمن معدله الطبيعي وهو

مرور   بعد  م إىل حده األقىصدز السكر يف التركي  صلوي

اعة مِ  حوايل ، ثم ينخفض تدرجييًا   اول الطعامتن  نْ نصـف ـس

مرور   الطبيعي    ١٨٠-٩٠بعـد  ــتواه  مس إىل    دقـيقـة لريجع 

 أثناء الصيام . 

 كبري بنوعية األغذية التي نتناوهلا . ر ذلك عىل نحوٍ ويتأثّ 
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  ر  ك ــ الس 

  ه مرارة ـ الوت ـي ح ـف 
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بعد أ  ان تبدــ اول احللويات لدى اإلنســ ة يف تنــ الرغب إنَّ 

ــ والدت ــ ه بست ساعات تقريبـ مجيعًا  مل نكن  ومعظمنا إنْ ًا ، ـ

غذاء أنه قد ــ نعتكل يوم ، و  السكر األبيض  نَ اول قدرًا مِ ــ تنن

 .ري ذلك ا احلقيقة غـللغذاء ، بينمباملعنى الطبي 

ــ منذ زمن طويل والعلمف ــؤولية  لْ اء يُ ـــ قون اللوم ومس

عاتق السـكر ، هذه املادة البيضـاء   األمراض كلها تقريبًا عىل

 ًا حلوًا يف ــ ك مذاقرتــ فت، ا  ــ ع عىل عرش موائدنبَّ رَ ــ تَ ــ تَ التي  

 وأثرًا ضارًا يف صحتنا .، أفواهنا 

  جنتا إل لسكر  استفادة ِمَن  ال ا  ي لبرش ا جلسم  ا فكي يستطيع         

ة   ِمَن  الطـاـق إىل عـدٍد  اج  ة  ئر واخلام، حيـت الغـذائـي ارص  العـن

ل النباتد املوجو ، و( ب )     ( ج ): كفيتامينات ( أ ) و  ة يف أـص

ــوديوم   ــيوم  ومعادن الص ــيوم ، واملواحلديد والكالس اغنيس

ة  ـ يف عمليكر  ـالس  فقدهاـيَ والتي  ، ات ـاف والربوتينـواأللي

الفارغة  احلرارية    لـسعراتلًا  مـصدر فيـصري  ،التكرير والتنقية
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تخدام  ِممّ   ،قيمة غذائية  أّي  دون م إىل اـس طر اجلـس خمزونه ا يـض

 .منها تدرجييًا  ، ويصفوهذه العنارص  نْ مِ 

الناقـصة يؤدي إىل تـشكيل  ـسكرياتهـضم هذه ال كام أنَّ 

وـصول األكـسجني التي تؤثر عىل ـسامة  بعض املـستقبالت ال

ــ مِ ، وقت معني  فتموت بعد،    خالياالكايف لل ــ مّ ـ ر عىل ثِّ ؤَ ا يُ ـ

ألمراض  ظهور اد لهِّ ـــ مَ ، ويُ  اجلسم نَ مِ ما   زءٍ ـــ جة ـــ وظيف

 نة .مِ زْ مُ ـاالنحاللية ال

  ب بِّ ـسَ املكرر يُ الـسكر  هـضم  إىل أنَّ أيـضًا  وجتدر اإلـشارة  

ــِّ نَ، يُ لدما سكر   يفرتفاعًا رسيعًا ا   ز كمياٍت ا ه البنكرياس إلفرب

ولني ، في  نَ كبرية مِ  كر  يف حدث هبوط رسيعاألنـس دفع يَ   الـس

ــكر اـلدم ـيات  بعض املَُحلّ تـناول  ل  اإلنســان مرة  ، فريتفع س

داً  اس  أخرى ُمَولـِّ اعًال يف البنكرـي ذه   .....  تـف ذا . وـه وهـك

ــ األرجحة العنيف ــ تُ الدم  يف  ـسكر الة يف مـستوى  ــ       ّالً كُ   ُق هِ رْ ــ

د  تتولّ ف،    ةبكيمياء اجلسم عام  ُرضُّ الكبد والبنكرياس ، وتَ   نَ مِ 

 .رة مِّ دَ لسكر إىل مادة مُ ل ااملشاكل ويتحوّ 
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ــكر   ــايس يمنح األطعمة متعةً كَّ رَ مُ إذًا  فالس ال بد   ب أس

ــه   أنه يُ ، إّال منها  ــي استخدام ــمبالغة ف ــيء عند ال وأما  ،س

ــطة   ــتهالك املتوازن وباملعدالت املتوس ــَ ال يُ فاالس   ب أيَّ بِّ س

 مشاكل صحية ، باستثناء تأثريه السلبي عىل األسنان .

 : نهاكر املرضية ترتبط بعدة أمراض مومعدالت الس
 

 األمراض القلبية : 

ــ االستهالك املتن إنَّ  ى  امي للسكر يف العرص احلديث أدّ ـ

ابة بإىل زيادة  ــ األمراض التَّ اإلـص اض القلب ، مرأمية كدُّ هَ ــ

 كل مخسة . نْ صيب اثنني مِ ت تُ ي أصبحوالت

األنـسولني    ت بني ارتفاع معدال  نٍ ارق د جووحيث لوحظ 

رتووالكو يف  ) TG  الدهون الثالثية  ( يدا ريليسـ ْجي ا والرت  ل ليـس

) ،  HDL(  وانخفاض معدالت الكوليســرتول اجليد،    الدم

  نْ مِ   عتربالتي تُ ة ، وــ فرطــ ة املــ نمْ والسُّ ،  وارتفاع ضغط الدم  

 .  الوعائيةأهم عوامل اإلصابة بأمراض القلب 
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  ،نسولني األ مع    ب لتجاوا عىل    اليااخل  ة قدرجع  افعندما ترت

ت  ا السعر  ل تتحوّ   ك،ملستهلَ ا لطعام  ا   نَ لطاقة مِ ا   ص متصاا   عىل و 

، وترتاكم عىل األنـسجة الدموية  ، احلرارية الزائدة إىل دهون  

 ة . ريمشاكل ومضاعفات صحية خط بةً بِّ َس مُ 

ــزون اجلسم ِمَن  ف  عِ ْض باإلضافة إىل أنَّ السكر يُ  ــخـ مـ

يوم   يوم واملاغنيـس ة  أكثر  كون  في،   كمــــا قّدمناالبوتاـس عرـض

 لإلصابة بارتفاع ضغط الدم .
 

 منة : السُّ 

عرات حرارية ،فِّ وَ يُ  ورة ـس كر بأنواعه الطاقة يف ـص  ر الـس

  .  ) سعرة حرارية ١٥(السكر تعطينا  نَ ملعقة صغرية مِ  فكلُّ 

اإلفراط يف  ة بني  ــخ بوجود عالـق اد راس اعتـق اك  وهـن

ــكر ومنتجاته  ــتهالك الس حدوث الزيادة يف وزن  بني  و، اس

كرية املتعةَ   ر األغذيةُ فِّ وَ م ، حيث تُ اجلسـ  عند تناوهلا أكثر    الـس

عار جيعل اجلسم يف حالة ُس ا ــ تقليلها الشعور باجلوع ، ِممّ   نْ مِ 

 منة .إىل السُّ ذلك يؤدي ، ولطلب املزيد 
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ل وَّ حَ ــ يُ ة الالزمة ، ــ عن الكمي زيادةً اول السكر  ــ تن  فعند

ــّزن يف الكبد  يْ الفائض إىل جلَ   ىلإوعندما يصل ،  ــكوجني خم

يف يعود إىل الدم    دــ زائني الــ اجلليكوج فإنَّ ه القصوي  ــ سعت

تزن يف املناطق ــ ُخت التي  ، واض وبروتينات دهنية  ــ أمح صورة

مع استمرار تعاطي . وواألرداف  : كالبطن موالً ــ ثر خــ األك

  ونالده  تنجذبف ، لئ هذه املناطق بشــكل كاملتمتالســكر  

ــ مِ كىل ، القلب والك: األعضاء النشطة   نحو ــ مّ ـ ا يؤدي إىل ـ

ــ إضعاف وظائ ــ فها الطبيعيـ ــ يَّ عَ ة ، وإذا زادت عن حد مُ ـ ن  ـ

 ف عملها .يتوقّ 

ــات التي أُ  خالللوحظ  إّال أنه يف اآلونة   ْت يَ رِ ْج الدراس

ــم األخرية   ــكر يقوم اجلس ــيـطة فقط ِمَن الس ة بس ، أنَّ كمـي

ا كثر  ــ بتحويلها إىل دهون حتت الظروف الطبيعية ، وأنه كلم

تهالك تهالك الدهون ، وبذلك يقال :   اـس كر كلام قّل اـس الـس

 .نة يف معدالته الطبيعية مْ إنَّ السكر ال يؤدي إىل السُّ 
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 تثبيط املناعة : 

ــكر   ــ مهميعمل الس ــعاف مناعة  ه ا كان نوعـــ عىل إض

 ،يف الدفاع عن اجلـسمكريات البيـضاء  ال  ة قدر  قليل، بتاجلـسم

ــادة التيام  ـــــ جســ ِمْن تكوين األ واحلدّ  ُتَعطِّل عمل   املض

األجـسام الغريبة الوافدة إىل اجلـسم ، فال يـستطيع االـستجابة  

نوبة ، حتى وإْن كانت  بشــكل مناســب للهجامت اخلارجية 

  .زكام 
 

  اضطرابات هضمية :

عرف بتفاعل دث ما يُ َحي الســكر املكرر  يف عملية هضــم

ــ والذي يؤدي إىل ـشلل مؤقت باملعدة مهم، الـسكر    ْت لَّ ا قَ ــ

يف رات مّ ــ ، مع خت م يف اهلض  رٍ ــ ْس ، وهذا يؤدي إىل عُ ه ــ كميت

 ي إىل انتفاخ البطن واإلمساك .دّ ؤَ األمعاء تُ 

 زُ رِ فْ القلوية ، وملعادلته تُ  الـسكر املكرر ـشديدُ  كذلك فإنَّ 

ةً  دة كمـي دى ،   احلمض  نَ كبرية مِ   املـع ك عىل اـمل وتكرار ذـل

 ، والتهابات القولون .القرحة  ث إىل حدو يد يؤلطويل ا 



 

١٥٧

 محوضة عالية يف الدم :

نتيجة  الـسكر املكرر إىل زيادة محوـضة الدم  يؤدي كذلك  

احلاصل، فتتم معادلته عن طريق املعادن ي  ــ لتفاعل احلمضا

ــم الطبيعي ِمَن   ام اليومي ، وخمزون اجلس املوجودة يف الطـع

 الصوديوم ، والبوتاسيوم ، واملاغنيسيوم ، والكالسيوم . 

ًا ، فإنَّ هذا  ــ تمر للسكر يوميــ ي املســ ة التعاطــ ويف حال

ـ املخزون لن يكون كافيًا ، ِممّ  ا يؤدي إىل ـسحب املعادن ِمْن  ــ

 يؤدي، و، خاصـة الكالسـيوم ِمَن األسـنان والعظام خمازهنا 

  . إىل ضعف اجلسم  مع الوقتذلك 
 

 تسوس األسنان وهشاشة العظام : 

ــابة   ــكر دور يف زيادة معدل اإلص ــنان ؛ خْ بنَللس ر األس

افعة املوجودة ــ النالكروية ا ــ رييــ ع نشاط البكتجِّ ــ َش يُ  حيث

ل السكر  لِّ حَ ــ تُ ، فهي   )  Streptococcus(  طبيعيًا داخل الفم

ا  يف الطـعام إىل أـمحاض ـهتُ   املوجود ة امليـن ي طّ غَ التي تُ اجم طبـق

لكن ، محاض هذه األتأثري  عاب بمعادلة ويقوم اللُّ ، األـسنان  
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ـ تَ   عند اســتمرار ا بشــكل دائم ملينطبقة اهنا ومهامجتها لوُّ كَ ـــ

 ر والتسوس . خْ دث النََّحي 

 ن ملنتظم بمعجوا   مي ليوا ثر ذلك بالتنظيف  أيمكن تقليل و 

كريات بأنواعها ؛ حتى  الفلورايد ، غ ببطء للـس وجتنب املـض

 نقي األسنان ِمَن الّتعرض هلا لفرتة طويلة .

 هاضرِّ عَ يُ  األسنان  سحب الكالسيوم ِمنْ   باإلضافة إىل أنَّ 

، و ــوس  َ ِمَن  للتس للرتَّ ــة    ق وجيعلهـاقُّ العظـام  أكثر عرضـ

 لروماتيزم .او لتهاب املفاصلال
 

 

 :  أمراض عقلية واضطرابات مزاجية

ــكر املكرر عىل وظيفة الدماغ  ثِّ ؤَ يُ  ــتهالك الس ر زيادة اس

ة  الطبيعية ، وذلك عن طريق حتطيم البكترييا املفيدة املتعايـش

ري  و الرض)  ب(ة عن ختليص فيتامني  ــ املسؤولو ، اء  األمع يف 

ــــرة يف لتكوين محض اجللوتاميك  اط  ، املتداخل مباـش النـش

ا يؤدي ، ِممّ   همـــاالذهني للدماغ ، فيتناقص خمزون اجلسم من
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ذاكرة   اـل ــعف  التفكري ،  ،  إىل ض اء  درة عىل ونـق دم الـق وـع

 والبالدة والنعس .، والشعور باالكتئاب الرتكيز ، 

 ) Serotonin 5-HT( تونني و ريلسـِّ ا رفع نـسبة  إىل  يديؤكام 

 . واخلمول ا يؤدي إىل اإلحساس بالكسل ـمّ ـ، مِ يف الدماغ 
 

 :  ةعصبيوهتيجات اضطرابات 

كر دائًام عىل احل ثِّرؤَ يُ  بيةتعاطي الـس ية والعـص ،   الة النفـس

مْ ا لبارا ي  ود لّال ا لعـصبي  ا جلهاز ا عمل  عىل  خّص أل ابو  ،  ي يثاو بِ سـِ

، ِهم يف حدوث القلق النفـســـي ، واالهنيار العـصبي  فُيـــسـْ 

ــجر   ــعور بالكآبة والض ــاكل والش .... وغري ذلك ِمَن املش

  .السلوكية والعاطفية 
 

 :  ) Diabetes Mellitus(  داء السكري

خالل فرتة الكهولة ،  ذا املرضد فرصـة اإلصـابة هبادتز

احبة لإلفراط يف تن م املـص ة نتيجة زيادة وزن اجلـس اول خاـص

، ر ، وِقّلة النشاط العضيل املبذول سك نْ الطعام وما حيتويه مِ 
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خاص احلـسّ  ًا يف األـش وـص ابة بهخـص ني لإلـص باب   ؛ اـس ألـس

وراثية أو سواها
)١(

  . 
 

 :  ) Hypoglycemia(  السكر يف الدم انخفاض

ــ حيدث نتيج سكريات الزائدة  تفاعل البنكرياس مع الة  ـ

ض معدل السكر يف فِّ خَ ــ ، ما يُ األنسولني   نَ مِ  ز فائضٍ رْ عرب فَ 

اق ، وعدم القدرة  ــ م عن ذلك الشعور باإلرهــ الدم ، وينج

 ق .زَ ـوالنَّ، عىل الرتكيز ، والقلق ، وتقلبات املزاج 
 

 األمراض الرسطانية :

زيادة خطرة  ْت لَ جِّ ـسُ فقد وعىل غرار األمراض القلبية ،  

ك  تهال ــ فاع معدل اســ رتمع ا  ْت نَــ زامَ ــ يف أمراض الرسطان تَ 

لـسكر بتحويل ا عمليًا عالقة   ْت بُ ثْ نه مل تَ أ ، ومع بيضاأل لـسكر  ا 

         د ؤكــ امل  نَ  أنه مِ إّال ،   ةــ ة إىل خاليا رسطانيــ ا السليمــ الياخل

    السكر ، فيكون ارتفاع نَ ى مبارشة مِ ذّ ـغَ تَ ـهذه األخرية تَ  أنَّ 
  ا

 
ل حولفهناك ،   ١٦٥انظر ص  )١  مرض السكري . رشح ُمَفصَّ
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 . معدل اجللوكوز يف الدم بمثابة رش الوقود عىل النار

كر تزيد خطر كام أنَّ تن اول كميات أكثر مما جيب ِمَن الـس

ه جهدًا أكرب إلنتاج ـــ اإلصابة برسطان البنكرياس ، بَتْحِميل

 ِقّل فيه احلساسية هلذا اهلرمون. األنسولني، يف الوقت الذي تَ 

  باإلضافة إىل عدد ِمَن اآلليات األخرى املحتملة .   
 

 اضطرابات صحية أخرى :

، أو عىل األقل  ك املفرط للـسكر االـستهالب كذلك  بِّ سـَ يُ 

 :  خرى ، ِمْثلالعوارض الصحية األ بعضث م يف حدوهِ ْس يُ 

   ة ـاثل طاقـمـه تُ تاطاقة جزيئ حيث؛ اإلدمان عىل الطعام

   . الكوكايني املخدر

  داع ، وآالم عضلية .الصالشعور باألرق ، و 

 ض اجللدية: كاإلكزيمــا، ا الفطريات وبعض األمر ر ظهو

 باب .وحب الش

 لتهاب الزائدة الدودية .ا 

  . مه  خلل وظيفي يف الكبد ، وَتَشحُّ
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  . متاعب يف البنكرياس ، وظهور احلصاة الصفراوية 

  ّمها ، وظهور احلىص . قصور يف الكلية وتضخ 

   ية املزمنة  أمراض اـس كر  الربو كاحلـس اعد الـس ، حيث يـس

  س .عيق عملية التنفلتي تُ تكون مادة املخاط اعىل 

  قاء (ر زلا باملياه   ف و ملعرا لعني  ا   رتفاع ـضغطاGlaucoma  ،(

  . العمى) ، و Cataractsاملياه البيضاء ( اإلصابة بو

   كاضطرابات الطمث . املشاكل اهلرمونيةبعض ظهور  

 الشيخوخة املبكرة .  
 

كر    فإضـافةُ  ني والتكرير يف صـناعة الـس اليب التحـس أـس

  ةــ ائج سيئ ه ، ويؤدي ذلك إىل نتــ لي إىل اإلفراط يف تناودّ ؤَ ــ تُ 

  .ر يف هناية املطاف عىل كل عضو يف اجلسم ثِّ ؤَ ـتُ 

وليس هناك فارق كبري بني الـسكر األبيض واألـسمر
)١ (

  ،

وإْن كان األسمر أقل رضرًا بدرجة طفيفة ، فهو حيتوي  عىل 

 بقايا معدنية وبعض الفيتامينات .

 
عرة حرارية  ٣٩٦الـسكر األبيض حيتوي عىل   نَ جم مِ ١٠٠كل ف )١ ،  ـس

 السكر البني .  نَ سعرة حرارية مِ  ٣٧٣بمقابل 
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  ،  يــ ا الغذائــ علينا مراجعة نظامنوبعد كل هذا يبدو أنَّ 

، عىل  الـسكر الذي نتناوله يومياً نَ ام الكميات الزائدة مِ ال ـسيّ 

 . نشيطة  صحيةٍ  التوازن هو أهم عنرص حلياةٍ  أنَّ  ال ننسى أنْ 

     متوســطفإنَّ ، منظمة الصــحة العاملية  حســب تقارير  و

،  جم ٦٠-٥٠ما بني    ح وا بالغ يوميًا يرتما حيتاج إليه اإلنـسان ال

ــ إج  نْ فقط مِ   %١٠عن أي ما ال يزيد  ــ مـ     ايل معدل الطاقة ، ـ

 .  ن فيه الرضروما زاد يكو

 جللوكوزيعطينا ا  الكاملة أفضـل مصـدر  ب عترب احلبوتُ و 

  .  حافظ عىل نشاط اإلنسان طويالً تبكمية بطيئة ومتوازنة ، ف

داـئل التحإنَّ  و ةـب ات الطبيعـي ة األفضـــل هي املحلـي  :  لـي

ــل النحل   فةاكه املجفّ و، والف كأنواع الدبس املختلفة ، وعس

    . الطبيعي
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  مرض  

  كري ـ الس 
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ــ نمِ زْ مُ شائعة  هو حالة مرضية   نشأ بسبب عدم قدرة  ، تة  ـ

ــ اجلسم عىل توازن اجللوك ــ وز يف الدم ، إما بسبب خـ لل يف ـ

األنسـولني ، أو خلل  نَ البنكرياس إلفراز الكمية املناسـبة مِ 

ـ يف األنسجة للتفاعل مع األنسولني ال ـ مُ ـ ز ، فال يستطيع رَ فْ ـ

ا يؤدي إىل ِممّ ،  اجلسـم امتصـاص السـكر بالصـورة الطبيعية  

 . يف الدم اه مستوارتفاع  

 

 األنواع :                  

  :د عىل األنسولني مِ تَ عْ النوع األول امل  -١

هو ، فـسكري الـصغار  أو  بـسكري الـشباب أيـضاً  عرفويُ 

 . بني األطفال والفتيان قبل سن الثالثني  عادة ينترش 

ــيب حوايل يُ ،   اعي أو وراثيهو مرض منو   %١٠-٥ص

تلف يف خاليا البنكرياس املـسؤولة   م عنجُ نْيَ و من املرىض ،

عن إفراز األنسولني ، فيؤدي إىل عدم إفرازه ، أو إفراز كمية 

 قليلة غري كافية . 
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افه يظل    نوعوهذا ال نوات عديدة قبل اكتـش ، وَيظهر لـس

ه : م أعراضـ أه نْ مِ و وفة ،فجاءة وبدون وجود أسـباب معر

حـساس إل او،   ل التبو ة كثروالعطش الـشديد ، و  ، جفاف الفم

وارتفاع محوـضة الدم  ،  التوتر  و اإلرهاقالـشعور بواجلوع ، ب

  .ن الدم ) وُ لْ خَ ـ( تَ 
 

 :د عىل األنسولني عتمِ غري امل النوع الثاين  -٢

، ســكري الكبار  أوبســكري الراشــدين  أيضــًا عرف ويُ 

ا ــ ، إنم  نــ األربعيسن فوق   خاصعادة بني األشينتشــر  فهو 

 . العرشينسن قد يصيب كذلك األشخاص حتت 

صيب حوايل يُ ، وهو األكثر انتشارًا بني مرىض السكري 

ــية اخلاليانْ، ويَ  من املرىض  %٩٥-٩٠  جم عن خلل يف أغش

ــولني   ــاص اخللية  ول ما َحي ، فتبدأ بمقاومة األنس دون امتص

دث  وللجلوكوز   د ـحي دم . وـق ــًا  أيبقى يف اـل د إفراز  يضـ عـن

 البنكرياس لكمية غري كافية من األنسولني .
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ذا النوع   ـه دّ ويف  ل بطيءتتـق ـــك ة بش اـل اـحل ظهر  وت  ،  م 

ل األطراف ، وضعف  ـ: تنميها  مـبالتدريج ، وأه  عراضاأل

  النظر ، وجفاف اجللد ، وعدم شفاء االلتهابات رسيعًا .
 

 سكري احلمل :  -٣

 ةاملرحل  يف غالبًا  ،  %٥-٢مل بنسبة  احلوا لسيدات  ا ب  يصي

ــة ِمَن احلمل أو   الثانية بسـبب انخفاض حسـاسـية  ، الثالثــ

ــولني ،   ــم لألنس ويف بعض   ،  الوالدةوخيتفي بمجرد  اجلس

 احلاالت يبقى .

ىل ِمَن  و األالدم خالل املرحلة  يف لـسكر  ا  ى مـستوارتفاع  ف

، ْلقية للجنني ــ هات اخلَ نسبة اإلصابة بالتشوّ   نْ يزيد مِ احلمل 

احلمل بتسـّمماإلصـابة   ص فر ِمناملرحلة الثانية يزيد  يف و
)١(

  

) Pre-Eclampsia    (  ،  ويف املرحلة الثالثة يؤدي إىل ضــخامة

 اجلنني واملوت يف الرحم . 

 
 سوائل .  ال مع احتباٍس يف  هو ارتفاع ضغط الدم أثناء احلمل )١
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ة ليًال  نأحيانًا ث دوقد َحت  كر وبخاـص ؛ وبات هبوط للـس

اد ولفرتات ــ ، وهذا اهلبوط احل له  ني ــ ة استخدام اجلنــ نتيج

 ف نمو اجلنني .طويلة يؤدي إىل ختلّ 
 

 :  الثانويالسكري  -٤

  اجلســم ،ختالالت يفاالمراض وبعض األ  نتيجة ظهري

خلل يف وظائف الكىل ، ووجود  ،  البنكرياس  : أمراضلــ مث

بعض تعاطي نتيجة   أو ،  ةــ الكظري  الغدةوظائف  خلل يف أو 

 التي تتداخل مع تأثري األنسولني . دويةاأل

  

 : األعراض               

 وِمْن أمهها :

ــتمر وكثر  -١ ـــبب    ؛ ل التبو  ة الظـمأ املس اه   وج خربس   ِمن  املـي

جة ماجل  أنـس عوروبالتايل   ،ـس رشب كمية وباجلفاف   الـش

 .يظهران عند أغلب املرىض. ومها السوائل كبرية من
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ــرد ،  -٢ ــة بأعراض الب ــراض شبيه ــمريض أع ــر ال   فيشع

 . بالضعف العام

 أو نقصانه .زيادة وزن اجلسم  -٣

يف   تلفحدوث  ؛ بسببالبرص  وَزَوغانة  ــ ضعف الرؤي  -٤

يـُاملاألوعية الدموية     ويف بعض احلاالت،    للشبكيةة  ـَغذِّ

 .فقدان البرص إىل قد تنتهي

يف  نتيجة الضعف الذي حيدث ،اجلروح    اْلتِـــئامبطء يف   -٥

 ق الدم .قوة تدفّ 

ــابات متكررةظهور   -٦  ــة   إص  ،  يةاجللد اإللتهاباتخاص

فرزه اجلسـم بشـكل كمية العرق الذي يُ   نْ مِ ل  لِّ قَ يُ حيث 

 . إصابته ُل هُ ْس تَ و اً جافيف الغالب اجللد يكون ف،  طبيعي

لدى    األكثر انتـشاراً  واملثانةاملهبل إـصابات عترب ا تُ ـــ كم 

 .املصابات بالسكري السيدات 

يف اليد   حدوث تنميلٍ  ِممّـــا يؤدي إىل،   إصابة األعصاب  -٧

 فيهمـا .حمرقة  بآالميشعر املريض قد و ، والقدم
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،  واجليوب الـصديدية   القرحوظهور  ،  اللثة  متورّ و  امحرارُ   -٨

 . فقد املريض بعض أسنانهة ذلك قد يَ ونتيج

 . قصور يف وظيفة الكىل -٩

 

 :  عوامل اخلطورةو األسباب               

  وف غري معر  ي الـسكرداء ـصابة باإلـسبب   أنَّ   نْ بالرغم مِ 

      ،   ةـينيـاجلامل  هناك بعض العو  أنَّ ، إّال   دًا حتى اآلنـحديـت

إمكانية   ر تأثريًا كبريًا عىلثِّ ؤَ ــ التي تُ ،   ةــ رضياملة ، أو ــ بيئيالأو 

  : منهاو، اإلصابة 

 التاريخ املريض للعائلة ( الوراثة ) : -١

راد  ــ حد أفرض إذا كان أــ ة باملــ فع فرصة اإلصابــ ترتف

 . أحد الوالدينك،  اً مصاب الدرجة األوىل نَ األرسة مِ 

 نة ) :مْ وزن اجلسم ( السُّ زيادة  -٢

ة يف النوع  خاـصّ ابة  يف اإلصـ   ة مل املؤثرا هو أحد أهم العو

ــجة الدهنية يف  حيث، رض امل  نَ الثاين مِ      كلام تراكمت األنس
  ا
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 .كلام كانت مقاومة اخلاليا لألنسولني أكرب ،  اجلسم

 : قلة النشاط -٣

ّث فـ  ــامين ـحي ــاط اجلس ا  اخل  النشـ أن تكون أكثر    عىلالـي

نشاط الدورة الدموية    نْ ن مِ سِّ ، وُحي  حـساـسية جتاه األنـسولني 

تكوين العضـالت التي متتص   عىلسـاعد يكام ، ق الدم  وتدفّ 

 . الدم ِمنَ اجللوكوز الزائد 

 : السنالتقدم يف  -٤

كلام زاد  رضامل  نَ صــابة بالنوع الثاين مِ تزداد خطورة اإل

 . عاماً  ٤٥ الـ ، خاصة بعد سن عمر الشخص

 : االعتالل اجلسدي -٥

ـضادة  ملإفراز بعض اهلرمونات ا ز اجلـسم عىلفِّ حَ ـــ يُ  هوف

ر بشـكل جيب مراقبة مسـتوى السـك  الذ؛   لعمل األنسـولني 

 . منتظم أثناء فرتات التعب

 :عدم التوازن اهلرموين  -٦

  ا                  هرموناهلرمونات األنثوية ، فمثًال    بالتحديدو



 

١٧٤

كثر حـساـسية أ م عل خاليا اجلسـ جي  )  Estrogen(  جني و ـسرتإل ا

ــن أنَّ    نــ وليــ ألنسل ــي حي ون             رــ تــ روجســ ون البــ هرم، ف

) Progestrone   (أكثر مقاومة لألنسولني   هاجيعل . 

الدورة   خاللمـستوى هذه اهلرمونات  يف ب  لُّ قَ تَ وحيدث  

الســيدات    الحظ، فتُ   قبل انقطاع الدورة هنائياً ، أو    الشــهرية

 . أخرىإىل سيدة  نْ خيتلف مِ ، قد مستوى السكر  يف  اً ّري تغ

  :احلالة النفسية كالقلق والتوتر  -٧

عتربان  لكن ال يُ ،  بة  صاإل ض ااأعر  ر ظهو  يف   ن الجِّ عَ فهام يُ 

 األسباب املبارشة .  نَ مِ 

ل أخرى    -٨ اك عواـم اس ، : كـ مؤثرة  وهـن اب البنكرـي التـه

 . األدويةأنواع بعض تعاطي  و

 

 :  الفحص والتشخيص                   

،  شـخص آلخر  نْ مسـتوى السـكر يف الدم خيتلف مِ  نَّ إ

قياس الســكر بعد :  ، فمثالً   هناك عالمات أســاســية  أنَّ إّال 



 

١٧٥

،  ) لرت ميلي١٠٠م/جلم١٢٠ - ٨٠(بني  الباً غ  ن الصــيام يكو ة فرت

 . بعد األكل ) ملجم  ١٨٠ ( نْ وأقل مِ 

ــكر أكف يف حالة )  ملجم  ١٢٦(   نْ ر مِ ثإذا كان قياس الس

بعض الطعام    تناوليف حالة  ) ملجم    ٢٠٠ (  نْ مِ  وأ،   الصـيام

  . يالسكربلإلصابة  ذلك عالمةً فقد يكون ،  قبل االختبار

ب عمل فحص دوري ــ جي   يود السكرــ ة وجــ ويف حال

ادًا عىل معدل ارتفاع ـــ اعتم ؛  احلالة ومتابعتها للـسيطرة عىل

  . السكر يف الدم

كر بعد فرتة صـيام  ل دائًام قياسضـَّ فَ يُ و اعات   ٨  الـس ـس

ه بعد ــ درجات يكون يف أعىل السكر  ، فإنَّ معدل  لــ األق عىل

ة  ــ ه بعد فرتة الصيام الطبيعي ــ درجات أقّل يف و ،األكل مبارشة  

 .  الليلأثناء 

  ل السكريتم عمل اختبار حتمّ بالنسبة للمرأة احلامل ، فو

  تركيز ُمَعنيَّ ِمنب رشب  يتطلّ   هذاو  ،لقياس مستواه يف الدم  

يتم  ف .عىل األقل    ـساعات  ٨بعد فرتة ـصيام حملول اجللوكوز 



 

١٧٦

ثم كل ، قياس مسـتوى السـكر يف الدم قبل تناول السـوائل 

ــاعة بـعد تناوهل ــاعات ٣وملدة   اس إذا حدث ارتفاع يف ف ،  س

تكون الســيدة  ف، ع  االرتفاع املتوقّ   نَ مســتوى الســكر أكثر مِ 

 .بالسكري  مصابة

 

 : املضاعفات               

كها املريض رِ دْ ض التي قد ال يُ ا األمر  نَ مِ   يالـسكرعترب يُ  

 فعًا لفرتات طويلةمسـتوى السـكر مرت يبقإذا  و،  يف بدايتها

ساسية  أل عضاء األ كثري من ا  يف   ة رير كبارضأ   ث ىل حدوإ ي  ديؤف

 . املدىطويلة أو  قصرية والتي قد تكون، يف اجلسم 

 : املضاعفات قصرية املدى -أوالً 

 ، وأمهها : ب رعاية طبية فوريةتتطلّ وهي التي 

 :  انخفاض مستوى السكر يف الدم -١

ــكر إىل يف هذه احلالة ينخفض ــتوى الس  مملج٥٠( مس

، ب العرق  بُّ َص تَ :   ةــ ليوّ عراض األَ األن تتضمّ و) ، ُعرش لرت/



 

١٧٧

ــ الرعشو ــ تسو،   ةـ ــ قلة التو،  ارع نبضات القلبـ ــ ركيـ ز ، ـ

والغثيان ، ، الدوار  والـشعور باجلوع الـشديد ، و،  الـضعفو

 وترصفات غريبة غري مألوفة . ، العصبية و

يشعر   )ر لرتـم/ُعشملج  ٤٠(  لسكر إىلاانخفاض   وعند

غري ات ـالكلممنه رج وخت ، اك ـاالرتبو اســ مريض بالنعــ ال

 . مفهومة

أعراض أكثر   رظهالشـديد تنخفاض االوعند اسـتمرار  

ــنّكال :خطورة  ــبية ، وفقدان  الجات  تش لوعي املعروف اعص

 . اء السكرـبإغم

 اولــ تنلفور ا هذه األعراض جيب عىل  فعند ظهور أحد

الســكر املذاب    نَ أو أخذ ملعقتني كبريتني مِ  ،  احللوى بعض

 اء .ـبامل

 :يف الدم  اع نسبة السكرارتف -٢

ــكر إىليف   ــتوى الس  ملجم  ٦٠٠( هذه احلالة يرتفع مس

: زيادة   ةــ ليوّ األَ عراض  األن تتضمّ و،   ثرــ أو أك)    ُعرش لرت/



 

١٧٨

عور بالظمأ نّو،  عامالضـعف وال،   لزيادة التبوّ و،   الـش ج تـش

 . غيبوبةوأحيانًا ، اضطرابات عنيفة  حدوثو،  القدم

 :  ( ختلون الدم ) الدم محوضة ارتفاع -٣

م عىل ــ ن ، فيعمل اجلســ وليــ األنس  ودــ بسبب عدم وج

نتج عنها أمحاض ويَ تكسـري الدهون للحصـول عىل الطاقة ، 

 .  الكيتوناتى بمّ َس تُ و ترتاكم يف الدمسامة 

قدان الـشهية ، ونقـصان فعور بالشـ أهم أعراـضها :  نْ ومِ 

ى ، واحلمّ الضـعف الشـديد ، و، والقيء ، الغثيان الوزن ، و

ي  ــ ديد فــ الش والعرق املستمر ، واجلفاف ، ي املعدةــ وآالم ف

ة ــ رائح مع انبعاثس  ــ تنفاجللد والفم ، ورسعة يف معدل ال

 األسيتون ) . رائحة (الفاكهة 

  ديف البول عن ون  ــ الكيتحامض    توىــ مسفحص   يجبف

  . ) م / عرش لرت ملج ٢٤٠ ( ارتفاع السكر ألكثر من
 

 : املضاعفات طويلة املدى - ثانياً 

        رةــ وقد تكون خطي، ت  ــ أ مع مرور الوقــ هي التي تنشو
  ا



 

١٧٩

 ، وأمهها : جدًا إذا مل يتم السيطرة عليها يف بداية ظهورها

 :  إصابة األعصاب -١

ر بجدار األوعية  السكه ارتفاع ـببِّ َس نتيجة الرضر الذي يُ 

 . ألعصابل يةذِّ غَ ـاملُ الدموية 

ــ ف  صابةاإلدث َحت  غالباً و ل      باألرج ســـيي العصب احلـ

األمل الشديد  أحيانًا  و،   بالتنميل اً ب ـشعوربِّ سـَ يُ  اِممّ ،   عو الذراأ

إذا و . بشكل تدرجيي ينترش ثم يف مقدمة األصابع بدأ الذي ي

ــاس يف هذه ان فقدا ؤدي إىليقد ف،   ذلكمل يتم عالج  إلحس

يف   لتهابات ، والغرغرينة  االحات وتقرّ ظهور الو،    األطراف

 أخطر احلاالت .

ابة وقد حتدث  اب املتّ لإـص مألعـص لة باهلـض يؤدي  ، ف  ـص

 واإلسهال أو اإلمساك . الغثيان والَقْيء ،حدوث  إىل

ــاعد   كام أنه قد ــاب التي تس عىل حيدث خلل يف األعص

ــاب لدى الرجال   ــني  ،حدوث االنتص ــة فوق اخلمس  خاص

 الضعف اجلنيس . نَ مِ  ا يؤدي إىل حالةٍ العمر ، ِممّ  نَ مِ 



 

١٨٠

 :  إصابة الكىل -٢

فية الدم  األوعية الدموية   حيث تتأثر ؤولة عن تـص ، املـس

  نْ مِ    قبل بداية الشعور بأيٍّ   الكىليف وظيفة قصور    إىليؤدي  ف

 . الفشل الكلوي ، ويف النهايةي أعراض السكر

 :  صيب العنيلتي تُ األرضار ا -٣

تؤدي إىل   رةــ اكل خطيــ مشيف بعض األحيان قد حتدث 

اه ــ باملية ــ ويكون املريض أكثر عرضة لإلصاب، فقدان البرص  

 .، أو املياه البيضاء  الزرقاء

 :  الدمويةأمراض القلب واألوعية  -٤

ـ ارتك ـ أمراض الرشاي، و  فاع ضغط الدمـ ـ ني التاجيـ ،   ةـ

ــدريةالذبو ــكتة الدماغيةو،   حة الص ، ..... وغري ذلك    الس

بة  ع  ارتفا  نتيجة   ض فْ وَخ  ،  يف الدم)  TG(  ن الثالثيةالدهونـس

ــبة   ــرتول اجليدنس محاية  الذي يعمل عىل ) HDL ( الكوليس

 .رتفاع الكوليسرتول او مراض القلباجلسم من أ



 

١٨١

 :  اإلصابات -٥

، ف جهاز املناعة  اـضعإ مل ارتفاع الـسكر يف الدم عىليع

 الفريوسات نَ بالعديد مِ   ةــ صاباإلفرص   نْ يزيد مِ ايل  ــ بالتو

 . وامليكروبات املتنوعة 

،  الرئةو،  : الفمض لإلصابةتتعرّ أهم املناطق التي   نْ ومِ 

 . واألعضاء التناسلية، املثانة و،  الكىلو،  القدمو،  اجللدو

 

 العالج :               

ــيطرة عىل هوعالج  ال نَ اهلدف مِ  ــكر يف  الس ارتـفاع الس

 .املذكورة ب معظم املضاعفات جتنّ، والدم 

السكري ، لكن   رضعالج قاطع مل  ال يوجد  وحتى اآلن

ين ارــ القيام بالتمو  النظام الغذائي اجليد نَّ : إ نقول  يمكن أنْ 

  مستوىي إىل التحكم يف دّ ؤَ يُ ، مع العالج الدوائي    ةيالرياض

، ، ويـساعد عىل اـستمرار احلياة بشكل صحيح وسليمالـسكر

  . وهذا هو مفتاح العالج



 

١٨٢

 :  توازنامل  صحيالغذاء ال -١

  ويكون عن طريق :

 خاصـة عند    ،ظم ن غذائي منتــــ ى روتيــــ املحافظة عل

خاص تخدمون األ األـش ــ نسـ الذين يـس ، ج ولني كعالــ

 فيتناولون وجبات صغرية ومتعددة خالل اليوم .

  ِعة منها .بَّ َش وخاصة املُ ، الدهون يف الطعام  نَ التقليل م 

 ــ البسيط جتنب السكريات ــ ة واملوجـ ، ودة يف احللويات ـ

واستبداهلا بالعسل
)١(

، أو بدائل السكر املعروفة 
)٢(

 .  

 
ل ف )١ اب عن  تلف  خيالعـس كر العادي يف تأثريمها الغريزي للمـص الـس

ــعادل بتحيتوي عىل مواد تُ  حيث ،بالسكري  ــأثيـ رها األنسولني ، ـ

ــ، كم  اجللوكوز يف بول املصابني  زنقص إفرا ويُ  له فائدة كربى  ا أنَّ ـ

 بات أحيانًا . ُس   نْ رافقه مِ كمداواة داعمة حلموضة الدم وما يُ 

   !كل داء  نْ يف العسل شفاء مِ   عَ دَ وْ ي أَ اهللا الذ فسبحان

وتؤدي إىل ارتفاع  ، املعدة   نَ تص ببطء مِ الســوربيتول ، فهي متُ ِمْثل  )٢

 .  ل جلوكوز الدمبسيط يف معد



 

١٨٣

ال صلة بني   عىل أنْ   دـكِّ ؤَ ـتُ ة اليوم  ـالنرشات احلديث  لكنَّ 

يف غياب العوامل  اســتهالك الســكر وبني اإلصــابة باملرض  

ــطة مِ ، فيُ املؤثِّرة   ــمح هلم بتناول كميات متوس ــكر   نَ س الس

حي متوازن ، عىل أنْ  من غذاء ـص يتم تناوهلا أثناء الطعام   ـض

د عن   دل ال يزـي ل يف   نْ مِ   %١٠وبمـع ة ، وأـق اـق الـط إمجـايل 

 نة .مْ حاالت زيادة السُّ 

  ِوالفواكه األلياف واحلبوب واخلرضاوات  نَ اإلكثار م. 

 . رشب السوائل واإللكرتوليت لتصحيح عدم التوازن  

  ــ بعض الفيتامينتناول كفيتامني ب : الرضـوريــــة ات  ــ

 .  والبيوتني ،  ، وج ، وهـ ١٢، وب ٦املركب ، وب

،  كاخلارـصني، واملانجنيز، واملاغنيـسيوم   :وبعض املعادن

  . والكروم ، والبوتاسيوم

 نتظمة : امل رياضة ال -٢

، كام أهنا إلنتاج الطاقة  الدم    نَ ستهلك اجللوكوز مِ تَ   فهي

ا ـية اخلالي حساسنْ زيد مِ وتَ ، ة  ــ فظ عىل األوعية الدمويحاــ تُ 



 

١٨٤

بعمل ون ــ حَص نْكري يُ ــ مرىض الس لذا فإنَّ ؛ ن  ــ وليــ ألنسل

  دقيقة . ٣٠-٢٠ملدة متوسط يوميًا  بشكلٍ الرياضة 

ــ اخلالرياضات  أهم  نْ ومِ  ــ فيفـ ة التي تعمل عىل خفض ـ

، والسباحة   ، واجلري ،ي ـــ املش: يف الدم    كرـــ مستوى الس

 . األعامل املنزلية املختلفة ، باإلضافة إىلوركوب الدراجات 

 :  دوائيال عالجال -٣

 

 

  

نــ وليــ األنسقن ــ حق ــ عن طري  يكون
)١(

              أو األقراص،   
  ا

 
  .خاخ لالستنشاق عرب الفم  وحديثًا اْبُتـكَِر يف صورة ب )١

ــولني   ا انتشـــارًا األنس ــولني ، أكثرـه اك ـعدة أنواع من األنس وهـن

ــي املركـّ  ذي  ،  ب  البرش ًا لواـل ــريه معملـي ًا يتم حتض ابـق يكون متـط

جته ، ومع ذلك فهو  ان وأنـس م اإلنـس كل كبري مع جـس كيميائيًا بـش

 . يقوم بوظيفة األنسولني الطبيعي ال



 

١٨٥

 . رة الطبيبحسب استشاضة للسكر فِّ خَ املُ 

اب طبيعية  و اعدتُ هناك أعـش كر    م معدليتنظعىل   ـس الـس

ــوكي  و: بذور احللبة ،  منهايف الدم ،  ــبار أو التني الش ، الص

ــ أوراق العنبيو ــ والكرز األسة ،  ـ ــ ود ، والعنـ ــ ب البـ ري ، ـ

ن ــ واجلينـس ، الثوم ، وخالصـة البصـل  واألرقطيون ،  غ ، وــ

والقمح غري املقشـور
)١(

إضـافة ربع ملعقة بالقرفة  وكذلك ،    

 صغرية مع كل وجبة .

اج املريض لو د حيـت ة ـق دـم االت املتـق اول  يف بعض اـحل تـن

ـ جرع ـ األسربين يومي نَ ة مِ ـ ـ سيُ ، والذي  اً ـ خفض  اعد عىلـ

 . %٦٠قلبية بنسبة ال اتزماألمعدل إمكانية اإلصابة ب

 : بنكرياس زرع ال -٤

ديدة ، يف حالة حدوثلجأ إليه األطباء يَ   مضـاعفات ـش

  نْ وع مِ ــ بأي ن  كرــ توى السبمسكم  ــ التحدرة عىل ــ القوعدم  

 
ي تات الــامينــالفيت نَ موعة مِ ة أيضًا عىل جمــالخة أو النّتوي الردّ حت )١

 .)  ب( فيتامني  ك : خماطر مرض السكري نْ ل مِ يد يف التقليفِ تُ 



 

١٨٦

العمليات ليس    نَ نجاح هذه األنواع مِ    أنَّ إّال ،     العالجواع  أن

  بنكرياسسم برفض الاجلقد يقوم ، فـــر  مضمونًا بشكل كبي

 أنَّ  يــ وذلك يعن،  هــ تزراع  نْ د بعد أيام أو سنوات مِ ــ اجلدي

مناعة طوال لل  طةبِّ ــ ثَ ــ مُ ــ ال عقاقريالتناول  لحتاج يس  املريض

  . وهذه العقاقري هلا أعراض جانبية خطرية جداً  ،ه عمر

  . العناية الشخصية للمريض -٥

 : وتشمل  

   افة إىل القياس ـسنوي ـشامل ، باإلضـ القيام بعمل فحص

 ضغط الدم .مراقبة الدوري ملستوى السكر ، و

  ًنويا ية أعراض عن إمكانية ظهور مياه أل فحص العني ـس

 .شبكية الدث يف ة أرضار قد َحت ـّأو أي ،  اءبيضاء أو زرق

 ــ زي ــ ارة طبيب األسـ ــًا  نان دوريـ   لثـــةألن أمراض ال  ؛ـ

 . وإصابات الفم تنترش بشكل رسيع

 ــ أخذ التطعيم كل دوري ،   ات الالزمةــ ن  يكو حيثبـش

 .غريه  نْ لإلصابة بالفريوسات أكثر مِ  اً ضرّ عَ مُ 
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 يوميًا بامء   هاغـسلب، وذلك   ب إـصابتهاوجتنّ العناية بالقدم

 ،واسـتخدام الكريامت املرطبة  ، ، وتنشـيفها جيدًا   دافئ

ــنوعة  ، ارتداء اجلوارب الناعمة  و واألحذية املرحية املص

 اجللد اخلفيف .  نَ مِ 

 والتفكري بـشكل هادئ  ،   الـضغوط العـصبية الـسيطرة عىل

 . يف املشاكل اليومية

 

كري  ف تهان به مرض ال يُ الـس يطرة  ، ـس ولكن يمكن الـس

ــحي ــكل طبيعي وص باع تّ ا، وذلك ب عليه ومتابعة احلياة بش

 . اإلرشادات السابقة بدقة

 ، املوضوعًال حول ّص فَ ــ رحًا مُ ــ عًا وشــ أراد توّس   نْ ــ ومَ 

 ة .فلريجع إىل الكتب الطبية املختّص 

 هم إّنا نسألك العفو والعافية .الل
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  ة ـ خامت ـ ال 
 ) ن اخلامتةْس رزقنا اهللا تعاىل ُح ( 

 

املسلم هذه احلقائق العلمية    أضع بني يدي  أنْ   ُت دلقد أر

 ريٌ ــ دة ، وبيان احلكم الرشعي الذي ينتظره كثــ أجل الفائ  نْ مِ 

تنكـشف له مجيع   ه الرـسالةيّطلع عىل هذ  نْ مَ فاملـسلمني ،   نَ مِ 

 بتصنيع السكر . رُّ مُ ـاملراحل التي تَ  تتوّضح لهاملالبسات ، و

ــ نمْ لِ عَ   احلقائق  هذه  نْ ومِ  ـصلة   مادة الـسكر التي ال   ا أنَّ ــ

ــ الذي هو ذبائح ماكينات كهربائي –الفحم احليواين  با هل  –ة ـ

وهي مذاهب أهل   ة ،ــ عىل املذاهب األربع الٌل ــ ح رةٌ ــ طاه

 اعة .ـالسنة واجلم

 ْت تغّري  وإنْ ة النجاس  نَّ أ احلكم عند الـسادة الـشافعية   نَّ إو 

التي    مكهذه العظا، إىل مادة أخرى  ها، وانقلبْت ــ ها وحالُ عينُ

 ْت َج زِ س ما مُ جِّ نَ، فهي نجسة وتُ وتغّري حاهلا اً ــ فحم ْت عَ نُِّص 
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سـواء كانت الكمية صـغرية أو كبرية ،   الطاهرات ،  نَ معه مِ 

  .األحوال  نَ مِ  بعد ذلك بحالٍ  رُ هُ طْ  تَ وال

ــ د املذهب والذي يُ مَ تَ عْ وهذا هو مُ  فتى به ، وعبارات ـــ

، يستطيع   رين كثريةخِّ أَ تَ ــ مني واملُ دِّ قَ تَ ــ املُ   نَ اء الشافعية مِ ــ علم

 هذا املوضوع . ِرصَ بْ ـتَ ْس يَ  يريد أنْ  نْ رجع إليها مَ يَ  أنْ 

ـ ملْ عِ  ـ حرق النجاسة بالن األحناف يقولون : إنَّ   ًا أنَّ ـ ار ـ

عىل هذا الفحم  عَ ِض وُ   وإنْ   السكر  ا ، واملعنى أنَّ ــ هل  رٌ ــ هِّ ــ طَ مُ 

 حيث تغّريت عني النجاسة .، فهو طاهر  احليواين

ا حتّله ها ِممّ وجلدَ عندهم ة  ـحلم امليت وزيادة عىل ذلك فإنَّ 

ان ، بخالف نحو العظم ، والظفر، واملنقاراحلياة فهام ن ، جـس

ف ، والشعر ، فإهنا ــ لْ ــ ن ، والظِّ رْ ــ واملخلب ، واحلافر ، والقَ 

 ها احلياة .طاهرة ال حتلّ 

رماد النجاسة طاهر، وهذا  ة يقولون: إنَّ ـالكيـمـال وإنَّ 

 هو املشهور عندهم .

          ة حيثــ ة مجيع أجزاء امليتــ بنجاسة يقولون ــ احلنابل وإنَّ 
  ل
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ــ حتّلها احلي عر ، والوبر ، والريش ، اة ، إّال ــ وف ، والـش  الـص

 ة حيث ال حتّلها احلياة .ـامليت نَ مِ  فإهنا طاهرةٌ 

ة القوو    وإن انقلبْت ة  بيورو عظام الذبائح األ  أنَّ   ل خالـص

، بلة ة واحلناــ ة عند الشافعيــ فهي نجسي  ــ ى فحم حيوانــ إل

 ة واألحناف .ـوطاهرة عند املالكي

النور أمام أـسئلة    تقد أـضاءهذه   بذلك تكون رـسالتناو

ــكر اليوم ،  كْ الكثريين عن ُح  ــفـ وم الس احلقيـقة التي    تكش

د ا اجلمييرـي التي    ، وهي أنَّ ع  ـه ادة  ــكر  تُ اـمل ــع عىل س وض

ــ يف زماننوضع عليها  أو يُ القصب والبنجر   ــ ا هذا وأيامنـ ،    ا ـ

ــانع العامل  قد  تغّريت إىل مادة نباتية أو كيميائية يف غالب مص

منا ذكرها ، فيسـتطيع املسـلم أن يتناول مادة السـكر  التي قدّ 

 بدون حرج . طاهرةً 

لت زا  ال   مللعاا  ل ود   بعض  يف لقديمة  ا ملصانع ا بعض   نَّ أ ًام  لْ عِ       

ــتع  حـيث عملـيات التكرير عـندهم    ،ين الفحم احليواـمل  تس

 .ة اقتصادياً أَ يّ هَ ت حمدودة ، واستعداداهتم للتغيري غري مُ الز  ال 
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ــ فم لم بعد أنْ ــ واب إّال   َف رَ عَ  ا عىل املـس يعرف   أنْ الـص

كر الذي يتناوله ، وأنْ    نْ مِ   يكون حيرص عىل أنْ  مصـدر الـس

 هذه البالد واملصانع املذكورة آنفًا .

لوجهه تعاىل ،  ةً خالصـ  ه ا هذرـسالتنكون  ت أـسأل أنْ  واهللاَ

 ألقى السمع وهو شهيد . وكان له قلب أ نْ مَ  ةً عنِ قْ ومُ  ةً وكافي

اىل  واهللا   اهللا التوفيق ، وهو َح تـع ــْ أعلم ، وـب ا ، نِ بُ س   مَ عْ ـن

 النصري .   مَ عْ املوىل ونِ 

وعىل آله   ي،ألما م عىل ـسيدنا حممد النبي  لّ  اهللا وـسَ ـصّىل و 

درهبم إىل يوم   َك لَ ســَ  نْ ، ومَ ني  ، وأصــحابه التابع  الطاهرين

 الدين .

د تمّ لو اىل ومَ   ـق د اهللا تـع اب بحـم ه ، بنـِّ الكـت ط خه وكرـم

ري الذنوب   ربه وهو يرجو ثوابه ولطفه ،   نْ ر مِ فِ غْ تَ ـسْ واملُ ، أـس

، بتاريخ    )حممد عيد يعقوب احلـسيني(خادم العلم الـرشيف 

 م .٣١/٥/٢٠٠٧هـ ، املوافق ١٤٢٨ /مجادى األوىل/١٤

   .ق للصواب فِّ وَ املُ واحلمد هللا رب العاملني 
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  يات الـمـحـتـو   س ر فهـ 
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