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  Citric acid cycleتوضٌح حول 

Key enzyme                                     Succinate dehydrogenase  

Oxidation stage  
NAD+                NADH                                                                                                                                 

Isocitric acid  α-Ketoglautric acid 

                                   CO2  (Isocitrate dehydrogenase ) 

 

                                               NAD+            NADH                                             GDP         GTP                 

α-Ketoglautric acid              Succinyl COA  Succinic acid  

 (  α-Ketoglutarate  dehydrogenase)     CO2 ( Succinyl COA Synthetase) 

 

                                               FAD           FADH2 

Succinic acid           Fumaric acid 

 

                                    Succinate dehydrogenase 
                                NAD+           NADH2 

Malic acid   Oxaloacetaic acid 

                        ( Malate dehydrogenase )   

Decarboxylase  stage 

Isocitric acid  α-Ketoglautric acid 

 

                                           CO2       ( Isocitrate dehydrogenase ) 

α-Ketoglautric acid                             Succinyl COA 

                                                                CO2 (α-Ketoglutarate  dehydrogenase ) 

Main product  Citric acid 
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 Krebs cycleفوابد 

 . اعطاء كمٌة من الطاقة  نتٌجة ألكسدة المواد الكربوهٌدرتٌة1

 . تحلل االحماض والمواد العضوٌة االخرى 2

 . انتاج االحماض والمواد العضوٌة  3

  . تعد االساس لبناء بعض االحماض االمٌنٌة4

 

    Glyoxylate cycleدورح الكاليكوكسيليذ 

 المجهرٌة  التً تمتلك انزٌمٌن ال ءحٌث ٌحدث قطع فً الدورة وتقوم بها االحٌا   Krebsتختلف عن دورة 
،   Malate synthase  وأنزٌم  Isocitrate lyaseٌوجدان فً غٌرها من االحٌاء  االخرى وهما  انزٌم 

الوسطٌة فً  المركباتتختزل عدد من  وفابدة  هذه الدورة  انها تتجنب انتاج مواد وسطٌة  غٌر مفٌدة  حٌث انه
 .  Oxalosuccinateو   α-Ketoglutarateدورة كرٌبس  مثل 

 
 
 

(6C)                                    (2C  )               Malate synthase        ( 4C )       
 

Glyoxylic acid                         Isocitrate                Malic acid                         
 

Acetyl –COA                                      Isocitrate lyase                                   
(2C)                                                    

 
 

Succinic acid ( 4 C) 

  

 

     Krebsٌكمل دورة                                                     

 

    Bread Fermentationرخمز الخجز 

, وأسس هذه الصناعه قدٌماً التختلف عن صناعه هذه االٌام , آال انها  هذه الصناعة  قبل أالف السنٌن عرفت 
م بها الخمابر كانت تعرف كتخمر عادي دون معرفة السبب فٌها الى ان جاء باستور ووجد ان عملٌة التخمر تقو

 د على دور االحٌاء المجهرٌه فً التخمر.كهو اول من اوٌعد باستور
 

( وتقوم بها العدٌد من االحٌاء المجهرٌة  Leavening)تسمى  CO2ابسط تعرٌف لتخمر الخبز هو انتاج غاز 

 مثل :
1.Saccharomyees cerevisiae 

TCA 
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2.Wild yeast 
3. Lactic acid bacteria (Heterolactics) 

 4.Colifrom & clostridium 

 
الى العجٌن بدون وضع الخمٌرة ولكن الخبز الناتج ٌفتقد  CO2وٌمكن ان ٌحدث هذا التخمر كٌمٌابٌاً باضافه 

 النكهة المخمرة.
%( نشأ.واهم بروتٌنات طحٌن الحنطة هً 73%( دهون , )1%( بروتٌن , )11*ٌحوي طحٌن الحنطة بحدود )

Gliadin ,  Gluten  ًعند العجن تتحد مع الماء لتكون مركبات مطاطٌة تسمى التElastic gluten 

complex 

 تقوم الخمٌرة الخبز اضافتها للعجٌن بما ٌلً: 
1 .Leavening process  عملٌة انتاجCO2 

2. Dough maturing   عملٌه انضاج العجٌن 

3 .Flavor development عملٌه تكوٌن الرابحة والطعم 

Leavening 2انتاج  عملٌهCO 
ٌتم خلط مع الماء وتضاف الخمٌرة التً تقوم بتخمٌر العجٌن وتغٌٌر قوامه وتضاف بعض االنزٌمات ومواد 
محسنة ومواد مشجعة لنمو الخمٌرة مثل السكر والحلٌب , ومن اهم االنزٌمات المضافة هً االمٌلٌزات 

Amylases قت الالزم للتخمر هو ثالث ساعات , حٌث المساعدة الخمٌرة على تحلٌل النشا بالكامل . معدل الو

ٌنتج غاز قلٌل فً الساعة االولى وتزداد كمٌته فً الساعة الثانٌة وتقل فً الساعة الثالثة بسبب انتاج مواد 
 حامضٌة . 

واالحتفاظ بالغاز وبالتالً انضاج  CO2كلما كان الكلوتٌن ذو نوعٌه جٌدة ومطاط كلما كانت قابلٌته على حصر 

فضل . اما الحنطة السٌالة فٌكون الكلوتٌن فٌها ضعٌف ولذا ال تستخدم للخبز وإنما االنتاج الشعرٌة العجٌن أ
 والمعكرونة ...

 : Dough maturingعملٌة انضاج العجٌن  

وكحول ٌنتفخ العجٌن وعند الخبز ٌتطاٌر الكحول والغاز  CO2بعد تخمر السكر الموجود فً الطحٌن وتكوٌن 

 . ان الكحول المتكون فً العجٌن ٌحافظ على الشد السطحً له وكذلك فان بعض ال Holesت لٌترك محله فراغا
CO2  ًٌذوب فً الماء مكون حامض الكربونٌك  مما ٌؤدي الى خفض االس الهٌدروجٌنpH  وعند اضافة المواد

 المحسنة )امالح االلمنٌوم ( تنتج االمونٌا التً تعمل على انضاج العجٌن .
المضافة تعتمد على الوقت ودرجة الحرارة . وعندما ٌراد االسراع فً عملٌة التخمٌر تضاف كمٌة  كمٌه الخمٌرة

 Dough process)(م . وٌخمر بمرحلة واحدة 32-28اكبر من الخمٌرة . درجة حرارة تخمر العجٌن عادة )
straight)  او بمرحلتٌنSponge & Dough process جزء المتبقً. بتخمٌر جزء قلٌل منه ثم اضافته لل

 وتحتاج الطرٌقة االولى الخمٌرة اكثر لكنها اسرع والثانٌة تحتاج خمٌرة اقل قوام الخبز احسن ...
 

 : Flavor developmentتكوٌن الرابحة والطعم 

عند حصول التخمر تظهر رابحة مصدرها انتاج مواد عدٌدة مثل االحماض االمٌنٌة  االسترات , الكحوالت , 
 ة ومركبات الكربونٌل التً ٌتحلل قسم منها لٌعطً مواد نكهة مثل:االحماض العضوٌ

-Carbonyl compound : furfural , hydroxyl furfural. 
-Adehyde & ketenes : Acetaldehyde , formaldehyde , Acetone , Diacetyl.  
-Alcohols: N- Propanol , Butandiol , isobutanol. 
-Organic acids: Succinic acid , lactic , acetic , Butyric , Propionic. 
تتحطم المركبات الناتجة ) العضوٌه و الالعضوٌة ( فً الفرن وتعط مركبات طٌارة ذات نكهة وعند التبرٌد 

 تتلف هذه المواد فتختفً الرابحة من المنتوج.
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 :Baker's yeast productionانزبج خميزح الخجز 

ق ُتمنى الخمٌرة تدرٌجٌا وبإحجام صغٌرة الى ان تصل الى حجم اللقاح الكافً كما هو موضح بالشكل المرف
 لحوض الخمٌرة اما بالنسبة للظروف الواجب توفرها لإلنتاج  فتشمل:

 : . اختٌار السالله المطلوبة من الخمٌرة1

ة عجٌن وبقابلٌنفخ ال ًالطحن وبالتال ًاذ ٌجب اختٌار ساللة تتصف بقابلٌتها على تخمر السكر الموجود ف 
كبٌرة اضافة إلمكان  (Biomass)خالٌاها على انتشار فً الماء وعدم التكتل وسرعة نموها لتكوٌن كتلة حٌوٌة 

 حفظ الساللة مدة طوٌلة دون ان تحلل . 

 . اختار الوسط المالبم لتنمٌة ساللة الخمٌرة : 2

دعم بمصدر للفوسفات والنتروجٌن موالس الالم هو العراق ًالوسط الشابع والمتوفر والمناسب لهذا التخمر ف
والكبرٌت وقد تضاف بعض الفٌتامٌنات , و ٌضاف الوسط الى حوض التخمٌر وبحٌث ٌكون تركٌز السكر 

بدال من التخمر وإنتاج   Biomassمنخفضا وذلك لتشجٌع نمو وتكاثر الخمابر بحٌث ٌكون الناتج كتله حٌوٌة 

ل اضافه بشكل وجبات البشكل وجبه واحده وبالتالً لن تتعدى نسبه على ذلك من خال السٌطرة متٌالكحول و

 (%0.1)الكحول الناتج النسبه 
 :.توفر الظروف الجٌده3

( 33-28بحٌث تتراوح درجات الحرارة مابٌن ) cooling coils خمر بمراوح وبوسابل تبرٌد مٌجب ان ٌزود ال 

ساعة على التخمر , تخفض   12 -11لتخمر ولغاٌة مضً خمر جٌدا  اذ ٌهوى جٌدا منذ بدأ اموان تتم تهوٌه ال

 خمر بالموالس وٌجمع المحصول على ان ٌراعى ازاله الشوابب منه.معندها التهوٌة وٌوقف تزوٌد ال
 رة إلنتاجها الكحولٌ* الظروف الالهوابٌة تسمح بتحوٌل االنتاج من انتاج الكتلة الحٌوٌة للخم

 : . جمع  المحصول4

وتم ازاله الماء منها  centrifugalاو بالطرد المركزي  Precipitateجمع الخالٌا اما بترسبها ٌبرد المخمر وت

 compressedاو بتسربها حسب الطرٌقة المراد حفظها بها فٌما بعد , اذ ممكن حفظها بشكل خمٌرة مضغوطة 
yeast  بتعببتها مباشرة بعد ازاله الماء منها وحفظها مبردةrefrigerate  ولكونها طرٌة تكون اكثر فعالٌة وكما

وحفظها بدرجة حرارة الثالجة  packageبتجفٌفها وتعببتها  Dry packaged yeastان من الممكن ان تكون 

cool storage ( ومن المتوقع ان تتلوث باطاله فتره الخزن . كما من الممكن ان تبسترpasteurized )

( وهً االطول عمرا لكونها اكثر تعقٌما ,وٌفضل عند Food yeastه )وتجفف وتهٌأ وٌطلق حٌنبذ علٌها التسمٌ

تحضٌر الخبز ان تكون الخمٌره المستخدمه من نوع الخمٌره الطرٌة المضغوطة على ان تكون من نوع الخمٌره 
( م قبل مزجها 34( لكون الخمٌره الجافة تحتاج الى اعادة ترطبها فً المساء الدافا )Dry Yeastالجافة )

 طحٌن لتحضر العجٌن وكونها اقل فعالٌه من الخمٌره الطرٌقه بسبب فقدانها بعض من فعالٌتها اثناء التجفٌف.بال
 

 ح:رقذيز كفبءح الخميز

 فحصً : بإجراءالخمٌره  كفاءةٌتم تقدٌر  
 ( viability) الحٌوٌة .2( Activity) .الفعالٌة1

ثم ٌقاس ارتفاع العجٌن بعد وضعه فً الفرن وذلك تقاس الفعالٌة بخلط الطحٌن مع الماء وأضافه الخمٌره 
المنتج او بطرٌقه ابسط بوضع الطحٌن مع    CO2( والذي ٌقٌس كمٌه  pressurometerباستخدام جهاز )

( ومن ثم ٌالحظ ارتفاع العجٌن وتسجل Cylinderالماء والخمٌره لتكوٌن عجٌنه توضع فً اسطوانات مدرجه )

 القراءات بتقدم الوقت 
 الحٌوٌة من خالل حسب اعداد خالٌا الخمٌره باستخدام طرق خاصة. تقاس
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 :Acetic acid productionانزبج حبمض الخليك 

 : Vinegar productionاو انتاج الخل 

(من % 0.5ٌتكون الخل من حامض الخلٌك ونسبته قلٌله من الكحول االٌثانول ) حٌث ٌجب ان ال تزٌد عن 

 التركٌز الكلً...
 

 : Ingredientsوليخ المواد اال

ٌمكن استخدام اي مصدر كربوهٌدراتً إلنتاج الخل مثل الفواكه , التمر , الحبوب , مخلفات الحبوب , السكر  
 وغٌرها ...

 :Nutrientsالمواد المغذيخ 

 -تضاف هذه المواد لتشجٌع او االسراع او زٌادة كمٌة الحامض المنتج وزٌادة تركٌزه  وهً نوعٌن : 
- Macronutrients : . تضاف بكمٌات كبٌرة وال ٌحدث التخمر دونها بصورة جٌدة 
- Micronutrients :  تضاف بكمٌات قلٌلة جدا لتشجٌع عمل االنزٌمات . 

 
ومن االمثلة على هذا المواد المضافة هً فوسفات االمونٌوم التً تعطً مصدر للنتروجٌن والفسفور للخمٌرة او 

 مغنسٌوم , البوتاسٌوم , الحدٌد , والكبرٌت .... خلٌط من العناصر كالكالسٌوم , ال
 

  *المبء :

 ٌجب ان ٌكون ذو نقاوة عالٌة وال ٌحوي معادن ..

 *بكتريا حامض الخليك : 

وهً بكترٌا ٌصعب تنمٌتها ألنها تحتاج لعناصر مغذٌة تشجعها على النمو كما ان منافستها من قبل احٌاء 
عد فتره من الزمن , لذا فهناك شركات متخصصة النتاج البادئ مجهرٌة اخرى سهلة لذلك تفقد خواصها ب

 للمعامل .
. ٌعتبر الجنس االول هو المفضل أال ان Gluconobacter , Acetobacterتضم هذه البكترٌا جنسٌن هما 

  H2  ,CO2  , Fumaric acidبحٌث تكسر حامض الخلٌك الى  (over- Oxidation)عٌبه الوحٌد هو عمل  

 ناعً تم التغلب علٌه بإٌقاف هذه العملٌة .وهو عٌب ص
  

Acetobacter Gluconobacter 

 Under -oxidationاكسدتها ضعٌفة  over -oxidationاكسدتها قوٌة  

 pertrichous - flagellaاالسواط محٌطٌة  Polar flagellaاالسواط قطبٌة 

Grعصوٌة سالبة لصبغة غرام 
-
 rod  عصوٌة سالبة لصبغة غرامGr

-
 rod 

 

 الصفبد الواجت روفزهب في ثكززيب حبمض الخليك :

 . انتاج تراكٌز عالٌة من حامض الخلٌك 1

 . ان تحتاج الى اقل كمٌة من المواد المغذٌة 2

  Over – Oxidation . ان تعمل اكسدة عالٌة 3
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 * انزبج حبمض الخليك :

 هناك عدة طرق إلنتاجه وهً : 
 

 وتشمل : Slow methods اوالً : الطرق البطٌبة 

1 . Home method (Let alone) 

2 .Orleans (French) method 

 

 وتشمل  Quick methodsثانٌاً: الطرق السرٌعة 

1 .Trickling (Generator) methods 

2 .Submerged (Acetator) method 
 

 الطزق الجطيئخ :

 : Home methodsالطرق البٌتٌه 

وهً  Mother of vinegarٌوم بعد اضافة بكترٌا ام الخل  41خمر لمدة ٌؤخذ التمر او عصٌرهُ وٌترك لٌت

عبارة عن الطبقة العلٌا اللزجة التً تظهر فوق الخل حٌث تلتصق بها البكترٌا الهوابٌة . وهذه الطرٌق التنفع من 
 الناحٌة االنتاجٌة بسبب عٌوبها التً هً:

 

 . االنتاجٌة عادة تكون ضعٌفة 1

 ٌر .التخم ة. بطأ عمل2ٌ

 للحامض المنتج .  Over- Oxidation. حدوث تكسر 3

 . منافسه البكترٌا والخمابر لبكترٌا حامض الخلٌك .4

 . . غٌاب السالالت ذات االنتاجٌة العالٌة5

 
 :Orleans Frenchطريقة . 2

وضح هذه الطرٌقة جٌدة وتصلح ان تكون معملٌة حٌث تؤخذ عادة برامٌل فٌها ثقوب او فتحات جانبٌة وت 
%. تكون 13بصورة افقٌة , ٌوضع العصٌر داخل البرامٌل وٌترك للتخمر الى ان ٌصل تراكٌز الحامض الى 

الطرٌقة بمأل ربع حجم البرامٌل بوجبة سابقة من الخل ) خل قدٌم ( ثم ٌضاف السابل  المتخمر بحٌث ٌبقى ربع 

م . ٌسحب   29-21شهر وبدرجة حرارة هً او ثلث البرامٌل فارغ . وتستمر عملٌة التخمٌر لمدة اسابٌع او ا

 .المنتوج وٌترك ربعه او ثلثه لتصنٌع وجبة اخرى , وتكون كمٌة الحامض وتركٌزه افضل من الطرٌقة البٌتٌة
 .من عٌوب هذه الطرٌقة ان بكترٌا حامض الخلٌك تترسب فً اسفل البرامٌل احٌاناً 

 

 الطزق السزيعخ :

 Trickling Generators طرٌقة المولدات 
, وٌنقسم المولد الى ثالثة اجزاء , وغالبٌة المخمر Fermentation generatorsتستخدم مولدات التخمٌر 

عبارة عن الجزء الوسطً حٌث ٌوضع فٌه اي مادة ماسكة سٌلٌلوزٌة )نشاره خشب , عرانٌص ذرة , فحم ( 
اما فً الجزء العلوي فٌسكب السابل وعادة تستخدم نشارة الخشب حٌث تشبع ببكترٌا حامض الخلٌك ) البادئ(. 

ٌمتلك السابل الكحولً مع البكترٌا المحملة على النشارة فتحصل  % 11-7الكحولً ) عصٌر الكحول بتركز 

عملٌة اكسدة الكحول الى حامض الخلٌك والً ٌنزل الى الجزء الثالث ) السفلً(  من المخمر حٌث ٌتجمع 
 الحامض.

 اي تعاد دورة االكسدة مره ثانٌة . Recyclingنعمل له اذا كانت حموضة الحامض قلٌله 
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وٌتم التحكم بالكمٌة الساقطة ووقت السقوط بحٌث ٌبقى السابل اطول فترة ممكنة فً الجزء الوسطً.وٌضخ 
الهواء من االسفل الى االعلى لغرض حصول االكسدة . وخالل عملٌة األكسدة ترتفع درجة الحرارة داخل 

م لذا تحتاج الى عملٌة التبرٌد  31جة الحرارة المثلى للبكترٌا حامض الخلٌك هً اقل من المخمر , وبما ان در

 للخمر لكً تعمل البكترٌا بشكل جٌد ....
 وٌتم ذلك بعد طرق منها 

 داخل المخمر. cooling coil. وضع مبرد 1

 .تبرٌد السابل الكحولً قبل سكبه على الجزء الوسط2ً

 اعادة ضخه مرة اخرى .. تبرٌد الناتج )الخل( ثم 3

ٌجب ان تكون كمٌة الهواء محسوبة , فإذا كانت كمٌة قلٌلة فاألكسدة ستكون ضعٌفة وماذا كانت كمٌتُه كثٌرة 
, لذلك تحسب كمٌة الهواء لكل دقٌقة او لكل ساعة فً هذه الطرٌقة ٌستغرق   Over – Oxidationفٌحصل 

 .Acetobacter suboxidansاٌام وتستخدم بكترٌا  3-2التخمر 

 
  Submerged (Acetators)طرٌقة التخمر الغاطس  -

 Acetobacterتعتبر هذه الطرٌقة اسرع وأكفأ وأفضل طرٌقه إلنتاج حامض الخلٌك , وتستخدم فٌه بكترٌا 
acetigenum اما الخل االعتٌادي الذي ٌباع 12ساعة وٌصل تركٌز الحامض الى  36, فترة التخمٌر . %

فً داخله على موزع للهواء حٌث ٌصل على توزٌع الهواء على  Acetator%. ٌحوي  4-3فٌكون تركٌزه 

 ٌعمل على ازاله الرغوة المتكونة فً عملٌة التخمٌر . Defamerرغوة 

الذي ٌقٌس تركٌز الكحول ومنه ٌعرف ان أنتاج الحامض قد  Alkographوٌركب على جانب المخمر جهاز ال 

وهو مهم لتبرٌد المخمر وتوفٌر  coolerبقً . وٌوجد اٌضاً جهاز تبرٌد تم خالل قٌاس كمٌة الكحول المت

الظروف المالبمة لعمل البكترٌا . ٌتم التصنٌع بوضع المحلول الكحولً فً المخمر وأضافه لقاح بكتٌري نشط , 
 وقد تضاف بعض المغذٌات فضالً عن اضافه مركبات او مواد للسٌطرة على الرغوة ...

ٌرشح إلزالة المواد العالقة وبقاٌا البكترٌا المترسبة او ٌبستر للقضاء على الماٌكروبات الملوثه  والخل الناتج اما
للقضاء على  SO2م لمدة اقل من دقٌقة وأحٌانا ٌعامل بـال  63-61والتً قد تسبب تلف الناتج النهابً بدرجة 

 الماٌكروبات الملونة والتً وقد تسبب تلف المنتوج النهابً ...

 -: ة الزي رصيت الخلالعيو
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 Acetobacter accetii subsp oxylinum   وتقوم Over-oxidation. حدوث 2
 


