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تطبيقات التخمر اللبني اللكاتيكي ( تطبيقات على التخمر اللكاتيكي) 

Industrial applications of lactic acid fermentation 

يعد التخمر اللبني ذو اهمية كبيرة في مجال الصناعات الغذائية حيث يتحول فيه السكر للمادة

الغذائية الى حمض اللبن وبعض المركبات الخارى التي تعتمد كميتها على ظروف عملية

التخمر ويتم التخمر اللبني وفق المعادلة التية:

2CH3CHOHCOOH   C6H12O6

       (حمض اللبن)                                               (سكر)    

ولكن هذا التحول ليتم بهذه البساطة اذ تتكون مركبات وسطية اخارى

:Picklesصناعة التخليل 

يعد التخمر اللبني اساس عملية التخليل والتي تتم بوساطة جراثيم حمض اللبن الموجود على

المادة النباتية وجوداا طبيعياا وتنمو عندما تتهيا لها الظروف وتسبب التخمر المطلوب 

تتلخص عملية التخليل في النقاط التية:

انتحاب الصاناف الصالحة للتخليل: يستحسن انتخاب الصاناف التي تمتاز بصلبة-1

نسجها وانتظام شكلها وجودة حفظها 
القطاف (الحصاد): يجب العناية بقطاف الثمار وتجنب خادشها حتى لتكون مصدراا-2

للتلوث كما يوصاى بقطف الثمار قبل نضجها نضجأ كامل 
الفرز والغسيل: تتستبعد الثمار المخدوشة او غير منتظمة الشكل او زائدة النضج-3
تممددة اوSaltingالتمليح -4  : هو تعبئة المواد النباتية الخام في محاليل ملح الطعام ال

تمركزة حيث تتم خاللها تغييرات كيميائية معينة  ال

تتملح المواد النباتية بطريقتين:

أ.م. سرا حاميد نايف



)4 و 3الحاياء المجهرية الصناعية/ العملي                                                                     رابع مايكرو/  مختبر  (

 تيضاف الملح الجاف الى المادة النباتية وتيترك حتى يمتص جزءاا منالطريقة الجافة:-1

عصارتها ويتكون بذلك المحلول الملحي الذي تيعدل تركيزه فيما بعد وهي طريقة

تمفضلة لنها تؤدي الى انكماش الثمار غير 
 وفيها تتغمر المادة النباتية في محاليل ملحية, يتغير تركيزها تغيرااالطريقة الرطبة: -2

مستمراا نتيجة خاروج عصارة المادة وعليه يجب مراقبة التركيز وتعديله.

ملحاظات عن عصارة التخليل:

تحتاج بعض المواد النباتية الى معاملة خااصاة مثل الزيتون الخاضر الذي تيعامل-1

معاملة قاعدية لزالة طعمه المر
 الى الزيتون الخاضر حيث ان المعاملة الولى قضت علىstarter تيضاف باديء -2

الحياء الدقية الموجودة عليه وجوداا طبيعياا
يجب ان يكون الماء المستعمل نقياا-3
يجب ان يكون ملح الطعام المستعمل نقياا خاالياا من الشوائب كاملحا الكالسيوم-4

والمغنيسيوم التي توءدي الى تعكر المحاليل 
يجب ان تكون الوعية المستعملة صاحية لتؤثر مكوناتها في المادة النباتية المطلوب-5

تخليلها وتستعمل اوعية فخارية او خاشبية عادة

تخليل الخيار
تتنتخب ثمار الخيار الصلبة الصغيرة الطازجة غير مكتملة النضج وتيستحسن ان

تكون حديثة القطاف وخاالية من اي عيوب وتتلخص طريقة العمل : 
طريقة التمليح المتوسط:

%  لن اقل من هذا التركيز يسمح للحياء8بوضع الخيار في محلول ملحي 

المجهرية غير المرغوبة بالنمو والمسببة لفساد الخيار
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 كغم خايار او اكثر حيث يتحول45 كغم) ملح لكل 4.1 باوند (9ثم يضاف اليه كذلك 

لون الخيار من اخاضر لماع الى اخاضر زيتوني 
طريقة التمليح العالي:

45 كغم ملح لكل 4%  ويضاف اليه 10.5يضاف الخيار الى محلول ملحي تركيزه 

كغم خايار 
تيضغط الخيار للسفل ويجب ان يكون تحت سطح المحلول الملحي

%) من16 – 15في كل الطريقتين تيضاف الملح اسبوعياا ليصل التركيز النهائي (

الملح.
 اسابيع لنهاء عملية التخمر وتعتمد9-6عملية التخمر لنتاج حامض اللكتيك تاخاذ 

على عملية اظافة الملح ودرجة الحرارة , فالتركيز القليل للملح يؤدي الى زيادة

البكتريا وبالتالي انتاج سريع للحامض.
Pseudomonas, Achromobacterففي البداية ينمو خاليط من انواع من اجناس 

 وجميع هذه النواع غير مرغوب نموها Bacillusكذلك تنمو بعض انواع ال 
Coliformاما في التركيز الواطيء للملح تنمو مجموعة 

Leuconostoc mesentroid, Streptococcusالمايكروبات المرغوب نموها 

faecalisالتي تنمو في اليام الولى لنتاج الحامض واخايراا في نهاية عملية 

  بالنمو لتضيف اي انتاج الحموضةLactobacillus brevisالتخكمر تبدأ بكتريا 

 هي من اهم انواع البكتريا فيLactobacillus plantarumالنهائية كذلك بكتريا 

هذا المجال

** من العيوب في هذه الصناعة هو نمو الخمائر على السطح ويمكن التغلب عليها

Sorbicباضافة زيت معدني (زيت الخردل او زيت الزيتون) على السطح او اضافة 

acid.وجعل الظروف لهوائية على السطح  

:Sauerkraut  تخليل اللهانة 
C تعتبر اللهانة ذات قيمة غذائية عالية بسبب ممحتواها العالي من فيتامين 

بمعدل يساوي الموجود في الفواكهوقد استخدمها البيريطانيون لمكافحة داء

السقربوط الذي يتولد عن نقص في هذا الفيتامين.
طريقة العمل

تتزال الجزاء الخارجية من اللهانة لزالة الوساخ وعادة لتتغسل اذا كانت نظيفة-1
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توزن الكمية المطلوبة من اللهانة -2
تتقطع رؤوس اللهانة الى قطع صاغيرة (اربعة ارباع كل راس)  وتوضع بانتظام-3

في وعاء الكبس 
% من وزن الخضر بعد اذابته بالماء2.5- 2.25تيضاف الملح بنسبة -4
ويترك فترة اسبوعين تقريبأ لتكوين الحامض-5

Leuconostocان الغرض من عدم غسل اللهانة هو لبقاء بعض النواع مثل 

والموجودة طبيعياا على اللهانة والتي لها دور مهم في تخمير الكاربوهيدرات في

خاليا النبات وبالتالي انتاج احماض عضوية مثل اللكتيك والستيك بالضافة

  الذي يضفي طعم ونكهه خااصاة بالمنتوج ,وبعدDiacetylالى انتاج مركب 

 وعندئذ تبدا انواع3.5  الى مايقارب PHمضي عدة ايام ينخفض ال 

Lactobacillusبالنمو وتحلل المواد الكاربوهيدراتية وينتج عنها المزيد من  

 تقريبأ2.0  بعدها ال PHحامض اللكتيك حيث يصل ال 

اما  الملح فيساعد على منع نمو الفطريات الملوثة في الوقت الذي يقوم بسحب

ماء الخليا الى الخارج 
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