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سرمقاله

آينده اقتصاد كالن ايران با عينك بانك جهاني

اقتصاد كالن ش��امل برخي متغيرها مث��ل تورم ،بيكاري،
نرخ تورم
س��رمايهگذاري ،سياستهاي پولي ،ارزي بر فعاليت بنگاهها
تورم قاتل س��رمايهگذاري اس��ت زيرا ارزش توليدات در
و رشتههاي گوناگون صنعتي اثرات انكارناپذير دارد .با توجه
برابر رش��د ش��تابان تورم نابود ميش��ود .تورم  40درصدي
ب��ه اينكه اقتصاد كالن در ايران به دلي��ل قدرت باالي نهاد
سال  1391موجب شد قدرت خريد شهروندان كاهش يابد
دولت از اهداف دولت سرچشمه ميگيرد ،مديران و صاحبان محمدصادقجنانصفت و هزينهه��اي توليد افزايش يابد كه ه��ر دو متغير به زيان
بنگاههاي صنعتي ناگزيرند اين اهداف را به خوبي رصد كرده
صنعت بود .دولت يازدهم توانس��ت در س��الهاي اخير نرخ
و در باره آنها با كارشناسان و همكاران خود رايزني كنند .دولت ايران شتابان تورم را مهار و آن را به زير  10درصد برساند .بانك جهاني در
در حال حاضر با گرفتاريهاي بزرگي در اداره كشور به ويژه در حوزه پيشبين��ي خود نرخ تورم ايران را براي حدود  11درصد پيشبيني
اقتصاد مواجه است و اين گرفتاريها به طور مستقيم يا غيرمستقيم كرده است كه به معناي صعودي شدن نرخ اين متغير است و شايد
بر فعاليتهاي صنعت ،كشاورزي و تجارت خارجي مؤثر است.
با هدف اتخاذ سياستهاي انبساطي باشد.
صنعت قند و ش��كر از يك طرف وابس��ته به فعاليتهاي صنعتي
اس��ت و از طرف ديگر چشم به زمين و آس��مان نيز دارد و سرانجام
بهبود وضعيت مالي
اينكه تجارت خارجي را نيز بايد رصد كند .دولت يازدهم نيز همانند
بر اس��اس پيشبين��ي بانك جهان��ي موقعيت مالي اي��ران براي
دولتهاي قبلي بخش��ي از اطالعات مربوط به شاخصهاي كالن را نخس��تين بار از سال  2012به بعد بهبود خواهد يافت .پس از آنكه
دراختيار كارشناس��ان بانك جهاني قرار داده است و اين كارشناسان دولت ايران در س��ال  2016با كس��ري بودجه مواجه ش��د به نظر
ب��ا توجه به آم��ار و اطالعات دراختيارش��ان و همچنين گمانهزني از ميرسد به دليل رشد صادرات بتوانيم شاهد بهبود وضع مالي دولت
تحوالت جهاني كس��ب و كار كالن ايران در س��ال  2017را بررسي باشيم .آزاد شدن برخي از داراييهاي بلوكه شده ايران در كشورهاي
كرده است .با توجه به اينكه بانك جهاني به عنوان معتبرترين مرجع ديگر و همچنين رش��د قيمت نف��ت در جهان از ديگر عوامل بهبود
وضعيت اقتصادها گزارشهايي از اقتصاد كشورها منتشر ميكند .اين وضعيت مالي ايران هس��تند .پيشبيني بانك مركزي اين است كه
گزارشها ميتواند راههاي عمل قانونگذاران ايراني باش��د .تازهترين مازاد حساب جاري ايران كه در سال  2016معادل  2/6درصد توليد
گزارش ارايه ش��ده از طرف بانك جهاني درباره اقتصاد ايران در سال ناخال��ص داخلي بود در س��ال  2017و  2018به ترتيب  3/4درصد
 2017چه عالمتهايي به مديران صنعت ميدهد؟
و  4/1درصد توليد ناخالص داخلي برس��د .عالوه بر اين بهبود وضع
صنعت گردش��گري ايران نيز يك محل مناس��ب براي كسب درآمد
ادامه تحريمهاي بانكي
ارزي به حساب ميآيد.
در گزارش بانك جهاني تأكيد ش��ده اس��ت به رغ��م اينكه برجام
اميده��اي زيادي در دل فع��االن صنعت و بازرگاني اي��ران باز كرده
رصد كنيد
بود كه ميتوانند با دنيا تعامل داش��ته باشند ،اما اين رخداد به دليل
مدي��ران و صاحب��ان بنگاههاي صنعتي عالوه ب��ر اينكه بايد محيط
ت��داوم تحريم بانكي اي��ران از طرف آمريكا همچنان ناممكن ش��ده كارخانه خود را از ابعاد گوناگون رصد كرده و با استفاده از كارآمدترين
اس��ت .به اين معني كه بنگاههاي ايراني اع��م از دولتي يا خصوصي روشها و نيروهاي متخصص راه را براي س��رپا ماندن فراهم كنند بايد
نبايد اميدوار باشند كه مي توانند به سادگي فعاليتهاي بانكي انجام همواره نگاهي به ش��اخصهاي كالن اقتصاد نيز داش��ته باشند .بدون
دهند .عالوه بر اين ،باقي ماندن تحريم بانكي موجب ش��ده است كه رصد كردن تحوالت اقتصاد كالن و سياستهاي دولت در حوزه اقتصاد
ورود س��رمايهگذاران خارجي به ايران هنوز با س��ختي مواجه شده و احتم��ال اينكه بنگاهها غافلگير ش��ده و توانايي انطباق با وضعيت تازه
آن طور كه تصور ميشد پول از اين مسير به تن اقتصاد ايران سرازير را از دس��ت دهند افزايش مييابد .در شرايطي كه اقتصاد ايران درگير
نخواهد شد.
آن اس��ت هر احتمالي درباره سياستهاي ارزي ،پولي و تجاري وجود
دارد .ب��ه ط��ور مثال اگر همان طور كه بان��ك جهاني پيشبيني كرده
رشد اقتصادي
اس��ت وضع مالي دولت بهبود يابد ممكن اس��ت ب��ا هدف جلب توجه
هر
در
ملي
اقتص��اد
گيري
ه
انداز
ش��اخص
بهترين
رش��د اقتصادي
شهروندان واردات انواع كاالها با تعرفههاي پايين را در دستور كار قرار
جامعهاي به حساب مي آيد .رشد اقتصادي باالتر اين امكان را ميدهد دهد .از طرف ديگر ممكن اس��ت تحت فش��ارهاي خاص قرار گرفته و
كه شهروندان قدرت خريد باالتري به دست آورند و بنابر اينكه عادت ناگهان تصميم بگيرد كه دالر را ارزان كند و آنگاه واردات ارزان شود و
آنها در تخصيص درآمد ميان پسانداز و مصرف چگونه است بخشي از ش��رايط سخت شود .سياستهاي كالن دولت با توجه به وضعيتهاي
قدرت خريد افزايش يافته را به مصرف دهند .افزايش مصرف ميتواند خاص ميتواند به توليد صنعتي ،بر رفتار كش��اورزان و بر بنگاهها مؤثر
بنگاهها را از ركود خارج كند .بانك جهاني براي ايران رش��د حدود  4باش��د .مديران صنعت قند و شكر ايران شايد از اين جهت كه بايد هم
درصد به طور متوس��ط در س��ال  2017و  2018را پيشبيني كرده سياستهاي كشاورزي ،هم سياس��تهاي صنعتي و هم سياستهاي
است كه از ميانگين رشد سالهاي اخير باالتر است.
تجاري را همزمان رصد كنند وضعيت خاصي دارند.
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تكنولوژي

راهکارهای کاهش هزینههاي تولید
رفع گلوگاهها و افزایش ظرفیت
مهندس محمدحسین شاهکرمیراد

صنعت قند و ش��کر کشور در شرایطی قرار گرفته است که قیمت
تمام ش��ده شکر تولیدی با قیمت شکر وارداتی به اجبار وارد رقابت
جدی گردیده اس��ت ،مش��کالت عدیده حادث شده بر صنعت قند،
بخشی ناشی از نداشتن توان رقابتی به دلیل ظرفیت پایین کارخانهها
و مهمتر از آن عدم استفاده بهینه از ظرفیتهاي موجوداست.
گلوگاهه��اي متع��دد در قس��متهای مختل��ف کارخان��ه از علل
عمده کاهش ظرفیت ميباش��د ،عمده ترین عوامل ایجاد آنها ،عدم
بهکارگیری اتوماسیون مناسب جهت کنترل پروسه تولید ميباشد.
یکی از راهکارهای رفع مشکالت موجود،بر طرف نمودن گلوگاهها
و بهینهس��ازی پروس��ه تولید وکاهش هزینهها به پایینترین میزان
ممکن ميباشد ،کاهش بعضی از این هزینهها تنها با بررسی پروسه
تولید به آس��انی امکانپذیر است واکثرا ً نیاز به سرمایهگذاری ندارد
و یا در صورت نیاز مقدار آن بسیار اندک ميباشد ،بررسی علميهر

مرحله از تولید به شناس��ايی گلوگاهها و همچنین تصمیمگیری در
انتخاب روش مناسب کمک ميکند.
در ای��ن مقاله عملک��رد میانگی��ن کارخانهاي م��درن با ظرفیت
10000تن در ساعت و عملکرد کارخانههاي پیشنهادی مدرن برای
کشورهایی با درجه تمیزی شربت خام حدود  88در صد و ظرفیت
10000تن در ساعت  ،با عملکرد کارخانهاي با ظرفیت سه هزار تن
چغندر در ایران  ،مقایس��ه انجام گردیده و نقاط ضعف و قوت مورد
بررسی قرار گرفته است.
الزم به توضیح است که برای مقایسه بهتر اطالعات پروسه تولید
بیس��ت روزه کارخانه ایران��ی در میانه دوره بهرهبرداری اس��تفاده
شده است.
جدول ش��ماره یک اطالعات موازنه جرميکارخانهها در باال اشاره
شده را نشان داده است.
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جدول شماره ( 1اطالعات موازنه جرم كارخانهها)

شرح
 -1خالل
-1 -1مصرف
 -1 -2قند (ديژسيون)
-2شربت خام
 -2-1درجه تمیزی Q
 -2 -2ماده خشک )(BX
 -1 -3قند Pol.
 -2-4کشش حجمي
 -3ضایعات خام
 -4تفاله پرس شده
-4-1مقدار
-4-2ماده خشک
-4-3قند
-5تفاله خشک
-5-1ماده خشک
-5-2مقدار***
-5-3قند
 -6ضایعات گل و نا معلوم
-7شربت رقیق
-7-1درجه تمیزی)(Q
 -7 -2ماده خشک )(BX
 -7 -3قند Pol.
ٍ-8اواپراسیون
-8-1مرحله
-9شربت غلیظ
-9-1درجه تمیزی
 -9 -2ماده خشک
 -9 -3قند
-10شربت برگشتی **
-10-1مقدار

واحد

کارخانه مدرن کارخانه کار آمد پیشنهادی
مقدار
مقدار

تن در روز
کیلوگرم*

10000
17

10000
18

3000
17/7

در صد
در صد
کیلوگرم*
در صد
در صد

91
17/48
16/7
105
0/3

88
189/29
17/7
110
0/3

89/08
16/08
17/29
120/7
0/48

کیلوکرم*
در صد
کیلوکرم*

13/6
32
0/25

19/7
30
0/25

33/4
16
0/48

در صد
کیلوکرم
کیلوکرم
در صد

90
4/82
0/25
0/05

90
6/62
0/25
0/05

85
6/74
1/26
0/61

در صد
در صد
کیلوکرم*

93
17/09
16/65

91
17/68
17/65

91/93
13/75
16/68

((stage

5

5

4

در صد
در صد
کیلوکرم*

93
75
16.65

91
73
17.65

92.07
48.73
16.68

کیلوکرم*
درصد **

0
0

0
0

3/02
8

کیلوکرم*
درصد **
مراحل پخت

0
0
3

0
0
3

-11آب اضافه شده
 -11-1مقدار
 -11-2درصد
 -12طباخی
 -13شکر سفید تولیدی
کیلوکرم*
15/24
14/77
-13-1مقدار
-14مالس
در صد
58
60
-14-1درجه تمیزی
در صد
82
82
 -14 -2ماده خشک
کیلوکرم*
2/41
1/88
 -14 -3قند
کیلوکرم*
5/07
3/82
-14-4مقدار
درصد
27/47
23/39
-15ضریب تصفیه
درصد
84/67
86/88
-16راندمان (ضريب استحصال)
کیلوات ساعت/تن چغندر
98
--------17انرژي سوخت مصرفي
** در صد شربت برگشتی نسبت به کل شربت غلیظ محاسبه شده است.
		
* کیلوگرم در صد کیلوگرم چغندر.
*** در کارخانه مدرن مقداری از تفاله پرس شده در تفاله خشک کن استفاده نشده است.
برای درک بهتر اعداد درج شده در جدول شماره یک ،موازنه جرميوانرژی مربوطه در صفحه بعد آمده است

4
آذر و دي 1395

کارخانه ایرانی
مقدار

3/2
13
3
14/7
58/50
79/53
1/96
4/22
28/39
82/72
235

الف :موازنه جرم و انرژی کارخانه مدرن

( )Elimi nation of Non sugerضريب تصفيه
دالیل افزایش راندمان به مقدار  86.88در صد درکارخانه مدرن موارد ذیل ميباشد
 .1کاهش ضایعات قسمت خام با افزایش ماده خشک تفاله پرس شده به  32در صد.
 .2کاهش ضایعات قسمت تصفیه به مقدار  0.05در صد مربوط به ضایعات گل و بویژه ضایعات نا معلوم.
.3کاهش ضایعات مالس بدلیل کیفیت باالی چغندر قند تولیدی.
 .4عدم برگشت شربتهاي واحد اواپراسیون ،طباخی و سانتریفوژهای به قسمت تصفیه.
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ب :موازنه جرم و انرژی کارخانه کارآمد مدرن پیشنهادی برای کشورهایی با درجه تمیزی  88در صد

( )Elimi nation of Non sugerضريب تصفيه
دالیل افزایش راندمان به مقدار  84.67در صد درکارخانه پیشنهادی کار آمد مدرن موارد ذیل ميباشد.

 .1کاهش راندمان قسمت خام با افزایش ماده خشک تفاله پرس شده به  30در صد.

 .2کاهش ضایعات قسمت تصفیه به مقدار  0.05در صد مربوط به ضایعات گل و بویژه ضایعات نا معلوم.

 .3دراین مرحله ضایعات مالس در مقایسه با کارخانه ایرانی نه تنها باعث افزایش راندمان نميباشد بلکه برعكس عامل کاهش گردیده است.
 .4عدم برگشت شربتهاي واحد اواپراسیون ،طباخی و سانتریفوژهای به قسمت تصفیه.
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پ :موازنه جرم و انرژی کارخانه ایرانی در بازه زمانی بیست روزه

دالی��ل اختالف عمده راندم��ان  82.72در صدکارخانه ایرانی با
مقدار  84.67در صد ،کارخانه پیش��نهادی کار آمد ومقدار 86.88
در صدی کارخانه مدرن موارد ذیل ميباشد
 .1ماده خش��ک پایین تفاله پرس شده ،باعث افزایش  0/18تن
ضایعات تفاله و کاهش اس��تحصال به مقدار 1در صدگردیده است
برای رفع مش��كل در مرحله اول تعمیرات اساسی پرسهاي تفاله
موجود و خرید پرس��های تفاله با ماده خش��ک ب��اال برای تکمیل
ظرفیت الزم ميباش��د .با انجام امور فوق عالوه بر کاهش ضایعات،
در مصرف سوخت نیز همزمان کاهش انجام ميگيرد.
 .2ضایعات گل و نامعلوم باالتر ،باعث افزایش  0/56تن ضایعات
قندی وکاهش استحصال به مقدار  3/15در صدگردیده است ،برای
جلوگیری از ضایعات ،در مرحله اول تعمیرات اساسی تماميپمپهاي
پروس��ه تولید و جلوگیری از ریزش آنها با به کارگیری س��یلهاي
مکانیکی ميباش��د  ،در مرحله بعد انجام اتوماسیون بهتر و کاملتر
مورد نیاز ميباش��د ،با توجه به وج��ود متخصصین مربوطه در این
زمینه انجام این گونه موارد به آسانی امکانپذیر ميباشد.
تعمی��رات اساس��ی فیلتره��اي دکانتور موجود نی��ز در کاهش
ضایعات گل کمک ش��ایانی ميکند  ،الزم به ذکراست بهکارگیری
فیلتره��اي پرس و یا ممبران با ماده خش��ک ب��اال در کاهش قابل

توجه ضایعات گل و همچنین کاهش مصرف آب و اس��تفاده از آب
شیرین آن در تهیه شیر آهک ،موجب کاهش مصرف بخار و مصرف
سوخت نیز ميگردد.
مصرف انرژی
دالی��ل کاهش قابل توجه مصرف ان��رژی در کارخانهها مدرن و
پیشنهادی به شرح ذیل ميباشد
 .1کاهش کش��ش شربت خام به 105-110در صد وزن چغندر
مصرفی.
 .2افزایش ماده خشک تفاله پرس شده
 .3استفاده از آب شیرین در تهیه شیر آهک
 .4کاهش شربت برگشتی به قسمت تصفیه
 .5جلوگیری از افزایش آب اضافی به پروسه تولید
 .6افزایش مراحل اواپراسیون به  5الی  6بدنه.
 .7مهمترین و اساس��یترین عامل ،اس��تفاده گرمایشی از بخار
بدنههاي 4و 5بجای2و  3ميباشد.
با شبیهسازی کارخانه ایرانی با فرض انجام اصالحات وتعمیرات
وخرید بعضی از دستگاهها مانند فیلترپرس یا ممبران و انجام موارد
 1ال��ی  6که نیاز به س��رمایهگذاری زیادی ندارد و ش��کل جریان
کارخانه اصالح شده در صفحه بعد آمده است.
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ب :موازنه جرم و انرژی کارخانه کارآمد مدرن پیشنهادی برای کشورهایی با درجه تمیزی  88در صد

نتیجهگیری:
با توجه به تخصص باالی مدیران فنی وتولید وبرق و اتوماس��یون،با انجام تعمیرات اساس��ی ذکر ش��ده و اصالحات در اتوماسیون کلی کارخانه بویژه در
دیفوزیون باکنترل دقیق کشش و کنترل سطوح مخازن مختلف وکنترل میزان و غلظت گل تولیدی و برگشتی و کنترل فشار و درجه حرارت اواپراسیون
و مبدلهاي حرارتی ،حصول به راندمان صنعتی  86/3و مصرف انرژی  381کیلووات در تن چغندر و مصرف 44کیلوبخار زنده در 100تن چغندر در کوره
بخار و همچنین مصرف انرژی  152کیلووات در تن چغندر در تفاله خشک کن به آسانی امکان پذیر ميباشد ،کاهش بیشترمصرف انرژی نیاز به تغییرات
اساسی و سرمایه گذاری بیشتر ميباشد که از بحث این مقاله خارج است.
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كشاورزي -اقتصادي

اشتغالزایی در چغندرقند
از :غالمرضا رحمت ،سمانه گلسرخي

چغندرقند در کشور ما به عنوان یک محصول استراتژیک در تأمین مواد
غذایی و اشتغال نقش مهميرا ایفا مينماید .اشتغال و امنیت غذا ،از جمله
موضوعات بسیار جدی است که در صورت توسعه و تولید چغندرقند و شکر
میتواند سهم قابل توجهی را به شکل عملی به خود اختصاص دهد .با توجه
به تأثی��ر فزایندهاي که زراعت چغندر قند در تولید محصوالت زراعی پس
از خود بجای ميگذارد .بس��یار مورد توجه زارعین کشورهای مختلف قرار
گرفته است .نکته ضروری و مهم در تولید چغندر قند عالوه بر اشتغالزایی
چغندرقند -میزان تأمین غذا برای جامعه است که در صورت برداشت 48
تن چغندرقند در هکتار با عیار  16درصد ميتوان:
  6/24تن شکر سفید  2/88تن تفاله خشک با  94درصد ماده خشك و يا  15/84تن تفالهتر با ماده خشك  17درصد
  2/16تن مالس با  48تا  50درصد قندبرآورد نیروی انسانی:
  10تن برگ سبز چغندرقند (کود سبز)؛ برداشت نماییم:بر اساس بررسیهاي صورت گرفته از مرحله تهیه زمین تا پایان عملیات
مالس نيز در صنایع الکلسازی ،قندگیری از مالس ،تولید انواع مخمر و
خمیرمایه ،تولید بیواتانول ،خوراک دام و طیور ،تولید چسب و سموم گیاهی برداشت و به ازای تولید  48تن چغندرقند در هر هکتار و با احتساب زمان
(موشکشها) ،تولید رنگهاي صنعتی ،صنایع بیسکویتس��ازی ،نوشابه 180 ،روز کاری از ش��روع تهیه زمین ،کاش��ت ،داش��ت ،برداشت و حمل تا
شیرینیسازی و ...کاربرد بسیار زیادی دارد.
همانگونه که میدانیم هدف از تولید محصوالت کشاورزی تأمین غذا به
صورت مستقیم و غیرمستقیم برای انسان است .با مطالعات صورت گرفته
در مقام مقایسه تأمین غذا برای هر نفر از هر هکتار در سال بین محصوالت
مختلف زراعی ،نتایج زیر به دست آمده است.
 یک هکتار چغندر قند تأمین غذا برای  30نفر در یک سال یک هکتار مرتع تأمین غذا برای  2نفر یک هکتار علوفه تأمین غذا برای  3تا  4نفر یک هکتار جو تأمین غذا برای  4تا  6نفر یک هکتار گندم تأمین غذا برای  6تا  8نفر یک هکتار سیب زمینی غذا برای  10-12نفر در سال را تأمین مينماید.(منبع :انجمن صنفی کارخانههاي قند و شکر ایران بروز شده توسط نگارنده )
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کارخان��ه به ازای هر تن چغندرقند به  3/4نفر /س��اعت نیروی کار مورد
نی��از خواهد بود .به بیان دیگر ،ب��ه ازای هر هکتار زراعت با تولید  48تن
چغندرقند به  153/6نفر/س��اعت نیروی کار نیاز خواهیم داش��ت ،که از
مراحل تهیه زمین ،کاشت ،داشت ،برداشت و حمل محصول به کارخانه تا
قبل از مراحل استحصال شکر ميباشد .محاسبات برآورد کاربری و سطح
اش��تغالزایی نیروی انسانی برای تولید  48تن چغندرقند با روش استفاده
کامل از مکانیزاسیون ،کشت با بذر منوژرم و به روش آبیاری فاریاب و طول
دوره رش��د  180روزه و با اس��تفاده از ادوات و دنباله بندهای استاندارد و
تراکتور با قدرت  165قوه اسب بخار با مفروضات ذیل صورت گرفته است.
مفروضات:
 25هکتار
 -1سطح واحد اقتصادی مزرع ه
 46تا  50تن در هکتار
ی
 -2چغندر قند تولید 
 -3بذر مصرفی براي يك هكتاریک یونیت بذر منوژرم(100هزاربذر)
 6خیش
ن
 -4گاو آه 
 28پره افست
 -5دیسک
 -6سرعت و حرکت تراکتور 3-5 کیلومتر در ساعت
ماترود فرانسه یا مشابه آن
ت
 -7ماشین آالت برداش 
 -8به ازاي عملیات مکانیزه ،همیشه یک نفر کارگر راننده را در امور
اجرایی کمک ميکند.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

شرح

 -9برای عملیات داشت  2نفر /روز کارگر همچنین برای عملیات برداشت
هم  2نفر /روز کارگر به ازاي هر هکتار در مزرعه  کارگر پیشبینی شده است.
 -10این برآورد بدون در نظر گرفتن میزان اشتغالزایی و تأثیر چغندرقند
در صنایع پايین و باال دس��تی (بعد از تولید شکر ،مالس و تفاله) صورت
گرفته اس��ت و به نظر ميرسد کش��ت چغندرقند در بین زراعت نباتات
صنعتی از اشتغالزايی مطلوبتری برخوردار ميباشد.
 -11به ازاي هر واحد  25هکتاری یک نفر سرپرست مزرعه پیشبینی
ش��ده است که در کل طول دوره ( از مرحله کاشت تا تحویل چغندرقند
به کارخانه ) به  180نفر /روز نیرو الزم خواهیم داشت .بنابراین سهم یک
هکتار به اندازه  7/2نفر /روز یا  53/28نفر /س��اعت در هر هکتار در طول
دوره به نیروی مدیریتی نیاز ميباش��د که با احتساب  110نفر  /ساعت
نیروهای عملیاتی در مزرعه جمعاً  170نفر /س��اعت در مزرعه به نیروی
کاری نیازمندیم که تقریباً معادل  23نفر /روز کارگر خواهد بود.
با توجه به کاربری  23نفر /روز برای تولید  48تن چغندرقند در هر هکتار
به ازاي هر تن چغندرقند به  3/54نفر /س��اعت نیروی کار در مزرعه احتیاج
ميباشد ،این عدد در کشورهای توسعه یافته حداکثر به  2/5نفر /ساعت به ازاي
هر تن چغندرقند ميرسد (منبع )ASCS sugar reports,sept-1969
عل��ت این اختالف در میزان برداش��ت بیش��تر چغن��در در هر هکتار
گستردهتر و یکپارچه بودن اراضی ،عدم نیاز به آبیاری ،نوع ماشین آالت و
ادوات کشاورزی مورد استفاده ميباشد..

جدول  -1شرح عملیات زراعی :

شخم
دیسک
کود پاشی قبل از کاشت
علفکش قبل از کاشت
شیپر ()shaper
کاشت
آبیاری
سمپاشی (علفکش ،حشرهکش ،قارچکش)
(کود کاری +كولتيواسيون)
برگزنی و طوقهزنی
چغندرکنی
بارکن
حمل با کامیون
نیروی انسانی
مدیرت
پیش بینی نشده

تعداد زمان الزم ساعت زمان کل ساعت تعداد افراد
2
2
1
1
1
1
9
6
2
1
1
1
4
4
1
-

3
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1/5
0/5
2
7/4
180
-

12
4
2
2
6
6
9
12
4
2
3
0/5
8
29/6
53/28
13/12

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
-

نیروی الزم
(نفر/ساعت)
12
16
18
20
26
32
41
53
57
59
62
66
74
103/6
156/88
170

همچنین در تحقیق انجام شده توسط علیرضا نیکوئی و همکاران در تاریخ  1384/10/3در هر هکتار زراعت چغندرقند تعداد  212/48نفر /روز نیروی
کار در مراحل مختلف تولید حمل و تبدیل برآورد شده است .این میزان اشتغالزايی معادل  1/41نفر در سال میباشد.
(در این تحقیق  180-150 :روز اشتغال معادل اشتغال یک نفر در سال در نظر گرفته شده است ).
در مزارع استفاده از مکانیزاسیون به صورت کامل در نظر گرفته نشده است.
نیروی کار شاغل در مراحل تولید ،حمل و تبدیل هر تن چغندر قند معادل  7/15نفر روز است که  28/73درصد ( )5/24مربوط به تولید چغندر
قند و  5/17درصد ( )0/37مربوط به حمل و  21/54درصد ( )1/54مربوط به مرحله تبدیل است   .

•
•
•
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مصرف سرانه شكر به تفکیک قارهها و جهان (هر نفر/کیلوگرم)

مصرف سرانه شكر برحسب كيلوگرم نفر در سال
مصرف سرانه ایران سال مصرف سرانه ایران سال
1987
26.9
1998
28.8
1988
24.9
1999
29.42
1989
23.9
2000
28.97
1990
26.3
2001
29.46
1991
27.2
2002
29.23
1992
26
2003
29.55
1993
25.8
2004
29.79
1994
24.5
2005
30.36
1995
24.1
2006
30.86
1996
28.4
2007
33.26
1997
28.31

نام قاره 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09
اروپا

37.55

37.55

37.84

37.72

37.83

آفریقا
آمریکای
جنوبی
آسیا

15.88

16.12

16.31

16.84

17

51.32

51.62

51.4

52.49

52.65

18.28

17.95

17.67

18.38

18.85

اقیانوسیه

48.77

48.24

48.01

47.46

47.02

جهان

23.74

23.53

23.36

23.86

24.24

جمع توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر ( )1350-1393برحسب تن

سال

جمع چغندرقند و نیشکر (تن)
جمع چغندر و نیشکر (تن) سال جمع چغندر و نیشکر (تن) سال جمع چغندر و نیشکر (تن) سال جمع چغندر و نیشکر (تن) سال
1190050

1383

846115

1372

707700

1361

581371

1350

1238790

1384

915893

1373

662705

1362

579650

1351

1258390

1385

858381

1374

632803

1363

607752

1352

1052666

1386

643105

1375

700758

1364

637328

1353

552733

1387

782302

1376

740802

1365

656335

1354

558247

1388

839057

1377

657850

1366

721979

1355

1123937

1389

904039

1378

582008

1367

632382

1356

1149562

1390

736316

1379

553869

1368

579588

1357

1124286

1391

833993

1380

575587

1369

592401

1358

1122760

1392

1034728

1381

734489

1370

595260

1359

1334827

1393

1274155

1382

870467

1371

537607

1360
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جمع قند و شكر توليد شده از چغندر در سالهاي ( )1350-1393تن

سال

جمع قند و شكر توليد شده از چغندر در سالهاي ( )1350-1393تن
جمع قند و شکر (تن)

سال

660857

1384

659166

جمع قند و شکر (تن)

جمع قند و شکر (تن)

سال

712893

1373

443187

1375

486561

1377

531759

1366

1379

426380

1368

595930

1370

1383

652115

836952

1385

671706

552733

1387

565556

555484

1389

679143

1378

579095

1391

549711

1380

642314

1393

737116

1382

623814

282948
635906

506601

1386

1388
1390

1392
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607132
527061
696129

جمع قند و شکر (تن)

سال

450810

1362

1372

519518

1374

406813

1376

1381

582261
467365

416794

727645

جمع قند و شکر (تن)

سال

517118

1351

1361

532052

1363

519983

1352

1365

574000

1354

1364

540032
647398

1350

1353

1355

1367

833643

1369

488879

1358

398603

1360

1371

453836

465932

1356

1357

1359

سطح كشت بين سالهاي (( )1350 – 1393هكتار)

سال

سطح كشت بين سالهاي (( )1350 – 1393هكتار)
سطح زیر کشت (هکتار)

سال

152875

1384

128751

1386

56260

1388

156061

179209
51040
99606

1383

159268

1375

1387

180636

1389

186017

82516

1392

96350

202137

1373

195424

1385

104765
96350

سطح زیر کشت (هکتار)

سال

224948

1390
1391
1393

سطح زیر کشت (هکتار)
1372

1374
1376

سطح زیر کشت (هکتار)
167277

158123

130413
144825
176588

سال

1361

1362

1365

184511

1367

165761

1364

190796

1377

162501

1379

149420

1368

172236
191196

178335

1380

153027

1369

1382

204629

1371

1381

173437

163716

1363

171542

1378

160210

180256

1366

153956

سطح زیر کشت (هکتار)

175488

1370

سال

1350

1351

1352
1353

1354

200803

1355

150082

1357

1356

159595

1358

133279

1360

160732

1359
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راندمان در هكتار (تن) از 1350-1393

سال

راندمان در هكتار (تن) از 1350-1393
راندمان در هکتار (تن)

سال

32

1384

31.5

راندمان در هکتار (تن)

سال

25.8

1373

1383

27.7

1385

24.5

34.02

1387

26.3

38.82

1389

42.24

1391

36.79

33.26

35.83

42.07
42.02
48.91

1386

1388

26.1

23.2

1362

1372

24.7

1374

25.9

1375
1376

1377

27.1
21.8

25.9

1361
1363

23.5

1364
1365
1366

29.8

1378

24.4

27

1380

23.6

1369

1392

31.8
33.3

1379
1381
1382

23.6

28.8

29.3

23

1351

24

1367

1390
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23.1

26.6

1393

راندمان در هکتار (تن)

راندمان در هکتار (تن)

سال

راندمان در هکتار (تن)

سال

1368

1370

1371

23.5
24

26.2

25.3

24.4

1350
1352

1353

1354

1355
1356

1357

23.8

1358

22.3

1360

22

1359

•

اشتغال و صنعت شکر:
در ح��ال حاضر در کش��ور تعداد  35کارخانه چغن��دری (  4واحد آن
تعطیل اس��ت) یک واحد تصفیه شکر خام و  5واحد تواماً به کار تصفیه
ش��کر خام و تولید قند کله مشغول هس��تند و در کنار آنها شرکتهاي
کشت و صنعت  کارون ،هفت تپه و  7شرکت طرح توسعه و صنایع جانبی
در مجموع در حدود  1/3-1/6میلیون تن شکر تولید میکنند .از مجموع
شکر تولیدی سهم چغندر  60درصد و سهم نیشکر  40درصد میباشد.
در نتیج��ه با توجه به س��رانه مصرف  28کیلوگرم نزدی��ک به  600هزار
تن ش��كر كمبود داريم که از طریق واردات یا کاهش مصرف سرانه شکر
ميبایست تأمین گردد.
كارخانه قند چغندري و نيشكري و تصفيهخانه و محل استقرار آنها به
شرح زير است
 - 1خراس��ان  :قهس��تان ،تربت حیدریه ،تربت جام ،جوین ،ش��یرین،
شیروان ،آبکوه (تعطیل) ،چناران ،فردوس (قند کله).
 -2آذربایجان  :خوی ،ارومیه ،نقده ،پیرانشهر ،میاندوآب ،مغان
 -3اصفهان  :اصفهان ،نقش جهان ،کامیاب و نور سپاهان (قند کله)
 -4چهار محال و بختیاری :شهرکرد
 -5فارس  :اقلید ،مرودش��ت ،پارس ،فسا ،ممسنی(تصفیه شکر خام :
پیش از این با چغندر ،کار میکرده است).
 -6کرمان  :بردسیر ،سیرجان (تصفیه شکر خام )
 -7لرستان  :لرستان
 -8کرمانشاهان  :بیستون ،اسالم آباد غرب
 -9البرز :کرج (تصفیه شکر خام ) پیش از این با چغندر ،كار میکرده است.
 -10تهران  :ورامین (تصفیه ش��کر خام ) پی��ش از این با چغندر ،كار
میکرده است.
 -11قزوین  :قزوین
 -12همدان  :هكمتانه
 -13مرکزی  :شازند (تعطیل)   
 -14کهگیلویه و بویر احمد  :یاسوج (تصفیه شکر خام ).پیش از این با
چغندر ،کار میکرده است.
    -15خوزس��تان  :دزف��ول (تعطی��ل -چغندری) ،اه��واز (تعطیل،
چغندری) و واحدهای نیشکری عبارتند از  :کارون ،هفت تپه
امیر کبیر ،دعبل خزائی ،امام خمینی ،میرزا کوچک خان ،فارابی ،سلمان فارسي ،دهخدا
 -16یزد  :میبد (قند ریزی و تصفیه شکر خام )
اش��تغالزایی در صنعت قند با توجه به افزایش ظرفیت كارخانههاي در
مصرف چغندرقند و توسعه اتوماسیون ،اندکی کاهش یافته است.
در حال حاضر در اروپای غربی ،کمتر کارخانه قندی پیدا ميش��ود که
ظرفیت عملی و اس��ميآن کمتر از  8تا  10هزار تن چغندر در روز باشد.
در حالیکه در شرایط ایران ندرتاً کارخانهاي یافت ميشود که عم ً
ال بیش از
 4000تن چغندرقند در روز مصرف نماید.
معموالً در ایران كارخانههاي با ظرفیت اس��ميمصرف  3تا  5هزار تن
چغندرقند در روز ،با  100نفر نیروی کار دائم در س��ال و  200نفر کارگر

موقت در طی  4تا  6ماه از سال و با متوسط  250نفر در ماه کار میکنند.
در دش��ت مغان و جلگه خوزس��تان (دزف��ول)  2واح��د از بزرگترین
كارخانهه��اي قند کش��ور و با ظرفیت مصرف اسميمش��ابه و  5هزار تن
چغندر در روز احداث گردیده که با توجه به باال بودن ضریب اشتغالزايی
چغندر و تأثیر در آموزش جوانان در صنعت قند و وجود منابع سرشار آب
و رشد جمعیت باال در مناطق مزبور زراعت چغندرقند میتواند نقش مؤثری
در رفع بیکاری و اشتغال مفید در مناطق مزبور داشته باشد .
کارخانههاي قند مغان و دزفول که قبل از انقالب اس�لاميخریداری و
بعد از انقالب راه اندازی شدند ،هر دو از بزرگترین کارخانههاي قند ایران
محس��وب ميش��وند و جالب اینکه هر دوی آنها در مناطقی قرار گرفته
که چغندرقند تولیدی در آنها نس��بت به سایر مناطق از وضعیت ویژهاي
برخوردار است .متأسفانه قند دزفول بدلیل بیتوجهی مسئولین محلی از
سال  1385این کارخانه تعطیل شده است و باعث بیکاری تعداد زیادی
کارگر و کاهش تولید میزان گندم و جو در منطقه شده است.
كارخان ه قند مغان خوشبختانه علی رغم مشکالت فراوان به مدد تالش
و پش��تکار مدیریت توانمند ش��رکت کش��ت و صنعت مغان جناب آقای
اروجعلی محمدی به فعالیت خود ادامه میدهد و در س��ال جاری یکی از
بهترین سالهای بهرهبرداری خود را پشت سر گذاشته است .مشکل اصلی
و اساسی در خوزستان و دشت مغان میزان درصد قند چغندر قند بود که
با ورود بذرهاي هیبرید اصالح شده به مدد حمایتهاي صورت گرفته از
سوی شرکت سهاميکشت و صنعت مغان و تالش کشاورزان و کارشناسان
محلی تا اندازهاي رفع گردیده و انتظار ميرود در سالهاي آينده ،وضعیت
موجود بهبود کیفی بهتری یابد.
ظرفیت اسميکارخانه قند مغان مصرف  5000تن چغندرقند در شبانه
روز اس��ت و در پیک مصرف و در شرایط استفاده از ظرفیتهاي کامل از
اتوماس��یون به  75نفر پرسنل فنی و  25نفر پرسنل خدماتی نیاز دارد و
در ایام تعمیرات و بهره برداری و در طول  5تا  6ماه از سال به  200نفر/
کارگر فصلی نیاز دارد.
ایام بهره برداری  100روز پیش بینی شده که با احتساب ساعات اضافه
کاری در ایام مزبور تعداد کارگران به  375نفر در شبانه روز ( 24ساعت) در
ایام بهره برداری میرسد (در هر شیفت  8ساعته 125نفر) .به بیان دیگر در
هر ساعت  15/ 625نفر (تعداد کارگران با کاهش یا افزایش میزان مصرف
چغندرقند در روز تغییر عمده و معنی داری نخواهند داشت).
با در نظرگرفتن شرایط مزبور زمان الزم برای تبدیل  48تن چغندر قند
 36دقیقه خواهد بود.
ک��ه در این مدت نیاز به  9/375نفر /س��اعت و ب��رای تبدیل یک تن
چغندرقند به  0/195نفر/ساعت و برای تولید یک تن شکر به  1/627نفر/
ساعت نیروی کار مورد نیاز است .
در ص��ورت افزایش ظرفیت تولید چغندرقند و افزایش ظرفیت مصرف
ت��ا  4000ت��ن در روز نیاز کارخانه به کارگر در ایام بهره برداری به نصف
کاهش خواهد یافت.
در پایان مجموع کل نیروی انس��انی که ب��رای یک هکتار چغندرقند،
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حمل و تبدیل با ظرفیت  2000تن در روز از مرحله تهیه زمین ،کاشت،
داش��ت ،برداشت ،حمل و استحصال شکر در کارخانه مورد نیاز ميباشد.
از مجموع  3عدد (162و  8و )9/375به  179/375نفر /ساعت یا 24/24
نفر/روز ميرس��د .به بیان دیگر هر  6/188هکتار زراعت چغندرقند بدون
احتساب میزان کاربری نیروی انسانی در صنایع و خدمات قبل از کاشت،
خدمات س��ربار و صنایع جانبی پس از تولید ش��کر برای یک نفر در سال
ایجاد اشتغال ميکند.
میزان اش��تغال زایی پنبه با احتس��اب صنایع باال دس��تی و خدماتی،
کش��اورزی و دامپروری به ازای هر  4هکتار یک ش��غل دائم است( .منبع
مؤسسه تحقیقات پنبه )1392/11/5
در صورتیک��ه کارخانه با  4000تن چغندر در روز کار کند باید در هر
س��اعت  166/6تن چغندر مصرف نماید که ب��ه ازای  166/6تن چغندر
 10/14نفر /ساعت کارگر مشغول کار خواهند شد.
در صورت کار با ظرفیته��اي کمتر از ظرفیت مزبور (مث ً
ال  2000تن
در روز) ایام بهره برداری و میزان اشتغال در زمان بهره برداری تا دو برابر
درصد توزيع سطح محصول چغندر قند در استانهاي كشور
سال زراعي 1391-92

درصد توزيع ميزان توليد محصول چغندر قند در استانهاي كشور
سال زراعي 1391-92
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افزایش خواهد یافت.
آمار بهره برداری در مغان نشان میدهد که متوسط مصرف از دو هزار
تن چغندرقند در روز عبور نکرده است.
با توجه به مفروضات فوق میزان شکر تولیدی در یک هکتار و با عیار
 %15بال��غ بر  5/76تن خواهد ش��د( .با راندمان  )%12این میزان ش��کر
تولیدی در مدت زمان  34/57دقیقه با  6نفر /ساعت نیروی کار در کارخانه
تولید خواهد شد.
تقریباً به ازای هر تن شکر تولیدی در شرایط فعلی ،با توجه به وضعیت
فعلی کارخانه یک نفر در روز مش��غول به کار خواهد ش��د .در حالیکه به
ازای هر تن چغندر تولیدی 3/2نفر /ساعت اشتغال ایجاد خواهد شد و در
مجموع برای تولید  5/76تن ش��کر در هر هکتار در شرایط موجود  19تا
 20نفر/روز ایجاد اشتغال ميکند.
این موضوع بدون در نظر گرفتن تأثیر اش��تغال در صنایع باال دس��تی،
تبدیل و جانبی صورت گرفته است و قطعاً سهم آنها از نظر اشتغال قابل
توجه خواهد بود.

اقتصادي

وضعیت تولید شکر
در اتحادیه اروپا
و کنترل آن بر بازار جهانی

پرویز فصاحت
مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر قند ،سازمان تحقیقات
آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

چکیده
صنعت تولید شکر اروپا که به طور عمده وابسته به چغندر قند است ،از
طریق سهمیه بندی تولید ،قیمت پایین چغندر قند و مکانیزمهای تجارت
آن منحصر به فرد گشته است .با تولید ساالنه به میزان حدود  17میلیون
ت��ن و  1/2میلیون تن صادرات در س��ال  ،2014اتحادیه اروپا به یکی از
گردانندگان اصلی بازار جهانی ش��کر تبدیل ش��ده است .مطالعه حاضر با
هدف طرح و مشخص ساختن ساختار فعلی تولید شکر توسط سهام داران
آن در اتحادیه اروپا و نیز تعیین س��طح رقابت و تمرکز در سیستم تولید
شکر توسط بیش از یک صد کارخانه فعال ،انجام گرفته است .این مطالعه
نش��ان میدهد که سیستم سهمیه بندی تولید شکر اتحادیه اروپا ،صرف
نظ��ر از مقصدهای تولید و کارخانههای مس��تقل فعال در آن ،به ش��دت
در مناط��ق خاصی مانند آلمان ،فرانس��ه ،انگلیس و هلند ،که به کمربند
چغندر معروف اند ،متمرکز شده و توسط شرکتها یا اتحادیههایی که در
این مناطق فعالیت ميکنند کنترل ميشود .این مطالعه همچنین نشان
ميدهد که انحصار این مناطق سبب ایجاد رقابت ناعادالنه ای در بازار شکر
اروپا شده است.
مقدمه
ش��کر در بی��ش از  100کش��ور در سراس��ر جه��ان تولید ميش��ود
( .)Rezbova et al., 2013در بیشتر سالها ،بیش از  70درصد از تولید
جهانی ش��کر در داخل کشورهای تولید کننده مصرف ميشود که مجوز
توسعه بازار بزرگ صادرات آن را ميدهد .با این حال ،سهم قابل توجهی از
این تجارت تحت موافقتنامههای دوجانبه دراز مدت و یا در شرایط ترجیحی

صورت میگیرد .پیش بینی شده است که مجموع تجارت جهانی شکر با
افزایش  19/9درصد از  34/5میلیون تن در سال  2010به  37/9میلیون
تن در سال  2020برسد .صادرات برزیل نیز پیش بینی شده است که از
 21/6میلیون تن در سال  2010به  25/6میلیون تن در سال  2020افزایش
یابد اگرچه ،برزیل مقدار قابل توجهی از نیشکر را برای تولید اتانول مصرف
میکند .قیمت جهانی شکر نیز پیش بینی ميشود که از  27/3سنت بر
پوند در س��ال  2010به  18/4س��نت بر پوند در سال  2020کاهش یابد
(.)Koo and Taylor, 2011
بیس��ت درصد از ش��کر جه��ان از چغن��در قند تأمین ميش��ود که
ب��ه طور عم��ده در کش��ورهای صنعتی کش��ت میش��ود و  80درصد
باقیمانده از نیش��کر که عمدتاً در آب و هوای گرمسیری در کشورهای
در حال توسعه پرورش داده میشود استخراج میشود (.)FAO, 2009
تولید و تجارت شکر ارتباط بسیار نزدیکی با سیاستهای توسعه پایدار
دارد ( .)Rezbova et al., 2013رش��د تولید جهانی شکر بستگی به
افزایش کش��ت محصوالت قندی دارد .در خالل س��الهای 2008-09
و  2011-12تولی��د چغن��در قند در سرتاس��ر جهان ب��ه نزدیک 272
میلیون تن با نرخ رش��د متوس��ط تولید پایدار در حدود  2/5درصد در
س��ال رس��ید .در مورد نیش��کر ،در دوره فوق الذکر ،تولید آن به سطح
 1794میلیون تن با نرخ رش��د تولید متوسط  2/7درصد در سال رسید
( .)Svatos et al., 2012در حالی که هنوز هم نیشکر محصول شماره
یک جهان برای تولید ش��کر باقی مانده ،استفاده از آن برای این منظور
راکد شده است .از سوی دیگر ،چغندر قند همچنان هر دو پتانسیل رشد
کميو کیفی را نشان ميدهد (.)Rezbova et al., 2013
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درص��د قن��د (عیار قند) چغندرقن��د بین  12-20درص��د متغیر بوده و
محص��والت جانبی چغندر قند مانند خمیر و مالس ،ت��ا  10درصد ارزش
افزوده به ارزش ش��کر آن اضافه میکنند .نرخ اس��تخراج ش��کر بستگی به
درصد قن��د چغندر قند در لحظه ورود آن به کارخانه ب��رای فرآوری دارد.
بر اس��اس معیارهای تعریف ش��ده اروپا ،چغندر قند درصورت داشتن 14
درصد قند یا بیشتر قابل عرضه در بازار است (برای مثال ،در اوکراین درصد
قند به طور متوس��ط تنها  11/2درصد اس��ت) .چغندر قند استاندارد باید
 16درصد قند داشته باشد تا عملکرد شکر آن به  130کیلوگرم در هر تن
چغندرقند استاندارد فرآوری شده در یک کارخانه شکر برسد (Rezbova
 .)2013 ,.et alدر اروپ��ا ،مجموع هزینه تولید چغندر قند (با عیار قند 16
درص��د) در حدود  20-30یورو در هر تن در کش��ورهای رقابتی و 30-40
یورو در هر تن در کشورهای غیر رقابتی است (.)FAO, 2009
نظام سهمیه بندی تولید شکر در اتحادیه اروپا
بازار کش��اورزی اروپا همواره به دلیل وضع مقررات س��نگین و یارانه آن
مورد انتقاد بوده اس��ت .تولید ش��کر و چغندر قند در اتحادیه اروپا براساس
س��اختار بازار است که با عنوان سازمان بازار مشترک 1بخش شکر شناخته
ميشود .بازار شکر یکی از آن بازارهایی است که بیشترین قانون در آن وضع
گردیده است .در سال  ،2006قوانین این سازمان به طور کامل اصالح شد
که منجر به کاهش گس��ترده سهمیه شکر تولیدی در حدود  6میلیون تن
( -30درصد) گردید .در سالهای منتهی به این اصالحیه و پس از تصویب
اصالحات مذکور ،تعداد کارخانههاي ش��کر اتحادیه اروپا در ازای بازس��ازی
مجدد صنعت برای بهبود بهرهوری به ش��دت کاهش یافت .تقریباً میتوان
اذعان کرد که تک تک کشورها و منطقه اتحادیه اروپا متأثر از این تغییر شد.
تعداد قابل توجهی از شرکتها بازار را ترک کرده و بازار شکر داخلی اتحادیه
اروپا متمرکزتر گردید .س��ازمان بازار مشترک ش��کر همواره یکی از ارکان
سیاس��ت کشاورزی مشترک از زمان تأسیس آن بوده است .سیاست اصلی
ش��کر از دو ابزار اس��تفاده کرده است :تضمین قیمت برای تولید کنندگان
ش��کر در اتحادیه اروپا همراه با محدودیتهای واردات از کش��ورهای ثالث
( .)Fransen et al., 2003از ترکیب این دو ابزار با عوارض ،قیمت شکر
از قیمت بازار جهانی باالتر رف��ت (Bogetoft et al., 2007; Elobeid
 .)and Beghin, 2006این وضعیت سبب تضمین هدف اصلی که همانا
اطمینان از میزان درآمد دریافتی تولید کنندگان اتحادیه اروپا و نیز اطمینان
از خودکفایی اتحادیه اروپا بود ،گردید .نحوه عمل سازمان بازار مشترک شکر
بر اساس سیستم سهمیه بندی اس��ت .پینکرتون و ادواردز (Pinkerton
 )and Edwards, 2010ذک��ر کردند که برای آن که یک بازار س��همیه
به خوبی عمل کند ،یک سری از شرایط باید مهیا باشد در غیر این صورت
نواقصی در ساختار بازار رخ ميدهد .در طی قرن گذشته ،بازار شکر اتحادیه
اروپا از طریق تنظیم قوانین بازار دس��تخوش تغییرات گس��ترده ای شد به
نحوی که تعداد تولیدکنندگان ش��کر به طور قابل توجهی کاهش یافته و
بازار شکر متمرکزتر گردید .از دیگر اثرات اصالحیه وضع شده ،کاهش قابل
توجه مداخله در قیمتگذاری شکر و چغندر قند ،ادغام سهمیهها و تشویق
به کاهش تولید بود ( .)2015 ,.Smutka et alاگر چه برخی از نویسندگان
معتقدند که اقدامات اضافی الزماالجراس��ت ،اقدامات ذکر شده باعث بسته
ش��دن  83کارخانه قند و از دس��ت رفتن  22000فرصت شغلی به شکل
مس��تقیم و بیش از  100000فرصت شغلی به شکل غیر مستقیم گردید
1-Common Market Organisation
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( .)Buysse et al., 2007; Smutka et al., 2015بسیاری از محققان
ب��ر اثرات منفی اصالح��ات بر تولید کنندگان اص��رار دارند و در عین حال
معتقدند که اصالحات باید به افزای��ش رفاه برای اتحادیه اروپا و همچنین
دیگر کشورها منجر ش��ود (Svatos et al., 2012; Rezbova et al.,
 .)2013; Sustrova, 2014سیس��تم سهمیه بندی به احتمال زیاد در
س��ال  2017لغو خواهد گردید و تعدادی از مدلها نش��ان دادهاند که لغو
سیستم سهمیه بندی سبب افزایش تولید اتحادیه اروپا از  13/3میلیون تن
ب��ه  15/5میلیون تن خواهد ش��د (Nolte et al., 2012; Smutka et
.)al., 2015
صنعت شکر اروپا در درجه اول وابسته به چغندر قند است به گونه ای که
سازمان بازار مشترک و سیستمهای مرتبط با سهمیههای تولید بر روی آن
به کار ميرود .این بازار هنوز هم ،تا حدودی ،تحت تأثیر جنگهای ناپلئون
قرار دارد .محاصره بنادر اروپا توسط انگلیس در زمان جنگ منجر به کاهش
گسترده واردات نیشکر و تبع آن ،توسعه صنعت چغندرقند در این منطقه
گردید .با توجه به سیستم سهمیه بندی موجود و محدودیتهای دیگر که تا
سال  2017پابرجاست ،بازار شکر اروپا از واردات نیشکر و تا میزان مشخصی
از تولید نیشکر در اتحادیه اروپا مصون مانده است .در حال حاضر ،در میان
 100کارخان��ه قند فعال در بازار واحد اتحادی��ه اروپا 96 ،کارخانه مختص
ب��ه فرآوری چغندر قند هس��تند .چهار کارخانه باقی مان��ده حاصل ادغام
کارخانههای فرآوری یا اختصاصی نیشکر هستند.
وضع قوانین اصالحی اش��اره شده در باال سبب شده است که بازار تا
حد زیادی در میان تعداد محدودی از بازیگران درگیر در تجارت شکر
در اتحادیه اروپا تقسیم شود .با توجه به تعداد محدود بازیگران بزرگ،
س��ود قابل توجهی در حال تولید اس��ت .اتحاد گروههای تولیدکننده
موفق منجر به افزایش تراکم سهمیه تولید شکر و رقابت ناعادالنه شده
اس��ت ( .)Severova and Bendl 2013کارخانهها یا شرکتهای
فع��ال در زمینه ش��کر در سراس��ر اروپا گس��ترش یافتهان��د .برخی از
ش��رکتها نماینده کارخانهها خصوصی شکر بوده ،در حالی که برخی
دیگر نماینده اتحادیههای فعال در بازارهای ملی و سیستم سهمیهبندی
هس��تند .ش��رکتهای بین المللی نیز در بازار فعالان��د .برخی از این
ش��رکتها ،ارتباط ق��وی با بازارهای ش��کر در خ��ارج از اتحادیه اروپا
دارند .ذکر این نکته مهم اس��ت که بسیاری از کارخانههای شکر نظیر
 Sudzuckerو  Tereosک��ه ع�لاوه بر ش��کر در س��ایر محصوالت
تخصص دارند نیز در سطوح ملی و بین المللی فعالیت میکنند و تولید
و تجارت شکر تنها نمایانگر بخشی از فعالیت آنهاست.
اگر چه تعداد زیادی ش��رکت در بازار شکر اتحادیه اروپا فعالاند و سطح
باالی��ی از رقابت انتظار ميرود اما واقعیت چیز دیگری اس��ت .بس��یاری از
شرکتها در اتحادیههای چند ملیتی فعال بوده و نهاد حقوقی مستقل خود
را دارا ميباش��ند .در واقع ،آنها اغلب توس��ط شرکتهای بزرگ چند ملیتی
کنترل ميشوند .بازار چغندر قند اروپا در احاطه  5اتحادیه بزرگ چند ملیتی
اس��ت .نسبت س��هم آنها در بازار به ترتیب زیر ميباش��دNordzucker :
( 24/1درص��د) 15( Alliance Sudzucker ،درص��د)Tereos ،
" 10/9( group Allianceدرص��د)Pfeifer & Langen Allinace ،
( 10/9درصد) و  8( Associated British Food Allianceدرصد).
با این وضعیت ،به نظر ميرسد که بازار شکر اروپا و سیستم نگهدارنده سهمیه
به س��مت یک وضعیت چن��د ملیتی با در نظر گرفتن اهمی��ت عظمت و نفوذ
این اتحادیهها در سیس��تم تولید ش��کر نقل مکان کرده است و بیشتر تولیدات

شکر اروپا تحت کنترل آنهاست .ظرفیت تولید این اتحادیهها در سراسر اتحادیه
اروپا گس��ترش یافته اس��ت .به عنوان مث��ال Nordzucker AG ،در حدود
 24کارخانه ش��کر را در دانمارک ،لیتوانی ،آلمان ،لهس��تان ،اس��لواکی و فنالند
کنترل ميکند Sudzucker .بزرگترین تولید کننده شکر در اتحادیه اروپا است
و در حدود  36کارخانه شکر در جمهوری چک ،رومانی ،اتریش ،بلژیک ،فرانسه،
اسلواکی ،آلمان و لهستان را اداره ميکند Tereos .بیش از ده کارخانه شکر را
در فرانس��ه ،رومانی و جمهوری چک اداره ميکن��دPfeifer and Langen .
نزدیک به  24کارخانه ش��کر را در آلمان ،لهس��تان و رومان��ی اداره ميکنند .از
نظر تعداد کارخانهها ش��کر ،فرانس��ه ،آلمان و لهس��تان بر دیگر کشورها برتری
دارند .ميتوان نتیجه گرفت که سیستم نگهدارنده سهمیه تا حد زیادی بر روی
رقابت محدود که عمدتاً به دلیل کنترل ظرفیت تولید توسط شرکتهای آلمانی
( Sudzucker AG، Nordzucker AG، Pfeiferو  )Langenو فرانسوی
( )Tereos a Cristal Unionاست ،در سراسر اتحادیه اروپا تمرکز کرده است.
متمرکز شدن سهمیه تولید شکر در اتحادیه اروپا
چغندر قند در حال حاضر در  19کشور عضو اتحادیه اروپا تولید ميشود .جدول
 ،1یک نمای کلی از وضعیت بازار در کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر تعداد
کارخانههاي فعال در زمینه تولید شکر و سهمیه شکر موجود را بر اساس سهمیه
اختصاص داده شده به کشورهای عضو توسط کمیسیون اروپا نشان ميدهد.
جدول  .1سهمیه شکر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ()Maitah et al., 2016

سهمیه تولید
تعداد
در سال
کشور عضو کارخانههاي
( 2013-14تن)
چغندر قند
2/59
351027
2
اتریش
5/0
676235
3
بلژیک
1/43
192877
3
کرواسی
2/75
372459
7
جمهوری چک
2/75
372383
2
دانمارک
0/60
80999
1
فنالند
22/21
3004811
25
فرانسه
21/42
2898256
20
آلمان
1/17
158702
1
یونان
0/78
105420
1
مجارستان
3/76
508379
4
ایتالیا
0/67
90252
2
لیتوانی
5/95
804888
2
هلند
10/39
1405608
18
لهستان
0/77
104689
4
رومانی
0/83
112320
2
اسلواکی
3/68
498480
5
اسپانیا
2/17
293186
1
سوئد
7/81
1056474
4
انگلیس
95/73
13087445
106
کل
بدیهی اس��ت که فرانسه ،آلمان ،لهستان و انگلس��تان از نظر میزان
اشتراک
در کل سهمیه

سهمیه بر دیگر کش��ورها برتری دارند .این کشورها حدود  67کارخانه
شکر موجود در اتحادیه اروپا را در کنترل داشته و بیش از  61/8درصد
از سهمیه شکر اتحادیه اروپا را تولید ميکنند .انتظار ميرود که تسلط
شرکتهای اروپایی در صورت عدم آزادسازی بازار یا عدم اجرای کنترل
بازار ش��کر اروپا و نیز عدم دسترس��ی آسان تر نیشکر خارج از کشور به
بازارهای اروپایی افزایش یابد.
این ش��رکتها (اتحادیهها) یا ظرفیت تولید خ��ود را افزایش داده یا
به طرق دیگر و با صرف هزینه بیشتر به جذب ظرفیت تولیدکنندگان
کوچکت��ر اتحادی��ه اروپا ميپردازن��د .از این نقطه نظ��ر ،یک وضعیت
مخاطره آمیز در فنالند ،یونان ،لیتوانی ،مجارس��تان ،س��وئد ،دانمارک،
هلند ،اسلواکی و انگلستان در حال افزایش است که در آن سهمیه قند
اختصاص داده ش��ده توس��ط تعداد محدودی از شرکتها یا اتحادیهها
و یا حتی گاهی اوقات توسط یک یا دو شرکت کنترل میشود .جدول
 2اطالعات موجود در مورد میزان ش��کر تولیدی توس��ط هر ش��رکت
یا اتحادیه را در کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا نش��ان ميدهد .دادهها
نش��اندهنده آن است که توزیع سهمیه تولید ،نابرابر یا نامتوازن است.
پنج شرکت (Sudzucker، Nordzucker، Associated British
 Foods، Tereosو  )Pfeifer and Langenمالکیت نزدیک به سه
چهارم ( 73/73درصد) از کل سهمیه تولید شکر اروپا را که به کشورهای
عضو اتحادیه اروپا اختصاص یافته را در اختیار دارند .این پنج ش��رکت
کنترل تولید بیش از  8میلیون تن چغندر قند از مجموع سهمیه بیش
از  13087میلیون تن را در دست دارند .در میان کشورهای عضو ،آلمان
و فرانسه به وضوح بازیگردانان غالب از نظر سهم این کشورها در سهمیه
تولید شکر ميباشند.
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جدول  .2تولید شکر سهمیه بندی شده توسط شرکتهای بزرگ ()Maitah et al., 2016
Associated
کشور Nordzucker Sudzucker
British foods
اروپایی
600962
1159302
351402

فرانسه
آلمان
لهستان
انگلیس
هلند
486889
بلژیک
ایتالیا
اسپانیا
جمهوری چک 93973
دانمارک
351027
اتریش
سوئد
کروواسی
یونان
43841
اسلواکی
36536
رومانی
105420
مجارستان
لیتوانی
فنالند
3229821
کل
اشتراک
سهمیه ()%

24/68

اشتراک سهمیه
تجمعی ()%

985407
132485

Tereos

Pfeifer and
Langen

1231973

1056474

368875
372383

804888

129605
208716

293186

68479

33396

284692

189346
106760

116927

69770

71364

121513
158702

28653

6103
26052

64200
80999
1997138

1425349

1603689

1393946

920818

1228707

549632

738342

15/26

10/89

12/25

10/65

7/04

9/39

4/2

5/64

39/94

50/83

63/08

73/73

80/77

90/16

94/36

100/0

در جمهوری چک ،سیستم سهمیه تولید شکر توسط هفت کارخانه
و زیر نظر پنج ش��رکت ،اداره ميش��ود (Spicka and Janotova
 .)2013بنابراین ،سیستم سهمیه تولید شکر جمهوری چک به عنوان
یکی از کم تمرکزترین و یا با حداقل انحصار در نظر گرفته میشود.
نتیجه گیری
در حال حاضر ،بازار شکر اروپا دارای سیستم سهمیه بندی انحصاری
اس��ت که آن را منحصر به فرد کرده اس��ت .اگر چه بیش از یک صد
کارخانه متعلق به حدود پنجاه شرکت در سیستم نگهدارنده سهمیه
فعالیت ميکنند ،این سیس��تم هنوز هم بسیار متمرکز است .بیشتر
ظرفیتهای تولید ش��کر در آلمان ،فرانس��ه و لهس��تان واقع شدهاند.
با این حال ،سیس��تم نگهدارنده س��همیه شکر توس��ط شرکتها و یا
اتحادیههایی که مقر آنها در آلمان ،فرانس��ه ،انگلستان و هلند است،
بدون در نظر گرفتن مقصد نهایی ظرفیت تولید ،کنترل ميش��ود .در
حال حاضر بازار شکر اتحادیه اروپا ،به خصوص بازار سهمیه شکر توسط
تنها هشت اتحادیه یا شرکت غالب اداره میشود .این شرکتها کنترل
بیش از  80درصد شکر تولیدی در اتحادیه اروپا و نیز بیش از  85درصد
از سهمیه شکر توزیع شده در میان کشورهای عضو را در اختیار دارند.
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637616
371621

Cristal
/Suiker unie
 KSC Polski /unionدیگر کارخانهها
Royal Cosun
.Cukier S.A
شکر
Cristal Co
60096
1111780
115930
549632

بازار اتحادیه اروپا هرگز تا این اندازه متمرکز نشده بود .با این حال ،این
سؤال باقی ميماند که آیا لغو سهمیه (در سال  )2017ميتواند نتیجه
مورد انتظار را علی رغم خروج بسیاری از رقبا در بر داشته باشد .با در
نظر گرفتن وضعیت فعلی موجود در بازار شکر اتحادیه اروپا ،میتوان
انتظار داشت که لغو سهمیه شکر ،کاهش تعداد ایستگاههای مستقل
را درپی خواهد داش��ت .اما از سوی دیگر میتوان انتظار مبارزه شدید
برای کنترل بازار شکر این اتحادیه را در میان فعاالن فعلی آن داشت.
بویژه آن که پتانسیل شرکتهای فرانسوی ،آلمانی و هلندی بسیار باال
بوده و قادر به کنترل دیگر ظرفیتهای موجود تولید و سعی در کاهش
موقعیت یکدیگر در بازار اتحادیه اروپا هستند.
این تهدید هم اکنون نیز در میان شرکتهای آلمانی قابل مشاهده
اس��ت به گونه ای ک��ه این روزه��ا ،فعالیته��ای Nordzucker
و  Pfeifer and Langenب��ه ش��دت  Sudzuckerرا تهدی��د
میکن��د .نمایه آینده بازار اتحادیه اروپا همچنین ميتواند با تصمیم
کش��ورهای اروپایی برای باز کردن بازار اتحادیه اروپا به روی واردات
شکر تصفیه شده از خارج از اتحادیه و یا افزایش واردات شکر خام از
طریق دسترسی به پاالیشگاههای نیشکر موجود در اروپا تحت تأثیر
قرار گیرد (.)Smutka et al., 2015
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چکیده:
انتشار قند طبق تمام واکنشهاي انتشار از قانون فیک تبعیت میکند.
استخراج قند از خالل به صورت انتخابی نیست وسایر ناخالصیها نيز همراه
قند از سلول خارج میشوند و حضور ناخالصیها در شربت میزان ضایعات
کارخانههاي قند را افزایش میدهد و عملیات تصفیه را مشکلتر میکند.
هدف از این تحقیق بهینه کردن شرایط دیفوزیون برای به حداقل رساندن
آنها اس��ت .برای ای��ن کار  pHآب ورودی به دیفوزیون در چهار س��طح
 pH=5/5 ،5 ،4/5 ،4تنظی��م ش��د مقادیر ناخالصیه��ا و يونهاي فلزات
اس��تخراج ش��ده در ش��ربت خام مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که اس��تخراج پکتین در  pH=5/5کمترین اس��ت که با توجه به مشکالت
تکنولوژیکي در این  pHمناسبترین  pHبرای چغندرهای یخ زده و خراب
در نظر گرفته ميشود .استخراج یونهاي مالس زایی مانند سدیم و پتاسیم
و اسیدهای آلی مانند اسید اگزالیک و اسید استیک در  pH=5حداقل است.
واژههاي کلیدی :دیفوزیون ،ناخالصیهاpH ،

مقدمه:
صنعت قند و ش��كر كش��ور در ش��رايطي قرار گرفته است كه قيمت
تمام ش��ده ش��كر توليدي با قيمت ش��كر وارداتي به اجب��ار وارد رقابت
جدي ش��ده اس��ت و همین امر صنعت قند را با مشکالت زیادی مواجه
کرده اس��ت ( .)Blackwel, 2010يكي از راه كارهاي رفع مش��كالت
موج��ود برطرف ك��ردن گلوگاهها و بهينه س��ازي فرآيند توليد و كاهش
هزينهها به پايينترين ميزان ممكن اس��ت ،كاهش بعضي از اين هزينهها
تنها با بررس��ي فرآيند توليد به آس��اني امكان پذير اس��ت و اكثرا ً نياز به
س��رمايه گ��ذاري ندارد و يا درصورت نياز مقدار آن بس��يار اندك اس��ت
(.)Zaragosa, Eufrocina, & John Randall , 1982
در کارخانه قند چغندري جداس��ازی ساکارز از ترکیبات غیر قندی در
مراحل مختلف اتفاق میافتد که به عنوان مرحله شناخته میشود .مرحله
دیفوزیون نقطه ش��روع جداسازی اس��ت که با تصفیه شربت و تغليظ و
کریستالیزاسیون ادامه دارد (.)Asadi, 2007
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علمي -تكنولوژي

بررسی تغییرات pHآب دیفوزیون بر میزان
استخراج ناخالصیها در فرآوری چغندر قند

بدیهی اس��ت که هدف از انجام دیفوزیون اس��تحصال هر چه بیش��تر
ساکارز و هر چه کمتر مواد غیر قندی میباشد .بنابراین مطالعات شیمیایی
گسترده ای صورت گرفته است تا تعیین کند که حدود میزان استحصال
ناخالصیها چقدر اس��ت ،ایجاد چه ش��رایطی از اس��تحصال ناخالصیها
جلوگیری میکند و حد اقتصادی استحصال ساکاروز تا چه میزان است

()Mc. Ginnis 1986

مهمترین عوامل مؤثر بر استخراج قند از خالل عبارتند از:
 -1درجه حرارت -2 ،کشش وزنی در دیفیوزر pH -3 ،آب مورد
اس��تفاده در دیفیوزر -4 ،مدت عمل استخراج قند -5 ،کیفیت خالل
 -6فعالیتهاي میکروبی در دیفیوزر (مك گينيس )1999
2
در یک دستگاه آزمایشگاهی استحصال قند زاگادوسکی 1و کوبیاک اثر دما و
زمان را بر پالسمولیز بافت چغندر و ضریب دیفوزیون مورد مطالعه قرار دادهاند.
آنها نتیجه گرفتند که شرایط مطلوب پالسمولیز در مدت  40دقیقه در دمای
 75درجه سانتیگراد به دست میآید (گينيس م)1986 .
یکی از عوامل تأثیر گذار بر میزان استخراج ناخالصیها  pHآب دیفوزیون
اس��ت pH .آب دیفوزیون باید در حد بهینه باش��د تا میزان خلوص شربت
افزایش یابد (( )Asadi, 2007گينيس م)1986 .
در  pHکمتر از  5/5احتمال خورندگی دستگاه وجود دارد و انورسیون
ساکارز تشدید میشود ،از طرف دیگر هیدرولیز و انحالل ترکیبات پکتیکی
و ورود آنه��ا ب��ه ش��ربت خام در  pHمح��دوده  5/5تا 5/8کمتر اس��ت
(مصباحی ,اصول صنایع تولید شکر.)1389 ,
خلوص شربت استخراج شده چغندر قند برای صنعت فرآوری قند نقش
حیاتی دارد چرا که ترکیبات غیرس��اکارزی محلول ،که ترکیبات ناخالصی
نیز نامیده میشوند ،مانع کریستاله شدن ساكارز شده و بنابراین استحصال
(استخراج) ساکارز را کاهش میدهند .هر کیلوگرم از ترکیبات غیر ساکارزی
در شربت ،بسته به ش��رایط ویژه عملیاتی کارخانه ،کریستاله شدن  1/4تا
 1/8کیلوگرم از س��اکارز را محدود میکند که س��پس وارد مالس میشود
(.)Smith, G. A & Martin, 1989
هر چه میزان ناخالصی بیشتری وارد شربت شود ،از آن جایی که ضریب
تصفیه محدود اس��ت و در هر حال درصدی از آن خارج خواهد ش��د ،پس
هرچ��ه میزان م��واد ورودی کمتر باش��د میزان باقی مانده آن در ش��ربت
رقیق کمتر خواهد بود .از آنجا که این ترکیبات غیر قندي معموالً بس��یار
رنگی و نس��بت به حرارتی ناپایدار هستند ،به ش��دت درکیفیت و کمیت
ش��کر تولیدی دخالت دارند .از این رو حذف آنها از شربت خام مهم است.
( )Highlands,, L. con way, Toth 1989ش��ربت چغن��در ح��اوی
اس��یدهای آلی و غیر آلی متنوعی اس��ت .اسیدهای آلی به عنوان سیستم
بافری در تعادل اس��ید و باز در سلول گیاه ،به منظور حفظ تعادل  pHدر
بافت گیاه عمل میکنند (.)lodi & Rossin, 1995
مهمترین اسیدهاي آلی چغندر عبارتند از اسید اگزالیک ،اسید الکتیک
 ،اسید سیتریک و اسید مالیک ،اسید گلیکولیک ،اسید تارتاریک  ،اسید
آكونيتيك  ،اس��ید هیدروکسی س��یتریک( .گينيس م1999 .؛ Vander
)pol, p. shiweck shwartz 1998
مقدار این اس��یدها ثابت نبوده و وابس��ته به ش��رایط چغندر و مدت
نگهداری در سیلوها تغییر میکند باید در فرآیند تصفیه سعی شود این
اس��یدها حذف ش��وند و به ش��ربت و بعد از آن به مالس راه پیدا نکنند

(نیلی .)1383 ,چغندرقند حاوی مواد رنگی نیست ،اما ترکیباتی دارد که
تولید مواد رنگی میکند .میزان رنگ شربت عمدتاً مربوط به  pHو دما
میباشد .به ازای هر  10درجه سانتیگراد افزایش دما ،میزان رنگ شربت
قند س��ه برابر افزایش مییاب��د( .)Olbrich, 2006چنانچه پکتین از
چغندر وارد شربت خام شود در افزایش ویسکوزیته شربت مؤثر خواهد
بود .این مسئله صاف کردن شربت را با مشکل مواجه میکند از طرف
دیگر س��رعت رسوب کردن کربنات کلسیم و ناخالصیها را در دکانتور
کاه��ش میدهد و باعث میش��ود نیاز به آهک افزای��ش یابد .بنابراین
باید س��عی شود که شرایط اس��تخراج قند از خالل چغندر به گونهای
باش��د که تا حد ممکن از ورود پکتین به ش��ربت خام جلوگیری شود
(مصباحی ,اصول صنایع تولید شکر.)1389 ,
در مجموعه ای از س��ه مقاله تحقیقی  Susieو  Kucieو  Raceآهکی
کردن خالل چغندر را توصیه کردهاند و عقیده دارند با این عمل استحصال
قن��د از خالل به اندازهي  0/25تا 0/50و درجه خلوص به اندازهي  2درصد
بهتر ميشود pH .دیفوزیون به  8/4میرسد .آهک زنی ترجیحاً باید بر روی
خ�لال چغندر ثابت و بدون حرکت ،مث�لا در دیفوزیون  Desmetصورت
گیرد( .گينيس م)1986 .
ش��ربت دیفوزیون حاصل از چغندرهای آهکی روش��نتر است نسبت به
شربت چغندرهای شاهد و حاوی مواد کلوئیدی کمتری است .شربت حاصل
از دیفوزیون آهکی میتواند بدون افزودن آهک تصفیه شود و خلوص شربت
حاص��ل ازدیفوزیون آهکی احتماالً به دلیل وجود متانول و اس��تات تولید
شده به وسیلهي آهک کميپایین بود .این ناخالصیها حتی پس از مراحل
تصفی��ه باقی میماند .با این حال متانول باید در طی فرآيند تغلیظ تبخیر
شود و اثرات زیان آور استات به علت فاکتور مالس زایی منفی آن کم باشد.
(.)Zaragosa, John Randall , & Wayne, 1982
نمکهاي غیر آلی مواد مغذی جذب ش��ده از خاک هستند و وجودشان
به س��اختار خاک و کوددهی و شرایط رشد وابسته است (Vander pol,
 .)Shiweck, & Shwartz, 1998هر يون س��دیم و پتاسیم موجود در
ش��ربت قادر است از کریستالیزاسیون  ۵مولکول ساکارز جلوگیری به عمل
آورد كه منجر به افزایش مالس میگردند (نیلی.)1383 ,
میزان ترکیبات معدنی که در شربت دیفوزیون در مناطق مختلف ایاالت
متحده توسط استارک و همکارانش از چغندر استخراج شده اند شامل:
 90-80درص��د پتاس��یم 30-10 ،درصد کلس��یم 80-60 ،درصد
ن به طورکامل استخراج ميشوند
منیزیم میباشد .آمینواسیدها و بتائی 
(گينيس م.)1999 .
بنابراین هرچه ناخالصیها بیش��تر باشد نسبت حذف آنها در تصفیه کمتر
خواهد بود لذا بایستی این میزان را قبل از ورود به تصفیه کاهش داد (به عبارتي
از استخراج آنها در فرآيند ديفوزيون جلوگيري كرد) .عدم استخراج ناخالصیها
کمهزینهت��ر و راحتتر از حذف آنها در مراحل بعدی خواهد بود .از آن جایی
که  ،pHعامل مؤثری در استخراج ناخالصیها است در این تحقیق سعی شد
pHبهینه برای ورود حداقل ناخالصی به شربت خام بررسی گردد.

مواد و روشها:
نمونه گیری:
در ابتدا pHآب دیفوزیون توسط اپراتور دستگاه با اضافه کردن گاز So2
به  pHمورد نظر تغییر پیدا کرد سپس با اندازهگیری  pHآب دیفوزیون
1-Zagodski
و اطمینان از  pHمورد نظر حدود  1س��اعت بع��د نمونهبرداری از مرحله
2- Kubiak
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دیفوزی��ون صورت گرفت و به فاصلهي  10دقیقه نمونه برداری ازهر یک از
مراحل پرشوالژ ،شوالژ ،اشباع  1و اشباع 2صورت گرفت.

گردید pH(.نمونه نهایتاً بر روی  2/27تنظیم گردید).
و در نهای��ت دادهه��ا ب��ا اس��تفاده از آنالی��ز واریان��س ی��ک طرف��ه
 one-wayAnovaوتستدانکندرسطحاطمینان95درصدتوسطنرمافزار
 Spss ver22در سطح اطمینان  %95مورد آزمون قرار گرفتند.
اندازهگیری رنگ:
ابتدای کار ش��ربت را با کاغ��ذ صافی واتمن  42صاف کرده و دس��تگاه
اس��پکتروفتومتر را روی طول موج  420نانومتر تنظیم کرده و س��پس در
کوت آب مقطر ریخته و دس��تگاه صفر ش��ود .کوت را با نمونه شربت صاف
ش��ده پر کرده به طوری که حباب نداشته باشد ،آن گاه عدد جذب را روی
دستگاه میخوانیم
رنگ شربت از فرمول زير محاسبه ميشود

آزمونهاي انجام گرفته:
اندازهگیری پکتین:
در هریک از آزمایشهاي استخراج پکتین که در شرایط متفاوتی انجام
میشدند 30 ،گرم نمونه با  50برابر وزنی آب مقطر مخلوط شده ضمن
هم زدن مکانیکی (با سرعت  200دور در دقیقه) به مدت  45دقیقه در
حمام آب گرم 70درجه س��انتیگراد قرار داده شد .سپس با کاغذ صافی
واتمن ش��ماره  ،1قس��مت محلول جدا و ریخته شد ،قسمت باقی مانده
روی صافی دوباره با  50برابر وزنی آب مقطر مخلوط و با اسيد كلريدريك
غلی��ظ pH ،آن در دو س��طح  1و  1/5تنظی��م گردید .س��پس ضمن
8
 = a*10رنگ ()color
هم زدن مداوم با سرعت حدود  200دور در دقیقه به مدتهاي 3 ،2 ،1
l*c
كه در آن:
و  4ساعت ،در دو سطح دمایی  80و  90درجه سانتیگراد در حمام آب
 = Aعدد قرائت شده از روي دستگاه
گرم نگهداری شد.
 =lضخامت سل يا كوت
در مرحله بعد با کاغذ صافی واتمن شماره 1قسمت روی صافی جداسازی
 = Cعبارت است از غلظت نمونه كه برابر است باC=Bx*d:
و دور ریخته میش��ود و آنگاه محلول صاف ش��ده که محتوای پکتین اس��ت
 = dوزن مخصوص نمونه كه از جدول بريكس و وزن مخصوص به دست ميآيد
با محلول س��دیم هیدروکس��ید (غلظت وزنی  1به  )5به  pHحدود 3/2-3
رسانده شد .سپس به محلول حاصل ایزوپروپیل الکل یا  -2پروپانل به نسبت (استاندارد ملي ايران شماره  69تجديدنظر سوم  )8377و ()ASADI 2007
حجمي 1به  1افزوده شد .محلول به دست آمده به مدت  12ساعت در یخچال
جدول وزن مخصوص و ماده خشك رفراكتومتري
در دمای حدود  5درجه سانتیگراد نگهداری شد ،سپس محلول به مدت 20
دقیقه با س��رعت  5000دور در دقیقه در دمای حدود  10درجه س��انتیگراد
وزن مخصوص درصد ماده خشك رفركتومتري
در دس��تگاه سانتریفیوژ مجهز به سیستم تنظیم دما سانتریفیوژ شد .پس از
47
1/2133
سانتریفیوژ کردن پکتین موجود در محلول تهنشین شد ،و فاز مایع که در باال
48
1/2187
قرار گرفت ،از آن جدا گردید .در مرحل ه بعد پکتین تهنش��ین شده  ،دوباره با
حجم مساوی از ایزوپروپیل الکل مخلوط و به مدت  10دقیقه با سرعت 5000
49
1/2242
دور در دقیقه در دمای  10درجه س��انتیگراد س��انتریفیوژ ش��د تا به صورت
50
1/2297
بهتری شستشو شود .سپس فاز مایع جداسازی شد و پکتین استخراج شده به
51
1/2352
ظرفهاي مخصوص منتقل گردید .فاز مایع که در هر دو مرحلهي سانتریفیوژ
جدا میش��ود ،محتوای آب مقطر و مواد ناخالصی و ایزوپروپیل الکل اس��ت و
52
1/2407
میتواند برای بازیابی الکل در دمای  83-81درجه سانتیگراد و استفاده مجدد
53
1/2463
از آن به کار رود (مصباحی & جمالیان ,استخراج پکتین از تفاله ی
چغندر قند و بررسی کاربرد آن در محصوالت غذایی.)1381 ,
بحت و نتیجه گیری:
الف -اثرات تغییرات  pHبر میزان استخراج پکتین:
امالح:
پکتین در همهي pHها در ش��ربت خام اس��تخراج ميشود ،ولي در
امالح سدیم و پتاس��یم با فلیم فتومتر مدل C/PFP7کلنیکال ساخت
جنوی انگلستان مشخص شد و کلسیم و منیزیم با دستگاه اتمیک ابزويشن  pH=5/5حداقل پکتین وارد شربت خام شده که با یافتههاي Motoc
و  Muscaمطابق��ت دارد( .گيني��س م )1986 .که دلی��ل این امر را
مدل  AA400ساخت شرکت پرکین المر آمریکا تعیین گردید.
سیلین اینگون��ه بیان میکند که در محیط اسیدی ضعیف کمترین
میزان استخراج پکتین را خواهیم داشت .زیرا در  pHباالتر دیواره سلول
اسیدهای آلی:
 5گرم نمونه به بالن  100سانتيمتر مكعب منتقل کرده و با آب خالص نسبت به خروج مواد سفتتر است و پکتین کمتری استخراج میشود.
و اس��تفاده از اسید س��ولفوریک  0/01نرمال  pHنمونهها را بر روی  2/27كه در نمودار به خوبی مش��خص است .بیشترین افت در پرشوالژ است
تنظیم نموده و به حجم رس��انده شد .مجددا ً به نسبت  1به  10رقیق شد .زی��را مواد کلوئیدی در محدوده  pHپرش��والژ یعنی حدود  11منعقد
سپس با سرنگ  0/45میکرون فیلتر و در انتها به دستگاه  HPLCبا ستون میش��وند و زمانی که در مرحله شوالژ وارد میشود پکتین دوباره حل
 ،87H Ion Exclusion Column-Aminex® HPXف��از متحرک میش��ود تا این که در مرحله اش��باع  1و بعدا ً مرحلهی فیلتراسیون به
 ،pH=2/7 ،N 0.01 H2SO4سرعت  ./6میلی لیتر در دقیقه ،طول موج دلیل جذب س��طحی پکتین بر روي رسوبهاي کربنات کلسیم باعث
 210نان��و مت��ر ،دتکت��ور  (Diode Array Detector) DADتزریق حذف پکتین میشود و در اشباع  2افت پکتین را داریم.
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نمودار 1تغییرات میزان پکتین در مراحل فرآیند تولید

نمودار 3تغییرات میزان اسيد الکتیک در مراحل فرآیند تولید

تغییرات میزان اسيد استیک در مراحل فرآیند تولید:
ب -اسیدهای آلی:
در  pH=5کمترین میزان اسید استیک در شربت خام موجود است.
تغییرات میزان اسيد اگزالیک اسید در مراحل فرآیند تولید:
با توجه به نمودار 2حاصل از اندازهگیری شربتها در مراحل مختلف بعد از مرحل ه اشباع  1همان طور که انتظار داریم میزان اسید استیک
با دستگاه  HPLCاگزاالت به طور کلی روند نزولی داشته است و خروج کاهش یافته زیرا قس��مت عمده آن همراه گل کربناته از شربت خارج
اصلی در مرحله شوالژ است که با نظرات اشنایدر ،مگ گینيس و وندرپول شده است.
مطابقت دارد .و قس��مت بیشتر اگزاالت ورودی در شربت خام است که
ممکن است در اثر شکسته شدن قندها در تنفس سلولی ایجاد شود ولی
منشأ اصلی آن چغندر اولیه است.

Carbonation
نمودار4تغییرات میزان اسید استیک در مراحل فرآیند تولید
Carbonation
نمودار  2تغییرات میزان اسيد اگزالیک در مراحل فرآیند تولید
در مرحل ه اشباع  1اگزاالت کلسیم حاصله جذب سطحی کربنات کلسیم
شده و رسوب میکند و در مراحل فیلتراسیون یعنی بعد از اشباع  1همراه
با گل کربناته خارج میشود در نتیجه در هم ه pHها میزان اسید اگزالیک
در اشباع  2کمتر از اشباع 1است.
تغییرات میزان اسيد الکتیک در مراحل فرآیند تولید:
در ش��ربت خام در  pH=4کمترین مقدار اسید الکتیک در شربت
موجود است .زیرا گاز  So2اثر ضد میکروبی دارد .بر همین اساس میزان
اس��ید الکتیک شربت خام به ترتیب در pH=5/5<pH=5<pH=4
خواهد بود .
24
آذر و دي 1395

ج -تغییرات میزان رنگ در مراحل فرآیند تولید:
معموالً پس از برش خوردن بافت چغندر ،آنزیم تیروزین آزاد میشود
که بر ترکیبات فنلی عصاره تأثیر گذاش��ته و رنگ تیر ه ش��ربت خام را
ایجاد ميكند در  pH=4بیش��ترین میزان رنگ اس��ت که میتوان آن را
به وج��ود قند اینورت و تولید مالنین نس��بت داد .و بهترین تیمار برای
کمترین رنگ ورودی به شربت خام  pH=5/5است.
تغییرات رنگ روند ثابتی داش��ته است و اختالف معنی داری وجود
ن��دارد .زیرا در  pHباالتر میزان کمتری گاز گوگرد اس��تفاده ش��ده و
قهوهای ش��دن حاصل از واکنش میالرد کمتر میتواند خنثی ش��ود و
در  pHپایین به دلیل وجود گاز گوگرد بیشتر رنگ بری داشته پس
رنگ حاصل از واکنش آنزیميرا از بین میبرد در عوض قند هیدرولیز
میش��ود و وجود گاز گوگرد باعث میشود بعد از دیفوزیون هيدروليز
قند را نداش��ته باش��یم و به ش��دت آهک زنی انج��ام دادیم پس مانع
هیدرولیز قند میشود.

کلسیم و منیزیم:
میزان کلس��یم استخراجی در ش��ربت خام نسبت به کل محتواي
کلس��یم پس از مرحل ه تصفیه ناچیز است و در مرحل ه شوالژ در همه
تیمارها افزایش یافته و بیشترین مقدار را نشان میدهد که دلیل آن
آهکی اس��ت که در مرحلهی آهکزنی اضافه میش��ود و در pH=4
نسبت به سایر pHها میزان کلسیم بیشتری در شربت موجود است
زیرا برای کاهش  pHآب دیفوزیون از گاز  Co2اس��تفاده ش��ده به
عبارتی برای کاهش بیش��تر  pHمیزان گاز  Co2مصرف ش��ده در
نتیجه در  pH=4امالح معدنی بیش��تری با س��ولفیت حل ش��ده در
نتیجه غلظت کلس��یم محلول بیشتر شده اس��ت و میزان کلسیم در
اشباع  1به شدت کاهش یافته است زیرا همراه با گل کربناته کربنات
کلس��یم رسوب کرده وخارج میش��ود .در pH =5/5بیشترین مقدار
نمودار 4-9.تغییرات میزان رنگ در هر مرحله از فرآیند
وارد شربت خام شده است.
منیزی��م از طری��ق چغندر اولیه و قس��مت اعظم از طریق س��نگ
د -تغییرات میزان امالح در مراحل فرآیند تولید:
کاتیونها در شربت چغندر ممکن است از خاک ،آب استخراجی ،سنگ آهک مصرفی اس��ت .در مراحل شوالژ و پرشوالژ منیزیم وارد شربت
آه��ک ،کک ،م��واد و تجهیزات مخازن لولهها باش��د .از آنجایی که چغندر میش��ود .نمكهاي منیزیم نامحلول است و حذف آن مهم است زیرا
مصرف��ی کارخانه معموالً در ط��ول بهرهبرداري و از مناط��ق متفاوت وارد در دیواره اواپراتورها و لولههاي اواپراس��يون رس��وبهاي بدی ایجاد
کارخانه میشود بنابراین تغییرات مقدار این کاتیونها تابع چغندر ورودی میکن��د .بین تغییرات  pHو می��زان منیزیم در هر مرحله اختالف
معنیداری وجود دارد به عبارت دیگر میزان منیزیم تحت تأثیر pH
به کارخانه است .
آب دیفوزیون اس��ت و در  pH=5/5بیش��ترین می��زان منیزیم وارد
شربت خام شده است.
سدیم وپتاسیم:
بیشترین میزان در pH=4/5و کمترین مقدار در  pH=5وارد شربت خام
نتیجهگیری:
شده و در پایان تصفیه میزان کاهش در هم ه pHها تقریباً یکسان است.
از آن جایی که استخراج قند از خالل به صورت انتخابی نیست وسایر
اکثر امالح معدنی سدیم محلول در آب هستند(.)15
در همهیpHها در اش��باع  2کاهش یافته زیرا هیدروکس��ید سدیم و ناخالصیها همراه قند از س��لول خارج میشوند و حضور ناخالصیها
پتاسیم به کربنات سدیم و پتاسیم تبدیل شده و نمکها و کمپلکسهاي در ش��ربت میزان ضایعات کارخانهها قن��د را افزایش میدهد .حضور
محلول رسوب میکند و به همین دلیل مقدار کميکاهش را نشان میدهد .امالح ،اسیدهای آلی و پکتین در مراحل تصفیه میتواند مشکل ساز
س��دیم و پتاسیم در ش��ربت به صورت محلول باقی مانده و در نهایت وارد باش��د .نتایج نشان داد که استخراج یونهاي مالس زایی مانند سدیم
مالس شده اس��ت .در  pH=4/5میزان پتاسیم ورودی به شربت بیشترین و پتاس��یم و اسیدهای آلی مانند اس��ید اگزالیک و اسید استیک در
مقدار است و  pH=4کمترین مقدار پتاسیم ورودی به شربت خام را داریم pH=5 .حداقل است .استخراج پکتین در  pH=5/5کمترین است که
و بر اس��اس تجزیه و تحلیل دادههای آماری اختالف معنی داری در طول با توجه به مشکالت تکنولوژیکي در این  pHمناسب ترین  pHبرای
چغندرهای یخزده و خراب در نظر گرفته ميشود.
تولید در هر مرحله در هم ه تیمارها وجود دارد.
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چكيده
مالس محصولی جانبی حاصل از تولید قند از چغندر و نیشکر ميباشد که
مورد اس��تفادههای بس��یاری دارد .در صنعت قند مالس ،آخرین پسابی است
که در پایان عملیات چند مرحلهای کریستالیزاسیون برای تولید شکر تشکیل
میش��ود .که نمیتوان به روش تبخیر و تغلیظ س��اکارز بیشتری را به صورت
کریستال از آن جدا کرد .با توجه به اهمیت مالس به عنوان مهمترین ضایعات
قندی و همچنین به عنوان ماده اولیه ارزشمند در صنایع فرآوری مواد غذایی
در این تحقیق س��عی بر آن شده اس��ت که عوامل مؤثر بر ویسکوزیته و رفتار
رئولوژیک��ی مالس چغندرقند مورد ارزیابی قرار گیرد .چرا که رفتار رئولوژیکی
مالس یک فاکتور مهم مؤثر بر راندمان تولید ش��کر و فرآیند تصفیه از جمله
پخت ،کریستالیزاسيون س��انتریفیوژ و پمپ کردن میباشد .بنابراین ،بررسی
و مطالع��ه ویژگیهای رئولوژیکی تک تک ترکیبات موجود در مالس ضروری
میگردد .مالس محتوی ترکیبات غیر قندی از جمله اسیدهای آلی ،لیپیدها،
نمکهای غیر آلی ،ماکرومولکولها ،قند اینورت و ...است .ویسکوزیته مالس با
ماهیت و مقدار ترکیبات غیرقندی موجود در آن متغیر است قندهای اینورت
و غیره به طور معمول به مقدار کميدر مالسهای چغندرقند وجود دارند که
اثر آنها بر ویسکوزیته به سختی قابل اندازهگیری است .مالسها در تمام جوانب
همانند شربتی که از آن منش��أ گرفتهاند ،رفتار میکند .ویسکوزیته شربتها
در طول فصل افزایش پیدا میکنند با افزایش دما ،محلولهای قندی صنعتی
نسبت به محلولهاي قندی خالص ،کاهش ویسکوزیته کمتری نشان دادند.
کلم�ات کلیدی :م�لاس ،ویژگیهای رئولوژیکی ،ویس��کوزیته ،ترکیبات
شیمیایی ،ترکیبات غیر قندی.
 -1مقدمه
ویسکوزیته یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی فرآوردههای قندی است.
 -2رفتارهای رئولوژیک
که بر عملکرد کارخانه ،عملیات سیستمها ،کریستالیزاسیون ،سانتریفیوژها و
رئولوژی میتواند به صورت تابع ویسکوز ،االستیک و ویسکواالستیک بیان
نهایتاً شکر استحصالی مؤثر است .بررسی دقیق نوع و مقدار مواد غیر قندی که
از طرفی سبب افزایش انحاللپذیری ساکارز در طباخی میشود و از طرفی نیز ش��ود .در مورد سیال و فازهای جامد ،رفتار ویس��کوز برای ارتباط دادن نیرو
درصد ماده خش��ک را باال برده و موجب کاهش درجه خلوص پخت و افزایش به سرعت برشی استفاده میشود .در سیستمهای مایع ،در حالی که عملکرد
ویس��کوزیته آن میگردد و نهایتاً مجموع این عوامل منجر به تأخیر انداختن االستیک ،عملکرد نیرو را به کرنش در مواد جامد مرتبط میکند .خصوصیات
کریستالیزاس��یون و افزایش ضایعات قندی مالس میشود .بنابراین بررسی و ویسکواالس��تیک موادی را پوشش میدهد که هم خصوصیات االستیک و هم
اندازهگیری دقیق ویسکوزیته و عوامل مؤثر بر ویسکوزیته و خواص رئولوژیک خصوصیات ویسکوز نشان میدهند.
در صنعت غذا ویژگیهای رئولوژی در طراحی مراحل فرآیند غذایی بس��یار
که مطابق قانون فیک بر کریستالیزاس��یون نیز تأثیر گذارند ،در بهینه نمودن
عملیات تأثیر بهسزایی دارد .در ضمن تعیین خواص رئولوژیکی مالس با توجه
به اهمیت ارتباط آن با مباحث حمل و نقل ،پمپاژ و استفاده در فرمانتور بسیار
ضروری و مهم است.
رئولوژی به عنوان مطالعه جریان و تغییر شکل مواد در برابر فشار ویژهای که
معموالً بر مواد ایجاد میشود ،تعریف میگردد .رئولوژی ،پدیدهای که در دامنه
وس��یعی بین حالت جامد و مایع به وقوع ميپیوندد را توضیح میدهد .دانش
دقیق و درست از خصوصیتهای رئولوژیکی سیاالت در طراحی مهندسی برای
تعیین توانایی آنها برای انجام عملکردهای معین با اهمیت است.
بررس��ی رفتار رئولوژی از نظرات مختلف حائز اهمیت میباشد .در مهندسی
فرآیند ،برای محاسبه ملزومات پمپ کردن ،تنظیم قطر لولهها و دریچهها ،انجام
عملیات مخلوط کردن و همچنین برای محاسبه عملیات اساسی مرتبط با انتقال
حرارت ،جرم و حرکت ،آگاهی از رفتار رئولوژیکی یک س��یال ضروری است .در
کنترل کیفیت ،آگاهی از رفتار رئولوژیک سیال برای کنترل کیفیت مواد خام و
همچنین فرآوردههاي واسطهای در طی فرآیند تولید و البته ،فرآوردههای نهایی،
به کار گرفته میشود .در ارزیابی حسی ،آگاهی از رفتار رئولوژیکی یک سیال به
تعیین کیفیت مطلوب برای مصرفكننده از طریق ارتباطات بین ش��اخصهاي
رئولوژیک��ی و ارزیابیهاي حس��ی ،کم��ک میکند .همچنین ،آگاه��ی از رفتار
رئولوژیکی سیاالت به روشن شدن ساختار یا ترکیب فرآوردههای غذایی جهت
آنالیز تغییرات ساختاری که در طول فرآوری آنها ایجاد میشود ،کمک میکند
بررسی آن بسیار قابل توجه است .مواد غذایی سیال ،رفتاری رئولوژیک در دامنهی
سیاالت نیوتنی ساده تا سیاالت غیرنیوتنی ،از خود نشان میدهند که مورد آخر
(رفتار غیرنیوتنی) میتواند وابسته به زمان باشد یا نباشد .بسیاری از مواد غذایی
همانند ترکیبی از مواد ویسکوز و االستیک رفتار میکنند.
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مهم میباشند .و همچنین در تعریف سایر مشخصههای رفتار جریانی ماده در
طی زمانهای مختلف از جمله :مراحل تولید ،انبارداری ،حمل و نقل و استفاده
در محصوالت دیگر ،حائز اهمیت میباشد .ویژگیهای جریانی یک ماده غذایی
به ویسکوزیته و دانسیته آن بستگی دارد.

 :Fنیرو بر حسب نیوتن
 :Aسطح مقطع بر حسب متر مربع () m2

 -3-1-1سرعت برشی
به شیب سرعت حاصل از تنش برشی اعمال شده به یک سیال سرعت برشی
گفته میشود .سرعت برشی را به صورت معکوس ثانیه  1-Sبیان میکنند .بر
 -2-1تجهیزات اندازهگیری رئولوژیکی
رئومتر یا ویسکومتر که خصوصیات رئولوژیکی سیاالت را از طریق مقاومت اس��اس پیشنهاد کمیته نام گذاری انجمن رئولوژی از عالمت برای نشان دادن
سیال نسبت به جریان تحت نیروی شناخته شده یا استرس تولیدشده اندازه آن استفاده میشود.
 -3-1-2ویسکوزیته
میگیرند ،ابزاری ضروری در مطالعات رئولوژیکی موادغذایی هستند .از جمله
ویسکوزیته خاصیتی از مایع است که بزرگی جریان در مقابل نیروهای برشی
این تجهیزات ویسکومتر موئین  ،ویسکومتر فالینگ بال  ،رئومتر اوسیلیتوری
درون مایع را نش��ان میدهد .ویسکوزیته تعیینكننده میزان مقاومت مایع به
برای اندازهگیریهای رئولوژیکی استفاده میشوند.
حرکت میباشد .واحد ویس��کوزیته پوآز ( )poiseیا سانتی پوآز يا میکروپوآز
اس��ت كه سانتی پوآز يكصدم پوآز و میکروپوآز يك ميليونيوم پوآز است .پوآز
 -3اصطالحات رایج در رئولوژی
به صورت ویس��کوزیتهای که به یک نیروی  1دین ( )dyneبرای جابجایی
 -3-1تنش برشی
تنش به عنوان نیرو در واحد س��طح تعریف میشود .تنش برشی بهصورت با نرخ يك س��انتیمتر به ازای یک سانتیمتر مربع نیاز دارد ،بیان میشود
زاویهدار بر س��طح عمل میکند و عبارت اس��ت از تنشی که به طور مماس به ویس��کوزیته را به صورت پاس��کال-ثانیه( )Pa.sبیان میکنند .ویسکوزیته
صفحهای که نیرو روی آن عمل میکند اعمال میشود .تنش را بر حسب نیرو توسط معادله  2بهدست میآید.
در واحد سطح بیان میکنند واحد آن در مقیاس بینالمللی پاسکال یا نیوتن بر
معادله ()2
متر مربع ميباشد .معادله  1بیانگر تنش برشی میباشد.
که در این رابطه:
معادله ()1
 :ویسکوزیته سیال
 :تنش برشی
 :تنش برشی
 :سرعت برشی
 -4رفتار رئولوژیکی
طبقه بندی ساده از رفتار رئولوژیکی در شکل  1بیان شده است.
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 -5تستهای رئولوژیکی مورد استفاده برای موادغذایی
انواع تستهای رئولوژیکی در شکل ( )2بیان شده اند (.)24

 -6انواع رفتارهای رئولوژیک
در این پژوهش دوبررسی بر روی رفتاررئولوژیکی درحالت پایا و ناپایا صورت
پذیرفت.
 -6-1رفتار جریانی سیالها در حالت پایا
منحنیهای جریانی پایا ارزشمندترین روش برای تعیین رفتار رئولوژیکی
سیال میباشند .رفتار جریان در حالت پایا بیانگر رابطه بین ویسکوزیته و سرعت
برشی میباشد و بر این اساس رفتار جریان سیالها به دوگروه سیاالت نیوتنی
و غیر نیوتنی تقسیم میشوند.
 -6-1-1رفتار جریانی نیوتنی
 -6-1-3رفتار جریانی مستقل از زمان
در سیاالت نیوتنی رفتار جریان مستقل از سرعت برشی و سابقه برش است
سیاالت دارای رفتار غیرنیوتنی ،در برابر اعمال نیرو ،ویسکوزیته تغییر میکند.
و فقط به دما ،ترکیب سازنده ،بدون در نظر گرفتن مدل ویسکومتر ،اسپیندل
و یا سرعت مورد استفاده ،وابسته است .سیاالت نیوتنی ،ویسکوزهای ایدهآلی که این تغییر میتواند قابل برگشت و یا برگشت ناپذیر باشد .این سیاالت خود به
هس��تند طبق معادله  4-2رابطه تنش برشی و سرعت برشی در این سیاالت چند دسته تقسیم میشوند که شامل:
جریان پالستیک یا بینگهام  :در این سیاالت اگر میزان تنش برشی کميبیش
خطی بوده وشیب خط بیانگر ویسکوزیته سیال میباشد که برای یک ترکیب
از تنش تسلیم باش��د جریان آغاز میگردد.نقطهای که باالی آن نقطه جریان
شیمیایی خاص ،در شرایط مشخص دمایی و فشار ،ثابت است.
شروع میشود تنش تسلیم گفته میش��ود (مثل سس کچاپ گوجه فرنگی،
سس مایونز ،مارگارین ،سفیده تخم مرغ زده شده ،خامه زده شده).
معادله ()3
جریان سودوپالستیک :در این جریان روند افزایش سرعت برشی بیش از افزایش
 :تنش برشی
تنش برشی بوده و نمودار از مبدأ مختصات میگذرد (مثل پوششهای ساالدی).
 :سرعت برشی
جریان دایالتانت :در این جریان میزان افزایش س��رعت برش��ی ،کمتر از
 :ویسکوزیته سیال
افزایش تنش برش��ی میباش��د(مثل موادغذایی دارای مواد جامد باال ،محلول
60درصد نشاسته ،شربتهای شکالتی).
 -6-1-2رفتارهای جریانی غیر نیوتنی
سفتش�ونده برش�ی :در این س��یاالت ،در هنگام اعمال نیروی برشی،
ویسکوزیته ظاهری به ویس��کوزیته یک سیال غیر نیوتنی اطالق میشود.
ویسکوزیته سیاالت غیرنیوتنی تابعی از سرعت برشی هستند و با تغییر سرعت
برش��ی تغییر خواهد کرد .در این س��یاالت رابطه تنش برشی و سرعت برشی
مستقیم نیس��ت ،بنابراین وقتی که سرعت برشی تغییر میکند ،ویسکوزیته
این سیاالت بسته به طبیعت سیال افزایش یا کاهش خواهد یافت .رفتارهای
غیرنیوتنی به دو گروه وابسته به زمان و مستقل از زمان تقسیم میشوند .رفتار
جریانی مس��تقل از زمان ممکن است فقط به برش بستگی داشته باشد نه به
مدت زمان برش ،درحالیکه رفتار جریانی وابسته به زمان به مدت زمان برش
هم بستگی دارد.
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خاصیت رقیق شوندگی یا بازشوندگی مشاهده نمیشود .ولی دارای رفتار تنش
 -6-1-4انواع مدلهای جریان
برشی -سرعت برشی مشابه س��یالهای دایالتانتمیباشند شکل  3بیانگر
برای کمک به توضیح جریان س��یال مدلهایی پیشنهاد شدهاند که جریان
تنش برشی در مقابل سرعت برشی برای انواع جریانها میباشد.
برش��ی را توضیح میدهند .این مدلها ،رفتار مایعات مختلف را تحت شرایط
مختلف دما ،غلظت و  pHبیان میکنند .بهطورکلی این قانون نیس��ت که در
طول همه دامنهها س��رعت برشی بهکار رفته ،فقط یک مدل خاص برای یک
بينگهام
مایع ویژه مناسب باشد .گاهی اوقات بیش از یک مدل برای توضیح رفتار یک
مایع غیرنیوتنی خاص استفاده میشود .مدلهای زیر بهطور کلی برای توضیح
رفتار مایعات غیر نیوتنی استفاده میشوند.
-6-1-4-1معادلهعموميویسکوزیته
معادله عموميویسکوزیته در معادله  4قابل مشاهده است.
معادله ()4

n +c

که در اینجا:
 :تنش برشی
شکل ( )3تنش برشی در مقابل سرعت برشی برای انواع جریانها
 :kضریب تناسب
( :nثابت شبه پالس��تیک بودن نمودار تنش برشی-سرعت برشی) ،تنش
سیاالت غیرنیوتنی وابسته به زمان
تسلیم .N/m2
انواع مختلفی از س��یاالت هس��تند که ویس��کوزیته آنها به سرعت برشی و
معادله توان یا مدل استوالد-دوال یا قانون توان :
همچنین مدت زمان اعمال نیرو بس��تگی دارد .این سیاالت به عنوان سیاالت
س��اده ترین مدل ،مدل قانون توان است كه به وسیله استوالد-دوال توضیح
وابسته به زمان شناخته میشوند.
داده شده است.
تیکسوتروپیک :در این نوع سیاالت ،ویسکوزیته طی مدت اعمال نیروی
			
			
معادله ()5
برشی کاهش مییابد ،ولی این تغییر برگشت پذیر میباشد .به این معنا که سیال
در طی نگهداری ،به شکل اولیه خود برمیگردد(بازیابی میشود).
در اینجا
نرم شونده برشی  :در این نوع سیاالت ویسکوزیته طی اعمال نیروی برشی
 :Kبیانگر ضریب قوام
کاهش مییابد ولی این تغییر برگشت ناپذیر میباشد.به این معنا که سیال پس
 :سرعت برشی
از برداشته شدن نیروی برشی بهشکل اول خود برنمیگردد.
 nعدد بدون بعد اس��ت .که بیانگر میزان نزدیکی به جریان نیوتنی است.
رئوپکتیک :در این نوع س��یاالت ،ویس��کوزیته طی اعمال نیروی برشی و مقدار آن برای سیال نیوتنی برابر  ،1برای شبه پالستیک  ،0>n>1و برای
افزایش مییابد .ولی این تغییر برگشتپذیر میباشد .به این معنا که سیال در سیال دایالتانت > 1>nمیباشد.
طی نگهداری ،به شکل اولیه خود برمیگردد(بازیابی میشود)
 -6-1-4-1-1مدل هرشل بالکلی
سفت ش�ونده برشی :در این نوع سیاالت ،ویسکوزیته طی اعمال نیروی
س��یاالتی که از این مدل پیروی میکنند دارای تنش تس��لیم (  )0بوده و
برشی افزایش مییابد .ولی این تغییر برگشت ناپذیر میباشد .به این معنا که
سیال در طی نگهداری ،هرگز شکل اولیه خود را باز نمییابد .شکل  4بیانگر معادله این مدل عبارت است از:
وابستگی سیال به جریان است.
0+K n
معادله ()6
جدول ( )1پارامترهای مختلف سیال در مدل هرشل بالکلی ()26
N
K
σ0
نوع سیال
1=n
>0
0
نيوتنی
غیرنیوتنی
0>n>1
>0
0
سودوپالستیک
>1>n
>0
0
دایالتانت
شکل ( )4وابستگی زمانی در جریان سیالها ( )aسرعت برشی
ثابت ( )bتنش برشی ثابت

بینگهام
هرشل بالکلی

>0
>0

>0
>0

1=n
>0>n

29
آذر و دي 1395

 -6-1-4-1-2مدل کیسون
این مدل که برای توصیف رفتار رئولوژیکی کاکائو ،کره کاکائو و شکالت در
سال 1959پیشنهاد شد .که معادله آن به صورت زیر میباشد:

معادله ()8
 -6-2-1کمپلکس مدولوس
از دیگر توابع وابسته به فرکانس كمپلكس مدولوس میباشد .که با  *Gنشان
داده میشود .و به صورت معادله  9به دست میآید (.)23
معادله ()9

 -6-2آزمون نوسانی
در آزمونه��ای نوس��ان س��نجی ،نمونهها به صورت منظ��م تحت تنش و
کرن��ش قرار میگیرند .این فرآیند آزمای��ش ،رایج ترین روش دینامیک (پویا)
برای مطالعه رفتار ویس��کوزیته مواد غذایی است .نتایج به ترکیب شیمیایی و
ساختار فیزیکی بسیار حساس بوده به طوری که کاربردهای مختلفی دارد که
شامل ارزیابی استحکام ژل ،بررسی ژالتینه شدن نشاسته ،مطالعه پدیده انتقال
شیشهای ،مشاهده لخته شدن یا تغییر شکل پروتئین ،ارزیابی تشکیل شدن
دلمه در فرآوردههاي لبنی ،آب کردن پنیر ،توس��عه س��اختار در فرآوردههاي
نانی و گوش��تی ،آزمایش ماندگاری ،و همبستگی بین خصوصیات رئولوژیکی
و ویژگیهاي حسی انسانی ،میباشد .دانشمندان صنایع غذایی دریافتهاند که
ادوات آزمون نوسان ،ابزارهای با ارزشی برای کار توسعه محصول خواهند شد.
آزمون نوس��ان ممکن است در حاالت کشش ،فش��ار و یا برش انجام شود.
ابزارهای تجاری معمول ،با تغییر شکل دادن ماده به وسیله برش عمل میکنند
که این روش ،رایجترین روش مورد استفاده در ارزیابی مواد غذایی است .تغییر
شکل برشی ممکن است با استفاده از صفحات موازی یا سيلندرهای هممحور
صورت گیرد .ابزارهای آزمون دینامیک به دو دس��ته اصلی تقس��یم میشوند:
ابزارهایی که سرعت آنها کنترل شده است که در آنها تغییر شکل (برش) ثابت
شده و تنش اندازهگیری ميشود و گروه دیگر ابزارهایی که تنش کنترل شده
دارند که در آنها دامنه تنش ثابت شده و تغییر شکل اندازه گیری ميشود .هر
دو اینها نتایج مشابهای را ارائه میدهند .آزمایش دینامیکی مواد غذایی جامد به
وسیله  Raoو  )1986( Skinnerمرور شده است.
با اس��تفاده از ای��ن آزمون میتوان اجزای االس��تیک و گرانرو س��یالها را
اندازهگیری نم��ود .برای انجام این آزمون ،ماده م��ورد آزمون را بین رئومتری
مخروط و صفحه یا صفحههای موازی تعبیه شده روی رئومتر کنترل تنشی قرار
داده سپس با نوسان دادن مخروط یا صفحه به کمک سرعت زاویه سینوسی در
دامنه پایین ،تنش برشی را اندازهگیری میکنند .در مواد جامد االستیک تنش
برشی هم فاز با کرنش بوده در حالیکه در سیالهای نیوتنی تنش برشی میزان
90درجه غیر همفاز یا خارج فاز با کرنش است .در سیاالت ویسکواالستیک یک
اختالف زاویهی صفر تا نود درجه بین تنش برشی و کرنش وجود دارد .که این
زاوی ه اختالف فاز قابل اندازهگیری میباشد ..نمودارهای تنش-زمان را میتوان
به دو قسمت یا جز تقسیم نمود:
 -1جز برشی همفاز با کرنش برشی را اصطالحاً ضریب ذخیره یا االستیک
مدولوس نامیده و با’ نمایش میدهند.
ً
 -2جز برشی نود درجه غیر همفاز با کرنش برشی بوده و اصطالحا ضریب
افت یا گرانرو مدولوس نامیده میشود و با " Gنشان میدهند .این دو ضریب
هردو تابعی از فرکانس هستند و به شکل زیر باهم ارتباط دارند:
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-6-2-2ویسکواالستیک
بسیاری از مواد غذایی که بهطور همزمان حالت جامد و مایع را دارند ولی
ویژگیهای جامد مانند در آنها بیشتر از حالت مایع مانند میباشد و ساختار
پیچیدهای از هر دو خاصیت ویسکوز و االستیک را نشان میدهند و به عنوان
ویسکواالستیک شناخته میشوند برعکس اصطالح االستیک ویسکوز جهت
مادهای که ویژگی مایع مانندش از جامد مانند آن بیشتر شود ،استفاده میشود.
سیال ویسکو االستیک ،میزان قابل توجهی از هر دو رفتار ویسکوز و االستیک
را نشان میدهد .که ممکن است با تستهای پویا و یا ایستا مورد آزمون قرار
گیرند.
اگر بر سه نوع ماده تنش ثابتی اعمال شود متناسب با پاسخ هرکدام میتوان
آنها را تقسیمبندی کرد:
ماده جامد االس��تیک :در این دسته از مواد ،با اعمال نیرو ،تغییر شکل آنی
اتفاق میافتد و هیچ گونه تغییر شکل دیگری با گذشت زمان رخ نمیدهد و با
برداشتن نیرو به طور کامل به شکل اولیه بازیابی میشود.
ماده مایع نیوتنی :در این نوع مواد ،بالفاصله پس از اعمال نیرو ،مایع شروع به
جریان کرده و تا برداشته شدن تنش به جریان خود ادامه میدهد .و با برداشتن
نیرو به شکل اولیه بازیابی نمیشود
ماده جامد ویسکواالستیک :در این دسته از مواد ،بعد از اعمال نیرو ماده تغییر
ش��کل آنی میدهد و بعد از برداشتن نیرو ،ابتدا یک بازیابی نسبی شکل اولیه
اتفاق میافتد(جز االستیک) ،اما هرگز بازیابی کامل رخ نمیدهد(جز گرانرو)
 -7اهمیت رئولوژی مالس پخت سه در کارخانه قند
عل��م رفتار جریانی به خاطر تأمی��ن اطالعاتی از ویژگیهای فیزیکی و
کمک آن به درک اساس��ی حرکت مومنتوم و فرآیند انتقال حرارت مهم
اس��ت .رفتار رئولوژیکی م�لاس یک فاکتور مهم مؤثر ب��ر راندمان تولید
شکر و فرآیند تصفیه از جمله پخت ،کریستالیزاسيون سانتریفیوژ و پمپ
کردن میباشد .بنابراین ،بررسی و مطالعه ویژگیهای رئولوژیکی تک تک
ترکیبات موجود در مالس ضروری میگردد .فرآوری مالس به طور مؤثری
به خواص رئولوژی و کیفی آن بستگی دارد و نظر بهاینکه مالس بهترین
جزء ضایعات قندی در کارخانهها قندگیری از چغندر است و همچنین با
توجه به تأثیر ویسکوزیته مالس یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی است
که عملکرد پختها ،کریستالیزرها و سانتریفیوژها را تحت تأثیر قرار میدهد
و بر میزان استحصال قند از پخت سه مؤثر بوده و به عنوان دومین عامل
ایجادکننده ضایعات قندی مالس اعالم شده لذا لزوم کنترل ویسکوزیته و
آگاهی از فاکتورهایی مؤثر بر آن ،برای بهینه کردن این عملکردها ضروری
و با ارزش خواهد بود.
مالس محتوی ترکیبات غیر قندی از جمله اسیدهای آلی ،لیپیدها ،نمکهای
غیر آلی ،ماکرومولکولها ،قند اینورت و ...است .ویسکوزیته مالس با ماهیت و
مقدار ترکیبات غیرقندی موجود در آن متغیر است .همچنین ویسکوزیته مالس
با افزایش مواد جامد کل افزایش مییابد .مدل نیوتنی ،مدل بینگهام ،مدل قانون،
مدل هرشل بالکلی برای شرح رفتارهای رئولوژیکی مایعات استفاده میشوند.

 -7-1رفتار نیوتنی و رفتار غیر نیوتنی محلولهای قندی
رفت��ار رئولوژیکی محلولها و سوسپانس��یونهاي قندی از س��رعت
تغییر شکل یا س��رعت جریان زمانی که نیرویی به نمونه وارد ميشود،
مش��تق میگردد .هنگاميکه ارتباط بین تنش برشی (نیروی وارد شده
بر واحد سطح) و نرخ برش (گرادیان شتاب ناشی از اعمال تنش برشی)
خطی باش��د ،مایع نیوتنی گفته میش��ود .این م��ورد برای محلولهاي
خالص ساکارز در تمام دماها و غلظتهاي آزمایش شده صدق میکند.
هنگاميکه افزایش در تنش برشی بیشتر از افزایش نسبی نرخ برش باشد،
به طوریکه منحنی از مبدأ شروع شود ،رفتار مایع شبه پالستیک است.
این رفتار تحت عنوان رفتار رقیق ش��ونده با برش ()shear thinning
نیز بیان می-شود .با افزایش نرخهاي برشی ،ویسکوزیته ظاهری در این
نوع از سیالها کاهش ميیابد ،که سرانجام در تمام نرخهاي برشی به یک
مقدار ثابت ميرسد .در نرخ برشی پایین ،سیال شبه پالستیکی ممکن
اس��ت به تبعیت از نرخ برش ،یک واریانس خطی اولیه از تنش برشی را
نشان دهد که رفتار نیوتنی نامیده ميشود.
رفتار شبه پالستیکی در ماسکوئیت درجه پایین مشخص شده است،
در حالیکه رفتار رئولوژیکی مالس ممکن اس��ت بس��ته به ترکیبات آن،
نیوتنی یا شبه پالستیک باشد .مالس نیشکر ،به دلیل غلظت کلوئیدهای
محلول ،رفتار شبیه پالستیک از خود نشان میدهد .اگر ماکروملکولهای
س��نگین وزن یا حبابهای گاز در مالس وجود نداش��ته باش��د ،رفتار
آن نیوتن��ی باقی میماند .رفتار دیگر س��یال غی��ر نیوتنی که کمتر در
محلولها و سوسپانس��یونهاي قندی رایج است ،غلیظ شونده با برش
( )Shear-thickeningاست .این پدیده ناشی از افزایش در ویسکوزیته
ظاهری در اثر افزایش نرخ برش ميباشد.
 -7-2اهمیت ویسکوزیته مالسها در کارخانه قند:
در صنعت قند ویسکوزیته یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی مالس
و ماسکوئیت است که بر عملکرد و عملیات کارخانه قند ،طراحی پمپها،
تصفیه شربت ،تبلور و جداسازی در سانتریفیوژ تأثیر میگذارد .ویسکوزیته
محلولهای قندی صنعتی در مراحل مختلف فرآیند استخراج شکر مهم
میباشد .ویسکوزیته نه تنها بر بهرهبرداری از پختها ،کریستالیزاسیون
و س��انتریفیوژها مؤثر است ،بلکه میزان شکر اس��تحصالی را نیز تحت
تأثی��ر قرار میدهد .اندازهگیری دقیق ویس��کوزیته و اطالعاتی در مورد
عوامل مؤثر بر آن میتواند در بهینه کردن این عملیات ارزش��مندباشد.
ویسکوزیته میتواند به عنوان نسبتی از تنش برشی اعمال شده به نرخ
برشی تولید شده تعریف شود .برای سیاالت نیوتنی این نسبت ثابت است
ل غیرنیوتنی ،ویسکوزیته
یعنی مستقل از نرخ برشی است .اما برای سیا 
به نرخ برشی وابسته است.
ویسکوزیت ه محلولهای قندی حاوی اطالعات مفیدی در خصوص
ویژگیهای انتقال ملکول س��اکارز در محیط آبی میباشد .به همین
دلیل ،ویسکوزیته ویژگی فیزیکی مهميبه ویژه در مطالعات کریستاله
شدن است.
ویس��کوزیته محلولهای محتوی ساکارز از عوامل مهم در کارکرد
مطلوب کریستالیزاس��یون و جداسازی س��اکارز به صورت کریستال
میباش��د .که سالهاس��ت اثر آن در فرآیند ش��ناخته ش��ده اس��ت.
ه��ر ی��ک از مواد م�لاسزا به طور متف��اوت ویس��کوزیته را افزایش

میدهن��د ویس��کوزیته باال طبق قانون فیک موجب کاهش س��رعت
کریستالیزاسیون میش��ود ( )6همچنین موجب جلوگیری از انتقال
حرارت میشود و باعث میشود عملیات سانتریفیوژ به کندی صورت
گی��رد .توانای��ی کنترل ویس��کوزیت ه و رئولوژی مالس س��بب بهبود
معنیدار بهرهوری در فرآوری ش��کر خواهد ش��د ( .)5چنین کنترلی
ابتدا میبایست با شناسایی عوامل مؤثر بر ویسکوزیته صورت پذیرد.
این حقیقت که مالس چغندر یک سیس��تم چند جزعی با ترکیبات
شیمیایی پیچیده است منجر میشود که آن ،ماده خام بسیار مناسبی
برای تکنولوژیهای غذایی مختلفباشد.
منب��ع مش��خصی وجود ندارد ک��ه اطالعات مربوط به ویس��کوزیته
محلولهای قندی را گزارش کرده باش��د و ویسکوزیته این محلولها به
دامنه وس��یعی از متغیرهای دما و غلظت وابس��ته است .ما تعداد نسبت ٌا
کمياز مطالعاتی را پیدا کردهایم که ویسکوزیته محلولهاي قندی را در
دامنه محدودی از دما و غلظت گزارش کرده باشند.
عوامل مؤثر بر ویسکوزیته:
نوع و نسبت ترکیبات غیرقندی از جنبه رفتار ویسکوزیته تعیینكننده
هس��تند .ضریب هدایت ب��اال و میزان کم آهک داللت بر ویس��کوزیته
پایی��ن دارد .قندهای اینورت و غیره به ص��ورت نرمال به مقدار کميدر
مالسهای چغندرقند وجود دارند که اثر آنها بر ویس��کوزیته به سختی
قابل اندازهگیری اس��ت .مالسها در تمام جوانب همانند ش��ربتی که از
آن منش��أ گرفتهاند ،رفتار میکنند .ویسکوزیته شربتها در طول فصل
افزایش پیدا میکنند که این امر مستقل از نسبتهای خلوص میباشد.
با افزایش دما ،محلولهاي قندی صنعتی نس��بت به محلولهاي قندی
خالص ،کاهش ویسکوزیته کمتری نشان دادند .ماده خشک باال منجر به
افزایش ویسکوزیته میگردد.
افزایش بریکس با افزایش ویس��کوزیته همراه است حال اگر بتوان
در حال��ت تغلی��ظ و باالرفتن بریکس ویس��کوزیته را در حد مطلوب
نگهداری کرد میتوان کمک شایان به فرآیند کریستالیزاسیون کرد و
میزان ضایعات مالس را کاهش داد.
ویسکوزیته به وسیله دما ،غلظت مواد محلول و معلق تحت تأثیر قرار
میگی��رد .مقدار اندکی از ترکیبات ناخالص��ی ،به ویژه ماکرومولکولها،
افزای��ش قابل توجهی در ویس��کوزیته ایجاد کرده و رفت��ار رئولوژیکی
محلولهای ساکارزی تغلیظ شده را تغییر میدهند.
عالوه بر ویس��کوزیته مطلق ،ویسکوزیته نسبی نیز بکار برده میشود
که در آن مقدار مرجع مورد استفاده قرار میگیرد .برای مثال ،آب دارای
ویسکوزیته واحد است .مالسها تفاوتهای زیادی را در ویسکوزیته از خود
نش��ان دادهاند .که این تفاوتها اساساً به دلیل اختالف در محتوای مواد
جامد آنها بوده و در درجه پایینتر به دلیل کیفیت مواد خام (چغندر فریز
شده) و همچنین تصفیه شربت میباشد .در دمای  10درجه سیلسیوس،
ویسکوزیته مالسهای کارخانهای ممکن است بیشتر از آن حدی باشد
که بتوان به وسیله ویسکومتر یا دیگر ابزار اندازهگیری آن را تعیین کرد.
صنع��ت قند از قدیمیتری��ن صنایع بوده اما در این میان نس��بت به
صنایع دیگر پژوهشه��ا بهویژه بر رفتارهای رئولوژیکی و ویس��کوزیته
محلولهای قندی کمتر بوده و هر پژوهشی دراین زمینه ارزشمند خواهد
بود .در سال  ،1871فلتز ویسکوزیته باال را عامل واقعی تشکیل مالس
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دانست .ویسکوزیته مالسها به دما و محتوای آب و غلظت بستگی دارد.
ویسکوزیته به طور قابل توجهی تحت تأثیر  pHکمتر از  7قرار نمیگیرد.
در  pHقلیایی ،ویسکوزیته تقریباً به صورت لگاریتميافزایش مییابد .این
افزایش تنها در مقادیر  pHباالتر از  7قابل مالحظه اس��ت که تنها در
شربتهای رقیق رخ میدهد.
کینگ در س��ال  1959ویسکوزیته محلولهای نیشکری را در دمای
25درجه سانتیگراد بررسی کرد.
آدرتن در سال  1959مطالع ه همبستگی بین بریکس و ویسکوزیته
برای ش��ربت و مالس انجام دادن��د .در نموداری که در این پژوهش ارائه
ش��ده یک افزایش تدریجی در ویسکوزیته با باال رفتن بریکس تا حدود
بریکس  80را نشان ميدهد .بین بریکس  80تا  ،90ویسکوزیته با افزایش
بریکس به سرعت باال ميرود نتایج درجه باالیی از همبستگی بین بریکس
ویسکوزیته مالس را نشان داد.
لوئیلالرد و همکارش در س��ال  1980معادلهای برای ویس��کوزیته
مالس ،اثر ماده خش��ک ،خلوص ،نس��بت قند احیاكننده به خاکستر را
لحاظ میکنند .این معادله دارای خطای اس��تاندارد  ±20درصد با یک
ماکزیمم  ± 108درصد ميباشد .بنابراین به نظر میرسد که فاکتورهای
دیگ��ری ک��ه در این معادالت لحاظ نش��دهاند دارای اثر قابل توجهی بر
ویسکوزیته مالس ميباشند.
م��ک گین��س در س��ال  ،1978ویس��کوزیته را در رده دوم عوام��ل
تولیدكننده مالس طبقهبندی کرد
ژومین��وس و همکارانش در س��ال  1978اثر دکس��تران را بر افزایش
ویس��کوزیته در محلولهای قندی و مالس نیش��کری بررس��ی کردند.
دکستران باعث رفتار شبه پالستیک مالس نیشکری میشود .همچنین
منجر به افزایش ویسکوزیته میگردد.
حجتاالسالميدر سال  ،2008اثر مواد کاهنده ویسکوزیته را بررسی
کرد و اس��تفاده از  CB9و دیگر کاهنده ویسکوزیته یرای افزایش شکر
پخت  cو بهبود کیفیت فرآیند چغندر را پیشنهاد داد.
جوتیک موکیباویک و همکارانش در سال  2010خصوصیات کیفی
و رئول��وژی مالس چغن��در را از نظر کاربردهای صنعتی آن بررس��ی
کردن��د و ب��ه این نتیجه رس��یدند که باتوجه بهاین ک��ه مقدار واقعی
م�لاس تولیدی از نظر کميقابل توجه اس��ت(حدود  4درصد چغندر
قند) و این میزان به طور میانگین حاوی  50درصد س��اکارز و میزان
زی��ادی ترکیبات آلی و غیر آلی میباش��د درنتیجه مالس ماده اولیه
بس��یار با ارزشی برای صنایع مختلف میباش��د .و هم از نظر کنترل
تکنول��وژی فرآیند چغندر و هم به لحاظ ماده اولیه مورد اس��تفاده در
صنایع(تکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،تغذیه دام) وابستگی شرایط فرآیند به
ویس��کوزیته و ترکیبات شیمیایی بسیار مهم است .همچنین با توجه
به اس��تفاده از مالس به عنوان ماده اولیه در صنایع ،برای محاس��بات
اقتصادی ،انرژی و خواستههای صنعت ،بایستی خصوصیات رئولوژیکی
و ترکیبات شیمیایی مالس مورد توجه قرار گیرند.
 مطالعات ویس��کوزیته در  12مالس از جزایر فیلیپین نشان داد کههر نمونه دارای یک ویسکوزیته بحرانی متفاوت است .ویسکوزیته بحرانی،
متوسط افزایش ناگهانی و مشخص ویسکوزیته به محض باال رفتن میزان
ماده خشک (مث ً
ال به مقدار چند دهم) میباشد.
 در پژوهش��ی چهل مالس و چهل ش��ربت از مناطق مختلف اروپابر اس��اس رفتار ویس��کوزیتی طبقهبندی شد؛ مش��خص شد که اکثر
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شربتها نسبت به محلولهای شکر خالص ویسکوزیته کمتری دارند،
هرچند دانیس��ته هر دو یکس��ان بود .ش��ربتهایی که از منطقه راین
پایی��ن (منطقه ای در اروپ��ا) آمده بودند ،پایینترین ویس��کوزیته را
داشتند .ویسکوزیته آنها در بریکس  82و دمای  40درجه سانتیگراد
بیش از  500درصد بقیه بود.
میس��لجنویک و همکارانش در س��ال  2013خصوصیات رئولوژیکی
مواد مایع خام را برای اولیه س��وختهای زیس��تی جامد بررسی کردند.
یک��ی از ای��ن مواد مالس چغندر قند بود .آنها بی��ان کردند با توجه به
خصوصی��ات رفتاری م�لاس ،این ماده رفتار غیر نیوتنی از خود نش��ان
میدهد و سودوپالس��تیک است.ویس��کوزیته ظاهری مالس با افزایش
سرعت برش��ی کاهش مییابد.از مدل قانون توان برای محاسبه اندیس
قوام و ثابت رفتار جریانی اس��تفاده شد که مقادیر به دست آمده از ثابت
رفتار جریان تأییدکننده رفتار سودوپالس��تیک مالس است .نتایج آنها
نشان داد که مالس رفتار وابسته به زمان (تیسکوتروپیک) است .تغییرات
ویسکوزیته مالس قابل برگشت است ،چرا که ویسکوزیته ظاهری قبل و
بعد از اندازهگیری یکسان است.
پیش بینی ویسکوزیته در محلولهای قندی:
جهت پیش��گویی ویس��کوزیته در محلولهای قندیICUMSA ،
استفاده از سه فرمول را پیشنهاد میکند :

دیاگرام  Breitungبهترین روش جهت تعیین دقیق ویسکوزیته مالس
است .نقطه شروع دیاگرام ویسکوزیته مالس در است ولی با آن میتوان با
رسم خطوطی مستقیم ویسکوزیته را در هر دمایی پیشگویی کرد.
 -8نتیجه گیری
مالسها در تمام جوانب همانند شربتی که از آن منشأ گرفته اند ،رفتار
میکنند .ویس��کوزیته در رده دوم عوامل تولیدكننده مالس قراردارد که
نوع و نس��بت ترکیبات غیرقندی از جنبه رفتار ویسکوزیته تعیینكننده
هس��تند .چرا که موادغیرقندی هم از نظر افزایش انحالل پذیری سوکروز
و ه��م افزایش بریکس منجر ب��ه کاهش درجه خلوص پخ��ت و افزایش
ویس��کوزیته میگردن��د که در نهای��ت ضایعات قندی م�لاس را افزایش
میدهند .با افزایش دما ،محلولهاي قندی صنعتی نسبت به محلولهاي
قندی خالص ،کاهش ویس��کوزیته کمتری نش��ان دادن��د .با افزایش یون
کلسیم ویس��کوزیته نیز افزایش مییابد .ویسکوزیته به طور قابل توجهی
تح��ت تأثیر  pHکمتر از  7قرار نمیگیرد .در  pHقلیایی ،ویس��کوزیته
تقریباً به صورت لگاریتميافزایش مییابد .این افزایش تنها در مقادیر pH
باالتر از  7قابل مالحظه است که تنها در شربتهای رقیق رخ میدهد.
مالس در برخی پژوهشها به عنوان ماده نیوتنی و در برخی دیگر به
عنوان ماده غیر نیوتنی شناخته شد.مدل نیوتنی ،مدل بینگهام ،مدل
قانون ،مدل هرش��ل بالکلی برای ش��رح رفتارهای رئولوژیکی مایعات
استفاده میشوند.

