


 

  توليد نبات و معايب آنيند سنتی ابررسي فر
  ١محمد الهي، محمد جواد وريدي، فخري شهيدي، ،علي غالمحسين پور

  

  چکيده  
ران و هندوستان       اکارز می باشدسنبات کريستال رشد يافته  د آن اي ه تولي د ادر فر، ذکر شده است   که مکان اولي د   ين تولي

د می       در اثر سرد نم  ساکارز کريستالهای درشتنبات  وق اشباع شکر تولي ول ف ن روش   .دن گردودن محل ه   اي سنتي تهي

وده است  بحال تا نبات  الها  طي  .متداول ب ر س راوان در    ي اخي ه  جهت  تالشهای ف د   افر سازي بهين د تولي ده    ين ه عمل آم ب

ردد      ،يند علمی توليد نبات يا بلور رشد يافته ساکارزافر .است ا توجه   تحت کريستاليزاسيون در سرما بررسی می گ و ب

ر   وثر ب ای م ه پارامتره ه ب يون درج دايت کريستاليزاس باع و ه وق اش د دادن   ،ف د و رش دمان تولي زايش ران عی در اف س

تال شکر می   وب کريس د . دشومطل ن فراين ه در اي د در نظر داشت آ د  باي ايين تولي دمان پ ه علت ران تال  ، رشدب کريس

ری  تورهاي اميليمتر در کريستاليز ٣ساکارز تا ابعاد کمتر از  ارات پخت  (تبخي رد  صورت  ) آپ ن پ  در . می گي وهش ژاي

ه   در يک نبات ريزی سنتی الزم در مراحل مختلف  در روش سنتي با انجام آزمايش هايتوليد نبات  يندافر ورد مطالع م

ي براي نتايج،  بر اساس. ل علمي مقايسه و معايب آن تبيين گرديدوو بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل با اص ه  رس دن ب

ول   يهمراه با افزايش دمادقيقه زمان،  ٩٠بيش از ب فوق اشباع مناسدرجه  ا محل ر آب     ١١٢ ت انتيگراد و تبخي درجه س

يد اضافه در محلول،  دار    ضوري بنظر رس ه مق ورت از    درصد  ، بطوريك د ان ه    ٠١۵/٠قن ه  در شكر اولي در  ۵٧١/٠ب

ورتي  درصد نيز داراي  يشيره رسيد و نبات توليد ادل  قند ان ود  ۵۵٣/٠مع ول از حدود    pH .ب ه   ٣/٧محل اهش   ٢/۵ب آ

ومزا   ١٢۴٠حدود  به در شكر اوليه ايكومزا  ٧٠ حدود رنگ از شدت. آردپيدا  ادري  ( در شيره ايك يش از   )پساب م و ب

ا توجه  .يافتافزايش ) نانومتر ۴٢٠اندازه گيري در طول موج (ايكومزا در نبات توليدي  ٢۵٠ ه  ب اد رنگ و    شدت  ب زي

  .يند مناسب نمی باشدااين شيره برای استفاده مجدد در فر استفاده ازشيره يا پساب باقيمانده انورت در  قند

  

  نبات، کريستاليراسيون، فوق اشباعيتساآارز، : کلمات کليدی 

  

  

  : مقدمه
ران   استی ييند هااتوليد نبات از شکر يکی از فر وده و   که از گذشته بصورت کارگاهی در اي  حال حاضر  در معمول ب

ا از    ،در فرهنگ جامعه. است يافتهاز ايران و هندوستان به اروپا راه  نباتتوليد  . ردادامه دا ه تنه ه مصرف نبات ن  جنب

ي  اشتغال و باعث  رايج استپزشکی، بلکه از نظر تبرک در شهرهای مذهبی بسيار  ارآفرينی  و  زاي راد شده    ک رای اف ب

  . است

ول د که پس از حل نمودن و تغليظ وشمي تفاده برای توليد نبات از شکر سفيد اس ورد نظر،        محل اده خشک م دار م ا مق ت

رار  داخل ظروفی ريخته و مولکول های ساکارز در اطراف نخ يا نی هايی که در اين ظروف  شربت تهيه شده را در  ق

ه تالطمی د       . ، شكل مي گيرنددارند وده و هيچگون د ب امال راک ول ک د محل اد نگردد   در طی تشکيل بلور باي  . ر ظرف ايج
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بلور تشکيل شده  (، نبات نی )بلور تشکيل شده دور نخ( به عنوان نبات شاخه  آنبر حسب شکل توليد شده بلور ساکارز 

ات   ) نبات به شکل ظرف (، کاسه نبات )در اطراف نی پالستيکی يا چوبی ه نب ات های تشکيل شده در جداره      (و تخت نب

ناخته می شوند،   ) های ظرف د   ش ه شکل ظرف       هر چن ا توجه ب تفاده  ب ورد اس ات دارای يک       ،م ه نب ات و تخت کاسه نب

د می شود    دنبات در ايران به صورت نبات سفي. می باشند ويژگی ام    . و نبات زعفرانی تولي ران در هنگ تفاده از زعف اس

کيل    د از تش ا بع ربت ي ه ش اتتهي د نب ی باش ران   . م ات در اي د نب ا روش تولي ه پارامتره ه ب دون توج ر ب م در ام ی مه

   .بصورت تجربي مي باشد ، تالطم و غيره فوق اشباعدرجه کريستاليزاسيون نظير دما، 

ا    توليد نبات بصورت شاخه در گذشته در کشورهای خارجی          ان و آمريك ر آلم ن        نظي ا اي ه، ب ز صورت می گرفت ني

د    و افزايش ران مذآورتفاوت که اين توليد کنندگان سعی در بهينه نمودن روش  د خود داشته ان ه   ١شکل  . دمان تولي نمون

  . )١( را نشان می دهدبهبود يافته  فرايندای از 

  

  
  .توليد نباتبهبود يافته  فرايند - ١شکل 

  

ج نمي باشد،     پيشرفته در حال حاضر توليد نبات بصورت شاخه در کشورهای      د  راي ه تولي ه       بلك ور رشد يافت تک بل

ی دار  . معمول استبا توجه به مصرف آن  ،و تحت نامهای مختلفمتنوع ساکارز با ابعاد  ده و   نبات ن ج گردي را راي  اخي

زرگ و رشد     .دارد تنقالت شيرين را يا  دآوريجنبه بيشتر  وان    يبلورهای ب ه عن اکارز ب ه س         Candy Sugar" " افت

دی علمی      . است منتشر نشده   آنها  شناخته شده که روش توليد)  ٢شکل( "Rock Candy"يا  ه بن ات از نظر طبق  ،نب

  . ميليمتر می باشد و به دو صورت نبات قهوه ای و سفيد توليد می گردد ٣٠تا  ٣ با اندازه بلور درشت شكر تك 



 

 

  
  .يافته ساکارزبلور رشد  - ٢شکل 

  

ناخته شده     هابلورچگونگی روش توليد اينگونه  خ ش دون ن ا      .است  به عنوان توليد نبات ب يكي از مشهورترين دستگاه ه

ن دستگ  .   طراحي وساخته شد    BOCKو   WULFFبراي توليد نبات بدون نخ، دستگاهي است آه به وسيله   ه از ااي

يده شده و      يك وان دراز و صاف تشكيل يافته آه با آريس ه دادن پوش ه آرامي   تال هاي مخصوص دان د   ب . حرآت مي آن

در نتيجه  نموده ودر زمان آوتاهي روي يكديگر حرآت و ه آه آريستال هاي تكي به راحتي گرديدوان طوري طراحي 

ريكس شربت بعد از تصحيح درجه حرارت و . نتوانند با يكديگر رشد آنند ه    در يك مسير بسته در وان    ب ات هاي تهي  نب

   .)١٢( درصد مي باشد ٢٠تا  ١٨روز بوده و راندمان توليد  ٦زمان الزم . تقسيم شده و باعث رشد آريستا لها مي شود

تفاده مي شوند           ات اس د نب راي تولي ده   . ضايعات نبات هاي توليدي دوباره حل شده و ب اقي مان ه علت رنگ    پساب ب  يب

  . )١٤(د شكر سفيد استفاده مي گرددبراي تولي فقطقند انورت زياد بودن و مقدار 

  

  مواد و روشها
ع در مشهد    )تواناييآارگاه توليد نبات (اين پژوهش در يکی از کارگاه توليد نبات سنتی  ام  واق ذيرفت انج اه   . پ ن آارگ اي

ه     . نمايدفقط نبات ني دار توليد مي  وان پاي ه عن ا ب رده    ) هسته (بايد توجه داشت که نی يا نخ تنه ه عمل ک ور در   اولي ا بل ت

ج روش سنتي و   مبتني بردقيقا  توليد نبات. ندارند فرايندچگونگي  ربلذا تاثيري  .اطراف آن رشد کند ذيرفت    راي ام پ انج

  .تا بتوان بر اساس نتايج، مشكالت موجود در آارگاه توليد نبات را بررسي نمود

  

   مورد استفادهمواد 
  .شدآب لوله آشي آارگاه استفاده  از : آب -

شکر، عمل کف گيری با به علت ناخالصی های همراه . دياز کارخانه های توليد کننده داخلی تامين  گرد:  شکر -

  .گرديدبرای جداسازی ناخالصی ها از سفيده تخم مرغ استفاده .  پذيرفتانجام 

زا         استفاده :   نبات های تخت و ضايعاتی - ه از نظر رنگ و مي ی ک ه کيفيت ا توجه ب ا ب ن پساب  از اينگونه نبات ه

  .چسبيده دارا می باشند، بر کيفيت شربت تهيه شده اثر می گذارند

   .مورد استفاده قرار گرفت pHجلوگيری از افت  براي: سود  -

   .مورد استفاده قرار گرفت جلوگيری از افزايش رنگ منظوربه :  )بالنکيت(سديم هيدروسولفيت  -



 

   مورد استفادهدستگاهای 
ام می      اين ديگ ها از جنس:  ديگ پخت - تقيم انج مس می باشند و حرارت دادن آنها به کمک مشعل و بطور مس

  .پذيرد

  .استفاده شداي  پارچه يصافاز نوع : صافی  -

  .استفاده گرديدجهت انتقال شربت  پمپ سانتريفوژي: پمپ  -

  . بود ليتر ۴٠٠و ظرفيت آن  مس جنساز :  خزن شربت صاف شدهم -

رد   ۴٠سينی با ظرفيت   ۵در هر طبقه  گرمخانه ها دو طبقه بوده و :گرمخانه  - در قسمت  . کيلوگرم قرار می گي

ه    ي از جنسگرمخانه با عايق. پايين گرمخانه المنتی قرار گرفته است، که دمای مورد نياز را تامين کند پشم شيشه ايزول

  .شده است

  .)٣شكل ( استسينی ها از جنس آهن گالوانيزه  :سينی -

داد      سر سينی از جنس آهن  :سر سينی  - الوانيزه می باشد و تع رد     ٢٧٠گ رار می گي ی در آن ق سر سينی کل    . ن

  . شاندوسطح سينی را می پ

  .از جنس پالستيک يا چوب می باشد :نی  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نمايی از يک سينی و سر آن -  ٣شکل 

   توليدروش 
ه   بدين . بودروش سنتي   منطبق براشاره شد روش مورد استفاده دقيقا همانطور آه  وگرم آب   ١٠٠حدود  صورت آ آيل

د گرم درجه سانتي گراد  ٥٥ الي ٥٠تا حدود ريخته  يدرون ديگهاي اي ضايعاتي      پس از آ . گردي ا نباته ات تخت و ي ن نب

د  سپس شكر اضافه    .  بهم زده شدبي تا انحالل نسبي و باهمزن چو اضافه شده ه    گردي نسبت   .يافت و عمل همزدن ادام

ات بطور آامل حل وناخالصي       ،با افزايش دما.  بودآيلوگرم  ١٥٠:  ١٥٠تقريبا شكر مصرفي به نبات اوليه  شكر و نب

ام        آه  گرديدهاي شكرباعث آف آردن شربت  ري انج فيده تخم مرغ آف گي زودن س ذيرفت با اف وگيري از  جهت  .  پ جل

اي حدود    بدنبال آن عمل جوشيدن  . پخت اضافه مي شد ديگ مقداري سود در آب حل آرده و به  pHآاهش  ا دم  ١٠٢ت



 

ه ديگ پخت         سانتي گراد درجه  ه شده ب ل   بعدي ادامه و سپس پخت از طريق پمپي آه يك صافي در مسير آن تعبي منتق

د   بخشيصافي مذآور .  گرديد اي شربت   . از ناخالصي هاي موجود درشربت را گرفته وآدورت آنرا آاهش مي ده دم

ه  در اين مرحله بكندي باال مي رود و لذا زمان ا راد آمي      ١١٢فزايش دما تا رسيدن ب انتي گ .  شود مي  بيشتر  درجه س

ه     . شد تا ميزان ناخالصي موجود به حداقل آاهش يابد رحله يك نوبت آف گيري انجام در اين م ه مرحل رسيدن شربت ب

بررسي  آنترل دما و قرار دادن مقداري از آن در بين دو انگشت و  ،فوق اشباع از طريق حالت ظاهري جوشش شربت

ود    )اشباع شدن( حالت آش آمدن آن ين نم داري          . مي توان تعي ز مق ه ني ه گرمخان ال شربت ب ل از انتق ن لحظه وقب در اي

ق پمپ    .  گرديددر زمان گرمخانه گذاري به شربت اضافه  pH جلوگيري از آاهشسود جهت  در ادامه شربت از طري

ه شربت     شوددقت  ددر اين مرحله باي.  گرديدل منتقبود به گرمخانه اي آه قبال به حرارت الزم رسيده  نش ب آه حداقل ت

تالهاي ناخواسته مي شود         وارد گردد، ذآور در حدود يك   پخت م  . چرا آه آوچكترين شوك وارده باعث تشكيل آريس

دازه الزم    باقي روز در گرمخانه  ه ان تالها ب د سر سيني از سيني خارج      ،ماند و پس از رشد آريس ا شيره بطو    گردي ر ت

اآارز موجود در   . آامل از نبات ني جدا و به داخل ظرف چكيده شود  شربت داخل سيني را جهت جدا سازي حداآثر س

ي تخت پس   نباتها ،تا ساآارزبصورت نبات تخت از شيره جدا شود گذاشته شدسه روز به حال خود تا  آن بهم زده و دو

رنگ شده و  يزعفرانمحلول زپس از خشك شدن و سايزبندي با ني دار نباتهاي ني.  ند يدگرد از سفت شدن از شيره جدا

رل      ٢٥حدود  يدزن هر نبات براي بسته بندي باو. د گرديبسته بندي  ،پس از خشك شدن مجدد ن امر آنت ه اي گرم باشد آ

ات تخت    بصورت, شيره توليدي نيزعلي رغم جدا شدن قسمتي از ساآارز آن .  تبلور را مي طلبد  فراينددقيق  وز  نب هن

ودن   ه استحصال گردد اما ب دآه باي داراي ساآارز بود ايين ب ن شيره    ،پخت  pHشربت و متعاقب آن افت     pHدليل پ اي

دي  اي بع راي پخته ل ب ود قاب تفاده نمي ش ا در . اس نتي رخي بام اي س ن پساب آارگاهه كر  ٥٠:  ٥٠بصورت اي ا ش ب

  .    د شومخلوط شده و از آن براي پخت مجدد استفاده مي 

  

  نمونه هاي مورد آزمايش 
  : مواد اوليه 

  آب -

 شكر -

 نبات تخت  -

  :محصول حد واسط  
  شربت حاصل از انحالل نبات تخت در آب -

 مذآورشربت حاصل ازاختالط شكر در شربت  -

 شربت قبل از سود زني اول -

 شربت پس از سود زني اول وقبل از صاف شدن -

 دوم شربت پس ازصاف شدن وقبل از سودزني -

 شربت آخر پخت و پس از سود زني دوم -

  :محصول نهايي  
  نبات ني دار -

  شيره  -



 

  آزمايش ها
ام  ، آزمايشهای زير مطابق با روشهای استاندارد بر روی نمونه های مورد آزمايش در سه روز توليدی با دو تکرار انج

ه   ١گارگاه، به عنوان روز آاري  يكنتايج حاصل از جمع آوري اطالعات در (). ١٠ و ٩( پذيرفت آزمايش در اين مقال

  ). بيان گرديده است

  

 )BX(مقدار ماده خشک  -

pH-  

 )(°Sدرجه پالريزاسيون  -

 انورت  -

 رنگ -

  بحث ونتيجه 
تال     انجام شده  حاصل از آزمايش هايبايد داده های  ر رشد کريس ذار ب اثير گ ق     را با توجه به پارامترهای ت م منطب ر ه ب

  .)١٣( نمود

ه   است جداسازی پديده عمل کريستاليزاسيون يک      اده           ک وق اشباع م ول ف يظ از يک محل ا تغل ر سرد کردن و ي در اث

عمل کريستاليزاسيون در آغاز توليد صنعتي شكر در حالت سکون     ). ١٥( جامد جدا شده و پساب مادری باقی می ماند

وده است  د انقالبوعمل کريستاليزاسيون در حالت حرکت يک شود  انجام می ر اساس آن     ر توليد کريستال شکر ب ه ب ک

   .)١٧و  ٢(نمودو راندمان توليد شکر افزايش چشمگيری پيدا تغيير بسياری از دستگاه های توليد کريستال شکر 

  ) :۵(ازپارامترهای موثر بر رشد کريستال عبارتند 

  فوق اشباع محلولدرجه  -
  دمای سيستم -
  سرعت نسبی بين کريستال و محلول -
  ير قندی در محلوللظت مواد غو غ نوع -
  خصوصيات سطح کريستال -

  

د          تال ظاهر مي گردن ن حالت   . مجموع اثر اين پارامترها در فرمول رشد آريس اوت    در اي عامل کريستاليزاسيون تف

د  غلظتی می باشد که مولکولهای ساکارز را برای تشکيل کريستال  ر ضريب      . در اختيار قرار مي ده ه اث ی ک دين معن ب

  ).۴(شوند يکسان در نظر گرفته می  ١در فرمول  kOTو ضريب جابحايی در سطح  kR، ضريب جانشينی kDانتشار 

)١                               (
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 حد واسطمنطقه 

 منطقه ناپايدار

 آمي ناپايدارمنطقه 

  منطقه پايدار
 ناحيه غير اشباع

 دما به درجه سانتيگراد

ديگر      ي مذآورپارامترها وهش اثر مجموعژدر اين پ ا هم ات ب د نب ورد  بر تولي رار مي   بحث   مقايسه و م رد ق ين   .گي اول

بايد توجه داشت    .)١۶و  ١١(است حالليت ساکارز در محلول های آبی درك) شکر(پارامتر در تهيه کريستال ساکارز 

  ). ۴شکل (باشد  مختلف فوق اشباعيت متفاوت می محدودهايکه روند کريستاليزاسيون در

ا         . استدر توليد نبات، اولين مرحله حل نمودن شکر و تهيه محلول فوق اشباع      خ ي ات ن ه نب ه اينکه در تهي ا توجه ب ب

  .نی به عنوان يک عامل خارجی عمل کرده که هسته کريستال بر روی آن تشکيل شده و رشد می کند

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ايش هاي     آمك   به درجه فوق اشباعمحاسبه با  ه    داده هاي جمع آوري شده از آزم وط ب ات سنتی و     مرب ه نب ايش  تهي نم

اده خشک شربت      درجه تغييرات  دار م ا و مق ردد مشخص می   ) ۵شکل  (فوق اشباع با توجه به افزايش دم دار    گ ه مق ک

   ا برابر می باشندماده خشک و دمای شربت تهيه شده در انتهای آماده سازی شربت تقريب
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  .تغييرات فوق اشباعيت با توجه به افزايش مقدار ماده خشک و دمای شربت - ۵شکل 
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 .رارتنسبت حالليت ساکارز در آب و تعييرات ميزان اشباعيت با توجه به درجه ح - ۴شکل 
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رفتن درجه خلوص    (و مقدار ماده خشک  دمابا توجه به اثر      ر کمی در هر      ) با ثابت در نظر گ باع، تغيي وق اش در ف

ر از     . گردد اشباع میفوق باعث تغيير در مقدار  مذآوريک از دو پارامتر  باعيت کمت  ١در اين حالت شربت دارای اش

اده خشک       ۵شکل قسمتی از علت کاهش فوق اشباعيت در (  است ودن م ا ثابت ب ه ب دا     ،، اين می باشد ک زايش پي ا اف دم

داربوده   ۴با توجه به شکل . )کرده است ن حالت پاي ر روی يک جسم خارجی        ، شربت در اي تال ب رای اينکه کريس ، و ب

ه  . افزايش يابد تا کريستال رشد کند آمي ناپايدارمنطقه  تاتشکيل گردد بايد فوق اشباعيت ) نی يا نخ( در عمل هنگامی ک

ای          اهش دم ه علت ک د، ب ات می گردن ه نب ال شربت تهيه شده وارد ظروف تهي وده و در       اعم وق اشباع ب شده، شربت ف

ده و هسته     نبا توجه به اشباعيت اوليه در اثر کاهش دما، صورت عدم کنترل  دار گردي ه ناپاي احيه فوق اشباع وارد منطق

د   ه ظرف رسوب و رش ده و در ت کيل ش انی تش ي ناگه دم اير    .کن تن س اه داش ت نگ ا ثاب ه ب ال در صورتی ک رای مث ب

ن حالت    . قابل مشاهده می باشد    ،۶شکل  منحني دما را کاهش دهيم، تغييرات اشباعيت بصورت ي ديگر،پارامترها اي

  . هيه نبات بصورت سنتی مشاهده می گرددبخوبی در ت
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  .تغييرات فوق اشباعيت با توجه به تغييرات دما - ۶شکل 

  

د   و انجام آريستاليزاسيون در حالت ساآن،   از طرف ديگر در توليد نبات سنتي به علت عدم تحرك شربت     درجه  باي

  .يستال بر روي ني يا نخ وجود داشته باشدباشد، تا امكان تشكيل آرآمي ناپايدار فوق اشباع فراتر از منطقه 

وق اشباعی           ين ف ه چن ر اساس  برای آماده سازی شربت و رسيدن ب ه        ب د ک اطالعات جمع آوری شده مشخص گردي

   .گردد آمادهتا شربت برای ريختن در قالب ها  استالزم ) دقيقه ٩٠بيش از (زمان نسبتا زيادی 
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  .ت در طی زمان آماده سازی شربتتغييرات ماده خشک شرب - ٧شکل 

  

ه             درجه اما از حل شدن آامل شكر نيز      از تهي تم ب ر آب در سيس ه آمك تبخي وده و ب ورد نظر نب وق اشباع در حد م ف

ربت ربت   ،ش اده خشک ش دار م د مق ي آن دا م زايش پي ان   .اف ابعی از زم ول ت کيل رنگ در محل ه تش ه اينک ه ب ا توج  ب

الطبع     ورت تصاعدیبص و درجه حرارت بصورت خطی  ول و ب می باشد، اين زمان زياد باعث افزايش رنگ در محل

ات تخت        ) زمان صفر (علت رنگ باالی اوليه شربت . پساب باقی مانده می گردد دار رنگ برگشتی از نب ه خاطر مق ب

  .)٨شکل ( می کند کاهش پيداکه بعد از حل شدن شکر افزوده شده، ميزان رنگ در محلول کل شربت  است،
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انتيگراد   ٨۵برای مثال مقدار افزايش رنگ شربت رقيق در دمای      ه ازا  درجه س ايکومزا   ۴٠ توقف هر ساعت    يب

   ).٣(باشد می ) نانومتر ۵۶٠اندازه گيری با طول موج (

تال        ه سرعت رشد کريس د توجه داشت ک اوت باي ف، متف واد رنگی مختل ر است در حضور م واد ب ن م ه اي ، چرا ک

   ).۶( دارندحالليت ساکارز اثرهای متفاوتی 
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اده خشک شربت،         بخصوص در دماهای باال که عوامل موثر بر تشکيل رنگ شامل دما، مقدار قند انورت، مقدار م

pH  ٧( باشدو مقدار اسيدهای آمينه می باشند، اين افزايش رنگ بيشتر می(.  

ه   . هر چند در توليد نبات بايد توليد رنگ در اثر واکنشهای ميالرد و کارامليزاسيون را جدا در نظر گرفت     با توجه ب

ود       د  نم ر خواه د شربت تغيي ان مان رات   ٩شکل   . کيفيت شربت استفاده شده شدت رنگ تشکيل شده با توجه به زم تغيي

  . )٨( ورت موجود در آن نسبت به زمان ماند شربت نشان مي دهدرنگ شربت را با توجه به ميزان قند ان

  
  .توجه به مقدار قند انورت اوليه ارتباط خطی بين تشکيل رنگ و زمان ماند با -  ٩شکل 

  

ر کار     زايش رنگ در اث يون ااف تر مليزاس اال بيش اده خشک ب دار م ا و مق اال   ( بخصوص در دم اده خشک ب دار م مق

ه شربت دارای     . استبخصوص اين حالت در توليد نبات قابل مشاهده . می باشد) دارد تاثيرکمی انی ک اين حالت در زم

ردد  و رنگ بيشتری تشکيل می     يافتهمقدار قند انورت باشد، افزايش  ا         ).٨(گ ات ريزهای سنتی ب ل در نب ين دلي ه هم ب

، باعث شده که افزايش رنگ  هستندنسبت به شکر که دارای قند انورت بيشتری  ٢نبات درجه يا  )شيره(پساب برگشت 

ده استبيشتری داشته باشيم، بصورتی که در مرحله ای نه تنها رنگ نبات توليدی بسيار باال  ز،   ، بلکه پساب باقی مان ني

تفاده نمی باشد    براي استفاده درتوليد مجدد  ل اس زان      ،١٠شکل  . قاب ورد مي رات را در م ن تغيي ورت   درصد  اي د ان در قن

  .نشان می دهدانجام شده  هاي مايشآز

 زمان ماند به دقيقه

 گلوکز: گرم قند انورت ١.٣٣

 رنگ:  انورت گرم قند ١.٣٣

 گلوکز: گرم قند انورت ٠

 رنگ: گرم قند انورت ٠

گلوکز
g/kg   
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  .در طي توليد نباتقند انورت درصد تغييرات  - ١٠شکل 

  

ن انورسيون شربت      شده،بايد توجه داشت که قند انورت سبب کاهش سرعت کريستاليزاسيون      ين اي سبب افت   همچن

pH در اثر آاهش . شربت مي گرددpH  يابدمي نيز افزايش پيدا سرعت واآنش تجزيه ساآارز.  
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  .طي حرارت دادن شربت pHتغييرات  - ١١شکل 

  نتيجه گيري آلي
  

باعث  روشکه اين  گردديند توليد نبات سنتی مشخص می اانجام شده در روند فر هاي و آزمايش ها  با توجه به بررسی

ا  . دن در روند کاری اثر می گذار  منفي مشکالتی شده که بطور يک سيکل م ب ه در آريست   عل ه اينك اآارز،   ب اليزاسيون س

تال مي     د  شو هر ماده اي به جزء ساآارز به عنوان ماده غير قندي شناخته شده و باعث آاهش سرعت رشد آريس د، باي

توليد نبات سنتي عامل اصلي آاهش راندمان توليد و ضايعات باال مي   فرايندتوجه داشت آه افزايش مواد غير قندي در 

اآارز    توليد نبات سنتی با علم به پارامترهادر بهينه سازی فرآيند لذا . باشد تال س ر رشد آريس ود     ي موثر ب د سعی نم باي

  . پذيردانجام  بهينهحالت  درکه فرآيند توليد 

  تشكر و قدرداني
  .تشكر مي گردد پژوهشاز آارگاه توليد نبات توانايي به خاطر همكاريشان در انچام اين 
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Evaluation of traditional production process of rock candy 
and it,s defects 

 
  

A. Golamhosseinpor, M. Elahi, M. J. Varidi, F. Shahidi1 
 

Abstract 
 

The rock candy is the grown sucrose crystal which has been produced in Iran and 

India for the first time originally. In this process, the large sucrose crystals has been 

produced by cooling the supersaturated solution. The traditional processing has not 

changed up to now.  Recently, many efforts were done to optimize it. The production 

of rock candy evaluated under cooled crystallization process. To increase the yield 

and the growth of sucrose crystals, the supersaturation and crystallization 

parameters should be optimized. Due to low efficacy in this procedure, sucrose 

crystals with dimensions less than 3 mm are usually produced by evaporating 

crystallizers. In this research, traditional production process of rock candy is studied 

by doing experiments at different phases in a traditional plant. According to the 

results, it takes more than 90 min to reach the suitable supersaturation, an  

temperature (112°C) and extra evaporation. So the invert sugar content, reach from 

0.015 % in original sugar to 0.571 % in effluent (mother syrup). The produced rock 

candy has 0.553 % invert sugar. The pH of solution decreases from 7.3 to 5.2, the 

color increased from 70 (in primary sugar) to 1240 ICUMSA unit in the effluent and 

more than 250 Iu in produced rock candy (measurement in λ = 420nm ). The high 

color rate and invert sugar cause the effluent can not be used in production process.  

 
  
Key words: sucrose, rock candy, crystallization, supersaturation.  
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