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  صناعة السكر 

( عرف نبات قصب السكر منذ االف الثامن قبل المیالد على ضفاف خلیج البنكال ومن ثم انتشر للمناطق المحیطة به   

اشرف جنود االسكندر المقدوني على زراعة البنجر في الهند  ).م.ق 327(ومنذ عام ، ) وب الصینجن، اندونسیا ، مالیزیا

واستفادوا من خبرة السكان المحلیین في عصر نبات القصب وتركیز العصیر وبلورته ولكن كان یستعمل على انه عالج 

مكنوا من الوقت كمعجون لزج شبه بلّوري ذو فوائد طبیة، وتبصورته في ذلك و من ثم عرف العرب السكر . ولیس غذاء

   .توسیع زراعته على امتداد الدولة االسالمیة بنظم ري مختلفة فتغلبوا بذلك على مشكلة المناخ المالئم للزراعة

 في عشر الثامن القرن وفي العلف ألغراض اوروبا غرب في عشر السادس القرن في مرة الول السكر بنجر استعمل  

 العالم اما السكر على البنجر احتواء ماركرافت االلماني العالم اكتشف )1947( عام في بالتحدید المانیا غرب جنوب

 االبیض الجلد ذات االصناف من المانیا في السكري البنجر من السكر الستخراج معمل اول اسس فقد شاردل االلماني

 تأسس حیث امریكا الى زراعته انتقلت وبولندا وایطالیا المانیا من كل في االوروبیة االقطار في البنجر زراعة انتشر وبعد

  .كالیفورنیا والیة في )1870( عام في معمل اول

  

 هذه تعرف. السكر النتاج تجاریا یزرع الذي و السكروز من عالیة نسبة على جذوره في یحتوي نبات هو السكر بنجر  

 البنجر اصناف مع جنب الى جنبا ویزرع )Beta Vulgaris( الشائع البنجر من )Altissima( مجموعة باسم المجموعة

 السكر بنجر منتجي من خمسة اكبر هي )2013( عام في وتركیا والمانیا المتحده والوالیات وفرنسا روسیا كانت .االخرى

 على الكلي الطلب لتلبیة السكر بنجر من السكر من یكفي ما واوروبا الشمالیة امریكا تنتج لم )2011( عام وفي العالم في

 بنجر من هكتار )406547( المتحدة الوالیات حصدت )2009( عام في. للسكر المستورده الدول من وكانت السكر

  .العالمي االنتاج من )٪20( السكر بنجر شكل )2009( عام وفي السكر،

 في جو بكرة منطقة في الشمالیة المنطقة في )1937( عام في تجریبي نطاق على مرة الول البنجر زرع العراق وفي  

 في التجریبیة الزراعة واستمرت ،)%5.17( بلغت سكر بنسبة )هكتار/ طن 38( االنتاج معدل بلغ وقد السلیمانیة
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 في هكتار/طن 8.22 و السلیمانیة في هكتار/طن 4.54 الى االنتاج معدالت وصلت حتى نینوى محافظة و السلیمانیة

 بطاقة نینوى في )1957( عام للسكر مصنع اول انتاج على المعدالت هذه شجعت وقد )1955( عام في وذلك الموصل

  .یومیا طن )8( قدرها انتاجیة

 التجارب ألغراض كانت الزراعة هذه ولكن العراق في التامیم محافظة في البنجر محصول زراعة تم )1986( عام في 

 عام في ذلك بعد عادت زراعته ان اال الرسمیة المصادر الیه اشارت حسبما فقط هكتار )10( بمقدار و والبحوث

 متسلسلة غیر لسنوات لكن التسعینیات مدة بعد واستمرت هكتار )750( بمقدار البالد في االنتاج لغرض )1993(

  .هكتار )1750( حوالي العام هذا في البنجر من المزروعة المساحة بلغت اذ )2007( عام حتى جدا قلیلة وبمساحات

 اما االول، تشرین نهایة وحتى ایلول منتصف من وتبدا الخریفیة الزراعة هما موعدین في العراق في السكري البنجر یزرع 

 سنتین في حیاته دورة یكمل فانه محول محصول البنجر ولكون نیسان نهایة وحتى اذار منتصف من فتبدا الربیعیة الزراعة

 المناطق في الربیع في المزروع البنجر یحصد لذلك ینضج لكي واحدة سنة یحتاج فانه السكر انتاج لغرض زرع فاذا

 في الذروة الى یصل السكر تركیز فان الجافة وشبه الجافة المناطق في اما ،الخریف اواخر في البارد الشتاء ذات المعتدلة

 ،االول كانون شهر اوائل الى ویستمر ایلول شهر اواخر في یكون الربیعیة للزراعة الحصاد ان یعني وهذا الصیف اوائل

 العراق من والوسطى الشمالیة المنطقتین وتعد تموز نهایة وحتى حزیران منتصف من الحصاد فیبدا الخریفیة الزراعة اما

 والسلیمانیة نینوى محافظة و كركوك محافظة في الحویجة مشروع في یزرع حیث البنجر لزراعه المالئمة المناطق من

  - :العراق في السكر بنجر مزارعي تواجه التي المشاكل اهم اما بابل محافظة في الكبیر والمسیب االسحاقي ومشروع

 بالنسبة حصاده بعد بالحقل المحصول ترك ما اذا السكر نسبة وانخفاض الحاصل من كبیر قسم فقدان و تلف - 1

 السكري البنجر مزارع من  كثیر وبعد العالیة الحرارة شدة المشكلة هذه یزید ومما الحرارة درجات بسبب الخریفیة للزراعة

 االقصى الحد هي التي و ساعة )24( من اكثر لمدة الحاصل وصول تاخیر الى یؤدي مما السكر تصنیع مواقع عن

   المصنع الى والوصول الحصاد بین لمدة الالزم

 شهر في الحصاد موعد یكون عندما كبیرا الضرر ویكون الجذور خیاس مرض مثل االمراض ببعض النبات اصابة - 2

  .الزراعة موسم خالل الري میاه من كبیرة كمیات استعمال مع تموز

  .البنجر وحصاد زراعة عملیات في المستعملة واالالت المكائن مالئمة عدم-3

 المسافات وان السیما االنتاجیة الكفاءة انخفاض في الرئیسیة االسباب من تعد السكر بنجر مع االدغال نمو غزارة ان - 4

   .االدغال هذه نمو تشجیع الى تؤدي الخطوط بین الكبیرة
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  -:السكر صناعه تشجیع الى تؤدي التي االسباب

إنتاج السكر غیر مجرى التاریخ البشري في نواح كثیرة، وأثر على تشكیل المستعمرات واستمرار العبودیة واالنتقال إلى 

التجارة في القرن التاسع عشر واثر على العمل بالسخرة وهجرة الشعوب والحروب بین الدول للسیطرة على نسبة السكر في 

والشخص ، 2011ملیون طن من السكر عام  168انتج العالم حوالي  .التركیبة السكانیة والهیكل السیاسي للعالم الجدید

ومن  .سعرة حراریة غذائیة للشخص الواحد في الیوم 260كغم من السكر سنویا أي ما یعادل  33العادي یستهلك حوالي 

  اب التي ادت الى تشجیع صناعة السكراهم االسب

 من واسع نطاق على تستهلك سلعة عن عبارة النها العالمي االقتصاد من مهما ركنا السكر انتاج و زراعة تمثل - 1

  .والصناعیة الغذائیة الناحیة

 صناعة مثل تركیبها في السكر یدخل التي الغذائیة الصناعات توسع الى السكریة المحاصیل زراعة في التوسع یؤدي - 2

  .المنتجات من وغیرها والورق الخمائر من انواع وانتاج العضویة والحوامض والمربیات والمعجنات الحلویات

 الجنوب في السكر قصب و الشمال في السكري البنجر زراعة على تساعد العراق في المناخیة الظروف في التنوع - 3

  .المناخي التنوع هذا یمتلك الذي القلیلة االقطار من العراقف

  واقع استهالك السكر في العراق

 تشیر البلد في الرسمیة المصادر بحسب السكر مادة من العراقي الفرد الاستهالك التموینیة البطاقة في المبینة االرقام ان  

 الثالثة للمصانع المحلي االنتاج معدل وان سنویا السكر مادة من طن الف )800( معدله ما یستهلك العراق ان الى

 في لالستهالك كافي غیر بالتاكید الرقم وهذا طن الف )300( معدله ما تنتج)  والسلیمانیة الموصل میسان،( الرئیسیة

   .العراق

 وفق العالم المعدل وهو )كغم 32( بحدود یقدر احتیاجاته كافة الاستیفاء السكر مادة من سنویا للفرد الفعلي االحتیاج ان  

 العراقي الفرد استهالك ان حین في. للفرد االستهالكي المستوى ارتفاع من حالة تعكس والتي الصحیة التغذویة المعاییر

 المعدل عن ما نوعا یبتعد فانه وبذلك التموینیة البطاقة مفردات ضمن حصته وفق سنویا )كغم 24( یبلغ السكر مادة من

 )كغم 8( بحدود تكون الحقیقیه ولیست الظاهریة الفجوة فان وبذلك العالمیة الصحة منظمة قبل من به الموصى العالمي

 السیاسي والنظام وانتاجه البلد حسب سنویا یتذبذب السكر مادة من الفرد استهالك ان علما. العراقي للفرد بالنسبه سنویا

 سنویا االبیض السكر من) كغم 40 -  27( بین ما للفرد الطبیعي االستهالك ویتراوح فیه االقتصادي والوضع واالجتماعي

  .الحاضر الوقت في حضاریا مؤشرا المعدل هذا بات ولقد
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 المادة هذه من السنویة الفعلیة االحتیاجات تقلیص من علیه ترتب وما العراق في السكر واستهالك انتاج بین الفرق هذا ان

 ان علما فیها السكر وتصنیع انتاج عملیة اعادة و العراق في السكر معامل تاهیل اعاده یتطلب العراقي للفرد بالنسبة

 بواقع تتوزع دوالر ملیون )83( بمقدار السكر مصانع و مزارع تاهیل لغرض میزانیة حددت قد السكر النتاج العامة الشركة

 في والخمیرة السكر مصنع في دوالر ملیون )42( و میسان سكر مصنع و مزرعة وتطویر لتاهیل دوالر ملیون )41(

 وتوصیات مقترحات تشمل دراسات باعداد قامت الزراعة وزارة مع وبالتنسیق والمعادن الصناعه وزارة وان الموصل

 للمباشره االن لحد تذكر خطوة اي هناك یكن لم لكن العراق في السكر صناعة و السكریة المحاصیل زراعة بواقع للنهوض

  .والمصانع المزارع تلك تاهیل بعملیه

  Sugar Cropsالمحاصیل السكریة 

  Sugar Beet Cropمحصول البنجر السكري  

تضم هذة المجموعة المحاصیل التي یكون الهدف من زراعتها الحصول على اجزائها التي ترتفع فیها نسبة السكر   

المخزون ومنها قصب السكر وبنجر السكر التي یعتبر من اهم المحاصیل السكریة التي یعتمد علیها االنسان في توفیر 

ادة السكر الضروریة وذلك بسبب ارتفاع نسبة محتویاتة من مادة السكروز التي تستخلص منها مادة السكر وتتشابهة م

.     منتجات كال المحصولین من االسكر من حیث صالحیتها االستهالكیة وطبیعة تركیبها الكیمیاوي وخصائصها االخرى

تحتوي نباتاتها على نسبه عالیة من السكر المتبلور او غیر المتبلور تعرف المحاصیل السكریة بانها تلك المحاصیل التي و 

  .وبالنسبة المحاصیل الحقلیة السكریة فهي البنجر و قصب السكر و بعض اصناف الذرة البیضاء وغیرها

  

 الجافة المناطق في یزرع ان ویمكن المعتدلة المناطق في یزرع الذي الوحید السكري المحصول السكري البنجر یعتبر   

 االخرى الخضریة االجزاء تستخدم حین في السكر النتاج الجذر یستخدم حیث الغرض ثنائي بانه المحصول هذا ویتمیز

 المناطق في صیفي كمحصول زراعته یمكن كما شتوي كمحصول االستوائیة المناطق في زراعتة یمكن و حیواني كعلف

  .الباردة
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  الشروط الواجب اتباعها عند حصاد البنجر السكري 

  .غرام 700 الى 500 رالجذ وزن معدل یكون ان - 1

  .الخدوش من سلیمه بها االحتفاظ و متفرعة غیر الجذور تكون ان - 2

  السكروز نسبه وتقلیل الخزن فتره تقلیل الى یؤدي وجودها الن الجذور من واالوراق السیقان تستبعد ان - 3

  .٪ 8 عن الشوائب نسبه تزید ال ان یجب

  .الحقل في یترك وال المصنع الى مباشره المحصول نقل - 4

  

  (%)التركیب الكیمیائي لجذور واوراق البنجر السكري 

  االوراق             الجذور             المكونات         

  86.2             76.4              الرطوبة          

  0               16.5              السكروز          

    2.41                 1.05              البروتین          

   0.91             0.12              الدهون          

    0.87             1.6               االلیاف          

   2.75             0.75              الرماد          

  6.88             2.92              مركبات غیر نایتروجینیة   

   

  المواصفات الطبیعیة والتركیب الكیمیائي للمحاصیل السكریة

  المواصفات الفیزیائیة للبنجر السكري

 الجذور تفرع الن ناضج متشعب غیر وتدي الجذر ویكون غم 700 -  500 بین ما البنجر وزن معدل یكون ان یفضل  

 والمحملة االتربة كمیة تزید ال ان ویفترض والغسل والخزن النقل عملیات في عرقلة ویسبب التربة بقایا حمله الى یؤدي

 في زیادة یسبب االوراق بقاء الن الجذور من االوراق ازالة یفضل و. المحصول وزن من بالمئة ثمانیة من اكثر باالوساخ

 الى یؤدي الرؤوس تقطیع في التعمیق وكذلك طویلة لمدة الخزن امكانیة عدم عن فضال الموالس ارتفاع مع السكر خسارة
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 او مكشوفا الجني بعد الحقل في یترك ال وان والفطریة، البكتیریة باالمراض االصابة امكانیة وبالتالي البنجر خالیا اتالف

 المعمل الى مباشرة المحصول نقل ویفضل االنجماد الى تصل واطئة حرارة درجات او عالیة حرارة درجات الى معرض

  التالي بالجدول مبین وكما اقتصادیة خسارة تعتبر و السكریة المواد من جزء استنزاف الى یؤدي سوف نقله عدم الن

  والخسارة عند تاخیر عملیة النقل للمعمل  اوقات نقل محصول البنجر السكري                     

  %نسبة الخسارة   %نسبة السكر    مدة النقل الى المعمل                

  0         18.07       البنجر المنقول مباشرة الى المعمل          

  0.24        17.83       البنجر المنقول بعد یومین من الحصاد        

  0.53        17.55       بعد اربع ایام من الحصاد              

  0.72       17.35       بعد ست ایام من الحصاد             

   1.02       17.05       بعد عشرة ایام من الحصاد            

  1.37       16.70       بعد اربعة عشر یوم من الحصاد             

   1.47       16.70       بعد خمس وعشرون یوم من الحصاد           

  

  )السكر الثنائي ( السكروز 

 احادي نظام في منشوریة بلورات عن عبارة وهو العضویة المكونات مجموعة من% 70 -  60 حوالي السكروز یشكل  

 فیه الموجودة الشوائب وجود نتیجة الطفیف االختالف وهذا م186 - 185 انصهارها درجة تبلغ ،monoclinic المیل

  .ادناه الجدول في مبین وكما الحرارة درجة بارتفاع قابلیته وتزداد الماء في الذوبان سهل وهو

  

  %نسبة ذوبان السكر               درحة الحرارة                

  64.18                     صفر مئوي                

  72.25                     مئوي 50                 

  82.97                     مئوي  100                
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 بصورة تنخفض ثم الحرارة درجة بارتفاع و بطیئة بصورة التركیز بزیاده البدایة في تزداد السكري المحلول لزوجة اما

 Optical activity ضوئیة فعالیة یبدي لذا المتناظرة غیر الذرات من عدد على یحتوي السكروز ان والمعروف. حادة

 قیاس جهاز بواسطة المائیة محالیله في السكروز تركیز تعیین یمكن االساس هذا وعلى المستقطب الضوء یدیر وانه

  Polarimeter یدعى الذي الضوء تدویر زاویة

 عالقة لزوجة المحلول السكري بدرجة الحرارة                                              

100/ كمیة السكروز غم
  مل ماء          

  ویةاللزوجة سنتي بویز عند درجة الحرارة المئ                   

  م    °80م                   °60م                   °40م                    20°       

               
            20  

  
       1.957  

  
       1.19  

  
       0.81  

  
      0.59  

  
            40  

  
       6.310  

  
      3.262  

  
       1.98  

  
      1.32  

     
  

            60  
  

       58.95  
  

      21.19  
     

        9.69  
  

       5.22  

  
            80  

  
        485     

      
     114.18  

  
      39.1  

  
      16.19  

  

  المركبات الملونة في السكروز

السكر اذ تؤدي الى تكوین ال یحتوي البنجر السكري على مركبات ملونة، لكنها تتكون من خالل عملیات استخالص   

مركبات ملونة نتیجة تحلل السكروز في الوسط الحامضي والقاعدي وكذلك عند تسخین السكر الجاف نتیجة فصل 

  :جزیئات الماء من السكروز، وعلى هذا االساس صنفت المركبات الملونة الى المجامیع التالیة

  كریات التي ال تحتوي على النیتروجین و هي المركبات التي تتكون من الس: مجموعة الكرامیل - 1

  .معقد الحدید بولیفینول وتشمل المركبات التي تعطي اللون االصفر المخضر - 2

تشمل المركبات الناتجة من تفاعالت التكثیف بین السكر المحول و الحوامض االمینیة وتتكون من هذه : میالنودین - 3

   ةسیالخماالتفاعالت مركبات تتضمن حلقة الفورفورال 

اسود،  - تتكون هذه المركبات من خالل ترك شرائح البنجر او عصیره معرض للهواء ویتكون لون بني : المیالنین - 4

  .ویرجع تكوین هذه المواد الملونة الى اكسدة المركبات االروماتیة كالتایروسین وتتطلب هذه العملیة وجود انزیمات خاصة
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  تاثیر االنزیمات في تحلیل السكروز

 انزیم وجود في نفسه التحلل ویحدث وفركتوز كلوكوز الى القاعدي الوسط او الحامضي الوسط في یتحلل السكروز ان  

 االنزیمات من اخرى انواع وهناك وبیتا الفا موقع في االحادیین السكرین بین االرتباط تفكك في یساعد والذي االنفرتیز

 الكحول من االخرى المكونات الى السكروز تحلل الى مفعولها ویؤدي والخمائر والفطریات البكتیریا من انواع تفرزها

 االنزیم نوع حسب وذلك الستریك حامض و الخلیك حامض و واالسیتون البیوتیلي والكحول االوكزالك وحامض االیثیلي

 االكثر السكریات وتكوین بعضها مع السكروز جزیئات اتحاد على یساعد اخر انزیم وهناك الدقیقه الكائنات من المنتج

  .الدكسترینات تكوین في كما تعقیدا

(C6H10O5) + n(C6H12O6) →n( C12H22O11)   

  

  ادناه فیدیو یوضح مراحل استخراج السكر من البنجر 

https://www.youtube.com/watch?v=kPE1iaHyUtg   
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