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 . توانند مقاالت خود را در مجله صنايع قند به چاپ برساننديرشناسان و صاحب نظران مکليه کا 
 . مجله محفوظ است يحق ويرايش ، حذف و اصالح مطالب برا 
 . به هيچ وجه مسترد نخواهد شد يمقاالت ارسال 
 .مطالب مطرح شده در مقاالت بيانگر نظرات نويسندگان و مترجمين آنها است  
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ضايعات بعد از برداشت در سيلو و ارتباط آن با پوسيدگي ريشه ناشي 
  ز در چغندرسآفانوماي از قارچ

  

  دكتر ايرج عليمرادي: جممتر        Oct/Dec ۲۰۰۶   Research Journal of Sugar Beet : نقل از    

  
 خالصه

ـ        ؤبدليل پايداري درخاك و نام     ز سثر بودن روشهاي مبـارزه، قـارچ آفانوماي
 يكـي ازمـشكل   ) زيسعامل بيماري پوسيدگي ريشه آفانوماي     (١كوكليوئيد

بدليل عـدم   . كندسازترين عوامل بيماري است كه به چغندر قند حمله مي         
هـاي   اغلب وارد سيلو ميگردند، ريشه     هادر سيلو  اين چغندر  , از نتايج  العاط

بنـدي شـدند    داراي مشكل پوسيدگي، براساس درصد پوسيدگي آنها گروه       
هـا درصـد    از تمام نمونه  ). گيري ميزان تنفس ريشه در سيلو     ل از اندازه  قب(

 ۱۰۰صـفر سـالم،     ( و شاخص آلودگي به بيمـاري      استحصالقند، قند قابل    
گرسيوني، بـراي تعيـين رابطـه       رگيري شدند از تحليل     اندازه)  آلوده كامالً

استحصال بين شاخص آلودگي، تنفس بعد از برداشت و ضايعات قند قابل            
 ۳۵آلودگي زيـر شـاخص     .  روز سيلو كردن استفاده شده است      ۱۲۰ از   پس

 در سـيلو تـاثيري نداشـته        استحصالبرميزان تنفس و يا كاهش قند قابل        
هـاي  ضايعات قندي براي آلودگيهاي با شـاخص      . يابسيار ناچيز بوده است   

 بـوده   ۳۵ برابر بيـشتر از شـاخص آلـودگي          ۸/۲ و   ۸/۱ ، بميزان    ۸۰ و   ۶۵
زي اين توانائي را دارد كـه ضـايعات را در           س ريشه آفانوماي  پوسيدگي.است

معذالك اثرات متقابل شدت الودگي و      . داري افزايش دهد  سيلو بطرز معني  
بيني دقيـق ايـن     تغييرپذيري در مزارع مختلف نشانگر اين است كه پيش        

اطالعات بدست آمده از اين گزارش      . ضايعات قبل از برداشت دشوار است     
ند كه از مزارع بسيار آلـوده برداشـت نـشود و در صـورت               كبما كمك مي  

برداري و بدون سـيلو كـردن، چغنـدرها را          برداشت، بايستي در اوائل بهره    
  .مصرف نمايند

  مقدمه

گاهی برای مدت بـيش از يـک   ندر قند بعد از برداشت     غ چ لبيشتر محصو 
ول اين مدت، تنفس، پوسيدگي و فساد فيزيكـي         طشودكه در  سيلو مي  ماه
ايـن ضـايعات سـبب كـاهش        .شـوند  مي اسحصالب كاهش قند قابل     سب

-درآمدصنايع قند شده وحتي مقدار كاهش انـدك آن ميتوانـد بطرزمعنـي            
نـدر سـيلو    غداري در اقتصاد كارخانه، بخصوص هنگامي كـه در مقـدار چ           

بيشتر مطالعـات گذشـته     . شود تاثير گذارد  ضرب  شده و زمان سيلو كردن      
 بهتر كردن شرايط     و ضايعات در حين برداشت   براساس به حداقل رساندن     

ليكن مـديريت مزرعـه و      ) ۲۰۰۶ل و كلوتز    پبكم. ( سيلو استوار بوده است   
   .گـذارد شرايط محيطي در طول دوره رشد نيز در ضايعات سيلو تاثير مـي            

   ).۲۰۰۰، ويلت شاير و كب ۱۹۷۹ي  ب ، باگ۱۹۷۱اسميت  و راپل ( 

 
1Aphanomyces cochlioides 

  
  

ي ببـاگ .  ( مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت        تاثير عوامل پوسيدگي در سيلو    
هاي آلوده شده در مزرعه بر      ليكن اطالعات مربوط به تاثير چغندر     ) ۱۹۸۲

ـ   . روي چغندرهاي سيلو شـده در اختيـار نيـست          ز بخـاطر   سقـارچ آفانوماي
ثر، در هر كجا وجـود داشـته   ؤدوامش در خاك و نبودن روشهاي كنترل م     

اي كـه در سـه مزرعـه در         مطالعه. ود تهديدي براي منطقه خواهد ب      ،  باشد
 انجام شده ميزان تنفس چغندرهاي سيلو شده كـه آلـوده بـه              ۲۰۰۰سال  

-چغندرهاي درجـه  . ز بودند چهار برابر چغندرهاي سالم بود      سقارچ آفانوماي 
 برابر بيشتر از چغنـدهاي سـالم تـنفس          ۶/۱بندي شده با آلودگي متوسط      

هاي بيمار مـوقعي آشـكار شـد        هافزايش ميزان تنفس در ريش     .كرده بودند 
كه آنها را در سيلو  نگهداري و ميزان تنفس نـسبي بـين چغنـدر سـالم و            

  .مريض را در يك آزمايش تعيين نمودند
استحصال د قابل   ن كيلوگرم ق  ۱۵۹ روز ، چغندرهاي سالم مقدار       ۸۵پس از   

بازاء هر تن چغندر داشتند در حاليكـه چغنـدرهاي مـريض كـه در زمـان                 
ـ        برداشت   ز داشـتند مقـدار قنـد قابـل     سآلـودگي شـديد بـه قـارچ آفانوماي
  .  كيلوگرم در هر تن بوده است۵۷ آنها استحصال

هدف از اين مطالعـه، بدسـت آوردن اطالعـاتي از تـاثير شـدت آلـودگي                 
العات طاين ا . ز بر سيلو پذيري چغندر قند است      سپوسيدگي ريشه آفانوماي  

يكنـد كـه چـه شـدتي از         به كشاورزان و متخصصين كشاورزي كمـك م       
آلودگي مانع برداشت چغندر قند ميگردد و يا اگر چغندرهاي آلوده برداشت       

  . داري و زودتر مصرف شوندگردند بايستي جداگانه نگه

  مواد و روش آزمايش

 مزرعه توليدي، سه مزرعه متعلق به سال        ۶از چغندرهاي برداشت شده از      
نـسوتا و در    قه در غرب مي   در سه منط  , ۲۰۰۲ و سه مزرعه از سال       ۲۰۰۱

تمـامي شـش مزرعـه مـشكل         .ده شده است  اشرق داكوتاي شمالي استف   
آلودگي به پوسـيدگي ريـشه داشـتند و در هـر شـش مزرعـه پوسـيدگي                  

تمام ريشه در اواخر سپتامبر دسـتي برداشـت         . ز غالب بوده است   سآفانوماي
 هاي بزرگ پالسـتيكي بـراي سـيلو كـردن         ته شده و در  كيسه     سشده، ش 

ها عالئم بيماري پوسـيدگي داشـتند، لـيكن         تمام ريشه . ريخته شده است  
ها براي مدت   ريشه. شدت ضعف بيماري در هر مزرعه متفاوت بوده است        

ـ  درجه سانتيگراد و در رطوبـت        ۵ روز در درجه حرارت      ۱۲۰  تـا   ۹۰ي  بسن
  نگهداري شدند يكصد و چهل و چهار ريشه از قسمت كوچكي از % ۹۵
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در مزارع می نـسوتا     , کلی  غلظت ساکاروز و غلظت ساکاروز قابل استحصال ريشه ها از سه منطقه             , مقدار تنفس ,  پوسيدگی ريشه    شاخص :۱جدول
  ۲۰۰۱ روز سيلو کردن پس از برداشت در سال ۱۲۰ و ۲۰بعد از , با پوسيدگی ريشه آفانومايسزی

  بل استحصالساکاروز قا  ساکاروز  ميزان تنفس
  گروه  مزرعه

شاخص 
پوسيدگی 
   روز۱۲۰بعد از    روز۲۰بعد از    روز۱۲۰بعد از    روز۲۰بعد از    روز۱۲۰بعد از    روز۲۰بعد از   ريشه

  کيلوگرم در تن  گرم در کيلو گرم   در کيلوگرو در ساعتCO2ميلی گرم   ۰ - ۱۰۰    
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۸۴  

۴۹  
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۸/۳  
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۹/۳۷  

۹/۱۳  
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۱۳۲  

۲۳  

۱۰۸  

  ۲کلی

  

  

  

  ميانگين

۱  

۲  

۳  

۴  

۲۶  

۴۰  

۶۷  

۸۵  

۵۴  

۹/۴  

۳/۵  

۴/۶  

۸/۱۷  

۶/۶  
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۴/۱۷  
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۱۱۱  

۱۳۶  

۱۲۳  

۱۲۱  

۱۰۳  

۹۷  

۱۱۱  

۱۴۲  

۱۳۳  

۱۲۴  

۸۹  

۱۲۲  

۸۴  

۸۰  

۵۶  

۵۲  

۶۸  

  ۳کلی

  

  

  

  ميانگين

۱  

۲  

۳  

۴  

  

۲۳  

۳۷  

۵۸  

۸۶  

۵۱  

۶/۳  

۵/۳  

۶/۳  

۸/۱۵  

۶/۶  

۸/۳  

۴  

۱/۴  

۲/۲۷  

۸/۹  

۱۷۳  

۱۸۴  

۱۵۵  

۱۲۶  

۱۸۹  

۱۷۵  

۱۷۱  

۱۵۷  

۵۵  

۱۳۹  

۱۵۵  
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  ميانگين سه مزرعه

  

  

  ميانگين

۱  

۲  

۳  

۴  

  

۲۳  

۳۶  

۶۱  

۸۵  

۵۱  

  

۳/۴  

۲/۴  

۴/۶  

۸/۲۳  

۷/۹  

  

۵/۶  

۵/۷  

۱/۸  

۶/۲۳  

۴/۱۱  

۱۶۴  

۱۷۰  

۱۵۵  

۱۱۷  

۱۵۲  

۱۵۵  

۱۵۵  

۱۳۹  

۷۱  

۱۳۰  

۱۵۲  

۱۵۵  

۱۳۹  

۹۰  

۱۳۴  

۱۲۵  

۱۱۹  

۱۰۵  

۳۴  

۹۶  
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  تفاوت معنی دار

  

  مزارع

  گروهها
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۲  

۲  

۴  

  

۴/۲  

۸/۲  

۷/۴  

  

۶/۳  

۲/۴  

۷/۶  

  

۱۵  

۱۸  

-  

  

۱۶  

۱۸  

۲۹  

  

NS 

۲۴  

-  

  

۱۵  

۱۷  

۲۷  

  

  

  

  

  

  

  

ت ساکاروز قابل استحصال ريشه از سه منطقـه در منطقـه کلـی و نـورمن                 غلظت ساکاروز و غلظ   , مقدار تنفس , شاخص پوسيدگی ريشه  : ۲جدول
  ۲۰۰۲ روز سيلو کردن پس از برداشت در سال ۱۲۰،۶۰،۲۰کانتی می نسوتا با پوسيدگی ريشه آفانو مايسزی بعد از 

  قند قابل استحصال  ساکاروز  ميزان تنفس

  گروه  مزرعه
شاخص 

  پوسيدگی ريشه
   روز۱۲۰بعد از    روز۲۰بعد از    روز۱۲۰بعد از    روز۲۰بعد از   زرو۱۲۰   روز۶۰   روز۲۰بعد از

    ۴کلی

۱  

۲  

۳  

۴  

۱۰۰- ۰   

۴۶  

۵۳  

 * (D) ۹۳ 

۹۹  

۷۳  

  

۳/۴  

۳  

۴/۴  

۳/۳۳  

۴/۱۱  

  

۸/۳  

۹/۳  

۵/۴  

۶/۳۵  

۰/۱۲  

  

۵/۴  

۳/۵  

۷/۳  

۱/۲۷  

۲/۱۰  

  

۱۶۵  

۱۶۳  

۱۸۵  

۸۰  

۱۴۸  

  

۱۵۱  

۱۵۳  

۱۲۷  

۴۴  

۱۱۹  

  

۱۴۶  

۱۴۵  

۱۶۲  

۶۷  

۱۳۰  

  

۱۳۵  

۱۳۸  

۱۰۵  

۲۸  

۱۰۲  
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  ۱مننور

  

  

  

  ميانگين

۱  

۲  

۳  

۴  

۳۱  

۶۳  

(D)۹۵  

۹۹  

۷۳  

۸/۳  

۳/۳  

۰/۵  

۴/۲۷  

۹/۹  

۲/۴  

۶/۳  

۵/۴  

۹/۲۹  

۶/۱۰  

۳/۴  

۰/۴  

۷/۴  

۰/۲۵  

۵/۹  

  

۱۶۸  

۱۵۴  

۱۵۳  

۱۱۴  

۱۴۷  

۱۵۹  

۱۵۱  

۱۳۹  

۳۵  

۱۲۱  

۱۵۹  

۱۴۳  

۱۳۹  

۱۰۹  

۱۳۸  

۱۴۶  

۱۲۷  

۱۲۳  

۲۹  

۱۰۶  

  ۱تريل

  

  

  

  ميانگين

۱  

۲  

۳  

۴  

۳۲  

۶۹  

(D)۹۴  

۱۰۰  

۷۴  

۰/۴  

۴/۴  

۹/۵  

۰/۲۴  

۵/۹  

۳/۴  

۵/۴  

۰/۵  

۷/۱۹  

۴/۸  

۷/۵  

۰/۵  

۵/۶  

۵/۱۳  

۷/۷  

۱۶۱  

۱۶۴  

۱۵۶  

۱۲۰  

۱۵۰  

۱۴۱  

۱۴۴  

۱۳۸  

۵۱  

۱۱۹  

۱۵۰  

۱۵۰  

۱۴۵  

۹۷  

۱۳۶  

۱۲۷  

۱۳۰  

۱۰۷  

۴۴  

۱۰۲  

ميانگين سه 
  مزرعه

  

  

  ميانگين

۱  

۲  

۳  

۴  

۳۶  

۶۲  

(D)۹۴  

۹۹  

۷۳  

۰/۴  

۸/۳  

۱/۵  

۳/۲۸  

۳/۱۰  

۱/۴  

۰/۴  

۶/۴  

۴/۲۸  

۳/۱۰  

  

۹/۴  

۸/۴  

۰/۵  

۹/۲۱  

۱/۹  

۱۶۵  

۱۶۰  

۱۶۵  

۱۰۴  

۱۴۹  

۱۵۰  

۱۴۹  

۱۳۵  

۴۳  

۱۲۰  

۱۵۲  

۱۴۶  

۱۴۹  

۹۱  

۱۳۴  

۱۳۶  

۱۳۲  

۱۱۲  

۳۳  

۱۰۳  

LSD۰۵/۰ 
حد اقل 

تفاوت معنی 
  دار

  مزارع

  گروه

گروه 
 Xمزارع

NS 

۴  

۶  

NS 

۹/۴  

NS 

NS 

۴/۴  

۹/۶ 

  

NS 

۹/۳  

۳/۶  

NS 

۳۳  

-  

NS 

۹  

۱۴  

NS 

۲۸  

-  

NS 

۱۴  

NS 

D*  -  ريشه ها خشک بودند(داللت بر عالئم شديد آفانومايسز بر روی ريشه ولی قارچ چندان فعال نيست(  

NS **- آزمون Fبرای اين منابع تغييرات معنی دار دارند   

 عـددي بـا عالئـم       ۳۶، در چهـار گـروه       ) هكتار ۲۵/۰كمتر از   (هر مزرعه   
 ريشه انتخابي بطـور تـصادفي در سـه    ۳۶. بندي شدمشابه آلودگي تقسيم 

  عددي تقسيم شده كه هر يك شامل يك واحد آزمايشي بـراي            ۱۲نمونه  
هـا از  هر ريشه در هر يك از نمونه  . هاي بعدي خواهد بود   بررسي و تجزيه  

 كـامالً   ۷صـفر سـالم،     . (بندي  شـدند    دسته ۷ تا   ۰نظر شدت آلودگي بين   
با شاخص آلودگي براي هر نمونه از تقسيم كردن مجموع درجـات            ) آلوده

 ۷هاي آن نمونه سـپس بـه عـدد      هاي هر نمونه به تعداد ريشه     تمام ريشه 
 نتيجه شاخص آلودگي .  ضرب شد۱۰۰ عدد  درب نموده و حاصل آنضر



   ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 
۶ 

 كـامالً آلـوده     ۱۰۰ در نوسان خواهد بود كه صفر سـالم و           ۱۰۰از صفر تا    
 ۱۲۰ و ۲۰، در مـدت  ۲۰۰۱گيري ميزان تنفس در سـال      اندازه. بوده است 

 ، روز بعـد از برداشـت   ۱۲۰ ، ۶۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰۲روز بعداز برداشت، در سال   
 ليتري مهرموم   ۲۳دوازده ريشه هر نمونه در يك پيمانه        . ه است انجام شد 

هاي ورودي و خروجي است قرار داده شـد و بطـور           شده كه مجهز به لوله    
 Co2 ساعت غلظـت  ۲۴بعد از .  پمپ گرديدنمرتب جريان هوا به داخل آ 

-هوا از لوله خروجي هر پيمانه از طريق تجزيه بروش مادون قرمز انـدازه             
 گيـري ه از پيمانه خالي از اين اندازه      د هواي خارج ش   Co2ار  مقد.گيري شد 

گرم بـازاء هـر      كسر شده و سپس ميزان تنفس هر ريشه بصورت ميلي          ها
 گـروه   راز تمام سه نمونـه هـ      . يك كيلو چغندر در ساعت مشخص گرديد      

گيري شـده از دو نمونـه    روز پس از برداشت ميزان تنفس اندازه    ۲۰بعد از   
 روز بعـداز برداشـت      ۱۲۰ و   ۶۰ين ميـزان تـنفس در       هر گروه براي تخمـ    

  غلظت ساكاروز، خلـوص شـربت و غلظـت مـاده خـشك               .استفاده شدند 
درصـد قنـد از     . گيـري شـدند    روز بعد از برداشت انـدازه      ۱۲۰ و   ۲۰نمونه،  

تر س و خلوص شربت به روش ارائـه شـده توسـط دكـ             يمتریطريق پالر   
)Dexter( ربت براي تعيين قند قابـل      از درصد قند و خلوص ش     . تعيين شد

ــدار  ۱۲۰ و ۲۰ در مــدت استحــصال ــد از برداشــت و تخمــين مق  روز بع
بمنظـور تعيـين مـاده خـشك مقـدار      . ضايعات قندي در سيلو استفاده شد     

 درجـه سـانتيگراد     ۸۰ با درجه حرارت     آونبيست گرم خمير چغندر قند در       
 وزنـی  پايه  روز بعد از برداشت بر    ۲۰درصد قند تعيين شده در      . خشك شد 

هت حذف تاثير تغييرات مقدار آب در طـول دوره          ج. چغندر تازه بوده است   
هاي بعدي بـا درصـد مـاده        گيريسيلو، تعيين غلظت ساكاروز براي نمونه     

 روزپس از برداشت تنظيم و هماهنـگ        ۲۰اي گرفته شده در     خشك نمونه 
اده ه، غلظت ساكاروز، خلوص و درصد مواز يك نمونه داخل گر    .شده است 

گيري شده از دو نمونـه ديگـر        ت روز پس از برداشت اندازه     سخشك در بي  
 روز بعــد از برداشــت اســتفاده شــده ۱۲۰بــراي تخمــين ايــن عوامــل در 

تاثير مزارع مختلف و گروههاي با شدت آلودگي متفاوت در تحليـل            .است
) LSD(دار یمحاسبه حداقل تفاوت معنـ .  ثابت فرض نشده است    اريانسو

معنـي دار بـوده     % ۵ در سطح احتمـال      Fي انجام شد كه آزمون      تنها زمان 
، بدليل اختالف بـين سـالها در شـدت آلـودگي گروههـاي بيمـاري              . باشد

 بـوده اسـت     ۳۶پوسيدگي  .  مركب براي سالها انجام  نشد      تحليل واريانس 
هاي با حداقل درجه آلودگي با      اختالف ميزان تنفس بين گروه    ). ۲جدول  (

 ، كم و اغلب در دوسال معني دار ۷۰آلودگي كمتر از هاي با شاخص  گروه
گرسيوني براي تعيـين رابطـه ميـان شـاخص آلـودگي،        راز تحليل   . نبودند

.   ميزان تنفس و ضايعات قندي در طول دوره سـيلو اسـتفاده شـده اسـت               
ميزان تـنفس  . گرسيوني با هم جمع شدندرهاي دو سال براي تحليل    داده

 ۱۲۰ و   ۲۰رسيوني، متوسط ميـزان تـنفس  در         گراستفاده شده در تحليل     
 و ۶۰ ، ۲۰ و متوسط ميـزان تـنفس   ۲۰۰۱روز پس از برداشت براي سال     

در برداشـت سـال     .  بـوده اسـت    ۲۰۰۲ روز پس از برداشت در سـال         ۱۲۰
ـ           ريشه ۲۰۰۲ زي ولـي بـدون     سهاي  با عالئم شديد آلودگي بـه  آفانوماي

. ه اسـت ديوني لحـاظ نـش  گرسرعالئم پوسيدگي فعال در ريشه در تحليل   

ايـن ريـشه هـا بـا         .شكل، زخمي و كم رشد بودند     د  ها بشدت ب  اين ريشه 
  . نوعي شده بودند وبافت چوبي و خشك جايگزين بافتهاي ريشه سالم

 
ميـزان  ,بـرای شـاخص پوسـيدگی ريـشه       )r(ضريب همبستگی :۳جدول

تنفس سيلوو ضايعات قندی درطول زمان سيلوکردن ريشه های چغنـدر           
زرعه منطقه کلی مـی نـسوتا باپوسـيدگی ريـشه آفانومايـسزی             ازسه م 
  ۲۰۰۱سال

ضايعات قندیميزان تنفس   

 روز پس ۲۰
  از برداشت

روز پس ۱۲۰
  از برداشت

  متوسط

  درصد  واقعی

شاخص 
  پوسيدگی

**۷۳/۰  **۷۷/۰  **۷۹/۰  *۵۰/۰  **۷۰/۰  

  :ميزان تنفس

روز بعد از ۲۰
  برداشت

  **۸۰/۰    ۴۲/۰  **۶۹/۰  

عد از روز ب۱۲۰
  برداشت

      **۸۰/۰  **۹۵/۰  

  ۸۶/۰**  ۶۲/۰*        متوسط

  می باشند% ۱و % ۵ عالئم معنی دار بودن همبستگی در سطح * * و *

  

  گيري بحث و نتيجه

گيري شده اسـت    شدت بيماري كه بوسيله شاخص پوسيدگي ريشه اندازه       
در . بـوده اسـت    ) ۲جدول (۲۰۰۲كمتر از سال    ) ۱جدول   (۲۰۰۱در سال   

 براي ارزشيابي وجود داشـت در حـالي   ۲۰هاي باالي   شاخص ۲۰۰۱ سال
 ). ۲جـدول  ( بودنـد  ۴۰ و ۳۰ها بـاالي   حداقل شاخص۲۰۰۲كه در سال  

 ۲۰۰۱هـا در سـال      مشابه همين مطلب، بيشترين ميـزان خـسارت گـروه         
 شاخص تا حدود    ۲۰۰۲ بودند در حاليكه در سال       ۸۵داراي شاخص حدود    

هاي بشدت آلوده ولي بدون پوسـيدگي فعـال          نيز رسيده است، ريشه    ۱۰۰
 غير فعـال    . مشاهده شد  ۲۰۰۲ال  سهاي مزارع   آشكار به فراواني در نمونه    

بودن عامل بيماريزا ناشي از واكنش به خشكي نسبي در ماه مرداد در اين              
هاي با فعاليت پوسيدگي آشكار آنهايي كـه داراي         ريشه. منطقه بوده است  

  ).۲جدول (اند اي ارزيابي شدهد در گروه جداگانهپوسيدگي غير فعال بودن



   ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 
٧ 

ميـزان  , بـرای شـاخص پوسـيدگی ريـشه       r)(ضريب همبستگی :۴جدول
تنفس سيلو وضايعات قندی در طول زمان سيلو کردن ريشه های چغندر            
قند ازسه مزرعه در منطقه تريل داکوتای شمالی و منطقه کلی ونورمن می 

  ۲۰۰۲ی سال نسوتا با پوسيدگی ريشه آفانو مايسز

ضايعات قندیميزان تنفس   

روز ۲۰
بعداز 
  برداشت

روز ۶۰
بعداز 
  برداشت

روز ۱۲۰
بعداز 
  برداشت

  درصد  واقعی  متوسط

شـــاخص 
  یپوسيدگ

**۸۸/۰  **۸۵/۰  **۸۱/۰  **۸۵/۰  **۷۹/۰  **۸۸/۰  

ميــــزان 
  :تنفس

            

روز ۲۰
بعـــــد از 
  برداشت

  **۹۹/۰  **۹۶/۰    **۸۲/۰  **۹۶/۰  

روز ۶۰
بعـــــد از 

  اشتبرد

    **۹۹/۰    **۸۰/۰  **۹۴/۰  

  ۹۵/۰**  ۸۲/۰**          متوسط

   می باشد۰۱/۰  عالمت همبستگی معنی دار در سطح  **

  

 سـيلو شـده     راثرات تخريبي شدت بيماري بـرروي ميـزان تـنفس چغنـد           
-ترين مقايسه بين گروههاي با شدت پوسيدگيهاي شديد و گروه     مشخص

  متوسـط ميـزان      ۲۰۰۱ال  در س . هاي داراي شاخص پوسيدگي كمتر بود     
 بـر ابـر ميـزان       ۵/۵) ۴گـروه    (۸۵هاي با شاخص پوسيدگي     تنفس ريشه 
 روز بعـد از     ۲۰در  ) ۱گـروه  (۲۳هاي بـا شـاخص پوسـيدگي        تنفس ريشه 

 بررسي شده   ۲۰۰۲تفاوت بزرگتري در سال     ). ۱جدول  (شت بوده است  ابرد
،  ۹۹هايي بـا شـاخص آلـودگي        جائيكه متوسط ميزان تنفس ريشه    . است

ــشه  ــشتر از ري ــر بي ــت براب ــاخص هف ــا ش ــاي ب ــيدگی ه ــوده ۳۶ پوس  ب
اختالف ميزان تـنفس بـين گروههـای بـا حـداقل درجـه              ). ۲جدول(است

کـم و اغلـب در دو       , ۷۰آلودگی با گروههای با شاخص آلودگی کمتـر از          
هاي بدون عالئم فعال پوسـيدگي، لـيكن بـا           ريشه .سال معنی دار نبودند   

، داراي  )۳ گـروه    - ۲جـدول   (قبـل از برداشـت      ز  ست شديد آفانوماي  رخسا
هاي مشابه قابل مقايـسه بـا عالئـم شـديد و            ميزان تنفس كمتر از  گروه     

يب ارض.پوسيدگي فعال بوده و مشابه گروههاي با پوسيدگي كمتر ميباشند
 روز بعـد از     ۱۲۰ و   ۲۰ براي ميـزان تـنفس كـه         ۹۶/۰ و   ۸۰/۰همبستگي  

گيـري شـده    اندازه) ۴جدول   (۲۰۰۲و   ) ۳جدول   (۲۰۰۱برداشت در سال    
 است، داللت بر اين دارد كه ميزان تنفس نسبي در طول دوره نگهداري 

  

 

فقـط تغييـرات     فس،تـن بعـالوه مقـدار مطلـق       . در سيلو ثابت مانده اسـت     
ناچيزي در طول زمان و در محيط پايداري كه نمونه با ذخيـره و ارزيـابي                

تثناء در اين حالت عمومي اسـت       يك اس   ۲عه كلي مزر. شدند داشته است  
ها باستثناي گـروه    در اين مزرعه ميزان تنفس براي تمام گروه       ) ۱جدول  (

قريبـاً دو   ت روز بعد از برداشت      ۱۲۰داراي باالترين شاخص بيماري پس از       
علت ايـن امـر غيرطبيعـي       . باشد روز بعد از برداشت مي     ۲۰برابر مقدار در    

ست ناشي از عوامل خاكزي پوسيدگيهاي      آشكار نامعلوم است، اما ممكن ا     
ده كه در ساير مزارع آشكار نشده و يـا ناشـي از اخـتالف               وسيلوي خاك ب  

برپايـه مطالعـات    . دقيق، در تغييرات محيطي يا عمليات زراعي بوده باشد        
گيري ميـزان تـنفس انفـرادي در اوائـل دوره     باال به نظر ميرسد كه اندازه     

ي از ميـزان تـنفس بـراي طـول دوره           سيلو كردن، مشخصه قابل اعتماد    
هاي سـالم اسـت كـه    اين شاخص واكنشي مشابه ريشه  . سيلو بوجود آورد  

بطور عمومي و دفعتاً بعد ازبرداشت داراي ميزان تنفس باالئي بـوده و در              
. يابـد و بـه سـطح پايـداري ميرسـد     چند روزه اول سيلو كردن كاهش مي 
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٨ 

ست روزه اول سـيلو كـردن       گرچه مقدار اندكي ساكاروز در طول دوره بيـ        
هـا از نظـر غلظـت سـاكاروز در          گردد ليكن اختالف بين گروه    مصرف مي 

بيست روز بعد از برداشت اصوالً ناشي از واكنش اختالف شدت پوسيدگي            
ي واكنشي غلظت ساكاروز در بيـست       الگو. باشدريشه قبل از برداشت مي    

 بررسي شده است    روز بعد از برداشت مشابه آنچه كه در مورد ميزان تفس          
هاي با سطح آلودگي كم يـا       در بين يك مزرعه با ريشه     ). ۲و۱ول  اجد(بود

ز، اختالف ناچيزي در غلظت سـاكاروز در بيـست روز          سمتوسط به آفانوماي  
هاي خيلي زياد در زمان   بعد از برداشت با هم داشتند در حاليكه، پوسيدگي        

ينتر از سـاير تمـام       پـائ  اساساًاكاروز  سبرداشت باعث شده است كه غلظت       
  . گروهها باشد

 روز سـيلو كـردن      ۱۲۰اختالف غلظت سـاكاروز در بـين گروههـا بعـد از             
هاي غلظت ساكاروز در زمـان برداشـت و         عبارت است از مجموع اختالف    

در . باشـد هاي ميزان ساكاروز مصرف شده در طول دوره سيلو مي         اختالف
، متوسـط غلظـت     ۲۰۰۲هاي بيست روز بعـد از برداشـت در سـال            رچغند

 برابر غلظت سـاكاروز     ۶/۱ ،   ۳۶هاي با شاخص با پوسيدگي      ساكاروز گروه 
 روز  ۱۲۰بعـد از     ). ۲جـدول   (  بودنـد  ۹۹هاي با شاخص پوسـيدگي      ريشه

اختالف غلظـت سـاكاروز     .  برابر شد  ۵/۳ها  و شدن، اختالف اين گروه    يلس
از سـال   كمتر   ) ۱جدول   (۲۰۰۱ روزه در سال     ۱۲۰ روزه و    ۲۰چغندرهاي  

ص پوسـيدگي   خهاي با شا  غلظت قند ريشه  . بوده است  ) ۲جدول   (۲۰۰۲
 برابر بيشتر از غلظت قند چغندرهاي با شـاخص          ۴/۱ ،   ۲۰۰۱ در سال    ۲۳

 روز ۱۲۰بعـد از  . در بيست روز بعد از برداشـت بـوده اسـت            ۸۵پوسيدگي  
غلظت ساكاروز عامـل    . برابر شد  ۲/۲ها  سيلو شدن، اختالف بين اين گروه     

ي الگـو باشد بنابراين مـشابهت      مي استحصاللبي در محاسبه قند قابل      غا
 غيـر   استحـصال واكنشي براي غلظت ساكاروز و غلظـت سـاكاروز قابـل            

جز براي گروه بـا شـديدترين پوسـيدگي فعـال در زمـان              ب. معمول نيست 
ها در بيست روز بعد ار برداشت و در هر سـال            اختالف بين گروه  . برداشت

هاي با شـديدترين    متوسط اختالف بين ريشه   . دار بود  معني ناچيز و يا غير   
 و  ۴۹، بترتيـب    استحصالو گروه بعدي كمترين      ) ۴گروه  (عالئم آلودگي   

در   مقايـسه  . باشـد  مـي ۲۰۰۲ و   ۲۰۰۱ كيلوگرم در تن براي سالهاي       ۵۵
هاي با آلودگي شديد و گروه با كمترين شـاخص آلـودگي، ايـن              بين گروه 
 ۲۰۰۲ و ۲۰۰۱يلوگرم در هر تن بترتيب براي   سـال        ك ۶۱ و   ۶۲اختالف  

، مقدار شكر    )۱جدول    (۲۰۰۱ روز سيلو كردن در سال       ۱۲۰بود و بعد از     
 كيلـوگرم بـازاء     ۳۴(داري   بطرز معني  ۸۵گروه با متوسط شاخص آلودگي      

هـاي بـا شـاخص      ها بـود و ريـشه     كمتر از تمام ساير گروه    ) هر تن چغندر  
از )  كيلـوگرم در هـر تـن چغنـدر           ۱۰۵(متـري    مقدار شـكر ك    ۶۱آلودگي  
در . داشـت )  كيلوگرم در هر تـن  ۱۲۳  ( ۲۳هاي با شاخص آلودگي   ريشه

 ۲۳هـاي بـا شـاخص آلـودگي         بـرداري ريـشه   مونهن روز بين      ۱۰۰له  صفا
 كيلوگرم در هر تن از دسـت   ۲۷/۰غلظت ساكاروز هر روزه بطور  متوسط        

 ۸۵ و   ۶۱هاي آلـودگي    ه شاخص در مقايسه، ضايعات مربوط ب    . رفته است 
  ).۱جدول ( كيلوگرم در هر تن در روز بوده است ۵۶/۰ و ۳۴/۰بترتيب 

 و غلظت قند قابـل      گیرابطه بين شدت پوسيد    ) ۲جدول   (۲۰۰۲در سال   
 بـوده   ۲۰۰۱ روز نگهداري در سـيلو، مـشابه سـال           ۱۲۰ بعد از    استحصال

ر زمـان برداشـت     زي فعال شديد د   سهاي با پوسيدگي آفانوماي   ريشه. است
هـايي كـه    ها بودند و ريـشه     كمتر از ساير گروه    استحصالداراي قند قابل    

رسيد در زمان برداشت پوسيدگي در آنها غيرفعال باشد قند قابـل        بنظر مي 
كمتري نسبت به دو گـروه ديگـر بـا شـاخص آلـودگي كمتـر                 استحصال

شـت و   هـاي بـا شـديدترين آلـودگي در زمـان بردا           بعالوه گـروه  . داشتند
 بيشترين مقدار ساكاروز را از دست  استحصالكمترين مقدار ساكاروز قابل     

 كيلوگرم در تـن در روز، از دسـت رفـتن            ۸۵/۰نتيجه كاهش مقدار    . دادند
 روز بعد از برداشت و در فاصـله         ۲۰گيري شده در    شكر موجود اندازه  % ۶۰
 بـا   هـاي در طول همين مدت، ريـشه     . گيري بوده است   روزه و نمونه   ۱۰۰

 كيلـوگرم در تـن در روز شـكر قابـل            ۱۶/۰ بميـزان    ۳۶شاخص آلـودگي    
هايي كه آلودگي شديد ولي پوسيدگي      را از دست دادند و  ريشه       استحصال

 كيلوگرم در هر تن در هر روز شـكر قابـل             ۳۷/۰غير فعال داشتند بميزان     
  .از دست دادند استحصال

زي و  سومايـ ضريب همبستگي مثبت بـراي شـدت پوسـيدگي ريـشه آفان           
گزارشهاي قبلي در خصوص     ) ۴ و   ۳جداول  (ميزان تنفس در هر دو سال       

زاي پوسـيدگي سـيلو و افـزايش        ارتباط قوي بين فعاليت عوامل بيمـاري      
همبـستگي درصـد ضـايعات شـكر قابـل          . ميزان تنفس هماهنـگ اسـت     

، باالتر از آن چيـزي اسـت كـه بـراي ضـايعات شـكر واقعـي                  استحصال
استفاده از درصد ضايعات بجاي ضـايعات حقيقـي، اثـر           . محاسبه شده بود  

اختالفات بين مزارع را كه به شدت بيمـاري غيـر وابـسته اسـت كـاهش            
بيني مفيدتري ازضايعات سـيلو را بـراي اسـتفاده          ميدهد و همچنين، پيش   

  . كندها فراهم ميمتخصصين كشاورزي و كارخانه

شـدت پوسـيدگي    گرسيوني براي مشخص كردن رابطه ميـان        راز تحليل   
زي، ميزان تنفس بعد از برداشت و ضايعات شكر در طـول  سريشه آفانوماي 

ايـن  . اسـتفاده شـده اسـت      ) C-۱ تـا    A-۱شـكل   ( روز دوره سيلو     ۱۲۰
دهند كه با افزايش شاخص پوسـيدگي ريـشه، ميـزان           ها نشان مي  تحليل

، ميـزان تـنفس نيـز همبـستگي          )A-۱شـكل   . (يابـد تنفس افزايش مي  
 ، )B - ۱شــكل (ا ضــايعات شــكر در طــول دوره ســيلو دارد نزديكــي بــ

ضـايعات قنـدی در سـيلو    , وبنابراين با افـزايش شـدت پوسـيدگی ريـشه        
بـرای تحليـل رگرسـيونی      ) ۸۷/۰ (۲Rمقـدار   ) C-۱شـکل   (افزايش ميابد 

بـراي سـاير    ۲R از   مقـدار  از   )B-۱شـکل (ضايعات شکر با ميـزان تـنفس      
 كه تعداد زيادي عوامل، غير از شـدت    از انجا . باشدتر مي گرسيونها بزرگ ر

گذارنـد،  ز بر ميزان تـنفس و نتيجتـاً ضـايعات شـكر، مـي             ستاثير آفانوماي 
بـراي رابطـه بـين شـاخص         ) ۲R) ۵۶/۰مقـدار   . موضوع نامتقارني نيست  

تـرين مقـدار در هـر سـه         پائين ) C-۱شكل  (پوسيدگي و ضايعات قندي     
ز بر  سمل ديگري غير از آفانوماي    اين نيز داللت بر اين دارد كه عا       . باشدمي

رسد كه اين هم حالتي است كه بـا         بنظر مي . گذاردضايعات شكر تاثير مي   
 داراي ميزان غيـر متفـاوت از تـنفس بـاال و             ۲هايي از مزرعه كلي     نمونه



زي مربـوط   ساي آفانوماي هاي پوسيدگي ريشه  ضايعات شكر براي شاخص   
 .بوده است

  

  

ي داراي توانائي اساسـي     نزي به روش  سفانومايدر حاليكه پوسيدگي ريشه آ    
براي افزايش ميـزان تـنفس بعـد از برداشـت و ضـايعات شـكر در سـيلو             

ـ          ميباشد، پيش  ز قبـل از    سبيني دقيق اين ضايعات بر پايـه شـدت آفانوماي
 نـا   دار شدت بيمـاري و مـزارع،      اثرات متقابل معني  . برداشت مشكل است  

 روزه چغندر هـای بـا       ۱۲۰ای  مشخص بودن ميزان باالی تنفس ريشه ه      
 ، ميـزان    ۲ كلـي    عالئم آلودگی کم و متوسط بـه آفانومايـسز در مزرعـه           

ـ      تنفس نسبتاً كم براي ريشه     ز، لـيكن   سهاي بشدت آسيب ديده از آفانوماي
هـا در اطـراف خـط       نظاير فاقد پوسـيدگي فعـال و پراكنـدگي نقـاط داده           

بينـي  د كـه پـيش     داللت بر اين دار    C – ۱ تا   A - ۱گرسيون در شكل    ر
ـ              ض  هايعات سيلو اغلب غير دقيق بوده و بايستي تنها بعنوان يك راهنمـا ب

اي تكراردار دقيقاَ طراحـي شـده، اطالعـات         مطالعات مزرعه . آن نگاه كرد  
بـا  . ي در اختيـار خواهنـد گذاشـت       تتري نسبت به مزارع تجار    بسيار دقيق 

هاي وسـيع   آزمايشكوبي قابل اعتماد براي انجام      وجود اين روشهاي مايه   
زي و مشخص نمودن منـاطقي قبـل از كاشـت       سپوسيدگي ريشه آفانوماي  

كه آلودگي طبيعي كافي داشته باشـد و جائيكـه شـرايط اقليمـي محلـي،                
بعالوه اثرات متقابل مزرعـه در  . دشوار است ئوسعه بيماري را ميسر نمايد،     

 آنهـا   بيـشتر (شدت آلودگي، اخـتالف بـين سـالها و تـاثير عوامـل ديگـر                
بينـي ايـن    بر ضايعات سيلو باقي خواهنـد مانـد و پـيش          ) نامشخص است 

كند بعالوه با توجه به تغييرات موجود ميان سالها و          ضايعات را پيچيده مي   
گـردد كـه   محلهاي سيلو، ميزان تنفس واقعي و نسبي زماني مشخص مي   

  .هاي سيلو شده در شرايط واقعي سيلو به بيماري آلوده شوندريشه

وجود اين محدوديتها، روابط بررسي شده، اطالعـاتي را بـراي تـصميم             با  
ميـزان  . گـذارد ز دارند در اختيـار مـي      سگيراني كه چغندر آلوده به آفانوماي     

تـري از ضـايعات قنـدي       بيني دقيق تنفس نسبت به شاخص آلودگي پيش     
با وجود اين تامين مقـادير زيـاد         ). B - ۱   ، C - ۱شكل  (دهد   مي بدست

گيري تـنفس بـراي ارزيـابي مـزارع متعـدد تجـارتي عمـالً               اندازهوسائل  
بنابراين تصميمات بايستي عمدتاً بر پايه مشاهده چشمي         .غيرممكن است 

  باشـد    مـي   ۹/۳۶در زمانيكه شاخص پوسيدگي برابر      . عالئم بيماري باشد  
نمايد كه رابطه بين ضايعات     ، شيب منحني مشخص مي     )A - ۱شكل  ( 

مشابه همين امـر و در ارتبـاط بـين          . باشدها صفر مي  شهشكر و تنفس ري   
ضايعات قندو شاخص پوسيدگي در حالت صـفر منحنـي مقـدار شـاخص              

شباهت ايـن دو انـدازه      ). C - ۱منحني  ( باشد     مي ۳/۳۴پوسيدگي برابر   
 ، شـدت بيمـاري      ۳۵بر اين داللـت دارد كـه بـه ازاي شـاخص آلـودگي               

بـا  . يـزان تـنفس و ضـايعات قنـدي دارد         ز تنها تاثير كمي بـر م      سآفانوماي
 موجود  در بيـست      استحصالقند قابل   % ۱۵ يا كمتر،    ۳۵شاخص آلودگي   

بــا . رودداري از دســت مــي روز نگــه۱۰۰ طــول درروز بعــد از برداشــت، 
% ۱۸رود و به قند اضافي از دست مي% ۴/۳ ،  ۵۰افزايش شاخص آلودگي    

 مقدار  ۶۵ در شاخص آلودگي     .ها ميرسد گيري روز بين اندازه   ۱۰۰در طول   
هـاي داراي   برابـر ضـايعات ريـشه   ۸/۱ميرسد كه % ۲۸ضايعات قندي به  
 ، مقـدار ضـايعات      ۸۰باشد و در شاخص آلـودگي        مي ۳۵شاخص آلودگي   

باشد، بعالوه در ارتباط     مي ۳۵ برابر شاخص آلودگي     ۸/۲شود كه   مي% ۴۳
، در بيست روز بعد     هاي بشدت آلوده  با ضايعات باالي شكر در سيلو، ريشه      

اين كاهش درصـد قنـد      . كمتري دارند  استحصالاز برداشت نيز قند قابل      
هـا  گردد كه ريشه  اوليه همراه با از دست رفتن ساكاروز در سيلو سبب مي          

 كيلوگرم در تن قند داشـته       ۳۰ روز بعد از برداشت، اندكي بيش از         ۱۲۰در  
  . باشند

هـاي سـرد    رش شده است، در اطـاق     هايي كه اين ارتباط از آنها گزا      نمونه
اند و تـاثيرات گرمـاي ناشـي از         داري شده همراه با گردش كامل هوا نگه     

واري چغندرهاي سالم و مريض در مقايـسه بـا سـيلويي كـه حجـم                جهم
يك تن چغندر كـه   .  گيرد، بسيار كم است    قرار مي  آن از چغندر در     یوسيع

كند سبب ايجاد انـرژي      توليد مي  CO2گرم در كيلوگرم در ساعت       ميلي ۵
گردد و با افزايش مقدار      كيلو ژول مي   ۱۲۹۶گرمايي حاصل از تنفس برابر      

CO2   رسـد  كيلو ژول مي   ۶۴۸۴گرم مقدار گرماي توليدي به       ميلي ۲۵ به .
 جائيكه چغندرهاي سالم و مريض با هم ريختـه    ,ايدر يك سيلوي ذخيره   

هاي مـريض سـبب     اند، افزايش درجه حرارت ناشي از وجـود چغنـدر         شده
بزرگي اثرات تخريبي   . گرددافزايش تنفس در چغندرهاي سالم اطراف مي      

هاي سـالم مجـاور بـستگي بـه وسـعت گرمـاي             هاي بيمار بر ريشه   ريشه
  .پخش شده در سيلو دارد

  نتيجه گيري كلي 

هاي انجام شده در سـال      نتايج بدست آمده از اين بررسي مشابه با بررسي        
هـاي  هر دو مطالعه، خطر وجودريـشه     . ز است تلول و ك  ب توسط كمپ  ۲۰۰۰

دارنـد و اطالعـاتي را در اختيـار         ز در سيلو را اعالم مـي      سآلوده به آفانوماي  
دهند كه در خصوص مزارع آلوده تصميم متخصصين و كشاورزان قرار مي   

   ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 
٩ 



   ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 
١٠ 

المقدور  ا مزارع رابرداشت ننمايند و يا در صورت برداشت حتي         يبگيرندكه  
تـصميم  . بـرداري كارخانـه مـصرف نماينـد       شـروع بهـره   آنها را در اوائل     

د كه عوامل ديگري غير از شـدت بيمـاري          نگيرندگان بايستي متوجه باش   
شوند و بايـستي    ز باعث افزايش ضايعات قندي مي     سپوسيدگي به آفانوماي  

  . مد نظر قرار دهنداين عوامل را نيز
  

  
  

  صنعت قند ايران دربحران
  ۷۹۶   ص۱۰/۲۰۰۷نقل از سوکر ايندوستری

  مهندس اسداهللا موقری پور: مترجم
  

بنا به اظهار آقای عليرضا اشرف رئيس هيئت مديره انجمن صنفی 
ران با يصنعت قند ا, کارخانه های قندو شکر ايران به خبرگزاری ايرنا

واردات بی رويه و .  ساله خود دست به گريبان است۱۱۰ن بحران يبزرگتر
ن بی سابقه يک قرن اخير در اين کنترل نشده شکر موجب بروز بحرا

 ميليون ۲/۳ايشان اظهار نمودند سال گذشته بالغ بر . صنعت شده است
سالهای (که حتی در طول جنگ ايران و عراق , تن شکر وارد شده است

واردات شکر يک ميليون تن بود و ما در مورد تامين شکر ) ۱۹۸۰ -۱۹۸۸
بيش از حد شکر توام با واردات . با هيچ مسئله ومشکلی مواجه نبوديم

تعرفه صفر موجب کاهش نرخ شکر شد و کارخانجات قند را با چالش 
  .جدی مواجه ساخت

 ريال کمتر از قيمت تمام شده برای ۲۰۰۰قيمت شکر در بازار هر کيلو 
و کارخانه هاست و کارخانه ها به خاطر اين مسائل قادر به فروش شکر 

  .ندر کاران نبوده اندباز پرداخت بدهی خود به بانکها و چغ

  
  

   ميليون دالر برای توسعه کارخانه قند در عراق۲۵
  مهندس موقری پور:           مترجم۷۹۶   ص۱۰/۲۰۰۷سوکراينوستری :نقل از

  
 ميليون دالری ۲۵مدير عامل شرکت قند عراق اظهار نمود که ايران يک وام 

 اختيار عراق قرار  و موصل درMaysanبه منظور بازسازی دو کارخانه قند در 
 ميليون دالر برای بازسازی کارخانه ۱۸او همچنين اظهار داشت که . داده است

 ميليون دالر برای بازسازی کارخانه قند چغندری ۷ و Maysanقند نيشکری در 
قرار شده است که يک هيئت اجرائی و مشاور . در موصل اختصاص يافته است

ارت س بازديد به عمل آورده و ميزان خلق صنعت از هر دو کارخانهااز شرکت ف
وارده به کارخانه ها و همچنين ماشين آالت و دستگاههای مورد نياز برآورد 

 و ظرفيت  شکر تن۱۰۰۰۰۰ ساليانه Maysanظرفيت کارخانه نيشکری .کنند
  .تن چغندر قند است۱۵۰۰۰۰کارخانه موصل ساليانه 

  
  

  
   شکری وارد نخواهد شد۸/۲۰۰۷در سال 

  مهندس موقری پور:  مترجم۷۹۷ ص۱۰/۲۰۰۷سوکر ايندوستری : نقل از
  

بعد از توافقی که دولت پاکستان با کارخانه های , بنا به خبر گزاری محلی
قند در آغاز بهره برداری بعمل آورده است تصميم گرفته که اجازه ندهد 

منابع دولتی قبالً تهديد .  شکری وارد پاکستان شود۸/۲۰۰۷در سال 
 بهره برداری خود را ۲۰۰۷ند در صورتی که کارخانه ها تا نوامبر کرده بود

شروع نکنند واردات شکررا افزايش خواهند داد که مصرف داخلی را 
همچنين دولت تصميم گرفته است که . تامين و قيمت را کنترل کند

 تن شکر توسط شرکت بازر گانی دولتی از طريق مزايده از ۴۰۰۰۰۰
  . خريداری کند۲۰۰۸ تا آوريل ۲۰۰۷دسامبر 

 

  

  

  

  

  سرمايه گذاری مشترک برای توليد بيوديزل از کاملينا در آمريکا

 مهندس موقری پور:   مترجم۹۳۴  ص۱۲/۲۰۰۷سوکرايندوستری : نقل از

  

 Green EarthوTargeted Growth Inc شرکت تحقيقـات کـشاورزی  
Fuels            که يک شرکت توليد کننده سوخت بيـو ديـزل)biodiesel (  مـی

سرمايه گذاری مشترکی تشکيل داده اند که از محصوالت غذايی و           , اشدب
سوخت بيوديزل توليد کننده آنها اظهار مـی کننـد کـه در صـدد               , گياهی  

ايجاد راه و روشی هستند که سوخت از منابع قابل تجديد و مطمئن توليد              
 مـی  Sustainable oil Inc شـده کـه موسـوم بـه     شکيلشرکت ت. شود
 ميليون ۳۷۸( ميليون گالن   ۱۰۰مقدار  ۲۰۱۰واهد بود در سال     قادر خ , باشد
  . سوخت بيوديزل از گياه کاملينا توليد و روانه بازار بنمايد) ليتر

ف نفت برای تهيـه روغـن چراغهـای         کاملينا گياهی است که قبل از کش      
  . و فانوس کاشته می شداالمپ

 يـک نـوع آن       و Brassicaceaeکاملينا گياهی است گل دار از خانواده          "
.  گياهی است تاريخی که از آن روغن می گيرنـد          Sative Camelinaبنام

کاملينا را به مقدار زيـادی      Montanaدر اياالت   , در اياالت متحده آمريکا   
پــرورش داده انــد کــه قابليــت توليــد ســوخت و روغــن بيولــوژی        

)biolubricoant  و biodiesel (را دارد.) "مترجم(  

  

  



 

  شاخه وسط ۲۰۰۶VDZبرداری زارش بهرهگ
 دکتر رضا شيخ االسالمی:          مترجم۵/۲۰۰۷سوکر ايندوستری : نقل از

 
 ـ مقدمه۱

اين گزارشی است در رابطه با آخرين بهره برداری کارخانه هايی که تحت 
اين . قرار دارند) VDZ(پوشش شاخه وسط اتحاديه متخصصين قند آلمان 

, فرسدولا, آپل دورن, نگ نوالفايفر, وليشيمان شامل کارخانه ها در آل
الگه و همچنين کارخانه کنورن متعلق به شرکت ديامانت , اويس کيرشن

به شرکت ۲۰۰۶ دسامبر ۳۱ديامانت شکر با کارخانه اش کنورن از . ميباشند
بنابراين اين کارخانه در ساختار .ن در کلن ملحق شدگمادر فايفرو الن

 .ن قرار گرفتگفر والنکارخانه های فاي

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

 
 ـ ارقام بهره برداری۲
 عملکرد و کيفيت چغندر , سطح زير کشت, رشد, ـ آب و هوا۱ـ۲

 در مقايسه با ميانگين چندين سال با دمای کمتری شروع ۲۰۰۶سال 
در , در ماههای ژانويه تا مارس دما دو درجه سانتی گراد). ۱شکل(گرديد

ميانگين چند ساله مربوطه قرار آوريل حدود يک درجه سانتی گراد زير 
 ساله افزايش ۲۰و ژوئن ميانگين دما تقريباً تا حد ميانگين در ماه مه . داشت
 درجه سانتی گراد رسيد ولی ۴/۲۳در ماه جوالی هوا گرم تر شد و به . يافت

 درجه سانتی گراد باقی ماند که ۸/۱۵در آگوست هوا خنک شد و دما در حد 
در ماهای برداشت و بهره برداری از سپتامبر . اله بودکمتر از ميانگين چند س

پراکندگی . تا دسامبر دما بوضوح باالتر از ميانگين چند ساله قرار داشت
نوسانات  در مقايسه با ميانگين بارندگی چند ساله ۲۰۰۶بارندگی در سال 
  ليتر در متر مربع۸/۲۰ژانويه با بارندگی ). ۲شکل(زيادی را نشان داد

 ليتر در ۸۰مارس و آوريل با , کمتری و فوريه و ماههای کشت بذربارندگی 
 ميلی متر بارندگی به مراتب بيش ۷/۱۳۹ قدری بيشتر و ماه مه با متر مربع
 ۲۰ين چند ساله داشتندو ماههای جون و جوالی با بارندگی زير گاز ميان

  ميلی متر بارندگی۶/۱۷۱در مقابل ماه آگوست با . ميلی متر خشک بودند
 ميلی متر در مقايسه با ۶/۱۷بعد از آن ماه سپتامبر با . بسيار مرطوب بود

ميزان بارندگی در . ميانکين چند سال از بارندگی کمتری بر خوردار بود
 ۳شکل . بقت داشتاماههای اکتبر تا دسامبر با ميانگين چند ساله مط

جون ماههای .  نشان ميدهد۲۰۰۶پراکندگی مدت تابش خورشيد را در سال 
آفتاب  ساعت مدت تابش ۴/۳۲۰بعبارت ديگر , ۶/۲۵۳و جوالی با داشتن 

ماه . بوضوح ساعات تابش بيشتری نسبت به ميانگين چند ساله نشان ميدهد
ميزان تابش % ۵۰ ساعت تابش خورشيد فقط ۱۰۶تابستانی آگوست 

شرايط آب و هوايی حاد رشد چغندر را . خورشيد بطور معمول را نشان ميدهد
بعد از زمستان طوالنی و سرد . تحت تاثير قرار دادکشت بذر تا برداشت از 

 .بطور کلی شرايط زمين برای کشت بذر خوب بود

بعلت طوالنی شدن زمستان و مرطوب بودن زمين از اواسط مارس کاشت 
 برعکس مناطقی .  روز تاخير انجام شد۱۴با  ۲۰۰۵بذر در مقايسه با سال 

 

 
 

 
 

در ساير مناطق مثل راين لند ,بذر کشت شده بود% ۴۰يل فقطکه تا اواخرآور
 ۲۰۰۶بطور کلی در سال . کشت بذر به پايان رسيده بوددر نيمه دوم آوريل 

ه در اثر شرايط آب و کبعد از آن. شد%۱۲کاهش سطح زير کشت بالغ بر 
سبز شدن خوب و سريع بوته ها و , هوايی کشت بذر با تاخير انجام شد

. ی در نيمه اول ماه مه تا اندازه ای اين تاخير را جبران کرددمای تابستان
بعد از آن هوای گرم در . متاسفانه ادامه رشد در اثر هوای سرد کند شد

گرم بيش از تداوم هوای  . چغندر ها کمک بزرگی نموداواسط جون به رشد
ميانگين تا اواخر جوالی و نرخ تبخير باال خيلی زود سبب خشکی بيشتر و 

نتيجه تداوم طوالنی خشکی . ه زدن شديد به برگهای چغندر گرديدصدم
در اولين نمونه های اوائل جوالی خودشان را نشان , همراه با کشت تاخيری

١١



 

گين  ودرصد قند باالی ندر تمام مناطق عملکرد چغندر زير ميا. دادند
. تا اواخر برداشت اين کمبود عملکرد نتوانست جبران گردد .ميانگين بود

عملکرد و همزمان موجب کاهش ای سرد و بارانی آگوست منجر به رشد هو
ز آفتابی هم رشد عملکرد مورد انتظار را بدنبال نداشت و يپاي .عيار گرديد

 ۲۰۰۶بنابراين سال .بعلت شبهای نسبتاً گرم افزايشی در عيار حاصل نشد
 ترين تميز, عملکرد شکردرهکتارزيرميانگين قرارگرفت وعالوه برکوتاه ترين

شرايط آب و هوائی عالی در پاييز . بهره برداری در تاريخچه شرکتها بود
 گرديد که اين رقم زير کمترين رقم در %۸/۴منجر به افت پايين چغندر 

عملکرد و سطح زير کشت سه سال .  قرار دارد%۰۴/۵ معادل ۲۰۰۳سال 
در راين لند عملکرد چغندر . گذشته در جدول يک جمع آوری شده است

در منطقه .  تن در هکتار بود۴/۶۲ تن در هکتار و در الگه ۶۰کمتر از 
 تن در ۹/۵۱ در مقايسه ۲۰۰۶ تن در هکتار در سال ۴۴ با عملکرد ديامانت

عيار در راين . چغندر کمتر برداشت شده است% ۴/۱۵, ۲۰۰۵هکتار در سال 
در . ندبودند که از دوره مشابه کمتر می باش% ۲۳/۱۷و % ۴۷/۱۶لند و الگه 

عملکرد . و از سال قبل بيشتر است% ۷۵/۱۸ عيار ۲۰۰۶ديامانت در سال
شکر خالص و بيولوژيکی در راين لند و منطقه ديامانت از دوره مشابه کمتر 

 تن در هکتار بيش از سال ۳۳/۱۰در الگه عملکرد شکر خالص با . است
بل کشت آنطوريکه ذکر گرديد در مقايسه با سال قسطح زير.  بود۲۰۰۴

 اهميت ۲۰۰۶تی همچنان در سال عکشت چغندر صن. کمتر شده است
 ارقام الفا آمينو نيتروژن را برای کيفيت درونی ۴شکل . بيشتری پيدا کرد

 بيشتر مربوط ۲۰۰۶افزايش آلفا آمينو نيتروژن در سال . چغندر نشان ميدهد
ه  است که چغندر در اين شرايط مواد غذايی ذخيربه خشکی در ماه جوالی

 . می کند و سبب افزايش غلظت مواد نسبت به سال گذشته شده است

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

                  مصرف انرژی, ارقام تکنولوژيکی,  بهره برداری۲ـ۳
  کارخانه قند در ۴ بعلت انتظار کاهش عملکرد از ۲۰۰۶برداری سال  بهره

 عملکرد و سطح زير کشت: ۱جدول
 ديامانت الگه راين لند  

 ۲۰۰۴ ) هکتارتن در (عملکرد
۲۰۰۵ 
۲۰۰۶ 

۲۰/۶۶ 
۷۵/۶۱ 
۴۰/۵۹ 

۵۰/۶۵ 
۵۰/۶۷ 
۴۰/۶۲ 

۵۰/۵۰ 
۹۰/۵۱ 
۰۰/۴۴ 

 ۲۰۰۴ %عيار 
۲۰۰۵ 
۲۰۰۶ 

۸۲/۱۶ 
۳۴/۱۷ 
۴۷/۱۶ 

۳۹/۱۷ 
۶۰/۱۷ 
۲۳/۱۷ 

۴۱/۱۹ 
۳۰/۱۸ 
۷۵/۱۸ 

 ۲۰۰۴ )تن در هکتار(عملکرد بيولوژيکی
۲۰۰۵ 
۲۰۰۶ 

۱۰/۱۱ 
۶۷/۱۰ 
۷۹/۹ 

۴۰/۱۱ 
۹۰/۱۱ 
۸۰/۱۰ 

۸۰/۹ 
۵۰/۹ 
۲۵/۸ 

 ۲۰۰۴ )تن در هکتار(د شکر خالصعملکر
۲۰۰۵ 
۲۰۰۶ 

۸۰/۹ 
۶۱/۹ 
۶۴/۸ 

۲۰/۱۰ 
۶۰/۱۰ 
۳۳/۱۰ 

۸۰/۸ 
۵۰/۸ 
۲۰/۷ 

 ۲۰۰۴ )هکتار(سطح زير کشت 
۲۰۰۵ 
۲۰۰۶ 

۵۹۸۱۰ 
۵۶۴۸۸ 
۴۹۴۹۷ 

۷۹۷۰ 
۸۱۹۳ 
۷۴۱۵ 

۲۹۹۰۰ 
۲۵۳۸۹ 
۲۲۱۰۵ 

در آپل دورن . اوائل اکتبر شروع شد, راين لند و کاهش سطح زير کشت
کارخانه .  سپتامبر شروع گرديد۱۸هره برداری در ب, بمنظور تامين شکر

 .  دسامبر پايان دادند۱۰ دسامبر و الگه در ۵رن بهره برداريش را در وکن
 

 
 

 خاتمه دادند ۲۰۰۶مبر دسا ۱۸ و ۱۶ساير کارخانه ها بهره برداريشان را در 
 ۲۰۰۶مصرف چغندر در سال . و کارخانه السدورف برای هميشه تعطيل شد

با کاهش شديد  مصرف ). ۵شکل(سه با سال قبل کاهش داشت در مقاي
در % -۳۱(و کنورن ) ۲۰۰۵در مقايسه % -۲۷(چغندر کارخانه السدورف 

, ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۶بطور کلی در سال . روبرو شدند) ۲۰۰۵مقايسه 
 . چغندر کمتر مصرف شده است% ۶/۲۴, ۲۰۰۴ و نسبت به سال ۵/۱۷%
 

 
 

 ۲۰۰۶يظ در کارخانه های السدورف و الگه در سال درجه خلوص شربت غل
ف همه کارخانه ها پائين ترين درجه رغير از السدو. رسيد% ۹۴به بيش از 

بويژه ). ۶شکل(خلوص شربت غليظ در سه سال مورد بررسی را داشتند
 به ۲۰۰۵در سال % ۳/۹۴کاهش درجه خلوص شربت غليظ در کنورن از 

 و ق رنگ شربت رقي۷شکل . ی کند جلب توجه م۲۰۰۶در سال % ۳/۹۲
 غير از الگه رنگ شربت رقيق در . غليظ در سه سال گذشته را نشان ميدهد
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غير از السدورف .  در ساير کارخانه ها  از سال قبل بيشتر بود۲۰۰۶سال 
 ۱۸۰۰ـ  ۲۲۰۰رنگ شربت غليظ بعد از اواپراسيون در ساير کارخانه ها به 

 کارخانه کنورن بطور سنتی افزايش رنگ در در. واحد ايکومسا رسيد
های    در کارخانه۲۰۰۶تغييرات رنگ در سال  .اواپراسيون کم است

در هر دو کارخانه  مشکالتی در . السدورف و يوليش جلب توجه می کند
. علل افزايش رنگ در يوليش در ادامه خواهد آمد. اواپراسيون وجود داشت

بجز الگه و السدورف درجه خلوص ). ۸شکل(قند گيری از مالس خوب بود 
در کارخانه کنورن درجه . بود% ۶۰مالس در همه کارخانه ها کمتر از 

 به ۲۰۰۶مصرف سنگ آهک در بهره برداری . رسيد% ۵۶خلوص مالس به 
رخانه کنورن مصرف در کا). ۹شکل( کيلو گرم در تن چغندر رسيده است ۲۰

از رقم سال گذشته بيشتر و  کيلو گرم در تن چغندر ۲۵سنگ آهک حدود 
علت آن سهم باالی  مواد غير قندی و همانطوريکه در باال ذکر . شده است

 در اثر  . است۲۰۰۶شد درجه خلوص کم شربت غليظ در بهره برداری 
کاهش چغندر قند در مناطق مختلف طبيعتاً با توجه به انرژی مصرفی کل 

يباً با همان مقدار چغندر پل دورن تقرآدر . تغييراتی حاصل گرديد) ۱۰شکل(
در مقابل در کارخانه . انرژی مصرفی ساليانه باز هم کاهش پيدا کرد

السدورف با وجود کاهش مقدار چغندر و بهره برداری شربت غليظ در حد 
مصرف ,  و بکار گرفتن دستگاههای بسته بندی۲۰۰۶معمول در سال 

 از سال قبل  کيلووات ساعت در تن چغندر رسيد که بيش۴۶۷انرژی به 
. فاکتورهاای موثر برابر و يآ مشابه در ساير مناطق نيز وجود داشت. است

کمتر % ۳۰همانند السدورف و کنورن حدود ) مقسوٌم عليه(وقتيکه مخرح

با وجوديکه مصرف چغندر در . نتيجه محاسبه ميتواند فقط بزرگتر شود, شود
 .ا کردکاهش پيد% ۱۰يوليش کاهش داشت مصرف انرژی نيز حدود 

 

 
 

 
 

 
 ـ تکنولوژی ۳
ـ تميز کردن ديگ بخار با منفجر کردن هدف دار در اويس ۱ـ۳

 نکيرش
آمده است درکارخانه اويس ۲۰۰۳برداری همانطوريکه درگزارش بهره

ل سنگ مصرفی بطور مرتب ا بعلت خواص بريکت های ذغنيرشک
. می شودرسوبهايی روی سطوح انتقال گرما در منطقه آتش خورها توليد 

در اويس . برداری است نتيجه آن افزايش دمای دود در طول دوره بهره
 کيرشن 
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 ز روز بدون تمي۷۰ تا حد اکثر ۵۰فقط يک واحد اين نوع کوره بخار بين 
درسالهای قبل اين مشکل را با انفجار هدف دار . کردن ممکن است کار کند

ا اين کار از تميز و حذف رسوب ها در دودکش ها حل می کرده اند و ب
در . کردن ديگ بخار در طول دوره بهره برداری ميتوانست صرف نظر شود

ديگ بخار ميبايستی با وجود اين کار يک روز به  معهذا ۲۰۰۵بهره برداری 
 روش ۲۰۰۶بدين جهت در بهره برداری . آخر مانده خوابانيده و تميز گردد

وه براين ازروش انفجاری تميز کردن ديگری مورد آزمايش قرار گرفت وعال
يک کيسه که روی نيزه ای نصب )۱۱شکل.(تغيير يافته ای استفاده گرديد

شده بود از خارج به نزديکی سطح مورد نظر فرستاده شد و سپس آنرا با 
موج انفجار رسوبات . مخلوط گازی قابل اشتعال پر کرده و منفجر می کنند

در . ه های آن را تميز می کندسخت را از جا کنده و لوله های ديگ و ديوار
 روز طول نکشيد بلکه مدت ۵۰, ۲۰۰۵ برای اين کار مثل سال ۲۰۰۶سال 

نقطه ها در شکل . بعد از شروع بهره برداری اولين انفجار انجام شدکوتاهی 
همانطوريکه ديده .  ترتيب زمانی و تعداد انفجار ها را نشان می دهد۱۲

با . ر دمای دود مجدداً افزايش ميابدميشود مدت کوتاهی بعد از هر انفجا
افزايش تعداد انفجارها موفق ميشوند که دمای محل آتش را کاهش دهند 

ولی با وجود آن دما همچنان افزايش پيدا می کند در صورت انفجار بيش از 
ابد که از هزينه خوابانيدن و  ي دفعه هزينه انفجار به قدری افزايش مي۵

 .ی شودتميز کردن ديگ هم بيشتر م
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 )دماسنجی(ـ ترمو گرافيک۲ـ۳
رداری بن عکس گ تقريباً درهمه کارخانه های فايفروالن۲۰۰۶دربهره برداری

حرارتی در اين ارزيابی عکس های . با دوربين عکاسی حرارتی انجام گرفت
مرتبه نه فقط مثل بهره برداری های گذشته در بخشهای کليد های 

برای مثال در . يد شکر نيز اعمال گرديدالکترونيکی بلکه در فرآيند تول
با . سيلوهای چغندر دمای سيلو در نقاط مختلف مورد آزمايش قرار گرفت

 نقاط کور مخازن تعيين گرديد استفاده از اين روش در قسمت تصفيه شربت
و در طباخی نمودار دمای مالس افزوده شده به کريستاليزورهای پخت سه 

يس کيرشن بر مبنای عکسهای گرفته شده از در کارخانه او. تعيين گرديد
. مخزن گل دکانتور ثابت گرديدکه در يک نقطه کاهش دما ديده ميشود

 درجه سانتی گراد ۱۰ حدود A و Bاختالف دما بين دو نقطه ) ۱۳شکل (
رسوب گل در .  اين مخزن را بعد از باز کردن نشان ميدهد۱۴شکل . بود

يش اين رسوبات بعلت افزا.  ميشودمخازنی که همزن ندارند بوضوح ديده
در اثر تميز .  در اين مخازن تشکيل می شوندميزان توليد اسيد الکتيک

 برای ۲۰۰۷برای سال . ابد ي کاهش ميکردن مرتب توليد اسيد الکتيک
 . اين مخزن يک همزن در نظر گرفته شده است

 

 
 
 مشکالت اواپراسيون در يوليش  ـ۳ـ۳

 بار ۸/۰ اواپراسيون در يوليش در اين بهره برداری رماافت فشار در بدنه چه
علت آن بعد از باز .  بار بود۶/۰ تا ۵/۰ بين ۲۰۰۵بود در حاليکه در سال 
قيف بدنه ريزشی که شربت غليظ شده برای انتقال . کردن بدنه روشن شد

ن جداسازی بين يبنابرا. به مرحله بعدی به آن وارد ميشود شکسته شده بود
واره قيف بخارات يعلت شکستن د.  و خروجی امکان نداشتشربت ورودی

تکان دادن قيف ميشده و در نهايت باعث خروجی از شربت بود که باعث 
بعد از باز کردن . ساخته شده است  H٢قيف از ورق .  شده استنشکستن آ
علت آن پاره شدن . ون ورقه های ذغال شکر در آن ديده شديبدنه اواپراس

و آزاد شدن آنها و تاثير آنها  روی جابجايی و ارتفاع قطعات فلزی قيف 
  لوله ها و  باشد و عالوه بر اين باعث توليد ذغال شکر درشربت ميتواند

اين هم يکی از . بدنه های اواپراسيون و لوله های بخار خروجی ميشوند
 . بوده است۲۰۰۶علل افزايش رنگ در اواپراسين يوليش در سال 
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 ايه گذاریـ سرم۴

 

 تاسيسات ذغال سازی در يوليشـ ۱ـ۴
 انفجار گرد ۲۰۰۵بهره برداری د در يگزارش گرد۲۰۰۶همانطوريکه در سال 

ر دانفجار . ذغال سنگ در تاسيسات ذغال سازی يوليش بوقوع پيوست
 ۲۰۰۶در سال . ث شددبخش ترانسپورت تخليه ذغال به مخزن ذغال حا

در اين سيستم بويژه در مورد . گرديدساخت سيستم جديد ترانسپورت شروع 
دقت گرديد که . پيشگيری از تشکيل اتمسفر قابل اشتعال دقت شده است

به هيچ وجه گردی وارد سيستم بسته ای نشود و از توليد گرد بدون کنترل 
ذغال ميبا يستی حتی . در يک سيستم باز بوسيله مکش جلو گيری گردد

بجای . ه جلوگيری شودقايجاد منابع جرالمقدور به آرامی انتقال يابد واز 
ترانسپورت )۱۵شکل( .ز سيستم انتقال اسکيپ استفاده شدترانسپورت لبه دارا

  .اسکيپ را نشان می دهد
 

 

 
 
 

 ـ جدا کننده سنگ و استوانه شستشوی مقدماتی۲ـ۴ 
چون در .  جدا کننده سنگ جديدی نصب گرديد۲۰۰۶در کنورن در سال 

 نا محلول در اسيد کلرئيدريک دايی بد مقدار مواگذشته در شرايط آب و هو
ماتی جديدی قبل از استوانه شستشوی مقد. افت يدر پالت ها افزايش مي

نتايج آناليز خاکستر ). ۱۶شکل (نصب گرديد) شن گير(جداکننده سنگ
محلول در اسيد کلرئيدريک موجود در پالت ها در آخرين بهره برداری به نا

در هر صورت افت چغندر .  گرم پالت رسيد۱۰۰ گرم در ۱رقمی معادل 
در بهره برداری گذشته همانطوريکه ذکر گرديد بسيار کم بود و ) خاک(

باره عملکرد استوانه شستشو وقتی مقدور است که افت راظهار نظر صحيح د
 .چغندر مقادير باالتری داشته باشد

 

 ورنـ تمهيداتی در رابطه با بلند کردن فونداسيون سيلو در کن۳ـ۴
در اينجا مجدداً روند قرار گرفتن سيلوی شکر سفيد و الواتور برج در کارخانه 

 ) ۱۷شکل .(کنورن شرح داده ميشود
  

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

١۵



 

 
 

 قرار گرفتن متفاوت و گرايش ۱۹۹۳در اولين بارگيری سيلوی شکر در سال 
در آنجا ديده شد که هم قرار گرفتن و . به نشت سيلو و الواتور حادث شد

چون . ير مقدار شکر موجود در سيلو قرار داردثسيلو تحت تاهم وضع شيب 
ضرورت بررسی پايه , طبق انتظار بهبودی در قرار گرفتن سيلو ديده نشد

 .ساختمان احساس گرديد
نتايج بدست .  ساختمان احداث گرديد متر در پايه۳۰سوراخ هائی تا عمق 
رد انتظار را نشان روند قرار گرفتن سيلو تا کنون و مو آمده از زمين شناسی

 : داد که
 ـ توليد فرو رفتگی در سنگهای سطح سيلو 

 ـ وجود ذغال سنگ در بعضی از جاها
 ـ ماسه شنی و لغزنده

 ـ سنگهای لغزنده و رسی
 ـ و همچنين شن و سنگ رس

 .که روند قرار گرفتن را تحت تاثير قرار ميدهند
آن . ی گرديد اولين فاز بازسازی معرف۲۰۰۰در سال VDZدر گردهمائی 

 Soilfracبازسازی بوسيله روش . مربوط به سيلوی دو و الواتور برج بود
  دومين بازسازی که در آن سيلوی شکر شماره ۲۰۰۶در سال . انجام گرفت

 
 

 
 ميلی متر باال برده شده اند ۱۲ ميلی متر و برج الواتور حدود ۵۰يک حدود 
 ور پايداری انجام گرفته ترتيب و گسترش سوراخهائی که بمنظ.انجام گرديد

 سوراخهائی زير Soilfracدر روش .  نشان داده شده است۱۸است در شکل 
در اين سوراخها .  می کننددسيلو بصورت طبقه طبقه در چندين منطقه ايجا

 .لوله هائی قرار داده ميشود
 کيلو متر لوله ساخته شده که حدود ۱۰ بطور کلی تا کنون شبکه ای حدود 

 متر زير سيلوی شماره يک قرار گرفته ۱۶ آن تا عمق حد اکثر  کيلو متر۵
بوسيله اين لوله ها بارها ميتوان مقادير محدودی مخلوط سيمان و . است

با تزريق مکرر اين مخلوط . سنگ آهک به داخل زمين با فشار تزريق کرد
بعد از اين . اسکلت محکمی با شاخه های زيادی در زير زمين ساخته ميشود

. جدداً تزريق های هدف داری در زير زمين و فونداسيون انجام ميشودکار م
با هيجان در کنورن منتظر آنند که سيلو خالی شود و تمهيدات بيشتری در 

 .اين رابطه و اثر عمليات انجام شده مورد بررسی  و تحقيق قرار گيرد
 
 نگـ ايمنی کار در فايفرو الن۵

 ۲۰۰۶ن برای سال گدر فايفرو النآمار حوادثی که ميبايستی اعالم شود 
با ). ۱۹شکل(ستانشان ميدهدکه درمقايسه باسال قبل تعداد آنها کمتر شده 

 داشته ۱۹۹۶ دومين و کمترين تعداد حادثه را از سال ۲۰۰۶سال ,  حادثه۹
 . است
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تعداد حوادث در سال آينده ن وجود دارد که گاين خوش بينی در فايفرو الن
سهم هزار مرد در حوادث . هش يابد و حتی به صفر برسدهمچنان کا

  مرد دومين۱۰۰۰ حادثه در هر ۵/۹با . کارخانه نتايج خوبی را نشان ميدهد
 ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶در سالهای .  سال گذشته بوده است۱۱و کمترين حالت در 

در بررسی اصوات در دامنه . ارقام و ضوابط جديد صدا عملياتی شده اند
 ن نشان داد که سرو صدا غالباً از ضوابط ارائه گ النوفايفرتحمل پذير در 

 

 
 

تجهيزات فنی قاعدتاً هزينه بر می باشند و بدين جهت از . شده بيشتر است
 . گوشيهای حذف صدا برای محافظت شنوائی مورد استفاده قرار گرفته است

گوش به کارکنان مربوطه محافظ گوشی که متناسب با مورفولوژيکی 
. شود تحويل داده شده است ده است ودر گوش احساس نمیساخته ش

خطرات سالمتی و استفاده از اين , همکاران در مورد ضوابط سرو صدا
نتايج تا کنون بدست آمده روند مثبت . محافظ های ويژه توجيه شده اند

ساخت محافظ گوش مناسب افراد با استفاده از دستگاه . داشته است
otoskop)  ميشودانجام ) ۲۰شکل . 

بعد از ان دريافت فشار توسط گوش فقط وقتيکه راه عالج ديگری نتوانتد 
شود که يدر مسير شنوائی يک محافظ قرار داده م. تعيين شودانجام ميگيرد

 وقتيکه با خمير مسير . با کمک يک نخ نازک بعداً بيرون کشيده ميشود
وش بيرونی شنوائی پر شد پيستوله طوری از گوش خارج ميشود که تمام گ

 ) پائين۲۰شکل .(نيز از خمير پر شده باشد
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 عصری که به پايان ميرسد, ـ کارخانه السدورف۶
 ۴۶۶۳ با مصرف چغندر ۱۸۷۱اولين بهره برداری کارخانه السدورف در سال 

بعد از جنگ دوم جهانی مصرف چغندر متناوباً ). ۲۱شکل(تن شروع گرديد
 ی قسمت خام و نگهداری شربت غليظ  بازساز۱۹۹۲در سال . افزايش ميابد

 

 

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

 
 

 
 

در بهره . انجام شد و مصرف چغندر تا يک ميليون تن افزايش پيدا کرد
بخش رافينری که . تن چغندر به مصرف رسيد۶۶۰۰۰۰ حدود ۲۰۰۶برداری 

از زمان راه اندازی .  تعطيل گرديد۱۹۹۶  کار می کرد در سال ۱۸۸۰از سال 
. های مختلفی توسعه يافته استيوشها و تکنولوژرکارخانه در طی  سالها 

 . قند ميتوان نام بردتاز اولين برج ديفوزيون در صنع, بعنوان مثال
.  عملياتی شد۲۰۰۶بعد از آنکه ضوابط جديد بازار شکر از اول جوالی 

ميبايستی اهداف مجدداً , ن اکثريت سهام يوليش را خريداری کردگفايفروالن
 ن بعد از گتضمين ادامه توليد شکر شرکت فايفروالنبا هدف . تنظيم گردد

 
 

 
 
 

بررسيهای الزم به اين نتيجه رسيد که ساختار کارخانه ها در راين لند را 
مجدداً برنامه ريزی کنند و مصرف چغندر در کارخانه السدورف را بعد از 

  به اطالع کارکنان۲۰۰۶اين امر در ماه مه .  بهره برداری تعطيل نمايد۱۳۶
آخرين . در اين ميان آخرين چغندر ها به مصرف رسيده اند. کارخانه رسيد

 ۱۴اولين محموله در . بهره برداری شربت غليظ در ماه آوريل به پايان رسيد
  ۱۴ دسامبر ساعت ۱۶ و آخرين چغندر در روز شنبه ۲۰,۰۵دسامبر ساعت 
رداری نيز ن از همه همکاران که در آخرين بهره بگفايفروالن. بمصرف رسيد

نهايت همکاری را نمودند و بهره برداری موفقيت آميزی داشتند تشکر و 
در کارخانه السدورف بخش ممتاز سازی شکر ). ۲۲شکل (قدر دانی ميکند

بسته بندی و , اين بخش شامل توليد انواع شکر. همچنان باقی می ماند
. ر شده اند نفر بی کا۸۷در اثر تعطيلی بخشی از کارخانه . ارسال می باشد

ی واگذار  کارهای جديد هم خانوادهبه بيشتر آنها در ساير کارخانه ها ی 
بعضی از آنها بازنشسته اند و تعدادی هم در ساير کارگاهها در . شده است

 .السدورف مشغول بکار شده اند
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 )مهندس اکبر سجادی(, به ياد پير فرزانه صنعت قند
 

 ياس ماند و عطر گلخانه برفت  برفتخشت ماند و صاحب خانه
  

 چاه ماند و يوسف خانه برفت چشم ماند و قطره ها جاری شد
  

 پيله ماند و اصل پروانه برفت برکه ماند و منزل ماهی شد
  

 النه ماند و باز اين النه برفت خاک ماند و سرو بر افالک رفت
  

 انه برفتقند ماند و پير فرز شمع ماند و روشنايی بخشيد
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 )ادامه از شماره قبل(صنعت شكر آفريقاي جنوبي درگذر تاريخ 
 سميه حسينی:      مترجم۶/۲۰۰۷سوکرايندوستری :نقل از  
 
 

) SASRI" (سسه پژوهشي نيشكر آفريقاي جنوبي    ؤم"اين اتحاديه پس از     
 هزار پوند بريتانيا بود كه      ۱۳اندازي  راههزينه سرمايه . است نامگذاري شده 

ل حمـ صنعت شكر توازني را مت . آن را دولت متقبل شده بود      هزار پوند    ۱۰
بنابراين در بخـش    .هاي بعدي كار را برعهده گرفته بود      شد كه همه هزينه   

-كشاورزي آفريقاي جنوبي به عنوان تنها بخشي كه متقبل همـه هزينـه            
 .رفتمر منحصر به فرد بشمار مياهاي موسسه پژوهشي شده بود، يك 

SASEX    و اصالح نـژاد راه     گيریرذوان تسهيالتي براي ب    در ابتدا به عن -
هـايي در رابطـه بـا اطمينـان     تا مدتي نگرانـي   ). ۶شكل  (اندازي شده بود    

 عنــوان گونــه اصــلی نيــشکر وجــود هبــ UBAبــسيار زيــاد صــنعت بــه 
داد بلكـه  اي را نشان ميتنها كيفيتهاي نامطلوب كارخانه   نه   UBA.داشت

شد كه صنعت در برابر حمله آفتها       مقادير عظيمي از كاشت آن موجب مي      
هاي جديـد بـه   در ابتدا گونه. پذير باشدهاي خاص آسيب وبيماريهاي گونه 

. شـد در هنـد، وارد مـي     " كوايمباتور" طور توافقي از جايگاه پرورش گياه       
شـدند و آنهـايي كـه بـراي شـرايط           هاي وارداتي آزمايش مي   سپس گونه 

كنـار  ) NCO(هـاي  وان گونـه رسـيدند بـه عنـ     محلي مناسب به نظر مـي     
 موفق شد تا پذيرش جهـاني       NCO ۳۱۰بنابراين گونه   . شدندگذاشته مي 

 درصد از كل كشت نيشكر آفريقاي       ۶۰را بدست آورد و به يكباره بيش از         
 .جنوبي را دربرگرفت

 

 
 

 همـراه بـود كـه اغلـب بـه انـدازه             ۳۷۶NCOاين امـر بـا ظهـور گونـه          
۳۱۰NCO  هاي جديد مروزه با گونهاما ا. شد استفاده مي N اتال ن محصول

اي هاي جديد بـه روش ويـژه      اين گونه .به سرعت در حال جايگزيني است     
يابند و براي حوزه وسيعي از شرايط اقليمي و خاكي در صنعت            پرورش مي 

  از زمان تاسيس تاكنون نـه        SASEX / SASRI. شوندشكر انتخاب مي  
اي جديـد نيـشكر بـوده بلكـه در          هـ سازي بـراي گونـه    تنها در حال آماده   

آمــاده ســازي اطالعــات كــشت شــناختي  پژوهــشهاي كــشت شــناختي، 

در پـژوهش و مقابلـه بـا آفتهـا و بيماريهـا، در        ) خدمات گـسترده  (عمومي
مهندسي كشاورزي، در آموزش و تعليم كاركنان كـشاورزي و بـه عنـوان              

هم رساني قابـل تـوجهي فـرا   حافظان محيط زيست با  سرويس و خدمات      
اي  برخي از شركتهاي كارخانهSASEX / SASRI عالوه بر. آورده است 

هاي كشاورزي را سرپرستي كردند، بعنوان      و كشتكاران خصوصي پژوهش   
امكانـات جديـدي را     " تجهيزات بل "شركتهاي تجاري مانند     برخی از  مثال

 . براي صنعت توسعه و گسترش داده است
 
  پژوهش و توسعه صنعتي-۴-۲

  شـد،  حمايـت مـي    SASEXقسمت كشاورزي صـنعت توسـط       درحاليكه  
اي آن متكي به تكنولوژي وارداتـي بـود كـه روز بـه روز               قسمت كارخانه 

 . شد و همواره مرتبط با نيازهاي آفريقاي جنوبي نبودتر ميپيچيده
موسـسه    " ۱۹۴۹ در سـال     SAداران شـكر    در اين اثنا اتحاديـه كارخانـه      

سه سـ ؤم). ۷شـكل   ) (SMRI(تاسيس كرد   را  " اي شكر پژوهشي كارخانه 
 درصد بودجه را    ۵۰در ابتدا   .  سال ظهور كرد   هماندرپژوهشی شکراستراليا 

). ازطريـق كنـسول پژوهـشهاي صـنعتي و علمـي          (كـرد   دولت تامين مي  
 كل  ۱۹۹۰شد و از سال      کمتر باگذشت زمان، سهم دولت در تامين بودجه      

 .تامين گرديد و خدمات پرداختي كاربران SASMELبودجه توسط 
 فنـی بـرای آفريقـای      فراهم كـردن حمايـت       SMRIهميشه نقش عمده    

ايـن  . هاي تحت پوشش بوده اسـت     خانهها و تصفيه   و بقيه كارخانه   جنوبی
-هاي اصلي و حياتي تـا پـژوهش       مل پژوهش اامر از طريق فعاليتهايي ش    

به مقصود خود نايل شده است، همچنـين از         سازي،هاي كاربردي و بهينه   
گرايانه، خدمات   تحليل یهااي حمايت ريق ادامه داد و ستد بين كارخانه      ط

ــشاوره ــوزش  م ــزات تخصــصي و آم ــردن تجهي ــراهم ك اي طراحــي و ف
 .ها نيز به هدف خود رسيده استتكنولوژيست
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هـاي متنـوع    شكر كشورهاي ديگر در جلـسه     ) هاتكنولوژيست(سازان  قند 
ضعيت قابل توجهي در سطح     سسه در و  ؤ شركت كردند م   SMRIآموزشي  

اي در سـازمانهايي از قبيـل        عمـده  نقـش المللي قرار گرفت و اكنـون       بين
ICUMSAكند ايفا مي. 

سسه همچنين قراردادهـاي تحقيقـاتي در زمينـه         ؤدر سالهاي اخير، اين م    
بعـضي از    SAMRمحصوالت جانبي نيشكر منعقد ساخته است عالوه بر         

. اندهاي داخلي انجام داده   را در پژوهش  هاي كالني   گذاريشركتها سرمايه 
الح و پيـشرفت واحـدهاي تهيـه نيـشكر بـراي معرفـي              صـ اين امـر در ا    

، طباخي توليد مـستقيم شـكر سـفيد و          اواپراسيونوزيون مداوم تصفيه،  ديف
 .كنترل آلودگي هوا و شيمي ساكاروز نقش مهمي داشته است

تجهيزات ) وشهاي ب بخصوص پروژه (در سالهاي اخير شركتهاي تجاري      
 .اندجديدي را براي صنعت اصالح كرده و توسعه داده

ها و آموزش مهارتهـاي     تكنولوژيست( انجمن قندسازان    -۵
 )صنعتي

 تشكيل شد   ۱۹۲۶در سال   ) SASTA" (كانون قندسازان آفريقاي جنوبي   "
اي اي و مزرعـه   شستهاي كاري، روزهاي  كارخانـه     ن هاي ساالنه، و كنگره 

شناسان كـشاورزي و    رزش براي مبادله پيشرفت صنعت    يك گردهمايي باا  
) اشـاعه ( براي تبليـغ      را اين كانون تريبوني  . ده است راي فراهم آو  كارخانه

 .دانش بسياري از قندسازان برتر فراهم كرده است
المللـي   ميزبان پانزدهمين كنگـره انجمـن بـين        SASTA ۱۹۷۴در سال   

 بـراي بـار دوم در        کـه   بـود و مفتخـر اسـت       دوربـان قندسازان نيشكر در    
درسـال  . شان خواهـد بـود     ميزبان بيست و ششمين كنگره     ۲۰۰۷جوالي  
 صنعت شكر يك مركز آموزش صنعتي تاسيس كرد تا بتواند بـراي             ۱۹۷۵

ايـن  .ها آموزش مهارتهاي فني مورد نياز را فـراهم آورد         كادر فني كارخانه  
 كـشورها و    سسه همچنين پذيراي كارآموزان و آموزش ديدگان از ساير        ؤم

مركـز آمـوزش   "خارج از صنعت شكر است امروزه اين مركز آموزش بنـام     
 .شناخته شده است" شوكال

  برداشت نيشكر-۶

  حمل و نقل نيشكر-۶-۱

در ابتدا مسافتهاي حمل نيشكر كوتاه بودند و حمل كردن با گاريهايي كه             
هجدهم گرفت، در انتهاي قرن     شدند انجام مي  با گاو و يا قاطر كشيده مي      
ها با يكـديگر ادغـام شـدند و منـاطق عرضـه             ميالدي همين كه كارخانه   

تري توسعه يافتند، صنعت با مشكلي مواجه شد كه         نيشكر به طور گسترده   
اي بـر توسـعه آينـده داشـته باشـد، ايـن مـشكل          توانست تاثير عمـده   مي

 .هاي قابل دسترس بودناهمواري زمين
بتاً هموار نزديـك بـه سـاحل رخ داده      درحاليكه توسعه اوليه در مناطق نس     

هـاي سـاحلي شـيبدار      بود، توسعه مناطق جديد مستلزم هموار كردن تپـه        
حمل و نقل نيـشكر در ايـن منـاطق تقاضـاي بيـشتري را در                . مجاور بود 

ايـن چـالش سـبب شـد كـه          . كـرد ها طلـب مـي    حمل نيشكر به كارخانه   

هتر در منـاطق توليـد      کارخانجات راه آهن هايی با ريلهايی به فاصله کوتا        
 . احداث كنندنيشکر

 

 
 

استفاده از ترامواهاي قابل حمل از جاده اصلي به مزارع به اين معنـا بـود                
بايست به واگنهـاي ترامـوا در مـزارع انتقـال داده شـوند و               كه نيشكر مي  

اولين استفاده ثبت .  ها حمل شودسپس باهمان واگنها به محوطه كارخانه   
آهـن  بـا راه  " لنـديل گ" بود، زمانيكه كارخانه     ۱۸۶۶ سال   شده از تراموا در   

ثرترين ؤكــرد بعــضي از مــ حمــل نيــشكر را تــامين مــي, كيلــومتري۵/۱
دارهـا در جنـوب    ريلهـا توسـط كارخانـه   نهـا بافاصـله كوتـاه بـي     كارخانه

 از بعـضي نقـاط آن ايـن         که حومه شهر  .)۸شكل  (ساخته شدند   " ربانود"
آهن بيانگر كـار    نهايت ناهموار بود و ساخت راه     كردند بي ترامواها عبور مي  

بـرداري  برجسته و اعجازبرانگيز مهندسان بود در بسياري از مـوارد نقـشه           
-رضايت. دادندها انجام مي  مسير، و ساخت ريلها را كاركنان خود كارخانه       

بخش بودن كار ترامواها به مدت چندين سـال بعنـوان يـك قـدرداني از                
شان ترامواها و كارآيي  . رفتهاي آن بشمار مي   دهرتهاي مهندسي سازن  امه

دار و كـشتكار    ها منبع ديگري براي اختالف نظـر كارخانـه        توسط كارخانه 
هـاي مـالي ويـژه      ريزياين اختالف نظرها از تعدادي از برنامه      . ايجاد كرد 

به مـدت   . گرفتدار براي حمل و نقل نيشكر، سرچشمه مي       توسط كارخانه 
ها كانوني براي برخورد و اختالف نظر بـود و          ريزيامهچندين سال اين برن   

در بسياري از موارد تنها با مـذاكراتي كـه فقـط در بيـست سـال گذشـته                 
 .شدصورت گرفته است حل و فصل مي

هـاي داخلـي بـا       مناطق توليدكننده نيشكر بويژه حومه تپه      ۱۹۶۰در سال   
وسـعه زمينهـاي    شدند، زمانيكه ت  شبكه ريلهاي با فواصل كوتاه تامين مي      

اي بـه ايـن نتيجـه       اقتصادهاي دوره . يد رسيد ي به تا  ۱۹۶۰نيشكر در سال    
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بايـست بـا گـسترش      المقدور مـي  رسيدند كه اين توسعه و پيشرفت  حتي       
هـاي  هاي موجود به دست بيايد نه با ساخت كارخانـه         منابع براي كارخانه  

بـويژه  . ينه بود رهزپراموا با ريلهاي با فواصل كوتاه       تتوسعه سيستم   . جديد
شد، همچنـين تعميـر   در پهنه مناطق جديد پيشنهادي، اين امر تشديد مي      
شـدند  اگنهـا پـر مـي     واين سيستم مشكل و انعطاف ناپذير بود و زمانيكه          

حمل و نقل نيشكر از مسئوليتهاي يك       .شدندتر مي ها طوالني حمل و نقل  
هاي متغيـر   سيستم" تونگات شكر "شد و كمپاني    دار محسوب مي  كارخانه

براي نيشكرهايي كه با دست برداشت شـده بودنـد،          . ديگر را ارزيابي كرد   
-هاي سـرمايه داد، هزينهبهترين بهره را ارائه مي    " هاوائيان هيلو "سيستم

اولـين دسـتگاه    . هـا بودنـد   بار ساده از جمله اين بهـره       اي پايين با تخليه   
نـدازي شـد و      ا اه ر "يداسـتون م" در كارخانه    ۱۹۶۳كارخانه هيلو در سال     

سايرين نيـز از آنهـا      . ظرف چند سال كل سيستم ترامواي آنها تغيير يافت        
-پيروي كردند اخيراً بيش از نيمي از نيشكر با اين سيستم انتقال داده مي             

اشتهاي تمام مكانيزه بسيار مناسب است اما به        داين سيستم براي بر   . شود
وند سـازگار نيـست و      شـ آساني براي نيشكرهايي كه با دست برداشت مي       

بينـي  ها مكانيزه شود تغييرات بيشتري نيز قابل پيش       هرچه بيشتر برداشت  
خواهــد بــود چنــدين كارخانــه بــه كــشتكاراني كــه در مــسافت كمتــري 

دهند كه نيـشكرها را      امكان را مي   ناند اي واقع شده ) كيلومتري كارخانه ۵(
اً از مزرعـه بـه      بندي شده روي واگن يدك تراكتورها، مـستقيم       بطور بسته 

 .كارخانه انتقال دهند
 
 

 
 

 به امـور صـنعت      بررسی و رسيدگی  هاي   يكي از كميسيون   ۱۹۸۴در سال   
دارهـا  تصميم گرفت كه براي كارايي كلي صنعت به جاي اينكه كارخانـه           

هاي ارسال نيشكر كشتكاران باشند بهتر است حمل نيشكر         مسئول هزينه 
هـا  رانه حمل نقـل نيـز بـه كارخانـه         توسط خودكشتكاران انجام شود و يا     

رو شد و   اين طرح پيچيده با مقداري تغيير با موافقت روبه        . پرداخت نگردد 
 .شوداكنون همين روش اجرا مي

  پرداخت بهاي نيشكر-۶-۲

دار و كشتكار مـشخص     پرداخت بهاي نيشكر را تقسيم درآمد بين كارخانه       
ها تبديل شده است    انهكند كه به موضوعي بحث انگيز در اغلب  كارخ         مي

گـذاري بـراي    ها افراد خطرپذيري هستند كه در سـرمايه       صاحبان كارخانه 
باشند، كـشتكاران بـه دنبـال يـك     اي به دنبال سود مي   تجهيزات كارخانه 

سود عادالنه براي كارشان در مزارع روبه پيشرفتشان هستند اين موقعيت           
دهـد  ر نـشان مـي   كه به نوعي يك همبستگي حياتي را بين ايـن دو قـش            

 در كارخانـه، هيچگونـه      سرمايه گـذاری  بدون منابع نيشكر،  . پيچيده است 
 .سود در برندارد و بدون كارخانه، نيشكر  يك كشتكار هيچ ارزشي ندارد

شـد بـه     خريداري مـي    طرفين در آفريقاي جنوبي در آغاز نيشكر با توافق       
رخانـه  شـد صـاحب كا  طور نمونه نيشكر هر كشتكار به نوبت مصرف مـي  

داشت در حاليكه كشتكار مابقي ميحدوداً يك سوم شكر توليد شده را نگه     
ها اقدام به نـصب      بعضي از كارخانه   ۱۸۹۰كرد تا سال    شكر را دريافت مي   

 نيشكر دريافتي شروع كردنـد كـه آنهـا را           را با باسكول كردند و پرداخت       
 سيـستم   .هـاي مختلـف كاركننـد     ساخت به طور مداوم با مرسوله     قادر مي 

مورد استفاده ديگر براي درآمد نيشكر شيره استخراج شده از نيـشكر بـود              
 .شدكه با تانكرهاي پرشده اندازه گرفته مي

را بـا   " بهاي قند موجـود در نيـشكر      "  صنعت، سيستم    ۱۹۲۶در سال   

ايـن سيـستم مقـدار شـكر را در          . معرفي كـرد  " اجاو"بندي  سيستم تقسيم 
 يـك   ۱۹۷۴شيره استخراج شده نشان ميدادند در خـود نيـشكر در سـال              

 ERC           سيستم مدون صنعتي براي پرداخت بهاي نيـشكر طبـق  

Estimated Recoverable Sugar as crystalسـي مـورد   . آر.    اي
اينگونه ) سي.آر.اي( ERCفرمول تعريف شده    . بحث و توصيه قرار گرفت    

 :بود
                                                                                       ERC = a .ws.c – b .wNs.c – c .wF.c

 ERC : شكر برحسب درصدني كيلوگرم ۱۰۰ از  شكر قابل بازيافت 
Wsc :  محتواي ساكاروز در نيشكر برحسب درصد 

Wnsc : برحسب درصد در نيشکرمحتواي مواد غيرقندي  
Wfc :  نيشكر برحسب درصد ) ايرشته(محتواي فيبر 
a  : بعـد از فيلتـر    ( و باگـاس فاكتوري كه بيانگر بازيافت شكر در مالس

 )شدن و گل فيلتر و ضايعات نامعلوم
b :  ضايعات مالسفاكتوري كه بيانگر محاسبه  
C : باشدنگر محاسبه ضايعات در باگاس ميافاكتوري كه بي. 

هاي واقعي صنعتي آفريقاي جنوبي معين       توسط داده  c و   a  ،bفاكتورهاي  
 .اندشده

 داشت، به دليل اينكه بعضي از بخشهاي        ERCعليرغم مزايايي كه طرح     
بنـدي  صنعت به طور نسبي در مقايسه با موقعيتشان تحت سيستم تقسيم          

وم را از   دادند، اين طـرح نيـز پـذيرش عمـ          مزيت خود را از دست مي      جاوا
با وجود اين صـنعت توافـق كـرد كـه سيـستم تـصحيح شـده               . دست داد 

  )DAC(قيمت ساكاروز را براساس تجزيه مستقيم نيـشكر       ) اصالح شده (
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Direct Analysis of Caneيزات مورد نياز و پرهزينه هتج.   معرفي كند
 .اندازي شدها نصب و راهاين طرح در همه كارخانه
  هر كشتكار، ميزان محتواي سـاكاروزي، غيـر          سيستم جديد براي نيشكر   

گرفت، اما در ابتدا اين سيـستم       را اندازه مي  ) فيبری(اي  ساكاروزي و رشته  
 را صـنعت تعيـين كـرده بـود          نفقط براي پرداخت ساكاروزي كه بهاي آ      

 .شداستفاده مي
ي بـراي تعيـين   ف ماتوگرا و از روش گاز كر    ۱۹۸۰در طي سالهاي نخستين     

هر هفته يـك    . شد ساكاروز موجود در نيشكر استفاده  مي       محتواي واقعي 
شـود و از آن، بـراي تـصحيح         بخش ساكاروز براي هر كارخانه تعيين مي      

بنـدي  تقـسيم . شـود مقدار كلي ساكاروز وارد شده به كارخانه استفاده مـي         
 نيـشكر   DACبراي هر كشتكار بصورت مجزا كماكـان برطبـق تجزيـه            

) RV) Recoverable Value اخير قيمـت  سيستم. كشتكار مربوطه بود
 و W sc  ، W Ns.cايـن سيـستم فاكتورهـاي    .  معرفي شـد ۲۰۰۰در سال 

Wf.c را از سيستم  DAC      بكار گرفت تا مقـدار شـكر و مـالس بدسـت 
هاي حاكم بـر بـازار      اين فاكتورها در قيمت   . آمده از نيشكر را تخمين بزند     

ثر اسـت و بـراي هـر          مـو   RVصنعت، محاسبه شـده از طريـق فرمـول          
 .كندكشتكار بهاي نيشكر را تعيين مي

  بسيار سـخت  و پيچيـده اسـت، امـا بـه       RV لمتاسفانه اقتباس از فرمو   
برند، تا جائيكه اين امـر      دارها و كشتكاران پي مي    اثرات بعدي آن كارخانه   

 .آورداي براي توليد نيشكر با كيفيت بهتر را فراهم ميانگيزه
 بـه  CTS (Cane Testing Service " (نيـشكر سرويس آزمـايش  " 

- ، مسئول وزن كردن نيشكر، نمونه      SASAعنوان يك پيكره مستقل در      
ت نيـشكر،  يمـ گيري مورد لزوم تعيـين ق  و آزمايش و اندازه DACبرداري  

 .باشدنيشكر كاران مي

  تقسيم درآمدها-۷

ب س ، درست زمانيكه دولت ملـي بـراي كـ          ۱۹۲۲هاي پس از    لدر طي سا  
هـاي مختلـف    كميـسون " كـرد،   كميت كلي بر صنعت مداخله مـي      حا

هـاي  اين مسئله را مورد بحث و بررسي قـرار دادنـد و سيـستم              " نظارت
 .مختلفي را پياده كردند

 مقدار درآمد كلي حاصل از فروش شكر و که سيستم كنوني اينگونه است
، مالس صنعت، چه توسط صنعت و چه توسط شركتها بازاريابي شده باشد         

هـاي صـنعت كـسر      از اين مبلغ، ابتدا هزينـه     . شودآوري مي اعالم و جمع  
 ، مركـز    SASRI  ،CTSالمللـي،    ، بـازار بـين     SASAمـديريت   (شود  مي

سپس مابقي درآمد قابل تقسيم بين كـشتكاران و         ) آموزش شوكال و غيره   
سـهم كلـي    . شـود  تقـسيم مـي    ۳۶ به   ۶۴داران به نسبت تقريبي     كارخانه

را كـه همـه   RV كـل ارسـالي، حـداقل قيمـت         RVسيم بر   كشتكاران تق 
كند و بنـابراين بـر تقـسيم درآمـدها          اند معين مي  ها پرداخت كرده  كارخانه
 .باشدار ميذتاثيرگ

 
 

 المللي شكر فروش بين-۸
از زمان آغاز كار صنعت، مقداري شكر به بهاي قابل تـوجهي بـه عنـوان                

ارزش شكر صادراتي از    . دكاالي بورس خارجي به خارج از كشور صادر ش        
ــال   ۱۶ ــر در س ــاي كبي ــد بريتاني ــه  ۱۸۵۵ پون ــال        ۸۳۶۸ب ــد در س           پون

 . يعنی به يک افزايش قابل توجه رسيد۱۸۵۹
همچنين کيفيت شکر توليد شده به سرعت بهبود يافت تا اينکه در سـال              

 ۱۸۶۰در دهـه سـال      .  موريس شـناخته شـد     رتقريباً مطابق با شك    ۱۸۵۸
براي اولين بار صنعت به طور جدي متاثر از رقابت با شكر چغندري اروپـا               

اي كوري در مقالـه   رله ناتال م  جم. بردیهاي دولتها سود م   بود كه از يارانه   
 :طوالني اينگونه بيان كرد

 درصد کل توليد افزايش     ۵۸ به     درصد  ۶توليد شكر چغندري در اروپا از       " 
 توسـط  وتـشويقها هـا  به خاطر پرداخت يارانه، اين امر منحصراً  يافته است 

سـال بعـددر    ۱۴ن مرحله اوليـه     يشكايتهاي صنعت در ا   . دولتها بوده است  
هاي كشورهاي در حال توسعه، در مـذاكرات اخيـر در رابطـه بـا               شكوائيه

سياست حمايت از محصوالت داخلي توليدكنندگان غربـي شـكر، مطـرح            
اين  . هزار تن بود   ۴۵۰كر حدوداً    توليد ساالنه ش   ۱۹۳۰تااواسط سا ل    . شد

امر مازادي كافي و فراتر از نيازهاي بازار داخلي آفريقاي جنوبي را فـراهم          
المللي به عنوان يك صـادر كننـده        ا در بازار بين   ركرد تا بتواند اين كشور      

 آفريقاي جنوبي به  يـك عـضو         ۱۹۳۷ن در سال    يبنابر ا . مهم مطرح كند  
 ۲۰۹فـروش   بـا پـيش    " المللي شـكر  مه بين اولين توافقنا " بنيادي از   

 .هزار تن تبديل شد

 پيشرفت صنعت تا آن زمان در حـال وقـوع بـود، زمانيكـه         ۱۹۶۱در سال   
فاكتور مربوط پيش المنافع خارج شد آفريقاي جنوبي از ليست ملل مشترك     

 .المنافع را از دست دادبه كشورهاي مشترك
حده امريكـا بـه دليـل سياسـت         فاكتور آفريقاي جنوبي در اياالت مت     پيش

گرچه يك توافق دو طرفـه بـه        . تبعيض نژادي دولت در معرض خطر بود      
 هزار تني را داد اما      ۱۵۰بريتانيا به مدت سه سال اجازه داشتن  يك منبع           

ايـن بازارهـا در     . نياز خيلي فوري به بازارهاي جديد صادراتي مشهود بـود         
 .ابتدا در ژاپن و كانادا توسعه يافتند

پايانـه منبـع    "بخش به بازاهـاي جديـد     ه منظور خدمات رساني رضايت    ب
 هزار تن تاسيس    ۱۸۰به عنوان يك طرح اهدايي برنده با ظرفيت          " شكر
- تـن بـراي ذخيـره      ۴۹۵۰۰۰آن سيلوهاي اضافي به ظرفيـت     پس از   . شد

بنـدي شـده سـاخته       هزار تن شكر بـسته     ۵۰له به اضافه    فسازي بصورت   
 ).۱۰شكل(شد

 درصد ۳/۹۹ند خيلي باال ق درصد VHP صادراتي در پايانه همه شكرهاي
گيـري  انـدازه مـالس آن    دقيـق   شوند و در طي بارگيري، بطور       ذخيره مي 

 . شود تا بتواند تقاضا مشتري واردكننده را برآورده كندمي

 ميليـون   ۱/۱امروزه صادرات ساالنه شكر، بسته به توليد كلي، حدوداً بين           
عمدتاً شـكر تـصفيه     (مقاديري از شكر    . تغير است  ميليون تن م   ۵/۱تن و   



شود، امـا   مستقيماً توسط شركت سازنده به خارج از كشور صادر مي         ) شده
 .شودنترل ميک"تقسيم بازاري صادرات"رات توسط بخش عظيمي ازصاد

 .ها كنترل ومديريت ميكنندهاي كارخانههاي بازار محلي را شركتفروش

  مسائل زيست محيطي-۹

هـاي زيـست    وزها همـه صـنايع، آگـاهي روز افزونـي از مـسئوليت            اين ر 
هـاي زيـست    در كـشاورزي كميتـه    . انـد  از خودشـان داده     را شانمحيطي

، در سراسـر  ) Local Environment Committees (محيطـي محلـي  
 Codes of Good(كـدهاي عمليـاتي خـوب   .صنعت تاسيس شده اسـت 

Practice (         وزاندن نيـشكر، حمايـت از      برقرار شده و مسائلي از قبيـل سـ
گيري از زمينهاي خيس، آلودگي كمتر، نقـشه اسـتفاده از           منابع آب، كناره  

كميتـه  . دهـد زمين، استفاده تعهدي از گياه و غيره را مورد توجه قرار مـي            
 اين قوانين و كـدها  SASRTداخلي پذيرش محلي با همكاري و حمايت    

 .دهندمي را كنترل كرده و ارتقا
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ها گرد و غبار و سر و صدا تحت نظر طـرح و مجـوز امنيـت و                  رخانهدر كا 

 . گيردسالمت شغلي قرار مي
 صنعت، كنترل آلودگي هوا را در دست گرفت و تقريباً همه   ۱۹۶۰در سال   

هـاي مرطـوب    ها امروزه با گردگيرها يا گازشوي     ديگهاي بخار در كارخانه   
 يـا   ۱۵۰ در حـدود     اي،هشوند و ذرات كمتر از حد قانونمند شـد        نظافت مي 

 ).بسته به محل كارخانه(فرستند مترمكعب به بيرون مي ميليگرم در۲۰۰

شـوند و   اي نظـارت مـي    هاي مايع بطور كنتـرل شـده      ابساستاندارهاي پ 
 " صفراب  سپ" آميزي به رتبه    حداقل يك كارخانه قديمي به طرز موفقيت      

 .رسيده است

  آينده-۱۰

شود كه صنعت شكر آفريقاي جنوبي      نباط مي از حوادث ماوقع اينگونه است    
 . سال گذشته روبرو بوده است۱۵۰با چالشهاي فراواني در طي 

آل از نظر كشاورزي، شرايط اقليمي براي كاشـت نيـشكر مناسـب و ايـده              
كيفيـت  ). هـا هـا و خشكـسالي    خيلي خشك، خيلي سرد، سـيل     (باشد  نمي

 مناطق براي مكـانيزه     خاك متغير است، ناهمواريهاي زمين در بسياري از       
ولي . كردن مناسب نيست، حمله بيماريها و آفتها نيز تاثير گذار بوده است           

 .اندآمده بركشتكاران به طور موفقيت آميزي از پس اين مشكالت
ه با منابع محدود شده نيشكر از نظـر آب و زمـين در دسـترس،                هدر مواج 
ها در سـطوح     كارخانه ها و بهبود بخشيدن   داران با افزايش كارآيي   كارخانه

هاي كالن به حوزه وسيعي از محصوالت جانبي        گذاريبسيار بد با سرمايه   
جـدا از شـربت حاصـل از قنـدو          . انـد با ارزش در حال افزايش پاسـخ داده       

هـاي  ، كاغـذ و تختـه     فورفـورال  اين محصوالت شـامل       شكرهاي خاص، 
و ) يــسته بخــار و الكتر(باگــاس، خــوراك دام، ليــزين، اتــانول و انــرژي 

 . مشتقات فراوان ديگر است
اي، كيفيـت    كـشاورزي و كارخانـه     ,هاي بـازار صـادراتي     زمينه درصنعت  

مديريت به نحو احسن خدمت كرده و امكانات آموزشي و پژوهـشي را در              
اين امكانـات رفـاهي بـه توسـعه         . اندازي كرده است  سطح بسيار عالي راه   

ه به طوري كـه سـاختار و   يك صنعت مدرن و با رتبه جهاني كمك كردك      
 . دهي خاص خود قادر شده است با هرگونه چالشي مقابله كندسازمان

اش را ينتصنعت به طرز بسيار عالي مجهز شده است تا بتواند هـم كارسـ      
هاي جديد آينـده، خـود را وفـق داده و پيـشرفت              با شيوه  همادامه دهد و    

 توليـد    هـاي گـسترده،   هايي براي ايجاد الكتريـسته در حـوزه       پروژه. نمايد
از . باشـد تر امروزه درحال ارزشـيابي مـي      اتانول محصوالت جانبي پيچيده   

اين ديدگاه است كـه قندسـازان صـنعت شـكر آفريقـاي جنـوبي منتظـر                 
 . هستند۲۰۰۷  در جوالي سال ISSCTميزباني كنفرانس 

 
 افزايش توليد چغندر در مصر 
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) Delta Sugar. Co(که بادرخواست شرکت شکردلتا,دولت مصردر نظردارد
برای احداث کارخانه های ,  شرکت ديگر۵بزرگترين توليد کننده شکر در مصر و

چهار کارخانه مورد . در راستای خودکفائی در امر توليد شکر موافقت کند, قند
مصر تقريباً ساليانه .  خواهند کردتن شکر توليد۶۷۰۰۰۰بحث ساليانه 

برنامه دولت .  تن شکر نيز وارد می کند۹۰۰,۰۰۰ تن شکر توليد و ۱,۵۰۰,۰۰۰
اينست که ظرف دو سال آينده توليد شکر را دو برابر کند که در نتيجه مقدار 

بيشتر از ميزان مصرف داخلی خواهد رسيد که اين مازاد % ۲۰ تقريباً به ,توليد
 .ادرات خواهدبودمصرف آماده ص

 



 

 اثر دكستران بر كريستاليزاسيون ساكاروز
 االسالميدكتر رضا شيخ: مترجم                 ۶/۲۰۰۷سوکر ايندوستری : نقل از

 

رفراينـد كريـستاليزاسيون    در اين كـار اثـرات منفـي حـضور دكـستران د            
نرخ رشـد كريـستال و      . مورد بررسي قرار گرفته است    ) رمال حرارتي توزاي(
ه درمحلول سـاكاروز خـالص در دماهـاي مختلـف           فيت شكر توليد شد   يك

 ۴۰,۰۰۰مورد مطالعه قرار گرفت و براي روشن كـردن اثـر دكـستران از                
در محلولهــاي ) T٢٠٠٠( گــرم مــول ۲,۰۰۰,۰۰۰تــا ) T۴٠(گــرم مــول 

مهمترين اثر شاخص . هاي مختلف مخلوط شدندساكاروز خالص با غلظت   
از طـرف   . د بدسـت آمـد     درجه سانتيگرا  ۶۰ در دماي    T٢٠٠٠دكستران با   
 در همـان دمـا و همـان فـوق      T۵٠٠ و  T۴٠چيز دكـستران  اديگر اثر ن

 محلـول   گرانـروی اشباع مشاهده شد و باالترين توانائي جذب و افـزايش           
اكسيون داراي جـرم مولكـولي بـاال        راي بوسيله دكستران با ف    كه تا اندازه  

ستال شناسائي  كند بعنوان دليل اصلي براي كاهش نرخ رشد كري        بروز مي 
ي سـطح كريـستال و ريخـت        باسكن ميكروسـكوپي بـراي ارزيـا      . گرديد
ي آن مورد استفاده قرار گرفت و از نتايج بدست آمده ميتوان نتيجه             ختشنا

دراز شـدن در  (گرفت كه شكل كريستال تحت تاثير دكـستران بـه ويـژه           
قـرار    ) T۴٠(هاي داراي ملكولهاي كـم جـرم        با دكستران ) cجهت محور   

ور ضعالوه بر اين توپـوگرافي سـطح كريـستال سـاكاروز در حـ             . گيردمي
تحـت تـاثير قـرار      ) T٢٠٠٠(اكسيون جـرم ملكـولي بـاال        ردكستران با ف  

. شـوند تـر تـشديد مـي     اثراتي كه شرح داده شد در دماهاي پائين       . ميگيرد
بنابراين در اين كار همبستگي بين غلظت دكستران در شـربت و كيفيـت              

اي لذا رابطه. اي كدري شكر مورد تائيد قرار گرفت تا اندازهشكر توليدي و  
 شرح داده شده اسـت       آلی كه قبالً در منابع جديد براي ماكرو مولكولهاي       

 . بطور كلي ميتواند براي فراكسيون مولكولي دكستران نيز صدق كند
 
 ـ مقدمه۱

گي باشند كـه بوسـيله آلـود      ها اجزاء نامطلوبي مي   در توليد شكر دكستران   
 بـازدهي   وميكروبي از ساكاروز سنتز شده و گرانروي محلـول را افـزايش           

شـرايط  . آورنـد داري به بار مي   دهند و ضايعات معني   صنعتي را كاهش مي   
جوي و تاخير طوالني از برداشت تا مصرف باعث افت كيفيت چغندر قنـد              

زدن و بازشدن يخ سـبب تغييـرات قابـل          و يا نيشكر ميشود و بنابراين يخ      
چـون  . اي در تركيبات شيميائي و توانائي فراينـد چغنـدر ميـشود           مالحظه
بـرداري را دارنـد ايـن       هاي قند اروپا قصد طـوالني كـردن بهـره         كارخانه

ساكاريد ميكروبي محلـول    دكستران، يك پلي   .موضوع قابل توجه ميباشد   
ـ  ارگانيـسمها است كه بوسيله فعاليت دكـستران سـوكراز از ميكـرو              يژهوب

ــتوکنولوكو ــدمنر  س ــاك روی وتروئي ــشود  ا س ــد مي ــكل (روز تولي ). ۱ش
 كـه بـه     α -١٫۶دكستران، نام گروهـي اسـت كـه بـه گـروه بزرگـي از                

پيوندها در مولكـول دكـستران از       . اند داده شده است    چسبيده گلوکزپوليمر
 α - ١.٣ ، α- ١٫٢پيوند  .  دركل پيوند متغير است    α - ١٫۶،  % ۹۷تا  % ۵۰
سـاختار دقيـق هـر نـوع        . در نقاط انشعاب قرار دارنـد      معموالً   α - ١٫۴و  

در رابطه با پارامترهـاي     . دكستران بستگي به نژاد و توانائي ميكروب دارد       
هـايي انجـام داده     ل تون  بررسي   گثر بر ساختار مولكولي دكستران زين     ؤم

 ساختار پيوندهاي مختلف يافت شده در دكستران را نشان          ۱جدول  . است
  شده است كه تركيـب پيونـدها مـستقيماً بـر انحـالل             اظهار نظر . ميدهد

پذيري كم و يا نامحلولي فراكسيون دكستران در        انحالل. پذيري اثر دارند  
سيون به آساني ميتواند حذف شود و       االل تصفيه شربت و يا مرحله فيلتر      خ

 ايـن مرحلـه فراينـد را طـي نمايـد سـبب       االًكسيون محلول، احتم  ااگر فر 
اثـرات دكـستران در     . شوداسيون مي ليزسيون و كريستا  ارپمشكالتي در اوا  

افـزايش  .  نـشان داده شـده اسـت       ۲شربت و فرايند توليد شكر در جدول        
درجه خلوص مالس تا حدي كه سبب مشكالتي در مراحل مختلف توليد            

ـ . شكر ميشود به افزايش غلظت دكستران بـستگي دارد          و دي  در     گچون
 ۲۵۰ر مواقعيكه غلظت دكـستران از       خانه شكر د  الت تصفيه ضرابطه با مع  

گرم در كيلوگرم مـاده خـشك در شـكر خـام نيـشكر تجـاوز كنـد،                  ميلي
هاي چغندر قند مصر بدسـت      اين اثرات كه در كارخانه    . اندگزارشهايي داده 

).  مراجعه شـود   ۳به بخش   ( نشان داده شده است      ۲آمده در جدول شماره     
-تران در كارخانـه   س حضور دكـ   عالوه بر موارد فوق در رابطه با دكستران،       

 افـزايش   اوي محلولهاي شـكر ر    نرهاي قند چرخش نوري و همچنين گرا      
 كـردن و همچنـين      ژتريفونميدهد و سبب مشكالتي در فيلتراسيون و سـا        

اين اثرات تخريبي مربوط بـه غلظـت بـاالي          . شودكاهش نرخ تبخير مي   
، مشهود  ن کريستاليزاسيو دكستران در محلولهاي قندي صنعتي در مرحله      

سيون را تــضعيف و حتــي از آن ادكــستران رونــد كريــستاليز. باشــندمــي
آنها اثر مالس زائي بـاالئي دارنـد و بنـابراين تـشكيل             . كندجلوگيري مي 

در . ان در منابع نـشان داده شـده اسـت         ركريستالهاي سوزني در اثر دكست    
سيون شـكر در كـاهش رشـد        امنابع آمده است كه كاهش نرخ كريستاليز      

اين بدان معنـي اسـت      .  ديده شده است   b و   aيستال به ويژه در محور      كر
 تغيير فرم داده و دكـستران در آنهـا پنهـان           cكه كريستال شكر در محور      

ون بطور كامل تجزيـه و تحليـل        يسادر صورتيكه فرايند كريستاليز   . ميشود
. درا تحت تاثير قرار ميدهن    ) diffusion(گردد، بايد پارامترهايي كه انتشار      

دمـاي  . هاي سطحي، مورد بحث و بررسي قرار گيرنـد        و همچنين واكنش  
ــرخ     ــه محــدوديت ن ــا مرحل ــساليزاسيون نقــش مهمــي در رابطــه ب كري

 در دماهاي پـائين     تآنطوريكه معلوم اس  . كندسيون بازي مي  ادركريستاليز
سيون بوسيله فعاليت سطحي و در دماهاي باال بوسـيله انتـشار            اكريستاليز
سيون ارابطه بين انتشار، فعاليت سطحي و نرخ كريـستاليز        . دشوكنترل مي 

 .اندساكاروز را چندين نويسنده گزارش داده
 از طرف ديگر اكل هـوف رابطـه بـين نـرخ رشـد كريـستال سـاكاروز و                   

اعي، دمـا و سـرعت نـسبي بـين        بهاي بسياري از قبيل فوق اشـ      پارامتري
بنـابراين  . ح داده استسيون شر اكريستال و محلول را در خالل كريستاليز      

او يك مدل جنبشي براي رشد كريستال در محلولهـاي قنـدي خـالص و               
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سيون فـاكتور   اوي در تكنولـوژي كريـستاليز     نرگرا. صنعتي ارائه داده است   
 اسـت   سنرخ رشد نسبت به تنوع اندازه كريستال بسيار حسا        . مهمي است 

يـستال قـرار    دكي تحت تاثير تطبيق سطح با مرحله انتشار در رشد كر          نو ا 
 .آيدداري در تعيين نرخ تكميلي بكار ميارد و بعنوان فاكتور معنيد

سيون اينـد كريـستاليز   آبطور كلي ميتـوان اظهـار كـرد كـه دكـستران فر            
ميدهد بنابراين دكستران يـك جـزء همـوژن         قرار  مقدماتي را تحت تاثير     

 راكـسيون مولكولهـاي   فاي از   تردهسنيست ولي سيستمي است با دامنه گ      
معهذا يك آزمايش قابل فهـم از اثـر         . مختلف و ساختار مولكولي مختلف    

سيون محلول ساكاروز در آينده     افراكسيون مولكول دكستران بر كريستاليز    
بنابراين مهمترين اهـداف ايـن مطالعـه        .  نخواهد بود  سنزديكي در دستر  
 :باشندبشرح زير مي
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غلظـت  هـاي مولكـولي مختلـف و        كـسيون ا مشخص كـردن اثـرات فر      ـ
ــاكاروز در     ــستال س ــد كري ــرخ رش ــر ن ــستران ب ــاي دك ــف دماه مختل

كـسيون جـرم    اسيون، بمنظور ارائه نتـايج از دامنـه معمـول  فر           اكريستاليز
) T۵٠٠ (M= ۵٠٠٠٠٠، )M=۴٠٠٠٠g/mol)  T۴٠مولكولي دكستران  

 .استفاده گرديد) T٢٠٠٠ (٢٠٠٠٠٠٠=Mو 
 كريـستال و  كسيون مولكولي دكستران بر شـكل     ا مشخص كردن اثر فر    ـ

 . توپوگرافي سطحي
 نايـ سيون جنبـشي بـا هـدف ب       ا ارائـه بررسـي در رابطـه بـا كريـستاليز           ـ

سيون جنبـشي و    اثر بـر كريـستاليز    ؤهمبستگي بين فاكتورهاي مختلف م    
 .گيرندبيان اينكه چگونه خود آنها تحت تاثير دكستران قرار مي

 
 ساختار پيوندی دکستران: ۱جدول

  % پيوندیدرصد  حالليت دکستران
  ١٫۶- α ١٫٣- α Br۱,۳- α ۱,۲-α 

L.m. B۵١٢F ۵ ۹۵ محلول   
L.m. B۲۷ ۱  ۶۶ کم محلول ١٢٩٩ 
L.m.B١٣۵۵ ۱۱ ۳۵ ۵۴ محلول  
S.m.B۶٧١۵ ۳۶  ۶۴ محلول  
S.m. B۶٧١۵ ۲ ۹۴ ۴ نا محلول  

     L.m.Leuconostoc mesenteroides.   S.m.Streptococcus mutans. یساختار رشته ا   Br  

 
 

 اثر دکستران ها در شربت روی درجه خلوص مالس و فرايند: ۲جدول
      غلظت دکستران در شربت

 اثر )کيلوگرم ماده خشک/ميلی گرم(

 ندارد ۰
  يک واحد کاهش درجه خلوص  ۲۵۰
 دو واحد کاهش درجه خلوص ۵۰۰
  واحد کاهش در مالس۵, دراز شدن کريستالها ۱۰۰۰
 نی دار فرايندمشکالت مع ۱۵۰۰
 مشکالت مختلف ۳۰۰۰

 

  مواد و روش-۲

  مواد-۲-۱

الل چغندر قند، شربت خام، شـربت رقيـق، شـربت غلـيظ و              خهاي  نمونه
. آوري شـد  محصول نهائي شكر و مالس از سه كارخانه قند مختلف جمع          

كارخانه يك و دو متعلق به شركت شكر دلتا در شـمال مـصر و كارخانـه                 
 .ت شكر مصري در مركز مصر استسوم متعلق به شرك

 ،  T۴٠رمهاي مولكولي مختلف    جسه فاركسيون دكستران با     : هادكستران
T۵٠٠ ، Tاز ۹۵۷۷۱ گرم مول، شماره توليد ٢٠٠٠ Sigma – Aldrich 

ها بوسـيله لوكونوسـتوك توليـد       همه فراكسيون . مورد استفاده قرار گرفت   
 .شده بودند

 

 

 هاي آزمايشگاهي روش-۲-۲

  كريستاليزاسيون-۲-۲-۱

يـك  . شـود  ديـده مـي    ۲واحد كريستاليزاتور آزمايشگاهي در شكل شماره     
گيـري  اي با يـك همـزن و بخـش  انـدازه           كريستاليزاتور دو جداره شيشه   

و همچنـين يـك ترموسـتات    )  ثانيـه ۱۲۰هـر  (خودكار براي ماده خشك     
.  ثبـت ميـشد  مرکـزی يند روي واحـد كـامپيوتر       آارقام فر . تجهيز شده بود  

 درجـه سـانتيگراد     ۷۰ و   ۶۰ايزوترمـال در دمـاي ثابـت        كريستاليزاتور بـچ  
. كـرد  كـار مـي    ۱۵/۱بوسيله پودر دادن به شركت با ضريب فوق اشباعي          

د آزمـايش متوقـف     ي ميرسـ  ۰۵/۱موقعيكه ضريب فوق اشباعي بـه عـدد         
 .ميشد

 

٢۶



 

  مقدار مورد نياز دكستران و پودر شكر-۲-۲-۱-۱

گرم در هر بار به كريستاليزاتور اضافه ميشد        ميلي به   mDEمقدار دكستران   
 .گرديدمحاسبه مي) ۱(و طبق فرمول 

                               )۱( 
m DE = a . b 

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

a = m sol . W DS/١٠٠ 
b = m DE . ١٠٠/(١٠٠-Ww.DE) 

 
 

m sol   =وزن كل محلول به كيلوگرم 

WDS  = % ماده خشك به 

Ww . DE   =ان درصد آب موجود در دكستر

m DE  =گرم د ركيلوگرم ماده خشك غلظت دكستران به ميلي

 
ـ                 رتاليزاتور پـود  سبعد از رسيدن به دماي نيـاز بـه محلـول موجـود در كري

مقـدار  . با استفاه از تزريق كننـده اضـافه گرديـد         ) ميكرومتر۲۰۰(ساكاروز  
 .شود بصورت زير محاسبه ميm seedپودر الزم   
                              )۲( 

mseed = Mma . Wcry . (di/df) 
m ma  =وزن پخت به گرم 

W cry  =تعداد كريستال نهائي در پخت 

  di = ميکرومتر۲۰۰اندازه اوليه كريستال 
 df  =اندازه نهائي كريستال 

 
ــا تعيــين انحــالل  ــه تحليــل تــصويري  در رابطــه ب ــين تجرب پــذيري اول

)ImageAnalysis (هـا در   ه با هدف تعقيـب رشـد كريـستال         دقيق ۳۰هر
 .برداري انجام گرديدكريستاليزاتور نمونه

  محاسبه نرخ رشد كريستال ساكاروز-۲-۲-۱-۲

راكتـومتري  رفاده خشك   مه تغيير   ير پا ببراي كار حاضر، كريستاليزاسيون     
 :شودو دما بصورت زير محاسبه مي

                            )۳( 

 
    

 .كند تا سطح كريستال ساكاروز محاسبه گرددر كمك ميفرمول زي
 Austmeyerطبق نظر 

                           )۴( 
A cry = f A . m cry ٢/٣ . n cry

  وfA  =فاكتور شكل) ٠٫٠۴٣٢(

A cryَ  = سطح كل كريستالها متر مربع 

mcry=يستالجرم کر               ncry=  تعداد کريستالها                   

 كريستال ساكاروز به گرم در متر مربع دقيقـه طبـق فرمـول              Gنرخ رشد   
 :زير محاسبه ميشود

 

 وي جنبشي نر گرا-۲-۲-۲

ايـن  .  اسـتفاده شـد    ۱۰۲۲۲۱ و دستگاه    ۱۱/۵۳۲۲۰از ويكسوزيمتر شوت    
وي جنبـشي محلولهـاي نيـوتني مطـابق         نـر ارويسكوزيمتر براي تعيين گ   

 Kضـريب ثابـت     . شـد ابمت اول مناسب مـي     قس ۵۱۵۶۲استاندارد آلمان   
 از شـركت  AVS/SK و  AVS/S-HT – AVS/Sدستگاه بـراي انـواع   

 .  ت معتبر استوش
 vي جنبـشي  نـرو  محاسبه گرديد و گرا s٢/mm٢ ٠/١٠٢٨=k  مقدار آن
 را ميتوان با استفاده از ضريب ثابت دستگاه بصورت زير s/mm٢ برحسب 
 :تعيين كرد

)   ۶(                                                                                v = K . t         
t  =  تصحيح شده است۵۱۵۶۲زمان تعقيب كه طبق استاندارد . 
 :وي جنبشي طبق رابطه زير محاسبه گرديدنرگرا

                         )۷( 
η = v. p                                                                              

 

 )بردارينقشه( توپوگرافي سطحي-۲-۲-۳

براي امتحان توپوگرافي سطحي از يـك دسـتگاه اسـكن ميكروسـكوپي             
 بعد از آزمايش كريستاليزاسيون مخلوط كريـستالها و شـربت           ,استفاده شد 

د و  سانتريفوژ شد و در خالل جداسازي شكر با آب شسته شـ           ) ليكور(مادر  
 .  ساعت خشك شد۳ درجه سانتيگراد در آون بمدت ۷۰سپس در دماي 

  تعيين دكستران به روش روبرت-۲-۲-۴

 Robertsروش مسي روبـرت     . دكستران طبق روش روبرت تعيين گرديد     
ـ دكستران را بعد از رسوب دادن پلي ساكاريدها از محلول قنـدي              % ۸۰ا  ب

ـ  براسـاس رنـگ سـنجي         دكـستران  مقدارتعيين  . كند تعيين مي  لاتانو ا ب
  بعد از دومين رسوب با واكنشگر محلول  SO۴ Phenol – H٢استفاده از 

 . گرددمسي قليائي تعيين مي
 به ميلي گرم به كيلوگرم در نمونه طبق فرمول زير m DEمقدار دكستران 

 :شودمحاسبه مي
                         )۸( 

        
M DE = ١/A .١ /B . C/D . E . F. ١٠۵

)WDS ( ماده خشك=  A 
 B =ليتر  ميلي۱۰مقدار نمونه براي رسوب دادن با اتانول  
 C = ليتر  ميلي۲۵محلول الكل و رسوب 
 D  =ليتر  ميلي۱۰محلولي كه براي رسوب دادن مس برداشته شد 

٢٧



 

 E   =ليتر  ميلي۲۵محلول نهائي مخلوط دكستران  و مس 
 F  = ليتر گرم به ميليميلي)  از منحنيگرفته(دكستران 

  نتايج و بحث و بررسي-۳

 هاي قند چغندري مشاهده دكستران در كارخانه-۳-۱
غندر قنـد بـه چنـدين فـاكتور از          چميزان دكستران در عصاره و شربتهاي       

قبيل شرايط كشت و كار و وضعيت جوي، روشهاي برداشت، زمـان تلـف              
ه، طول و شرايط سيلو     شده بين برداشت در مزرعه و مصرف آن در كارخان         
عصاره و شربتهايي كه    . و همچنين كارايي همه مراحل توليد بستگي دارد       

در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت از سه كارخانه واقع در مصر تهيـه       
و يك كارخانـه    ) كارخانه شماره يك و دو    (دو كارخانه در شمال     . شده بود 

 رونـد غلظـت   ۳ل شـماره  شـك . در مركز قرار دشـت  ) كارخانه شماره سه  (
ميـزان دكـستران در    . دكستران در طـول فراينـد توليـد را نـشان ميدهـد            

داري باالتر از كارخانه شماره     بطور معني ) F٢ و   F١(هاي يك و دو     كارخانه
۳) Fاين در حاليست كه     . بودند) ٣Fتـري و  برداري كوتاه طول دوره بهره  ٣

ت چغنـدر در مركـز مـصر        عالوه بر اين كش   . فقط حدود يك ماه را داشت     
الل چغنـدرها   خـ ميزان دكـستران در     . نسبت به شمال مصر جديدتر است     

هاي گرم در كيلوگرم ماده خشك براي كارخانه        ميلي  ۷۴۷ ،   ۱۳۴۳ ،   ۸۷۸
، غلظت دكـستران    )Extraction(گيري  در حين عصاره  .  بودند ۳ و   ۲ و   ۱

 افزايش داشت   ۳ و   ۲ و   ۱هاي  براي كارخانه % ۱۷و  %  ۱۹،  % ۴به ترتيب   
)F٣  ،F٢ ،F١.( 

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

 

 
 

 F٣  و  F٢ بهتـر از  F١اين بدان معني است كه كنتـرل ميكروبيولـوژي در   
 ميزان دكستران را در شربت      CO٢تصفيه شربت با شيرآهك و      .بوده است 

ايـن انتقـال دكـستران      .  كـاهش داد   F٣ و   F٢ ،   F١براي  % ۶۰ و   ۵۰ ،   ۴۰
همانطوريكـه در بـاال     . ميدهـد ون نـشان    يغيرمحلول را در مرحله فيلتراس    

ذكــر گرديــد دكــستران محلــول ممكــن اســت منجــر بــه مــشكالتي در 
 .اواپراسيون و كريستاليزاسيون و در نهايت ضايعات قندي بشود

  اثر دكستران روي رشد كريستال ساكاروز-۳-۲

 ۲-۲در آزمايش حرارتي كريستاليزاسيون آزمايشگاهي آنطوريكـه در بنـد           
دكستران بر رشد كريستال سـاكاروز موردبررسـي قـرار    شرح داده شد، اثر     

را ) WDS,ML( ميزان مواد  خشك در شـربت مـادر      ۴گرفت، شكل شماره    
محلـول سـاكاروز خـالص و بعـد از      )υ=۶٠oc(در خالل كريـستاليزاسيون     

  T۵٠٠  ، T۴٠گرم در كيلوگرم ماده خشك دكستران  ميلي۱۵۰۰افزودن 
 در مقايـسه    ۰۵/۱ي به فوق اشباعي     مدت دستياب .  نشان ميدهد  T٢٠٠٠و  

افـزايش  % ۲۰ بـا    T٢٠٠٠با محلول ساكاروز خالص و افزودن دكـستران         
بـا جـرم    ) T۴٠ و   T۵٠٠(بعد از افزودن فراكسيون دكـستران       . همراه بود 

 نـرخ   ۵شـكل شـماره     . مولكولي كمتر در همان شرايط اثر كمي پيدا شـد         
 نشان  ۴ر شكل شماره    روزمحاسبه شده از ارقامي كه د     کارشد كريستال سا  

 ، T۵٠٠ ، T۴٠افـزودن دكـستران     ازعدب. داده شده است را نشان ميدهد     
Tبـا  % ۳۳و  % ۱۵،  % ۱۴ نرخ رشد كريستال سـاكاروز بـه ترتيـب           ٢٠٠٠

ايـن ممكـن    .  كـاهش داشـت    ۱۳/۱ضريب فوق اشباعي معمولي صنعتي      
 یت بـاالي جـذب دكـستران رو       راست در اثر جرم مولكـولي بـاال و قـد          

 .ال ساكاروز باشدكريست
 

 
 
 

 
 

 باالترين تـاثير را بـر روي نـرخ رشـد كريـستال              T٢٠٠٠چون دكستران   
ساکاروز نشان ميدهد در آزمايشهای گذشته در رابطه با اثر دکـستران بـر              

٢٨



 

 ـ سال سی و يکم ـ وابسته۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷نايع قند ايران شماره 

ميـزان مـاده خـشك ليكـور        . استفاده شده است  نرخ رشد کريستال از آن      
ــادر در حــضور  ــي۵۰۰۰ و ۱۵۰۰م ــوگرم  ميل ــاده خــشك گــرم در كيل م

 و  ۱۵۰۰بعد از افـزودن     .  ميتوان ديد  ۶ را در شكل شماره      ۲۰۰۰دكستران  
گرم در كيلوگرم ماده خشك دكستران مدت دستيابي به فوق           ميلي ۵۰۰۰

 .افزايش يافت%  ۶۸و % ۲۰ به ترتيب ۰۵/۱اشباعي 
 

 

  به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايرانمجله ص
٢٩

 
 

 
 

كـاهش داشـت    % ۵۱و  % ۳۳ نرخ رشد كريـستاليزاسيون      c o۶۰در دماي   
  و c o۶۰ي كنترل نرخ رشد كريـستال سـاكاروز در دمـاي             برا) ۷شكل(

 گرم در متر مربع در دقيقه بعـد    ۳/۱ و   ۸/۱ ،   ۷/۲ برابر   ۱۳/۱فوق اشباعي   
م مـاده خـشك دكـستران       رگرم در كيلـوگ    ميلي ۵۰۰۰ و   ۱۵۰۰از افزودن   

براي مطالعه تاثير دما بر نرخ رشد كريستال از فراكسيون جرم           .  بود ۲۰۰۰
 . استفاده گرديد۲۰۰۰ن باالي دكسترا
 و  oc۷۰ و   ۶۰ ميزان ماده خشك ليكور مادر را در دماهاي          ۸شكل شماره   

 در كيلـوگرم مـاده      گرم ميلي ۵۰۰۰خالص بعد از افزودن     محلول ساكاروز   
 نتايج نشان از آن دارد كه .  نشان ميدهدT٢٠٠٠خشك دكستران،

 
 
 

 
 
 

 
 

ستگي به دمـاي مربوطـه      بزرگترين اختالف در نرخ كاهش ماده خشك ب       
ــستاليزاسيون . دارد ــستاليزاسيونoc۶۰در دمــاي كري  بعــد از   مــدت كري

در مقايـسه بـا آزمـايش    ) mg/kg DS / ۵٠٠٠(مخلوط كردن دكستران 
 رشـد   oc۷۰در دماي   . يابدافزايش مي % ۳۳حدود  ) بدون دكستران (مرجع  

- ميلـي  ۵۰۰۰ و   ۱۵۰۰اثر افزودن   . كاهش يافت % ۸زمان كريستاليزان تا    
گرم در كيلوگرم ماده خشك دكستران بر نرخ رشد كريستال در دماهـاي             

 ۱۵۰۰افـزودن   .  نـشان داده شـده اسـت       ۱۰ و   ۹ در شكلهاي    oc۷۰ و   ۶۰



 

 نرخ رشـد کريـستال را   ۲۰۰۰ خشك دكستران مادهگرم در كيلوگرم  ميلي
. كاهش ميدهد % ۱۶ و،   oc۷۰و در دماي    % oc۶۰   ، ۳۳ترتيب در دماي     به

گرم در كيلـوگرم مـاده       ميلي ۵۰۰۰ افزودن   ۱۳/۱فوق اشباعي   در ضريب   
 oc۷۰ و oc۶۰ نرخ رشد كريـستال را در دماهـاي        ۲۰۰۰حشك دكستران   

 ).۱۰و ۹شكل (كاهش ميدهد % ۲۴و % ۵۱به ترتيب 

ــيح ك-۳-۳ ــول  ي توض ــضور مولك ــستاليزاسيون در ح ــك كري نتي
 دكستران

بـر نـرخ رشـد    ش قبل ميتوان  ديـد كـه دكـستران تـاثير شـديدي         خاز ب 
در . كريستال به ويژه با توجه فراكسيون مولكـولي بـاالي دكـستران دارد            

ر دكستران بر كريستاليزاسيون شكر مورد بحث قرار        ياين بخش دالئل تاث   
 مـدل  ۱۱ شـكل . هاي بيشتري ارائه شده اسـت  گيريگرفته و نتايج اندازه   

 نـشان    را وتـت وال  وف   هـ  كريستاليزاسيون ساكاروز گرفته شـده از اكـل       
در اطراف سطح كريستال اليه مرزي وجود دارد كه از سه قسمت            . ميدهد

و توده محلـول    ) d٢(اليه انتشار اصلي    ) d١(اليه واكنش   . شودتشكيل مي 
)d(حركت مولكول سـاكاروز از طريـق اليـه انتـشار            ). ٣dبـستگي بـه    ) ٢
. وي نيـز اثـر مهمـي بـر نـرخ كريـستاليزاسيون دارد             نرگرا. وي دارد نرراگ

 باعث كاهش سرعت حركت مولكول سـاكاروز بـه طـرف            تروي باال نرگرا
بنابراين در محلولهـاي    . سطح كريستال و از طرف سطح كريستال ميشود       

ن در  امولكـول دكـستر   ) شربت چغندر قند و يـا نيـشكر         (ساكاروز صنعتي   
وي نـر ذرات جامد موجود در سطح ليكور مادر جذب شده و در نتيجـه گرا             

 عالوه بر آن مانع حركت مولكـول سـاكاروز بـه طـرف              يابد و افزايش مي 
بنابراين جرم مولكولي باال و جذب دكستران بـه         . شودسطح كريستال مي  

 . نرخ رشد و كيفيت كريستال ساكاروز اثر منفي دارد

 
 

 
 

 mPa.s ۳۵/۱۴ برابـر    oc۵۰وي ديناميكي شربت ساكاروز در دمـاي        نرگرا 
شك خگرم در كيلوگرم ماده      ميلي ۱۵۰۰از طرف ديگر بعد از افزودن       . بود

وي دينـاميكي بـه ترتيـب    نـر ، گرا T٢٠٠٠  ، T۵٠٠ ، T۴٠دكـستران  
عالوه بر آن افـزايش  . ه بودنيپواز در ثا     ميلي۳۹/۱۵ و ۲۶/۱۵ ،   ۶۳/۱۴

در . كــاهش داد% ۵۰وي را حــدود نــرگراoc۷۰ بــه ۵۰دمــاي محلــول از 
 بـاالتر   T۴٠ در مقايسه بـا  T٢٠٠٠و T۵٠٠اثر دكستران   دماهاي پائين،

 رابطه بين   ۱۳شكل شماره   .  كمتر ميشود  بود اين اختالف در دماهاي باال     
. وي محلول را در دماهاي مختلف نشان ميدهـد        نرافزودن دكستران و گرا   

 و  ۲۵۰۰ ،   ۱۵۰۰ ،   ۵۰۰وي محلول بعـد از افـزودن        نر گرا oc۵۰در دماي   
  بـه ترتيـب    T٢٠٠٠گرم در كيلوگرم ماده خشك دكستران  ميلي۵۰۰۰

 ۵۰افزايش دما از    . يابد  مي افزايش% ۷۳/۲۴و  % ۷۰/۱۱،  % ۴۵/۶،  % ۹/۲
 .كاهش ميدهد %۵۰وي محلول را درهمه شرايط حدود نر گراoc۷۰به 

 
 دكستران بـه صـورت ريخـت شناسـي و نقـشه سـطحي               -۳-۵

ساكاروز اثر دارد و باعث دراز شدن كريستال در جهـت            كريستال
 ) ۱۴شكل ( ميشود cمحور 

 وينر تاثير فراكسيون مولكولي دكستران بر گرا-۳-۴

 و  T۵٠٠ ،  T۴٠ اثر فراكسيون جرم مولكولي دكستران ۱۲شكل شماره 
T۶۰(وي دينــاميكي محلــول ســاكاروزنــر بــر گرا ٢٠٠٠ = %WDS ( در

 . را نشان ميدهدoc۷۰ و ۵۰دماهاي بين 
.  قـرار ميدهـد    دكستران نرخ رشد انواع مختلف كريـستال را تحـت تـاثير           

 عالوه بر آن قدرت باالي جذب دكستران سبب ذخيره مواد ناخالص بر 
 

  به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايرانمجله ص ـ سال سی و يکم ـ وابسته۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷نايع قند ايران شماره 
٣٠



 

 ـ سال سی و يکم ـ وابسته۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷نايع قند ايران شماره 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايرانمجله ص
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و باعـث   ) ۱۴شـكل   (سطح كريستال و داخـل سـطح كريـستال ميـشود            

فراكـسيون دكـستران بـا جـرم مولكـولي          . گـردد كاهش كيفيت شكر مي   
 ل شـك  برهاي بـاجرم مولكـولي بـاال      نسبت به فراكسيون  ) T۴٠(كوچكتر  

آنهـا بـا وجـود اسـتفاده از همـزن در خـالل              . داردیكريستال اثر كمتـر     
اين نتايج ). ۱۵شكل (كريستاليزاسيون باعث دراز شدن كريستالها ميشوند    

او گـزارش داده اسـت كـه        . ل تـون توافـق خـوبي دارد       گـ نبا اظهارات زي  
 دارنـدو   c مسؤو ليت دراز شـدن کريـستالها در جهـت محـور            هادكستران

 .ترانهای با جرم مولکولی کـوچکتر بـويژه درگيـر ايـن اثـر ميباشـند               دکس
ي ميكروسكوپي اشكال مختلـف كريـستال سـاكاروز بـا اسـكن            اآزمايشه

هـاي   اثر مولكول  ۱۶شكل  . دانجام ش ) SEM(ميكروسكوپي الكترونيكي   
و جـذب    را بـر شـكل كريـستال سـاكاروز        ) T۴٠(دكستران با جـرم كـم       

متـر   ميكروميلي ۲۰۰ها از پودر كريستال با      كريستال. سطحي نشان ميدهد  
شكل گرفتند و بنابراين به جاي كريـستالهاي سـوزني كريـستالهاي دراز             

گيـرد و در    نطفه كريستال در كريستاليزاتور شـكل مـي       . شده ايجاد شدند  
كريـستالهاي سـوزني كوچـك توليـد        ) ۱۶باالي شكل   (حضور دكستران   

نتيجـه آن   .  شستشو از بين ميروند    فوژ و حين  يرتشوند به آساني در سان    مي
 اثـر  ۱۷الس ميـشود و شـكل شـماره       مـ منجر به افزايش درجه خلـوص       

را بر شكل كريـستال  ) T٢٠٠٠(فراكسيون دكستران با حرم مولكولي باال   
هـا ميتـوان ديـد كـه        در نتايج آزمـايش   . و جذب سطحي آن نشان ميدهد     

الهاي بهم چـسبيده  فراكسيون دكستران با جرم مولكولي باال تعداد كريست  
)Conglomertes (    ــه ــد ك ــر چن ــد، ه ــزايش ميده ــرا اف ــي آن اليز كيف

اسـكن  . كريستالهاي بهم چسبيده در اين كـار مـورد هـدف نبـوده اسـت             
كريـستال  (ميكروسكوبي الكترونيكي كريستال شـكر ذرات ميكرومتـري         

شدت بـه سـطح كريـستال        جذب شده در سطح كريستال را كه به       ) شكر
باعث پستي و بلندي در سـطح كريـستالي ميـشوند، نـشان             اند و   چسبيده
بنابراين مواد غير قندي و ذرات رنگين ميتواننـد بـا دكـستران در              . ميدهد

 .خالل كريستاليزاسيون صنعتي به سطح كريستال ساكاروز بچسبند
 اثر دماي كريستاليزاسيون بر توپـوگرافي سـطحي را در حـضور            ۱۸كل  ش

اين در توپوگرافي كريستال بنظر ميرسد كـه        بنابر  . دكستران نشان ميدهد  
 نـرخ رشـد    بـر  اثر دكستران كمتر است و اگـر دمـا بـاالتر باشـد ميتوانـد              

اين اثر ميتواند با افـزايش اجـزاي رنگـين و كـدري             . ثر باشد ؤكريستال م 
). پخـت نهـائي   (شكر توليد شده در دماي پائين همبستگي داشـته باشـد            

 . سطح كريستال كمك كند     بر  ذرات حضور دكستران ميتواند به جذب اين     



 

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶ بهمن اسفند ـ ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 

ملكولهـاي بـزرك مـثالً      (روژه گزارش داد كه مواد آلـي مـاكرومولكولي          
 .كنندشوند عمل ميبعنوان حامل ذراتي كه سبب كدري مي) دكستران

 بندي جمع-۴

)  T٢٠٠٠  وT۵٠٠ ، T۴٠(هـاي مختلـف دكـستران    مقايسه فراكـسيون 
تاثير را بر نرخ رشد كريـستال    باالترين  T٢٠٠٠نشان داد كه دكستران 

وي شـربت و    نـر د كه علت اين كار باالرفتن گرا      سبنظر مير . ساكاروز دارد 
 سـوي سـطح     ازها بـه طـرف سـطح كريـستال و         كاهش حركت مولكول  

 شناختي نشان مطالعات ريخت. باشدكريستال ساكاروز به اليه انتشار مي
 دراز شـدن    ميدهند كه حضور دكستران در شكر شـربت مـادر منجـر بـه             

هـاي دكـستران بـا جـرم        فراكـسيون . شـود شكل كريستال ساكاروز مـي    
اســكن ميكروســكوپي . مولكــولي كــوچكتر در ايــن امــر دخالــت دارنــد 

رونيكي، سـطوح پـست و بلنـد و جـذب ذرات ريـز ميكـرو در سـطح          تالك
كسيون دكستران با جرم مولكولي بـاال       اكريستال را كه در اصل در اثر فر       

آزمايشهاي محلولهاي ساكاروز خالص در اثـر       .نشان ميدهد آيند  بوجود مي 
فراكسيون دكستران با حرم مولكولي باال كريستالهايي با سـطوح           افزودن

. كننـد توليـد مـي   ) درگيـر شـدن كريـستالهاي ميكـرو سـاكاروز         (ناهموار  
درخواســت دماهــاي پــائين بــراي كريــستاليزاسيون مــشكالت ناشــي از 

طـف بـه آخـرين مرحلـه كريـستاليزاسيون          ع. دكستران را افزايش ميدهد   
يابنـد و   هـا افـزايش مـي     هـا و ناخالـصي    ميـزان دكـستران   ) پخت نهائي (

 .آورندبار ميمشكالت قابل توجهي را در اين مرحله از توليد به
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
) LENZING(تکميل کردن توسعه کارخانه زايلوز در لنزينگ

 کوستوسط داني
 مهندس موقری پور:  مترجم۹۳۱ ص ۱۲/۲۰۰۷سوکر ايندوستری: نقل از

 
کو توسعه بزرگترين کارخانه زايلوز در دنيا را کامل سشرکت دانمارکی داني

 Danisco Sweetners GmbH  اين کارخانه که به شرکت. کرده است
در شهر لنزينگ اتريش واقع شده و آخرين سرمايه گذاری ,تعلق دارد
 توليد زايلوز و ايمن سازی که به منظور افزايش کو استسشرکت داني

 .کارخانه انجام گرفته است
 طرح توسعه کارخانه ,توليد زايليتول است) ماده اوليه(زايلوز ماده خام 

.  آغاز گرديده است۲۰۰۶ ميليون يورو در سال ۲۳مربوطه با هزينه 
فرآيند ساخت زايلوزمبتنی بر فن آوری استفاده از ماده اوليه چوب سخت 

است که حق امتياز واختراع آن بنام شرکت ) Hardwood(و محکم 
.  هزينه توليد اين روش کامالً رقابتی استوکو به ثبت رسيده است سداني

 که رهبری فن Lenzing AG  بازدهی کارخانه نيز با همکاری شرکت
 .آوری صنايغ فيبر و سلولز را در دنيا بعهده داردافزايش يافته است

توليد زايلوز را توسط شرکت , ريشتدر ا توسعه اين کارخانه و تکميل
کو بطور قابل مالحظه ای افزايش داده که اين شرکت بعنوان سيندا

 . زايليتول مقام خود را همچنان حفظ کرده است وسازنده برتر زايلوز
 C۵H١٠O۵:CH٢OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO زايلوز)۱(

 C۵H١٢O۵:CH٢OH-CHOH-CHOH-CHOH-CH٢OHزايليتول)۲(

 مترجم
 

 
  بيليون گالن در سال۷توليد اتانول در آمريکا بيشتر از 

 مهندس موقری پور: مترجم  ۹۳۴ ص۱۲/۲۰۰۷سوکر ايندوستری :نقل از
 

افزايش يافته و % ۳۰ به ميزان ۲۰۰۷ظرفيت اتانول در آمريکا از ژانويه تا اکتبر 
 . ميليارد ليتر بالغ شده است۵/۲۶معادل , )GPY( بيليون گالن در سال ۷به 

عرضه بر , با رشد بی سابقه ساخت کارخانجات اتانول, بنا به گفته تحليل گران
توليد کنندگان اظهار کرده اند که , ۲۰۰۷در اکتبر . تقاضا فزونی خواهد يافت

از ) biorefinery(برنامه ساخت و توسعه چند واحد پااليش سوخت گياهی 
 در سال و  ميليون گالن۱۱۰به ظرفيت  verasuns’s Reynoldsجمله 

Glacial Lakes Energy’s Plant و Indiana  plant  واقع در 
Meckling داکوتای جنوبی وChippewa valley Ethanol Co’s واقع در 

Benson ميليون گالن در سال به تعويق افتاده است۴۰ می نسوتا به ظرفيت  .
 Renewable Fuels(بنا به اظهار گروه صنعتی اتحاديه سوختهای تجديد پذير 

Association (واحد کارخانه الکل کشی در حال ۱۳۱, در اياالت متحده آمريکا 
.  واحد در حال توسعه وجود دارد۱۰ واحد در دست ساخت و ۷۲, بهره برداری

 يا دير ۲۰۰۸اگر تمام واحدهای جديد در حال ساخت و در حال توسعه در سال 
 ۵/۱۳الکل در آمريکا به نزديک ظرفيت توليد , تر از آن در خط توليد قرار گيرند

 .بيليون گالن در سال ميرسد
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  هاي مصنوعي مضرند شيرين كننده  
 معاونت بهره برداري صنعت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

  مدير توليد كشت و صنعت دهخدا      سيدغالمرضا صادقي :  تهيه كننده               آسپارتام شيرين كننده مصنوعي: موضوع 
  

زار  دربـا (sugar free)بـر چـسب بـدون قنـد      محصوالت غذايي كه بـا 
فروخته ميشود به جاي شكر از شيرين كنندههاي مصنوعي نظيرآسپارتام          

كننـده غيـر كربوهيـدراتي      آسپارتام در واقع يـك شـيرين        .استفاده ميشود 
 ۲۹۴ و جرم مولكـولي      C14H18N2O5رمول مولكولي   مصنوعي است با ف   
ــاك آن ــام آيوپـ  (aspartyl-phenylalanine-1-methylester) ونـ

قسمت متيـل اسـتر نـام       .درجه سانتي گراداست  ۲۴۷  تا ۲۴۶نقطه ذوب آن  
آن بدين معناست كه اين ماده از خويشاوندان شيميايي نزديك دي پپتيـد       

هر دي پپتيد تركيبـي از دو اسـيد آمينـه           .فنيل آالنين است  ،ل،آسپارتيل،ل
وقتـي پروتيينهـا هـضم     است كه بلوكهاي ساختماني پروتيينهـا ميباشـند  

اين استر متيلي دي   .سازنده اش شكسته ميشود    ميشوند به اسيدهاي آمينه   
ي بود كه شركت سرل طبي فراينـد تهيـه آنـرا            كور از مواد واسط   ذپپتيد م 

 .بدست آورده بودند
 

  
  
                              

 
 بر حسب تصادف مقداري از اسـتر دي پپتيـد           )شالتر(يكي از شيمي دانان   

طعـم شـيرين آسـپارتام را       .واسطه را چشيد و متوجه طعم شـيرينش شـد         
از روي ويژگيهاي اسيدهاي آمينـه تـشكيل دهنـده اش شـناخت             نميشد  

چون يكي از آنها بيمزه وديگري طعم تلخي دارد شيريني زيادي كـه بـر               
جيمـز شـالتر    .اثر تركيب اين دو و تبديل به استر ايجاد شد نامنتظره بـود            

  :دشرح ميدهشيميدان وكاشف آن چگونگي كشف را بدين صورت 
مـشغول تبلـور مجـدد مقـداري        ۱۹۶۵در يكي از روزهاي دسامبر سـال          

آسپارتيل فنيل االنين متيل استربودم و آنرا با متـانول در ظرفـي حـرارت               

ميدادم كه ناگهان مقداري از مخلوط به بيرون ازظرف ريخت ودر نتيجـه             
كمي بعـد بـراي برداشـتن كاغـذ از          . انگشتانم نشست ر  بن  كمي از گرد آ   

يز  انگشت خودرا با زبان تر كردم ومتوجه طعـم شـيريني غليظـي               روي م 
اول گمان كردم شايد هنوز مقـداري شـكر از صـبحانه روي دسـتم               شدم  

مانده ولي متوجه شدم كه دستهايم را قبل از آزمايش شـسته ام بنـابراين               
غلـيظ شـده باشـد     نتيجه گرفتم كه گرد روي دستم بايد باعث آن شيرني  

آسـپارتام  . رين اسـت    يم ودريافتم كه همان ماده اي ش      كمي از آنرا چشيد   
 كه بدون تغيير از بدن دفـع ميـشوند بـه            ارين وسيكالماتها خبر خالف سا  

اسيدهاي آمينه طبيعي سازنده اش تجزيه ميشود و چـون شـالتر ايـن را               
  .نرا چشيدآت داشت كه اميدانست آنقدر جر

 ۱۸۰ر حالت خالص     رنگ سفيد ميباشد و قدرت شيريني آن د        هاين پودر ب  
امـروزه  .)كيلو كالري در گرم۴( و كالري كمي دارد برابر شكر معمولي است   

ــيش از   ــپارتام در بـ ــواع   ۶آسـ ــامل انـ ــذايي شـ ــصول غـ ــزار محـ هـ
آدامس و برخي ويتامين ها كه به عنوان كم كـالري           ،ماست،دسر،نوشيدني

ميليون مصرف  ۱۸۰ـ۲۰۰خته ميشوند استفاده ميشود و حدود     يا رژيمي فرو  
چـون  .كنـدرل اسـت   ،نـام تجـاري آن نـو تراسـوييت          .ده در دنيا دارد     كنن

دردماي باال به آمينواسيدهاي سازنده تجزيه ميشود براي پخـت مناسـب            
نيست و همچنين عمر كوتاهش پس از تركيب ميباشد كه در اثر تركيـب              

از ايـن   .با آب پس از سه ماه تجزيه ميشود و شيرينيش را از دست ميدهد             
ه هاي رژيمي كه با اين قند تهيه ميگردنـد داراي تـاريخ             روست كه نوشاب  

  .مصرف كوتاهي ميباشند
استفاده از اين شيرين كننده به داليل خطرات احتمالي كـه بـراي انـسان         
دارد مورد بحث هاي زيادي قرار گرفته است در ابتدا سازمان غذا وداروي             

سـرطان در  استفاده از آسپارتام را بـه دليـل احتمـال ايجـاد     FDA آمريكا
 با توجه به تحقيقات انجام شده در ژاپن         ۱۹۸۱اما از سال    .موشها نپذيرفت 

ــراي اســتفاده در نوشــيدنيها پذيرفتــه شــد و در ســال    ۱۹۹۶آســپارتام ب
اگـر چـه آخـرين      . محدوديتهاي استفاده از آن در مواد غذايي برداشته شد        

 نشان داده است كه آسپارتام بـا        فرانسوي و ايتاليايي  تحقيقات دانشمندان   
 افـزايش بـروز     ۱۹۹۷در سـال    . بروز سرطان در انسان رابطـه يـي نـدارد         

مسموميت در مصرف كننده هاي آسپارتام گزارش شد كه باعث تحقيقات           
تومور مغزي و آسـيب     ،بيشتري در مورد ارتباط بين آسپارتام و بروز سردرد        

نشان ميدهد كـه آسـپارتام      تحقيقات اخير   .  مغزي و لنفاوي آغاز شد     هاي
فنيـل  ، شكسته ميـشود وتبـديل بـه آسـپارتيك اسـيد             دراثر بلعيده شدن    

 متانول و سپس فرمالدييد ميشود كه مقدار كمي خوردن آسـپارتام            ،االنين
منجر به تجمع مقدار زيادي فرمالدييد در كبد و كليه و مغزو برخي بافتهـا            

نـي و دسـتگاه عـصبي    ستم ايمميشود و در دراز مدت باعث تخريـب سيـ        
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با اين حال آسپارتام داراي عوارض بسيار زيادي است كه مصرف            .ميگردد
آنرا محدود مينمايد از جمله حمالت پانيك كه يك عارضه شايع ناشي از             

از دست دادن حافظـه     ،ميگرن شديد ،گيجي،تشنج، ميباشد مادهمصرف اين   
فـشار  ، بيبيخـوا ،خـستگي مزمن ، واختالل كالم به صورت بريده بريـده  

نـازك  ،كهيرو سـاير واكنـشهاي آلرژيك     ،خون و تهوع و اسهال و استفراغ      
با توجه به خطرات احتمالي كـه    . درد مفاصل ميباشد  ،ريزش مو ،شدن موها 

     از آسپارتام براي سالمتي انـسان دارد در اكتبـر           تجمع فرمالدييد آزاد شده   
آسپارتام اعضاي مجلس عوام انگليس از دولت خواستند كه مصرف          ۲۰۰۵

را در اين كشور ممنوع كند اما به دليل سوددهي ناشي از تجـارت آن ودر                

نظر گرفتن مصالح اقتصادي ممنوعيت توليد و فروش اين شيرين كننـده            
  .هنوز از سوي دولتها پذيرفته نشده است

  :منابع 
۱-   -uk Food standards Agency 2006 Aspartame-

Labelling 
۲-Fountain Beverages in the US  
٣-merk index,11th edition  
  

  
  

  
  
  

  ۱۳۸۶فهرست مقاالت مجله صنايع قند ايران در سال 

  ۱۳۸۶ـ فروردين ارديبهشت ۱۸۲مجله صنايع قند ايران شماره 

  عنوان مقاله
  منبع  مترجم

شماره 
  صفحه

  ۲  ۶/۲۰۰۶سوکرروبن  دکتر رضا شيخ االسالمی  نگهداری طويل المدت چغندرقندـ نتايج وتجربيات

ــات ــزات و تجربي ــه روش  ) صــنعتی(تجهي ــه پخــت ب ــای پاي ــد ماگم در تولي
  سرمايشی) تبلور(کريستاليزاسيون

  ۵  ۱۱/۲۰۰۵سوکرايندوستری  مهندس محمدباقرپورسيد

چگونگی ارزشيابی اجرايی زيـست     , استاندارد کردن کارخانه های قند چغندری     
  مطلوبمحيطی يک کارخانه قند در مقايسه با ساير واحدهای 

  دکتر ايرج عليمرادی
اينترنشنال 

  ۱۲۹۴/۲۰۰۶شوگرژورنال
۱۳  

  ۱۹  ۹/۲۰۰۶سوکرايندوستری  مهندس محمدباقرپورسيد  اقتصادی توليد اتانول سوختی) کارآيی(کارآمدی

 زيمنس که برای صنعت قند آماده سازی شـده و           SST-300توربين بخارتيپ   
  اختصاص يافته ودر بازار برزيل در دسترس است

  دس محمدباقرپورسيدمهن
اينترنشنال 

  ۱۲۹۳/۲۰۰۶شوگرژورنال
۲۸  

  ۳۱  ۱۰/۲۰۰۶سوکرايندوستری  دکتر رضا شيخ االسالمی  تمهيداتی برای کاهش کف مالس از طريق اثر گذاری بر پارامترهای سطحی
  ۱۳۸۶ـ خرداد تير ۱۸۳مجله صنايع قند ايران شماره 

  عنوان مقاله
  منبع  مترجم

شماره 
  صفحه

  سيدگی های ريشه چغندر قندمديريت پو
  مهندس محمدناصرارجمند

سايت 
  www.uidaho.eduاينترنتی

۲  

  ازکريستال شکر تا يک محصول تخصصی
  مهندس محمدباقرپورسيد

اينترنشنال 
  ۱۲۹۳/۲۰۰۶شوگرژورنال

۷  

ارتباط بـا رنـگ     : تعيين ثابت اسيديته ساکاروز و محصوالت کريستالی مربوطه       
  محلول)کولوريمتری(سنجی 

  هندس محمدباقرپورسيدم
اينترنشنال 

  ۱۲۹۳/۲۰۰۶شوگرژورنال
۱۸  

   سال۲۰بيش از ) عملکرد(ـ با تجربه )مداوم(آپارات پخت پيوسته 
  مهندس محمدباقرپورسيد

اينترنشنال 
  ۱۲۹۶/۲۰۰۶شوگرژورنال

۲۳  

تجربيات با اواپراسيون ريزشی صفحه ای در کارخانه قند کالئن شـرکت قنـد              
  شمال آلمان

  ۳۰  ۴/۲۰۰۷سوکرايندوستری   الهیدکتر محمد

 



 

 ۱۳۸۶ـ مرداد  شهريور۱۸۴مجله صنايع قند ايران شماره 
 عنوان مقاله

 منبع مترجم
شماره 
 صفحه

 Sugar Beet Research دکتر ايرج عليمرادی رابطه بين اندازه ريشه و ميزان تنفس چغندر قند بعد از برداشت
Oct/Dec٢٠٠۶ ۲ 

۲۰۰۶بازار شکر در سال    F.O.LICHT ۱۰ 
 ۱۱ ۴/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی  در هلند۲۰۰۶ل گزارش بهره برداری سا

گزارش بهره برداری چغندر کارخانه های شکر قند شمال آلمان در سال 
۲۰۰۶ 

 ۱۵ ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر محمد الهی

 F.O.LICHT world sugar دکتر علی اردها لی از مازاد به کمبود و برگشت يک طرح عرضه و تقاضا برای اتانول
year book/٢٠٠٧ 

۲۲ 

بوسيله نقاله ) ماليم(قند با فشارهای پايين ) عصاره گيری(استخراج
 های پرسی ـ  پيچشی

 مهندس محمدباقرپورسيد
اينترنشنال 

 ۱۲۹۴/۲۰۰۶شوگرژورنال
۲۸ 

 ۱۳۸۶ـ مهر آبان۱۸۵مجله صنايع قند ايران شماره 
 عنوان مقاله

 منبع مترجم
شماره 
 صفحه

 F.O.LICHT world sugar مهندس محمدناصرارجمند لوژيک قارچ کش ها روی رشد چغندرقنداثرات فيزيو
year book/٢٠٠٧ 

۲ 

 ۷ ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی  در سويس۲۰۰۶گزارش بهره برداری 
 ۱۳ ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی پولسکای شکر جنوب۲۰۰۶گزارش بهره برداری 

بازيافت انرژی , واحدهای بزرگتر: خشک کردن تفاله چغندر با بخار
و کاهش معتنابه ) گلخانه ای (VOCبدون انتشار گازهای , بيشتر
CO٢

 مهندس محمدباقرپورسيد
اينترنشنال 

 ۱۲۹۴/۲۰۰۶شوگرژورنال
۱۵ 

فراخوان مقاله جهت برگزاری سی امين دوره سمينار ساالنه کارخانه 
 های قندوشکر ايران

  ۲۰ 

 ۲۱ ۲/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی کاهش مواد کمکی فرآيند پيشرفت در تحقيقات قند آگرانا در تولن
يا اينکه , آيا کندانسورهای مستقيم هنوز هنر تکنولوژی روز هستند

 زمان تجديد نظر فرا رسيده است؟ 
 مهندس اسداهللا موقری پور

اينترنشنال 
 ۱۳۰۱/۲۰۰۶شوگرژورنال

۲۶ 

 ۳۰ ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی  جمهوری چک۲۰۰۶گزارش بهره برداری 
 ۱۳۸۶ـ آذر دی۱۸۶مجله صنايع قند ايران شماره 

 عنوان مقاله
 منبع مترجم

شماره 
 صفحه

 روشهای اطالعاتی کشاورزی برای چغندر قند
 دکتر ايرج عليمرادی

اينترنشنال 
 ۱۳۰۱/۲۰۰۷شوگرژورنال

۲ 

نصب و راه اندازی کولر شکر تيپ جريان حجيم يا جريان توده ای 
)convection(در کارخانه قند بروگلت در بلژيک 

 ۶ ۴/۲۰۰۷سوکرايندوستری مهندس محمدباقرپورسيد

 ۹ ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر محمد حجت االسالمی فنالند و سوئد,  در کشورهای دانمارک۲۰۰۶بهره برداری سال 
 رد گرداننده های با ولتاژمتوسط در صنعت قندموارد کارب

 مهندس محمدباقرپورسيد
اينترنشنال 

 ۱۳۰۱/۲۰۰۷شوگرژورنال
۱۶ 

 ۲۳ ۶/۲۰۰۷سوکرايندوستری سميه حسينی صنعت شکر آفريقای جنوبی در گذر تاريخ
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 ۱۳۸۶ـ بهمن اسفند ۱۸۷مجله صنايع قند ايران شماره 
 عنوان مقاله

 منبع مترجم
شماره 
 صفحه

عات بعد از برداشت در سيلو و ارتباط آن با پوسيدگی ريشه ناشی ضاي
 از قارچ آفانو مايسز در چغندر

  Journal of Sugar Beet دکتر ايرج عليمرادی
Research۲۰۰۶Oct/Dec 

۲ 

 ۱۱ ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی  شاخه وسط۲۰۰۶VDZگزارش بهره برداری 
 ۲۰ ۶/۲۰۰۷سوکرايندوستری سميه حسينی )ادامه از شماره قبل( در گذر تاريخ صنعت شکر آفريقای جنوبی

 ۲۵ ۶/۲۰۰۷سوکرايندوستری دکتر رضا شيخ االسالمی اثر دکستران بر کريستاليزاسيون ساکاروز
معاونت بهره برداری صنعت  سيد غالمرضا صادقی شيرين کننده های مصنوعی مضرند

شرکت توسعه نيشکر و صنايع 
 جانبی

۳۳ 
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