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پيش گفتار

درباره ضرورت نگاه كل گرايانه
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مناظ��ره اي قديمي در ميان نخبگان وجود دارد كه س��ابقه
آن ب��ه دوران پ��س از رنس��انس بر مي گردد .موض��وع مناظره،
نقش و س��هم هر فن و رشته علمي در نوسازي و پيشرفت مادي
جامعه هاس��ت .ب��ه اين معني ك��ه دانش آموخت��گان علوم پايه
مثل فيزيك ،ش��يمي و زيست شناس��ي معتقدند اكتشافات علمي
آنها موجب تحول در س��اير رش��ته هاي علم و فن شده و از اين
طريق جامعه به س��وي پيشرفت س��وق داده شده است .به طور
مث��ال آنها از كش��ف خواص دهها عنص��ر ،چگونگي كاركرد مغز
و  ...س��خن گفت��ه و معتقدند علوم پايه س��نگ بناي ترقي بوده
و هس��ت .از طرف ديگر ،دانش آموختگان دانش مهندس��ي باور
دارند و ميگويند كه س��اخت و سازها ،تجهيزات و ماشين آالت
فني و تكنو لوژيك از دانش مهندس��ي سرچش��مه گرفته اس��ت
و انق�لاب صنعت��ي مديران اين دانش اس��ت .ب��ه همين ترتيب
رياضيدانان ،جامعه شناسان ،اقتصاد دانان و ساير نخبگان دانش
و فن نيز چنين ادعايي دارند .واقعيت اين اس��ت كه جزء نگري
و ن��گاه غير كل گرايان��ه به موضوع مناظره مي تواند هر كس را
با اين تهديد مواجه كند كه داوري غير دقيقي داش��ته و نس��بت
ه��اي غير علمي ب��ه مقوله دهد .دنياي امروز ام��ا افكار و عقايد
و ديدگاهه��اي ج��زء گرايانه را رد كرده و اهمي��ت قابل توجهي
ب��ه آن نمي ده��د و دي��دگاه كل گرايانه را تجويز م��ي كند .به
اين ترتيب ،هر پيش��رفت در هر بخ��ش از فعاليت هاي صنعتي،
فرهنگ��ي و اجتماعي نيازمند اس��تفاده از دانش رش��ته هاي گونا
گ��ون علم��ي و دانش هاي متفاوت اس��ت و بدون س��ازگاري و
همراه��ي علوم و فنون ب��ا يكديگر ،اتفاق��ي در جايي نمي افتد.
نادي��ده گرفتن اين اصل بديهي و اس��توار در هر س��طحي و در
ه��ر فعاليت��ي به معناي پذي��رش براي در جازدن اس��ت .با اين
مقدمه نس��بت ًا طوالني ميتوان وضعي��ت پديده صنعت قند ايران
در مرحله فعلي را زير ذره بين گذاش��ت و داليل فقدان كاميابي
آن را بررس��ي كرد .واقعيت اين است كه نگاه جزء گرايانه و غير
اصولي بخش��ي از دولت به مس��اله اقتصاد قند و ش��كر كه اين
محص��ول را فقط در قيمت ارزان آن جس��تجو مي كند و س��اير
جنب��ه ها و زاويه هاي ديگر را ناديده م��ي گيرد ،يكي از داليل
اصلي روزگار نا خوش صنعت اس��ت .اين يك داوري درس��ت و
منطبق بر واقعيت است ،اما به نظر مي رسد براي رسيدن به اين
واقعي��ت ناب و همه جانبه بايد دالي��ل و علت هاي ديگر را نيز
شناس��ايي كرد .به نظر مي رسد براي عبور از دره دهشتناكي كه
صنعت قند در آن افتاده اس��ت و رس��يدن به مرز سالمت ،ضمن

فش��ار كارشناس��ي و تبليغات��ي بر رويه و روش ن��ا كارآمد دولت
و ن��گاه تك بعدي بخش بازرگاني كابينه به مس��اله قندوش��كر،
ض��رورت نوعي خانه تكان��ي در روش و نظر مديري��ت بنگاهي
در صنعت قند اجتناب ناپذير ش��ده اس��ت .مديريت همه جانبه و
چند س��ويه و كل نگر در بنگاه ها نياز امروز و فوري اين صنعت
اس��ت .به اين معنا كه اس��تفاده از دانش و فن بازرگاني ،به كار
گرفتن فن ديپلماس��ي و مذاكره و چان��ه زني با نهادهاي تصميم
گير و سرنوش��ت س��از ،اس��تفاده ار فن اطالع رس��اني كارآمد و
ش��تابان ،تمرين براي تعامل درون گروه و حفظ انس��جام ديدگاه
ه��ا و روش ها در مقابله ب��ا نيروهاي بيرون از صنعت ،ورزيدگي
در دانش و فن بس��يار مهم پولي  ،بانك��ي و ارزي  ،ايجاد دفاتر
و مديري��ت ه��اي كارآمد ب��راي تعامل كاري با س��ازمان تامين
اجتماع��ي و  ...در كن��ار اس��تفاده از علوم پاي��ه در تحقيقات بذر
چغندر ،مقاوم س��ازي چغندر ،افزايش كيفيت اين محصول براي
افزايش ضريب اس��تحصال مي تواند راه برون رفت از شرايط
فعليباش��د.
در كن��ار اين متغيرها و همزمان و همراه با آنها نوس��ازي
فن��ي و تكنولوژي��ك كارخان��ه ها در بخش ه��اي گوناگون و
مراحل متفاوت توليد صنعتي و كش��ت و زراعت چغندر و نيش��كر
نيز ضرورتي اجتناب نا پذير اس��ت.
يادمان باش��د در روزهاي س��ختي و دشواري ،مديران و
بن��گاه هايي س��ر پا م��ي مانند و از دره تهديد ب��اال مي آيند
كه كل گرا ،واقع بين و پر تحرك باش��ند .متمركز ش��دن روي
علت اصلي مشكالت امروز صنعت قند يك اقدام ضروري است،
ام��ا ناديده گرفت��ن بقي��ه متغير ها نيز اش��تباه نا بخش��ودني
خواه��دب��ود.
تحريري�همجل�هصناي�عقن�داي�ران

استفاده از خاک چغندر در طول کشت و تأثیر آن بر
وضعیت کیفی و کمی محصول و جذب ازت ازاین
خاک توسط چغندر و گندم
مترجم  :مهندس ابطحی
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در کارخان��ه قن��د  EUSKIRCHENآلم��ان تحقیقاتی انجام
گرفته که طی آن خاک چغندر های بر داش��ت ش��ده ازمزارع با دو
روش حرارت دادن و فش��ار مکانیکی برای کشت های بعدی قابل
اس��تفاده شدند .ابتدا بدون تغییر ش��رايط دوره رشد از این خاک به
ضخامت (ارتفاع) دو ،چهار و هشت سانتیمتری استفاده کردند.
در ای��ن آزمایش تأثیر خاک چغندر ب��ر میزان کیفیت محصول
و جذب ازت حاصله از این خاکها توس��ط چغندر و اثرات بعدی آن
مورد تحقیق قرار گرفت.
ازت موجود در خاک چغندر توس��ط گیاه بخوبی مورد اس��تفاده
ق��رار گرفت و تأثیرات مثب��ت ازت در راندم��ان در هکتار و کیفت
محصول ،حتی پس ازگذشت چهار سال ،مشاهده گردید.
میزان ازت معدنی در زمین پس از استفاده از این خاکها افزایش
یافته بود.
تا اینجا چنین نتیجه گیری ش��د که در صورت کش��ت متوالي
در این زمین ها در الیه های زیرین ،ازت بس��یار کم اس��ت و فقط
در قسمت فوقانی زمین میتوان ترکیبات معدنی ازت را ذخیره کرد.
ضمن ًا اختالفی بین خاکهای حرارت داده شده و خاکهای پرس شده
بدون حرارت دادن ،دیده نشد.
تحوی��ل ازت توس��ط خاک چغندردر مزارعی ک��ه به آنها کود
داده نش��ده بود س��الیانه تا  190کیلوگرم در هکتار اضافه بر آن 25
کیلوگرم و  50کیلو گرم ازت در هکتار بدس��ت آمد و تا چهارس��ال
پس از اس��تفاده از این خاکها مقدار ازت بیش��تر از سال اول موجود
بود که در برنامه کود دهی می بایستی لحاظ میگردید.
نتیجه اینکه اس��تفاده از این خاکها بشرط دقت در حفظ محیط
زیس��ت و بش��رط اس��تفاده از زمین در تمام طول سال برای کشت
چغندر و غالت ،امکان پذیر اس��ت و باعث باال رفتن بازدهی زمین
میشود.
1ـ مقدمه
در هنگام برداش��ت چغندر مقدار قاب��ل توجهی خاک به چغندر
چسبیده است که عمدت ًا در اطراف ریشه متمرکز می باشد این مقدار
خاک بس��تگی به مرطوب بودن و یا خش��ک بودن زمین دارد .جدا
ش��دن این خاک از زمین در طول سالها ارزش یک زمین حاصلخیز
را ،خصوص ًا الیه های باالئی زمین را چه از نظر زیس��ت محيطی و
چه از نظر اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
برای جلوگیری از جداش��دن الیه س��طحی زمی��ن در آلمان از
سالها پیش مرسوم است که چغندر را در کنار زمین با دستگاه های
مخصوص شستش��و میدهند و با این کار  40درصد خاک چغندر را
به زمین بر میگردانند.
ب��ا وجود این ،هن��وز هم مقدار زیادی خاک ب��ه کارخانه حمل

میشود.
در کارخانه با صرف هزینه و اس��تفاده از چغندر شوئی ،خاکهای
جدا ش��ده را مورد استفاده قرا میدهند .هدف نهايی کارخانه قند این
است که خاک همواره چغندر را به حداقل برساند.
این اقدام کمک بزرگی به محیط زیست است و از نظر اقتصادی
مقرون به صرفه می باشد و مزرعه حاصلخیز میماند .خاک های جدا
شده از چغندر مقدار زیادی ریشه های خرد شده نازک بهمراه دارند.
این ریشه ها حاوی مقدار زیادی مواد معدنی و مفید می باشند .این
خاکه��ا در مزرعه مقدار زی��ادی ازت آزاد میکند در تحقیقات بعدی
اثر خاک چغندر که در جعبه های معمولی تا س��ه س��ال نگهداری
ش��ده بود بررس��ی گردید که به علت آزاد ک��ردن ازت بمقدار زیاد،
ضرورتی ب��رای اضافه کردن مجددخاک به زمی��ن نبود .همچنین
ضرورتی برای اقدامات معمول که در طول رشد گیاه انجام میگرفت
تش��خیص داده نش��د .در کارخانه قند  EUSKIRCHENآلمان به
خاک های جدا شده از چغندر در ابتدا حرارت داده شد ،سپس خاک،
تحت فش��ار مکانیکی (تا  65درصد ماده خش��ک) آب زدایی ش��د.
مزیت این کار اینستکه در هنگام استفاده مجدد از این خاکها که در
جعبه های مخصوص نگهداری میش��وند خاکها بهم نمی چسبند و
براحتی قابل پخش شدن روی زمین می باشند.
چنانچه از این خاکها نتوان در پاییز استفاده کرد ،میتوان آنها را
در کنار زمین نگهداری کرد مانند ( Karbokalkیا گل صافی).
عملیات حرارتی بر روی خاک باعث میشود که میکرو ارگانیسمها از
بین بروند اما از طرفی این امکان وجود دارد که میکرو ارگانیسمهای
تجزیه کننده ازت آلی به معدنی نیز از بین بروند و در نتیجه ساختار
فیزیکی زمین تغییر کند .بنابراین ممکن است ازجهت تحویل  ،ازت
خاكهای حرارت دیده با خاکهای فقط پرس شده متفاوت باشند.
ای��ن تحقیقات با رعایت کامل حفاظت محیط زیس��ت بمنظور
تعیین اثرخاک چغندر در کیفیت و کمیت چغندر و آزاد شدن ازت در
طول رشد گیاه انجام میشود.
همچنین بررسی می شود که تا چه میزان استفاده از این خاکها
در کود دهی مؤثر است.
و اینکه حرارت دادن خاک و از بین رفتن میکرو ارگانیسمها چه
تأثیری در تجزیه مواد آلی به معدنی دارد؟
2ـ روش ها و مواد الزم

-1-2آزمایش در مزرعه

مزرعه آزمایشی  Europaalleeدر نزدیکی انستیتوی تحقیقات
قند  Gottingenقرار دارد.
نوع زمی��ن ( Lossبا درفت)با  PH=6/4و فاکتور زمین  78و
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فاکتور مزرعه.81
حرارت متوس��ط س��الهای  1952-2005به می��زان  8/9درجه
سانتیگراد.
متوس��ط بارندگی س��الیانه  615میلیمتر س��الهای تحقیقات از
 2001تا  2005بوده اس��ت .در سال  2002میزان بارندگی انحراف
زیادی از میانگین داشت.
همچنین سال  2003که بسیار خشک و کم آب بود.
خاک چغندر در زمینی استفاده شد که پس از چغندر در آن غله
کشت شده بود.
کش��ت میانی خردل بود .ن��وع آن  Achillesو در مقابل نماتد
مقاوم بود(.) 2001
در س��ال  2002چغندر قند از ن��وع  Corinnaمقاوم در مقابل
ریزومانیا.
سال  2003گندم تابستانه از نوع .Monsun
سال  2004گندم زمستانه از نوع  Elvisکشت میانی خردل در
سال  2004و نوع آن  Achillesو مقاوم در مقابل نماتد.
برای تناوب س��ال  2003در ابتدا قرار بود گندم زمستانه کشت
ش��ود ولی به علت وضعیت بس��یار بد زمین متعاقب بارندگی های
طوالن��ی در پایی��ز 290( 2002میلیمتر از اکتبر تا دس��امبر) برنامه
کش��ت زمس��تانه لغو گردید .وس��یله آزمایش یک محفظه ای بود
که امکان کش��ت اتفاقي در آن وجود داش��ت (چهارسلول تکراری
مجموع ًا  96سلول)سلولهای آزمایشی دارای  8متر طول و  5/4متر
عرض ( 12ردیف چغندر با فاصله هر ردیف  45سانتی متر)
ام��کان تعیین مقدار خ��اک چغندر ،همچنین تعیی��ن ارتفاع در
س��طوح مختلف آماده گردید .زمان اضافه کردن خاک چغندر (برای
چغندر و گندم) مشخص شد.
خ��اک چغندر در کارخانه قند  EUSKIRCHENبه دو صورت
برای آزمایش آماده گردید:
1ـ خاکهای حرارت داده ش��ده و پرس ش��ده(حرارت داده شده
بارتفاع 2و4و 8س��انتیمتری برابر تقریب ًا  260و  520و  1040تن در
هکتار با وزن مخصوص  1/3گرم بر سانتیمتر مکعب
2ـ خاک حرارت داده نش��ده ،خش��ک ش��ده بطریق مکانیکی
بارتفاع  8سانتیمتر
در مرحله یک ،خاک حداقل بمدت  90دقیقه در حرارت بیش��تر
از  50درجه گرم میشود.
توسط فیلتر بمیزان  65درصد خشک میشود.
در مرحله دوم فقط از فیلترپرس استفاده میشود و خاک بمیزان
 65درصد آب زدائی میشود.
قب��ل از اس��تفاده از خ��اک چغن��در در مزرعه چغن��در درتاریخ
 2/8/2001و قبل از کاش��ت در  10ردیف داخلی س��لولهای کشت
(در  48سلول) خردل کشت گردید.
در  48س��لول دیگر در تاریخ  15/10/2002همچنین در محلی
که کشت ش��ده بود خاک چغندر برای کش��ت گندم اضافه گردید.
خاک بصورت یکنواخت برروی زمین پخش گردید و با متردس��تی
ارتفاع خاک چغندر اضافه ش��ده اندازه گیری ش��د PH .خاک 7/5
بود.
در این آزمایش که کش��ت های متنوع��ی در آن انجام گرفت،
خاک چغندر اضافه نگردید و در تمام طول کشت از  2001تا 2005
مطلق ًا کود ازت ،داده نشد.

درآزمایش دیگری کود ازت بان��دازه کافی اضافه گردید(بدون
خاک چغندر).
کود ازت برای چغندر  160Kg/hاس��ت که ازت حداقل از آن
کسر میگردد.
( قب��ل از دوره رش��د گی��اه از س��طح زمی��ن ت��ا عم��ق 90
سانتیمتری)
برای گندم زمس��تانه این مقدار 240 ،کیلوگرم ازت در هکتار و
برای گندم تابستانه  180کیلوگرم در هکتار است.
این مقدار کود تقس��یم بر سه میشود زیرا در سه مرحله استفاده
می شود.
1ـ پنجه زدن
2ـ به ساقه رفتن
3ـ به سنبله رفتن
چون عم ً
ال غیر ممکن است كه گندم پس از اضافه کردن خاک
چغندر کود دریافت کند ،در سال  2003سلولهای آزمایشی را به دو
دس��ته تقس��یم کردند در یک نیمه به گندم تابستانه باندازه معمولي
( 100کیلوگ��رم در هکتار) کود ازت داده ش��د ،بطوریکه راندمان در
هکتار قابل قبولی داش��ته باشد و در ضمن اثر احتمالی خاک چغندر
نیز قابل رؤیت باشد.
در نیم��ه دیگ��ر مطلق ًا کود ازت داده نش��د و فقط بهمان خاک
چغندر بسنده گردید.
در س��ال  2004به گندم های تابستانه و واریته های مختلف و
به هر کدام  140کیلوگرم کود ازت در هکتارداده شد.
در تمام دوره آزمایش��ی شخم زنی به عمل نیامد بلکه فقط به
عمق کمتر از 10س��انتیمتر بطور س��طحی بمنظور باال آوردن الیه
زیرین زمین به س��طح باال بخاطر ازبین نرفتن کود ازت توسط آب،
توسط کولتیواتور شیار زني گردید.
کود ازت در س��لولهای آزمایش��ی بصورت دستی داده شد کلیه
موارد دیگر مانن��د جلوگیری از بروز بیماری و علف هرز و مبارزه با
آفات و غیره دقیق ًا همانند کشت های معمولی انجام شد به واریته ای که
کود ازت داده نش��د در مورد گندم از مواد کوتاه کننده نی اس��تفاده
نگردید.
2ـ2ـ محصول و کیفیت
س��ه ردیف داخلی چغندر بصورت دستی برداشت شد( در 10/8
متر مربع 90تا100عدد چغندر و برگ)
در مورد غله شیاری به عرض  1/2متر ( 9/6متر مربع ) بصورت
ماشینی برداشت گردید.
نسبت دانه به کاه بصورت تقریبی ازبسته های گندم بدست آمد
که تقریب ًا در یک متر مربع و مس��تقیم ًا از باالی س��طح زمین بریده
شده بودند .مقدار کاه از این نسبت محاسبه شد.
آماده س��ازی و آزمایشات چغندر طبق روش ICUMSA1994
انجام شد.
مقدار س��دیم و پتاسیم با دس��تگاه flammenphotometer
بدست آمد.
مقدار آمینو ازت با  fluorometerتعیین شد.
ضایعات اس��تاندارد مالس با فرم��ول  Braunschweigتعیین
ش��د  Buchholz1995راندمان ش��کر از مقدار چغن��در درهکتار و
شکرخالص تعیین شد.
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ماده خش��ک چغندر برگ ،دانه غالت وکاه پس از  24س��اعت
خشک کردن در  105درجه بدست آمد.

2ـ3ـ تهیه ازت و بازدهی ازت
در آزمایش هائی که در زمین انجام گرفت از سه عمق
1ـ صفر تا 30سانتیمتر
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2ـ  30تا 60سانتیمتر
3ـ 60تا 90سانتیمتر
ازت حداقل تعیین گردید.
از هر س��لول  7نمونه برداش��ت ش��د که بص��ورت یک نمونه
مخلوط درآمد.
آزمای��ش ازت با روش عصاره گی��ری  Extractionبامحلول
کلرورکلس��یم  0/0125موالر و با اتوآنالیزر  Autoanalyzerانجام
شد.
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برای تعیین ازت در چغندر برگ و دانه و کاه یک نمونه خشک
آس��یاب گردید و با دس��تگاه گازکروماتوگراف (,Fisons ,Radon
 )Nitrogen,Analyzerاندازه گی��ری ازت کل انجام گرفت .ازت
کل به روش خش��ک کردن و خاکس��تر کردن Mikro-Dumas
تعیین شد.
برای بدس��ت آمدن مقدار ازت تحویلی از زمین همچنین ازت
تحویلی از خاک چغندر داده ش��ده به زمین در طول رش��د گیاه یک
بی�لان ازت تنظیم ش��د .طبق روش  Kohlerس��ال  1983معدنی
ش��دن ترکیب��ات ازت از اخت�لاف بی��ن پذیرش ازت توس��ط گیاه
و تغیی��رات ازت حداقل در زمین از زمان ش��روع تا زمان برداش��ت
مش��خص میش��ود .البته از این مقدار ازت ،ازت کود داده ش��ده به
زمین کسر میگردد.
خاک حرارت داده ش��ده در هنگام اس��تفاده دارای ازت حداقل
متوسط  715کیلوگرم در هکتار بوده است خاک پرس شده بطریق
مکانیکی دارای  675کیلوگرم در هکتار در عمق  30سانتیمتری ،در
این ضمن مقدارNـNH4با  60درصد بسیار زیاد و غیر عادی بود.
نتیج��ه اینکه خ��اک چغندر با ضخامت  2س��انتیمتر حدود 45
کیلوگرم ازت در هکتار تحویل داده است.
2ـ4ـ تحلیل آماری
ارزیابی آماری و آنالیز واریته ها با بسته برنامه ای  SASتوسط
یک مدل خطی جنرال انجام ش��د که در آن عددهائی که بدس��ت
نیامده بودند لحاظ گردید.
با مقایسه اعداد میانگین یک آزمون  Tukeyبا عدد a=0/05
انجام شد.
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3ـ نتیجه

3ـ1ـ محصول و کیفیت

محصول چغندر سال  2002به علت اضافه کردن خاک چغندر
درپایی��ز  2001مثب��ت ارزیابی گردید و در هم��ه واریته های خاک
چغندر باالتر از واریته بدون ازت وباالتر از واریته ازت داده ش��ده در
حد عدد معمولی()Sollwertبود.
در آزمایش با 8سانتیمتر ضخامت خاک چغندر ،ازت های آمینه
ب��ه قدری ب��اال بود که با واریته کود دهی با ع��دد متداول مطابقت
میکرد.
درآزمای��ش با  2س��انتیمتر ضخامت خاک چغن��در ،هیچگونه
تفاوتی با واریته بدون کود مشاهده نگردید.
با راندمان باالی  11تن ش��کردر هکتار مش��خص ش��د که با
4سانتیمتر و  8س��انتیمتر اضافه کردن خاک چغندر مي توان نتایج
بمرات��ب بهت��ری از حالت های کود داده ش��ده و کود داده نش��ده،
بدست آورد.
هیچگونه تفاوتی بین آندس��ته از خاکهای چغندر که پرس شده
بودند وآندسته که عالوه بر پرس شدن به آنها حرارت هم داده شده
بود مشاهده نگردید.
درس��ال  2003بین خاک چغندر اضافه ش��ده به چغندر و خاک
اضافه شده به گندم در پاییز  2002بصورت مجزا عمل شد.
خ��اك چغن��در در راندمان در هكتار گندم زمس��تانه هيچ اثري
نداشت.
درحاليكه خاك چغندر مس��تقيم ًا به گندماضافه شود ،راندمان
در هكت��ار در حالتهاي4س��انتيمتري و  8س��انتيمتري دقيق ًا برابر با
عدد نرمال  180كيلوگرم در هكتار ميباش��د.ازت موجود در گندم به
عنوان پروتئين گندم محاسبه ميشود كه با اضافه شدن خاك چغندر
مقدارش باال ميرود.
هيچگون��ه تفاوتي ميان خاك هاي فش��رده ش��ده مكانيكي و
فشرده شده حرارت داده شده مشخص نگرديد(.جدول)2
خاکهاي��ی که در پائیز 2001و  2002به زمین داده ش��ده بودند
هیچگونه اثری در راندمان در هکتار گندم 2004نداش��تند .اما مقدار
ازت گندم (پروتئین) با اضافه کردن خاک چغندر افزایش یافت.
چغندر کش��ت شده در س��ال2005در مقابل اضافه شدن خاک
چغندر که  3و یا  4سال قبل افزوده شده بودند .عکس العمل نشان
دادند(.شکل )3
راندمان در هکتار با کود دهی نرمال  160Kg/hتفاوتی نداشت،
اما عیار آن با خاک  8س��انتیمتر ضخامت حرارت داده ش��ده از هر
دو نمونه کنترل ش��ده باالتر بود .آمینو ازت ها پس از کود دهی تا
رسیدن به عدد نرمال در مقایسه با نمونه های کود داده نشده بسیار
باالتر بود .با اضافه کردن خاک چغندر ،چنین نتیجه گیری ش��د که
آمینو ازت ها در مجموع رشد اندکی داشتند.
راندمان در هکتار شکر بواسط اضافه کردن خاک چغندر بیشتر
شده (در مقایسه با کنترل های بدون کود دهی) اما همچنین تمایل
به راندمان بهتر شکر در مقایسه با کنترل های کود داده شده بود
3ـ2ـ ترکیبات ازت های معدنی در زمین
ازت حداقل درزمین با میزان خاک چغندر که بزمین داده ش��ده
است حالت قرینه نشان میدهد.
پ��س از خاک دادن در م��اه اوت ،ازت حداقل در اکتبر در عمق
های صفر و  30س��انتیمتر بسیار کم و در عمق  30تا  60سانتیمتر
بسیار بیشتر ( 70کیلوگرم ازت در هکتار) بود.
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.)هکتار
 اثر خاک چغندر اضافه ش��ده در ماه اوت2003 در م��اه مارس
.خود را نشان داد
(بایک افزایش بسیارکم در ازت حداقل در مقابل هر دو واریته
های کنترل) ضمن اینکه ازت حداقل با ازدیاد عمق کمتر شده بود
.)5 (شکل

 س��انتیمتری خاک چغندر اثر بسیار90  تا60 بر عکس در عمق
.کمی داشت
از ماه مارس ت��ا ژوئن تغییر قابل مالحظه ای بین واریته های
 ضمن اینکه باالترین میزان.مختلف در تمام عمق ها مالحظه شد
 در ژوئن. س��انتیمتری (ضخامت خاک) مش��اهده ش��د8 در واریته
کیلوگرم در200(تا.ازت حداق��ل در همه واریته ها بیش��ترین بودند
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 کیلوگ��رم ازت (در هکتار و در س��ال) بصورت ترکیبات25 تقریب�� ًا
 کیلوگرم ازت50  س��انتیمتر ضخامت8  در مورد.معدن��ی در آمدند
.در هکتار و در سال
 مق��دار ازت در کاه به2004  و2003 در م��ورد گندم در س��ال
.مقدار خاک چغندر داده شده بزمین وابستگی نداشت
ام��ا در مورد راندم��ان گندم با اضافه ک��ردن خاک چغندر ازت
تحویلی بش��دت باال رفت و در مقایس��ه عدد متداول ازت باالترین
.درصد نشان داد2/4 درصد و2/3 عدد یعنی
 هر، باربیشتر از کاه بود5تا4 جذب ازت توس��ط دانه های گندم
 در مورد.چند که هر دو محصول تفاوت محسوس��ی با هم نداشتند
 با اضافه کردن.گندم جذب ازت از باالترین واریته چغندر باالتر بود
 کیلوگرم ازت در250 ،2002/2001  س��انتیمتر خاک چغن��در در8
 اثر زیاد اضافه کردن خاک چغندر به زمین. باز دهی شد2005 سال
در بازده��ی ازت در گندم مش��اهده گردید آزاد ش��دن ازت از خاک
چغن��در به این صورت مش��خص گردید که از زمینی که به آن کود
. مقدار ازت کسر گردید،ازت داده نشده بود
جال��ب توجه اینکه اثبات نگردید که در طول س��ال ازت دهی

 اثر بسیار قوی در میزان ازت حداقل،خاک چغندر تازه بر عکس
.بخصوص در دو الیه بااليی زمین از خود نشان داد
ازت حداق��ل بصورت قابل توجهی با اضافه کردن خاک چغندر
. اضافه گردید، سانتیمتر8 (پرس شده) با ضخامت
 اضافه کردن خاک چغندر،پس از برداش��ت گندم در م��اه اوت
.برای چغندر قند اثری نداشت
در تم��ام واریته ه��ا ازت حداقل در الیه ه��ای بااليی افزایش
 بخصوص ازت حداقل در الیه های2004  در ماه مارس.یافت��ه بود
 اما اثر قابل توجهی بین کود دهی های مختلف،بااليی بیش��تر بود
)6 (شکل.مشاهده نشد
باال تری��ن مقدار ترکیبات ازت معدنی ب��ا فاصله در الیه های
.بااليی زمین یافت گردید
ـ جذب ازت توسط گیاه و بازدهی ازت از زمین3ـ3
 بوضوح اثر خ��اک چغندر در تهیه ازت(میزان2 جدول ش��ماره
.ازت در گیاه) و بهبود راندمان در هکتار را نشان میدهد
 س��انتیمتر4 و2 پ��س از اضافه کردن خاک چغندر به ضخامت

 سال سی ودوم- 1387  مرداد و شهریور- 190 شماره








8

4ـ1ـ محصول و کیفیت
اضاف��ه کردن خاک چغندر تأثیر مثبت در کیفیت و کمیت دارد
بخصوص در م��ورد چغندرحتی در مواردیکه راندمان در هکتار زیاد
بوده ،اضافه کردن خاک چغندر حتی تا 4س��ال شکر در هکتار را در
سطح باال نگاهداشته است.

شماره  - 190مرداد و شهریور  - 1387سال سی ودوم

خاک کم میش��ود ،بلکه بالعکس تحویل ازت توس��ط خاک بیش��تر
میشد.
4ـ بحث
در ای��ن آزمایش ها خاک چغندر بضخامت 8س��انتیمتر (1040
ت��ن در هکت��ار) مح��دود گردی��د هر چن��د طبق نظ��ر(Hanferو
1996)Gusterاز خ��اک چغندر تا  15س��انتیمتر ضخامت به هدف
ذخیره سازی ازت در طول رشد گیاه میتوان استفاده کرد (در کشت
ذرت س��یلويی و ريش��كدار) حتی چندین س��ال بدون اضافه کردن
نیترات.
هدف این آزمایش��ات بررسی اس��تراتژي استفاده کردن گیاه از
ازت موجود در خاک چغندر برای حذف رعایت تناوب چغندر غالت
(تغییر کشت) بوده است.
که البته برای کش��اورزان از اهمیت بااليی برخوردار است .این
بدین معناس��ت که به وسیله خاک چغندر میتوان بمقدار کافی ازت
معدنی بزمین وارد کرد ( 200کیلوگرم در هکتار).
خاک چغندر در ماه اوت بزمین اضافه میش��ود ،چون در این ماه
تردد در زمین بخوبی انجام میگیرد .از طرفی معدنی شدن ازت در پاییز
به علت پایین بودن دما بسیار کم است)Guster,Hanfer1996( .

ازت ه��اي آمينه در چغندر نق��ش خوبي براي تهيه ازت چغندر
ايفا ميكنند.
ازت های آمینه (آمینو ازت ها) که توسط خاک چغندر به زمین
وارد شده دارای تغییرات بس��یار کمتری نسبت به تغییرات راندمان
شکر در هکتار بوده است.
از ای��ن موضوع چنین نتیجه گیری میش��ود ك��ه خاک چغندر
بخاطر تأثیر ازت اثر بسیار خوبی برای رشد و ازدیاد محصول چغندر
قند داشته است.
دلی��ل دیگر میتواند اثر  PHباش��د PH .خاک چغندر  7/5بوده
اس��ت که تفاوت چندانی با  PHزمین که  6/4بوده اس��ت نداش��ته
اس��ت .ای��ن مقدار جزئی اخت�لاف معمو ًال اثر زی��ادی در کیفیت و
کمیت محصول ندارد .مضاف ًا اینکه اثر مثبت اضافه کردن فس��فر و
پتاسیم به خاک چغندر میتواند دلیل دیگر این اثر مثبت باشد .ضمن ًا
در آزمایش چغندر قند پائیز  2004مقدار 12تن کود فسفر پتاسیم (Kو )Pداده
شد که تقریب ًا میتوان اثر زیاد این کود (Kو )Pرا از طرف خاک چغندر
منتفی دانست.
دلیل اثرات مثبت خاک چغندر که کراراً در چغندر قند مش��اهده
شد،مش��خص نگردیده اس��ت در م��ورد گندم این اث��رات مضاعف
مش��اهده نگردید درطول رش��د ،چغندر همواره نیاز زیادی به تأمین
مواد غذائی دارد زیرا چغندر در طول رش��د خود به ش��رایط بس��یار
متنوع تری از غالت وابسته می باشد.
امکان دارد که چغندر با وجود نیاز امکان استفاده در هر شرایطي
را نداشته باشد بنابراین شرايط مناسب باید فراهم باشد.
اضافه ک��ردن خاک چغندر برای تأمین ازت گندم اثرات مثبتی
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دارد که باعث ازدیاد محصول(مقدار خوشه در متر مربع) می گردد.
اثر بس��یار خوب خاک چغندر احتما ًال میتواند باین دلیل باش��د
که در محل کشت هرگز از کود حیوانی استفاده نشده بود و بهمین
دلیل سطح پایینی از مواد غذايی در زمین وجود داشته است.
محصول در مزارعی که س��الها درآن از کودهای آلی اس��تفاده

شده است کمتر است.
در زمین هايی که از لحاظ مواد غذايی فقیر هس��تند استفاده از
خاک چغندر بس��یار مؤثر تر از زمینهايی اس��ت که سالها به آن کود
آلی داده شده است.
در س��لولهای آزمایش��ی که خاک چغندر ب��ه آن اضافه گردید

(نیمه مقاوم) استفاده گردید.

هیچگونه بیماری نه در چغندر قند و نه در گندم مشاهده نگردید.
در خاکهاي��ی که به آنها حرارت ب��االی 50درجه (در 90دقیقه)
داده شده بود هیچگونه بیماری مسری دیده نشد)Heapel2002(.
آلودگی ویروسی ریزومانیا در خاکهای پرس شده مشاهده نشد
زیرا با توجه به فراگیرش��دن ویروس ریزومانیا از بذرهای tolerant

4ـ3ـ جذب ازت توسط گیاه و بازدهی ازت از زمین
وظیف��ه اصلی ازت در گیاه تولید پروتئین و آنزیم می باش��د .از
ای��ن جهت تراکم تولید ازت در چغندر در طول رش��د گیاه در برگها
متمرکز است.
ام��ا در غالت ای��ن تمرکز در دانه انج��ام میگیرد ضمن اینکه
میزان ازت در چغندر و کاه بواس��طه اضافه کردن خاک چغندر هیچ
تغییری نكرده است.
چون میزان ازت در چغندر و غالت در سالهايی که آزمایش ها
انجام میگرفت ،مشابه بودند ،جذب ازت از میزان محصول مشخص
گردید.
چغندر قند تا  300کیلوگرم در هکتار تا برداشت محصول ،ازت
مصرف کرد.
معم��و ًال برگ چغن��در از زمین حمل نمیش��ود یعنی مقدار ازت
در ب��رگ ( 200کیلوگرم در هکتار) بص��ورت ترکیبات آلی در زمین
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4ـ2ـ ازت معدنی و ذخیره سازی ازت در زمین
پ��س از اضافه کردن خ��اک چغن��در در اوت 2001با توجه به
کش��ت میانی که بس��یار خوب رش��د کرد وازت مورد نیاز خود را از
زمی��ن دریاف��ت نمود درعمق  30ت��ا  60س��انتیمتری ازت حداقل
بخصوص در ضخامت 4و 8سانتیمتری افزایش یافت.
این بدان معناس��ت که ازت ذخیره ش��ده در زمین از قس��مت
بااليی به قس��مت زیرین انتقال یافته اس��ت ( 100میلیمتر باران از
سپتامبر تا دسامبر)
(میانگین باران سال های قبل( ) 292mm/196mm
چ��ون ازت حداقل در  60تا  90س��انتیمتری در همه واریته ها
بطور مساوری در سطح کمی قرار دارند ،میتوان چنین نتیجه گیری
کرد که در طول زمس��تان ازت به آبهای زیر زمینی منتقل نمیشود.
این مطلب همچنین توسط (Guster1996و )Hafnerدر حالی که
کش��ت محصول در زمین وجود داش��ت و مقدار قابل توجهی خاک
چغندر بزمین اضافه شده بود اثبات گردید.
در طول رشد گیاه معدنی شدن ترکیبات ازت از ازت آلی با باال
رفتن حرارت در بهار افزایش می یابد)Hoffmann1997(.
بواسطه جذب ازت توسط چغندر قند مقدار ازت تنزل میکند.
دما از ماه جون بش��دت افزایش میبابد .برای برداشت محصول
در اکتبر بدون وابستگی به واریته های مختلف فقط ازت حداقل 20
کیلوگرم در هکتار در عمق بین صفر تا  90س��انتیمتر اندازه گیری
گردید .در س��الهای بعدی بیش��ترین ازت حداقل تقریب ًا همیشه در
الیه های بااليی زمین یافت گردید.
ای��ن موضوع نمایانگر اینس��تکه در الیه ه��ای بااليی ازت از
ترکیبات آلی آزاد میگردد اما در الیه های زیرین ذخیره نمیگردد.
تبدی��ل ترکیبات آل��ی ازت به ترکیبات معدنی بش��دت به آب
و هوای س��ال بس��تگی دارد (حرارت ،مقدار بارندگی و پراکندگی)
همچنین تجمع ازت در آبهای زیر زمینی بستگی به نوع بافت زمین
و میزان بارندگی دارد .در زمین های محکم و عمیق به س��ختی و
در زمی��ن های نرمتر براحتی نفوذ میکن��د .ضمن ًا اگر ترکیبات ازت
معدنی بیشتر از نیاز گیاه نباشد احتمال ورود آن به آبهای زیر زمینی
و به خطر انداختن محیط زیست بسیار کم است.
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بیالن محاسبه نمی شود.
تولید ترکیبات معدنی ازت بمقدار زیاد حتی پس از  4سال کود
ندادن به علت قدرت باالی ازت دهی زمین با درفتي می باشد.
ب��ه علت افزودن خ��اک چغندر این توانائی ب��رای تحویل ازت
افزوده شده است.
آزاد شدن ازت از خاک چغندر بمیزان  25کیلوگرم در هکتار ،در
خاکهای  2و  4سانتیمتری (ضخامت) و باالی  50کیلوگرم ازت در
هکتار برای ضخامت  8سانتیمتری خاک چغندر بوده است.
ترکیبات معدنی ازت از خاك چغندرآنطور كه انتظار میرفت در سال
پسازاستفادهبهحداکثرنرسیدبلکهدرطولسالهابتدریجاضافهگردید.
این بدان معناست که حتی پس از سالها استفاده از خاک چغندر
ی��ک اثر مثبت برای تأمي��ن ازت گیاه وجود خواهد داش��ت که در
برنامه ریزی کود دادن بزمین میتوان آنرا محاسبه نمود.
این آزمایشات مشخص نكردند که تا چه زمان میتوان به تأمین
این ازت مطمئن بود.
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باقی میماند و در س��ال بعد بصورت ترکیبات معدنی مورد اس��تفاده
قرار میگیرد.
از ترکیبات آلی زمین مقدار زیادی ترکیبات معدنی ازت بدست می آید.
در واریت��ه های بدون ک��ود از چغندر قن��د  176کیلوگرم ازت
در هکت��ار( )2002و  189کیلوگ��رم در هکتار ( )2005ازت بصورت
ترکیبات معدنی ایجاد شدند.
در مورد گندم معدنی شدن ترکیبات ازت با  115و  84کیلوگرم
ازت در هکتار بس��یار کمتر بود و این بدلیل کوتاه بودن مدت رش��د
گندم است.
چنانچه در تابس��تان حداکثر میزان ازت آزاد شود ،باعث رسیده
ش��دن کامل گندم میشود .این مقدار ازت قابل استفاده نیست و در

خالصه
هیچ تفاوتی در استفاده از خاکهای چغندر پرس شده ،مکانیکی
و ح��رارت داده ش��ده برای تأمی��ن ازت و ازت دهی بعدی به زمین
مشاهده نشد.
ح��رارت دادن به خاک در تبدیل ترکیبات آلی ازت به ترکیبات
معدنی هیچ تأثیری نداش��ته اس��ت و یا اینکه به احتمال قویتر تأثیر
س��رعت بخش��یدن یا کند تر ش��دن وظایف میکروارگانیسمها و در
نتیج��ه تبدیل ترکیبات آلی ازت به ترکیبات معدنی در خاک چغندر
کام ً
ال حذف شده است.
5ـ نتیجه گیری
ازت آزاد ش��ده از خاک چغندر برای تولید محصول توسط گیاه
مورد استفاده قرار گرفت.
در کشت چغندر این خاک میتواند کام ً
ال جایگزین کود ازت دار باشد.
در مورد گندم بایستی از کود ازت دار هم استفاده کرد زیرا تولید
پروتئین در گندم نیاز به ازت بیش��تری دارد ضمن ًا فاکتورهای دیگر
گندم نیز جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش ازت حداقل پس از برداش��ت گندم اندازه گیری ش��د.
خ��اک قابل نگهداری می باش��د .زی��را تبدیل مواد آل��ی به معدنی
درخاک بشدت به وضعیت هوا بستگی دارد.
بسیار مناسب است که خاک جدا شده از چغندر در مزارع گندم
در طول رشد گندم به زمین اضافه گردد.
در مورد اثر ازت هیچگونه تفاوتی میان خاکهای پرس ش��ده و
(پرس شده و حرارت داده شده) مشاهد نگردید.
ازت موجود در عمق پایین زمین بس��یار کم و در س��طوح باال
بیشتر است.
در اس��تفاده از این خاکها باید حتم ًا مس��ائل زیست محیطی و
حفظ ساختار خاک مورد توجه قرار گیرد.
فقط این س��ئوال باقی می ماند که تکرار برگشت این خاک در
طی سالهای متمادی در تأمین ازت چه اثری خواهد داشت.
منبع :سوكرايندوستري 2007/11
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گزینش محلول بافر مناسب برای تعیین رنگ
 ICUMSAدر PH=6/4

مترجم  :محمد باقر پور سید

واژه های کلیدي
شکر ،رنگ ،کنترل کیفیت ،بهینه کردن روش اندازه گیری،
محلول تامپون (بافر) ،صاف کردن .ICUMSA ،IUPAC
-1مقدمه
رنگ یک محصول شکر تجارتی دیر زمانی است که به عنوان
یک پارامترکیفیت در قراردادهای معامالت شکر مورد استفاده قرار
گرفته است .بنابراین ،به خاطر این هدف تجارتی عملی بی نهایت
مهم است که روش اندازه گیری آن بر اصول علمی مؤکد مبتنی
باشد تا منابع خطا در فرایند اندازه گیریی رنگ حتی المقدور به
حداقل برسد .بنابراین تعیین رنگ محلول شکر به توجه و دقت
 ICUMSAدر پنج دهه اخیر ارتباط پیدا کرده و مفهوم این سوژه
داغ دهه به دهه ادامه یافته است.
تا اواخر دهه  1970تنها یک روش(روش شماره )4برای
اندازهگیری رنگ محلول شکر در مورد همه انواع شکر(شکر سفید،
شکرتصفیه شده ،شکر سفید پالنتیشن) در  PHمربوطه آنها وجود
داشته است .معذالک در نشست مونترال (ICUMSAدرسال )1978
این توصیه پیشنهاد شد که تعیین رنگ محلول شکر در  PHتنظیم
شده  7صورت گیرد تا همه اندازه گیری ها بریک مبنا انجام شوند.
متعاقب ًا در بیستمین نشست  ( ICUMSAکولورادو )1990،تصمیم
گرفته شد که این روش با استفاده از محلول بافر )PH=7/0(TEA

-1مزدوج شدن[ ,]1با تبدیل شکل کتوبه انوالت های آنها ( اثر معرف)
تغییر می کند .این پدیده به ایزومرسیم دینامیکی برگشت پذیر کتو -انول
نسبت داده میشود.
-2مواد رنگ کننده شکر ،شبیه معرف( اندیکاتور) [ ]1عمل می کنند
که در آن ،آنها با تغییر PHتغیر رنگ می دهند ولی بر خالف
اندیکاتورمعمولی ،آنها معمو ًال مقدارآبزوربانس (رنگ) را بیش از
نوع رنگ تغییر می دهند.
-3درجه پلیمریزاسیون (پلی مری شدن) ،ممکن است تغییر
کند[ ،]2به تشکیل مواد رنگ کننده می توان به عنوان فرآیند
پلیمریزاسیون توجه کرد که در نتیجه آن جا به جایی جذب در
طول موج باالتری صورت می گیرد (جابجایی)bathochromic
ساده ترین ترکیب ها در ارتباط با مواد رنگ کننده شکر نشان می دهند
که اوکسوکروم( )auxochromeاحتما ًال نوعی یون کربوکسیل []3
است.
-4درجه پراکندگی کوللوئیدها [ ]1ممکن است تغییر کند.
-5جابه جایی جذب طبق رقم  PHمحلول ،خبر از تشکیل []4
گروههای (chromophoreرنگساز) میدهد .درجه یونیزاسیون در
 PHهای مختلف را می توان از روی داده های آبزوربانسی ارزیابی
و تعیین کرد.
برخی از تغییرات فوق ،برگشت پذیر و برخی دیگر ظاهراًبرگشت ناپذیرند.
عالوه بر این تغییر در پلیمریزاسیون و پراکندگی با تغییر در غلظت
همراه است و بنابراین بر مقادیر رنگ تأثیر می گذارد .به دالیل ذکر
شده در باال ،عامل  PHهمچنان در مسایل مرتبط به تعیین رنگ
محلول های قندی تأثیر گذار خواهد بود.
PHمرجع یا مبنای  7/0در اندازه گیری های رنگ در
 ICUMSAبه این دالیل وارد شده که شکر یک ترکیب ارگانیک
است و بنابراین یونیزه نمی شود ،بنابراین چیزی از نوع  PHطبیعی
شکر نیست و  PHشکر واقع ًا  PHسیستم آب +شکر حاوی "مواد
غیر قندی" است.
معهذا این نشانه مورد حمایت و پشتیبانی رویدادها و واقعیات
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روش تعیین رنگ در  PHتثبيت شده به روش علمی (،)PH=6/4
در نشست  ICUMSAدر برزیل (سال  ) 2006ابداع گردید و
مورد بحث قرار گرفت .مناسبت محلول های بافر برای تثبیت PH
محلول های قندی در  PH=6/4با بکارگیری محلول های بافر زیر،
یعنی MOPSO ،MES،و  MOPSبررسی گردید .با استفاده از
فیلترهای استر سلولوز بامنافذ  0/80mmو سپس  ،0/45mmکدری
محلول به حداقل رسید محلول بافر MESنشان دادکه میتواند PH
رادر رقم  6/4به طرزی بسیار عالی تثبیت کند و در عین حال تغییر
رنگ محدودی ایجاد نماید.
بر پایه این بررسی های اولیه ،اظهار نظر میشود که استفاده از
محلول بافر MESبرای تنظیم  PHدراندازه گیری همه انواع
رنگهای شکر به اجرای آزمون های گروهی در  ICUMSAطبق
تفاهم نامه IUPACبستگی دارد .فرمت (قالب بندی)یا چارچوب
روش ،طبق تفاهم نامه  IUPACدر متن این مقاله ارائه شده است.
بر پایه پیشنهاد نویسندگان این مقاله مطالعه و بررسی گروهی
درسایه حمایت کمیته ملی هندي  ICUMSAیعنی  STAIدر
جریان است .پذیرش کلی این روش کار اجازه می دهد که یک
روش منحصر به فرد برای همه محصوالت قند اتخاذ شود تا سردر گمی های
ابتدایی که از  PHدلبخواهی برگزیده( )PH= 7/0ناشی شده است
از بین برود و اقدام نسبت ًا دقیقي برای اندازه گیری رنگ در محلول
تقریب ًا در شرایط طبیعی آن صورت گیرد.

تغییر کند .از آن تاریخ به بعد ،این عنوان بسیار مورد توجه قرار
گرفت .این واقعیت انکار ناپذیر است که موضوع رقم  PHارتباط
مهمی با محصوالت شکر نیشکری دارد .این موضوع در ارتباط با
چغندر قند نیز حائز اهمیت است ولی در مقایسه با شکر نیشکری از
اهمیت کمتری برخوردار است زیرا ارقام  PHفرآیند های چغندری
باالترند و رقم  PHمحصول نهایی نیز بزرگتر از  7/0است .در بین
همه متغیر ها ،یعنی دما( rds ،ماده خشک) ،PH ،طول موج ،نمونه برداری،
رقم  PHقوی ترین اثر را بر روی رنگ محلول شکر دارد و رقم
 PHدرطول فرایند تعیین رنگ ،به مشکلترین صورت کنترل می شود.
زیرا آبزوربانس شکر وابستگی بسیاری به رقم PHدارد و با افزایش
 PHبه صورت تغییر ناپذیرزیاد می شود که آن را می توان به موارد
زیر نسبت داد:
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قرار نگرفته است .در نتیجه روش های متفاوتی(،GS 2/3-10
)GS 2/3-9 ،GS 9/1/2/3-8برای همان پارامتر و همچنین برای
همان ترکیب شیمیایی ساکاروز پیشنهاد شد .درحالی که بکار گیری
یک روش منحصربه فرد برای همه محصوالت شکر بسیار مناسب
است ولی نمی توان این کار را به روش ساده ای انجام داد .نتایج
عددی حاصل از یک روش به روش دیگر برای یک نمونه مشخص
به طرز گسترده ای تغییر می کنند .این تغییرات نشان می دهند
که در ارائه گزارش رنگ های محلول های قندی سردرگمی وجود
دارد.
عالوه بر این ICUMSA ،یک  PHمرجع 7/0راباخطای مجاز
 0/2PHانتخاب کرده است.
برخی از داورهای  ICUMSAنشان دادند که این موضوع
اشکال زیادی برای  PHانتخاب شده به وجود نمی آورد ،مشروط
به اینکه همه عالقمند به موافقت با به کار گیری همان  PHباشند
ولی مشخص است که رنگ شکر اندازه گیری شده درPH =7/0
با رنگ های اندازه گیری شده در PHهای  6/8یا  7/2متفاوت اند.
بدین ترتیب یک خطای  0/2واحد در  PHخطاهای معنی داری در
قرائت های آبزوربانس به وجود می آورد ،در نتیجه اگر ابزوربانس
در فاکتور 1000ضرب شود رنگ چندین برابر زیاد میشود .به خاطر
این مشاهدات ،انتخاب  PHمرجع در اندازه گیری رنگ نمی تواند
مورد موافقت قرار گیرد ،یعنی ترجیح دارد که آن ،به طور علمی
ثابت در نظر گرفته شود.
-2توسعه ها یا ابداعات اخیر

-1-2گزینش مقدار  PHمرجع

در برخی از نشست های  ]5-11[ICUMSAسئواالتی درباره
 PH =7/0برای فرآیند اندازه گیری رنگ مطرح گردید .بسیاری از
نمایندگان ش��رکت کننده در نشست  ICUMSAتمایل داشتند که
یک  PHمرجع علمی برای روش علمی که در مورد همه ش��کر ها
و محصوالت مربوطه مناس��ب باش��د محقق نمایند .این کار ظاهراً
بایدساده ،سریع و تکرار پذیر و ضمن ًا مجهز به تعیین صحیح نسبی
ب��رای تعیین تقریب ًا همه رنگها در ش��رایط طبیعی باش��د .از دیدگاه
ای��ن عقاید ،موضوع خاص گزینش رقم  PHب��رای اندازه گیری رنگ
محلول ش��کردوباره بررسی شده اس��ت .رقم  PHای که علمی است
[ ]12-15و می تواند همه بی نظمی ها و نابهنجاری های حاصل از
تثبیت دلبخواهی  PH =7/0را از میان بردارد و به صورت گس��ترده
پذیرفتنی باشد .در 4تا 6س��ال گذشته  ]12-15[ singhبرای حل
موضوع  PHحس��اس دراندازه گیری های رنگ شکر تحقيق کرده
است.
 ،]13[ singhیک روش  PHاستاندارد()6/4در موردتعیین رنگ
محلول شکر مشخص و محقق کرده که به طور رسمی در نشست
 ICUMSAدر برزیل ارائه گردید و مورد بحث قرار گرفت.
این کارتحقیقی اساس ًا توسعه کارهای تحقیقی قبلی []13بود.
-2-2گزینش رقم  PHمرجع بر مبنای اصول علمی
یک مطالعه عمیق تأیید می کند [ ]12-19که س��اکاروز ،حتی
در خالص ترین صورت خود یونیزه/ديسوس��يه می ش��ود و بنابراین
دارای مق��دار  PHخودش می باش��د(طبق تعریف) .مطالعات بعدی
در مورد رفتار یونیزاس��یون ش��کر بی نهای��ت خالص و محصوالت

صنعتی مربوطه نش��ان داد که شکر(ساکاروز) حتی به خالص ترین
صورت ،خصلت اس��یدی دارد .گرچه این خاصیت اس��یدی ضعیف
و اینقدر کوچک (در مرتبه 11ـ )10می تواند ارتباط مهمی بخصوص با رنگ
سنجی شکر داشته باشد .عالوه براین،ثابت یونیزاسیون ،اثرانگشت اسید
است و از آن دانس��ته های کمی درباره رفتاراسیدی يا یونیزاسیون
اس��ید به دس��ت می آید که از اهمیت قابل توجهی برای محاس��به
مقدار  PHمحصول مورد بررس��ی برخوردار است .با استفاده از داده
های یونیزاس��یون ،رقم مطلق  PHیک محلول شکر ،تعیین شد و
کام ً
ال مشخص گردید که حتی یک محلول شکرخالص دارای PH
مس��اوی  6/4اس��ت .این ،ارتباط مهمی با تعیین های مقادیر رنگ
دارد که از روی نتایج توصیف ش��ده در بخش نتایج آش��کار است.
[.]16-19 ،14

-3-2بکارگیری محلول های بافر در اندازه گیری رنگ
محلولهایشکر
آبزوربانس ش��کر ب��ی نهایت به رقم  PHوابس��ته اس��ت و با
افزایش رقم  PHاین آبروزبانس نیز زیاد میشود .بنابراین حساسیت
آبزوربانس شکر به رقم  PHحفظ و نگهداری ارزش  PHرا در یک
سطح یا مقدار ویژه دشوار می سازد که البته کار خسته کننده و وقت گیری نیز
هست.
حتی بعد از تنظیم  PHبه کمک وسایل و مواد معمولی(HClيا)NaOH
ممکن اس��ت مقدار  PHدر طول فرآین��د اندازه گیری رنگ ،زیاد یا
کم ش��ود .به دلیل این مش��کالت و راه فایق آمدن بر آنها استفاده
ازمحل��ول های بافر برای چنی��ن آزمایش هایی پیش��نهاد گردیده
اس��ت اگر چه بدین ترتیب تعیین مق��دار رنگ به یک فرایند قدری
زم��ان بر تبدیل میش��ود که ضمن ًا به تصحی��ح  rdsنیز نیاز خواهد
داش��ت ]21[Riffer .اطالعات��ی درباره اس��تفاده از محلول های
بافر را در آزمایش رنگ س��نجی محلول قن��د گزارش دادplews .
[ ]21برخ��ی آزمون ه��ای موفق محلول های بافر را در مؤسس��ه
 Tate&Lyleو در مرکز پژوهش های منطقه ای جنوبی در نشست
س��ال  1978ایکومس��ا گزارش دادند ]21[ Carpenter .تنها آثار
هيسترزيس(پسماند) کوچکی در اکثرنمونه های تست شده مشاهده
کرد( ]21[ Clarke .نشس��ت )1986یک بررسی و مطالعه گروهی
تحت رهبری  ]21[ Sissonsرا با اس��تفاده از محلول های تامپون
(بافر) TRISوTEAرا گزارش داد]22[ Godshall.بررس��ي درمورد 6
محلول تامپون (بافر) ش��امل  TRISو TEAرا توصیف کرد .برپایه
این بررس��ی های ابتدایی این توصیه پذیرفته ش��د که اس��تفاده از
محلول تامپون (بافر)  TEAبرای تنظیم  PHدر تعیین رنگ محلول
شکرسفید باید زیر نظر بررسی گروهی انجام گیرد]21[ Harvey .
به عن��وان داور ،محلول تامپون ( باف��ر)  TEAرا برای تنظیم PH
توصی��ه کرد و این توصیه س��ر انجام رس��م ًا پذیرفته ش��د ،اگر چه
آزمایشگاههای شرکت کننده نظرات زیر را درباره مشاهدات آنها در
طول آزمون گروهی ارائه كردند:
تهیه محلول بافر زمان بر و خسته کننده است.تنظیم  PHضروری نیستتنظیم  PHبه طور مصنوعی به نفع  PHطبیعی است.نیاز ممکن به مطالعات جداگانه در مورد ش��کرهای چغندریو نیشکری
دالیل زیس��ت محیط��ی برای اجتناب از مواد ش��یمیایی غیرضروری

 ]24[Pukeدوباره یک بررس��ی گروهی بین المللی را با بکار گیری
چهار روش در تحت توجهات  ICUMSAهدایت کرد و س��رانجام
روش محلول بافر  MOPSدر  PH=7/0رس��م ًا توصیه شد و روش
محلول بافر TEAدر درجه دوم موردپذیرش قرار گرفت.
 ]24[ Ahmendnaو هم��کاران وی نیز گزارش��ی از مطالعه و
بررس��ی پنج محلول بافر ش��امل گلوتاریک اس��ید و سيتریک اسید
ارائه کردند و نتیجه گرفتند که با اس��تفاده از محلول بافر MOPS
می ت��وان به پایداری عال��ی در  PH=7/0و تغییر رنگ محدود در
شکرهای خام دست یافت.

-3جنبه های تجربی
پنج نمونه ش��کر متف��اوت از لحاظ مناط��ق جغرافیایی ،مقدار
 PHو رنگ در این بررس��ی گنجانده ش��ده اند .نمونه ها را شرکت
تکنولوژیست های قند در هندوستان[ ]IATSتهیه کرده اند.
چ��ون رقم نادرس��ت  PH =7/8که پاینت��ر از 9/5براي TEA
میباشد در رفرانس های مختلف گزارش شده و موجب مقداری سر در گمی
شده است [ ،]29محلول بافر  TEAدر این بررسی گنجانده نشد است.
بدی��ن ترتیب برای این بررس��ی محلول های بافر ،MOPS ،MES
 MOPSOبرگزید ه شدند.
تهی��ه محل��ول ه��ای باف��ر ( )200mmol/Lدر :PH =6/4
)45/05 +0/1g(MOPSOدر 750 mLآب حل ش��ده یک الکترود
شیشه ای تمیز و خشک شد و سپس درمحلول MOPSOغوطهور
گردید PH .محلول به کمک افزودن محلول س��دیم هیدروکس��ید
(تقریب ًا  )1mol/Lتنظیم ش��د .محل��ول به طور مداوم با یک همزن
مغناطیس��ی همزده ش��د در حالی که  PHآن نیز تنظیم می ش��د.
الکترود شیش��ه ای از محلول خارج ش��د و محلول ب��ا افزودن آب
مقطر یون زدوده دوبار تقطیر به حجم 1000 mLرس��انیده شدPH .
محل��ول بافر در این مرحله نیزثب��ت گردید .این محلول در یخچال
ذخیره ش��د .به طور مش��ابه محلول های بافر  MESو  MOPSبا
همان غلظت تهیه گردید.
داده ه��ای آبزوربانس به وس��یله طیف نور س��نج دوباریکه ای
 UV-VISثبت گردید [مدل.]Elico-148
توسعه روش استاندارد :فرمات یا قالب روش ،طبق تفاهم نامه
 IUPAC-ICUMSAدر پیوس��ت  1آمده ک��ه در آن محلول بافر
 ،MESبه عنوان مثال ،نماینده بررس��ی پیش��نهادی توصیف شده
است.
-4نتایج و بحث
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-4-2گزینش یک محلول بافر مناس�ب برای استاندارد
کردن در  PHمرجع
مولفان ،ادبیات اس��تفاده از محلول های بافر را در رنگ سنجی
محلول قند به دقت باز نگری کردند.
مطالعات ،نشان داده اند که برخی محلول های بافر براي تنظیم
 PHمناسب نیستند ،زیرا آنها بارنگ واکنش می دهند .محلول های
بافر  TRISمانند بافرهای ،TEAسيترات و فسفات عمل نمی کنند.
در انتخاب محلول بافر نکات زیر باید در نظر گرفته شوند:
محلول بافر باید در مقابل آبزوربانس شکربی اثر باشدمحلول بافرباید در رقم  PHمرجع پایداری عالی نشان دهدمق��دار  PKمحلول بافر باید نزدیک فقط متوس��ط مورد نظر PHمحلول باشد
ظرفی��ت محلول بافرباید به ان��دازه یک واحد  PHدر باالیادرپایین مقادیر  PHدلخواه قرار گیرد.
 در صورتی که احتمال داش��ته باش��د که  PHدر طول روشکار اف��ت کند یک محلول بافر با مقدار  PKاندكی پایین تراز نقطه
و متوسط  PHانتخاب کنید .بطورمشابه اگر رقم  PHاحتما ًالصعود
خواهد كرد ،محلول بافري انتخاب كنيد که رقم  PKآن مختصری
باالتر باشد.
  PHمحلول بافر باید در دما و غلظت مورد استفاده در سیستمتجربی وارسی شود.
 مواد بافری نبای��د در فاصله طول موج های 400-800nmنور جذب کند
معه��ذا ،بیش��تر ب��اور نکردن��ی اس��ت که چ��را محل��ول بافر
(TEAروش )GS2/3-9بکار رفته و برای اس��تاندارد کردن در PH
مس��اوی 7/0پذیرفته ش��ده ،اگر چه مقدار  PKآن به آن اجازه نمی
دهد که مانند یک محلول بافر خوب در  PH =7/0عمل کند.
مقدار  PKآن اش��تباه اس��ت و این موض��وع را  ]5[ Rifferدر
گ��زارش خود ذکر کرده که یک رقم  PKمس��اوی  7/8که پایینتر
از  9/5اس��ت در مراجع مختلف گزارش شده (جدول  )1که موجب
برخی س��ردرگمی ها شده است [ .]29اگر رقم  PK =9/5صحیح در
نظر گرفته شود همانطور که  ICUMSAآن را پذیرفته است ،آنگاه
 ،TEAتفاهم نامه مقدماتی مورد استفاده برای تهیه محلول بافر را
که به روشنی بیان می دارد رقم  PKهدف محلول بافر می بایستی
بس��یار نزدیک (در محدوده یک واحد  )PHبه  PHهدف مورد نظر
برای اندازه گیری باش��د ،نقض م��ی کند .ولی در مورد محلول بافر
 TEAاخت�لاف حدود س��ه واحد بین  PHه��دف و مقدار  PKآن
وجود دارد .دراین ش��رایط ،شایس��ته است که روش( )GS 2/3-9از
کتاب روش های ICUMSAحذف شود.

محدوده  PHمفید و داده های  PKمندرج در جدول  1آش��کار
م��ی کنند که محلول های بافر MOPSO ،MOPS ،MESرا عم ً
ال
م��ی توان برای اس��تاندارد کردن محلول قن��د در PH =6/5 ،7/0
به کار گرف��ت .بنابراین ،این محلول های باف��ر برای اندازه گیری
رنگ ،انتخاب ش��دند ،معهذا به نظر می رسد که محلول بافرMES
از مناسبت بیش��تری برخوردار باشد زیرا با بیشتر محصوالت قندی
ایزوهیدریک است.

-1-4اثر محلول های بافر بر  PHو رنگ قند

-1-1-4پایدار کردن PH

اث��ر محیط بافری مختلف بر مقدار  PHو رنگ قند در محلول،
با اس��تفاده از س��ه محلول قند با غلظت های مختلف بین  5درصد
تا  20درصد بررس��ی شد .نتایج به دست آمده برای نمونه شکر خام
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در جدول ش��ماره  2درج شده اند .نتایج نشان می دهند که محلول
بافر  MESظاهراً مؤثرترین وس��یله برای پایدار کردن PH =6/4و
رنگ محلول ش��کر خام است .گستره بسیارباریک  0/04واحد PH
در مورد محلول های بافر  MESپیدا ش��د در حالی که گستره تغییر
 PHبرای محلول های باف��ر MOPSو MOPSOبه ترتیب 0/20
و  0/10واح��د  PHبودن��د .پایداری بهتر با اس��تفاده ازمحلول بافر
 ،MESمربوط بود به مقدار 6/2(]26[ PKدر،)25oCنزدیکتر به PH
مرج��ع  .6/4زیرا از لحاظ تئوری ،مقاومت بیش��ینه در مقابل تغییر
 PHباید در گس��تره  +1/0واحد  PHباش��د و این در اطراف مقدار
 PKسیس��تم متمرکز می شود .عالوه بر این ،این نسبت در انتخاب
محلول بافر مهم اس��ت .محلول بافر MOPSدر  PHمرجع  6/4در
مقایسه  MES/اندکی کمتر پذیرفتنی است ،زیرا مقدار  PKمربوط
به  MOPSمساوی  7/2است.
نتای��ج نش��ان داده ان��د که ب��ا اس��تفاده از محلول ه��ای بافر
 ،MES/MOPSOمق��دار  PHمحلول قند را می توان کنترل کرد
یا حداقل تغییرات آن را به حداقل رساند.
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 مق��دار  PH =6/4پیش��نهادی ،ب��ا توج��ه به داده ه��ای ثابت
یونیزاسیون ساکاروز که به وسیله چندین بررسی متفاوت []12-19
با استفاده از روش��های تجزیه مختلف تأیید گردیده ،به طرز علمی
محقق و مصوب شده است .از این رو مانندمورد  PHمرجع 7/0یک
موضوع دلبخواهی نیست.
این یک واقعیت(رویداد) مصوب اس��ت که تغییرات س��اختاری
مختلفمانندتبدیلكتو-انول،یونیزاسیون/ديسوسياسيون(تفكيكيوني)،
تغییر در درجه پلیمریزاس��یون و پراکندگی ،تشکیل کروموفورهای
یونیزابل(قابل یونیزه ش��دن) ،کدر شدن ظاهری محلول قند و غیره
ب��ر روی تنظیم  PHتا هر مقدار دلبخواه��ی تأثیر می کند .معهذا،
درمحدوده  PHطبیعی ،اینگونه تبدیل ها عم ً
ال جائی ندارند.
به عالوه ،برای اینکه قانون المبرت–بير [ ]27به درستی حفظ
شود ،مناسبترین شرط این است که حالت شیمیایی جسم تغییرنیابد.
از این رو ،اندازه گیری رنگ در  PH =6/4نیز با اصول بنیادی رنگ
سنجی سازگار است.
اندازه گیری رنگ در  PH =6/4رنگ موجود در کریس��تال قند
را به جای رنگ تش��کیل ش��ده در طی فرآیند اندازه گیری نش��ان
میدهد.

-2-1-4اثر محلول های بافر روی رنگ

در یک سری دیگر از تجربه ها شامل پنج نمونه شکر از مناطق
جغرافیای��ی مختلف ،تعیین مق��دار  PHو رنگ در20درصد= rdsبه
ص��ورت آنالیز دوبل انجام ش��د .دوباره محلول بافر  MESنش��ان
داد ک��ه  PH =6/4را در باریکتری��ن محدوده 0/03واحد  PHحفظ
میکند بدون اینکه مبداء شکرمش��خص باش��د .در بین سه محلول
باف��ر ،محلول باف��ر  MESنیز باریکترین گس��تره تغییر رنگ را در
بین محصوالت ش��کر تحت این بررس��ی نش��ان داد(.جدول  ) 3از
ای��ن رو محلول بافر  MESبرگزی��ده این مولفان برای تعیین رنگ
 ICUMSAمی باش��د زیرا پایداری  PHعالی و تغییر رنگ محدود
نشان می دهد.
ش��کل  1نشان می دهد که با استفاده از سه محلول بافر،نتایج
س��ازگار (تقریب ًا یکسان) از محلول های بافر MESو  MOPSOبه
دست می آید ،معهذا با محلول بافر  MESتغییرات رنگ ،به حداقل
می رسد.
-3-1-4تکثیر پذیری نتایج

نتایج اولیه درون آزمایش��گاهی [ ]13با استفاده از محلول بافر
 MESدر  ،PH =6/4سازگار ،تکرار پذیر و تکثیر پذیر بودند .آزمون
گروهی منطقه ای در س��ایه حمایت کمیته ملی هندی ICUMSA
به منظور تحقق و تثبیت داده های دقیق در جریان است.
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-2-4ارتباط اندازه گیری رنگ در PH =6/4

در تولید و س��اخت هر محصول تجاری ،کنترل فرآیند به اندازه
کیفیت محصول نهایی مهم است.
یک امتحان دقیق آبزروبانس در مقابل مقدار  PHتوصیف می كند
[ ]28ک��ه دو نقطه تأثیر وجود دارد :یک��ی در  PH =5/0و دیگری
در  PH =7/0درحالی که  PH =6/4در نقطه متوسط بخش صعود
کنن��ده منحن��ی ق��راردارد .از این رو تنظیم ت��ا  PH =6/4از لحاظ
تکنیکی و از دیدگاه کنترل تجاری ،معقول است.
ش��فافیت محلول در اندازه گیری های رنگ سنجی بسیار مهم

است .استفاده از مواد شیمیایی برای تنظیم  PHتا رقم  7/0موجب
کدر شدن محلول قند میش��ود و بنابراین کیفیت محصول را پایین
می آورد .معهذا ،تیره ش��دن ظاهری محصول را می توان با تنظیم
 PHتا رقم  6/4به حداقل رساند.

اختصارات:
 :ICUMSAکمیسیون بین المللی برای روش های يکنواخت

آنالیز قند و شکر
 :IUPACاتحادیه بین المللی برای شیمی خاص و کاربردی
:MESمورفولينواتانسولفونزويرهيا-N(-2مورفولينو)-اتانسولفونيك
اسيد
 :MOPSمورفولينوپروپان سولفون زويره يا-N(-3مورفولينو)-پروپان
سولفونيك اسيد
 :MOPSOمورفولينو -2-هيدروكسي -پروپان سولفون زويره يا-3
(-Nمورفولينو)-2-هيدروكسيپروپانسولفونيك اسيد
[-N :TEAتريس(-هيدروكس��ي متيل)-متيل]-2-آمينواتان سولفون زويره يا
-2([-2هيدروكسيل-1،1-بيس(هيدروكسيمتيل)اتيل)آمينو]اتانسولفونيك
اسيد.
منبع:سوكرايندوستري2008/8

پاکستان
رد کردن درخواست صادرات شکر
نقل از :سوكر ايندوستري  2008/7ص478
مترجم:مهندسموقريپور

بنابهاظهارمقاماتوزارتصنایع،علیرغمحداکثرتولیدشکر(رکوردتولید)در
سال 2007/8معهذا دولت فدرال پاکستان تصمیم گرفته است صدور شکر را
ممنوعکند.بنظرمیرسدکهتولیدشکردرسال 2008/9کاهشیابد.جمعشکر
تولیدی و ذخیره شده در سال 2007/8مقدار 5/7میلیون تن بوده است (4/7
میلیون تن تولید سال جاری و 1میلیون تن ذخیره سال قبل) .وزارت صنایع
اظهارمیدارد،بعلتکاهشسطحکشتنیشکرتوسطکشاورزانبهمیزانتقریب ًا
 10درصد ،تولید شکر کمتر از سال قبل خواهد شد .با توجه به مصرف شکردر
سال( 2007/8اکتبر 2007لغایت سپتامبر ) 2008که مقدار 4/2میلیون تن
بوده ،ذخیره ای معادل 1/5میلیون تن در انبارها باقیمانده است که قرار بوده0/7
میلیون تن بعنوان ذخیره احتیاطی نگهداری شود و  0/8میلیون تن از
طریق مزایده بفروش برسد .دولت پیش بینی میکند(انتظار دارد)
که کارخانه ها قبل از دسامبر راه اندازی نشوند تا تکلیف 800/000
تن شکر ذخیره مازاد ،قبل از برداشت نیشکر روشن شود.

نقل از :سوكر ايندوستري 2008/7ص476
مترجم :مهندس موقري پور

کمیسیون توسعه ملی که باالترین نهاد برنامه ریزی است،
اعالم کرد كه قرار است دولت ،مقدار  600000تن شکر
جهت ذخیره سازی و نیز بمنظور حمایت از قیمت ،از
کارخانه های داخلی خریداری کند .این مقدار شکر عالوه بر
 500000تن خرید قبلی سال جاری است .دولت عالقمند
جلوگیری از تغيير شدید قیمتها و آسیب دیدن کشاورزان و
صنعت است .بموجب اطالع اتحادیه شکر ،از اکتبر 2007
تا سپامبر  2008در چین مقدار  14/8میلیون تن شکر سفید
تولید خواهد شد که  22درصد بیش از تولید سال قبل است.
مصرف شکر نیز رشد خواهد داشت ولی این رشد مصرف
به اندازه افزایش تولید نخواهد بود .لذا با وارد کردن شکر
ارزان و خرید شکر مازاد بر مصرف شکر ،ذخیره سازی
می شود .اتحادیه شکر  Guangdongتخمین می زند
که مصرف شکر سفید سال جاری در چین به  1تا 1/32
ميلیون تن افزایش یابد .با گران شدن ذرت ،بعضی صنایع
غذايی و نوشابه سازی به مصرف شکر ،به جای شیرین
کننده ها و قند مایع ترغیب شده اند.

اندونزی
واردات شکر در سال  2008پایین تر از تراز مورد
انتظار
نقل از :سوكر ايندوستري  2008/7ص477
مترجم :مهندس موقري پور

طبق گفته دبیر کل اتحادیه تصفیه خانه های شکر اندونزی
واردات شکر خام در سال جاری بعلت ذخیره و موجودی زیاد
و کاهش مصرف نسبت به پیش بینی قبلی 21/6 ،درصد
کاسته خواهد شد .واردات شکر خام تقریب ًا  1/56میلیون تن
خواهد بود ،پیش بینی اولیه  1/99میلیون تن برآورد شده
بود .وارات سال قبل  1/58میلیون تن بوده است .دبیر کل
اظهار نمود افزایش قیمت مواد غذايی اساسی از قبیل روغن
خوراکی و برنج ،مصرف شکر را کاهش داده است .افزایش
قابل پیش بینی شکر سفید حاصل از تولید نیشکر داخلی
و موجودی انبار سال گذشته در این امر (کاهش واردات)
دخیل بوده است .پیش بینی میشود که شکر سفید حاصل
از نیشکر کاشت شده سال جاری با  10درصد افزایش به
میزان 3/69میلیون تن برسد که در سال قبل  2/44میلیون
تن بوده است .ذخیره شکر در سال قبل حدود  386000تن
بوده است.

شماره  - 190مرداد و شهریور  - 1387سال سی ودوم

-5جمع بندی و نتیجه گیری
بازنگری جامع االطراف روش��های تعیی��ن رنگ محلول قندی
 ICUMSAهمراه با تحقیق تجربی انجام ش��ده با استفاده از محلول
های بافر مختلف ،آش��کار می س��ازد که محل��ول بافر  MESیک
وسیله مطمئن و محکم برای اندازه گیری رنگ است زیرا با پایداری
عالی  PHدررقم  6/4و تغییر رنگ محدود همراه میباش��د.بنابراین
شرط احتیاط اینس��ت که آن را به عنوان یک مرجع برای اندازه گیری
رن��گ محلول قن��د در نظر گرفت .پیش بینی می ش��ود که در این
روش ،از چندگانگ��ی روش ها برای همی��ن پارامتر ها و همچنین
برای محصول یکسان(ساکاروز) اجتناب می شود.
اعتذار :مؤلفان از همکاری مؤسسه New Delhi،STAIدراین
بررسی تشکر می نمایند.

چین
برنامه دولت ،خرید شکر مازاد
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اتانول از شکر
چشم انداز تعاوني هاي شكر در اياالت متحده
نويسنده :جيمز ژاکوبس ,متخصص اقتصاد کشاورزی در بخش توسعه روستايی USDA
مترجم :جمشيد پايدار  ,شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی
همزمان با تبديل ش��دن کش��ور برزيل بعنوان سر دسته توليد
کنندگان اتانول در جهان ،در حال حاضر بيش از نيمی از کل توليد
جهانی اتانول ،از نيشکر و محصوالت جانبی آن صورت می گيرد.

شماره  - 190مرداد و شهریور  - 1387سال سی ودوم
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بيش��تری است ،در صورتيکه برای تبديل شکر به الکل تنها محتاج
فرايند تخمير الکلی می باشيم .انرژی مورد نياز برای تبديل شکر به
الکل نيز حدود نصف ميزان مورد نياز برای ذرت می باش��د .گرچه
هزينه های مربوط به مصرف مستقيم انرژی و سطح فناوری بکار
رفت��ه از جمله عوامل متع��دد تعيين کننده در قابلي��ت توليد اتانول
بشمار می روند ،عوامل ديگر شامل هزينه های نسبی توليد(از جمله
مواد خام) ،نس��بت ه��ای تبديل مواد اوليه به محصول ،س��هولت
نس��بی فرايند ،قيمت مواد جايگزين و سياست های دولت،سهولت
در س��اخت و هزينه های فرايند ،همگی در امکان توليد پايدار مؤثر
می باشند.
عالقه مندی به توليد اتانول از شکر در اياالت متحده همانند
کش��ور ه��ای ديگر که به تولي��د اقتصادی اتانول از ش��کر و ديگر
مواد خام جديد دس��ت يافته اند ،در حال افزايش اس��ت .درجوالی
 2006وزارت کشاورزی اياالت متحده ( ,)USDAدر پاسخ به رشد
عالقمندی حول مس��ايل مربوط به ش��کر و اتانول ،اقدام به انجام
تحقيقی در اين خصوص تحت عنوان"امکان سنجی اقتصادی برای
تولي��د اتانول از ش��کر در اياالت متحده" نم��ود .با توجه به قيمت
اتانول در بازار ،نتايج اين بررسی نشان دهنده سودآور بودن صنعت
تبديل نيشکر ،چغندر قند و مالس به الکل می باشد.
صنعت شکر در اياالت متحده
چغندر قند ازمحصوالت زراعی يک س��اله اس��ت که در يازده
ايالت با ش��رايط اقليمی متفاوت از بس��يار گرم ايمپريال والی يا دره
س��لطنتی ايالت کاليفرنيا تا اقليم های سرد تر ايالت های داکوتای
ش��مالی و مونتانا کش��ت می گردد .محصوالت جنبی صنعت توليد

با اين وجود 97درصد از اتانول توليد شده در اياالت متحده از گياه
ذرت می باش��د و در اين کش��ور توليد اتانول از نيشکر و چغندر قند
در سطح تجارتی مطرح نيست .از لحاظ فنی ،فرايند توليد اتانول از
شکر در مقايسه با تبديل ذرت به اتانول ساده تر است .تبديل ذرت
ب��ه اتان��ول نيازمند عمليات پخت اضافی و اس��تفاده از آنزيم های




تعاونی ها در صنعت قند
هم اکنون تعاونی های توليدی ،برحسب شرايط بازار ،بخش های
فراوری نيش��کر يا چغندر قند خود را فعال می نمايند و کشاورزان با
اطمينان از وضعيت بازار به کشت محصول نيشکر يا چغندر می پردازند.

:















فرايند توليد شكرازچغندر قند

عمل آوری چغندر قند و تبديل آن به ش��کر خام بسهولت قابل

انجام است و طی فرايند تصفيه يک مرحله ای بر روی آن مستقيم ًا

به شکر سفيد تبديل می شود.

چغندر قند محصولی بسيارحجيم است و حمل و نقل آن نسبت ًا
 

گران تمام می شود و عمليات فراوری بر روی آن بايستی بسرعت و


 
قبل از تخريب ساکارز موجود در آن انجام شود بنابراين کارخانجات



فراورش چغندر قند در نزديکی نواحی کش��ت اين محصول احداث


شده اند .طی مدت ده سال اخير کارخانجات چغندری تحت مديريت

بخش تعاونی در آمده اند .تمام  23کارخانه چغندری اياالت متحده،
شامل  4واحد در ميشيگان 7 ،واحد در مينه سوتا و داکوتای شمالی 
موقعيت کارخانه و هزينه های سرمايه گذاری
(بزرگترين ناحيه توليد چغندر قند) 3،واحد در کلورادو و نبراس��کا2،
با توجه ب��ه امکانات جديد ،هزينه های س��رمايه ای مورد نياز
واحد در ويو مينگ 3،واحد در آيداهو 2،واحد در مونتانا ،و  2واحد در
برای واحد های توليد اتانولی که از نيشکر يا شکر بعنوان ماده اوليه
کاليفرنيا ،همگی توسط تعاونی های کشاورزی اداره می شوند.
اس��تفاده می کنند نسبت به واحدهايی که برمبنای استفاده از ذرت
طراحی ش��ده اند ،بيش��تر تخمين زده می شود .همچنين موقعيت
فرآيند توليد شكر از نيشكر
محل کارخانه تاثير قابل توجه بر هزينه های مواد اوليه واحد های
ابتدا از س��اقه های نيش��کر در کارخانه های واقع در مجاورت
توليد اتانول دارد.
مزارع ،شکر خام تهيه می شود .نيشکر نيز همانند چغندر قند ماده ای
بيش��تر واحدهای توليد اتانول در مجاورت مکان های کش��ت
حجي��م و حمل ونقل آن نس��بت ًا پر هزينه اس��ت و برای به حداقل
ذرت واقع می باشند .ماهيت محصوالت نيشکر و چغندر قند طوری
رس��اندن ميزان تخريب ساکارز ،بايستی در کوتاهترين زمان ممکن
اس��ت که امکان حمل و نقل در فاصله هاي خيلی دور جهت توليد
وارد فرايند گردد .سپس شکر خام ،برای توليد شکر سفيد به واحد های
هرگونه محصول ،شکر يا اتانول را ندارند.
تصفيه انتقال می يابد.
درکارخانجات نيش��کری مالکيت تعاون��ی ،همانند بخش توليد
نياز روز افزون به مواد اوليه
قند از چغندرغالب نمی باش��ند و تنها در تع��دادی از ايالت ها ،چند
بر اس��اس گ��زارش س��رويس تحقيقات اقتص��ادی ،USDA
کارخانه بصورت تعاونی اداره می ش��وند .در هاوايی  12واحد توليد
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ش��کر از چغندر قند ش��امل تفاله آن است که بعنوان خوراک دام به
فروش می رسد و مالس که آن نيز جهت تغذيه دام بفروش می رسد و
يا برای استخراج قند بيشتر از آن به فرايند برگشت داده می شود.
نيشکر يک محصول زارعی چند ساله اقليم گرمسير است و در
چهار اياالت امريکا شامل فلوريدا ,هاوايی ,لوئيزيانا و تگزاس کشت
می ش��ود .فراورده های جانبی نيش��کر ش��امل مالس و همچنين
باگاس يا مواد فيبری باقيمانده ,پس از فشرده سازی نيشکر می باشند.
بط��ور معمول از باگاس در کارخانجات نيش��کری بعنوان س��وخت
کمکی نيروگاه استفاده می شود.
ميزان کل ش��کر توليد شده در اياالت متحده از سال  2000تا
 2006بدليل قيمت های پايين و تغييرات اساسی در صنعت بيش
از 20درصد کاهش يافته اس��ت .اي��ن نقصان در ميزان توليد عمدت ًا
ناشی از کاهش در محصول  5ايالت بوده است .محصول چغندر قند
س��هم بيشتری در ميزان ش��کر توليدی در اياالت متحده و نقصان
اخير برعهده دارد و اکنون از س��هم  58/8درصدی در توليد ش��کر
کشور ,به  41/2درصد افت نموده است .توليد کنندگان شکر و اعضاي
تعاونی مالکين کشاورزی به فناوری های جديد و بازارهای محصوالت
میباشند.
زراعی شان و بازاردر حال رشد اتانول عالقمند 

نيش��کری در س��ال  1994به  2تا در سال  2006کاهش يافته كه
هيچ يک مالکيت تعاونی نداشته اند .ايالت لوئيزيانا از  20واحد توليد
و  10تعاون��ی در  1994به  12کارخانه و  4تعاونی در س��ال 2006
رسيده است.
عوامل موثر بر ماندگاری صنعت شکر و اتانول
هم اکنون ذرت کم هزينه ترين ماده اوليه قابل دسترس جهت
توليد اتانول اس��ت .هزينه های توليد اتانول از نيشکر يا چغندر قند
بعنوان ماده اوليه دو برابر بيش��تر اس��ت .گ��زارش اخير  USDAدر
خصوص شکر /اتانول به مقايسه اين هزينه های توليد می پردازد.
قيمت باالی نفت خام ،توجه به اتانول را تحت شعاع خود قرار
داده اس��ت ،ولی برای چه مدت؟ (طبق مطالب مندرج در نش��ريات
اين موضوع در ماه سپتامبر يا شهريور پايان خواهد يافت)
ب��ا توجه به روند ثاب��ت قيمت اتانول در حول  4دالر به ازاء هر
گالن طی تابس��تان جاری (س��ال  )2008بر اساس نتايج گزارش
 USDAتوليد اتانول از شکر و محصوالت جنبی آن سودآور خواهد
بود .هرچند که اگر قيمت هر بش��که اتانول به  2/35دالر س��قوط
نمايد ،ديگر اس��تفاده از ش��کر خام يا تصفيه شده بعنوان ماده اوليه
توليد اتانول اقتصادی و سود آور نخواهد بود .و بر اساس روند قيمت
اتانول درآينده ،اين پيش بينی دور از انتظار نمی باشد.
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ظرفيت س��االنه کارخانه های توليد اتانول از  4/4ميليارد گالن در
س��ال  2006به  7ميليارد گالن در سال  2010افزايش خواهد يافت.
همچنين يک پرس��ش کليدی را مطرح می س��ازد":ذرت مورد نياز
برای اين افزايش ظرفيت از کجا تهيه گردد؟"
در س��ال  2010ني��از بخش اتانول ب��ه ذرت حداقل  85درصد
بيشتر از ذرت مصرفی در سال  2005خواهد بود .بازار چگونه خود
را با اين افزايش تقاضا که احتما ًال نقش عمده ای در نياز بيش��تربه
مواد اوليه اتانول خواهد داشت تطبيق خواهد داد؟
فناوری های استفاده از مواد سلولزی
صنع��ت توليد اتانول تقريب ًا بطور خ��اص از عمل آوری غالتی
مانند گندم و جو رشد نموده است .در آينده اتانول از ساير مواد اوليه
همچون مواد سلولزی تهيه خواهد شد .زيرا سلولز بيشترين ترکيب
آل��ی موجود در کره زمين بش��مار می رود ،هر چند که شکس��تن
ترکيبات س��لولزی جهت تبديل آنها به قندهای قابل مصرف جهت
تهيه اتانول مشکل تر است.
باگاس
باگاس نيشکر ،يا مواد باقيمانده از آسياب ،پس از انجام عمليات
عصاره گيري و استخراج شربت قند از ساقه نی می باشد که بعنوان
پتانسيل ديگری برای توليد اتانول از مواد سلولزی بشمار می رود.
در ح��ال حاضر از ب��اگاس بعنوان ماده س��وختی کارخانه های
نيش��کری اس��تفاده می ش��ود ولی محققين اميدوار به پيدا نمودن
راههايی برای ايجاد ارزش افزوده بيشتر در اين ماده ضايعاتی می باشند .اين
پروژه تا کنون دو اعتبار (کمک بالعوض)  500هزار دالری از وزارت
انرژی اياالت متح��ده جهت تحقيقات بر روی توليد محصوالتی با
ارزش افزوده بيشتراز باگاس و مالس ،دريافت نموده است.
تحقيقات نش��ان داده است که از يک تن باگاس نيشکر خشک
می توان  80گال��ن اتانول توليد نمودكه اين رقم را می توان با 98
گال��ن اتانول��ی که به ازاء هر تن ذرت قابل اس��تحصال میباش��د،
مقايس��ه نمود .با وجود دس��تيابی به فناوری تهي��ه اتانول از باگاس
در آزمايشگاه ،هنوز از نظر اقتصادی توليد در سطح تجاری امکان پذير
نمی باشد.

خط مشی و سياستهای دولت
صنعت در حال رش��د توليد اتانول در اياالت متحده را می توان
تا حدودی به برنامه ريزی و سياس��ت های دولت در جهت توليد و
اس��تفاده از اين س��وخت نس��بت داد .انگيزش هايی مانند اعتبارات
مالياتی که بصورت مس��تقيم به سوخت خودرو ها پرداخت می شود
و مش��وق های مالياتی برای توليد کنندگان کوچک اتانول ،بس��تن
عوارض گمرکی بر روی واردات ،و حمايت های دولت ايالتی همگی
به اقتصادی نمودن توليد اتانول کمک می نمايند .آيين نامه های مربوط
به هوای پاک و افزايش کارايی سوخت نيز بطور معنی داری باعث
افزايش تقاضا برای اتانول می شوند.
اغلب هنگاميکه از پتانسيل شکر بعنوان ماده اوليه توليد اتانول
در اياالت متحده بحث می ش��ود ،مدل اتانول برزيلی مطرح می گردد.
برزيل در دهه  1970برنامه س��رمايه گذاری مستقيم ،کمک های
بالعوض يارانه ای و مش��وق ها ی ديگر برای افزايش ميزان توليد
اتانول از نيش��کر و افزايش استفاده از اين سوخت بجای گازوئيل را
آغاز نمود.
در ح��ال حاضر برزيل بزرگترين تولي��د کننده هر دو محصول
ش��کر و اتانول در جهان می باشد .گرچه اقتصاد دانان توليد اعتقاد
دارند كه پارامترهای سياست های حمايتی دولت و هزينه های اجرا
مستقيم ًا با شرايط حاکم در اياالت متحده قابل مقايسه نمی باشند .بدليل
طوالنی تر بودن فصل رويش و عملکرد باالتر محصول نيش��كردر
واحد س��طح برزيل نس��بت به نواحی قابل کشت نيشکر در اياالت
متح��ده ،توليد اتانول از ش��کربا هزينه اي پايين تر انجام ميش��ود
و بدليل ش��رايط اقليمي مناس��ب تر ،بهره وری وبر گش��ت سرمايه
گذاری در زمينه نيشکر ،باالتر از اياالت متحده ميباشد.
مقامات اياالت نيشكر خيز امريكا بدنبال تصويب قوانين حمايتي
توليد اتانول از ش��كرمي باشند.سياستی که از سال  2005در بخش
انرژی عمل گرديده است ،شامل اعطاء  36ميليون دالرکمک های
بالعوض دولت برای توليد اتانول از شکر می باشد.
نقش مهمی که تعاونی ها برعهده دارند
بر اس��اس نتايج گزارش مربوط به شکر /اتانول  ،USDAيقين ًا
در بازار فعلی ذرت از مزيت رقابتی برخوردار می باشد و اين موضوع
با معافيت مالياتی  51سنت به ازاء هر گالن حمايت می شود .برخی
پيش��نهاد می نمايند يک راه برانگيختن استفاده از شکر برای توليد

خواهد بود .از لحاظ فنی امکان پذير است ولی پرسش اينست که
از نظر اقتصادی نيز قابل انجام خواهد بود ؟"

هم��ان گونه که اخيراً در گردهمايی بين المللی ش��يرين کننده ها
اشارهشدهزينه،مانعبزرگیاستوفناوریهایجديدوسرمايهگذاری دولت
نيازمند چيره ش��دن بر اين مانع می باشد .بنابر اظهار رئيس انجمن
چغندرکاران و عضو شرکت تعاونی شکر امريکا ،آقای استيو ويليامز:
"ما همواره در حال گشايش راههايی تازه برای استفاده شکر می باشيم و ٌ
مزيتهای توليد اتانول را کامال مد نظر داريم".
ب��ا توجه به پيش��رفت بدس��ت آمده در بخش ه��ای تحقيقات
س��لولزی ,محتمل ترين س��ناريو برای تهيه اتانول از ش��کر مرتبط
شدن آنها و دستيابی به فناوری هايی از نوع جريان مخلوط ()streammixed
بويژه برای نيش��کر بدليل خواص س��لولزی بيشتر آن می باشد .در
همه س��ناريو ها مش��خص اس��ت که اگر اتانول از شکرتوليد شود،
جهت محدود نمودن هزينه حمل و نقل ،تاسيس��ات ،كارخانه اتانول
ميتواند در نزديکی کارخانه های نيش��کری و چغندری نصب شوند.
به آن معنی که نقش تعاونی ها در تجاری س��ازی تبديل ش��کر به
الکل ،بدليل تسلطی که بر مراحل اوليه فرايند دارند بسيار پر معنی
خواه��د بود جهت اس��تفاده از باگاس باقيمانده از اس��تخراج قند از
نيش��كر ،اميدواری زيادی وجود دارد ولی محتاج توسعه فناوری در
اين بخش می باش��يم .مرکز تحقيقات ش��کر Audubonواقع در
ايال��ت لوئيزيانا در پروژه اس��تحصال اتانول از نيش��کر که در حال
انجام می باش��د ،مطالعات خود را ب��ر روی باگاس متمرکز نموده
است.هم اکنون در کارخانجات نيشکری باگاس را بعنوان سوخت مصرف
ميكنند .ولی محققين اميدوار به افزايش ارزش چيزی که در حال حاضر ماده
ضايعاتی بشمار می رود می باشند .اين پروژه تا کنون دو اعتبار(کمک
بالعوض)  500ه��زار دالری از وزارت انرژی اياالت متحده جهت
انجام تحقيقات بر روی توليد محصوالتی با ارزش افزوده بيش��تر از
باگاس و مالس ،دريافت نموده است.
منبع:سايتاينترنتيhttp://www.rurdev.usda.gov/rbs/index.html

انگلستان
احداث واحدهای اتانول
نقل از :سوكر ايندوستري  2008/6ص413و
414
مترجم :مهندس موقري پور
شرکت سوخت زیستی ()Bio fuelانسوس( )Ensusکه یک
شرکت انگلیسی است درحال ساختن یک واحد بزرگ تولید
الکل در ناحیه  Wittonواقع در شمال شرقی انگلستان
است ،که بیو اتانول و خوراک دام غنی شده و پروتئینی
بعنوان محصول دوم و به میزان  1/2تا  1/3میلیون تن ،از
گندم (انگلیسی) تولید خواهد کرد که در سه ماهه اول و یا
دوم سال  2009به بهره برداری میرسد.
بطور معمول در بریتانیا سالیانه  2/5میلیون تن گندم مازاد و
برای صادرات وجود دارد .این کارخانه اولین کارخانه بزرگ
تولید الکل در بریتانیا میباشد که سالیانه حدود 330.000تن
الکل بعنوان سوخت زیستی تولید خواهد کرد که بسیار
بزرگتر از واحد دیگری است که در شرق بریتانیا قرار دارد
و وابسته به شرکت شکر انگلیس( )British Sugarاست که
در حال حاضر سالیانه حدود  55000تن الکل و همچنین
 350000تن خوراک دام تولید میکند.
شرکت  Ensusسال قبل دو شریک تجاری خصوصی
آمریکایی پیدا کرده است که شرکت انگلیسی
 River Stone and Carlyle Groupقرارداد فروش تمامی
بیواتانول تولیدی را با شرکت نقتی Royal Dutch Shell
منعقد کرده است .و شرکت  ،Glencoreگندم مورد نیاز را
تهیه خواهد کرد و همچنین خوراک دام تولیدی را تحویل
خواهد گرفت .انتظار میرود که این واحد صنعتی ،یک سوم
اتانولی را که باید به سوخت مصرفی وسائط نقلیه طبق توصیه
)RTFO) Britain’s Renewable Transport Fuel Obligatio
افزوده شود ،تولید نماید.
الزم به توضیح است که افزایش  5درصد سوخت قابل
تجدید (الکل) به سوخت وسائط نقلیه تا سال  2010اجباری
است .دو واحد بزرگ تولید بیواتانول نیز توسط رقبا در انگلیس
احداث میشود .شرکت شکر انگلیس British Sugarو شرکت
نفت انگلیس  British Petrolumو شرکت Du pont
اطالع داده اند که یک واحد تولید بیواتانول با ظرفیت
سالیانه  330000تن در ناحیه  Hullواقع در قسمت شرق
انگلیس احداث خواهند کرد.
شرکت اسپانیایی انرژی و مهندسی موسوم به  Abngoaنیز
اعالم کرده است که قصد دارد یک واحد توليد بیو اتانول با
ظرفیت سالیانه  315000تن در ناحیه  Imninghamواقع
در شمال شرق انگلیس احداث کند .این واحد در سال 2010
راه اندازی خواهد شد.
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اتانول ،افزايش اعتبار ات درصنعت قند می باش��د ولی اين پيشنهاد
تا كنون پذيرفته نش��ده ،زيرا مغاير آخري��ن توافقنامه تجارت آزاد
آمريکای مرکزی برای واردات می باشد.
سياس��ت تعدادی از ايالت ها ،اس��تفاده از اعتبارات داخلی خود
جهت حمايت از صنعت تبديل ش��کر به اتانول اس��ت .شرايط حمل
ونقل يکس��ان و رکود ايجاد ش��ده در صنعت قند ،به هاوايی کمک
نموده اس��ت که در صنعت تبديل شکر به اتانول به مقام اول کشور
دس��ت يابد .بر اس��اس قانون مصوب ايالت هاوايی در سال 2007
حداقل10درصد از گازوئيل فروش رفته ،بايستی با اتانول مخلوط گردد.
طبق نتاي��ج حاصل از گزارش اخير USDAب��ا توجه به روند
قيمتها ،تهيه اتانول از نيشکر و چغندر قند در اياالت متحده ،تجارتی
س��ود آور و اقتصادی خواهد بود .عوامل مختلفی ،بويژه قيمت ملی
شکر و خط مشی دولت در زمينه انرژی تاثير عمده ای در سودآور بودن
صنعت تبديل ش��کر به اتانول در آينده اين کشور خواهد داشت .بنا
ب��ه گفته کيت کالين رئيس بخش اقتصاد  USDAدر گزارش اين
س��ازمان "در آينده ،برخی نقاط كه برای توس�عه اقتصادی مناسب
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بحران در سیاست شکر اروپا
نویسنده :جون نوبل
ترجمه :دکتر علی اردهالی
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مقدمه
در مورد کاهش اجباری صادرات ش��کر ب��ه حداقل بعلت تعهد
به  ،WTOسیاس��تمداران اروپایی انتظار داشتند که تولید کنندگان
ش��کر قبل از اینکه كاهش قیمتها آسیب اقتصادی برساند داوطلبانه
ازتولید زیاد دس��ت بردارند ولی انتظارات خوش بینانه اتحادیه اروپا
که عده زیادی از تولید کنندگان حاضر ش��وند داوطلبانه از س��همیه
تعیین شده خود صرفنظر کنند عملی نشد.
در حالیک��ه بعضی از تولید کنندگان ضعیف داوطلبانه تغییراتی
در میزان تولید خود داده و حاضر ش��دند در مقابل س��همیه ش��ان
مبلغی دریافت کنند ولی س��همیه به ان��دازه کافی کاهش نیافت و
بعضی ش��رکتها س��همیه اضافی از میزان اولیه شان بدست آوردند.
در گ��زارش «بازارهای مواد کش�اورزی و درآم�د در اتحادیه اروپا
در »2007-2014که توس��ط کمیس��یون اروپ��ا در جوالی2007
منتشر ش��د کمیس��ون میزان زیاد موجودی و امکان ازدیاد واردات
بعلت کاهش مربوط به  LDCبنابر قرارداد «همه چیزبغیر از اسلحه»
را تذکر داد .کمیسیون پیش بینی کرد در صورتی که تاثیر اصلی بر
تولید ،همس��طح واردات تحت امتیازات تعرفه ای شود ،بازار ،قبل از
س��ال 2010متوازن خواهد شد .برای ایجاد این توازن اتحادیه اروپا
هم اکنون مجبور شده است اصالحاتی در سیاست باز سازی که در
نوامبر 2005توافق شد بعمل آورد.

اصالحات 2006
منتقدين ش��کر در اروپا در مخالفتش��ان ب��ا اصالحات در رژیم
شکر س��الها موفق بوده اند و حتی در اصالحات 2005که سال بعد
بص��ورت نهائی در آمد موانعی ایجاد کردن��د و با الخره با مصالحه
بص��ورت قابل قبول اکثریت اعضای اتحادیه اروپا در آمد .این تغییر
سیاست به صنعت تحمیل شد چون اتحادیه اروپا در این باره تعهدات بین
المللی داشت و بعضی کش��ورها نیز در مقابل تغییرات مقاومت می
کردند .با توجه به لزوم کاهش صادرات از  5/6میلیون تن در س��ال
به حداکثر  1/3میلیون تن (بعلت تعهدات به  WTOبعد از اعتراض

به سیاست صادراتی اتحادیه اروپا از طرف استرالیا ،برزیل ،و تایلند)
تغییر سیاس��ت غیر قابل اجتناب بود .مدت زی��ادی اتحادیه اروپا
م��ازاد فراوانی ش��کر تولید ک��رده بود که می بایس��تی صادر
میش��د .بنابر سیاس��ت س��ابق ،بازار طوری مرتب ش��ده بود
ک��ه مازاد صادر میش��د نه اینکه بص��ورت موجودی در داخل
اتحادی��ه اروپ��ا انباش��ته ش��ود و قیمت برای مص��رف کننده
در اتحادی��ه اروپا بس��یار باالتر از س��طح ب��ازار جهانی باقی
مان��د .در ای��ن وضع جائی برای ص��دور مازاد تولی��د نبود و
ناچار درداخل اتحادیه اروپا انباش��ته ش��د و موجب مشکالت
زی��ادی در ب��ازار گردی��د.
کاهش قیمت در اتحادیه اروپا
سیاس��ت جدید اصالحی اجازه میدهد که قیمتها در طول س��ه
س��ال کاهش یابد و قیمتهای حمایتی تا  2009/10تثبیت شود .اگر
چه سطح حمایت قیمت حتی در آن زمان هنوز بسیار باالتر از سطح
ج��اری ب��ازار جهانی به فرض عدم تغییر آن خواه��د بود .در نتیجه
ب��ازار اتحادیه اروپا برای تمام تولید کنن��دگان غیر اتحادیه اروپائی
صالحیتدار برای دسترس به معافیت از تعرفه همچنان جالب خواهد
بود.
کاهش قیم��ت 36درصد موجب درآمد کمتر برای کش��اورزان
و ش��رکتهای شکر بود .زیان کش��اورزان در مقابل کاهش قیمت از
طریق پرداختهای مس��تقیم جبران میشود (بدون ربط به تولید) و در
نتیجه بعضی کش��اورزان چغندر قند ممکن اس��ت تصمیم بگیرند از
س��همیه صرفنظر کرده و محصوالت جالب دیگ��ری عمل بیاورند
مخصوص ًا در حال حاضر که قیم��ت محصوالت دیگر در بازارهای
داخل��ی و بازاره��ای جهانی تا ان��دازه ای بعلت ازدی��اد تقاضا برای
گیاهان مولد سوخت رو به افزایش نهاده است.
در حالیک��ه س��طح زیر کش��ت چغندر قند کاهش یافته اس��ت
محصول ش��کر امس��ال خ��وب بوده و تولید ش��کر ب��ه میزانی که
کمیسیون اروپا انتظار داشت پایین نخواهد بود بنابراین بازار اتحادیه
اروپا با مازاد قابل توجهی مواجه خواهد گشت.
سهمیه تولید
در ط��ول یک مرحله انتق��ال همچنانکه قیمته��ا کاهش داده
میش��ود روش اصالحی اجازه میدهد که سیستم سهمیه بندی تولید
بنابر روش��های قبل از اصالحات ادامه یاب��د .اتحادیه اروپا تصمیم
گرف��ت که هیچ کاهش اجباری س��همیه قبل از اتمام مرحله انتقال
صورت نگیرد.
تمام سهمیه تولید شکر ،ايزوگلوكزو اينولين اتحادیه اروپاي 27
در ابتدای مرحله اصالحات در حدود 18/5میلیون تن برای مصرف
تقریب ًا  16میلیون تن تعیین ش��ده بود .بعالوه اتحادیه اروپا تعهدات
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کند و به همان اندازه ش��کر نیز صادر میکرد تا از افزایش هنگفت
ً  این صادرات عم.موج��ودی جلوگیری گ��ردد
ال ام��کان ندارد چون
1.374 که صادرات آنراWTO اتحادیه اروپا مجبور است از مقررات
.میلیون تن در سال تعیین میکند پیروی کند
واردات ش��کر خام در حال حاضر بوسیله سهمیه بندی محدود
شده است ولی واردات آن در اثر موافقتنامه های تجارت بین المللی
 کشور کم توسعه یافته50 واردات از2009 تا سال.رو به افزایش اس��ت
با س��همیه بندی محدود نخواهد ش��د و هر مقدار شکر تولیدی این
 بعالوه.کشورها میتواند بدون تعرفه گمرکی وارد اتحادیه اروپا شود


. میلیون تن واردات داش��ته باش��د1/5 بی��ن المللی دارد که حداقل
4کمیس��یون اروپا انتظار داش��ت که در اوایل مرحله انتقال از حدود
 میلیون تن سهمیه داوطلبانه صرفنظر خواهد شد تا یک6 میلیون تا
.بازار متوازن تر بدست آید
مشکل سیاست شکر اتحادیه اروپا اینست که سیستم سهمیه بندی
همراه با قيمتهای حمایتي باال نه فقط مازاد تولید فراوانی ایجاد کرده
 اتحادیه اروپا سالهاست.بلکه جايی هم برای واردات نگذاشته است
)ACP( کارائیب و پاسيفيك،که تعهد دارد که از کش��ورهای آفریقا
 (پیمان لوم سابق) شکر وارد.تحت پروتکل ش��کرموافقتنامه کوتونو
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اتحادی��ه اروپا در حال حاضر تمام س��همیه بن��دی و تعرفه واردات
از کش��ورهای  ACPتحت موافقتنامه مش��ارکت اقتصادی را کنار
گذاشته است .همراه با برنامه حذف تعرفه از کشورهای کم توسعه یافته
دوره انتقالی برای حذف تعرفه و قطع سهمیه بندی از شکر و برنج تا
 2015اجرا خواهد شد .با اجرای مقرارت حذف تعرفه برای کشورهای
کم توسعه یافته(تا ،)2009همچنين كشورهاي (ACPتا  )2015الزمست
که بازار اتحادیه اروپا تحت حمایت باشد چون مراحل اصالحات در
آن ادام��ه دارد و برنام��ه حذف تمام تعرفه ه��ا این اصالحات را نیز
بیشتر ضروری می نماید.
قیمت تثبیت شده در داخل اتحادیه اروپا هنوز و حتی در انتهای
مراحل اصالحات بس��یار باالتر از س��طح جاری بازار جهانی اس��ت
و ب��ازار اتحادیه اروپا احتم��ا ًال برای بس��یاری از تولید کنندگان در
کشورهای رو به توسعه که امکان کشت محصوالت جایگزین برای
آنها محدود اس��ت جالب می باشد .ولی بعضی از کشورهای ACP
که س��ابق ًا از اجرای پروتکل ش��کر (و در نتیج��ه از قیمتهای باالی
حمایت��ی اتحادیه اروپا) منفعت برده اند گفته اند که آنها نمی توانند
که با قیمتهای پایین مورد نظر اتحادیه اروپا شکر تولید کنند و تولید
کنندگان باکارايی کمتر دست از کشت برداشته اند.
برآورد میش��ود که مص��رف در اتحادیه اروپ��ای  27باالی 16
میلیون تن باشد و با آنکه انتظار میرود که مصرف در بخش گیاهان
مولد س��وخت افزایش یاب��د این امر اصو ًال خارج از بحث سیس��تم
س��همیه بندی خواهد بود .بعالوه برای تهیه گیاهان مولد س��وخت
محصوالت دیگر رقیب نیز هس��ت و شرکتهای شکر اروپائی شروع
به سرمایه گذاری در تولید گیاهان مولد سوخت کرده اند.
موجودی مازاد در سیس��تم س��همیه بندی آنقدر زیاد است که
نمیتوان آنرا یک تولید اضافی کوتاه مدت حساب کرد.
بناب��ر روش جدید اتحادیه اروپا یک برنامه نوس��ازی داوطلبانه
پیش��نهاد کرده است که بر اساس آن کارخانه داران میتوانند از تمام
یا قس��متی از سهمیه ش��ان ظرفنظر کنند .برای مدیریت بازار ،یک
سیس��تم «عدم شرکت» عرضه شد تا س��االنه توازنی در بازار پیدا
شود.
کمیس��یون اروپا هم اکنون به ناچار این رویه را اجرا مي نماید.
بنظر میرس��د که این ط��رز مدیریت بازار فقط ب��رای تعدیل مازاد

مختص��ر حاصل از تغییرات تولیدات فصلی بکار میرود .حتی قبل از
اینکه این سیاس��ت جدید واردعمل شود کمیسیون اروپا مجبور شد
یک استرداد جلوگیری کننده برای سال مالی 2006/7معرفی نماید
و بنابراین برنامه  1/8میلیون تن از سهمیه خارج شد.
بعلت پی��ش بینی  4میلیون ت��ن مازاد در بازار س��ال2007/8
کمیس��یون اروپ��ا از طریق « ق��درت ضروری خاص» ک��ه از آن
برخ��وردار بود ،در م��ارچ  2007خارج کردن در حدود دو میلیون تن
سهمیه شکر را اعالم کرد .و تا اکتبر 2007این امر انجام شد .شکر
خارج ش��ده طبق این برنامه باید بوس��یله شركتهای شکر به هزینه
خودش��ان نگهداری شده و این شکر اولین محموله سهمیه در سال
بعد محس��وب میشود .در نتیجه کش��ت چغندر قند کاهش یافت و
کمیس��یون اروپا در اکتبر« 2007یک بازار متوازن مطمئن را برای
 2007/8برآورد نمود».
یکی از اعضای کمیس��یون اروپا بنام ماریان فیشربوئل دراعالم
احتمال��ی خارج کردن در بازار س��ال  2007/8درپارلمان اروپا چنین
گفت:
ً
«در چند مورد و مخصوصا در مجمع نوامبر و دس��امبرمن به
دس��ت اندر کاران شکر و کشورهای عضو خطرات حاصل از قصور
در کاهش سهمیه های تولید بنابر مفاد اصالح سال گذشته را اعالم
نمودم .دلیل اصلی من این بود که وجوه باز س��ازی که برای کمک
ب��ه تولید کنندگاني كه نفع برده اند تخصیص داده ش��ده بود که از
این کار دست بکشند مجاز نبود آنطور که انتظارمی رفت عمل کند
و معدودی از شرکتها از وجود آن استفاده بردند .من به روشنی گفتم
که تا سهمیه زیادی ملغی نشود نتیجه برای همه زیان آوراست.
در نتیجه مقررات جدید ،برای کاهش مازاد درست کار نکرد و
کمیسیون اروپا مجبور شد برای باز سازی افزایشي درتعهدات مالی
تمام  27عضو را اعالم نماید و در انتهای مرحله باز سازی اگر بازار
کافی س��همیه ملغی نشده باش��د اتحادیه اروپا دستور قطع سهمیه
تمام تولید کنندگان شکر در  2010/11راصادر خواهد کرد(.موافقت
ش��ده در فوریه  .)2010این ،قطع مقدار ش��کری را ک��ه داوطلبانه
صرفنظر شده نشان میدهد.
وقتی روش��ن گردید که مقررات جدید آنطور که انتظار داشتند
اعمال نشد کمیسیون اروپا در ماه مي  2007تغیيراتی پیشنهاد کرد
و این تغییرات در س��پتامبر  2007بوسیله کشورهای عضو پذیرفته
ش��د .هدف از این تغییرات اینس��ت که مرحله باز سازی را با کفایت تر
نمایند بامید آنکه تولید کنندگان ش��کر اتحادی��ه اروپا داوطلبانه در
دوره انتقال میزان کافی از سهمیه صرفنظر کنند .در گزارش منتشر
ش��ده در روزنامه راجع به این تغییرات کمیس��يون متذکر ش��د که
متأسفانه در دو سال اول برنامه بسیار کمتر از آنچه پیش بینی میشد
از س��همیه صرفنظر گردی��د و بنابراین تغییراتی باید صورت گیرد تا
مشکالت کم شود.
چرا مقررات اولی اجرا نشد؟
بعلت قیمتهای حمایتی باال تولید شکر مدتها فعالیت سود آوری
بوده و تولید کنندگان میل نداش��تند که تا مجبور نش��وند از سهمیه
ش��ان صرفنظر نمایند .کاهش قیمت تا کن��ون برای تولیدکنندگان
و کارخانه داران چندان مؤثر نبوده و در حقیقت کش��اورزان در این
مرحله اولیه اصالحات چندان تحت تأثیر کاهش قیمت قرار نگرفتند
مخصوص ًا چون آنها طبق برنامه پرداخت تک محصولی کشاورزی،
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حمایت میشدند.
وقت��ی اصالح��ات اولی به کش��ورهای عضو عرضه ش��د پول
بازسازی در دس��ترس تولید کنندگان به باالترین میزان( 730یورو
برای هرتن) در س��ال اول بود ولی در ی��ک مذاکره این میزان باال
برای دو س��ال اول تعیین گش��ت .اگر این اقدام نمیشد شاید بیشتر
تولید کنندگان زودتر درباره باز س��ازی تصمی��م میگرفتند ،اگر چه
حتی در سال دوم کاهش سهمیه بسیار کمتر از آنچه انتظار میرفت
بود .بع�لاوه حداکثری (باالی 10درصد حداق��ل) از پول کمک به
بازس��ازی ممکن بود به کش��اورزان و مقاطعه کاران ماش��ین آالت
پرداخ��ت ش��ود .و این امر بعضی کارخان��ه داران را درباره صرفنظر
کردن از سهمیه بندی بدون تضمین ،به همان اندازه از کمک به باز سازی
ناراحت کرد .چون بعضی کش��ورها توجه داشتند که کشاورزان و نه
کارخانه داران باید سهم اصلی پول برای باز سازی را بدست آورند.
این در صد در حال حاضر روی رقم 10درصد تثبیت ش��ده و بدین
ترتیب بعضی از ش��رکتهای ش��کر احتما ًال از سهمیه شان صرفنظر
خواهند کرد .در عوض چغندرکارانی که از س��همیه ش��ان صرفنظر
کنند دریافت اضافی  237/5یورو را به ازای هر تن برای سال مالی
 2008/9بدس��ت خواهند آورد .و حتی در بعضی موارد برای س��ال
مالی  2009/10نیز این مبلغ اضافی را دریافت خواهند کرد .در این
جریان کارخانه داران در  21ژانویه  2008درخواست کمک مالی برای
باز س��ازی می کنند .بعالوه چغندرکاران اینک نمیتوانند مستقیم ًا از
صندوق باز سازی درخواست کمک نمایند(حداكثر 10درصد سهمیه
تخصیص داده ش��ده برای هر مقاطعه کار) .بدینصورت این قرارداد
بیشتر از مقررات سابق بنفع چغندرکاران است.
برای پرداخت داوطلبانه به باز س��ازی ،ش��رکتهای ش��کر باید
عوارضی برای س��همیه ش��کر بپردازند .برای تشویق استفاده بیشتر
از باز س��ازی داوطلبانه در  2008/9ب��ا وجود کاهش در وضع مالی
بازس��ازی ( از 730یورو برای هر تن در سال  2007/8به  625یورو
برای هر تن در س��ال  2008/9و  520یورو وبرای هر تن در س��ال
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)2009/10شرکتهای شکر که داوطلبانه در بازسازی شرکت کنند از
پرداخت عوارض برای س��همیه شان که مشمول منع استرداد سال
مالی  2008/9می شود معاف خواهند بود.
این ام��ر در حقیقت باز س��ازی در  2008/9برای بس��یاری از
کارخانه داران ش��کر جالب تر از پولی اس��ت که در  2007/8به آنها
مطاب��ق مقداری که ه��ر کارخانه داری مجبور ب��ود تحت مقررات
اتحادیه اروپا صرفنظر نماید پرداخت میش��د .این امر مش��وق مالی
را برای درخواس��تهای رسیده در طی سال معامالتی جاری افزایش
خواهد داد اگر یک کارخانه دار بنا بر مقررات اس��تراداد مجبور است
13/5درصد س��همیه اش را مس��ترد دارد و آن کارخانه دار تصمیم
بگی��رد تقاضا برای باز س��ازی داوطلبان��ه در  2008/9بنماید برای
آن مقدار او 90درص��د از 625یورو بعالوه 173/8یورو برای هر تن
( 736/3ی��ورو برای هر تن) بج��ای 90درصداز 730یورو برای هر
ت��ن (657یورو برای هر تن) پرداخت ش��ده ب��رای مقدار صرفنظر
ش��ده در 2007/8را بدس��ت خواهد آورد .این امر ممکن است برای
ش��رکتهائی که سابق ًا از سهمیه شان هیچ صرفنظر نکرده اند جالب
باش��د .کارخانه دار باید حداقل بمیزان س��همیه مشمول استردادش
صرفنظر نماید و این تصمیم را تا آخر ژانویه  2008اعالم کند.
برای  2008/9یک مرحله دوگانه درخواس��ت پیش��نهاد ش��ده
اس��ت .قدم اول اجازه میدهد که کارخانه داران تا  31ژانویه 2008
تصمیم بگیرند قس��متی از س��همیه ش��ان را تا حداقل درصد مقدار
اس��ترداد صرفنظر نمایند و فرصت دارند تا  31مارچ  2008بسته به
پیش بینی بازار در آنزمان درخواست دومی تسلیم نمایند.
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اگر به اندازه کافی شرکتها داوطلبانه تصمیم به بازسازی
نگیرندوضعیتچگونهخواهدشد؟
اگر بازار تا  2010هنوز غیر متوازن باشد کمیسیون اروپا مجبور
خواهد شد کاهش اجباری سهمیه را اجرا نماید،تا ازدیاد تولید پایین
آید .کاهش اجباری س��همیه در انتهای برنامه باز سازی مقادیری را
که هر کش��ور عضو داوطلبانه صرفنظر کرده است نشان خواهد داد.
این امر البته برای کش��ورهای با یک کارخانه شکر که سهمیه شان
با همان یک کارخانه بزرگ و با کفایت اداره ميشود مانند دانمارک
(دانیس��کو)و انگلیس ( )ABFاش��کاالتی ایجاد خواهد کرد .س��ایر
کش��ورهای مورد تأثیر میتوانند از امسال تا زمان استرداد ،مقادیری
برای پول باز سازی درخواست کنند و از افزایش پرداختها بهره مند
گردند .ممکن اس��ت تعدادی از ش��رکتها تصمیم بگیرند داوطلبانه
از س��همیه ش��ان صرفنظر کنند و در آنصورت کاهش اجباری الزم
نخواهد بود ،ولی به این پیشامد نمی توان اطمینان داشت.
پارلم��ان اروپا در نظر دارد در انتهای مرحله باز س��ازی دو نوع
کاهش س��همیه اجرا نماید ،که نوع اول آن فقط کش��ورهايی را که
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س��همیه شان هیچ و یا حداقل 13/5درصد صرفنظر کرده اند شامل
میش��ود و نوع دوم کشورهایی هستند که فقط در صورت لزوم پس
از نوع اول کاهش سهمیه خواهند داشت.
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برخورد با بازار شکر اتحادیه اروپا
اگ��ر چه تعدادی از ش��رکتها تصمیم به بازس��ازی گرفتند(1/5
میلیون تن در سال اول و  0/7میلیون تن دیگر در سال دوم) جمع ًا
فقط  2.178میلیون تن میشود و بعالوه امکان داشت که شرکتهای
ش��کر تا  1/1میلیون تن دیگر سهمیه بدست آورند و تقریب ًا تا حال
یک میلیون تن بدس��ت آورده اند .بدین ترتیب کاهش سهمیه بطور
خالص فقط اندکی متجاوز از 1میلیون تن شد.
فقط کشور ایرلند تولیدش رابکلی در  2006/7قطع کرد لتوني و
اسلونيا تولیدشان را در  2006/7قطع کردند .سهمیه ها در جمهوری
چک ،فنالند ،یونان ،مجارس��تان ،ایتالیا ،پرتقال ،اسلواکیا ،اسپانیا و
س��وئد نیز کاهش یافته است .تمام تولیداينولين قطع شده و فرانسه
هم از تولید ایزو گلوکز صرفنظر کرده است.
کارخانه ها در سراس��ر اروپا دارند تعطیل میشوند .چون شرکتها
در نظر دارند با کفایت تر گردند .مخصوص ًا در حال حاضر که برنامه های
باز س��ازی افزایش یافته است .امید است که تغییرات در قوانین در
بازار ،توازن ایجاد نماید.
ب��ازار اتحادی��ه اروپ��ا تغیی��رت مهم��ی را میگذران��د .منظور
سیاس��تمداران ،همواره این بوده است که تولید کنندگان ضعیف از
سهمیه خود صرفنظر نموده و از تولید شکر دست بردارند تا تولید کنندگان
بس��یار با کفایت تر در یک بازار رقابت آمیز تر فعالیت کنند و ش��کر
نی��ز کمتر تولی��د گردد .حتی پیش از اینکه اتحادیه اروپا ش��روع به
اصالحات نماید ادغام و مشارکت های زیادی در صنعت شکر بعمل

آمده بود و طبق  CEFSبین س��الهای  2003/4و  2005/6تعداد
شرکتهای شکر در اتحادیه اروپاي  25از  134به  113کاهش یافت
و تع��داد کارخانه ها از  213به  184رس��ید .بای��د پذیرفت که این
کاهش اگر تسریع هم نگردد تا  2009/10ادامه خواهد یافت.
همیش��ه مقدار قابل توجهی سرمایه گذاری در صنعت شکر در
خ��ارج از مرز بوده اس��ت و این امر همچنان ادام��ه می یابد .چون
ش��رکتها ش��کر برای کفایت و وس��عت بیش��تر درتالش و فعالیت
هستند .بعنوان مثال زودسوكر(شركت شكر جنوب آلمان) بزرگترین
ش��رکت شکر آلمانی در حال حاضر در یک سوم کشورهای اتحادیه
اروپا سهیم است و تقریب ًا یک چهارم سهمیه اختصاصی تولید آنها را
تحت کنترل دارد این شرکت که بازارخود رادرداخل اتحادیه اروپا رو به تنزل
می بیند ،از تغییرات در مراحل بازسازی استقبال مینماید .بهر صورت
زودس��وکر گفته اس��ت که برخورد اصالحات در شرایط بازار ،بسیار
بدت��ر از آنچه قب ً
ال انتظار میرفت بوده اس��ت و حاال بعد از تغییرات
اخیر در برنامه میگوید که بنا بر پیش��نهاد کمیس��یون اروپا مستقیم ًا
با کش��اورزان درباره صرفنظر کردن از سهمیه شان مشورت خواهد
کرد .شرکت در یک گزارش منتشره در روزنامه بعد از تصمیمات در
ماه س��پتامبر گفت «زودسوکر از تصمیم هیأت وزیران استقبال می
نماید ،اگر چه اولین مرتبه اس��ت که مناطق با رقابت ش��دید تحت
تأثیر قرار خواهند گرفت .این پیشرفتهامشوق مهم و امید وار کننده
ای برای صرفنظر کردن داوطلبانه بیشتر از سهمیه شان می باشد.
ولی حتی بزرگترین تولید کنندگان ش��کر اروپا در حال حاضر با
تغییرات در بازار اتحدیه اروپا تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
دانیس��کو این تغییرات را اس��تقبال کرده و م��ی گوید اقدامات
جدید کاهش تولید ش��کر را در اروپا تس��ریع خواهد کرد و ما را به
عقب بر می گرداند تا توازن بازار ایجاد ش��ود .همچنین وارد گفتگو
با کشاورزان میش��ویم اگر چه آنها در 32000، 2007/8تن سهمیه
بیش��تر در دانمارک و  18000تن س��همیه بیش��تر در سوئد خواهند
خرید تا بهترین میزان وشرایط تولید را در با کفایت ترین کارخانه های
ش��کر دانیس��کو به دست آورند .این عقیده پیش��رفت شعور مالی را
میرساند.
ً
محققا نقش��ه تولید کنندگان شکر در اروپا در حال تغییر است و
تسلط بیشتر بازار را شرکتهای بزرگ شکر بدست خواهند گرفت.
در حال حاضر  20/27کش��ور ،ش��کر تولید میکنند .کمیسیون
اروپا عقیده دارد تعداد کشورها کاهش می یابد و خاطر نشان میکند
که منطقه تولید رقابت آمیز بیش��تر درفرانس��ه ،بلژیک و قسمتی از
آلمان خواهد بود .همچنین به نظر میرسد این مناطق مناسب تولید
گیاه مولدس��وخت از چغندر باشد وبیش��تر تولید چغندر موجودشان
را نگاه خواهند داش��ت مش��روط به اینکه منابع تولید قند و سوخت
ازچغندر صرفه اقتصادی داشته باشد.
به��ر صورت هزینه تولید چغندر قند فقط یک عامل در زنجیره
رقاب��ت عرضه اس��ت وممکن اس��ت قيمت باالی آن ب��ا صرفه در
تولیدزیاد در کارخانه های شکر مانند کارخانه های جنوب انگلستان
جبران شود.
هزین��ه پایی��ن تولید در لهس��تان ،جمهوری چک ،اس��لواکیا و
مجارستان پیدا میشود .با وجود این درگذشته درکارخانه های شکر
س��رمایه گذاریهای زیاد صرف شده اس��ت .بنابراین باید در وسعت
تأسیسات و طرز تولید شکر در منطقه تعدیل بعمل آید.

واقع ًا ازتجارت جهانی خارج شده باشد.
صادرات بازار جهانی به سرعت تحت تسلط برزیل است و سایر
کشورها نیزدارند با از بین رفتن صادرات شکر اتحادیه اروپا مزایائی
بدس��ت می آورند .کاهش عرضه از طرف کشاورزان چغندر در اروپا
عدم اطمینان و مشکالت بیشتری ایجاد خواهد کرد .تغییرات جوی
و قیمتهای باالی نفت به فراريت دراز مدت ممکنه اضافه ش��ده و
بنابراین برای مصرف کنندگان اروپايی الزم است بدانند که صنعتی
که در اروپا مانده است از نظر اقتصادی بسیار کمتر از سابق حمایت
میشود.
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نتیجه
چطور میش��ود ک��ه اتحادیه اروپا ب��ا اهميت ترین مس��ئله نه
فق��ط برای تولید کنندگان چغندر قند و ش��رکتهای ش��کر در اروپا
بلکه برای اقتصاد ش��کر دنیاس��ت .پس از قریب چهل سال اجرای
یک سیاس��ت حمایت شکر شامل س��همیه بندی تولید و قیمتهای
حمایتی بس��یار باال تولیداضافی را تشویق کرد و مازاد مزبور باید به
حداق��ل کاهش یابد چون اتحادیه اروپ��ا در قبال ازدیاد واردات باید
بتواند ش��دیداًرقابت نماید و محدودیت های WTOبر صادرات نیز
مشکالتی برایش ایجاد مینماید .این جریان در حالیکه بهیچ عنوان
سیاس��ت آزادیخواهانه نیست ،قدمي صحیح بطرف یک بازار بسیار
انعطاف پذیر برتر اس��ت .اگر چه تعداد زیادی ادغام شرکتهای مهم
ش��کر با واحدهای ضعیف ت��ر در داخل اتحادیه اروپا صورت خواهد
گرف��ت در این مرحله انتقال ،برندگان و بازندگانی در داخل و خارج
از اتحادیه اروپا بوجود خواهند آمد.
اگر تعداد کافی کارخانه ها مرحله بازس��ازی را انجام ندهند در
آنصورت کاهش اجباری س��همیه بندی برای تمام شرکتهای شکر
و کش��اورزان در سراس��ر منطقه اجرا خواهد شد .این یک پیشرفت
جزئی محسوب میشود چون انتظار بود که تولید کنندگان ضعیف از
بازار بیرون بروند تا با کفایت تر ها بتوانند با قیمتهای پایین در بازار
رو به توسعه جهانی رقابت نمایند .عالوه بر افزایش دسترسی بدون
تعرفه کشورهای توسعه نیافته بازار اتحادیه اروپا اگر زمانی دستورات
کمیسیون ها به نتیجه برسد اتحادیه اروچا مجبور خواهد شد تعرفه وارد ات
س��ایر کشورها راکاهش دهد تا حمایت بیش��تری از تولید کنندگان
ش��کر بشود .شکر همیشه یک کاالی حس��اس بوده و همیشه هم
خواهدبود و کاهش تعرفه در این بخش احتما ًال کمتر از بخش��های
دیگر اثردارد ولی باید بخاطر داشت که بازار شکر جهانی بسیار فرار
اس��ت و ظاهراً در این زمان فرارتر از زمانی اس��ت که اتحادیه اروپا

منبع:

WORLD SUGAR YEAR BOOK 2008
F.O.LICHT

برزیل
بخش شیمی شرکت  Dowاز اتانول حاصل از
نیشکر پالستیک میسازد.
نقل از :سوكر ايندوستري  2008/6ص616
مترجم :مهندس موقري پور

یک مقام رسمی شرکت  Dowبرزیل اظهار نمود
که این شرکت تقریب ًا  2ماه از برنامه تهيه زمین
برای کاشت نیشکر برای تولید اتانول عقب است .آقای
 Diego Donsoمدیر بازاریابی و فروش شركت
 Dowبرزیل گفت :الکل حاصل از نیشکر تولیدی
به پالستیک از نوع پلی اتیلن تحت نام Brand
 Dowlexتبدیل خواهد شد .این شرکت با
همکاری و مشارکت شرکت  crystalsevبرزیل
که تولید کننده شکر می باشد اتانول تولید خواهد
کرد و قرار است در سال  2011واحد تولید پلی
اتیلن از اتانول راه اندازی شود .شرکت های فوق
الذکر تولید  8میلیون تن نیشکر در سال  2012را
در برنامه کاری خود قرار داده اند .اتانول حاصل
از نیشکر تبدیل به  350000تن Dowlex
خواهد شد.
آقای  Diego Donsoاظهار نمود که تولید پلی
اتیلن از اتانول ،برای ما یک برنامه و سرمایه
گذاری جدید است و تا زمانی که قیمت هر بشکه
نفت باالی  45دالر باشد تولید پلی اتیلن از اتانول
در مقابل پلی اتیلن با پایه نفت قابل رقابت می باشد.
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تولید مستقیم شکر سفید در صنعت قند با استفاده از
صافی مامبرانی و کانی زدایی به روش تبادل یون
پیوسته
نویسندهCraig R.C. Jensen :

مترجم :محمد باقر پور سید
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چکیده مقاله
اخت��راع ی��ا ن��وآوری تکنولوژی کارخانه ش��کر س��فید
( )WSM–White Sugar Millدر نتیجه پژوهش و توسعه از طریق
سرمایه گذاری مش��ترک به وسیله شرکت قند هولت( )Hulettبا
مسئولیت محدود و ش��رکت محصوالت فرعی آفریقای جنوبی ،در
س��ال  1998تحقق یافته اس��ت .تکنولوژی  WSMش��کر سفید را
مس��تقیم ًا از شربت خام نیش��کر تولید میکند که بدین وسیله فرایند
تصفیه با همه هزینه های مربوطه را حذف می کند و موجب کاهش
شکر موجود در مالس میگردد .عالوه بر این ،این تکنولوژی بازیافت
قند از نیش��کر را ارتقاء می دهد و موجب تولید کود مایعی می شود
که از لحاظ نیتروژن و پتاس��یم بسیار غنی است .در این تکنولوژی
از ترکیبی از صاف کردن مامبرانی ،کانی زدایی به روش تبادل یون
و رنگ زدایی به روش تبادل یون اس��تفاده می ش��ود که البته سه
فرآیند فوق الذکر بعد از زالل سازی شربت به روش معمولی صورت
می گیرند تا ش��ربتی با کیفیت باال جهت تولید کریستال های شکر
سفید حاصل گردد.
ای��ن تکنولوژی به روش پایلوت پالنت به طرز موفقیت آمیزی
در آفریقای جنوبی و برزیل در طی چندین س��ال تحقق یافت و در
سال  2005نخستین واحد  WSMدر مقیاس تولید کارخانه ای در
کارخانه فلیکستون در آفریقای جنوبی ساخته شد و به بهره برداری
رسید .از تکنولوژی  WSMمی توان هم برای احداث کارخانه جدید
در روی زمین بکر ،یا آنچنان که در فلیکستون انجام شده ،در مورد
کارخانه احداث شده موجود نیز استفاده کرد.
واژه های کلیدی

تولید ش��کر س��فید ،کان��ی زدایی ،زن��گ زدایی ،فیلتراس��یون
مامبرانی ،فرایند WSM
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-1مقدمه
ش��کررافینه(تصفیه ش��ده) از ش��کرخام میانی که حل میشود،
تخلیص می گردد و مجدداً کریس��تالیزه می ش��ود تهیه میگردد .در
حالی که شدت و تعداد مراحل خالص سازی تصفیه خانه به کیفیت
شکر خام فرآوری شده بستگی دارد ،خالص سازی ابتدایی از طریق
کریستالیزاسیون مجدد شکر خام تحقق می یابد .اگر چه این فرآیند
متعارف ،س��رمایه بر و انرژی بر اس��ت ،ولی فرآیندی اس��ت سالم
وصحی��ح و قاب��ل اطمینان که ط��ی آن می توان با ب��ه کار گیری
متصدی��ان نیمه متخصص ،محصولی با کیفیت باال در مقیاس انبوه

تولید کرد.
صنعت قند چغندری در مدت حیات طوالنی خود همواره جدا از
تصفیه خانه ها کار کرده و ش��کر سفید را مستقیم ًا از شربت چغندر
به دس��ت آورده اس��ت .معهذا ،ابداع و توس��عه یک فرآیند مستقیم
تولید ش��کر سفید که قادر باش��د با تصفیه به روش متعارفی رقابت
کند ،س��ال ها با صنعت قند نیشکری در چالش بوده است .به ویژه،
فرایند کربناتاس��یون که این قدر خ��وب در صنعت قند چغندری جا
افتاده است و صنعت تصفیه برای شربت خام نیشکر مناسب نیست
زیرا در آن مقادیر زیادی قند های انورت وجود دارد .معهذا ،کوشش های به
عمل آمده برای تولید ش��کر س��فید در کارخانه شکر خام منجر به
تولید گسترده ای از شکر های خام با کیفیت باال و شکر های سفید
پالنتيش��ن اصالح شده برای مصرف مس��تقیم شده است .در حالی
که این فرایند ها منجر به تولید ش��کر تصفیه ش��ده با کیفیت بسیار
باالنمی شوند ولی مطمئن ًا فاصله بین شکر سفید پالنتيشن و شکر های
سفید تصفیه شده را باریک کرده اند.
سالهاس��ت که تکنولوژی های جدا س��ازی مبتنی بر رزین ،به
صورت های کانی زدایی س��ختی گیری (ن��رم کردن) رنگ زدایی
و کروماتوگرافی در خالص س��ازی محلول های قندی نقش مهمی
ایفا کرده اند.
این فرآیند ها به طرز گس��ترده در صنعت قند چغندری ،صنعت
فراورش ذرت و تصفیه ش��کر نیشکري مورد استفاده قرار میگیرند.
معه��ذا ،تا این اواخ��ر ،از کارهای آزمونی گس��ترده ای که در مورد
شربت نیش��کر انجام ش��ده موفقیت بزرگی حاصل نگردیده است.
اخی��راً موفقیت های قابل مالحظه ای که از به کارگیری تکنولوژی
های خالص س��ازی به وس��یله رزین در مورد ش��ربت های نیشکر
حاصل گردیده در نتیجه استفاده از فیلتراسیون مامبرانی در زالل سازی
(كالريفيكاسيون) شربت های خام نیشکر تحقق یافت است .نتیجه
این عملیات ،تعدادی فرآیند های اختراعی به ثبت رسیده برای تولید
مستقیم شکر سفید از شربت نیشکر است(.كرني و همكاران;1995،
كووك و همكاران ;1996 ،مون كلين ;1995 ،ساسكا ;2000،فختر
و همكاران ;2000 ،شيمانسكايا و همكاران.)2002،
در این مقاله تکنولوژی  WSMبه معنی فرآیند تولید مس��تقیم
شکر سفید آمده است که در آن ،از فیلتراسیون مامبرانی در ارتباط با
تبادل یون به منظور کانی زدایی استفاده شده است .در سال 2005
یک واح��د  WSMدر مقیاس صنعتی در آفریق��ای جنوبی احداث
گردید و ش��کر س��فید حاصل از این واحد صنعتی به طور یکنواخت
با مش��خصه های کیفیتی شکر س��فید تصفیه شده مطابقت داشت.

Van der Poel et al.,1998EU
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يك جنبه كليدي فرايند «س��فيد كردن مس��تقيم» استفاده از
م��واد كمكي ب��راي لخته كردن و تكنيك ه��اي زالل كردن براي
جداس��ازي ناخالصي هاي مش��كل س��از و رنگ هاي اصلي است

-2مشخصه های کیفیتی شکر سفید
دو استاندارد جهانی اولیه که کیفیت شکر سفید را مشخص می کنند،
عبارتند از :اس��تانداردهای تغذیه ای  )1994(Codexو استاندارد های
شکر اتحادیه اروپا (.)1973کد کس آليمنتاريوس ،که یک کمیسیون
وابس��ته به س��ازمان غذا و کشاورزی( )FAOو س��ازمان بهداشت
جهانی ( )WHOمی باشد استاندارد های جهانی را برای گستره ای از
محصوالت توصیه می کند .این مشخصه های کیفیتی(جدول )1را
می توان به عنوان شرایط کیفیتي حداقل تلقی کرد .زیرا مشخصه های
اضافی دیگر اغلب برای مصرف ش��کر صنعتی بخصوص در بخش
نوشابه ها گنجانده شده اند.

CA



-3تولید صنعتی شکر سفید

-1-3فرآیند های کالسیکی تولید شکر سفید

كالرك( )1996و گادش��ال( )1999چند مقاله بازنگری در باره
سیس��تمهای موجود برای تولید شکر سفید تألیف کرده اند .اگر چه
فرآیند های به کار رفته برای تولید ش��کر س��فید از کارخانه ای به
کارخان��ه دیگر فرق می کنند ،بخش عمده آنها را می توان بر طبق
گروه های زیر دسته بندی کرد:
-1کارخانههایچغندريكهمستقيم ًاشکرسفيدتوليدميكنند(آمريكا
و اروپا)
-2تصفیه خانه های نیشکری تک خودمختار
-3کارخانه های ش��کر خامی که دارای یک تصفیه خانه نهایی
وابسته می باشند.
-4کارخانه های ش��کر خامی که در آنها مراحل فرایند اضافی
برای تولید ش��کر سفید پالنتيش��ن (که مستقیم ًا به مصرف میرسد)
گنجانده شده است.
تا دهه  ،1970ش��کر سفید پالنتيش��ن با استفاد ه از سیستم ته
نش��ین کردن و زالل کردن شربت ،و سفید کردن شربت با گوگرد
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كه در صورتي كه اين عوامل جدا و خارج نش��وند به كريستال شكر
منتقل مي گردند .گزينش و اندازه گيري مقدار مصرف مواد كمكي
براي لخته كردن ،به مقايس��ه طبيعت (ماهيت) و مقدار ناخالصي هاي
موجود ،در شربت بستگي دارد .چالش در مورد اين فرايند ها تغيير پذيري
بعدي در كيفيت ش��ربت نيش��كر مربوطه است كه بستگي به مدت
بهره برداري ،شرايط كشاورزي ،عمليات برداشت و غيره دارد.
اخي��راً ددين��ي فراين��د  DRPرا پيش��نهاد كرده ك��ه در آن از
سولفيتاس��يون ،زالل ك��ردن ب��ه روش ش��ناور س��ازي س��يروپ،
فيلتراس��يون در بس��تر عميق ،و س��پس رنگ زدايي با رزين براي
كاهش مشخصه رنگ ش��كر نهايي در مقايسه با شكر تصفيه شده
استفاده مي شود(اوليورليوو بوسكاريول .)2006،اين روش ،اين روش
نمونه اي از رهيافتي اس��ت كه فرايند نوع تصفيه كردن مستقيم را
با مرحله خالص س��ازي تصفيه نوعي تركيب مي كند( .رنگ زدايي
با رزين).

شماره  - 190مرداد و شهریور  - 1387سال سی ودوم

امکان تکنیکی تولید شکر سفید از شربت خام نیشکر ،هم اکنون به
تأیید و تصویب رس��یده ،معهذا این سئوال همچنان باقی مانده که
آیا مامبران مبتنی بر تکنولوژی ها می بایس��تی فرآیند های تصفیه
موج��ود را از صحنه بی��رون کند یا خیر .این مقال��ه در این مقطع،
انگی��زه های اقتصادی ش��کل دهنده مبن��ای تکنولوژی  WSMرا
مورد بحث قرار می دهد.

دی اکسید (سولفیتاسیون) یا ترکیبی از کربناتاسیون و سولفیتاسیون
(خالص س��ازي كالرك )1996تهیه و تولید می شد .از دهه 1970
ارتقای (بهتر ش��دن) تعدادی از فرآید های اصالح و بهبودی شکر
های س��فید پالنتيش��ن را ممکن س��اخت .این اصالحات عمدت ًا با
بهتر شدن سیس��تم كالريفيكاسيون شربت نیشکر ازطریق افزودن
مواد کمکی برای لخته شدن; تصفيه بعدي لجن و شربتهاي صاف
شده; كالريفيكاسيون(زالل كردن) از طريق شناور ساختن سيروپ
و فيلتراسيون به كمك يك فيلتر با بستر عميق براي جداسازي مواد
جامد معلق همراه بود.
فرايند «سفيد كردن مستقيم» كه بوسيله شركت تيت اند اليل ابداع
گرديد ،نمونه ايست از فرآيند اصالح شده توليد شكر پالنتيشن(بنت
و روس ;1988،ت��روت  .)1988مقادير قابل مالحظه اي از مصرف
مس��تقيم ش��كر س��فيد ،مخصوص ًا در كش��ورهايي مانن��د برزيل و
هن��د را مي ت��وان متعلق به اين گروه تلقي ك��رد .جدول  2كيفيت
ش��كرهاي حاصل از فرايند «سفيد كردن مس��تقيم» را با شكرهاي
سفيد پالنتيشن و شكرهاي سفيد تصفيه شده استاندارد مقايسه مي
كند .در اين مقايس��ه رنگ ،كدري ،خاكستر و  So2مقايسه شده اند
و مشخص است كه عموم ًا شكر سفيد پالنتيشن در مقايسه با شكر
سفيد تصفيه شده از كيفيت پايين تري برخوردار است.
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 2-3فرايند هاي كاني زدايي
در اي��ن بخش ،تالش ها و نكات اصلي چالش ها در به كارگيري
فرايندهاي جدا س��ازي مبتني بر رزين در محيط كارخانه شكر خام،
هم��راه با مراجعه مش��خص به كان��ي زدايي ب��ه روش تبادل يون
بازنگري مي شود.
كان��ي زدايي به روش تب��ادل يوني يك تكنول��وژي جا افتاده
اس��ت كه ديرزماني اس��ت براي محلول هاي قندي مورد اس��تفاده
قرار مي گيرد(كيم .)1997،كاني زدايي ش��ربت هاي چغندري ،قبل
از س��ال 1950در كارخانه قنداوستروم در آلمان(وان درلينده)1962،
به ج��ا افتادگي و بلوغ تجاري دس��ت يافت .اخي��راً در صنعت قند
چغندري ،هانس و تئودور( )1984وش��ور و هم��كاران ( ،)1988آن
دس��ته از فرآيندهاي قند چغندري را توصيف ك��رده اند كه در آنها
كان��ي زدايي به روش تبادل يون به كار گرفته مي ش��ود .به طريق
مش��ابه ،در صنعت فراورش ذرت ،كاني زداي��ي يك عمليات واحد
استاندارد در توليد سيروپ هاي گلوكز و فروكتوز است.
در س��الهاي اوليه دهه  1950كارهاي پژوهش��ي گس��ترده اي
در مورد شربت نيشسكر انجام شد(هرنيگ ;1953،دايموند;1948 ،
هاگنسن ;1946 ،ريپلي و استانبورن  )1947و مزاياي زير در مورد
كاني زدايي شربت نيشكر مورد تاييد قرار گرفت:
ــ  5درصد افزايش در بازيافت قند
ــ شكر با كيفيت باالتر
ــ سيروپ باقيمانده با كيفيت باالتر بعد از كريستاليزاسيون به
عوض مالس با كيفيت پايين
ــ از بين بردن قشر رسوبي در اواپراسيون
ــ كاهش بار عمليات در قسمت طباخي
ــ بازيافت محصوالت جنبي ارزش��مند(مث ً
ال مواد مغذي براي
كودها)
يكي از مش��كالت مربوط به كان��ي زدايي محلول هاي حاوي
س��اكاروز اين اس��ت كه رزين هاي كاتيوني ق��وي به صورت يون
(H+اس��يدي) انورسيون س��اكاروز را كاتاليزمي كنند .معهذا ،با حفظ
دم��ا در پايينتراز  ،20oCس��طح يا درجه انورس��يون در طول كاني
زداي��ي ناچيز خواهد بود (هونيك ;1953،ش��ور و همكاران.)1988،
معذالك ،به داليل ويس��كوزيته ،اين مش��كل است كه مانع به كار
گي��ري رزين ه��اي كاتيوني قوي به صورت يون ( H+اس��يدي) در
فراينده��اي تصفيه معمولي مي ش��ود .جذابيت تجاري كاني زدايي
از ش��ربت خام نيش��كر را در س��ال  1953هونيگ تشخيص داد .او
متوجه ش��د كه هزينه هاي مصرف مواد ش��يميايي با مزاياي توليد
ش��كر اضافي ،ارزش س��يروپ بجاي مالس و صرف��ه جويي هاي
كارخانهجبرانميشود،بدينمعنيكهشكرسفيدمصرفيرامستقيم ًاميتوان
با هزينه يكس��ان با توليد ش��كر خام معمولي تهيه و توليد كرد .در
هاوايي آزمون هاي نيمه تجارتي گس��ترده اي در مورد ش��ربتي با
سرعت جريان( 2.2m3/ hهونيگ )1953 ،اجرا شد .به طرز مشابه،
در آفريق��اي جنوب��ي ،دايموند(  )1948متوجه ش��د كه كاني زدايي
ب��ه روش تبادل يون ،داراي پتانس��يل متحول ك��ردن صنعت قند
نيشكري بوده است.
عل��ي رغم تالش هاي اين پژوهش گران ،هيچ يادداش��تي در
م��ورد واحدهاي صنعتي تجاري در حال س��اخت به دس��ت نيامد.
با توجه ب��ه جنبه هاي احتمالي كلي ،دليل ب��راي اين وضعيت ،در
عمليات پيش تصفيه شربت ،پيش از تبادل يون نهفته است .به اين

حال��ت ،دايموند( ،)1948كه تكنيك هاي كالريفيكاس��يون خاصي
را براي پيش تصفيه ش��ربت پيش��نهاد كرده ،به طور ضمني اشاره
كرده است.
هوهنرالي��ن و هم��كاران وي ( ،)1982اكزرتير( ،)1985هروه
( ،)1987وجيل ورايت( )1994نيز كاربرد كاني زدايي به روش تبادل
يون را براي ش��ربت هاي خام نيشكر در نظر گرفته اند و بخصوص به
تكنيكهاي پيش تصفيه متناوب ،توجه خاصي معطوف داشته اند .در
همه موارد ،ادعا هايي مبني بر توليد مستقيم شكر سفيد عنوان شد
ول��ي تجربه هايي درباره تحقق اجرايي واحدهاي تجاري ،در درجه
اول ،بعلت مش��كالت گرفتگي(انسداد) بس��تر رزين عنوان نگرديد.
اخيراً راين و همكاران وي( )2006فرايند توليد مس��تقيم شكر سفيد
را كه در آن از كربن فعال دانه اي ( )GACاس��تفاده ش��د تا شربت
رنگ زدايي شود پيشنهاد كرده اند.
ً
بدين ترتيب ،عوامل مس��دود كننده اي كه بعدا در فرايندهاي
تبادل يون پايين دس��تي نرم كردن يا كاني زدايي ش��ربت ،موجب
انسداد مسير مي شوند حذف مي گردند.
-3-3فيلتراسيون مامبراني

 -1-3-3فرايندهاي فيلتراسيون مامبراني

فيلتراسيون مامبراني ،تكنولوژي جداسازي توانمندي است كه
تصفي��ه آب را متحول ك��رده و با قدرت كامل وارد صنايع دارويي و
لبني شده است .صنعت قند ،با توجه به حجم هاي بزرگ محلولهاي
حاوي قند كه به خالص س��ازي نياز دارند ،بازار بالقوه بسيار بزرگي
براي كاربرد مامبران هاست .در واقع فيلتراسيون مامبراني ،به عنوان
يك واحد عملياتي استاندارد براي زالل سازي هيدروليزات هاي ذرت به
تاييد و تصويب رسيده است .در صنعت قند چغندري ،اولترا فيلتراسيون
قادر است كربناتاس��يون متداول در فرايند استاندارد قند چغندري و
زالل سازي شربت چغندر را به عنوان فرايندهاي جديد چغندري از
صحنه خارج كند(هانسنز و تئودور ;1984 ،كرني .)1996 ،معذالك،
هنوز كربناتاس��يون به عنوان تكنولوژي انتخابي براي زالل سازي
شربت هاي چغندري كاربرد دارد.
از طرف ديگر ،صنعت قند نيش��كري ،به خاطر اندازه و ابعادش
و به اين علت كه فاقد فرايند توليد مس��تقيم ش��كر سفيد مي باشد،
بازاري را با پتانس��يل بسيار باال ارائه داده كه مشوق توانمندي براي
كاربرد فيلتراس��يون مامبراني اس��ت .معذالك ،علي رغم تالشهاي
پژوهش��ي فوق العاده زياد در جهت ب��ه كارگيري مامبران ها براي
شربت قند نيشكر در دهه گذشته ،تنها چند واحد صنعتي هم اكنون
در حال س��رويس دهي مي باشند و اينها عموم ًا با توليد محصوالت
خ��اص از قبيل ش��كرهاي ارگانيك ي��ا تصفيه جري��ان هاي مايع
خروجي همراه مي باشند.
كوخر گين( )1999بر اين نكته تاكيد مي كند كه توزيع اجزاي
س��ازنده بر پايه جرم مولكولي در محلول هاي قند نا خالص نوعي،
دو س��بكي اس��ت .از يك طرف گروهي از اجزاي س��ازنده با جرم
ه��اي مولكولي متجاوز از  )1 u= 1 Da( 500000 uوجود دارند كه
ش��امل مواد جامد معلق و مواد كلوييدي و همچنين دكستران هاي
با وزن مولكولي باال ،نشاس��ته ها و غيره مي باشند .از سوي ديگر،
بي��ش از 90درصد جامده��اي حل ش��ده داراي وزن مولكولي بين
 100و  600 uمي باش��ند ،كه شامل خاكس��تر ،ساكاروز و قندهاي
ساده هستند .در گس��تره جرمهاي مولكولي پايين ،هر تالش براي
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كردن ،جذب سطحي براي اينكه خاكستر را به مقدار معني داري جداسازد
از لحاظ كيفيت شكر ،مشكل ساز است .بنابراين ،اين فرايندها قادر
نيس��تند به مشخصه خاكستر مربوط به شكر سفيد دست يابند .اين
وضعيت موجب مي ش��ود كه فرايندWSMو فرايند ARIبه عنوان
دو تكنولوژي توانمند براي توليد مستقيم شكر سفيد تلقي شوند كه
همه استانداردهاي تنظيم كننده مربوطه را تحقق بخشند.
معذالك ،اين هردو فرايندداراي برخي معايب نيز مي باشند .به علت
وجود خاكس��تر زياد در شربت نيشكر ،فرايند  WSMمقادير زيادي
مواد ش��يميايي مصرف مي كند .از سوي ديگر فرايند ARIبه مقدار
زي��ادي از موجودي رزين نياز دارد(.تا حدود س��ي برابر مقدار الزم
براي فرايند ( WSMفختر و همكاران ))2001 ،و هزينه هاي پمپاژ
مربوطه بسيار باالست .جدا از اين مصرف رزين بسيار زياد ،مشكل
اصلي در فرايند ،ARIبار بس��يار باال در اواپراسيون در نتيجه رقيق
كردن شربت به هنگام اجراي فرايند كروماتوگرافي است.
يك رهياف��ت ديگر در بكارگيري مامب��ران ها در صنعت قند،
اس��تفاده از مراحل مامبران چند گانه براي جداس��ازي س��اكاوز از
ناخالصي هاي همراه در ش��ربت اس��ت .ساسكا ( ) 2000استفاده از
ميكرو فيلتراس��يون را براي زالل كردن شربت و نانو فيلتراسيون را
براي رنگ زدايي ش��ربت در نظر گرفت .شيمانس��كايا و همكاران
( ،)2002پيش��نهاد كردندكه ميكرو فيلتراس��يون ،ش��ربت را زالل
مي كند و س��پس بايد از مامبران هاي الكترودياليزي براي كاني زدايي
شربت نيشكر اس��تفاده ش��ود .اگرچه امكان يا تحقق تكنيكي اين
فراينده��ا مس��ائلي از لحاظ س��رعت جريان هاي پايي��ن ،بازيافت
س��اكاروز و انس��داد(گرفتگي) مامبران ايجاد مي كند(وان در پوئل
و همكاران.)1998،
اگرچ��ه خ��ارج از قلمرو اين مقاله اس��ت ،ارزش��ي ن��دارد كه
فيلتراس��يون مامبراني نه تنها توليد مس��تقيم شكر سفيد را تسهيل
م��ي كند ،بلكه اين امكان را نيز فراهم م��ي كند كه قندهاي مايع
مس��تقيم ًا از شربت نيشكر توليد ش��وند(در ارتباط با تركيب مناسبي
از تكنول��وژي هاي مبتني بر رزين) .ب��راي توليد قندهاي مايع،
خالص س��ازي ش��ربت بايد در سطح بس��يار باالتري ،در مقايسه با
فرايندي كه فقط شكر تصفيه شده توليد مي كند ،صورت گيرد.
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جداسازي ساكاروز از ناخالصي ها با ضايعات ساكاروزي معني داري
همراه خواهد بود .عالوه بر اين ،ويسكوزيته بسيار باالي محلولهاي
قندي اين مفهوم را مي رساند كه سرعت جريانها اساس ًا پايين تر از
سرعت جريان هايي مي باش��ند كه نوع ًا در كاربردهاي تصفيه آب
مالحضه مي شوند.
با بكارگيري مامبران هاي ميكرو فيلتراس��يون براي جداسازي
جامده��اي معلق و ناخالصي هاي داراي وزن مولكولي باال ،ميتوان
به محصولي كه واقع ًا عاري ازكدري باشد دست يافت.اين مامبران ها،در
ضم��ن نوع�� ًا در حدود  10درصد رنگ را از ش��ربت زالل نيش��كر
ميزدايند.
در حاليكه با بكارگيري مامبران هاي ميكرو فيلتراسيون ،شدت
رنگ ضعيف تر مي ش��ود ،شكر با كيفيت باالتر ،بر روي مامبران هاي
ميكرو فيلتراسيون خودش قادر به توليد شكر سفيد نيست.
مزيت هاي ديگر فيلتراسيون مامبراني عبارت اند از قشر رسوبي
كاهش يافته در اواپراسيون ،مالس با ويسكوزيته پايين و سرعت هاي
كرستاليزاس��يون باالتر .مع هذا حتي اگر اين مزيت ها را به حساب
بياوريم ،نمي توان هزينه يك سيس��تم ميكروفيلتراسيون مامبراني
را توجيه كرد.
فرصت براي فيلتراس��يون مامبراني در صنعت قند نيشكري ،در
صوررتي كه با برخي تكنولوژي هاي جداسازي تكميلي ديگر همراه
شود رو به پيشرفت است .تكنولوژي هاي جداسازي مبتني بر رزين
قادر به ضبط و ربط جريان هاي داراي ويس��كوزيته باال مي باشند
و در خالص س��ازي محلول هاي قن��دي در صنعت قند چغندري و
كاربردهاي تصفيه بخوبي جا افتاده و مورد پذيرش قرار گرفته اند.
معهذا،آنهادرمقابلحضورموادجامدمعلقوانسداد(گرفتگي)هاي ناشي
از ناخالصي هاي داراي جرم مولكولي باال حساس مي باشند.
تعدادي از فرايندهاي توليد مس��تقيم شكر سفيد ابداع و توسعه
يافته اند كه در آنها از فيلتراسيون مامبراني و يك يا چند تكنولوژي
جدا سازي مبتني بر رزين استفاده شده است .نمونه هاي اين فرايند ها در
جدول 3فهرست شده اند(گادشال ;1999،فختر و همكاران.)2001 ،
در تمام موارد ،مامبران هاي ميكرو فيلتراس��يون ،بعد از زالل سازي
شربت خام نيشكر به روش معمولي ،به كار رفته اند.
درجدول 4قابليت هاي عملياتي مختلف براي جداسازي نا خالصي هاي
خاص و همچني��ن ،مزيت هاي ديگر عملي��ات واحدي با توجه به
عملكرد كلي فرايند مقايس��ه ش��ده اند .اين آناليز ساده شده وسيله
مقايسه فرايندهاي شكر سفيد مندرج در جدول  3را به دست مي دهد.
كاني زدايي و كروماتو گرافي ،مؤثرترين فرايندهاي جداس��ازي
هستند و بيش��ترين منافع را دربر دارند .بخصوص ،عدم قابليت نرم
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در مقايس��ه با تعداد زي��ادي از مامبران هايي كه در تصفيه آب
ب��كار م��ي آيند ،تنها تع��داد كمي از مامبران ها ،مناس��ب براي
محلول هاي قندي مي باش��ند .كوخرگين( ،)1999عوامل بحراني
برخورد كنن��ده با بكارگي��ري فرايند فيلتراس��يون مامبراني براي
محلول هاي قند نيش��كررا مورد بحث قرار داده اس��ت:
 دم��اي عملياتي بس��يار ب��اال براي مقابله با ويس��كوزيتهمحلول هاي س��اكاروز و به حداقل رس��اندن ريس��ك فروپاش��ي
ميكروبيولوژيكي ،ضروري است.
 تنوع گسترده در مشخصه هاي مواد جامد معلق ،و بخصوصحضور ذرات ساينده براي مامبران ها مشكل ساز است.
 در صورت��ي كه فيلتراس��يون مامبراني ب��راي براي مقابله بافرايندهاي موجود ضرورت داش��ته داش��ته باشد ،بايد بازيافت شكر
بسيار باال باشد.
 براي به حداقل رساندن سرمايه گذاري سرمايه اي ،سرعتجريان ها بايد بسيار باال باشد.
 ب��ه دليل ماهيت ناپايدار تغذيه ك��ردن ،نمي توان از مخازنذخيره بسيار بزرگ استفاده كرد و بنابراين ،واحد صنعتي مامبراني به
تطابق با تغييرات سرعت جريان و كيفيت تغذيه نياز دارد.
با توجه گس��ترده ب��ه نكات مه��م فوق الذك��ر ،تعدادي از
مامبران ها براي تصفيه ش��ربت مناس��ب مي باشند .اين مامبران ها
عب��ارت ان��د از مامبران هاي س��راميكي  ،مامب��ران هاي فوالدي
ضد زنگ س��راميكي و مامبران هاي پليم��ري (كوخرگين;1999 ،
وينتر ;1999،تيندال ;1999،م��ك آردل و همكاران )1999،كاربرد
فيلتراس��يون مامبراني در صنعت قند نيش��كر ،مشكل تكنيكي را به
مشكل تجاري تبديل كرده است ،زيرا هزينه سرمايه گذاري ،همرا ه با
عمر مورد انتظار مامبران ها بايد در مقابل مزاياي مورد انتظار فرايند
مقابل��ه نمايند .در گزينش يك مامبران مناس��ب براي زالل كردن
شربت نيشكري عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرد:
 شرايط كيفيتي شربت /اهداف مورد نظر بهاي مامبران با توجه به مساحت سطح مورد نظر آن (تابعياز هزينه مامبران نصب شده و سرعت جريان متوسط)
 عمر مورد انتظار براي مامبران مصرف انرژي(در ارتباط با سرعت جريان صليبي)ــ فركانس يا تناوب دفعات تميز كردن مامبران
ــ استحكام مكانيكي مامبران
در عمل ،اين عوامل ك ً
ال مرتبط به هم مي باش��ند و گزينش و
طراحي يك سيستم مامبران ،امكان معاوضه بين معيارهاي متفاوت
را نشان خواهد داد.
به دليل هزينه س��رمايه گ��ذاري باال براي تهي��ه مامبران ها،
عملكرد يا سرعت جريان ،احتما ًال مهم ترين معيار گزينش مامبران
خواهد بود .به همين دليل مامبران ها را بايد بيش��تر براي ش��ربت
زالل ،در مقايس��ه با ش��ربت مخل��وط ،به كار گرف��ت و اينكه بايد
بزرگترين منافذ مامبراني را كه به خالص س��ازي دلخواه منجر شود
انتخاب كرد .فختر و همكاران( )2001متوجه شدند كه ماده خشك
رفراكتومت��ري ( )rdsبهينه موجود براي فيلتراس��يون مامبراني
 25درصد اس��ت كه در اين صورت مامبران ها بيش��تر براي ش��ربت

هاي جزئ ًا تبخير شده مناسب مي باشند .گزينش سرعت جريان صليبي،
معاوضه بين س��رعت جريان ها را از يك سو ،و مصرف انرژي و طول
عمر مامبران را از سوي ديگر نشان خواهد داد .اينكه مامبران ها بعد از
چه مدتي به تميز كردن شيميايي نياز خواهند داشت ،عامل مهم ديگري
است كه با بهره وري از آنها مقابله خواهد كرد .استحكام مكانيكي نهايي
مامبران عامل مهم خاصي در صنعت قند نيش��كر است ،زيرا برخي
مامبران هاي سراميكي در مقابل ضربه هاي حرارتي و مكانيكي آسيب
پذيرند.
ادامه اين مقاله در شماره بعدي مجله صنايع قند( )191چاپ خواهد شد.
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وزارت کشاورزی مکزیک ،نیشکر کاران را
بمنظور افزایش تولید نیشکر به میزان 13
درصد تا سال  2012تحت فشار قرارداده تا
ماده اولیه برای تولید اتانول فراهم شود.
آقای آلبرتوکاردنیز ،اظهار نموده كه هدف
اینست که به سطح کشت نیشکر موجود،
 100000هکتار افزوده شود ،تا برنامه بلند
مدت وزارت کشاورزی که تولید سالیانه 800
ميلیون لیتر اتانول است به اجرا درآید .بنا به
اظهار اتحادیه نیشكر کاران در حال حاضر در
مکزیک سالیانه  750000هکتار نیشکر کاری
وجود دارد.
قرار است در سال جاری بیش از  5/5میلیون
تن شکر تولید شود .با وجود اینکه تا کنون
در مکزیک از نیشکر برای اتانول استفاده
نشده است ،معهذا قرار است یک سوخت
زیستی (  )Bio fuelبه عنوان ماد های افزودنی
به بنزین که برای محیط زیست مناسب است
(آلودگی کمتری ایجاد میکند) تولید شود.

