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ذهنه��اي نيرومن��د ،نيتهاي خير ،ارادههاي پوالدين و نگاههاي دورنگر كه بهجاي ديدن امروز و
فرداي منافع خود به س��رافرازي سرزمين ميانديشند ،از مهمترين عوامل ماندگاري جامعهها هستند.
اين ذهنها و نيتهاي روش��ن و دلس��وزانه به همهجاي ميهن خوب نگاه ميكنند ،تواناييهاي پيدا و
پنهان آن را ميشناسند و از آنها پاسداري ميكنند.
اين مردان و زنان در هر جامعهاي كه باشند اجازه نميدهند دستاوردها و ثروت تاريخي كشورشان
به بهانههاي جزيي و كوچك منطبق با منافع خرد و ريز به چوب حراج زده شده و به مرز نابودي برسند.
ثروت و دس��تاوردهاي تاريخي و اقتصادي يك ملت ممكن اس��ت يك اثر هنري ،يك نوش��ته ،يك اثر
تاريخي و فرهنگي و يا امكانات مادي و صنعتي باش��د .پاس��داري از اين ثروتها كه زاينده كار و تالش
و زنده نگهدارنده يك منطقه و گروهي از ش��هروندان در جايجاي كش��ور است از زيباترين رفتارهايي
است كه بهويژه بر دوش مسؤوالن و نخبگان قرار ميگيرد .رفتار مسؤوالن و مديران و صاحبان مرتبط
با كارخانه آنكالم ( )Anklamبراي زنده نگهداشتن كارخانهاي كه  125سال پيش در آلمان تأسيس
شد را ميتوان مصداق آنچه در سطور باال نگاشته شد دانست .درحاليكه انتظار ميرفت سياستهاي
جديد توليد و بازرگاني قندوش��كر در اتحاديه اروپا و آلمان منجر به تعطيل ش��دن اين كارخانه قديمي
شود ،اما چنين نشد و مسؤوالن دولتي آلمان و البته مديران و سهامداران اين بنگاه قديمي با نوسازي
آن و تغيي��ر خ��ط توليد و ف��رآورده ،راه را براي ادامه زندگي آن هموار كردند .دقت در اين رفتار و اين
نيت ميتواند دس��تمايهاي براي ايرانيان بهويژه مس��ؤوالن محترم دولت باش��د و آنها را از بيان برخي
بحثها باز دارد .آنها كه براي توجيه واردات انبوه ش��كر با تعرفههاي كاهنده ميگويند كارخانههاي
قند ايران قديمي شدهاند ،فاقد بازدهي و بهرهوري الزم هستند و....
درحاليكه دهها كارخانه قندوش��كر در جايجاي اين س��رزمين كهنس��ال با كمي توجه و انصاف
كارشناسي و اجتناب از ديدگاههاي شتابزده ميتوانند و بايد بهكار خود ادامه دهند ،نبايد براي برخي
اقدامهاي غيركارشناسي تيشه بهدست گرفت و آنها را به مرز تعطيلي رساند.
دقت در آنچه كه در آلمان رخ داده اس��ت (خبر مش��روح آن در صفحه  30آمده اس��ت) ميتواند
چش��مهاي همه را به واقعيتها باز كرده و ذهنيتهاي بس��ته و غيركارشناس��ي را بهس��وي رفتارهاي
مدرن و البته دلسوزانه سوق دهد.
امي��د اين اس��ت كه هم��ه افراد و نهادهايي كه به توليد ملي ميانديش��ند و نگاهي همهس��ويه و
دورنگرانه دارند دس��ت در دس��ت يكديگر ،فضاي كار و فعاليت سرزنده و بانشاط را براي دهها كارخانه
قديمي كه اميد مردم در مناطق كمدرآمد و محروم اس��ت را فراهم كنند .س��ادهترين كار اين است كه
بگوييم چون اين كارخانهها نميتوانند با شركتهاي خارجي رقابت كنند ،پس آنها بايد تعطيل شوند،
اما درس��تترين كار اين اس��ت كه اجازه ندهيم اين ثروت و س��رمايهگذاري تاريخي بهداليل نهچندان
متقاعدكننده هالك شوند.

يادداشت

درباره يك گزارش دولتي
مجموع��هاي از افراد با تخصصه��اي گوناگون در نهادي بهنام
دولت جمع ميش��وند ت��ا براي يك دوره معي��ن ،اداره اقتصادي و
اجتماعي و سياسي جامعه را باتوجه به سليقههاي خاصي كه دارند
برعهده بگيرند .اين افراد و نهاد دولت حتماً تمايل دارند كه كارنامهاي
با نمرات خوب و قابلقبول به ش��هروندان ارائه دهند و نام نيكي از
خود برجاي بگذارند .معلوم است كه طيفهاي متفاوت جمع شده
در دولت براس��اس وظايف و مأموريتهاي س��ازماني از يكطرف و
تجربه ،نگاه و س��ليقه و احياناً منافع س��ازماني از سوي ديگر تالش
ميكنند تا در هر بخش از فعاليتها ،اقدامهاي كارآمد انجام دهند اما
واقعيت اين است كه داشتن كارنامهاي قابلقبول فقط به نيت خوب
و خواس��ته و تمايل مسؤوالن منحصر نميشود و بايد با متغيرهاي
ديگر كامل شود .يكي از اين متغيرها كه راه را براي كارآمدي افراد
مسؤول در يك حوزه از فعاليت باز ميكند ،توجه كافي ،دلسوزانه و
مسؤوالنه به تجربههاي كارشناسي و رويدادهاي پيشين است.
فقدان تجربه ،لجبازي سياس��ي و كودكانه ،استفاده از مشاوران
غيركارشناس ،تحتتأثير قرار گرفتن از بمبارانهاي تبليغاتي برخي
گروهه��اي ذينفع از مهمتري��ن عواملياند ك��ه توانايي دارند يك
مسؤول يا مسؤوالن يك نهاد را از مسير درست تصميمگيري خارج
كنند .دقت در تجربه  4س��ال مديريت برخي افراد و س��ازمانها در
حوزه اقتصاد و صنعت قندوشكر نشان ميدهد ،متأسفانه اين اتفاق
افتاده اس��ت .درحاليكه اعضاي هيأتمديره كارخانههاي قندوشكر
با اس��تداللهاي كارشناسي و آمارها و اطالعات دقيق به اين گروه
يادآور ميشدند كه تصميمهاي آنها به زيان يك صنعت قديمي و
مهم است ،اما گوش شنوا پيدا نشد.
مجموعه رفتارها و تصميمهاي اتخاذش��ده در بخش بازرگاني
و كش��اورزي در نهايت موجب افالس و ورشكس��تگي كارخانههاي
ال
قندوش��كر شده است .درحاليكه گمان ميش��د اين صنعت كام ً
به ورطه فراموش��ي س��پرده شده است ،انتش��ار گزارش جامعي از
وضعيت قندوش��كر ايران در س��ايت دولت مايههاي��ي از اميدواري
ايجاد كرده است.
باتوجه به اينكه گزارش درج ش��ده در سايت دولت را ميتوان
يك گام به پيش براي طرح جدي ،مسؤوالنهتر و دلسوزانهتر درباره
قندوش��كر اس��ت و فتحبابي براي تعامل بيش��تر است چند نكته را
يادآور ميشويم:
اول :مسؤوالن دولت در بخشهاي گوناگون توجه كافي داشته
باشند كه هزيمت و نابودي يك صنعت قديمي كه در شرايط عادي

تواناي��ي تأمين  70تا  80درصد مص��رف ايرانيان را دارد بههرحال
بهنام نهاد دولت ثبت خواهد ش��د .بنابراين ضروري و شايسته است
كه تصميمگيري درباره آينده اين فعاليت بسيار پربازده در مجموعه
دولت اتخاذ ش��ده و كار به مأموريتها و وظايف يك سازمان خاص
كش��يده نش��ود .نبايد وزارت بازرگاني يا وزارت جهادكش��اورزي را
بهتنهايي مسؤول آينده صنعت قندوشكر كرد ،چون هركدام از اين
دو وزارتخانه ميخواهند وظايف سازماني خود را انجام داده و شكر
ارزان و چغندر گران را ترويج دهند .اكنون كه بخش��ي از دولت به
اين نتيجه قطعي رس��يده كه بايد با اتخاذ برخي تمهيدات مانع از
نيس��تي كامل توليد داخلي قندوشكر شود ،جا دارد مجموعه دولت
با يك تصميم جمعي راه را هموار سازند.
دوم :پيش از اين و در  4س��ال گذش��ته اعض��اي هيأتمديره
انجمن صنفي كارخانههاي قندوش��كر بارها و بارها از طريق مكاتبه
و گفتوگو با مقامهاي دولتي در س��طوح گوناگون آمادگي خود را
براي تعامل در مس��ير نجات صنعت اعالم كرده اس��ت .اكنون و در
وضعيتي كه تصميمهاي نادرس��ت ميتواند آخرين نفسهاي توليد
اين محصول استراتژيك را نيز در سينه حبس و به مرگ محتوم آن
منجر شود اين آمادگي را اعالم ميكنيم .واقعيت اين است كه مديران
و صاحبان و كاركنان كارخانههاي قندوش��كر ايران از سر دلسوزي،
آيندهنگري و نجات دادن يك محصول ارزنده كشاورزي ،هر اقدامي
كه الزم بوده اس��ت را انجام داده و بهرغم بيمهريها و كژتابيها و
بدرفتاريهاي برخي مسؤوالن ،هنوز در اين راه پابرجا هستند .دهها
مدير ،كارشناس و متخصص اقتصادي ،صنعتي و كشاورزي مرتبط
با اين فعاليت تمايل دارند كه تجربهها و دس��تاوردهاي خود را در
اختيار دولت قرار دهند.
سوم :دقت در متن گزارش تهيه شده نشان ميدهد مسؤوالن
و كارشناس��ان به اين نتيجه رس��يدهاند كه يك گروه اندك از افراد
در شرايط رانتجويانه ،به افزايش قيمت شكر در يك مقطع خاص
اق��دام كرده و بذر بدبيني و انحراف را كاش��تهاند .عالوه بر اين ،در
گزارش ارائه شده تأكيد شده است ،دولت در سال  1385مبلغ 200
ميلي��ارد تومان به كارخانهها كمك كرد و چون بازپرداخت اين وام
با مش��كل مواجه ش��د از پرداخت دوباره وام خودداري كرده است.
در اينباره يادآور ميش��ويم كه انبار شدن شكر در كارخانهها دليل
اصلي عدمتوانايي در پرداختها بوده است و كارخانههاي قندوشكر
هنوز نيز مشكل نقدينگي دارند.
نشريه صنايع قند ايران
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تكنولوژي

نگاه تصفيهكنندگان
به كيفيت شكرخام
كارخانههاي توليدكننده شكرخام براي بهينهسازي بازدهي فعاليت
و رعايت موارد يادشده نياز به توافق محدود و همزمان دارند
 نويسنده :تري ام .يانسن
 ترجمه :مسعود شعباني

چكيده

يكي از عوامل تعيينكننده ارزش شكرخام ،كيفيت بهحساب ميآيد .اين عامل بر عملكرد كارخانههاي تصفيه
شكر تأثير ميگذارد .تصفيهكنندگان شكر بهطور روزافزون خواهان شكرخام با كيفيت باال براي بهينه كردن
عمليات در كارخانه هستند .توليدكنندگان شكرخام بايد بدانند كه كيفيت نامرغوب محصول آنها چه آسيبي
به مشتريان شكر توليديشان وارد ميكند.
اي��ن مقال��ه مش��خصههاي مؤثر بر كيفيت ش��كرخام و تأثير آنها بر روند عملياتي تصفيه ش��كر را بررس��ي
ميكند .درصد قند ،رنگ ،خاكس��تر ،دكس��تران ،فيلترپذيري ،خاكه شكر و نشاسته از عوامل مهمي هستند
كه بر راندمان و عملكرد كارخانه تصفيه ش��كر تأثير ميگذارند و از مباني كنترل كيفيت ش��كرخام محسوب
ميشوند .در اين مقاله تجربههاي عملي تأثير كيفيت شكرخام در كارخانه شكر «مانيلدرا هاروود استراليا»
مورد بحث قرار گرفته است.

در روزگاري
كه سيستم
قيمتگذاري اوليه
شكرخام بر مبناي
درصد قند سنجيده
ميشد مبلغي نيز
بهعنوان جريمه و
پاداش براي برخي
عوامل كيفي وجود
داشت ،اداره صنايع
استراليا براي
شكرخام فلهاي
توليدي مشخصههاي
كيفي بهنام «برند»
درنظر گرفت
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مقدمه
اس��ت .در كارخانههاي تصفيه ،شكرخام ماده اوليه است و
توليدكنندگان ش��كرخام براي دستيابي به متغيرهاي كيفيت تصفيهپذيري خوب آن فقط براي تصفيه ش��كرخام
حاصل از نيشكر با كيفيت باال اهميت دارد.
زير رقابت ميكنند:

* توليد شكر قابل فروش با كيفيت باال
* حداكثر درصد بازيابي شكر
* حداكثر كردن ظرفيت توليد با تجهيزات موجود
* كاهش هزينههاي توليد شامل :حقوق و مزاياي كاركنان
و مواد اوليه
* حداكثر كردن اس�تفاده از ارزشهاي محصوالت جانبي
و پسماندهايي چون باگاس ،گل و مالس

در بس��ياري از كارخانهه��اي توليدكنن��ده ش��كرخام
براي بهينهس��ازي بازدهي فعاليت و رعايت موارد يادش��ده
ني��از ب��ه توافق مح��دود و همزم��ان دارن��د .در هرصورت
براي توليدكنندگان ش��كر تأكي��د بر كيفيت ،دليل اهميت
تجاري باعث رقابتيتر ش��دن بازارياب��ي و فروش محصول
شكر ميشود .ش��مار زيادي از صادركنندگان شكر درحال
حاضر ش��كرهاي با كيفيت خيلي باال (درصد قند باال ،رنگ
و خاكس��تر پايين) را با قيمتهاي رقابتي عرضه ميكنند و
ميفروشند .اهداف فوق براي تصفيهكنندههاي شكر يكسان

مشخصات شكر خام صادراتي

در روزگاري كه سيستم قيمتگذاري اوليه شكرخام بر
مبناي درصد قند سنجيده ميشد مبلغي نيز بهعنوان جريمه
و پاداش براي برخي عوامل كيفي وجود داشت ،اداره صنايع
اس��تراليا براي شكرخام فلهاي توليدي مشخصههاي كيفي
بهنام «برند» درنظر گرفت.
براي برقراري پاداش مالي مناس��ب براي ش��كرخام با
ارزش كيف��ي باال ،ش��ركت ش��كر كوئيزلند (با مس��ؤوليت
محدود) برنامهاي تهي��ه و به توليدكنندگان تأكيد كرد در
صورت دس��تيابي به كليه ضوابط استاندارد كيفي جايزه با
ارزشي دريافت خواهند كرد و تصريح شد تخفيفي نيز براي
تحويلدهندگانكاالبرايپايينآوردنبرخيشاخصههايكيفي
منظ��ورش��ود .اين برنامه موف��ق به تش��ويق كارخانههاي
نيش��كري در توليد شكرخام با كيفيتي در محدوده «برند»
شد( .جدول شماره )1

جدول شماره  :1عوامل برندهاي مختلف و كيفيت شكرخام فلهاي صادراتي QSL
درصد قند (درصد)

رنگ (آيكومسا)

رطوبت (درصد)

نشاسته ()ppm

دكستران ()ppm

Brand JA

97.5 -97.95

< 3500

0.35 -0.45

< 80

< 40

Brand 1

98.75 -99.05

< 2500

0.25 -0.35

< 70

< 30

Brand 1HP

99.15 -99.35

< 1500

0.20 -0.25

< 70

< 30

جدول شماره  :2ليست آناليز براندهاي مختلف شكرخام توسط صادركنندگان
درصد قند فوقالعاده باال

درصد قند باال

درصد قند خيلي باال

برند

QHP

V-VHP

I HP

VHP

BRAND 1

كشور

استراليا

برزيل

استراليا

آفريقايجنوبي

استراليا

HP

درصد قند پايين
JA

LP

آفريقايجنوبي استراليا آفريقايجنوبي

درصد قند

99/6

99/65

99/3

99/3

98/9

98/9

97/85

97/8

رطوبت

0/12

0/06

0/18

0/1

0/29

0/24

0/6

0/35

اينورت

0/07

0/11

0/14

0/16

0/27

0/5

0/51

1/1

خاكستر

0/11

0/12

0/18

0/15

0/25

0/17

0/45

0/2

رنگ

650

450

1100

1500

1800

1800

3300

2200

نشاسته

40

250

50

110

60

110

80

110

دكستران

20

350

20

90

22

90

19

90

تصفيهخانه شكر

در يك كارخانه تصفيه ش��كر در استراليا از شكرخام با
درصد قند خيلي باال ( )99/2 °z( )VHPاس��تفاده ش��د.
رنگ اين ش��كر خام درحدود ( 1600ايكومس��ا) و پس از
چند مرحله رنگزدايي شكرس��فيد تصفيهش��دهاي با رنگ
( 25آيكومس��ا) توليدش��د .در دنيا روشهاي مختلفي از
طراحي فرآيند تصفيه شكر وجود دارد .اين روشها بهطور
كلي داراي چند مرحله مشخص هستند.
فرآيند تصفيه شكر شامل مراحل :آفيناسيون ،پااليش
شربت (كربناتاسيون يا فسفاتاسيون) ،فيلتراسيون ،رنگبري
(ب��ا اس��تفاده از ذغال فعال يا رزين تب��ادل يوني) ،طبخ و
تبلور شكر است( .شكل  )1مسير جريان فرآيند در كارخانه
تصفيه ش��كر هاروود مانيلدرا اس��تراليا ( )MHSرا نش��ان
ميدهد.
و

معيارهاي كيفي شكرخام

برخي معيارها هس��تند كه ميتوان آنها را براي بيان
كيفيت شكرخام بهكار برد .حساسيت تصفيهكنندگان بيشتر

درصد قند يكي از
عواملي است كه
در كيفيت شكرخام
نقش تعيينكننده
دارد و براي
تصفيهكنندگان با
ارزش است و كليد
ارزش تجارتي شكر
است

از هرچيز معيارهايي است كه روي راندمان و عملكرد تصفيه
و كيفيت شكر س��فيد توليدي تأثير ميگذارند .درصدقند
رنگ ،خاكستر ،دكستران ،فيلترپذيري ،اندازه ذرات شكر و
پراكندگي آنها معيارهاي كيفي موردنظر هستند .عالوه بر
اين ميزان رطوبت و دما دو عامل مهم و حساس در كيفيت
حجم ش��كرخام نگهداري ش��ده در انبار هستند كه در زير
توضيح داده ميشود.

درصد قند

درصد قند يكي از عواملي است كه در كيفيت شكرخام
نقش تعيينكننده دارد و براي تصفيهكنندگان با ارزش است
و كليد ارزش تجارتي ش��كر اس��ت .باالتر بودن درصد قند
ش��كرخام بهمعني پايينتر بودن بار ناخالصيها در تصفيه
ش��كر و بازده بيش��تر توليد شكر در هرتن از شكرخام حل
شده است.
ميزان مالس توليد ش��ده و درصد قند آن به ماهيت و
درصد ناخالصيها بس��تگي دارد .استخراج مالس از اطراف
كريس��تالها در تصفيه شكر نسبت به طباخي در كارخانه
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شكل  :1مسير جريان فرآيند در تصفيه شكر مانيلدرا هاروود استراليا
درصد قند 99/2 :رنگ 1600 :آيكومسا

آفيناسيون
درصد رنگبري 50 :درصد
شكر آفينه



رنگ 800 :آيكومسا 
شربت زالل شده



رنگ 475 :آيكومسا

شربت خالص



رنگ 25 :آيكومسا





درصد رنگبري 40 :درصد


رزين يوني



شربت شكر حلشده
رنگ 800 :آيكومسا



شربت صاف شده
رنگ  :475آيكومسا

درصد رنگبري 78 :درصد 


شكر حاصل از پساب


زاللسازي شربت (محلولشكر)

فيلترهاي نوع بستر عميق

رنگ 120 :آيكومسا
شكر سفيد


حل كردن شكرخام

شكر خام

كريستاليزاسيون
سيستم طباخي :سهپخته


پساب برگشتي


مالسهاي نهايي حاصل از طباخي پساب برگشتي
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شكرخام مشكلتر است.
طراحي كارخانه تصفيه شكر هاروود بر اساس شكرخام
ب��ا درصد قند باال و هدفگذاري براي رس��يدن به بازيابي
ت س��وم با درصد قند  55است.
مالس نهايي حاصل از پخ 
در عمل دستيابي به اين هدف ،بهدليل ماهيت و ويسكوزيته
مالسهاي حاصل از پختهاي اول و دوم دشوار است.
كاهش مختصري در مقدار درصد قند به مفهوم افزايش
بار ناخالصيها در طباخي پسابهاي برگشتي است .بهطور
مث��ال ،كاهش جزيي مقدار درصد قند از ( )99/2 °zبه(°z
 )98/9باعث افزايش حجم مالس بازيابي در طباخي بهميزان
 30درصد خواهد شد.
در بازياب��ي طباخي تصفيه ش��كر نس��بت زي��ادي از
ناخالصيها ترجيحاً درون كريستالهاي شكر قرار ميگيرند
و تمايل زيادي دارند كه همزمان با س��اير بلورهاي ش��كر
كريستاله شوند.
تصفيهخانههاي شكري كه از شكرخام با درصد قند باال
( )VHPدر فرآيند اس��تفاده ميكنند داراي نسبت بزرگي
از ناخالصيها همچون پليس��اكاريدها و اليگوس��اكاريدها

هس��تند كه در نهايت باعث كشيده ش��دن كريستالهاي
شكر در آنها ميشود.
در عم��ل ،فاكتورهاي بيش��تري نيز وج��ود دارند كه
ميتوانند بر ميزان بهينه درصد پالريزاس��يون قند شكر در
هر كارخانه تصفيه تأثير بگذارند .يكي از اين فاكتورها ارزش
تجارتي اس��ت كه موقعيت تصفيهخانه ش��كر از نظر ارزش
افزوده درصد  Pol.شكرخام دارد.
فاكت��ور ديگر انج��ام اختالط محص��ول نهايي تصفيه
ش��كر است .فرآوردههاي خروجي وابس��ته به تصفيه شكر
ش��امل شكر كريستاله سفيد ،ش��كر مايع ،بهخصوص شكر
قهوهاي (روش��ن) و شربتها هس��تند .سياستكاري اغلب
تصفيهكنندگان شكر از توجه به ناخالصيهاي مالس متوجه
توليد شربتهاي باارزش افزوده بيشتر و شكرهاي قهوهاي
روشن با ارزش افزوده به نسبت كمتر از شربت است.

رنگ

اغلب تصفيهكنندگان ش��كر ،رنگ را جزو عوامل مهم
و مؤثر در كيفيت ش��كرخام بهحساب ميآورند .جداسازي

رنگ از كارهاي كليدي تصفيه ش��كر است و بدونتوجه به
روشهاي بهكار رفته فرآيندي پرهزينه است.
در فرآيندهاي عملياتي دانس��تن ميزان رنگ و ماهيت
رنگدانههاي ش��كرخام ،همچنين پراكندگي رنگدانهها بين
قشر ش��ربت و كريستال بس��يار مهم است .رنگ شكرخام
داراي تركيب رنگ واحد نيس��ت بلكه يك مخلوط ناهمگن
مركب است .بهطور خالصه رنگدانههاي شكر عموماً با موارد
ذيل مشخص ميشوند:

از س��ر نيها و خاش��اك كه به شكرخام منتقل ميشوند از
اهميت ويژهاي برخوردارند .رنگدانههاي اطراف كريستالهاي
شكر بهسختي توسط فرآيندهاي رنگبري فسفاتاسيون يا
رزينهاي تبادل يوني حذف ميشوند.
از ديگر موارد مهم رويكرد به توليد همزمان انرژي برق و
بخار و بازده گرمايي در كارخانههاي شكرخام است .در اين
فرآيندها ش��ربت حاصل از نيشكر در بخش تبخيركنندهها
تحت دماي باال قرار ميگيرد .اين افزايش دما باعث تمايل
بيشتر به تشكيل رنگ داراي وزن مولكولي باال ()HMW
بهخصوص تشكيل كاراملها ميشود كه مجددا ً براي فرآيند
حذف رنگ  MHSمشكل ايجاد ميكند.

رنگدانهها در كارخانههاي نيش��كري حدودا ً  30درصد
كل تركيبات رنگي شكرخام را شامل ميشوند .اين رنگدانهها
شامل فالنوئيدها ،كلروفيلها و تركيبات فنلي هستند.
تركيبات فنلي ممكن است تحت واكنش ايزومريزاسيون
(آنزيمي يا گرمايي) يا اكسيداسيون ،مواد فوقالعاده رنگي
تولي��د كنن��د .اين تركيب��ات داراي  IVب��اال و معموالً در
مقادي��ر  PHيونيزه ميش��وند و بهراحتي در تصفيه ش��كر
جدا ميشوند.

خاكستر

* ارزش نش�انگر ( )IVك�ه براي س�نجش  PHانواع
رنگدانهها بهكار ميرود.
[رنگ در [ / ]PH = 4رنگ در IV = ]PH = 9
* رنگدانههاي داراي وزن مولكولي پايين ()LMW

* رنگدانههاي داراي وزن مولكولي باال ()HMW

رنگدانههاي توليدشده در كارخانه داراي وزن مولكولي
بااليي هستند و باعث توليد  70درصد رنگ شكرخام ميشوند.
اين رنگدانهها را اينگونه دستهبندي ميكنند :مالنوئيدينها
حاصل تخريب آلكالينها ( ،)ADPكاراملها.
رنگدانههاي مذكور كه داراي  IVپايين هستند حساس
به  PHو داراي حداقل قابليت يونيزه شدن هستند .حذف
اين رنگدانهها طي مراحل فرآيند تصفيه شكر مشكل بوده
و در رش��د كريستالهاي ش��كر تأثير منفي دارند .فرآيند
آفيناس��يون فقط ق��ادر به حذف رنگدانههاي درون قش��ر
ش��ربت اطراف كريستالهاي شكر است .ميزان ناخالصيها
در شكر آفينه همچون رنگ كريستال ،براي تصفيهكنندگان
بيشترين اهميت را دارد.
با افزايش رنگ ش��كر آفينه ،اغلب اولين پيامد ،افزايش
ميزان شستوشوي ش��كر در آفيناسيون است .اين مسأله
به ما نش��ان ميدهد ،ش��كر بيشتري حل گرديده و مجددا ً
به طباخي برگش��ت داده شده و ضايعات نيز افزايش يافته
است .افزايش رنگ ش��كر آفينه باعث افزايش حجم كاري
قسمت رنگبري ميشود كه اين نيز باعث كاهش ظرفيت
تصفيه شكر و افزايش هزينههاي عملياتي ميشود.
اغلب تصفيهخانههاي ش��كر استراليا با رنگهاي داراي
وزن مولكولي باال در تصفيه مشكل قابلمالحظهاي دارند.
در تصفيه خانه شكر  MHSاستراليا ،رنگدانههاي ناشي

يكي از فرآيندهاي حذف اغلب مواد معدني و خاكستر
همراه شكرخام در فرآيند كارخانه تصفيه شكري كه روش
فسفاتاسيون يا رزين تبادل يوني را بهكار ميگيرد ،عمليات
آفيناسيون است.
ميزان خاكستر قابل حذف توسط آفيناسيون به تعدادي
از عوامل بس��تگي دارد كه يكي از مهمترين آنها مقدار و
تركي��ب ناخالصيهاي باقيمانده در اليه مالسهاي اطراف
كريس��تال است .خاكستر به شيوههاي ذيل به تصفيه شكر
ضرر ميرساند:
* تركيبات خاكس��تر همچون پتاس��يم و سديم باعث
افزايش حالليت س��اكاروز ميشوند ،بهگونهاي كه افزايش
ضايعات شكر در مالس را بهدنبال دارند.
* افزاي��ش مي��زان يونهاي كلريد در س��يروپهاي با
درجهبندي ضعيف باعث خوردگي تنش��ي و شكستگي در
سبد سانتريفيوژ ميشوند.
* افزايش ميزان سولفات ميتواند باعث افزايش احتمال
تش��كيل رس��وب در تبخيركنندههاي شربت و آپاراتهاي
طباخي شود.
* افزايش ميزان يونهاي سولفات ميتواند باعث كاهش
راندمان رنگبري توسط رزينهاي آكريليك و استيرن شود
كه اين تأثير اغلب آرام صورت ميگيرد.

حساسيت
تصفيهكنندگان
بيشتر از هرچيز
معيارهايي است
كه روي راندمان و
عملكرد تصفيه و
كيفيت شكر سفيد
توليدي مؤثر هستند

دكستران

دكستران از پليساكاريدهاي طبيعي است كه تحتتأثير
تخريب ميكروبي ساكاروز نيشكر يا شربت بهوجود ميآيد.
مقادير قابلتوجه دكس��تران در ش��كرخام متأثر از مراحل
ذيل است:

تصيفه شربت  /صاف كردن

دكس��تران از طري��ق جلوگيري از لخته ش��دن ذرات
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آث��ار تخريبي بر بخش پااليش كارخانه ش��كرخام دارد كه
بدينش��كل ذرات معلق ريز به ش��ربت تصفيه شده انتقال
مييابند.
اي��ن مواد معلق ريز ،نامحلول بوده و بر فيلترپذيري در
تصفيه شكر اثر مخربي دارند .در سال  1993دانووان اظهار
كرد ،مواد جامد معلق باعث كاهش س��رعت فيلتراس��يون
ش��ده كه بهخودي خود بر س��رعت توليد ش��كر نيز تأثير
قابلمالحظهاي ميگذارند.

مش��كلي ايجاد نميكند .در هرصورت س��يليس بهصورت
محل��ول و كلوئي��دي ج��زو ناخالصيه��اي مهم بهش��مار
ميآيد.
نمكهاي منيزيم  Mg+2و آهن س��هظرفيتي  Fe+3و
 A1+3جزو نمكهاي ممانعتكننده بهشمار ميروند.
* دكس��تران ،نشاس��ته ،صمغها ،پروتئينها و س��اير
پليس��اكاريدهاي داراي وزن مولكولي باال ميتوانند باعث
كاهش قابليت فيلترپذيري شوند .همچنين نشاسته ميتواند
باعث مشكالت جدي در فيلتراسيون و قسمت كربناتاسيون
در تصفيهخانههاي شكر شود ،اما نشاسته بر آزمايش قابليت
فيلترپذيري كه آناليزي جداگانه و مس��تقل است ،تأثيري
ن��دارد .تأثير پليس��اكاريدهاي داراي وزن مولكولي باال بر
فيلترپذيري فقط ويسكوزيته اس��ت .ميزان پروتئينها در
شكرخام معموالً پايين است.

طباخي (كريستاليزاسيون)

نشاسته

ويسكوزيته

افزايش قابلمالحظ 
ه
ويسكوزيته
شربتهاي سيروپ
باعث كاهش ضريب
انتقال حرارت در
ديگهاي طباخي
و كاهش سرعت
طباخي ميشود

يك��ي از مهمترين آث��ار وجود دكس��تران در عمليات
ش��كر ويسكوزيته اس��ت .افزايش قابلمالحظه ويسكوزيته
ش��ربتهاي سيروپ باعث كاهش ضريب انتقال حرارت در
ديگهاي طباخي و كاهش سرعت طباخي ميشود.
وجود دكستران موجب ويسكوزيته باال و كاهش سرعت
طباخي و نيز سوزني شدن بلورهاي شكر ميشود .باال بودن
ويس��كوزيته پختها و سوزني بودن كريستال و وجود پود ِر
شكر باعث كاهش جداسازي مالس در سانتريفيوژ و كاهش
راندمان پختها ميشود.
جداسازي ضعيف مالس در استحصال پختهاي طباخي
ميتواند باعث افزايش گردش ناخالصي در مس��ير توليد و
سپس افزايش تعداد پختها شود .بعضي مواقع ممكن است
از طبخ پخت آخر و بازيابي مالس آن صرفنظر شود.

قابليت فيلترپذيري
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قابليت فيلترپذيري از نش��انههاي زاللس��ازي محلول
ش��كرخام حين فرآيند تصفيه و كربناتاسيون تصفيه شكر
است .هر عاملي كه از سرعت عادي فيلتراسيون جلوگيري
كند باعث افزايش هزينههاي عملياتي ش��ده كه نتيجه آن
كاهش توان عبور شربت از فيلترهاي شربت شده و بهدنبال
آن باعث كاهش ظرفيت تصفيه شكر ميشود.
در عمل هرگاه فيلترپذيري ضعيف شود بريكس ليكور را
كاهش ميدهند .تأثير منفي در اين مورد افزايش هزينههاي
انرژي و كاهش توليد است.
فيلتراسيون ضعيف ميتواند ناشي از يك يا تركيبي از
ناخالصيهاي ذيل باشد:
* گل ،ذرات ريز باگاس و كدورت
ذرات ريز با قطر  5ميكرون يا كوچكتر از آن ،بيشترين
اثر معكوس را بر فيلتراسيون دارند.
* فسفر ،سيليس و ديگر ناخالصيهاي معدني
فس��فر معموالً با سيس��تمهاي تصفيه با استاندارد باال

نشاس��ته را بهطور طبيعي ميتوان در ساقه ،برگها و
سر ني نيشكر پيدا كرد .مولكولهاي نشاسته داراي ضريب
توزيع (تقس��يم) بااليي در بين كريس��تالهاي شكر بوده و
در نتيجه نس��بت به س��اير ناخالصيها ممانعت بيشتري را
در رشد كريستالها بهوجود ميآورند.
وجود نشاس��تههمراه شكرخام در قسمت كربناسيون
(بدنهه��اي اش��باع) تصفي��ه ش��كر از ترس��يب و انعق��اد
كريس��تالهاي كربنات كلس��يم ممانعت بهعمل ميآورد.
نتيجه اين عمل ضعيف شدن مشخصه فيلترپذيري است.
تصور بر اين است كه نشاست ه در تصفيه شكرهايي كه
از روشهاي فسفاتاس��يون يا فيلتراسيون مستقيم استفاده
ميكنند تأثير بس��يار پاييني دارد .در هرصورت گزارشات
علمي آفريقايجنوبي نشان دادهاند كه نشاسته بر عمليات
ترس��يب و انعقاد (لخته شدن) كلسيم فسفات در بدنههاي
اش��باع تأثيرگذار بوده كه در نتيجه آن ميزان فس��فات در
شربت ليكور صاف شده افزايش مييابد.
در تصفيهخانه ش��كر  MHSمش��اهده شده بود كه در
صورت وجود مقادير باالي نشاس��ته در فرآيند ش��كرخام،
كدورت ليكور صاف شده و ميزان فسفات افزايش مييابد.

مواد جامد نامحلول

مواد جام��د نامحلول در ش��كرخام را اينگونه تعريف
ميكنن��د :مواد نامحلول��ي را كه بتوان ب��ا فيلتر 20–25
ميكرومتر جدا كرد .باال بودن ميزان موادجامد نامحلول باعث
باال بردن بار كاري اضافي قسمت تصفيه شربت ميشود.
افزاي��ش ميزان مواد جامد نامحلول با مس��دود كردن
سوراخهاي سبد پشتي ماشينهاي سانتريفيوژ باعث كاهش

كارآيي جداسازي مالس در ماشينهاي آفينه (شكرشويي
در ماشين) ميشود .تصفيهخانههاي شكري كه بهطور مداوم
بخ��ش آفينه را فع��ال ميكنند در ص��ورت افزايش ميزان
موادجامد نامحلول ش��كرخام ورودي در روز ممكن اس��ت
نياز به شستوشوي سبد پشتي داشته باشند.

ابعاد بلورهاي شكر

تصفيهكنندگان شكر ترجيح ميدهند كريستال شكرخام
ورودي آنه��ا داراي اندازه يكس��ان و حداقل دانههاي بههم
چسبيده را داشته باشند .فقدان پودر (ذرات ريز) در شكرخام
باع��ث جلوگيري از ايجاد مش��كل پودر ش��كر ط��ي انتقال
شكرخام به تصفيهخانه شكر ميشود .كريستالهاي سايز باال
در ماشينهاي س��انتريفيوژ آفينه باعث خروج بيشتر پساب
ميش��ود .از لحاظ مقايسه ،يك كريس��تال با سايز كوچك با
اتصال به كريس��تال س��ايز بزرگتر نياز بهمس��احت بيشتري
جهت شستوشو دارد تا مقدار رنگ و ناخالصي شكر كاهش
يابد.
در ماش��ينهاي س��انتريفيوژ آفينه از نظر تقسيم سايز،
از بههم چسبيدن كريس��تال شكر با سايز درشت جلوگيري
كرده با كوچكتر ش��دن مجراي تخلي��ه مالس باعث كاهش
عملك��رد دس��تگاه ماش��ين ميش��ود .كريس��تالهاي بههم
چس��بيده در ش��كرخام بهطور مؤثري باعث بروز مش��كالت
زيادي در شستوشوي اليه مالس اطراف كريستال ميشود.
مالس باقيمانده در مس��ير به س��اير مراحل رنگبري تصفيه
برگشت داده ميشود و باعث افزايش بار كاري اين قسمتها
ميشود.

رطوبت

نگه��داري و كيفي��ت جابهجايي ش��كرخام فله در انبار
وسيع را با ميزان رطوبت تعيين ميكنند .براي نگهداري و
انتقال شكرخام در انبار حد بهينهاي را براي ميزان رطوبت
درنظ��ر ميگيرند .در صورتيكه ميزان رطوبت خيلي پايين
باش��د باعث ايجاد مشكل پودر شكر در نقاط انتقال شكر از
انبار و باال بردن ريسك احتراق (آتشسوزي) پودر شكر در
انبار ميش��ود .زمانيكه رطوبت ش��كر خيلي افزايش يابد،
ميكروارگانيس��مهاي موجود در اليه اطراف كريستالهاي
ش��كر باعث تخريب شكر و باعث كاهش ( Pol.درصد مواد
قندي) و افزايش ميزان ناخالصيها ميشوند.
افزايش رطوبت ميتواند هنگام انتقال شكر بهدليل بههم
چس��بيدن و گلوله شدن كريستالها باعث ايجاد مشكالتي
شود .ش��اخص رقيقس��ازي ( )DIفاكتوري است كه براي
پيشبيني كيفيت نگهداري و كيفيت انتقال ش��كرخام در
انبار بهكار ميرود.

( × 100پل  +رطوبت) –  / ) 100رطوبت
مقادير  DIبين  30و  40مطلوب هستند .مقادير باالتر
از  50باعث تخريب ش��كر در انبار و مقادير پايينتر از 30
باعث مشكالت جدي پودر شكر ميشود.

درجه حرارت

درجه حرارت محل نگهداري ش��كر در انبار بر س��رعت
تش��كيل رنگ تأثيرگذار اس��ت .عموماً اين مطلب پذيرفته
ش��ده اس��ت كه به ازاي هر  10درجه س��انتيگراد افزايش
درجه حرارت ،بهميزان حدودا ً با ضريب  3برابر رنگ ش��كر
افزايش مييابد .كارخانههاي ش��كرخام استراليا اغلب براي
مدتهاي طوالني ش��كر را در انبار نگه��داري ميكنند (تا
 12ماه يا بيشتر) بنابراين حد بااليي از نظر دما براي حفظ
كيفيت مطلوب شكر وارد شده به انبار وجود دارد.
شكرخام فله از اليه محافظ قوي برخوردار است و از زمان
خروج از خشككن تا زمان نگهداري در انبار تغييرات دمايي
پاييني دارد .سرماي شديد ميتواند باعث جذب مجدد آب
از اتمسفر هواي اطراف به كريستالهاي شكر شده مشكالت
بعدي رطوبت باال را در پي خواهد داشت.

تفاوت جزيي در
ميزان ناخالصيهاي
شكرخام ميتواند
باعث مغايرتهاي
زيادي در روش
عملياتي تصفيه
شكر و همچنين
در راندمان كلي و
ظرفيت نهايي شود

نتيجه

تصفيهكنندگان شكر به نمونهاي از شكرخام نياز دارند
كه كارخانه بتواند با مصرف آن با حداكثر ظرفيت بهرهبرداري
كند .تفاوت جزيي در ميزان ناخالصيهاي شكرخام ميتواند
باعث مغايرتهاي زيادي در روش عملياتي تصفيه ش��كر و
همچنين در راندمان كلي و ظرفيت نهايي شود.
ناخالصيه��اي موجود در ش��كر آفينه ب��ر ميزان توليد
محص��ول مؤثرن��د .ناخالصيهاي موجود در ش��ربت (اليه
مالس حاصل از شستوشوي شكر در آفيناسيون) بر بازيابي
خروجي كارخانه ش��كرخام تأثير منفي دارند.از بين ماهيت
ناخالصيهاي موجود در شكرخام براي تصفيهكنندگان ،رنگ
شكر از اهميت بيشتري برخوردار است( .همچنين ميزان آن
بهشكل و س��اختار رنگبري و ظرفيت واحد بستگي دارد)
بنابراي��ن براي انتخاب از ميان ش��كرهاي خام با رنگهاي
متفاوت اولويت با ش��كرهاي خام با حداقل رنگ كريستال
خواهد بود .دانستن تأثير ناخالصيهاي شكرخام بر عمليات
بهرهبرداري تصفيه شكر براي توليدكنندگان شكرخام مهم
است .كارخانههاي تصفيه شكر نيز شرايط مشابه اقتصادي
و فشار بازار را تجربه كردهاند .تصفيهخانههاي شكر به شكر
خامي نياز دارند كه بتوانند با ش��رايط مطلوب و ظرفيت و
راندمان هرچه بيش��تر و هزينه كمتر و توليد ش��كر سفيد
مناسب بازار به توليد خود ادامه دهد.
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تكنولوژي

استفاده ديگري از باگاس
(بقاياي فيبري گياه نيشكر)

 مترجم :جمشيد پايدار  -شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

مزيت عمده اين
ظروف نسبت به
ساير ظروف يكبار
مصرف تهيه شده
از فرآوردههاي
پتروشيمي اين است
كه باگاس در طبيعت
تجزيه ميشود
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در ايال��ت هاوائ��ي امريكا از باگاس (باقيمانده س��اقههاي نيش��كر بعد از اس��تخراج قند و مواد
غيرقندي) انواع ظروف يكبار مصرف تهيه شده است.
در تــعـ��دادي از س��ــايــتهاي ايـنـتــرنــتي از جــمل��ه  www.greenhome.comو
 www.wildoceanseafoods.comاقدام به معرفي انواع ظروف يكبار مصرف تهيه شده از الياف
باگاس نيش��كر ش��ده است ،بهطوريكه در اين سايتها ادعا ميشود براي ساخت اين ظروف صرفاً
از باگاس استفاده شده و هيچگونه مواد نفتي پالستيكي يا پارافين جهت اندود كردن سطوح آنها
بهكار برده نشده و در سرما و گرما ميتوان از آنها استفاده كرد.
مزيت عمده اين ظروف نسبت به ساير ظروف يكبار مصرف تهيه شده از فرآوردههاي پتروشيمي
اين است كه باگاس در طبيعت تجزيه ميشود )biodegradable( .و قابليت تبديل به كود گياهي
يا كمپوست ( )Compostableرا دارد.
با استفاده از قالبهاي مختلف ،اين ظروف در اشكال و اندازههاي متنوع عرضه شدهاند؛ از جمله
بش��قاب و پيشدس��تيهاي گرد با قطرهاي  6تا  10اينچ ،كاسه ،فنجان ،انواع ظروف و سينيهاي
چندقس��متي و ظروف نگهداري مواد غذايي .از جمله ويژگيهاي جالب توجه اين ظروف به موارد
ذيل اشاره ميشود:
ال تجزيه شده و قابل تبديل به كود گياهي يا كمپوست است.
 در طبيعت كام ً مقاوم در برابر روغن :امكان استفاده براي غذاهاي چرب را دارا هستند. ب��راي منجم��د كردن مواد و همچنين اس��تفاده از امواج مايكروويو ب��راي پخت مواد ،ايمناست.
 مق��اوم و ايم��ن در حرارت تا دماي  212درجه فارنهايت يا  100درجه س��انتيگراد :بنابراينال مناسب است.
فنجانهاي تهيه شده براي صرف نوشيدنيهاي داغ كام ً
 برخورداري از ظاهر زيبا :از نظر رنگ همگي اين محصوالت بهصورت طبيعي ،سفيد هستندو الياف چوبي در آنها قابل رؤيت نيست.

صنعت

كاهش ميزان دكستران شكر
در جامائيكا
كاهش ميزان دكستران و پليساكاريدهاي ديگر در شكر ،با استفاده از
آنزيمهاي آميالز و دكستراناز ،نتايج حاصله نشان داد كه بين بارندگي زياد
طي دوره برداشت و دكستران باالي شكر ارتباط نزديكي وجود دارد
 نويسندگان :دي.فوستر و ر.بريان
 مترجم :سعيد بهشتي  -شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

چكيده

اثرات مضر دكس��تران روي فرآيند توليد ش��كر و خسارات تحميلشده ناشي از آن در بخش تصفيه ،ارتباط
زيادي به وضعيت مديريت كارخانه اپلتون و بهطور كلي وضعيت صنعت شكر جامائيكا داشته است.
در كارخانه اپلتون شدت اين خسارات نسبت به كارخانههاي ديگر بيشتر بوده كه اين بهدليل قرار گرفتن
كارخانه در يك ناحيه نس��بتا ً پرباران و افزايش برداش��ت نيش��كر با ماش��ين طي  8س��ال گذشته به ميزان
 73درصد كل بوده اس��ت .براي حل اين مش��كل ،بخشهاي مرتبط شامل مديريت كارخانه اپلتون ،مؤسسه
تحقيقات صنعتي ش��كر ( )SIRIو بخش فروش محصوالت نيش��كر جامائي��كا ( )JCPSطي يك برنامه گروهي
مشترك و منسجم سهساله ( )2004 – 2006مصمم به اجراي موارد ذيل شدند:
 .1شناسايي عوامل اصلي مؤثر در تشكيل دكستران
 .2كاهش تش��كيل دكس��تران در كارخانه با اس��تفاده از يك بيوس��يد همراه با رعايت دقيق و س��ختگيرانه
اصول بهداشتي
 .3كاهش ميزان دكستران و پليساكاريدهاي ديگر در شكر ،با استفاده از آنزيمهاي آميالز و دكستراناز،
نتايج حاصله نشان داد كه بين بارندگي زياد طي دوره برداشت و دكستران باالي شكر ارتباط نزديكي وجود
دارد .همچنين طي اولين دوره مقدماتي برداش��ت ني با دس��تگاه ،يك افزايش  29درصدي دكستران وجود
داشت.
مجموع اثرات حاصل از اقدامات عملي صورت گرفته در چند سال جهت كنترل دكستران ،با استفاده آنزيمها
در دوره آخر به حداكثر خود رس��يد؛ بهطوري كه ميزان دكس��تران در ش��كر و نشاس��ته به ترتيب بهميزان
 46و  28درصد كاهش پيدا كرد .به اين ترتيب مقرر ش��د بهعنوان يك راهكار عملي براي كاهش تش��كيل
دكستران ،از برداشت محصول طي دوره بارندگي جلوگيري بهعمل آيد .براي دستيابي به يك توانايي باال در
جهت كاهش ميزان دكستران شكر و در نتيجه اجتناب از خسارات ناشي از آن و به حداكثر رساندن درآمد
خالص توليد ،استفاده از يك دستورالعمل شيميايي مدون پيشنهاد ميشود.

مقدمه

عوامل مؤثر در تش��كيل دكستران،هنگام برداشت ني
و فرآيند توليد ،ش��رايط محيطي ،مهارتهاي كشاورزي و
همچنين عمليات كارخانه تشخيص داده شد.
در س��ال  ،1964اگان ( )Eganاثرات برداش��ت ني با

ماش��ين را روي تش��كيل دكس��تران مطالعه كرد و نتيجه
گرفت كه اين عامل ميتواند يك منش��أ افزايش دكستران
باش��د بهخص��وص زماني كه توق��ف كار آس��ياب بهطول
ميانجامد.
در سال  ،1976هايدي ( )Hidiو ديگر همكاران او در

از اثرات زيانبار
پليساكاريدها در
فرآيند توليد شكر
ميتوان به افزايش
ويسكوزيته شربت،
كالريفيكاسيون
نامطلوب،
فيلترپذيري ضعيف
و طوالني شدن زمان
طباخي شكر اشاره
كرد
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جدول  :1اتالف قند ناشي از دكستران

تن نيشكر  /دالر آمريكا

 1000تن نيشكر  /كيلوگرم

792

2000

396 - 990

1000 - 2270

تيلبوري1997 ،

2700

6760 - 7300

چنوچو1985 ،

210

530

دي1986 ،

در سال ،1990
چن و رائو
()Rauh & Chen
دريافتند كه نظافت
فيزيكي تنها
 50 – 60درصد
بهداشت آسياب
را تأمين ميكند
و بدون استفاده
از يك بيوسيد
نميتوان از تشكيل
دكستران جلوگيري
كرد

منبع
كالرك و همكاران
1980

مجله ش��كر ابراز كردند اين ميزان دكستران تحت شرايط
رطوبت محيط ،افزايش چشمگيري پيدا ميكند.
از اثرات زيانبار پليس��اكاريدها در فرآيند توليد شكر
ميتوان به افزايش ويس��كوزيته ش��ربت ،كالريفيكاسيون
نامطلوب ،فيلترپذيري ضعيف و طوالني شدن زمان طباخي
شكر اشاره كرد.
اثرات نهايي دكستران بر راندمان توليد و افزايش قيمت
تمامش��دة شكر (ناشي از اتالف قند) ،در (جدول شماره )1
آمده است.
از اقدام��ات اتخاذش��دهاي كه ب��راي مقابله ب��ا اثرات
دكس��تران بهكار برده ش��د ،شستوشوي ساده با آبداغ و
استفاده از بيوسيدها بود.
در سال  ،1990چن و رائو ( )Rauh & Chenدريافتند كه
نظافت فيزيكي تنها  50 – 60درصد بهداشت آسياب را تأمين
ميكند و بدون اس��تفاده از يك بيوس��يد نميتوان از تشكيل
دكس��تران جلوگيري كرد .بههرحال استفاده از بيوسيدها در
بيشتر سالها با موفقيت نسبي همراه بوده است.

در س��ال  ،1976اث��ر مثبت اس��تفاده از آنزيمها براي
كاهش ميزان پليس��اكاريدها توس��ط اينكرم��ن و جيمز
لا بهاثب��ات رس��يد؛ آنها
( )Inkerman & Jamesكام� ً
دريافتند كه با استفاده از دكستراناز ،ميتوان مانع طوالني
شدن تشكيل دانه ،كوتاهشدن زمان طباخي و همچنين بهتر
شدن جريان پختها در بخش طباخي و بهبود فيلترپذيري
محلول شكري شد.
همانطور كه در (نقش��ه ش��ماره  )1مش��خص شده،
كارخانه اپلتون در غرب جامائيكا كه يك منطقه پرباران و
مرطوب ميباشد ،واقع شده است.
كارخانههاي��ي كه در اين ناحيه قرار دارند ،س��االنه با
بارندگي بااليي مواجه هس��تند كه اين مس��أله با باال بودن
ميزان دكستران شكر ارتباط داشته؛ از طرفي مطابق صنعت
جامائيكا ،در كارخانه اپلتون برداش��ت ني بهصورت دستي
بيشتر از برداشت ماشيني است.
اين مقاله قصد دارد پيرامون مشكل دكستران شكر به
بحث پرداخته ،راهكاري عملي و تا حد امكان با استفاده از
آنزيمها جهت برطرف كردن دكستران باالي شكر كارخانه
اپلتون ارائه كند.

روش

طرح ميزان دكستران شكر كارخانههاي جامائيكا براي
سالهاي  1993 – 2006مورد بررسي قرار گرفت.
براي آنكه نظام مش��خصي در مش��اهدات انجام ش��ده
براي ميزان دكستران شكر در كارخانه اپلتون وجود داشته
باشد؛ اين طرح طي  4دورة مجزا و مشخص بين سالهاي
 1991 – 2006بهش��رح ذيل مورد آزمايش و بررسي قرار
گرفت:

نقشه شماره  :1منطقه پرباران و مرطوب كارخانه اپلتون در غرب جامائيكا

12
سال سيوسوم ،شماره 193

Ecological Region of the Jamaica Cane Sugar Industry

 :1991 – 1994 .1در اين دوره برداش��ت ني بهصورت
دستي و بارگيري بهصورت مكانيكي انجام ميشد.
 :1995 – 1998 .2در اين دوره برداشت و خرد كردن
نيها با دس��تگاه آغاز ش��د و اصول بهداشتي بهروش دوره
قبل ادامه يافت.
 :1999 – 2004 .3در اي��ن دوره ضمن افزايش ميزان
برداش��ت ماش��يني ،از كلر بهعنوان يك بيوس��يد استفاده
شد.
 :2005 – 2006 .4در اين دوره ضمن اس��تفادة مداوم
از آنزيمها ،بهجاي كلر از كاربامات بهعنوان بيوسيد استفاده
شد و برداشت ماشيني ،مجددا ً افزايش يافت.
تأثير عوامل ذيل روي دكستران شكر در كارخانه اپلتون
طي  4دوره فوق مورد مطالعه قرار گرفت:
 .1تأثير بارندگي بر ميزان دكستران

اين تأثير با مشاهدات ذيل مورد آزمايش قرار گرفت:
 .1-1مقايس��ه نس��بي بارندگي و دكستران شكر براي
كارخانههاي جامائيكا در دوره 1992 – 2006
 .1-2روند بين تش��كيل دكس��تران ش��كر و بارندگي
كارخانه اپلتون بهطور ماهانه و مقايسه با ماههاي مشابه
 .1-3مقايسه بين بارندگي و تشكيل دكستران شكر در
كارخانه اپلتون در  4دوره مذكور

 .2تأثير روشهاي برداشت
 .3تأثير تغيير در روشهاي اصول بهداشتي و مديريت
انبار نيشكر

از كل��ر بهعن��وان يك بيوس��يد ب��ه نس��بت ميانگين
 60 ppmدر نقاط تعيينشده ذيل استفاده شد:
 .3-1هم��ه ظروف مرطوب و خي��س و توري دوار در
آسياب بهطور مداوم
 .3-2قبل از چاقوها در آسياب بهطور متناوب
 .3-3داخل كالريفاير بهطور دورهاي
عالوه بر آنكه بر نحوه استفاده از بيوسيد نظارت دقيقي
صورت ميگرفت؛ نيهاي برداشت شده بهجاي تخليه روي
كف يارد ،بهطور موقت تا زمان انتقال به بخش شستوشوي
كارخانه در يك انبار كوچك نگهداري ميشدند.
 .4تأثير استفاده از آنزيمها

در سال  2004از آنزيمهاي مشروحه زير بهطور مداوم
ط��ي يك دوره آزمايش��ي  17روزه ،مطاب��ق با توصيههاي
توليدكننده استفاده شد:
 .4-1افزودن آميالز به ش��ربت تخليه ش��ده از آخرين
اواپراتور براي كاهش ميزان نشاسته
 .4-2استفادة دكس��تراناز بهمقدار مجاز در دو قسمت
جداگانه  60درصد به اولين ظروف مرطوب آس��ياب و 40
درصد به شربت تخليه شده از آخرين اواپراتور براي پايين

آوردن ميزان نشاسته
 .4-3افزودن بيوس��يد به نيش��كر آماده شده ،درست
بالفاصله بعد از دس��تگاه شريدر و به آخرين ظرف مرطوب
در آسياب
مواد فوق از طريق پمپهاي سنجش مواد شيميايي و
مجهز به شيرهاي ضدسيفون تزريق ميشد .طي اين دوره
آزمايشي ضمن نمونهبرداري از شربت ،پساب ،پخت ،مالس
و ماگما ،نمونهها جمعآوري و اندازهگيري دكستران با روش
سنجش ساكارز و دكستران (( )DASAبراساس محدودة
فعاليت نوري اين تركيبات ،سال  )2001انجام ميشد.
نتاي��ج حاصله از آزمونهاي دورة آزمايش��ي  17روزه
با نتايج  93روز اول برداش��ت ،در ش��رايطي كه استفاده از
آنزيمها شروع نشده و هنوز از كلر بهعنوان بيوسيد استفاده
ميشد ،مقايسه شد.
روش  DASAدر مقايس��ه با ديگ��ر روشهاي تعيين
دكس��تران ،نتايج بهت��ري ارائه داد .بههرح��ال اين روش،
ال مناسب براي هدف اين مطالعه
روش س��ريع ،ساده و كام ً
بهشمار ميرفت.
ارزيابي اثرات آنزيمها طي سالهاي  2005و  2006با
نظارت بر ميزان دكس��تران در تمامي مراحل فرآيند توليد
از ش��ربت اوليه تا محصول نهايي يعني ش��كر ادامه يافت.
نمونههايي كه طي جريان فرآيند جمعآوري ش��ده و نتايج
آنها خارج از محدوده بوده ،حذف شدند.
اندازهگي��ري نشاس��تة نمونهه��اي ش��كر ب��ا روش
( )Domino Sugar, 2002و اندازهگيري دكستران بهروش
اصالح ش��دة ( )ICUMSA, 2005در آزمايشگاه مركزي
مؤسسه تحقيقات صنعتي شكر ( )SIRIانجام گرفت.
دكس��تراناز مورد استفاده يك آنزيم اسفنجي است كه
بهطور نامنظم اتصال  aرا كه مربوط به پيوند كربنهاي 1

ارزيابي اثرات
آنزيمها طي سالهاي
 2005و 2006
با نظارت بر ميزان
دكستران در تمامي
مراحل فرآيند توليد
از شربت اوليه تا
محصول نهايي يعني
شكر ادامه يافت
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جدول  :2ميانگين بارندگي ماهانه در كارخانههاي نيشكر جامائيكا
()1992 - 2006

بارندگي
ميزان بارندگي در
ماههاي برداشت ( )mmساالنه()mm
167
106
160
105
137
94
91
64
82
51

باتوجه به مشورتي
كه با شركت
توليدكننده بيوسيد
شد؛ نشان داد كه
راجع به زيانآور
بودن اين بيوسيد
روي فعاليت آنزيمها
گزارشي داده نشده
و بنابراين در آنچه
كه انجام شد ايراد
قابلمالحظهاي وجود
نداشت

كارخانهها
A
D
E
G
B

87

146

C

58

96

F

مناطق اكولوژيكي
ناحيه غربي مرطوب
ارتفاعات مركزي
مزارع
تحت آبياري
ناحيه شرقي
مرطوب
ناحيه شمالي
خشك

و  6در حلقه دكستران است ،هيدروليز ميكند .پيشبيني
ش��ده بود باتوجه به اينكه ميزان واكنشپذيري دكستراناز
مطابق با دفترچه راهنماي محصول 1/300/000 EDU/g
بوده؛ تحتشرايط مطلوب تقريباً  50درصد دكستران موجود
هيدروليز خواهد شد.
آميالز مورد استفاده يك آنزيم هيدروليزكننده و پايدار
در شرايط گرمايي معتدل است كه بهطور نامنظم اتصال a
كه مربوط به پيوند كربنهاي  1و  4در نشاس��ته اس��ت را
هيدروليز ميكند .مطابق با ميزان مجاز توصيه شده و باتوجه
به واكنشپذيري آميالز طب��ق دفترچه راهنماي محصول
ك��ه بيش��تر از  340/000 MWUبوده؛ انتظ��ار ميرفت
 30-60درصد نشاسته حذف خواهد شد.
بيوسيد استفاده شده يك كاربامات بود كه بهشكل مايع
براي كنترل رش��د باكتريها و قارچها در آس��ياب استفاده

ميشد .باتوجه به اينكه اثر اين ماده تا  2ساعت باقي ميماند
انتظار ميرفت كه فعاليت ميكروبي تقريباً  100درصد از بين
برود .باتوجه به مش��ورتي كه با شركت توليدكننده بيوسيد
شد؛ نشان داد كه راجع به زيانآور بودن اين بيوسيد روي
فعاليت آنزيمها گزارش��ي داده نشده و بنابراين در آنچه كه
انجام شد ،ايراد قابلمالحظهاي وجود نداشت.
اقدامات عملي ديگري كه در دوره بهكارگيري آنزيمها
انجام شد ،موارد ذيل بود:
 .1برداشت  24ساعته ني
 .2بهرهب��رداري از يك سيس��تم حملونق��ل منظم و
مشخص براي مديريت تريلرهايي كه نيهاي برداشت شده
را انتقال ميدادند.
در پايان عمليات ،يك ارزيابي اقتصادي روي اس��تفاده
از آنزيمها انجام شد.

نتايج و تفسيرها

روند تغييرات دكستران
شكل شماره  2نشان ميدهد دو كارخانة  Aو Dكه هر
دو در ناحي��ه غربي پرب��اران و مرطوب قرار دارند ،باالترين
ميزان دكس��تران ش��كر را در طول دوره 1993 – 2004
داش��تهاند ام��ا اين رون��د در ط��ول دوره 2005 – 2006
برعكس ش��ده ،بهطوري كه كارخانة  Aدر اين دوره ،يكي
از كمترين مقادير دكس��تراني را داشت كه تا بهحال براي
كارخانهها ثبت شده بود.

ميزان دكستران در برابر ميزان بارندگي

جدول شماره  2نشان ميدهد دو كارخانه واقع در ناحيه
غربي با رطوبت باال ،هم در طول سال و هم در طول دوره

شكل شماره  :2ميزان دكستران شكر كارخانههاي نيشكر جامائيكا ()1993 – 2006
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برداشت داراي باالترين ميانگين بارندگي بودهاند.
در ش��كل  3روند بين بارندگي و ميزان دكستران شكر
در كارخانه اپلتون تشريح شده كه نكات ذيل در آن مشهود
است:
 .1نتايج تحقيق نش��ان داد ،بهط��ور كلي بين افزايش
بارندگي و باال رفتن ميزان دكستران ارتباط نزديكي وجود
دارد .اين الگو در دوره ماه نوامبر تا مي بيشتر مشهود بود.
اوج منحني رطوبت ،بعد از ماه مي به عوامل ديگر محيطي
مربوط بوده كه به شكل نامطلوبي بر ميزان دكستران شكر
اثر گذاشته بود.
 .2بيش��ترين دوره برداش��ت ك��ه با كمتري��ن ميزان
دكس��تران همزمان بود ،از اوايل دس��امبر تا اواسط آوريل
تشخيص داده شد.
براساس اين مشاهدات ،مديريت كارخانه تصميمي اتخاذ
كرد كه در آن مقرر شد پيش از شروع فصل برداشت سال
 ،1999 – 2000عمليات برداش��ت از هفتة اول ماه ژانويه
ش��روع و تا اواس��ط ماه آوريل پايان يابد .همانطوري كه
در جدول ش��ماره  3بيان شده ،اين روند برداشت از تاريخ
 2002 – 2003با موفقيت به انجام رسيد.
شكل ش��ماره  ،4تغييرات دكستران ش��كر را در برابر
بارندگ��ي  4دوره ،بين س��الهاي  1991 – 2006نش��ان
ميدهد ،نكات ذيل در آن مشاهده شده است:
 .1كاهش شيب نمودار بارندگي در بيشتر زمان برداشت
 4دوره فوق ،خصوصاً طي دو دوره آخر تا حدي ناشي از اثرات
برداشت ني در ماههاي كمباران و خشك بوده است.
 .2مشاهده ميگردد از دوره  1به دوره  ،2اگرچه ميزان
بارندگي تا  20درصد كاهش يافته اما ميزان دكستران شكر
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جدول  :3زمان شروع و پايان برداشت نيشكر در كارخانه اپلتون
()1992 - 2006
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شكل شماره  :4ميزان دكستران شكر در برابر ميزان بارندگي ،طي  4دورة سالهاي  1991 – 2006در كارخانه اپلتون
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شكل شماره  :5ميزان دكستران شكر در برابر ميزان برداشت نيشكر با ماشين طي  4دورة سالهاي  1991 – 2006كارخانه اپلتون
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ت��ا  29درصد افزايش پيدا ك��رده كه دليل آن تغيير روش
برداشت ني از دستي به ماشيني بوده است.

 .2باوجود اينكه درصد برداشت ني با ماشين تا پايان  4دوره
به  70درصد افزايش يافت اما ميزان دكستران شكر به كمتر از
حد آستانه خود يعني  ،250 mauتنزل پيدا كرد.

نتايج اين بررس��ي در شكل  5و توضيحات ذيل آورده
شده است:
 .1اگرچه بهطور معمول بهنظر ميرس��د كه با افزايش
ميزان برداش��ت ني بهوس��يله ماشين ،ميزان دكستران نيز
افزايش مييابد اما اين مسأله تنها از دوره  1به  2كه ميزان
برداش��ت ني با دستگاه به  18درصد افزايش يافت؛ با يك
افزايش  29درصدي دكستران مشاهده ميشود.

تأثير تغيير در روشهاي بهداشتي و
مديريت انبار ني (دپو)

ميزان دكستران در برابر روشهاي برداشت
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نتايج اين تأثيرات كه طي  3دوره بررس��ي شد بهشرح
ذيل است:
.1هنگام جابهجايي از دوره  2به  3دكس��تران شكر به
ميزان  21درصد كاهش يافت .اين كاهش در اثر دو عامل،
تأثي��ر مثبت كاهش بارندگي به ميزان  19درصد و ديگري

جدول  :4ميزان مصرف مواد شيميايي طي دورههاي مختلف برداشت
ميزان توصيه شده
()ppm / cane

برداشت 2005 - 2006
()ppm / cane

فصل آزمايشي
برداشت 2004 - 2005
برداشت 2003 - 2004
()ppm / cane
()ppm / cane

ماده شيميايي

5

9/18

10/75

8/97

دكستراناز

5

5/41

9/68

8/97

آميالز

10 - 20

18/23

15/09

19/36

بيوسيد

اثر منفي افزايش برداشت ني با ماشين بهميزان  56درصد
بهوجود آمد.
 .2بهنظر ميرسد ،استفاده از كلر بهعنوان بيوسيد همراه
با شستوش��وي فيزيكي و بخاردهي ،بهويژه در بخشهاي
آس��ياب ،خطوط شربت و توزين عامل اصلي كاهش ميزان
دكستران شكر در طول اين دوره بوده است.
 .3اگرچه نتايج كاهش خرد كردن ني و افزايش استفاده
از ماش��ين دوار در برداش��ت از نظر كمي در بهبود ميزان
دكستران شكر اثر چشمگيري نداشت ،اما ب ه اندازه نگهداري
ني در انبارهاي كوچك سهيم بود.

تأثير استفاده از آنزيمها

ميانگين مقدار مجاز آنزيمها و بيوسيد استفاده شده در
طول دوره  4بهطور خالصه در جدول شماره  4آورده شده
اس��ت .معموالً بهداليل زير مقادير اس��تفاده شده بيشتر از
مقدار توصيه شده است ،مخصوصاً در مورد دكستراناز:
 .1كنترل ضعيف بهدليل عدمارتباط بين ميزان تزريق
و پمپه��اي وابس��ته به آنه��ا كه البته اي��ن ارتباط براي
برداشتهاي آتي نصب و برقرار شد.
 .2بهدلي��ل ناتواني در ايجاد ش��رايط اي��دهآل PH ،و
دماي مناس��ب براي فعاليت آنزيمها ،براي استفادة صحيح
از آنزيمها كسب يكسري نتايج ضروري است.
در جدول ش��ماره  5نتايج بهدس��ت آم��ده ،مربوط به
دوره آزمايش��ي  17روزه با  93روز دوره برداش��ت س��ال
 2004مقايس��ه ش��ده بود .كاه��ش ميزان دكس��تران در
ط��ول دوره آزمايش براي همه س��طوح فرآيند مش��اهده
ميش��د ،بهطوريكه مقايس��ه مراحل را ميسر ميكرد اما
برخ�لاف انتظار ،س��نجش ش��ربت نمونهگير اس��توانهاي
( )Core Samplerدر طول دوره آزمايش افزايش دكستران
را نش��ان ميداد .كاهش بس��يار زياد ميزان دكس��تران در
چندبخ��ش بهدليل خطاهاي ناش��ي از زم��ان جمعآوري
نمونه بود .در حاليكه واضح است ،كاهش ميزان دكستران،

بيش��تر حاصل انجام اقداماتي بود كه تغييرات كمي آن را
نشان داد.
در ط��ول دورة  7روزه آزمايش��ي 44 ،درص��د كاهش
ميزان دكستران شكر وجود داشت كه با  46درصد كاهش
مشاهده شده در طول دوره ( 4در شرايطي كه بهطور مداوم
از دكس��تراناز استفاده ميشد) مقايسه شد؛ ضمن آنكه در

اگرچه نتايج كاهش
خرد كردن ني و
افزايش استفاده
از ماشين دوار
در برداشت از
نظر كمي در بهبود
ميزان دكستران
شكر اثر چشمگيري
نداشت ،اما به
اندازه نگهداري ني
در انبارهاي كوچك
سهيم بود
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جدول  :5نتايج آناليز دكستران محصوالت توليدي قبل و طي دوره آزمايشي در فصل برداشت سال 2004
درصد تغييرات

ميزان دكستران طي
 17روز دوره آزمايشي
()ppm / brix

ميزان دكستران
 93روز قبل از دوره آزمايشي
()ppm / brix

محصوالت

+6

31195

29405

Core sampler Juice

-20

1490

1865

Crusher Juice

-86

1171

8996

Mixed Juice

-83

3867

23924

Clarified Juice

-54

9345

20523

Filtered Juice

-78

2636

12134

Syrup

1724

No samples

A Massecuite

2746

5309

A Molasses

20135

No samples

B Massecuite

6335

7643

B Molasses

17100

No samples

C Massecuite

3913

No samples

Final Molasses

-72

2085

7554

Magma

-44

185

334

*Sugar

-48

-17

توجه :مقادير مثبت و منفي تغييرات ،افزايش و كاهش ميزان دكستران را طي دوره آزمايش نشان ميدهد.
* ميزان دكستران شكر برحسب ) Mau (milli absorbance unitsگزارش شده است.
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طول دوره  4بارندگي به ميزان  44درصد كاهش و برداشت
ني با دستگاه به ميزان  70درصد افزايش يافته بود.
ميانگين نشاس��ته ش��كر ،قب��ل از ش��روع دوره آزمايش
 144 ppmو ط��ي آن  103 ppmبود .بنابراين نشاس��ته 28
درصد كاهش يافته كه البته اين مقدار كمتر از ميزان پيشبيني
ش��ده بود .براي حذف مقادير باالتر نشاس��ته ،تزريق احتمالي
آميالز به درون بدنه سوم اواپراتور بررسي خواهد شد.
شكل  6ميانگين نتايج آناليزهاي دكستران مراحل توليد
را در زمان برداشت سالهاي  2005و  2006ارائه داده كه

نكات ذيل در آن قابلتوجه است.
 .1مي��زان دكس��تران تا پخت ( Aبهجز ش��ربت فيلتر
شده) ،كاهش تدريجي داشت .البته ميزان دكستران باالي
ش��ربت فيلترشده ممكن است مربوط به فاصله مخلوطكن
گل ( )Minglerاز فيلترها كه بيشتر از  60متر بوده ،باشد.
فيلترها در هر شيفت يكبار با آب داغ شسته شده و روزانه
دوبار به آنها بيوسيد پاشيده ميشد .بدينترتيب با مشاهده
بهبود نتايج ،همينروش و تكنيك طي فصل بعدي با نظارت
دقيق اجرا ميشد.

شكل شماره  :6ميانگين دكستران محصوالت توليدي كارخانة اپلتون طي برداشت سالهاي  2005و 2006
86723
90000
80000
70000
61248
60000 48268
51106
44539
50000
36212
40000
32937
30180
25898
25037
30000
14409
20000
11025 8142
10000
0

ميزان دكستران
()ppm/brix

CoreCrusher Mix Clar. FilteredSy rup A A
B B
C FinalMagma
Sampleduice Juice Juice Juice
Mass. Mol. Mass. Mol. Mass. Mol.
juice

محصوالت توليدي
جدول  :6خسارت وارده بر شكر كارخانه اپلتون ناشي از دكستران ،طي دورههاي  1991تا 2006
تن شكر  /دالر

خسارت دكستران
(دالر آمريكا)

شكر توليدي (تن)

دوره

-1/42

-11147

7871

1991 - 1994

-26/91

-419527

15592

1995 - 1998

-7/37

-1057054

143499

1999 - 2004

-2/19

-96381

44027

2005 - 2006

جدول  :7هزينههاي مواد شيميايي و تجهيزات
هزينه كل

هزينه سال 2006
(دالر آمريكا)

هزينه سال 2005
(دالر آمريكا)

مواد شيميايي  /تجهيزات

72490

39010

33480

دكستراناز

17459

8531

8928

آميالز

13707

8978

4729

بيوسيد

1955

1955

پمپهاي تزريقي ()5

336

336

كيتهاي كمكي ()5

49428

كل هزينهها

105947

56519
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اگرچه در طي دوره
بهكارگيري آنزيمها
در ميزان دكستران
شكر بهبودهايي
مشاهده شد ،اما
بايد اذعان داشت
كه آنزيمها در
شرايط ايدهآل
ميزان دكستران را
تنها از  50درصد
به  60درصد
كاهش ميدهند
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نتايج بهدس��ت آمده نش��ان ميدهد ،هزينة آنزيمها از
كاهش ميزان خسارت دكستران به شكر ،بازيافت ميشود.
همچنان كه كار با آنزيمها ادامه خواهد يافت ،ما نيز بيشتر
تالش خواهيم كرد تا تغييرات كمي دكستران را دقيقتر از
گذشته در تمام مراحل فرآيند تعيين نموده و نقاط بهتري
براي تزريق مواد شيميايي شناسايي كنيم .همينطور اثرات
بيوسيد روي آنزيمها مورد آزمايش قرار خواهد گرفت و ما
ني��ز در پي آن خواهيم بود تا ميزان مصرف آنزيم را بهحد
مجاز و توصيه شده برسانيم.
در پاي��ان بايد تأكيد كرد ،نتايج بهدس��ت آمده حاصل
ت�لاش گروه��ي و بهكارگي��ري مجموع اقدام��ات عملي و
س��ودمند ،همراه با اس��تفاده آنزيمها در محلهاي مناسب
براي حل مش��كل دكس��تران باالي ش��كر كارخانه اپلتون
بوده است.

 .2ظاهرا ً قدري از باال رفتن دكستران در مراحل پاياني
توليد ،ناشي از پخت مجدد بوده است.
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بازرگاني

سيستمهاي خريد نيشكر
در كشورهاي مختلف جهان
منظور از ارائه پيشنهاد سيستم خريد نيشكر براساس كيفيت
ني و قند قابل استحصال ،مدنظر قرار دادن منافع طرفين (زارعان و كارخانه) بوده
بهطوري كه باعث تشويق زارعان و كارخانههاي قند براي باال بردن كيفيت نيشكر و
راندمان كارخانه شده و در نهايت باعث رشد در بخش كشاورزي و كارخانه خواهد شد
 نويسنده :مهندس عزتاله رضايي

سيستمهاي خريد نيشكر براساس نوع مالكيت بنگاههاي
تجاري به سه گروه تقسيم ميشوند:
 )1مالكيت كامل ،كه در آن يك بنگاه تجاري مالكيت
مزارع نيشكر و كارخان ه شكر را برعهده دارد .پرداخت قيمت
نيشكر در اين نوع مالكيت غيرمرتبط است.
 )2مالكي�ت تعاون�ي ،كه در اين حال��ت كارخانه در
مالكيت تعدادي از زارعان نيشكر بوده و توسط آنها تغذيه
ميشود.
توزي��ع منافع بي��ن زارعان مهمترين موضوعي اس��ت
ك��ه از پرداخت يارانه براي نيش��كرهاي با كيفيت پايينتر
جلوگيري شود.
 )3مالكي�ت مس�تقل ،ك��ه در آن زارع��ان نيش��كر
و كارخانهداره��ا از دو بن��گاه تجاري جدا از هم هس��تند و
دس��تيابي به حداكثر توافق مش��ترك نياز به سيستمهايي
دارد ك��ه درآمد را بي��ن كارخانه و زارع��ان منفرد عادالنه
توزيع كند.

مبناي پرداخت قيمت نيشكر

روشهاي مختلف خريد نيش��كر ك��ه امروزه در جهان
رايج هستند عبارتند از:

الف) تنها عامل وزن  -اين روش در فيجي ،اوتارپرادش
هند و برخي از كارخانههاي كلمبيا بهكار گرفته ميش��ود،
ضمناً جرايمي براي درصد خاك و خاشاك اضافي نيز منظور
ميشود اما بهطور كامل اين روش تناژ باال و كيفيت پايين
نيشكر را ترغيب ميكند.
ب) عام��ل وزن و معدل آنالي��ز ني تحويلي در كارخانه
– اي��ن روش در مكزيك رايج اس��ت .اين عامل هزينههاي
آنالي��ز مورد بهمورد ن��ي ورودي را كاهش داده ولي امكان
تعيين آناليز ني براي زارعاني كه بهصورت انفرادي كش��ت
ميكنن��د را ن��دارد .در مكزيك كارخانههاي ش��كر نيبرها
را آم��وزش ميدهن��د و هماهنگي برداش��ت و حمل را نيز
بهعهده دارند.
ج) عامل وزن با آناليزهاي مختلف و جداگانه براي نيشكر
ورودي به كارخانه – اين روش در استراليا ،برزيل ،جامائيكا
و آفريقايجنوبي متداول است.
د) عامل وزن به اضافه آناليز نيشكرهاي مختلف ورودي
بهطور جداگانه و پرداخت نسبي ،در اين روش حمل نيشكر
با تناژ ثابت در طول بهرهبرداري مورد تشويق قرار ميگيرد
و خسارت ناشي از تحويل زود يا ديرهنگام فصل كه كيفيت
پايين دربردارند جبران ميشود.

آب و هوا و آفات
گياهي ميتوانند
همه عوامل كيفي
را تحتالشعاع قرار
دهند و بخصوص
زارعان خردهپا
در كاربرد عوامل
افزايشدهنده
كيفيت توليد
مانند استفاده از
موادشيميايي براي
رشد و رسيدگي
نيشكر ممكن است
با محدوديتهايي
مواجه شوند
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توزيع منافع بين زارعان و كارخانهدارها

با آزادسازي بازار
احتمال ميرود
كه قيمت داخلي
شكر در بسياري
از كشورها كاهش
پيدا كند و بهدليل
ارتباط آن با
قيمتهاي جهاني
قيمتها خيلي
متغير باشند

در اكثر صنايع ،توزيع منافع بس��تگي به درآمد نهايي
كارخانه كه از فروش شكر توليدي بهدست ميآيد ،دارد يا
بهعبارتي ديگر سهيم شدن درآمد بين زارعان و كارخانههاي
ش��كر .در اوتارپرادش قيمت نيش��كر بدون اينكه به ارزش
ش��كري كه از آن توليد ميشود ارتباط داشته باشد ،ثابت
اس��ت و كارخانهها ريسك نوس��انات قيمت شكر را تحمل
ميكنند .در صورتيكه درآمد بهطور ثابت تقس��يم ش��ود
انگيزه براي هردو طرف كاهش مييابد زيرا هر توس��عهاي
كه در هريك از طرفين داده ش��ود منافع آن بهطرف ديگر
نيز ميرس��د ،اين خود يك ضدانگيزه براي سرمايهگذاري
در تكنولوژي جديد در كارخانههاي شكر است و همچنين
ي��ك ضدانگيزه براي فعاليت زارعان براي باال بردن كيفيت
نيشكر است.
متغير ب��ودن توزيع درآمد (اس��تراليا و جامائيكا) اين
اطمينان را ميدهد كه هر پيشرفتي فراتر از سطح استاندارد
كه براي افزايش كيفيت نيشكر يا راندمان كارخانه صورت
پذيرد طرفي را كه باعث پيشرفتي فراتر از سطح استاندارد
كيفيت نيشكر يا راندمان كارخانه شده باشد را منتفع خواهد
كرد .گرچه بهنظر ميرس��د اين روش نارضايتي زارعان در
اس��تراليا را فراهم كرده زيرا س��هم درآم��د آنها بهخاطر
پيش��رفتهاي غيرمنتظره در راندم��ان توليد كارخانههاي
شكر كاهش يافته است.

اثربخشي پاداش كيفيت توليد

عوامل اثربخش��ي انگيزههاي كيفيت توليد همواره قابل
تش��خيص نيس��ت ،آب و هوا و آفات گياهي ميتوانند همه
عوامل كيفي را تحتالش��عاع قرار دهند و بخصوص زارعان
خردهپ��ا در كاربرد عوام��ل افزايشدهن��ده كيفيت توليد
مانند اس��تفاده از موادش��يميايي براي رش��د و رس��يدگي
نيش��كر ممكن است با محدوديتهايي مواجه شوند .پاسخ
اين س��ؤال كه آيا پاداش انگيزهاي كه به كش��اورزان داده
ميش��ود كفاي��ت جب��ران افزايش هزينه توليد نيش��كر را
ميدهد قطعاً يك تصميم اقتصادي براي كشاورزي است لذا
براي س��رعت بخشيدن به چنين تصميمي الزم است طرح
پرداخت قيمت نيش��كر ش��فاف و منطقي باشد .كشاورزان
ممكن اس��ت گزينه كاه��ش هزينههاي توليد نيش��كر را
بهج��اي افزايش درآمد حاص��ل از افزايش كيفيت انتخاب
كنند .تايلند نمونهاي از كشورهايي است كه برنامه توسعه
كيفيت نيش��كر اثر فوري روي عملكرد اين محصول داشته
است .جايگزيني خريد نيشكر بر مبناي شكر تجارتي قابل
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استحصال ( )C.C.Sبهجاي برنامه خريد بر مبناي وزن ،در
ل بهبعد متوسط
سال  1992 – 1993باعث شد كه از آن سا 
ش��كر تجاري قابل اس��تحصال باالتر از تمام سالهاي قبل
از آن باش��د ،با كاهش مصرف كود و با جايگزيني برداشت
نيشكر رسيده بهجاي برداشت نيشكر سنگين اين موفقيت
حاص��ل و ه��ر دو تغيير باعث صرفهجوي��ي در هزينههاي
توليد ش��د .بهنظر ميرسد حتي پيچيدهترين فرمول براي
پرداخت كيفيت نيش��كر نتواند تمام عوامل واقعي مؤثر در
نسبت هزينه بهسود را كه مرتبط با افزايش كيفيت نيشكر
در نتيج��ه افزايش راندمان كارخانه را دربرداش��ته باش��د
و تجربههاي بهدس��ت آمده در بس��ياري از كشورها نشان
ميدهد ،چنانچه قرار باش��د اين سيستم دقيق و منصفانه
باقي بماند و انگيزههاي واقعي را براي زارعان و كارخانهدارها
فراهم آورد بايد سيستمهاي خريد نيشكر متحول شود.

طرحهاي جديد

با آزادسازي بازار احتمال ميرود كه قيمت داخلي شكر
در بسياري از كشورها كاهش پيدا كند و بهدليل ارتباط آن
با قيمتهاي جهاني قيمتها خيلي متغير باشند.
نوسانات قيمت ش��كر باعث ناپايداري در توليد نيشكر
ميشود زيرا اراده زارعان را براي توليد نيشكر در طول دوره
تغييرات قيمت متزلزل خواهد كرد و همچنين موجب ترديد
و ناپايداري در س��ودآوري صنايع قند ميش��ود ارائه طرح
سيس��تم خريد نيش��كر ميتواند نقش مهمي را در هدايت
روابط زارعان و كارخانهدارها بازي كند و پاس��خ مطلوب و
جامعي به كاهش يا متغير بودن قيمتها بدهد.

پيشنهاد سيستم خريد نيشكر از كشاورز
براساس كيفيت نيشكر و قند قابل استحصال

هدف :منظور از ارائه پيش��نهاد سيس��تم خريد نيشكر
براساس كيفيت ني و قند قابل استحصال ،مدنظر قرار دادن
منافع طرفي��ن (زارعان و كارخانه) بوده بهطوري كه باعث
تش��ويق زارعان و كارخانههاي قند براي باال بردن كيفيت
نيش��كر و راندمان كارخانه شده و در نهايت باعث رشد در
بخش كشاورزي و كارخانه خواهد شد.
با بررسيهاي انجام شده و مطالعه مستندات شركتهاي
بينالمللي در سطح جهان ميتوان به اهميت سيستم خريد
نيش��كر از كش��اورز بر مبناي كيفيت آن پ��ي برد .يكي از
طرحهاي سيس��تم جديد تعيين قيمت نيشكر و خريد آن
از كشاورز كه امروزه در تعدادي از كشورهاي جهان مبناي
محاسبه است ،بدين شرح است:

قيمت خالص شكر × سهم كشاورز از توليد شكر × راندمان كارخانه × درصد قند نيشكر = قيمت نيشكر

راندمان كارخانه ( :)RFIراندمان كل كارخانهها اس��ت
كه توسط كارخانه تعيين و اعالم ميشود.
س��هم كش��اورز ( )Farmer Shareمشخص ميكنند
چه بخش��ي از درآمد شكر به كش��اورز تعلق دارد (ترتيب
توزيع منافع)
قيمت خالص ش��كر :قيمت فروش روز خالص ش��كر را
مشخص ميكند (نرخ روز بازار درنظر گرفته ميشود)
در رابطه فوق پارامترهاي ذيل ثابت هستند:
* راندم��ان كارخان��ه  85 ،FRIدرص��د درنظر گرفته
ميش��ود (اين عدد الگويي را براي راندمان تعيين ميكند
كه كارخانه بايد براي رس��يدن به آن تالش كند و كشاورز
نبايد تاوان اين نقصان را بدهد).
* سهم كشاورز ( )Farmer Shareحدود  67/3تا 72/9
درصد است ،توجيه اين است كه هزينه كنوني توليد نيشكر
به هزينه توليد شكر سهم بيشتري را براي كشاورزي بهوجود
ميآورد و همين توجيه در ساير كشورهاي توليدكننده شكر
نيز صادق اس��ت اگر كارخانهها بتوانند هزينه توليد نيشكر
را كاه��ش دهند در آنصورت ام��كان دارد هزينه مراقبت
ك��م يا عدمنياز به مراقبت كش��اورز كاه��ش پيدا كند و به
اين ترتيب س��هم كارخانه افزايش يابد .نسبت توزيع منافع
بين كشاورز و كارخانه شامل درآمدها و مصارف محصوالت
جانبي نيز ميشود.
پارامترهاي باال متغير هستند:
درص��د قند نيش��كر متغير بوده و مق��دار آن به واريته
نيشكر ،زمان برداشت ،شرايط آب و هوايي ،تميزي و تازگي
نيشكر دارد .درصد متوسط قند نيشكر درحال حاضر باتوجه
به موقعيت مناطق نيشكري كاري بين  10تا  12/5درصد
متفاوت است.
قيم��ت خالص ش��كر متغير بوده و ب��ه قيمت روز بازار
بس��تگي دارد .درنظر گرفتن قيمت خالص ش��كر صاحبان
س��هام صنايع را از شوك نوس��انات قيمت شكر محافظت
ميكند.

شرايط الزم براي اجرايي كردن بلندمدت فرمول
نرخگذاري نيشكر

الف) صنعت قند بايد توس��ط صندوق توس��عه ش��كر
در زيرس��اخت سيستم خريد نيش��كر براساس درصد قند
سرمايهگذاري كند.
ب) تحتنظ��ارت كميته قيمتگذاري ،آزمايش��گاهي
ب��ا صالحيت فني ،بيطرف و مس��تقل ب��راي اجرا فرمول
نرخگذاري تشكيل شود.
ج) موافقتنام��هاي معتبر در صنايع قند بهوجود آورده
شود كه هرگونه ابهامي را از اين صنعت جدا كند.

د) كش��اورزان بايد در منافع محصوالت جانبي (مالس
و باگاس) سهيم شوند.
ه ) يك فرصت دوس��اله توس��عه وآزمايش��ي به كليه
سهامداران صنايع داده شود تا خود را براي اجرا كردن اين
فرمول جديد نرخگذاري آماده كنند.
مبلغ خريد نيشكر ميتواند بهصورت عليالحساب پس
از تعيين درصد قند ني كش��اورز پرداخت و پس از تعيين
راندم��ان كل كارخانه در هر دوره  15روزه تسويهحس��اب
صورت گيرد.
آخرين فهرس��ت درصد سهم درآمد فروش شكر كه به
زارعان تخصيص داده ش��ده نشان ميدهد ،دامنه تغييرات
آن در  19كشور جهان از  27درصد در زامبيا تا  76درصد
در پرتوريك��و متفاوت بوده ولي بهطور متوس��ط  53درصد
اس��ت .بررسيها نشان ميدهد كه بين سهم درآمد زارعان
نيشكر از يكطرف با نسبت دستمزد كارگر به قيمت نيشكر
از ط��رف ديگر رابطهاي تقريبي وجود دارد كه عامل دومي
خود نيز بهنوعي ارتباط با س��طح عمومي توسعه اقتصادي
كشور دارد.
درآمد زارعان نيش��كر مس��تقيماً مرتبط است با اقبال
آن��ان درحالتي كه هم قيمت ش��كر و هم راندمان كارخانه
باال باش��د .خريد هر تن نيشكر از زارعان بهطوريكه خيلي
غيرمتناس��ب با قيمت تمامشده شكر باشد فشار زيادي را
بركارخانههاي شكر وارد خواهد كرد.

بررسيها نشان
ميدهد كه بين
سهم درآمد زارعان
نيشكر از يكطرف
با نسبت دستمزد
كارگر به قيمت
نيشكر از طرف ديگر
رابطهاي تقريبي
وجود دارد كه عامل
دومي خود نيز
بهنوعي ارتباط با
سطح عمومي توسعه
اقتصادي كشور
دارد
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تكنولوژي

عصارهگيري از خالل چغندر
هدف از عمليات ديفوزيون استحصال هرچه بيشتر ساكارز و هرچه كمتر مواد
غيرقندي است و براي اولينباردر سال  1864بهوسيله روبرت ( )Robertاستخراج
موادقندي از خالل چغندر از طريق ديفوزيون باطري ( )Robert Batteryعملي شد



چنانچه ديفوزيون
 RTبراي مصرف
 4هزار تن در روز
ساخته شده باشد
با  3هزار تن چغندر
بهخوبي كار ميكند
حتي ميتوان آن را
براي مدتي متوقف و
سپس بدون اشكال
بهكار انداخت
با اين تفاوت كه تا
حدي درجه حرارت
آن در مدت توقف
كاهش مييابد

مقدمه

هدف از عمليات ديفوزيون اس��تحصال هرچه بيش��تر
ساكارز و هرچه كمتر مواد غيرقندي است و براي اولينبار
در س��ال  1864بهوس��يله روب��رت ( )Robertاس��تخراج
موادقن��دي از خالل چغن��در از طري��ق ديفوزيون باطري
( )Robert Batteryعملي شد.
در روش مذك��ور بهعلت نياز ب��ه كارگر زياد و مصرف
آب ب��اال (بهميزان  1/5برابر چغندر) و عدمكنترل ضايعات،
موجب شد كه نامبرده در سال  1865شخصاً يك دستگاه
ديفوزي��ون مداوم را آزمايش كند .از آن زمان بهبعد صدها
طرح بهاين منظور ارائه ش��د ولي هي��چ يك تا آغاز جنگ
جهاني دوم به سطح اقتصادي نرسيد ،هماكنون ديفوزيون
باط��ري صرفاً از لحاظ تاريخ��ي جلبتوجه ميكند و انواع
ديفوزورهاي مداوم جايگزين آن شده است.

 .1ديفوزورهاي مداوم متداول در ايران

الف) ديفوزيون (Raffinerie Tirlemontoise) RT
ديفوزيون  RTتوسط پروفسور  Bergèبلژيكي اختراع
و در س��ال  1947بهوسيله مهندس  Andre smetتكميل
شد.
اگر داخل ديفوزيون مذكور  30قس��مت باشد و در هر
گردش خالل چغندر به اندازة يك شبكه به جلو رانده شود
خالل در مدت  90دقيقه مس��ير ديفوزيون را طي ميكند.
در حاليكه ش��ربت پس از  45دقيق��ه از ديفوزيون خارج
ميشود .گرچه وزن و قيمت ديفوزيون  RTزياد است ولي
از نوع بهترين ديفوزيونهاي متداول اس��ت ،بهعنوان مثال
a
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گردآوري و تنظيم :علياشرف مهجوري

چنانچه براي مصرف  4هزار تن در روز س��اخته شده باشد
با  3هزار تن چغندر بهخوبي كار ميكند ،حتي ميتوان آن
را براي مدتي متوقف و س��پس بدون اشكال بهكار انداخت
با اين تفاوت كه تا حدي درجه حرارت آن در مدت توقف
كاهش مييابد.
بهمنظور اينكه خالل به  72درجه س��انتيگراد برس��د،
خالل با شربت چغندري كه از گرمكن (رشوفر) عبور كرده
و حرارت آن به  85درجه س��انتيگراد رسيده مخلوط شده
بهش��كل س��يال همراه خالل به ديفوزيون وارد ميش��ود،
معم��والً براي هر  100تن خالل  400تا  500تن ش��ربت
س��يركوله الزم است تا درجه حرارت در سراسر استوانه به
 70الي  72درجه س��انتيگراد برسد .پس از اينكه شربت از
قس��مت توري قرار گرفته در ابتداي ديفوزيون عبور كرده،
وارد مخزن ذخيره ش��ربت ميشود سپس قسمتي از آن به
آهكخ��ور مقدماتي هدايت و قس��مت اعظم آن بهصورت
شربت س��يركوله با خالل وارده به ديفوزيون برگشت داده
ميشود.
در بعضي از كارخانهها كه داراي دس��تگاه  RTاس��ت،
داراي دستگاه مايشه (تغليظ و گرمكننده) خالل است.
دس��تگاه مذك��ور همانن��د جداكنن��ده ش��ربت از
خ�لال (س��پراتور) عمل ميكند .عيب دس��تگاه مايش��ه
( )Pres Calderدر تعوي��ض قطع��ات و اس��تهالك زياد و
گراني آن است.
ب) برج ديفوزيون B.M.A
ديفوزيون  B.M.Aتحت شرايط فني مناسبي ساخته
ش��ده و از نظ��ر نياز به كمي جا و فضاي كم فونداس��يون،
داراي امتيازاتي اس��ت .خالل چغندر بهوسيله نوار نقاله از

R.T

DIFFUSER

شماي ديفوزيون R.T
آب پرس

60ºC

آب تازه

خالل چغندر

55ºC

گرمكن
پرس

72ºC

DIFFUSER

تفاله تر

72ºC

72ºC

RT
72ºC

72º C

شربت برگشتي

80ºC

بخار
گرمكن

72ºC

تفاله پرسشده

شربت خروجي

ج) ديفوزيون D.d.s
ديفوزي��ون  D.d.sس��اخت ش��ركت (De danske
 )Sukkerikkerاس��ت .ديف��وزور مذك��ور ارزانت��ر از
ديفوزورهاي  RTو  B.M.Aاس��ت .خالل چغندر بهوسيله
ن��وار نقال��ه ضمن توزين از قس��مت پايين دس��تگاه بدون
گرمكردن مس��تقيماً وارد ديفوزيون ميش��ود و بهوس��يله
دو دس��تگاه هليس مارپيچي كه مماس بر يكديگر هستند
بهآهس��تگي با حركت چرخشي به طرف جلو رانده شده و
در قسمت باالي ديفوزيون بهشكل تفاله خارج ميشود .دور
مارپيچ بين  0/3تا  1/3دور در دقيقه است و حرارت بهوسيله
بخار از قسمت بدنه خارجي توسط شير تنظيمكننده ،كنترل
ميش��ود شربتخام گرم شده در ديفوزيونهنگام خروج با
خالل تازه مخلوط ميشود و درجه حرارت آن به  20تا 25
درجه س��انتيگراد سقوط كرده و از قسمت پاييني دستگاه
خارج و به قسمت آهكخور مقدماتي (شوالژ) پمپاژ ميشود.
نظ��ر به اينكه ح��رارت در قس��متهاي مختلف ديفوزيون
مذكور متفاوت اس��ت ،بنابراي��ن ايجاب ميكند كه چغندر

روي دس��تگاه توزين عبور كرده و مقدار خالل را نومراتور
ثبت ميكند ،س��پس خالل چغندر داخل مايشه (دستگاه
تغليظ و گرمكننده) ميش��ود و با قس��متي از شربت خام
خروجي ديفوزيون با خالل تازه ورودي به مايش��ه مخلوط
ميش��ود ،شربت از س��پراتور عبور كرده و درجه آن پس از
تبادل حرارتي و جدا شدن از خالل به  56درجه سانتيگراد
كاهش مييابد .س��پس از گرمكن (رشوفر) عبور كرده ،به
آهكخور مقدماتي پمپاژ ميشود .خالل ورودي ،در مايشه
از  18به  37درجه س��انتيگراد ميرس��د و پس از مخلوط
شدن با ش��ربت برگشتي (سيركوله) به ميزان حدود 300
تن بهازاي  100تن خالل ضمن عبور از گرمكن (رش��وفر)
درجه حرارت آن به  72درجه سانتيگراد ميرسد .شربت به
همراه خالل بهصورت سيال به داخل برج ديفوزيون پمپاژ
ميشود خالل در داخل برج بهوسيله محور گردان كه روي
آن پرههايي نصب شده ،از پايين بدنه به باال منتقل ميشود
و آب پ��رس تفاله و آب تازه مس��ير عكس را طي ميكند.
سرعت متعارف محور برج  0/4دور در دقيقه است.
آبتازه

45ºC

آبتازه

گرمكن

68ºC
تفاله تر
پرس

76ºC

72ºC
B.M.A Tower

آسياب خالل

گرمكن

تفاله پرسشده

پرس تفاله خوب
موجب ميشود كه
ميزان آب بيشتري
به ديفوزيون
برگشت شود
و بدينترتيب
ضايعات ديفوزيون
نيز كاهش
مييابد و در تفاله
خشككني سوخت
كمتري مصرف
ميشود

18ºC

خالل چغندر

72ºC
پمپ 37ºC
80ºC

B.M.A DIFFUSER

شربتخام سيركوله

شماي ديفوزيون B.M.A

حرارت

شربتخام خروجي

72ºC

شربت و خالل

56ºC

شربت خام
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آب تازه

آب پرس

D.d.s DIFFUSER
شماي ديفوزيون D.d.s

گرمكن

آسياب خالل

62ºC

10ºC
53ºC

تفاله تر

خالل چغندر

D.d.s DIFFUSER

C 65ºC
C 72ºC 68º
C 72ºC 72º
25ºC 72ºC 72º
تفاله پرسشده

شربت خام

آب برگشت

مصرفي اين نوع ديفوزور كيفيت باالتري داشته باشد .گرچه
ديفوزور  D.d.sميتواند ضايعات قندي كمتري دارا باشد،
لذا دقت عمل و سادگي آن مانند  RTنيست.
مقدار مادة خشك
( )DSبستگي به
عملكرد پرس
تفاله – دارد ،در نوع
قديمي عمودي آن
حدود
 17درصد است و
در نوع جديد افقي
استورد ()Stord
ميتواند به 24
درصد برسد

 .2ش�رايط مطل�وب كارب�ري ()Operation
ديفوزورهاي مداوم:

عملك��رد ديفوزورهاي مداوم زمان��ي به نتيجه مطلوب
ميرس��د كه ديفوزور حداقل  8ساعت بهطور مداوم بهكار
مشغول باشد و در اين مدت هيچگونه تغييراتي در شرايط
كاري آن داده نشود اين شرايط بهقرار زير است:
ال��ف) رس��اندن خالل بهط��ور ثابت از نظ��ر كميت و
كيفيت
ب) تنظي��م درجه ح��رارت مطل��وب حتياالمكان در
سراسر دستگاه
ج) كش��ش ش��ربت خام (س��وتيراژ) بهط��ور منظم و
يكنواخت
انتخاب سه نكته فوق و رعايت شاخصها و نكات مربوط
به آن هدف اصلي و قانون ديفوزيون را تشكيل ميدهد.

 .3كشش شربتخام و درصد ضايعات
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كشش عبارت است از وزن شربتخام نسبت به وزن خالل
چغندر ورودي ،اگر بگوييم كشش برابر  1/18است ،بدينمعني
اس��ت كه مقدار  118تن ش��ربتخام به ازاي  100تن خالل
چغندر اس��تخراج ش��ده .بهطور كلي هرچقدر كشش كمتر و
ضايعات پايينتر باش��د عمل عصارهگيري بهتر انجام ش��ده و
به بخار كمتري جهت تبخير آب همراه شربت در اواپراسيون
نياز است ميزان ضايعات بستگي به مقدار تفاله پرس و درصد
قن��د آن دارد ،بهعنوان مثال چنانچ��ه ميزان تفاله پرس 30
درصد وزن خالل و درصد قند تفاله پرس  0/6درصد باش��د،
مقدار ضايعات ديفوزيون  30 100 × 0/6 = 0/18تن ميشود،
چنانچه مقدار قند خالل  15/5تن در  100تن چغندر باشد،

25ºC

پرس تفاله

مقدار قند باقيمانده در شربت  15/5 – 0/18 = 15/32تن
ميش��ود بهفرض اينكه ميزان قند شربت خروجي  13درصد
باشد مقدار شربتخام  15/32 13 × 100 = 117تن ميشود
بهعبارت ديگر عدد  117كشش ناميده ميشود.

 .4مقدار تفاله پرسشده

پرس تفاله خوب موجب ميشود ميزان آب بيشتري به
ديفوزيون برگشت شود و بدينترتيب ضايعات ديفوزيون نيز
كاهش مييابد و در تفاله خشككني سوخت كمتري مصرف
ميش��ود .بهعنوان مثال چنانچه ماده خشك تفاله پرس از
 16درصد به  21درصد افزايش يابد ميزان تفاله پرسشده
برحس��ب فرمول زي��ر از  33درصد ب��ه  25درصد چغندر
ميرسد بنابراين مقدار آب باقيمانده در تفاله پرسشده به
ميزان  8درصد چغندر كاهش مييابد ،در نتيجه به سوخت
كمتري در تفاله خشككني نياز است.
مقدار تفاله پرسشده نسبت به درصد وزن خالل چغندر
از فرمول زير محاسبه ميشود:
(درصد)

Marc × 100

DS - P/Q × 100

= ( yدرصد تفاله پرس به چغندر)

 = Marcدرصد ماده خشبي در خالل
 = Pدرصد قند تفاله پرس
 = DSماده خشك تفاله پرس ()Dry Substance
 = Qدرجه خلوص آب پرستفاله

در صورتيكه ميانگين مادة خش��بي خالل  5درصد و
ماده خش��ك تفاله پرس  21درصد و قند تفاله  0/6درصد
و درجه خلوص آب پرس تفاله  65باشد ،طبق فرمول فوق
مقدار تفاله پرسشده  25درصد چغندر ميشود .مقدار مادة
خشك ( )DSبستگي به عملكرد پرس تفاله تر دارد ،در نوع
قديمي عمودي آن حدود  17درصد اس��ت و در نوع جديد
افقي استورد ( )Stordميتواند به  24درصد برسد.

كشاورزي

آزمون ثبت ارقام چغندرقند در ايران
از نظر فني  4شرط اصلي براي ثبت ارقام گياهي جديد الزم است كه شامل:
جديد بودن ،تمايز ،يكنواختي و پايداري است
 نويسنده :سيديعقوب صادقيان
عضو هيأتعلمي مؤسسه تحقيقات ثبت ،كنترل و گواهي بذر و نهال

كشورهاي ناظر اين سازمان است.
در سال  ،1380قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل گواهي
بذر و نهال به مجلس ش��وراي اس�لامي ارائه و در تابستان
 1382در  14ماده و  14تبصره بهتصويب رس��يد .تصويب
اين قانون منجر به تأس��يس مؤسسه ثبت ،كنترل و گواهي
بذر و نهال ش��د .براساس تبصره  2ماده  3قانون ،آييننامه
معرفي و ثبت ارقام گياهي تهيه و پس از تصويب در هيأت
امناي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي (وزارت
جهادكشاورزي) بهمرحله اجرا درآمد .در اين آييننامه فرآيند
ثب��ت ،نامگذاري ،آزمون فني و اعطا ،ابطال و فس��خ حقوق
بهنژادگر توضيح داده شده است.
از نظر فني  4شرط اصلي براي ثبت ارقام گياهي جديد
الزم است كه شامل:
4
3
2
جديد بودن ،1تمايز  ،يكنواختي و پايداري است.
براساس آييننامه ،كميته ثبت ارقام گياهي در مؤسسه
تشكيل و دس��تورالعمل فني ثبت ارقام محصوالت مختلف
از جمل��ه چغندرقن��د را تدوين كرد ك��ه در اينجا بهنحوه
آزمون و صفات كمي و كيفي مورد بررس��ي در فرآيند ثبت
ارقام مورد درخواس��ت توضيح داده ميشود .در ضمن براي
گروههاي مختلف محصوالت زراعي كميتههاي فرعي ثبت
از جمل��ه كميت��ه فرعي ثبت گياهان صنعتي در مؤسس��ه
تشكيل شد.

قان��ون حمايت از ارقام جديد گياهي در دنيا بهتصويب
قانون ثب��ت اختراعهاي گياه��ي ايالتمتح��ده آمريكا در
س��ال  1960برميگردد .اگرچه قانون مصوب كشور آمريكا
در آن زم��ان ماهيت��ي متفاوت از نظامه��اي حمايتي ارقام
گياهي داش��ته ولي مجموع��هاي از حقوقها و حمايتهاي
«بهنژادگران» در قانون آمريكا درنظر گرفته شده بود.
تصوي��ب اين قان��ون در آمريكا باع��ث تحريك فرآيند
پذي��رش حقوق مالكيت فكري در س��اير كش��ورها بهويژه
كش��ورهاي اروپايغربي ش��د كه نهايت��اً منتهي بهتصويب
كنوانس��يون حمايت از ارقام جديد گياهي در اروپا و سپس
س��اير كشورها شد .در اين فرآيند بهنژادگران آلمان و هلند
پيش��رو بودند و تحرك فزاينده انجمنهاي ذينفع بهويژه
انجمنه��اي حماي��ت از حقوق مالكي��ت صنعتي و انجمن
بينالمللي بهنژادگران در اروپا بسيار مؤثر بوده است.
در سال  ،1957هشت كش��ور اروپايي بلژيك ،فرانسه،
آلمان ،ايتاليا ،هلند ،سوئد ،سوييس و انگلستان با مشاركت
س��ازمان خواربار كش��اورزي مللمتحد ( )FAOچارچوب
اصلي حمايت از ارقام جديد گياهي را پذيرفتند و در س��ال
،1961كنوانسيون اتحاديه بينالمللي حمايت از ارقام جديد
گياهي ( )UPOVبهتصويب اعضا رسيد.
اين كنوانسيون دوبار يعني در سالهاي  1972و 1991
اصالح و پس از تغييراتي در زمينههاي حقوقي و فني مورد
پذيرش اعضا قرار گرفت .اكنون كنوانسيون  UPOVتعداد .Novelty.1
 65عضو دارد كه تركيه آخرين كش��وري بود كه در س��ال .Distinctness.2
 2008بهعضويت اين س��ازمان بينالمللي درآمد و ايران از .Uniformity.3
.Stability.4

يكنواختي و
پايداري ارقام
بايد بر اساس
بروز صفاتي
ارزيابي شوند كه
حالت تظاهر آنها
كمتر تحتتأثير
محيط قرار گيرد
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الف) ارائه بذر و مواد گياهي

تصويب قانون
حمايت از ارقام
جديد گياهي در
آمريكا باعث تحريك
فرآيند پذيرش
حقوق مالكيت فكري
در ساير كشورها
بهويژه كشورهاي
اروپايغربي شد

مؤسس��ه تاري��خ درياف��ت م��واد گياه��ي ،حداقل بذر
موردني��از آزمون و خصوصي��ات كيفي مواد گياهي را اعالم
ميكند.
متقاضي ثبت رقم چغندر بايد دو پرسشنامه را كه يكي
خصوصي��ات فني رقم كانديد (جدي��د) و ديگري اطالعات
عمومي اس��ت را تكميل و به مؤسس��ه ارائه دهد .مدارك و
مستندات توسط دفتر حقوقي مؤسسه بررسي و در صورت
نواقص مدارك ،پرسشنامه فني به همراه بذر موردنياز را به
معاونت ثبت ارقام گياهي ارسال ميكند.
زيركميته ثبت نباتات صنعتي با تش��كيل جلسه ،محل
آزمون ،نحوه آزمون و ارقام مرجع را براساس اطالعات ارائه
شده در پرسشنامه فني و ادعاهاي متقاضي ثبت رقم ،تعيين
و كليه اطالعات را در اختيار كارشناس مسؤول آزمون ثبت
( )DUSقرار ميدهد .نقش��ه آزمايش توس��ط كارش��ناس
مربوطه تهيه و براي اجرا اقدام ميشود.

ب) طرح آزمايش و شرايط كشت

آزمون ثبت ( )DUSچغندرقند حداقل شامل دو دوره
رشد است .شرايط رشد بايد طوري باشد تا بروز صفات مورد
بررس��ي امكانپذير باش��د .چنانچه گياهي يا قسمتهايي
از گياهان يك كرت حذف ش��وند نباي��د تأثيري در نتيجه
آزمايش حاصل ش��ود .تمام مشاهدات و يادداشتبرداريها
(اندازهگيري و يا شمارش) بايد حداقل روي  60گياه چغندر
انجام گيرد.
آزمايش بايد حداقل  2يا  3تكرار داش��ته باش��د .طول
كرت آزمايش��ي  8متر و تعداد رديف (بس��تگي به شرايط و
نوع صفات دارد)  3 – 6و فاصله بين رديفها  50سانتيمتر
و فاصله بين بوتهها  20 – 25سانتيمتر درنظر ميگيرند و
كاشت بذر بايد بهطور مستقيم انجام گيرد.
ج) استانداردهاي الزم براي تصميمگيري
قبول يا رد يك رقم جديد
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 .2صفات كمي:
صفاتي هس��تند كه داراي تغيير حداق��ل تا حداكثر و
تا حدودي تحتتأثير محيط هس��تند .بروز صفت بهصورت
خطي و در يك جهت است.
 .3صفات شبهكيفي
تغييرات صفتشبه كيفي معموالً پيوسته است اما جهت
آن برخ�لاف صفات كمي يكطرفه نيس��ت ولي از يكنظر
شبيه صفات كيفي هس��تند مثل شكل ريشه در تيپهاي
مختلف چغندر.
بههرح��ال صفات كيفي از طريق مش��اهده بهس��ادگي
قابل تش��خيص هس��تند و صف��ات كيف��ي در چغندرقند
شامل :منوژرمي ،س��طح پلوئيدي ،درصد جوانههاي داراي
آتوس��يانين رنگي ،حالت قرار گرفتن برگها در بوته ،رنگ
پهنكبرگ ،دندانهدار بودن حاش��يهبرگها ،برآمدگي روي
برگ و ...است.
صف��ات مهم كمي عبارتند از :درصد جوانه زدن ،طول و
عرض برگ ،ارتفاع گياه ،طول دمبرگ ،طول و عرض ريش��ه.
صفات شبهكيفي حالتهاي شكل ريشه يعني مخروطي ،گرد،
بيض��وي گرد و بيضوي دراز را گوين��د .درباره صفات كمي،
ال مشخص
اختالف دو رقم از نظر ارزيابي مشاهدهاي بايد كام ً
باشد و تغييرات مشاهدهاي در داخل يك رقم نيز بايد مورد
توج��ه قرار گيرد .در صورتيكه يك صفت كمي اندازهگيري
شود ،تمايز دو رقم پس از مقايسه ميانگين آن صفت خاص ،از
طريق آزمون  tتعيين ميشود .اختالف دو رقم حداقل در دو
فصل رويشي (دو دوره متوالي يا دو دوره از سه دوره رشد) بايد
در سطح احتمال يكدرصد اختالف معنيدار داشته باشند.
چنانچ��ه بخواهيم تمايز صفات كمي را در چندس��ال
آزماي��ش بررس��ي كني��م ،روش تجزي��ه تمايز چندس��اله
 )COYD(1ص��ورت ميگيرد كه در اي��ن صورت اختالف
دو رقم بايد در س��طح احتمال يكدرصد يا كمتر معنيدار
باشد.
از نظ��ر يكنواختي ،يكرقم چغن��در موقعي يكنواخت
در نظر گرفته ش��ود كه تع��داد گياهان خارج تيپ 2در يك
جامعه اس��تاندارد  2درصد ب��ا اطمينان حداقل  95درصد
ال در يك رقم چغندرقند حداكثر گياهان
تج��اوز نكنند .مث ً
خ��ارج از تي��پ ب��ه تعداد بي��ش از  5بوت��ه در يك جامعه
 100 – 131تايي و بيش از  12در يك جامعه 349 – 386
تايي بيشتر نباشد.
پايداري رقم معموالً آزمايش نميش��ود .طبيعي اس��ت
كه چنانچه رقمي يكنواختي خود را در سالهاي مختلف از
دست بدهد در واقع پايداري خود را از دست داده است.

همانطور كه در باال اش��اره ش��د ،يكنواختي و پايداري
ارقام بايد بر اساس بروز صفاتي ارزيابي شوند كه حالت تظاهر
آنها كمتر تحتتأثير محيط قرار گيرد .در اين رابطه صفات
به سه گروه كيفي ،شبهكيفي و كمي تقسيم ميشوند.
 .1صفات كيفي:
صفاتي هس��تند كه دامنه بروز آنها پيوس��ته نبوده و
ال مش��خص باش��د.
اخت�لاف دو رق��م از نظر آن صفت كام ً
تيپه��اي مختلف صف��ات كيفي به توصي��ف حاالت يك
صف��ت كمك ميكن��د .اين صفات تحتتأثي��ر محيط قرار
.Combined Over Years Analysis.1
نميگيرند.
.Off Types.2
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طرح  ALBAو ساخت  6كارخانه شكر در كوبا
بنابه اظهارات هفتگي اتحاديه رس��مي تجارت
 ،Trabajadorsكوبا درحال ساختن  6كارخانه شكر
براي كشورهايي است كه در برنامهاي همكاري شده
توسط ونزوئال با نام آلبا ( )ALBAيا Bolivarian
 Altermative for Americasش��ركت دارند .در
اين گزارش كه از قلب صنعت ماشينسازي كوبا در
اس��تان  Vila Claraتهيه شده است اعالم ميشود
بعضي از اين كارخانهها براي توليد اتانول مناس��ب
هستند و همچنين قطعات يدكي نيز براي كشورهاي
آلبا فراهم خواهد ش��د .اي��ن روزنامه اظهار ميدارد
ك��ه « 6كارخانه درحال س��اخت هس��تند و بعضي

از آنه��ا با تكنولوژي تبديل ش��دن به توليدكننده
اتان��ول هماهنگ هس��تند ».آلبا كه توس��ط ونزوئال
و كوبا ش��روع بهكار كرد ،همچنين ش��امل بوليوي،
هن��دوراس ،نيكاراگوئه و دومينيك اس��ت ولي اين
مقاله ذكر نكرده اس��ت كه اي��ن كارخانهها در كجا
واقع خواهند ش��د .اين قرارداد يك پيشرفت عظيم
براي صنعت ماشينسازي كوبا محسوب ميشود كه
 8كارخانه شكر را براي استفاده داخلي در سالهاي
 1965تا  1985س��اخت ،و شاهد اين بوده است كه
قراردادهاي تأمين براي صنعت شكر داخلي همزمان
با كوچك شدن آن تدريجاً كاهش يافتهاند.

ساخت هفت كارخانه جديد شكر در استان سند پاكستان
بنابه گزارش��ات نشريات محلي دولت Sindh

مج��وز ب��راي هفت س��رمايهگذار كه قص��د دارند
كارخانههاي جديد ش��كر را در نواحي مختلف اين
استان احداث كنند ،صادر كرده است.
عالوه بر آن دولت درحال بررسي هفت تقاضاي
ديگر نيز است كه بهزودي مورد تأييد قرار خواهند
گرفت .اكثر سرمايهگذاران بهناحيه مرزي Ghotki
پنجاب عالقهمند هستند.
مناب��ع محل��ي اظهار داش��تند ك��ه مجوز به

كارخان��ه  Sindh Punjabو كارخانه  Ghotkiو
كارخانههاي شكر  Mohammad Bux Mharو
كارخانه ش��كر بينالمللي  Khangarh Orientو
كارخانهه��اي ش��كر  Lando Ghulam Aliو دو
كارخانه ديگر اعطا ش��ده اس��ت .با راهاندازي اين
كارخانهها تعداد كارخانههاي استان  Sindhبه 39
كارخانه ميرسد .منابع آگاه صنعتي اخطار كردهاند
كه توليد نيشكر اين استان تنها پاسخگوي نياز 20
كارخانه از  32كارخانه موجود است.

آنگوال؛ توسعه توليد نيشكر براي اتانول
بناب��ر اظهار  Pedro Cangaوزير كش��اورزي
آنگوال ،دولت قصد دارد تا به كشت  500هزار هكتار
نيشكر در طول  4سال آينده بهمنظور توليد اتانول
دس��ت بزند .چندين پروژه اعالم شده توليد اتانول
سوختي برپايه نيشكر براي آنگوال وجود دارد .صنعت
ادغامي  Odebrechtبرزيلي كه براي وسايط نقليه
سوخت زيس��تي ( )BioFuelتوليد ميكند قصد
دارد يك كارخانه  260ميليون دالري توليد ش��كر

و اتانول در منطقه  Mlanjeبس��ازد .اين كارخانه
قرار اس��ت از سال  2012در هر دوره بهرهبرداري
دو ميلي��ون تن نيش��كر را م��ورد بهرهبرداري قرار
دهد و ظرفيت توليد اتانول آن به  30ميليون ليتر
برس��د .اين كارخانه همچنين قرار است  250هزار
تن ش��كر توليد كند .همچنين طرحي وجود دارد
تا با استفاده از روش Co Generationها ،ميزان
 160مگاوات برق نيز توليد شود.
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يكصد و بيست و پنجمين سالروز تأسيس كارخانه قند  Anklamآلمان

كارخان��ه قن��د آن��كالم ( )Anklamدر 31
ژانويه  1883تأس��يس شد .در سال  1991بعد از
يك تاريخ پرماجرا يكي از  8كارخانه قند واقع در
آلمانش��رقي بود كه به مالكيت شركت دانيسكو
( )Daniscoدانم��ارك درآمد .كارخانه آنكالم با
ظرفيت كاركرد  2700تن چغندر در روز بزرگترين
كارخانه قند آلمانش��رقي بود .از آغاز تملك اين
كارخانه توسط شركت دانيسكو برنامه طرح توسعه
افزايش ظرفيت و نوس��ازي تمامي خط توليد اين
كارخان��ه بهاجرا درآمد كه انجام اين بازس��ازي و
مدرن ك��ردن و افزايش ظرفي��ت كارخانه180 ،
ميليون يورو هزينه دربرداشت .هماكنون ظرفيت
توليد 11200 ،تن چغندر در ش��بانهروز است ،با
س��همي ه توليد شكر س��فيد 112هزار تن در سال
(بر مبناي آخرين س��هميه تعيين شده رژيم شكر
اتحادي��ه اروپ��ا) ،با تعداد  130كارگ��ر و كارمند.
باتوجه به ش��رايط جديد ايجاد ش��ده و اصالحات
رژيم ش��كر در اتحاديه اروپا ،شركت دانيسكو يك

واحد توليد بيواتانول از چغندرقند را در مجاور اين
كارخانه ساخته كه در مرحله اول ظرفيت توليد آن
 5 5ميليون ليتر بيواتانول در سال است .توليد اين
مقدار اتانول از  140/000تن شربت غليظ ذخيره
شده مقدور است .توليد اين  140هزار تن شربت
غليظ و نهايتاً  55ميليون ليتر بيواتانول كه باتوجه
به ش��رايط متعارف و معمولي معادل  75هزار تن
شكر سفيد ميباش��د عالوه بر سهميه  112هزار
تن شكر سفيد است كه باتوجه به شرايط متعارف
و معمولي معادل  75هزار تن ش��كر سفيد ،عالوه
بر سهميه  112هزار تن شكر سفيد است .كارخانه
در مجموع براي توليد  112هزار تن ش��كر سفيد
و  55ميلي��ون ليتر بيواتان��ول به  1/2ميليون تن
چغندر نياز دارد .شربت غليظ مورد نياز براي تهيه
بيواتانول توليد الكل س��ال  2008در بهرهبرداري
 2007در مخازن ويژه ذخيره ش��ده اس��ت .توليد
توأم شكر سفيد و الكل طول بهرهبرداري كارخانه
را از  95روز به  110روز افزايش داده است.

افزايش سطح زيركشت چغندرقند در اتحاديه اروپا
بنابر آنچه توسط  F.O.LICHTاخيرا ً گزارش
ش��ده است سطح زيركش��ت چغندرقند در اروپا تا
مي��زان  3ميلي��ون و  100هكتار در س��ال 2009
افزاي��ش پيدا ميكند( .س��ال قب��ل  3/01ميليون
هكتار) اگرچه توليد شكر معادل  23/5ميليون تن بر
مبناي شكرخام بدون تغيير مانده است .نتايج تحليل
عادي امسال درباره سطح زيركشت چغندر در اروپا
مبني بر آن اس��ت كه افزايش در كشت چغندرقند
به احتمال زياد موجب رس��يدن محصول بيشتر از
س��ال قبل خواهد شد .س��طح زيركشت چغندر در
اتحاديه اروپا بنابه گزارش��ات رس��يده قرار اس��ت،
 1/39ميليون هكتار برس��د ،ب��دون درنظر گرفتن
چغندر كش��ت شده براي توليد اتانول كه نسبت به
 1/35ميليون هكتار در سال  2008افزايش نشان

ميدهد F.O.LICHT .اظهار داش��ت« :در ادامه
كاهش شديد سطح زيركشت چغندر در سالهاي
اخير دوره تنظيم هماكنون به پايان رسيده است».
اصالحات اتحاديه اروپا در مورد رژيم شكر به كاهش
سطح زيركش��ت چغندر حدود يك ميليون هكتار
انجاميده است .افزايش سطح كشت اتحاديه اروپا در
سال اخير نشاندهنده كاهش رقابت براي حبوبات
و دانههاي روغني اس��ت كه قيمتهايشان نسبت
به ركوردهاي س��ال قبل بهشدت افت كرده است.
كش��ت چغندر روس��يه نيز از  766هكتار به 818
هزار هكتار افزايش يافته ولي در اوكراين كاهش��ي
از  370هكت��ار ب��ه  335هكت��ار وج��ود دارد كه
نشاندهنده وضعيت وخيم پيشروي صنعت شكر
در اوكراين است.

كامرون؛ قاچاق شكر از نيجريه
بـنــابـ��ه اظهار مـديـر اجـرايــي ش��ـركـت

)Societe Sacriere du Camerun (Sosu cam
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كشور كامرون با افزايش تهديد شكر قاچاق از كشور

همسايهاش نيجريه روبهرو است كه دليل آن ركود
اقتصادي است .كل توليد شكر شركت ()Sosu cam
شمالي حدود  40درصد محصول شكر است.

پيشبيني كاهش توليد و تقويت افزايش قيمت جهاني شكر
قيمتهاي شكر  3سال است كه افزايش يافته،
احتماالً افزايش بيش��تري نيز خواهد يافت ،چرا كه
بنابه گفته تحليلگران صنعت ،بازار جهاني در س��ال
 2009 – 2010با كس��ري شكر مواجه خواهد شد.
 Sergei Gudoshnikovاقتصاددان ارشد سازمان
بينالمللي شكر ( )ISOدر سومين كنفرانس ساالنه
ش��كر  ISO/Datagoكه اوايل ماه مي در نيويورك
برگزار شد ،اظهار كرد كه نشانههاي اوليه ،مبني بر
كسري  4/9ميليون تن شكر در سال 2009 – 2010
مشاهده ميشود (كسري سال  2008 – 2009نيز
مقدار  7/8ميليون تن بوده) قيمتهاي ش��كر اخيرا ً
به بيش از  15سنت بهازاي هر پوند شكرخام افزايش
يافته ( ) ICE Future U.Sسطحي كه آخرينبار در
ژوئيه  2006مشاهده شده بود .هماكنون تحليلگران
پيشبيني ميكنند كه افزايش قيمت در آينده 16
سنت در هر پوند را نشانه گرفته باشد .كسري مذكور
باوجود ركورد توليد ش��كر برزيل در فصل پيشرو
ادامه خواهد يافت.

گ��ودو ش��ينكوف گفت« :من فك��ر ميكنم در
درازم��دت جهان به ش��كر برزيلي بيش��تر نيازمند
باشد ».برزيل توليدكننده و صادركننده پيشرو شكر
در جهان ،ميرود تا به ركورد  36تا  38ميليون تن
در س��ال  2009 – 2010دست يابد .اين ميزان بنا
ب��ه گفت��ه  Plinio Nastariتحليلگر برزيلي كافي
نيس��ت .گودوشينكوف بيان داش��ت كه مشاهدات
اوليه حاكي از آن اس��ت كه مصرف جهاني شكر در
سال  2009 – 2010به  167/7ميليون تن افزايش
يابد (فصل گذش��ته  164/4ميليون تن بوده) توليد
جهاني ش��كر در سال  2008 – 2009برابر 156/6
ميليون تن بوده اس��ت .توليد در هند كه بزرگترين
مصرفكننده ش��كر در جهان است بايد حدود 5/5
ميلي��ون تن افزايش يابد ت��ا به  15الي  22ميليون
تن در س��ال  2009 – 2010برسد .توليد هند در
س��ال  2008 – 2009بهح��دود  14/7ميليون تن
كاه��ش يافته (در مقابل توليد  26/3ميليون تن در
سال .)2007 – 2008

تسهيالت هند براي عوارض كارخانههاي توليد شكر
بناب��ر اعالميهاي ك��ه اخيرا ً دولت هند انتش��ار
داده ،كارخانهه��اي ش��كر از ف��روش اجب��اري
 10درصد شكر حاصله از تصفيه شكرخام وارداتي به
قيمت كم معاف ش��دهاند .چون كارخانههاي بهعلت
پرداخت ماليات متضرر شدهاند و خريد شكرخام و تصفيه
آن را كاهش دادهاند .لذا دولت اين معافيت را براي آنها
ال كارخانهها را موظف كرده بود كه
قائل شد .دولت قب ً
 10درص��د از توليد داخلي را ب��ه بهاي نصفقيمت

در اختي��ار دولت قرار دهند تا با قيمت كمتر به فقرا
فروخته شود .يكي از مقامات ارشد دولت اظهار كرد،
نگرانيهايي وجود داشت مبني بر اينكه الزام مالياتي
ممكن اس��ت بر واردات تأثي��ر بگذارد ،لذا اين بيانيه
صادر شد .هند واردات شكرخام را از فوريه  2009و
در ادامه پيشبينيهاي كاهش ش��ديد توليد داخلي
آغاز كرده است كه اين شكرخام توسط كارخانههاي
داخلي تصفيه و بهفروش برسد.

همزماني كاهش تصفيه شكر و تعرفه واردات در روسيه

دولت روس��يه اخيرا ً در دس��تورالعملي اعالم
داشته است كه تعرفه واردات شكرخام نيشكري را از
 220دالر بهازاي هر تن به  165دالر از اول ماه مه
كاهش ميدهد .اين دستورالعمل در مجله رسمي
دولتي ( )Rossiiska Gazetaبهچاپ رسيده است.
همچنين اين بخشنامه اجازه ميدهد كه تعرفه را
كه به قيمت ش��كر در نيويورك در ارتباط اس��ت
در مح��دوده  165تا  270دالر بهازاء هر تن تا 31
دسامبر  2009حفظ كند.

روسيه رتبه دوم خريدار شكرخام در جهان را
دارد .واردات را ب��ا تعرفه پايهاي  140دالر بهازاي
هرتن تنظيم كرده است و نرخ تعرفه فصلي  220تا
 270دالر در دوره زماني 6ماه كه از دسامبر شروع
ميشود ،بهكار ميبرد .نرخ تعرفه فصلي ،كه هدفش
حمايت از توليدكنندگان چغندرقند و كارخانهها و
تصفيهخانه در برابر واردات بيرويه است .در طول
ال  561/560تن شكر سفيد از
 4ماه اول امسال ك ً
تصفيه شكرخام وارداتي توليد شده است.
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افزايش صادرات شكر برزيلي ،كاهش صادرات اتانول

پيشبين��ي صادرات ش��كر برزيلي در اين فصل
 24/36ميليون تن اس��ت 4/05( .ميليون تن بيشتر
از سال گذش��ته) درحاليكه انتظار ميرود صادرات
اتانول  1/35ميليون ليتر افت كند و به  3/7ميليون
ليتر برسد .اين آخرين پيشبيني صورت گرفته توسط

USDA Foreign Agricultural Service

اس��ت .بهعلت ادامه رشد توليد نيش��كر براي فصل
 2009 – 2010ب��ا افزاي��ش  7درص��دي نس��بت
به س��ال گذش��ته به  605ميليون تن ميرس��د .در
س��ال  2006 – 2007توليد اتانول از نيشكر 49/5
درصد در مقابل توليد ش��كر از نيشكر  50/9درصد
ب��ود .اين نس��بت ب��ه در س��ال  2008 – 2009به
 40/4درص��د در مقاب��ل  59/6درص��د تغيير كرد،
كه متأثر از نوس��انات قيمت نفتخام بود .در س��ال
 2009 – 2010پيشبين��ي ميش��ود ك��ه حدودا ً
 42/5درص��د نيش��كر به اتان��ول تبديل ش��ود .بنابه
گزارش  GAINكاهش در توليد ش��كر مورد انتظار در
كش��ورهاي مهم توليدكننده ش��كر چون هند ،موجب
خواهد ش��د تا توليد و صادرات ش��كر برزيل در فصل
 2009 – 2010تقويت ش��ود؛ بنابراين انتظار ميرود
شكر تا ميزان  36/85ميليون تن (بر مبناي شكرخام)
افزايش يابد .پيشبيني ميش��ود كه مصرف ش��كر در
برزيل  12/25ميليون تن باش��د كه در مقايسه با سال
قبل  350هزار تن افزايش مييابد( .مصرف س��ال قبل
 11/9ميليون تن) ،كه نشاندهنده رشد جمعيت برزيل و
رشد ادامهدار مصرف شكر در بخش صنايع غذايي است.

 Ato Sao Paoloمي��زان ش��كرخام
صادرات��ي برزيل را در س��ال 2009 – 2010مقدار
 24/3ميليون تن پيشبيني ميكند سال قبل 20/24
ميليون تن بوده) .در همين حال توليد اتانول در سال
 2009 – 2010ميزان  28/45بيليون ليتر تخمين
زده ش��ده كه  1/25بيليون ليتر بيشتر از توليد سال
 2008 – 2009ميباش��د .عليرغ��م بح��ران مالي
جهان��ي انتظار ميرود تقاضاي داخلي براي اتانول در
س��ال  2009 -2010ب��ه  24/5بيليون ليتر افزايش
پيدا كند ،كه در مقايس��ه با س��ال قبل  2/45بيليون
ليتر افزايش نش��ان ميدهد .در عوض انتظار ميرود
صادرات اتانول  3/7بيليون ليتر باشد كه  1/35بيليون
ليتر كمتر از سال قبل است .دليل عمده كاهش آن،
صادرات مس��تقيم موردنظر به امريكاس��ت (در سال
 2008 – 2009بيش از  50درصد كل صادرات اتانول
برزيل به امريكا بوده است ).اگرچه سرمايهگذاري در
بخش شكر – اتانول در طول چندسال گذشته بهطور
مداوم رشد يافته ،ولي كاهش قيمتهاي شكر و اتانول
در طول سالهاي  2007و  2008و بحران مالي جهاني
در سپتامبر  2008مانع اصلي در راه سرمايهگذاريهاي
جديد در سال  2009 – 2010شناخته شده است و
اعتبار موردنياز براي سرمايهگذاري عمليات صادرات
شكر و نيز سرمايهگذاري در كارخانههاي جديد بسيار
كم شده اس��ت .صنعت پيشبيني ميكند كه اعتبار
كلي براي س��رمايهگذاري مال��ي در اين فصل بهطور
چشمگيري كاهش يابد.

طرحهاي ورود شكر الخليج به هند رد شد
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بنابر اظهار وزارت دارايي ،دولت هندوستان
پيشنهاد ش��كر الخليج دوبي براي آغاز فعاليت
در هن��د را رد كرد .تيم وزارت س��رمايهگذاري
خارج��ي هندوس��تان Foreiyn Investment
) Promotion Board (FIPBدليل��ي ب��راي
رد ك��ردن پيش��نهاد الخليج ارائه نكرده اس��ت
و جزييات��ي در مورد اين پيش��نهاد ارائه نكرده
لا گ��زارش
اس��ت Press Trust .در هن��د قب� ً
داده ب��ود ك��ه الخلي��ج قص��د دارد سياس��ت
( )tone to toneرا ب��راي واردات ش��كرخام و
ص��ادرات مج��دد آن بهكار برد .ول��ي ()FIPB
اس��تثنائي براي اين شركت قائل نشده است كه
سياس��ت كنون��ي ( )Grain to Grainرا تغيير
دهد.

بر مبناي اين سياس��ت يك شركت موظف
اس��ت تا همان ش��كري را كه از تصفيه ش��كر
وارداتي بهدس��ت آورده ص��ادر كند و بر مبناي
سياس��ت ( )tone to toneيك شركت ميتواند
ش��كرخام را وارد ك��رده و تصفي��ه كن��د و در
ب��ازار داخلي بهف��روش برس��اند در حاليكه به
قواني��ن ص��ادرات با همين مقدار ش��كر متعهد
باش��د دول��ت هن��د اج��ازه واردات ب��ر مبناي
( )tone to toneرا ب��راي ش��ركتهاي داخلي
در فوري��ه س��الجاري ( )2009صادر كرد .اين
تسهيالت براي شركتهاي خارجي تعميم داده
نش��ده لذا ( )PTIاز قول يك مقام رس��مي نقل
كرده اس��ت ،ش��ركت الخليج نيز نميتواند يك
استثنا توسط ( )FIPBدر نظر گرفته شود.

