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يادداشت

انبوه مطالعات كارشناسانه درباره اقتصاد قندوشكر، ده ها تصميم مهم كه مديران واحدهاي صنعتي 
توليدكننده قند و شكر در برش هايي از زمان اتخاذ مي كنند و هر اقدامي در جهت نوسازي تكنولوژيك 
و بازس��ازي منابع انس��اني در بنگاه ها صورت مي پذيرد، اگر با نگاه به س��طوح كالن تحوالت در كشور 
همراه نباشد، فايده هايش ناملموس و مبهم خواهد شد. مديران و سهامداران، متخصصان و مهندسان 
فعال در صنعت قندوشكر – همانند همتايان خود در ساير صنايع – ضمن اينكه مسايل نگاشته شده 
در سطور باال را در كانون توجه قرار مي دهند و بايد نيز انجام دهند، حتماً بايد تحوالت كالن اقتصادي 
اي��ران را ني��ز رصد كرده و به اطالعات و تحليل درس��ت از پيامدهاي آن برس��ند. اين مقدمه با هدف 
يادآوري درباره تحوالت مهمي كه در س��طح كالن اقتصادي در جريان اس��ت آورده ش��د. در روزهايي 
كه در پيش داريم 2 اليحه مهم و يك قانون مصوب در وضعيت بررس��ي و اجرا قرار دارند كه هركدام 
از آنها به تنهايي و يا در برآيندي با يكديگر مي توانند سرنوش��ت صنعت قندوش��كر را نيز همانند ساير 

فعاليت هاي اقتصادي تغيير دهند.
اليحه بودجه كل كشور براي سال 1389 است كه در آن دخل و خرج و مسيرهاي حركت شاخص ها 
و متغيرهاي اقتصادي به ويژه نرخ تعرفه واردات كاالها تعيين مي شود، مهمترين تحول كالن اقتصادي 
پيش رو در هفته هاي آتي اس��ت. باتوجه به تجربه س��ال 1388 كه دولت تا دي ماه امس��ال حاضر نشد 
آنچه در مجلس براي افزايش تعرفه واردات محصوالت كش��اورزي را اجرا كند و آن را به س��طح تعرفه 
واردات خودرو برساند، بايد به اليحه سال 1389 توجه ويژه اي داشت. مديران و سهامداران كارخانه هاي 
قندوش��كر تا فرصت باقي اس��ت، اين موضوع را در ديدار با نمايندگان مجلس طرح كنند. اليحه برنامه 
پنجم توس��عه و به ويژه بخش اقتصادي آن از ديگر اليحه هاي مهم و سرنوشت س��ازي اس��ت كه بايد با 
حواس جمع به آن توجه شود. آنچه از سوي دولت به عنوان اليحه پيشنهادي برنامه 5 ساله پيشرفت 
و عدالت به مجلس ارايه ش��ده نكات قابل توجهي دارد كه اگر ماهيت آنها درك نش��ده و پيامدهاي آن 

در اجرا موردتوجه قرار نگيرد، مي تواند صنعت قندوشكر ايران را با وضعيت ناشناس مواجه كند.
قانون هدفمند كردن يارانه ها كه در دي ماه امس��ال به تصويب مجلس ش��وراي اس��المي و تأييد 
شوراي نگهبان رسيده و دولت آماده اجراي آن است، از ديگر تحوالت كالن است كه بايد با آن برخورد 

كارشناسي و فعال صورت پذيرد.
نخس��تين پيامد فوري اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر صنعت قندوش��كر، افزايش قيمت 
تمام ش��ده به دليل افزايش قيمت حامل هاي س��وخت در كارخانه و افزايش قيمت حمل ونقل اس��ت. 
اجراي اين قانون در مرحله بعدي ممكن است به رشد قيمت چغندر و نيشكر منجر شده و حتي سطح 

دستمزدها را نيز متأثر كند كه آثار آن بر قيمت تمام شده شايد با تأخير اما حتمي است.
يادمان باش��د كه ناديده گرفتن تحوالت كالن اقتصادي در هر ش��رايط و موقعيتي مي تواند پايه و 
اساس كار را با دشواري مواجه كند. هر اقدامي قرار است صورت پذيرد و هركاري كه شايد در دستور 

كار مديران قرار دارد، را مي توان باتوجه به تحوالت كالن يادشده سازگار كرد.

تحوالت كالن را خوب ببينيم

  محمدصادق جنان صفت



آذر و دي 1388

3

راندمان حقيقي
در س��ال 1912 اولي��ن اقدام ب��راي طراحي 
ي��ك فرمول راندمان گيري كه واقعي تر از راندمان 
خالص تجاري باش��د گرفته ش��د. در اين فرمول 
ديگر پالريزاس��يون معادل ساكارز انگاشته نشد و 
ناخالصي هاي نامشخص در مالس مواد آلي ناميده 
شد كه تا حدودي واقعيت ندارد، مواد آلي در مالس 
ع��الوه بر مواد آلي، خطاهاي آناليز آزمايش��گاهي 
را نيز دربرمي گرفت. به نظر مي رس��يد كه اينورت 
به ج��اي داش��تن خواص مالس��ي ژنيك��ي نقش 
كريستال كردن ساكارز )Salting out effect( در 

موازنه شكر
 در كارخانه هاي تصفيه شكر)قسمت دوم(

بنابراين س��اكارز باقي مانده در مالس 1/09 خواهد بود 
و آناليز تركيبات مالس براس��اس اين فرمول به ترتيب ذيل 

تخمين زده مي شود.

ي
وژ
ول
كن
ت

مالس را دارد، به اين ترتيب فرمول راندمان حقيقي طراحي 
شد، اما اين فرمول براي راندمان گيري عمليات توليد شكر 
سفيد از شكر زرد نيشكري به كار گرفته شد و فرمول راندمان 
خالص تجاري براي كارخانه هاي چغندري ابقا شد. راندمان 

حقيقي به ترتيب ذيل درنظر گرفته شد:
Y=S + 1/3 I – 5A

)خاكستر × 5( - )اينورت × 1/3( + ساكارز = راندمان
اگر اين فرمول را براي شكر زرد نمونه الف به كار گرفته 

شود، خواهيم داشت:
Y= 97/93 + )1/3 × 0/89( - )5 × 0/45(

Y= 97/93 + 1/16 - 2/25

Y= 97/93 - 1/09 = 96/84

  تهيه كننده: كاوه مختاري

  34/49                           1/09        ساكارز
  28/16                           0/89        اينورت
  14/24                           0/45       خاكستر
  23/11                           0/73       موادآلي

____                   _____      
3/16                            100   

{ {×
100

____
3/16

با به كارگيري تكنولوژي موجود هم ما مشاهده مي كنيم 
كه رسيدن به مشخصات چنين مالسي تقريباً مشكل است. 
بنابراين سؤال اين است كه چرا 40 سال قبل چنين فرمول 
الهام بخشي طراحي شده است؟ احتماالً پاسخ اين سؤال اين 

فرمول راندمان 
حقيقي طراحي شد، 

اما اين فرمول 
براي راندمان گيري 

عمليات توليد 
شكر سفيد از 

شكر زرد نيشكري 
به كار گرفته شد 

و فرمول راندمان 
خالص تجاري براي 

كارخانه هاي چغندري 
ابقا شد

=
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است كه بيشتر شكر حل شده شكر چغندري با درجه خلوص 
75 و 88 بوده و شكرخام نيشكر و بنابراين به اثر اينورت در 
 )Salting out effect( كريس��تال كردن ساكارز در مالس

بيش از اندازه اهميت داده شده است.

راندمان خالص تجاري جديد
غيردقيق بودن ه��ر دو فرمول، راندمان خالص تجاري 
و راندمان حقيقي، به طور فزاينده اي مش��خص شد و بعد از 
سبك و سنگين كردن مختصري با فرمول راندمان حقيقي، 
راندمان خالص تجاري جديد در سال 1923 طراحي شد. در 
راندم��ان خالص تجاري جديد نصف مقدار اينورت و 4 برابر 

وزن خاكستر از ساكارز كاسته شد:
Y=S _ 1/2 I _ 4A

)خاكستر × 4( _ )اينورت × 1/2( _ ساكارز = راندمان

اگر چه در اين فرمول به اينورت اثر مالسي ژنيكي بيشتر 
تا اثر كريستال كردن ساكارز )Salting out effect( مالس 
داده شده است ولي اين فرمول تقريباً با عملكرد توليد شكر 
س��فيد س��ال هاي 1920، هم با شكر زرد نيشكري و هم با 

شكر چغندري س��ازگاري خوبي داشته است و اين فرمول 
براي مدت 12 س��ال عملكرد عمليات توليد شكر سفيد را 
ارزيابي مي نمود. با به كارگيري اين فرمول براي ش��كر زرد 

نمونه الف خواهيم داشت.

Y= 97/93 _ )0/5 × 0/89( _ )4 × 0/45(

Y = 97/93 _ 2/24 = 95/69

با اين فرمول مقدار س��اكارز باقي مانده در مالس 2/24 
است، بنابراين آناليز تركيبات مالس حاصل از عمليات توليد 

شكر سفيد به ترتيب زير خواهد بود:

  51/97                           2/24        ساكارز
  20/65                           0/89        اينورت
  10/44                           0/45       خاكستر
  16/94                           0/73       موادآلي

____                   _____      
4/31                            100   

{ {×
100

____
4/31

4

=



آذر و دي 1388

5

   تهيه كننده : اميد گيالنپور
استاديار و مدير گروه پژوهشي بازاريابي و تجارت خارجي 
مؤسسه  پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصادكشاورزي و توسعه روستايي

تحليلي بر ناپايداري تجارت شكر 
در ايران

ي
اد
ص
قت

ا

مقدمه
يك��ي از مهمترين پارادايم ه��ا در مذاكرات چندجانبه 
مربوط به تجارت بين الملل محصوالت كش��اورزي ثبات و 
شفافيت در بازار اين محصوالت و پيش بيني پذير كردن آنها 
است. تجربه مداخالت گسترده در بازار محصوالت كشاورزي 
مؤيد اين مدعاست كه مداخالت دولت ها يكي از مهمترين 
عوام��ل ايجاد بي ثباتي در بازارهاي بين المللي اس��ت. چرا 
كه اساس��اً اعمال سياست توسط دولت ها جريان تجارت را 

گل آلود كرده و غيرقابل پيش بيني مي سازد.
به رغ��م تالش ه��اي انجام ش��ده در م��واد 115 و 33 
برنامه هاي س��وم و چهارم توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشور هنوز تجارت محصوالت كشاورزي در ايران 
را نمي ت��وان متغيري پيش بيني پذير به ش��مار آورد چرا كه 
ميزان و شيوه مداخالت دولت در آن از ثبات الزم برخوردار 

چكيده
يك��ي از مهمتري��ن پارادايم ها در مذاكرات چندجانبه مربوط به تجارت بين الملل محصوالت كش��اورزي ثبات 
در ب��ازار اي��ن محص��والت و پيش بيني پذير كردن آنها اس��ت. تجربه مداخالت گس��ترده در بازار محصوالت 
كش��اورزي مؤيد اين مدعاس��ت كه مداخالت دولت ها يك��ي از مهمترين عوامل ايج��اد بي ثباتي در بازارهاي 

بين المللي است.
به رغم تالش هاي انجام شده در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور هنوز 
تجارت محصوالت كشاورزي در ايران را نمي توان متغيري پيش بيني پذير به شمار آورد چرا كه ميزان و شيوه 
مداخالت دولت در آن از ثبات الزم برخوردار نيست. واردات شكر در ايران در دوره كوتاه مدت هشت ساله 

دهه هشتاد شاهدي بي بديل بر اين مدعاست.
در اين مقاله پس از مروري س��ريع بر بازار جهاني ش��كر متغيرهاي حجم واردات، ارزش واردات، كشورهاي 
طرف تجارت و تعرفه ش��كر در ايران مورد بررس��ي قرار گرفته و ضمن تحليل آن وجود مش��خصه ناپايداري 

در آن برجسته شده است.

نيست.  واردات شكر در ايران در دوره كوتاه مدت هشت ساله 
دهه هشتاد شاهدي بي بديل بر اين مدعاست.

در اين مقاله پس از مروري سريع بر بازار جهاني شكر 
متغيرهاي حجم واردات، ارزش واردات، كش��ورهاي طرف 
تجارت و تعرفه ش��كر در ايران مورد بررس��ي قرار گرفته و 
ضمن تحليل آن وجود مش��خصه ناپايداري در آن برجسته 
شده است. نكته حايزاهميت آن است كه تحليل حاضر براي 
يك دوره كوتاه مدت 8 ساله انجام شده و نوسانات شديد اين 
بازار بيانگر بي ثباتي بس��يار زياد در الگوي تجارت خارجي 
محصوالت كش��اورزي كشور اس��ت كه بايد هرچه سريع تر 

مرتفع گردد.

بازار جهاني شكر
مهمتري��ن مش��خصه بازار جهاني ش��كر پراكنش زياد 

به رغم تالش هاي 
انجام شده در 

مواد 115 و 33 
برنامه هاي سوم 
و چهارم توسعه 

اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشور هنوز 

تجارت محصوالت 
كشاورزي در ايران 
را نمي توان متغيري 

پيش بيني پذير 
به شمار آورد
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توليدكنندگان و مصرف كنندگان عمده اين محصول است. 
دقت در واردكنندگان عمده شكر نشان مي دهد كه به واسطه 
آنكه تنها روس��يه از سهمي باالي 10 درصد بازار برخوردار 
است و بقيه واردات شكر بين طيف وسيعي از واردكنندگان 
با سهم هاي بسيار جزيي تقس��يم شده امكان تأثيرگذاري 
ب��ر قيمت جهاني از ط��رف واردكنندگان منتفي اس��ت و 

واردكنندگان اين محصول پذيرنده قيمت هستند.
از نظر مناطق عمده واردكننده ش��كر باالترين سهم به 
منطقه آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه اختصاص دارد و اين 
منطقه كه سهم 40 درصدي در مصرف جهاني شكر و سهم 
35 درصدي در توليد جهاني اين محصول برعهده دارد فراتر 
از 30 درصد واردات ش��كر را به خود اختصاص داده اس��ت. 
عمده واردات در اين منطقه توسط كشورهايي نظير اندونزي، 
كره، ژاپن، چين، بن��گالدش و مالزي صورت مي گيرد. بعد 
از منطقه آس��ياي جنوب شرقي، منطقه خاورميانه با سهمي 

نزدي��ك به 20 درص��د از جمله مناطق عم��ده واردكننده 
شكر محس��وب مي شود. كشورهايي نظير عربستان، امارات 
متحده عرب��ي، اي��ران و كوي��ت از جمله كش��ورهاي مهم 

واردكننده شكر در اين منطقه محسوب مي شوند.
كش��ورهاي منطقه اروپاي ش��رقي و آفريقا نيز با سهم 
حدود 15 درصدي در واردات شكر در جايگاه بعدي از اين 
نظر قرار دارند. در بين كش��ورهاي اروپاي شرقي روسيه و 
اكراين جزو واردكنندگان عمده هستند و در بين كشورهاي 
آفريقايي نيز مي توان به كشورهايي نظير الجزاير، مراكش، 

تونس، ليبي و مصر اشاره كرد.
در مقاب��ل در طرف صادركنندگان قدرت بالمنازع 61 
درص��دي برزيل و س��هم قابل اعتن��اي 13 و 11 درصدي 
تايلند و اس��تراليا بازار جهاني ش��كر را به بازار فروشندگان 
بدل كرده اس��ت. كشورهايي نظير هند، چين و آمريكا كه 
از توليدكنندگان مهم شكر هستند، به واسطه مصرف زياد، 
يا امكان صادرات اين محصول را ندارند و يا حجم صادرات 

آنها محدود است.
اما برخي ديگر از توليدكنندگان شكر كه سهم كمتري 
در توليد جهاني شكر دارند باتوجه به پايين بودن تقاضاي 
داخل��ي خود اقدام به صادرات ش��كر مي كنند كه از جمله 
مهمترين اين كشورها مي توان به كشورهايي مثل استراليا، 

تايلند و كوبا اشاره كرد.

واردات شكر در ايران
ايران به عنوان خالص واردكننده شكر در عين توليد شكر 
از دو منبع نيشكري و چغندري براي تأمين نياز داخلي خود، 

واردكننده مهم منطقه اي شكر است. )جدول شماره 1(.

حجم واردات
دقت در آمار واردات ش��كر در دوره مورد بررسي نشان 
مي دهد كه حجم واردات از حدود 939 هزار تن در س��ال 
1380 با نزول س��اليانه 175 درصدي به 149 هزار تن در 
س��ال 83 رسيد و س��پس با رشد ساليانة 400 درصدي به 
2526 ه��زار تن در س��ال 1385 رس��يد و يك بار ديگر با 
ن��زول س��اليانه 114 درصدي به 1102 هزار تن در س��ال 
1387 رس��يد. اين موضوع در )نمودار ش��ماره 1( به خوبي 

قابل مشاهده است.

ارزش واردات
ارزش واردات شكر در ايران متناسب با حجم واردات و 
قيمت جهاني شكر در دوره مورد بررسي از نوساناتي مشابه 

حجم واردات اين محصول برخوردار بوده است.

ارزش )هزار دالر(وزن )هزار تن(سال

1380938/7216177/6

1381825/4158131/4

1382287/659082/2

1383148/632748/7

1384707/1197380/0

13852526/21017454/5

13861236/2428867/2

13871102/1325032/2

سال
سهم شكر خام 

نيشكري
سهم شكر يا قند 

نيشكري يا چغندري

138099/80/2

138174/925/1

138270/229/8

138399/90/1

138489/810/2

138571/428/6

138668/631/4

138788/511/5

جدول 1: ميزان و ارزش واردات شكر در ايران طي دوره 87 - 1380

جدول 2: تفكيك سهم شكرخام و تصفيه شده از كل واردات شكر 
در ايران طي دوره 87 - 1380 )درصد(

* مأخذ: محاسبات انجام شده براساس آمار واردات گمرك

* مأخذ: محاسبات انجام شده براساس آمار واردات گمرك

كشورهايي نظير 
هند، چين و آمريكا 
كه از توليدكنندگان 
مهم شكر هستند، 
به واسطه مصرف 
زياد،

 يا امكان صادرات 
اين محصول را 
ندارند و يا حجم 
صادرات آنها محدود 
است
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نكته جالبي كه نبايد از آن غافل بود نوس��ان بالنس��به 
ش��ديد سهم شكرخام و تصفيه شده طي دوره مورد بررسي 
است. به نحوي كه سهم شكرخام از ارزش كل شكر وارداتي 
در دامنه اي بين 68/6 درصد تا 99/9 درصد در نوسان بوده 

است. )جدول شماره 2(.
كشورهاي طرف تجارت

طي دوره مورد بررس��ي ايران اقدام به واردات ش��كر از 
24 كشور مختلف كرده كه در ميان آنها 9 كشور از اهميت 
بيش��تري برخوردارند. پراكنش س��هم اين كشورها از بازار 
واردات ش��كر در ايران و تغييرات ش��ديد و پي درپي بيانگر 
بي ثباتي ش��ركاي تجارت شكر ايران است. اين نكته را در 
)نمودار شماره 2( بهتر مي توان درك كرد كه چگونه امارات 
متحده با نوسانات شديد جايگزين برزيل به عنوان بزرگترين 

* مأخذ: محاسبات انجام شده براساس آمار واردات گمرك

و مسلط ترين صادركننده شكر در جهان شده است. به اين 
ترتيب بيش از يك سوم شكر مورد نياز ايران به صورت دست 
دوم وارد كش��ور مي شود چرا كه امارات متحده عربي نقش 
صادركننده مجدد اين محص��ول به ايران را بازي مي كند. 
نكته مهم ديگر ارتباط بين كشور صادركننده و نوع محصول 
وارداتي است به نحوي كه برزيل عمدتاً تأمين كننده شكرخام 
كش��ور و در مقابل امارات صادركننده شكر تصفيه شده به 

كشور است.

تعرفه شكر
چرايي وجود چنين نوسانات شديدي در همه متغيرهاي 
مربوط به واردات شكر را بايد در متغير سياستگذاري مرزي 
دولت يعني تعرفه جست وجو كرد. دقت در جدول شماره 4 

نمودار 1: روند تغيير مقدار و ارزش واردات شكر در ايران طي دوره 87-1380 )هزار تن / هزار دالر(

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

3000.0

2500.0

2000.0

1500.0

1000.0

500.0

0.0

مقدار واردات
ارزش واردات

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

متوسط 13801381138213831384138513861387كشور
دوره

57306683592213627برزيل

17363401030386934امارات متحده عربي

14000106005آفريقاي جنوبي

640071613711انگلستان

300000000تايلند

0170000002كوبا

01000145004استراليا

01017016261413سوئيس

200001501فرانسه

9899100100100969595100

جدول 3: سهم مهمترين تأمين كنندگان شكر وارداتي ايران طي دوره 87 - 1380 )درصد(

برزيل عمدتاً 
تأمين كننده شكرخام 

كشور و در مقابل 
امارات صادركننده 

شكر تصفيه شده به 
كشور است

چرايي وجود 
نوسانات شديد 

در همه متغيرهاي 
مربوط به واردات 

شكر را بايد در 
متغير سياستگذاري 

مرزي دولت
 يعني تعرفه 

جست وجو كرد

1000 دالرتن 1000
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نشان مي دهد كه تعرفه اسمي شكرخام و تصفيه شده در ايران 
داراي نوسانات بسيار جدي بوده كه كاماًل منطبق بر تغييرات 
واردات شكر در كشور است. در برنامه سوم در تالشي اوليه 
براي تفكيك نياز حتمي كشور به شكر يارانه اي كه از سوي 
دولت تأمين مي شود و نياز رقابتي شكر تعرفه واردات دولتي 
و خصوصي از هم تفكيك ش��د كه بايد آن را شكل ناقص و 
ابتدايي سهميه تعرفه اي دانست. به رغم حفظ اين شكل در دو 
سال اوليه برنامه چهارم به واسطه عدم توجه به تأثير كاهنده 
افزاي��ش مصنوعي ارزش ريال بر تأثيرگذاري تعرفه در كنار 
كاهش سطح اسمي واردات باعث شد تا ضمن افزايش حجم 
كلي واردات به واسطه كاهش فاصله بين شكرخام و تصفيه 

نمودار 2: روند تغيير سهم سه كشور اصلي صادركننده به ايران طي دوره 87-1380 )درصد(

نوع وارداتسال
تعرفه 

شكرخام
تعرفه شكر 
تصفيه شده

1380050
13814555
138270110

1383
44دولتي

70100خصوصي

تا نيمه 1384
1304دولتي

4150خصوصي

از آبان تا بهمن 1384
304دولتي

450خصوصي

از بهمن  84 تا فروردين 1385
54دولتي

420خصوصي
10از ارديبهشت 1385 به بعد

1386410
13871020

جدول 4: تغييرات تعرفه شكرخام و تصفيه شده
وارداتي ايران طي دوره 87 - 1380 )درصد(

* مأخذ: جداول مقررات صادرات و واردات سال هاي مختلف و مصوبات كميسيون 
ماده يك مقررات صادرات و واردات

ش��ده سهم شكر تصفيه ش��ده در الگوي واردات شكر ايران، 
امارات به مهمترين صادركننده شكر به ايران بدل شود.

جمع بندي و نتيجه گيري
در جمع بندي مطالب ارايه ش��ده مي توان به موارد زير 

اشاره كرد:
1. حجم، ارزش و تركيب ش��كر وارداتي به كشور طي 

دوره مورد بررسي با نوسانات شديد مواجه بوده است.
2. طرف هاي صادركننده شكر به كشور طي دوره مورد 
بررس��ي كاماًل دگرگون ش��ده و از صادركنندگان اصلي به 

صادركنندگان مجدد تغيير پيدا كرده اند.
3. نوس��انات پيش گفته با نوس��ان تعرفه ش��كر كشور 

انطباق دارد.
4. در تعيين تعرفه شكر به تورم و بيش از ارزش گذاري 

مصنوعي ريال در كشور توجهي نشده است.
5. در اس��تفاده از ابزاره��اي متن��وع تعرفه اي همچون 
س��هميه تعرفه اي و تعرفه مخلوط به واس��طه نحوه تعيين 

تعرفه در كشور غفلت شده است.
به منظور رفع پديده ناپايداري مذكور پيشنهاد مي شود 
ضمن واگذاري مس��ؤوليت تدوين سياس��ت مرزي شكر به 
متولي توليد آن در تعرفه ش��كر به صورت تعرفه سهميه اي 
تعيين شده و تعرفه خارج از سهميه آن نيز به شكل مخلوط 
تعريف ش��ود. نكته بس��يار مهمي كه بايد در تعيين تعرفه 
اين محصول و ديگر محصوالت كشاورزي از آن غفلت نكرد 
موضوع ارزش گذاري ريال است. براي اين منظور دو راه حل 
متفاوت وجود دارد كه عبارتند از به هنگام كردن س��اليانه 
تعرفه متناسب با نحوه ارزش گذاري ريال و دوم تعيين تعرفه 

محصوالت به صورت ارزي.

در استفاده از 
ابزارهاي متنوع 
تعرفه اي همچون 
سهميه تعرفه اي 
و تعرفه مخلوط 
به واسطه نحوه 
تعيين تعرفه در 
كشور غفلت شده 
است

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

-10.0

آفريقاي جنوبي
امارات متحده عربي
برزيل

1
2
3

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

درصد

سال

1

2

3
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مقدارواحدشرح

208/33تن در ساعت1. مصرف خالل

115/66درصد2. كشش حجمي

240/95مترمكعب در3. مقدار شربت خام

210گرم در ليتر4. غلظت شيرآهك

23/35مترمكعب درساعت5. حجم شيرآهك

313/47مترمكعب درساعت6. مقدار شربت آهك خورده)1(

16/41گرم در ليتر7. مقدار قليايي آهك خور اصلي

97درصد8. خلوص سنگ آهك

1درصد9. رطوبت سنگ آهك

91/48درصد10.  اكتيويته آهك

0/9گرم درسانتي مترمكعب11.  وزن مخصوص مازوت

40100كيلوژول بركيلوگرم12. ارزش حرارتي مازوت

15درصد13. هواي اضافي مصرفي

0درصد14. هواي نشت شده در كوره

240درجه سانتيگراد15. درجه حرارت گاز خروجي از كوره آهك

40درجه سانتيگراد16. درجه حرارت آهك خروجي از كوره آهك

17. درجه حرارت گاز خروجي پس از 
53درجه سانتيگرادشستشو در الور

633/5ميلي بار مطلق18. فشار مكش كمپرسور گاز

30درجه سانتيگراد19. درجه حرارت آب شستشوي الور

30درجه سانتيگراد20. درجه حرارت آب خنك كننده كمپرسور

1550ميلي بار مطلق21. فشار گاز خروجي از كمپرسور

0/7گرم در ليتر22.  مقدار قليايي كربناتاسيون اول

0/1گرم در ليتر23. مقدار قليايي كربناتاسيون دوم

233/3تن در روز24. سنگ آهك مصرفي مورد نياز )2(

* توضيحات:
1. مق�دار حجم ش�ربت آهك خورده با درنظر گرفتن حجم گل برگش�تي و حجم 

پس آب شستشوي مبدل رزيني مي باشد.
2. مقدار سنگ آهك مصرفي موردنياز 10 تن در روز اضافه محاسبه شده است.

   تهيه كننده: محمدحسين شاه كرمي راد
كارشناس صنايع قند

راهكارهاي كاهش هزينه هاي توليد
رفع گلوگاه ها و افزايش ظرفيت

ي
وژ
ول
كن
ت

صنعت قندوشكر كشور در شرايطي قرار گرفته است كه 
قيمت تمام شده شكر توليدي با قيمت شكر وارداتي به اجبار 
وارد رقابت جدي شده است، مشكالت عديده حادث شده بر 
صنعت قند، بخشي ناش��ي از نداشتن توان رقابتي به دليل 
ظرفيت پايين كارخانه ها و مهمتر از آن عدم استفاده بهينه از 
ظرفيت هاي موجود است. گلوگاه هاي متعدد در قسمت هاي 
مختل��ف كارخانه از علل عمده كاهش ظرفيت مي باش��د، 
عمده ترين عامل ايجاد گلوگاه ها عدم به كارگيري اتوماسيون 

مناسب جهت كنترل پروسه توليد مي باشد.
يكي از راهكارهاي رفع مشكالت موجود برطرف كردن 
گلوگاه ها و بهينه س��ازي پروسه توليد و كاهش هزينه ها به 
پايين ترين ميزان ممكن مي باش��د، كاه��ش بعضي از اين 
هزينه ها تنها با بررس��ي پروسه توليد به آساني امكان پذير 
است و اكثراً نياز به سرمايه گذاري ندارد و يا در صورت نياز 
مقدار آن بسيار اندك مي باشد، بررسي علمي هر مرحله از 
توليد به شناس��ايي گلوگاه ها و همچنين تصميم گيري در 

انتخاب روش مناسب كمك مي كند.
در تأييد مطالب ب��اال مثال هاي فراواني وجود دارد كه 
به عنوان نمونه ميزان مصرف سوخت در كوره آهك در اين 

مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد:
س��وخت مصرفي در كوره هاي آهك اكثر كارخانه هاي 
قند ايران از اس��تانداردهاي موجود نس��بتاً باالتر بوده و در 
بعض��ي از كارخانه ها كه از مازوت اس��تفاده مي كنند حتي 
رق��م 115 ليتر م��ازوت براي هر تن س��نگ آهك مصرفي 
درنظر گرفته مي شود.  براي تحليل اين مطلب كارخانه اي 
با مصرف پنج هزار تن چغندرقند در روز با شرايط مندرج در 
)جدول ش��ماره 1( را در نظر گرفته و اثرات مصرف سوخت 
در آن مورد بررسي قرار مي گيرد. با در نظر گرفتن اطالعات 
من��درج در )جدول ش��ماره 1( و درصد مازوت مصرفي در 
حالت هاي الف )1( و ب )2(، نتايج مورد نياز محاسبه شده 

و در )جدول شماره 2( ارايه شده است.

جدول 1: اطالعات مربوط به مصرف خالل، كوره آهك، قسمت 
تصفيه در كارخانه اي با مصرف 5000 تن چغندر در روز

سوخت مصرفي 
در كوره هاي آهك 

اكثر كارخانه هاي 
قند ايران از 

استانداردهاي 
موجود نسبتاً باالتر 

بوده و در بعضي 
از كارخانه ها كه 

از مازوت استفاده 
مي كنند حتي رقم 
115 ليتر مازوت 

براي هر تن 
سنگ آهك مصرفي 

در نظر گرفته 
مي شود
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1. حالت الف: درصد مازوت نسبت به سنگ آهك مصرفي )حالت جاري( 10/33
2. حالت ب: درصد مازوت نسبت به سنگ آهك مصرفي )حالت بهينه( 6/47

3. مصرف سوخت اضافي موجب افزايش دماي كوره آهك شده و انرژي اضافي از طريق ديواره كوره آهك به صورت تشعشع به هدر رفته كه براي جلوگيري از خسارت وارده به آجرهاي نسوز معموالً با 
افزايش ميزان هواي مصرفي حرارت داخلي كوره را كاهش داده و قسمت بيشتري از انرژي اضافي از طريق گاز خروجي خارج مي شود.

مقدارمقدارواحدشرح
ب )2(الف )1(-----1. حالت

2410015100كيلوگرم در روز2. مازوت مصرف شده
71924507كيلوژول بر كيلوگرم آهك3. انرژي مصرفي )3(

11/4312/79درصد4. ضايعات حرارتي گاز خروجي
47/3621/45درصد5. ضايعات حرارتي در اثر تشعشع )3(

3/192/16مترمكعب در ساعت6. حداقل آب موردنياز الور
3352322719مترمكعب در ساعت7. حجم گاز مرطوب وارده به كمپرسور گاز

81/21/19. ضريب كندانس كمپرسور
9. ظرفيت كمپرسور:

الف( حجم گاز مرطوب در دما و فشار گاز ورودي به كمپرسور
ب( حجم گاز خشك در فشار يك اتمسفر حرارت 20 درجه سانتيگراد

مترمكعب در ساعت
مترمكعب در ساعت

28035
13568

19060
9283

24/630/2درصد10. غلظت حجمي گاز مرطوب خارج شده از كمپرسور
114197788مترمكعب در ساعت11. حجم گاز مرطوب خارج شده از كمپرسور

103377180مترمكعب در ساعت12. حجم گاز مصرف شده كربناتاسيون اول و دوم
1082608مترمكعب در ساعت13. حجم گاز اضافي تخليه شده در هوا

جدول 2: نتايج حاصل از مصرف سوخت در حالت هاي )الف( و )ب(

مقدارواحدشرح

11000كيلوگرم در روز1.  كاهش مازوت مصرفي

2. كاهش ظرفيت كمپرسور
4285مترمكعب درساعت)گاز خشك(

3. كاهش ظرفيت كمپرسور
31/58درصد)گاز خشك(

4. كاهش حجم گاز
3631مترمكعب درساعتمرطوب خروجي از كمپرسور

5. كاهش حجم گاز
31/8درصدمرطوب خروجي از كمپرسور

3/8درصد6. افزايش غلظت گاز كربنيك

جدول 3: نتايج حاصل از مصرف سوخت بهينه 
در مقايسه مقادير به دست آمده

از حالت هاي الف و ب جدول شماره 2

شكل 1: مقادير حاصل از مصرف سوخت بهينه در شرايط موجود و تفاوت هاي آن
با مصرف سوخت 10/33 درصدي در كارخانه اي با مصرف 5000 تن چغندر در روز نتيجه گيري

با اس��تناد به ارق��ام مندرج در 
)جدول ش��ماره 3(، كاهش مصرف 
س��وخت نه تنه��ا موجب كم ش��دن 
هزين��ه م��ازوت مصرفي مي ش��ود، 
بلكه با تقليل حج��م گاز ورودي به 
كمپرس��ور و فن هاي مربوطه هزينه 
برق مصرفي در آنها نيز كاهش يافته 
و همچنين پايي��ن آمدن حجم گاز 
خروجي از كمپرسور موجب باال رفتن 
عملك��رد ساتوراس��يون و در نتيجه 
افزايش ظرفيت آن خواهد شد و تنها 
هزينه هاي احتمالي موردنياز بررسي 
وضعيت كوره آهك و رفع مشكل آن 
خواهد بود.بررسي تمامي قسمت هاي 
خط توليد مي تواند نتايج مشابهي را 
دربرداشته باشد لذا توصيه مي شود 
مدي��ران فن��ي و توليد ب��ا پيگيري 
م��داوم، گلوگاه ها را شناس��ايي و با 
رفع آنها به افزايش ظرفيت و كاهش 

هزينه ها اهتمام ورزند.
در شكل شماره 1 مصرف بهينه 
س��وخت در ش��رايط موج��ود كوره 
آهك و تفاوت هاي با مصرف 10/33 
درصدي نسبت به سنگ آهك آورده 

شده است.

حجم گاز خروجي 
از كمپرسور موجب 
باال رفتن عملكرد 
ساتوراسيون و 
درنتيجه افزايش 
ظرفيت آن خواهد 
شد و تنها هزينه هاي 
احتمالي موردنياز 
بررسي وضعيت 
كوره آهك و رفع 
مشكل آن خواهد 
بود

heavy Oil
cosumption
of lime stone 15.1 ton 
per day

air leakage 
percent on air

to carbonation station
7180  m3/h

reducation of 
saturated gas 
volume m3/h

10804.00

reducation of hevy 
oil consumption

kg/day
11000.00

excess
Losses %

1.36

Losses through product gas %
12.79

gas reduction volume 
3631 m3/h

6367

radiation 
Losses 

%
21.45

gas
washing

water
m3/h
2.16

saturated gas 
volume
m3/h

7788.11

gas
cocentration
% by volume

30.20

saturated gas 
volume m3/h

22719.97

suction
pressure

mbar (abs)
633.50

lime stone
consumption

calculated
value t/h

9.3

reported value
t/h
9.7

heavy oil
consumption

reported
value

t/h
0.63

working
water

temp ©
30.00

excess
gas

volume
m3/h
608.0

quick 
lime
t/h

5.60
activity %

91.48
calcium
oxide

t/h
5.12

lime kiln

gas

m3/h

19770

temp ©

240.00

excess air %
15.00

Fc

FT

FEM

reduction
of 

radiation
Losses %

25.91

6.47%

0.00

30.2

PC

PT
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فرايندي نو براي غني سازي شكر 
A با ويتامين

ي
وژ
ول
كن
ت

حداقل ميزان 
مصرف مشتقات 
ويتامين A براي 

مردان بايد
1000 ميكروگرم و 

براي زنان
800 ميكروگرم

در روز باشد

عملكرد در بدن
مهمترين عملكرد شناخته شده ويتامين A در بينايي 
اس��ت. همچنين ويتامين A نقش بسيار مهمي در كنترل 
عملكرد ژن ها دارد يعني باعث تفكيك سلول هاي مخاطي 
همچون پوست، ريه و بافت هاي روده اي از يكديگر مي شود. 
ويتامين A در حفظ بينايي خوب، سالمت پوست و غشاهاي 
مخاطي مهم و مفيد است. همچنين تحقيقات نشان مي دهد 
كه اين ويتامين براي عملكرد سيستم ايمني بدن ضروري 

است.
ويتامين A همچنين براي رشد، تشكيل استخوان، توليد 

مثل و بهبود زخم ها مؤثر و مفيد است.
كب��د مي تواند نياز يك س��الة بدن به اي��ن ويتامين را 
به ص��ورت ذخيره در خود نگه دارد. اگر فرد بيمار ش��ود يا 

دچار عفونتي شود. اين ذخيره سريعاً قابل استفاده است.

عوارض ناشي از كمبود
به دلي��ل نقش عم��ده ويتامي��ن A در بينايي يكي از 
نش��انه هاي اوليه كمبود اين ويتامين در بدن، ش��ب كوري 
است. هنگامي كه كمبود شديدتر شود با مشكالتي همچون 
عفونت هاي ميكروبي و زخم قرنيه چشم همراه مي شود كه 
البته اين عوارض ناشي از مكانيسم ديگر اين ويتامين يعني 

  تهيه كننده: جمشيد پايدار

نقش ويتامين A )رتينول( براي بدن انسان
نام شيميايي ويتامين A، رتينول است. رتينول به صورت استرهاي رتينيل همچون استات رتينيل و پالميتات  
رتينيل نيز وجود دارد. مكان ذخيره عمده ترين ويتامين A در بدن كبد اس��ت كه بيش��تر به صورت استرهاي 

رتينيل است.

http://www.americanjudiciary.org/sugarfortification/

كنترل عملكرد ژن هاست. در مرحله بعد يعني كمبود بسيار 
شديد، تغييراتي در شكل و عملكرد پوست، ريه و بافت هاي 
روده اي ايجاد مي شود. در اين ميان كودكان نسبت به اين 
كمبود حساس تر هستند زيرا در بدن خود ذخيره كافي از 
اين ويتامين ندارند. آمارها نشان مي دهد كه هر ساله 0/5 
ميليون كودك در سراسر جهان كور مي شوند كه 70درصد 
علت آن كاهش ش��ديد ويتامين A در رژيم غذايي اس��ت. 
متأسفانه بيش از نيمي از اين كودكان كور به علت سوءتغذيه 

و بيماري هاي مرتبط با آن مي ميرند.

مقدار توصيه شده
حداقل ميزان مصرف مشتقات ويتامين A براي مردان 
بايد 1000 ميكروگرم و براي زنان 800 ميكروگرم در روز 

باشد.

منابع غذايي
ويتامين A م��ورد نياز بدن را مي توان با مصرف جگر، 
تخم مرغ و غذاهاي غني شده يا مصرف كاروتنوئيدهايي كه 
نقش پ��رو ويتامين A را ايفا مي كنند همچون بتا-كاروتن 
كه در سبزيجات سبزبرگ و ميوه جات و سبزيجات نارنجي 

و قرمز موجود است به دست آورد.

 منبع:
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رش��د مطلوب بافت هاي بدن انس��ان مستلزم دريافت 
ميزان كافي ويتامين A مي باشد و رسيدن مقدار مورد نياز 
اين ويتامين به بدن باعث جلوگيري از ابتال به بيماري هاي 
عفوني مس��ري و نيز مش��كل بينايي در شب )شب كوري( 

مي شود.
كمبود ويتامين A در بس��ياري از كش��ورهاي درحال 
توس��عه شايع مي باش��د به طوري كه طبق تخمين سازمان 
بهداش��ت جهاني )WHO( كمبود ويتامين A، حداقل در 
75 كش��ور جهان به صورت يك مشكل جدي براي سالمت 
عمومي جامعه مطرح مي باش��د و بي��ش از يك ميلياردنفر 
 از م��ردم جهان در مع��رض خطر كمبود م��واد ريزمغذي

)micro nutrient( از جمله انواع ويتامين ها مي باشند.
مطالع��ات باليني و بررس��ي هاي س��رو-اپيدميولوژي 
نشانگر گس��ترش كمبود ويتامين A در سراسر كشورهاي 
درحال توس��عه مي باشد و در بسياري از كشورهاي جنوب 
و جنوب ش��رق آس��يا )هند، بنگالدش، اندون��زي، ويتنام، 
تايلند و فيليپين( موارد باليني Xerophthalmia )تبديل 
ش��ب كوري به نابينايي دائمي Keratomalacia( به وفور 

مشاهده مي شود.
مطالع��ات انجام ش��ده در قاره افريق��ا، جايي كه كمتر 
مورد توجه واقع شده است، نشان مي دهد كه بخش اعظم 
نابينايان در اثر وخامت وضع ويتامين A ناشي از بيماري هاي 
دوره كودكي از جمله سرخك و سرخچه دچار اين عارضه 

شده اند.
طي اجالس س��ران برگزار شده در سال 1990 حذف 
عوارض ناشي از )كمبود ويتامين A( را به عنوان يك هدف 
تا سال 2000 وضع كرد. گرچه پيشرفت هايي داشته است 
ولي كماكان كمبود ويتامين A در مورد بسياري از كودكان 

كش��ورهاي درحال توس��عه مشاهده مي ش��ود. مؤسسات 
 MI و UNICEF, USAID, CIDA بين الملل��ي همانند

يك ابتكار جهاني انجام داده اند.
زامبيا و پس از آن نيجريه نخستين كشورهاي افريقايي 
بودند كه غني س��ازي شكر با »ويتامين A« را الزامي اعالم 
كردند و اخيراً كشور ماالوي اقدام به تهيه پيش نويسي براي 
قانون غني سازي شكر كرده است. ساير كشورهاي افريقايي 

نيز وضع چنين قوانيني را درنظر دارند.

مزيت هاي استفاده از شكر به عنوان حاملي براي 
رساندن »ويتامين A« مورد نياز به بدن

ش��كر محصولي اس��ت كه توليد آن در بيش از يكصد 
كش��ور جهان وجود دارد و مقدار آن درحال افزايش است. 
همچني��ن تقريباً همه مردم جهان در تغذيه هر روزه خود، 
با تغييرات كم در مقادير مصرف س��رانه، از ش��كر استفاده 
مي كنند، پس با افزودن مقدار مناسب »ويتامين A« در شكر 
مصرفي ميزان ريسك ورود بيش از حد مجاز اين ريزمغذي، 
پايين مي باشد. توليد شكر عمدتاً به صورت متمركز صورت 
مي گيرد، از اين رو امكان غني سازي آن ضمن تحت كنترل 
بودن پارامترهاي مؤثر وجود دارد. براساس مطالعات مختلف، 
شكر در طبقات ضعيف تر جامعه به طور منظم مورد مصرف 

قرار مي گيرد.
همچنين مطالعات نش��ان مي دهند كه بيش��تر ش��كر 

توليدي، توسط كودكان مصرف شده است.
به نظر مي رس��د روش غني سازي شكر از نظر اقتصادي 
مؤثرترين روش مي باش��د. براس��اس گزارش يونيس��ف از 
غني س��ازي ش��كر در گواتماال، هزينه تقويت ش��كر براي 
پيش��گيري از ع��وارض كمبود آن، حدود يك پنجم س��اير 

اقدامات درماني است.
»پالميت��ات ويتامين A« تا 99 درصد هزينه پرميكس 
را ش��امل مي شود درحال حاضر هزينه اجزاي هركيلو گرم 
پرميك��س حدود 10 دالر برآورد مي ش��ود. بنابراين هزينه 
اضافي بر قيمت فروش ش��كر براي سفارش شكر غني شده 
0/1 دالر به ازاي هركيلوگرم مي باشد و همان طور كه گفته 
ش��د هزينه پيش��گيري از ع��وارض كمب��ود ويتامين A با 
استفاده از غني سازي شكر، يك پنجم هزينه ساير روش هاي 
درماني اس��ت. موفقيت برنامه غني سازي شكر در بسياري 
از كش��ورهاي امريكاي جنوبي بيش��تر از ده سال است كه 
ادامه دارد و به عنوان روش عملي و ارجح در اين كش��ورها 
به شمار مي رود. توليدكنندگان »ويتامين A« توافق كرده اند 
ك��ه قيمت آن را ثابت حفظ نمايند تا از نوس��انات افزايش 
هزينه هاي غني س��ازي تحت تأثير افزايش قيمت »ويتامين 

A« جلوگيري نمايند.

مطالعات انجام شده 
در قاره افريقا، 
جايي كه كمتر 
مورد توجه واقع 
شده است، نشان 
مي دهد كه بخش 
اعظم نابينايان در 
اثر وخامت وضع 
ويتامين A ناشي 
از بيماري هاي دوره 
كودكي از جمله 
سرخك و سرخچه 
دچار اين عارضه 
شده اند



آذر و دي 1388

13

افُشره نيشكر
 ،)Sugarcane Juice Beverage( عصاره نيشكر تازه
نوشابه اي مردم پسند و سالم است.  هنگام تشنگي و احساس 
ني��از به مقدار كمي مواد قندي جهت تنظيم خون، افش��ره 
نيش��كر با كمي يخ، همان چي��زي خواهد بود كه حالتان را 
جا مي آورد! افش��ره نيشكر، نوشيدني مغذي حاوي قند هاي 
طبيعي، مواد معدني و اس��يدهاي آلي است. البته بايد توجه 
داشت كه عصاره گيري به روش غيربهداشتي، به خصوص در 
محل هاي واقع در مسير تردد جاده ها، امكان ابتال به بيماري 
را فراهم مي كند. به عالوه عصاره نيشكر قابليت ذخيره سازي  
بيش از دو ساعت را نداشته و كيفيت آن سريعاً افت مي كند. 
س��اقه نيش��كر را مي توان به صورت تازه و به وفور تهيه كرد 
و مي تواند به صورت بهداش��تي آماده سازي  شود و براي تهيه 

افشره نيشكر مورد استفاده قرار گيرد.

فرايند توليد افشره نيشكر
فرايند توليد افش��ره نيش��كر بسيار س��اده بوده و شامل 
مراحل عصاره گيري از قلمه هاي تازه و رسيده نيشكر توسط 
دس��تگاه كراشر و سپس صاف كردن و زالل سازي  آن جهت 
به دس��ت آوردن يك نوشيدني كاماًل شفاف و سپس افزودن 
مواد نگهدارنده و انواع طعم دهنده ها در كمترين سطح ممكن 

و در نهايت بطري گيري است. 
 تجهي��زات م��ورد ني��از ش��امل ي��ك ن��ي خردك��ن

)cane crusher( س��اده، مخزن استوانه اي از جنس فوالد 
 ،)crown corking( ضد زنگ، فيلتر، ماشين نصب درپوش
مخزن پاس��توريزه كردن، ديگ بخار و ماشين شست وشوي 

بطري هستند.

شكر قهوه اي طبيعي
  )Natural Brown Sugar( اين فراورده شكري قهوه اي
مايل به رنگ طاليي اس��ت و با طعم خوش نيش��كري است. 
رنگ اين شكر، قهوه اي تيره و محدوده رنگ آن حدود 8000 
الي 11000 آيكومسا است. براي ايجاد رنگ و طعم با دوام و 
همچنين بافت نرم، شكر قهوه اي با استفاده از يك روش خاص 
كريستاليزاسيون توليد مي گردد. شكر قهوه اي داراي بلورهاي 

ريز مرطوبي است كه استفاده از آن را، آسان كرده است.
چرا شكر قهوه اي براي سالمتي مفيد است؟

زي��را توليد اين نوع ش��كر به روش كام��اًل طبيعي بوده 
و جهت تهيه آن، از هيچ گونه مواد ش��يميايي مانند اس��يد 
فسفريك، اسيد فرميك، دي اكسيد گوگرد، مواد نگهدارنده، 
انواع م��واد منعقد كننده )فلوكوالنت(، س��ورفكتانت، عوامل 
سفيد كننده يا مواد كاهنده ويسكوزيته استفاده نشده است. 
ش��كر قهوه اي طبيعي حاوي 11 كالري انرژي در هر 4 گرم 
است. همچنين سرشار از مواد مغذي است و تمام مواد معدني 
طبيعي و ويتامين هاي موجود در عصاره نيشكر را در خود نگه 

مي دارد. جزييات در جدول ذيل نمايش داده شده است: 

تنوع محصول در صنايع قند

چكيده:
امروزه اكثر كارخانه هاي شكر در اروپا و آمريكاي شمالي، در جهت باال بردن ارزش افزوده محصوالت، بخشي از 
توليدات شكر خود را به انواع شكرهاي مخصوص و قند مايع اختصاص داده اند. دليل توليد چنين محصوالتي 
وجود تقاضاي بازار جهت اينگونه شكر ها، وجود رقابت فوق العاده در تجارت جهاني شكر و همچنين وجود فشار 
زياد براي كاهش قيمت آن اس��ت. به دليل تنوع زياد در محصوالت ش��كر توليدي، در اين مقاله به بخش��ي از 

آن ها اشاره شده است:

ت
نع
ص

  تهيه كننده: جمشيد پايدار - شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
paydar.j@gmail.com

http://www.sugarindia.com

براي ايجاد رنگ 
و طعم با دوام و 

همچنين بافت نرم، 
شكر قهوه اي 
با استفاده از 

يك روش خاص 
كريستاليزاسيون 

توليد مي گردد. 
شكر قهوه اي داراي 

بلورهاي ريز مرطوبي 
است كه استفاده از 

آن را، آسان كرده 
است

 منبع:
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محصول نيز فاقد هرگونه مواد مضر ش��يميايي مانند اس��يد 
فسفريك، اسيد فرميك، دي اكسيد گوگرد، مواد نگهدارنده، 
ان��واع فلوكوالنت ي��ا منعقدكننده ها، س��ورفكتانت، عوامل 

سفيد كننده يا مواد كاهنده ويسكوزيته است.

ذخيره سازي  و نگهداري
ذخيره س��ازي  شربت اينورت بسيار آس��ان است. آن را 
مي توان براي حدود دو س��ال و همچنين پس از باز شدن و 
شروع استفاده از آن تا يك سال تحت شرايط محيط نگهداري 
كرد. البته بهتر اس��ت پس از باز ش��دن در بطري آن، براي 
به تأخير انداختن رشد كپك ها، در يخچال نگهداري شود و 

درصورت رشد كپك روي آن بايد دور ريخته شود.

ُگلدن سيروپ
ُگلدن سيروپ يا شربت طاليي، همان طور كه از نام اين 
محصول برمي آيد شربت اينورت به رنگ طاليي است كه از 
نظر فيزيكي و شيميايي شبيه عسل است. همچنين از طعم 
بي نظير عس��ل برخوردار است. اين شربت اشتهاآور از طريق 
يك مس��ير بيوتكنولوژيكي و بدون اس��تفاده از هرگونه مواد 
شيميايي در مراحل فرايند آن آماده مي شود. اين محصول نيز 
فاقد هرگونه مواد مضر شيميايي مانند اسيدفسفريك، اسيد 
فرميك، دي اكسيد گوگرد، مواد نگهدارنده، انواع فلوكوالنت 
يا منعقدكننده ها، س��ورفكتانت، عوامل سفيد كننده يا مواد 

كاهنده ويسكوزيته است.
برخي از ويژگي هاي اين محصول به شرح ذيل هستند:

برخورداري از درجه باالتر شيرين كنندگي
خاصيت ش��يرين كنندگي ُگلدن س��يروپ از ش��كر هاي 
معمولي بيش��تر اس��ت. به طور مثال براي حالت��ي كه نياز به 
يك كيلو شكر معمولي داريم، تنها با استفاده از750 گرم گلدن 
سيروپ به آن ميزان شيريني خواهيم رسيد. شيريني بيشتر 
اين فراورده ناشي از بخش فروكتوز موجود در آن است كه نه 
تنها باعث شيرين تر شدن طعم آن مي شود بلكه از نظر سالمتي 

اين محصول را سالم تر)health friendly(  مي كند.
داراي خاصي�ت هيگروس�كوپيك )ج�ذب و دفع 

رطوبت( طبيعي است:
ُگلدن سيروپ شديداً آب دوست است و به همين دليل 
ني��ز براي تهيه انواع غذاها و ش��يريني ها كيك، كلوچه، نان 

زنجفيلي كاماًل مناسب است.
داراي خواص ضد تبلور است:

ُگلدن سيروپ مش��خصاً داراي خواص ضد تبلور است 
بنابراين در موقع نوشيدن كاماًل نرم و روان است.

مواد مغذي
مقدار موجود در )100 گرم(

شكر قهوه اي طبيعي

740 ميلي گرم )حداكثر(كل نمك هاي معدني

3/9 ميلي گرم )حداكثر(فسفر

85 ميلي گرم )حداكثر(كلسيم

23 ميلي گرم )حداكثر(منيزيم

100 ميلي گرم )حداكثر(پتاسيم

1/3 ميلي گرم )حداكثر(آهن

شربت اينورت 
ش��ربت اينورت )Invert Syrup(  شربتي غليظ شبيه 
عسل به رنگ زرد طاليي و متشكل از ساكارز و قندهاي احيا 
شده است. از نظر فني شربت اينورت، شربت قندي است كه 
بخش��ي يا كل س��اكارز آن هيدروليز گرديده و توليد گلوكز 
و فروكتوز كرده اس��ت به طوري ك��ه اين دو بخش به صورت 

متعادل با يكديگر هستند.
قند اينورت از سطح شيريني افزون تري برخوردار است 
و مزيت هاي نوش��يدني با طعم ميوه را داش��ته و با داش��تن 
حدود 25 درصد ش��يرين كننده كربوهيدراته كمتر مي تواند 
جايگزين ش��كر مصرفي روزانه شود. تحت تأثير حرارت، قند 
اينورت دس��تخوش فعل و انفعاالتي شده كه واكنش ميالرد 
ناميده مي شوند و در نتيجه قهوه اي رنگ شده و طعم آن بهتر 
خواهد ش��د. اين موضوع در صنايع غذايي و تهيه شيريني و 
كارامل ها مورد دلخواه است.باتوجه به حالت نرم و يكنواخت 
اين ش��ربت، انتقال آن آس��ان و نس��بت به كريس��تال هاي 
ش��كر سفيد سريع تر حل مي ش��ود و اين موضوع آن را براي 

كاربرد هاي خاص مطلوب تر مي كند.
 ش�ربت اينورت شيرين كننده اي مقوي است: از نظر 
خوشبويي دهان را آب مي اندازد و از نظر خوش طعمي لبان 
را به هم مي چسباند، و براي خوردن مفيد و سالم است!  اين 

مبناي محاسبه: 1 گرم قند )كربوهيدرات(  = 4 كيلو كالري

به ازاي 100 گرمبه ازاي 7 گرمپارامترها

كل انرژي
21/2286/0برحسب كيلو كالري

89/01201/00برحسب كيلو ژول

0/1ناچيزگرمپروتئين

5/3276/0گرمكربوهيدرات

------گرمچربي

------ميلي گرمسديم

5/3276/0گرمكل مواد قندي

------گرمفيبر غذايي
------ويتامين

------ميلي گرممواد معدني

------گرمچربي ترانس

ُگلدن سيروپ 
يا شربت طاليي، 
همان طور كه 
از نام اين محصول 
برمي آيد
 شربت اينورت

 به رنگ طاليي است 
كه از نظر

 فيزيكي و شيميايي 
شبيه عسل است
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معرفی سيستم جامع مديريت اطالعات 
توليد كارخانه های شكر

  نويسنده: رامين وهابی
حوزه معاونت بهره برداری صنعت، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی

تاريخچه
   در كارخانه هاي شكر شركت هاي تابعه شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبی از ابتدای راه اندازی اولين كارخانه در س��ال 1378 
گزارشات آماری به صورت دستی تهيه می شد كه عالوه بر طوالنی 
شدن زمان تهيه گزارش اغلب با اشتباهاتی نيز همراه بود؛ اين روند تا 
سال 1381 ادامه داشت. در اين سال با توجه به راه اندازی سه واحد 
توليدی و باتوجه به جايگاهی كه آمار توليدی در تصميم گيری هاي 
كالن ش��ركت توسعه نيش��كر پيدا كرده بود، به منظور اطمينان از 
صحت و دقت داده هاي آماری و همچنين به منظور تسريع در تهيه 
گزارش هاي مقايسه ای روزانه كارخانه هاي شكر، اقداماتی جهت تهيه 
نرم افزار آماری صورت پذيرفت كه پس از يك س��ال مطالعه، اولين 
نرم افزار در فرمت Microsoft Office Excel در سال 1382 در 
كارخانه هاي ش��كر نصب و راه اندازی و گزارش گيری بر مبنای آن 
آغاز ش��د. در س��ال 1384 به منظور بهره برداری بيشتر از اطالعات 
آماری در كميته تخصصی كنترل كيفيت تصويب شد كه  نرم افزار 
از فرمت Microsoft Office Excel  به بانك هاي اطالعاتی تغيير 
يابد. در اين س��ال پس از مهندس��ی مجدد محاس��بات  و بررسی 
مجدد گزارش هاي آماری در طی 13 جلسه كميته كنترل كيفيت، 
»سيس��تم جامع مديريت اطالعات توليد كارخانه هاي ش��كر« در 
 فرمت            Microsoft Office Access تهيه و در بهره برداری

86-85 در تمامي كارخانه هاي ش��كر نصب و راه اندازی شد. پس 
از يك سال كار با نرم افزار و اطمينان مديريت از نحوه عملكرد آن، 
وجود درخواس��ت هاي متعدد  مبنی ب��ر تهيه گزارش هاي مختلف 
مديريتی موجب توس��عه مجدد نرم افزار ش��د. ُكند بودن س��رعت 
گزارش گي��ري در Microsoft Office Access منج��ر به تغيير 
 Microsoft به Microsoft Office Access بان��ك اطالعاتی از
Sol Server2000 Windows CE Edition ش��د كه در نهايت 

در بهره برداری 87-86 اين نرم افزار در تمامي كارخانه های ش��كر 
ش��ركت های تابعه نصب و راه اندازی ش��ده و صحت عملكرد آن و 
همچنين س��رعت مناس��ب گزارش گيری به تأييد كاربران نرم افزار 
رس��يد. از س��ال 86 تاكنون بن��ا به نيازهای پي��ش آمده و پس از 
بررسی آنها در بيش از 10 جلسه كميته تخصصی كنترل كيفيت، 
ويرايش ه��اي جديدی از نرم افزار تهيه و نصب ش��ده اس��ت و اين 
نرم افزار همچنان درحال سپری كردن دوران بلوغ خود می باشد.     

توانمندی هاي نرم افزار
 ،DCS ،1. اين نرم افزار دارای نس��خه هاي آمار، آزمايش��گاه
مديريتی و س��تاد می باش��د كه چهار نس��خه اول در هر يك از 
كارخانه هاي ش��كر و نسخه پنجم صرفاً در دفتر مركزی شركت 
توس��عه نيش��كر و صنايع جانبی قابل نصب   است. از اين ميان 
نسخه هاي آمار و ستاد تجميع كننده اطالعات بوده و گزارش هاي 

آماری از طريق اين دو نسخه استخراج می شود.
2. نح��وه ارتباط نس��خه آمار كارخانه ها با نس��خه س��تاد 
به صورت ارتباط چند به يك بوده و كل بانك اطالعاتی نس��خه 
آمار به صورت روزانه و از طريق Dial up در بانك اطالعاتی نسخه 

ستاد ذخيره می شود.

ت
يري
مد

در سال 1384 
به منظور بهره برداری 

بيشتر از
 اطالعات آماری

در كميته تخصصی 
كنترل كيفيت 

تصويب شد
كه  نرم افزار

از فرمت
Microsoft

 Office Excel
به بانك هاي

اطالعاتی
 تغيير يابد

چكيده
سيستم جامع مديريت اطالعات توليد كارخانه های شكر سيستمی است كه با تالش كادر فنی شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبی پس از مهندسی مجدد محاسبات آماری فرايند توليد شكر طراحی و برنامه نويسی شده 
و در كارخانه های ش��كر ش��ركت های تابعه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی نصب، راه اندازی و بررسی 

فرايند توليد شكر خام و تصفيه بر مبنای آن انجام شده است. 

ستاد

آمار

آزمايشگاه

DCS

}مديريتي
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3. نحوه ارتباط بين نسخه آمار با نسخه آزمايشگاه از طريق 
ش��بكه امكان پذير است. پس از 24 ساعت كاركرد روزانه، بانك 
اطالعاتی نسخه آزمايشگاه كه توسط سرپرست شيفت آزمايشگاه 
يا هر فرد مسؤول ديگر تكميل شده است )الگ شيت الكترونيكی( 
از طريق ش��بكه توس��ط آمارگر دريافت شده و پس از بررسی و 
تصحي��ح احتمالی، اطالعات ويرايش ش��ده به طور اتوماتيك در 

بانك اطالعاتی آزمايشگاه قرار می گيرد.

ستاد

امام خميني)ره(
اميركبير

دعبل خزاعي

ميرزاكوچك خان

سلمان فارسي
حكيم فارابي

Modem

Modem

Modem

تلفنی ما بين آزمايشگاه و سالن توليد می باشد.
5. در صورت فراهم بودن بس��تر ش��بكه امكان ارتباط بين 
نس��خه مديريتی با نس��خه آم��ار مهيا می ش��ود و مديريت هاي 
مختلف می توانند صرفاً از گزارش هاي توليد شده در نسخه آمار 

استفاده كنند. 

ارتب��اط  نح��وه   .4
نس��خه آزمايش��گاه ب��ا 
نسخه DCS در صورت 
برقراری شبكه به گونه ای 
اطالع��ات  ك��ه  اس��ت 
موج��ود در الگ ش��يت 
نسخه DCS هر10 ثانيه 
يك بار بر اساس آخرين 
الگ ش��يت  تغيي��رات 
نسخه آزمايشگاه به روز 
می شود. هدف از اين كار 
حذف تبادالت كاغذی يا 

6. سطوح دسترسی كاربران نرم افزار 
به گونه ای است كه با اعطای نام كاربری 
و رمز عبور ب��ه كاربران مختلف می توان 
مجوز دسترسی آنها به اليه هاي مختلف 

نرم افزار را تعريف كرد.

7. نرم افزار مجهز به سيس��تم ردياب��ی وقايع بوده به طوری 
كه هر تغييری كه در هر زمانی و توسط هر كاربری در نرم افزار 

اعمال شود قابل رديابی می باشد.
8. نرم اف��زار دارای Report builder بوده و گزارش گيری از 
هر آيتمی و در هر بازه زمانی امكان پذير بوده و امكان ارسال  اين 

آيتم ها به محيط Microsoft Office Excel نيز وجود دارد.

10. در نسخه ستاد، بررسی عملكرد دوره ای تمامي كارخانه هاي 
شكر در قالب گزارش هاي پيش فرض امكانپذير  است. 

11. در نسخه ستاد، بررسی عملكرد 4ساله هر كارخانه شكر 
با خود و همچنين ساير كارخانه هاي شكر امكان پذير است.   

12. در نسخه آمار، تمامي گزارش هاي روزانه و دوره ای عالوه 
 Microsoft Office در قالب Microsoft Office Access بر

Excel نيز گزارش گيری می شوند.
13. در اي��ن نرم اف��زار در كارخانه هاي ش��كر دارای تصفيه 
ش��كر، اقالم كيفی و كمی واحد ش��كر خام از واحد تصفيه شكر 
تفكيك شده است و بررسی عملكرد هر دو واحد به صورت مجزا 

امكان پذير می باشد.  
14. نرم افزار دارای حدود استاندارد برای اقالم كيفی بوده و 
در صورت خارج شدن از محدوده استاندارد، بسته به نوع فرم يا 
گزارش، با تغيير رنگ يا كشيده شدن بيضی حول عدد مربوطه 

هشدار الزم با كاربر داده می شود. 

9. نرم اف��زار دارای 
مديري��ت س��ال بوده و 
با تغيير س��ال می توان 
ب��ه بانك هاي اطالعاتی 
سال هاي قبل وارد شده 
و گزارش هاي موردنياز  

را تهيه كرد.

طرح توسعه نرم افزار
1. لينك كردن كليه سيستم هاي توزين با نرم افزار.

2. لينك كردن دستگاه های آزمايشگاهی به نرم افزار به طوری 
ك��ه خروجی هر دس��تگاه به ص��ورت اتوماتي��ك و بدون دخالت 

آزمايشگر به عنوان ورودی نرم افزار تلقی شود.
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نگاهي به مقاالت ارايه شده در سي وپنجمين كنگره 
متخصصين چغندرقند آمريكا

 28-25 فوريه 2009

ي
ورز

شا
ك

كنگره متخصصين 
چغندرقند آمريكا 
هر دو سال يكبار 

با شركت تمامي 
دست اندركاران 

توليد شكر شامل 
كشاورزان، محققين، 

دانشگاهيان، 
مهندسين 

كارخانه هاي قند، 
شركت هاي بذري 

و ساير شركت هاي 
وابسته تشكيل 
و در آن مقاالت 

متعددي در دو بخش 
كشاورزي و صنعتي 

ارايه مي شود

مقاالت آگرونومي
1. تأثير س��م گاليفوس��ايت بر كنت��رل علف هاي هرز 
سلمك، تاج خروس و گاو پنبه و افزايش توليد چغندرقند.

2. ش��ناخت اس��تفاده از سم گاليفوس��ايت در مزارع 
چغندرقند مقاوم به گاليفوسايت و چگونگي تغيير عمليات 

زراعي كشاورزان.
3. خاك ورزي نواري در چغندرقند.

4. مطالعات شروع مصرف فسفر در جنوب دره ردريور 
.)Red River Valley(

5. بهب��ود خاك رويي مزرعه چغندرقند و باروري آن با 
روش خاك ورزي سبك، گياهان پوششي و مواد ارگانيك.

6. مخلوط علف كش ها، قارچ كش ها و حش��ره كش ها با 
سم علف كش گاليفوس��ايت در مزارع چغندرقند مقاوم به 

گاليفوسايت.
7. مقايس��ه پخش ن��واري و سراس��ري ازت در مزارع 

چغندرقند.
8. تأثي��ر هدالي��ن )قارچ كش پيرا كلس��تروبين( براي 

افزايش محصول چغندرقند ميشيگان.
9. تهيه و پيش��نهاد روش��ي ب��راي انجام آزمايش هاي 

ذخيره سازي سيلو.
10. ارزيابي بهترين روش مديريتي براي مبارزه با بيماري 
لكه برگي چغندرقند در چغندرهاي باقي مانده از سال قبل.

كنگره متخصصين چغندرقند آمريكا هر دو س��ال يكبار با ش��ركت تمامي دس��ت اندركاران توليد شكر شامل 
كشاورزان، محققين، دانشگاهيان، مهندسين كارخانه هاي قند، شركت هاي بذري و ساير شركت هاي وابسته 

تشكيل و در آن مقاالت متعددي در دو بخش كشاورزي و صنعتي ارايه مي شود.
سي وپنجمين جلسه اين كنگره از تاريخ 25 تا 28 فوريه 2009 در شهر ارالندو ايالت فلوريدا تشكيل شد و 
مقاالت متعددي نيز در رش��ته هاي كش��اورزي و صنعتي ارايه شد. مقاالت ارايه شده در اين كنگره جملگي از 
آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي محققين مي باشد، شناخت مسايل مبتال به چغندرقند و راهكارهاي ارايه شده، 
مي تواند براي همكاران مفيد باش��د. لذا از آنجا كه باتوجه به تعداد مقاالت و حجم آنها امكان ترجمه و چاپ 
جملگي ميس��ر نمي باش��د و حتي ترجمه خالصه آنها هم صفحاتي از مجله را اش��غال مي كند. لذا تصميم گرفته 
شد در اين شماره تنها عنوان مقاالت آگرونومي به حضور خوانندگان محترم تقديم  شود، به طوري كه مالحظه 
خواهيد كرد بيش��تر مقاالت ارايه ش��ده در اين رشته در مورد علف هاي هرز، نحوه مبارزه با آنها، استفاده از 
ارقام مقاوم به سموم علف كش به خصوص گاليفوسايت )رانداپ( و مشكالت احتمالي اين ارقام كه از طريق 
مهندسي ژنتيك تهيه شده است، مي باشد. بديهي است عالقه مندان به هريك از مقاالت مي توانند با مكاتبه 

به كميته انتشارات انجمن صنفي خالصه مقاله مورد نظر را دريافت كنند.

  ترجمه: ايرج عليمرادي
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11. پ��روژه ابت��كاري جابه جاي��ي س��يلو در انتاريوي 
كانادا.

12. امتيازات و مخاطرات توليد تجاري چغندرقند مقاوم 
به رانداپ در آمريكا.

13. تأثير قارچ كش ها بر روي محصول، كيفيت و ميزان 
تنفس چغندر در سيلو در نبود بيماري.

14. وجود ذرت هاي مزاحم مقاوم به گاليفوس��ايت در 
مزارع چغندرقند مقاوم به گاليفوسايت سال بعد.

15. اثرات زيست محيطي چغندرقند در آلمان.
16. زمان حذف س��يب زميني هاي ناخواسته در مزارع 

چغندرقند بدون مصرف و يا با مصرف گاليفوسايت.
17. ارزياب��ي ناحيه خاك ورزي ش��ده ب��ر روي توليد 

چغندرقند در آلبرتا.
18. مطالع��ه اي بر روي مبارزه با س��فيدك حقيقي با 

استفاده از 9 قارچ كش تجارتي و سه آزمايش.
م��زارع  در  مزاح��م  س��يب زميني هاي  تراك��م   .19

چغندرقند.
20. كنترل علف هاي هرز در مزارع چغندرقند.

21. مشكالت علف هاي هرز مزارع چغندرقند مقاوم به 
گاليفوسايت در مينسوتا و شمال غرب داكوتا.

22. زمان مصرف گاليفوسايت براي توليد مناسب ترين 
محصول و بهترين تأثير علف كش��ي در سيستم توليد گونه 

چغندرقند رانداپ ردي.
23. راهكارهايي براي كنترل علف هاي هرز متحمل به 
گاليفوسايت در مزارع چغندرقند متحمل به گاليفوسايت.

24. ايج��اد راهكارهايي براي كاهش مقدار آب آبياري 
چغندرقند.

25. تأثير فاصله خطوط و تراكم بوته بر روي علف هاي هرز 
و محصول ريشه در مزارع چغندرقند مقاوم به گاليفوسايت.

26. س��ربرگ چغندر از ريش��ه در مقابل گرماي روز و 
يخ زدن شب محافظت مي كند.

27. ايجاد يك سيستم حمايتي توليد چغندرقند كارا با 
استفاده از اطالعات منطقه اي كشاورزي و پيش بيني محصول 

ريشه با استفاده از داده هاي هواشناسي و ماهواره اي.
28. پ��روژه جدي��د جابه جايي س��يلوي چغندرقند در 

انتاريو.
29. مقايس��ه مص��رف قارچ كش و برگ زن��ي به عنوان 
راهكار مديريتي ب��راي مبارزه اقتصادي با بيماري لكه گرد 

برگ چغندرقند.
30. تولي��د چغندرقن��د بع��د از كش��ت ذرت، ذرت 
دس��ت كاري ش��ده ژنتيكي، ذرت ش��يرين، گندم بهاره و 

سورگوم در جنوب مينسوتا.
31. خس��ارت به چغندرقند ناشي از برداشت، تأثير آن 

بر پوسيدگي و ضايعات در سيلو.
32. استفاده از خاك ورزي نواري در تناوب چغندرقند 

در دره ردريور داكوتاي شمالي و مينسوتا.
33. معدني ش��دن ازت در طول دوره رشد در مينسوتا 

و تأثير زراعت هاي قبلي بر آن.
34. تولي��د چغندرقن��د بعد از گندم، ذرت و س��ويا در 

دره ردريور.
35. خ��اك ورزي نواري و روش آبياري باراني با كيفيت 

باال در سيستم كشت چغندرقند و جو.
36. چه نوع علف كشي و چه موقع مي توان براي مبارزه 

با علف هاي آخر فصل مصرف كرد.

مطالعه بر روي 
مبارزه با

 سفيدك حقيقي با 
استفاده از

9 قارچ كش تجارتي و 
3 آزمايش از مقاالت 
ارايه شده در
 كنگره بود
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Dobrovice

Hrušovany ProseniceVrbatkyLitovel

Opava
 České
Meziriči

تصوير شماره 1: موقعيت مكاني كارخانه هاي قند جمهوري چك
Eastern Sugar بدون كارخانه هاي متوقف شده *

** با احتساب چغندر ارگانيك )بيو(

گزارش بهره برداري سال 2008
جمهوري چك

  نويسنده: ياروسالو گلبرو ِوراكوژنارودا
 ترجمه : محمود ابطحي
Sugar Industry 2009/5

Czech

بهره ب��رداري س��ال 2009 - 2008 چك به علت آب و 
هواي مناسب در طول رشد و در نتيجه كيفيت بسيار خوب 
چغندر و ش��رايط بس��يار خوب در هنگام مصرف چغندر، از 
بهره برداري هاي ديگر متمايز ب��ود. عيار ميانگين با 17/98 
درصد از س��ال گذشته باالتر بود. ميانگين زمان بهره برداري 
102/5 روز بود. 414.700 تن شكر سفيد توليد شد. ظرفيت 

مصرف روزانه چغندر 7 كارخانه 37213 تن در روز بود.
حداكث��ر ظرفيت مربوط ب��ه كارخانه Dobrovice بود 
)14332 ت��ن در روز(. نتايج آزمايش��گاه بهتر از س��ال هاي 

گذشته بودند.
در كارخانه اتانول سازي Dobrovice سوخت E85 توليد 
شد. سرمايه گذاري براي بهره برداري سال 2009-2008 روي 
مسايل زيست محيطي و بهبود نكات فني توليد شكر و اتانول 

متمركز شده بود.
1. مقدمه:

در م��ورد بهره ب��رداري س��ال 2009-2008 جمهوري 

 چ��ك در اول فوري��ه 2009 در كنفرانس ش��كر - اتانول در
Počátky[1] گزارش ارايه شد.

اي��ن گزارش در ي��ك گردهمايي بين الملل��ي در ناحيه 
Dačic در Mähren و در ش��رايطي ارايه شد كه جمهوري 
چك براي مدت ش��ش ماه رياس��ت دوره اي اتحاديه اروپا را 
عهده دار ش��ده بود. به همين دليل نماد اين گردهمايي يك 

حبه قند بود با شعار: ما اروپا را شيرين خواهيم كرد.
قند حبه اختراع رئيس كارخانه Dačic در سال 1840 است 

.)Jacob CRad كه در سال 1843 به ثبت رسيد. )آقاي

2. شرايط كشت چغندر:
بهره برداري گذشته، هم به واسطه  كيفيت عالي چغندر و هم 
سرمايه گذاري در پروژه هاي زيست محيطي داراي شاخص هايي 
ب��ود. كيفيت چغندر هم به واس��طه ش��رايط بس��يار مطلوب 

آب وهوايي در فصل كشت و در دوره رشد مشخص شد.
در دوره رش��د چغندر ش��رايط آب وهوايي ب��ا ميانگين 
س��ال هاي بس��ياري درگذش��ته مطابقت مي كرد. در مورد 

جدول شماره 1: ظرفيت مصرف چغندر كارخانه هاي قند جمهوري چك

كارخانه قندشركت
مصرف چغندر)تن در روز(

 )درصد( ±
2008-092008-07

Cukrovary a Lihovary TTD,a.s.Dobrovice1433211205+ 27/9
Cukrovary a Lihovary TTD,a.s.České Meziřičĺ68704966+ 38/3
Moravskoslezské Cukrovary, a.s.Hušovany4886**4958-1,4
Moravskoslezské Cukrovary, a.s.Opava40733938+3,4
Cukrovar Vrbátky, a.s.Vrbátky21501964+9,5
Litovelská Cukrovářná, a.s.Litovel24752044+21,1
Hanácká potravinářská 
společnost, s.r.o.Prosenice24272279+6,5

18,7+3721331354جمع كل كارخانه هاي چك
18,7+53084479متوسط

* Ohne stillgelegte Zuckerfabriken der Eastern Sugar. ** Einschlieβlich Biorüben.

ي
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اتانول سازي 
 Dobrovice

 E85 سوخت
توليد شد. 

سرمايه گذاري
براي بهره برداري 

سال
 2008-2009

روي مسايل 
زيست محيطي و 
بهبود نكات فني 

توليد شكر و اتانول 
متمركز شده بود

 منبع:
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نمودار 3:  بارندگي )ميلي متر( سال 2008

حرارت و مق��دار بارندگي انحرافات 
قابل ذكري وجود نداشتند.

براي يك آناليز دقيق، مشخصات 
هواي اطراف كارخانه هاي قند )تصوير 
شماره 1(. همچنين ميانگين ماهيانه 
دو حالت آب وهوايي يعني )حرارت و 
ميزان بارندگي( درنظر گرفته شدند. 
نسبت هاي حرارت در تصوير شماره 

2 نشان داده شده است.
كمترين حرارت در شروع كشت 
در اطراف كارخانه Litovel مشخص 
شد. ميزان بارندگي تقريباً در تمام 
س��ال در حوزه كارخانه بيش��تر از 
مجم��وع ميانگي��ن جمهوري چك 
قرار داش��ت )تصوير ش��ماره 3(، با 
درنظ��ر گرفت��ن تأثير ارق��ام اندازه 
گرفته شده )تصوير شماره هاي 2 و 
3( به خصوص ارتفاع از س��طح دريا 
- وزش باد و عوامل ديگر، ش��رايط 
آب وهوايي س��ال 2008 با ميانگين 
سال هاي زيادي طبق روش جهاني 

هواشناسي WMO مقايسه شد.
در اينجا ميانگين سه دهه )تناوب 
فاصله زماني س��ال 1971 تا س��ال 
2000( درنظر گرفته ش��ده اس��ت. 
)تصوير ش��ماره 4( نش��ان مي دهد 
كه آب هوا به دوحالت س��ردوگرم و 

بارندگي به دو حالت خشك و مرطوب براي 7 كارخانه 
به عنوان مبناي اصلي مشخص شده اند. نرمال و هركدام 
سه مرحله باال و پايين تر از نرمال بدين ترتيب ماتريكس 

متشكل از 49 خانه به دست آمد.
در اي��ن ماتريك��س همزم��ان، ح��رارت و اع��داد 
 Thermoplaviogram بارندگي تشريح شده اند. اين
ترموپلوويوگ��رام هر منطقه دلخ��واه را بدون مالحظه 
شرايط جغرافيايي مقايسه مي كند - اكثر مناطق بررسي 
شده به بخش »گرم« تعلق دارند. نهايتاً منطقه كارخانه 

 Moravskoslezské Cukrovary و   Cukrovary TTD
با هركدام 2 كارخانه قند، از طرف ديگر در بخش خصوصي 
و   Cukrovar Vrbátky كارخان��ه   3 چ��ك  جمه��وري 
 Hanácká potravinářská و   Litovelská Cukrovářná
společnost وج��ود دارد. مانن��د بهره برداري گذش��ته، در 
بهره ب��رداري 2009-2008 در 7 كارخان��ه )2 كارخانه در 

.)Mähren و 5 كارخانه در  Böhmen

Opava ب��ه بخش نرمال يا عادي تعلق گرفت. كارخانه قند 
České Meziřičĺ و Prosenice )خيل��ي خش��ك( به دليل 

ميانگين بارندگي بسيار كم دسته بندي شده اند.

3. ساختار شركت هاي شكر جمهوري چك:
پنج شركت ش��كر جمهوري چك يا هفت كارخانه قند 
)جدول شماره 1( با سرمايه گذاري خارجي تشكيل شده اند. 

براي توليد
 اتانول ارگانيك 
461.700 تن 
چغندر مصرف شد. 
سطح كشت چغندر 
براي توليد شكر 
43.900 هكتار
 و براي

اتانول ارگانيك 
7.300 هكتار
بود
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تصوير شماره 7:
Dobrovice مونتاژ دستگاه سختي گير

Dobrovice در  E85 تصوير شماره 5: سوخت

Dobrovice تصوير شماره 8: حمل تفاله خشك كنتصوير شماره 6: بوگيرهاي كارخانه اتانول

2/56 ميليون تن چغندر مصرف شد و 414673 تن شكر 
سفيد توليد شد. راندمان چغندر در حد 50/6 تا 66/9 تن در 
هكتار بود، ضمناً 1800 تن ش��كر ارگانيك )شكر بيو( توليد 
شد كه به سهميه اتريش تعلق داشت و به حساب جمهوري 

چك لحاظ نشده است.
براي توليد اتانول ارگانيك 461.700 تن چغندر مصرف 
ش��د. سطح كش��ت چغندر براي توليد شكر 43.900 هكتار 
و براي اتان��ول ارگانيك 7.300 هكتار بود. اتحاديه اروپا در 
سال 2006 براي جمهوري چك سهميه 458.800 تن شكر 

سفيد تعيين كرده بود.
پس از انحالل Eastern Sugar 2007 ، 102.500 تن 
سهميه به بروكسل پس داده شد. متعاقباً 20.000 تن سهميه 
مجدداً به جمهوري چك داده ش��د، نتيجه اينكه در س��ال 
2008 جمهوري چك داراي 372.459 تن سهميه شكرسفيد 

بود. اين سهميه 18/1 درصد كمتر از سال 2006 بود.
4. سرمايه گذاري و نوسازي:

در بهره برداري 2009-2008 در همه كارخانه هاي قند 
يك س��ري سرمايه گذاري برنامه ريزي شده بود كه فقط چند 
 Cukrovary ]8 مورد مهم آن ها انجام گرفت. جزييات در ]7و
alihovary TTD  در Dobrovice يك  توليدكننده اتانول 
)بر مبناي ماده اوليه چغندر( با ظرفيت 100 هزار مترمكعب 
در سال )100.000m3/year(  مي باشد. در زمان بهره برداري 

از شربت خام به عنوان ماده اوليه استفاده شد.
پ��س از پاي��ان چغندر از پس��اب B ب��راي توليد اتانول 

استفاده مي شد. ]6[
كارخان��ه اتان��ول كاًل در كارخان��ه قند ق��رار دارد، ماده 
س��وخت ارگانيك E85 )تصوير شماره 5(، اتانول بدون آب، 
اتانول غيرقابل شرب، از پس مانده غليظ شده توليد، به عنوان 

در بهره برداري 
2008-2009

در همه كارخانه هاي 
قند يك سري 

سرمايه گذاري 
برنامه ريزي

 شده بود كه فقط 
چند مورد
مهم آن ها

انجام گرفت
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Litovel تصوير شماره 12: نوسازي قسمت طباخي در
تصوير شماره 9 )راست( : گواهي شكر بيو

تصوير شماره 10 )چپ( : شكر بيو بسته بندي شده

Moravskoslezské تصوير شماره 11: شكر بيو - از كارخانه

كود حيواني، و سولفات پتاسيم استفاده مي شود. مخزن هاي 
ذخي��ره داراي حجمي معادل 5000 مترمكعب براي اتانول 
خام و 15000 مترمكعب براي اتانول بدون آب هستند. اين 
محصوالت با كاميون يا راه آهن حمل مي شوند، دستگاه هاي 

برطرف كننده بو با موفقيت نصب شدند. )تصوير شماره 6(
به علت س��اليان دراز استفاده از دستگاه سختي گير در 
كارخانه Dobrovice خطر رس��وب گرفتگي در مبدل هاي 

حرارتي وجود دارد )تصوير شماره 7(.
كل دس��تگاه ها اع��م از فيلتره��ا، مخ��ازن، پمپ ه��ا و 
لوله كشي ها و دستگاه هاي تنظيم و غيره توسط شركت هاي 

Projetsoft  و Horamont تحويل داده شده اند.
به مناسبت رياست دوره اي اتحاديه اروپا براي شش ماهه 
اول س��ال 2009 جمهوري چ��ك Cukrovary TTD در 
Měinik به عنوان س��وغات و هديه به شركت كنندگان قند 
حبه هايي به ابعاد 5×5×5 سانتي متر و 10×10×10 سانتي متر 
داده شد. همچنين به عنوان سمبوليك يك حبه قند غيرواقعي 
نه از ساكاروز بلكه از جنس Polystyrol به ابعاد 1×1×1 متر 
توليد ش��ده بود. در كارخانه قند České Meziřičĺ دستگاه 
صداگير كوره آهك حذف شد و يك دستگاه تفاله خشك كن 
)تصوير شماره 8( و يك دستگاه پرس تفاله خشتي با ظرفيت 
 Pont-ď Ardres 320 تن در روز از كارخانه قند فرانسوي
حمل و نصب ش��د كليه عمليات دمونتاژ و س��اخت و مونتاژ 

شش ماه طول كشيد.
 Hrušovany بهره برداري براي كاركن��ان كارخانه قند
به خصوص طاقت فرس��ا بود زيرا چغندر ارگانيك مورد تأييد 

اتريش را عالوه بر چغندر خودشان نيز مصرف كردند.
براي تمام توليد ارگانيك )بيو( اعم از شكر، تفاله، مالس 

گواهي تأييد جداگانه صادر مي شود. )تصوير شماره 9(
توليد محصوالت ارگانيك كش��اورزي به خصوص داراي 
مشكالت خاص هستند، زيرا مقررات EG )اتحاديه اروپا( به 
ش��ماره 889/2008 بايد به دقت رعايت شوند از نظر مصرف 
مواد كمكي از قبيل علف كش، س��موم دفع آفات و ضدكف 

و غيره....
چغندر ارگانيك )بيو( در Hrušovany  در دهه اول نوامبر 
مصرف شد. در 5/5 روز 14000 تن چغندر )بيو( با عيار 16 
مصرف ش��د )2 تا 3 درصد كمتر از عيار چغندر معمولي( و 
تقريباً 2000 تن شكر ارگانيك استحصال شد. )تصوير شماره 
10( شكر بيو يا ارگانيك )تصوير شماره 11( با بهاي 3 تا 4 

برابر قيمت شكر عادي به فروش مي رسد.
در كارخانه قند Opava تمام سعي و كوشش مسئولين 
به صرفه جويي در انرژي معطوف شده بود. براي كوره آهك 
از مخلوط س��نگ آهك و كك استفاده شد. در كوره بخار از 
مخلوط خرده چوب و زغال س��نگ استفاده شد. )سه قسمت 
 Litovel زغال سنگ و يك قسمت خرده چوب(. كارخانه قند
قسمت طباخي را نوسازي كرد اين قسمت بدون اتوماسيون 
ش��كر با كريستال هاي درشت توليد مي كرد. در آنجا ترومل 
خشك كن - ونتيالتور براي مكش، گردگير مرطوب، دستگاه 
الك، فيلتر هوا، نخاله خردكن و تجهيزات حمل شكر نصب 
شد )تصوير شماره 12(. مسير ترانسپورت شكر بين الك هاي 
حمل شكر و سيلوها نوسازي شدند. اين اقدامات 10 درصد 

به توان كاري اضافه كرد.
چن��د كارخانه نيز به مس��ئله زيس��ت محيطي، از جمله 
تقليل آلودگي هاي صوتي و تنفسي و استفاده از گاز فاضالب 

)بيوگاز( پرداختند.

توليد محصوالت 
ارگانيك كشاورزي 
به خصوص داراي 
مشكالت خاص 
هستند، زيرا 
 EG مقررات
)اتحاديه اروپا(

به شماره 
 889/2008
بايد به دقت رعايت 
شوند
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1. مقدمه
در اين گزارش براي شعبه جنوب درباره روند بهره برداري 
9 كارخانه قند جنوب اطالعاتي داده ش��ده است. عالوه بر 
آماري در رابطه با س��ال كش��ت و تعدادي ارقام مربوط به 
بهره ب��رداري 2009-2008 س��رمايه گذاري هاي منتخب 
معرفي و همچنين درباره دو پروژه تحقيقاتي و توس��عه اي 
به طور خالصه گزارش داده شده است. در ادامه به موضوع 

ايمني كار پرداخته شده است.

گزارش بهره برداري سال 2008
اتحاديه تكنولوژيست هاي آلمان

)شعبه جنوب(

ي
دار
هبر
هر
ب

  نويسنده: كريستيان فاسول
 ترجمه : دكتر رضا شيخ االسالمي
Sugar Industry 2009/5

سطوح كشت سبزي و انباشتگي ناجوري داشتند. در ادامه 
تا ماه آگوس��ت چغندرها با وج��ود بارندگي كافي و دماي 
يكنواخت و مناسب به خوبي رشد كردند حتي آنهايي كه به 
علت كشت دير و خشكي رشد كافي نداشتند، دوباره رشد 

خوبي داشتند و عقب ماندگي تا حد زيادي جبران شد.
در مناطق زايس و اكسنفورت در قسمت هايي اِسترس 
خشكي شديدي وجود داشت. شرايط مطلوب آب و هوا در 
ماه هاي اكتبر و نوامبر باعث شد كه رشد چغندرها بيش از 
ميانگين س��ال هاي گذش��ته شود و عالوه بر آن درصد قند 

هم افزايش يابد.

كليد واژه: شرايط كشت، سطح زيركشت، عملكرد چغندر، عيار، عملكرد قند، طول دوره بهره برداري،
 نيتروژن الفاآمينو )ازت مضره(، ارقام بهره برداري، مصرف سنگ آهك، پرس تفاله، راه ماهي، روش هاي تصفيه 

شربت، عمليات الكترونيكي، مواد كمكي ترسيب براي صافي هاي پرس، ايمني كار

2. روند بهره برداري 2008
1-2. كشت، برداشت و مصرف چغندر

همانند س��ال گذش��ته در بعضي از 
مناطق از اوايل مارس كش��ت بذر شروع 
ش��د. سرماي اواس��ط مارس و همچنين 
بارندگي شديد در نيمه اول آوريل باعث 
شد كه كش��ت در ساير مناطق با تأخير 
انجام شود. تا اواسط آوريل قسمت اعظم 
بذور كش��ت ش��ده بودند ولي در بعضي 
مناطق خاتمه بذركاري با سه هفته تأخير 
همراه بود. در ماه مه در مناطق بسياري 
دماي باال و تقريباً هيچ گونه بارندگي رشد 
گي��اه را تحت تأثير قرار داد. كش��ت هاي 
زود و دير با آبياري از اين دوره خش��ك 
شكل 1: مقدار بارندگيبه خوبي گذش��تند. مجموع��اً 15 درصد 
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همانند سال گذشته 
در بعضي از مناطق 

از اوايل مارس 
كشت بذر شروع 

شد. سرماي اواسط 
مارس و همچنين 

بارندگي شديد در 
نيمه اول آوريل 

باعث شد كه كشت 
در ساير مناطق با 
تأخير انجام شود

 منبع:
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نمودار يك مقدار بارندگي س��اليانه در سال گذشته را 
نشان مي دهد. ميانگين 10 ساله حدود 11 درصد كمتر بود. 
به طور كلي نسبت به سال قبل بارندگي در طول سال به طور 
يكنواخت تقس��يم ش��ده بود. ماه هاي آوريل و اكتبر كه در 
سال 2007 بسيار خشك بودند در سال 2008 از بارندگي 
زيادي برخوردار بودند و ميزان بارندگي از ميانگين ده ساله 
باالتر بود و در مقابل ميزان بارندگي در ماه مه و نوامبر كم 
شد. در رابطه با امراض برگي محل به محل تفاوت داشت.  
همانند س��ال 2007 در سال 2008 هم در بعضي مناطق 
مثل راين لند، هس��ن جنوب، باواريا عليا و بادن ورتن برگ 
آلودگي به سركس��پورا شديد بود. بررسي ميزان آلودگي تا 
سه مرحله انجام شد ولي در همه جا به موقع سمپاشي مقدور 
نشد، به طوري كه در بعضي مناطق نتوانستند كاماًل مبارزه 
كنند. در منطقه فرانكن فقط 50 درصد س��طح زيركش��ت 
آلوده سمپاشي شد. آلودگي در ساير مناطق نيز ديده شد. 
مركز ثقل مبارزه با بروز سفيدك Mildew Mehltau در 
نيمه آگوس��ت بود. ش��رايط برداشت و حمل رضايت بخش 
بود. افت قدري از سال گذشته باالتر بود. جدول 1 ارقامي 
را در رابطه با س��طح زير كشت، برداشت و مصرف چغندر 

در بهره برداري 2009-2008 را نشان مي دهد.

1-1-2. سطح زيركشت و عملكرد چغندر
با وجود كاهش س��هميه 21/3 درصد س��طح زيركشت 
فقط 6/3 درصد كاهش يافت و به 143237 هكتار رس��يد 
)158721 هكتار(. از يك طرف نسبت به سال 2007 چغندر 
صنعتي 10 درصد افزايش داشت، از طرف ديگر براي اولين بار 
در سال 2008، 100 درصد سطح زيركشت براي توليد اتانول 
تخصيص يافته ب��ود )2007 و 50 درصد(. عملكرد چغندر 
65/9 تن در هكتار بود كه قدري كمتر از ميانگين سال هاي 
خوب است ولي همچنان كه از )نمودار شماره 2( مشهود است 
روند آن با س��ال هاي گذشته همخواني دارد. ارقام عملكرد 
مربوط به همه كارخانه هاي جنوب 58/9 تن در هكتار و در 

محدوده جنوب باواريا 76/2 تن در هكتار بوده است.

2-1-2. مصرف چغندر و مدت بهره برداري
مجموعاً 9/439 ميليون تن چغندر )10/722( مصرف 
ش��د. كاهش س��طح زيركش��ت و عملكرد چغندر منجر به 
كاهش مقدار چغندر حدود 12 درصد شد. خوشبختانه روند 
خوب بهره برداري بدون مشكلي در 9 كارخانه مصرف روزانه 
چغندر را به 100691 تن )121836( رساند كه نسبت به 
س��ال گذشته باالتر اس��ت. البته كاهش مصرف در مقايسه 
با س��ال 2007 به علت تعطيلي كارخانه هاي گروس گراو و 

رگنس بورگ مي باشد.
پالت لينگ و راي��ن بهره برداري خود را به عنوان اولين 
كارخانه در تاريخ 9/19 ش��روع و تا 1/10 مش��غول به كار 
بودند. بعد از 100 روز بهره برداري اكس��ون فورد در تاريخ 
2009/1/7 به عنوان آخرين كارخانه تعطيل شد. طول دوره 
بهره برداري بين 80 روز در وابرن و 107 روز در پالت لينگ 

بود كه ميانگين 93/7 روز )88( بود.
به طور سنتي كمترين مقدار چغندر در كارخانه واربورگ 
مصرف ش��د، 0/41 ميليون تن )0/39 ميليون تن( در 87 
)82( روز مصرف شد. بيشترين چغندر با 1/64 ميليون تن 
)1/31( در كارخانه پالت لينگ براي توليد ش��كر به مصرف 
رسيد. همانند سال گذشته باالترين ميانگين مصرف چغندر 
مربوط به كارخانه افن اش��تاين بود ب��ا 16145 تن در روز 

)16148 تن در روز(.

2-2. ارقام تكنولو ژيكي و كيفيت چغندر
غلظت نيتروژن آلفاآمينو نسبت به سال گذشته قدري 
پايين تر بود. با غلظت 7/9 ميلي مول در صدگرم ش��كر )8 
ميلي مول در صد گرم ش��كر( تقريباً همانند س��ال 2005 
بود. برمبن��اي چغندر 14/4 ميلي مول در كيلوگرم چغندر 

                                              شركت زودشوكر )9 كارخانه(

)721 158(237 143سطح زيركشت )به هكتار(

)67,5(65,9عملكرد چغندر )تن در هكتار(

)8,5(8,7افت )درصد چغندر(

مصرف چغندر
كل به 1000 تن

ميانگين روزانه تن
طول بهره برداري )روز(

9 439
100 691
93,7

)10 722(
)121 836(

)88,0(

جدول 1: سطح زيركشت، برداشت و مصرف چغندر، بهره برداري 2008
)در پرانتز ارقام سال 2007(

شكل  2: عملكرد چغندر
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كارخانه تعطيل شد
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)14/3 ميلي مول در كيلوگرم چغندر( قدري از سال 2007 
 بيشتر است. روند غلظت نيتروژن آلفاآمينو )ازت مضره( در

چغندر در 5 س��ال گذش��ته در )نمودار ش��ماره 3( ديده 
مي شود.

در مقابل غلظت قليايي ها )نمودار ش��ماره 4( با 23/7 
ميلي مول در صدگرم شكر حدود 3/7 درصد از سال گذشته 
بيش��تر بود )22/9 ميلي مول در صدگرم شكر(. غلظت آنها 
نسبت به چغندر با 43 ميلي مول در كيلوگرم چغندر حتي 
4/8 درصد بيش��تر بود. بنابراي��ن مصرف مواد قليايي را در 
حد س��ال گذش��ته نبود و مصرف آن به 283 گرم سود در 

هرتن چغندر )252 گرم در تن چغندر( رسيد.
پايين ب��ودن غلظت ازت مض��ره و همچنين قليايي ها 
منجر به توليد مالس اس��تاندارد ب��ا ضايعات قندي مالس 
1/34 گرم شكر در صدگرم چغندر شد كه تقريباً همچنان 

مثل سال گذشته پايين بود.
بعضي ارقام بهره برداري 2008 در جدول 2 جمع آوري 
ش��ده است. چنانكه در )جدول شماره 2( ديده مي شود در 
مقايسه با سال 2007 تغييرات چنداني ديده نمي شود. در 
حالي كه شش كارخانه توانستند مصرف سنگ آهك خود را 
كاهش دهند و يا دس��ت كم در حد سال گذشته نگه دارند، 
بقيه كارخانه ها نياز به مصرف سنگ آهك بيشتري در سال 
2008 داش��تند. طوالني شدن دوره بهره برداري و از طرف 
ديگر كيفيت بد چغندرها در بعضي مناطق اثرات نامطلوبي 

به جا گذاشتند.
اس��تفاده مناسب از ظرفيت س��يلوها و كاهش ميزان 
شكر توليدي طبيعتاً منجر به اين شد كه سهم شكر سفيد 
به صورت شربت غليظ در كل محصول بيشتر شود. در اين 
بهره برداري غلظت شربت غليظ همانند سال گذشته بود و 

حتي درجه خلوص آن با سال قبل تغييراتي نداشت.
قندگي��ري از مالس در ح��د انتظار نبود و حتي قدري 
كمتر از سال قبل بود. البته در جريان بهره برداري در يك 
كارخانه آب بندي نبودن سيس��تم خنك كن مش��كالتي را 
به دنبال داشت. ميانگين درجه خلوص مالس در بهره برداري 
2/3 واح��د مطلق بيش از س��ال قبل ب��ود و اين رقم روي 

ميانگين كل كارخانه ها اثر داشت.
ماده خشك تفاله پرس شده در همه كارخانه ها در حد 
سال گذشته بود. در بعضي از كارخانه ها كه تفاله پرس شده 
بالفاصله از كارخانه خارج مي ش��د ماده خش��ك بيشتري 

به دست آمد.

3-2. توليد شكر
همان طوري كه از )نموار شماره 5( برمي آيد اختالف بين 
عيار چغندرها هر يك از كارخانه ها نسبت به سال قبل كمتر 

شده است. در سال 2008 با عيار ميانگين 18/2 درصد رقم 
باالتري نسبت به سال 2007 به دست آمده است. عملكرد 
پايين چغندر تا اندازه اي باعث كاهش عملكرد شكر در حد 
12 تن در هكتار )12/1 تن در هكتار( در سال 2008 شد. 
مقدار ش��كر توليدي 1/530 ميليون تن )1/714 تن( شد 
ك��ه در آخر بهره برداري 24/8 درصد آن به صورت ش��ربت 

غليظ و يا پس آب ذخيره شدند )22/5 درصد(.

4-2. انرژي الزم
ارقام )جدول ش��ماره 3( در رابطه با مصرف انرژي براي 
توليد شكر در س��ال هاي 2007 و 2008 با يكديگر مقايسه 
شده اند. بعد از تعطيلي كارخانه هاي گروس گراو و رگنس بورگ 
در سال 2007 س��هم كارخانه هايي كه شربت غليظ ذخيره 
مي كردند به 5 در 9 )5 در 11( رسيد. بنابراين كاهش مصرف 

انرژي در بهره برداري چغندر چندان تعجب آور نيست.
ارقام مرب��وط به انرژي مصرفي در بهره برداري ش��ربت 
غليظ كه بالفاصله بعد از مصرف چغندر ش��روع شد با وجود 
مصرف شربت غليظ بيشتري در حد ناچيزي افزايش داشته 
اس��ت. در اينجا مي توان ديد كه تا حدي صرفه جويي ش��ده 
است. در مقابل در تفاله خشك كن هيچ گونه كاهشي ديده 

نمي شود.
در اينج��ا البته عوامل مختلفي مؤثرند. در يك كارخانه 
با خش��ك كن دم��اي پايين براي اولين ب��ار در بهره برداري 
س��ال 2008 انرژي مصرفي براي فنتيالتورها اضافه ش��د 
عالوه بر آن نس��بت به س��ال 2007 مالس كمتري خشك 
شد و باالخره 7/5 درصد تفاله پرس شده كمتر خارج شده 
است و براي خشك كردن اين مقدار تفاله بايد دماي تفاله 
خش��ك كن افزايش داده شود و اين منجر به افزايش انرژي 

مصرفي مي شود.

شكل  3: نيتروژن آلفاآمينو )ازت مضره( چغندر ميلي مول درصد گرم شكر
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3. تجهيزات و تكنولوژي )فناوري(
1-3. سرمايه گذاري

همانند سال گذش��ته مركز ثقل سرمايه گذاري در بخش 
محيط زيست بود. در رابطه با روش هاي مختلف كاهش آمونياك 
در گازهاي خروجي از كربناتاس��يون قباًل گزارش ش��ده است 
چه از طريق كندانس كردن و هم زمان به دس��ت آوردن گرما 
و يا از طريق يك شستشوكننده. در كارخانه هاي اكسن فورت 
و )نمودار ش��ماره 6( و پالت لينگ قبل از بهره برداري گذشته 
تمهيدات الزم براي انتقال گازهاي خروجي كربناتاس��يون به 
اتاقك س��وخت تفاله خشك كن انجام ش��د. اندازه گيري ها در 
خالل بهره برداري نشان دادند كه هر دو كارخانه ضريب حذف، 
رضايت بخش بود به طوري كه رقم گازهاي خروجي گلخانه اي 

به كمتر از 30 ميلي گرم در مترمكعب رسيد.
يك پروژه ديگر در رابطه با سالم نگه داشتن هوا در كارخانه 
افن ناو انجام شد. در اينجا بخش دوم از سه قسمت ساختماني 
در محدوده گردگيري تفاله خش��ك كني به پايان رس��يد و به 
بهره برداري رس��يد. در مرحله بعدي 12 سيكلون قديمي سه 
تفاله خشك كن استوانه اي با 6 سيكلون جديد جايگزين شد. 

اندازه گيري هاي انجام ش��ده نش��ان داد ك��ه رقم مصوب 60 
ميلي گ��رم در مترمكعب به راحتي به دس��ت مي آيد. دو پرس 
تفاله Babbini )نمودار شماره 7( از كارخانه رگنس بورگ كه 
تعطيل شده بود به كارخانه آفن ناو منتقل و جايگزين دو پرس 
تفاله موجود )Stord 5000( ش��د. به وسيله اين كار و افزايش 
ظرفيت پرس تفاله ماده خش��ك تفاله هاي پرس شده بيش از 
1 درصد افزايش يافت. در رابطه با بخش بسته بندي دستگاه 
شلنگي كيس��ه اي موجود در افن ناو به وسيله يك بسته بندي 

سيني دار توسعه يافت. )تصوير شماره 8(.
در ادام��ه به يك پروژه غيرمعمول براي يك كارخانه قند 
از كارخان��ه افن ن��او مي پردازيم. در كارخان��ه افن ناو هنوز دو 
توربين آبي از زمان فريدريك هال كار مي كند. تصوير 9 يكي 
از توربين ها را نش��ان مي دهد. در آن ژنراتورش )سال ساخت 
1913( هنوز به وسيله يك پره چوبي به حركت درمي آيد. هر 
ي��ك از توربين ها مي توانند تا 120 كيلووات برق توليد كنند. 
ارتفاع آب در منطقه اجازه نمي دهد كه هر دو توربين بتوانند 

كار كنند و غالباً يكي از آنها كار مي كند.
در طول سال به طور ميانگين 125 كيلووات به شركت هاي 
تأمين كننده برق داده مي شود. ضوابط مربوط به آب و كانال ها 

شكل  5: عيار چغندرها )درصد(

جدول 3: انرژي ويژه اوليه در ديگ بخار براي توليد شكر و خشك كردن تفاله

شكل  4: مقدار قليايي ها در چغندر ميلي مول درصد گرم شكر

جدول 2: ارقام تكنولوژيكي بهره برداري 2008 )در پرانتز ارقام سال 2007(

* اياالت قديمي و جديد آلمان

                                              شركت زودشوكر )9 كارخانه(

سنگ آهك مصرفي )كيلوگرم تن چغندر( 
شربت غليظ

23,6)23,7(

)71,3(71,1بريكس )درصد(

)94,2(94,2درجه خلوص )درصد(

)60,0(60,1درجه خلوص مالس )درصد(

)24,1 / 32,4(24,6 / 32,5ماده خشك تفاله پرس شده )درصد( *

به اضافه بهره برداري بهره برداري
شربت غليظ

200720082007-082008-09
توليد شكر 

كيلووات ساعت در تن چغندر
كيلووات ساعت تن شكر *
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درصد شكر
به صورت شربت غليظ نگهداري شده
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در بازار مش��ترك اروپا )EG/2000/60( خواسته است كه تا 
سال 2015 مسير عبوري براي همه آبها بايد امكان پذير باشد و 
ايالت بادن ورتن بورگ هم بايد خودش را با اين ضوابط محيطي 
بازار مش��ترك وفق دهد و ش��رايط فعلي آن بايد تغيير كند. 
بنابراي��ن پله ماهي فعلي بايد به رامپ مجهز ش��ود تا ماهي ها 
بتوانند پله هاي س��د را به طرف ب��اال طي كنند. براي اين كار 
بخشي از حفاظ سرريز سد به وسيله بلوك هاي سنگي جدا شد 
)ش��كل شماره 10(. سنگ هاي ريز و درشت روي آن چيده و 
كف آن با ماسه پر شده بود. در محل خروجي آب محوطه اي 
براي به هم زدن جريان س��اخته شد تا راهنمايي براي حركت 
ماهي ها به طرف رامپ را مقدور سازد. كارهاي ساختماني طي 
8 هفته انجام شد. 2000 تن بتن و سنگ مصرف شد. )تصوير 
شماره 11( يك رامپ را در حال كار نشان مي دهد كه حداقل 
مق��دار آب از 1000 ليت��ر در ثانيه را در محل جديد تضمين 
مي كند. به عنوان جايزه كوچكي EEG براي هركيلووات ساعت 
تغذيه 4 س��نت پرداخت مي كند. اس��تفاده از سيستم جديد 
محوطه به ويژه شناسايي تحويل چغندر به وسيله فن ترانسپوندر 
چندين بار معرفي ش��ده است. كارخانه ها پالت لينگ، وابرن و 

واربورگ در سال 2008 به اين سيستم مجهز شده اند.

شكل 7: فيلترپرس بابيني )PB48( در رگنس بورك

شكل 8: بسته بندي سيني دار براي كيسه هاي لوله اي در اكسن فورت

شكل 6: دريچه باز كابين )اتاقك( گازهاي هردوكربناتاسيون
در شروع كار در كارخانه اكسن فورت

در رابطه با روش تصفيه شربت هم تاكنون بارها گزارش 
داده ش��ده اس��ت. در بهره برداري 2008 براي اولين بار اين 
روش در كارخانه افن اش��تاين به ط��رق صنعتي به كار گرفته 
ش��د. اگرچه هنوز طرح كاماًل به اتمام نرسيده است. در اين 
روش از ش��ربت آهك خورده در يك دكانتور ويژه كه در آن 
فراكسيون مواد س��فيده اي، فلوك ها و كلوئيدي  توليد شده 
به صورت ش��ربت گل دار تغليظ شده خارج و شربت زالل به 
قس��مت هاي ديگر تصفيه شربت هدايت مي شود. )در تصوير 
ش��ماره 12( دكانت��ور تيپ دور - اوليور ب��ا ظرفيت 1600 
مترمكعب ديده مي ش��ود. فراكس��يون تغليظ شده اوليه در 
س��انتريفوژ دكانتوري بيشتر تغليظ مي شود. 45-40 درصد 
كلوئيدهاي��ي كه با چغندر به فرايند وارد مي ش��وند بايد به 

مرحله تفاله پرس شده قبل از خشك كن اضافه شود.

اضاف��ه ك��ردن اين فراكس��يون مواد س��فيده اي به تفاله 
پرس ش��ده قبل از خش��ك كن كربن آلي كل را در خشك كن 
به ش��دت كاهش مي دهد. ادامه تغليظ فراكسيون داراي مواد 
س��فيده اي جدا ش��ده تاكنون در يك دكانتور آزمايش��گاهي 
سانتريفوژي كوچك انجام مي شده است. در اين اولين مرحله 
توس��عه فقط قس��متي از كلوئيدهاي توليدي بيشتر تغليظ و 
خشك مي شود. هدف اين كار به دست آوردن تجربه در معيار 
صنعتي براي س��انتريفوژ دكانتوري است. براي انجام اين كار 
در مرحله نخس��ت فقط از يك س��انتريفوژ دكانتوري قرضي 

استفاده شد )شكل شماره 13(.
در طول دوره بهره ب��رداري فقط 9-8 درصد كلوئيدهاي 
موجود در شربت آهك خورده اوليه )آهك خور اول( جدا شد. 
علت اين توان كم جداس��ازي توقف ه��اي الزم براي مطلوب 
كردن روش كار و همچنين ظرفيت پايين سانتريفوژ دكانتوري 

بوده است.
مزي��ت اين كاه��ش هيدروليكي اجزاي تصفيه ش��ربت و 
همچنين كاهش مورد انتظار مصرف آهك در آخرين مرحله كار 
نشان داده خواهد شد. مزيت ديگر اين كار خوشبختانه مجدداً 
مورد آزمايش قرار نگرفت. سهم بزرگي از مواد هيدروكلوئيدي 

در اين روش از 
شربت آهك خورده 

در يك دكانتور ويژه 
كه در آن فراكسيون 

مواد سفيده اي، 
فلوك ها و كلوئيدي  

توليد شده به صورت 
شربت گل دار تغليظ 
شده خارج و شربت 
زالل به قسمت هاي 
ديگر تصفيه شربت 

هدايت مي شود
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)دكس��تران، لوان و غيره( چغندرهاي كهنه به وس��يله همان 
دكانتور از فرايند خارج شد كه اين موضوع در رابطه با طوالني 

شدن دوره بهره برداري بسيار جالب است.

2-3. پروژه هاي مربوط به تحقيقات و توسعه
1-2-3. عمليات الكتريكي

بعد از آنكه در سال گذشته در اين محل گزارشي در رابطه 
با ژنراتور ماركس ارايه ش��د، اينكه ب��ه اطالعاتي كه تاكنون 
به دست آمده است مي پردازيم. ويژگي به دست آمده از عمليات 
الكتريكي ژنراتور ماركس پالس هاي بااليي است كه اين ژنراتور 
توس��عه يافته در زمان هاي كوتاه بايد توليد كند. براي اين كه 
در رابطه با رفتار زماني اين تأسيسات بتوان اظهارنظر دقيقي 
كرد، تاكنون 30 ميليون پالس در 20Hz انجام ش��ده است. 

اين با 17 روز كار دستگاه مطابقت دارد.
در اينج��ا بي��ش از هم��ه توج��ه ب��ه خس��ارت وارده به 

الكترودهاي فاصله راديويي است.
از طرف ديگر بايد تعيين شود كه باوجود طراحي تأسيسات 
در ح��د مطلوب و با دقت زياد برفن ولتاژ قوي )برق قوي( به 

اين سادگي نمي توان هر آنچه مي خواهيم اعمال كنيم.
نشان داده شده كه بر پوشش الكترومغناطيسي تأسيسات 
ضواب��ط ويژه اي حاكم اس��ت. بنابراين مثاًل براي سيم كش��ي 
تأسيس��ات بايد سيم ويژه اي محاس��به و ساخته شود )شكل 

شماره 14(.
عالوه بر اين ثابت شد كه دستگاه هاي اندازه گيري همگي 
براي استفاده مداوم در اين تأسيسات متناسب نيستند و خيلي 
داغ مي شوند. در اينجا بايد سازندگان اين دستگاه ها اقداماتي 

در اين رابطه انجام دهند و دستگاه هاي بهتري بسازند.
در اين آزمايش هاي انجام شده تاكنون از راكتورالكتريكي 
با مايع داراي قابليت هدايت الكتريكي معين، اس��تفاده شده 
اس��ت. براي بهره برداري آينده آزمايش هايي با مخلوط شربت 

و خالل طراحي شده است.

شكل 10: محدوده جدا شده با بلوك هاي سنگي و رامپ سنگالخي

شكل 11: رامپ سنگالخي در حال كار، سمت راست سالن توربين

شكل 12: دكانتور تغليظ كننده، تيپ دور - اليور با ظرفيت 1600 مترمكعب Jagst شكل 9: چرخ پره اي چوبي و ژنراتور يك توربين

از طرف ديگر بايد 
تعيين شود كه 
باوجود طراحي 
تأسيسات در حد 
مطلوب و با دقت 
زياد برفنيتالتور 
ولتاژ قوي )برق 
قوي( به اين سادگي 
نمي توان هر آنچه 
مي خواهيم اعمال 
كنيم
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2-2-3. مواد فلوكه كردن قبل از فيلترپرس
در خ��الل بهره ب��رداري غالب��اً پي��ش مي آيد ك��ه فيلتر 
كربناتاسيون اول و دوم به طور رضايت بخشي كار مي كند. پرس 

كربوكالك با شربت گل دار تغليظ شده خوب كار نمي كند.
بنابراين بارها آزمايش شد كه آيا مي توان با اضافه كردن 
مواد فلوكه كردن به ش��ربت گل دار تغليظ ش��ده قبل از پرس 
كار فيلتر را بهبود بخش��يد. ب��ا اضافه كردن 5ppm-1 نه در 
آزمايش��گاه )تعيين عدد FK( و نه در عمل اثرات معني داري 

به دست آمد.

3-3. ايمني كار
شكل 15 روند حوادث كاري را در 15 سال گذشته نشان 
مي دهد. تاكنون در س��ال 2008 كمترين حوادث كاري ثبت 
ش��ده اس��ت. حوادث كاري )از اولي��ن روز از كارافتادگي( به 
14 درص��د )31- درصد( و حوادث از منزل به محل كار اعالم 
ش��ده 2 درصد )40- درصد( رسيده است )جدول شماره 4(. 
تعداد حوادث كاري اعالم ش��ده متأس��فانه تقريباً در حد 19 
حادثه ثابت مانده اس��ت. از طرف ديگر به ارقام به دست آمده 
از كل حوادث كه در )شكل شماره 16( نشان داده شده است 

شكل 13: سانتريفوژ دكانتوري GEA و جداكننده

شكل 16: روند ارقام ايمني كار

شكل 14: پوشش سيم )كابل( تأسيسات عمليات الكترونيكي

شكل 15: روند تعداد حوادث كاري

جدول 4: مقايسه ايمني كار در سال هاي 2007 و 2008

بايد توجه بيشتري شود. در اينجا ديده مي شود كه اين ارقام 
نس��بت به سال گذش��ته در س��هم يك ميليون ساعت كاري 
كمتر شده اس��ت. سهم هزار مرد )0/3+( و همچنين انديس 
ايمني كار )0/1+( در حد كمي افزايش يافته اس��ت. مقايس��ه 
سهم 1000 مرد براي زودسوكر )Südzucker( با ساير صنايع 
مشابه نشان مي دهد كه در اينجا به موفقيت هاي زيادي دست 
يافته اند. البته براي موفقيت بيش��تر بايد از س��عي و كوشش 

بيشتر دست نكشيد.

14-حوادث كاري )از اولين روز از كارافتادگي(

0 ±حوادث كاري اعالم شده

2-حوادث حادث شده بين منزل و محل كار

0,3+سهم 1000 مرد )حوادث كاري اعالم شده درهر 1000 كارگرتمام وقت(

2,9-سهم 1000 ساعت )حوادث  كاري هريك ميليون ساعت كار انجام شده(

0,1+انديس ايمني كار )ساعت از كارافتادگي در هر 1000 ساعت كاري(
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فرايند بيوكمپوست كردن

بيوكمپوست چيست؟
كمپوس��ت محصول تثبيت شده اي است كه براي رشد 
گياهان مفيد است. اين يك ماده پايدار است و از پاتوژن ها 
)مولد بيماري ها( عاري اس��ت و مي تواند به صورت مفيدي 

به عنوان ارزش مغذي و مواد معدني به زمين اضافه شود.

عوامل مؤثر در فرايند كمپوست
* مخلوط كردن مواد آلي و ميكروارگانيسم ها

* هوادهي به ميكروارگانيسم ها
* رطوبت

* مغذي ها
* حرارت
* تخلخل

خالصه فرايند
ابتدا فيلتر كيك روي سطح صاف و سفت مزارع تخليه 
مي ش��ود و سپس ويناس در چندين نوبت روي آن پاشيده 
مي ش��ود. اين كار باعث مي ش��ود كه تم��ام توده به صورت 
هموژن درآمده و حرارت و رطوبت يكنواخت داشته باشند 

و هوادهي و مصرف اكسيژن مؤثر داشته باشند.

دوره كمپوست كردن
انتخاب يك: دوره 45 روزه كامل
انتخاب دو: دوره 60 روزه كامل

انتخاب دوره كمپوست كردن به شرايط هوا بستگي دارد.

مشخصات نوعي كمپوست
* رطوبت: 25 تا 30 درصد وزني

* وزن مخصوص: 350 تا 450 كيلوگرم بر مترمكعب
* كل مقدار فسفر: 1/5 تا 2 درصد وزني

  تهيه كننده: عزت اهلل رضايي

بيوكمپوست كردن فرايندي است بيوتكنولوژيكي كه در آن ميكروارگانيسم ها مواد آلي از قبيل فيلتر كيك 
)گل صافي پرس( و ويناس )فاضالب كارخانه هاي الكل( را به كمپوست تبديل مي كنند.

اين يك فرايند هوازي است كه در آن تجزيه مواد آلي تحت شرايط كنترل شده انجام مي گيرد. ميكروارگانيسم ها 
اكسيژن (O2) را مصرف و با تغذيه از مواد آلي گرما، گاز كربنيك (CO2) و بخار آب توليد مي كنند.

* كل مقدار پتاسيم: 2/5 تا 3 درصد وزني
15-17 :C/N نسبت كربن به ازت *

* كل مواد جامد فّرار: 60-50 درصد وزني
7-8 :pH *

تبصره: مشخصات كمپوست فوق به كيفيت فيلتر كيك 
و وين��اس )فاضالب كارخانه الكل( و ش��رايط آب و هوايي 

بستگي دارد.

منافع بيوكمپوست كردن
* اي��ن كار باعث بهبود كيفيت هاي فيزيكي، ش��يميايي و 

زيست شناختي خاك مي شود.
* وزن مخصوص )چگالي( خاك را كاهش مي دهد.

* هواده��ي و كش��ش خاك هاي بس��يار فش��رده را بهبود 
مي دهد.

* ظرفي��ت تب��ادل خاك يعني قابليت ج��ذب مغذي ها را 
افزايش مي دهد.

امتيازات بيوكمپوست كردن
باتوجه به تصفيه و رهايي از پساب تقطير اين تكنولوژي 
بيوكمپوس��ت كردن امتيازهاي برجسته زير را بر سيستم 

هوادهي سنتي دارد.
* مصرف كمتر نيروي برق

* تخليه صفر
* عاري از مسايل آلودگي رودخانه ها و آب هاي سطح االرضي 
و جلوگي��ري از توق��ف كارخانه ه��اي الكل س��ازي به دليل 

مشكالت زيست محيطي.
* ايجاد محيط زيس��ت پاكيزه تر در اطراف آس��ياب شكر و 

واحد تقطير كارخانه هاي الكل ساز.
* كود آلي توليد شده غني از ريزمغذي و عاري از مغذي هاي 

آلي آزاد خواهد بود.

ي
وژ
ول
كن
ت

ظرفيت تبادل
 خاك يعني

 قابليت جذب 
مغذي ها 
يكي از منافع 
بيوكمپوست كردن 
است
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آقاي مهندس اكبر س��جادي در س��ال 1296 شمسي 
در اراك متولد ش��د. رشته مهندسي شيمي را در دانشكده 
صنعت��ي ايران و آلمان )هنرس��راي عالي( در س��ال 1318 
شمسي به پايان رساند، سپس به عنوان مهندس در كارخانه 
قن��د كهريزك ك��ه اولين كارخانه قند ايران بود، مش��غول 

به كار شد.
در سال 1323 در سمت معاون فني كارخانه قند شازند 

  به قلم: عبدالحسين اسدي و اسداهلل موقري پور

شادروان مهندس اكبرسجادي
و صنعت قند ايران

ود
ادب
ي

و در سال 1326 به رياست كارخانه قند شاه آباد )اسالم آباد( 
منصوب شد از جمله خدمات ارزشمند ايشان در اين كارخانه 
آش��نا كردن و به كارگيري مبارزه با آفات چغندر از طريق 
سمپاش��ي به وسيله كارگران كارخانه بود كه با اين روش و 
س��اير ابتكارات محصول چغندر آن كارخانه از 15000 تن 

به 75000 تن افزايش يافت.
در س��ال 1332 به رياست كارخانه قند آبكوه و رييس 
ناحيه اي كارخانه هاي قند خراسان منصوب شد. در اين سال 
محصول كارخانه حدود 200 هزار تن برآورد شده بود و با 
ظرفيت كم كارخانه ناچار بهره برداري تا اواس��ط فروردين 

ماه سال بعد ادامه داشت.
آقاي مهندس سجادي براي نخستين بار تحويل چغندر 
را برمبناي محصول هر زارع و مدت كار كارخانه سهميه بندي 
كرد؛ با اين روش چغندر به موقع تحويل كارخانه شده و از 

يخ زدگي و پوسيدگي به مقدار زيادي جلوگيري شد.
افزاي��ش محصول چغندر و جوابگو نبودن توان مصرف 
كارخانه هاي موجود، دولت را مصمم كرد كه س��ه كارخانه 
قن��د خري��داري تا در مناطق مناس��ب نصب ش��ود. براي 
انجام اين پروژه از طرف س��ازمان برنامه مهندس سجادي 
به اتفاق مهندس كاظمي مس��ئول اجراي اين طرح شده و 
اولين كارخانه از س��ه كارخان��ه در منطقه چناران واقع در 
60كيلومتري مشهد نصب شد و بدين طريق بار كارخانه قند 
آبكوه كم شد. ايشان در اين زمان با عده اي از چغندركاران 

از شمار دو چشم يك تن كم
 و از شماره خرد هزاران بيش

آقاي مهندس 
سجادي براي 

نخستين بار تحويل 
چغندر را در كارخانه 

قند آبكوه برمبناي 
محصول هر زارع 

و مدت كار كارخانه 
سهميه بندي كرد؛ 

با اين روش چغندر 
به موقع تحويل 

كارخانه شده و از 
يخ زدگي و پوسيدگي 

به مقدار زيادي 
جلوگيري شد
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عم��ده خراس��ان مذاكره و آنان را به اح��داث كارخانه قند 
خصوص��ي تش��ويق كردن��د و نهايت��اً اولي��ن كارخانه قند 
غيردولت��ي با ظرفيت 1000 تن چغندر در روز در فريمان 
تأسيس شد. با وجود اين هرسال محصول چغندر در خراسان 
روبه افزايش مي گذاش��ت، لذا كارخانه قند ش��يروان نيز با 

پيگيري و نظارت ايشان نصب و راه اندازي شد.
بعد از انجام كار كارخانه قند ش��يروان از طرف وزارت 
صنايع مأمور شده با گروهي امكان تأسيس كارخانه قند در 
نقاط ديگر كشور به ويژه مناطق عقب مانده را مورد بررسي 
ق��رار دهند. در اجراي اين دس��تور م��دت چندماه مناطق 
لرستان، خوي، ميانه و كردستان را مورد بررسي قرار داده 

و گزارشي كامل به وزارت صنايع تسليم كردند.
در سال 1340 به اتفاق دو نفر از اعضاي هيأت  بررسي 
به لهس��تان اعزام شدند و از مؤسسه تحقيقاتي صنعت قند 
لهستان در شهر »ووج« بازديد و با تأسيسات واحد قندگيري 
از مالس آش��نا ش��دند و اين مورد را براي نخس��تين بار در 
كارخانه قند شيروان به مرحله اجرا گذاشتند، همچنين براي 
اولين بار واحد تفاله خشك كني كه تأثير بسزايي در تأمين 
علوفه و خوراك دام دارد در همين زمان براي كارخانه قند 

شيروان خريداري و نصب نمودند.
از ابت��كارات مه��م ديگر وي انتقال تكنولوژي كش��ت 
چغن��در پاييزه و بهره برداري از آن در مناطق گرمس��يري 
ايران بود. در فروردين 1345 ايش��ان به پاكستان عزيمت 
و از كارخانه هاي توليد ش��كر آن كش��ور بازديد كردند. در 
بازگشت از پاكستان و با تبادل نظر با همكاران يك كارخانه 
قند چغندري به تصفيه خانه قند اهواز اضافه شد و كاشت 
چغندر پاييزه رواج يافت و استقبال فوق العاده چغندركاران 
موجب ش��د كه نسبت به تأس��يس كارخانه قند چغندري 

ديگري در منطقه اقدام شود.
مهندس سجادي مأمور اجراي اين طرح شد و سفارش 
خريد كارخانه 5000 تني دزفول را با كش��ور چكسلواكي 
امض��ا كرده و پس از نص��ب كارخانه در دزف��ول به تدريج 
كش��ت چغن��در در كش��ت و صنعت هاي منطق��ه افزايش 
ياف��ت به طوري كه توليد چغندر كارخانه قند دزفول بالغ بر 
400.000 تن و توليد ش��كر 40.000 تن و تفاله خش��ك 

30.000 تن رسيد.
از ديگر خدمات ذيقيمت ايش��ان نصب دس��تگاه هاي 
عيارس��نج براي تعيين عيار چغندر تحويلي كارخانه ها بود 
يعني به جاي پرداخت بهاي چغندر بر مبناي وزن، پرداخت 
بها بر مبناي وزن و عيار و كيفيت چغندر انجام گرفت. براي 
انجام اين مقصود ايش��ان به اتفاق مرحوم مهندس قره باغي 

)رييس مؤسس��ه اصالح و تهيه بذر چغندرقند( و دو نفر از 
هم��كاران صنايع قند در وزارت توليدات كش��اورزي براي 
مدت يك ماه از تعداد زيادي كارخانه هاي قند آلمان، بلژيك، 
ايتاليا، هلند و تركيه بازديد كردند و گزارش الزم را تهيه و به 
مقامات مسؤول ارايه كردند. از طرف دولت اختيار داده شد 
كه از محل عوارض قندوشكر در كارخانه قند نيشابور اولين 
دستگاه عيارسنج از هلند خريداري و نصب گردد كه بعدها 

اين طرح در تمام كارخانه هاي قند كشور اجرا شد.
مهندس س��جادي پ��س از زحمات و ت��الش فراوان و 
مس��افرت هاي عديده به كش��ورهاي ديگر براي مطالعه در 
تكنولوژي قند، بازنشس��ته و به انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوش��كر منتقل و كتابخان��ه بزرگ و بي نظير صنعت قند 
را كه حقيقتاً مرجع و مورد اس��تفاده تمامي كارشناس��ان، 
دانش��جويان و متخصصين صنعت قند مي باشد در انجمن 

تأسيس و به نشر مجله صنايع قند ايران همت گماشت.
در اي��ن مجله از آخري��ن روش هاي تكنولوژي  صنعت 
قن��د از لحاظ تحقيقات در مورد انواع بذر و زراعت چغندر، 
دفع آفات و تكنولوژي قندوشكر از كتب و مجالت تخصصي 
قندس��ازي به زبان هاي انگليسي، آلماني و فرانسه استفاده 
كرد و براي اين كار مترجمين زيادي جهت ترجمه مقاالت 

به زبان هاي مختلف در خدمت گرفت.
بي��ش از 20 جلد كتاب در زمينه قندس��ازي، تصفيه 
شكرخام، قندگيري از مالس، روش هاي آزمايشگاهي صنعت 
قند، شيرين كننده ها، استفاده از مالس در صنايع تخميري، 
رزين هاي تبادلگر يوني، ميكروبيولوژي و بهداشت كارخانه 
قند، اصول سيلو كردن چغندرقند و... توسط ايشان تأليف و 
يا به اتفاق ديگر همكاران ترجمه شده و توسط انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوش��كر ايران به چاپ رسيده كه در اختيار 
كارخانه هاي قند قرار گرفته و نس��خه هايي از آن ها نيز در 
كتابخانه انجمن نگهداري شده كه براي استفاده عالقه مندان 
در دسترس آن ها مي باشد. همچنين بيش از صدها مقاله از 

ايشان در مجله صنايع قند به چاپ رسيده است.
قبل از درگذشتش��ان، ايشان ده ها جلد كتاب ذيقيمت 
خارجي در زمينه صنعت قندسازي را، از كتابخانه شخصي 

خود به كتابخانه انجمن اهدا كردند.
مرحوم مهندس سجادي در ساعت 1/30 بامداد سه شنبه 

86/12/21 در پي ايست قلبي دارفاني را وداع گفت.
دريغا با رفتن اين بزرگمرد تاريخ صنعت قند جز افسوس 
چيزي باقي نماند. اميدواريم راه ايشان پايدار باشد و بتوانيم 
دنبال��ه خدمات ارزنده و به يادگار ماندني اين دانش��مند و 

مردبزرگ را به نحو شايسته ادامه دهيم.

         سعديا مرد نكونام نميرد هرگز           مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند
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