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يادداشت

جهاني ش��دن، پديده اي واقعي، سرسخت و انكارناشدني 
است و هيچ نيرويي در دنياي امروز در هر شكل و قالب توانايي 
متوقف كردن آن را ندارد. جهاني شدن همه حوزه هاي فعاليت 
بش��ري از جمله جامعه، حكومت، توليد، دانش، امنيت، صلح 
و محيط زيست را تحت تأثير قرار داده است. اين پديده بالنده 
و روبه رش��د و متوقف ناش��دني موجب تغيير در شيوه تفكر و 
تلقي انس��ان ها از روابط اجتماعي ش��ده و درعين حال از آنها 

متأثر شده است.
ب��ر پاي��ه پيامدهاي سرچش��مه گرفته از جهاني ش��دن، 
تحوالت اجتماعي به س��رعت درحال كوچ از يك س��رزمين به 
س��رزمين ديگر است و نوع مراودات انسان ها در ابعاد مختلف 

را دگرگون كرده است.
جهاني شدن در دو دهه گذشته روش هاي توليد و تجارت 
در صنعت، در حمل ونقل، در بانكداري و كشاورزي را تحت تأثير 
قرار داده است و آن گروه از جامعه ها كه با اين تحوالت سازگار 
نشده اند را در شرايط دشوار قرار داده است. جهاني شدن توليد 
و تجارت و آسانتر شدن روش هاي حمل ونقل و گردش آزادتر 
بازارهاي مالي و پولي به موضوع فقر و كاهش فقرا كمك كرده 
است. براساس شاخص رشد انساني برنامه سازمان ملل متحد، 
جمعيت فقير دنيا در سال 1992 نسبت به 1960 با 50 درصد 
كاهش مواجه ش��ده است و متوس��ط درآمد سرانه كشورهاي 
جنوب كه بيش��تر فقرا در آنها س��اكن هستند در سال 1980 

نسبت به 1950 به 2 برابر رسيده است.
جهاني شدن كه تحوالت آن لحظه اي و آني شده است، در 
حوزه امنيت ملي و سرزميني نيز تحوالت ناشناس و شگرفي 
پديدار و معناي آن را بعضاً با ابهام مواجه كرده اس��ت. مبادله 
آسان و سريع موادغذايي از يك سرزمين به سرزمين ديگر در 
س��ايه تحوالت ژرف حمل ونقل كاال و جهاني ش��دن بازارهاي 
مالي از جمله مس��ايلي است كه »امنيت ملي« جامعه ها را از 
ناحيه »امنيت غذايي« دستخوش دگرگوني معنايي و ماهيتي 
كرده اس��ت. وقتي مديران و مس��ؤوالن دولتي در جامعه هاي 
گوناگون مي بينند كه مي ش��ود در يك فرايند كوتاه و آس��ان، 
واردات انواع و اقس��ام موادغذايي را ممكن كرد و بازار داخلي 
را از كاالهاي خارجي اش��باع كرد، دچار اين توهم مي ش��وند 
كه »امنيت غذايي« ديگر يك كار سخت و دشوار نيست. اين 
موضوعي بس��يار بااهميت است كه متأسفانه برخي از مديران 

و مس��ؤوالن دولت ايران در س��ال هاي اخير نگاه كارشناسانه 
به آن نداش��ته و ندارند. فروش نفت و كس��ب درآمد س��هل و 
ممكن از اين ناحيه، قدرت آنها  براي واردات انواع موادغذايي 
و كاالهاي اساس��ي موردنياز ش��هروندان را افزايش داده است 
و آنها دچار نوعي خوش بيني مفرط ش��ده اند كه نبايد درباره 
»امنيت غذايي« هراس داشت. اين گونه خوش بيني هاي افراطي 
اس��ت كه روزگار توليدكنندگان موادغذايي و كش��اورزي را با 
معضل مواجه كرده اس��ت. اكنون و در فضاي تازه اي كه براي 
جامعه ايراني پديدار شده است و دشواري واردات چهره نمايان 
مي كند، شايد خوش بيني كه نزديك به خوش خيالي شده بود 
به مرور رنگ مي بازد و جهاني ش��دن چهره سخت خود را نيز 
نش��ان مي دهد. در چنين شرايطي است كه برخي مسؤوالن و 
مدي��ران دولتي بار ديگر موضوع خودكفايي در توليد كاالهاي 
اساس��ي را داغ ك��رده و از تغيي��ر رويكردها خب��ر مي دهند. 
توليدكنندگان قندوش��كر در ايران كه چندين سال پرزحمت 
را به دليل برخي س��اده انگاري ها پشت سر گذاشته اند بار ديگر 
در فضايي قرار گرفته اند كه در كانون توجه نشسته و اميد به 
تالش و برنامه ريزي آنها براي كاهش وابستگي كشور به واردات 
از سوي مسؤوالن در ظاهر ديده مي شود. به نظر مي رسد در اين 
وضعيت اس��ت كه مي توان و بايد موضوع را جدي گرفت و با 
استفاده از توانايي كارشناسي و متقاعد كردن مسؤوالن ارشد به 
اينكه »امنيت غذايي« را نمي توان دستخوش تحوالت ناشناس 
ك��رد، گام هاي تازه اي كه رويداده��اي جهاني مرتبط با ايران 
تلنگر محكمي به برخي مس��ؤوالن و سياستگذاران كشاورزي 
و بازرگاني زده اس��ت، فعاالن صنعت قندوشكر بايد با انسجام 
فكري و س��ازماني بيشتري در خلق فضاي آگاهي بخشي تازه 
اقدام كنند. بررسي هاي آماري از روندها و تحوالت توليد، قيمت 
و تجارت قندوش��كر در جهان و سياس��ت هاي صادركنندگان 
عمده اين محصول، بررس��ي هاي تازه و كارشناسانه در حوزه 
توانايي هاي كش��اورزي و توليدي در جامعه ايراني و ارايه آنها 
ب��ه نهادهاي اصلي مثل مجل��س قانونگذاري و دولت با هدف 
دگرگون سازي ذهنيت مسؤوالن ارشد از كارهاي الزمي است 
كه بايد در سطح كالن انجام شود. در سطح بنگاه ها نيز مديران 
و صاحبان صنايع قندوش��كر بايد خود را آماده و مهيا س��ازند 
كه بازسازي هاي كارس��از براي افزايش قدرت رقابتي انجام و 

افق نويي ايجاد شود.

شرايط نو و اميدهاي تازه
  محمدصادق جنان صفت
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عرضه نسبت به تقاضا با چيزي كه طي دوره گذشته اتفاق 
افتاد، خيلي متفاوت نخواهد بود. به نظر مي رس��د در همان 
زمان )ماه هاي ژوئن تا سپتامبر( و قبل از آغاز فصل جديد 
برداشت نيشكر در ماه اكتبر، براي مقابله با كاهش و بحراني 
ش��دن ذخاير استراتژيك شكرخام، همان طور كه طي دوره 
2010-2009 واقع شد، كش��ور هند اقدام به حجم باالي 

واردات شكر خواهد كرد.
همچنين هش��دارهاي هواشناس��ان برزيل��ي مبني بر 
احتمال وقوع ش��رايط بد آب وهوايي و مشكالت بعدي طي 
ماه هاي پاياني فصل برداشت نيشكر 2010-2009 در قطب 
نيش��كري مركز و جنوب اين كش��ور، دليل عمده ديگري 
براي حاكم ش��دن نظريه رون��ق و افزايش يافتن قيمت در 

فراز و فرود توليد و تجارت جهاني شكر 
)طي دوره 2009 - 2008(

  نوشته: استفان يوهلن بورك ، ترجمه : جمشيد پايدار
Sugar 2008 - 09 :منبع

در اواس��ط ماه آگوس��ت، به دنبال تقويت سياست هاي 
حمايت��ي از ط��رف دولت ها، معامالت ش��كرخام در بورس 
نيويورك با يك جهش روبه رو شد و به باالترين سطح خود 
طي مدت بيش از 28 س��ال گذش��ته رسيد. از داليل ديگر 
اين رش��د قيم��ت عالقه دالالن و س��فته بازان به معامالت 
اي��ن محص��ول و كاهش ارزش دالر بود. ب��ر مبناي قيمت 
پايه قراردادهاي منعقده در ماه اكتبر، ضربه ناش��ي از رشد 
قيمت 23/33 س��نت به ازاي هر پاند شكرخام در دوازدهم 
ماه آگوست باعث افزايش 98 درصد و رسيدن به باالترين 

سطح قيمت از مارس 1981 تا آن زمان شد.
اگرچه پس از بروز اولين كسري عرضه نسبت به تقاضا، 
ط��ي دوره 2005-2004، مج��دداً بازار ش��كر در چندماه 
اول دوره 2009-2008 با كمبود عرضه مواجه ش��د، ولي 
مي��زان اين نقصان بي��ش از مقدار پيش بيني ش��ده بود و 
همين موضوع از مهمترين داليل رشد شديد قيمت ها بود. 
چشم انداز توليد در سال زراعي 2010-2009 نيز حاكي از 
ادامه يافتن سير نزولي توليد شكر به طور هفتگي مي باشد. 
از طرفي باتوجه به پديده بارش هاي شديد موسمي 4ماهه 
كه از ماه ژوئن در هندوستان آغاز مي شود، نمي توان به رفع 
كامل اين وضعيت و كاهشي كه طي سال 2009-2008 در 
بازار شكر هندوستان به وقوع پيوست، در دوره 2009-2010 
اطمينان داشت. در حالي كه پيش بيني هاي اوليه در بخش 
صنعت قند حاكي از آن بود كه توليد شكر هندوستان طي 
دوره 2010-2009 به حدود 22 ميليون تن برس��د، طبق 
آخرين تخمين ادارات محلي اعالم شده است كه امكان دارد 
كل ميزان توليد در اين فصل بهره برداري تنها 17 ميليون 
تن باش��د. درص��ورت وقوع اين پيش بين��ي چرخه كمبود 

در حالي كه 
پيش بيني هاي اوليه 

در بخش صنعت قند 
حاكي از آن بود 
كه توليد شكر 

هندوستان طي دوره 
2009-2010

 به حدود 22ميليون 
تن برسد، طبق 
آخرين تخمين 

ادارات محلي اعالم 
شده است كه امكان 

دارد كل ميزان 
توليد در اين فصل 

بهره برداري تنها 
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بازار بود. مجموع عوامل آغاز برداشت زودهنگام، آب وهواي 
رضايت بخش در آغاز فصل، ايجاد ظرفيت هاي توليد جديد 
و اختصاص دادن س��هم بيشتر به نيشكر باعث رشد توليد 
شكر در برزيل شد، به طوري كه در اول آگوست، ميزان كل 
شكرخام توليدي اين كشور به 12/8 ميليون تن در مقايسه 
با 10/7 ميليون تن س��ال قبل رسيد. كارخانه هاي واقع در 
اين منطقه با ش��روع ماه آگوست 246/7 ميليون تن ني را 
خرد كردند كه نسبت به 214/6 ميليون تن سال قبل 32 
ميليون تن افزايش داشت كه تقريباً با مقدار پيش بيني شده 
)35 ميليون تن( افزايش براي مجموع نيشكر خردشده طي 
اين فصل برداش��ت نسبت به دوره قبل، همخواني دارد. در 
هرحال مقدار ني ُخرد شده طي شش هفته منتهي به پايان 
جوالي، نس��بت به سال قبل 3/9 درصد كمتر شده است و 
اين موضوع ناشي از توقف برداشت نيشكر در چند كارخانه 
به دليل بارندگي و افت ميزان س��اكارز در نيش��كر برداشت 

شده بوده است.
اين پيش بيني كه شرايط آب وهوايي مناطق نيشكر خيز 
جنوب و مركز برزيل در نيمه دوم سال مرطوب تر از معمول 
شود نيز عملكرد محصول را تحت تأثير قرار داده و در صورت 
آغاز به موقع بارندگي در فصول بهار و تابستان، پايان يافتن 
زودهنگام برداش��ت در منطقه نيش��كرخيز جنوب و مركز 

برزيل را خواهيم داش��ت و در همان زماني كه هندوستان 
با مش��كل باران هاي شديد موس��مي غيريكنواخت دست 
به گريبان اس��ت مي تواند بر روي توليد ش��كر تأثير منفي 
داش��ته باش��د و باعث به خطر افتادن اهداف تعيين ش��ده 
توليد در اين مقطع ش��ود. مجموع اي��ن تهديدهاي بالقوه 
و ش��رايط نامطمئن بازار باعث توجه مجدد س��فته بازان و 
دالالن به كاالهايي كه به عنوان دارايي محس��وب مي شوند 
به ويژه شكر ش��د. در نتيجه تحت تأثير معامالت واقعي كه 
صرفاً توس��ط دالالن و سفته بازان بزرگ )غيرتجاري( انجام 
شد و در قرارداد شماره 11 شكر تا حداكثر مقدار 206330 
محموله در اوايل آگوست دست يافت و اين باالترين سطح 
معامالت از ژانويه 2008 بود. در اينجا تحت تأثير اعمال اين 
سياست هاي حمايتي، جو اقتصاد كالن همراه با عدم قطعيت 
ادام��ه خواهد يافت و همين ش��رايط مبنايي براي افزايش 

بيشتر قيمت ها خواهد شد.

توليد جهاني
نگاه نهايي به موازنه ش��كر طي دوره 2009-2008 نش��ان 
مي دهد كه توليد جهاني شكر از اول اكتبر 2008 تا پايان سپتامبر 
2009 به ميزان 154/9 ميليون تن يعني 11/8 ميليون تن كمتر 
از س��ال قبل بوده اس��ت. توليد شكر در آسيا نيز در همين دوره 

2005 - 20062004 - 20072005 - 20082006 - 20092007 - 2008شكر / دوره هاي مختلف

77206/674871/465331/662138/868151/1موجودي هاي آغاز دوره

154928/7166653167405/2151400/3141164/1ميزان توليد

54572/750379/251522/85425251052/6ميزان واردات

159538/2158385/2153034/1146474/3144300/7ميزان مصرف

56309/156311/956354/255985/153928/4ميزان صادرات

70860/677206/674871/465331/662138/8موجودي هاي پايان دوره

2590/7-10236/2+16004/9+752/2-11724/3-مقدار تغيير در مقدار توليد

1/8-7/25+10/57+0/45-7/04-درصد تغيير توليد )%(

2674/2+2173/6+6559/8+11535351/1+مقدار تغيير در ميزان مصرف

1/89+1/51+4/48+3/5+0/73+درصد تغيير مصرف )%(

43/06+44/6+48/92+48/75+44/42+نسبت موجودي به مصرف )%(

جدول 1: موازنه جهاني شكر )از ماه اكتبر تا سپتامبر سال بعد( 

مجموع
 اين تهديدهاي 
بالقوه و شرايط 
نامطمئن بازار 
باعث توجه مجدد 
سفته بازان و دالالن 
به كاالهايي كه 
به عنوان دارايي 
محسوب مي شوند 
به ويژه شكر شد. 
در نتيجه تحت تأثير 
معامالت واقعي كه 
صرفاً توسط دالالن 
و سفته بازان بزرگ 
)غيرتجاري( انجام 
شد و در قرارداد 
شماره 11 شكر 
تا حداكثر مقدار 
206330 محموله 
در اوايل آگوست 
دست يافت

)ارقام بر حسب هزار تن(
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زماني به 49 ميليون تن يعني 18/5 ميليون تن كمتر از سال قبل كاهش يافته است. 
ش��كر توليدي در تم��ام اروپا به 24/4 ميليون تن و به طور قابل مالحظه اي بيش��تر از 
پيش بيني ولي باز هم 1/4 ميليون تن كمتر از س��ال قبل بوده اس��ت كه از اين مقدار 
توليد كش��ورهاي اتحاديه اروپا 15/1 ميليون تن بوده با اينكه حدود 0/6 ميليون تن 
بيش از س��هميه آن كشورها مي باشد، معهذا 1/8 ميليون تن كمتر از توليد سال قبل 
اس��ت. با آغاز فصل برداشت در برزيل پيش بيني مي شود محصول آمريكاي جنوبي به 
47/4 ميليون تن 8/9 ميليون تن بيش از سال قبل و محصول آمريكاي مركزي 18/3 

ميليون تن )1/3 ميليون تن كمتر از سال قبل( است.

دورنما
اعداد و ارقام حاكي از اين هستند كه خيلي از كشورها نياز زيادي به واردات شكر 
دارند. موج افزايش قيمت شكر در ماه هاي اخير موجب شد كه عماًل بازار تجارت شكر 
متوقف شود. هندوستان نيز بعد از صعود قيمت ها به 17/5 سنت به ازاي هر پوند شكر 
از وارد كردن شكر عقب نشيني كرد و با موجودي انبارهاي كارخانه ها و ذخيره دولتي كه 
در فصل گذشته باقي مانده بود، فعاًل كمبود شكر را مديريت كرده است. به هرحال اين 

موجوديت ها نيز تحليل رفته و بايد در سال 2010 واردات شكر را مجدداً آغاز كند.

به اين ترتيب انتظار مي رود كشورهاي 
بزرگ صادركننده نظير تايلند و استراليا از 
افزايش قيمت ها منتفع شوند. از طرف ديگر 
با ش��روع بهره برداري كارخانه هاي برزيلي 
به علت نياز به نقدينگي ناچار از فروش شكر 
توليدي خود هستند كه مقدار شكر در بازار 

جهاني رو به افزايش خواهد گذاشت.
همچني��ن با بهبود اوض��اع اقتصادي 
جه��ان و افزاي��ش قيمت اتانول در س��ال 
2010 برزيل مقدار نيش��كر بيش��تري را 
ب��ه توليد اتانول اختص��اص خواهد داد كه 
موجب مي ش��ود قيمت شكر همچنان باال 
بماند. بنابراين غيرعاقالنه به نظر نمي رسد 
كه خ��ود را آماده براي قيمت هاي ش��كر 
همچنان باال بنماييم و كساني كه منتظرند 
قيمت ها پايين بيايد ممكن اس��ت به طور 

چشمگيري ريسك كنند.

شكر توليدي
در تمام اروپا به 

24/4 ميليون تن و 
به طور قابل مالحظه اي 

بيشتر از پيش بيني 
ولي باز هم 1/4 

ميليون تن كمتر از 
سال قبل بوده است 

كه از اين مقدار 
توليد كشورهاي 

اتحاديه اروپا 15/1 
ميليون تن بوده با 
اينكه حدود 0/6 

ميليون تن بيش از 
سهميه آن كشورها 

مي باشد

شكل 1: موازنه جهاني شكر )موجودي ذخاير مازاد، ميزان مصرف و توليد(
)ارقام برحسب ميليون تن(
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اي��ن ترموفيل ها فرصت طلب بوده و به صورت اس��پور در 
ش��رايط نامناس��ب و به صورت س��لول هاي رويشي در شرايط 

مناسب رشد مي كنند.
اس��پورها نسبت به دماي زياد، خش��كي، غلظت پايين و 
مواد شيميايي كشنده مقاوم هستند. بررسي ها نشان مي دهد 
كه ميكروارگانيس��م ها مي توانند كلونيزه شده و به خوبي رشد 
كنند. آنها قادرند در نقاط بحراني پروسه تصفيه به طور دائمي 

حضور داشته باشند.

منابع ميكروبي
همان طور كه عنوان شد ميكروب ها توسط شكر خام وارد 
شده و با وجود شرايط خوب بهداشتي باز در محيط تصفيه خانه 
يافت مي ش��وند. يك��ي از منابع مهم حض��ور ميكروب ها آب 
كندانس موجود در سطح داخلي ديگ و همچنين سطح ليكور 
موجود در تانك اس��ت. ميكروب ها ايجاد يك اليه در قسمت 
فوقاني ليكور كرده و اين محل داراي پتانسيل بااليي براي بار 

ميكروبي زياد است.

ميكروارگانيسم هاي موجود
در تصفيه شكرو كنترل ضايعات

 ترجمه : حميدرضا سعيدپور پاريزي – رضا منتظري فر
Sugar industry technologists - 2004

مقدمه
مطالعات و بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه جمعيت عمده 
ميكروبي واسپورها در نقاط كليدي پروسه توليد وجود دارند. 
محيط كش��ت هاي تهيه ش��ده نش��ان مي دهد كه عمده اين 
ميكروب ها، ترموفيل ها واس��پورهاي ترموفيليك كه بيشتر از 

گونه هاي باسيلوس هستند، مي باشند.

چكيده:
ميكروارگانيسم هاي اثر گذار در فرايند توليد شكر كه عمدتا از طريق خاك يا گياهان حاوي ساكارز وارد پروسه 

توليد مي شوند، شامل باكتري ها، كپك و مخمر هستند.
از آنجايي كه ميكروارگانيس��م ها اثر به س��زايي در اينورت ش��دن ش��كر و همچنين توليد دكس��تران داشته 
شناس��ايي و جلوگيري از تكثير و در نهايت فعاليت آنها به منظور كاهش ضايعات بس��يار مهم اس��ت. در اين 
مقاله سعي شده است انواع ميكروارگانيسم هاي مؤثر در صنعت شكر طبقه بندي شده و نحوه اثرگذاري آنها 
بررس��ي ش��ود و همچنين روش هاي مناسب در جلوگيري از تكثير و فعاليت اين موجودات ريز ذره بيني مورد 

بحث قرار گيرد.
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در مطالعات انجام شده آب شيرين با درجه خلوص باال يا 
پايين و شربت آفينه محيط هاي مناسبي براي رشد ميكروب ها 

محسوب مي شوند. 

ضايعات
طي فرايند تصفيه روزانه 4000000پوند شكر خام، مقدار 
31600پوند س��اكارز را به عنوان ضايعات تخمين زده اند. )هر 

پوند معادل 0.453 كيلوگرم است(

پيشنهاداتي جهت كاهش ضايعات
1. توجه اپراتور به PH – دما و زمان مربوطه 

2. به حداقل رساندن استفاده از آب و حداقل كردن نشتي 
3. داشتن برنامه منظم جهت نظافت تانك ها

4. تغليظ آب شيرين 
تنظيم غلظت مهم تر از تنظيم PH براي كنترل ميكروبي 
اس��ت. در بريكس باالتر از52 حتي اگر دما كمتر از 71 درجه 
سانتي گراد باشد افزايش كمي در بار ميكروبي رخ مي دهد. اين 

پروسه پاكسازي )PurgIng( ناميده مي شود.
شرايط زير براي كنترل ميكروبي مهم است:

1. نگه داشتن شرايط در بريكس 63 يا بيشتر
2. دماي 80 درجه سانتي گراد

8-7=PH  .3
مخمره��ا، كپك ها و باكتري ها همگ��ي در فرايند تصفيه 

شناسايي شده اند.

مخمرها
 اس��موفيليك بوده، فشار اسمزي)بريكس( باال  را تحمل 
كرده ولي در باالتر از دماي 45درجه س��انتيگراد )113 درجه 

فارنهايت( زنده نمي مانند.

باسيل ها
به طور گس��ترده در برابر تغييرات دما و PH س��ازش پذير 
بوده و هم در دماي باال و پايين و هم در PH باال يا پايين قادر 

به رشد هستند. بنابراين كنترل آنها مشكل است.

كپك ها
 كپك ها در دماي 70-60 درجه س��انتي گراد از بين رفته 
يا رشد ش��ان متوقف مي شود. ولي مي توانند اسپورهاي مقاوم 
ايجاد كنند. كپك ها عمدتاً روي س��طوحي كه اليه هاي كمي 

از آب كندانس جمع شده رشد مي كنند.
گونه هاي ترموفيليك الكتوباسيلوس ها به عنوان منبع اصلي 
آلودگي شناخته شده و عمده آنها در ليكور رنگي حضور دارد. 
در زمان س��روكار داشتن با محلولي كه ايجاد مشكل مي كند، 

تميز كردن تانك اصلي تغذيه سيستم و مدخل تماس لوله ها با 
آب داغ و بخار و تميز كردن كل سيستم با محلول متابيسولفات 

سديم مفيد واقع مي شود.

كنترل ميكروبيولوژيكي
مكان هاي مستعد تر براي ضايعات ميكروبي ساكارز:

شربت آفينه، فرايند حل كردن )meltIng( شكر خام، 
ليكور حاصل از فيلتراسيون با فيلترهاي كربني 

استفاده از ميكروب كش ها در همه كشورها مجاز شناخته 
نشده است. كنترل بايد به صورت زير باشد:

1. استفاده از روش هاي بهداشتي
2. تمي��ز كردن تجهيزات با اس��تفاده از بخ��ار در فاصله هاي 

زماني مناسب
3. استفاده ازباالترين دماي مجاز تا جايي كه از تجزيه شيميايي 

جلوگيري شود.
4. پايين بردن زمان نگهداري تا حد ممكن

5. نگه داشتن بريكس باالتر از 63
6. باالبردن PH تا جايي كه از تجزيه شيميايي پرهيز شود.

7. پرهيز از نگهداري شربت با بريكس پايين درمخازن ذخيره 
)براي مثال آب شيرين(

 PH 8. كنترل تجزيه هاي شيميايي اتفاق افتاده به وسيله
پايين و دماي باال همراه با كنترل ميكروبي.

9. خوب هم زدن )StIrrIng( مواد موجود در مخزن 
براي ممانعت از رقيق شدن محلول در باالي مخزن و جلوگيري 
از رشد ميكروب ها كه در بريكس پايين و دماي باال در تصفيه 

اتفاق مي افتد.
دم��ا، PH، زم��ان ماند و ب��اال بردن بريك��س متغيرهاي 
مهمي هس��تند كه براي ممانعت از فساد آب شيرين پيشنهاد 

مي شوند. 

تست هاي ميكروبي
تس��ت هاي ميكروبي فقط براي محص��والت پاياني انجام 
نمي شوند. با در اختيار داشتن يك ميكروبيولوژيست تست آب 

شيرين و ساير مواد نيمه ساخته امكان پذير مي شود. 
براي تست محصول نهايي موارد زير پيشنهاد مي شوند:

1. تست هاي روزانه: 
* شناسايي باكتري هاي مزوفيليك در محصول ماده نهايي، 

شناسايي مخمر- كپك و باكتري ها در محصوالت پاياني. 
2. هر دو هفته:

* تست محصول پاياني )شناسايي باكتري هاي مزوفيليك، 
كپك، مخمر(

تس��ت باكتري هاي بيماريزا )پاتوژن( به وس��يله البراتوار 
خارج از كارخانه صورت مي پذيرد.

كپك ها در دماي 
70-60 درجه 
سانتي گراد از 

بين رفته يا رشدشان 
متوقف مي شود. 

ولي مي توانند 
اسپورهاي مقاوم 

ايجاد كنند.
 كپك ها عمدتاً روي 

سطوحي كه اليه هاي 
كمي از آب كندانس 

جمع شده رشد 
مي كنند
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توصيه هايي براي كنترل ضايعات
به طور خالصه بسياري ازفعاليت ها براي كنترل شيميايي 
و آلودگي ه��اي ميكروبي مش��ابه هس��تند. تنظي��م دما و باال 
نگه داش��تن PH ب��راي كنت��رل ميكروبي و پرهي��ز از تجزيه 

ضروري است.

)Wet stock( كنترل ذخاير مرطوب
ذخاي��ر مرطوب موجود در پروس��ه، مايعات )آفينيش��ن، 

آب شيرين، شربت سفيد و ليكور( در فرايند تصفيه هستند. 

پيشنهادات
1. به حداقل رس��اندن زمان نگه��داري ذخاير مرطوب تا حد 

امكان
2. به حداقل رساندن توليد آب شيرين

3. باالبردن بريكس آب شيرين
4. نگه داشتن و ذخيره كردن ملت كمتر از يك روز

بعض��ي اوقات ظرفيت بافري آب ش��يرين با درجه خلوص 
پايين و ديگر مواد با درجه خلوص پايين، به گونه اي اس��ت كه 
با اضافه كردن س��ود نيز PH آنچنان باال نمي رود. در اينگونه 

موارد، PH پايين تر در حدود 7-6.7 كافي است.

كنترل ضايعات ميكروبي وشيميايي
كنترل PH با آهك در نقاط مهم پروسه توليد بايد صورت 
پذيرد. البته بعضي از تصفيه خانه ها از سود سوز آور يا خاكستر 
سود براي كنترل PH استفاده مي كنند. نبايد ليكور با بريكس 
پايين مدت زمان زيادي ذخيره شود. اگر نگهداري ليكور براي 
مدت زمان طوالني ضروري باشد بايد بريكس باال برده شود.

پاكس��ازي تانك هاي ذخيره اي ليكور ب��ا مواد پاك كننده 
و بخار توصيه ش��ده اس��ت. مخ��ازن جمع كنن��ده گردوغبار 
)ColleCtor( بايد پاكس��ازي شوند و محلول حاصل از 

شستشو نبايد وارد چرخه توليد شوند.
ليكور طي پروس��ه توليد بايد بريكسي حدود 63 يا بيشتر 
 PH داش��ته باش��د. دما بايد بين 80-77 درجه سانتي گراد و
بين 8-7 نگهداري شود. اين شرايط اجازه مي دهد كه پروسه 
PH توليد از لحاظ ميكروبي در كنترل باش��د. س��اكارزدر اين

پايدار بوده و تجزيه شيميايي ساكارز به آهستگي رخ مي دهد. 
ش��رايط مذكور براي پرهيز از تجزيه شيميايي مناسب بوده و 
زمان نگاهداري محلول بايد در حد استاندارد باشد. اگر ليكور 
با بريكس باال )بيش��تر از 65( بيش��تر از 24 ساعت نگهداري 
ش��ود دما بايد تا زير 40 درجه س��انتي گراد تنزل پيدا كند و 

PH حداقل بايد تا 7.5 افزايش پيدا كند.

اگر ليكور با
 بريكس باال

)بيشتر از 65( 
بيشتر از 24 ساعت 
نگهداري شود دما 
بايد تا زير 40 درجه 
سانتي گراد تنزل 
 PH پيدا كند و
حداقل بايد تا 7.5 
افزايش پيدا كند
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چگونگ��ي جذب مديران به اين حوزه خواهد بود. به همين 
منظور مديران ارش��د و با سابقه از سازمان هاي تحقيقاتي 
گوناگون و وابس��ته به صنعت شكر بايد مدنظر قرار گيرند. 
برخي از موضوعات اصلي توصيه شده براي كارگاه هاي آينده 

شامل مديريت در:
1. انتقال تكنولوژي؛ 2. تأثيرات زيست محيطي؛ 3.بحران 
كمب��ود آب؛ 4. مهندس��ي ژنتيك؛ 5. س��المتي، ايمني و 
مس��ائل مرتبط با منابع انساني؛ 6. محك زني )الگوبرداري( 
در هزينه ه��اي توليد؛ 7. يكپارچه س��ازي اس��تراتژي هاي 
تحقيق��ات و صنعت؛ 8. بهينه س��ازي تركيب بين مديران؛ 
محقق��ان و عوامل اجراي��ي؛ 9.توليد و اس��تفاده از انرژي 
زيستي در داخل صنايع شكر؛ 10. مشاركت بين المللي در 

يافته هاي تحقيقاتي.

مقدمه
كميته اجرايي و مش��ورتي انجمن بين المللي فن آوران 
نيشكر كميسيون مديريتي را قبل از شروع بيست وپنجمين 
كنگره سال 2005 گواتماال تشكيل داد. هدف اين كميسيون 
گس��ترش نقش مديران ارش��د و باسابقه صنعت در انجمن 
مذكور باتوجه ويژه به جامعيت دادن جنبه هاي مديريت در 
پژوهش و نوآوري هاي تكنولوژيكي به منظور ارتقاي بيشتر 

و كلي بهره وري بوده است.
اولي��ن كارگاه آموزش��ي مديريت انجم��ن بين المللي 
فن آوران نيشكر كه در آن 41 نماينده از 10 كشور شركت 

گزارشي از اولين كارگاه آموزشي مديريت
در كنگره بين المللي انجمن فن آوران نيشكر

اتحاديه نيشكركاران آفريقاي جنوبي
جوالي 2006

خالصه
كميته اجرايي و ش��وراي انجم��ن بين المللي فن آوران 
نيش��كر )ISSCt( كميس��يون مديري��ت را قب��ل از آغاز 
بيس��ت وپنجمين كنگره 2005 گواتماال تشكيل داد. هدف 
از آن گس��ترش نقش مديران ارشد و باسابقه صنعت شكر 
در تحقي��ق و ابت��كارات فني ب��ا تكيه بر يكپارچه س��ازي 
جنبه هاي مديريت به منظور ارتقاي كلي و بهره وري بيشتر 

بوده است.
اولين كارگاه مديريت انجمن كه در آن 41 نماينده از 
10 كشور شركت داشتند در جوالي سال 2006 در دوربان 
آفريقاي جنوبي برگزار ش��د. اهداف كارگاه عبارت بودند از 
جلب نظر مشاركت كنندگان از حوزه هاي كاري وسيع جهت 
اراي��ه نظرات تخصصي و تس��هيل مباحث ب��ر روي ارتقاي 

بهره وري و توسعه پايدار.
هرك��دام از چهار جلس��ه كارگاه ش��امل ارايه 3 مقاله 
درخصوص برپايي مباحث ويژه توانمندسازي شركت كنندگان 
جهت مشاركت فعال در تعريف و تشريح مشكالت محيطي 

خودشان و يافتن راه حل ها بود.
موضوعات مربوطه عبارت بودند از:

1. مديريت تحقيق و توسعه
2. مديريت زنجيره تأمين

3. نقش نيشكر در سال 2020
4. پويايي و تقاضاي بازار

يك��ي از چالش ه��اي كارگاه ه��اي آموزش��ي در آينده 

ي
زش
مو
آ

  نويسندگان:  اي.تي. ويني  و  آر.ريوالند
 ترجمه : دكتر حسن حمدي
Sugar Cane technol, 2007/26

هدف اين كميسيون 
گسترش نقش 

مديران ارشد و 
باسابقه صنعت

در انجمن مذكور 
باتوجه ويژه به 
جامعيت دادن 

جنبه هاي مديريت 
در پژوهش 

و نوآوري هاي 
تكنولوژيكي 

به منظور ارتقاي 
بيشتر و كلي 
بهره وري بوده

است
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داش��تند در جوالي 2006 در شهر دوربان آفريقاي جنوبي 
برگزار شد. اهداف كارگاه شامل: 

1. جلب نظر شركت كنندگان از حوزه هاي كاري وسيع 
جهت ارايه ديدگاه هاي حرفه اي خود؛ 2. تس��هيل و جهت 
دادن به مباحثي كه بر روي ارتقاي بهره وري و توسعه پايدار 
متمركز اس��ت. هر كدام از 4 جلس��ه كارگاه شامل ارايه 3 
مقال��ه درخصوص راه ان��دازي مباحث ويژه توانمندس��ازي 
ش��ركت كنندگان جهت مشاركت فعال در توضيح و تعريف 
مش��كالت محيط��ي خود و مش��اركت پيوس��ته در يافتن 

راه حل ها بود.
در اين كارگاه مق��االت به صورت متعارف علمي كامل 
نبوده و فقط به ارايه سخنراني با استفاده از عكس و اساليد 
اكتفا گرديد. به طور كلي نتيجه عمده حاصل از اين كارگاه 
مش��اركت فعال ش��ركت كنندگان در مباحث بوده اس��ت. 
همچنين در اين كارگاه مديريت به عنوان نقطه عطفي جهت 
گرد آمدن رؤساي سازمان هاي تحقيقاتي مهم نيشكر و ايجاد 
طوفان فكري درخصوص مسائل عمومي توسط اوين واليس 
از مركز تحقيقات نيش��كر استراليا و همچنين تهيه برنامه 
كار براي اولين مجمع بين المللي مش��ترك جهت استفاده 
از بيوماس نيشكر كه به وسيله پيتر رين مديرمؤسسه شكر 
آمري��كا و جي كلود اوتري مدير مركز تحقيقات نيش��كر 

موريس ارايه شد، به شمار رفت.
عالوه بر اين، كارگاه مذكور با كنگره س��اليانه جمعيت 
فن آوران نيش��كر آفريقاي جنوبي كه در هفته بعد تشكيل 
ش��د، مصادف گرديد ك��ه به همين دليل تع��داد زيادي از 
ش��ركت كنندگان كارگاه مديريت نيز در آن حضور يافتند. 

جلسات كارگاه به شرح ذيل بوده است:
* سه شنبه 11 جوالي:

كنسرسيوم مشترك بين المللي استفاده از بيوماس نيشكر  
)ISBuC(

* چهارشنبه 12 جوالي:
جلسه اول كارگاه: مديريت تحقيق و توسعه

جلسه دوم كارگاه: مديريت زنجيره تأمين
جلسه سوم كارگاه: نقش نيشكر در سال 2020

جلس��ه چه��ارم كارگاه: تقاض��اي ب��ازار و پويايي آن، 
مروري بر كارگاه آينده مديريت انجمن بين المللي فن آوران 

نيشكر.
* جمعه 14 جوالي:

بازديد از مزرعه
جلس��ه پنج��م كارگاه: گردهمايي رؤس��اي س��ازمان 

تحقيقاتي نيشكر
21-18 جوالي: كنگره ساليانه جمعيت فن آوران نيشكر 

.)SAStA( آفريقاي جنوبي

ه��دف اين مقال��ه ارايه گزارش��ي از اقدامات و دروس 
اصلي آموخته ش��ده با هدف تدارك زمينه اي براي برگزاري 
كارگاه ه��اي بع��دي مديريت��ي بوده اس��ت. تقريب��اً تمام 
شركت كنندگان كارگاه مديريت در گردهمايي كنسرسيوم 
مشترك بين المللي اس��تفاده از بيوماس نيشكر نيز حضور 
داش��تند، لذا اظهارنظر كمي در اين خصوص انجام گرفته 

است.

كنسرسيوم بين المللي استفاده از بيوماس نيشكر
تم��ام ش��ركت كنندگان عالق��ه زيادي ب��ه انرژي هاي 
تجديدپذير حاصل از نيش��كر يعني توليد برق و الكل ابراز 
كردند. به طور كلي اقدامات انجام شده به صورت زير خالصه 

مي شود:
* ي��ك ديدگاه جمعي وجود داش��ت و آن اينكه تمام 
صنايع عمده ش��كر در سراسر جهان در آينده اي نه چندان 

دور وارد بازار انرژي هاي تجديدپذير خواهند شد.
* عالقه مندي زيادي جهت همكاري بين صنايع شكر 
اظهار شد كه پيشرفت ها در اين زمينه اثر وسيعي در بازار 

عظيم انرژي هاي تجديدپذير خواهد داشت.
* به مالكيت هوشمند )IP( و چگونگي اداره آن در بين 
شركا توجه ويژه اي ابراز شد و درخصوص اين موضوع، بحث 

در گردهمايي هاي بعدي نيز ادامه خواهد يافت.
* كنسرس��يوم بين المللي اس��تفاده از بيوماس نيشكر  
)ISBuC( بر روي فرآيند فرآوري نيش��كر متمركز ش��ده 
و فعاليت ه��اي اصالح نژادي جهت توليد انرژي از نيش��كر  
)energy cane(  مس��تثني خواهد شد. گرچه برنامه هاي 
اختصاصي اصالح نيش��كر مهم مي باشند ولي حذف آن از 
بدنه ISBuC براي جلوگيري از گسترده شدن بيش از حد 

فعاليت هاي اين كنسرسيوم بوده است.
* اولين پروژه همكاري تحقيقاتي احتماالً بر روي توليد 

گاز متمركز خواهد شد.
به هر ترتيب يكي از وظايف اوليه اين كنسرسيوم اولويت 
دادن به پروپوزال هاي تحقيقاتي و تعيين حمايت كنندگان 

مناسب از پروژه هاي تحقيقاتي است.
گردهمايي بعدي اين كنسرسيوم در هفدهم نوامبر و بعد 
از كارگاه صنايع جانبي انجمن بين المللي فن آوران نيشكر در 
برزيل برگزار خواهد شد. اطالعات بيشتر درباره كنسرسيوم 
 بين الملل��ي اس��تفاده از بيوماس نيش��كر را در وب س��ايت

www.issct.org/isbuc.htm مشاهده نماييد.

)R&D( جلسه اول كارگاه: مديريت تحقيق و توسعه
در اين جلسه سه مقاله از استراليا، موريس و آمريكا ارايه 
شد. سؤاالت مطرح شده در مباحث ذيل به اين شرح است:

عالوه بر اين، كارگاه 
مذكور با كنگره 
ساليانه جمعيت 
فن آوران نيشكر 
آفريقاي جنوبي 
كه در هفته بعد 
تشكيل شد، مصادف 
گرديد كه به همين 
دليل تعداد زيادي 
از شركت كنندگان 
كارگاه مديريت نيز 
در آن حضور يافتند
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1. چگون��ه مي توان محققين در زمينه هاي مرتبط و با 
تخصص باال را جذب كرد؟ 

2. اعتب��ار مال��ي را چگونه مي ت��وان از منابع خارجي 
تأمين كرد؟

3. چگون��ه مي توان تحقيقات را به بهترين وجه تجاري 
كرد؟

4. چگونه مي توان تقاضاهاي صنعت را به بهترين وجه 
به برنامه هاي تحقيقاتي ارتباط داد؟

5. چگونه مي توان تيم هاي چندمنظوره مؤثر را به وجود 
آورد؟

6. چگون��ه محققين مي توانند نظر مديران صنعت را به 
تغيير جلب كنند؟

نكات برجسته حاصل از اين جلسه به شرح ذيل خالصه 
مي شود:

* شرايط بازار سريع تر از گذشته تغيير مي كند، بنابراين 
وابستگي به تحقيقات افزايش مي يابد. اين بدين معني است 
كه س��ازمان ها احتياج به ايجاد شايستگي ها در درون خود 
و س��پس تأمين منابع بيروني و مشاركتي دارند. همكاري 
فعال براي مرتبط باقي ماندن برنامه هاي تحقيقاتي به بازار، 
ضروري تش��خيص داده ش��د. تيم كاري چندمنظوره براي 
پيش��برد كار ضروري بوده و س��ازمان هاي تحقيقاتي براي 
جل��ب و ابقاي افراد با شايس��تگي هاي فني و تخصص هاي 
مديريتي به خوبي انجام وظيف��ه خواهند كرد. براي نيل به 
اين هدف س��ازمان هاي تحقيقاتي نيازمند تطابق و نوآوري 

برحسب شرايط و قراردادهاي استخدامي مي باشند.
* تحقيق��ات عمل��ي ابت��كاري و درازمدت اس��ت كه 
ريسك پذير بوده و تمام پروژه هاي تحقيقاتي منافع زودبازده 

و مستقيم ايجاد نمي كنند.
* برنامه ه��ا و طرح هاي تحقيقاتي بعضاً بايد در جهت 
تسهيل تغيير كانون توجه، انعطاف پذير باشند، به طوري كه 
در اين خالل نتايج تحقيقات در دسترس بوده و اولويت هاي 
تحقيقات��ي اص��الح يابن��د. در نتيجه در مس��ائل بودجه و 
روش هاي اختصاص منابع قابليت انعطاف متناسبي موردنياز 

است.
* هميش��ه بايد تأمين اعتبار از منابع خارجي سازمان 

جزء اهداف راهبردي آن قرار گيرد.
* تحقيق��ات فقط نيمي از داس��تان اس��ت، تحويل و 
ارايه منافع تحقيقاتي به خريداران نيمه ديگر است. انتقال 
تكنول��وژي يك ض��رورت بوده و بايد مطاب��ق با مقتضيات 
صنعت محلي باش��د. در اغلب ش��رايط اين به معني تأكيد 

بيشتر بر تكنيك هاي مديريت تغيير است.
* در مورد شرايط كشور موريس، چيزي مثل يك رخداد 
غيرمترقبه شبيه رفرم هاي شكر در اتحاديه اروپا وجود ندارد 

كه س��هامداران را بر انگيخته نمايد تا از وضع خود س��ؤال 
كرده و ذهن مديران صنعت را به ارتقاي بهره وري و تغيير 

مديريت متوجه نمايد.
* در غي��اب ح��وادث و رويداده��اي غيرمترقبه عمده، 
مؤسسات تحقيقاتي نياز به درك بهتر مشتريان و تمايالت آنها 
دارند. بررسي هاي اخير مركز تحقيقات نيشكر استراليا نشان 
داد كه تمايالت مش��تريان برخي اوقات با واقعيت همخواني 
كمتري دارد لذا تداوم در روابط عمومي و ترويج مناس��ب از 

نشانه هاي مهم يك سازمان تحقيقاتي موفق است.
* اه��داف اس��تراتژيك مؤسس��ات تحقيقات��ي بايد با 
احتياجات مش��تري و الزاماً نه با خواس��ته هاي وي منطبق 

باشند.
* برحسب ساختار س��ازماني مناسب تحقيقات، مركز 
تحقيقات نيشكر استراليا )BSeS( اخيراً از ساختار صنعتي 
سنتي جدا شده و به يك شركت خصوصي داراي هشت مدير 
شامل دو توليدكننده نيشكر، دو كارخانه دار شكر و سه عضو 

مستقل و يك نفر به عنوان رئيس مؤسسه تبديل شد.
* داليل اين تغييرات عبارت بودند از:

1. ساختار جديد مؤسسه تحقيقاتي را قادر مي سازد كه 
از س��رمايه هاي خود با منابع خارجي براي صنعت استفاده 

بهتري بنمايد.
2. قانون، مدي��ران را وامي دارد كه درخصوص بهترين 
گزينه ها كه به سود شركت است تصميم گيري كنند )يعني 

صنعت( نه موارد موردنظر بخش هاي خودشان.
* مؤسسه تحقيقات نيشكر استراليا داراي چشم انداز و 
مأموريتي روش��ن و مطالعه شده مي باشد براي سهامداران 
اي��ن صنعت به خوبي تبيين ش��ده و هيأت مديره در مقابل 

آن مسؤول است.

جلسه دوم كارگاه: مديريت زنجيره تأمين
س��ه مقاله درخص��وص ارتباطات و مذاك��رات تجاري، 
الگوبرداري و بهره وري و همچنين كاربرد س��نجش از دور 
ارايه شد. بخشي از سؤاالتي كه در نتيجه مباحثات حاصل 

شد شامل:
1. تعريف زنجيره تأمين در زمينه نيشكر چيست؟
2. محدوديت هاي اصلي در زنجيره تأمين كدامند؟
3. چگونه مي توان بر اين محدوديت ها غلبه كرد؟

4. اين گفته »چيزي را كه نمي تواني اندازه گيري كني 
نمي تواني اداره بكني« حقيقت دارد؟

5. تكنول��وژي چ��ه نقش��ي در س��اده و مؤث��ر كردن  
)Streamlining( زنجيره تأمين بازي مي كند؟

6. نقش تحقيق و توسعه چيست و آيا اين حوزه بخش 
خصوصي است؟

مركز تحقيقات 
نيشكر استراليا 
)BSES( اخيراً 

از ساختار صنعتي 
سنتي جدا شده
و به يك شركت 
خصوصي داراي 

هشت مدير شامل 
دو توليدكننده 

نيشكر، 
دو كارخانه دار شكر 
و سه عضو مستقل 
و يك نفر به عنوان 

رئيس مؤسسه 
تبديل شد
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برخي از نكات برجسته حاصل از جلسات بحث به شرح 
ذيل خالصه مي شوند:

* تعري��ف س��نتي از يك زنجيره تأمين صنعت ش��كر 
عبارت است از: توليد نيشكر در مزرعه، درو و حمل نيشكر 
به كارخانه، س��اخت ش��كر در كارخانه و ارس��ال آن براي 
خريداران دريافت كننده شكر و ديگر توليدات جانبي ساخته 

شده در كارخانه.
* محدوديت هاي عمده در تعداد زيادي از زنجيره هاي 

تأمين صنعت شكر عبارتند از:
1. ارتب��اط ضعيف بي��ن س��هامداران؛ 2. خأل در فهم 
مس��ائل عمومي؛ 3. كمي يا عدم تعهد به برخورد مناس��ب 

با اين مشكالت.
* رفع موانع از زنجيره تأمين نيازمند:

1. پذي��رش اينك��ه تغيير ض��روري اس��ت؛ 2. توانايي 
موردتوجه قراردادن گزينه هاي احتمالي كه حقيقي بوده و 
داراي منافع دوجانبه در زنجيره تأمين سهامداران باشد؛ 3. 

توانايي جستجوي اثرات و پيامدهاي عدم انجام كار.
* س��هامداران به ويژه كارخانه داران و نيشكركاران نياز 
به صرف وقت جهت درك موقعيت ديگر سهامداران داشته 
و الزم اس��ت ب��ر روي زمينه هاي موردتوج��ه آنها بيش از 
خواست خود تمركز نمايند. جدا كردن مردم از مشكل نيز 

خود كار مهمي است.
* تغيي��رات مؤثر در يك زنجيره تأمين صنعت ش��كر 

معموالً نيازمند:
1. خري��د كل��ي از تجارعم��ده اين صنع��ت؛ 2. منابع 
مال��ي مناس��ب جهت انج��ام تغيير؛ 3. كوش��ش همگاني 
جهت گس��ترش اعتماد در بين س��هامداران. جعل شركاي 

استراتژيك خود عنصر كليدي ديگري است.
* مديري��ت مؤث��ر زنجيره هاي تأمين كه س��هامداران 
بي شماري را دربرمي گيرد، نيازمند اندازه گيري و الگوبرداري 
اس��ت، ب��دون آنكه ارتباط��ات مبتني بر ش��ايعه منجر به 
س��لب اعتماد شود، اين عنصر اساس��ي زنجيره تأمين كارا 

مي باشد.
واق��ع درك  )Benchmarking( در  الگوب��رداري   *
تغييرپذيري و ش��كار فرصت ها مانند شناس��ايي مس��تمر 
روش هاي جديد انجام بهتر كارها و سپس اجراي مؤثر آنها. 
در ش��رايط كارايي ضعيف بايد به »استراتژي هاي خروج از 

بحران« توجه شود.
* اس��تراتژي زنجي��ره تأمين بايد هميش��ه بر پذيرش 
تكنولوژي مقدم بوده و هرگز برعكس آن نباشد. تكنولوژي 
نيز معموالً ش��تاب دهنده استراتژي تجارت بوده و به ندرت 

اساس آن را تشكيل مي دهد.
* سنجش از دور و نقشه برداري به عنوان يك تكنولوژي 

زنجيره تأمي��ن اخيراً جهت پايش اس��تفاده از واريته هاي 
نيشكر حاصل از ژنتيك مولكولي )تراريخت( در برزيل مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است. شركت كنندگان نشان دادند كه 
بازار موافق و در جهت نيش��كرهاي تراريخت بوده و انتظار 
مي رود كه اين واريته ها بعد از سال 2010 به زودي تجاري 

شوند.

جلسه سوم كارگاه: نقش نيشكر در سال 2020
سه مقاله شامل استحصال كامل پتانسيل گياه نيشكر 
توس��ط فريكي بوتا از آفريقاي جنوبي، حقوق اصالح گران 
و مجوزهاي بيوتكنولوژي توسط اوين واليس از استراليا و 
راه اندازي يك تصفيه خانه زيس��تي در كارخانه شكر توسط 
پيتر رين از آمريكا ارايه شد. چند سؤال متعاقب اين بحث 

به عمل آمد:
1. آيا توليد شكر مزيت رقابتي نيشكر محسوب مي شود؟  
2. در س��ال 2020 چه اس��تفاده اي از نيش��كر خواهد شد؟  
 3.برنامه هاي اصالحي نيش��كر در سال 2020 چه مي باشند؟ 
4. نق��ش حق اختراع، حق امتياز و ش��ركاي تجاري باتوجه 
به ح��ق مالكيت معنوي چيس��ت؟ 5. چگونه مي توان توليد 

محصوالت جديد را در كارخانه هاي موجود انجام داد؟
نكات برجس��ته ناش��ي از مباحث به شرح ذيل خالصه 

شده است:
* نيشكر به عنوان يك گياه:

1. راندمان فتوس��نتزي بااليي دارد؛ 2. راندمان مصرف 
آب ب��اال دارد؛ 3. ق��درت تولي��دي طيف وس��يعي از مواد 
ارزش��مند را دارا اس��ت. ع��الوه بر اين تكنول��وژي ژنتيك 

مولكولي در نيشكر به خوبي توسعه يافته است.
* ايجاد درآمد از محصوالت غير از توليدات اوليه از گياه 
نيشكر كه بالقوه قابل حصول است به تحقيقات نيز نياز دارد 
هرچند كه هميشه ضرورت دارد كه ارزش اقتصادي حاصل 

از اين توليدات مورد شناسايي قرار گيرد.
قيمت هاي باالي ناشي از توليدات جانبي حاضر ممكن 

است در اثر توليد انبوه آنها كاهش يابد.
* درح��ال حاضر س��ود رقابتي در مقياس وس��يع در 
نيشكر ابتدا در توليد شكر به ويژه در بازارهايي با قيمت هاي 
ترجيحي اس��ت. با اين وجود سياست هاي دولتي در برخي 
كش��ورها مبتني بر تشويق و ايجاد انگيزه هاي اقتصادي در 
تولي��د انرژي تجديدپذير همانند اتانول يا انرژي الكتريكي 

مي باشد.
صرف نظر از سياست حكومت ها يك افزايش در تقاضاي 
جهاني براي انرژي متعاقب فناپذيري منابع سوخت فسيلي، 
پيش بيني خوبي براي انرژي تجديدپذير با استفاده از نيشكر 

را رقم مي زند.

استراتژي زنجيره 
تأمين بايد هميشه 
بر پذيرش تكنولوژي 
مقدم بوده و هرگز 
برعكس آن نباشد. 
تكنولوژي نيز 
معموالً شتاب دهنده 
استراتژي تجارت 
بوده و به ندرت 
اساس آن را تشكيل 
مي دهد
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* براي تحقق يافتن كل پتانس��يل موجود در نيش��كر 
باتوجه به ميزان و س��رعت تغيي��رات در بازارهاي جهاني، 
برنامه هاي اصالح نيشكر بايد بر روي انرژي حاصل از نيشكر 

با تأثير سريع متمركز شود.
* اصالح نيشكر براي ارتباط بين تمام صنايع مهم شكر 
كه از نظر جغرافيايي با مس��ائل بيماري و آفت اختصاصي 
ايزوله هس��تند ضروري است. بنابراين تحقيق و توسعه در 
اين جهت يك سرمايه گذاري است نه هزينه، اين يك تعهد 

و الزام براي پايداري درازمدت اين صنعت است.
* اصالح همانند تعداد زيادي از مؤسس��ات تحقيقاتي 
ديگر نيشكر به عنوان بزرگترين دارايي مركز تحقيقات نيشكر 
استراليا )BSeS( به شمار مي آيد، گرچه اغلب نيشكركاران 
درحال حاضر داوطلبانه و به طور اختياري به BSeS متعهد 
مي باشند. استفاده از حقوق اصالح گر براي جبران هزينه ها 
در آينده، ترس از افزايش سوءاس��تفاده كنندگان را كاهش 

مي دهد.
* در آينده انتظار مي رود كه عمده گياه نيشكر ارسالي 
ب��ه كارخانه ب��راي توليد انرژي تجديدپذير مصرف ش��ود. 
چالش هاي تكنولوژيكي درحال حاضر آماده س��ازي نيشكر 
جهت توليد گاز، هيدروليز يا تخمير ش��دن نيش��كر بوده و 

اغلب تحقيقات روي آنها متمركز شده است.
* انتظار مي رود كه س��رعت تبديل كارخانه هاي فعلي 
شكر به پااليشگاه زيستي از كارخانه هايي كه جديداً تأسيس 
خواهند شد، بيشتر ش��ود كه در اين حالت يك پااليشگاه 
زيس��تي به عنوان يك كارخانه مولدش��كر، اتانول و انرژي 

)برق( شناخته مي شود.
* افزاي��ش همكاري ه��اي تحقيقاتي به وي��ژه در رفع 

گلوگاه هاي زنجيره تأمين اهميت خواهد داشت.
* اهمي��ت اولوي��ت تحقيقات به عن��وان هدف و قلمرو 
پژوهشي كه س��ازمان ها درگير توسعه آن هستند افزايش 
مي يابد. يك روش اولويت بندي سه مرحله اي تحقيقات مورد 

بحث قرار گرفت، شامل:
1. در ميان محققان ارشد ميزان ارزش حاصل از درآمد 
ه��ر تحقيق به صورت nPV يا ارزش خالص موجود تعيين 
ش��د؛ 2. تعيين تخفيف nPV به وسيله احتمال موفقيت و 
ميزان پذيرش مورد انتظار؛ 3. تعيين ظرفيت و بودجه نيروي 

انساني براي تقبل و انجام تحقيقات مذكور.

جلسه چهارم كارگاه: تقاضاي بازار و پويايي آن
در اين كارگاه سه مقاله شامل:

پويايي بازار صادرات ش��كر توسط جوناتان نورتن از 
مؤسس��ه تحقيق��ات SASA آفريقاي جنوبي، پويايي حمل 
بين المللي توسط براندون پل از سازمان كشتيراني و بنادر 

آفريقاي جنوبي و تكنولوژي كارخانه جديد شكر سفيد توسط 
ديويد ميدوس از آفريقاي جنوبي ارايه شد.

متعاقب جلسه سؤاالتي طرح شد از جمله: 
1. آي��ا تقاضاي بازار براي ش��كر تصفي��ه تغيير خواهد 
كرد كه اگر چنين اس��ت در كدام جهت؟ 2. آيا تكنولوژي 
كارخانه ه��ا و تصفيه مي تواند نقش��ي در خور اين تقاضاها 
ايف��ا كند؟ 3. پويايي حمل چگونه روي بازار صادرات تأثير 
مي كن��د؟ 4. آيا تقاض��اي بازار روي تحقيق��ات صنعتي و 
كشاورزي )كارخانه و توليد نيشكر( تأثير دارد، اگر نه چرا؟ 
5. آيا طرح��ي براي همكاري ه��اي بين المللي درخصوص 
صادرات متصور اس��ت؟ برخي از نكات برجس��ته حاصل از 

اين جلسه به شرح ذيل خالصه مي شود:
* جهت گيري طرح هاي تحقيقاتي بايد متأثر و ناش��ي 
از قيمت و كيفيت ش��كر باشد. جالب است تعداد زيادي از 
ش��ركت كنندگان اعالم داش��تند كه در كشورشان اين نوع 

اطالعات را در دسترس دارند.
* حجم زيادي از شكر VHP از كشور برزيل وارد بازار 
جهاني ش��ده كه موجب باال بردن حداقل اس��تانداردها در 

انتظار مي رود كه 
سرعت تبديل 

كارخانه هاي 
فعلي شكر به 

پااليشگاه زيستي 
از كارخانه هايي 

كه جديداً تأسيس 
خواهند شد، بيشتر 

شود كه در اين 
حالت يك پااليشگاه 

زيستي به عنوان يك 
كارخانه مولدشكر، 

اتانول و انرژي )برق( 
شناخته مي شود
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كيفيت ش��كرخام صادراتي مي شود. شكر با كيفيت باالي 
برزيلي مي تواند به مي��زان زيادي به امكانات دوگانه توليد 
ش��كر و اتانول نس��بت داده ش��ود. مادامي كه كارخانه هاي 
تصفيه مقصد به انتظار ش��كر با كيفيت برزيل باشند، ديگر 
كشورهاي صادركننده ش��كر بايد اين موارد را مورد توجه 

قرار دهند:
1. حرك��ت به س��مت تولي��د دوگانه اتانول و ش��كر؛ 
2.پذي��رش تكنولوژي جديد؛ 3. بازبيني تأسيس��ات توليد 

شكر موجود و روان سازي زنجيره اي آن.
* جس��تجو در تكنيك هاي توليدي س��اخت شكرخام 
ب��ا كيفيت باال عموماً از برنامه هاي تحقيقاتي ش��ركت هاي 
توليدكننده مي باشد كه معموالً حق امتياز آن نزد خودشان 
محفوظ مي ماند. اگ��ر نتيجه حاصل از اين تحقيق در يك 
مزيت رقابتي مستقيم باشد، همكاري هاي تحقيقاتي تحقق 

نخواهد يافت.
* شركت tHS آفريقاي جنوبي تكنولوژي توليد شكر 
سفيد را ابداع و حق امتياز آن را دارد. پويايي و تحرك بازار 
بستگي به مقصد يا مبدأ براي تصفيه دارد كه ممكن است 
اس��تفاده از اين تكنولوژي را مح��دود كند چرا كه درحال 
حاضر به نظر مي رس��د عمده سرمايه گذاري در تصفيه شكر 
در جهت و همراه با تصفيه در مقصد است كه غالباً به علت 
كاهش هزينه هاي حمل و نقل حجم ش��كرخام نس��بت به 
شكر تصفيه و بسته بندي شده براي مصرف مستقيم انساني 
تغيير كند. اگرچه ميزان قابل توجهي از شكر توليدي جهان 

صادر نمي شود.
* حمل و نقل يك فاكتور خيلي پويا در صادرات شكر 

است كه بايد به دقت مديريت شود.

بازديد از مزارع
تور مذكور براي بازديد از كارخانه گلدهاو واقع در 50 
كيلومتري شمال دوربان برنامه ريزي شد. شركت كنندگان 
به هنگام ورود توس��ط خانم جابو سوخيال  مالك كارخانه 
مورد اس��تقبال قرار گرفتند و س��پس توس��ط مديرعامل 
كارخانه با صنعت شكر آفريقاي جنوبي و شركت اوسكوكال 

آشنا شدند.
مش��اركت كنندگان به 2 گروه تقس��يم شده كه عمدتاً 
افراد از مزارع دره گلنيديل و بقيه از كارخانه شكر بازديد 
كردند. بعد از ناهار هر دو گروه از امكان تاريخي و مراس��م 

فرهنگي زولو در شهر بازديد به عمل آوردند.

جلسه پنجم كارگاه: 
مالقات نمايندگان مؤسسات تحقيقاتي

اوين واليس از مؤسس��ه تحقيقات نيش��كر اس��تراليا 

)BSeS( اين جلس��ه را همزمان ب��ا بازديد صحرايي اداره 
ك��رد. موضوعاتي از قبيل همكاري هاي تحقيقاتي در آينده 
به هم��راه تبادل نظر براي حل مس��ائل جاري مورد بحث و 
بررسي قرار گرفتند. حضور شركت كنندگان اهميت و مفيد 

بودن اين جلسه را مي رساند.

)Issct( بازنگري و آينده كارگاه مديريت
در پايان جلس��ه جامع چهارم كارگاه، مدتي نيز صرف 
بازنگري كليت كارگاه ش��د. تمام ش��ركت كنندگان اظهار 
داش��تند كه كارگاه موفقيت آميز بوده و از ادامه يافتن آن 
حمايت كردند. بر حس��ب اصالح كارگاه هاي آينده، تعداد 
زيادي از مش��اركت كنندگان پيشنهاد كردند گروه هايي كه 
مسائل اختصاصي را در قالب يك گزارش كامل دربرمي گيرد 
جدا كنند. مانند نمايندگان مؤسسات تحقيقاتي در جلسه 
پنجم اين باعث تس��هيل حضور ش��ركت كنندگان بيشتر و 
فراگير شدن بيشتر مباحث خواهد شد. ارزش اين بحث ها 

به تنوع و اختالف پاسخ ها به مطالب عمومي برمي گردد.
يكي از چالش هاي پيش رو، روش جذب مديران اجرايي 
به مجمع، عالوه بر مديران تحقيقاتي است. اين موضوع نياز 
به بازاريابي و گردآوري برنامه هاي ذيربط دارد. موافقت شد 
كه مديران ارشد و معاونين آنها درصورت نياز مانند مديران 
سازمان هاي تحقيقاتي جهت بحث و مذاكره به عنوان هدف 
مدنظر قرار گيرند، اما درخصوص متخصصين مشاغل مشابه 
در س��ازمان هاي مربوط به صنعت ش��كر با آنها نيز تماس 

گرفته شود.
براي آينده، پيش��نهاد ش��د كه كارگاه با امكان تمديد 

بعدي حداكثر به 2 روز محدود شود.
زمان كارگاه بايد با فعاليت ديگر مناس��بت هاي جهت 
حضور مناسب افراد همخواني نداشته باشد. برخي از عناوين 

اصلي توصيه شده براي كارگاه هاي بعدي شامل:
* انتقال تكنولوژي و مديريت وابسته به آن

* اثرات محيطي و مديريت وابسته به آن
* كمبود آب و مديريت وابسته به آن

* اج��را و يا تنظيم حق امتياز ژنتيك مولكولي و غيره 
و مديريت آن

* سالمتي، ايمني و منابع انساني و مسائل مربوطه
* محك زني )الگوب��رداري( هزينه هاي توليد و ارتقاي 

بهره وري
* يكپارچه سازي استراتژي هاي تحقيقات و صنعت

* بهينه س��ازي ارتباط بين مديران اجرايي، محققين و 
عوامل اجرايي

* توليد انرژي زيستي در داخل صنايع شكر
* همكاري در ابتكارات تحقيقات بين المللي.

درحال حاضر به نظر 
مي رسد عمده 
سرمايه گذاري

 در تصفيه شكر 
در جهت و همراه 
باتصفيه در مقصد 
است كه غالباً 
به علت كاهش 
هزينه هاي حمل و 
نقل حجم شكرخام 
نسبت به شكر 
تصفيه و بسته بندي 
شده براي مصرف 
مستقيم انساني 
تغيير كند
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نوآوري در كشت چغندرقند
نيشكر و چغندرقند تراريخته و آينده در بازار

و محيط زيست

پذي��رش در بين گياهان زراعي تراريخته را در دنيا به خود 
اختصاص داده است. در اروپا چغندرقند تراريخته در انتظار 
تأييديه براي كش��ت در س��طح تجاري اس��ت. چغندرهاي 
مق��اوم به رانداپ، آغازي در كاربرد بيوتكنولوژي در صنعت 
قند چغندري است. احتماالً صفات خيلي بيشتري از جمله 
مقاوم��ت به بيماري ها، آف��ات، نماتود، افزاي��ش عيار قند، 
تحمل به خش��كي و س��رما را مي توان برش��مرد كه امكان 
دارد به چغندرقند انتقال داده شوند. چندين كشور كليدي 
توليدكننده نيشكر و صادركننده شكر فناوري انتقال ژن را 
در ابعاد مختلف پذيرفته اند ولي تجارتي شدن ارقام حداقل 
به 3 تا 5 س��ال وقت نياز دارد. هم صنعت قند چغندري و 
هم نيشكري دريافته اند كه دستيابي به ارقام تراريخته براي 
اصالح و بهبود عملكرد بيشتر و كاهش هزينه توليد الزامي 
خواه��د بود. با اين وجود متقاعد كردن مصرف كنندگان در 
بعضي كشورها، كه شكر حاصله از گياهان قندي تراريخته، 
مشابه شكر توليد شده از ارقامي كه به روش سنتي و معمول 
اصالح ش��ده اند، مي باش��ند و نيز از اين كه گسترش كشت 
چغندرقند و نيش��كر تراريخته روي محيط زيست هيچ گونه 
اثرمنفي بر محيط زيست نمي گذارد، دشوار به نظر مي رسد. 
اين مقاله موضوعات اصلي و اساسي در مورد گياهان قندي 
تراريخته از منظر توليدكننده و مصرف كننده را تبيين كرده 
اس��ت. عوامل كليدي تأثيرگذار بر پتانس��يل تجارتي شدن 
چغندرقند و نيشكر تراريخته در كشورهاي مهم توليدكننده 
ش��كر نه تنها براي توليد ش��كر، بلكه ب��راي توليد انرژي و 
فرآورده هاي جايگزين از جمله بيوپالس��تيك مورد بررسي 
قرار گرفته اس��ت و نياز صنعت به يك اس��تراتژي متقن و 
مس��تدل براي معرفي گياهان قندي موردتوجه شاياني قرار 

گرفته است.
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ب��ه جانداراني كه از نظر ژنتيكي دس��تكاري ش��ده اند، 
تراريخته مي گويند، در فناوري توليد جانداران تراريخت، يك 
يا چند ژن به ژنوم طبيعي جاندار اضافه مي شود. با استفاده 
از فناوري تراريخت، گياهاني توليد شده اند كه ارزش غذايي 

بيشتري دارند و يا مقاوم به يك سري آفت ها هستند.
درحال حاضر فناوري تغيير ژنتيكي به حدكمال رسيده 
و به صورت گس��ترده اي به كار برده مي شود. استفاده از اين 
فناوري انتخاب ژن هاي منحصر به فرد و مشخص كه بايد از 
يك موجود زنده، به موجود زنده ديگر و حتي بين گونه هاي 

غيرخويشاوند انتقال داده شوند را فراهم ساخته است.
اصوالً اين فناوري توس��ط ش��ركت هاي چندمليتي كه 
اي��االت متحده آمري��كا و اروپا از بنيانگذاران آن هس��تند، 
پشتيباني مي شوند و منتج به معرفي گياهان زراعي تجارتي 
تراريخته گوناگون شده است كه از آن جمله مي توان به ارقام 
ذرت، سويا، كلزاي روغني، پنبه و همچنين يك رقم تجارتي 
چغندرقند كه تغيير ژنتيكي داده شده اشاره كرد. اين گياهان 
زراعي تراريخته داراي خصوصيات ويژه اي از جمله: مقاومت 
به علف كش هاي مقاوم در برابر آفات و بيماري ها و همچنين 
ارتقاي سطح كمي و كيفي مي باشند. در سال 2009 زارعين 
25 كشور حدود 134 ميليون هكتار از اراضي زراعي خود را 
به كشت اين گياهان زراعي تراريخته اختصاص دادند كه اين 
سطح كشت نس��بت به سال 2008 حدود 7درصد افزايش 
داشته است. تنها در اياالت متحده آمريكا و كانادا از گياهان 
قندي تراريخته تجارتي شده مي توان به چغندرقند مقاوم به 

رانداپ نام برد كه roundup ready ناميده مي شود.
چغندرقند تراريخته در اين دو كش��ور در س��ال 2009 
كه تنها 3سال از تجارتي شدن شان مي گذشت پذيرش قابل 
مالحظه 95 درصد را به دس��ت آورد تا به امروز سريع ترين 

  ترجمه: مهندس محمدناصر ارجمند
 برگرفته از تارنماي سازمان بين المللي شكر - مي 2010

عوامل كليدي 
تأثيرگذار 

بر پتانسيل 
تجارتي شدن 

 چغندرقند و نيشكر
تراريخته در 

كشورهاي مهم 
توليدكننده شكر 

نه تنها براي توليد 
شكر، بلكه براي 

توليد انرژي و 
فرآورده هاي 

جايگزين از جمله 
بيوپالستيك

مورد بررسي قرار 
گرفته است



1. تصفيه شکرخام: UF جهت زالل سازي شربت نيشکر خام، MF يا UF جايگزين فرآيند سولفيتاسيون و 
SO2 حذف استفاده از آهک و گاز

2. مايع فيلتر شده: UF جايگزين مناسب براي فرآيند فلوتاسيون
3. تصفيه شربت صاف و تميز: استفاده از UF جهت حذف ناخالصي هاي ماکرومولکولي

4. تصفيه Syrup: استفاده از MF و UF جهت افزايش کيفيت شکر و کاهش ميزان آهک مصرفي، استفاده 
از NF جهت حذف مواد معلق رنگي

موارد استفاده در فيلتراسيون و جداسازي:
* صنايع غذايي )قندوشکر(

* صنايع نشاسته و گلوکز
* صنايع شيميايي
* صنايع دارويي
* صنايع معدني

فيلتر پرس ممبران )غشايي(  - چمبر 
در صنايع مربوط به نيشکر و چغندرقند
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استفاده از صفحات Lenser از جنس PP مقاوم در برابر محيط هاي اسيدي و قليايي

موارد کاربرد در صنايع قندوشکر :

)CaCo3 - So2( تصفيه شکر به روش سولفات و کربنات کلسيم *
* فيلتراسيون ضايعات شربت

* فيلتراسيون فاضالب قندوشکر
* تصفيه شربت خام و پساب شکر

جايگزيني مناسب براي ديسک فيلتر، درام فيلتر، فيلتر نواري، فيلتر شمعي

مزاياي استفاده از اين دستگاه :
* افزايش ظرفيت، سرعت و کيفيت فرآيند

* امکان شستشوي کيک و افزايش کيفيت آن
* عمليات کامال اتوماتيک

* صرفه جويي در انرژي
* افزايش درصد خشکي کيک تا 80 درصد

* انجام عمليات به صورت 24 ساعته و بدون وقفه
* حداقل ضايعات

* حذف تصفيه شيميايي
* صرفه جويي قابل توجه در هزينه هاي سرمايه گذاري، نگهداري و تعميرات

مدل
)mm(طول)m2( سطح فيلتراسيون)lit(ضخامتتعداد صفحهحجم كيك

)mm(

ابعاد صفحه
)mm × mm( )max()min()max()min()max()min()max()min(

THD 1200 M/R *149006870180/857/1
3002896

8025
40

1200 × 1200 3753112750
4372130960

THD 1500 M/R *55508980261110
46901972

7030
40

1500 × 1500 5865246550
6931297160

THD 2000 M/R *1925012910624292
83013490

7030
40

2000 × 2000 10381436350
12090508160

* )M( Membrane chamber, )R( Recessed Chamber

)NF-UF-MF-RO Filtration( فيلتراسيون غشايي 
غشاهاي مصرفي در سيستم فيلتراسيون غشايي شامل: اسمز معکوس 
RO، نانوفيلتراسيون NF، اولترا فيلتراسيون UF و يا ميکرو فيلتراسيون 

MF عمده کاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع قندوشکر:

)Decanter Centrifugal( سانتريفوژ دكانتر

)Batch centrifugal( سانتريفوژ غيرمداوم تمام اتوماتيك 

)Continuous centrifugal( سانتريفوژ مداوم تمام اتوماتيك 

ظرفيتمدل
)kg/ Cycle(

گشتاور در حالت 
بدون بار
)kgm(

گشتاور در حالت 
با بار

)kgm( 

سرعت چرخشي
)rpm(

قدرت موتور
باتوجه به مواد

)kw(

TDG - 132013203757151200180

TDG - 1550155072913891000250

TDG - 1800180076915311000300

TDG - 2250225084119101000350

مدل
TDK-1150TDK-1380TDK-1580جزييات          

)mm( 190021502350قطر هوزينگ
)mm( 132513401350ارتفاع كل

)mm( 115013801580قطر داخل سبد
303030شيب مخروطي سبد )درجه(

)kw( 557590موتور
200033002600فاصله بين مركز و سانتريفوژ

)mm2( 145001850023200سطح مفيد اسكرين
)kg( 300038004600وزن تقريبي سانتريفوژ



موارد استفاده:
* صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

* صنايع آب و فاضالب
* صنايع غذايي

* صنايع شيميايي و معدني

 ،)Flash( انواع مختلف اواپراتورها از جمله فالش
 ،)Falling Film( فيلم ريزشي ،)Robbert( روبرت

فيلم باال رونده )Rising Film( و صفحه اي 
مي باشد.

در موارد استفاده مختلف بسته به فضاي مورد 
نياز، زمان ماندگاري و حساسيت محصول 
مي توان از انواع مختلف اواپراتور بهره برد.
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 )Plate heat exchanger-Gasketed( مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار
اساسًا به خاطر سادگی و تميزی کار، در صنايع غذايی در دهه سال 1930 معرفی 
شدند و طراحی آنها در دهه 1960 با تکامل مؤثرتر هندسه صفحات، مونتاژ 
به  قادر  مبدل ها  اين گونه  کارآمد گشت.  واشر،  برای  يافته  بهبود  مواد  و  اجرا 
انجام محدوده بسيار وسيع از انتقال گرمايی در صنايع گوناگون هستند، لذا در 
کاربردهای انتقال گرمايی مايع - مايع در فشار کم يا مايع- بخار می توانند جايگزين 
مبدل های حرارتی پوسته لوله ای شوند. از مزايای اين گونه مبدل ها می توان به 

)Evaporator( اواپراتور - تغليظ كننده مايعات  

)Plate Heat Exchanger( مبدل هاي حرارتي صفحه اي 

 ديفيزيون و سيستم عصاره گيري 

)Diffusion & Extraction Systems(

)Fluid bed Dryer( خشك كن بستر سيال 

)Back pressure Turbines( توربين هاي فشاربرگشتي 

 توربين بخار، بادي، خورشيدي

تکنولوژي ساخت خشک کن فلوئيد بد براي اولين بار در 
سال 1991 در دانمارك تهيه شد. در اين سيستم خوراك 
ورودي )پودر با کريستال( بر روي بستري از سيال قرار 
به وسيله  زير خشک کن  از  بادگرم  تزريق  گرفت.  خواهد 
دمنده ها موجب غوطه ور شدن مواد در داخل خشک کن و 
ايجاد بستر خواهد شد. به همين دليل اين گونه خشک کن ها 

داراي راندمان بيشتري نسبت به انواع مشابه خود باشند.
مواد  نوع  به  بسته  خشک کن ها  اين گونه  ساخت 

ورودي و فرآيند به دوگونه انجام مي پذيرد:
1. نوع لرزش )ويبراتوري(

2. نوع ثابت

شرکت توربين دار با همکاري شرکت هاي معتبر اروپايي سازنده توربين و نيز دانش متخصصان تواناي داخلي به عنوان تنها سازنده توربين 
در صنايع اقدام به عرضه توربين هاي بخار تا ظرفيت 20 مگاوات را نموده است.

توربين هاي بخار توليدي اين شرکت شامل دو نوع ذيل مي باشد:

موارد ذيل اشاره نمود:
به سادگی  گرما  انتقال  سطح   *
در دسترس است و با تغيير دادن 
تعداد صفحات می توان نسبت به 

تغيير فرآيند اقدام نمود.
با  و  به راحتی  گرما  انتقال   *
انجام شود ضرايب  باال  راندمان 
انتقال گرما به دليل آشفتگی زياد 
و قطر هيدروليکی کوچک بسيار 

باال است.
* صفحات بسيار فشرده هستند 

موارد استفاده:
* صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

* صنايع آب و فاضالب
* صنايع غذايي، دارويي

* صنايع شيميايي و معدني
* صنايع بهداشتي و دارويي

و  نيروگاهي  تأسيسات  صنايع   *
ساختماني

از مزاياي اين نوع از خشک کن ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
* راندمان بيشتر نسبت به انواع ديگر خشک کن  )خشکي باال با کمترين مصرف انرژي(

* هزينه نگهداري پايين دستگاه )به دليل کمبود قسمت هاي متحرك مکانيکي(
* به دليل انتقال سريع جرم و حرارت بين گاز و ذرات جامد، ذرات بيش از حد 

گرم نمي شود که براي مواد حساس به دما يک مزيت محسوب مي شود.
* عدم تغيير رنگ، صدمه ديدگي کريستال

* جلوگيري از شکسته شدن کريستال
* جداسازي دانه هاي پودري از کريستال

* خنک کردن کريستال ها در خروجي از خشک کن
* هزينه تعمير و نگهداري پايين
* صرفه جويي در مصرف انرژي

* جريان روان و سهل ذرات

و عماًل فضای بسيار کمتری را از ديگر انواع 
مبدل حرارتی اشغال می کنند.

و  باز  با  تنها  مشکل  ايجاد  با  خرابی  حالت  در   *
سرويس  به  نسبت  می توان  مهره  و  پيچ  کردن  بسته 

اين گونه مبدل ها اقدام نمود. ضمنًا نصب و جايگزينی بسيار سريع در اين سيستم دليل جايگزينی با 
سيستم های قديمی )Tube & Shell( می باشد.

* بيش از دو سيال می توانند در يک مبدل جريان يابند.

ماكزيمم قدرتنوع
kw

ماكزيمم دماي بخار ورودي
°C

ماكزيمم فشار بخارورودي
 kg/cm2)g(

فشار معمول بخار خروجي
)atm(

 تا 8تا 45تا 450تا 1500تك مرحله اي

تا 10تا 65تا 510تا 15000چند مرحله اي
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گذش��ته در ش��رايط عالي انجام گرفت. دو عامل باعث اين 
شرايط مطلوب بود، يكي شرايط زمين در اواسط ماه مارس 
تا اوايل آوريل، به علت بارندگي هاي قبل از كشت و مرطوب 
بودن زمين و ديگر اينكه گرم و خشك بودن غيرعادي ماه 

آوريل )شكل 1(.
در ماه ه��اي بع��د روزه��اي آفتابي بس��ياري بودند كه 
توس��ط رع��د و ب��رق و بارندگي هاي به موق��ع، باعث تغيير 
وضعيت آب وهوايي و ش��رايط ايده آل رش��د چغندر شدند. 
ماه هاي اوت و اكتبر هوا خش��ك بود و باز هم شرايط بسيار 
خوبي براي برداشت به وجود آمد. در ماه نوامبر بارندگي هاي 
زيادي بود كه به هيچ وجه تأثير نامطلوبي در برداشت چغندر 
نداشت. در دسامبر بارندگي بسيار زياد بود. در اواسط دسامبر 
يخبندان شروع شد؛ به هرحال براي برداشت چغندر و حمل 
آن به كارخانه در تمام دوره  بهره برداري هيچ مشكلي پيش 

نيامد.

2-1. كيفيت و كشت
ش��رايط بسيار مطلوب سال 2009 در شكل 2 به وضوح 

ديده مي شود.
چند مشخصه غيرعادي و مهم در كشت چغندر مربوط 
به سال هاي 2004 تا 2009 به چشم مي خورد، راندمان در 
هكت��ار 82/7 ت��ن باالترين راندمان اس��ت، ضمن اينكه در 
سال هاي قبل با 74 تا 79 تن در هكتار نيز رضايت حاصل 
شده است - صرف نظر از سال استثنايي 2006 كه راندمان 
در هكتار 66 تن بود - عيار سال 2009 معادل 18 درصد بود 
كه در 13 سال گذشته بي سابقه است. در سوئيس عيار باالي 
17 درصد )صرف نظر از تعداد كمي استثنا( متداول است. در 

اين مورد سال 2006 با عيار 16/4 نيز استثنا بود.
شكر حاصل از چغندر سال 2009 )14/9 تن در هكتار( 

گزارش بهره برداري سال10-2009 نشان مي دهد

باالترين راندمان صنعت قند
درسوئيس

  Joachim Pfauntsch :نويسنده  
 ترجمه : مهندس محمود ابطحي
Sugar Industry 2010/5

شكل 1:  ميزان بارندگي

به دليل كش��ت بس��يار زودهنگام و رشد نسبتاً خوب و 
شرايط مناس��ب برداشت چغندر س��ال 2009، با برداشت 
چغندر در هكتار 82/7 تن و شكر در هكتار 14/9 تن، كشور 
سوئيس به باالترين راندمان صنعت قند خود دست يافت.

همچنين عيار 18 درصد قند، باالترين عيار 13 س��ال 
گذش��ته بود، بهره برداري گذشته س��ومين بهره برداري در 
س��وئيس بود ك��ه مقدار چغندر از دو بهره برداري گذش��ته 

تجاوز كرد.
با وجود شرايط خوب براي چغندر و شكر توليدي، مقدار 
زيادي ش��كر در انبارها ذخيره ش��د و در هر دو كارخانه نيز 
مش��كالتي به وجود آمد كه خوش��بختانه تأثير چنداني در 

روند توليد نداشت.

1. كشت چغندر
1-1. شرايط آب و هوا و برداشت

شروع كشت در سال 2009 آنچنان بود كه بهتر از آن 
متصور نبود.

كشت در همه استان ها بسيار زود و نسبت به سال هاي 

با وجود شرايط 
خوب براي چغندر

 و شكر توليدي، 
مقدار زيادي شكر 
در انبارها ذخيره 
شد و در هر دو 
كارخانه نيز
مشكالتي

به وجود آمد كه 
خوشبختانه
تأثير چنداني

در روند توليد 
نداشت
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شكل شماره 2: اعداد يك در كشت چغندر سوئيس 2009 - 2004

شكل 3:  مصرف چغندر در هر دوكارخانه از سال 2009 - 2004

باالترين راندمان است كه نسبت به سال گذشته تقريباً 10 
درصد افزايش نشان مي دهد.

راندمان شكر در 6 سال گذشته در بدترين شرايط 10/8 
تن در هكتار، مربوط به سال 2006 است - درغير اين صورت 
هميشه باالتر از 13 تن در هكتار است. همچنين در مجموع 
اف��ت چغندر )گل وبرگ و س��رچغندر( در س��ال 2009 به 
كمترين مقدار )5/9 درصد( رسيد، در سال هاي ماقبل بين 

6 تا 8 درصد در نوسان بود.

2. نتايج بهره برداري - تجربيات بهره برداري
1-2. مصرف چغندر و توليد شكر

پس از 2 كشت گذشته و ركورد بي سابقه مقدار چغندر 
و با درنظر گرفتن ميانگين كش��ت سال هاي قبل، با ميزان 

سهميه 232000 تن شكر موافقت گرديد.
ضمناً كشاورزان در سال 2009 نسبت به سال هاي قبل 
به ميزان كمي س��طح كشت را افزايش دادند )150 هكتار( 
- در مجموع س��طح كشت به 20800 هكتار رسيد. باتوجه 
به افت قيمت چغندر )به دليل افت قيمت ش��كر به ميزان 7 

درصد( معهذا تمايل كشاورزان به كشت چغندر كم نشد.
ش��رايط مطلوب رشد چغندر در س��ال 2009 بيش از 
انتظار كش��اورزان بود. مصرف چغندر قدري بيشتر از 1/74 
ميليون تن بود. توليد ش��كر با رقم 285 هزار تن، 53 هزار 
تن يا 23 درصد بيش��تر از س��هميه تعيين شده پيمانكاران 

بود. )جدول 1(
بديهي اس��ت كه با چنين ش��رايطي از ظرفيت انبارها 
حداكثر استفاده مي شود. از طرفي نحوه توليد و بسته بندي 
به صورتي بود كه شرايط صادرات را نداشت و در نتيجه مقدار 

زيادي شكر در داخل فروخته و حمل شد.
به علت كمب��ود ظرفيت انبارها، 24 هزار تن ش��كر در 
انبارهاي اس��تيجاري جا داده ش��د كه براي صرفه جويي در 
هزينه اجاره  انبار در نيمة اول سال 2010 مجدداً به انبارهاي 

كارخانه حمل خواهد شد.
 ب��ه عل��ت امكان��ات مح��دود ذخي��ره ش��ربت غليظ

در Aarberg مقادي��ر زي��ادي چغن��در از غرب كش��ور به 
Frauenfeld مانند س��ال گذشته حمل شد. سال گذشته 
 Aarberg 126 هزار تن و امس��ال 142 هزار تن چغندر از
به Frauenfeld تحويل شد. به علت توليد 50 هزار تن شكر 
بيش��تر از مصرف داخلي تمهيداتي براي بهره برداري س��ال 
2010 درنظر گرفته ش��ده است، همچنين براي جلوگيري 
از بروز مش��كل كمبود فضا براي ذخيره س��ازي، پيش بيني 
مي ش��ود كه س��هميه شكر س��وئيس 9 درصد كاهش يابد. 
افزايش 50 درصدي قيمت انرژي نس��بت به سال قبل )گاز 
طبيعي( كه به عنوان يك بحران اقتصادي و تأمين س��رمايه 

از 17 سپتامبرتاريخ بهره برداري
تا 25 دسامبر

از 18سپتامبر
تا 25 دسامبر

جمع 
هردو كارخانه

AarbergFrauenfeldtotal ZAF

1009999طول بهره برداري )روز(

8360879086891.744.776مصرف چغندر )تن(

18/417/618/0مقدار قند )درصد( )عيار(

139446145403284849توليد شكر )تن(

280502910257152توليد مالس )تن(

139402132542271944تفاله پرس شده )تن(

از مقدار فوق تعداد 
337963161365409قالب هاي 1200 كيلوگرمي

قالب تفاله خشك
112361762228858تفاله خشتي )تن(

جدول 1: مشخصات بهره برداري سال 2009 هر دو كارخانه
)Frauenfeld در Bio با توليد شكر(

در صنعت قند تلقي شد كه البته اين افزايش قيمت شامل 
ساير موادمصرفي نيز مي شود.

آزادس��ازي قيمت برق از يكم ژانويه 2009 در سوئيس 
باعث افزايش قيمت برق از 10 تا 30 درصد )بستگي به نوع 
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بهره برداري س��ال گذش��ته را كه خود نيز يك ركورد بود، 
شكستند.

مصرف چغندر روزانه در كارخانه قند Aarberg به دليل 
كمبود فضاي ذخيره سازي شربت غليظ در مواردي كاهش 
داشت. كارخانه Aarberg در شرايط عادي ظرفيت مصرف 
روزانه 9300 تن چغندر دارد، در حالي كه ميانگين مصرف 
در بهره برداري گذشته، به داليلي كه ذكر شد به 8400 تن 
در روز كاهش يافت. در كارخانه قند Frauenfeld مصرف 
روزانه چغندر 9200 تن بود، ضمن اينكه اين كارخانه يك 
بهره برداري ب��ا چغندر Bio نيز انجام داد كه در ارقام ارايه 

شده لحاظ شده است.

2-2. مصرف انرژي
مص��رف ان��رژي براي توليد هر تن ش��كر در كوره بخار 
كارخانه Aarberg )از 900  به 849 كيلووات ساعت براي 

هر تن شكر( پس از سال ها كاهش داشت.
مص��رف ان��رژي در بهره برداري ش��ربت غليظ كارخانه 
Aarberg دراعداد ارايه شده لحاظ شده است. در كارخانه 
Frauenfeld مص��رف انرژي تفاوت چنداني با س��ال قبل 
نداش��ت، زيرا در ط��ول بهره برداري كارخان��ه  به دفعات با 
مش��كالت كوچكي مواجه مي ش��د كه در بهره برداري سال 
گذش��ته وجود نداش��تند - در كارخانه Aarberg مقداري 
انرژي الكتريكي براي كمپرسورهاي بخار مصرف مي شوند. 
در بهره ب��رداري 2009 مص��رف ان��رژي الكتريكي كارخانه 
Aarberg به ميزان 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش 
نش��ان داد و به 14/6 كيلووات س��اعت براي هر تن چغندر 
رسيد. دليل اين افزايش را مي توان تا حدودي در داغ شدن 
بلبرينگ ها و ياتاقان هاي توربين بخار دانس��ت. اين مسئله 
مربوط به سه هفته و از اواخر نوامبر تا اواسط دسامبر است. 
اجباراً بار توربين را كاهش دادند و از برق ش��هر اس��تفاده 
ش��د. كارخانه Frauenfeld از كارخان��ه Aarberg انرژي 
الكتريكي و بخ��ار كمتري مصرف مي كند. انرژي الكتريكي 
در بهره برداري kwh 2009 12/8براي هرتن چغندر و تقريباً 

برابر سال قبل بود.

3-2. بهره برداري
در بهره برداري گذش��ته كارخانه Aarberg يك حادثه 
كاري داشت. كارگري كه مشغول تميز كردن ترومل آهك 
ب��ود، برخالف مق��ررات، به جاي عين��ك حفاظتي كامل، از 
عينك حفاظتي معمولي اس��تفاده كرده بود - ذرات بسيار 
ريز آهك كه به چش��مان اين كارگر رفته بود، خوش��بختانه 
با اقدامات س��ريع صدمه اي به دنبال نداش��ت. همانگونه كه 
ش��كل 6 نش��ان مي دهد )مقدار چغندر مصرف��ي در روز و 

مصرف( را به دنبال داشت - الزم به ذكر است كه قيمت برق 
در سوئيس هنوز از قيمت اتحاديه اروپا پايين تر است - براي 
سال هاي آينده انتظار افزايش بيشتر مي  رود. بهره برداري در 
ه��ر دو كارخانه 99 روز بود، كه از طوالني ترين بهره برداري 

)2007( يك هفته بيشتر بود.
شكل 3 نشاندهنده مصرف چغندر در هر دو كارخانه از 
س��ال 2004 تا 2009 است. كارخانه قند Frauenfeld با 
مص��رف 909 هزار تن و Aarberg با 836 هزار تن ركورد 

شكل 4:  نياز انرژي كوره بخار در بهره برداري 2009 - 2004
)Aarberg با بهره برداري شربت غليظ ( 

شكل 5:  مصرف انرژي الكتريكي از 2009 - 2004

شكل 6:  مصرف چغندر روزانه و توليد شكر در بهره برداري 2009 
Aarberg كارگاه
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در گذشته كه 
چغندر با دستگاه 

تخليه متحرك
تخليه مي شد و تا 

ارتفاع 8 متر سيلو 
مي شد، مصرف آهك 

بسيار زياد و متغير 
بود، در حالي كه با 

روش جديد،
به علت سالم بودن 

چغندر، قليايي 
آهك خور اصلي 
ثابت و به ميزان 

قابل توجهي از 
مصرف آهك
كاسته شده

 است

Aarberg شكل 7:  ترموگراف مخزن مالس

شكل 8:  مصرف روزانه چغندر و توليد شكر در بهره برداري سال 2009 
Frauenfeld كارگاه

شكر توليدي در دوران بهره برداري( در بهره برداري 2009 
توقف قابل ذكري پيش نيامده اس��ت. س��رريزكردن شربت 
اش��باع 2 يك هفته قبل از پايان بهره ب��رداري، باعث پايين 
آوردن مصرف چغندر ش��د. براي انتقال ش��ربت اضافي يك 
لوله كمكي نصب شد. پس از رفع اين مشكل، قطعه چوبي 
درون آسياب خالل باعث متوقف شدن آسياب شد كه باعث 
كاهش مصرف چغندر شد. كسري توليد شكر همانگونه كه 
در شكل 6 مشخص است، به دليل شستشوي واكيوم )بدنه 
پخت مداوم عمودي( در چهار نوبت بوده است. به دليل باال 
بودن عيار چغندر، پس��اب هاي سانتريفوژ شكر سفيد، بنابه 
پيش��نهاد متخصصين كارخانه توسط لوله اي كه نصب شد، 
جدا گرديد. اين كار باعث كم ش��دن مصرف سوخت و آهك 
ش��د. )مصرف آهك به مقدار بي سابقه 21/1 كيلوگرم براي 

هر تن چغندر كاهش يافت.(

 در اراي��ه ميزان مصرف آهك در هر دو كارخانه، مقدار 
آه��ك براي پر كردن اوليه ك��وره آهك و قليايي كردن آب 
شستشوي چغندر لحاظ شده است. پرس كردن گل چغندر 
هم به دليل دارا بودن مواد آلي انجام ش��د، هرچند كه ماده 

خشك آن به طور ميانگين پايين تر از 75 درصد بود.
استفاده از يك ترموگراف )شكل 7( كمك بزرگي براي 
اطالع رس��اني به موقع در مورد كف كردن تانك مالس است 
كه در مورد س��رريز كردن آن اقدام مي ش��ود. وزن مالس 

ذخيره شده در تانك همواره قابل ارايه است.
بهره برداري در كارخانه Frauenfeld خوشبختانه بدون 

حادثه بود.

در بخش 2-2 گفته شد كه موانع كوچك ولي متعددي 
وجود داش��تند كه به س��رعت برطرف شدند و بنابراين قابل 

ثبت نبودند. )شكل 8(
به علت س��اخت س��يلوي پالت ف��ورم جدي��د به ميزان 
قابل توجهي از آس��يب رسيدن به چغندر جلوگيري شد كه 
نهايتاً 7 درصد )20/3 كيلوگرم براي هر تن چغندر( از ميزان 

آهك مصرفي كاسته شد.
در گذش��ته كه چغندر با دستگاه تخليه متحرك تخليه 
مي ش��د و تا ارتفاع 8 متر سيلو مي شد، مصرف آهك بسيار 
زياد و متغير بود، در حالي كه با روش جديد، به علت س��الم 
ب��ودن چغن��در، قليايي آهك خ��ور اصلي ثاب��ت و به ميزان 
قابل توجهي از مصرف آهك كاس��ته ش��ده اس��ت. ش��ربت 
آهك خورده به راحتي فيلتر مي شود و ضايعات تصفيه شربت 
0/03 درصد نسبت به چغندر كاهش داشته است. ضايعات 
آب شستش��و بر مبناي اكسيژن مصرفي براي اكسيداسيون 
مواد آلي )CoD( محاسبه مي شود. اين عدد معموالً حدود 3 
مي باشد، ولي امسال به 1/6 كاهش داشت، هنوز اثبات نشده 
است كه اين كم شدن ضايعات آب سيلوها به علت استفاده از 
سيلوهاي جديد است يا نه؟ CoD=1/6 به معناي آن است 

جدول 2: مشخصات توليدات
)Frauenfeld 2009 در Bio(

از آلمانجمع

511485سطح زير كشت )هكتار(
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836توليد مالس )تن(

6344تفاله پرس شده )تن(
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كه در 10 هزار تن چغندر مصرفي 16 تن ضايعات 
قندي در آب شستشوي سيلوها داشته  ايم.

هشتمين بهره برداري Bio نيز با توليد 2930 
تن ش��كر Bio كه تا به حال باالتري��ن مقدار بوده 
اس��ت، انجام گرديد. ش��كل 8 نش��ان مي دهد كه 
بعد از پايان بهره برداري Bio نوس��انات زيادي در 
مصرف روزانه چغندر و ش��كر توليدي در كارخانه 
Frauenfeld به وجود آمده است. دو مشكل به علت 
شكس��تن بلبرينگ موتورهاي شستشوي چغندر و 
سانتريفوژهاي ش��كر سفيد به وجود آمدند. مشكل 
ديگر خراب ش��دن سيستم فرمان كوره فشار قوي 
)ش��ماره 1( بود كه باعث افت فشار به دفعات زياد 
ش��د. )اين كوره يكي از دو كوره تازه نصب شده در 

كارخان��ه قند Frauenfeld اس��ت كه بخار با فش��ار bar 60 توليد 
مي كنند. اختالل ديگر در توليد، توقف يكي از س��انتريفوژهاي شكر 
س��فيد به علت خراب ش��دن كالپ��ه )دريچه( تخليه ش��كر بود كه 
س��اعت ها به طول انجاميد. توقف ديگر در قسمت هاي چغندرشويي 
و برج ديفوزيون بود كه علت آن س��نگ و گل فراواني بود كه همراه 
چغن��در به كارخانه حمل مي ش��د و باعث گرفتگ��ي توري هاي برج 
ديفوزيون و توقف در چغندرش��ويي ش��د و باالخره ورود سنگ هاي 
بزرگ به قسمت چغندرشويي باعث شكستن كامل يكي از بازوهاي 
دوار و ت��رك برداش��تن تعداد ديگري از پره ها ش��د كه با تعويض و 

جوشكاري برطرف شد.
ميانگين ب��االي قند در چغندر باعث پرش��دن دائم مخازن بود 
ك��ه ظرفيت توليد ش��كر بين 1500 تا 1600 ت��ن در روز را تأمين 
مي كرد و در نتيجه قس��مت طباخي با ظرفي��ت كامل كار مي كرد. 
بهره برداري Bio در س��ال 2009، 5/5 روز )يعني 1/5 روز بيشتر از 

سال گذشته( بود.
س��طح زير كش��ت حدود 50 درصد بيشتر از سال گذشته بود و 
به 511 هكتار رسيد. اين اراضي بيشتر در جنوب آلمان قرار دارند و 

ميانگين باالي
قند در چغندر

 باعث پرشدن دائم 
مخازن بود

كه ظرفيت توليد 
شكر بين

 1500 تا 1600 تن 
در روز را
 تأمين مي كرد
 و در نتيجه

 قسمت طباخي با 
ظرفيت كامل كار 
مي كرد

شكل 11: سقف انبار ذخيره گل چغندر

شكل 12: باز كردن برج ديفوزيون

شكل 9: جدا كردن پس آب از سانتريفوژهاي شكر سفيد )داخلي(

شكل 10: كريستاليزاتور شكرخام )پايه(
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حدود 95 درصد چغندر ارگانيك )Bio( از آلمان وارد شد. 
عيار اين چغندر در سال گذشته 16/4 درصد بود كه امسال 

به 17/2 درصد رسيد. )جدول شماره 2(
 Bio الزم به ذكر است كه مشتريان محصوالت ارگانيك
در سال هاي گذشته به شدت كاهش داشته اند. دليل اين امر 

گراني اين محصوالت و بحران اقتصادي اعالم شده است.
برخالف انتظار توليدكنندگان امكان صرف نظر كردن از 
توليد اين محصوالت در سال 2010 )همانگونه كه در سال 

2005 نيز اتفاق افتاد( وجود دارد.

4-2. سرمايه گذاري هاي 2009 - تجربيات دستگاه هاي 
تازه نصب شده

در كارخان��ه Aarberg همانگون��ه كه قب��اًل نيز گفته 
ش��د، متخصصي��ن كارخانه ي��ك جداكننده پس��اب براي 
سانتريفوژهاي شكر سفيد ساخته و نصب كردند - همچنين 
يك كريس��تاليزاتور براي شكرخام )پايه( شكل هاي 9 و 10 

سقف انبار گل پرس شده نيز نصب شد. )شكل 11(
با وجود درنظر گرفتن بودجه در سال گذشته براي نصب 

يك دس��تگاه ديفوزيون بزرگ تر به علت طوالني بودن زمان 
تحويل، قرار است كه در سال جاري اين ديفوزيون نصب شود 
در )شكل 12( و مونتاژ برج ديفوزيون فعلي ديده مي شود.

در كارخان��ه قند Frauenfeld س��رمايه گذاري عمده 
براي س��اخت س��يلوهاي پالتفرم چغندر بود. با اين س��يلو 
ام��كان تحوي��ل گرفتن و س��يلو كردن چغن��در در خيابان 
به دس��ت مي آيد. )ش��كل 13( - در كنار آن تخليه با آب از 
واگن هاي قطار ساخته شده است )شكل 14( دستگاه فعلي 
چغندرش��ويي كاماًل اتومات است و پمپ هاي بدون مصرف 

چغندرشويي از خط خارج شده اند.
شكل 15، يكي از دو پمپ جديد را نشان مي دهد.

يك مخزن س��وخت با ظرفيت 5000 مترمكعب تبديل 
ب��ه مخزن مالس گرديد، در كنار آن دو مخزن س��وخت با 
ظرفيت هرك��دام 150 مترمكعب به عن��وان مخزن ذخيره 
سوخت س��اخته شد كه در مواقع قطع احتمالي گاز از آنها 

استفاده شود. )شكل 16(
قب��اًل به نتاي��ج مثبت جدا كردن پس��اب س��انتريفوژ 
شكرس��فيد در Aarberg اشاره شد. به علت اين جداسازي 

الزم به ذكر است
كه مشتريان 

محصوالت ارگانيك 
Bio در سال هاي 
گذشته به شدت 

كاهش داشته اند. 
دليل اين امر

گراني اين 
محصوالت و

بحران اقتصادي 
اعالم شده

است

شكل 13: سيلوي چغندر پالتفرم

شكل 14: تخليه با آب چغندر از قطار

شكل 15: پمپ آب شستشو

شكل 16: تانك مالس كه قباًل مخزن سوخت بود )نماي مقابل(
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پس آب، 8 درصد ش��كر بيش��تر توليد ش��د و طبعاً به علت 
تولي��د كمتر پ��س آب در قس��مت طباخي بخ��ار كمتري 

موردنياز بود.
ب��ا نصب ي��ك كريس��تاليزاتور اضافه ب��راي توليد پايه 
كريس��تالي ش��كرخام، محدوديت ظرفيت قسمت طباخي 
برطرف ش��د. براي ساختن س��قف براي محل ذخيره سازي 
گل هاي پرس ش��ده )جداشده از چغندر( در ابتدا سؤاالت و 
ً مشخص شد كاماًل بي مورد بوده است. شبهاتي بود كه بعدا

س��اختن س��قف براي اين گل هاي پرس شده باعث باال 
ماندن ماده خش��ك )75 درصد( و باال ماندن حرارت تا 60 
درجه و نهايتاً انجام عمل تخمير Fermentation بدون مانع 
و باالخره عقيم ش��دن بذر گياهان مختلف موجود در خاك 
و جلوگيري از هدر رفتن انرژي براي اس��تريليزه كردن اين 

خاك ها براي مصارف باغ و باغداري شد.
با نص��ب س��يلوي پالتف��رم )Flat-Pad( در كارخانه 
Frauenfeld و تحوي��ل گرفتن چغندر در خيابان از حجم 
ترافيك به طرز محسوس��ي كاسته ش��د. روزهاي شنبه كه 
معموالً تحويل در نيمي از روز انجام مي شد اكنون در تمام 
روز انجام مي ش��ود و اين كم ش��دن حجم ترافيك در تمام 

شش روز هفته تأثيرگذار است.
چغندرهايي كه در خيابان تحويل كارخانه مي ش��وند، 
بالفاصله مصرف مي شوند و لذا نيازي به ذخيره سازي براي 
مصرف از غروب ش��نبه تا صبح دوشنبه كه تا به حال انجام 
مي ش��د، نيس��ت، در نتيجه ضايعات سيلو نيز كاهش يافته 
است. تا به حال در طول هفته چغندرهايي كه با كاميون به 
كارخانه تحويل مي شدند در شب و چغندرهايي كه با قطار 
تحويل مي ش��دند در روز به آسياب خالل وارد مي شدند از 
40 س��ال قبل دس��تگاه تخليه متحرك كاميون هايي را كه 
نمي توانن��د چغندر خود را ب��ا كمپرس تخليه كنند، تخليه 
مي كند و اين خود به علت زخمي نش��دن چغندر، باعث كم 

شدن ضايعات شد.
اخيراً در كارخان��ه Frauenfeld فقط به كاميون هايي 
كه مي توانند بار خود را مستقيم در پالتفرم كمپرس كنند 
اجازه حمل چغندر داده مي شود. جلوگيري از زخمي شدن 

چغندر باعث صرفه جويي در مصرف آهك مي شود.
يك دس��تگاه تخليه با آب ب��راي واگن هاي راه آهن نيز 
نصب ش��د كه با اين اقدام دس��تگاه قبلي )برج دّوار( كه از 
زمان تأسيس كارخانه به مدت 40 سال كار كرده بود و مرتباً 
نياز به تعمير داش��ت و از نظر ايمني با اس��تانداردهاي روز 

همخواني نداشت، كنار گذاشته شد.
اتوماتيزه كردن مجموعه س��يلوهاي چغندر با سيستم 
ABB800XA-PC كه از سال قبل شروع شده بود، طبق 
برنامه به پايان رسيد. تبديل مخزن سوخت به مخزن مالس 

ب��ا ظرفيت 5000 مترمكعب باتوج��ه به مقدار زياد چغندر 
در سال 2009، كمك مهمي براي ذخيره سازي مالس بود 
ضمناً هزينه هنگفت پرداخت كرايه حمل به حمل كنندگان 
مالس ك��ه اجباراً بايد مالس را از مخازن تخليه مي كردند، 

صرفه جويي شد.
پ��س از تبدي��ل مخزن س��وخت به مخ��زن مالس، دو 
مخزن 150 مترمكعبي براي س��وخت اضطراري در صورت 
قطع احتمالي گاز نصب ش��دند و با 2 شركت باربري محلي 
براي حمل س��وخت مايع و تخليه در اين دو مخزن قرارداد 

بسته شد.

3. برنامه سرمايه گذاري سال 2010
در كارخانه قند Aarberg ظرفيت ذخيره سازي شربت 
غليظ با س��اخت يك مخزن جديد ب��ه 20000 مترمكعب 
رس��يد و با اين اقدام از مش��كلي كه مي توانس��ت با فراواني 
چغندر ايجاد شود، جلوگيري شد. يكي از مزاياي فضاسازي 
براي شربت غليظ صرفه جويي هزينه گزاف انتقال چغندر به 

كارخانه Frauenfeld بود.
اقدام ديگر در طرح توسعه، تعويض مبدل هاي فركانس 

سانتريفوژهاي شكر سفيد بود.
تهي��ه لوازم يدك��ي براي مبدل هاي قبل��ي و همچنين 
خدمات تعميراتي بسيار مشكل بود. از اين جهت تصميم بر 
جايگزيني آنها با مبدل هاي ش��ركت ABB گرفته شد و با 

اين تعويض ايمني كار سانتريفوژهاي شكر تأمين شد.
 Frauenfeld پروژه اصلي در س��ال 2010 در كارخانه
 نوس��ازي سيس��تم تنظيم و كنترل هر دو كوره بخار )فشار

قوي 60bar( و )فش��ار ضعيف 10bar( است. در سال هاي 
اخير به علت گذشت 20 سال از نصب اين سيستم، دريافت 
دانش فني و لوازم يدكي بس��يار مش��كل اس��ت. از اين رو 
براي تأمين ايمني سيس��تم كنترل قرار اس��ت كليه منابع 
تأمين كنن��ده گرما )داخ��ل و خارج كارخانه( به سيس��تم 
ABB800XA كارخان��ه متصل ش��وند. ضمناً پيش بيني 
مي شود كه مشعل هاي قديمي با مشعل هاي جديد تعويض 
شوند تا بدين وسيله هم در مصرف سوخت صرفه جويي شود 

و هم به توليد برق كارخانه اضافه گردد.
ب��راي دريافت نتايج مطلوب در اج��راي اين طرح قرار 
است كه اين اقدامات در دو بخش، قسمتي در سال 2010 
و قسمتي ديگر در س��ال 2011 انجام شود. همان گونه كه 
در بهره ب��رداري 2009 اتفاق افتاد، به محض متوقف ش��دن 
يكي از پنج س��انتريفوژ درحال كار، به ميزان قابل توجهي از 
توليد كم مي شود. نصب يك دستگاه سانتريفوژ در كنار پنج 
سانتريفوژ موجود و استفاده از آن به صورت متناوب، اطمينان 

و ايمني توليد را تضمين مي كند.

چغندرهايي 
كه در خيابان 
تحويل كارخانه 
مي شوند، بالفاصله 
مصرف مي شوند 
و لذا نيازي به 
ذخيره سازي 
براي مصرف از 
غروب شنبه تا 
صبح دوشنبه كه 
تا به حال انجام 
مي شد، نيست، 
در نتيجه ضايعات 
سيلو نيز كاهش 
يافته است
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توسعه ريزومانيا در بريتانيا
ديدگاه هاي كارشناسان درباره چگونگي پراكنش

بيماري ريزومانيا در انگلستان

ويروس و عالئم بيماري
ريزوماني��ا توس��ط وي��روس زردي و نكروتيك رگبرگ 
چغندرقند ايجاد مي شود )BnYVV( و توسط زئوسپورهاي 
قارچ خاك زي Polymyxa betae كه حامل ويروس است 

منتقل مي شود.
اطالق ديوانگي ريش��ه ب��ه بيماري به خاطر آن اس��ت 
 ك��ه وقت��ي آلودگي ايجاد ش��د ريش��ه هاي فرع��ي به طور

گس��ترده در انتهاي ريش��ه تكثير مي ش��وند. ه��اگ مقاوم 
Polymyxa betae كه حامل ويروس اس��ت تقريباً به طور 
نامح��دودي در خاك مي مان��د و تكثير ماده تلقيح اوليه در 
 )Beta گياه��ان زراعي حس��اس )اصوالً گونه ه��اي جنس

ي
وژ
ول
كن
ت

بيم��اري ريزوماني��ا براي اولين بار در س��ال 1987، در 
بريتانيا مش��اهده ش��د در آن زمان هر كسي در صنعت قند 
نگران آن بود كه اين تهديد به وجود آمده توليد چغندرقند 
را به ش��دت در انگلس��تان تحت تأثير قرار مي دهد بخصوص 
كه نشان داده شده است كه ويروس عامل بيماري در ساير 
كش��ورهاي اروپايي س��بب كاهش محصول ت��ا 70 درصد 
شده اس��ت. متعاقب اقدامات اكيد و ش��ديد بهداشتي اين 
اطمينان حاصل شد كه ريزومانيا تا سال 2001 يك بيماري 
غيربومي در بريتانيا بوده است. اين موضوع براي شركت هاي 
اصالح كننده بذر چغندرقند در جهت اصالح و توسعه ارقام 
مناس��ب با شرايط انگلس��تان فرصت خوبي فراهم كرد. در 
عين ح��ال هنوز ريزومانيا به عن��وان يك تهديدكننده جدي 
توليد چغندرقند باقيمانده و براي مقابله با مشكل و نگهداري 
پتانسيل محصول و همچنين محدود ساختن توسعه بيشتر 
آن اصالح ارقام جديد مقاوم به بيماري بدون وقفه و ادامه دار 
در ح��ال توس��عه و تكامل مي باش��ند. متأس��فانه وقتي كه 
بيماري براي اولين بار در مزرعه مشاهده شد نمي توان آن را 
ريش��ه كن كرد و به خصوص هواي گرم و مرطوب در بهار و 
اوايل تابس��تان موجب استقرار و گسترش بيماري مي شود. 
اين موض��وع اهميت بيماري و همچنين توس��عه آن را در 
همه گيري ريزومانيا تحت ش��رايط اقليمي بريتانيا پررنگ تر 
ك��رده و به ويژه با شناس��ايي نژاد جدي��د ويروس كه به نظر 
مي رسد كارايي ارقام مقاوم به ريزومانيا كه فعاًل در دسترس 

مي باشند خدشه دار كند.

 نوشته: مارك اسيتونس
  ترجمه: مهندس محمدناصر ارجمند

اهميت بيماري و 
همچنين توسعه 

آن را در همه گيري 
ريزومانيا تحت شرايط 

اقليمي بريتانيا 
پررنگ تر كرده و 

به ويژه با شناسايي 
نژاد جديد ويروس 

كه به نظر مي رسد 
كارايي ارقام مقاوم 

به ريزومانيا كه 
فعالً در دسترس 

مي باشند خدشه دار 
كند

شكل 1
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مي تواند بس��يار سريع باش��د. به عنوان مثال 10 هزار برابر 
افزاي��ش در خاك حاوي م��اده تلقيحي در طول يك فصل 
زراعي به صورت آزمايش��ي به اثبات رسيده است و اين مورد 
مي تواند بيشتر از يك ميليون برابر در دو فصل زراعي متوالي 

و پشت سر هم افزايش يابد.
همچنين ويروس توانايي بقا و زنده ماندن براي دوره هاي 
طوالن��ي درون هاگ ه��اي مق��اوم Polymyxa betae كه 
دي��واره ضخيم دارند مي باش��د بنابراين در اصالحات عملي 
وقتي كه مزرعه اي براي اولين بار به بيماري آلوده شد براي 
هميش��ه آلوده باقي مي ماند، به تبع آن ريزومانيا به آس��اني 
گسترش مي يابد و فقط مقدار كمي از خاك به جاي مانده در 
ماشين آالت كشاورزي يا مواد گياهي براي آلوده كردن مزارع 
يا زمين هاي زراعي ديگر نياز اس��ت، بيماري نيز مي تواند با 

وزش باد و انتقال ذرات خاك انتقال يابد.
ريزومانيا براي اولين بار در شمال ايتاليا در سال 1950 
كشف شد و كمتر از 20 سال از وجود بيماري نگذشته بود 

كه محققين ژاپني كش��ف كردند ك��ه عالئم در چغندرقند 
توس��ط يك ويروس ايجاد مي شود. امروزه بيماري ريزومانيا 
در تمام مناطق مهم كشت چغندرقند در اروپا، خاورميانه و 

آسيا و آمريكا شناسايي شده است.
عالئم اوليه بيماري ريزومانيا در مزرعه به شكل لكه هاي 
نامنظمي از بوته ها به رنگ سبز روشن يا زرد كه معموالً در 
طول ماه هاي اوليه فصل رش��د ظاهر مي شود، مي باشد. در 
بررس��ي دقيق تر هر بوته تكثير ريشه هاي فرعي در اطراف 
ريش��ه اصلي كه ش��اخص بيماري است مش��اهده مي شود 
در بوته هايي كه ش��ديداً آلوده ش��ده اند، ريشه هاي جانبي 
نكروتيك ش��ده و سپس مي ميرند در حالي كه رنگ قهوه اي 
روش��ن در بافت آوندي توسعه مي يابد. خسارت به ريشه ها 
س��بب بروز توس��عه عالئم برگي به واس��طه كاهش دريافت 
موادغذاي��ي )به ويژه نيتروژن( مي ش��ود. آلودگي به ويروس 
زردي نكروتي��ك رگبرگ مي تواند در گياه فراگير ش��ود كه 
معموالً از طريق حركت ذرات ويروس از طريق بافت چوبي 
)بخشي از سيس��تم آوندي( انجام مي گيرد كه خصوصاً در 
اين مورد به دنبال آبياري يا بارندگي س��نگين رخ مي دهد. 
س��پس برگ ها عالئم متنوعي را نشان مي دهند كه مي توان 
به زردشدگي، چروكيدگي و پژمردگي و همچنين نكروتيك 
زرد رگبرگ اشاره كرد كه نام ويروس از اين عالمت گرفته 

شده است. )شكل هاي 2 و 3(
آلودگي شديد مي تواند منتج به كاهش شديد محصول، 
عيارقند و خلوص ش��ربت شود كه بستگي به عوامل زيادي 
از جمل��ه ژنوتيپ چغندرقند س��طح اينوكولوم در خاك يا 
ژنوتي��پ ويروس، ش��رايط آب وهوايي در طول فصل رش��د 
و زم��ان آلودگي دارد. با نگاهي كلي تر به خس��ارت بيماري 
مي توان گفت كه برآورد كاهش محصول از نمونه هاي گرفته 
شده در داخل و خارج لكه هاي آلوده به ريزومانيا در مزارع 
چغندرقند نش��ان داده است كه كاهش 50 تا 60 درصدي 

محصول شكر غيرمعمول نيست.
به نظر مي رس��د عيار قن��د كه اولي��ن پارامتر محصول 
اس��ت به محض آنكه شدت بيماري در مزرعه افزايش يافت 
تحت تأثير قرار مي گيرد. وقتي كه ميزان اينوكولوم به سطوح 
باالتر رس��يد يا آلودگي در اوايل فصل رش��د ظاهر شد وزن 
ريش��ه كاهش مي يابد در حقيقت عيار پايين و غيرمعمول 
زماني كه همراه با كاهش ميزان نيتروژن باشد به عنوان يك 

شاخص آلودگي مزرعه به ريزومانيا به كار برده مي شود.

مقاومت به ريزومانيا
ارقام چغندرقند مقاوم در مقابل ويروس تنها روش مقابله 
با بيماري را فراهم كرده اند. اين ارقام مقاوم در سراسر دنيا 

شكل 2

شكل 3

ريزومانيا براي 
اولين بار در شمال 
ايتاليا در سال 
1950 كشف شد 
و كمتر از 20 سال 
از وجود بيماري 
نگذشته بود كه 
محققين ژاپني كشف 
كردند كه عالئم در 
چغندرقند توسط 
يك ويروس ايجاد 
مي شود
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مورد اس��تفاده قرار مي گيرن��د و تا به امروز يك روش عالي 
محدود كردن اين بيماري ويرانگر را فراهم كرده اند.

مقاومت در همه ارقام مقاوم توسط يك ژن غالب كنترل 
مي ش��ود )به عنوان ژن هولي يا rz1 شناخته مي شود( كه 
به نظ��ر مي رس��د تكثير و حركت ويروس را در ريش��ه ُكند 
مي كن��د به هرحال اي��ن ژن فقط مقاومت ناقص )جزيي( به 
چغندرقن��د مي دهد )گاهي اوقات به اش��تباه تحمل ناميده 
مي ش��ود( به طوري كه بس��ياري از بوته ها در سطوح پايين 
آلوده مي شوند ولي هيچ گونه عالئم آلودگي نشان نمي دهد در 
استفاده از اين ارقام اين خطر وجود دارد كه هرجا اينوكولوم 
موجود در خاك در سطوح بااليي باشد و شرايط آب وهوايي 
در نيمي از فصل رشد مساعد باشد اين نوع مقاومت ممكن 
اس��ت مؤثر نباش��د و منجر به كاهش محصول و عيار قند 
مي گ��ردد. عالوه ب��ر اين به خاطر آنك��ه مقاومت با يك ژن 
غالب كنترل مي ش��ود، خطر ايجاد نژادهاي جديد ويروس 
وجود دارد كه مي تواند بر مقاومت قبلي انتخاب ش��ده براي 

ويروس غالب شود.
براي افزايش سطح مقاومت در ريشه و به منظور مبارزه 
با فش��ار ش��ديد و باالي بيماري و نژادهاي جديد ويروس، 
مقاومت به ناقل بيماري مي تواند با مقاومت موجود به ويروس 
تركيب شود و در سال هاي اخير موضوع مهم تحقيقاتي در 
Broom`s Barn research centre ش��ده است. معلوم 
ش��ده اس��ت كه چغندرهاي ريش��ه اي Swiss Chard كه 
همه ارقام چغندرقند و رگه هاي اصالحي و همچنين س��اير 
گونه ه��اي چغندر مثل چغندر علوفه اي و چغندرهاي باغي 

به طور كامل به P.betae حساسيت شديد دارند.
با وجودي كه معلوم شده است كه بعضي از خويشاوندان 
وحش��ي چغندرقن��د ب��ه ناق��ل مقاوم هس��تند، بس��ياري 
خويش��اوندي خيلي دوري دارند، به ط��وري كه تالقي هاي 
سنتي و معمول با چغندرقند براي توليد هيبريدهاي مقاوم 

غيرممكن است.
نتيجتاً تالش هاي تحقيقاتي روي چغندر وحشي دريايي 
Beta vulgaris ssp.maritima متمركز ش��ده است كه 
مي توان��د با چغندرقند عمل دورگ گي��ري و توليد هيبريد 
انجام شود و همچنين به عنوان منبع مقاومت به ساير عوامل 
بيماري زا نيز شناخته شده است )براي مثال سفيدك سطحي 

و خود ويروس ريزومانيا(.
ام��كان تركيب هر دو مقاومت يعني مقاومت به ويروس 
و مقاوم��ت به ناقل ويروس براي به ن��ژاد كردن چغندرقند 
فرصت هاي اميدبخش��ي را براي افزايش س��طح مقاومت و 
پاي��داري مقاوم��ت به ريزومانيا را ب��راي آينده فراهم كرده 

است.

ريزومانيا در بريتانيا
در بريتانيا سه تيپ اصلي و مهم ويروس سبب بيماري 
 ،A ريزومانيا مي شود، اين سه تيپ ويروس به نام هاي تيپ
تيپ B و تيپ P ش��ناخته شده اند )مشابه بقيه كشورهاي 
اروپايي( در بريتانيا عمومي ترين تيپ ها A و B هستند كه 
نمي ت��وان آنها را با معرف هاي ويروس شناس��ي از همديگر 
متمايز كرد و به نظر مي رسد كه هر دو آنها داراي اثر مشابهي 

روي محصول هستند.
تيپ P ويروس در بريتانيا براي اولين بار در سال 2001 
در norfolk تشخيص داده شده و در ساير كشورهاي دنيا 
ش��ناخته شده است. )براي مثال فرانسه( كه نسبت به ساير 
تيپ هاي وي��روس عامل ريزوماني��ا بيماري زاتر و مهاجم تر 

است.
چون تي��پ P مي تواند تهديد جدي تري براي كش��ت 
و زرع چغندرقند، بخصوص اگر به صورت گس��ترده تري در 
بريتانيا اس��تقرار پيدا كند، توزيع و تن��وع نژاد ريزومانيا بر 
اس��اس برنامه هاي يكس��اله رديابي مي شوند. در حقيقت از 
اوايل نيمه )دوم سال 1990 تا سال 2007 رديابي ساليانه 
هوايي كه در ابتداي ش��روع برنامه توسط وزارت كشاورزي، 
منابع طبيعي و ش��يالت حمايت مي ش��د و پس از آن براي 
تش��يخص گسترش و توسعه بيماري در صنعت قند متعهد 

به ادامه برنامه رديابي شد.
درعي��ن ح��ال بس��ياري از كش��اورزان به خصوص در 
انگلياي ش��رقي از ارقام مقاوم به ريزومانيا استفاده مي كنند 
و اينگون��ه رديابي هاي هوايي در آنجا متوقف ش��ده اس��ت. 
ام��روزه صنعت قن��د، مهندس��ين كش��اورزي و زارعين را 
تش��ويق مي كند تا نمونه هاي چغندرقن��د را براي آزمايش 
ارس��ال دارند. براي مثال در سال 2008 به عنوان بخشي از 
اين برآورد 73 نمونه ريش��ه مشكوك دريافت و در كلينيك 

شكل 4

براي افزايش سطح 
مقاومت در ريشه 

و به منظور مبارزه با 
فشار شديد و باالي 

بيماري و نژادهاي 
جديد ويروس، 

مقاومت به ناقل 
بيماري مي تواند 

با مقاومت موجود 
به ويروس تركيب 

شود و در سال هاي 
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 Broom`s Barn

 Research centre
شده است
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مناسب بروز بيماري است بيماري نسبت به سال هاي قبل 
زودتر توس��عه يافت كه اين وضعي��ت مي تواند تحت تأثير 

تغيير اقليم ادامه يابد.
وقتي كه تمام نمونه هاي ريشه ها به آزمايشگاه واصل شد، 
ابتدا با استفاده از دستگاه هاي شناسايي جانبي كه مي تواند 
نتيجه را در يك دقيقه ارايه كند، آزمايش شدند )شكل 4( 
عالوه بر آن بعداً هر نمونه با اس��تفاده از دستگاه شناسايي 
مولكولي )rt-PCr( به منظور تأييد وجود ويروس زردي 
 P نكروتيك رگبرگ چغندرقند و تعيين كردن وجود تيپ
مورد س��نجش قرار گرفتند از 73 نمونه مشكوك در سال 
2008 تأييد شد كه 64 نمونه به ريزومانيا آلودگي دارند و 
هيچ نمونه اي مورد جديد ريزومانيا كه همان تيپ P باشد 

نشان ندادند.

عالئم در واريته هاي مقاوم در سال 2008
در بيش از 18 ماه گذشته لكه هايي از عالئم بيماري در 
ارقام مقاوم ب��ه ريزومانيا در تعداد كمي از مزارع )3مزرعه 
در 2007 و 5 مزرعه در 2008( در انگلياي شرقي مشاهده 

شد.
وجود عالئم ريزومانيا در ارقام مقاوم در س��اير كشورها 
از جمله اياالت متحده آمريكا، فرانسه و اسپانيا گزارش شده 
است و به ميزان سطوح باالي اينوكولوم در خاك يا شرايط 
آب وهوايي مساعد نسبت مي دهد كه بر ژن مقاومت ناقص 
 در ارق��ام غلبه مي كنند. به هر حال تحقيقات اخير نش��ان

داده اس��ت كه اين خاك ها ظرفيت داش��تن سطوح باالي 
بيم��اري را ندارند و پتانس��يل شكس��تن مقاوم��ت نژادها 

پيچيده است.
به نظر مي رسد ساختار ژنتيكي متفاوت نژادها نسبت به 
نژادهاي استاندارد باعث شكسته شدن مقاومت آنها مي شود 
)به ويژه در rnA3 ريبونوكلئيك اسيد ژنوم ويروس( براي 
دس��تيابي به س��اختار ژنتيكي نژادها در بريتانيا نمونه هاي 
آلوده در سال 2008 را براي تعيين كد ژنتيكي آنها درون 

اين ناحيه از rnA ويروس تجزيه شد.
تجزيه و ترادف rnA چهار تيپ ريزومانيا تش��خيص 

داده شد. )شكل 5(
دو تي��پ از ويروس ها غالب هس��تند و اين دو تيپ در 
سراس��ر اروپا شناخته شده و عمومي هستند؛ تيپ سوم در 
يك مكان در نورنولك ش��مالي پيدا ش��د ولي اين هم در 
س��اير نواحي كش��ت چغندرقند عمومي هست. تحقيقات 
و بررس��ي هاي درحال انجام توصيه مي كنند كه هميش��ه 
مكان ه��اي همجوار و همس��ايه داراي ترادف مش��ابهي از 
ويروس نيستند كه بيانگر آن است كه منابع اصلي آلودگي 

شكل 6

شكل7

شكل 5

الگوي پراكنش ويروس ريزومانيا در سال 2008 بر اساس ترادف ويروس

ايستگاه تحقيقاتي  گياهي 
برومز بارن آزمايش ش��د. 
معم��والً نمونه ه��اي اوليه 
در ش��روع م��اه ژوئ��ن به 
مي رس��يد،  آزمايش��گاه 
گرچه در اكثر س��ال ها تا 
ماه اوت نمونه هاي زيادي 
به آزمايشگاه نمي رسيد و 
ارسال نمونه و دريافت آنها 
تا آخر نوامبر مي توانس��ت 

ادامه داشته باشد.
اخي��ر  س��ال هاي  در 
ب��ا تغيير ش��رايط اقليمي 
همراه با بهارهاي مرطوب 
زودرس  تابس��تان هاي  و 
و گرم ت��ر ش��دن ه��وا كه 
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شكل 9

شكل 8

ممكن اس��ت از مكان هاي مختلفي آمده باشد. بنابراين در 
اين مكان ها آلودگي از طريق آلودگي متقاطع و يا از طريق 
ماش��ين آالت و غيره رخ نمي ده��د. لذا يك ترادف منحصر 
به ف��رد ويروس در تمام مزارع ك��ه در آنجا عالئم ريزومانيا 
در ارقام مقاوم مش��اهده گرديد، تشخيص داده شد و تا به 
امروز اين ترادف در هيچ جاي ديگري از دنيا تشخيص داده 

نشده است. )شكل 5(
آزمايش��ات نيز تأييد كرده اس��ت ك��ه تيپ P ويروس 
نيس��ت. تجزيه بيش��تر نمونه هاي گرفته شده از 3 مزرعه 
كه در سال 2007 اين مشكل را داشته نيز ترادف منحصر 
به فرد همان ترادف اس��يدآمينه درون rnA3 نشان داده 
اس��ت. تا به امروز روشن نشده است كه آيا اين نژاد دليلي 
براي توس��عه عالئم در ارقام مقاوم به ريزومانيا باش��د، ولي 
تحقيقات بيشتر براي بررسي اهميت اين نژادها در بريتانيا 

درحال پيشرفت است.
عالئ��م هم در اندام هاي هوايي و هم ريش��ه ها وقتي كه 
ارقام مقاوم به اين نژاد در س��ال 2008 آلوده شدند بسيار 
مشخص بودند در حالي كه در سال 2007 عالئم روي ريشه 

شبيه آنچه كه قباًل ديده شده بود وجود نداشت.
به نظ��ر مي رس��د اختالف در حساس��يت ب��ه اين نژاد 
ريزومانيا در بين ارقام متنوع باش��د، چون به طور تصادفي 
3 رق��م مقاوم ب��ه ريزومانيا در يكي از مزارع آلوده در جايي 
كه بيماري گسترش يافته بود كشت شدند، عالئم در يكي 
از ارقام آنچنان كه قباًل مش��اهده شده بود )شكل 9( تأثير 
روي وزن ريشه و درصد قند نيز متفاوت بود در مكان ديگري 
كه تنها يك رقم مقاومت كشت شده بود، چغندرهاي داخل 
لكه آلوده از نظر وزن 50 درصد كمتر بود و در مقايس��ه با 
درصد قند 17/5 درصد در جايي كه بيماري وجود نداشت، 

عياري معادل 16/3 درصد داشت.
احتم��ال دارد كه ژن هاي مغلوب در س��اختار ژنتيكي 
واريته هاي مختل��ف بتواند عامل بروز تفاوت ها در مقاومت 
به ريزومانيا باش��ند. تحقيقات بيشتري به منظور تعيين اثر 
اي��ن ن��ژاد روي ارقام مقاوم به ريزوماني��ا كه در بريتانيا در 
دس��ترس است و از طرف ديگر برجس��ته كردن نياز براي 
تيپ ه��اي جديد مقاومت ب��ه ويروس با تركيب مقاومت به 

ويروس و ناقل نيز مورد قبول واقع شده است.

خالصه
حقيقت آن اس��ت كه در بريتانيا آنچه كه همواره مهم 
بوده است، مهار استقرار و گسترش ريزومانيا است از اين رو 
به چغندركاران توصيه ش��ده است براي گسترش بيماري 
با به حداقل رس��اندن جابه جاي��ي و انتقال خاك بين مزارع 

به ويژه در زمان برداشت و مهار چغندرهاي هرز كه استقرار 
اينوكولوم را در تمام دوره تناوب تقويت و تشديد مي كنند 

احتياطات الزم را اجرا كنند.
موفقيت به نژادگران در توليد مواد مقاوم مناس��ب براي 
شرايط بريتانيا اين فرصت را به وجود آورده است كه به طرف 
مرحله اي حركت كند كه تأثير بيماري روي محصول به طور 
قابل توجه��ي كاهش يابد. لذا اتكا ب��ه مقاومت تك ژني كه 
درحال حاضر در دس��ترس است و چنانچه افزايش سطوح 
ويروس ادامه يابد و نژادهاي ويرانگرتري ظاهر شوند مي تواند 

براي صنعت قند مخاطره انگيز باشد.
تش��خيص زود و به موق��ع مزارع آلوده ب��ه ريزومانيا به 
چغندركاران اين امكان و توانايي را مي دهد كه به واريته هاي 
مقاوم روي آورند و از اين طريق مطمئن شوند كه استقرار و 
گسترش اين بيماري مهم چغندرقند در حداقل نگه داشته 

شود.

تحقيقات بيشتري 
به منظور تعيين 

اثر اين نژاد 
روي ارقام مقاوم 

به ريزومانيا كه 
در بريتانيا در 

دسترس است 
و از طرف ديگر 
برجسته كردن 

نياز براي تيپ هاي 
جديد مقاومت 
به ويروس با 

تركيب مقاومت به 
ويروس و ناقل نيز 

مورد قبول واقع 
شده است
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دارد. يخبندان هاي خفيف ظاهراً تأثير مثبتي در ذخيره س��ازي 
س��اكارز در نيش��كر دارن��د، صرف نظر از تفاوت هاي ناش��ي از 
واريته هاي مقاوم، ميزان خسارت يخبندان با كاهش درجه حرارت 
و طوالني شدن مدت يخبندان افزايش مي يابد، به طوري كه بروز 
نيم س��اعت س��رماي 4 درجه زير صفر خسارت عمده اي به ني 
وارد مي كند. نيش��كرهاي جوان نسبت به نيشكرهاي رسيده از 
حساسيت بيشتري برخوردارند. گونه هاي نيشكر زودرس معموالً 
كمتر خسارت مي بينند. جوانه سرشاخه هاي انتهايي ني نسبت 
به س��اير بخش هاي گياه در برابر سرما حساس ترند مقاوم ترين 
قسمت هاي نيشكر جوانه هاي پاييني و جانبي است، زيرا هرچه 
بريكس ش��ربت داخلي آن غليظ تر باش��د نقطه يخبندان مايع 
باالتر مي رود. همچنين مش��اهده شده است كه تأثير يخبندان 
در مزراعي كه سطح آن  را برگ و خاشاك پوشانده است بيش 

از مزارعي است كه پاكسازي و تميز شده باشند.
اين مؤسسه تحقيقاتي شدت يخبندان در شرايط آب وهوايي 
آفريقاي جنوب��ي را درجه بندي كرده و اعالم داش��ته اس��ت كه 
يخبندان هاي خفيف باعث زرد ش��دن برگ هاي گياه نيش��كر 
مي شود و با افزايش شدت يخبندان به برگ هاي قسمت فوقاني 
و مياني ني خسارت بيشتري وارد مي شود، به طوري كه برگ هاي 
باالتر و جوانه هاي انتهايي و جانبي را كشته اما موجب خسارت 
كلي نمي ش��ود، بلكه رش��د را به تأخير مي اندازد. دامنه وسعت 
خسارت بستگي به سن و شرايط رشد گياه نيشكر دارد از طرفي 
با آبياري مزارع نيشكر مجدداً شرايط رشد فراهم مي شود رشد 
مجدد ني پس از يخ زدگي فوق العاده ُكند اس��ت، يخبندان هاي 
ش��ديد باعث كش��ته ش��دن جوانه هاي انتهايي و موجب توليد 
جوانه ها و ساقه هاي جديدي مي شود كه اين واقعه باعث كاهش 
سريع درصد س��اكارز موجود در ني مي شود و چنين نيشكري 
 باي��د در خالل 2 ال��ي 3 هفته به مصرف برس��د يخ زدگي هاي

خيلي ش��ديد عالوه بر اين كه باعث كش��ته ش��دن جوانه هاي 
انتهايي و جوانه هاي جانبي مي شود باعث بروز امراض ميكروبي 
و گنديدگي ش��ديد در ساقه خواهد ش��د، به منظور جلوگيري 
از خس��ارت ش��ديد چنين نيش��كري را بايد بالفاصله درو و به 

كارخانه حمل كرد.

تأثير يخبندان بر كيفيت نيشكر
و عمليات قندسازي

نتايج مطالعات انجام شده در آفريقاي جنوبي
 مي تواند در ساير كشورها به كار گرفته شود

 ترجمه : مهندس عزت اهلل رضايي

بررس��ي هايي توس��ط مؤسس��ه تحقيق��ات صناي��ع قند 
آفريقاي جنوب��ي ب��ر روي تأثير يخبندان بر كيفيت نيش��كر و 
عمليات قندس��ازي به عمل آمده كه تجارب ارزنده آن مي تواند 
براي س��اير نقاط جهاني نيز مورد استفاده قرار گيرد. تحقيقات 
به عمل آمده حاكي از آن اس��ت كه آسيب ديدگي نيشكر ناشي 
از يخبندان عمدتاً بس��تگي به شدت و مدت يخبندان داشته و 
س��اير عوامل محيطي از قبيل خشكس��الي، رطوبت نسبي هوا، 
ب��اال رفتن درجه حرارت پ��س از دوره يخبندان و بيماري هاي 
نيشكر، در شدت خسارت نقش كليدي دارند. يخ زدگي در كاهش 
كيفيت نيشكر مصرفي نقش اساسي داشته و به همين دليل قطع 
سرش��اخه نيشكر كه بيش��ترين آسيب را مي بيند قبل از حمل 
به كارخانه الزامي است. برحسب درجه يخ زدگي به طور معمول 
عالئمي از قبيل افزايش اسيديته و وجود صمغ )يا دكستران( و 

همچنين توليد اتانول پس از دوره يخبندان ديده مي شود.

سوابق يخبندان
ب��روز يخبندان معم��والً رويداد مهمي براي نيش��كركاري 
آفريقاي جنوبي محس��وب نمي ش��ود و امروزه با توس��عه سطح 
كشت نيش��كركاري بروز يخبندان هاي )لزوماً نه از نوع شديد( 
يك پديده عادي به شمار مي رود. همچنين در زيمبابوه و زامبيا 
نيز آسيب ديدگي بر اثر سرما مشاهده شده است كه اغلب اين 
گزارش ها حاكي از بروز خسارتي است كه موجب كاهش كيفيت 
و بريكس و پالريزاسيون شده اند. امروزه اگر پس از هر يخبندان 
خفيف چنانچه برگ هاي نيشكر همچنان سبز باقي مانده باشد 
رش��د مواد خشك و فيبر و ساكارز ادامه پيدا مي كند. مؤسسه 
تحقيقاتي آفريقاي جنوبي تالش كرده اس��ت خسارت ناشي از 
يخبندان را به اختالف بين قند توليد شده و قندي كه در شرايط 
عادي بهره برداري مي توانست توليد شود ارتباط دهد و دريافتند 
خسارت يخبندان در خالل 4ماهه دوره برداشت موجب كاهش 

تدريجي قند قابل استحصال مي شود.

استعداد يخ زدگي
به طور كلي بين يخبندان هاي خفيف و شديد تفاوتي وجود 

اين مؤسسه 
تحقيقاتي شدت 
يخبندان در 
شرايط آب وهوايي 
آفريقاي جنوبي را 
درجه بندي كرده و 
اعالم داشته است 
كه يخبندان هاي 
خفيف باعث زرد 
شدن برگ هاي گياه 
نيشكر مي شود و 
با افزايش شدت 
يخبندان به برگ هاي 
قسمت فوقاني و 
مياني ني خسارت 
بيشتري وارد 
مي شود
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گنديدگي نيشكر پس از دوره يخبندان
اين مؤسسه درخصوص ميكروارگانيزم هايي كه پس از دوره 
يخبندان در ني گنديده ش��روع به فعاليت مي كنند. بررس��ي و 
تحقيقاتي انجام داده و اش��اره كرده است كه به دليل گنديدگي 
ني پس از دوره يخبندان جمعيت ميكروبي به طور سرسام آوري 

در بخش سلول هاي آسيب ديده افزايش مي يابد.
قارچ هايي مانند Fusarium و F.moniliforme تنها 
ميكروارگانيزم هايي هستند كه باعث بيماري پوسيدگي در قلمه 
و آسيب رساندن به رشد گياه مي شوند، همچنين اضافه مي كند 
كه هرچه شدت يخ زدگي بيشتر باشد رشد ميكروارگانيزم هاي 

فاسدكننده گياه سريع تر مي شود.
وضع نيشكر يخ زده در يك كارخانه قند در پاكستان نشان 
داده است كه س��قوط كيفيت و پايين آمدن درصد قند همراه 
ب��ا ازدياد درصد فيبر نيش��كر، كاهش درجه خلوص ش��ربت و 
همچنين افزايش اس��يديته ش��ربت همراه بوده است كه باعث 
خوردگي تيغه هاي چاقو و غلطك هاي آسياب  ها مي شود، شربت 
استحصالي از نيشكرهاي گنديده نيز در خالل عمليات قندسازي 
باعث بروز مشكالتي در عمليات زالل سازي شربت و طبخ شكر 
 و جابه جايي پس��اب هاي مربوطه شده و ضايعات قندي را بين

7 تا 13 درصد افزايش خواهد داد، همچنين باعث خواهد شد 
كه رسوبات بيشتري در لوله هاي تبخيركننده هاي شربت تشكيل 
شود. ماحصل اين وضع پايين آمدن ظرفيت و راندمان و افزايش 
ضايعات قندي مالس است و همچنين محصول نيشكر سال بعد 
نيز حدوداً 20 الي 30 درصد كاهش مي دهد )كه بخشي از آن 
به دليل كاهش رشد ني و پايين آمدن ميزان محصول در هكتار 

خصوصاً در مزارع رويش هاي دوم و سوم مي باشد(.
مسئله يخ زدگي نيشكر در اراضي نيشكركاري آمريكا عمدتاً 
مرب��وط به ايالت لوئيزيانا بوده اس��ت، ولي در مقياس كمتر در 
ايالت فلوريدا و تگزاس نيز مشاهده شده است. مورد فوق وقتي 
با زمان كوتاه دوره رشد و كم بودن دوره بهره برداري همراه شود 

وخيم تر مي شود.
انتخاب گونه هاي مقاوم در مقابل س��رما از اهميت بزرگي 
برخوردار اس��ت و كوش��ش هايي نيز تاكن��ون به منظور تعيين 
اثرات يخ زدگي هاي شديد نيش��كر بر عمليات كارخانه به عمل 
آمده است و تاكنون تركيباتي را كه به دليل يخ زدگي نيشكر در 
كارخانه باعث دردسر مي شدند، شناسايي كرده اند و دريافته اندكه 
تخمير در ني باعث ُكند شدن سرعت قابليت صاف شدن شربت 
و كاهش عمليات كريستاليزاس��يون اس��ت كه آن هم ناشي از 
تخميرات ويس��كوزي باكتري لوكونوستوك در شربت غليظ و 
پس��اب هاي توليدي است. اين باكتري باعث توليد دكستران و 
افزايش چس��بندگي پس��اب ها و تأخير در سرعت صاف شدن 

شربت و كريستاليزاسيون مي شود.
سرعت و دامنه گنديدگي ني عمدتاً بستگي به شرايط دوران 
پس از يخبندان دارد. تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد كه 

ن��وع تخمير با درجه حرارت رابطه نزديك دارد، به طوري كه در 
دماي 10 تا 13 درجه سانتي گراد صمغ ها تشكيل مي شوند در 
حالي كه در دماي 21 تا 24 درجه سانتي گراد بيشتر تخميرات 

الكلي و اسيدي بروز مي كنند.

تشخيص كيفيت ني پس از يخ زدگي
كارشناس��ان مؤسس��ه تحقيقات��ي آفريقاي جنوبي جهت 
تشخيص كيفيت ني تحقيقات زيادي به منظور تعيين استفاده از 
رابطه هاي بين مقدار پلي ساكاريدها با تيتراسيون اسيديته شربت 
به عمل آوردند. آنها گزارش دادند كه تأخير در مصرف نيش��كر 
يخ زده باعث افزايش پلي س��اكاريدهاي محلول همراه ضايعات 
ساكارز و سقوط درجه خلوص مي شود. تعيين مقدار اسيديته با 
تيتراسيون شربت عموماً براي تعيين كيفيت ني پس از يخ زدگي 
به كار گرفته مي شود. علي رغم آنكه نتيجه نهايي برحسب محل 
و گونه هاي متفاوت تفاوت بس��يار نش��ان مي دهد، ولي به طور 
كلي با تعيين ميزان يخ زدگي ساقه نيشكر، طول دوره برداشت 
محصول را در يخبندان معلوم مي كند. نيش��كرهايي كه س��اقه 
آنها به طور كامل يخ زده باشد بايد حداكثر در مدت يك الي 2 
هفته بعد از يخبندان به كارخانه حمل ش��ود. نيش��كرهايي كه 
برگ هاي آن كاماًل يخ زده باشد، ولي درصد يخ زدگي ساقه هاي 
آن كم باش��د، عليرغم اينكه درجه خلوص آن روزبه روز كاهش 
خواه��د يافت، مي توان با كيفيت قابل قبول و حداكثر در مدت 

3 ماه پس از دوره يخبندان مصرف كرد.
كارشناس��ان تحقيقاتي به پلي ساكاريدهاي محلول در بين 
شاخص هاي تعيين كيفيت نيشكر پي برده و متوجه شدند كه 
يخبندان هاي شديد موجب افزايش صمغ و باال رفتن اسيديته 
مي ش��ود. صمغ ها خصوصاً دكستران پس از دوره يخبندان هاي 
ش��ديد، به طور وحش��تناكي افزايش مي ياب��د و عموماً صمغ ها 
شاخص هاي بهتري نس��بت به اسيديته كه پراكندگي وسيعي 
دارد جهت شناس��ايي كيفيت نيشكر مي باشند. همچنين اعالم 
داشته اند كه سرشاخه هاي باالي نيشكر نقش منفي قابل توجهي 
در عمليات قندس��ازي خصوصاً پ��س از يخبندان دارد. كيفيت 
شربت در ش��اخه هاي انتهايي ني نشان دهنده تجزيه و انحالل 
موادقن��دي و تأثي��ر منفي در كيفيت عصاره نيش��كر اس��ت، 
به طوري كه هرچه به طرف سر ني نزديك شويم، كيفيت عصاره 

آن پايين مي آيد.
افزايش اس��يديته و يا صمغ در عصاره سر ني باعث مختل 
شدن عمليات جاري و عادي كارخانه خواهد شد، در اين خصوص 
تعاوني كشاورزان لوئيزيانا در اين مواقع با بريدن قسمت بااليي 
نيشكر، كيفيت عصاره را بهبود مي بخشند تا از توقف و خوابيدن 
آسياب هاي كارخانه جلوگيري به عمل آيد. از نكات برجسته اي 
كه توس��ط اين مؤسسه تحقيقاتي عنوان شد مي توان به تفاوت 
بين حساسيت واريته هاي نيشكر در مقابل يخ زدگي بافت هاي 
ني و حساسيت گنديدگي ني پس از دوره يخبندان اشاره كرد. 
آنها متوجه شدند كه كيفيت گنديدگي نيشكر پس از يخبندان 

كارشناسان 
مؤسسه تحقيقاتي 

آفريقاي جنوبي 
جهت تشخيص 

كيفيت ني 
تحقيقات زيادي 
به منظور تعيين 

استفاده از 
رابطه هاي 

بين مقدار 
پلي ساكاريدها 
با تيتراسيون 

اسيديته شربت 
به عمل آوردند
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با مقدار ساكاروز، اس��يديته شربت و مقدار دكستران مشخص 
مي شود، درحالي كه قبل از يخ زدگي تفاوت هاي گونه اي در ميزان 
س��اكاروز و اسيديته وجود دارد، اما در مقدار دكستران تفاوتي 
به چشم نمي خورد، ولي به مجرد فساد پس از دوره يخ زدگي بروز 

كرده و تفاوت زيادي در مقدار دكستران آن ظاهر مي شود.
كارشناس��ان اين مؤسس��ه دريافتند كه در شرايط سرما و 
يخبندان هاي سبك در كشور آرژانتين فعاليت باكتري ها متوقف 
مي شود، ولي در يخبندان هاي شديد باعث چروكيدگي و نشست 
عصاره از ساقه شده و محيط مناسبي براي رشد و نمو باكتري 
لوكونوستوك خواهد بود و توليد صمغ به مراتب بيش از اسيديته 
شربت افزايش خواهد يافت و به همين جهت مقدار دكستران را 

به عنوان بهترين عالمت يخ زدگي ني معرفي كرده است.
همچني��ن تحقيقات حاكي از آن اس��ت كه يخبندان هاي 
خفيف در مكزيك باعث خس��ارت س��طحي نيش��كر ش��ده و 
يخبندان هاي شديد ممكن است جوانه هاي انتهايي و جانبي را 
كشته و موجب گنديدگي شود. عالوه بر آن بريكس و ساكاروز 
كاهش يافته و اس��يديته و صمغ ب��اال مي رود. در اين خصوص 
گزارش هاي مشابهي در فلوريدا و تگزاس نيز واصل شده است. 
كارهاي متنوعي نيز در اين خصوص در كش��ورهاي استراليا و 
تايوان انجام ش��ده اس��ت كه در هر دو گزارش فوق به س��قوط 
كيفيت محصول پس از يخبندان اشاره شده است. كارشناسان 
اين مؤسسه زنده بودن جوانه ها را پس از دوره يخبندان بر روي 
يازده گونه نيش��كر آزمايش كرده و اختالف قابل توجه مقاومت 

آنها در برابر سرما در واريته هاي مختلف را تعيين كرده اند.
همچنين اين كارشناسان ارتباط بين مقاومت در برابر سرما 
و فيبر ني را پيدا كرده و به اعتماد آنها واريته هاي ني زودرس 
مقاومت بيش��تري دارند زيرا بريكس ب��االي عصاره آنان باعث 
پايين رفتن نقطه انجماد مي شود و به همين دليل مقاومت شان 

در برابر سرما بيشتر خواهد بود.

تأثير شرايط محيطي
به نظر مي آيد آب وه��واي مرطوب قبل از بروز يخبندان در 
محافظت نيش��كر تأثير مثبتي داشته باشد. اين موسسه اعتقاد 
دارد خاك مرطوب باعث محافظت ريش��ه مي شود. به طوري كه 
در سال هاي خشك بدون باران اگر يخبنداني بروز كند. به نيشكر 
آس��يب شديدي وارد مي ش��ود. كاهش درجه حرارت در هواي 
خشك سريع تر از هواي مرطوب اتفاق مي افتد زيرا هواي مرطوب 
مقاومت بيشتري در مقابل تغييرات درجه حرارت از خود نشان 
مي دهد. خاك سفت مرطوب، حرارت را بهتر از خاك نرم خشك 
از اليه ه��اي پاييني به  س��طح زمين منتق��ل مي كند. همچنين 
مش��اهده ش��ده اس��ت كه تأثير يخبندان در مواقعي كه برگ و 
خاش��اك سطح مزارع را پوشانده اس��ت جدي تر از زماني است 
كه مزارع عاري از برگ و خاشاك باشد. از طرفي در صورتي كه 
هوا خشك باقي بماند، معموالً نيشكر حتي در صورتي كه جوانه 

انتهايي آن كش��ته شده باشد، نمي گندد و چنانچه پس از بروز 
يخبندان رطوبت خيلي باال باشد و يا بارندگي همراه با هواي گرم 
حادث گردد، نيشكر سريعاً گنديده خواهد شد. گنديدگي جدي 
زماني بروز مي كند كه شرايط رشد ميكروارگانيزم ها فراهم باشد. 
بزرگترين اثرات گنديدگي ني پس از يخبندان در قسمت فوقاني 
گياه ظاهر مي ش��ود. برخي ديگر از كارشناس��ان به پايين بودن 
كيفيت سربرگ هاي نيشكر پس از يخ زدگي اشاره كرده و توصيه 
مي كنند در اين گون��ه مواقع به منظور جلوگيري از پايين آمدن 
ظرفيت كارخانه )ناشي از افت درجه خلوص شربت و باال بودن 
اسيديته شربت( قسمت فوقاني نيشكر تا قسمت پايين تري از آن 
را قبل از حمل به كارخانه بريده و جدا كنند. همچنين دريافتند 
كه پس از يخ زدگي هيچ گونه ساكاروزي در باالي جوانه انتهايي 
باقي نمي ماند و به همين دليل پيش��نهاد كرده است كه قسمت 
باالي ساقه ني تا بخش يخ زده قبل از انتقال نيشكر به كارخانه 
بريده و جدا شود. همچنين يادآوري شده است كه سقوط درجه 
خلوص نيش��كرهاي يخ زده و نارس كه قسمت سر ني آن بريده 

نشده باشد، اغلب ناشي از گنديدگي ساكاروز است.

نتيجه
* به ط��ور خالصه به نظر مي رس��د كه خس��ارت ناش��ي از 
يخ زدگ��ي عمدتاً بس��تگي به ش��دت يخبن��دان و مدت تماس 
محصول نيشكر با سرما دارد، همچنين عوامل محيطي از قبيل 
خشكسالي، رطوبت نسبي، درجه حرارت پس از دوره يخبندان و 
بروز بيماري هاي گياهي قبل از يخبندان و بعد از آن در افزايش 

ميزان خسارت نقش و تأثير بسزايي دارند.
* از آنجاي��ي كه همواره كيفيت ني براي كارخانه هاي قند 
مدنظر مي باش��د، بريدن قسمت فوقاني و سربرگ ساقه نيشكر 

قبل از حمل به كارخانه نيز بسيار مهم است.
* فاكتورهاي��ي از جمله اس��يديته و صمغ )دكس��تران( با 
درصدهاي مختلف به عنوان عاليم مش��خصه گنديده شدن ني 
مورد استفاده قرار مي گيرند. موارد فوق نتيجه عوارض ناشي از 
عفونت باكتري ها در ني بوده و مكانيزم و وس��عت واكنش آنها 
متأثر از ش��دت يخ زدگي و س��اير عوامل محيطي پس از دوره 
يخبندان خواهد بود، به طوري كه در هواي خنك احتماالً صمغ ها 
تش��كيل خواهند شد و در هواي گرم تر در صورت بروز باكتري 

لوكونوستوك مقدار اسيد و الكل افزايش خواهد يافت.
* رطوبت هواي محيط نيز در س��رعت واكنش تأثير دارد 
در ش��رايط آب و هواي خش��ك از تمايل به تشكيل دكستران 
جلوگيري مي ش��ود. در درجه حرارت هاي پايين فعاليت آنزيم 
انورتاز و س��اير آنزيم ه��اي ديگر متوقف مي ش��وند و با اندكي 
ب��اال رفتن درجه حرارت در ش��رايط آب وهوايي خش��ك پس 
از يخبندان هاي خفيف، محيط مناس��بي براي تش��كيل ساير 
پلي ساكاريدها از قبيل ساركاران )Sarkaran( به وجود خواهد 

آمد. 

تحقيقات حاكي 
از آن است كه 
يخبندان هاي 
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يخبندان هاي 
شديد ممكن 
است جوانه هاي 
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