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يادداشت

اين بيت دل نش��ين و پندآموز س��عدي شيرازي كه 
سروده است: »شكر نعمت نعمتت افزون كند - كفر نعمت 
از كف��ت بيرون كند«، مي تواند و بايد دس��تورالعمل هر 
ايراني دلسوز به آب و خاك اين سرزمين به ويژه مسؤوالن 
و قانونگذاران باشد. به اين معني كه همه شهروندان بايد 
چشم هاي خود را خوب باز كرده و نعمت هاي خدادادي 
و ثروت ه��اي طبيعي ايران را ببينند و براي بهره برداري 
از آنها برنامه هاي كارآمد طراحي و تدوين كنند. وسعت 
س��رزمين ايران يك ثروت طبيعي تمام ناش��دني اس��ت 
كه اس��تفاده كارآمد، مبتني بر دان��ش و تكنولوژي روز 
و البته با احس��اس مسؤوليت و دورنگري، حتماً بخشي 
از مش��كالت اقتصادي مردم و كش��ور را برطرف خواهد 
كرد. دقت در رفتار و تصميم هايي كه دو كش��ور روسيه 
و برزيل در زمينه اس��تفاده از اراضي خود به ويژه درباره 
توليد چغندرقند و نيشكر اتخاذ كرده و اميدوارانه به آينده 
ن��گاه مي كنند - نگاه كنيد به مقاله هاي منبع روزافزون 
درآمد و پيشرفت هاي حاصل شده در زراعت چغندرقند 
و نيشكر در روسيه - جذاب و دوست داشتني است. اين 
دو كشور نيك مي دانند كه نياز به شكر و همچنين نياز 
انس��ان به انرژي هاي نو تمام شدني نيست و با درك اين 
موضوع، برنامه هاي مناسب براي توليد محصوالت زراعي 
و چغندرقند تدوين و اجرا كرده اند. همانطور كه در مقاله 
»منبع روزافزون درآمد« آمده است، »توليد الكتريسيته 
زيستي از باگاس نيشكر در برزيل در سال 2004 حدود 
1850 مگاوات بوده كه در يك دوره چندساله به 3800 

مگاوات رسيده است«.
عالوه بر اين در مقاله مربوط به روس��يه نيز توضيح 
داده ش��ده كه عملكرد در هكتار تولي��د چغندرقند كه 
در اواخر دهه 1990 به 15 تن رس��يده بود، با رش��دي 
حيرت انگيز به 35 تن در هكتار رس��يده است. دقت در 

همين دو تحول عمده در دو سرزميني كه به لحاظ مادي 
و امكانات و همچنين سابقه توليد نوين فاصله شگرفي با 
ايران ندارند مي تواند چش��م ها را به سمت توليد نيشكر 
و چغندر در ايران خيره كرده و در برنامه هاي بلندمدت 
قرار گيرد. اما مس��أله حل ناش��ده در ايران نگاه خاص، 
كوتاه مدت، غيرجامع و مبتني بر منافع دولت هاست كه 
طي يك قرن گذش��ته سدي بزرگ براي رشد و توسعه 
توليد محصوالت يادشده است. به اين معني كه دولت هاي 
گوناگون در اين سرزمين در بهترين حالت و با نيت هاي 
خوب  ترجيح داده اند كه بازار قندوشكر را براي واردات باز 
كرده و به خيال خود به نفع مصرف كنندگان كار كنند و 
در حالت بدتر، زورشان به چند بازرگان عمده واردكننده 
قندوش��كر نرسيده و منافع آنها را با منافع ملي تفكيك 
نك��رده و در تنور واردات هيزم ريخته اند. اينگونه ش��ده 
است كه ايران پس از حدود 115 سال فعاليت در صنعت 
قندوشكر هنوز واردكننده اين محصول است و در حوزه 

صنايع پايين دستي آن نيز هيچ قدمي برنداشته است.
روزگار اندوهباري كه بر صنعت قندوشكر ايران حاكم 
ش��ده و اگر نبود تالش هاي انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوشكر از اين نيز غم انگيزتر مي شد، آيا پايان كار است؟ 
به نظر مي رسد كه اين نگاه و اين تحليل كه ديگر نمي توان 
كاري كرد بايد از ذهن مس��ؤوالن دولت، قانونگذاران و 
مديران و صنعتگران صنعت قندوشكر دور شده و گويي 
كار مي خواهد از اول ش��روع ش��ود، اميدوارانه به آينده 
نگاه كرد. اما در مس��ير پيش رو مديران و س��هامداران و 
كارشناسان فعال در صنعت قندوشكر نقش اساسي دارند 
و بايد با جديت، اميدواري، مطالعه و از همه مهمتر حرف 
زدن، نوشتن و جا انداختن اين فكر كه هنوز براي صنعت 
قندوش��كر ايران دير نشده است، راه را براي توسعه اين 

صنعت فراخ و هموار سازند.

كار تمام نشده مي توان حركت كرد
  محمدصادق جنان صفت
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متخصص��ان صنعت قند نيش��كري، با س��ابقه طوالني 
كار در زمينه نيش��كر، شكر و بيواتانول، هم اكنون به مورد 
جديدي به عنوان يك فاكتور ارزشمند اقتصادي در صنعت 
نيش��كر مي انديش��ند. اين مورد، الكتريسيته زيستي است، 
)تولي��د ت��وأم بخار و برق از باگاس نيش��كر( الكتريس��يته 
زيس��تي، الكتريسيته اي است كه در واحدهاي توليد انرژي 
با اس��تفاده از انواع مختلفي از بيومس )Biomass( نيشكر 
و ديگر منابع مورد استفاده در ماتريكس انرژي - كشاورزي 
توليد مي شود. اين ها در نمودار زير كه نشان دهنده ارتباطات 
گس��ترده بين جنبه هاي مختلف انرژي و كش��اورزي است 

آمده است. )نمودار 1(

ي
اد
ص
قت

ا

)Leonardo Caio Filho(  نويسنده: لئوناردو كاير فيلهو   
F.O.Licht 2010 :منبع  
  ترجمه: دكتر محمد حجت االسالمي

الكتريسيته زيستي:

 منبع روزافزون درآمد

انرژي به دس��ت آمده از باگاس نيش��كر )الكتريس��يته 
زيس��تي( به همراه پيش��رفت تكنولوژي در سال هاي اخير 
رش��د بس��زايي داش��ته اس��ت. اطالعات موجود حاكي از 
افزايش اس��تفاده از الكتريس��يته زيس��تي و كاربرد باگاس 

نيشكر است. 
درگذشته، باگاس به عنوان يك مشكل براي كارخانه هاي 
شكر و اتانول ديده مي شد. ميزان باگاس هميشه بايد نه زياد 
و نه كم باشد و تجهيزات از جمله بويلرهايي كه در فشار 21 
ب��ار كار مي كنند، كافي نبودند. هم اكنون باگاس يك منبع 
ارزشمند است كه با استفاده از تجهيزات كافي و بويلرهاي 

با فشار 92 بار، الكتريسيته زيستي توليد مي كنند. 
هم اكنون 

باگاس يك منبع 
ارزشمند است 

كه با استفاده 
از تجهيزات 

كافي و بويلرهاي 
بافشار 92 بار، 

الكتريسيته 
زيستي توليد 

مي كنند

نمودار 1: ارتباط گسترده بين جنبه هاي مختلف توليدات كشاورزي و توليد انرژي

طبيعت سياست عموميجامعه انساني

توليد انرژي از منابع كشاورزي

زمين، آب و خورشيد )نور آفتاب( رشد اقتصادي، محيط زيست و توسعه اجتماعيدانش و فناوري
توليد غذا، منبع انرژي

قوانين بين المللي تجارت انرژي

جنگل

انرژي

نيشكر

اتانول

بيوگاز  - ونياس

باگاس و سرشاخه هاي نيشكر

بيوگاز

پس مانده )فضوالت(
اتانول )سلولز(

غذا

مواد خام آلي خوراك دام

اتانول )سلولز(
بيو ديزل

مركبات

انرژي حرارتي
توليد الكتريسيته زيستي
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بيو ديزل تفاله

پس مانده )فضوالت(

)Bioelectrlcity(
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در جوالي س��ال 2004 توليد الكتريس��يته زيستي با 
استفاده از باگاس نيشكر، 1848 مگاوات از ظرفيت موجود 
را تأمي��ن مي ك��رد و اين ميزان امروزه ب��ه 3800 مگاوات 
رس��يده اس��ت. به موجب قرارداد فروش برق به شبكه هاي 
سراس��ري، 839 مگاوات ديگر نيز تا پايان س��ال 2009 و 
2472 مگاوات نيز به همين ش��كل تا س��ال 2010 به اين 

ميزان افزوده مي شود. 
توليد توأم بخار و برق با استفاده از گاز طبيعي از ظرفيت 

408 مگاوات در آوريل 2004 به 1211 مگاوات در س��ال 
2009 رسيده است. 

 ش��ركت Cogen در اي��ن م��ورد پاي��گاه اطالعات��ي
 )www.datacogen.com.br به نشاني( Data Cogen
كه حاوي كليه جزييات اطالعاتي واحد فعال در برزيل است 
را به وجود آورده است. اين پايگاه اطالعاتي براي بازديد عموم 
آزاد بوده و حاوي اطالعات كلي در مورد تشكيالت اين واحد 
است. اين به بازديدكنندگان اين امكان را مي دهد كه تمام 
تأسيساتي كه در هر واحد استفاده شده و اطالعات تجاري 
مربوط به آن را ديده و نيز اطالعات را به صورت آنالين در 

اختيار داشته باشند. 
ظرفي��ت هري��ك از واحدهاي نصب ش��ده در مناطق 

مختلف برزيل در جدول )شماره 1( آمده است.
در نمودار 2 ظرفيت هاي هر يك از واحدهاي الكتريسيته 
زيس��تي نصب شده در هر ايالت آمده است. شركت كوگن 
دو طرح براي گسترش الكتريسيته زيستي ارايه كرده است. 
يكي براي محاسبه قابليت كاربرد باگاس و پوشال و ديگري 

در مورد اطالعات بازاري است. 
در اولين مورد ظرفيت تا سال 2018 به 29411 مگاوات 
مي رس��د و اين درحالي است كه براساس اطالعات بازاري 
قابليت افزايش تا 22315 مگاوات وجود دارد. اس��اس اين 

طرح در )جدول شماره 2( آمده است.
با نصب و تجهيز اين واحدهاي توليد الكتريسيته زيستي 
و اتصال آن به ش��بكه برق كشور، اين انرژي جايگزين برق 

شركت كوگن 
دو طرح براي 
گسترش 
الكتريسيته 
زيستي ارايه 
كرده كه يكي 
براي محاسبه 
قابليت كاربرد 
باگاس و پوشال 
و ديگري در 
مورد اطالعات 
بازاري است

نمودار2: توليد توأم برق و بخار در ايالت هاي برزيل

جدول 1: ظرفيت نيروگاه هاي نصب شده در ايالت هاي برزيل

ظرفيت نيروگاه نصب شده )مگاوات( ايالت
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روند تكامل )افزايش( توليد برق با روش  Cogeneration )توليد توأم بخار و برق(

توليد الكتريسيته زيستي

ژوئيه 2004
توليد الكتريسيته زيستي 1848 مگاوات

توليد الكتريسيته از گاز 408 مگاوات

ژوئيه 2009

توليد الكتريسيته زيستي 3800 مگاوات

توليد الكتريسيته از گاز 1211 مگاوات

CEPARNMTMSPR PEMGRJ SEAMSCPBAL RSES GOBASP

2010 + 2/472 MW2009 + 839 MW توليد سال
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تولي��د ش��ده در واحدهاي حرارتي كه از م��واد نفتي براي 
توليد برق اس��تفاده مي كنند شده و ظرفيت كل توليد برق 
كشور تا 15درصد افزايش مي يابد. به اين طريق اثرات سوء 
واحدهاي توليد برق با استفاده از مواد نفتي در مورد گازهاي 

گلخانه اي كاهش مي يابد. 

الكتريسيته زيستي به دو روش توليد مي شود
ACL )كه در مورد قراردادهاي رايگان اس��ت( انرژي 
راي��گان اس��ت و اين موضوع بي��ن عوام��ل توليد كننده و 
مصرف كننده توافق ش��ده اس��ت. اين نوع قرارداد مي تواند 
كوتاه م��دت، ميان مدت يا طوالني مدت باش��د. عواملي كه 

مي توانند قراردادهاي رايگان ببندند در ذيل آمده است:

عوامل توليد
اي��ن افراد توس��ط آژانس ملي ان��رژي الكتريكي ثبت 
شده اند. اين ها شامل توليدكننده هاي ايالتي)تحت شرايط 
از پي��ش تعيي��ن ش��ده(، توليدكنن��دگان مس��تقل)كه با 
مس��ؤوليت خودش��ان برق را براي فروش توليد مي كنند(، 
توليد كنندگان خانگي)شركت هايي كه براي مصرف خودشان 
ب��رق توليد مي كنند و مي توانند با كس��ب مجوز، مازاد آن 

را بفروشند(. 

واسطه ها
اف��رادي ك��ه با كس��ب مج��وز از آژان��س مي توانند با 
قرارداده��اي دوطرفه ان��رژي الكتريكي را خريده و آن را به 

مصرف كنندگان رايگان و... بفروشند.

مصرف كنندگان رايگان
كساني كه به دليل همخواني شرايط شان با مفاد قرارداد، 

آنرا مي پذيرند و به دو دسته ذيل طبقه بندي مي شوند.
الف( كس��اني كه ميزان نيازش��ان برابر يا بيش��تر از 3 

مگاوات و ولتاژ برابر يا بيشتر از 69 كيلووات است.
ب( كس��اني كه ميزان نيازش��ان برابر يا بيشتر از 500 
كيل��ووات و با هر ولتاژي اس��ت و معموالً از ايس��تگاه هاي 

هيدروالكتريك، نور خورشيد، باد يا بيومس مي پذيرند.
انواع الكتريس��يته زيس��تي عنوان ش��ده در گروه هاي 
باال مجاز به فروش الكتريس��يته در بازار آزاد و واس��طه ها و 
مصرف كنندگان نهايي كه ميزان نيازش��ان برابر يا بيش از 

500 كيلووات است، مي باشد. 
   )Regulated Contract Arrangements( ACR تحت نظر 

قراردادها مي توانند از طريق مزايده هاي زير بسته شوند.
مزايده هاي جديد انرژي كه مي تواند از نوع A3 )3 سال 

را تأمين مي كند( و يا  A5 )5 سال را تأمين مي كند(.

برزيل در دهه 
اخير و با توجه 

به تحوالت جهاني 
در حوزه انرژي، 

گام هاي بلندي 
براي توليد انرژي 

از محصوالت 
زراعي برداشته 

و آينده نگري 
قابل توجهي را 

نشان داده است

)S-P( جدول2: توان بالقوه صادرات الكتريسيته زيستي برزيل و سائوپولو

سال زراعي 
نيشكر )1(

توان بالقوه بازارتوان بالقوه تئوري توليد از باگاس )2( و ساقه هاتوليد نيشكر )ميليون تن(

برزيل/مگاواتSP / مگاواتدرصددرصد باگاسSP-MWبرزيل SPMWبرزيل

2008 - 0956234388925424%75%536002232

2009 - 10598354101586013%75%1041732622

2010 - 11620353119756826%75%2067153080

2011 - 12660370142858000%75%3083153615

2012 - 13695385166619229%75%40103154250

2013 - 147504051972610652%75%50123154992

2014 - 157734132213111836%75%60143155864

2015 - 168294312566513346%75%70163156889

2016 - 178604392662513579%75%70183158092

2017 - 189024502792513932%75%70203159505

2018 - 199504662941114411%75%702231511166

)1( برآورد توليد در مجموعه UNICA و سال هاي زراعي 2009 - 2008 و پيش بيني تا 2019 - 2018
)2( با در نظر گرفتن هر تن نيشكر = 250 كيلوگرم باگاس و 204 كيلوگرم سرشاخه و ساقه و 1 تن باگاس 342/4 كيلووات برق توليد 

مي كند و يك تن ساقة سرشاخه 500 كيلووات برق توليد مي كند )براي صادرات(
)بخار 65 بار و با ضريب ظرفيت 0/5(
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مشكالت مربوط 
به گرم شدن كره 
زمين در سال هاي 
اخير بسيار 
جدي تر شده اما 
با اقداماتي مانند 
توليد جريان 
الكتريسيته 
زيستي به جاي 
واحدهاي 
توليد كننده برق 
كه از مواد نفتي 
به عنوان سوخت 
استفاده مي كنند، 
مي توان از آن 
جلوگيري كرد 

مزايده هاي برق حاصل از منابع متناوب
مزايده هاي برق ذخيره شده: اين ها مزايده هايي است كه 
توسط وزارت معادن و انرژي / آژانس ملي انرژي الكتريكي و 
شركت هاي تأمين كننده برق تنظيم شده و به وسيله بخش 
تجارت اجرا مي ش��ود. قيمت برق در اين مزايده ها، توسط 
دولت، واس��طه هاي مزايده ها تعيين شده و مزايده با اتمام 

ميزان توافق شده برق به پايان مي رسد.
عوام��ل كار تحت نظر ACL به ط��ور آزادانه با يكديگر 
مذاكره ك��رده و قراردادهاي دوطرفه امضا مي كنند. انرژي 
الكتريس��يته تولي��د ش��ده از اي��ن منابع جديد به وس��يله 
قان��ون فدرال ش��ماره 10848/2004 كه با مجوز ش��ماره 
5163/2004 تصوي��ب ش��ده كنت��رل مي ش��ود. هدف از 
اي��ن مزايده ها تأمي��ن 100 درصد برق از صاحب امتيازها، 
بخش هاي مجاز و ش��ركت هاي ثبت ش��ده عمومي است و 
تالش مي شود كل برق مورد نياز تأمين شود. )جدول شماره 
3( ميزان مش��اركت واحدهاي تأمين كننده برق زيس��تي با 

قراردادهايي موازنه شده را نشان مي دهد.
باتوج��ه ب��ه مناب��ع كرب��ن، برزي��ل مس��ؤول تأمي��ن 
 8 درص��د كل پروژه ه��ا از مح��ل مكاني��زم تولي��د پ��اك

)Clean Development Mecanism )CDMپروت��كل 
كيوتو اس��ت. با اجراي اين برنامه ه��ا 50 درصد پروژه هاي 

CDM برزيل، براي تأمين انرژي تجديدپذير است. 
باتوجه به پروژه هاي الكتريس��يته زيستي )فرايندهاي 
س��بز(، قابليت جبران منابع كربني به ازاي هر يك مگاوات 
قدرت نصب ش��ده، 1680 تن CO2 در سال است )معادل 

ساالنه 30 ميليون تن(
در گذشته الكتريسيته زيستي يك منبع كم ارزش تأمين 
انرژي بوده است. اما هم اكنون يكي از منابع مهم تجديدپذير 
تأمين انرژي است. يك منبع جريان اصلي، بي پايان و مكمل 
جريان برق ملي اس��ت كه قادر به تأمين بيش از 15 درصد 

برق شبكه برق برزيل در سال 2009 است. 
مش��كالت مربوط به گرم شدن كره زمين در سال هاي 
اخير بسيار جدي تر شده اما با اقداماتي مانند توليد جريان 
الكتريس��يته زيستي به جاي واحدهاي توليد كننده برق كه 
از مواد نفتي به عنوان سوخت استفاده مي كنند، مي توان از 

آن جلوگيري كرد. 
جب��ران منابع كربن��ي يكي ديگ��ر از جنبه هاي مفيد 
الكتريس��يته زيستي اس��ت. اين ها موجب توليد پروژه هاي 
جديد الكتريسيته زيستي شده و موجب ايجاد اين ديدگاه 
مي شوند كه الكتريسيته زيستي يك منبع جديد انرژي است 
ك��ه براي جامعه، انرژي پاك تأمين كرده و موجب كاهش 

مشكالت مربوط به آلودگي جهاني مي گردد. 

جدول3: بيو الكتريسيته زيستي توليدي فروش از طريق مزايده از سال هاي 2008 - 2005

)LEN( مزايده نيروگاه جديد
)LFA( منابع ديگر

)LER( نيروگاه هاي رزرو

تعداد 
واحدها

ظرفيت 
نصب شده

MW

متوسط 
توليد واقعي

جمع متوسط
برق

فروخته شده
MW

متوسط قيمت 
رآل به ازاء
MWh

متوسط قيمت
با درنظر 

گرفتن تورم
رآل به ازاء 

MWh

2005- LEN  A-3   e  A-5723012397150/6169/1

2006- LEN  A-361886758135/1149/3

2006- LEN  A-552348961141/5155/7

2007- LFA12542214140142/6152/5

2008- LER312/385859**548155/7155/7

2008- LEN  A-30000--

2008- LEN  A-511144535145/0145/0

623/7321/396939150/4155/7جمع كل

ظرفيت واحدهاي نصب شده بيش از برق فروش رفته است با سرمايه گذاري بيش از 19/5 ميليون رآل)واحد پول برزيل( از سال 2005 تا 2008
يك رآل برزيل تقريبًا معادل 0/6 دالر امريكا
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طبق 
تحقيقات جديد 
و آزمايش هاي 
صورت گرفته 

در مناطق مختلف 
روسيه، امكان 

رسيدن راندمان 
در هكتار 

چغندرقند تا
46 تن در هكتار 

نيز وجود دارد

طي دهه 1990 وضعيت كشاورزي روسيه بسيار اسفبار 
ش��ده و غالب شاخص هاي بخش كش��اورزي افت شديدي 

پيدا كرده بود.
از سال 1998 پس از كاهش ارزش پول روسيه )روبل(، 
كش��اورزي اين كش��ور به خصوص بخش توليد محصوالت 
زراعي رو به بهبود نهاد. بازساختاري كشاورزي روسيه امكان 
تغييرات مهم تشكيالتي باالخص در جهت تقويت اصناف و 

اتحاديه هاي كشاورزي را فراهم آورد.
در اين س��اختار جديد، كارآفرين��ان انگيزه كافي براي 
سرمايه گذاري در ارتقاي تكنولوژي، ماشين آالت، كودهاي 
ش��يميايي، كيفيت بذر و استفاده از مشاوران حرفه اي پيدا 
كرده اند. پيدايش واحدهاي تجاري وسيع در حوزه كشاورزي 
 )Agro-Holdings( كه با عنوان هلدينگ هاي كشاورزي
شناخته مي شوند، يكي از عوامل جهش قابل توجه كشاورزي 

روسيه طي سال هاي اخير بوده است.
مالكي��ت اي��ن هلدينگ ه��اي كش��اورزي مي تواند با 
شركت هاي روسي يا خارجي باشد. هر يك از اين هلدينگ ها 
يك زنجيره از محصول ش��امل زراعت محصول، برداش��ت، 
پردازش، ذخيره و فروش را ش��كل مي دهد. درحال حاضر، 
اي��ن هلدينگ ه��ا در بخش هاي غ��الت و چغندرقند فعال 
هستند. هم اكنون، سه نوع توليدكننده كشاورزي در روسيه 

وجود دارد:
* بنگاه هاي كشاورزي كه به صورت شركت هاي سهامي 

فعاليت دارند و بنگاه هاي كش��اورزي برجس��ته به صورت 
شركت هاي تابعه از هلدينگ هاي كشاورزي هستند.

* كشاورزان تجاري
* كشاورزان معيشتي )كشاورزان خرده مالك(

طبق آمار منتش��ر ش��ده از س��وي دولت روس��يه، در 
س��ال 2008 حدود 88 درصد از زراعت چغندرقند توسط 

بنگاه هاي كشاورزي انجام شده است.
عملكرد متوس��ط 18 س��ال اخير، نش��ان دهنده روند 
نزولي توليد چغندرقند، س��اليانه به اندازه متوسط 3 درصد 
مي باش��د. با اين وجود، روس��يه طي 10 س��ال اخير شاهد 
پيشرفت هاي قابل توجهي در زراعت چغندرقند بوده است. 
راندمان در هكتار چغندرقند كه در سال 1990 برابر 22/1 
ت��ن در هكتار بود، در اواخر دهه 1990 به كمتر از 15 تن 
در هكتار رس��يد. ولي پ��س از تحوالت ايجاد ش��ده، طي 
ي��ك روند صعودي اين راندمان بيش از 2 برابر رش��د كرد 
و به 35/4 تن در هكتار در س��ال 2008 رسيد. توجه ويژه 
هلدينگ هاي كشاورزي و بنگاه هاي كشاورزي زيرمجموعه 
آنها به چغندرقند و مديريت صحيح آن مهمترين عامل اين 

پيشرفت قابل توجه بوده است.
طبق تحقيقات جديد و آزمايش هاي صورت گرفته در 
مناطق مختلف روس��يه، امكان رس��يدن راندمان در هكتار 

چغندرقند تا 46 تن در هكتار نيز وجود دارد.
ضمن اينكه حجم اس��تفاده از كوده��اي معدني براي 

Vladimir Nosov, Savetlana I Vonova  :نويسنده  
Better Crops 2009, No.3 :منبع  

   ترجمه و تلخيص: مجتبي سليماني سه دهي 
عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 

پيشرفت هاي حاصل شده
در زراعت چغندرقند در روسيه

ي
ورز

شا
ك
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اخيراً دولت روسيه 
با حمايت از توليد 
و كشاورزي داخلي 
در برابر محصوالت 
وارداتي و درنظر 
گرفتن مشوق هاي 
صادراتي براي 
توليدات كشاورزي 
باعث بهبود وضعيت 
كشاورزي اين 
كشور شده است

چغندرقند نيز طي آن س��ال ها افزايش قابل توجهي داشته 
است و درصد زمين هاي چغندرقندي كه با كوددهي بارور 
ش��ده اند حدود 85 درصد در س��ال 2008 بوده است )اين 
رق��م براي زمين ه��اي متعلق به بنگاه هاي كش��اورزي 91 

درصد بوده است(.
طي سال هاي 2003 تا 2007، زراعت چغندرقند بين 
8 تا 28 درصد س��ودآوري داشته اس��ت. طبق برآوردهاي 
رس��مي صورت گرفت��ه، هزينه توليد ش��كر از چغندرقند 
)زراعت چغندرقند به عالوه فرايند تبديل چغندر به ش��كر( 
در روس��يه بين 77 تا 88 درصد قيمت عمده فروشي شكر 
طي س��ال هاي 2003 تا 2006 بوده اس��ت و اين سهم در 
س��ال زراعي 2008 – 2007 به 100درصد افزايش يافته 
اس��ت كه نش��ان دهنده وجود مش��كالت جدي در صنعت 

چغندرقند روسيه است.
اخيراً دولت روسيه با حمايت از توليد و كشاورزي داخلي 
در براب��ر محصوالت وارداتي و درنظر گرفتن مش��وق هاي 
صادرات��ي براي توليدات كش��اورزي باع��ث بهبود وضعيت 
كش��اورزي اين كشور شده اس��ت. اين حمايت ها از طريق 
ثابت نگه داش��تن قيمت هاي داخلي براي كودهاي معدني، 
توسعه استفاده از كودهاي حيواني، تأمين اعتبارات موردنياز 

و كاهش ماليات ها صورت گرفته است.

جمع بندي
مهمتري��ن عوامل مؤثر در پيش��رفت هاي اخير صنعت 

شكر روسيه را مي توان موارد زير برشمرد:
* ايج��اد هلدينگ ه��اي كش��اورزي در بخش زراعت 
چغندرقن��د يكي از عوام��ل جهش قابل توجه كش��اورزي 

چغندرقند در روسيه طي سال هاي اخير بوده است.
* بس��ياري از كارخانه ه��اي توليد ش��كر در روس��يه 
خصوصي شده اند. كارخانه هاي شكر تحت تملك بنگاه هاي 
مالي مختلف و شركت هاي تجارت كننده شكر مي باشند كه 
گروه هاي قدرتمندي را در اين صنعت تشكيل داده اند. اين 
شركت ها از طريق سرمايه گذاري بر روي توليد چغندرقند، 
اجاره زمين، خريد تجهيزات و به كارگيري روش هاي مديريتي 

كارا در جهت توسعه منابع شكرخام فعاليت مي كنند.
* اس��تفاده از فناوري هاي مدرن، اس��تفاده از كودها و 
آفت كش ها و نيز اس��تفاده وسيع از بذرهاي اصالح شده با 
كيفيت باال س��بب افزايش راندمان چغندرقند از حدود 15 
ت��ن در هكت��ار در اواخر دهه 1990 به 35/4 تن در هكتار 

در سال 2008 شده است.
* حمايت هاي مناسب دولت روسيه از صنعت شكر اين 
كشور از طريق وضع تعرفه هاي فصلي براي واردات شكر و 

درنظر گرفتن مشوق هاي صادراتي.
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ژاپ��ن و چي��ن از توليد كنن��دگان مهم قن��د چغندري 
هس��تند. توليد قن��د چغندري در اين دو كش��ور آس��يايي 
همانند اياالت متحده مكمل قند نيشكري است. نياز داخلي 
چين و ژاپن به ش��يرين كننده ها رو به افزايش است و باز هم 
همانند اياالت متحده از ش��يرين كننده هاي حاصل از ذرت و 
شيرين كننده هاي مصنوعي به عنوان مكمل براي تأمين مصرف 
داخلي ش��كر استفاده مي كنند. هيچ كدام از اين دو كشور در 
توليد ش��كر خودكفا نيستند و هر دو از واردكنندگان بزرگ 
شكر محسوب مي شوند به طوريكه هركدام به طور متوسط بيش 

از يك ميليون تن شكر در سال وارد مي كنند.
ژاپن: توليد شكر از چغندرقند ثابت است 

پيش بيني مي ش��ود توليد ش��كر از چغندرقند در ژاپن 
در س��ال 2011- 2010 به 700000 تن برسد. اين مقدار 
مشابه ميانگين پنج سال گذشته است و بيش از 85 درصد 

توليد داخلي شكر را تشكيل مي دهد.
كش��ت چغندرقند در ژاپن در جزيره شمالي هوكايدو 
متمركز است. همانند اياالت متحده، چغندرقند در ژاپن در 
تناوب با گياهان زراعي ديگري از جمله غالت و سيب زميني 
كش��ت مي گردد. هرساله حدود 64000 تا 67000 هكتار 
چغندرقند برداشت مي شود كه ميانگين عملكرد پنج سال 
گذش��ته آن 63/6 تن در هكتار بوده و نسبت به سال هاي 
اوليه دهة 2000 تقريباً 10 درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
متوسط عيار قند چغندرقند در ژاپن اندكي باالتر از 17درصد 
است. دوره كشت چغندرقند در بهار شروع مي شود و زارعين 
گياهچه هاي چغندرقند را كه در گلخانه توليد ش��ده است 
در مزرعه نشاء مي كنند. اين روش كاشت اگرچه به نيروي 
كارگري زيادي نياز دارد اما مانع تأخير ناشي از بدي آب و 
هواي بهار در هوكايدو مي شود. برداشت چغندرقند در اوايل 
اكتبر شروع مي شود و فراوري آن دريكي از 8 كارخانه قند 
صورت مي گيرد. 2 كارخانه از كارخانه هاي چغندري تحت 
مالكيت فدراس��يون انجمن هاي تعاوني كشاورزي هوكايدو 
هستند. 3 كارخانة ديگر تحت مالكيت شركت قند هوكايدو 

هستند و مالكيت 3 كارخانه باقي مانده را شركت توليد قند 
چغندري Nippon در اختيار دارد.

توليد ساالنه قند نيشكري در ژاپن حدود 100000 تن 
است كه از 23000 هكتار به دست مي آيد. كشت نيشكر در 
واليات كاگوش��يما و اوكيناوا در جنوب ژاپن متمركز است 
كه جمعاً داراي تعدادي كارخانه نيشكري كوچك هستند. 
دوره برداشت نيشكر از اكتبر تا ژانويه ادامه دارد و متوسط 
درصد قند نيش��كر طي سال هاي اخير بين 13/1 تا 14/3 
درصد بوده اس��ت. زارعين ژاپني براي چغندرقند و نيشكر 
تولي��دي خود قيمت تضميني حداقلي را دريافت مي كنند. 
هدف سياس��ت ملي شكر حمايت از توليدكنندگان داخلي 
چغندرقند و نيش��كر و كارخانه هاي تصفيه ش��كر است كه 

ي
وژ
ول
كن
ت
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از اياالت متحده تأمين ش��ده است. دوسوم از واردات ذرت 
به عنوان خوراكي مصرف مي شود و مابقي به مصرف صنايع 
غذايي )ازجمله HFCS براي توليد نوشيدني ها( مي رسد.

ش��يرين كننده هاي ذرت در ژاپن توس��ط كارخانه هاي 
متعددي توليد مي شود. كارخانه هاي توليد HFCS در جزاير 
اصلي هكاي��دو، كيوش��و )Kyusho( و Honshu و به ويژه 
در منطقه Nagoya متمركز هس��تند. Nagoya دسترسي 
آسان به واردات ذرت دارد، در مركز واقع است و از امكانات 
حمل ونقل بس��يار خوبي براي دسترس��ي به مركز پرتراكم 
Honshu برخوردار است. مصرف شيرين كننده هاي مصنوعي، 
از جمله آسپارتام و سوربيتول، درژاپن از روند رو به رشدي 
برخوردار بوده است. نوش��يدني هاي رژيمي، توليدكنندگان 
محصوالت غذايي و صنايع دارويي از مصرف كنندگان اصلي 

شيرين كننده هاي مصنوعي هستند.

واردات زياد و ثابت شكرخام

ژاپن سال هاست كه در ميان واردكنندگان عمده شكر 
در جه��ان ق��رار دارد و براي س��ال 11-2010 پيش بيني 
مي شود واردات شكرخام ژاپن به 1/5 ميليون تن برسد كه 
حدود 2/3 برابر مصرف شكر مورد انتظار است. طي 5 سال 
گذش��ته به طور متوسط هر سال 1/4 ميليون تن شكرخام 
وارد شده است و در اين ميان سهم شكر تصفيه شده وارداتي 
ناچيز بوده است. واردات شكرخام ژاپن عمدتاً از كشورهاي 
تايلند، استراليا و آفريقاي جنوبي صورت مي گيرد. در سال 
2009، 97 درصد كل واردات شكر ژاپن متعلق به اين سه 
كشور بوده است و در اين ميان تايلند به تنهايي تقريباً 60 
درصد ش��كر را تأمين نموده است. شكرخام وارداتي همراه 
با ش��كرخام نيشكري توليد شده در داخل در كارخانه هاي 
متعددي در ژاپن تصفيه مي شود كه بسياري از آنها ظرفيت 

تصفيه بسيار پاييني دارند.

چين: توليد شكر از چغندرقند رو به افزايش است

 پيش بيني مي شود توليد شكر چين در سال 2010-2011
به 14 ميليون تن برس��د ك��ه 12/9 ميليون تن آن مربوط 
به نيش��كر اس��ت. انتظار مي رود توليد شكر از چغندرقند به 
1/1 ميليون تن برس��د كه اگرچه تقريباً دو برابر توليد سال 
2010-2009 است اما در حد متوسط پنج سال اخير است. 
توليد چغندرقند در سه ناحيه متمركز شده است: استان هاي 
 Heilongjiang و Jilin در شمال ش��رقي چي��ن، اس��تان 
Inner Mongolia در ش��مال چي��ن مرك��زي و اس��تان 
Xinjiang در شمال غربي چين. روند درازمدت نشان مي دهد 
كه توليد چغندرقند به س��مت غرب در حال گسترش است 

اين كار با ثابت نگهداشتن قيمت هاي داخلي كه به طور قابل 
مالحظه اي باالتر از قيمت جهاني است صورت مي گيرد.

هرس��اله وزارت كش��اورزي، جنگلداري و شيالت ژاپن 
براس��اس قانون تثبيت قيمت ش��كر مصوب س��ال 1965 
و قان��ون تنظيم قيمت ش��كر مصوب س��ال 2000 حداقل 
قيم��ت را تعيين مي كند. محصوالت چغندرقند و نيش��كر 
توليدي زارعين در زمان برداشت به وسيله كارخانه هاي قند 
و كارخانه هاي شكرخام نيشكر با قيمت حمايتي خريداري 
مي شود. قيمت چغندرقند تحويلي براي سال 2010، 2150 

ين ژاپن )معادل 23/40 دالر( براي هر تن است.

تأثير عوامل مختلف بر بازار شكر

 پيش بين��ي مي ش��ود مص��رف ش��كر در ژاپن در س��ال
2011- 2010 به 2/1 ميليون تن برسد كه تقريباً با ميانگين 
پنج سال گذشته برابر است. عدم وجود رشد در ميزان مصرف 
ش��كر عمدتاً ناش��ي از: 1.كاهش تدريج��ي جمعيت ژاپن به 
 16/9 kg 126/8 ميليون نفر و 2. كاهش مصرف سرانه شكر به
است. ساير عوامل تأثيرگذار عبارتند از رقابت شربت سرشار از 
فروكتوز ذرت)HFCS(، شيرين كننده هاي مصنوعي و واردات 

فراورده هاي حاوي شكر )عمدتاً تركيبات قهوه(.
توليد ش��يريني جات حدوداً 25 درصد از مصرف شكر 
ژاپن را تش��كيل مي دهد و مابقي به مصارف ديگر مي رسد. 
همانند اياالت متحده، جايگزيني HFCS به جاي ش��كر در 
نوش��يدني هاي كربناته منجر به از دس��ت رفتن آن بخش 
از بازار ش��كر شد. براساس پيش بيني ش��ركت مشاوره اي 
LMC International انتظ��ار م��ي رود توليد HFCS در 
ژاپن در سال 2011- 2010 به 625000 تن برسد )برپايه 
وزن خش��ك(. طي چند سال گذشته ژاپن هرساله بيش از 
16/5 ميليون تن ذرت وارد كرده اس��ت كه 99 درصد آن 

مناطق توليد چغندرقند،  نيشكر و شيرين كننده هاي نشاسته اي در چين
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زيرا ناحيه شمال غربي با افزايش رقابت ناشي از واردات مواجه 
اس��ت. افزايش توليد چغندرقند درس��ال 11-2010 نسبت 
به س��ال قبل از آن را مي توان به افزايش س��طح زيركشت، 
افزايش قيمت )كه نسبت به ساير گياهان زراعي برتري دارد( 
و افزاي��ش عملكرد نس��بت داد. چغندرقند در مناطق عمده 
توليد از نظر س��طح زيركشت همه س��اله با گياهان رقيبي 
همچون سويا، پنبه و گوجه فرنگي مواجه است. اگر پيش بيني 
متوس��ط عملكرد 39/3 تن در هكتار صحيح باشد عملكرد 
چغندرقند در س��ال 11-2010 در چين 12 درصد باالتر از 
سال 10-2009 خواهد بود. متوسط 2 دورة پنج سالة اخير 

به ترتيب 38/3 و 27/3 تن در هكتار بوده است. 
عدم وج��ود بذر مرغوب براي بخش چغندرقند چين يك 
مشكل هميشگي محسوب مي شود. به عالوه دولت از تحقيقات 
بذر چغندرقند چندان حمايت نمي كند. به رغم روند رو به رشد 
عملك��رد از دهة 2000 تاكنون، عملكرد چغندرقند در چين 
كمتر از نصف عملكرد در اياالت متحده و اروپا است و اين امر 
نشان مي دهد كه براي اصالح بذر در سال هاي آينده پتانسيل 
زيادي وجود دارد. س��طح زيركشت چغندرقند در اوايل دهة 
2000 به طور قابل توجهي كاهش پيدا كرد و علت آن كاهش 
قيمت حمايتي دولت بود. همچنين، بسياري از كارخانه هاي 
قند چغندري چين ورشكس��ت ش��دند و صنعت قند با رشد 
فزاينده كارخانه هاي قند كوچك و ناكارآمد دولتي مواجه شد. 
به عالوه، دولت كشاورزان را تشويق كرد محصوالت ديگري از 
جمله سبزيجات، خربزه و سيب زميني بكارند. درحال حاضر 
اس��تانداري ها در مناط��ق اصلي توليد چغندرقند مش��غول 
اس��تاندارد كردن قراردادهاي پيش خريد هستند كه زارعين 
ب��ا كارخانه هاي قند مي بندند. ه��دف از اين كار برنامه ريزي 
دقيق تر براي توليد و كنترل نقدينگي است. توليد نيشكر در 
 Guangxi، :چين در پنج استان جنوبي چين متمركز است

 .Guangdong و Yunnan، Fujian، Hainan
Guangxi به تنهايي حدود دوسوم شكر چين را توليد 
مي كند. مجموع سطح زيركشت فعلي نيشكر در چين حدود 
1/85 ميليون هكتار اس��ت و پيش بيني مي ش��ود عملكرد 
نيش��كر در س��ال 2010 به 70/3 تن در هكتار و مجموع 
تناژ نيشكر به 130 ميليون تن برسد. براساس آمار انجمن 
قندوش��كر چين، 250 تا 300 كارخانه نيش��كر فعال و 9 
كارخانه تصفيه ش��كر نيش��كري در چين وجود دارد. طبق 
برآورد صنعت قند، متوسط بازيافت شكر )درصد قند( بين 

12 تا 13 درصد است.
براساس بررسي هاي وزارت كش��اورزي اياالت  متحده، 
اس��تانداري هاي جنوب��ي چي��ن ب��راي تضمي��ن درآم��د 
توليدكنندگان نيشكر يك قيمت خريد تضميني براي اين 

محصول اعالم مي كنند. اين قيمت مبناي خريد نيش��كر از 
كشاورزان از سوي كارخانه هاي قند است. قيمت خريد شكر 
در ابتداي فصل خردكردن نيش��كر معموالً كاهش مي يابد. 
اين دوره در اس��تان Guangxi از نوامبر ش��روع مي شود و 
معموالً تا آوريل يعني حدود 150 روز ادامه مي يابد. براساس 
درخواست اس��تانداري ها دولت مركزي چين شكر تصفيه 
شده را خريداري مي كند و به عنوان ذخاير دولتي طي دوره 

بهره برداري نگهداري مي كند تا قيمت ها بهبود يابد.
مصرف شكر رو به افزايش است 

پيش بيني مي شود مصرف شكر چين در سال 2010-11 
به رك��ورد 15/5 ميليون تن برس��د در حالي كه ميانگين 
مصرف طي 5 سال گذشته 13/6 ميليون تن و در شروع دهة 
2000 فقط 8/7 ميليون تن بوده است. حدود يك سوم از كل 
شكر به مصرف خانگي و دوسوم باقي مانده به مصرف صنايع 
تبديلي مي رسد. بزرگ ترين مصرف كنندگان شكر عبارتند از 
صنايع نوشابه سازي ، كارخانه هاي توليد موادغذايي )به ويژه 
ش��ركت هاي توليد كننده شيريني و بيس��كويت( و صنايع 
دارويي. دو برابر شدن ميزان مصرف شكر در چين طي دهة 
گذشته نشان دهندة رشد جمعيت و اقتصاد شناور اين كشور 
است. از آنجايي كه استانداردهاي زندگي و رژيم هاي غذايي 
بهبود يافته اس��ت مصرف ش��كر نيز به موازات رشد سريع 
صنايع تبديلي روند صعودي داش��ته اس��ت. مصرف سرانه 
فعلي ش��كر حدود 11/6 كيلوگرم اس��ت كه نسبت به آغاز 
دهة اخير )با مصرف سرانة 6/8 كيلوگرم( 70 درصد افزايش 
نشان مي دهد. اگر به خاطر افزايش مصرف شيرين كننده هاي 
ذرت و ش��يرين كننده هاي مصنوع��ي و همچنين مصارف 
خانگي و ترجيح غذايي نبود رش��د مصرف شكر از اين هم 
باالتر مي رفت. ميزان مصرف نسبتاً پايين در خرده فروشي ها 
)كه نش��ان دهندة مصرف خانگي است( از عوامل متعددي 
ناشي مي شود. در پخت وپز چيني به ويژه در نواحي شمالي 
كشور از شكر نسبتاً كمي استفاده مي شود. همچنين ميزان 
آگاهي از سالمتي در مناطق شهري رو به افزايش است كه 
بر كاهش مصرف ش��كر تأكيد دارد. باالخ��ره اينكه مقدار 
فروش ش��كر در خرده فروشي ها متأثر از روند رشد مصرف 
اس��ت. دادوستد ش��كر در چين عمدتاً از طريق سه كانال 
صورت مي گيرد. عمده ترين مس��ير شامل فروش مستقيم 
ش��كر به وس��يله كارخانه هاي قند چغندري يا كارخانه هاي 
تصفيه ش��كر نيش��كري به مصرف كنندگان عمدة صنعتي 
)مانند كارخانه هاي توليد نوشابه( است. دومين كانال فروش 
شامل اعزام بازارياب ها به سراسر چين براي فروش مستقيم 
شكر به خريداران صنعتي محلي و خرده فروشي هاي بزرگ 

به رغم روند رو 
به رشد عملكرد 

از دهة 2000 
تاكنون، عملكرد 

چغندرقند در 
چين كمتر از 

نصف عملكرد در 
اياالت متحده و 

اروپا است و اين 
امر نشان مي دهد 

كه براي اصالح 
بذر در سال هاي 
آينده پتانسيل 

زيادي وجود دارد



سال سي وپنجم، شماره 204 

12

است. بازارهاي عمده فروشي سومين كانال اصلي تجارت را 
تشكيل مي دهند. 

در س��ال 2000 دولت چين شروع به انجام اصالحات 
ساختاري عمده در صنعت قند كرد تا كارايي اين صنعت را 
افزايش دهد. اداره صنايع سبك ملي يك برنامه اصالحاتي 
را ش��روع ك��رد كه ه��دف آن كاهش تع��داد كارخانه هاي 
تصفيه ش��كر به ميزان 25 درصد بود. براساس اين طرح از 
هم��ة كارخانه هاي قند چغندري كوچ��ك واقع در مناطق 
Xinjiang، lnner Mongolia و Heilongjiang خواسته 
ش��د فعاليت هاي خود را متوقف كنند. همچنين قرار ش��د 
تعداد كارخانه هاي نيشكري كوچك و ناكارآمد و كارخانه هاي 
تصفيه شكر كاهش يابد. رشد شيرين كننده هاي حاصل از 
ذرت ابت��دا به علت ب��اال بودن قيمت ش��كر افزايش يافت. 
براس��اس منابع صنعت قند، اس��تفاده از شيرين كننده هاي 
حاصل از ذرت در س��ال 2009-2008 تقريباً معادل 3/5 
ميليون تن ش��كر نيش��كري بود. حدود 85 درصد از توليد 
 Hebei، ش��يرين كننده هاي حاصل از ذرت در استان هاي

Jilin و Shandong صورت مي گيرد. 
ش��ركت مشاوره اي IMC International برآورد كرده 
ب��ود كه توليد HFCSها در چين از 71000 تن )بر مبناي 
وزن خشك( در سال 2003 به 1/1 ميليون تن در سال 2009 
برسد. به موازات رشد تقاضا اين بخش از صنعت قند طي دهه 
گذشته مورد حمايت سياست هاي دولت كه به نفع گسترش 
 LMC بخش فراوري ذرت بود قرار گرفت. شركت مشاوره اي
 HFCS معتقد است كه با افزايش قيمت شكر، حاشيه سود
نيز رو به افزايش است و چشم انداز نزديك اين بخش در چين 
روشن است. بخشي از رشد بالقوه مربوط به شيرين كننده هاي 
مصنوعي به ويژه س��اخارين و آس��پارتام بوده اس��ت، چون 
جابه جايي آنها ارزان تر و راحت تر از ش��كر است و به صنايع 
نوشابه سازي  و قنادي ها اجازه مي دهد تا هزينه هاي توليد را 
كاهش دهند. با اين حال به علت نگراني از س��المتي، دولت 
سعي كرده است استفاده از ساخارين و سيكالمات را محدود 
نمايد. بررسي هاي انجمن مصرف كنندگان چيني نشان داد 
كه ميزان مصرف ش��يرين كننده هاي مصنوعي همواره باالتر 

از حد تعيين شدة ملي بوده است. 

واردات شكر زياد و ثابت است 

پيش بيني مي ش��ود ميزان واردات شكر چين در سال 
11-2010 يك سوم باالتر از 2010-2009 باشد به طوري 
كه ميزان واردات ش��كرخام 1/3 ميليون تن و واردات شكر 
تصفيه شده 200000 تن خواهد بود. واردات شكر به چين 
معم��والً بعد از پاي��ان فصل بهره برداري داخلي و ش��روع 

افزايش قيمت ش��كر داخلي ش��روع مي شود. ميانگين پنج 
سال گذشتة واردات شكرخام اندكي فراتر از 900000 تن 
در سال بوده و متوسط واردات شكرخام براي 5 سال گذشته 
260000 تن بوده اس��ت. پيش بيني افزايش واردات سال 
2011 نشان دهندة رشد تقاضاست كه از ميزان توليد داخلي 
ش��كر پيش��ي خواهد گرفت. شريك تجاري اصلي چين در 
زمينه شكر كوبا است كه براساس قرارداد درازمدت في مابين 
2كشور هر ساله حدود 450000 تن شكرخام به چين صادر 
مي كند. ساير تأمين كنندگان شكرخام براي چين عبارتند از 
استراليا و تايلند. تأمين كنندة اصلي شكر تصفيه شده براي 
چين، كرة جنوبي اس��ت. براساس مقررات عضويت چين در 
س��ازمان تجارت جهاني )WTO(، اين كشور موافقت كرد 
تعرفه واردات شكر را حذف كند. سقف تعرفه ابتدا در 1/6 
ميليون تن در نظر گرفته شد و طي يك دورة چهارساله به 
1/95 ميليون تن افزايش يافت. نرخ تعرفه خارج از سهميه 
در س��ال 2009، 50 درصد بود. براساس موافقت نامه بين 
چين و WTO، 30 درصد از كل س��هميه مش��مول تعرفه 
براي اس��تفادة تجار خصوصي و 70 درصد باقي مانده براي 

استفادة شركت هاي دولتي در نظر گرفته مي شود. 
ژاپن و چين در يك نگاه  

شباهت هاي زيادي بين صنايع قند ژاپن و چين وجود 
دارد. ه��ر دو كش��ور داراي صنايع قند چغندري بزرگي در 
كرانه هاي شمالي خود و صنايع قند نيشكري در كرانه هاي 
جنوب��ي خ��ود هس��تند و ه��ر دو صنعت م��ورد حمايت 
سياس��ت هاي دولت اس��ت. به همين ترتيب ضعيف بودن 

بخش بذر مانع از افزايش توليد شكر شده است. 
مصرف شكر در چين رو به افزايش است كه نشان دهندة 
رشد جمعيت است. ميزان مصرف شكر در ژاپن رو به كاهش 
اس��ت كه تا حدودي ناشي از كاهش جمعيت است. در هر 
دو كشور، تقاضاي شكر با رقابت شيرين كننده هاي حاصل 

از ذرت و شيرين كننده هاي مصنوعي مواجه بوده است. 
باالخره اينكه هر دو كش��ور ژاپ��ن و چين حدود 1/5 
ميليون تن شكر در سال وارد مي كنند تا تعادلي بين كسري 

توليد و تقاضا برقرار نمايند.

منبع:

Buzzanell، P.2010. The Japanese and 
Chinese beet sugar industries: A production، 

trade and consumption overview. The 
Sugar Beet Grower، July/August 2010، 

p:14-17.
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در آلمان روش برداش��ت جديد برگ زني گريمه بدون 
سرزني از طرف كشاورزان چغندركار و كارخانه هاي قند با 

استقبال خوبي روبه رو شده است.
بعد از ارائه اولين گزارش كاري از مناطق كارخانه قند 
كنورن و آزمايش هاي ش��مال آلم��ان نتايج اولين آزمايش 

دقيق دانشگاه بن منتشر شد.
آقاي اوالف رولر از انستيتوي لندتكنيك نتايج را اعالم 
كرد. ارزيابي روش برگ زني گريمه به دستور ADR )تعاوني 
كاري اتحاديه ه��اي چغندركار آلمان( توس��ط انس��تيتوي 
لندتكنيك دانش��گاه بن در سال 2009 انجام گرفت. هدف 

اصلي كيفيت كار و همچنين ارزيابي اقتصادي واحد بود.
براي ارزياب��ي كيفيت كار از يك آزمايش مزرعه اي در 
آلتن دورف حدود 15 كيلومتري جنوب بن اس��تفاده شد. 

ي
ورز

شا
ك

زراعت چغندرقند
برگ زني به جاي سرزني؟

براي برگ زني ارق��ام مورفولوژيكي مثل تراكم بوته، ارتفاع 
رأس چغندرقن��د )باالترين نقطه(، حداكثر قطر ريش��ه از 
خاك درآمده در جهت حركت و مقدار برگ بالفاصله بعد از 
برداشت تعيين شد. تراكم بوته كاماًل غيريكنواخت و ناجور 
بود، چون س��هم مناطق بي بوت��ه خيلي زياد بود در اثر آن 
در اين مناطق چغندرهاي بس��يار بزرگ توليد و سايه آنها 

چغندرهاي خيلي كوچك را استتار كرده بود. )شكل 1(
وزن برگ هاي ريشه ها تقريباً 40 تن وزن تازه و يا 4/9 
تن وزن خشك در هر هكتار بود. نسبت وزن برگ به وزن 

ريشه در برداشت دستي يك به 2/35 بود.
براي مقايسه برگ زني با روش يك مرحله اي مرسوم از 
يك آزمايش حدود 4 هكتاري با 4 تكرار در دو روش با 36 

رديف و طول خط 245 متر انجام شد.

براي مقايسه 
برگ زني با روش 

يك مرحله اي 
مرسوم از يك 
آزمايش حدود 

4 هكتاري با
4 تكرار در
دو روش با
36 رديف
و طول خط
245 متر

 انجام شد

   نويسنده: دكتر اوالف رولر
  ترجمه: دكتر رضا شيخ االسالمي
Zu ckerru be 5/2010

شكل 1: تراكم غيريكنواخت: عكس بعد از برگ زني
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جمع آوري ريش��ه هاي سرزده شده به وسيله دستگاهي 
به ن��ام Terra-Dos و جمع آوري برگ هاي چغندرها با يك 
دس��تگاه كششي 90 كيلووات گريمه مدل FM300 انجام 

گرفت. )شكل 2(
محور جلويي دس��تگاه در جه��ت حركت مي چرخد و 
با ش��الق هاي الستيكي سخت روي رديف چغندرها و بين 
رديف ها با شالق هاي فلزي مجهز شده است. محور عقبي در 
جهت مخالف حركت مي چرخد و داراي شالق هاي الستيكي 
س��خت مي باش��د كه برگ هايي كه در سايه چغندرها قرار 
مي گيرند از پش��ت زده مي شوند. سرعت حركت برگ هايي 
كه در سايه چغندرها قرار مي گيرند از پشت زده مي شوند. 
س��رعت حركت به جلو در ه��ر دو روش 5/5 تا 6 كيلومتر 
در س��اعت بود. جمع آوري ريش��ه هاي برگ زده به وس��يله 
دس��تگاه Holmer-Terra-Dos با تيغه هاي سرزني ثابت 
انج��ام گرفت. ريش��ه ها در دو توده )س��يلو( به مدت 5 روز 
س��يلو ش��دند. نمونه ب��رداري در Big-Bags انجام و طبق 
اس��تاندارد IIRB از هر واريته 500 ريش��ه نشانه گذاري و 

مورد آزمايش قرار گرفتند.

چغندره��اي ب��دون برگ در گروه هاي زير )ش��كل 3( 
دسته بندي شدند.

1. برگ زني كامل و بدون زخمي شدن
2. برگ زني كامل با زخمي شدن

3. داراي بخش رويش برگ ها
4. داراي بخش رويش برگ ها با قسمت هاي برگ

5. داراي بخش رويش برگ ها با زخمي شدن
نتايج نش��ان مي دهند كه در روش س��رزدن تقريباً 95 
درص��د چغندرها بدون بخش رويش برگ )ش��امل حدود 
10 درص��د خيلي عميق و 3/5 درصد چغندرهاي س��رزده 
يك طرف��ه( بودند در حالي كه با سيس��تم جديد حدود 90 
درصد چغندرها كاماًل برگ زني شده بودند )شكل 4 و 5(

 Seligenstadt در سيستم سرزني ارقام به دست آمده از
س��ال 2006 براي مقايسه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج 
چنين نش��ان مي دهند كه برش س��ر به ط��ور ميانگين در 
مقايس��ه با ميانگين ارقام )8 آزمايش برداشت با حداقل و 
حداكثر( باالتر و از باالترين ارقام سايز ماشين هاي كوچك تر 
است. اين نتايج گرايش انتقادي كارخانه هاي قند را در رابطه 
با كمترين برش سر نشان مي دهند. البته اين موضوع را بايد 
بررسي كرد كه آيا اس��تاندارد ارزيابي IIRB براي ارزيابي 
چغن��در در آلمان هم صادق اس��ت يا خير. در آلمان بيش 
از پيش از روش حدس��ي گوتيمگن بعنوان مرجع س��رزني 
استفاده مي شود. عملكرد چغندر با سيستم سرزني رايج به 
81 تن در هكتار مي رسد در حالي كه در سيستم برگ زني 
عملكدر معادل 83/8 تن در هكتار است. اين افزايش عملكرد 
معادل 3/4 درصد اس��ت. با باال بردن ش��الق هاي برگ زني 

امكان حركت با كمك اتومات فرمان ميسر نشد.
نتايج به دس��ت آمده نش��ان مي دهند كه در سيس��تم 
برگ زني سهم شكستگي ريشه ها افزايش مي يابد و با درنظر 
گرفتن ضايعات شكستگي ريشه ها افزايش عملكرد خالص در 
چغندرهاي برگ زده شده به 4/2 درصد مي رسد. عيار چغندر 

FM300 شكل 2: برگ زني چغندر به وسيله دستگاه گريمه

شكل 3: گروه بندي ريشه هاي برگ زده

نتايج به دست 
آمده نشان 
مي دهند كه 
در سيستم 
برگ زني سهم 
شكستگي 
ريشه ها 
افزايش مي يابد 
و با درنظر 
گرفتن ضايعات 
شكستگي 
ريشه ها 
افزايش 
عملكرد خالص 
در چغندرهاي 
برگ زده شده 
به 4/2 درصد 
مي رسد
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هر محموله در وزن ريش��ه ها ضرب مي شود و همان طوري 
)ش��كل 6( نشان مي دهد، تقريباً همان اختالف در عملكرد 

شكر نيز به دست مي آيد.
ب��راي توضيح اختالف عملكرد 500 ريش��ه بي برگ را 
انتخاب و سرزني تا بزرگترين قطر ريشه به صورت ورقه هايي 
با ضخامت يك س��انتي متر انجام گرديد و سپس وزن اين 
ورقه ها و بقيه ريشه ها تعيين شد. در جدول يك وزن ريشه ها 

و ورقه هاي سرزني تا 3 سانتي متر گردآوري شده است.
در اين كار پنج گروه وزني مورد بررسي قرار گرفت. سهم 
سر چغندر تا 2 سانتي متر با وزن سرزني در موقع برداشت 
تقريباً مطابقت دارد. بيش��تر ريش��ه ها با برش 2 سانتي متر 
داراي ضايعات بين 2/5 تا 5 درصد مي باش��ند. الزم به ذكر 
است كه نتايج آزمايش هاي اعالم شده مربوط به سال ويژه 
2009 مي باش��د. عالوه بر اين بايد توجه داشت كه تنظيم 
برش سر در جهت حداقل كاهش عملكرد به وسيله سرزني 
بعدي به شدت مي تواند تحت تأثير قرار گيرد. آن طوري كه 
از جدول يك برمي آيد س��هم ضايعات وزني در اثر سرزني 
به شدت به وزن ريشه بس��تگي دارد. هرچه قدر وزن ريشه 

كوچك تر اس��ت. سهم افزايش عملكرد در برگ زني نسبت 
به س��رزني بزرگتر اس��ت. اختالف ضايعات سرزني به طور 
مطلق در هر دو گروه وزني كوچك و بزرگ مش��ابه اس��ت. 
ب��راي تأييد نتايج آزمايش تك��راري در پاييز 2010 درنظر 

گرفته شده است.

جمع بندي
به طور كلي مي توان گفت:

*  افزايش عملكرد تعيين ش��ده به وس��يله سرزني مجدد 
حدود 4 درصد است.

* عيار در هر دو روش تفاوتي ندارند.
* ج��دا كردن كامل برگ ها ب��ا روش گريمه ظاهراً حدود 

90 درصد است.
* در روش هاي رايج برداش��ت با س��رزني و برگ زني كامل 
ح��دود 95 درص��د چغندرهاي مورد بررس��ي بوده اس��ت 
)ح��دود 10 درص��د خيلي عمي��ق و 3/5 درصد يك طرفه 

سرزني مي شوند(.
* قضاوت ظاهري برگ زني با مشكالتي مواجه است.

شكل 5: سيستم نتيجه گيري برگ زني طبق برنامه انستيتوي لندباوبنشكل4:سيستم نتيجه گيري»سرزني« و مقايسه با آزمايش زلينگن 2006

جدول 1: سهم افت وزني سرچغندر به وزن كل ريشه )درصد( شكل 6: عملكرد ريشه قند در روش هاي مختلف برداشت
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روند روبه 
رشد توليد 
شكر و چغندر 
در اين كشور 
نشان دهنده 
ايجاد تغييرات 
مناسب در 
صنعت قند اين 
كشور و بيانگر 
پيشرفت هاي 
صورت گرفته 
در اين بخش از 
صنعت كشور 
تركيه مي باشد

اين مقاله، دومين مقاله از سلس��له مقاالتي اس��ت كه 
درخصوص تجربه كش��ورهاي مختلف چاپ خواهد ش��د و 
حاصل تحقيقات و زحمات فراواني اس��ت كه در طرحي با 
عنوان »پروژه طراحي فرايند واگذاري و كاهش تصديگري 
دولت در زنجيره تأمين صنعت ش��كر« در گروه لجستيك 
و زنجيره تأمين مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي وزارت 
بازرگاني به ثمر نشس��ته اس��ت. در مقاله نخست به مطالعه 
كشور آمريكا پرداخته شد و اكنون در اين مقاله به بررسي 
صنعت شكر تركيه و نقش دولت آن كشور در زنجيره تأمين 

صنعت شكر پرداخته خواهد شد.

معرفي كلي صنعت شكر تركيه
در اين قسمت سعي شده است باتوجه و بررسي وضعيت 
صنايع قند در كش��ور تركيه به عنوان كشوري مشابه ايران 
كه شكر خود را از چغندرقند تهيه كرده و جزو كشورهاي 
مهم توليدكننده ش��كر چغندري در جهان است و مقايسه 
جنبه ه��اي مختلف مؤثر در اين صنع��ت ازجمله وضعيت 
كشاورزي، توليد صنعتي، صادرات و واردات، مصرف سرانه، 
وضعيت كارخانه ها، چگونگي برنامه ريزي و هماهنگي ميان 
واحده��ا در بخش هاي مختلف، مس��ئله آموزش، ترويج و 
تحقيق، روش هاي سياستگذاري براي حال و آينده صنعت 
قند در اين كش��ور، نمونه هاي روش��ن و موفقي در صنعت 

قند ارائه شود.
آمار و شاخص هاي صنعت شكر تركيه طي دوره پنج ساله 

2003 تا 2007 در )جدول 1( ارائه گرديده است. 
كشوري نظير تركيه كه آغاز صنعت قند در آن به دهه 
1920 برمي گردد، توانسته است با اتخاذ سياست ها و تدابير 
مناس��ب توليد خود را به وضعيت قابل قبولي برساند. روند 
روبه رش��د توليد شكر و چغندر در اين كشور نشان دهنده 
ايجاد تغييرات مناس��ب در صنعت قند اين كشور و بيانگر 
پيش��رفت هاي صورت گرفته در اين بخش از صنعت كشور 
تركيه مي باش��د. اين كش��ور با ايجاد تش��كيالت فراگير و 
تحت پوش��ش گرفتن 26 كارخانه از 29 كارخانه اين كشور 
توسط شركت دولتي ترك سكر توانست ارتباط بسيار خوب 
و مناس��بي ميان بخش ه��اي مختلف مرتبط با صنعت قند 
ايجاد كند. ش��ركت كارخانه هاي ش��كر تركيه كه شركتي 
دولتي بوده و تحت نظر وزارت صنايع اين كش��ور قرار دارد 
وظيف��ه هماهنگي ميان واحدهاي مختلف صنعت قند اين 
كشور را انجام داده و عالوه بر آموزش نيروي انساني، تأمين 
لوازم يدكي و خدمات تحقيق و توسعه براي توليد چغندرقند 
و مواد موردنياز كارخانه هاي شكر، تأمين بذر مرغوب، كود و 
ادوات كشاورزي، ارائه خدمات آموزش و ترويج به كشاورزان 
چغن��دركار، به حمايت ه��اي مالي و اعتب��اري كوتاه مدت 
و بلندم��دت از واحده��اي صنعت قند ني��ز مي پردازد. اين 
شركت عالوه بر كارخانه هاي داراي واحدهاي تقطير الكل، 
ماشين سازي، آبنبات سازي و... بوده و برنامه ريزي الزم جهت 
توس��عه كارخانه ها و خدمات طراحي- مهندسي و نصب و 

راه اندازي اين واحدها را به انجام مي رساند.

   نويسنده: مجتبي سليماني سه دهي
عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

مطالعه زنجيره تأمين صنعت شكر
در كشور تركيه

با تأكيد بر سياست هاي دولت*

ي
اد
ص
قت

ا
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جدول 1: شاخص هاي عملكردي صنعت شكر تركيه طي دوره پنج ساله 2007 - 2003 )1(

شركت ترك سكر با تأس��يس واحدهاي صنايع غذايي 
پيوس��ته با محصول تناوب زراعي و تش��ويق چغندركاران 
ب��ه پرواربندي و دامداري و تدارك م��واد موردنياز آنها به 
هداي��ت بخش هاي مختلف صنعت و كش��اورزي تركيه نيز 
پرداخته است. ترك سكر شهرت فوق العاده اي در تمام كشور 
به عنوان يك سازمان كش��ت و صنعت هدايت كننده دارد. 
كش��ت چغندرقند توسط اين سازمان كنترل و سازماندهي 
مي ش��ود و برنامه ريزي كلي توليد ش��كر تركيه توسط اين 

سازمان انجام مي شود.
در س��ال هاي اخير كشور تركيه قدم هاي مؤثري را در 
زمينه خصوصي سازي صنعت قند برداشت. اين كشور ضمن 
درخواست اعطاي وام از صندوق بين المللي پول همزمان به 
تهيه گزارش كاملي از وضعيت كارخانه هاي قند اين كشور 
پرداخته و با مش��خص كردن صنايع زيانده و خارج كردن 
آنها و تعيي��ن اولويت هاي توليد و اقدام به واگذاري برخي 
از كارخانه ها به تش��كل هاي تعاوني و خصوصي در اين راه 
گام برداش��ته اس��ت. قبل از اجراي برنامه خصوصي سازي 
در صنع��ت قند تركيه )قب��ل از دهه 1990( مالكيت همه 
كارخانه هاي ش��كر تركي��ه دولتي بود. ام��ا از دهه 1990 
روند واگذاري مالكيت ها به بخش غيردولتي ش��دت گرفته 

و درحال حاضر، 5 كارخانه ش��كر ب��ه تعاوني چغندركاران 
تركيه واگذار شده است. 

كشور تركيه با برنامه ريزي دقيق و شناخت همه جانبه 
بخش هاي مرتبط با صنعت قند از جمله در بخش كشاورزي 
با انجام اقدامات اصالحي فراوان توانست راندمان در هكتار 
و مي��زان تولي��د را به حد بس��يار بااليي برس��اند. تعاوني 
توليدكنن��دگان چغندرقن��د )Pankobirllik( ك��ه كليه 
توليدكنن��دگان چغندرقند تركي��ه در آن عضويت دارند با 
حمايت مالي و شناس��ايي مناب��ع كمك هاي دولتي كمك 
شاياني به بهبود وضعيت چغندركاري در اين كشور كرد. 

س��اختار كش��اورزي تركي��ه عمدتاً  از م��زارع كوچك 
تشكيل شده است و متوسط وسعت اراضي زيركشت براي 

هر توليد كننده يك هكتار است. )1 و 2(

قانون شكر در تركيه )3(
صنعت ش��كر تركيه تحت تأثير قانون شكر است كه در 
س��ال 2001 تصويب ش��د. اعتبار اين قانون 5 ساله درنظر 
گرفته شده است كه پس از آن صنعت شكر اين كشور بايد 
به طور كامل مقررات زدايي شود. اين قانون شامل دو بخش 
اصلي است. بخش اول تعيين مقام صالحيت دار صنعت شكر 

متوسط 5 ساله2008-20072007-20062006-20052005-20042004-2003واحدشاخصرديف

198921092250196620612075هزار تنتوليد شكر خام1

64.520.113.745.489.446.62هزار تنواردات شكر2

224.121.2113.868.857.497هزار تنصادرات شكر3

1946.31946.31946.31946.31946.32037هزار تنمصرف شكر4

28.2528.829.0629.2829.2528.93كيلوگرم/نفرمصرف سرانه5

12361371.31406.71288.91266.41314هزار تنذخاير شكر )انتهاي سال(6

132412361371140712891325هزار تنذخاير شكر )ابتداي سال(7

400344286441071417704485042118كيلوگرم در هكتارعملكرد در هكتار چغندر8

620065706800598062506360كيلوگرم در هكتارعملكرد قند در هكتار چغندري9

315000321000317000329000330000322400هكتارسطح زيركشت چغندر10

126231351715181144521241513638هزار تنتوليد چغندر11

15.15%13.93%14.31%15.58%15.85%16.09%درصدعيار چغندر12

كشور تركيه 
با برنامه ريزي 

دقيق و شناخت 
همه جانبه 

بخش هاي مرتبط 
با صنعت قند از 

جمله در بخش 
كشاورزي با انجام 
اقدامات اصالحي 
فراوان توانست 

راندمان در هكتار 
و ميزان توليد را 

به حد بسيار بااليي 
برساند
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اس��ت كه به اجراي تصميمات مصوب در هيأت نمايندگان 
شكر مي پردازد؛ همچنين بازرسي ها و تحقيقات الزم براي 
پش��تيباني تصميم گيري اين هيأت را انجام مي دهد. بخش 
دوم مربوط به هيأت نمايندگان ش��كر اس��ت كه شامل 7 
عض��و بوده، 4 عض��و آن از س��ازمان هاي دولتي و 3 عضو 
باقي مان��ده از كارخانه هاي TSC، PANKOBIRLIK و 
صنايع جانبي شكر هركدام يك نماينده تشكيل شده است. 
اين هيأت مسؤول تعيين و تخصيص سهم توليد براي شكر 
و ش��يرين كننده ها براساس ميزان ذخيره و تقاضاي شكر و 

شيرين كننده ها بوده است. 
ي��ا   TSC، PANKOBIRLIK كارخانه ه��اي 
توليدكننده هاي خصوصي قيمت شكر صادراتي كارخانه ها 
را تعيي��ن مي كنن��د. هي��أت وزيران دول��ت تركيه در 31 
دسامبر 2004 مصوب كرد كه بعد از اين نيازي به وجود و 
فعاليت مقام صالحيت دار صنعت ش��كر نيست. اين مصوبه 
باعث ايجاد بالتكليفي هايي در اين صنعت شد. پس از اين 
مصوبه، هرچند هيأت نمايندگان ش��كر كماكان فعال بوده 
و به سياستگذاري مي پردازد ولي مكانيزم و مجري اي براي 
عملياتي تصميمات و سياس��تگذاري هاي اين هيأت وجود 

ندارد. 
باتوجه به مشكالت پيش آمده، وزارت صنايع و بازرگاني 

تركيه پيش نويس بازنگري قانون ش��كر را تهيه كرد و آن را 
در فوريه 2005 براي تأييد نخس��ت وزير ارسال كرد. قانون 

جديد در زمينه هاي زير بازنگري هايي انجام داده است: 
* اس��تقالل هيأت نمايندگان ش��كر كمتر شده و الزم 
اس��ت بيش��تر تحت ام��ر وزارت صنايع و بازرگاني باش��د. 
بدين صورت كه گرچه هنوز تعيين و تخصيص سهميه هاي 
توليد برعهده اين هيأت اس��ت ولي پس از تصويب وزارت 

صنايع و بازرگاني قابليت اجرا پيدا مي كند. 
* س��هميه هاي جدي��دي ب��راي ش��يرين كننده هاي 

نشاسته اي اعمال شده و 25 درصد افزايش يافته است. 
* شركت هاي جديد مجاز خواهند بود براي درخواست 
توليد ش��يرين كننده هاي نشاسته اي براساس قانون جديد 
ش��كر اقدام كنند. هيأت نمايندگان شكر موظف به بررسي 

و ارزيابي درخواست هاي رسيده است. 
قانون جديد به ش��يرين كننده هاي نشاسته اي بيش از 
ش��كر چغندري اهميت داده است كه خواه ناخواه اثر منفي 

بر توليد شكر چغندري خواهد داشت. 

حوزه هاي حضور و نحوه حمايت دولت تركيه 
از كشت و صنعت شكر )4 و 5(

كش��ت چغندرقند در تركيه توسط سازمان ترك سكر 
)Turkseker( كنت��رل و س��ازماندهي مي ش��ود.1 تمامي 
كارخانه ه��اي قند به يك تعاوني توليد چغندرقند وابس��ته 
هس��تند. درحال حاضر تع��داد اعض��اي تعاوني ها به 1/2 
ميليون نفر مي رس��د. به اين ترتيب كلي��ه توليدكنندگان 
چغندر در تعاوني هاي توليد چغندرقند عضو شده اند. وظيفه 
اي��ن تعاوني ها هر نوع حمايت مالي و پرداخت غيرنقدي به 
چغن��دركاران اس��ت، به نحوي كه بتوان��د درآمد عضو را از 
مزارع كشاورزي افزايش دهد و شناسايي منابع كمك هاي 

دولتي است.
در زمينه حمايت هاي قيمتي نيز، تعيين حداقل قيمت 
خريد چغندرقند با تصميم شوراي وزيران و براساس متوسط 
16 درصد قند در ايستگاه هاي دريافت چغندر انجام مي شود. 
اما چنانچه متوس��ط درصد قند ايستگاه تحويل چغندرقند 
بيش��تر از 16 درصد باشد، قيمت چغندرقند 0/625 درصد 
به ازاي افزاي��ش هر 0/1 درصد قند افزايش خواهد يافت و 
در مقابل اگر متوسط درصد قند ايستگاه تحويل چغندرقند 
كمتر از 16 درصد باش��د، قيمت چغندرقند 0/625 درصد 

به ازاي كاهش هر 0/1 درصد قند كاهش خواهد يافت.

1. اين سازمان وابسته به وزارت صنايع تركيه است. دفتر مركزي اين شركت در »آنكارا« است. دفتر مركزي به بخش هاي كشاورزي، تكنولوژي، 
مالي و ماش��ين آالت تقس��يم مي شود. توس��ط يك معاون رييس اداره مي شود. ترك سكر شهرت فوق العاده اي در تمام كشور به عنوان يك سازمان 

كشت و صنعت  هدايت كننده دارد. 

كشت چغندرقند 
در تركيه توسط 
سازمان ترك سكر 
 )Turkseker(
كنترل و 
سازماندهي 
مي شود و تمامي 
كارخانه هاي قند 
به يك تعاوني 
توليد چغندرقند 
وابسته هستند
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صنعت
مصرف كنندگان تركيه از يارانه پرداختي توسط دولت 
اس��تفاده مي كنند و به همين دليل سياست مالياتي دولت 
به گونه اي اس��ت كه منابع اخذ شده بابت تعرفه وارداتي به 
مصرف كنندگان و سوبس��يدهاي صادراتي توليد كنندگان 
اختصاص يابد. در بخش صنعت، تركيه با باال نگهداش��تن 
قيمت ش��كر در سطحي بس��يار باالتر از سطح قيمت هاي 
جهاني، از توليد اين محصول حمايت مي كند. حمايت اين 
دولت، از صنعت ش��كر خود از طريق ابزارهاي زير به انجام 

مي رسد:
1. اعمال محدوديت هاي وارداتي

در تركيه واردات شكر با محدوديت هاي متعددي مواجه 
اس��ت، به طوري كه در رابطه با شكر وارداتي از كشورهاي 
اتحاديه اروپا، 110/4 درصد تعرفه گمركي بر ارزش خريد 
آن و 138 درصد براي واردات ش��كر از ساير كشورها وضع 
شده است. صدور مجوز واردات براي شكر در تركيه توسط 
بخش تجارت خارجي وزارت بازرگاني براس��اس ارزيابي از 
وضعيت عرضه و تقاضاي ش��كر در بازار انجام مي شود. اين 
محدوديت ها دركل به منظ��ور حفظ قيمت هاي داخلي در 

سطح باال به انجام مي رسد.
2. اعطاي يارانه هاي صادراتي 

مهم ترين سياس��ت صادراتي تركيه در صنعت ش��كر، 
پرداخت يارانه صادراتي است.

3. سياست هاي قيمتي 
در زمينه قيمت گذاري ش��كر در تركيه، مي توان گفت 
كه دولت اين كشور در تعيين قيمت صادراتي شكر دخالتي 
ن��دارد. قيمت ه��اي صادراتي براس��اس هزينه تمام ش��ده 
واحدهاي توليدي تعيين مي شوند، اما در داخل بازار دولت 
با ممانعت از عرضه بي رويه محصول به بازار، س��طح قيمت 

اين محصول را باالتر از قيمت جهاني نگه مي دارد.
4. س�هميه بندي تولي�د داخ�ل در جه�ت ممانعت از 

افزايش قيمت شكر
سياست حمايتي تركيه از صنعت شكر، بر مبناي مصوبه 
قانوني تولي��د اين محصول، در آوريل 2001 قرار دارد. در 
اين مصوبه فرض مي ش��ود، توليد داخلي جوابگوي تقاضاي 
داخلي اس��ت. اين قانون با بررس��ي روند عرضه و تقاضا و 
پيش بيني براي 5 سال آينده تدوين شده است. پروژه هاي 
مصوب شامل سهميه بندي توليد براي كارخانه هاي تصفيه 
چغندري و كارخانه هاي غالت شيرين است. برنامه توليدي 
هر يك از كارخانه ها بر مبناي ميانگين توليد 3 سال گذشته 
تنظيم شده و در اين ارتباط سه نوع سهميه در نظر گرفته 
مي ش��ود. س��هميه توليدي A براي فروش در بازار داخلي 

 ،A برمبناي سهميه B تعيين مي ش��ود. س��هميه توليدي
براي ذخيره س��ازي احتياطي و اضطراري تعيين مي ش��ود. 
سهميه توليدي براي كارخانه ها تهيه غالت شيرين، برمبناي 
10 درصد س��هميه A كه س��هميه تولي��دي كارخانه هاي 

تصفيه چغندري است، تعيين مي شود.
در س��هميه C، ش��كر مازاد بر دو سهميه A و B قرار 
مي گيرد. اين ش��كر به منظور ممانعت از كاهش قيمت، در 
بازار داخلي به فروش نرسيده و صادر مي شود. اگر كارخانه اي 
قادر به انجام تعهد توليدي خود تا سقف مصوب نشود و اين 
مقدار قابل مالحظه باش��د، از سهميه توليدي سال آينده او 

به همان ميزان كاسته مي شود.

حمايت از مصرف كننده
مصرف كنندگان تركيه از يارانه پرداختي توسط دولت 
اس��تفاده مي كنند و به همين دليل سياست  مالياتي دولت 
به گونه اي اس��ت كه منابع اخذ ش��ده باب��ت تعرفه وارداتي 
ب��ه مصرف كنندگان و يارانه ه��اي صادراتي توليد كنندگان 

اختصاص يابد.

جمع بندي
سياس��ت هاي اصلي حمايتي دول��ت تركيه در رابطه با 

شكر به شرح زير هستند:
* س��هميه بندي توليدي براي كارخانه هاي چغندري و 

غالت شيرين
* اج��راي برنامه توليدي كارخانه هاي ش��كر بر مبناي 
ميانگين توليد 3 سال قبل و تخصيص سهميه هاي سه گانه 

)A مصارف داخلي، B ذخاير احتياطي، و C صادرات(
* عدم مداخله در تعيين قيمت شكر صادراتي 
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* برقراري تعرفه 110درصدي براي شكر وارداتي اروپا 
و 138درصدي براي واردات شكر از ساير كشورها.

به طور كلي بررسي سياست هاي اتخاذ شده در اين كشور 
نشان مي دهد كه بخش توليد شكر مورد حمايت دولت قرار 
دارد، ليكن بخش صنعت بيشتر از حمايت هاي به عمل آمده 
منتفع مي گردد. اين مسئله از جمله از طريق تأكيد شديد 
دولت در حفظ قيمت هاي داخلي شكر در سطحي باال انجام 
مي شود. تنها محدوديت مقابل صنعت، سهميه هاي توليدي 
تعيين ش��ده اس��ت، حال آنكه مازاد توليد آن مي تواند از 
طريق يارانه هاي صادراتي به فروش رس��د. در بخش كشت، 
قيمت ه��اي تضميني باتوجه به كيفيت محصول محاس��به 
مي ش��وند و بدين ترتيب كشاورز عالوه بر محدوديت سطح 

توليد چغندر با قيد كيفيت آن نيز روبه رو است.
در پايان، مهم ترين ش��باهت ها و تفاوت هايي كه كشور 
تركيه با ايران داش��ته و مس��لماً در طراحي الگوي مطلوب 
براي صنعت ش��كر ايران بايد مدنظر قرار گيرد و باتوجه به 
آن شباهت ها و اختالفات بايد الگوبرداري را انجام داد، مورد 

توجه قرار گرفته است.
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جدول 2: مشابهت ها و تفاوت هاي صنعت شكر تركيه با ايران

مشابهتتفاوت

توليد شكر ايران عالوه بر چغندر از نيشكر نيز حاصل مي شود ولي شكر تركيه 
توليد شكر برپايه شكر چغندري است.تنها از چغندر است.

متوسط عملكرد در هكتار چغندر در تركيه نزديك 42 تن و در ايران نزديك به 
ساختار اقتصادي - اجتماعي مشابه33 تن است )سال هاي 1382 تا 1386(.

برنامه هاي اصالحات اقتصادي مشابهتوليد چغندر و سطح زيركشت چغندر در تركيه بيش از دو برابر آن در ايران است.

توليد شكر تركيه تكافوي بازار داخلي آن را دارد و واردات شكر تركيه خيلي اندك 
داراي اقتصاد عمدتًا دولتياست. درحالي كه ايران نيمي از نياز ساليانه خود را از طريق واردات تأمين مي كند.

مصرف سرانه شكر تقريبًا برابر )ايران حدود 30 كيلوگرم و تركيه نزديك توليد شكر چغندري تركيه بيش از سه برابر ايران است.
به 29 كيلوگرم(

تعاوني هاي چغندري در تركيه بسيار فعال بوده و هر يك از 29 كارخانه قند به 
يك تعاونی توليد چغندر وابسته هستند. كليه توليدكنندگان چغندرقند تركيه 

در تعاونی توليدكنندگان چغندرقند )Pankobirllik( عضويت دارند

جزو  و  مي رسد  داخلي  مصرف  به  كشور  دو  هر  شكر  داخلي  توليد 
كشورهاي صادركننده نيستند.

مصرف ساليانه شكر در دو كشور خيلي نزديك به هم است )حدود 2/1 تعرفه واردات شكر تركيه باالي 100 درصد است.
ميليون تن(

بيشتر كارخانه هاي شكر تركيه دولتي هستند.تركيه داراي يارانه صادراتي براي شكر است.

است. تركيه براي كارخانه هاي توليد شكر، سهميه بندي توليد اعمال مي كند. شده  تشكيل  كوچك  مزارع  از  عمدتًا  تركيه  كشاورزی  ساختار 
متوسط وسعت اراضی زير كشت برای هر توليدكننده يك هكتار است.

مصرف كنندگان تركيه از يارانه پرداختی توسط دولت استفاده می كنند

دولت در قيمت گذاري شكر مصرف داخل دخالت دارد.

حداقل قيمت خريد چغندر قند در تركيه نيز وجود دارد.

مهم ترين 
شباهت ها و 
تفاوت هايي كه 
كشور تركيه با 
ايران داشته و 
مسلماً در طراحي 
الگوي مطلوب 
براي صنعت 
شكر ايران بايد 
مدنظر قرار گيرد 
و باتوجه به آن 
شباهت ها و 
اختالفات بايد 
الگوبرداري را 
انجام داد، مورد 
توجه قرار گرفته 
است
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   تهيه كننده: مهندس محمدحسين شاه كرمي راد
كارشناس صنايع قند

راهكارهاي كاهش هزينه هاي توليد
رفع گلوگاه ها و افزايش ظرفيت

صنعت قندوشكر كش��ور در شرايطي قرار گرفته است 
كه قيمت تمام ش��ده ش��كر توليدي با قيمت شكر وارداتي 
به اجبار وارد رقابت جدي گرديده اس��ت، مشكالت عديده 
حادث ش��ده بر صنعت قند، بخش��ي ناشي از نداشتن توان 
رقابت��ي به دلي��ل ظرفيت پايين كارخانه ه��ا و مهم تر از آن 

عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجوداست.
گلوگاه هاي متعدد در قس��مت هاي مختلف كارخانه از 
عل��ل عمده كاهش ظرفيت اس��ت، عمده ترين عامل ايجاد 
گلوگاه ها عدم به كارگيري اتوماسيون مناسب جهت كنترل 
پروسه توليد است. يكي از راهكارهاي رفع مشكالت موجود 
برطرف كردن گلوگاه ها و بهينه سازي  پروسه توليد و كاهش 
هزينه ها به پايين ترين ميزان ممكن است، كاهش بعضي از 
اين هزينه ها تنها با بررسي پروسه توليد به آساني امكان پذير 
است و اكثراً نياز به سرمايه گذاري ندارد و يا درصورت نياز 
مقدار آن بس��يار اندك است، بررس��ي علمي هر مرحله از 
توليد به ش��نا سايي گلوگاه ها و همچنين تصميم گيري در 

انتخاب روش مناسب كمك مي كند.
در تأيي��د مطالب باال مثال ه��اي فراواني وجود دارد كه 
به عنوان نمونه در مقاالت قبلي مصرف سوخت در كوره آهك 
مورد و تغيير درجه حرارت شربت خام خروجي از ديفوزيون و 
استفاده از بخار بدنه دوم و يا سوم اواپراسيون در آپارات هاي 
پخ��ت يك و تغيي��رات در غلظت گل كربناتاس��يون اول و 

دانسيته شير آهك مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت.
در اي��ن مقاله عوامل مؤثر در تغييرات غلظت گاز كوره 
آهك و اثرات آن بر عملكرد كربناتاسيون اول و دوم و توان 
مصرفي در كمپرس��ور گاز و ساير عوامل مورد بررسي قرار 

مي گيرد.

در اكث��ر كارخانه هاي قند به رغم آگاهي كامل از اثرات 
رقيق شدن گاز كوره آهك، در ميزان افزايش توان مصرفي 
كمپرسور گازو كاهش ظرفيت كربناتاسيون اول و دوم، توجه 

جدي و الزم در كنترل غلظت آن به عمل نمي آورند.
در اين مثال با كس��ب اجازه از مترجم محترم گزارش 
بهره برداري س��ال 10-2009 جمهوري چك در ماهنامه 
شماره 200، قسمتي از جدول شماره 2 آن گزارش به شرح 
ذيل و جهت مقايسه با شرايط موجود در كارخانجات كشور 
انتخاب گرديده و تفاوت هاي موجود بين آنها مورد بررسي 

قرار گرفته است.
جهت مشابه سازي  شرايط جدول شماره2 و كارخانه هاي 
قندوشكر كشور، باتوجه به اينكه مصرف 2/4درصدي سنگ 
آهك نسبت چغندر در صنايع قندوشكر ايران درحال حاضر 
عملي نيست، لذا تنها از در صد سوخت نسبت به سنگ آهك 
و ميزان غلظت گازكربنيك، جهت مقايس��ه استفاده شده 
 اس��ت و مي��زان مصرف س��نگ آهك نس��بت ب��ه چغندر

5/83 درصد، كه معادل با مصرف سنگ آهك نسبتا مطلوب 
در كارخانه هاي ايران است درنظر گرفته شده است.

قسمتي از جدول 2: مشخصات فني
گزارش بهره برداري سال 2010- 2009 جمهوري چك

مقدارواحدشرح

34/4درصد1. گاز كربنيك

2/4درصد2. سنگ آهك مصرفي نسبت به چغندر

73996تن3. سنگ آهك مصرفي

8/17درصد4. سوخت نسبت به سنگ آهك

در اين مقاله 
عوامل مؤثر در 

تغييرات غلظت گاز 
كوره آهك و اثرات 

آن بر عملكرد 
كربناتاسيون 
اول و دوم و 
توان مصرفي 

در كمپرسور گاز 
و ساير عوامل 

مورد بررسي قرار 
مي گيرد
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 شكل جريان شماره 1: موازنه جرم و انرژي، كمپرسورگاز با غلظت 34/4 درصد 

مقدارواحدشرح

128/5تن در ساعت  1. مصرف خالل  

113درصد3. كشش حجمي  

153/8متر مكعب در ساعت  4. مقدار شربت خام

17درصد5. مقدار قند خالل

89/5درصد6. درجه تميزي شربت خام

15/5درصد7. ماده خشك شربت خام

97درصد8. خلوص سنگ آهك

1درصد9. رطوبت سنگ آهك

5/83درصد10. درصد سنگ آهك نسبت به چغندر

8/17درصد11. درصد كك نسبت به سنگ آهك

5درصد12. ميزان خاكستر كك

1درصد13. ميزان رطوبت كك

جدول 1: اطالعات مربوط به پروسه توليد
 * منظور از مصرف 3080 تن چغندر در روز مشابهت بيشتر با جدول شماره2 گزارش فني است 

كه تأثير زيادي هم در نتيجه مورد بررسي ندارد 

در اين مقايس��ه پروس��ه توليد كارخانه اي با ظرفيت مصرف س��ه هزارو هشتاد تن 
چغندر * در روز با مشخصات )جدول 1( مدنظر گرفته شده و سپس از نظر موازنه جرم 
و انرژي در سه حالت به شرح ذيل را كه از غلظت هاي متفاوت گازكربنيك استفاده شده، 

مورد بررسي قرار داده گرفته است.

 حالت ال�ف: درص��د گازكربنيك 4/ 34، 
در كوره ه��اي آهك جمه��وري چك جدول 2 

گزارش فني
حال�ت ب: درص��د گازكربني��ك 27، كه 
مق��داري متع��ارف در كوره هاي آه��ك ايران 

است.
 حالت ج: شرايطي كه هرازگاهي در حين 
بهره ب��رداري اتفاق مي افت��د و گاز كافي جهت 
كاهش قليا يي ش��ربت آه��ك خورده موجود... 
نمي باشد، در اين مثال، حالت فوق در گازي با 
غلظت 25/32درصد و يا كمتر اتفاق مي افتد.

ب��ا در نظر گرفت��ن مندرج��ات جدول 1 
اطالعات مورد نياز مربوط به حالت هاي شماره 
يك و دو، س��ه محاس��به و در جدول 2 آورده 
شده است، همچنين جهت مقايسه بهتر، شكل 
جريان هاي پروسه توليد شماره يك، شماره دو، 
ش��ماره سه، شماره چهار، شماره پنج و شماره 
ش��ش مربوط به مي��زان گاز ورودي و خروجي 
كمپرس��ورگاز و توان مصرف��ي آن و همچنين 
كربناتاس��يون اول ب��ا توجه ب��ه درصد جذب 

گازكربنيك در آن نشان داده است.
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شكل جريان شماره 2: موازنه جرم و انرژي، كمپرسورگاز با غلظت 27 درصد

شكل جريان شماره 3: موازنه جرم و انرژي، كمپرسورگاز با غلظت 25/3 درصد 
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شكل جريان شماره 4: موازنه جرم و انرژي در كربناتاسيون اول با غلظت گاز 34/4 درصد 

شكل جريان شماره 5: موازنه جرم و انرژي در كربناتاسيون اول با غلظت گاز 27 درصد
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جدول شماره 2: نتايج حاصل از استفاده غلطت هاي متفاوت گاز كربنيك در حالت هاي )الف( و )ب(

با در نظر گرفتن 
مندرجات جدول 1 
اطالعات مورد نياز 

مربوط به حالت هاي 
شماره يك و دو، 

سه محاسبه و در 
جدول 2 آورده 

شده است

مقدار مقدار مقدارواحدشرح

)ج()ب()الف(-----حالت :

الف : كوره آهك

180180180تن در روز                                                  1-1.  مقدار سنگ آهك مصرفی

91/591/591/5درصد2-1.  مقدار اكتيويته آهك مصرفی

3/943/943/94تن درساعت3-1.  مقدار آهك مصرفی

101010درصد4-1. مقدار هوای اضافی  

03951درصد                                                  5-1. مقدار نشت هوای اضافی  به كوره

180150143سانتيگراد6-1. درجه حرارت  گاز خروجی از كوره

5/835/835/83درصد                                                  7-1. مقدار سنگ آهك مصرفی نسبت به چغندر

8/178/178/17درصد                                                  8-1. مقدار كك مصرفی نسبت به سنگ آهك 

ب : كمپرسور گاز

524847سانتيگراد1-2. درجه حرارت گاز ورودی

92351148512191مترمكعب در ساعت                                                                         2-2. مقدار گاز ورودی

1/1511/1461/144كيلوگرم در مترمكعب3-2. وزن مخصوص گاز ورودی

0/980/980/98 بار مطلق4-2. فشار گاز ورودی

1/671/741/76 بار مطلق5-2. فشار گاز خروجی

631/3331/3231/31-2. وزن مولكولی گاز ورودی

594375728081مترمكعب در ساعت                                                                         7-2. مقدار گاز خروجی

352464503اسب بخار8-2. توان موتور

پ : آهك خور اصلی

22/122/122/1گرم آهك در ليتر1-3. مقدار قليايی 

ج : كربناتاسيون اول                             

194194194تن در ساعت                                                  1-4. مقدار شربت ورودی 

0/60/60/6گرم آهك در ليتر2-4. مقدار قليايی شربت خروجی 

909090درجه سانتيگراد                              3-4. درجه حرارت ورودی شربت كربناتا سيون                                            

468270237935مترمكعب در ساعت                                                                         4-4. مقدار گاز ورودی

8/11314/8تن در ساعت                                                  5-4. مقدار بخار خروجی 

195194.4194.3تن در ساعت                                                  6-4. مقدار شربت خروجی 

78/874/873/7درجه سانتيگراد                              7-4. درجه حرارت خروجی شربت كربناتاسيون                                            
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 مقدار مقدارواحدشرح

)ج( )ب(-----حالت :

 الف : كوره آهك 

3951درصد 1-1. افزايش هوای نشتی 

22502956مترمكعب در ساعت 2-1. افزايش گازخروجی 

7/49/1درصد3-1. كاهش غلظت گاز 

 ب : كمپرسور گاز

16292137مترمكعب در ساعت 1-2. افزايش مقدار گازخروجی

112/3151/3اسب بخار2-2. افزايش توان مصرفی كمپرسور

 ح : لوله گاز

0/070/09بار1-3. افزايش مقدار افت فشار

 پ : كربناتاسيون اول

2341/13252/5مترمكعب در ساعت 1-4. افزايش مقدار گاز مصرفی 

11/114/5درصد2-4. كاهش ضريب جذب

نتايج حاصل از مقايس��ه حالت هاي)ب( و )ج( با حالت الف )ش��اخص( و همچنين ميزان تغييرات مراحل مختلف در 
)جدول 3( آورده شده است

جدول شماره 3: اطالعات مربوط به افزايش يا كاهش در پروسه توليد
در مقايسه حالت هاي )ب( و )ج( با )حالت شاخص( )الف(

مقدار مقدار مقدارواحدشرح

)ج()ب()الف(-----حالت :

34/42725/3درصد                                                  8-4. مقدار غلظت گاز ورودی 

12/212/212/2درصد                                                  9-4. مقدار غلظت گازخروجی 

73/562/459درصد                                                  10-4. مقدار ضريب تصفيه 

چ : گاز كوره آهك 

92351148412191مترمكعب در ساعت                                                                         1-5. مقدار گاز توليدی

ندارد1160378مترمكعب در ساعت                                                                         2-5. مقدار گاز اضافی

ح : لوله گاز

250250250متر 1-6. طول 

300300300ميلی متر                                                  2-6. قطر

0/120/190/21بار3-6. افت فشار در لوله                            

ادامه جدول شماره 2: نتايج حاصل از استفاده غلطت هاي متفاوت گاز كربنيك در حالت هاي )الف( و )ب(

جهت مقايسه 
بهتر، شكل 
جريان هاي 
پروسه توليد 
شماره يك، 
شماره دو، شماره 
سه، شماره 
چهار، شماره 
پنج و شماره 
شش مربوط 
به ميزان گاز 
ورودي و خروجي 
كمپرسورگاز و 
توان مصرفي 
آن و همچنين 
كربناتاسيون اول 
با توجه به درصد 
جذب گازكربنيك 
نشان داده است
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شكل جريان شماره 6: موازنه جرم و انرژي در كربناتاسيون اول با غلظت گاز 25/3 درصد

نتيجه گيري
كاه��ش مي��زان غلظ��ت گاز خروجي از 
كوره آهك باعث پايين آمدن ظرفيت مخزن 
كربناتاسيون، همچنين كم شدن ضريب جذب 
گاز به وي��ژه در كربناتاس��يون اول مي گردد و 
در نتيج��ه از اين راه مقادير قابل توجهي گاز 

به هدر مي رود.
افزاي��ش مقدار حجم گاز عالوه بر كاهش 
ظرفيت، سبب افزايش توان مصرفي كمپرسور 
نيز مي گردد، كه مقداري از اين افزايش توان 
به علت باال رفتن افت فش��ار در لوله هاي گاز 

است.
باال رفتن حجم گاز همچنين باعث تلفات 
ان��رژي در كربناتاس��يون اول و دوم و كاهش 

درجه حرارت شربت مي گردد.
براي فايق آمدن بر اين مشكالت، مي توان 
مي��زان هواي ورودي مورد نياز به كوره آهك 
را كنت��رل نم��وده و از ورود هواي نش��تي از 
راه ه��اي مختل��ف به كوره آه��ك جلوگيري 

به عمل آورد.
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ب��راي اينك��ه چغندرها در حاش��يه مزارع ب��ا كمترين 
ضايعات نگهداري شوند، بايد در موقع برداشت نحوه سيلو و 
محافظت از سيلو را با دقت و وسواس زياد انجام داد. به ويژه 
چغندرهايي كه در اواخر بهره برداري قرار است به كارخانه 
تحويل شوند، به رسيدگي بيشتري نياز دارند. ديرك ولن وبر 
از اتحاديه كشتكاران چغندر اطالعات جديدي را در رابطه 

با سيلوهاي طوالني مدت جمع آوري كرده است.

نتايج آزمون هاي س��يلوي طوالني در ش��مال آلمان و 
همچنين ساير منابع نشان مي دهند كه كيفيت چغندر در 
س��يلوهاي طوالني مدت حتي بدون اثرات يخ زدگي كاهش 
مي يابد. تغييرات منفي ش��ديدي در ش��رايطي كه گرماي 
س��يلو زياد باشد به وقوع مي پيوندد. بنابراين خروج گرما از 
داخل س��يلو همان قدر مهم است كه جلوگيري از يخ زدگي 
اهميت دارد. براي تبادل گازها بايد منافذ عبور هوا به اندازه 

نكات عملي براي سيلوي چغندر طوالني مدت 
در حاشيه مزارع چغندركاري

شكل 1: پوشش سيلو با واليس چغندرها را از رطوبت و يخبندان محافظت مي كند

   نويسنده: اوالف رولر
  ترجمه: دكتر رضا شيخ االسالمي
Zu ckerru be 5/2010

نتايج آزمون هاي 
سيلوي طوالني 
در شمال آلمان 
و همچنين ساير 
منابع نشان 
مي دهند كه 
كيفيت چغندر 
در سيلوهاي 
طوالني مدت حتي 
بدون اثرات 
يخ زدگي كاهش 
مي يابد

ي
وژ
ول
كن
ت
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شكل 2: سيلوي طوالني، چغندر، انسان و مواد را به مبارزه مي طلبد

كافي وجود داش��ته باشد. در اين صورت مي توان مانع رشد 
قارچ ها شد و از شدت ضايعات قندي حتي االمكان جلوگيري 
كرد. يك فرمول همه جانبه در اين رابطه متأس��فانه تاكنون 

به دست نيامده است. 
اگرچه در چندسال اخير مواد پوششي براي پوشانيدن 
س��يلو و جلوگيري از يخ زدگي معرفي ش��ده است، ولي در 
زير اين پوش��ش ها در دماي باال، چغندرها به شدت و سريع 
 TopTex ع��رق مي كنند. اخيراً پوش��ش هايي از جن��س
س��اخته ش��ده اند كه در حال حاضر از باالترين اس��تاندارد 
برخوردارند، از طرف ديگر در موقع بارندگي اين پوشش ها 
باعث مي ش��وند كه چغندرها به سرعت خشك نشوند. فقط 
در شرايط آب وهوايي حاد مي توان از ساير تمهيدات پوششي 

الزم استفاده كرد.
آزمايش ه��اي ما نش��ان دادند كه روي ه��م قرار دادن 
TopTex در چندي��ن رديف اث��ر چنداني در جلوگيري از 
يخ زدگي ندارند. يك راهبرد بس��يار مؤثر در سرماي شديد 
اس��تفاده از موادي اس��ت كه از تراكم بيشتري مثل فويل 
برخوردارند. طبق استاندارد پوشش با واليس در صورت بروز 
سرماي شديدتر از پوش��ش دومي كه به خوبي از يخ زدگي 

جلوگيري مي كند مي توان استفاده كرد.

برداشت صحيح چغندر بسيار اهميت دارد.
براي س��يلو ب��ا كمتري��ن ضايعات باي��د حتي المقدور 
چغندرها بدون برگ و سالم باشند. چون درمان چغندرهاي 
زخمي و همچنين چغندرهايي كه سر آنها عميق زده شده 
است، مدتي طول مي كشد و در مدت درمان هم انرژي الزم 
است و هم فعاليت ميكروارگانيسم ها شدت مي يابد. بنابراين 
ضايعات قندي در چغندرهاي زخمي شدت بيشتري دارد. 
لذا برداش��ت چغندر با برگ زن و حداقل س��رزني از مزيت 

زيادي برخوردار است.
ريخت��ن چغندر از ارتفاع كم در مخزن چغندر و يا در 
سيلو به منظور جلوگيري از شكستن و زخمي شدن چغندر 
از اهميت زيادي برخوردار است. پژمردگي شديد، زردي و 
لكه برگي و غيره روي قابليت س��يلوپذيري مؤثر است. اين 
مورد در رابطه با س��يلوهاي مخلوط از چغندرهاي پژمرده 
نيز صادق است. به طور كلي مي توان گفت كه چغندرهايي 
كه بايد سيلو شوند، نبايد زخمي و گل و خاك كمي داشته 
باشند. عالوه بر اين توصيه مي شود تراكم چغندر در سيلو 
باال باشد تا از تعداد سيلوها كاسته نشود. حالت مطلوب آن 
اس��ت كه سيلوها در يك رديف در حاشيه جاده ماشين رو 

نگهداري شوند.

اخيراً پوشش هايي 
 TopTex از جنس
ساخته شده اند كه 

در حال حاضر از 
باالترين استاندارد 

برخوردارند، از 
طرف ديگر در 
موقع بارندگي 
اين پوشش ها 

باعث مي شوند كه 
چغندرها به سرعت 

خشك نشوند
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در يخبندان برداشت نكنيد
برداشت چغندر در مواقع يخبندان توصيه نمي شود زيرا 
سلول هاي سالم چغندر در بريدگي ها و لبه هاي تيز چغندر 
در تعامل دماهاي زيرصفر بس��يار آس��يب پذير مي باشند و 
به سرعت سياه و در سيلو غالباً پوسيدگي حادث مي شوند. 
اگر سلول هاي سالم بتوانند بعد از چندساعت ترميم شوند، 
در مقابل سرما از حساس��يت كمتري برخوردارند. چنانكه 
روز بعد، احتمال افزايش دماي مثبت وجود داش��ته باشد، 

نبايد برداشت چغندر در شب يخبندان انجام شود.
آيا هنوز هم در ماه دسامبر مي توان برداشت را انجام داد؟

در اثر برداشت ديرهنگام چغندر، مدت زمان سيلو كوتاه 
مي ش��ود و در بعضي مواقع چغندر در زمين بهتر از س��يلو 
نگهداري مي ش��ود. آيا بايد دوره برداش��ت را طوالني كرد؟ 
برداش��ت ديرهنگام بر كش��اورزاني كه خاك آنها سنگين 
است راهكار خوبي نيست. شرايط جوي معموالً از ماه نوامبر 
ناپايدار مي ش��ود و خطر آبگرفتگي زمين در موقع برداشت 
افزاي��ش مي يابد. البته در خاك هاي س��بك برداش��ت دير 
مي تواند انجام شود، مخصوصاً وقتي كه هوا گرم است. »در 
حد امكان چغندرها را در شرايط خوب برداشت و بالفاصله 

در سيلوهاي كنار مزرعه سيلو نماييد.«
پوشش جديد سيلو

بهره برداري در س��ال جاري تا اوايل ژانويه طول خواهد 
كش��يد. به ويژه از چغندرهايي كه ديرتر تحويل مي ش��وند 
بايد محافظت ش��ود. براي بهره برداري 2011-2010 زمان 
برداش��ت پوشش س��يلو چه به وسيله خود كشاورزان و چه 

پيمانكاران به شرح زير تعيين شده است.

شكل 3: در قسمت هاي بريده و زخمي ضايعات قندي افزايش مي يابد

از طول كاماًل پوشيده باشد اطراف سيلو قاعدتاً بايد تا سطح 
زمين پوشيده باشد )نوس��ان مجاز حداكثر 35 سانتي متر 
از س��طح زمين(. اگر دستگاه پوشش سيلو عرض بيشتري 
داشته باش��د، مي توان عرض سيلو را بيشتر از 7/5 متر در 
نظر گرفت. در صورتي كه شرايط زمستاني سخت در اواخر 
بهره ب��رداري حاكم ش��ود، بايد يك ط��رح فوق العاده براي 
برداشت پوش��ش تهيه شود. در اين ش��رايط چغندرهايي 
كه در آخر نوبت تحويل قرار مي گيرند، بايد با فويل اضافه 
پوشانيده شوند. نوردسوكر براي اين كار براي هر تن چغندر 
خالص يك يورو به كشاورزان مربوطه پرداخت مي كند. مواد 
پوشش��ي توسط نوردس��وكر در اختيار كشاورزان قرار داده 
مي شود. قبل از اجراي اين طرح در شرايط حاد توافقي بين 
نوردس��وكر و اتحاديه چغندركاران به عمل مي آيد. در حال 
حاضر روش هاي مكانيزه كردن اين تمهيدات اضافي تحت 
آزمايش مي باشند. در اثر طوالني شدن بهره برداري ريسك 
پژمرده و پوس��يدن چغندرها كه ديگر قابل مصرف نيستند 
افزايش مي يابد. علت آن تغيير فرايند يخ زدگي و باز شدن يخ 
در چغندر است.اتحاديه چغندركاران و نوردسوكر قراردادي 
 منعق��د كرده اند كه اگر كش��اورزان چغن��در خود را بعد از

23 دسامبر تحويل دهند، ريسك مالي اين كار را نوردسوكر 
مي پذيرد. شرط آن سيلو كردن و پوشش مناسب طبق نظر 
كارشناسان امر مي باشد. پرداخت بهاي اين چغندرها بعد از 
آنكه تعداد چغندر و كيفيت آن در نوردس��وكر تعيين شد، 
انجام مي شود. نوردسوكر بهاي چغندر و همچنين هزينه هاي 
جانبي آن را پرداخت مي كند. اين جبران ريس��ك تحويل 

چغندر حتي بعد از كريسمس را هم تضمين مي كند.

چغندر تحويلي از س��يلوهايي كه طبق 
ضوابط قانوني پوشش آنها برداشت شده باشد 
از 22 نوامبر 2010 كمك هزينه اي در حدي 
كه بين نوردس��وكر و اتحاديه چغندركاران 
توافق شده اس��ت، پرداخت مي شود )1/05 
ي��ورو براي هر تن چغندر(. تعهد برداش��ت 
پوشش سيلو طبق ضوابط شامل چغندرهايي 
است كه از تاريخ اولين دوشنبه ماه دسامبر 
2010 تحويل مي شوند. با پوشش واليس با 
عرض 9/8 متر مي توان همه س��يلوها را كه 
طول آنها 7/5 متر و ارتفاع آنها 2/5 متر است 

طبق ضوابط پوشانيد.
 اين ابعاد براي همه ماشين هاي تخليه و 
حتي آنهايي كه پذيرش طول هاي بيشتري 
دارند مناسب است، برداشت پوشش صحيح 
طبق ضوابط وقتي است كه سيلوي چغندر 

برداشت چغندر 
در مواقع 
يخبندان توصيه 
نمي شود زيرا 
سلول هاي 
سالم چغندر 
در بريدگي ها 
و لبه هاي تيز 
چغندر در تعامل 
دماهاي زيرصفر 
بسيار آسيب پذير 
مي باشند و 
به سرعت سياه 
و در سيلو غالباً 
پوسيدگي حادث 
مي شوند




