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در آبان ماه  1390كميس��يون كشاورزي اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن تهران نشس��ت برنامهريزي ش��ده خود را
برگزار كرد .در نشست يادشده مانند ساير جلسههايي از اين
دس��ت ،اعضاي كميس��يون ديدگاههاي خود را درباره وضع
كشاورزي ايران ،صنايع غذايي و انتظارات توليدكنندگان از
نهاد دولت طرح كردند.
يكي از پيشكسوتان صنعت ايران در اين نشست به نكات
جذابي اش��اره كرد .وي گفت :پيش از اينكه دانش پزشكي
بهجايي برس��د كه ضمن تشخيص دردها ،راه درمان را پيدا
كند ،هر كس بيمار ميش��د ،آشنايان او تصور ميكردند كه
بدن او جنزده شده و براي درمان نيز بيمار را كتك ميزدند
تا جن از بدن او خارج شده و او مداوا شود ...در حال حاضر
وض��ع توليد در ايران بيماري اس��ت كه ميخواهند با كتك
زدن او را درمان كنند.
اين نكات جذاب را فردي بيان ميكند كه به سازگار شدن
مش��هور است و تمايل دارد كه مسايل و مشكالت صنعت با
گفتوگو و تعامل برطرف شود .اما واقعيت اين است كه توليد
صنعتي در جامعه ايران و در شرايط امروز با چند مشكل كه
نوعي كتك زدن بهحس��اب ميآيد مواجه شده و از هرطرف
بهويژه از طرف نهاد دولت با دش��واري همراه است .دقت در
اخبار ،گزارشها و تحليلهاي ارايه شده از سوي دلسوزان به
صنعت و توليد داخلي را نشان ميدهد ،چند مسأله در حال
پيچيده شدن روبهروي فعاالن صنعتي ايستاده و راه حركت
را سد ميكنند .يكي از سدهاي بزرگ توليد صنعتي ،فقدان
ش��ناخت دقيق مسؤوالن و مديران دولت و جابهجاييهايي
است كه ميان آنها در درون دولتها صورت ميپذيرد .تجربه
چندس��ال اخير حتي پيش از اين مؤيد اين ادعاست .وقتي
فردي بهس��ادگي از وزارت بازرگان��ي به وزارت نفت ميرود
و گروههاي��ي از ي��اران را با خود به همراه ميبرد و بالعكس،
نتيجهاش تداوم ش��ناخت غيردقيق از مسايل توليد صنعتي
خواهد بود .اين جابهجاييها و از طرف ديگر نگاه سازماني به
توليد و اقتصاد موجب شده است كه تصميمهاي اتخاذشده،

غيركارشناس��ي و سليقهاي ش��ود .مثال و مصداق بارز اين
مفه��وم را ميت��وان در حوزه قندوش��كر بهخوبي ديد .وزير
جهادكش��اورزي سابق تازه به مسايل و دشواريهاي صنعت
قندوشكر آشنا شده بود كه تغيير كرد و فرد ديگري به اين
منصب رس��يد .اكنون او در همان نقطهاي ايس��تاده كه در
سال  1385وزير قبلي ايستاده بود و با تحليل ضعيف اجازه
داد تعرفه واردات ش��كر ناگهان صفر شود و همان اتفاق در
حال تكرار شدن است .اين همان كتك زدن صنعت نيست؟
درحالي كه آمار و اطالعات در نهادهاي صنفي از جمله انجمن
صنايع قندوشكر وجود دارد و نشان ميدهد كه ميتوانستيم
بدون س��قوط تعرفه واردات تا رسيدن توليد داخل به بازار،
مصرف كش��ور را تأمين كنيم ،اما اين اتفاق افتاد .يك س��د
ديگر در مسير توليد صنعتي ،لحاظ نكردن ساير متغيرهاي
اقتصادي براي مقايسه رقابتپذيري با خارجيهاست كه بارها
بر آن تأكيد شده اما گوش شنوايي وجود ندارد .درحالي كه
نرخ تورم در برزيل بهعنوان صادركننده شكر به ايران همواره
زير  10درصد اس��ت ،تورم دو رقمي در ايران كه به افزايش
هزينه تمام ش��ده منجر ميش��ود .آيا راه رقابت را هموار يا
ناصاف ميكند؟ لحاظ نكردن اين متغير و همچنين جلوگيري
و دستكاري نرخ ارز آيا جز كتك زدن توليد معنايي دارد؟
دقت در رفت��ار و كردار نهاد دولت و فعاالن صنعتي در
كشورهاي ديگر نشان ميدهد آنها براي حفظ توليد داخلي و
مصونيت از آن هزار راه رفته شده را با عناوين گوناگون و تازه
ميروند و اجازه كتك خوردن توليدكنندگان بر واردكنندگان
داخلي و توليدكنن��دگان خارجي را نميدهند .درحالي كه
نزديك به دو دهه اس��ت كه اتحاديه اروپا ميخواهد صنعت
ال آزاد كند هنوز اين اتفاق نيفتاده اس��ت،
قندوش��كر را كام ً
درحال��ي كه كش��اورزان فرانس��وي هنوز توس��ط دولت به
شكلهاي گوناگون حمايت ميشوند و در وضعي كه همين
كشور تركيه در همسايگي ايران راههاي تازهاي براي حمايت
از توليد داخل پيدا كرده است ،چرا به قول پيشكسوت صنعت
ايران ،بايد توليد داخل كتك بخورد؟

كشاورزي

سيستم كشت دورديفه اصالح شده
جهت مديريت ني سبز در نواحي گرمسيري
()MDRP


نويسندهJ.S.Torres&F.Villegas, A.Duran :
 ترجمه :نسيم خاكسار دهنوي
مركز تحقيقات نيشكر كلمبيا Cenicana -

كليد واژه :فاصله رديف ،محصوالت ني و شكر ،كنترل رفتوآمد ماشينآالت

چكيده

بعد از برداش��ت ني س��بز در مزارع پر محصول ،مقدار
زيادي بقاياي گياهي در سطح خاك باقي ميماند كه حتي
در شرايط سوزاندن براي عمليات زراعي معمول مشكلساز
است.
سيستم كشت جديدي براي كاهش صدمه به كنده ني،
تراك��م خاك ،هزينه دفع بقاياي گياهي ،تأثيرات آللوپاتي،
استفاده از علفكشها و بهبود كارآيي آبياري بررسي شده
است .سيستم كشت دو رديفه اصالح شده ( )MDRPاجازه
ايجاد مسيرهاي تردد محدود ماشينآالت به پهناي 3/9متر
و در پس آن سه خط كشت دورديفه ني با فواصل  0/8متر
بين دو رديف و  2/1متر بين خطوط را ميدهد .طول كل
رديفهاي كش��ت در هر هكت��ار در اين روش معادل طول
رديفهاي كشت تكرديفه با فواصل  1/75متر است (5714
مت��ر رديف در هر هكتار) 3/9 .متر فض��اي كافي باز براي
بقاياي برداشت دستي و رديفهاي ني خالي از بقايا وجود
دارد .رفتوآمد لودرهاي حمل ني بر روي پوشش خاشاك
س��بز انجام شده كه اين خاش��اك سپس تجزيه ميشود و
خاك اين مناطق را با موادآلي غني ميسازد .در طول رشد
ني كشت جديد ،محصوالت ديگري را ميتوان در فضاهاي
خالي كشت كرد .سيستم كشت اصالح شده كه در شرايط
مختلف آب و هوايي مورد آزمون قرار گرفت ،نشان داد كه
نس��بت به كشت تكرديفه با فواصل رديفهاي  1/75متر
 10تا  20تن در هكتار محصول كمتري در سن پلنت توليد
كرد .بعد از برداش��ت پلن��ت و چندين راتون ،اجراي فوايد

سيستم مذكور بهدليل كنترل رفتوآمد و كاهش فشردگي
خاك منجر به توليد ني پايدارتر گرديد بهطوري كه مجموع
توليد ني  4دوره رشدي ،از كشت تكرديفه بيشتر شد .اين
سيستم كشت اجازه ميدهد كه با ايجاد فاصلهبندي خوب
بين رديفهاي ويندرو و مسيرهاي حاوي بقاياي ني درصد
استحصال شكر به ميزان  1درصد افزايش يابد.

مقدمه

استفاده وسيع از ماشينآالت كشاورزي براي كاشت و
برداش��ت نيشكر منجر بهكارآيي باالتر و در عوض كاهش
پاي��داري محصول و نياز به انجام عمليات گس��ترده زراعي
ميشود( .تورس و رودريگز .)1996 ،آسيب مستقيم كُنده
ني توس��ط ماش��ينآالت بارگي��ري ني و ترانس��پورترهاي
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استفاده وسيع
از ماشينآالت
كشاورزي براي
كاشت و برداشت
نيشكر منجر به
كارآيي باالتر و
در عوض كاهش
پايداري محصول و
نياز به انجام عمليات
گسترده زراعي
ميشود
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با استفاده از
نرمافزارهاي
گرافيكي كامپيوتري،
فواصل متفاوت
كشت و پهناي
متفاوت ماشينآالت
درون مزرعهاي
ترسيم شد تا بتوان
به بهترين فاصله
بين رديف كه بتواند
بهدستيابي اهداف
سيستم كمك كند
دست يافت
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درون مزرع��هاي در تعيي��ن محصول ني رات��ون بعدي از
بحث فشردگي خاك بهتنهايي مهمتر است( .تورس ،ويلج،
 .)1996بعده��ا تورس و پانتوجا ( )2005گزارش دادند كه
در ش��رايط مرطوب و با كنترل رفتوآمد سيستم برداشت
ماش��يني ،محصولي مشابه با محصول مزارع بدون ترافيك
درون مزرعهاي بهدس��ت آمده اس��ت؛ بنابراين آنها توصيه
كردند كه رفتوآمد ماشينآالت درون زمينهاي زيركشت
بايد محدود شود تا توليد در هر سيستم برداشت در شرايط
دشت كاوكا در كلمبيا پايدار گردد.
در اس��تراليا بال و همكاران ( 200و  )1996سيس��تم
كش��ت جديد دو ،س��ه و چهار رديفه را ارايه دادند .فاصله
رديفها از  1/5متر به  0/5متر كاهش يافت كه نتيجه آن
افزايش خطي محصول ني تا س��قف  60تن در هكتار شد.
اين سيستم بهدليل فقدان ماشينهايي كه مناسب فواصل
ك��م باش��ند محدوديت مديريتي داش��ت .هر  3سيس��تم
كش��ت از لحاظ در اختيار داشتن مسيرهاي خطي حركت
ماش��ينآالت بين رديف هاي ني ،مش��ترك هستند كه در
اين مناطق خاك فش��رده ش��ده و جهت تس��هيل حركت
ماشينآالت هيچگونه عمليات زيرشكني استفاده نميگرديد.
فضاي بين دستجات رديفهاي ني با مناطق شخم ،حداقل
در جايي كه خاك غيرفش��رده و س��المتر بود بههم مرتبط
ميش��دند؛ بنابراين سيستم كشت جديد  2و  3و  4رديفه
براي بهبود س��اختار خاك پيشنهاد شده بود .طرح كلي 3
سيس��تم كش��ت با تراكم باال ،توسط بال و همكاران شامل
استفاده از مناطقي با تردد حداقل ماشينآالت ،شخم حداقل
و كشاورزي دقيق است.
برداشت نيشكر در طول دورههاي بارندگي يك فرايند
رايج اس��ت كه مش��كالتي در محصول آتي ايجاد ميكند.
اس��تفاده از تريلرهايي با ظرفيت باال و الستيكهاي كمباد
براي كاهش مش��كالت ناشي از فش��ردگي خاك و آسيب
مستقيم به گياه كافي نبوده است .سازگار كردن تريلرهاي
حم��ل ني در داخل مزرعه با فواص��ل بين رديفها ،جهت
كاهش آسيب مستقيم به كنده ني و محدود كردن فشردگي
خاك بين رديفها الزم است .صنعت نيشكر كلمبيا از فواصل
رديف  1/5متري به سمت فواصل  1/65و  1/75در كشت
جديد تمايل پيدا كرده اس��ت .اين فواصل رديفها ،فضاي
بيش��تري براي تعبيه حجم باالي بقاياي ني س��بز در بين
رديفه��ا پس از جمعآوري آنها ايجاد كرده ،و درعينحال
تناسب بهتري با پهناي كار ماشينآالت حمل ني در داخل
مزرعه را داراست .تورس و رودريگز در سال ( )1996مقالهاي
در مورد تشريح نيروهاي مؤثر در خاك ،هنگام بروز فشردگي
ارايه دادند و ليستي از مطلوبترين عمليات مديريتي براي
كاهش جبران و يا حذف فشردگي خاك تهيه كردند .عموماً

ماش��ينآالت كشاورزي داخل مزرعه بايد سبكتر بوده و با
چرخهايي با فشار باد كم حركت كرده ،پهناي آنها با فواصل
بين رديفها س��ازگار باشد و جهت كاهش آسيب به كنده
ني بايد مس��يرهاي تردد كنترل ش��ده در نظر گرفته شود.
جهت بهرهگيري حداكثر از توصيههاي شناخته شده براي
كاهش آسيب خاك ،بهحداقل رساندن آسيب به كنده ني،
بهبود كارآيي كوددهي ،كاهش نياز به علفكشها ،افزايش
كارآي��ي آبي��اري و به حداق��ل رس��اندن هزينههاي اضافه
مديريت بقاياي ني ،سيس��تم كش��ت جديدي تحتعنوان
سيستم كشت دو رديفه اصالح شده در دره كاوكا در كلمبيا
تحت آزمايش است.

مواد و روشها

در صنايع ش��كر كلمبيا ،ماش��ينهاي كشاورزي مورد
اس��تفاده در ان��دازه ،وزن و عرض محور متفاوت هس��تند؛
بنابراين انتخاب يك فضاي تكرديفه كه بتواند فش��ردگي
يا آس��يب به كنده ني را حين باز كردن فضاي كافي براي
قرار دادن بقاياي برداش��ت و به حداقل رس��اندن تأثيرات
آللوپاتيك بر رشد دوباره راتون به حداقل برساند غيرممكن
اس��ت .سيستم كشت جديد مطابق با تغييرات اعمال شده
در سيستم سنتي كشت دو رديفه است كه در آن هر دسته
رديف  2تايي ني با فاصله  1تا  0/3متر كشت شده ،و فاصله
ثاب��ت ( 1/3تا  )1/8متر براي جدا كردن رديفهاي دوگانه
از هم در نظر گرفته ميشود.
با استفاده از نرمافزارهاي گرافيكي كامپيوتري ،فواصل
متفاوت كشت و پهناي متفاوت ماشينآالت درون مزرعهاي
ترس��يم شد تا بتوان به بهترين فاصله بين رديف كه بتواند
بهدستيابي اهداف سيستم كمك كند دست يافت .در اين
طراح��ي هيچگونه تكرديفهاي كه از نظر تردد براي ادوات
درون مزرعهاي مناس��ب باشد تعيين نگرديد؛ بنابراين الزم
بود كه مسيري مناسب جهت تردد ماشينآالت با هر عرضي
در مزرعه ايجاد ش��ود بدون اينكه از كنار رديفهاي كشت
تردد صورت گيرد (شكل .)1
سيس��تم كش��ت بهاصطالح دو رديفه اصالح شده يك
مسير رفتوآمد با عرض  3/9متر 3 ،رديف 2تايي از ني به
فاصله  0/8متر از يكديگر و  2/1متر بين جفتهاي مجاور
رديفهاي 2تايي دارد .كشت ني با استفاده از ساختار جديد
نياز به تغيير فاروئر و اس��تفاده از تجهيزات نقش��هبرداري
براي مشخص كردن مسير رديفها و فواصل بين دو رديف
داشت .سيستم جديد ابتدا به شكل آزمايشگاهي در بخش
كوچكي در آزمايشگاه سنيكانيا اجرا و بعدها در گردهمايي
توليدكنندگان ني معرفي شد.
ايده جديد آنقدر جالب بهنظر ميرسيد كه طي چند ماه

بعد در ( )2003مس��احت زيركشت با آن سيستم به 424
هكتار رسيد .كشاورزان س��نيكانيا از اين نظر نگران بودند
كه اين ايده هنوز بهصورت آزمايش��ي اثبات نشده و داراي
ريسك بااليي است .عمل كوددهي رديف ني  50روز بعد از
كشت اجرا شد و الزم بود موقعيت لولههاي خروجي مخزن
دس��تگاه كودپاش طوري تنظيم شود كه نيمي از دوز الزم
كود بههرطرف از رديفهاي كشت برسد.
بهمنظ��ور جلوگي��ري از بهمريختگ��ي و يكي ش��دن
رديفه��اي دوگانه ني بهعلت عمليات خاكدهي فش��رده
و بهدلي��ل فاصله كم بي��ن رديفها ( 0/8مت��ر) يك تيغه
كوچ��ك كولتيواتور پنجه غازي در مركز رديفهاي دوگانه
حين عملي��ات هيلينگآپ حركت ميك��رد .درعينحال،
فاصله بين دو رديف ني هركدام از رديفهاي كش��ت آماده
آبياري بود.
س��طح محيطي كه با آب آبياري در تماس بود به 25
درصد سطح زيركشت كاهش يافت و فضاي بيشتري براي
ذخيرهسازي آب بارندگي فراهم كرد .در يك زمين جديدا ً
كشت ش��ده با سيستم كش��ت تكرديفه كه سنتي تحت
آبياري سطحي قرار ميگيرد ،حجم آب بهكار رفته معموالً
به  2500متر مكعب در هكتار ميرس��د ،درحاليكه حجم
آب بهكار رفته در سيستم كشت دورديفه تغيير شكل يافته
فقط  500متر مكعب در هكتار است و اين بهمعني افزايش
كارآيي آبياري اس��ت .سيستم مذكور با سيستمهاي كشت
با فواصل  1/65و  1/75در شرايط مختلف خاك ،آب و هوا
در مقياسهاي تجاري مورد ارزيابي و مقايس��ه قرار گرفت
و ارقام متفاوتي از جمله CC85-92,CC84-75,CC93-
 ,744,CC92-2198,CC93-7510و MZC84-04
بررسي شد.

بحث و نتيجه

آبياري نشتي
جوي بين دو رديف ني به شكل سهمي طراحي شده تا
قادر باشد  8ليتر در ثانيه آب منتقل كند .سيستم آبياري
نش��تي در كشت و صنعت مايوگوئز بررسي شد و با ميزان
آب عبوري  5 ،4و  6ليتر در ثانيه براي سيستمهاي كشت
تكرديف��ه و فاصلهه��اي  1/75متر و همچنين سيس��تم
كشت جديد مورد بررسي قرار گرفت .با افزايش ميزان آب
عبوري در واحد زمان ميزان آب مصرفي در سيستم جديد
از  1160مترمكع��ب ب��ر هكتار در حالت  4ليتر بر ثانيه به
 600مترمكع��ب بر هكت��ار در  6ليتر بر ثانيه كاهش يافت
كه دليل آن ،زمان كوتاهتر رسيدن آب به انتهاي جوي بوده
اس��ت ،درحالتي كه ميزان آب مصرف ش��ده براي سيستم
كش��ت با فواصل  1/75در حالت  1540مترمكعب ( 4ليتر
ب��ر ثاني��ه) و  1250مترمكعب در هكت��ار ( 6ليتر بر ثانيه)
ب��ود .در م��ورد ميزان عمق نفوذ آب آبياري در س��رعت 6
ليتر بر ثانيه در سيستم كشت دو رديفه تغيير شكل يافته
 90ميلي متر و در سيس��تم با فواصل كش��ت  1/75متر با
همان س��رعت ،ميزان نفوذ  125ميليمتر بوده است .بايد
درنظر گرفت كه بارندگي در مناطق گرمسير استوايي ممكن
است در هرلحظه اتفاق بيفتد ،بههمين دليل باقي گذاشتن
مق��داري از ظرفيت خاك جهت جذب آب اين بارندگيها
مفيد خواهد بود.
محصول شكر و ني
ميزان محصول ني و شكر استحصالي از نيهاي پلنت،
جهت محاس��به محصول شكر نشان داده شده در شكل 2
بهصورت منحنيهاي هم بهره ،بهكار رفته است .در نخستين
نگاه 3 ،گروه توليد ني ،قابلشناسايي بود كه اين گروهها تابع

در يك زمين
جديدا ً كشت شده
با سيستم كشت
تكرديفه كه سنتي
تحت آبياري سطحي
قرار ميگيرد ،حجم
آب بهكار رفته
معموال ً به 2500
مترمكعب در هكتار
ميرسد ،درحاليكه
حجم آب بهكار رفته
در سيستم كشت
دورديفه تغيير شكل
يافته فقط  500متر
مكعب در هكتار
است

شكل  :1نماي شماتيك از سيستم كشت دو رديفه اصالح شده

(واحدها به ميليمتر هستند)
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جهت بهبود محصول ني در سيستم كشت جديد
شكل  :2منحنيهاي هم بهره در ني پلنت با استفاده از سيستم كشت جديد
و سيستم كشت تكرديفه با فواصل  1/65و  1/75متر
مورد آزمايش قرار گرفت .فضايي عريض ش��امل
در دره رودخانه كاوكا در كلمبيا
رديفهايي ب��ا پهناي  3/9متر و طول  120متر
بهمنظور محل قرارگيري بقايا و محل اختصاصي
عب��ور و مرور تريلرهاي حمل ني  0/37هكتار را
( 37درصد) اش��غال ميكنن��د كه فضاي بزرگي
بوده و تأثير قابلتوجهي بر محصول ني ميگذارد.
فرضيهاي مبني بر افزايش محصول ني سيس��تم
كشت جديد ارايه شد (شكل .)3
اگر دليل كاهش محصول ني در اين سيستم
كمبود تراكم ني باش��د ،الزم است كه تراكم را با
كش��ت يك يا دو رديف اضافي در مركز نوارهاي
 3/9مت��ري افزايش داد تا به تناژ سيس��تمهاي
كشت تكرديفه برسد .بعد از برداشت ني پلنت،
رديفه��اي اضافي ن��ي را ميت��وان حذف و در
سيستم كش��ت جديد ادغام كرد .انتظار ميرود
كه بعد از برداش��ت ني پلنت ،همه فوايد سيستم
مانند منطقه عبور و مرور كنترل ش��ده ،كاهش
تراكم و كاهش آس��يب ب��ه كُندهني در محصول
رات��ون بعدي باعث افزاي��ش محصول و احتمال
ماندگاري باالتر آن گردد.
فرضيه پيش��نهاد شده در ايس��تگاه آزمايشي سيات با
فواصل كشت بودند .پر محصولترين گروه عبارت بودند از
نيهايي با فواصل كشت  1/65متر با محصولي باالي  170كش��ت يك رديف اضافي در سيستم كشت جديد آزمايش
ت��ن بر هكتار با  11/5درصد قند قابل اس��تحصال .دومين شد .بعد از  3محصول متوالي ،توليد تجمعي ني در سيستم
گروه عبارت بود از كش��تهايي با فواصل  1/75متر و تناژ مذكور به  468تن بر هكتار رسيد .در حالي كه توليد ني در
اگر دليل كاهش
محصول ني در اين
بي��ن  140تا  170تن در هكتار ب��ا  11/5درصد قند قابل سيستم كشت  1/75متر  459تن بر هكتار بود كه با فرضيه
سيستم كمبود
ال تطابق داشت .واضح بود كه بعد از برداشت ني پلنت،
كام ً
استحصال.
تراكم ني باشد ،الزم
س��ومين گ��روه توليد ش��امل سيس��تم كش��ت تغيير فوايد اين سيستم اجازه داد كه محصول ني پايدارتر ايجاد
است كه تراكم
ش��كليافته دو رديفه بود كه پراكندگي زيادي در محصول ش��ده و محصول براي راتون بيشتري پايدار بماند .عالوه بر
را با كشت يك يا دو
ن��ي از  80ت��ا  150تن بر هكتار را نش��ان داد كه دليل آن فوايد مربوط به توليد ني پايدارتر ،تحليل اقتصادي ش��امل
رديف اضافي
نبود جمعيت كافي گياه در واحد سطح (تراكم) ،همچنين قيمت آب ،صرفهجويي در نيروي كار ،كاهش اس��تفاده از
در مركز نوارهاي
 3/9متري افزايش
تأثيرات خاك ،آب و هوا و واريتههاي ني كشت شده است .علفكشها و بهبود خاك با توجه به موادآلي در رديفهاي
داد تا به تناژ
عموم��اً افزايش محصول ب��ه ميزان  20تا  25تن در هكتار پهن ضروري بهنظر ميرسد.
سيستمهاي كشت
وقتي ني سبز دستي برداشت ميشود  50تا  100تن
در كشتهاي تكرديفه با فواصل  1/65متر و يا  1/75متر
تكرديفه برسد.
ثبت شده بود .همزمان در سيستم كشت مذكور تمايل به در هكتار از خاشاك تازه روي سطح خاك باقي ميمانند كه
بعد از برداشت ني
ايجاد گروه داراي س��اكاروز ب��االي  11/5درصد ،در نتيجه نياز به رديفكردن جهت جلوگيري از مشكالت جوانهزني
پلنت ،رديفهاي
اضافي ني را
ناشي از پوش��يده شدن كُندههاي ني و تأثيرات آللوپاتيك
تميز بودن ني ارسالي بهكارخانه نشان داده شد.
ميتوان حذف و در
تن��اوب محصول قابلتوجه بين ني پلنت از سيس��تم دارد.
سيستم كشت جديد
رديفبندي خاش��اك ميتوان��د بهص��ورت مكانيزه با
كشت جديد و كشت تكرديفه باعث ايجاد عدمرضايت در
ادغام كرد
توليدكنندگان ني ،جهت ادامه آزمايش سيستم جديد شد 2 .يا  3پاس چرخانگشتي ،و مرتبكردن خاشاك در امتداد
جهت جبران اين موضوع اقدامات توس��ط س��نيكانيا انجام رديفهاي ني يا با استفاده از نيروي انساني ،با هزينه كلي
گرفت و كش��تهاي جديد در ايس��تگاه آزمايشي سيات و  50تا  75دالر در هكتار انجام ش��ود .برداش��ت دستي ني
مؤسسه توليد شكر پيچيچي انجام شد و گزينههاي جديدي در سيس��تم كش��ت دو رديفه تغييرش��كل يافته منجر به
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شكل  :3فرضيه ارتقاء محصول ني با استفاده از سيستم كشت جديد

ايجاد سيس��تمي متشكل از برش
ني و رديفبندي خاشاك ميشود.
دستههاي  2نفره نيبرها ميتواند
دس��تههاي  3جفت ني از  2رديف
را حملك��رده و پش��تهاي را در
مركز بين دو رديف ايجاد كند ،ني
كفبر شده و سرنيها مستقيم در
قسمت رديف  3/9متري رفتوآمد
ماش��ينآالت ق��رار ميگيرند .بعد
MDRP
از برداش��ت نياز ب��ه رديف كردن
خاش��اك و بقاي��ا نب��وده و به اين
1.75m
ترتي��ب هزينه اضاف��ي حمل بقايا
از بي��ن رفت��ه و جوانهزني راتونها
سريعتر انجام خواهد شد.
خاشاك قرار گرفته بر روي نوار
راتون شماره ()n
ترافيك بهعنوان بالشي جهت تقليل
اثر ترافيك واگنهاي پر از ني عمل
خواهد كرد .گراب لودر بين فضاي  2/1متر حركت ميكند
بدون اينكه فشردگي جدي در خاك ايجاد كرده يا آسيب
به كنده ني وارد كند .افزايش پيوسته بقايا به مسير ترافيك
داراي خاكرس��ي كه بهعنوان چراگاه استفاده ميشد پس
از  3دوره باعث افزايش ميزان موادآلي خاك شد ،محتوي
موادآل��ي خاك در فضاي  2/1متري بين رديفها در عمق
صفر تا  20س��انتيمتري  3/9درصد و در عمق  20تا 40
سانتيمتري  3/35درصد بود ،درحاليكه در مسير ترافيك
جاي��ي كه تجمع بقايا صورت ميگي��رد ميزان موادآلي به
 5/4درصد در عمق صفر تا  20س��انتيمتري و  3/4درصد
در عمق  20تا  40سانتيمتري ميرسد.

TCH

1.75m
MDRP

راتون اول

P

نتيجهگيري

ما قوياً معتقد هس��تيم كه سيس��تم كشت جديد يك
گزينه مناس��ب جهت مديريت ني ،بهصورت پايدار بوده و
در جهت كاهش فش��ردگي خاك ،مشكل آسيب به كنده،
كاهش اس��تفاده از آب براي آبياري و ايجاد امكان كش��ت
حبوبات و محصوالت ديگر بهعنوان مثال سيبزميني ،لوبيا
و گوجهفرنگي بهصورت كشت بينابيني است .بهمحض اينكه
فوايد سيس��تم بهص��ورت كمي ارزيابي ش��د و تفاوتهاي
س��طحي محصول ني در ارتباط با فواصل كشت تكرديفه
پذيرفته و يا با كش��ت يك يا دو رديف اضافه از ني جبران
شد ،بهكارگيري اين سيستم ميتواند عملي گردد.

شكل  :4محصول ني رقم  CC85-92با استفاده از سيستم كشت دورديفه تغيير شكليافته
با يك رديف اضافه (خاكستري) و سيستم كشت تكرديفه با فاصله كشت ( 1/75سياه) در ايستگاه آزمايشي CIAT
180

قويا ً معتقد هستيم
كه سيستم كشت
جديد يك گزينه
مناسب جهت
مديريت ني،
بهصورت پايدار
بوده و در جهت
كاهش فشردگي
خاك ،مشكل آسيب
به كنده ،كاهش
استفاده از آب
براي آبياري و
ايجاد امكان كشت
حبوبات و محصوالت
ديگر بهعنوان
مثال سيبزميني،
لوبيا و گوجهفرنگي
بهصورت كشت
بينابيني است

170
160

1.75m

TCH

MDRP + 1

150
140
130
120

Second ratoon

First Ratoon

Plant Cane
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بهرهبرداري

گزارش بهرهبرداري سال 2010-11

اتحاديه قندسازان آلمان
(اتحاديه شاخه مياني)

 ترجمه  :مهندس محمود ابطحي

 نقل ازSugar Industry 6/2011 :
كليد واژه :شرايط كشت ،سطح زيركشت ،محصول چغندر ،مقدار قند چغندر ،شكر در هكتار ،آلفا آمينو ازت ،زمان
بهرهبرداري ،مشخصات فني ،مقدار مصرف سنگآهك ،مقدار انرژي موردنياز ،توقفات دوره بهرهبرداري ،سرمايهگذاري،
ايمني كار
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انو
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شكل  :2روند تغييرات حرارت در شمال كنورن

يه

شكل  :1مشخصات آب و هوا

-2

درجه حرارت به سانتيگراد

17.2

18

دما

 .1مقدمه

اي��ن گ��زارش در م��ورد بهرهب��رداري 2010-2011
كارخانههاي  Langenو  Pfeiferاست كه در تقسيمبندي
انجمن ش��كر آلم��ان مربوط به بخش مياني و ش��امل پنج
كارخان��ه آپلدورن ،اويسكيرش��ن ،يوليش ،كنورن و الگه
است.

 .2مشخصات بهرهبرداري

 .2-1آب و هوا ،رشد چغندر ،سطح زيركشت ،عملكرد
و كيفيت چغندرقند

سال  2010با يخبندان شروع شد ،سه ماه اول سال در
مقايس��ه با ميانگين  20سال گذشته آشكارا سردتر بود ،از
اوايل ماه آوريل حرارت به ميانگين سالهاي قبل رسيد.
ماه مه درجه حرارت به  10/6درجه سانتيگراد رسيد كه
نسبت به ميانگين سالهاي قبل ( 14/2درجه سانتيگراد)
بازهم سردتر بود .پس از يك آبوهواي عادي در ماه ژوئن
گرماي فوقالعاده ماه ژوئيه شروع شد و سپس گرماي زياد
ماههاي اوت تا نوامبر كه بهندرت به زير  20درجه (ميانگين
س��الهاي قبل) رسيد .در دسامبر حرارت ميانگين با -1/4
درجه سانتيگراد براي اولينبار پس از  30سال به زير صفر
رسيد( .شكل )1
از  23نوامبر افت حرارت شروع شد (شكل  .)2كارخانه
كنورن براي مثال انتخاب ش��ده اس��ت كه از  23نوامبر زير
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مدت تابش آفتاب (ساعت)

صفر درجه بوده اس��ت و فقط در دو مورد
( 10دس��امبر و شروع س��ال نو) بهميزان
بس��يار كمي باالي صفر ب��ود  -در موارد
ديگر ت��ا  5ژانويه زير صفر قرار داش��ت.
همچني��ن دياگرام پراكندگ��ي بارندگي
براي س��ال ( 2010شكل  )3نشاندهنده
انحرافات از سالهاي گذشته است .در ماه
آوريل فق��ط  16/3ميليمتر باران در هر
مترمربع باريد  -در ماه مه بارندگي نسبتاً
خوب بود اما ماههاي ژوئن و ژوئيه بسيار
خشك س��پري ش��دند  -در ماه اوت دو
برابر ميانگين  20س��ال گذشته بارندگي
شد  -در مورد تأثير اين بارندگي در رشد
چغندر و همچنين بارندگي در ماه دسامبر
در بخشهاي بعدي بحث خواهد شد.
زم��ان تابش آفتاب در س��ال 2010
(شكل  )4انحراف بسيار زيادي از ميانگين
سالهاي قبل داشت.
در م��اه آوري��ل (م��اه كش��ت) و در
ماههاي رشد (ژوئن و ژوئيه) هوا بيشتر از
سالهاي قبل آفتابي بود .اما در ماه مه و
اوت بهندرت هوا آفتابي بود  -در سپتامبر
ساعات درخشش خورشيد مانند ميانگين
 20سال گذشته بود و در ماه اكتبر تقريباً
هوا بيش��تر از ميانگين سالهاي گذشته
آفتابي بود.
بهط��ور خالص��ه ميت��وان ش��رايط
آبوه��واي س��ال  2010را اينطور بيان
كرد:
براي چغندر ماه آوريل خشك بود ،ماه
مه س��رد و مرطوب ،ژوئن و ژوئيه گرم و
خش��ك و در ماه اوت مرطوب و در پايان
نوامبر شروع سرما.
روند رشد چغندر از كشت تا برداشت
در  3منطقه  Rheinlandو Westfalen
و  )Könnern( Diamantبهش��رح زير
بود:
در تكتك مناطق تقريباً در  5درصد
از س��طح كلي كشت شروع به كشت شد،
كش��ت  2010در روزهاي آخر ماه مارس
انجام گرفت.
كش��ت اصلي تا  93درصد در هر سه
منطقه از  6تا  11آوريل (در  5روز) انجام

137,5

140

بارندگي

شكل  :4ارقام آب و هوا (مدت تابش آفتاب) (منبع هواشناسي آخن)

گرفت .دليل كش��ت ديرهنگام ،طوالني شدن زمستان و خشك شدن آهسته
زمين بود( .جدول )1
با وجود حرارت نامناسب و يخبندانهاي شبانه و بارندگي كه بعد از كشت
رشد چغندر كامل و يكنواخت بود.
در بعضي مزارع كه عميقتر ش��خم شده بودند ولي بذر بهصورت سطحي
ريخته ش��ده بود ،رويش چغندرها با تأخير و نامنظم انجام ش��د (شكل  )5به
صورت رويهم انباش��ته .متعاقباً هوا خش��ك و نسبت به فصل بسيار سرد بود،
بهطوريكه در اواسط ژوئن و در مقايسه با سال قبل  10روز ديرتر شروع شد
و در پي آن شش هفته بسيار گرم و خشك....
جدول  :1روند كشت چغندر در سال 2010
راينلند
كشت
رويش

وستفالئن

در ماه مه بارندگي
نسبتا ً خوب بود
اما ماههاي ژوئن و
ژوئيه بسيار خشك
سپري شدند  -در
ماه اوت دو برابر
ميانگين  20سال
گذشته بارندگي
شد  -در مورد
تأثير اين بارندگي
در رشد چغندر و
همچنين بارندگي
در ماه دسامبر در
بخشهاي بعدي
بحث خواهد شد

ديامانت

از  5تا  93درصد در محدوده زماني  6تا  11آوريل
چغندر طبقهاي

-

چغندر طبقهاي

رشد

پايان رديفها در اواسط ژوئن ،سپس توقف به علت گرما

آفات

ال سالم ،علفهاي هرز به علت شرايط آبوهوايي
برگهاي كام ً

از ريشه بيرون كشيدن آزمايشي

در ابتدا انتظار كمي بود ولي بعدا ً شروع

محصول

رشد تا نوامبر عادي بود و سپس همراه با مشكالت ادامه يافت

9
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شكل  :5چغندر كه بهصورت طبقهبندي درآمده

سرماي پس از
كشت باعث كُندي
رشد چغندر و
همچنين علفهاي
هرز شدند،
مبارزه با علفهاي
هرز با احتياط
ولي بهطريق مؤثر
صورت گرفت،
بهطوري كه در
هنگام برداشت
چغندرها عاري
از علفهاي هرز
بودند

شكل  :6مشكالت بارگيري چغندر در هواي سرد و يخبندان

شكل  :7پوشش چغندرهاي انباشته شده با هدف بسيار زياد و غيرعادي

10
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خوشبختانه آسيب چغندر تداوم نداشت ،بهطوري كه پس از بارندگي اواخر
ژوئيه و اوايل اوت چغندرها بس��يار سريع شروع به رشد كردند .در آزمايشات
پايان اوت مشخص شد كه راندمان در هكتار چغندر بسيار رضايتبخش است
اما مقدار قند چغندر نس��بت به س��ال قبل كمتر بود .بهواس��طه هواي بسيار
گرم و خش��ك در ماه ژوئن و ژوئيه بيماريهاي برگ بهندرت مشاهده شدند،
بهطوري كه در اكثر موارد تا هنگام برداش��ت نيازي به سمپاش��ي نبود و اين

بهنوبه خ��ود دليلي براي افزايش راندمان
در هكتار چغندر بود.
س��رماي پس از كش��ت باعث كُندي
رش��د چغندر و همچني��ن علفهاي هرز
ش��دند ،مبارزه با علفهاي هرز با احتياط
ولي بهطريق مؤثر صورت گرفت ،بهطوري
كه در هنگام برداش��ت چغندرها عاري از
علفهاي هرز بودند.
بهرهب��رداري كارخانههاي Langen
و  Pfeiferبهعل��ت رش��د كافي چغندر،
بهرهب��رداري كمي ديرتر از س��نوات قبل
شروع شد .شرايط برداشت در پايان نوامبر
مناسب بود .سرماي شديد زمستان باعث
متضرر ش��دن كارخانه و كش��اورزان شد
(شكل  6و )7
بخش چغندركاري كارخانهها مجبور
بودند براي هر مزرعهاي كه امكان س��يلو
كردن چغندر وجود نداشت ،وسايل تحويل
چغن��در را فراه��م آورند و اي��ن موضوع
باع��ث كاهش مص��رف روزان��ه چغندر و
نهايت��اً طوالني ش��دن دوره بهرهبرداري
شد .توضيحات بيش��تر در اين زمينه در
بخش .2-2
در  22نوامبر  2010طبق اطالعيهاي
كه در كاتالوگ شكر منتشر شد بهاطالع
كش��اورزان رسانده شد كه چغندرهاي از
زمين بيرون آورده شدهاي را كه قرار بود
در روز هشتم دس��امبر به كارخانه حمل
شوند ،سريعاً بپوشانند ،به كمك بودجهاي
اضطراري كه در موارد س��رما و يخبندان
اختصاص داده ميش��ود از همه امكانات
فني و مواد پوشش��ي (پش��م) استفاده و
تودههاي چغندر پوشيده شدند.
خوش��بختانه در هنگام اين اقدام هوا
بسيار مناسبتر از روزهاي بعد از پوشيده
ش��دن چغندرها بود ،هواي روزهاي بعد
بسيار س��رد و آزاردهنده بود .همزمان با
تغييرات آبوهوا ،ش��رايط تحويل چغندر
نيز تغيير كرد ،در كارخانه كنورن (شكل
 )8افت چغندر در پايان بهرهبرداري بهطور
ميانگين روزانه تا  21درصد رسيد.
در جدول  ،2محصول و سطح زيركشت
سه سال اخير از مناطق كشت شكر آلمان
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س��الهاي قبل بيش از يك ميليون تن چغندر
مصرف شد .در 1/33 Könnernميليون تن و در

9,0

0.

در  860/000 Appeldornتن  -در Lage
 580/000تن و در  Euskirchenباز هم مانند

12,0

.1

 .2-2مشخصات فني بهرهبرداري و انرژي
مورد نياز مصرفي

15,0

01

شاخه مياني نشان داده ميشود.
در  Rheinlandبا  69/3تن در
39,0
هكتار (تقريباً  70تن در هكتار).
36,0
33,0
در  71 Lageتن در هكتار (كمتر
30,0
از ميانگين سه سال اخير).
27,0
24,0
در منطقه  59 Diamantتن
21,0
18,0
در هكتار (كمي پايينتر از سال
15,0
 2009و بيشتر از .)2008
12,0
9,0
مقدار قن��د در Rheinland
6,0
16/6درصد در 17/4 Lageدرصد
3,0
0,0
و در منطقه 17/8 Diamantدرصد
ك��ه دليل آن عدموجود ش��رايط
آبوهوايي مناسب در دوره رشد
چغندر بوده است.
با در نظر گرفتن تركيب راندمان در هكتار
چغندر و قند موجود در چغندر راندمان در هكتار
ش��كر  11/53تن در  Rheinlandو در Lage
 12/4تن در هكتار و در منطقه 10/5 Diamant
تن در هكتار بود.
سطح زير كشت براي  Langenو Pfeifer
در سال  2010به علت كاهش عمدي  5درصد از
سطح زير كشت به  76995هكتار رسيد (مطابق
 9درصد چغندر صنعتي).
شكل  ،9آناليز آلفا آمينو ازت در Langen
و  Pfeiferاز س��ال  1990را نشان ميدهد كه
معياري براي كيفيت چغندر است.
مقدار آلفا آمينو ازت بهدست آمده در سال
 15/93 ،2010ميليمول در هر كيلوگرم چغندر
ب��ود .مقدار آلفا آمين��و ازت در مناطق مختلف
متف��اوت هس��تند .در  Euskirchenميانگين
 21/9ميليمول در هر كيلوگرم چغندر بهدست
آم��د و در  Lageميانگين اين عدد فقط 11/1
ميليمول براي هركيلوگرم چغندر بود (ش��كل
 .)10در تركيب آناليز پتاسيم و سديم در سال
 2010ميانگين اس��تاندارد ضايعات مالس 1/4
درصد نسبت به چغندر بهدست آمد.

شكل  :8مجموع افت در سال  2010در شمال Könnern

جدول  :2محصول چغندر و درصد قند آن

محصول چغندر
(تن در هكتار)
مقدار قند
(درصد)
چغندرقند
بيولوژيكي
(تن در هكتار)
شكر تصفيه شده
(تن در هكتار)
سطح زيركشت
(هكتار)

راينلند

الگه

ديامانت

2008

65.50

73.18

55.88

2009

71.70

79.60

60.30

2010

69.30

71.00

59.10

2008

17.39

17.87

18.63

2009

18.14

18.11

18.60

2010

16.57

17.44

17.81

2008

11.39

13.08

10.41

2009

13.04

14.40

11.20

2010

11.53

12.40

10.50

2008

10.00

11.70

9.30

2009

11.57

13.00

10.00

2010

10.07

11.10

9.40

2008

49527

8145

22678

2009

48918

7969

23897

2010

46412

7719

22470

 1/52 Jülichميليون تن چغندر مصرف شد .در سال  2010در مجموع
 Langenو  5/38 Pfeiferميليون چغندر مصرف ش��د ،اين مقدار در
سال  5/92 ،2009ميليون تن بود( .شكل )11
ب��ه علت اينكه بدوا ً انتظ��ار ميرفت مقدار چغن��در كمتر از مقدار
پيشبين��ي ش��ده باش��د ،بهرهب��رداري در كارخان��ه  Appeldornو
 Euskirchenو  Jülichدر  16و  20سپتامبر شروع شد( .شكل )12
كارخانه  Könnernدر دوم اكتبر و  Lageدر  6اكتبر شروع بهمصرف
چغندر كرد .كارخانه  Lageپس از  79روز در  24دسامبر بهرهبرداري
خود را بهپايان رساند .در  Könnernبهرهبرداري  82روز بود و در 23
دسامبر و در  Appeldornپس از  101روز در  26دسامبر Euskirchen
پس از  110روز در  8ژانويه  2011بهپايان رسيد.
 111 Jülichروز بهرهبرداري داش��ت كه طوالنيترين بهرهبرداري

مقدار آلفا آمينو
ازت بهدست آمده
در سال ،2010
 15/93ميليمول
در هر كيلوگرم
چغندر بود .مقدار
آلفا آمينو ازت
در مناطق مختلف
متفاوت هستند.
در Euskirchen
ميانگين 21/9
ميليمول در هر
كيلوگرم چغندر
بهدست آمد و در
 Lageميانگين اين
عدد فقط 11/1
ميليمول براي
هركيلوگرم چغندر
بود (شكل .)10
در تركيب آناليز
پتاسيم و سديم در
سال  2010ميانگين
استاندارد ضايعات
مالس  1/4درصد
نسبت به چغندر
بهدست آمد
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ميليمول نيتروژن آلفا آمينو در  100گرم چغندر
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شكل  :9مقدار آلفا آمينو ازت چغندر از  1990در Pfeifer & Langen
30
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15,9
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الگه
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درصد عيار قند
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پي اند ال

يوليش

اويسكيرشن

0

آپلدورن

شكل  :10مقدار آلفا آمينو ازت در هر پنج كارخانه و ميانگين آن
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شكل  :11مقايسه سه ساله مصرف چغندر در هر پنج كارخانه

08.01.

19.12.

29.11.

 82روز

كنورن

 79روز

الگه

 111روز

يوليش

 110روز

اويسكيرشن

 101روز

آپلدورن

09.11.

20.10.

30.09.

شكل  :12طول دوره بهرهبرداري
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10.09.

بر حسب ( 10/000تن)

1,332

1400

 Langenو  Pfeiferب��ود و در  9ژانوي��ه  2011ب��ه اتمام
رس��يد .بهدليل شرايط آبوهوايي مقدار قند چغندر 2010
(شكل  )13كمترين مقدار را نسبت به دو سال قبل داشت.
در  Appeldornو  Euskirchenو  Jülichمق��دار قند به
ترتي��ب  16/7درصد 16/5 ،درصد و  16/6درصد (هر س��ه
كمتر از  17درصد) بود .مقدار قند چغندر در  Lageدر سال
 17/4 ،2010درصد بود در  Könnernمقدار قند ميانگين
 17/8درصد اندازهگيري شد.
در كارخانه  Lageدرجه خلوص ش��ربت غليظ 2010
مانند سال قبل باالترين مقدار را داشت ( 95درصد) (شكل
 ،)14و اين موضوع بسيار اعجاببرانگيز است كه در  3سال
گذش��ته درجه خلوص شربت غليظ در اين كارخانه آشكارا
باالتر  95درصد بوده است .در  94/2 Appeldornدرصد و
كمي باالتر از سال گذشته ،در  Euskirchenكمي پايينتر
از سال گذشته ( 93/5درصد) و در  94/9 Könnernدرصد
بود كه باالترين درجه خلوص  3سال گذشته در اين كارخانه
بوده  -در  94 Jülichدرصد بود كه بهمقدار ناچيزي كمتر
از سال گذشته بود.
درج��ه خلوص باالي ش��ربت غلي��ظ در  Könnernو
 Lageدلي��ل واضح��ي ب��راي پايين بودن آلف��ا آمينو ازت
مناطق آنهاست.
شكل  ،15نشاندهنده رنگ شربت غليظ و رقيق در قبل
و بعد از نصب اواپراسيون جديد در  3سال گذشته است.
صرفنظ��ر از  Jülichدر كارخانههاي ديگر تقريباً رنگ
شربت غليظ و رقيق مانند سال قبل بود و افزايش رنگ بدون
تغيير و فقط در مواقع توقف اواپراسيون مشاهده ميشد.
گزارش كارخانه  Jülichحكايت از افزايش رنگ شربت
رقيق و در نتيجه افزايش رنگ ش��ربت غليظ دارد .از دست
دادن كيفيت مناس��ب ش��كر در پايان بهرهبرداري بهدليل
پايي��ن آوردن مصرف چغندر و بهدليل ش��رايط آبوهوايي
بوده است.
در بهرهبرداري  2010ميانگين درجه خلوص مالس پنج
كارخانه  60/9درصد (شكل  )16بود.
كي��ان م�لاس كارخانهه��اي  Euskirchenو Lage
كمترين نسبت به سال قبل بودند.
ام��ا  Appeldornو  Könnernدرجه خلوص باالتري
نسبت به سال گذشته داشتند.
 Jülichباالترين كيان مالس را نسبت به سال گذشته
داشت .شكل  17نشاندهنده ميانگين مصرف سنگ آهك
است كه مقدار آن  22/8كيلوگرم براي هر تن چغندر بود.
در كارخانه  Appeldornمصرف س��نگآهك كمتر از
س��ال گذشته بود  -اما كارخانههاي  Lageو  Könnernاز
سالهاي گذشته كمتر مصرف كردند.
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شكل  :14درجه خلوص شربت غليظ در سالهاي 2008 - 2010
3000
 2009شربت غليظ

 2009شربت رقيق

 2010شربت غليظ

 2010شربت رقيق

رنگ واحد (ايكومسا)در طول  420نانومتر

 2008شربت غليظ

 2008شربت رقيق

2500
2000
1500
1000
500

مصرف انرژي در
هر دو كارخانه
نامبرده 187
كيلووات ساعت
براي هر تن چغندر
بود با اين تفاوت
كه در كارخانه
 Lageصددرصد
شكر به كريستال
تبديل شد ولي در
 34 Jülichدرصد
شكر در شربت
غليظ ذخيره شد

0

الگه

كنورن

يوليش

اويسكيرشن

آپلدورن

شكل  :15مقايسه رنگ شربت رقيق و غليظ در هريك از كارخانهها
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در  Euskirchenمصرف سنگآهك
بيشتر از سال گذشته بود اما با اين وجود
كمتري��ن مصرف را در ه��ر پنج كارخانه
 Langenو  Pfeiferداش��ت (21/4
كيلوگرم براي هر تن چغندر).
در كارخان��ه  26/2 Jülichكيلوگرم
س��نگ آهك براي هر تن چغندر مصرف
شد كه بيشتر از سال گذشته بود .قسمت
عمده اين سنگآهك در پايان بهرهبرداري
مصرف شد .زيرا بهعلت كيفيت نامناسب
چغندر ،مصرف آهك در آهكخور اصلي
از  0/8گرم  Caoدر هر  100ميليليتر به
يكگرم  Caoدر هر صد ميليليتر شربت
افزايش يافت.
مصرف انرژي در تفاله خش��ككن با
درج��ه حرارت باال در بهرهبرداري 2010
رون��د متفاوتي داش��ت (ش��كل  ،)18در
كارخانهه��اي  Appeldornو Jülich
تقريباً مانند س��ال گذش��ته ب��ود .اما در
 Euskirchenو  Lageمص��رف ان��رژي
نس��بت به س��ال  2009افزايش داشت.
ش��كل  ،19نشاندهنده مصرف انرژي در
بهرهبرداري  2010است ،ميانگين مصرف
ان��رژي در پنج كارخانه  169 Kwhبراي
هر تن چغندر بوده است 169( .كيلووات
س��اعت)  Appeldornبا  148كيلووات
س��اعت براي هر ت��ن چغن��در كمترين
مصرف ان��رژي را در بين پن��ج كارخانه،
كارخان��ه Könnernب��ا  151كيل��ووات
ساعت براي هر تن چغندر بسيار نزديك
به  Appeldornقرار دارد.
مص��رف ان��رژي در  Euskirchenبا
سال قبل تفاوتي نداشت Jülich ،و Lage
ولي افزايش اندكي داشتند.
مص��رف ان��رژي در ه��ر دو كارخانه
نامبرده  187كيلووات ساعت براي هر تن
چغندر بود ب��ا اين تفاوت كه در كارخانه
 Lageصددرص��د ش��كر ب��ه كريس��تال
تبديل ش��د ول��ي در  34 Jülichدرصد
شكر در شربت غليظ ذخيره شد .قسمت
عمده مصرف انرژي باال مربوط به شرايط
نامناسب مصرف چغندر در روزهاي پاياني
بهرهبرداري است.
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شكل  :16درجه خلوص مالس در هريك از كارخانهها
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شكل :17مصرف سنگآهك
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شكل  :18مصرف انرژي در تفاله خشككن
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شكل  :19مصرف انرژي در كوره بخار (توليدكننده بخار)

 .3تكنولوژي

 .3-1حوادث خاص

14
سال سيوپنجم ،شماره 207

در اين قسمت بايد اشارهاي به شرايط نامناسب آبوهوا ،همچنين عوامل
ديگ��ر و تأثي��رات آن در عملكرد كارخانهها كرد( .ش��كل  ،)20مصرف روزانه
چغندر را در بهرهبرداري كارخانه  Könnernنشان ميدهد .همانطور كه در
منحني حرارت در زمان بهرهبرداري مشخص است (شكل  ،)2در پايان نوامبر
روزهاي يخبندان شروع شدند و از اين تاريخ همه كاركنان با مشكالت زيادي
مواجه ش��دند كه تأثير مستقيم بر راندمان مصرف چغندر داشت .تجهيزات و
دستگاههاي اندازهگيري يخ زدند ،سنگآهك در بونكر و چغندر در سيلوها....

ب��راي اولينبار پ��س از بهرهبرداري -94
 1993ب��ه بونكرهاي چغندر حرارت داده
ش��د و البته اي��ن كار در همه كارخانهها
انجام شد.
در شكل  21شايد بتوان عمق مشكل
را در كارخان��ه ( Könnernچغندرهاي
يخزده چسبيده به گل) را تا حدي نشان
داد .ش��كل  22در كارخانه  Lageگرفته
شده  -ناوهاي يخزده (چپ) و چغندرهاي
يخزده (در سمت راست)  -حمل چغندر
فقط با بيلمكانيك��ي كوچك امكانپذير
بود.
 .3-2اختالالت بهرهبرداري 2010

ك��وره بخ��ار  Appeldornبهعل��ت
آس��يبديدگي ياتاقان و گيربكس توقف
داشت و علت آن خراب شدن قطعهاي در
سيس��تم اتوماتيك بود .در Appeldorn
نيز آس��يبديدگي گيربك��س و بلبرينگ
باعث توقف ش��د .ژنراتور شماره  1بهعلت
س��وختن زغالهاي كلكتور متوقف شد.
(شكل  bو )23a
بهعلت زياد شدن فاصله بين زغالها
و كلكتور و ايجاد جرقه و نهايتاً داغشدن
و ذوبش��دن حلقههاي تم��اس ،ژنراتور
متوقف ش��د .پس از تعوي��ض حلقههاي
تماس و نگهدارنده زغالها ژنراتور مجددا ً
راهان��دازي ش��د .در كارخانه Könnern
توقف در كوره بخار بود .س��وختن واش��ر
يكي از فنتيلهاي كشويي بخار سوپرهيتر
باع��ث افت فش��ار بخار تغذي��ه توربين و
در نتيج��ه اف��ت فركانس جري��ان برق و
باالخره موجب توقف توربين ش��د .چون
در كارخانه  Könnernدو دس��تگاه كوره
بخار در زمان بهرهبرداري فعال ميباشد،
مش��كالت بهوجود آم��ده تأثير زيادي در
مقدار مصرف چغندر نداشتند.
در بهرهب��رداري گذش��ته كارخان��ه
 Jülichبارها مشكل رسوب در دكانتورهاي
آب شستشو بهوجود آمد .بهعلت شرايط
نامناس��ب آبوهوايي مقدار بسيار زيادي
گل هم��راه با چغندرهاي يخزده وارد آب
شستشو شدند و ميتوان بهمعناي واقعي

كلم��ه از آن بهعنوان فاجعه گل و
رسوب نام برد .يكي ديگر از موارد
توقف تركيدگي دو لوله كوره بخار
ب��ود كه با ج��وش دادن و درپوش
گذاشتن رفع مشكل شد.

 .4سرمايهگذاريها

 .4-1بخش محيطزيست
در كارخانههايEuskirchen
و  Lageقبل از شروع بهرهبرداري
 2010ديواره��اي محاف��ظ صوت
س��اخته ش��دند ،اين اقدام در پي
دستور مقامات دولتي ضروري بود
(شكل  24aو  )24bاين ديوارها را
در  Lageو  Euskirchenنش��ان
ميدهند.
ديوار محافظ صوت در كارخانه
 Lageاز قطع��ات بتوني و بهطول
 80مت��ر و ارتفاع  10ت��ا  12متر
و در ط��ول خياب��ان Detmold
كشيده ش��ده ،ديوار محافظ صوت

در  Euskirchenاز ديركهاي فوالدي و صفحات آلومينيومي با صدا خفهكنهاي
دروني با  56متر طول و  6متر ارتفاع بنا شده است.
براي جلوگيري از آلودگي هوا در  Appeldornمانند كارخانههاي ديگر براي
بهرهب��رداري  2010لوله هدايت بخارهاي حاوي گازكربنيك به تفاله خش��ككن
نصب شد (جهت تجزيه حرارتي بدون كاتاليزور) اين لوله  110متر طول و با قطر
 70سانتيمتر و جنس آن از استيل ميباشد( .شكل )26
ادامه در صفحه 18
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شكل  :20مصرف چغندر روزانه در كارخانه Könnern
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در بهرهبرداري  2010در Appeldorn

شكل  :23aتوقف ژنراتور  -Euskirchenزغالهاي سوخت

طرحي كه از س��الها قبل در برنامه بود
اجرا ش��د و آن استفاده از گاز طبيعي با
كالري زياد براي استفاده در كوره بخار و
تفاله خشككن بود  -با اين اقدام مقدار
تشعشعات (همانطور كه انتظار ميرفت)
كاهش يافت.
ي��ك زنجيره ايمني ك��ه مورد تأييد
انجمن نظارت بر امور فني ( )TÜVقرار
گرفت ،ايجاد شد ،در شكل  27در سمت
چپ ،مش��علهاي كورهه��اي بخار و در
سمت راست ،مشعلهاي تفاله خشككن
ديده ميشوند .براي استفاده از اين گاز 5
كيلومتر لولهكشي شد.
در ش��كل  ،25تفاوت دو سوخت در
شعله مشخص است (سمت چپ با مازوت
و سمت راست با گاز).
 .4-2ديگر سرمايهگذاريها

شكل  28نشان
ميدهد كه
در سه سال
قبل تعداد
حوادثكاري
(موظف به
گزارش) تاكنون
كاهش نداشته
است10 .
حادثه در سال
 2010مطابق
با  8/1حادثه
براي هر هزار
نفر است و اين
بدان معناست
كه تالش براي
كاهش حوادث
بايد افزايش يابد
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شكل  :23bرينگهاي تماس مسي و زغالهاي آن

شكل  :24aديواره محافظ صدا در Lage

شكل  :24bديوارههاي محافظ صدا در Euskirchen

در كارخان��ه  Könnernي��ك پرس
تفال��ه جديد تي��پ ()Babbini PB32
با محور بدون س��وراخ براي بهرهبرداري
 2010راهاندازي شد .شكل  29مونتاژ اين
پرس را نشان ميدهد .خشككردن تفاله
با اين پرس با سهولت بيشتري انجامپذير
اس��ت .در پايان بهرهبرداري مادهخشك
تفاله به  31تا  32درصد رسيد  -آزمايش
نهايي قرار است در حضور نماينده شركت
 Babbiniدر شروع بهرهبرداري 2011
انجام گيرد.

 .5ايمنيكار
شكل  28نش��ان ميدهد كه در سه
سال قبل تعداد حوادثكاري (موظف به
گزارش) تاكنون كاهش نداش��ته اس��ت.
 10حادثه در سال  2010مطابق با 8/1
حادثه براي هر هزار نفر است و اين بدان
معناس��ت كه تالش براي كاهش حوادث
بايد افزايش يابد.
س��ه حادثه از اين  10حادثه مربوط
به وضعيت نامس��اعد ه��وا در اول و آخر
سال بوده است .آموزش ،بخشي از اقدام
مس��ئولين اس��ت كه بايد ب��ه كاركنان

شكل  :26لوله بخارهاي گازكربنيكدار بهطرف خشككن Appeldorn

شكل  :25مقايسه شعلهمازوت با گاز

اطالع��ات و حساس��يتهاي الزم
گوشزد شود  -آموزش به رانندگان
داخلي و س��النها بسيار مهم است.
(شكل )28
در يك دوره سه روزه به رانندگان
داخ��ل محوطهه��ا م��وارد عملي و
تئوري آموزش داده ميشود.
ش��ركت  Langenو Pfeifer
بهص��ورت منظ��م ب��ه كاركنانش،
آموزش جلوگيري از آتشس��وزي،
مب��ارزه با حريق را بهصورت تئوري
و عملي آموزش ميدهد و اينكه چرا
و چگونه آتشسوزي شروع ميشود
و نحوه خاموش كردن انواع حريقها
بهصورت مؤثر تمرين ميشود.

شكل  :27تغيير سوخت كوره بخار و تفاله خشككن از مازوت به گاز
با يوليش

حوادث الزماالعالم

همه حوادث

86

91

85

84

79

73

72
66

72

72

62

10

10

10

2010

2009

2008

15

2007

11

2006

16

2005

19
12

2004

2003

شكل  :28حوادث كار 2009 - 2010

شكل  :29مونتاژ پرس تفاله  PB32در كارخانه Könnern

18

2002

16

2001

21

2000

شركت Langen
و Pfeifer
بهصورت منظم
به كاركنانش،
آموزش جلوگيري
از آتشسوزي،
مبارزه با حريق را
بهصورت تئوري
و عملي آموزش
ميدهد و اينكه
چرا و چگونه
آتشسوزي شروع
ميشود و نحوه
خاموش كردن
انواع حريقها
بهصورت مؤثر
تمرين ميشود
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علمي-تحقيقاتي

نشاسته ،آلفا آميالز

و
فرضيه ياراحمدي ،خياطزاده و اكبريان
(قسمت دوم)


نويسندگان :مهدي يار احمدي ،دانشجوي دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد علوم و تحقيقات تهران
 ثمره خياطزاده ،كارشناس آزمايشگاه شركت الكلسازي دعبل خزاعي ،شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
آزاده اكبريان ،پژوهشگر فلسفه علم از دانشگاه شهيد چمران اهواز
كليد واژه :نيشكر ،نشاسته ،آلفاآميالز ،فرضيه ياراحمدي – خياطزاده – اكبريان ()Y.K.A Hypothesis

شرايط مناسب فيزيكي تزريق

بايد خاطرنشان
كرد ،كه در
كارخانه توليد
شكر زرد،
وجود نشاسته
بهدستگاههاي
جداسازي
توريدار با
مشهاي ريز
بسيار مانند
سانـتريفيوژها
كارخانه شكر زرد
آسيب ميرساند
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يكي از مس��ائل بس��يار مهم مربوط به ش��ربت ،مس��ئله
زمان تزريق آنزيم آلفاآميالز به ش��ربت اس��ت .اين مس��ئله
زماني در كارخانههاي توليد ش��كر تبديل به موقعيت مكاني
ي��ا بهعب��ارت دقيقتر تزري��ق آنزيم در حاش��يه يك فرايند
متناسب اس��ت .مهمترين فعاليت شيميايي آنزيم آلفاآميالز
شكستن مونومرهاي بزرگ نشاسته است .پس بديهي است،
ك��ه اين عمل بايد در زماني صورت گيرد ،كه ش��ربت داراي
درجه حرارت مناسب باشد .زيرا درجه حرارت در اين مرحله
ني��رو محركه الزم را براي شكس��تن پيوندها فراهم ميآورد.
نگارندگان معتقدند ،دليل اين نكته كه سازندگان آلفاآميالز
پيش��نهاد ميكنند ،تا اين آنزيم را در كارخانه ش��كر زرد در
بدنه سوم يا چهارم تزريق شود ،ميتواند در ويژگيهاي بدنه
سوم و چهارم جستوجو كرد.
در كارخانه توليد ش��كر زرد ،ش��ربت پس از وزن شدن
بهس��رعت راهي گرمكنها ( )Heatersميش��ود و دماي آن
تا حدود  100درجه س��انتيگراد باال ميرود .سپس نوبت به
عمليات كالريفايرها اس��ت ،كه تزريق آنزيم در آنجا چندان
سودمند نيست ،زيرا مونومرهاي نشاسته در اين مرحله مفيدتر
از آن هس��تند ،كه بخواهند حذف ش��وند .در نتيجه بهترين
نقطه براي تزريق اين آنزيم همان بدنههاي تغليظ اس��ت كه
تزريق اين ماده در بدنه س��وم و چهارم تغليظ اس��ت باعث
ميگ��ردد ،تا عالوه بر وجود دماي مناس��ب اين آنزيم براي
فعاليت ،سيركوالسيون موجود درون اين بدنهها در كنار پديده
جوشش و تغليظ شربت ،نقش همزن را براي فعاليت آلفاآميالز
ب��ازي كند و آنزيم را زودتر به مونومرهاي بزرگ برس��اند .از
س��وي ديگر بهدليل وجود آنزيم متصلكننده مونومرهاي در
محيط و اش��باع شدن محيط از آنزيم جداكننده ،از تشكيل

دوباره مونومرهاي بزرگ جلوگيري ميش��ود .در نهايت بايد
خاطرنشان كرد ،كه در كارخانه توليد شكر زرد ،وجود نشاسته
بهدستگاههاي جداسازي توريدار با مشهاي ريز بسيار مانند
سانتريفيوژها كارخانه شكر زرد آسيب ميرساند.
يكي ديگر از مزاياي بدنههاي تغليظ ،دامنه مناسب pH
اين بدنهها براي فعاليت آلفاآميالز است .آلفاآميالز هرچند در
دماهاي گوناگون داراي توانايي فعاليت است ،اما واقعيت آن
است كه اين ماده نيز مانند هر موجود زنده نسبت به تغييرات
اسيديته بس��يار حساس است .اس��يديته مناسب اين آنزيم
 pHكمتر از  7/2و  pHبزرگتر از  6ميباش��د .در اين دامنه
آلفاآميالز بهترين اثر را روي ش��ربت دارد .در اس��يديتههاي
متفاوت ،كارايي اين ماده بهشدت كاهش مييابد .آلفاآميالز
در  pHكمتر از  4و  pHبزرگتر از  8توانايي حيات ندارد و
به سرعت از بين ميرود.
يكي از شرايط مهم ،تزريق بحث دماي فعاليت آلفاآميالز
است .شركتهاي سازنده اين آنزيم تالش ميكنند ،تا مقاومت
دمايي اين آنزيم را افزايش دهند ،اما افزايش اين توانمندي در
برابر مواد بيولوژيك ساده نيست .بهترين دامنه براي فعاليت
آنزي��م آلفاآمي�لاز در محدوده  70تا  90درجه س��انتيگراد
گزارش ش��ده است .اين دما متأس��فانه در شربت نيشكر ،به
جز در هيترهاي اوليه ،بدنههاي تغليظكننده س��وم و چهارم
و گاهي بدنههاي طباخي قابل دسترس��ي نيس��ت .برخي از
كاربران آلفاآمي�لاز با توجه به ويژگيهاي موجود در بدنهها
از جمله وجود رس��وبات كلسيمدار در اين بدنهها ،به تزريق
آلفاآميالز در بدنههاي طباخي ميپردازند .كارشناس��اني كه
به چنين اقدامي دس��ت ميزنن��د ،اولويت دما را در راندمان
نهايي اين آنزيم در نظر دارند و از ارزشهاي آشفتگي جريان
نيز بهره مناس��ب ميبرند .همچنين بهدليل وجود رس��وبات

و نمكهاي كلس��يمدار از تأثير نقش كاتاليس��ت كلس��يم را
در طول عمر بيش��تر آنزيم و تأثيرات ويس��كوزيته بهرهمند
ميشوند .به هرصورت ش��ربت هنگامي كه آلفاآميالز در آن
تزريق ميش��ود ،دمايي معادل  80درجه س��انتيگراد دارد.
اين دما بهوضوح در دامنه مناسب است .در هرصورت تزريق
آلفاآميالز در دمايهاي باالتر شربت ميتواند ،مزايا و معايبي
نيز داش��ته باش��د .افزايش دما روي آلفاآميالز تا حد معيني،
منجر به تجزيه آن نميشود ،بلكه باعث ميگردد ،تا فعاليت
اين آنزيم كاهش يابد .البته در اينجا يك پديده ديگر به كمك
ما ميآيد .اين پديده افزايش بينظمي ناش��ي از افزايش دما
و افزايش آش��فتگي جريان اس��ت .اين دو پديده براي بهبود
بهرهوري آلفاآميالز به ما كمك چشمگيري ميكند.
ي��ون كلس��يم ،كه نقش مهم��ي در فعاليته��اي آنزيم
آلفاآميالز دارد ،در هنگام آهكزني به ش��ربت نيشكر ،تأمين
ميشود .هر چند اين يون تا حد زيادي در كالريفايرها مصرف
ميگردن��د ،اما ميزان آن هم��واره تا انتهاي خط توليد كافي
بهنظر ميرسد .اما يكي از مهمترين مسائل مربوط به آلفاآميالز
يافتن ميزان مفيدي از تزريق اين ماده است .بديهي است ،كه
تأثير بيش از حد نياز اين ماده باعث تأثيرات سويي در توليد
ش��كر خواهد داشت .ضمن اينكه مسئله قيمت و واردات اين
ماده نيز مطرح اس��ت .همچنين نياز به گفتن نيس��ت كه هر
كارخانه توليد ش��كر بسته به مواداوليه خود و ميزان نشاسته
موج��ود در ش��ربت خود ،نيازمند مصرف مق��دار متفاوتي از
اين آنزيم اس��ت .اما استاندارد تعريف شده مصرف اين ماده
تعريف ش��ده است .بس��ياري از شركتهاي اس��تفادهكننده
و توليدكنن��ده  2/5PPmآلفاآمي�لاز را در ش��ربت نيش��كر
مناس��ب ميدانند .فعاليت آلفاآميالز در  pH = 6/5و دماي
 87ºC < TºC < 90ºCصددرصد خواهد بود .درحاليكه در
شرايط  pH = 6و دماي حدود  70درجه سانتيگراد ميزان
فعاليت تا  75درصد كاهش مييابد.
مسئله مهم ديگر درباره فرايند عملكرد آلفاآميالز مانند
هر ماده ديگر مس��ئله دادن زم��ان كافي براي انجام عمليات
شكستن نشاسته است .اين زمان بهوسيله شركتهاي سازنده
حداقل بين  30تا  40دقيقه برآورد ميشود .زمانهاي كمتر
از اين مدت باعث ميگردد ،تا فرايند زمان كافي براي تكميل
و بهرهوري مناس��ب از عمليات شكس��تن پيوندها نيابد و در
نتيجه بازدهي آنزيم به ميزان مطلوب نرسد .يكي از نتايج مهم
بحث زمان ،اين اس��ت ،كه ديگهاي تبلور (پنهاي طباخي)
جاي مناس��بي براي تزريق به شربت نيست .زيرا اين امكان
وج��ود دارد ،كه يك پخت در زماني كمتر از زمان الزم براي
فعاليت آنزيم آماده تخليه شود و آنزيم فرصت كافي براي از
بين بردن نشاسته را نداشته باشد .درحاليكه بدنههاي تغليظ
بهدليل زمان ماند موجود ش��ربت در بدنههاي ذخيره شربت
و

( )Storage Tanksاضافه بر زمان موجود در بدنههاي تبلور
و س��ردكنندهها ( )Crystalizoerزم��ان كافي براي عمليات
شكستن نشاسته در اختيار دارند.
يك��ي از موارد مهم ديگر كه بايد در هنگام تزريق آنزيم
م��ورد توجه ق��رار گيرد به��م زدن مخلوط ش��ربت و آنزيم
اس��ت ،ترديدي نيست ،كه آش��فتگي جريان تأثير مهمي بر
افزايش برخوردهاي بين ذرات خواهد داشت و فعاليت آنزيم
سريعتر صورت ميگيرد .بديهي است ،اين همزنها ميتوانند
بهصورت مكانيكي بهوسيله پروانههاي موجود در مخازن و يا
غيرمكانيكي بهوسيله فرايندهايي مانند جوشش صورت گيرد.
اصوالً هر فرايندي ك��ه بتواند ،منجر به افزايش برخوردهاي
بين آنزيم و مولكولهاي نشاس��ته شود ،در اين زمينه مفيد
برآورد ميشود .البته عدد فعاليت آنزيم در شربت نيز اهميت
زيادي در اين برخوردها دارد و در محاس��بات دانس��تن آن
ضرورت دارد .از عوامل تأثيرگذار در فرايند شكستن نشاسته
وجود فلزات س��نگين است .هنوز بهدرستي مشخص نيست
كه تأثير اين فلزات در ش��ربت نيش��كر به چه صورت است،
اما بهنظر ميرسد ،با توجه به ويژگيهاي اين فلزات ،بهظاهر
ايشان نقش كاتاليزور را در جهت عكس اين واكنش صورت
ميدهند .به اين صورت درحالي ما خواهان شكستن پيوندهاي
دروني مونومرهاي نشاسته هس��تيم ،اين فلزات مونومرهاي
شكس��ته را دوباره به يكديگر متصل ميكنند و تأثير مخربي
بر فيلتراسيون شربت ميگذارند.
باالخره آخرين عامل مؤثر در تأثير آلفاآميالز ويسكوزيته
شربت اس��ت .بديهي است كه در يك تزريق آنزيمي به يك
محلول آبي ،هرچه ويسكوس��يته كمتر باشد ،آنزيم راحتتر
حركت كرده و فرصت برخوردهاي بيش��تري را با ماده مورد
نظر خود مييابد .اين استدالل استقرايي در آزمايشات بارها
اثرات خود را به آزمون گذاش��ته اس��ت .بهنظر ميرس��د ،در
ش��ربتهاي نيش��كر ويس��كوز با گرانروي باالتر از ،100cp
عدد رينولدز ش��ربت كاهش چش��مگيري يافته و بهرهوري
آنزيم آلفاآميالز كاهش زيادي مييابد .اما اين مقدار چندان
دقيق نيست ،زيرا جداول دقيق و درستي از گرانروي شربت
نيشكر در دماها در دست نيست .همچنان بايد توجه داشت،
كه بهرهوري آلفاآميالز تا حد فراواني وابس��ته بهوجود ميزان
معيني از نشاس��ته در تركيب اس��ت .بهگون��هاي كه اگر اين
ميزان از حد خاصي كمتر باشد ،اصوال ً استفاده از آلفاآميالز
ضرورتي ندارد و استفاده از آن تأثيري نزديك خنثي خواهد
داشت .البته يك نكته حائزاهميت اين است ،كه اصوالً وجود
نشاس��ته خود تأثير مس��تقيم و مهمي روي گرانروي شربت
خواهد داش��ت .به اين معني كه افزايش گرانروي ش��ربت در
حالت عادي ميتواند يكي از نشانههاي ازدياد نشاسته و لزوم
كاربرد آلفاآميالز باشد.

مسئله مهم
ديگر درباره
فرايند عملكرد
آلفاآميالز مانند
هر ماده ديگر
مسئله دادن زمان
كافي براي انجام
عمليات شكستن
نشاسته است.
اين زمان بهوسيله
شركتهاي سازنده
حداقل بين  30تا
 40دقيقه برآورد
ميشود
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نتيجهگيري

سيستمهاي
تطبيقي
سيستمهايي
هستند ،كه
مستقيما ً
به بررسي
فرايندهاي
شيميايي
نميپردازند و
اصوال ً ميتوانند
در پاراديمهاي
غيرشيميايي
مانند
سيستمهاي
اجتماعي و...
صورت گيرند
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بر پايه آنچه گفته ش��د ،نشاسته پليساكاريدي است كه
وج��ودش در مراح��ل گوناگون توليد ش��كر در كارخانه قند
نيش��كري يا تصفيه شكرخام باعث مشكالت توليد و كاهش
راندمان در واحد زمان ميشود .از سوي ديگر پديدههايي مانند
گرفتگي توريها بهويژه در ناحيه توريهاي سانتريفيوژ توسط
نشاسته عاملي مس��تقل از زمان تعريف ميشود .طبق آنچه
گفته شده و با استناد به داده آزمايشگاهي يكي از تحقيقات،
محققان ش��ركت توسعه نيشكر و صنايعجانبي در آزمايشگاه
شركت كشت و صنعت سلمان فارسي ،غلظت نهايي نشاسته
در خط توليد نبايد بيشتر  150PPmباشد .زيرا رقمي باالتر
از رق��م ف��وق باعث ايجاد خطا در قرائ��ت آزمايش مرتبط با
پوالريزاسيون ميشود .براي مبارزه با تأثيرات نشاسته در خط
توليد شكر زرد و سفيد ما ميتوانيم از عناصر بيولوژيك بهويژه
آلفاآميالز اس��تفاده كنيم .آلفاآمي�لاز آنزيم جادويي صنعت
قند با حضور در ميان زنجيرههاي بلند نشاس��ته و دكستران
و شكس��تن اين زنجيرههاي مونومري ،مان��ع از تأثيرگذاري
اين مواد در سيس��تم توليد ش��كر ميش��ود .اين آنزيم تأثير
چشمگيري در راندمان توليد و افزايش سرعت كاركرد و تبع
آن كاهش مصرف بخار سيس��تم دارد .برخي از منابع معتبر
جديد خبر از كاهش  18درصد هزينه توليد ش��كر زرد پس
از مصرف آنزيم آلفاآميالز دادهاند ،كه رقم بسيار چشمگيري
اس��ت .بهصورت كلي از مزيتهاي ديگ��ر اين آنزيم در خط
توليد شكر ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
 .1افزايش راندمان عمل آوري ساكاروز
 .2كاهش زمان طباخي
 .3پيشرفت عمليات كريستال شدن ذرات ساكاروز
 .4افزايش كيفيت راندمان سانتريفيوژ
 .5استخراج بهتر مالس
عالوه بر موضوع بررسي نشاسته و كاركرد آنزيم آلفاآميالز،
نگارندگان اين مقاله با بررس��ي شرايط واريتههاي گوناگون
نيش��كر و بررس��ي مواد مهم مصرفي توس��ط گياه از منظر
استقرايي و بر پايه نظريه آشوب و فرضيه سيستمهاي تطبيقي
ب��ه ارايه فرضيهاي دس��ت زدهاند ،كه طب��ق آن تفاوتهاي
موجود در بين واريتههاي گوناگون نيشكر وابسته به عواملي
است ،كه يكي از اين عوامل تفاوت در ميزان توليد و مصرف
نشاسته است ،كه خود بايد تابعي از شرايط آشوبناك محيطي
زندگي گياه باش��د .از ويژگيه��اي اين فرضيه كه بهنام ارايه
دهندگان فرضيه ياراحمدي – خياطزاده – اكبريان (Y.K.A
 )Hypothesisخوانده ميش��ود ،اس��تقراي قياس��ي بر پايه
تولي��د و مصرف آنتروپيك براي پيشبيني و توصيف كاركرد
يك مجموعه بهجاي داشتن اعداد آزمايشگاهي دقيق است.
درص��ورت اثبات اين فرضي��ه و وجود ميزان متفاوت توليد و

مصرف نشاس��ته در واريتههاي گوناگون نيشكر ،اين فرضيه
نقشي مهمي در پايهگذاري پنجمين فصل فلسفه علم خواهد
داشت.

توضيحات

* نظريه آش��وب بر پايه محاس��بات پوانكاره رياضيدان
فرانس��وي در س��ال  1910ميالدي بهوجود آمد .بر پايه اين
محاسبات يك تغيير كوچك در دادههاي ورودي يك سيستم،
ميتواند منجر به تغييرات گس��ترده در دامنه پاسخها گردد.
بعدها ادوارد لورنتس در هنگام تحقيقات در مورد هواشناسي
در دهه  1960ميالدي متوجه اين نكته شد و نظريه آشوب را
از نو به شكل زير تعريف كرد .آشوب عبارت است از بينظمي
يك سيس��تم پوياي معي��ن بهطوري كه ب��راي زمان كوتاه
قابل پيشبيني باش��د ،ولي رفتارهاي بلندمدت آن غيرقابل
پيشبيني است .برخي از محققان نظريه آشوب اين نظريه را
دليلي بر ناكارايي قانون دوم ترموديناميك ميدانند( .هاشمي
گلپايگاني )1 :1388 ،نظريه آشوب رابطه فلسفي تنگاتنگي
با نظريه فيزيك كوانتومي دارد.
** سيستمهاي تطبيقي سيستمهايي هستند ،كه مستقيماً
ً به بررسي فرايندهاي شيميايي نميپردازند و اصوالً ميتوانند
در پاراديمهاي غيرش��يميايي مانند سيستمهاي اجتماعي و...
صورت گيرند .در اين سيس��تمها با توجه به قوانين مهندسي
موجود و هم ارزي كميتهاي مختلف بين پاراديمهاي سيستم
مفروض و پاراديمهاي مهندسي مثل پاراديمهاي ترموديناميكي
ميت��وان به پيشبيني درباره وضعيت آتي سيس��تم پرداخت.
(مانن��د هم ارزي اثر دما در يك مخزن گاز و اثر زمان در يك
دوره تاريخي در يك تمدن مشخص) .در اين سيستمهاي سه
مفهوم پايداري بهعنوان مهمترين روش رسيدن به هدف ،تعادل
بهعنوان هدف و واپاشي ناشي از تأثير عواملي كه ميتواند تابع
عوامل آش��وبناك باشد ،اهميت بسزايي دارند .تحليل بنيادي
سيس��تمهاي تطبيقي بر پايه تغييرات آنتروپي است .بههمين
دلي��ل در مواردي از جمله برخي توصيفات پديدهها ،ميتواند
داراي تحليلهاي متفاوت نسبت بهنظريه آشوب باشد .فرضيه
سيس��تمهاي تطبيقي درعين پذيرش برخ��ي از ويژگيهاي
كوانتايي بودن فيزي��ك ذرات و پاراديمهاي طبيعي ،بهدنبال
راهكاري براي حل برخي از محدوديتهاي فيزيك كوانتومي
مانند اصل عدمقطعيت است.

*** چهار فصل فلسفه علم عبارتند از:
 .Aعلمشناسي ارسطويي
 .Bمثبتگرايي (پوزيتيويسم)
 .Cابطالگرايي (نگاتيويسم)
 .Dتاريخيگري

اقتصادي

مازاد شكر مورد انتظار
در بازار جهاني
ترجمه :دكتر رضا شيخاالسالمي


 نقل ازZuckerrube 4/2011 :
كه بهرهبرداري  2010-11ادامه خواهد داش��ت پيشبيني
شكر مازاد وزارت كشاورزي آمريكا  1/6ميليون تن ميباشد.
در ش��روع س��الجاري تجار و بورسب��ازان پيشبيني يك
كس��ري چشمگيري داشتند ،زيرا قيمت زماني شكرخام را
ن��رخ جديد بااليي اعالم كردند .اواي��ل فوريه براي قرارداد
شكرخام شماره  11در نيويورك بهاي شكرخام  550يورو
در تن پرداخت شد.

صادركنندگان ش��كر بعد از يك دوره با قيمتهاي باال
در بازار جهاني بايد به احتمال زياد خودش��ان را مجددا ً در
سال اقتصادي آينده در يك بازار جهاني رقابتي شديد آماده
كنند .طبق نظر وزارت كشاورزي آمريكا هم مازاد شكر وجود
خواهد داشت و در نتيجه براي همه كشورهاي توليدكننده
و صادركننده يك افزايش توليد باال پيشبيني ميشود.
در اولي��ن پيشبيني در رابطه با توليد ش��كر در جهان
متخصصين واش��نگتني توليد سال
 2011-12را حدود  168/5ميليون
تن شكرخام اعالم كردهاند .اين رقم
 7/5ميلي��ون ت��ن از رقم پيشبيني
فصل جاري بيش��تر اس��ت .مصرف
جهان��ي ش��كر در س��ال اقتصادي
آينده يا افزايش حدود  2/7ميليون
تن ب��ه  162ميليون تن ش��كرخام
خواهد رس��يد .بنابراين مازاد ش��كر
در س��ال  2011-12ح��دود 6/5
ميليون ت��ن ش��كرخام خواهد بود.
ل��ذا متخصصي��ن در واش��نگتن با
پيشبين��ي س��اير متخصصي��ن در
يك رديف ق��رار ميگيرند .بنابراين
س��ازمان بينالمللي شكر ( )ISOبا
نظري به فصل آينده پيشبيني مازاد
شكر فقط  3ميليون تن و تحليلگر
بازار ش��كر آقاي  Kingsmanمازاد
ش��كر را  5/6ت��ا  10/6ميلي��ون تن
سپتامبر
پيشبيني ميكنند .تا اواخر
شكل  :1توليد شكر در چين طبق اظهارنظر اتاقهاي بازرگاني  2011-12افزايش مييابد

در اولين پيشبيني
در رابطه با
توليد شكر در
جهان متخصصين
واشنگتني توليد
سال 2011-12
را حدود 168/5
ميليون تن شكرخام
اعالم كردهاند .اين
رقم  7/5ميليون
تن از رقم پيشبيني
فصل جاري بيشتر
است
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در سهشنبه هفته گذشته اين قيمت  344يورو در تن
معامله شد( .قيمت شكر در سال گذشته در اين زمان 254
يورو در تن بود).

عرضهكننده ش��كر در جهان را
دارد .بع��د از اولي��ن پيشبيني
كه توليد شكر در تايلند در سال
 2010-11را حدود  7ميليون تن
تخمين ميزنند ،متخصصين امر
بهعلت عملكرد باال در كشورهاي
آس��يايي ميزان پيشبيني خود
را همچن��ان افزايش ميدهند.
طبق نظريه وزارت كش��اورزي
آمريكا توليد شكر در تايلند در
فصل جاري ب��ه  9/16ميليون
تن ميرسد.
اين ميزان توليد نس��بت به
سال قبل يكسوم افزايش نشان
ميدهد .با رشد توليد شكر توان
صادرات هم بهش��دت افزايش
مييابد .طب��ق پيشبيني حال
حاضر متخصصين واش��نگتن،
تايلند در سال  2010-11حدود
 6/9ميليون تن صادرات ش��كر
خواهد داشت .اين رقم  2/2ميليون تن بيش از پيشبيني
ماه نوامبر اس��ت كه حدود دو ميليون تن توليد كشورهاي
آسيايي پيشبيني شده بود.

عملكرد غيرمعمول در تايلند

بارندگي در برزيل

شكل  :2انتظار افزايش واردات شكر در برزيل

اقتصاد شكر در
برزيل در اثر
بارندگي شديد
صدمه خواهد
ديد و علت آن
نرسيدن نيشكر
بهموقع به
كارخانهها است.
ناظرين بر اين
عقيدهاند كه
عملكرد احتماال ً
صدمه نخواهد
ديد
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براي تاجر ش��كر يك چنين سقوط چيز خارقالعادهاي
نيس��ت .باال و پايين رفتن بهاي ش��كر در جهان در س��ال
 2008-9و  2009-10اتفاق افتاد :نسبت به قرارداد قبلي
بهاي ش��كرخام در نيويورك بي��ش از  173يورو در تن در
اوايل سال  2009و حتي تا  472يورو در تن در آخر ژانويه
 2010باال رفت ،سپس در اول ماه مه سال قبل تا زير 220
يورو در تن س��قوط كرد ،تا اينكه بعد از آن با ش��يب تند
صعود نمود.
در فصل  2008-9بازار شكر جهان بعد از سالها مازاد
ش��كر براي اولينبار مجددا ً كس��ر توليد حدود  10ميليون
تن را تجربه كرد.
در س��ال اقتصادي  2009-10توليد ش��كر نتوانس��ت
اي��ن نياز را تأمين كند و مقدار  2ميليون تن كس��ر توليد
بهوجود آمد.
در بهرهبرداري جاري ذخيره كش��اورزي آمريكا را اگر
جهان��ي ببينيم مصرفي ح��دود  159/3ميليون تن كه در
مقابل توليد  160/9ميليون تن قرار دارد .آخرين س��قوط
بهاي شكر بستگي به روند توليد در تايلند ،يكي از دومين

انتظار اس��ت كه توليد و صادرات شكر تايلند همچنان
در س��ال  2011-12حدود  500هزار تن افزايش و توليد
به رقمي معادل  9/7ميليون تن و صادرات به رقمي معادل
 7/3ميليون تن برسد .عالوه بر اين وزارت كشاورزي آمريكا
براي سال اقتصادي بعدي توليد شكر بيشتر را از كشورهاي
برزيل ،هندوس��تان و چين ،پيشبيني ميكند .توليد شكر
در برزيل طبق پيشبيني واش��نگتن در مقايس��ه با س��ال
 2009-10ح��دود  1/45ميليون ت��ن افزايش و به 39/6
ميليون تن ميرسد.
صادرات شكر كشورهاي آمازون در اين فصل به 25/65
ميليون تن ميرس��د و س��ال  2011-12احتماالً به 27/3
ميليون تن افزايش خواهد داش��ت .در نهايت اقتصاد شكر
در برزيل در اثر بارندگي ش��ديد صدمه خواهد ديد و علت
آن نرس��يدن نيشكر بهموقع به كارخانهها است .ناظرين بر
اين عقيدهاند كه عملكرد احتماالً صدمه نخواهد ديد.

اتحاديه اروپا بهعنوان دومين واردكننده شكر

در اتحادي��ه اروپا ،جايي كه بهقول معروف مقدار توليد

جدول  :1توليد و مصرف شكر در دنيا (ميليون تن)
2009 - 10

(2010-11 2

(2011-12 3

2011/12:10/11

واقعي

پيشبيني اول

پيشبيني دوم

افزايش يا كاهش

153.678

160.948

168.482

+4.7

برزيل

36.400

38.150

39.600

+3.8

هندوستان

20.637

26.650

28.300

+6.2

 27كشور اتحاديه اروپا

16.687

15.091

15.300

+1.4

چين

11.429

11.303

12.000

+6.2

آمريكا

7.234

7.213

7.430

+3.0

تايلند

6.930

9.160

9.700

+5.9

مصرف كل جهان

155.642

159.322

162.002

+1.7

هندوستان

23.500

25.500

26.500

+3.9

 27كشور اتحاديه اروپا

17.400

17.500

17.500

±0.0

چين

14.300

13.900

13.600

-2.2

برزيل

11.800

12.000

12.550

+4.6

امريكا

10.075

10.148

10.265

+1.2

روسيه

5.715

5.905

6.025

+2.0

اندونزي

4.700

5.000

5.200

+4.0

مكزيك

4.854

4.652

4.760

+2.3

توليد جهاني  /كل توليد جهاني

بر مبناي س��هميه برنامهريزي ميش��ود ،طبق نظر وزارت
كش��اورزي آمريكا براي سال  2011-12با افزايشي حدود
 0/2ميليون تن و به رقم توليد  15/3ميليون تن در مقايسه
با سالجاري ميرسد .توليد شكر در اتحاديه اروپا در سال
 2009-10ح��دود  16/7ميليون بود .پيشبيني توليد در
حال حاضر در اتحاديه بايد با احتياط اعالم ش��ود .چنانكه
اين پيشبيني تحقق يابد ،اتحاديه اروپا بهمنظور پوش��ش
مصرف در صورتيكه در سال  2011-12تغييري نيابد بايد
حدود  2/2ميليون تن شكر وارد كند.
چون يك ميليون ش��كر هم بايد صادر ش��ود ،بنابراين
ميزان واردات به بيش از  3ميليون تن ميرسد .كارشناسان
آمريكاي��ي پيشبيني ميكنند كه واردات اتحاديه اروپا در
بهرهبرداري ج��اري از حد  3/1ميليون تن به  3/7ميليون
تن افزايش خواهد ياف��ت .علت اين افزايش بهطوريكه از
 27كش��ور عضو اتحاديه برميآيد ب��راي باال بردن ذخيره
شكر كه تا آخر  2010-11به رقمي معادل  1/1ميليون تن
رسيده است ،ميباشد .نسبت به مقدار شكر وارداتي اتحاديه
بزرگترين و دومين خريدار ش��كر در بازار شكر خواهد بود.
فقط اندونزي طبق نظر وزارت كشاورزي آمريكا با  3ميليون

تن بيش��ترين مقدار شكر را وارد خواهد كرد و اين بيش از
تخميني است كه در بهرهبرداري جاري زده شده است.

احتماالً بزودي تعرفه گمركي باالتر براي روسيه

در مقابل ذخيره كشاورزي آمريكا انتظار ميرود ،روسيه
واردات شكر خود را كاهش دهد و از  2/95ميليون تن در
اي��ن بهرهبرداري به  2ميليون تن در فصل آينده برس��اند.
پشت اين قضيه انتظار ميرود كه برداشت چغندر در روسيه
نس��بت به سال  2010بهتر شود .بهعلت وجود خشكسالي
در ماههاي تابستان در سال گذشته فقط  22/2ميليون تن
چغندرقند تحويل كارخانهها گرديد.
توليد شكر در روسيه طبق نظر كارشناسان بازار آمريكا
براي  2010-11حدود  2/98ميليون تن خواهد ش��د .در
سال اقتصادي  2011-12اين رقم بايد به  4/2ميليون تن
برسد .مقدار پيشبيني با تخمين كارشناسان روسي مطابقت
دارد ،اين درحالي است كه سطح زيركشت چغندر حدود 10
درصد افزايش يعني به  1/16ميليون هكتار برسد.
ي��ك عدماطميناني در رابط��ه با تجارت خارجي وجود
دارد و آن قوانين و مصوبات جديد براي شكرخام است كه

در مقابل ذخيره
كشاورزي آمريكا
انتظار ميرود،
روسيه واردات
شكر خود را
كاهش دهد و از
 2/95ميليون تن
در اين بهرهبرداري
به  2ميليون تن
در فصل آينده
برساند
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شكل  :3هندوستان بزرگترين مصرفكننده شكر

براي هندوستان
منابع آمريكايي
باتوجه به سال
2011-12
پيشبيني
افزايش مصرف
حدود يك ميليون
تن يا تقريبا ً 4
درصد كه بالغ بر
 26/5ميليون
تن خواهد شد،
ميكنند
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روسيه با كشورهاي همپيمانش روسيه سفيد و قزاقستان به
توافق رسيدهاند .طبق گزارش انستيتوي مطالعاتي تجارت
كشاورزي ( )Ikarكه اخيرا ً ارائه شده است ،هزينه گمرك
واردات ب��راي هر تن ش��كرخام از ژوئيه  70 ،2011درصد
افزايش و به  61يورو ميرس��د .اين در صورتي است كه در
آينده بهاي ش��كر براي قرارداد ژوئي��ه در نيويورك بهطور
ميانگي��ن زيرميانگين ماه مه يعن��ي  346يورو در تن قرار
گيرد تا سهشنبه گذشته ميانگين بهاي شكر  340يورو در
تن محاسبه شده است.

بزودي هندوستان صادركننده ميشود

براي كش��ور آمريكا وزارت كشاورزي آن كشور ،ميزان
واردات ش��كر را در بهرهبرداري ج��اري  3/3ميليون تن و
همچني��ن  2/4ميليون تن در س��ال اقتصادي 2011-12
ب��رآورد ميكند .توليد داخلي بايد در اياالت متحده آمريكا
 7/2ميليون تن بشود كه در فصل گذشته  7/4ميليون تن
بود .در رابطه با مصرف كارشناس��ان واش��نگتن پيشبيني
ميكنند كه افزايش كمي حدود  1درصد داش��ته باش��د و
بهرقم  10/3ميليون تن شكر خام برسد .با فاصله زيادي بعد
از اتحاديه اروپا ( 27كش��ور) هندوستان هنوز هم باالترين
مصرف را دارد .براي هندوس��تان مناب��ع آمريكايي باتوجه
به س��ال  2011-12پيشبيني افزايش مصرف حدود يك
ميلي��ون تن يا تقريباً  4درصد كه بالغ بر  26/5ميليون تن
خواهد ش��د ،ميكنند .كمبود عرضه در هندوس��تان سبب
ش��د كه اين كش��ور حدود  4/25ميليون تن ش��كر از بازار
جهاني خريداري كند.
در اي��ن فصل طبق نظريه كارشناس��ان امريكايي 1/2

ميليون تن ش��كر خام نيز بايد وارد ش��ود .پيشبيني سال
 2011-12اين اس��ت كه هندوستان بهعنوان صادركننده
ظاهر خواهد شد .ورود حدود  100هزار تن بايد در مقابل
 1/8ميليون تن صادرات شكر خودنمايي كند .در اين صورت
افزايش توليد در هندوس��تان حدود  6درصد خواهد بود و
بهرقم توليد  28/3ميليون تن در سال اقتصادي آينده خواهد
رسيد .بنابراين اكثر تحليلگران بازار شكر بر اين عقيدهاند
كه بهاي ش��كر كاهش خواهد يافت و به زير  314يورو در
تن خواهد رسيد .بر اين مبنا قراردادهاي ژوئيه در نيويورك
آخرينبار در ماه سپتامبر سال گذشته منعقد گرديد.

شكل  :4در صورت تحقق پيشبيني عملكرد روسيه
در سال  2011شكر بيشتري توليد خواهد كرد

تكنولوژي

گزارش بهرهبرداري چغندر
رافينري تيرلومونت



ترجمه :مهندس مهرنوش داداشنيا
نقل ازSugar Industry 6/2011 :

كليد واژه :كشاورزي ،ارقام كليدي بهرهبرداري ،توقفهاي بهرهبرداري كارخانه ،سرمايهگذاريها ،پيشگيري حوادث

 .1كشاورزي

رافينري تيرلومونت دو كارخانه قند يكي در وانزه واقع در شرق و ديگري
در تينن واقع در مركز بلژيك را در اختيار دارد ،در بهرهبرداري گذشته ،سطح
زيركش��ت چغندر را در مقايسه با بهرهبرداري سال قبل به ميزان  7/2درصد
كاهش داد (جدول  )1و به ميزان  42/829هكتار رساند كه نسبت به سطح
زير كشت قبل از اجراي رژيم شكر اتحاديه اروپا  13/298هكتار و معادل 23
درصد كاهش داشته است .بهطوريكه در (جدول  )1نشان داده شده است.
جدول  :1سطح زير كشت راندمان هكتار  ،درصد عيار قند
2006

2007

2008

2009

2010

سال
سطح زير كشت  /هكتار

56.127

55.996

46.232

46.163

42.829

راندمان تن  /هكتار

66.76

67.41

69.28

77.65

72.61

عيار قند  /درصد

16.85

17.13

17.90

18.74

17.20

شكر در هكتار  /تن

11.25

11.55

12.40

14.56

12.49

شكر توليد  1000 /تن

590

594

527

616

493

18.00
17.80
17.60
17.20
17.00
16.80
16.60
روزانه

16.40

روند كلي

16.20

روزهاي بهرهبرداري (دوره بهرهبرداري)

شكل  :1درصد قند چغندر در دوره بهرهبرداري 2010-11

16.00

درصد قند چغندر

17.40

كارخان��ه وان��زه تأسيس��ات تحويل
چغن��در و شستش��و و عصارهگي��ري و
آهكزني مقدماتي را در Longchamps
 raperiواقع در  20كيلومتري غرب وانزه
ايجاد كرده است.
عليرغم شرايط ايدهآل رشد در طول
تابستان  2010راندمان چغندر با 72/61
تن در هكتار  5تن در هكتار كمتر از سال
 2009بود ،معهذا نس��بت به  5سال قبل
رتبه دوم را دارا بود.
ميانگين درصد قند چغندر نيز 17/2
درصد ،كمتر از سال قبل و حتي كمتر از
متوسط  4سال قبل بود و مقدار شكر در
هكت��ار  12/49تن در هكتار و تقريباً 14
درصد كمتر از سال  2009و باز هم رتبه
دوم نسبت به  4سال قبل را داشت.
مقدار ش��كر تولي��دي  493000تن
و كمترين مقدار نس��بت به  4سال قبل
و  123000ت��ن كمت��ر از بهرهب��رداري
 2009-10بوده است.
در شكل  ،1رشد مقدار درصد قند در
چغن��در در طول بهرهبرداري 2010-11
نشان داده است.
در اواي��ل بهرهبرداري يعني اواس��ط
س��پتامبر درصد قن��د چغن��در پايين و
ح��دود  16/5درصد بود ولي بعد از چند
هفت��ه به مق��دار ع��ادي  17/4تا 17/6
درصد رسيد.

ميانگين درصد
قند چغندر نيز
 17/2درصد،
كمتر از سال قبل
و حتي كمتر از
متوسط  4سال
قبل بود و مقدار
شكر در هكتار
 12/49تن در
هكتار و تقريبا ً
 14درصد كمتر
از سال  2009و
باز هم رتبه دوم
نسبت به  4سال
قبل را داشت
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شكل  :2شرايط مشكل بارگيري چغندر در دسامبر 2010

شكل  :5مخزن و پمپ تميز كردن دم چغندر جدا شده در
Longchamps Raperi

شكل  :3برداشت چغندر در مزارع زيرپوشش سنگين برف
جدول  :2بعضي اعداد كليدي بهرهبرداري
محاسبه شده در كل بهرهبرداري

وانزه

تينن

RT

انرژي مصرفي كيلووات  /تن چغندر

188

199

193

سنگ آهك مصرفي كيلوگرم  /تن چغندر

25

24

24

95.9

95.7

95.80

درجه خلوص شربت غليظ  /درصد
ضايعات قندي
ضايعات قندي تفاله

0.41

0.44

0.42

ضايعات قندي گل صافي

0.14

0.05

0.10

35.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
هدف

106 113
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وانزه

RT

99

92

85

78

تينن

71

64

57

50

43

36

روزهاي بهرهبرداري (دوره بهرهبرداري)

29

22

15

8

1

0

شكل  :4مصرف روزانه چغندر در كارخانههاي
وانزه و تينن و جمع ًا تيرلومونت

چغندر مصرفي روزانه (ظرفيت)  /تن در روز

30.000

شكل  :6تعمير سوراخ ايجاد شده در لوله كوره بخار
كارخانه تينن

در اوايل بهرهب��رداري افت چغندر
(مق��دار خاك و گل هم��راه با چغندر)
بهط��ور متوس��ط ح��دود  8درص��د و
رضايتبخش بود ،ولي اواسط بهرهبرداري
بهعلت بارندگيهاي سنگين افت چغندر
ب��ه  10تا  12درصد در م��اه ژانويه به
ركورد  12تا  14درصد رسيد.
شرايط آبوهوايي ناجور ،بدونشك
تأثير س��وء ش��ديدي روي بهرهبرداري
 2010داشت( .شكل  2و )3
يخبن��دان ،در اواي��ل ماه دس��امبر
 2010فرا رس��يد و سرتاس��ر ماه ادامه
داش��ت و با ب��ارش برف س��نگين نيز
همراه شد.
كاميونه��اي حمل چغن��در براي
رسيدن به تودههاي چغندر ذخيرهشده
در م��زارع ب��ا مش��كالت فوقالعادهاي
مواجه شدند و حتي بعضي مواقع ناچار
از استفاده از وسايل كمكي ديگري نيز
بودند .ب��ه هرح��ال كارخانهها متوقف
نشده و فقط مجبور شدند ظرفيت خود
را كاهش دهند.

 .2بهرهبرداري

 .2-1بعضي شاخصهاي كليدي

كارخانه تينن در تاريخ  10سپتامبر،
 2010با مصرف ش��ربت غليظ ذخيره
ش��ده ،بهرهبرداري خ��ود را آغاز كرد.
مص��رف چغن��در در كارخانههاي وانزه
و تينن  17س��پتامبر  2010ش��روع و
 118روز بهطول انجاميد (تا  12ژانويه
 .)2011متوس��ط چغن��در مصرفي در
كارخانه وان��زه  15/060تن و در تينن
 11/294تن در روز بود.
در ج��دول  ،2بعض��ي اع��داد
كلي��دي بهرهب��رداري در كارخان��ه و
متوس��ط آنها يعني  -نتيج��ه كاركرد
رافينري تيرلومونت نش��ان داده ش��ده
است.
انرژي مصرفي  193كيلووات بهازاء
هر تن چغندر س��نگ آهك مصرفي در
هر دو كارخانه تقريباً مشابه و معادل 24

شكل  :7بريدن هليس نقاله تفاله تر

شكل  :8بريدن الستيكي نقاله نواري در
Longchamps

كيلوگرم بهازاء هر تن چغندر ميباش��د .مصرف پايين سنگآهك و استحصال
ش��ربت غليظ با درجه خلوص  95/8با وجود يخبندان ش��ديد و طوالنيمدت
ماههاي دس��امبر و ژانويه و بارش برف س��نگين مرهون كيفيت بس��يار باالي
چغندر توليدي ميباش��د .ضايعات قندي تفاله تر بهطور متوسط  0/42درصد
نسبت به چغندر مصرفي شد.
 .2-2توقفات كارخانه در طول فرايند بهرهبرداري
در ش��كل  ،4مي��زان چغندر مصرف��ي دو كارخانه در ط��ول بهرهبرداري
 2010-11نشان داده شده است .بارش برف و بروز يخبندان در طول ماه دسامبر
 2010و ايام كريسمس همچنين اواخر بهرهبرداري در ماه ژانويه  2011منجر
به كاهش ظرفيت هر دو كارخانه حتي تا حد  50درصد شد .اواخر بهرهبرداري
يعني ژانويه  2011كيفيت چغندر در هر دو كارخانه سقوط كرد كه اين مورد
نيز باعث كاهش ظرفيت هر دو كارخانه به ميزان  50درصد شد.

شكل  :9اصالح و تغييرات در بخش شستشوي چغندر Longchamps Raperi

در اوايل
بهرهبرداري افت
چغندر (مقدار
خاك و گل
همراه با چغندر)
بهطور متوسط
حدود  8درصد
و رضايتبخش
بود ،ولي اواسط
بهرهبرداري بهعلت
بارندگيهاي
سنگين افت
چغندر به  10تا
 12درصد در ماه
ژانويه به ركورد
 12تا  14درصد
رسيد
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در كارخان��ه تينن دوبار بريدن ش��افت نقاله هليس��ي
تفال�� ه تر موجب توقف كارخانه ش��د .در قس��مت تحويل
گرفتن چغندر در واحد  Longchamps Raperiوابس��ته
به كارخانه وانزه دو روز قبل از پايان بهرهبرداري نوار نقاله
الس��تيكي چغندر بريد ك��ه چغندر از طريق مخزن ذخيره
دس��تگاه تخليه توس��ط كاميونها بارگيري و به قس��مت
شستشو تحويل شد.

 .3سرمايهگذاري
شكل  :10نصب سيستم پاشيدن آب براي از بين بردن كف در مخزن شربت خام
100
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شكل  :11جريان حوادث اتفاقافتاده در كارخانههاي تينن و وانزه
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اوايل بهرهبرداري در هر دو كارخانه بعضي تنظيمها در
قسمت تحويل چغندر و افتزني كه نوسازي شده و تغييراتي
در آنها داده شده بود ،بهخاطر اطمينان از صحت عملكرد اين
واحدها در تحويل چغندر چغندركاران ضرورت داشت.
اوايل بهرهبرداري مقدار گل و مواد خارجي همراه چغندر
كه در جداكننده دمگير جمع ش��ده بود حاكي از اين بود
كه چغندرها در موقع تحويل خوب تميز نشدهاند .لذا نصب
تميزكننده چغندر ضروري بود كه در ماه اكتبر نصب شد و
نتيجه آن مطلوب بود.
ظرفيت عادي كوره بخار در كارخانه تينن  120تن بخار
در ساعت است ،در صورتيكه مالحظه شد توليد بخار اين
كوره فقط  10تن در س��اعت ميباش��د كه اين مورد در اثر
ايجاد يك س��وراخ بزرگ در لولهه��اي جلو كوره بخار بود.
كارخانه در روز هجدهم بهرهبرداري متوقف شده تعميرات
الزم انجام ش��د در شكل  6سوراخ خيلي بزرگ ايجاد شده
در لوله بخار نشان داده شده است.

در كارخان��ه  Longchamps Raperiدر بخ��ش
شستش��وي چغندر تغييراتي داده شده كه فرايند شستشو
س��ادهتر ش��ده و مصرف انرژي كاهش يافت��ه و تعميرات
با س��هولت بيش��تر و هزين��ه كمتر انجام ميش��ود .تعداد
الكتروموتورها  44درصد كاهش داده شده و از مصرف برق
نيز  15درصد كاسته شد.
همچني��ن در صفح��ات مبدل حرارتي ش��ربتخام از
نوع  GEAتغييراتي داده ش��ده و اصالحاتي بهعمل آمد تا
از نشت شربت در تبادل حرارتي جلوگيري شود و راندمان
حرارتي مبدل افزايش يافت.
سيستم پاشيدن آب ( )Spraying Systemدر داخل
مخ��زن ش��ربتخام بهمنظور از بين بردن كف نصب ش��د.
در هر دو كارخانه تغييرات و تنظيمهاي الزم در بخشهاي
تحوي��ل چغندر و افتزني و آزمايش��گاه عيارس��نج بهاجرا
درآمد.

 .4جلوگيري ازحوادث
در سال  ،2008تعداد حوادث در هر دو كارخانه تينن
و وانزه سه برابر سالهاي قبل بهوقوع پيوست ،لذا اقداماتي
بهعمل آمد و دورههاي كارآموزي بهمدت  5روز براي آموزش
كاركن��ان و افزاي��ش آگاهي رعايت ايمن��ي و جلوگيري از
خطرات برگزار شد.
كليه كاركنان و مديريت كارخانه نيز طي دو س��ال در
ت كردند.
اين دورهها شرك 
همچنين سيستم تجزيه و تحليل حوادث در كارخانهها
پياده و اجرا ش��د و بررس��ي موارد خطر قبل از راهاندازي
كارخانهها صورت گرفت.
مديريت تيرلومونت توانس��ت سياست و برنامه ايمني
توام با دس��تورالعملهاي س��اده كاركرد ايمن��ي را بهاجرا
درآورد.
ايجاد ايمني با كاركرد كارخانه توليد و تجارت در شركت
تيرلومونت يكپارچه شده و تعداد حوادث در دو سال اخير
به حداقل رسيده است( .شكل )11

اقتصادي

آلمان گزارش مالي شركت
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نوردس��وكر دومين ش��ركت بزرگ اروپايي توليد شكر از چغندر در سال
مالي منتهي به  28فوريه  2011جمع درآمدهاي حاصل از فروش خود را به
مبلغ  1/815/3ميليون يورو و تقريباً نزديك به س��ال قبل اعالم كرد (جمع
درآمدهاي سال مالي  2010مبلغ  1/806ميليون يورو بوده است).

ميآي��د (بهرهبرداري  10/9 ،2009-10تن
در هكتار) بارش ب��رف و يخبندان از اواخر
نوامبر  2010ش��روع ش��د .مشكالت جدي
در برداشت و بارگيري و حملونقل چغندر
همچنين در بهرهبرداري و خط توليد بهوجود
آمد .شكر توليدي در واحدهاي تحتپوشش
 Nordzückerبالغ بر  2/3ميليون تن ش��د
(بهرهبرداري س��ال قبل  2/9ميليون تن) به
اضافه حدود  101000تن ش��ربت غليظ و
 40/000تن شربتخام نيز ذخيره شد.
در آلم��ان ني��ز در واحدهاي��ي واقع
درشرق و شمال متوسط راندمان در هكتار
چغندر  59/4تن با عيار قندي متوس��ط
 17/1درصد بوده كه نس��بت به متوسط
چندين س��ال گذش��ته كه  17/7درصد
بوده ،پايينتر است .پروژهاي تحتعنوان
 20-20-20در  Nordzückerدر دست
طراحي و اقدام اس��ت ك��ه چغندرقند را
بهعن��وان يكي از محصوالت كش��اورزي
ب��ا صرف��ه و ارزان و رقابت��ي توليد كنند
و ط��ي ي��ك برنامه بلندپروازانه تا س��ال
 2020چغندرقند با محصول ش��كر 20
تن در هكتار توليد كنند و براي رسيدن
به ه��دف همكاري نزدي��ك و تنگاتنگي
بين  Nordzückerو چغندركاران برقرار
خواهد شد.

جدول  :1اعداد كليدي فعاليت تجاري Nordzüeker
2008 - 09

2009 - 10

2010 - 11

تعداد چغندر كار  /نفر

11/430

16/292

16/091

سطح زيركشت  /هكتار

174/225

287/245

254/300

چغندر مصرفي  /تن روزانه

98/681

143/392

133/192

شكر توليدي  /ميليون تن

1/68

2/87

2/3

درآمد  /ميليون يورو

1/192

1/806

1/815

سود ناخالص  /ميليون يورو

261

536

658

سود خالص  /ميليون يورو

44

-10

91

نقل ازNordzücker :

برداشت چغندر و بهرهبرداري 2010 - 11

حدود  14/3ميليون تن چغندر در  13كارخانه تحتپوش��ش Nordzücker
به مصرف رس��يده و طول بهرهبرداري بهطور متوس��ط  107روز بود ،در حاليكه
چغندر مصرفي سال  2009-10مقدار  17/5ميليون تن و طول بهرهبرداري بهطور
متوسط  117روز بوده است .از آنجايي كه شرايط جوي در دوران داشت براي رشد
چغندر ايدهآل و مناس��ب نبوده مقدار شكر در هكتار بهطور متوسط اندكي كمتر
از ميانگين  5س��ال قبل حاصل ش��د .در مجموع معدل برداشت چغندر  56/2تن
در هكتار و درصد عيار چغندر  17/1درصد بوده در حاليكه س��ال قبل متوس��ط
برداشت  60/9تن در هكتار و عيار متوسط  18درصد بوده است .باتوجه به ارقام
فوق ش��كر در هكتار توليدي بهرهبرداري  9/6 ،2010-11تن در هكتار بهدس��ت

در آلمان نيز در
واحدهايي واقع
درشرق و شمال
متوسط راندمان
در هكتار چغندر
 59/4تن با عيار
قندي متوسط
 17/1درصد
بوده كه نسبت
به متوسط چندين
سال گذشته كه
 17/7درصد
بوده ،پايينتر
است

جدول  :2اعداد كليدي بهرهبرداري گروههاي زيرمجموعه Nordzücker
دانمارك

آلمان

فنالند

لهستان

ليتواني

سوئد

اسلواكي

2010-11

2009-10

2010-11

2009-10

2010-11

2009-10

2010-11

2009-10

2010-11

2009-10

2010-11

2009-10

2010-11

2009-10

58

65/8

37/1

37/4

59/4

66/9

46/2

47/1

57/1

60/4

59/3

59/8

52/0

60/4

درصد عيار قند

17/8

19/2

16/9

17/1

17/1

18/1

16/4

17/3

16/9

17/4

17/1

17/0

17/1

17/9

شكر برداشتي  /تن در هكتار

10/3

12/6

6/3

6/4

10/2

12/1

7/6

8/1

9/6

10/5

10/1

10/2

8/9

10/8

طول بهرهبرداري به روز

112

118

73

77

115

128

103

112

83

88

106

102

109

113

برداشت چغندر  /تن در هكتار
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اتحاديه اروپا

اتحادي��ه درص��دد خاتم��ه دادن ب��ه رژي��م
سهميهبندي شكر تا سال  2016ميباشد.
بناب��ر اخبار درز ك��رده به خارج ،قرار اس��ت
اتحاديه اروپا به سيس��تم س��هميهبندي چغندر و
شكر كه توسط Common Market organisation

) (CMOتعيين ميشد در سال  2015خاتمه دهد.
يك س��ال بعد يعني در سپتامبر  2016با برقراري
يك سيستم قراردادي بين چغندركاران و كارخانه
(توليدكنندگان) توليد چغندر و اس��تحصال شكر
ادامه يابد.

شركت  Suiker Unieواحد توليد بيوگاز در كارخانه  Virverlatenايجاد ميكند

شركت س��ويكر يوني درصدد سرمايهگذاري
و اح��داث واح��د تولي��د بي��وگاز از م��واد اوليه
بقاي��اي چغن��در و بيوم��اس و تفال��ه چغن��در

در كارخان��ه  Virverlatenاس��ت و ظرفي��ت
اين واحد  10ميليون مترمكعب بيوگاز در س��ال
ميباشد.

پيشبيني شكر توليدي اتحاديه اروپا به ميزان  17/6ميليون تن

كميسيون اتحاديه اروپا پيشبيني كرده است
ك��ه توليد ش��كر اعضا آن اتحادي��ه بالغ بر 17/6
ميليون تن خواهد شد كه مبين يك افزايش 2/36
ميليون تني يا  15/6درصد نسبت به توليد سال

 2010-11كه  15/34ميليون تن بود ميباش��د
و اي��ن رقم بزرگترين افزاي��ش توليد در اتحاديه
اروپا از س��ال  2005كه اجراي رژيم شكر برقرار
شده ميباشد.

دانمارك پيشبيني بهرهبرداري كارخانههاي تحتپوشش Nordic Sugar

ش��ركت  Nordic Sugarك��ه كارخانههاي
تحتپوشش در دانمارك ،سوئد ،فنالند و ليتواني
را دارد ،پيشبين��ي ميكند ك��ه بهرهبرداري اين
كارخانهها  4ماه ادامه داش��ته باشد .بهرهبرداري
كارخانهها در سپتامبر شروع شده و شرايط عالي
و خوبي براي فصل كاش��ت و رشد چغندر وجود
داشته است .شرايط گرم آبوهوايي بعد از كاشت

چغندر پديد آمده و همچنين تابستان خوبي وجود
داشته است كه موجب رشد و توسعه چغندركاري
شده است ،همچنين بارانهاي خوب در دانمارك
و سوئد نتايج خوبي را بهبار آورده است.
جدول زير نتيجه آزمايش و برآورد راندمان در
هكتار مزارع را نشان ميدهد .اعداد داخل پرانتز
ميانگين  5سال گذشته است.

جدول پيشبيني چغندر ،درصد قند و تن شكر در هكتار كارخانههاي شركت Nordic sugar
كشور
دانمارك
سوئد
فنالند
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ليتواني

تن چغندر در هكتار

درصد قند چغندر

تن شكر در هكتار

68/2
()52/1
60/6
()48/7
47/3
()29/7
59/3
()44/7

14/9
()14/7
15/1
()13/8
13/4
()13/8
14/0
()14/1

10/17
()7/66
9/15
()6/81
6/33
()4/05
8/34
()6/28

