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 ماه سال نامه جناب آقاي مهندس كاظم كاظمي بجستاني كه در بيست و هشتمين سمينار و گردهمائي مديران كارخانجات قند در مشهد  در ارديبهشت
 .  قرائت گرديد1385

  
  بنــــام آنكه جان را فكـرت آموخت

  
  دوســـتان و همــكاران گرامي

    بسيار آرزومند بودم كه بتوانم در اين مجمع محترم كه به همت مركز بررسي و تحقيق و آمورزش صنايع قند ايران و با همكاري انجمن صنفي 
   0ور مي يافتم و از انديشه هاي پربركتتان بهره مند ميشدم كارخانه هاي قند كشور فراهم شده است حض

كن صنعت ديرپاي قند ،   ر لذا الزم ميدانم از فرزندان خوبم در اين دو0متأسفانه بعلت ضعف پيري و گرفتاريهاي منبعث از آن ، اين آرزو تحقق نيافت 
   0رزو نمايم صميمانه تشكر نموده و براي آنان عاقبتي همراه با عافيت و موفقيت آ

 سال يعني بيش از نيمي از عمر اين صنعت درايران ، مشغول 60صنعت قند ايران هم اكنون وارد يكصد و يازدهمين سال از عمر خود شده و اينجانب بالغ بر  
   گز در هيچ فرودي مأيوس نگشتمو هر هيچگاه در فرازها غره نشدم 0 فراز و فرودهاي فراوان اين صنعت را ديدم و تجربه كردم 0به خدمتگزاري بودم 

  : باز مي گردد متكي به دو محور بود 1317عشق و عالقه من از بدو ورودم به صنعت كه به سال 
 نظارت و مشاوره ,توسعه و اعتالء صنعت قند بود كه دراين خصوص سوابقم در رياست برچهاركارخانه قند آبكوه ، مرودشت ، شازند  و ورامين :  اول

كه آخري با همكاري جناب آقاي (  طرح و اجراي توسعه دو كارخانه فسا و كرج ,اركارخانه آبكوه ، چناران ، تربت حيدريه و كرمان برتوسعه چه
با سرمايه گذاري بانك بازرگاني و بانك اعتبارات سازمان برنامه (  طرح و احداث دو كارخانه قند شاهرود و شيرين ,) مهندس سجادي صورت گرفت 

و جناب آقاي ) در شاهرود ( و با همكاري مهندسين آلماني و لهستاني و اساتيد ايراني جناب آقاي مهندس مرشد زاده )  از سرمايه گذاران محلي و تعدادي
   0در انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران ، گواه بر آنست   سال خدمت25و همچنين  ) در شيرين ( مهندي حبيب و مرحوم مهندس ايساري  

جمع آوري كتب و آثار مربوط به توليد ، ادبيات ، فلسفه و غيره بود كه در نهايت و با تأئيدات خداوند متعال موفق شدم اين مجموعه ارزشمند را :  دوم
   0جهت استفاده همكارانم به مركز هديه نمايم 

  فانظرو بعدنا الي االثاري     تلك آثارنا  تدل علينا 
  )ابوده ، پس نظر بيفكنيد به آثار ما بعد از حياتمان آثارما دليل بر وجود م( 

من در ا ينجا وقت را غنيمت شمرده و به كليه همكارانم بخصوص جوانترها ، تأكيد و توصيه مينمايم كه هيچگاه از آموزش و تحقيق غافل نمانند چه 
اجتناب ناپذير ساخته است و همچنين توصيه ميكنم كه بمنظور اعمال اينكه سرعت بي حد ماشين علم ، به روز بودن اطالعات و نوآوري در اين صنعت را 

مديريت قويتر و كسب موفقيتهاي بيشتر و به موازات كسب علم و دانش مربوط به صنعت قند ، مطالعه كتب و آثار فلسفي ، اجتماعي و ادبي را در دستور 
    0كار خود قراردهند 

  
  كاظم كاظمي بجستاني
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  ري باراني و نشتي بر کميت و کيفيت چغندرقند آبياتأثير
  دکتر ايرج عليمرادي :     مترجم   ۲۰۰۵  ژانويه ـ ژوالی  Sugar Beet Researchژورنال : نقل از 

 
  

 ياري آبي شمالي که در شرق مونتانا و غرب داکوتايتعداد هکتار مزارع
 ياريش آب رويدکنندگان چغندرگردند همچنان در حال رشد است و تول يم

از را ين مطالعه اطالعات مورد نيا. ندينما ي مي نشتيارين آبيگزي را جايباران
 ي و نشتي بارانياريت چغندرقند که با آبيفيدرخصوص مقدار محصول و ک

 ياريچغندرقند در مزرعه با دو روش آب. گذارد يار ميگردند در اخت يکشت م
گر با يو نصف د ي نشتيارينصف مزرعه به روش آب. فوق کشت شدند

 در طول ينيرزمياز آب ز.  شدندياري با فشار کم آبي سراسري بارانياريآب
 يريگ ترات نمونهين ازت نيي جهت تعياري هر دو روش آبيدوره رشد و برا

 يريگ ز اندازهي و هرز آبها نياريتراته آب آبيغلظت ازت ن. ه شديو تجز
ا محصول يصد قند و  در سبز مزارع، درتأثيري ياري آبيها روش. شدند

 يم و ازته مضره چغندرقند در روش بارانيم، پطاسيمقدار سد. شه نداشتندير
شتر، ي بيبعلت ناخالص. شتر بودندي بي از روش نشتيدار يبطور معن
شتر و يعات قند مالس بي ضاي داراي بارانياريدشده با آبي توليچغندرها

.  بودنديه روش باران شده بياري نسبت به چغندر، آبياستحصال شکر کمتر
، در ي نشتياري ازت در روز آبيشتريدهد که مقدار ب ين اطالعات نشان ميا

 به ياز کمتري نرود و لذا احتماالً ي شسته شده از دست ميسه با بارانيمقا
ل آن يباشد که دل ي مي نسبت به نشتي بارانياريمصرف ازت در روش آب

  .باشد ين روش مي ازت در ايکاهش شستشو
  
  قدمهم

 يها  چغندرقند در قسمتياري، روش غالب آبي نشتي ثقلياريروش آب
ن منطقه در حال ي در اي بارانياريآب. باشد يلوالتون مين دره رودخانه ييپا

 ي و کارگريشتر عملي بي کارآئي دارايارين روش آبيرا ايباشد ز يتوسعه م
 ي بارانياريستم آبير به سيياکنون در حال تغ  هميادي زياراض. باشد يم
  .باشند يم

ات ي مطالعه شده و نشريعي در چغندرقند در سطح وسياريمصرف آب و آب
  . منتشر شده استياريت آبيري درخصوص مدياديز

د مناسب ي توليگزارش نمودند که برا) Bauer (و بوئر) Cassel(کاسل 
 کوتيدرا. از استيمتر آب ني سانت۶۲ تا ۵۶محصول چغندرقند به 

)Draycott(ِمِسم  و )Messem ( در مطالعات خود در شرق انگلستان به
رات در يي باعث تغ الزاماًياريدند که مصرف متفاوت آب آبيجه رسين نتيا

 مهمتر از مقدار آب ياريآنها گزارش کردند که زمان آب. محصول نشد
 قرار تأثيرشه را تحت ي که محصول رين عامليباشد و مهمتر ي مياريآب
 در دوره مورد يمتوسط مقدار بارندگ. باشد يتنش م يها دهد دوره يم

 ۷/۳۰) ورين تا شهريفرورد(ن فوق در طول دوره رشد يمطالعه محقق
شتر مطالعات نشان داده است که کاهش مصرف آب يب. متر بوده استيسانت
کن درصد قند را يان دوره رشد سبب کاهش محصول خواهد شد ليدر پا
 کارتر و . افتيول شکر کاهش نخواهد دهد و لذا مقدار محص يش ميافزا
 

 
 در آخر فصل ياريگزارش دادند که با کاهش آب) .Carter et al(همکاران 

متر يلي م۲۰۰ حداقل ي دارايمتري سانت۱۶۰نکه خاک در عمق يمشروط به ا
 يتاگنت. د نخواهد آمديآب قابل دسترس باشد، کاهش محصول پد

)Tognetti (و يا  قطرهياريا به دو روش آبيلتايواکنش چغندرقند را در ا 
 ياريسه قرار داد و گزارش نمود که محصول چغندرقند با آبي مورد مقايباران
 ياري معادل محصول چغندرقند با آبيبير و تعرق تقري٪ تبخ۷۵ و با يا قطره
 ي بارانياريآنها روش آب. بوده است ١يبير و تعرق تقري٪ تبخ۱۰۰ و با يباران
  .ش ننمودنديرق را آزمار و تعي٪ تبخ۷۵با 

 در دسترس يارين دو روش آبي واکنش چغندرقند به ايا سهياطالعات مقا
ت چغندرقند يفيشه و کيسه محصول رين مطالعه مقايهدف از ا. ستين

 ي و نشتي در دو روش بارانينيرزميت آب زيفي کيابيز ارزي و نيديتول
  .باشد يم
  

  مواد و روش آزمايش
 يقات کشاورزي در مرکز تحق۲۰۰۲ت ي لغا۱۹۹۷ش از سال ين آزمايا

٪ ۵/۲ با ي رسيلتينوع خاک س.  انجام شديدني مونتانا در سيالتيدانشگاه ا
ور ين تا شهري طول دوره رشد از فرورديمتوسط بارندگ.  بوده استيماده آل

 .متر بوده استي سانت۵/۲۷
.  داشت قراري و نشتي بارانياري با امکانات آبيا  در مزرعهيشيطرح آزما

.  مختلف در مناطق مختلف واقع شده استيها  در ساليشيقطعات آزما
. ، غالت اعمال شده استينيزم بيتناوب چهار ساله، چغندرقند، غالت، س

ر کشت دو ي هکتار بوده و لذا سطح کشت چغندرقند ز۱۰کل مزرعه حدود 
متر  ۱۸۵ ابعاد ي داراياريهر روش آب.  هکتار بوده است۵/۲ ياريستم آبيس

 ۵۵ با عرض يمار، نوارين دو تيفاصله ب.  متر عرض بوده است۵۵طول و 
 و ي بارانياري با آبي بوده است، چغندرقند را قسمتينيزم بيمتر کشت س

 و ٢ آب در فاروهايها بعلت وجود لوله.  کردندياري آبي نشتياري با آبيقسمت
. وده استش نبي نمودن قطعات آزمايامکان خراب شدن آنها امکان تصادف

  .ن علت از سال بعنوان تکرار استفاده شده استيبهم
ک تا يز قبل از هر فصل کاشت، هشت نمونه خاک از سه نقطه هر ييدر پا

ه يتوص. متر فاصله برداشت شده استي سانت۳۰متر و در هر ي سانت۱۲۰عمق 
ن يا.  مشخص شده استيه ازتيه خاک و فرمول توصيجه تجزي از نتيکود

  :ر استيزفرمول بشرح 
ازاء   لوگرم بهي محصول و مقدار پنج کينيب شين مقدار ازت براساس پيتخم

   ۱۲۰تراته موجود تا عمق ي مقدار ازت نيهر تن محصول مورد انتظار، منها

                                                 
1 estimated Evapo – Transpiration 
2 Furrows 
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ازاء هر  لوگرم بهي ک۵/۱۳ (ي ازت بدست آمده از ماده آلي، منهايمتريسانت
 شده، شخم يکودپاشده، ي گرديارين مزارع، آبيا): يک درصد ماده آلي

  .ده استيح گرديو تسطشده  يپاش شده، دوبار مالچ
 خطوط با يمتر روي سانت۲/۱۴چغندرقند بصورت کشت درجا و به فاصله 

 هکتار چغندر در هر ۵/۱ تا ۱ تقريباً. متر کشت شدي سانت۶۱فاصله خطوط 
 کاشت، برداشت و نوع بذر و يها خي تار۱دول ــج.  کشت شدياريروش آب
 تا ۱۹۹۷ يها در سال. دهد ي را نشان مياري آبيها خي تار۲ شماره جدول
 و روش   ٣ي پول براونها  از روشياري آبيها خين تاريي تعي برا۲۰۰۲
در . ، استفاده شدزنند ين ميله آن رطوبت خاک را تخمي که بوس٤ليل فيسو

 . استفاده شده استياري آبيها  زمانيومتر براسي از تان۲۰۰۲ و ۲۰۰۱سال 
متر آب ي سانت۵/۷ و حدود ي بارانياري آبيمتر آب براي سانت۵/۲ تا ۲ تقريباً
  . بکار برده شده استي نشتياري آبيبرا

 ياريستم آبين هر مزرعه و در هر سيي در باال و پايا دو حلقه چاه مشاهده
 هر يبرا( حلقه بودند ۸ حفر شده يها در مجموع، تعداد چاه. حفر شد

 متر ۱۲۰ن مزرعه يي باال و پايها ن چاهيفاصله ب). حلقه چهار ياريستم آبيس
 شد، يريگ تراته نمونهين مقدار ازت نيي بمنظور تعينيرزمياز آب ز. بودند

 پس از پر شدن مخزن ه نموده و مجدداًي تخلسپس آنها را با پمپ کامالً
 زي و روان آبها نياري آبياز آبها.  بعمل آمديريگ ، از آن نمونهينيرزميآب ز

ه شده ي آب تهيها نمونه.  شديبردار تراته نمونهين مقدار ازت نييبمنظور تع
.  شدنديخ زده نگهداريدند و بصورت يترات، صاف گرديه نيل تجزيتا تکم

 ٥ ۸۰۰۰ک شم ي و الشات کوئيه انژکتوريتراته به روش تجزيمقدار ازت ن
ر هر دو  چغندرقند از هشت منطقه ديها هر ساله نمونه.  شديريگ اندازه

 در ياريستم آبيچهار محل برداشت از هر س.  گرفته شدياريستم آبيس
ن ي در فاصله بيريگ  و چهار محل نمونهيريگ  نمونهيها  چاهيکينزد
  .ن مزرعه قرار داشتيي آب و باال و پايريگ  نمونهيها چاه

له يشه بوسيوزن ر.  مترمربع بوده است۴/۵ شده يبردار  نمونهتسطح کر
. ن برداشت نصب شده بود بدست آمدي که به عقب ماشيحرک متيترازو

 بطور هشه چغندرقند در هر نمونه برداشت شدي عدد ر۱۵ تا ۱۲تعداد 
  مونتانا،يدني سي کارخانه قند هاليارسنجيد و در عي انتخاب گرديتصادف

ت يفيشه و کيمتوسط اطالعات محصول ر. ن شدييافت و درصد قند آن تع
 محاسبه و با استفاده از عامل سال بعنوان تکرار از ياري هر روش آبيآن برا

در . ديل داده، استفاده گرديه و تحلي تجزي برا ٦ آنووايروش تک فاکتور
 قرار داشت و ي نشتياريمار آبي تي در باالي بارانياريمار آبي ت۲۰۰۱سال 

 و ي و حرکت خاک بعد از کاشت سبب بدسبزيد شماليدراثر باد شد
آن قسمت از مزرعه .  شدي چغندرقند در روش بارانيها چهاهيخسارت در گ
ل اختالف در زمان کاشت، يبدل.  شديده در سوم خرداد واکاريخسارت د

ه و ي در تجز۲۰۰۱ت آن در سال يفيشه و کياطالعات مربوط به محصول ر
  .امده استيل نيتحل

 عد ازفات خاک درست بـم و فسـيتراته، پطاسيازت ن ماندهين باقييبمنظور تع

                                                 
3   Paul Brown 
4  Soil feel 
5 Lachat Quick – Chem 8000    
6 ANOVA 
  

 ۱۲۰ و تا عمق يمتري سانت۳۰ يها هيبرداشت تعداد سه نمونه خاک و از ال
 و هر سال ياري هر روش آبين اطالعات برايانگيم. متر گرفته شديسانت

  .ل شديه و تحليق روش آنووا تجزيمحاسبه و از طر
  

  نتايج
سبز ). ۳جدول ( مشابه بودند ياريتراکم بوته چغندرقند در هر دو روش آب

 و ۱۹۹۷ يها سه با سالي در مقا۲۰۰۲ و ۲۰۰۰، ۱۹۹۸ يها ها در سال هبوت
 ياريط خشک در زمان کاشت و آبيل آن شراي کمتر بودند که دل۱۹۹۹

 بهبود جوانه زدن و سبز شدن بذرها بوده يها برا ن ساليزودهنگام در ا
شه و محصول شکر در هر دو يدرصد قند، محصول ر). ۴دول ـج(است 
 که ييچغندرها). ۳دول ـج( نداشتند يدار ي هم اختالف معن باياريروش آب

 از لحاظ يشتري بيها ي شده بودند ناخالصياري آبي بارانياريستم آبيبا س
 شده به ياري آبيسه با چغندرهايرانه در مقاــتيم و ازت نــيم، پطاسيدــس

دار  يش معنيها سبب افزا يش ناخالصيافزا). ۳دول ـج( داشتند يروش نشت
 ي     تــ نسبت به روش نشي بارانياريد مالس و استحصال کمتر در آبقن

  .شده است
 در ينيرزميتراته در آب زيش، غلظت ازت ني سال آزما۶در پنج سال از 

شتر حاالت، يدر ب). ۱شکل ( بود ي بارانياريشتر از روش آبي بيروش نشت
 يبه باران زودتر نسبت ي در روش نشتينيرزمي زيتراته آبهايغلظت ازته ن

 يتراته آبهايمقدار ازت ن.  مانديز باالتر باقيان فصل نيافت و تا پايش يافزا
 ماند ي ثابت باق در طول فصل رشد نسبتاًي بارانياري در روش آبينيرزميز

  که به روشييها  در قسمتينيرزمي زيراته آبهاــتيکه غلظت ازت نيدرحال
 شيتر افزاـــشيا بيتا دو برابر  سال ۶ا ي ۴ شده بودند در طول ياري آبينشت
  .افتي

تراته ي از نظر مقدار ازت ني نشتياري روش آبي و روان آبهاياريآب آب
تراته روان آبها در يازت ن.  روان آب نداشتي بارانياريروش آب. ه شدنديتجز

 ۱ حدود ياريتراته در آب آبيمقدار ازت ن.  نشديريگ  اندازه۲۰۰۱سال 
شتر ازت يا بيبرابر  که هرز آبها حداقل دوي حالون بود دريليقسمت در م

  . در مزرعه داشتندي مصرفياريسه با آب آبيتراته در مقاين
 و تا عمق يمتري سانت۳۰همه ساله بعد از برداشت از خاک مزرعه در اعماق 

 يتراته در مزارعيمانده ازت نيباق). ۴جدول ( شد يريگ متر نمونهي سانت۱۲۰
 ياري آبي که با روش نشتي شده بودند از مزارعياريب آي بارانياريکه با آب

متر در روش ي سانت۱۵م خاک در عمق يمقدار پطاس. شتر بوديشده بودند، ب
 از نظر مقدار ازت يدار ياختالف معن.  بوديشتر از روش نشتي بيباران
ن دو روش يمتر بي سانت۱۵متر و فسفر در عمق ي سانت۳۰تراته در عمق ين

  .وجود نداشت
  
  گيري ث و نتيجهبح

کن از ي مصرف شد لي آب نسبت به روش نشتي مقدار کمتريدر روش باران
ن دو روش ي بيشه و درصد قند، اختالفينظر سطح سبز مزرعه، محصول ر

 کمتر يها اندک  و در همه ساليغلظت ساکاروز در روش باران. مشاهده نشد
ن تمام يانگيسه ميکن با مقايل) لوگرم چغندري گرم در ک۵( بود ياز روش نشت

  ).۳دول ــج(دار نبود  ين اختالف معنيها با هم، ا سال
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ند در دو روش بارانی و نشتی در تراته خاک و مقدار ازت مصرف شده برای کشت چغندرقهای کاشت و برداشت، باقيمانده ازت ني زمان, بذرارقام : ۱جدول 

  ۱۹۹۷-۲۰۰۲دنی مونتانا سي
  ۲۰۰۲  ۲۰۰۱  ۲۰۰۰  ۱۹۹۹  ۱۹۹۸  ۱۹۹۷  سال
  بتا  رقم

۲۳۹۸  
  بتا

۱۲۵۲  
HH  
۱۱۲  

  بتا
۲۱۸۵  

  بتا
۲۱۸۵  

  بتا
۲۱۸۵  

  بهشت اردي۱۴  بهشت اردي۱۱  بهشتاول اردي بهشت اردي۸  بهشت اردي۲  بهشتاردي ۱۶  زمان کاشت
   مهر۶   مهر۱۰  وري شهر۲۸  اول مهر  وري شهر۲۸   مهر۵  زمان برداشت

  ۱۳۱  ۹۸  ۱۲۱  ۱۰۴  ۱۵۳  ۹۴  متر سانتي۱۲۰يمانده ازت نيتراتی تا عمق باق
  ۳۴  ۶۵  ۴۲  ۵۸  ۳۳  ۹۱  لوگرم در هکتارمصرف ازت کي

  ۷/۲۳  ۴/۳۵  ۵/۲۴  ۹/۳۱  ۸/۲۳  ۵/۳۱  متريور به سانتين تا شهر فرورديدگیمقدار بارن
  ۱/۱۶  ۹/۲۶  ۶/۱۵  ۵/۲۰  ۲/۱۷  ۱/۲۴  متريمقدار بارندگی خرداد تا مرداد به سانت

 
  ۱۹۹۷-۲۰۰۲ مونتانا يدني در سي و نشتي بارانياريم آبي در دو رژياري آبيها خيتار:  ۲جدول 

۱۹۹۷  ۱۹۹۸  ۱۹۹۹  
  نشتي  باراني  نشتي  باراني  نشتي  باراني

  اول خرداد
   خرداد۲۲
  ري ت۷
  ري ت۲۷
   مرداد۹
   مرداد۱۵
   مرداد۲۸

  دوم خرداد
   خرداد۲۷
  ري ت۱۰
  ري ت۲۸
   مرداد۸
   مرداد۲۱

  بهشتي ارد۵

  بهشتي ارد۱۵
   خرداد۹
  ري ت۹
  ري ت۲۵

  اول مرداد
   مرداد۸
   مرداد۱۳
   مرداد۲۲
  وري شهر۵

  بهشتي ارد۱۵
  ري ت۱۱
  ري ت۲۳
   مرداد۸
  د مردا۲۰
  وري شهر۴

  

  ري ت۸
  ري ت۲۲
   مرداد۱۴
   مرداد۲۸
  وري شهر۶
  وري شهر۱۲

  ري ت۱۱
   مرداد۲
   مرداد۱۵
   مرداد۲۹
  وري شهر۱۱

۲۰۰۰  ۲۰۰۱  ۲۰۰۲  
  نشتي  باراني  نشتي  باراني  نشتي  باراني

  بهشتي ارد۵
   خرداد۲۴
  ري ت۸
  ري ت۲۸
   مرداد۸
   مرداد۲۸
  وري شهر۱۷
  وري شهر۲۴

  بهشتي ارد۱۳
  ري ت۶
  ري ت۲۴
  مرداد ۶
   مرداد۱۷
   مرداد۲۸
  وري شهر۸

  
  
  

  بهشتي ارد۲۰
  بهشتي ارد۲۷

  ري ت۲
  ريت۱۶
  ري ت۲۰
  ري ت۳۰
   مرداد۱۲
   مرداد۲۴
  وري شهر۲
  وري شهر۱۴

  بهشتي ارد۲۰
  ري ت۱۶
   مرداد۱۳
   مرداد۲۴

  
  
  
  
  
  

   خرداد۲
   خرداد۳۰
  ري ت۲۲
   مرداد۳
   مرداد۱۱
   مرداد۱۷
   مرداد۲۴
  وري شهر۷

   خرداد۲
  ري ت۱۴
  ري ت۲۵
   مرداد۹
   مرداد۲۳

 
  ۱۹۹۷-۲۰۰۲محصول ريشه و کيفيت چغندرقندر بدست آمده در دو روش آبياري باراني و نشتي در سيدني مونتانا :  ۳جدول 

  آبياري
  تراکم بوته
  در هکتار

  قند
  گرم در کيلوگرم

  محصول ريشه
  تن در هکتار

  محصول شکر
کيلوگرم در 

  هکتار

  سديم
قسمت در 
  ميليون

  پطاسيم
 قسمت در
  ميليون

  ازت
قسمت در 
  ميليون

  قند مالس
ضريب 
  استحصال

  باراني
  نشتي

۸۸۹۲۰  
۸۳۳۶۰  

۸/۱۶۹  
۴/۱۷۵  

۷/۵۷  
۱/۶۱  

۹۸۶۱  
۱۰۷۴۸  

۵۱۲  
۳۴۷  

۱۷۷۰  
۱۶۲۷  

۲۷۷  
۱۸۰  

۳۳/۱  
۰۵/۱  

۹۲  
۹/۹۳  

 
   ۱۹۹۷-۲۰۰۲انا باقيمانده مواد غذايي خاک بعد از برداشت چغندرقند در دو روش آبياري باراني و نشتي در سيدني مونت:  ۴جدول   

  آبياري
  ازت کيلوگرم در هکتار

   سانتيمتر۳۰-۰
  ازت کيلوگرم در هکتار

   سانتيمتر۱۲۰-۳۰
  ازت کيلوگرم در هکتار

   سانتيمتر۱۲۰-۰
  پطاس قسمت در ميليون

   سانتيمتر۱۵-۰
  پطاس قسمت در ميليون

   سانتيمتر۱۵-۰
  باراني
  نشتي

۱۵  
۱۲  

۲۲  
۱۹  

۳۷  
۳۱  

۲۱  
۲۴  

۵۲۲  
۴۶۷  
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آبهای زير زمينی و آب مورد استفاده برای آبياری مزارع چغندرقند با روش آبياری ) قسمت در ميليون(ازت نيتراته  : ۱کل ــش
, سيدنی , توسط مقدار چهار حلقه چاه ميباشدمقدار ازت نيتراته م. بارانی و نشتی و ازت نيتراته روان آبهای مزارع نشتی 

   .۱۹۹۷-۲۰۰۲, مونتانا 
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شتر از ي بيتراته چغندرقند در روش بارانيم و ازت نيسم، پطايغلظت سد
 ها با هم ن ساليانگي که ميها بود و هنگام  در تمام ساليروش نشت

ج ين نتايا). ۳دول ــج(دار بود  يل شد، اختالف معنيه و تحليسه و تجزيمقا
 ي نشتياري ازت نسبت به آبيشتري مقدار بيدهد که در روش باران ينشان م
ان فصل ي در پان عمل مخصوصاًيرد که ايگ يچغندرقند قرار مار يدر اخت

ها  ــيش ناخالصيـاکاروز و افزاــش سـاد ازت سبب کاهيد، مقدار زــرش
  .گردد يم

 مقدار ي شدند، داراياري آبي که به روش نشتيا ن مزرعهيي پايروان آبها
روش در ). ۱شکل ( بودند ي مصرفياريتراته نسبت به آب آبي ازت نيادتريز

.  هم در روان آب به هدر نرفته استي روان آب وجود نداشت و لذا ازتيباران
 خطر از  امکان وجود روان آب باشد، احتماالًيستم باراني که در سيدر مزارع

تراته هدر رفته در روان آبها يمقدار ازت ن. ترات هم وجود دارديدست رفتن ن
ن مطلب يا. شتر خواهد بوديب يارير و مرداد و بعد از چند آبي تيها در ماه
دهد که ازت در طول فصل رشد، همراه روان آب هدر خواهد  ينشان م
 وجود ندارد و ي در طول فصل رشد روان آبياز آنجا که در روش باران. رفت

ار چغندرقند ي دراختن روش تماماًي در ايرود لذا ازت مصرف يازت هدر نم
  .رديگ يقرار م

 ياري آبي که به روش نشتي مزارعينيرزمي زيتراته در آبهايغلظت ازت ن
شتر بود ي ب۱۹۹۹ها بجز سال   در تمام ساليشدند، نسبت به روش باران يم
 زودتر از روش يلي خيها  در روشينيرزمي زيتراته آبهايازت ن). ۱شکل (

تراته يغلظت ازت ن. ز باالتر مانديافت و در طول فصل نيش ي افزايباران
کن در ي ماند لي در طول فصل ثابت باقيوش باران در رينيرزمي زيآبها

  .افتيش يشتر افزايا بي برابر ۲ سال تا حدود ۶ تا ۴ در طول يروش نشت
 در مزارع يسه با نشتي در مقايتراته خاک در روش بارانيمانده ازت نيباق

عات ازت در اثر شستشو يل کاهش ضايکه دل) ۴جدول (شتر بود يچغندرقند ب
 ي نشتياري آب  که بايگزارش داد که در مزارع) Winner(نر يو. باشد يم
 کمتر از ي خطوط نشتيتراته در قسمت بااليشوند مقدار ازت ن ي مياريآب

 مزرعه ي ازت از باالين خطوط است که علت آن شستشوييقسمت پا
تراته در اعمال يجه گرفت که مقدار ازت نينامبرده نت. ن استييبطرف پا

ت چغندرقند دارد و يفي بر کيا  قابل مالحظهتأثيرمتر ي سانت۱۲۰تر از  نييپا
 در تراته احتماالًي ازت نيشتري، مقدار بي و غرقابي کشتياريدر مزارع با آب

  .متر و در اثر شستشو وجود خواهد داشتي سانت۱۲۰تر از  نييعمق پا
 يدني آب آشاميکا، حداکثر سطح آلودگيست آمريط زيت از محيآژانس حما
تراته يمقدار ازت ن. ون اعالم نموده استيلي قسمت در م۱۰راته را تيبه ازت ن

افته ي ين مقدار فزونيش، از اي در دو سال آزماي در روش بارانينيرزميآب ز
 مقدار ۱۹۹۹ون و در سال يلي قسمت در م۷/۱۰ مقدار ۱۹۹۹۷در سال . است

 ينيزمريتراته آب زيمقدار ازت ن. ون بوده استيلي قسمت در م۷/۱۲ تا ۱/۱۰
ش از مقدار استاندارد باالتر ي در مدت سه سال آزماي نشتياريستم آبيدر س

.  شده استيريگ  اندازه۸/۲۴ ي بااليها ن مطالعه غلظتيدر ا. رفته است
 خرداد تا يها  در ماهين مقدار بارندگيشتري، ب۲۰۰۱ و ۱۹۹۷ يها در سال
 و در طول دوره ۱۹۹۹ در سال يمقدار بارندگ). ۱جدول (ده است يمرداد بار

. ار باال شروع شدهيک غلظت بسيتراته از يکن مقدار ازت نيرشد کم بوده ل
 گندم دوروم کاشته  )۱۹۹۸( در سال قبل از آن ۱۹۹۹ن چغندرقند سال يزم

 ي با توجه به باالتر بودن متوسط دما۱۹۹۸محصول دوروم سال . شده بود
 باعث ل گندم احتماالًکاهش محصو. انه کمتر از حد معمول بوده استيسال

  شتر ازت وي بيجه شستشويله گندم دوروم و در نتيکاهش مصرف ازت بوس
  . شده استينيرزمي زيوارد شدن آن در آبها

  
  خالصه

 ياريتر از مزارع با روش آب نيي پاي بارانيارير پوشش آبيت چغندر در زيفيک
 با يهاتراته در چغندريم و ازت نيم، پطاسي بوده است و مقدار سدينشت
 يريگ  در هر سال اندازهي نشتياري با آبيشتر از چغندرهاي بي بارانياريآب

 ياري با آبيز در چغندرهايشتر، قند مالس ني بيبعلت ناخالص. شده است
 ي در آبهايادتريتراته زيمقدار ازت ن.  بوده استيشتر از روش نشتي بيباران
د مشاهده شد و  شده بودنياري آبي که با روش نشتي مزارعينيرزميز

تراته ي از مقدار ازت ني مزارع چغندرقند نشتيتراته روان آبهايغلظت ازت ن
تراته خاک بعد از يدر همان زمان، مقدار ازت ن. شتر بوده استي بياريآب آب

.  بوده استيشتر از مقدار آن در روش نشتي بيبرداشت چغندر در روش باران
شتر ازت و ي بي سبب شستشوي نشتياريدهد که آب ين اطالعات نشان ميا

مصرف ازت در دره روخانه . باشد يحرکت آن به خارج از دسترس چغندر م
.  شده استيزير  برنامهي نشتياريه آبي بر پا)Yellowstone (تونواسلي

سه با ي ازت در مقاي ممکن است به مقدار کمتري بارانياريچغندرقند با آب
ن ي ازت، شسته شده و از بير کمتررا مقداياز داشته باشد زي ني نشتياريآب
 يها  فرموليارين دو روش آبي ايگردد که برا يشنهاد ميرود، لذا پ يم

    . درباره مصرف ازت ارائه گردديمتفاوت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
  Nobakيک ماده ضدعفونی کننده جديد بجای فرمالين بنام 

  ۲۶ شماره ۱/۲۰۰۶دوستری آبستراکت اين وگرش: نقل از 
  

در اين مقاله آلودگی ميکروبی شربت خام و تأثير آن بر افت راندمان قند بصورت 
در تجربيات آزمايشگاهی سال . توأم با روشهای حذف آلودگی شرح داده می شوند

 بعنوان جايگزينی برای فرمالين توسط کمپانی در اودسا ـ Nobak کارآيی ماده ۲۰۰۳
مقداری از اين ماده در ظرف آزمايشگاهی کشت . ين مورد آزمايش قرار گرفتاوکرا

از فرمالين بعنوان ماده کنترلی . مزوفيل کپک نشان داده شد, شد و وجود ترموفيل
نتايج ارائه شده در جداول نشان می دهد که برای ضدعفونی کردن . استفاده گرديد

در ,  درصد ۰۰۰۱۵/۰-۰۰۰۲/۰ن  اضافه شده بايد بيNobakبهينه شربت خام حجم 
   .حدود صد برابر کمتر از مقدار الزم برای فرمالين باشد

  
  

  زراعت چغندرقند در ترکيه
  ۲۹ شماره ۱/۲۰۰۶شوگرايندوستری آبستراکت : نقل از 

  
در مورد امکان رشد چغندرقند ) CIBE(از طرف کنفدراسيون جهانی چغندرکاران اروپا 

ين اظهار نظر شده است که امکان توسعه چغندرقند و در ترکيه دعوت شده بود و چن
 ۵/۵ ميليون کشاورز و حدود ۶/۱ هزارهکتار در اين کشور با ۴۲۵توليد شکر اکنون 

. بکار مشغول هستند) قسمت اعظم دولتی( کارخانه قند ۳۰تن در هکتار محصول و 
  .شرايط فعلی و آينده الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا توصيه می شود
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 هاي تکنولوژيکي برزيل در عرصه توليد شکر و الکل پيشرفت
  فريبرز عظيمی:    مترجم       ١٢٨٧/٢٠٠٦اينترنشنال شوگر ژورنال : نقل از 

 
ن گسترش و توسعه به يا. افته استيش يون تن افزايلي م٤٠٠ش از يون تن، به بيلي م١٠٠ کمتر از يزانيل از ميشکر برزيد ني سال گذشته، تول٣٠ يدر ط 

ن يشرفت و تکامل ايح مراحل مختلف پيله به تشرن مقايا. رفته استيپذ واتانول صورتيشکر و بي شکر ني براي و جهانيش تقاضا اعم از محليفراخور افزا
 ينيددکارخانه ار ارزشمند ي بسي و فنيات علميالخصوص، تجرب ي، عليکي تکنولوژيها شرفتي پيبانيان امور، به پشتير جري سين حال، بررسيصنعت، و در ع

(Dedini)پردازد ينه، مين زمي در ا.  
 
 
 

  مقدمه
 در جهان ين حد توان رقابتيالترل از بايد شکر و الکل برزيصنعت تول

 و يور زان بهرهين ميد انبوه، بهتريت توليبرخوردار است، که با قابل
  .ن، همراه استيي پايها متيق

 يکي تکنولوژيها يدهد که چگونه توانمند ي نشان ميخوب صنعت مزبور به
 متنوع و يکردهايازها و رويع به نيثر و سري مؤتواند به نحو يل ميبرز

ت، با استفاده از يفي باکيد، و به عرضه محصوالتيبازار پاسخ گومختلف 
 مذکور از خارج اقتباس شده يا چنانچه فناوري بپردازد و ي بوميتکنولوژ

ن حال، با ين، و در عي نويها ي کامل در جذب تکنولوژييباشد، با توانا
  و به تبع آن به کاهشيساز ي آن، به بوميشبرد دانش فنينه نمودن و پيبه

  .شتر واردات، مبادرت ورزديهر چه ب
 يز صنعتيانگ  اعجابيها شرفتين رشد شگرف، پين عامل مسبب ايمهمتر
 يش تقاضا براي تحت فشار افزاير است که به جهتي سال اخ۳۰ يدر ط
ز براستفاده ين اواخر نيد شکر قرار داشته و اي آن توليد اتانول و در پيتول

  .ار بوده استشکر، متمرکز و استويحداکثر از ن
 نه تنها ي از دانش فنيا ات با اندوختهيخته شدن تجربين دوره، درآمي ايط

ده، بلکه موجب رشد و ارتقاء و يد گرديزان توليش ميشرفت و افزايموجب پ
ن و احداث ي نويها ستميها و س  روشيريد و بکارگيزات جديجاد تجهيا

  .اند دهيساند را به حداکثر ممکن ري شده است که توليکارخانجات
ن ي بيون تعامل و همکاري مديشرفتين رشد و پيم که چنين باوريما بر ا

دکنندگان و ي تول :يعنيند است؛ ين فراي در ايچهار بخش مهم اقتصاد
قات و توسعه يسسات و مراکز تحقيزات، مؤها و تجه سازندگان دستگاه

(R&D)ه صور  و کارخانجات، بين صنعتي، مشاوري تکنولوژيتوهاي و انست
  .مختلف

 يز امروزه، بعنوان شرکتيات خود و نيخ حي تاري، در تمام(Dedini) ينيدد
 قطعات، اجزاء، لوازم و ملزومات و تأمينه و يشتاز، در تهي و پيراهبرد

 يا ار ارزندهي کامل، شاخص و ممتاز بوده و سهم بسيا  کارخانهيها ستميس
د، يزات جدين و تجهيو نيها حل شبرد و توسعه صنعت و ارائه راهيدر پ

  .داشته است
   مرحله بزرگ۵ ـ یالگوي رشد و تکاملي تکنولوژيک

توان بصورت  ي در عرصه صنعت را ميا ن رشد و توسعهيده ما، چنيبه عق
   مرحله رشد و ۵ن ي آن، ايان نمود که برمبناي ب۱مطروحه در شکل شماره 

  
  

ش ي افزا)۱(:  چند دهه گذشته عبارتند ازي در طيکيتکامل تکنولوژ
زان ي ميش کليافزا) ۲(ها،  زات و دستگاهي تجهيدي توليها تيظرف
شتر از ياستفاده ب) ۴(شکر، ي نيشتر از انرژياستفاده ب) ۳(، يور بهره

د شکر و الکل ي کارخانجات توليتلق) ۵(شکر و ي ني و جنبيمحصوالت اصل
  .ي و انرژييد مواد غذاي توليبعنوان واحدها

  
  ها و تجهيزات ي توليدي دستگاهها افزايش ظرفيت

، در (PROALCOHOL)ا يد الکل يت از توليبا به اجرا درآمدن برنامه حما
علت قائل شدن . ها داده شده است تيش و توسعه ظرفيت به افزايابتدا، اولو

ب بتوان ين ترتيشکر بود تا به ايد نيند تولي فراي، لزوم ارتقايتين اولويچن
، )شود يد الکل محسوب ميکه الزمه تول(کرد د يشکر تولي نيشتريحجم ب

.  در توسعه کارخانجاتيگذار هي سرماي برايرغم کمبود منابع مال يعل
ت يزات موجود در کارخانجات با حداکثر ظرفيآالت و تجه نيجه، ماشيدرنت
ال استفاده يت مواد و ماتريفي خود بکار گرفته شدند و با ارتقاء کياتيعمل

ها و قطعات و با رفع اشکاالت  نگيتيتصاالت و فشده در ساخت آنها، ا
د آنها به يزان تولي آنها در جهت بهبود عملکرد، ميمشاهده شده در طراح

ن ي ا۳ از شکل شماره ۱ف شماره يرد. افتيت ارتقاء يت و کميفيلحاظ ک
  .دهد يمرحله را نشان م

  
    الگوي رشد و تکامل تکنولوژي صنعتي ـبخش شکر و الکل: ۱شکل 

  مرحله بزرگ ۵
   مرحله بزرگ۵ -رشد و تکامل تکنولوژيکي

  زاتيها و تجه  دستگاهيها تيش ظرفي افزاـ۱
  يور  بهرهيش کلي افزاـ۲
  شکري نيشتر از انرژي استفاده بـ۳
  شکري ني و جنبيشتر از محصوالت اصلي استفاده بـ۴
  ي و انرژيي کارخانه شکر و الکل بعنوان واحد مواد غذاي تلقـ۵

  
  وري فزايش کلي بهرها

شکر و چه در ي ني، چه در سطح فراوريدي توليها يش توانمنديدر افزا
ار قابل ي بسيها شرفتي آن، پي کارخانه به مفهوم کليور سطح بهره

ار ارزنده ين امر به علت سهم بسيا.  حاصل شده استيا مالحظه
الت و آ  نيدکنندگان ماشي توسط سازندگان و توليکي تکنولوژيها شرفتيپ
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 يها حل توانند راه ي که آنها ميده است بطوريزات، محقق گرديتجه
 ييها مثال. نديد الکل و شکر ارائه نمايدن تولي به حداکثر رساني برايمناسب
  .اند  آورده شده۳ شکل شماره ۴ و ۲ف ين مورد در رديدر ا

  
  استفاده بيشتر از انرژي نيشکر

، يريگ  شربتي برايفقط از منبعشکر ين مدت، فکر استفاده از ني ايدر ط
ن امر با استفاده يا. افتي، رشد و تکامل يه شربت و انرژي تهي برايبه عامل

د يند توليب فرااز پسآ(ير ب و تقطي باگاس و تقليعني ياز محصوالت جنب
  .رفتي صورت پذيد انرژيه توليبعنوان ماده اول) الکل

، عالوه بر ارتقاء ييزا ينه و حداکثر از توان انرژيدرخصوص استفاده به
 يها  در کارخانه، تالشيدي توليت استفاده از انرژي و نهايفيسطح ک

ات ين عمليزان مصرف در حي کاهش ميز براي نيا جانبه هماهنگ و همه
 ي در انرژين امر منتج به مازاديا. ده استيد شکر و الکل معمول گرديتول
. باشد ي کسب درآمد ميرا بي که به نوبه خود منبعيطور د بهي گرديديتول

 يها حل زات و راهي از تجهيف کاملي طيريگر با بکارگيبه عبارت د
 ۳ يها فيده که در ردي مقدور گردي از انرژيا نهين استفاده بهي چنيمهندس

  .اند  نشان داده شده۳ شکل شماره ۴و 
  

  استفاده بيشتر از محصوالت اصلي و جنبي نيشکر
شکر ين (PROALCOHOL)مه پروالکل  برناين مراحل اجرايدر نخست

کن يل. گرفت يد شکر و الکل مورا استفاده قرار ميه توليفقط بعنوان ماده اول
رفته و با ي که صورت پذيزيانگ  اعجابيکي تکنولوژيها شرفتيبا پ
ک کارخانه مدرن فراهم ي ين امکان براي، امروزه ايلي متبوع تبديها روش

ه ي تغذيورت متنوع، بتواند مخمر براد شکر و الکل بصيشده که ضمن تول
  يا گرما برايته و يسي مازاد بصورت باگاس، الکتري انرژيميدام، حجم عظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا يوگاز و يد بي توليه برايا ماده اولي و ييايميعرضه به بخش ثالث، کود ش
 از اقالم يارير و بسيه به مواد فسادپذي قابل تجزيها کيومتان، پالستيب
توان از  ي را مي فنيها ها و دانش ين تکنولوژيا. د کنديز توليگر را نيد

  . مورد نظر کسب کرديها آالت و دستگاه نيسازندگان ماش
  

تلقي کارخانه الکل و شکر بعنوان يک واحد توليدي مواد 
  غذايي و انرژي

 شکر و الکل را يديک واحد تولياندرکاران و صاحبان صنعت،   دستيبرخ
کنند، بلکه آن را  ي مي تلقيکشاورز+ ي صنعتيبينوان واحد ترکنه تنها بع
  .نامند يز مي ني و انرژيي مواد غذايديواحد تول

 يکين مرحله رشد و تکامل تکنولوژين پنجميدهنده ا  نشان۲شکل شماره 
را تعداد يد شود که نمودار مزبور، خالصه شده است، زيکي تأستيبا. است

ار ي بسي و صنعتيات کشاورزي از عمل و مشترک حاصلهيمحصوالت جنب
  .باشند ياد و متنوع ميز

 ياز برايآالت مورد ن ني کارخانجات و ماشتأمين با يساز نيصنعت ماش
ل، قطعات و ي برزي ابداعي تکنولوژيري، با بکارگين محصوالت متنوعيچن

  .سازد ي کارخانجات ميزات مورد نظر را برايتجه
  

  لوژيکيدستاوردهاي رشد و تکاملي تکنو
 برنامه ي، از آغاز اجرايکي حاصله در رشد و تکامل تکنولوژيها شرفتيپ

ها، موجب  نهي تاکنون، ضمن کاهش هز(PROALCOHOL)پروالکل 
  .بهبود عملکرد صنعت شده است

 موجود يت تکنولوژي و وضعين تکامل صنعتيدهنده ا  نشان۳شکل شماره 
آالت و   ني، ماشيکنولوژن حال تيشکر و در عي ني فراوريدر بازار، برا

  .نه استين زمي در ا(Dedini) ينيزات دديتجه
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د ي توليها نهيزان کاهش هزين در ميها همچن شرفتين پينقش و سهم ا
 نشان داده شده، ۴همانطور که در شکل شماره . گردد يمنعکس م

 يها متيالخصوص با توجه به ق يل، عليرز ساخت بيساز کارخانجات الکل
  .باشند ي مي توان رقابتيار باصرفه و داراي نفت خام، بسيار باالي بسيفعل
، يليبرز) يمي آنزيساز الکل(واتانول يد بيآالت تول نين سه دستاورد، ماشيبا ا
  .باشند ي ميلي فسيها شتاز رقابت با سوختيپ

  
  جهش بزرگ آتي

ا مخلوط اتانول يها و   که استفاده از اتانوليا يطيمح ستيد زيعالوه بر فوا
 يا  از قرار بشکهيليواتانول برزيد بين توليي پامت نسبتاًين، دربردارد، قيبا بنز
 دالر هر بشکه نفت خام در حال ۶۰ش از يمت بيسه با قي دالر در مقا۳۰

 يده، بلکه در سطح جهانيش تقاضا در داخل گرديحاضر، نه تنها موجب افزا
  .ش تقاضا مواجه شده استيز با افزاين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، يمي و الکل آنزيوانرژي بي روبه رشد برايها بموازات تقاضا شرفتين پيا

زات، يآالت و تجه نيار بخش سازندگان ماشي را دراختيت مغتنميموقع
ت خود را يشتر با رسوخ در بازار، موقعيفراهم ساخته است تا بتوانند هر چه ب

 را ارائه يدي جديها ين موضوع، ما تکنولوژيبا توجه به ا. استحکام بخشند
ن مرحله از رشد و ي در اييار بااليم که به باور ما از توان بالقوه بسيکن يم
  .ع، برخوردار استي سريها شرفتيپ

  
   انقالب بيولوژيکي۳  ـهاي نوين تکنولوژي
 هم خود را ي تماميکيکنولوژشرفت تي رشد و پ(Dedini) ينيبه نظر دد

شکر يمعطوف حداکثر استفاده از منابع قابل استحصال در صنعت کشت ن
 ابداع و بکار گرفته يدي جديها ين راستا تکنولوژيخواهد نمود و در ا

   .خواهند شد
  

  (Dedini)کيد بر محصوالت دديني أدستاوردهاي حاصله از رشد و تکامل تکنولوژيکي، با ت:  ۳شکل 

  آالت هاي ماشين  افزايش ظرفيتـ۱

  فيت به تن ظر ـ اينچي۷۸ آسياب ۶  ـ آسياب و خردکنـ

   به ساعتـ مدت تخميرـ

  GL ـ  درصد الکل تقليبيـ

  

۵,۵۰۰  

۲۴  

۰/۶  

  

۱۴,۰۰۰  

۶-۴  

۰/۱۰  

  

 MCD-01کارخانه      DHI/Maxخردکن 

   بصورت مخزني يا پيوستهCodistilتخمير 

  تقطير/ Codistilتخمير 

  وري  افزايش کلي بهرهـ۲

  يشکر ٪ شکر حاصله از ن ـ آسياب خردکن۶  ـوري استحصال  بهرهـ

  وري تخمير ٪  بهرهـ

  وري تخمير ٪  بهرهـ

  

۹۳  

۸۰  

۹۸  

  

۹۷  

۹۰  

۵/۹۹  

  

  ديفوزيون دديني  MCD-01کارخانه      DHI/Maxخردکن 

   بصورت مخزني يا پيوستهCodistilتخمير 
  Destiltechتقطير  

   استفاده بهينه از انرژي نيشکرـ۳

به ازاء هر تن / م بخار توليديکيلوگر ـ الکل/  مجموع بخار مصرفي در فرايند توليد شکرـ

  نيشکر

  

  

  

  

  به ازاء هر ليتر الکل/ کيلوگرم بخار مصرفي ـ آب  اتانول بي ـ  مجموع بخار مصرفيـ

  

  بر سانتيمتر مربع/  کيلوگرم نيروـ فشارـ ديگ بخارـ

   دما به سانتيگرادـ ديگ بخارـ

  ٪ LHV  ـکارآئيـ ديگ بخارـ 

  

   الکلتان از هر ليتر بيومNm3 بيومتان حاصله از تخير ـ

  

۶۰۰  

  

  

  

  

  

۵/۴  

  

۲۱  

۳۰۰  

۶۶  

  

--  

  

۳۸۰  

  

  

  

  

  

۷/۲  

  

۸۵  

۵۳۰  

۸۷  

  

۱/۰  

  
 جلوگيري از  ـتبادلگر گرمايي با قابليت بازيافت انرژي مصرفي

  تشکيل اليه نازک شرکت در دستگاه تبخير

  کارکرد ديگ پخت بصورت پيوسته

  کن شکر بدون تغيير توان در اثر افت دما خشک

  يدروالکتريکنيرومحرکه ه

  

   غربال مولکولي آبگيري-Distiltechتقطير 
   
  

 AT/   ديگ بخار

 AZ/    ديگ بخار

  
  Codistil Methaxدستگاه 

  )سازي  کارخانه الکل به استثناء( تکنولوژي واحدها بطور کامل ـ۴

 ليتر  ـوري  مجموع بهرهـ)٪ استحصال از نيشکر۱۳(سازي  حداکثر ظرفيت کارخانه الکلـ 

  از هر تن نيشکرالکل 

   ٪ ـ  باگاس مازاد ـ)٪ فيبر۵/۱۲با (گيري از باگاس مازاد   حداکثر ظرفيت کارخانه الکلـ

  

  

۶۶  

  

  ۸تا 

  

۸۶  

  

  ۷۸تا 

  

  

  

  برداري از کارخانه ها و دانش فني دديني براي نهايت بهره دستگاه
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ده که ما ي حاصل گرديدي جديها شرفتين شاخه پيدر حال حاضر، در چند
ات تأثيربخاطر ي ـ کيولوژي روش ب۳  ـميکن ين اشاره مي نوي تکنولوژ۳به 

  :اند شکر بوجود آوردهي که در صنعت نيانقالب
 با استفاده از باگاس، کاه و کولش و يکيولوژيته بيسي الکتريرويد نيتول) الف

  ر؛ي حاصل از تخمي جنبيها فراورده
  واتانول از باگاس، کاه و کولش؛يد بيتول) ب
 منضم به يها  زل، با استفاده از دستگاهي دي برايکيولوژيد سوخت بيتول) ج

  .کارخانه شکر و الکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) ها و تفاله ها، برگ  سرشاخهيعني( به استفاده از کاه و کولش ياديد زيکتأ
، يبيبطور تقر(باشد  يشکر مي ني انرژيک سوم تقريباً يرا حاويز  شود، يم

  ).مانده در باگاس وجود دارد ي باقيک سومگر در شربت و يديک سوم 
  

  توليد برق با استفاده از فرايندهاي بيولوژيکي 
  BIOنخستين انقالب 

ل ي را تشکيانه رقم قابل توجهيل، ساليشکر در برزي از ني استحصاليانرژ
  نشان داده شده است، در همان   ۵کل شماره ــدهد و همانطور که در ش يم
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 ين انرژيزان ايالبته م. باشد يل ميانه برزي ساليديحول و حوش نفت تول
د شکر و الکل در يند تولي است که در فرايشکري براساس مقدار نيديتول
زان يم. رسد ي ماه است به مصرف م۶-۸ در حدود يبردار  فصل بهرهيط
 يديانه تولي ساليشود و با انرژ ي محاسبه ميلوکالري برحسب کين انرژيا

براساس . شود يسه ميمقا)  استيلوکالريکه آن هم برحسب ک(از نفت 
د شکر و الکل ي توليشکر براي نيون تن متريلي م۲/۳۶۸اطالعات موجود 

  .ده استي گردي فراور۰۵/۲۰۰۴ يبردار  فصل بهرهيدر ط
دهد،  يرا نشان م) بشکه در روز(د روزانه نفت ين توليانگي م۵شکل شماره 

 در سال مورد نظر يدي محاسبه شده برحسب مجموع نفت توليانرژکن يل
  .باشد يم

د يند تولي در فرايامروزه در کارخانجات، عمدتا از باگاس بعنوان منبع انرژ
کن يباشد، ل ي آن اندک ميور زان بهرهيهر چند که م. شود ياستفاده م

وگاز که از يبعالوه، ب. دي موجود بهبود بخشيها يتوان آن را با تکنولوژ يم
 يد انرژيتواند به مصرف تول يگردد، م يد مي توليهواز ي بيکيولوژيل بيتحل
  .ز برسدين
شکر يعات ني از آخال و ضاينه استحصال انرژيد، در زميشرفت جديپ
 و مقرون به صرفه بودن استحصال يکي و تکني مسائل فنيبررس. باشد يم

ن آخال و ي و انتقال ايورآ له جمعيکن مسأده بود، ليتر شروع گرد شيآن پ
 است که ي مترتب بر آن از جمله اقداماتيها نهيعات به کارخانه و هزيضا

  . آنها کار شودي بر رويستيهنوز با
 (Sao Paulo)الت سائوپائولو ي در ا که عمدتاًيلين کارخانه برزيامروزه چند

. ندينما يعات بعنوان سوخت استفاده مين آخال و ضاياستقرار دارند، از ا
 بخار در يها گي دين آخال براي استفاده از اي الزم براياکنون تکنولوژ
ن ي انتقال، از ايها نهين برابر هزيم که چندي معتقدما جداً. دسترس است

  .گردد يد کارخانه مي عايد انرژيروش تول
 ي کليسودآور) وگازين باگاس و بيو همچن(ن آخال ي ايدي مازاد توليانرژ

ي ستيبا). ديي مراجعه فرما۶به شکل شماره (دهد  يش ميکارخانه را افزا
   در دسترس قرار کامالًينعتــ بخش صي الزم برايد شود که تکنولوژيکتأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از يبردار  حداکثر بهرهي برايحل مشکالت احتمال زات و راهيدارد و تجه
 در دهد که يل مي را تشک(Dedini) يني دديدي از خطوط تولي، بخشيانرژ

  .نمودار مربوط به کارخانجات نشان داده شده است
  

 دومين انقالب  ـتوليد بيواتانول از باگاس و کاه و کولش
  بيولوژيکي

 يها  مورد توجه بخشيا ندهي بطور فزايگنوسلولزيواتانول از مواد ليد بيتول
  . در سراسر جهان، واقع شده استيقاتيتحق
 DHR- Dedini Hidrolise دستگاه (Dedini) ينين راستا، دديدر ا

Rapida) ز ابداع نموده يدروليع هيند سري فرايرا برا) ينيع دديز سريدروليه
ر مبدل ير و تقطيشکر را با تخمي ني موجود در فراورياست که مواد سلولوز

  .دينما يواتانول ميبه محصول ب
ز را يدرولي فعل و انفعاالت هي مدت الزم براDHR يوسته انقالبيند پيفرا

شود و با کار چند  ي ميور زان بهرهيش ميدهد، موجب افزا يکاهش م
د را کاهش ي توليها نهي و هزي مصرفي انرژيگذار هيدستگاه و حداقل سرما

  .دهد يم
د و سپس ي ابداع گرديشگاهي در سطح آزما۸۰ند مزبور در اواخر دهه يفرا

جه ي نتش شد و از آن پس،يت آزماي با موفقيا عملکردش در سطح کارخانه
در . ن بوده استيت قرياش همواره با موفق يکي و تکني اقتصاديها شيآزما

 با (Sao Luiz)ز ي در کارخانه سائولوئيصنعت مهيک واحد ني، ۲۰۰۳سال 
 نمود که در يبردار تر اتانول در روز شروع به بهرهي ل۵۰۰۰ت يظرف
 يزواقع و متعلق به گروه کشاور  (Pirassununga)ونونگا ــــراسيپ
، کوپرسوکر ينين ددي مشترک بيگذار هيباشد که بصورت سرما يمينديد

(COPERSUCAR) و FAPESP) الت ي ايقاتي تحقيبانياد پشتيبن
کند و  يوسته کار ميواحد مذکور بصورت پ. ده استياحداث گرد) ائوپائولوـس

 ياس صنعتيد در مقي تولي براي مهندسيل پارامترهايهدف از آن، تکم
  .دهد ي را نشان ميصنعت مهين واحد نير از اي دو تصو۷ماره شکل ش. است
  يقيار عمي بس تأثير DHRتگاه مزبور به توان کاملش برسد، ــ که دسيزمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توليد الکتريسيته بيولوژيکيکارخانه شکر و الکل براي حداکثر:  ۶شکل 
  

   کيلووات١٥٣,٠٠٠  مجموع انرژی ايجاد شده
  :نيروی محرکه 
  الکتريسيته

  هيدروالکتريک

  آسياب کردن
   تن نيشکر در روز١٠,٠٠٠

   تن نيشکر درهر دوره١,٨٠٠,٠٠٠

   کيلووات١٦,٣٠٠  انرژی مصرفی در کارخانه

  فرآوری الکل بدون آب
  تکنولوژی تقطير و تقليب

+  
  الک مولکولی

  :فرآوری شکر 
  دستگاه تبخير بدون تشکيل اليه نازک شکر

  پخت شکر بطور پيوسته
  تبادلگر گرمايی با بازيافت انرژی 

   کيلووات١٠,٧٠٠  انرژی مصرفی در نيروگاه حرارتی

  :سوخت 
  %باگاس                     
  %بيوگاز                      
  %کاه و کولش              

  ار مصرفی فرايند توليدبخ
   کيلوگرم بر هر تن نيشکر٣٨٠

  )  اتمسفر۸۵( بيوگاز با فشار باال  ـ کاه و کولش ـ باگاس ـسوز ديگ بخار چندگانه   کيلووات١٢٦,٠٠٠  انرژی مازاد برای عرضه به شبکه
  ٪۸۷ کارآئي ۵۳۰درجه حرارت 

  مازاد ساليانه توليدی 
  توسط نيروگاه با سوخت بيولوژيکی

   کيلووات٤٦٢,٩٠٠

  

  هاي کندانسوري ديفوزيون تحت کنترل توربين
  متناسب با ميزان فشار و شرايط درجه دما
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  وري ثير بر توليد و قابليت بهره تأ- DHR:  ۸ شکل 
   مثال ـ فرآوري الکل بطور سنتي ـمرکز و جنوب برزيل ـ وري  ميانگين بهره ـتقلکارخانه بيواتانول بطور مس

HA ١  
  

     
  

  )وري بالقوه بهره  ( DHR+  وري ـ مرکزوجنوب برزيل ـ فرآوري سنتي برزيل کارخانه مستقل بيواتانول ـ ميانگين بهره
   با حداکثر توليد انرژي در فرآوري الکل سنتي

HA ١  
         

  
  
  
  
  
  
  
  

  اين امکان وجود دارد که توليد بيواتانول در همان زمين زراعي تقريباً دوبرابر گردد

   تن۸۰
پاک کرده نيشکر   

 

ربتــــش  ليتر ۶۴۰۰ 
 بيواتانول آبدار

  تن۹۶
بطور کامل نيشکر   

 

ربتــــش  

+باگاس       
 کاه  و کولش

 ليتر ۶۴۰۰
 بيواتانول آبدار

 ليتر ۵۶۵۰
 بيواتانول آبدار

 ليتر ۱۲۰۵۰
 بيواتانول آبدار
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  :م کهينان داريما اطم. بر صنعت خواهد داشت
شده با استفاده شکر برداشت ي هر هکتار ني اتانول به ازايد فعلي تولـ

   دوبرابر خواهد شد وتقريباًباگاس و کاه و کولش مازاد، 
  .ن خواهد آوردييواتانول را پايب دينه توليهزـ  

واتانول را ي کارخانه بي کليور  بر بهرهDHRند ي فراتأثير ۸شکل شماره 
  .دهد ينشان م

  
  ـگردد توليد سوخت بيوديزل به توليد شکر و الکل ضميمه مي

  نقالب بيولوژيکيسومين ا
 اشاره يکين مرحله از رشد و تکامل تکنولوژيشتر در پنجميهمانطور که پ

گردد،  ي ميد شکر و الکل تلقيک واحد تولين کارخانه نه فقط يد، ايگرد
  .شود يز محسوب مي نيي و مواد غذايد انرژي تولي برايبلکه واحد

د سوخت يتول يکين مرحله از رشد و تکامل تکنولوژين پنجمي، ايبتازگ
.  اضافه نموديساز ز به جمع محصوالت کارخانه شکر و الکليزل را نيوديب
  از منابع موجود را فراهم ساخت و دريبردار ن الحاق، امکان حداکثر بهرهيا
 يزل در حداقل ممکن باقيوديد سوخت بينه تولين حال کمک کرد تا هزيع

  .بماند
 ب دولتيل به تصويزل در برزيوديـــالزم به ذکر است که برنامه سوخت ب

زل يوديسوخت ب.  گذاشته شده است  بمورد اجراء۰۵/۲۰۰۴ ده و از سال يرس
که با  گردد يل محسوب ميزل و گازوئي سوخت دي برايعي طبينيجانش

، ياهي گيها ل روغنير از قبيدپذياستفاده از محصوالت خوراک دام تجد
وپز، با استفاده از   مصرف شده در پختيها  و روغنيواني حيها يچرب
 متانول     ايد در معرض واکنش با اتانول ــيا در حضور اسيزگر و يکاتال
  يديواتانول توليل و اتانول بکار برده شود، بيچنانچه روش ات. رديگ يمقرار 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ر استيدپذيتجد   ۱۰۰٪ 

 يساز شکر و الکل/زليوديده احداث مجتمع کارخانه بي ا۲۰۰۴در سال 
 ييات اجرايافتن عمليد و با به خاتمه ي به بازار اراه گردينيتوسط دد

کول  زل در کارخانه برليوديد بي توليا ن مجتمع کارخانهينخست
(Barralcool)  واقع در بارادوبوگرس(Barra do Bugres)  در ماتوگروسو

(Mato Grosoo)ت يظرف. دا نمودي پيقي، جنبه حق۲۰۰۵ل در نوامبر ي برز
 يها  دستگاهيک سريزل در سال است و يودي تن ب۵۰۰۰۰ارخانه معادل ک
 يي ها تفاده از روغنـاس  : ده است مانندي در آن نصب گرديشرفته و ابتکاريپ

 يواني حيها يره و چربي، تخم پنبه و غينيزم گردان، بادام ا، آفتابير سوينظ
ا يل و يه روش ات انعطاف کار بيه کارخانه مزبور که دارايبعنوان مواد اول

د يشگام تولي پ(Barralcool)کول   که کارخانه برليياز آنجا. باشد يل ميمت
ن کارخانه ين اوليالت ماتوگروسو بوده است، اي در ايکيولوژيته بيسيالکتر
زل در جهان بشمار يودي و سوخت بيکيولوژيته بيسيواتانول، الکتريد بيتول
  .رود يم

زل به کارخانه شکر و الکل در شکل يوديبد سوخت يق کامل توليمراحل تلف
ف کارخانجات نوع ي در ردکول کامالً کارخانه برل.  آورده شده است۹شماره 
  .باشد ي ميمه صنعتي مجتمع نيرد، که بمعنيگ ي مياول جا

  .باشند يده مزبور مي اي بعديي اجراين مرحله، فازهاين و سوميدوم
  

ز طرح يآم تي موفقي اجرايبرا يکي تکنولوژيبانيمرحله دوم درواقع پشت
شبرد طرح ين مرحله در اجرا و پين مرحله مهمتريمذکور است و سوم

زل و يوديد بينه تولي در کاهش مجدد هزي شگرفتأثيرشود و  يمحسوب م
د ي مرحله تول۳دهنده   نشان۹شکل شماره . رود يواتانول بشمار مين بيهمچن

ته يسيالکتر: باشد يالکل م در همان کارخانه شکر و يکيولوژيمحصوالت ب
    .زليوديواتانول و بي، بيکيولوژيب

   در صنعت نيشکر(Dedini)سهم دديني :  ۱۰شکل 

   براي فرآوري شکر و الکل ـهاي ساخت دديني تعداد دستگاه   
                    توليد بيواتانول

  ۷۴۷  ـ کارخانجات تقطير بيواتانول
  ۱۰۶  برزيل) کليد در دست(ـ کارخانه بيواتانول بطور کامل 

  :کارخانجات الکل و شکر در خارج
  ۲۳                          ونزوئال، اکوادور، پرو، هائيتي، پاکستان، گواتماال، آرژانتين، مکزيک، کاستاريکا، پاراگوئه، بوليويـ

  ۲۴۲۱      آسياب نيشکر 
  ۱۲۰۷       ديگ بخار

  ۱۱۲       کارخانه مولد برق
  نبزرگترين حجم فروش در سطح جها
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  باشد؟ چه تعداد تبخيرکننده ابتدائي در يک کارخانه مورد نياز مي
  دکتر محمد الهی:         مترجم ۱۰/۲۰۰۵سوکرايندوستری : نقل از 

  
 
ک کارخانه يون يپراساستم اوي سي برايرکننده ابتدائيچه تعداد تبخ: الؤس
 اواپراسيونستم ي و توسعه سي در طراحين مسئله اساسياز است؟ ايرد نمو
شتر از يب) اواپراتور(رکننده ي تبخيها  تعداد بدنهيوقت. باشد يک کارخانه مي
٪ است و ۶۵شتر از يظ حاصله بي عدد باشد، مقدار ماده خشک شربت غل۴

ا ي ۵، ۴ يها تواند از بدنه يم) يطباخ(ون يزاسيستالي کريبخار الزم برا
  . گرددي تأمين بعديها بدنه

 مشکالت يرکننده ابتدائيک تبخيدهد که  يشه نشان ميمحاسبات هم
 از شربت ير قسمتيرا با توجه به تبخي را همراه خواهد داشت، زياديز

. باشند يزا م نهيده و هزيچي پي ارتباطيرهايان مخالف، مسيبصورت جر
ن يمهمتر.  بزرگتر استاسيوناواپرستم ي الزم در سين سطوح حرارتيهمچن
ز يباشد، ن ي مي در انرژيجوئ  که صرفهيرکننده ابتدائي استفاده از تبخيايمزا
ک ين بوده که به عنوان ي ايرکننده ابتدائي تبخيايتنها مزا. شود يده نميد

 که نوسانات در سربخار گرفته شده ي، هنگام(buffering)ره يمخزن ذخ
ن مقاله تفکر استفاده از يدر ا. کند يمل مد عيآ يش ميرمداوم پيبصورت غ

، محاسبات مربوط به آن و بحث استفاده از آن آورده يرکننده ابتدائيتبخ
  .شده است

  
   مقدمهـ۱

ال استفاده يشتر، سؤا بي بدنه ۵ با اواپراسيونستم يک سي يدر هنگام طراح
 يها  آپاراتي بخار براي تأمينوقت. شود ي مطرح ميرکننده ابتدائياز تبخ
. رديد انجام بگي باي بعديها ا بدنهي ۴له بخار بدنه يرمداوم بوسيپخت غ

 يباشد، اما دارا ي ميکيت تکنولوژي مزي هر چند دارايرکننده ابتدائيتبخ
کننده  تأمين اواپراسيون يها رمداوم است و بدنهي و غي از نظر انرژيبيمعا
ش از يظ شده بي تغلباشند و مقدار ماده خشک شربت ياز مين بخار مورد نيا

: ن قانون وجود داشته کهي ااواپراسيونن در مورد يهمچن.  درصد است۵۰
  .»دباش ياد ميکم آن هم ز«
  
   تبخيرکننده ابتدائي چيست؟ـ۲

ن ي با باالتريا ق وارد بدنهي، شربت رقي معمولاواپراسيونستم يک سيدر 
 يها  وارد بدنهب شربتين بدنه به ترتياز ا). بدنه اول(گردد  ينقطه جوش م

  .گردد يظ مي گشته و با کاهش نقطه جوش تغليبعد
 ي است که در آن قسمتيريک بدنه تبخي، در اصل يرکننده ابتدائيک تبخي

رکننده يک تبخيدر صورت وجود . ان متقابل استيان بصورت جرياز جر
. شود يجوش م ن نقطهي با کمتريا ، ابتدا شربت وارد بدنه ستمي در سيابتدائ
) ي تبادلگر حرارتيک سريعبور از (ظ شده و بعد از گرم شدن يآنجا تغلدر 

ک ي ي نما۱در شکل . گردد يجوش پمپ م ن نقطهيشتري با بيا به بدنه
    و۴ يها  در بدنهيرکننده ابتدائي تبخ۲ با اواپراسيون يا  بدنه ششستميس
   و ودش يظ مي تغل ۵ و ۴ يها ق در بدنهيشربت رق. ش داده شده استي نما۵

  
  .گردد ي م۱ وارد بدنه ي حرارتيپس از عبور از تبادلگرها

  

  
  
  
  شود؟ از يک تبخيرکننده ابتدائي استفاده ميـ چرا ۳
ن است که استفاده از يشود ا ي داده مسؤالن ي که به اين جوابيشتريب

بخار (ن ي در مصرف بخار بعد از توربيجوئ  باعث صرفهيرکننده ابتدائيتبخ
له يه نه به وسين فرضيهر چند ا. گردد ي ميعات اگزرگيضاو کاهش ) رتور

مقدار . افتن نبوده استيله انجام دادن قابل دست يمحاسبات و نه به وس
 ي برابر است با مجموع سربخارهااواپراسيونستم يک سي يبخار الزم برا

يعات ضا. ستي اتصاالت وابسته نيگرفته شده از هر بدنه و به چگونگ
 وارد شده به ينکه اگزرگي مشروط به ا ار اندک است،يسستم بي ساگزرگي

 وارد شده به اگزرگي. باشدط مشابه اندک يستم، با شرايک قسمت از سي
 با توجه به بخار بعد از اواپراسيونستم يک کارخانه قند، منظور به سي

) رتور(ن يبخار بعد از توربجرم  با توجه به مقدار يعني، )بخار رتور(ن يتورب
جه با مقدار کم يگردد، در نت ين بخار مشخص مي ايافته و دمايان يجر

 الزم يين آن، مقدار اگزرگي پايان و دمايدر جر) رتور(ن يبخار بعد از تورب
  .باشد يستم اندک مي سيبرا

 ي برايگريل ديرقابل کندانس از شربت به عنوان دلي غيخروج گازها
ق ينکه شربت رقيبا توجه به ا. گردد يان مي بيرکننده ابتدائياستفاده از تبخ

 يها د واکنشي باشد، باي مقاومت حرارتيظ شدن دارايد قبل از تغليبا
. رقابل کندانس کامل شده باشندي غيه و خروج گازهايمربوط به زمان تصف

، باعث شده که اواپراسيونرقابل کندانس در ي غيادامه عمل خروج گازها
بخار خارج شده از بدنه بر سري آب کندانس سربخار حاصله تا سه برادما

 آب کندانس به فشار ياد دماي زيل آن وابستگيدل. دا کندياول، کاهش پ
ار ي بس۵بخار بدنه يرقابل کندانس در سر غياست که مقدار حجم گازها

گر خروج ياز طرف د.  است يکمبخار بدنهيشتر و فشار آن کمتر از سرب
ستم با فشار باال يک سي در يتيرقابل کندانس از محفظه حرار غيگازها

  يستميسه با سي در مقاياز به مراقبت کمتريرد و نيگ يورت مــــآسانتر ص
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  .ا فشار برابر با فشار هوا دارديمتر  کبا فشار
سه نوع روش کار، استفاده ين امکان وجود داشته که با توجه به امکان مقايا

  .ستم ممکن شوديک سي در يرکننده ابتدائياز تبخ
. دا کرده استي قند بطور مداوم کاهش پيها  کارخانهير الزم برامقدار بخا

 Schneider (1968) چغندر توسط يژه الزم برايکه مقدار بخار ويبطور
لوگرم ي کBaloh (1991) ۳۲۱لوگرم به ازاء هر تن چغندر، توسط ي ک۴۳۴

 يمقدار حداقل بخار الزم برا  Kneitschel (2001)به ازاء هر تن چغندر و 
هر تن   لوگرم به ازاءي ک۱۷۷ محصوله را ۴ يارخانه قند با طرح طباخک کي

ها در  ظ شربتي تغلير شده برايهر چند مقدار آب تبخ. اند چغندر ذکر نموده
   جه گرفتن بخاريدر نت. ر کرده استييار کم تغي بسيسه با بخار مصرفيمقا

 نيهمچن.  استه شدهي توص ها و اضافه کردن تعداد بدنه  آخرتر يها از بدنه
  .کنند ي آخرتر استفاده ميها  پخت از بخار حاصل از بدنهيها آپارات

ا کمتر ي ي مساوي، استفاده از بخار با دمايشرفت و توسعه علم و تکنولوژيپ
  . پخت ممکن ساخته استيها  آپاراتيگراد را براي درجه سانت۱۰۰از 

 يها  در کار بدنهياتي پخت باعث نوسانات عمليها رمداوم آپاراتيکارکرد غ
رات صعود ييگردد، و در اثر تغ يجه کل کارخانه مي و در نتاواپراسيون

 پخت از يها استفاده آپارات. شوند يدتر مين نوسانات شديجوش، ا نقطه
 ۵ اواپراسيونک ي ۵ت در بدنه ب است که شرين معني بد۵بخار بدنه 

ن مقدار يحدوده ادر م.  است۶۲ يبيتقر) کسيبر( ماده خشک ي دارايا بدنه
جوش خواهد   در صعود نقطهيادير آب اثر زياز ماده خشک، مقدار تبخ

جوش  ر در صعود نقطهيير آب، باعث تغي تبخ±٪۵زان ي به مينوسانات. داشت
ر يين تغي، اK۵ برابر يا  قابل استفادهي دمايبرا. گردند ي مK۶±زان يبه م

  .باشد ي نوسانات م±٪۱۲ يبه معنا
رکننده يزان گرفتن بخار، از سر بخار بدنه تبخيسانات در مسه، نويدر مقا
 در مقدار ماده خشک يار اندکي بسيريگ رات قابل اندازهيي، باعث تغيابتدائ

جوش شربت با   اثر ماده خشک بر صعود نقطهگردد و مشخصاً يشربت م
ا و هدف استفاده از ينجا مزايدر ا. تر، کمتر است نييمقدار ماده خشک پا

 يدر قسمت بعد.  مشخص استاواپراسيونستم ي در سيننده ابتدائرکيتبخ
 به کمک محاسبات آورده يرکننده ابتدائي استفاده از تبخياين مقاله مزايا

  .شده است
  
  هاي خروجي  دادهـ۴
رکننده با ي تبخيها ستمين سي بيا سهيار مشکل است که بتوان مقايبس

ستم يس. ها انجام داد يريگ ج اندازهي متفاوت با توجه به نتايها ارتباط
 يرييد بصورت قابل تغي بخار بايها کننده  و اتصاالت مصرفاواپراسيون

با توجه .  باشنديي قابل جابجاي براحتيبردار  شوند تا در هنگام بهرهيطراح
ن محاسبات از مدل ي اي است، براين امر بندرت انجام شدنينکه ايبه ا

  .کمک گرفته شده است
ت يک کارخانه قند با ظرفي SUGARSTMيوتريامپبا کمک برنامه ک

 يروين. ده استي گردي تن چغندر در روز بصورت مدل طراح۱۰,۰۰۰
 مختلف يها  مدلي در تماماواپراسيون و ي حرارتي تبادلگرهايمحرکه برا

 کارخانه و مقدار يدي تولين طرح اجماليکسان فرض شده است، همچني
  ۱جدول . کسان فرض شده استي )يطباخ(ون يزاسيستالي کريبخار مصرف

 ي حرارتيابعاد تبادلگرها. دهد ي مدل را نشان مي خروجيها داده نيمهمتر
  . نشان داده شده است۲ آنها در جدول يانتقال حرارت بيو ضر
 درنظر گرفته شده است و يزشي ريا  لولهيها ، بدنهاواپراسيونستم ي سيبرا
) کسيبر( به مقدار ماده خشک ن تبادلگرها با توجهي ايب انتقال گرمايضر

 اقتباس van der Poel et al. (2000) و Baloh (1991)شربت از کتاب 
  .شده است

  

  هاي خروجي مدل انتخاب شده داده: ۱جدول 
  t/d  ۱۰۰۰۰     ظرفيت استفاده از چغندر

  kg/t  ۱۰۸۰    کشش نسبت به چغندر مصرفي
  C  ۶۵°     خور اول دماي شربت آهک
  C  ۸۵°     خور اصلي کدماي شربت در آه

  C  ۸۵°     دماي شربت کربناتاسيون اول 
  C  ۹۲°  دماي شربت کربناتاسيون دوم

      )طباخي(تأمين بخار قسمت کريستاليزاسيون 
  C  ۱۰۰°   ۵دماي سربخار بدنه 
  t/h  ۱۵/۴۰    ۵مقدار سربخار بدنه 
  kg/t  ۵/۹۶   به چغندرمصرفي  ۵نسبت سربخار بدنه 
  K  ۵  تفاده در بدنه اواپراسيون تفاوت دماي قابل اس

  K  ۶     ۶تفاوت دماي قابل استفاده در بدنه 
  K  ۵  هاي حرارتي  تفاوت دماي قابل استفاده در مبدل

  
  ضريب رسانايي گرمايي براي تبادلگرهاي حرارتي: ۲جدول 

ضريب رسانايي گرمايي    کننده سيال گرم
W(m2.K)  

  ۲۰۰۰       مايع/مايع  شربت خام
  ۲۰۰۰    وسيله بخار به  شربت خام

  ۲۲۰۰     مايع/مايع   شربت آهک خورده
  ۲۲۰۰        بوسيله بخار شربت آهک خورده

  ۲۵۰۰  ) شربت کربناتاسيون اول (۱آلود  شربت گل
  ۳۰۰۰  ) شربت صاف شده کربناتاسيون اول (۱شربت رقيق 
  ۳۰۰۰  )  شربت رقيق قبل از اواپراسيون (۳شربت رقيق 

  ۳۰۰۰       ۵شربت غليظ بدنه 
  ۲۲۰۰       آب تفاله

  ۲۰۰۰     شربت سيرکوله
  

  ها  مدل- ۵
 با يقاتين کار تحقي که در ااواپراسيون ي ارتباطيها  مدل۳در جدول 

ها،  ن مدليان ايدر م. اند نشان داده شده است سه شدهيگر مقايکدي
. کنند ي شربت استفاده ميري از بخار حاصل از خودتبخF و C ،D يها مدل

ر شربت ي شربت به اختالف فشار در مسيرير حاصل از خودتبخن بخايا
کند و قابل استفاده  ي کمک م۶ به بدنه يرکننده ابتدائيقبل از بدنه تبخ

، ۵ستم به بخار ير حاصل شده در سيجه بخار حاصل از تبخيدر نت. باشد يم
شربت بعد از ) ۳شکل  (Cدر مدل . گردد ي اضافه م۵ و ۴ن بخار يهمچن
نکه ي، قبل از ا۵با توجه به فشار بخار سربخار بدنه ) ۳ظ يشربت غل (۳بدنه 

شکل  (Dمدل . دهد ي انجام ميريابد، خودتبخيان ي جر۶به سمت بدنه 
 ۵ و ۴ با توجه به فشار سربخار بدنه ۳ظ ي شربت غليريعمل خودتبخ ،)۴

  .رديپذ يصورت م
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م مدل های بررسی شده با توجه به ارتباطات در سيست : ۳جدول 
  اواپراسيون

  شـکل  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مدل  مدل
A  ۲  بدون تبخيرکننده ابتدائی  
B   ۱  ۵ و ۴تبخيرکننده ابتدائی در بدنه های  

C  
 با يک مخزن خودتبخيری ۵ و ۴تبخيرکننده ابتدائی در بدنه های 

  شربت
۳  

D  
ن خودتبخيری  با دو مخز۵ و ۴تبخيرکننده ابتدائی در بدنه های 

  شربت
۴  

E   ۵  ۵تبخيرکننده ابتدائی در بدنه  
F   ۶   با يک مخزن خودتبخيری شربت۵تبخيرکننده ابتدائی در بدنه  
G   ۵تبخيرکننده ابتدائی در بدنهA ۷  

   
قبل از ورود به ) ۶شکل  (Fدر مدل ) ۴ظ يشربت غل (۴ربت بعد از بدنه ش

  . دهد ي انجام ميريدتبخ، خو۵ با توجه به فشار سربخار بدنه ۶بدنه 
.  است۵ک قسمت از بدنه ي تنها يرکننده ابتدائي، تبخ)۷شکل  (Gمدل 

له بخار حاصل از يتنها به وس) يطباخ(ون يزاسيستالي کريبخار الزم برا
 ۴ شربت از بدنه ۵Bدر بدنه . گردد ي متأمين) ۵Aبدنه (ن بدنه ير ايتبخ

 ۵Aهر دو بدنه . کند يدا ميه پ را۶ظ شده به بدنه يشود و شربت غل يوارد م
 و ۶ به بدنه ۵Bسربخار بدنه . ننديب ي حرارت م۴ با سربخار بدنه ۵Bو 

  .رسانند ي مورد لزوم گرما مي حرارتيتبادلگرها
  
   مقياس مبناـ۶
اس يسه شوند، مقيگر مقايکديب هر نوع ارتباط با يا و معاينکه مزاي ايبرا

ستم يرات، با سيين صورت که تغيبه ا. ر انتخاب شده استيمبنا بصورت ز
سه هر مدل يدر مقا. سه شده استيمقا) Aمدل  (يرکننده ابتدائيبدون تبخ

  .سه استفاده شده استيه بهتر مقاياز اعداد مطلق جهت توج
  
   خروج گازهاي کندانس نشده از شربتـ۱ـ۶

Seibert (2001) و Merz ي کندانس نشده در سربخارهايمقدار گازها 
  .اندازه گيری کردند  را يرکننده ابتدائيتبخ ن ي و همچناپراسيوناو يها بدنه

  
  
  

  A نماي يک سيستم اواپراسيون بدون تبخيرکننده ابتدائي، مدل  : ۲شکل 
هاي  نماي يک سيستم اواپراسيون با تبخيرکننده ابتدائي در بدنه:  ۳شکل 

  C با يک مخزن خودتبخيري شربت، مدل ۵ و ۴
هاي   اواپراسيون با تبخيرکننده ابتدائي در بدنهنماي يک سيستم:  ۴شکل 

  D با دو مخزن خودتبخيري شربت، مدل ۵ و ۴
، ۵نماي يک سيستم اواپراسيون با تبخيرکننده ابتدائي در بدنه :  ۵شکل 
  Eمدل 

 با ۵نماي يک سيستم اواپراسيون با تبخيرکننده ابتدائي در بدنه :  ۶شکل 
  Fيک مخزن خودتبخيري شربت، مدل 

، ۵Aنماي يک سيستم اواپراسيون با تبخيرکننده ابتدائي در بدنه :  ۷کل ش
  Gمدل 
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 ي و براي درصد حجم۰۴/۰ن گازها ي مقدار ا۱ سربخار حاصل از بدنه يبرا
 اندازه گرفته ي درصد حجم۱/۱) يرکننده ابتدائيبدنه تبخ (۵سربخار بدنه 

ن ي به مقدار ا۵ه  کندانس نشده در سربخار بدنيمحاسبه حجم گازها. شد
  .دهند ي را نشان مي درصد حجم۴/۰، نسبت ۱گازها در سربخار بدنه 

ک مخلوط ي اجزاء ي جزئيبا توجه به قانون دالتون مجموع تمام فشارها
ک ماده در کل مخلوط برابر با ي ي مخلوط و فشار جزئيبرابر با فشار کل

ده سبب  کندانس نشيوجود گازها. ن ماده در کل مخلوط استيحجم ا
 يبرا. شود ي آب کندانس ميجه کاهش دمايکاهش فشار بخار  و درنت

 ي، دما۵ کندانس نشده در سربخار بدنه ي از گازهاي درصد حجم۱/۱مقدار 
با مقدار درصد . افتين کاهش خواهد ي کلو۳/۰زان يآب کندانس به م

 ۱ در سربخار بدنه ي درصد حجم۴/۰ کندانس نشده برابر با ي گازهايحجم
جه يدرنت. دا خواهد کردين کاهش پي کلو۱/۰زان ي آب کندانس به ميماد

 آب ي در کاهش مقدار دماي کندانس نشده آثار متفاوتيحجم برابر از گازها
  .کندانس سربخار مربوطه دارند

 يها  و بدنهي حرارتين در تبادلگرهاي کلو۵ ييبا قبول تفاوت دما
 يروي کاهش نيده به معنا کندانس نشين حجم از گازهاي، ااواپراسيون

 ۶زان ي به م۵ درصد و سربخار بدنه ۲زان ي به م۱محرکه سربخار بدنه 
  .درصد است

 ياد دماي سبب کاهش زيرکننده ابتدائيعمل جدا کردن گازها در بدنه تبخ
 کندانس نشده از يآب کندانس سربخار مربوطه، نسبت به خروج گازها

  .گردد ي م۱سربخار بدنه 
 با فشار مثبت مانند يا تر بوده که خروج گازها در بدنه ت راحيلين خيا

 است که يتر از حالت ستم راحتيرد و مراقبت از سي انجام پذ۱سربخار بدنه 
  .شود ي کار ميرکننده ابتدائي در حدود فشار هوا، مانند بدنه تبخيبا فشار

  
   سـطح حرارتي-۲-۶

 در قسمت يرارت حي تبادلگرهاي الزم برايسه سطوح حرارتي مقا۸شکل 
 تا A يها ن مدليب. دهد ي مختلف نشان ميها  مدليه شربت را برايتصف

Fاز در ي مورد ني تبادلگرهاي الزم براي در سطح حرارتيار اندکي تفاوت بس
رکننده ي که بدنه تبخGتنها در مدل . ه شربت وجود دارديقسمت تصف

. شتر استيرصد ب د۲۸از ي مورد نيباشد، مقدار سطح حرارت ي م۵A يابتدائ
ن کمتر از ي درجه کلو۵B) ۸/۲ن سربخار بدنه يي پاين امر دمايعلت ا

ن يهمچن. است) ني درجه کلو۷/۲ (۶و بدنه )  است۵Aا ي ۵سربخار بدنه 
 ۱,۸۰۰سه با يدر مقا. ن کمتر استي درجه کلو۸/۲ آب کندانس حدود يدما

 مترمربع ۲,۳۰۰ن مدل يگر، در اي ديها  در مدليمترمربع سطح حرارت
  .باشد ياز مي مورد نيسطح حرارت

 گرم کردن ي برا۵ظ ي و شربت غل۳ق ي شربت رقي براياز تبادلگر حرارت
 شربت تا ي استفاده شده و دمااواپراسيونشربت قبل از ورود به بدنه اول 

ب يجه در تمام موارد شربت به ترتيدر نت. کند يجوش بدنه اول صعود م نقطه
 ي، که دماي حرارتيندک تفاوت دما در تمام تبادلگرهامقدار ا. شود يگرم م

شه در يکند، هم ي سربخار استفاده شده گرم مي دمايکيشربت را تا نزد
  ).ديني را بب۱جدول (باشد  ين مي درجه کلو۵حدود 
   که ي است که با توجه به سطوح حرارتيي نشان دهنده مقدار گرما۴جدول 

  .دا کنديانتقال پد يش داده شده است باي نما۹در شکل 
  

مقدار گرمای نسبی انتقال داده شده در تبادلگر حرارتی  : ۴جدول 
  (%) برای گرم کردن ۵ شربت غليظ ۳شربت رقيق 

  A  B C  D  E  F  G  مدل

ی 
سب
ی ن

رما
گ

%  

۰/۱۰۰  ۱۱/۹۴  ۹۹/۹۳  ۸۹/۹۳  ۳۳/۹۰  ۱۰/۹۰  ۰۹/۹۰  

  
  

  
  
  
  ر کل شربتمقدا. از استي مورد نيطح حرارتــــن سيشتري بي داراAدل م
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رکننده ي با تبخيها در مدل.  گرم شود۱جوش بدنه  د تا نقطهي با۳ق يرق
د گرم شود کاهش ي با۱ که قبل از بدنه يظ، مقدار شربتي، در اثر تغليابتدائ

 و B ،C يها مدل (يرکننده ابتدائيدر صورت استفاده از دو تبخ. کند يدا ميپ
D (۴ يها شود و سپس در بدنه ي گرم م۴جوش در بدنه  شربت ابتدا تا نقطه 
در .  گرم شود۵جوش شربت در بدنه  د دوباره تا نقطهيظ شده و باي تغل۵و 
) G و E ،F يها مدل (يرکننده ابتدائيک تبخي ي دارايها سه با مدليمقا

مقدار کمتر گرم شدن شربت مشخص نشده، بلکه برعکس آن معلوم 
  .ده استيگرد
ش ي نما۱۰ در شکل اواپراسيونستم ي ساز دري مورد نيسه سطوح حرارتيمقا

  .داده شده است
، مقدار سطح )۵ و ۴ يها  در بدنهييداترکننده ابي دو تبخيدارا (Bدر مدل 

در اثر عمل . شتر استي از همه باواپراسيونستم ياز در سي مورد نيحرارت
توان مقدار سطح  ي، م۶ قبل از ورود به بدنه ۳ق ي شربت رقيريخودتبخ
 پخت به يها ن امر وابسته نکردن آپاراتيعلت ا.  را کاهش داد الزميحرارت

از ي مورد نيتفاوت در سطح حرارت. باشد ي ميريبخار بدست آمده از خودتبخ
 درصد بطور ۶/۰ا ي مترمربع بطور مطلق ۱۵۰ حداکثر F تا A يها ن مدليب

  .باشد ي مينسب
 ۵Aنها در بدنه  تيرکننده ابتدائيتبخ (يجوئ ن صرفهيشتري بGتنها در مدل 

)  مترمربع۱۲۰۰ا ي درصد ۵ تقريباً (يدر سطح حرارت) استفاده شده است
ن مقدار خشک يظ شربت با دومين است که تغليعلت ا. صورت گرفته است

افتد، بلکه در بدنه  ير باال اتفاق نمي، با مقدار تبخ۴ا ي ۳ يها حداکثر در بدنه
۵B۵بدنه . رديگ ي انجام مBظ ي از تغلياست که تنها قسمتين مزاي اي دارا

ن بدنه با مقدار ماده خشک ي در ااواپراسيونستم ي سيا  بدنه۵با توجه به اثر 
  .گردد يباال انجام م

 با ي کل کارخانه اختالف اندکي نصب شده برايمجموع سطوح حرارت
ن تفاوت تنها کمتر ي اG و Aن مدل يب) ۱۱شکل (ها دارند  گر در مدليکدي

  . درصد است۳از 

  
   
  الزم) رتور(ـ دما و مقدار بخار بعد از توربين ۳ـ۶
کند، به مقدار  ي را گرم م۱که بدنه ) ۱۲شکل (ن ي بخار بعد از توربيدما
ر ييتغ) ني کلو±۵/۰حداکثر  (F تا A يها ن مدليت بي کم و بدون اهميليخ
) رتور(ن ين کمتر از بخار بعد از توربي کلو۳/۱ ي دماGتنها در مدل . کند يم

  .از استي مورد نA مدل

  ش داده شدهي نما۱۳در شکل ) بخار رتور(ن الزم يمقدار بخار بعد از تورب
. باشد ي مA يا سهي کمتر از مدل مقاBن مقدار بخار الزم تا مدل يا. است
  .باشند يار اندک مي بسييها به تنها تفاوت

  

  
  
  
  
   ضايعات آب کندانســهـ۴ـ۶
با  .ش داده شده استي نما۱۴سه در شکل عات آب کنداني ضايسه نسبيمقا

 ۷عات آب کندانسه يضا) Bمدل  (يرکننده ابتدائياستفاده از دو بدنه تبخ
. باشد يم) Aمدل  (يرکننده ابتدائيشتر از مدل بدون استفاده از تبخيدرصد ب

در بدنه ) ۳ظ يشربت غل (۳ظ بعد از بدنه ي شربت غليريعلت آن را خودتبخ
 قرار گرفته و ۶ر سربخار ي در مسيريحاصل از خودتبخد دانست بخار ي با۶

شود که  يعات آب کندانسه شناخته مي، ضايجه به عنوان بخار اضافيدرنت
، هر يريش هرگونه بخار خودتبخيافزا. باشد ي ميعات اگزرگيهمراه با ضا

  يعات اگزرگي صورت گرفته است اما همراه ضايالپـــچند با ثابت ماندن آنت
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  .ابدي ياد ميش تفاوت فشار زين مقدار با افزاي اباشد، که يم
 C در مدل ۵ با توجه به فشار سربخار بدنه ۳ظ ي شربت غليريخودتبخ

و ) يريک مخزن خودتبخي با ۵ و ۴ يها  در بدنهيرکننده ابتدائيتبخ(
 D در مدل ۵ و ۴ يها  بدنهين با توجه به فشار سربخارهايهمچن

عات ي، ضا)يري با دو مخزن خودتبخ۵ و ۴ يها  در بدنهيرکننده ابتدائيتبخ(
 Aعات آب کندانسه برابر با مدل يآب کندانسه را کاهش داده و به مقدار ضا

ش ي افزا۵زمان مقدار سربخار بدنه  هم. رسد يم) يرکننده ابتدائيبدون تبخ(
  .کند يدا ميپ

 در کمک به کاهش نوسانات يش جزئي شربت باعث افزايريعمل خودتبخ
 اواپراسيونستم ي سيبر رو) يطباخ(ون يزاسيستالي کريبخار مصرف

  .گردد يم
. کند يدا ميعات آب کندانسه کاهش پي، ضايرکننده ابتدائيک بدنه تبخيبا 
ها   قابل استفاده، باعث استفاده بهتر آن در بدنهيت تفاوت دمايقابل
ش يباعث افزا) ۴ظ يشربت غل (۴ شربت بعد از بدنه يريخودتبخ. گردد يم
  .شود ي ميتر ر مثبتآثا

ر در تفاوت يينجا تغيدر ا. کند يدا ميشتر کاهش پي آب کندانسه بGبا مدل 
 قبل از ي حرارتيش مقدار شربت در تبادلگرهاي قابل استفاده و افزايدما

  .باشند ين مدل مي، از آثار مثبت ا۱ن در بدنه يي پاين دماي و همچن۱بدنه 
  
  ـ هزينه ساالنه۵ـ۶
  :ر استفاده شده استي زيها نه ساالنه از دادهي محاسبه هزيبرا
ورو به ازاء هر ي ۱۲۰): ي حرارتي تبادلگرهااواپراسيون (يمت سطح حرارتيق

  مترمربع
   سال۱۰: مدت استهالک

  هر تن  ورو به ازاءي ۱۵: مت بخاريق
ها در  نهيتفاوت هز.  نشان داده شده است۱۵ج در شکل يسه نتايمقا
  نهي هزي داراBمدل . باشند يار اندک مير بسگيکدي متفاوت با يها مدل

د تذکر داده ي باF و C ،D مدل يبرا. باشد ي مAکمتر از مدل )  درصد۳/۰(
 اتومات يها ها و دستگاه يکش  مخازن، لولهي براي اضافيها نهيشود که هز

  .اند نجا محاسبه نشدهيدر ا

  
  

ن يان اينه در ميز حداقل هيدارا) A۵ در بدنه يرکننده ابتدائيتبخ (Gمدل 
م شده ي تقسB۵ و A۵ به دو بدنه ۵نکه بدنه يها است، اما با توجه به ا مدل

ن يکننده سربخار و شبکه آب کندانس دارد که ا مياز به دو تقسياست، ن
  .اند نجا منظور نشدهيها درا نهيهز

ورو در ي A ،۹۳۰۰سه با مدل ي در مقاB مدل ينه اضافيمقدار مطلق هز
 A ،۲۳,۰۰۰سه با مدل ي در مقاGافته مدل ينه کاهش يزسال است و ه

  .باشد يم) نهي درصد از کل هز۱ تقريباً(ورو در سال ي
  
  هاي توقف ـ مدت۶ـ۶
 درنظر يا  فرض سادهاواپراسيون يها  توقف در بدنهيها سه مدتي مقايبرا

  .گرفته شده است
  "ميت صرفنظر کن اه هاي بي قبل از اينکه کاري انجام دهي، از تمام داده   "  

  
با توجه .  داردي با مقدار سطح حرارتيت در بدنه رابطه خطبمقدار حجم شر

 از يده شدن سطح حرارتيمقدار پوش(نکه عدد استفاده از سطح يبه ا
شود و مقدار آب  يکسان درنظر گرفته ميها   بدنهيدر تمام.) م.شربت
ن يتوان ا يشد، مبا يرشده در هر بدنه در مقابل مقدار شربت اندک ميتبخ
  . را انتخاب کرددبرآور

 ي در عمل تفاوتF و A ،B ،E يها در مدل) ۱۶شکل (مدت توقف شربت 
 Gمدل . باشند ي درصد م۳ کاهش کمتر از ي داراD و C يها مدل. ندارند
 ۱۰ش از ي است، که بي مدت توقفي دارايعنيجه است، ين نتي بهتريدارا

 کمتر، يمقدار سطح حرارت. است کمتر Aدرصد از مدت توقف در مدل 
  .ن امر باشديل ايتواند دل ي مB۵بخصوص در بدنه 

  

  
  
  گذاري حرارتـ معادل مدت تأثير۷ـ۶

Vukov (1981) ت شربت در اثر حرارت و مدت يفيرات کيين تغيي تعيبرا
   :شنهاد نمودير را پيتوقف معادله ز

  
A =۲۷که ي وقت °C۱۰۰t>نصورت ير اي باشد در غA=۲۴  
eqτ =حرارتيگذارمعادل مدت تأثير   
C =گرادي شربت به سانتيدما  
  سهيمقا.  حرارت محاسبه شده استيگذارتأثيرن فرمول معادل مدت يبا ا
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 شي نما۱۷ مختلف در شکل يها  مدلي حرارت برايگذارتأثيرمعادل مدت 
  .داده شده است

  

  
  

ن يشتريب يدارا) يرکننده ابتدائي دو تبخيهمه دارا (D و B ،C يها مدل
 از آثار يکي. باشند ي ماواپراسيونستم ي حرارت در سيگذارتأثيرمعادل مدت 

ک بدنه يتنها . ش شدت رنگ استيج افزاير نتاين عمل در کنار سايا
شود که معادل مدت  ي، باعث م)F و E يها مدل (يرکننده ابتدائيتبخ
. دا کندي به کمتر از نصف کاهش پAسه با مدل ي حرارت در مقايگذارتأثير

، Aدر مقابل مدل ) A۵ در بدنه يرکننده ابتدائيبدنه تبخ (Cتنها در مدل 
  .رسد ي درصد م۳۰ حرارت به کمتر از يگذارتأثيرمعادل مدت 

 شربت و مقدار ماده ي محاسبه شده، دماي سطوح حرارت۷ و ۶، ۵در جداول 
  .اند آورده شده) کسيبر(خشک شربت 
ن تفاوت يا اي ندارند ي تفاوتF تا A مدل يها ر شده در بدنهيمقدار آب تبخ

 و B ،C (يرکننده ابتدائي با دو تبخيها ن در مدليهمچن. ت استيفاقد اهم
D ( گر ي ديها  باالتر از مدل مشخصا۳ًمقدار ماده خشک شربت در بدنه

. کنند ي کار ميشتري با مقدار ماده خشک ب۲ و ۱ يها ن بدنهياست و همچن
ش ماده يابسته به مقدار ماده خشک است و با افزا ويي گرماييب رسانايضر

از به ي نB در مدل ۳جه بدنه يدر نت. کند يدا ميخشک شربت، کاهش پ
 يدما.  داردA در مدل ۳ بدنه ي برابر سطح حرارت۳ تقريباً يسطح حرارت

 A مدل ۳ کمتر از بدنه ي تنها به مقدار اندکB مدل ۳شربت در بدنه 
 تأثيرن يشتر شربت و همچنينده مدت توقف بده ج، نشانينتا. باشد يم

  .باشد ي گرما ميگذارتأثيرآشکار معادل مدت 
 ۱۰۰ باالتر از ي شربت اندکي تنها با دما۵ار بزرگ ي بدنه بسAدر مدل 
. ار کم استي بسي حرارتيجه اثر انرژيکند، در نت يگراد کار ميدرجه سانت

 برابر تقريباًها  نسبتن ي ا۲ و ۱ يها دهد که در بدنه يسه نشان ميمقا
  .ستندي مشخص نباشند، اما کامالً يم

 ي دارا۴بدنه  شربت در) F و E (يرکننده ابتدائيک تبخي با ييها در مدل
 برابر تقريباً ۴ بدنه يمقدار سطح حرارت. ن مقدار ماده خشک استيشتريب

 ۵ش از ين دما بيهمچن.  استD و B يها  در مدل۳ بدنه يسطح حرارت
 کمتر ۳ تا ۱ يها  در بدنهين، سطح حرارتيبجز ا. ن، کمتر استيدرجه کلو

جه آن مدت توقف کمتر شربت و معادل يشتر است که نتيو حجم شربت ب
  .شتر استي گرما بيگذارتأثيرمدت 

  ۴ تا ۱ يها  بدنه ن دما دري کمتريا است که داراين مزاي اي دارا  Gمدل 
هاي سيستم   به بدنهطح حرارتي به مترمربع مربوطــــس: ۵جدول 

  اواپراسيون
  بدنه
  مدل

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  

A ۲۳۸۰  ۲۵۹۹  ۳۲۸۲  ۴۸۱۳  ۹۲۸۲  ۲۹۴۷  
B  ۳۳۸۹  ۴۷۱۳  ۱۰۲۹۳  ۲۱۵۷  ۲۲۲۵  ۲۶۷۲  
C  ۳۳۵۸  ۴۶۳۱  ۹۸۹۵  ۲۱۶۲  ۲۱۹۶  ۲۹۳۰  
D  ۳۳۵۹  ۴۶۳۷  ۹۹۳۴  ۲۱۵۷  ۲۲۲۹  ۲۸۸۳  
E  ۲۷۳۰  ۳۲۳۰  ۴۷۲۵  ۹۸۹۷  ۲۰۸۱  ۲۷۴۴  
F  ۲۷۲۰  ۳۲۱۵  ۴۶۸۲  ۹۸۳۱  ۲۰۷۸  ۲۸۷۹  
G  ۲۶۰۰  ۲۹۳۴  ۳۹۳۵  ۷۰۰۳  ۱۲۳۴  ۳۱۴۷  
         ۳۲۲۸    

  
  

هاي سيستم  ربت به درجه سانتيگراد در بدنهــــدماي ش: ۶جدول 
  اواپراسيون

  بدنه
  مدل

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  

A ۴/۱۲۶  ۹/۱۲۰  ۳/۱۱۵  ۶/۱۰۹  ۲/۱۰۳  ۹/۹۳  
B  ۳/۱۲۶  ۵/۱۲۰  ۲/۱۱۴  ۸/۱۰۵  ۴/۱۰۰  ۸/۹۳  
C  ۳/۱۲۶  ۵/۱۲۰  ۲/۱۱۴  ۸/۱۰۵  ۴/۱۰۰  ۸/۹۳  
D  ۳/۱۲۶  ۵/۱۲۰  ۲/۱۱۴  ۸/۱۰۵  ۴/۱۰۰  ۸/۹۳  
E  ۵/۱۲۶  ۹/۱۲۰  ۱/۱۱۵  ۸/۱۰۸  ۳/۱۰۰  ۹/۹۳  
F  ۴/۱۲۶  ۸/۱۲۰  ۰/۱۱۵  ۷/۱۰۸  ۳/۱۰۰  ۹/۹۳  
G  ۷/۱۲۴  ۲/۱۱۹  ۵/۱۱۳  ۴/۱۰۷  ۳/۱۰۰  ۱/۹۱  
         ۳/۱۰۰    

  
  

هاي سيستم  ک شربت به درصد در بدنهـــمقدار ماده خش: ۷جدول 
  اواپراسيون

  بدنه
  مدل

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  

A ۱ /۱۹  ۴/۲۳  ۰/۳۰  ۲/۴۱  ۵/۶۲  ۰/۷۳  
B  ۵/۲۸  ۳/۳۹  ۲/۶۲  ۷/۱۸  ۲/۲۲  ۰/۷۳  
C  ۴/۲۸  ۰/۳۹  ۴/۶۱  ۷/۱۸  ۲/۲۲  ۰/۷۳  
D  ۴/۲۸  ۱/۳۹  ۵/۶۱  ۷/۱۸  ۲/۲۲  ۰/۷۳  
E  ۸/۲۲  ۱/۲۹  ۱/۴۰  ۶/۶۲  ۷/۱۸  ۰/۷۳  
F  ۸/۲۲  ۱/۲۹  ۰/۴۰  ۲/۶۲  ۶/۱۸  ۰/۷۳  
G  ۲/۲۱  ۶/۲۶  ۴/۳۵  ۰/۵۲  ۶/۱۷  ۰/۷۳  
         ۹/۶۱    

  

ب انتقال يش ضريافزا(بخاطر مقدار ماده خشک کمتر ن يهمچن. باشد يم
گر با ي ديها  کمتر از مدل۳ تا ۱ يها  در بدنهيمقدار سطح حرارت) حرارت
 يرکننده ابتدائيشتر از مدل بدون تبخي بي، و تنها اندکيرکننده ابتدائيتبخ
  .است
ن مقدار ماده ي با دوميا ن است که در بدنهين مدل، ايت انتخاب ايمز

د ي باير آب بصورت نسبي تبخيتنها مقدار کم) B۵بدنه (داکثر خشک ح
 ي  کمترين مدل دارايشود که ا يا باعث مين مزايمجموع ا. رديصورت بگ

  . حرارت باشديگذارتأثيرمعادل مدت 
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   نتايجـ۷
، دما و مقدار مصرف يد سطح حرارتاننها م سه مدلي مقايبا توجه به مبناها
نه ساالنه و مدت توقف يت آب کندانسه، هزعاين، ضايبخار بعد از تورب

ا استفاده از يتوان اتخاذ نمود که آ ي نمي قطعيريگ جهيچگونه نتيشربت ه
ها  يريگ جهيتنها با توجه به مجموع نت. ريا خي بهتر است يرکننده ابتدائيتبخ
بر   دريده کمتري فايرکننده ابتدائيان نمود که استفاده از تبخيتوان ب يم

رد، ي حرارت مورد توجه قرار بگيگذارتأثير که معادل مدت ي وقتتنها. دارد
ن از يهمچن. شود ي مي مردود تلقيرکننده ابتدائي استفاده از دو تبخمشخصاً

 که تنها در ين معنيد استفاده شود بدي، کمتر بايرکننده ابتدائيک تبخي
 يابتدائرکننده يد تبخيرمداوم دارند، باي پخت غيها  که آپاراتييها کارخانه

  .نصب گردد
ر ييتغ. باشد يجوش م ر نقطهييا تغيجوش،  گر، صعود نقطهيسه دي مقايمبنا

 درصد ۵۰-۵۵ش از يجوش با مقدار ماده خشک ب ش نقطهيمشخص در افزا
شود  يه مي توصي تنها در زمانيرکننده ابتدائيجه تبخيدرنت. گردد يشروع م

کننده  تأمينرمداوم ين بدنه، که بصورت غيکه مقدار ماده خشک شربت ا
  . درصد برسد۵۵ تا ۵۰ ي بااليباشد به اعداد يبخار م

 کندانس نشده تماماً مخالف استفاده از ي درمورد خروج گازهايريگ جهينت
، يرکننده ابتدائيها همراه با تبخ ان تمام مدليدر م.  استيرکننده ابتدائيتبخ

بل مدل بدون ا در مقاي مزايب و حتين معاي کمتري داراGتنها مدل 
ن است که به نصب ي اGاما مشکل مهم مدل . باشد ي ميرکننده ابتدائيتبخ
  .از دارديستم آب کندانسه نيکننده سربخار و س مي تقسيستم اضافيک سي

  
  بندي  جمعـ۸
 الزم دارد، يرکننده ابتدائيک کارخانه قند چه تعداد تبخي که سؤالن ي ايبرا
از نظر  . از استي که مورد نيحدتا  ن جواب داد که حداقليتوان چن يم

مقدار مصرف کمتر : يعني يرکننده ابتدائي با تبخي انرژيجوئ ا، صرفهيمزا
عات کمتر ين و ضاي کمتر بخار بعد از توربي، دما)رتور(ن يبخار بعد از تورب

 معادل مدت يبا توجه به مقدار باال. آب کندانسه عمالً مشخص نشدند
  .ستيد ني مفيرکننده ابتدائي از تبخ حرارت استفادهيگذارتأثير

ت ين است که حساسي ايرکننده ابتدائي استفاده از تبخياين مزايشتريب
ر در مقدار سربخار يي بجز تغي که نوساناتي در زماناواپراسيونستم يس

رکننده يرسد، تبخ يد، به حداقل ميش آي با مقدار ماده خشک باال پيمصرف
 ير قابل توجهيرمداوم مقاديه بصورت غ نصب گردد کيد زماني بايابتدائ

 پخت يها شود، مانند سربخار استفاده شده در آپارات يسربخار گرفته م
 ۵۰ش از ي با ماده خشک بين بخار با شربتيکننده ا تأمينرمداوم که بدنه يغ

  .کند يدرصد کار م
 نصب گردد که تنها بخار يد بصورتي بايرکننده ابتدائين حالت تبخيدر ا

. د گرددين بدنه توليدر ا) يطباخ(ون يزاسيستالي قسمت کرياز برايمورد ن
د از يباشند نبا يون مداوم ميزاسيستالي کري که داراي قنديها کارخانه

  .   ابتدائی استفاده کنندرکنندهيتبخ
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 بزرگتــرين صـادر کنندگان
۸۵۴/۲۰۰۶ـ۱۰بتراويه : نقل از   

به ميليون تن شکر خامارقام   
 

  ۲/۱۹  برزيل
  ۱/۶  ) کشور۲۵(اتحاديه اروپا 

  ۲/۴  استراليا
  ۲/۳  تايلند

  ۹/۱  امارات متحده عربی
  ۲/۱  افريقای جنوبی

  ۱/۱  گواتماال
  ۱/۱  کلمبيا
  ۹/۰  کوبا

  ۶/۰  سوئيس

 

 بزرگتــــرين وارد کنندگان
۸۵۴/۲۰۰۶ـ۱۰بتراويه : نقل از   

  خامارقام به ميليون تن شکر
 

  ۹/۳  روسيه
  ۵/۲  ) کشور۲۵(اتحاديه اروپا 

  ۳/۲  هندوستان
  ۸/۱  اندونزی
  ۶/۱  کره جنوبی

  ۵/۱  ژاپن
  ۵/۱  اياالت متحده

  ۵/۱  مالزی
  ۴/۱  نيجريا
  ۳/۱  الجزاير

 

۰۵/۲۰۰۴بهره برداری سال   
۰۵/۲۰۰۴ ميليون تن شکر خام در سال ۱۴۱  

)د درص۲۶( ميليون تن شکر چغنــــدری  ۵/۳۷ ــ   
  ) درصد۵/۷۳( ميليون تن شکر نيشکری  ۳/۱۰۴ــ 

 اصــــــــــــــــــــــــــالحيه
در مقاله نصب و راه اندازی اولين واحد ديفوزيون تمام استيل در 

خش سرمايه گذاری و برنامه ريزی  در ب۱۷۶مجله صنايع قند شماره 
 ميليارد ريال معادل ۷ ميليون يورو باضافه ۴ کل هزينه ها رقم ,طرح

.  ميليون تومان بابت نصب و راه اندازی در نظر گرفته شود۷۰۰  
هيئت تحريريه مجله صنايع قند ايران: با تشکر   
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  بديا صنايع قند خصوصي در مراکش به توليد انبوه دست مي
 مهندس علی افشار:       مترجم           ۸۴۹/۲۰۰۵بتراويه : نقل از 

 
 

     قند ويها ه کارخانهيد کليع قند مراکش، با خريد صنايت جديموقع
 کشور بنام ي خصوصين گروه صنعتي، اولONAها توسط ی نريراف

COSUMARار ياخت ز دريگر را ني دو کارخانه دل داده که فعالًي را تشک
 شکر خود را در عرض يد ملي کرده است که توليزير ، مراکش برنامهدارد

  .ش دهدي افزا ٪۲۵ده سال 
COSUMARسازنده شکر در مراکش است که قصد ي تنها گروه خصوص 

نده ي سال آ۵ يط) ورويون يلي م۱۴۵برابر با (ارد درهم يلي م۶/۱دارد 
 کارخانه قند و ن پنجزه کرديه به مصرف مدرنين سرمايا.  کنديگذار هيسرما
 یار بخش دولتياخت  درد که قبالًيخانه خواهد رس هيتصف ـ  کارخانه قندشش

 دوک کارخانه قند و ي.  واگذار شده استيبوده و اکنون به بخش خصوص
شکر استفاده ي قرار دارند از نLoukkos و Gharbخانه که در منطقه  هيتصف
  .نندک يها، چغندر مصرف م ر کارخانهي سایکنند ول يم

ر يتر از سا  درخشانيا ندهي آيشتر است، دارايشکر بيد آن از نيچغندر که تول
کنندگان فراوان  را مراکش که از مصرفيباشد ز ي مياري بدون آبيها کشت

ع قند انجام دهند ي صناي بروي کالنيگذار هيم گرفته سرمايشکر است تصم
  .هدل دي خود را به واردات شکر خام تقليتا بتواند وابستگ

  
  افزايش سطح زير کشت چغندر

 دولت و يارد درهم کمک ماليلي م۲ع قند هر ساله از ي صنا۱۹۹۶از سال 
کننده   مصرفيمت شکر براي که قي استفاده کرده در حاليت گمرکيحما

رعامل گروه ي محمد فکرت مديده آقايبه عق. ر مانده استييبدون تغ
 دولت ي کمک مالن آمدنيين بخش به پاي ايساز يخصوص"  ي صنعت

 خود را اصالح يور ن الزم است که ما بهرهيبنابرا. ديمنجر خواهد گرد
 ير کشت چغندر فعلي سطح زيم توانست که بطور محسوسيما خواه. ميکن

هکتار مانند  در  تن چغندر۵۸ک راندمان ي به يابيبا دست. ميش دهيرا افزا
ي محمد فکرت آقا ".گردد ي متأمين ما ي صنعتي تعادل اقتصاد۲۰۰۵سال 
م که به يدوار باشينکه امي قبل از ايم حتين اضافه کرد که ما مجبوريچنهم
 ي صنعتيئي در آغاز به اصالح کارآستيم، بايابيزا دست  مت درآمديک قي

ارد يلي م۶/۱ه به مبلغ يک سرماين است که يم ما بر ايتصم. ميخود بپرداز
زه ي مدرنيه آن، برايلم که کي ساله اختصاص ده۵ک دوره ي يدرهم برا

٪ اضافه ۵/۱بازار هر ساله .  صرف خواهد شديزات صنعتيکردن تجه
ش يسفانه در مورد افزاي ما متأار جالب توجه است، وليشود که بس يم
 ياريامکانات آب. ميقه هستيار در مضي و کمبود آب، بسيدات کشاورزيتول

ه مراکش از ن جهت است کيباشد، به هم يات است محدود ميکه از واقع
  .شه از واردکنندگان شکر بوده استي همينظر ساختار

 هني و رافيد قند کله از شکر خام وارداتي به تولCOSUMAR ۱۹۲۹از سال 
   را حفظ ينريرافاين ت يشه مالکيهم  اقدام کرده و   کازابالنکاردر بند
  ۱۵۰در   Sidi Bemmourخانه امروزه در منطقه  هيفــن تصيا. است کرده

 

 
 و مدرن ي با نوسازCOSUMAR.  جنوب کازابالنکا قرار دارديلومتريک

. ه کنديتن شکر را تصف ۱۰,۰۰۰تواند روزانه  ي که انجام داد ميکردن فراوان
ن کارخانه گروه خود ي خواهد توانست از دوم۲۰۰۶ن کارخانه در سال يا

ام ن کارخانه که بنيا. ه شده بدست آورديز شکر تصفي تن ن۶۰۰۰روزانه 
Zemamraدات ي و عرضه توليبند واقع به مرکز بسته شود در ي خوانده م

 ابزار يار قرار دارد و از نوسازي دراختي بصورت انحصارتقريباًل شده و يتبد
  .برد ي سود ميصنعت

  
  بازار پرمصرف

ون تن يليک ميش از ي بيعني. ک بازار پرمصرف برخوردار استيمراکش از 
ي همجوار، از نظر مراکش نسبت به کشورهای اهالرا يقند و شکر در سال، ز

ز يلوگرم ني ک۳۲اند و مصرف سرانه آنها از مرز  س قرار گرفتهمصرف در رآ
ن فرآورده توسط يمت ايت قيع قند مراکش با تثبيصنا. دينما يتجاوز م

.  مانده استير باقيي بدون تغ۱۹۸۹دولت، روبرو است که از سال 
 ي شروع شده، آزادساز۲۰۰۵ سپتامبر  صنعت قند که ازيساز يخصوص

ک ي استراتژييک ماده غذاي شکر يول. مت شکر را بدنبال خواهد داشتيق
 ي مراکشخانواده های را در يار حساسيل بسمت آن ُريد که قيآ  يبحساب م

متعادل و حساب يد مت باين جهت است که تحوالت قيکند، به هم ي ميباز
  .ردي صورت گ شده

چگاه در مورد يک به اروپا، هي نزدي است که کشورهاسفمحمد فکرت متأ
 کرد که ينيب شياو پ. اند نده مقررات شکر، با هم تعامل نداشتهياصالحات آ
يت خواهد ر ماهيي تغ صادرکننده خالص به واردکننده خالص گاه ياروپا از جا

ن است که با يم اي که از آن مطمئن هستي موضوعي مانند مراکش ولداد
ن ير خواهد کرد و ايي تغيه بازار جهاني کليازمان تجارت جهانمعامالت س

ژه فرانسه يکند که اروپا و بو يشان اضافه ميا. کننده است شتر نگرانيب
  .دات مراکش بوده استي توليک الگو براي و يک مرجع رقابتيشه يهم
  

  ار و دامپرورککشاورزان چغندر
ثر و سودمند و مدرن، مؤي ن ابزار صنعتي بي فراوانيرات زمانييشه تغيهم
 که ي صنعتيها کشت.  وجود داردیو دستی متفرق، سنتيدات کشاورزيتول
 هکتار ۷۵,۰۰۰دهد شامل  يل مين آنها را تشکي از مهمتریکيقند درچغن
 ي هکتار برا۱۵,۰۰۰و ) هکتار درتن ۵۴ حدود يبا راندمان( چغندر يبرا
٪ از ۵۰ يباشد که بر رو يم) هکتار در  تن۶۸ برابر با يبا راندمان(شکر ين

  .شود ي اجرا می مليها نيکل زم
 يبند شود که رده يرخانه شروع ما کاد چغندر با عقد قرارداد کشاورز بيتول
 که از طرف کارخانه به مناطق يهائ نيسي توسط تکنيد و مراحل فنيتول

. نه حمل چغندر بعهده کارخانه استيهز. گردد ي متأمينشوند  ياعزام م
ورد شده  درهم برآ۱۸,۰۰۰ در هر هکتار يتوسط چغندرکارماخالص د نيعوا
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 يدين عايبنابرا. باشد يد و تفاله ميثر در تولکه کارخانه مالک عوامل مؤ
درواقع تفاله به ) وروي ۹۰۰حدود (شود  يدرهم بالغ م ۹,۰۰۰متوسط به 

ار مورد درخواست، ي است بسيا  چون فرآوردهيکشاورز تعلق ندارد ول
ه آن را بصورت پلت به کشاورزان فروخته که آنها آن را به دامداران کارخان

 ۳ تا ۲ن فرآورده به ي، اي که بعلت خشکسال۲۰۰۵فروشند، مانند سال  يم
 و ي چغندر را وزنCOSUMAR يگروه صنعت. مت دست بدست شديبرابر ق

ل چغندر مشابه يستم تحويک سيبا . کند ي ميداريار خريبا توجه به ع
رد و يگ ي انجام مروپروبرداشت نمونه توسط سند . غندر در فرانسهل چيتحو

طوقه زدائی از چغندر ببصورت دستی . از هر تحويل يک نمونه برمی دارد
 يوتر عمليتوسط کامپتعيين ديژسيون بطور اتوماتيک و . اجرا می شود

 يها برگ. ديآ يز بحساب ميدار ن يک دام ي چغندرکار مراکشاصوالً. است
 دام ينکه در مزرعه مورد چرايا اي شده يآور ا جمعيغندر و طوقه آن سبز چ
   .رديگ يقرار م

  
COSUMARيک گروه صنعتي وزين   

 قرار يار بخش خصوصي دراخت کامال۲۰۰۵ًع قند مراکش از سپتامبر يصنا
خانه  هيا تصفي ينري راف۲ کارخانه قند و ۹ يدارا. ت پرداختيگرفت و به فعال

  :شود ي اداره ميقطب ملاست که در چهار 
ز غرب ي در منطقه چغندرخSunag ،Sunabel ،Surabکارخانه چهار 

Gharb ,   کارخانه قند سه Suta ،Subm و Sunatز ي در منطقه چغندرخ
Tadla ,   کارخانه قند يک Sucrafor  در منطقه چغندرخيز  Oriental   ,
 غرب Canniereه  در منطقSucral و Suracخانه  هي تصفدو کارخانه و يک

   Loukkosو 
COSUMARتأمين٪ شکر مراکش را ۴۵ توانسته است ۲۰۰۵ سال ي ط 

 ONA از گروه يگذار هي٪ سرما۶۵ است که با يهائ  از شرکتيکيکند و 
: پردازد، مانند ين متفاوت مي مختلف و عناويها  در رشتهيهائ تيکه با فعال

Omnion Nord Africain و Holdingدر معادن  که مالک سهام 
، يد روغن، محصوالت لبني، توليساز تيسکوي، کارخانه تجارت بييقايآفر
. باشد ي مياتي ماليها سيمه و سرويع، بيت در امر توزي، فعاليائيدات دريتول
  .ن شرکت را مالک هستندياز سهام ا ٪ ۱۷ مراکش يل سلطنتيفام

ن يد و اي تن رس۳۹۷,۰۰۰ مصرف قند کله در مراکش به مرز ۲۰۰۴در سال 
 يول. رسد ي تن م۱,۰۵۲,۰۰۰ست که مصرف کل قند و شکر به يدر حال

مصرف قند کله بطور مرتب، روند رو به کاهش داشته و در عوض مصرف 
  .ابدي يش ميقند حبه و شکر افزا

  
  چند رقم در مورد صنايع قند در مراکش

 مراکش بحساب يت اقتصاديکننده فعال نيي تعيها  از بخشيکي يکشاورز
د ي٪ عوا۱۵ تقريباًت فعال را بکار گرفته و ي٪ از جمع۵۰ن بخش يا. ديآ يم

  .دهد يکشور را بخود اختصاص م
ا ين آن را در دني از باالتريکيد يار باالست و شايمصرف سرانه شکر بس

  .رسد يلوگرم در سال مي ک۳۲دهد که به مرز  يل ميتشک
   تن۸,۰۰۰,۰۰۰) ۲۰۰۴در سال (د غالت يتول •
   هکتار۹۰,۰۰۰شکر يشت چغندر و نر کيسطح ز •

   تن۴۸۰,۰۰۰) چغندر و شکرياز ن(د شکر يتول •
   نفر۴۵,۰۰۰تعداد چغندرکار  •
  . داردي بستگيشکر هزار کشاورز به کشت چغندر و ن۹۰ تا ۸۰د يعوا •
 ۲۰۰۴ تن در سال ۱,۰۵۲,۰۰۰مصرف •

  
  چغندر پائيزي

ج بخش پن. شود ي شده کشت مياريچغندر در مراکش منحصراً در مناطق آب
، Doukkala ،Tadla: ن محصول اشتغال دارد که عبارتند ازيد ايبه تول

Loukkos ،Moulouya و Gharb .افزودن به ي برايادياکنون فشار ز 
عه ي و ضايرات آب و هوائيي تغيدهاي تهديول.  وجود دارديمنابع آب
د ي جدي دائماً با تقاضايکه کشت آبيشه موجود است بطوري هميخشکسال
  . استمواجه

 روزافزون يتواند به تقاضا ي موجود، به زحمت ميدرواقع، منابع آب
 يها تياد بوده و فعاليت رو به ازديژه آنکه جمعي جواب دهد، بويکشاورز
 روبرو شدن با ينه براين زميدر ا. باشد ي در حال توسعه مياقتصاد

شود، بخش کشت  يشتر ميکه روزبروز در سطح کشور بغذائی اجات ياحت
د خود را با مقدار کمتر آب، توسعه داده و آن را بهتر و يد بتواند تولي بايآب

  .قابل رقابت سازد
 کشت خانوادگیار کوچک ين بسيچغندر در حال حاضر در قطعات زم

سواد، امکانات ين کوچک، کشاورزان اغلب بين قطعات زميدر ا. شود يم
  .سازند ي را محدود مي فنيها شرفتيپ

شود،  ي از ماه اکتبر تا دسامبر شروع م:کشت چغندر پائيزي •
شود تا بتوانند  ي کشت مي خاکيها اغلب چغندر در کنار پشته

. ش انجام دهندي گرايروين و نيب زميق شي را از طرياريآب
توانند از  يق، کشاورزان نمين طرين بديه زميبعلت ته

 از يعين در سطح وسيبنابرا. نديآالت کشت استفاده نما نيماش
شتر از بذور يرد و بيگ ي با دست انجام ميها، بذرپاش نيزم

آالت   نيز با کمک ماشيم نژربذر مونو. شود يم استفاده مژر يمولت
ر ي٪ از سطح ز۲۵بذرپاش رو به توسعه بوده و اکنون کمتر از 

 .دهد يکشت را به خود اختصاص م
سک انجام گرفته و ي با کمک تراکتور و د:عمليات تهيه زمين •

رمطلوب ي چغندر بطور نامتجانس و غيها ش بوتهيرواغلب به 
 )۲۰۰۵ بوته در هکتار در سال ۷,۴۰۰. (گردد يمنجر م

اغلب مشاهده شده است که کمبود ازت در : استفاده از کود •
 محصول شده يکيت تکنولوژيفين آمدن کييخاک، باعث پا

ز خاک صورت گرفته و رو ي آنالي برايهائ يزير البته برنامه. است
 .باشد يتوسعه مبه 

 و Cleone mendiant ،Cassideر ي نظيهائ تي پاراز:دفع آفات •
.  هستند که در مراکش فراوانندي از جمله آفاتProdeniaژه يبو

 کارخانه و طبق برنامه يها نيسيه آفات توسط تکنيمبارزه برعل
 دفع آفات، مالحظه ي بااليها نهي بعلت هزيرد، وليگ يانجام م

. ديآ يها بطور ناقص به اجرا درم يپاش سمشود که اغلب  يم
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ع ي وسيزارها ار محدود و به کشتيها بس کش استفاده از علف
 يکيقه مکاني هرز به طريها ه علفيمبارزه برعل. شود يمنحصر م

 چغندر، با يها فين ردين و نرم کردن خاک بيات وجيعمل. است
 .ودش يده ميوان کشيرد که توسط حيگ ي انجام ميآالت  نيماش

که ) يدگيگند( است يا  قهوهيزوکتونيان آنها ري مهمتر:امراض •
با استفاده از بذر . سازد  ين خسارت را به محصول وارد ميشتريب

 کرد يري جلوگيمارين بيتوان از توسعه ا يمونوژرم مقاوم، م
 . شود يم استفاده مژر ي از بذور مولت در حال حاضر، اصوالًيول

ژه در زمان رشد چغندر، اشکاالت يبه آب بود ياج شدي احت: آبياري   •
 مورد يها  و روشيط آب و هوائين و شرايربوط به ساختار زمم

 کاربرد آب به نحو  هستند که فعالًيعمل کشاورزان، موارد
 .دينما يساز م مطلوب را مسئله

 چغندر در ينگهدار.  از ماه ژوئن تا اوت ادامه دارد:برداشت •
د وزن و يار گرم باعث کاهش شدي بسيط هوايلوها در شرايس
 توسط دست و با کمک برداشت اصوالً. شود يت چغندر ميفيک

 يع، ابزاري وسيزارها در کشت. رديگ ي انجام ميکارگران فصل
شود، چغندر را از قسمت برگ قطع  يکه بدنبال تراکتور بسته م

کرده سپس آن را از خاک خارج و به کمک داس، طوقه آن جدا 
 مانده و باالخره ين باقي زميدر بصورت نوار بر روچغن. گردد يم

   .شود ي ميريها بارگ ونيتوسط دست کارگر به کام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  شــکرتأثير کيفيت چغندرقند بر توليد 

 و ضوابط فنی توسعه بيشتر آن
۴۷ شماره ۱/۲۰۰۶ستراکت شوگرايندوستری آب: نقل از   

 
مقدار قند . بدون ترديد محتوای شکر پارامتر اساسی کيفيت چغندرهای قند است

اغلب با استفاده از يک فرمول , که در نهايت می تواند بصورت کريستال درآيد
سديم و محتوای آمينونيتروژن چغندر فرآوری شده پيش , تجربی شامل پتاسيم 

مثل شکر در (ار شکری که نمی تواند کريستال شود ظاهراً مقد. بينی می گردد
در کارخانه های . بطريقی به اين فاکتورهای کيفی درونی ارتباط دارد) مالس

بهينه سازی فرايند در حال پيشرفت يکی از بيشترين , قند چغندری امروزی
تقاضاها برای دستيابی به کاهش بيشتر هزينه و موافقت با قوانين تقويت کننده 

يک بينش توسعه يافته در الزامات تکنيکی فرايند برای ,  در اين رابطه.است
يک تعريف با جزئيات بيشتر از , در اولين مرحله. کيفيت چغندر بايد اتخاذ گردد

ارزش فنی مصطلح چغندرهای قند که بوسيله تهيه کنندگان و کارخانجات قند 
اين مقاله با .  می گيردتهيه می شود انتقال داده می شود و مورد ارزشيابی قرار

سروکار دارد ) فيزيکی ـ شيميايی(پارامترهای داخلی و خارجی کيفيت چغندرقند  
که تأثير عمده ای بر فرايند چغندرقند و بنابراين تأثير بر هزينه های توليد شکر 

اثر آن در جهتی نشان داده , مواردی که ممکن است. کريستاله چغندری دارد
واد سازنده چغندر به منظور پيشرفت ارزش تکنولوژيکی می شود که محدوده م

 در ماستريخت ـ هلند ۲۰۰۵ سال   IIRBاين مقاله در کنگره(تغيير يابد , چغندر
 .)ارائه شد

 
 

  در صنعت قندضدعفونی کننده طبيعیمواد 
۷۵۰ ص۹/۲۰۰۵سوکرايندوستری : نقل از   

 
درحاليکه در دهساله اخير در کارخانجات قند از عصاره رازک 

فاده می شود که بعنوان ضدعفونی کننده طبيعی است) HOPاسيدهای (
جانشين فرمالين گرديده است مصرف مواد جديدی بنام جوهر سقز و 
عصاره روغن نخل و از همه بيشتر جوهر ميريستين اسيد با موفقيت 

در دوره بهره برداری . زياد در ديفوزور کارخانه قند مرسوم شده است
 يک نوع باکتری مقاوم در برابر جوهر سقز در ديفوزيون کشف ۲۰۰۲
اين .  که به کمک ميريستين اسيد بصورت ضربه ای منهدم گرديدشد

. اسيد در دو کارخانه ديگر آگرانا در اتريش مورد مصرف قرار گرفت
اين اسيد می تواند با کلسيم ته نشين شده و رسوب دهد که همراه  

  .تفاله و گل صافی و مالس از کارخانه خارج می شود
 

 

بت هامصرف آب اکسيژنه برای رنگبری شر  
۷۵۰ ص۹/۲۰۰۵سوکرايندوستری : نقل از   

 
 دستگاهی برای رنگبری ۲۰۰۰ ايتاليا از سال Termoliدر کارخانه قند 

پسآب سانتريفوژهای تصفيه خانه ها بکار می برند تا شکر سفيدتری را 
از فوايد اين تجربه کاهش . برای جلب نظر مشتريان خود فراهم نمايند

ميباشد و ضمناً ماده خشک پسآب قوی  درصد ۳۱-۳۲رنگی به ميزان 
باالتر می رود که ميزان آب کمتری در آن مصرف می گردد و مانع 
گردش مواد رنگی در داخل کارختانه می شود و بازدهی سانتريفوژها را 

در عين حال محصول در انبار تغيير رنگ نمی دهد که . باالتر می برد
  .نشانه ثبات اکسيداسيون است

 
 

نی بر شرايط کربناتاسيونتأثير آهک ز  
۷۵۰ ص۹/۲۰۰۵سوکرايندوستری : نقل از   

 
با آزمايشات مکرر در دوره بهره برداری هنگام آهک زدن به شربت 
خام نتايج حاصله نشان داد که اگر اينکار با شيره آهک انجام شود با 

تفاوتهايی بشرح زير خواهد , نتايج حاصله از مصرف شربت ساکارات
 شربت خالص با کمی تيرگی همراه حجم ته نشينی شيره آهک. داشت

بيشتر و سرعت ته نشينی باالتر در مقايسه با شربت ساکارات توليد 
می کند ولی شربت ساکارات دارای آهک بيشتر و فسفات کمتری 

  .است
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ها و ارتباط بين آنها زمينه  پس ـوضعيت در اروپا:  است حفظ محيط زيستسي  
  دکتر رضـا شيخ االسالمی:     مترجم   ۹/۲۰۰۵سوکرايندوستری : نقل از 

  
سيستم تجارت اکولوژيکي اصول اقتصادي را .  اتحاديه اروپا تجارت اکولوژيکي را در بين کشورهاي عضو و در صنوف معيني شروع کرد۲۰۰۵در اول ژانويه 

 تن اکسيددوکربن ارزشي دارد که تجارت و يا بازار آن را در اين رابطه دفع يک. کند عرضه مي) اکسيددوکربن(براي کاهش خروج گازهاي مضر براي محيط 
ثر  اندازه امکان تجارت اکولوژيکي مؤاين بايد به يک. شود که با کمترين هزينه بتواند تحقق يابد در ادامه تمهيدات، کاهش در جايي اعمال مي. کند تعيين مي

 .و تجارت اقتصادي را مقدور سازد
 
  ـ مقدمه۱

 اولين تير شروع رسمي سيستم اکولوژيکي تجارت اروپا ۲۰۰۵در اول ژانويه 
 ميليون ۴۹۵ اعطاي ۲۰۰۵هر چند که در آلمان در سال . شليک شد

 ۲۸ آنطوريکه براي صيص تجارت اکولوژيکي به مجريان تأسيساتتخ
 کشور عضو اتحاديه ۲۵بيني شده بود، عملي نشد ولي در ميان  فوريه پيش

د که در تجارت اکولوژيکي شرکت داشت و اروپا، آلمان اولين کشوري بو
بنابراين در رابطه با . بطور فعال در تجارت با ضوابط اکولوژيکي وارد شد

  .اعمال سيستم تجارت اروپا، آلمان در خط مقدم قرار دارد
 ۰۷/۲۰۰۵ هاي   دولت آلمان جدول تخصيصي ملي سال۲۰۰۵ فوريه ۲۱در 

 کميسيون مذکور سهميه انتشار .را به کميسيون اتحاديه اروپا ارائه کرد
 ۲۰۰۵ مارس ۱۰تخصيصي آلمان را طبق جدول تخصيصي ملي در تاريخ 

تصويب کرد و از اين طريق کميسيون، ارتباط فني بين شاخص تجارت 
 را CITLو شاخص مرکزي اروپا ) سيستم ثبت و حسابداري(انتشار آلمان 
 محيط زيست فدرال محل تجارت انتشار آلمان واقع در اداره. مقدور ساخت

 ميليون را ۴۹۵توانست بدينوسيله نسبت به افتتاح حساب در ثبت اقدام و 
سوم  يک (۲۰۰۵بعنوان اولين بخش پرداخت نمايد و حق انتشار براي سال 

  .را دراختيار بگيرد) ۰۷/۲۰۰۵سهميه بر دوره تجارت 
رت بطور کلي در سه سال آينده به واحدهاي موجود در سيستم انتشار تجا

اساس .  ميليارد سهميه تجارت انتشار داده خواهد شد۴۸۵/۱در آلمان 
 واحد ۱۸۴۹حقوقي براي شروع تجارت انتشار تخصيص سهميه انتشار به 

با توجه به موارد مذکور در ادامه بايد .  بود۲۰۰۴آلماني در دسامبر 
  .المللي روشن گردد ها و ارتباط بين آنها از منظر بين زمينه پس

  
  شينه پروتکل کيوتوـ پي۲
   اساس کارـ۱ـ۲

 ۱۱اساس کار سيستم انتشار تجارت اروپائي پروتکل کيوتو است که در 
ها در کنوانسيون   بخاطر سومين کنفرانس قراردادهاي دولت۱۹۹۷دسامبر 
هدف پروتکل کيوتو کاهش . زيست سازمان ملل به تصويب رسيد محيط

٪ نسبت به سال ۲/۵قدار انتشار شش گاز معروف به گازهاي کيوتو به م
 متان  ،(CO2)اکسيد  گازهاي کيوتو شامل کربن دي. باشد  مي۱۹۹۰پايه 

(CH4) ،   نيتروژن مونوکسيد  دي)N2O شده دار  ، بخش هالوژن)، گاز خنده
 و (FCH)، پرفلوئور شده کربن هيدروژن (H-FCH)ن هيدروژن بفلوئورکر

   پروتکل کيوتو ساير گازهايدر گستره کاري. 2(SF6)گزا فلوئوريد گوگرد ه

  
  .گيرند ها نيز در محدوده اين شش گاز قرار مي متصاعد شده از نيروگاه

در اينجا . گيرد  را دربرميCO2ارزهاي  قول معروف همه اين هدف کاهش ب
اي متفاوت اين شش  منظور فاکتور تبديلي است که بوسيله آن اثر گلخانه

ين کار، ساختار مولکولي اين گازهاست زمينه ا. توان مقايسه کرد گاز را مي
مربوط ) GWPپتانسيل گرم شدن جهان (که به توان گرم شدن جهان 

 و گازهاي ۳۱۰، گاز خنده ۲۱ فاکتور يک، متان CO2شود که براي  مي
البته نبايد چنين . شود فلوئوردار شده حتي فاکتور هزار برابر درنظر گرفته مي

بخار آب بيش . اي گازها تأثيري ندارد تصور شود که بخار آب بر اثر گلخانه
  .دهد را تشکيل مي CO2٪ انتشار ۷۲از 
 ۲۰۱۲/۲۰۰۸ و بايستي در دوره اهش انتشار تعيين شده در پروتکل کيوتک

براي مثال (در اينجا منظور کاهش انتشار مطلق است، نه ويژه . بدست آيد
 Bمخاطبان اين تعهد کاهش در پيوست ). نسبت به ماده خام و يا محصول

  :باشند پروتکل کيوتو کشورهاي صنعتي مي
معي  بطور دستج۲۰۱۲اند که تا سال   دولت اروپا موظف شده۱۵ بنابراين ـ

  .داشته باشند ٪ ۸ کاهش انتشار حدود ۱۹۹۰نسبت به سال 
  هاي بزرگ اقتصادي مثل برزيل چون بطور کلي جزء  ساير ملتـ

اي  هاي موظف پروتکل کيوتو نيستند بار کاهش گازهاي گلخانه طرف
  .شود شامل آنها نمي

٪، براي ۱۰ براي ايسلند پروتکل کيوتو حق افزايش انتشار را در حد ـ
 درنظر گرفته ۱۹۹۰٪ و براي نروژ يک درصد نسبت به سال ۸اليا استر
  .است

 وجود دارد ولي آنها B اگر چه نام نيوزلند، روسيه و اوکراين در پيوست ـ
اين حق را دارند که انتشارشان را بدون اينکه موظف باشند کاهش دهند و 

  .نگهدارند) ۱۹۹۰(در حد سال پايه 
  
   اتحاديه اروپا کشور۱۵  ٧ بوردن شرينگـ ۲ـ۲

 کشور اتحاديه اروپا بين خود قراردادهايي در ۱۵در راستاي هدف مشترک 
رابطه با تقسيم بار انتشار براساس پروتکل کيوتو بنام بوردن شرينگ منعقد 

المنافع مثل اتحاديه اروپا در  اين ضوابط براي کشورهاي مشترک. اند کرده
بق اين ضوابط بار کاهش ط. بيني شده است  پروتکل کيوتور پيش۴بند 

 م آلمان درــاين در حالي است که سه. در تعهد آلمان است ٪ ۷۵ بيش از 

                                                 
7  Burden Sharing 
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  ).۱جدول (بوده است  ٪ ۳۳در سال پايه کمتر از  CO2انتشار 

که   ۲۰۰۰ نوامبر ۹ورخ زيست اقتصاد آلمان م  طبق مصوبات حفظ محيط
 انتشار گاز ۲۰۰۲آن صنعت قند هم دخيل بوده است، آلمان تا سال  در

CO2 اين در . ٪ کاهش داده است۹/۱۸ خود را نسبت به سال پايه حدود
ونقل همچنان افزايش ديده  حالي است که در مصارف خانگي و حمل

٪ ۴۲ از  خود را در اين دوره بيشCO2صنعت قند انتشار گاز . شود مي
اين امر اگر به تنهايي مورد بررسي قرار گيرد، . کاهش داده است 

 CO2اند، کاهش  هاي قند هر چند که با ظرفيت کامل کار کرده کارخانه
. بيش از دو برابر آن مقداري است که در پروتکل کيوتو اعالم شده است

 تجهيزات نيروگاهي و حرارتي ۱۹۹۰صنعت قند آلمان حتي قبل از سال 
  .اندازي کرده است  راه ٪۸۰خود را با ضريب 

   
  )انداز چشم( دورنما ـ ۳ـ۲

شد  بيني مي پيش.  وارد عمل شد۲۰۰۵ فوريه ۱۶پروتکل کيوتو در تاريخ 
 ۱۹۹۰ را در سال CO2٪ انتشار ۵۵ بيش از  کشور که جمعا۵۵ًکه حداقل 
ود که يکي براي اين کار الزم ب. اند، اين پروتکل را تصويب کنند توليد کرده

. از کشورهاي ايالت متحده آمريکا و روسيه اين قرارداد را تصويب کنند
 روز که زمان تصويب براي آن درنظر گرفته ۹۰ بعد از پروتکل کيوتو عمالً
 پس از اينکه مورد تصويب روسيه قرار ۲۰۰۴ نوامبر ۱۸شده بود در تاريخ 
 امضاء ۲۰۰۲ آوريل۲۶آلمان سند تصويبي را در تاريخ . گرفت وارد عمل شد

 انجام ۲۰۰۲ مه ۲۱تصويب توسط ساير اعضاي اتحاديه اروپا تا تاريخ . کرد

غير از ضوابط اتحاديه اروپا براي تجارت انتشار پروتکل کيوتو بخاطر . شد
   تصـويب ي وـهنوز هم بررس الزم است که   ۲۰۱۲ال ــاعتبارش بعد از س
سيستم تجارت انتشار . جام شود به بعد ان۲۰۱۳تري از سال  اهداف گسترده

هاي پنج ساله همچنان اعتبار دارد   در دوره۲۰۰۸اتحاديه اروپا بعد از سال 
  ...). و۲۰۱۷، ۲۰۱۳، ۲۰۱۲، ۲۰۰۸(
  
  ـ ضوابط و دستورالعمل تجارت انتشار۳
   پايه و اساسـ۱ـ۳

ضوابط و دستورالعمل تجارت انتشار اتحاديه اروپا برگردان تجارت انتشار 
تفاوتش با پروتکل کيوتو آن است که در سيستم . کيوتو استپروتکل 
 معيني که نام آنها در نتشار اتحاديه طرف خطاب عامالن تأسيساتتجارت ا

باشند  ايف کاهش، ميها آمده است بعنوان گيرنده وظ پيوست دستورالعمل
 و با کوره MW۲۰ حرارتي با توان گرمايي بيش از براي مثال تأسيسات(

 تن مثل آنهايي که در صنايع قند ۵۰يت آهک پخته بيش از آهک با ظرف
خود و  ا خودبهه برخالف قرارداد کيوتو اين دستورالعمل.) شود استفاده مي

اين هدف . کند  ديکته نميمستقيماً وظيفه کاهش را به عامالن تأسيسات
هاي پيوست  هاي تخصيصي ملي که براساس راهنمايي بايد توسط طرح

ها بايد به  در هر مورد اين طرحبديهي است . ند، انجام گيردا  تهيه شده۱۱۱
بندي   در تقسيم۱۱۱تقسيم بار داخلي طبق پيوست . ييد کميسيون برسدتأ

ضوابط اتحاديه اروپا بين سهميه اختصاصي . ملي بايد مورد عمل قرار گيرد
اي به هوا و مجوز دميدن مقدار آن تفاوت  دميدن مقادير معيني گاز گلخانه

  .ائل استق
سهميه اختصاص يافته هر دستگاه براي دميدن مقداري گازهاي ـ 

 ۲۸در هر کشور عضو بايد تا ) CO2تعيين شده برمبناي تن (اي  گلخانه
هاي اختصاص يافته قبلي به عامالن  فوريه هر سال براساس سهميه

هاي اختصاص يافته بايد بر پايه  بر اين اساس، سهميه. ها ابالغ شود دستگاه
اين حق اساس تجارت انتشار را تشکيل . سهميه ملي هر کشور استوار باشد

دهد به عبارت ديگر اگر چه آنها با خواص اوراق بهادار قابل مقايسه  مي
  .هستند ولي با آنها مطابقت ندارند

اي به هوا هر دستگاه طبق برگردان ملي   مجوز دميدن گازهاي گلخانهـ
 بستگي به اين مجوز، دقيقاً. اديه استبخشي از حقوق حفاظت انتشار اتح

) کاالي تجارتي(عبارت ديگر  دستگاه دارد و قابل خريد و فروش نيست به
اگر چه در محدوده وظايف سيستم تجارت . باشد سيستم تجارت انتشار نمي

گيرد و صاحب مجوز در آينده بايد وظيفه تهيه گزارش و  انتشار قرار مي
وظيفه استرداد حق انتشار در حدود کل تورينگ و همچنين يونموظيفه 
وظيفه . عهده گيرد  دستگاه خودش را در هر سال تقويمي بهCO2انتشار 

  . آوريل سال بعد در اداره مربوطه تحقق يابد۳۰استرداد بايد تا 

  
  بندي  سهميهـ۲ـ۳

شود  بندي ملي حاصل مي هاي سهميه  سهميه دقيق طبق طرحمقدار
(NAP) .سهميه کل ملي و همچنين ضوابط ها بايد در اين طرح 
  :بندي تعيين گردد سهميه

اي در اتحاديه اروپا در  موقعيت کاهش انتشار گاز گلخانه:  ۱دول ـــج
با يک ) بدون لهستان( کشور اتحاديه ۱۵ نگمقايسه با بوردن شري

Dislance-to-Target ه از روند سرچشمه گرفت (۲۰۰۲ براي سال
  EEA ۲۰۰۴ منبع -۱۹۹۰-۲۰۱۰کاهشي خط تئوري 

  کشور

حاد
 ات

ف
هد

۱هي  
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 ٪  
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 ٪
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  ۶/۳-  ۲/۱-  ۱۸/۹-  -۲۱  آلمان
  ۱۶/۳+  ۲۱/۵-  ۸/۵+  ۱۳-  شياطر
  +۶/۶  -۶/۹  +½  -۵/۷  کيبلژ

  +۸/۱۱  -۲/۲۰  -۸/۰  -۲۱  دانمارک
  +۴/۳۰  -۴/۵۴  +۴/۳۹  +۱۵  اياسپان

  -۹/۱    -۹/۱  ±۰  فرانسه
  +۹/۱۲  -۵/۱۵  +۰/۹  -۵/۶  ايتاليا

  +۲/۴  -۶/۶  +۶/۰  -۶  هلند
  -۲۹    -۳۳  -۶  ۲لهستان
  -۱/۶    -۷/۳  +۴  سوئد

  -۴/۷    -۹/۱۴  -۵/۱۲  انگلستان
  +۹/۱  -۱/۵  -۹/۲  -۸  هي کشور اتحاد۱۵
  دهيبه هدف رس  
  ه اروپاي کشور اتحاد۱۵ اعضاء تک  تکينک برايشر  بوردنيبار کاهش بر مبنا    ۱
   از يي کشور اروپا۱۵نک يشر نجا با درنظر گرفتن لهستان بدون عضو شدن در بوردنيدر ا    ۲

  . که بطور ثابت نگهداشته شده است۲۰۰۲سال 
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سهميه کل بايد در قالب طرح ماکرو، کل انتشار يک کشور عضو را ـ  
. شامل شود، حتي صنوفي را که نام آنها در سيستم تجارت انتشار نيست

اساس کار کاهش بار براي هر کشور است که براساس توافقات اتحاديه از 
در قالب طرح ميکرو الزم است که منشاء . آيد  ميبوردن شرينگ بدست

هايي از  مقدار کل بودجه تجارت انتشار تخصيص يافته که بتوان به بخش
  .تجارت تقديم کرد، نتايج افکار ماکرو باشد

 دستورالعمل قواعد ۱۱۱ويژه در پيوست  بوسيله ساختار ملي بهـ 
 Early action- KWK مثل درنظر گرفتن تأسيسات (بندي مذکور سهميه

ميبايست مقدار دقيق سهميه براي ) ذخيره براي شرکاي بازار جديد و غيره
ها اين امکان  در اينجا دستورالعمل.  تعيين گرددتأسيساتتک عامالن  تک

٪ و ۹۵حداقل ) ۲۰۰۷تا (بيني کرده است که در اولين دوره تجارت  را پيش
ته بايد به عامل ميه اختصاص ياف٪ سه۹۰در دومين دوره تجارت حداقل 

بقيه سهميه ). Grand fatheringبقول معروف ( تقديم گردد تأسيسات
  .توان از طريق حراج اعطا کرد تخصيصي بوسيله کشورهاي عضو را مي

  
   تجارتـ۳ـ۳

تواند در داخل  هاي تخصيص يافته مي طي يک سال تقويمي کليه سهيمه
ر روز بازديد عامل معهذا در ه. اتحاديه اروپا بطور آزاد دادوستد شود

کند، سهميه در   بايد به همان ميزان که دستگاه او گاز توليد ميتأسيسات
توانند در دوره  هاي باقي مانده مي پيش از اين، سهميه. اختيار داشته باشد

بنام بانکداري ( بين هر سال تقويمي ارائه شوند ۰۷/۲۰۰۵ تجاري
Banking .(بيني   پيش۲۰۰۸ سال اين بانکداري بين هر دوره تجاري از
) ۱۲/۲۰۰۸(به دومين دوره ) ۰۷/۲۰۰۵ (البته از اولين دوره . شده است
  .مجاز نيست

عالوه بر اين امکان معروف به قرض گرفتن يعني استفاده از سهميه 
وهشتم فوريه بمنظور انجام تعهد برگشت  تخصيصي همان سال در بيست

دادوستد از طريق ). ردادروز است(ام آوريل سال جاري  سال گذشته تا سي
اي است  در اينجا منظور، هر اداره. شود اداره ثبت تجارت انتشار انجام مي
زمان نيز به ثبت اتحاديه اروپا  دهد و هم که کار حسابداري ملي را انجام مي

 مشترک در سيستم در داخل اين ثبت هر عامل تأسيسات.  استوصل
هرگونه . باشد ار حداقل ميتجارت انتشار داراي يک حساب تجارت انتش

اضافه و يا کم کردن بدون توجه به حق خريد طرف جديد با وارد و يا خارج 
  ).اصل حقيقت ثبت(ها در اين ثبت قابل اجرا است  کردن از حساب

  
  
  )انداز چشم( دورنما ـ۴ـ۳

بندي ملي  هاي سهميه بايستي طرح) ۱۲/۲۰۰۸(براي دومين دوره تجارت 
 در مقابل کميسيون اتحاديه اروپا ثبت ۲۰۰۶جون  ۳۰هر کشور عضو تا 

٪ ۳۰ در حد ۲۰۲۰در حال حاضر کاهش توان توليد اتحاديه تا سال . شود
زيست، حفاظت از  طبق اعالم سازمان محيط. سال پايه مورد بررسي است

طبيعت و ضريب اطمينان راکتورها درنظر است، طرف آلماني در صورت 
را در دستور   ٪۴۰٪، وظيفه کاهش ۳۰ه  اتحادي ـتوافق روي هدف کاهش

  .کار و استراتژي حفظ محيط ملي قرار دهد

  NAP راهنماي ـ۴
 دستورالعملي است که براي کميسيوني که از آن NAPراهنماي معروف 

 ۱۱۱بندي تجارت انتشار مندرج در پيوست  براي تنظيم ضوابط سهميه
راختيار کشورهاي عضو ها و اطالعات الزم را د کند و راهنمايي استفاده مي

دهد که طبق چه ضوابطي کميسيون درنظر دارد  دهد و نشان مي قرار مي
با توجه به ساختار . ييد نمايدهاي ملي تخصيصي کشورهاي عضو را تأ طرح

 دستورالعمل برگرفته شده که تا حد ۱۱۱ بند پيوست ۱۱آنها اين ضوابط از 
اساسي بعنوان مثال مورد در ادامه چند مورد . زيادي عموميت يافته است

  .گيرد بحث و بررسي قرار مي
  
   قالب مقدارـ۱ـ۴

از (ها آن است که سهميه کل تخصيص يافته  جان کالم اين دستورالعمل
هنگي داشته باشد و ارزيابي  هماشرينگ بوردنبايد با مصوبات ) نظر مقدار
اگر گواهي سهميه کل .  انجام شودEWG/۳۸۹/۹۳ي شماره طبق رأ

 مورد ري باشد که در دوره ارزيابي از تأسيساتيافته بيشتر از مقداتخصيص 
ها محقق  ها طبق اين دستورالعمل اين خواسته) مازاد سهميه(انتظار است 
در اين حال، کل مقدار تخصيص يافته مجاز نيست که بيشتر . نخواهد شد

ه هدف کاهش طبق ضوابط بيني شده براي دسترسي ب از نياز پيش
  . باشدگشرين بوردن

     هايي براي قضاوت اين معيارهاي سهميه در هر مورد با توجه به بخش
         اند و همچنين مصوبات که در محدوده تجارت انتشار منظور نشده

   هاي مجدد که در اين محدوده قرار براي مثال انرژي ( ياست انرژي مليـس
  .اشدبايد اطالعات و آمار در دسترس، اساس کار ب) گيرند نمي

هاي ارائه شده که بطور مرتب توسط کشورهاي عضو براساس  طبق گزارش
شود، اطالعات کافي درباره   به کميسيون داده ميEWG/۳۸۹/۹۳مصوبه 

انتشار واقعي و مورد انتظار هر کشور عضو دراختيار کميسيون قرار دارد 
بدينوسيله ). اي اطالعات در مورد ارزش کل، بخش و گازهاي گلخانه(

تواند قضاوت کند که آيا مدرک کل  يسيون در وضعيتي قرار دارد که ميکم
مقدار که بوسيله کشورهاي عضو بايد ارائه شود، باالتر از انتشار مورد انتظار 

  ).بدين معني مازاد تخصيص وجود دارد(هاي ارسالي است  طبق گزارش
  
  Early Actions اقدامات زودهنگام ـ ۲ـ۴

هنگام فقط بايد از مصوباتي تبعيت کند که سهميه سهميه براي اقدامات زود
. اتحاديه و يا هر يک از کشورها بيش از مقدار قانوني تخصيص يافته است

هاي تخصيصي ملي خود  اين بدان معني است که کشورهاي عضو در طرح
بنا به درخواست کميسيون نبايد هيچ اقدام زودهنگامي را که مربوط به 

 ثبت شده انجام گيرد صوباتي است که در تأسيسات دستورالعمل مانجام اين
در اينجا . بندي ملي، انتشار را کاهش دهد هاي سهميه و قبل از اعالم طرح

 ممکن است پيش آيد که کشورهاي عضو براي معيار ارزيابي احتماالً
زيست وضع کنند و اينکه آيا  ضوابط سخت و مختلفي در رابطه با محيط

در اين رابطه . انوني محقق خواهد شد يا خيرمطابق آنها توان کاهش ق
هاي  عملبر اين نقطه نظر قرار دارد که دستورالينگ توريراهنماي مون

 ثبت شده و يا براي محدوده فعاليت حقوقي ملي سخت که براي تأسيسات
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بوسيله (گيرند  باشند در آينده توان کاهش انتشار را دربرمي معيني معتبر مي
  ).کند دا ميهر معياري مطابقت پي

  
   پتانسيل آيندهـ۳ـ۴

 دستورالعمل گواهي سهميه ۱۱۱ اين راهنما و يا پيوست ۳مطابق معيار 
ي که در با توان کاهش انتشار در مورد هرتأسيساتمقدار داده شده بايد 

تحت نام . گيرند، هماهنگي داشته باشند سيستم تجارت انتشار قرار مي
هزينه يک تن (م جنبه اقتصادي پتانسيل، هم محدوده تکنولوژيکي و ه

CO2 (مورد نظر است.  
در رابطه با توان رقابت اتحاديه اروپا با سايرکشورها کشورهاي عضو 

ن معيارها توجه داشته باشند که اتحاديه بايد درصورت استفاده از اي
ي با توان کاهش انتشار نسبي باال در مقايسه با آنهايي که توان تأسيسات

استفاده .  به نسبت انتشار مقادير کمتري دريافت کنندکمتري دارند بايد
 که در يستي منجر به آن شود که عامالن تأسيساتمداوم از اين اصول ميبا

اند و بدين جهت در آينده توان  اي داشته گذشته توان کاهش بسيار گسترده
ي که مانده پتانسيل تأسيساتدهند، در مقايسه با  کاهش کمتري نشان مي

  .رند نسبت به انتشار، سهميه بيشتري دريافت کنندبيشتري دا
  
 KWK ـ تأسيسات۴ـ۴

هاي سهميه ملي بايستي حاوي اطالعاتي باشد در رابطه با  در ادامه، طرح
اينکه به چه صورت تکنولوژي انرژي کارآمد و تميز در تخصيص بايد مورد 

بايد سهميه ترجيحي براي  در اين صورت مخصوصاً. توجه قرار گيرد
 درنظر گرفته شود که طبق اظهارات راهنماي KWK تأسيسات

اين .  نبايد با سهميه ويژه براي اقدام زودهنگام تلفيق گردد يتورينگمون
زيرا کميسيون در تنظيم . رود ها فراتر مي ها از مرز دستورالعمل محدوديت
 کاهش انتشار تا حد هايش اين مطلب را درنظر داشته است که دستورالعمل

آيد بعبارت ديگر با رعايت هر دو  زيادي بوسيله تکنولوژي تميز بدست مي
در هر صورت اين در . تواند بوجود آيد مطلب، يک ترجيح دوبرابر مي

 شود، بدين معني که در يک تأسيسات قع ميمحدوده شک و ترديد وا
KWKت  تمهيداتي زودهنگام و مسلسل اجرا شده است که به حال
  .ماند پذيري بدون توجه باقي مي آسيب

  
  
  بندي هر يک از کشورهاي عضو هاي سهميه  مقايسه طرحـ۵
  )انداز چشم( دورنما ـ۱ـ۵

 طرح ۲۲ کميسيون در چهار مرحله ۲۰۰۵تا تاريخ هشتم مارس 
بندي چک،  هاي سهميه تا اين تاريخ طرح. بندي ملي را تصويب کرد سهميه

هاي  مقايسه طرح. رحله تصويب قرار داشتيونان و ايتاليا هنوز در م
دهد که طبق ضوابط داوري دقيق هنوز هم  بندي نشان مي سهميه
براين دوره پايه براي تخصيص به بنا. هاي چشمگيري وجود دارد تفاوت

بدين جهت در اتحاديه . اي با يکديگر تفاوت دارند  موجود تا اندازهتأسيسات
رت انتشار قرار دارند رقابت ناموزوني اروپا بين صنوفي که در محدوده تجا

  .حاکم است

 موجود با يک دوره شان را برمبناي تأسيسات  از اعضاء سهميههر يک
ساير کشورهاي . کنند  قرار دارد وضع مي۲۰۰۳ و ۱۹۹۵رفرانس که بين 

در . کنند  انتخاب مي۲۰۰۳ و ۲۰۰۲ و يا ۲۰۰۱ تا ۱۹۹۸اين دوره را از سال 
کنند بدين صورت که  ا ين دوره را ديرتر شروع ميمقابل کشورهاي ديگر 

هر يک از . کنند  و غيره را انتخاب مي۲۰۰۲ تا ۲۰۰۰ يا ۱۹۹۹آنها از سال 
 کنند که عامالن تأسيسات بيني مي را پيش به تنهايي اين امکان ءاعضا

توانند استفاده کنند، بدين صورت که  هاي حذف مي بقول معروف از سال
سوئد، فنالند و . هاي رفرانس نامناسب درنظر گرفت ن سالتوا براي آنها مي

  تجارت انتشار شوند، داوطلبانه تأسيساتليتواني براي اينکه عضو سيستم
KWK بعبارت ديگر نيروگاه حرارتي با توان گرمايي حرارتي کمتر از 

MW۲۰بنام (اندازي خواهند کرد   را راهopt-on .(ي بيني تأسيسات هلند پيش
 قرار گيرد و از CO2 تن ۲۵,۰۰۰ست که انتشار ساليانه آنها در مرز را کرده ا

در طرح سهميه ). opt-outبنام  (optierenسيستم تجارت انتشار به خارج 
 حالت استثنايي براي شرکاي سيستم تجارت انتشار ۲۰۰۷انگلستان تا سال 

  .شود ني مي بيملي پيش
که سهم کلي از سهميه خود ها از اين امکان  عالوه بر اين هر يک از دولت

٪ و ۷۵٪، ايرلند تا ۵دانمارک  تا (اند  را در حراج تقسيم کنند، استفاده کرده
  ).٪ مقدار سهميه تخصيصي۵/۱ليتواني تا 

  
   يا ارقام پايه(Benchmarks)مارک   بنچـ۲ـ۵

يک مطلب قابل توجه در رابطه با رقابت اروپايي منجر به رفتار متفاوت 
. شود  هر يک از کشورهاي عضو ميتأسيساتبه عامالن داري نسبت  معني

مارک  اين مقايسه بنچ. بندي است مارک بعنوان پايه سهميه تجهيز بنچ
     دهد هاي سهميه را به وضوح نشان مي الکتروانرژي هر يک از طرح

  )۲جدول (

  
  هاي ديگر  ويژگيـ۳ـ۵

 ضوابط هاي مختلفي براي تبديل حل بهمين طريق در کشورهاي عضو راه
 و براي هر کدام، KWK بنابراين براي تأسيسات. اند ي پيدا شدهبند سهميه

). د، اسلوانيدانمارک، هلن(هاي ويژه مورد عمل قرار گرفته است  مارک بنچ
اند  بيني کرده  ضوابط کوپني پيشKWK ساير کشورها براي تأسيسات

ر ور انجام د يک فاکتءاز طرف ديگر ساير اعضا). آلمان، اطريش، اسلواني(
  ).زامبورکمثل لوک(اند  حد يک درنظر گرفته

 براي هر يک (Benchmark)مارک الکتروانرژي  مقايسه بنچ:  ۲جدول 
  هاي سهميه از طرح

  ت ساعتلووادرکي CO2مارک الکتروانرژي به گرم  بنچ  کشور
  ۳۶۵-۷۵۰  آلمان
  ۵۰۰  بلژيک

  ۳۴۲  دانمارک
  ۹۰۰  فرانسه
  ۱۵۳۱-۳۹۶ (ex post 555)  ايتاليا

 ۵۵۱  ليتواني
  ۲۶۵  سوئد

  )وابسته به تکنولوژي(مارک گاز  بنچ  انگلستان
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. دهنگام در سطوح مختلف وجود دارد اين شرايط در رابطه با اقدام زومشابه
در اينجا . آلمان براي اقدام زودهنگام فاکتور انجام يک را درنظر گرفته است

گام بايد به محدوديتي توجه کرد که ضوابط آلماني در رابطه با اقدام زودهن
گيرند،   مورد عمل قرار مي۱۹۹۴به اين دليل که فقط تمهيدات از سال 

در اين زمان سعي . کند بخش مهمي از تمهيدات زودهنگام را جدا مي
هاي جديد تا  فراوان اقتصادي در صنايع قند براي بازسازي محل در استان

 ن تکنولوژيتري بوسيله اين تمهيدات مدرن. حد زيادي خاتمه يافته بود
داشت،  مي   نگه که براي آينده توان کاهش انتشار موجود را عمالًتأسيسات

در مقابل ساير کشورهاي عضو اقدام زودهنگام را در . بکار گرفته شدند
اطريش، دانمارک، ليتواني، هلند، (قالب ضوابط ارقام پايه قرار دادند 

ره پايه را و يا کشورهاي ايسلند، فرانسه، ايرلند، انگلستان دو). اسلواني
  .اند درنظرگرفته

 .زامبورک و سوئد توجهي به اقدام زودهنگام نداشتندکشورهاي فنالند، لوک
 وجود گسترده در رابطه با تعطيل کردن تأسيساتيک رفتار يکنواخت و 

مان، اطريش، دانمارک، ايرلند، دارد که براي دستور توقف از سال بعد در آل
در مقابل براي پس . بيني شده است زامبورک، هلند و انگلستان پيشلوک

  .نادر است  در آلمان، يک استثناء حق ليسانس مثالً (ex post)دادن 
  
  هاي قند  مقابله دامنه استفاده در کارخانهـ۴ـ۵

هاي سهميه  در يک مقايسه صنفي دامنه استفاده از هر يک از طرح
استفاده همراه با دامنه و . دهد داري را نشان مي همچنان اختالف معني

 مثل کوره آهک جود در يک کارخانه قند با ديگر تأسيساتمراکز انرژي مو
تا حد زيادي ) اي و حتي منطقه(کن بصورت ملي  و تفاله خشک

  ).۳جدول (شود  غيريکنواخت رفتار مي

  
بندي، فقط انتشار منبع حرارتي مثل کوره  در اطريش و آلمان در سهميه

زمينه اين کار آن است که . آهک در صنايع قند مورد توجه قرار گرفته است
 در شود و عمالً  از آهک توليدشده در فرايند بعدي مصرف ميCO2ر انتشا

 يتورينگاز اين جهت مون. آيد اي بوجود نمي اين مرحله انتشار قابل مالحظه
   باشد بدين معني که در اليانه نيز بايد با اين جريان سهميه هماهنگــــس

  .مطابقت با آن مورد اطمينان باشد
   
  ه هر يک از کشورهاي عضوهاي سهمي  مقايسه طرحـ۵ـ۵

  هاي تخصيصي ملي کشورهاي آلمان، اطريش، فرانسه، در اين قسمت طرح
لهستان بايد با توجه به توان کاهشي هر يک بين سال پايه و بودجه سهميه 
از يک طرف و همچنين بين دوره رفرانس و بودجه تخصيصي از طرف 

شارهايي بررسي در اين بررسي فقط انت. ديگر با يکديگر مقايسه شوند
شوند که در محدوده تجارت انتشار اقتصاد انرژي و صنعت قرار  مي
  .گيرند مي
  
   آلمانـ۱ـ۵ـ۵

 اقتصاد انرژي و صنعت درنظر  تأسيساتCO2 آلمان انتشار NAPمطابق 
.  بوده استCO2 ميليون تن ۱/۶۳۶ مقدار ۱۹۹۰گرفته شده در سال پايه 

يانه اين بخش بطور ميانگين بالغ بر انتشار سال) ۰۲/۲۰۰۰(در دوره رفرانس 
بيني بودجه تخصيصي   پيشNAPدر اين .  بودCO2 ميليون تن ۲/۵۰۵

 ۴۹۵ در هر سال بالغ بر ۲۰۰۵-۲۰۰۷هاي  ساليانه اين بخش در سال
بنابراين با اين بودجه کاهش انتشار نسبت به سال پايه . باشد ميليون تن مي

 و در مقابل دوره CO2تن  ميليون ۱/۱۴۱٪ و يا ۱۸/۲۲ حدود ۱۹۹۰
  .عملي خواهد شد CO2 ميليون تن ۲/۱۰٪ و يا ۰۲/۲رفرانس حدود 

اين ايرادات بيشتر مربوط به . شود  آلمان، ايراداتي اظهار ميNAPدر مقابل 
شود که توان کاهشي واقعي در آن  هاي مشترک مي بندي در بخش تقسيم

دهد آلمان با يک بودجه  همانطوريکه مقايسه باال نشان مي. شود ديده نمي
تواند از ميزان تعهد کاهش خود حدود  در سال مي CO2 ميليون تني ۴۹۵
٪ باشد آن ۲ حدود ۲۰۰۲اينکه سهم کاهش در سال .  نيز عبور کند ۲۱٪

 اساسي و بزرگ در اين  به کارهاي کامال۱۹۹۰ًاست که آلمان حتي از سال 
  ).۱جدول (رابطه به انجام رسانده است 

NAPتوسط کميسيون اروپا ۲۰۰۴ جوالي ۷ان با اين شرط در تاريخ  آلم 
در رابطه با  Ex-postبيني تطابق  تصويب شد که امکان پيش

 و يا تغييرات کوچک کنندگان جديد بازار، جمع کردن تأسيسات شرکت
برعليه اين تغييرات خواسته شده توسط کميسيون . ظرفيت، حذف شود

مان نزد دادگاه اروپا در فرصت قانوني اقامه  آلمان، دولت آلNAPدررابطه با 
براي دولت آلمان بيش از همه اين مسئله . نموده است» ارزشي بي«دعواي 

هاي تخصيصي  اهميت دارد که کميسيون درصورت مازاد تخصيص گواهي
  .را بتواند پس بگيرد

تا کي اين وضع در رابطه با ضوابط انتقال ادامه خواهد داشت بستگي به 
  . اين شکايت و يا توافق با کميسيون بدون دعواي حقوقي داردموفقيت

در حالتي که اين وضع تغيير يابد و جابجايي ظرفيت از يک محل ملي به 
 ۹ براي صنعت قند طبق پاراگراف ۲۰۰۵محل ديگر صورت گيرد، از سال 

بيني شده داراي اهميت   امکان پيش۲۰۰۷ قانون تخصيص سال ۴بند 
هاي  ه تا چه اندازه حقوق انتشار مربوطه به اين ظرفيتبنيادي است و اينک
  .باشند، قابل تأمل است ها قابل انتقال مي انتقالي به ساير محل

  
  

  کن منظور کردن کوره آهک و تفاله خشک:  ۳جدول 
  کن آتش خشک  کوره آهک  کشور
  -  +  آلمان

  +  +  اطريش
  +    ژيکبل

  +  +  دانمارک
  -  +  اسپانيا
  -  -  فرانسه

  +  +  مجارستان
  +  +  ايتاليا
  +  +  هلند

  +  -  لهستان
  -  -  سوئد

  -  +  انگلستان
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   اطريشـ۲ـ۵ـ۵
 اقتصاد انرژي و صنعت تأسيسات در CO2 اطريش انتشار NAPطبق 

 بطور ميانگين بايد CO2توليد ) ۱۹۹۸-۲۰۰۱(موردنظر در دوره رفرانس 
بيني   بودجه سهميه ساليانه پيشNAPدر اين . ن تن باشد ميليو۶۵/۳۴

 ميليون تن ۳۳ در هر سال ۰۷/۲۰۰۵ هاي  ها در سال شده براي اين بخش
CO2بنابراين، اين بودجه در مقايسه با دوره رفرانس به کاهش .  است

  .رسد مي CO2 ميليون تن ۶۵/۱٪ و يا ۷۶/۴انتشار حدود 
NAP توسط کميسيون اروپا با اين ۲۰۰۴  جوالي۷ اطريش نيز در تاريخ 

پيوست با تعطيل  Ex-postبيني شده در تطبيق  شرط که امکانات پيش
 سپتامبر ۳۰شود، اطريش در فرصت داده شده   حذف ميتأسيساتکردن 
هيچ تغييري در رابطه با روند توسعه در .  از اين دستور تبعيت نمود۲۰۰۴

  . ضروري نيستNAPاين 
  
   فرانسهـ۳ـ۵ـ۵

NAPبرمبناي دوره رفرانس ۰۷/۲۰۰۵ هاي  الـه براي ســــــــــ فرانس 
 ۲/۱۵۲بودجه سهميه ساليانه براي اقتصاد انرژي و صنعت ) ۲۰۰۱/۱۹۹۸(

 ۴۲/۹اي حدود  در اين طرح ذخيره.  درنظر گرفته استCO2ميليون تن 
  ).٪۵۲/۷( نهفته است CO2ميليون تن 

NAP طور مشروط  ون اروپا به توسط کميسي۲۰۰۴ اکتبر ۲۰ فرانسه در
 حرارتي صنعتي تأسيسات ۷۵۰در اين شرط فهرست . تصويب گرديده است

گيرند توسعه يافته و مقدار سهميه  قرار مي) مگاوات<۲۰(که در اين محدود 
 ۵/۴مجموعا ( در سال CO2 ميليون تن ۵/۱تخصيصي ميبايستي حدود 

يش از همه توسط بوسيله اين کاهش بايد ب. کاهش يابد) CO2ميليون تن 
اين تطبيق توسط فرانسه انجام . فرانسه بعنوان ذخيره توسعه تطبيق يابد

  .شده است
  
   لهستانـ۴ـ۵ـ۵

 اقتصاد انرژي و صنعت تأسيساتبراي  CO2 لهستان انتشار NAPمطابق 
.  بودCO2 ميليون تن ۹/۳۳۴ معادل ۱۹۹۸در گروه موردنظر در سال پايه 

ها بطور ميانگين   انتشار در اين بخش)۱۹۹۹-۲۰۰۲(در دوره رفرانس 
 ديده شده است بودجه NAPطبق آنچه در .  ميليون تن در سال بود۸/۲۱۹

 ۲/۲۸۶ معادل ۰۷/۲۰۰۵ هاي  ها در سال تخصيصي ساليانه در اين بخش
بنابراين بوسيله اين بودجه در مقايسه با دوره .  بايد باشدCO2ميليون تن 

 تحقق CO2 ميليون تن ۷/۴۸٪ و يا ۵۴/۱۴رفرانس، افزايش انتشار حدود 
در هر صورت ممکن است اين بودجه در مقايسه با دوره . يافته است

 CO2 ميليون تن ۴/۶۶٪ و يا ۲۱/۳۰رفرانس با يک افزايش انتشار حدود 
اين تأثير توسط کميسيون اروپا بعنوان برخورد خالف . ارتباط داشته باشد

. جارت انتشار، ارزيابي شده است دستورالعمل ت۱۱۱طبق ضوابط پيوست 
 EWG/۳۸۹/۹۳هاي مصوبه  بنابراين مقدار کل تخصيصي بايد با ارزيابي

اگر کل تعداد گواهي تخصيص يافته باالتر از انتشار . هماهنگ باشد
.  مورد انتظار در دوره ارزيابي بشود، اين خواسته عملي نخواهد شدتأسيسات

 توسط کميسيون يا اين ۲۰۰۵طرح تخصيصي لهستان در هشتم مارس 
) ٪۴۶/۱۶( در سال CO2 ميليون تن ۱/۴۷شرط که حجم سهميه حدود 

و همچنين ساير  Ex-postبيني شده از تطابق  کاهش يابد و امکانات پيش
  .ها حذف شوند، تصويب شد ذخيره

  
  ـ ختم کالم۶

زيست انجمن صنعت  هاي سياسي محيط ترين اهداف فعاليت يکي از شاخص
درستي به سه بند اصل پايداري، کمک کند که از طريق   که بهقند آن است

نظرهاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي،  کاري، عالوه بر نقطه درست
  .گذاران نيز هماهنگ عمل کنند سرمايه

 خود را از CO2زيست، صنايع قند آلمان انتشار  در محدوده حفاظت محيط
 تا حد زيادي ظرفيت ٪ کاهش داده است درحاليکه۴۲ حدود ۱۹۹۰سال 

 ۱۹۹۰عملي خود را حفظ کرده است و صنايع قند همچنين قبل از سال 
الزمه چنين . ٪ بکار گرفته است۸۰ را با ضريب کارايي KWK تأسيسات
هاي مثال زدني برقرار نگهداشتن شرايط توليد پايدار در صنايع قند  توانايي
   . است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
مطالعات مبتنی بر پرتو ايکس در مورد تنوع پلی مرفيک 

 کربنات کلسيم در محلولهای ساکاروزی
۴۳ شماره ۱/۲۰۰۶شوگرايندوستری آبستراکت : نقل از   

 
 امکان تشکيل توضيح, هدف از اين بررسی تفرق پرتو ايکس

انواع سنگهای (غيرمتبلور کربنات کلسيم هيدراته و تغيير ساختاری آن 
 جذب و خاصيت های فيلتراسيون کربنات حسببر ) معدنی آهک

کلسيم و نيز توجه بر عوامل فيزيکوشيميايی ويژه احيای رسوب 
   زمان, ) درجه سانتيگراد۷۵ و ۲۵(کربنات کلسيم مشتمل بر دما 

  .و مقدار آهک ميباشد)  دقيقه۶ و ۲(فعال سازی 
 

 
 
 

 روزآمد کردن برداشت خوب چغندر و شيوه انبار کردن
۴۶ شماره ۱/۲۰۰۶شوگرايندوستری آبستراکت : نقل از   

 
در اين مقاله نکات مهم برای دستيابی به برداشت کارآمد چغندرقند و 

, هزينه برداشت, سيلو کردن مشتمل بر تنظيمات ماشين برداشت
برنامه ريزی و سيلو کردن در مزرعه , ی سيلوهای کنار مزرعهطراح

نتايج تجربيات انبار کردن طوالنی مدت نيز که . درنظر گرفته می شود
بوسيله سازمان تحقيقات چغندرقند انگليس انجام گرفته است نشان 

 روز يا بيشتر بدون ۱۲۰دهنده اين است که چغندرها می توانند تا 
در سيلوهای کنار مزرعه که از پايان نوامبر و تا فاسد شدن قابل توجه 

   .اوائل آپريل سيلو و نگهداری شوند



        ـ سال سي ام ـ وابسته به سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران1385  خرداد تيــر ـ 177مجله صنايع قند ايران شماره 

 33 

  اديه اروپاــازي نو براي توليد شکر در اتحرآغــس
  فريبرز عظيمی:    مترجم             ۲۰۰۶ت ـالنامه ليشــس: نقل از 

  
  

 شکر ياست اتخاذي در سيا شهي ريراتيي در حال انجام تغيه اروپائي اتحاد
ش يگر بي دياست جاريدارد که س ي اعالم ميون اروپائيسيکم. باشد يخود م
 تعهدات ي اجراي برايريين تغيست، از همه مهمتر، چنيام نن قابل دوياز ا
رات يين تغي معتقد است امضافاً اينکهار الزم است، يه، بسي اتحاديالملل نيب

  .باشند ي ميز ضرورياش ن ي اهداف داخليبرا
  

  مسير اصالحات
 را بطور ي مقررات جاري، ناکارآمديون اروپائيسي کم۲۰۰۶از ماه سپتامبر 
ون اظهار يسيت حال حاضر، کمي از وضعيابيک ارزيدر . کردمشخص اعالم 

  :دارد که يم
 ير قابل تصوري، بطور غيه اروپائي اتحادي فعلي بااليها متيحفظ ق •

 يه اروپائي اتحاديد داخلي توليش واردات شکر به بهايموجب افزا
 .ديخواهد گرد

ه يد در اتحادي موجب کاهش تول عمالًي جاريبند هيزم سهميمکان •
 شکر که يدي در مناطق توليا هيد شکر سهميتول. گردد ي ميوپائار

 را دارند، B از شکر نوع ي باالئ نسبتاًيها ، با حجمين توان رقابتيباالتر
 کمتر و ي که توان رقابتيابد، تا مناطقي ي ميشتريبه نسبت، کاهش ب

 . دارندي کمترBه يسهم
ه يحاد بخش صنعت قند اتيجي تدري موجب نابوديتين وضعيچن •

شتر با جهت متعارف ي آن را در تناقض و تضاد بيگردد و حت ي مياروپائ
گر ي که ديدهد، آن هم درست در زمان ي قرار مCAPاصالحات 

ش توان ي و افزايور  مشمول اصالحات، در حال بهبود بهرهيها بخش
 .باشند ي با بازار، ميسوئ شان و هم يريپذ رقابت

اش،  يالملل ني تعهدات بي به اجراي اروپائهيرسد که الزام اتحاد يبنظر م
م ي، تصماوالً.  بعمل آوردينه اقداماتين زميکند که در ا يه را مجبور مياتحاد
 از  "ز بجز اسلحهيهمه چ"  يات برايه به اجازه واردات معاف از مالياتحاد

 به اجرا ۲۰۰۹ شکر از آغاز سال يافته، براي کمتر توسعه يکشورها
ت از ي نسبت به کاهش حماي اقداميه اروپائيچنانچه اتحاددرخواهد آمد و 

ر واردات خواهد يش چشمگي صورت ندهد، موجب افزاي داخليها متيق
 عمل و تجارت آزاد به ين امر در زمان دادن آزاديتر هم ا شيپ. ديگرد

 شاهد بود يه اروپائيوسته است و اتحادي حوزه بالکان به وقوع پيکشورها
 و عدم ثبات شود، که يختگير تواند دچار بهم ي مياخلکه چگونه بازار د

 .ن شوديي مزبور تعي کشورهاي برايا هيد که سهمين گردي منجر به اتاًينها
ل، يت برزي شکاي در پ۲۰۰۴ در سال WTO حکام يمات شوراي، تصماًيثان

دنظر در ي و درخواست تجديه اروپائيت اتحاديلند در محکوميا و تاياسترال
زان صادرات يد مي اکنون بايه اروپائيد که اتحادين گرديبه ا منجر ۲۰۰۵

  .ون تن کاهش دهديلي م۲۷۳/۱خود را در مجموع به 
  د مازاد را در چارچوبي اجازه توليه اروپائيادــاست اتحيها بود که س الــس

د يگرد ي صادر مي جهانيداد، که به بازارها ي ميبند هيبات سهمين ترتيهم
ز صادر يشد، ن يد ميبات تولين ترتي هم که خارج از ايو مضاف بر آن، شکر

  .شد يم
 ۲۰ک به ي امسال نزدي اروپائي عضو۲۵ه ي اتحاديديزان شکر توليم
نکه يبا توجه به ا. ون تن استيلي م۲ کمتر از يون تن، و واردات، اندکيليم

 ۵-۶ در حدود يون تن است، با مازاديلي م۱۶شتر از ي بيمصرف، اندک
 يه اروپائين اتحاديبنابرا. باشد ي صادرات، مواجه ميايشکر مهون تن يليم
 بمنظور تحقق يون اروپائيسيدش را کاهش دهد و کميزان توليد ميبا

است ير سيي تغي برايهائ د، برنامهي در توليا کاهش قابل مالحظه
  . درنظر دارد۲۰۰۶ه ياش از اول ژوئ ياتخاذ

 وضع يها تي بخاطر محدود،ي در مورد کشاورزWTO  موجب توافقنامهه ب
ک نوع ي به يستيبا ي ميه اروپائيشتر اتحادي، پيه اروپائي اتحاديشده برا

 که ياز آنجائ. نمود يانه مبادرت مي ساليد احتماليه تولي بر پايبند هيسهم
ار يامد، بخاطر حجم بسي بعمل ن۰۵/۲۰۰۴ ي در سال زراعيچ نوع کاهشيه

ه، الزمست که ي خارج از سهميديولد، و لزوم صادرات شکر تي توليباال
، کاهش WTOت از حکم يد، در تبعيش از به اجرا درآمدن مقررات جديپ
  .ردي صورت گ۰۶/۲۰۰۵ سال يون تن برايلي م۲ش از يزان بي به ميشتريب
 از ياري، بلکه بر بسيه اروپائي اتحاديدين اصالحات نه فقط بر شکر توليا 

 خواهد گذارد، ، تأثيرACP يکشورها ه، خصوصاًي خارج از اتحاديکشورها
 ي اروپائي به بازارهايحي ترجي که سه دهه است از دسترسيکشورهائ

 در ACPدکنندگان ي باالتر به توليها متيپرداخت ق. اند دهيمنتفع گرد
  . داردياريت بسين کشورها اهمي اغلب ايت از صنعت قند برايحما
  

  اصالحات پيشنهادي توسط کميسيون
 ياني بخش پايشنهاد نمود که براي پيون اروپائيسي کم۲۰۰۵ در ماه ژوئن

وپنج دولت عضو  ستيق توسط هر بي و عميا شهي ري اصالحات۲۰۰۵سال 
د شکر را يم گرفت که نظام و مقررات تولي تصميون اروپائيسيکم. ديبعمل آ

گر يشتر در مورد دي درآورد که پيستم و روشي همان سيدر راستا
م به ي مستقي درآمديها جرا گذارده بود، و پرداخت به ايمحصوالت زراع
 که با کاهش يد، کساني نمايتي حماي بااليها متين قيگزيکشاورزان را جا

در مورد شکر کاهش . دا خواهد نموديل پي تقلداًيها درآمدشان شد متيق
مت ي است که قيرا اکنون مدتيرد، زيمت صورت پذي در قيستي باياديز

کاهش . باشد ي مي بازار جهانيها متي سه برابر سطح قه اروپا حدوداًياتحاد
 قند و شکر يدي توليها  از شرکتياريشود که بس يها باعث م متياد قيز

د ياست تجديک سي. شان را از دست بدهند ي، سودآوريه اروپائيدر اتحاد
 کمتر به يدکنندگان با بازدهيق توليب و تشوي بمنظور ترغيساختار ابتکار

 موارد يا  به اجرا درخواهد آمد و در پاره۲۰۰۶ه ي آغاز ژوئترک صنعت از
ن يک چنياتخاذ . گردد ي بازم۲۰۰۵ه ياش به ژوئ ن طرح سابقهي اياجرا
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 ي از وضع کاهش اجباريون اروپائيسينست که کمي به مفهوم اياستيس
دکنندگان شکر، از ي تولي در مورد تماميستيبا ي مد که مقدمتاًيه توليسهم

تواند  يگذاشت م ي را داشتند، به اجرا ميور ن بهرهي که باالتريئجمله آنها
 کاهش ينه برايد ساختار، زميد، هر چند که بعد از دوران تجدياجتناب نما

 به ۲۰۱۵ سپتامبر سال ۳۰د تا يمقررات جد.  آماده استيهائ هين سهميچن
  .اجرا درخواهند آمد

  
  هاي حمايتي قيمت

٪ در ۳۹زان يها به م متينست که قيشنهاد اين مقاله، پير ايدر زمان تحر
ن کاهش ممکن است در يزان ايابند، هر چند که ميظرف دو سال کاهش 

 نسبت يديالبته مخالفت شد. ر کنديي عضو تغين کشورهاين مذاکره بيح
 يها مت از جانب کشاورزان چغندرکار، شرکتين کاهش در قيزان ايبه م
در . رديگ ي عضو، صورت ميشورها کيها  دولتيد قند و شکر و برخيتول

ورو ي ۹/۶۳۱د از هر تن ي شکر سفي برايتي حمايمت جاريصورت توافق، ق
 يتيمت حمايق. افتي، کاهش خواهد يان دوره انتقاليورو تا پاي ۵/۳۸۵به 

 و حداقل  ابدي يورو کاهش مي ۵/۳۱۹ورو به ي ۷/۵۲۳شکر خام از هر تن 
 ي برا۸۶/۳۲ورو به ي ۶۳/۴۳تن  از هر يا هي چغندرقند سهميمت برايق

 تنزل خواهد ۰۸/۲۰۰۷ سال يورو براي ۰۵/۲۵ و به ۰۷/۲۰۰۶ يسال زراع
دهد که کارخانجات قند و  يد اجازه مياست جدين، سيعالوه بر ا. افتي

کشاورز . ندي و مذاکره نمايزن  چغندرقند چانهيليمت تقليکشاورزان بر سر ق
، در صورت يمت رسمي٪ کمتر از ق۱۰ تواند چغندرقند را به کارخانه تا يم

 شکر که ي برايتيمت حماي هم در نام قيرييتغ. توافق دو طرف، بفروشد
مت ينده بعنوان قيرد و در آيگ ينامند صورت م يم» يا مداخله«مت يآن را ق

  .ده خواهد شدينام» مرجع«
 يمي مستقيها ان وارده به درآمد کشاورزان، پرداختيبه جهت جبران ز

 ي تأمين که برايمبلغ. پوشاند يان وارده را مي٪ ز۶۰واهد گرفت که انجام خ
 يابد، در سال زراعي يص ميم به کشاورزان تخصي مستقيها نه پرداختيهز
 ۵۴۲/۱ حدود ۰۸/۲۰۰۷ورو، و در سال يون يلي م۹۰۷ معادل ۰۷/۲۰۰۶
  .ورو خواهد بوديون يليم
   

  از مداخله تا معيارهاي حمايتي خصوصي
خله دولت در بازار بندرت در بخش صنعت قند بکار گرفته شده، زم مدايمکان

.  تن بوده است۸۰۰,۰۰۰بالغ بر ) ۲۰۰۵تا تابستان سال  (۲۰۰۵و تا سال 
ستم يک سي آن يده که مداخله حذف و بجايشنهاد گردياکنون پ

ها  متي که قين شود و تا وقتيگزي جاي توسط بخش خصوصيساز رهيذخ
 توسط يساز رهيد، ذخيدر نظام جد. ديدخالت نمان هستند، ييدر بازار پا

مت ي خواهد داشت، تا موجب شود چنانچه قي جنبه موقتيبخش خصوص
 در بازار يا هيمت مرجع سقوط نمود، فروش شکر سهميتر از ق نييبازار به پا

ستم ي سيها ت طرح کمکيدکنندگان با استفاده از مزيتول. متوقف شود
  .مند خواهد بود ز بهرهي ني خصوصيساز رهيذخ
د و يجاد خواهد گردي ا۰۷/۲۰۰۶ها از سال  متي گزارش قي برايستميس

 قند و يها شرکت.  بازار بطور مرتب منتشر خواهد شديها متيشاخص ق
  ون يسيها را به کم متي موظفند که قيه اروپائيشکر و تجار در سراسر اتحاد

  
  

  در هم ادغاماًيوپا قوه اري شکر در اتحاديبازارها. ندي گزارش نماياروپائ
ا دو کارگزار فعال خواهند بود و يک يشوند، و در اکثر کشورها فقط  يم
 يبرخ. ردي صورت گيشتريشوند که ادغام با درجه ب يرات موجب مييتغ
 بودن تجارت ي به لحاظ خصوصيزمين مکانيدکنندگان معتقدند که چنيتول

نان ي اطماًيون قويسيذا، کمهاما مع. ي را بوجود خواهد آوردو رقابت، مشکالت
ت ي قادر به فعاليمتي قيها ، کارتلير آتيناپذ دهد که با ادغام اجتناب يم

 يا لهين مسأد که چنينما يها کمک م متيزم گزارش قينخواهند بود و مکان
  . زود کشف گردديليخ
  

  سال بازار
 ۳۰ه تا يا سال بازار از اول ژوئيانه ي، گردش کار ساليستم جاريبموجب س

 ي ماليها  که سال مربوط به ترازنامهي بعد است، در حاليالديژوئن سال م
 ۲۰۰۷شود که از اول اکتبر  يشنهاد ميپ.  سپتامبر است۳۰از اول اکتبر تا 

 از اکتبر تا سپتامبر مطابقت داشته باشد، يعني يسال بازار با همان سال مال
 ۰۸/۲۰۰۷بازار  سال يها برا متي سه ماهه در کاهش قيريخين تأبنابرا

  .ديآ يبوجود م
  

  )ارقام به ميليون يورو(حمايت مستقيم درآمدی به کشاورزان 
   به بعد٠٨/٢٠٠٧از سال   ٠٧/٢٠٠٦در سال زراعی   

  ٨٤  ٤٩  بلژيک
  ٣٤  ١٩  دانمارک
  ٢٧٨  ١٥٥  آلمان
  ٢٩  ١٨  يونان
  ٩٦  ٦٠  اسپانيا

  ٢٧٠  ١٥١  )سرزمين اصلی(فرانسه 
  ١٨  ١١  ايرلند
  ١٣٦  ٨٠  ايتاليا
  ٧٤  ٤٢  هلند

  ٣٣  ١٩  اتريش
  ٦  ٤  )سرزمين اصلی(پرتغال 
  ١٤  ٨  فنالند
  ٣٤  ٢١  سوئد

  ١٠٥  ٦٤  انگلستان
  ٤٤  ٢٨   چکجمهوری
  ٤٠  ٢٥  مجارستان

  ٧  ٤  لتونی
  ١٠  ٧  ليتوانی
  ١٥٩  ٩٩  لهستان
  ١٩  ١٢  اسلواکی
  ٥  ٣  اسلوونی
  ٤٤  ٢٧  )جزاير(فرانسه 
  ١    )جزاير آزور(پرتغال 

 عضو ٢٥مجموع 
  اتحاديه اروپايی

١٥٤٢  ٩٠٧  
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  طرح تجديد ساختار
 يد قطع شود و بجاي تولي اجباريبند هيم گرفت که سهميون تصميسيکم

 ي برايد ساختار داوطلبانه ابتکاريستم تجديک سيشنهاد نمود که يآن پ
اهداف . دي به اجرا درآ۱۰/۲۰۰۹ تا ۰۷/۲۰۰۶ يمدت چهار سال از سال زراع

  :ن طرح عبارتند ازيا
د ي کمتر به ترک توليدکنندگان با بازدهيزه در توليجاد انگيق و ايتشو •

 .شکر
 يطيمح ستي و زي به جهت آثار اجتماعيجاد صندوقي بودجه و اتأمين •

 .دن کارخانجاتشبسته 
 .رفته استي را پذين تأثيرشتري که بي مناطقي بودجه براتأمين •

، يطيمح ستيط مطلوب زي عضو، از زمان محقق شدن شرايها دولت
کمک . باشند يد ساختار مي، مسئول پرداخت کمک تجدي و اقتصادياجتماع

ا ي بر فروش هرگونه شکر يا نهيق منظور نمودن هزيمزبور از طر
د و فروخته شود، ي توليصيه تخصي که در چارچوب سهميا کننده نيريش

 ۰۷/۲۰۰۶ سال يورو براي ۴/۱۲۶رد که به نرخ هر تن يگ يصورت م
در سه . کند يدا ميل پي تقل۰۹/۲۰۰۸ورو در سال ي ۵/۶۴به باشد که  يم

 مانده در بازار ي باقيها ن برعهده شرکتيد شکر، ايه نظام جديسال اول
واضح است که در . نديد ساختار را پرداخت نماي تجديها نهياست که هز

  .ابدي يکنندگان انتقال م ات به مصرفين مالينه ايه اروپا هزياتحاد
 قند يدي توليها انه توسط شرکتيد ساختار در دو قسط ساليد تجيها نهيهز

٪ ۴۰ مربوطه، و يه سال بازاريان فوري٪ تا پا۶۰. گردد يو شکر پرداخت م
  . بعدي اکتبر سال بازار۳۱تا 

ن حق را دارد يکند اکنون ا يد مي توليا هي که شکر سهميديهر شرکت تول
د يه توليزان سهمي ميبناد که بر ميافت نمايد ساختار را دريکه کمک تجد
  .گردد ينده، پرداخت مي پنج سال آياعالم شده برا

دوار است، و ي به اجرا درآمدن طرح اميع براي به اقدام سريه اروپائياتحاد
دکنندگان ي تولي آماده شده برا۰۷/۲۰۰۶ ي هم که از اول سال بازاريپول

در احراز . استز آماده پرداخت يند، ني را رها نما۰۶/۲۰۰۵ه سال يکه سهم
ورو شروع و ي ۷۳۰ يد ساختار، که از تنيافت پول تجدي دري برايستگيشا

 از حقشان نسبت به يستيها با ابد، شرکتي يل ميورو تقلي ۴۲۰ يبه تن
ل يک کارخانه تعطيکم در  د را بطور کامل دستيه انصراف دهند و توليسهم
 يطيمح  ستيط زيال کنند و شريرا تعط) ا کارخانجاتي(ند، کارخانه ينما
ند و به اشتغال مجدد کارکنان يط کارخانه مراعات نماي را در محيخوب

  .گر کمک کننديکارخانه در نقاط د
   
  
  
  
  
  
  
  
  

ه سال قبل از ي ژانو۳۱ تا يستيد ساختار، باي کمک تجديدرخواست برا
 که درخواست ۰۷/۲۰۰۶د متوقف شود ارائه گردد، بجز سال ينکه توليا
 يستي عضو بايکشورها. م شده باشدي تسل۲۰۰۶ه يژوئ ۳۱ تا يستيبا

م يها اتخاذ تصم در مورد درخواست) ۲۰۰۶ اوت ۳۱(ه يان فوريت تا پايدرنها
٪ ۴۰رد، يگ يدکنندگان شکر انجام ميها در دو قسط به تول پرداخت. ندينما

در دو سال .  بعديه سال بازاري٪ در فور۶۰ مربوطه، و يدر ژوئن سال بازار
 ي از کمک پرداختي، مبلغ۱۰/۲۰۰۹ و ۲۰۰۹/۲۰۰۸ طرح، ياآخر اجر
ممکن است ) ۱۰/۲۰۰۹در   ٪۱۰۰ و تا ۰۹/۲۰۰۸در   ٪۲۰تا (مذکور 

اند   را داشتهيريپذين تأثيرشتري که بيرات در مناطقييبرحسب ابعاد تغ
  . ابنديص يتخص

ن بودجه از يورو از ايون يلي م۲۲۵/۴شود که در مجموع مبلغ  ي مينيب شيپ
 يها کننده نيريد ساختار از محل فروش شينه تجديق وصول هزيطر

» خودکفا «ين طرح به لحاظ بودجه ماليچون ا.  گرددي تأمينا هيسهم
زان پول موجود ي از مي درخواستيها است، چنانچه سرجمع مبالغ کمک

چنانچه  .ت خواهد بوديب اولويند، در آن صورت پرداخت به ترتيتجاوز نما
 طرح فقط در همان سال اول اجرا جذب ي شده براينيب شي مبلغ پيتمام

ه اروپا به ي در اتحاديا هيد سهميد که تولين امر موجب خواهد گرديشود، ا
دکنندگان نسبت به ي تولياگر برخ. دا کنديون تن تنزل پيلي م۱۲-۱۳حدود 

شتر يتواند ب يه ميجذب پول موجود کندتر عمل کنند، در آن صورت، سهم
رود  يانتظار م. شود ي بعد کاسته ميها را مبلغ کمک در ساليزابد، يکاهش 

  .ن مبلغ در همان سال اول خرج شوديکه بخش اعظم ا
  

  

ا در سال د ري که توليا ز چنانچه ارسال چغندرقند به کارخانهيچغندرکاران ن
گر به ي دي پرداخت اضافيند، براي، قطع نما  کنار گذارده۰۷/۲۰۰۶ يبازار

ن درخواست ي ايستيکشاورز با. باشند يحق ميورو، ذي ۶۸/۴ازاء هر تن 
ن يد اي عضو بايد و کشورهايم نماي تسل۲۰۰۶ اکتبر ۳۱ را تا ياضاف

  .ندي نماي کارساز۲۰۰۷ را در ژوئن يپرداخت اضاف
ابند ي ي که درمي آن دسته از کشاورزان و کارخانجات قنديان طرح، بريا

 ندارد، يگر سودآوري ديشنهادي پيها متين قيين سطح پايد شکر در ايتول
  . دربردارديري چشمگيها زهيانگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )تن/ يورو(کمک پيشنهادی تجديد ساختار 
٧٣٠  ٠٧/٢٠٠٦  
٦٢٥  ٠٨/٢٠٠٧  
٥٢٠  ٠٩/٢٠٠٨  
٤٢٠  ١٠/٢٠٠٩  

  )هر تن/ وروي(شنهادی سازمانی شکر قيمت پي
  ١٠/٢٠٠٩  ٠٩/٢٠٠٨  ٠٨/٢٠٠٧  ٠٧/٢٠٠٦  سال جاری  

  ٥/٣٨٥  ٩/٤٤٩  ٥/٤٧٦  ٩/٦٣١  ٩/٦٣١  دقيمت مرجع شکر سفي
  ٥/٣٨٥  ٥/٣٨٥  ٥/٣٨٥  ٥/٥٠٥  ٩/٦٣١  د ساختارينه تجديافتی خالص از هزيد، دريمت مرجع شکر سفيق

    ٥/٦٤  ٠/٩١  ٤/١٢٦    د ساختارينه تجديهز
  ٥/٣١٩  ٩/٣٧٢  ٩/٣٩٤  ٨/٤٩٦  ٧/٥٢٣  مت مرجع شکر خامقي
  ٠٥/٢٥  ٠٥/٢٥  ٠٥/٢٥  ٨٦/٣٢  ٦٣/٤٣  مت حداقلی چغندرقندقي

  کميسيون اروپايی :منبع



        ـ سال سي ام ـ وابسته به سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران1385  خرداد تيــر ـ 177مجله صنايع قند ايران شماره 

 36 

  هاي توليد سهميه
 ي، بجاي فعليبند هيستم سهميمنظور ساده کردن روش و سه ب

ه ي سهميعني واحد، يبند هيستم سهمي سکي  "  B "  و  "A"ي بند هيسهم
 چهار سال يشود، برا ي که در حال حاضر هم اجرا م )A+B(مم يماکز

چگونه ين مدت هي ايرا در طي طرح بکار برده خواهد شد، زينخست اجرا
هر چند که ممکن است (شود  يها اعمال نم هي در سهميا يکاهش اجبار
 اصالح و WTOت  تعهدات صادرايون در جهت تأمينسيتوسط کم

        ن، ممکن استيعالوه بر ا). رنديانه انجام گي بصورت ساليالتيتعد
واقع  در.  شوديا هيل به شکر سهمي تبدي فعلCون تن از شکر نوع يلي ميک

شان  هي سهمC شکر يدکنندگان فعليدهند که تول يشنهادات، امکان مين پيا
 يدي توليها  اصل شرکتدر. ش دهنديون تن افزايلي ميکن يرا به نسبت ا

 ۷۳۰ را به نرخ هر تن يه اضافين سهمي عضو، ايقند و شکر در کشورها
ن ييد ساختار تعين سال کمک تجدي اولي که براي سطحيعني(ورو ي

توانند تا  ي مCدکننده شکر ي توليها شرکت. ندينما يم» يداريخر«) دهيگرد
  .ندي را درخواست نمايه اضافين سهمي ا۲۰۰۶ه ي ژوئ۳۱

ت نقل و انتقال يچگونه قابليده که هيشنهاد گرديکه پيبعالوه، درحال
٪ از ۱۰توان تا  ي امکان نداشته باشد، در داخل هر کشور عضو ميفرامرز
 که در همان کشور يگري قند و شکر ديدي را به شرکت توليه تعهديسهم

ش از ي که بييکشورها. ص مجدد داديا تخصيض کرد و يفعال باشد، تفو
ن يتوانند از ا ي قند و شکر در آنجا فعال هستند، ميديرکت تولک شي

  . منتفع شونديريپذ انعطاف
ش ي تن افزا۱۰۰,۰۰۰زان يزوگلوکوز بمدت سه سال هر سال به ميه ايسهم

 به يه اضافين سهمي، و ا۰۹/۲۰۰۸ و ۰۸/۲۰۰۷، ۰۷/۲۰۰۶افت، يخواهد 
ن امر امکان يا. م خواهد شدي عضو تقسين کشورهاي بيد جارينسبت تول

 ۵۰۷,۰۸۰ از ي اروپائي عضو۲۵ه يزوگلوکوز در اتحاديه ايدهد که سهم يم
  .ابديش ي تن افزا۸۰۷,۶۸۰تن به 

 که يد ساختار، و در زمانيند تجدي دوره فرايبمدت چهار سال در ط
 که در باال يهائ شيد بجز افزاي توليها هي در سهمي دائميرييگونه تغ چيه

 بر بازار کنترل داشته يستيون بايسيدهد، کم ي نمي رود،يبه آنها اشاره گرد
 WTO که در ينان حاصل گردد که صادرات از حدين اطميباشد، تا ا

. ده، تجاوز نخواهد کرديبراساس توافق اجالس اوروگوئه، مقرر گرد
 سپتامبر ۳۰ را تا ۰۷/۲۰۰۶ ي سال بازاريها هي سهميستيون بايسيکم

 چهار ين برايشي پيه سال بازاريه فوران ماي مشخص کند و تا پا۲۰۰۶
 مقرر ۱۱/۲۰۱۰ که از يهائ هي سهميبرا. رديم بگي تصمي بعديسال بازار

 اعالم ۲۰۱۰ه سال يان فوريمات متخذه را تا پايون تصميسيگردد، کم يم
  .خواهد کرد

م گرفت که يون تصميسي کم۲۰۰۵، در سپتامبر ۰۶/۲۰۰۵ سال يبرا
د در سال مزبور، و يالعاده تول  فوقي حجم باال را، بخاطريدي توليها هيسهم

ون تن يلي م۲/۲زان يد، به ميلزوم صادرات شکر مازاد، قبل از آغاز نظام جد
  .کاهش دهد

  
  توليد خارج از سهميه

  سيد در رأبا  Cنوع  کر ـادرات شـمقرر داشته که ص  WTO که ياز آنجائ

   

  

ه يده، باشد، اتحاديزان توافق شده مجاز اعالم گرديآنچه که بعنوان م
اند در داخل به مصرف برسد،  که بتويد را تا سطحي توليستي باياروپائ

ر يه بصورت زيد شکر مازاد بر سهميگردد که، تول يشنهاد ميپ. کاهش دهد
  :رديصورت گ

 . به مصرف برسديه اروپائيدر بخش صنعت در اتحاد •
 . انتقال داده شودي آتيبه سال بازار •
ر يشمال جزا(را يک، آزور، مدينير مارتي مصارف بخصوص در جزايبرا •

 .ردي، مورد استفاده قرار گير قناري، و جزا)به پرتغال و متعلق يقنار
الذکر باشد، مشمول  ر از مصارف فوقيد شکر مازاد که به غيهرگونه تول
د آنقدر باشد که اجازه ندهد ين عوارض سطحش بايو ا(باشد  يعوارض م

  ).د شودي تولياديزان زيم
وخت  مصرف سي درنظر گرفته شده، برايتواند در اراض يچغندرقند م

تواند  يد، ميه توليد شده خارج از سهمي شکر تولو، کاشته شود، يکيولوژيب
چنانچه .  مشخص، استفاده شودي تعداد محصوالتيبرحسب قرارداد و برا

 ي برخيگردد که، برا ي مينيب شي در دسترس نباشد، پيا هيرسهميشکر غ
 متعلقه يدي، عوارض تولي مصرف بازار داخلي برايدات صنعتيتول
  .زپرداخت گرددبا
توان به سال بعد منتقل  يه را ميد مازاد بر سهميگردد که تول يشنهاد ميپ

شکر . ردي قرار گيت کاري در اولوي آتيه سال بازاريم سهميکرد تا در تنظ
دکننده شکر، انبار ينه تولي به هزي آتيافته تا آغاز سال بازاريانتقال 

ده که براساس ي مقرر گردين زمايها تيشنهاد، محدودين پيدر ا. گردد يم
  افته ي شکر انتقال ي مقدار موجوديستي قند و شکر بايدي توليها آن شرکت
  :ون اطالع دهنديسير به کميرا بصورت ز

  )WSEارقام به تن (  و ايزوگلوکز) Cتبديلی از نوع (سهميه اضافی شکر 
  ٠٧/٢٠٠٦زوگلوکز اي  Cشکر   کبلژي

  ١٤١٠٢  ٦٢٤٨٩  جمهوری چک
  -  ٢٠٠٧٠  دانمارک
  ٦٩٧١  ٢٣٨٥٦٠  آلمان

  ٢٥٤٠    وناني
  ١٦٢٦٦    ااسپاني
  ٣٩٩٩  ٣٥١٦٩٥  فرانسه
  ٣٩٩٩    اايتالي
    ٨٩٨٥  توانیلي

  ٢٧١٠٩    مجارستان
  ١٧٩٢  ٦٦٨٧٥  هلند
    ١٨٤٨٦  شاتري

  ٥٢٧٥  ١٠٠٥٥١  لهستان
  ١٩٥٣    پرتغال

  ٨٣٨١    اسلواکی
  ٢٣٣٨    فنالند
    ١٧٧٢٢  سوئد

  ٥٣٦٥  ٨٢٨٤٧  انگلستان
  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  جمع کل

   . تن سه سال بازاری است٠٠٠/٣٠٠ه يش سهميمجموع افزا
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 کيني گوادلوپ و مارتيل براي آور۳۰ •
       (Guadeloupe & Martinique) 
 اي اسپانيدي توليشکري محصول شکر ني ژوئن برا۲۰ •
 اي اسپانيديول شکر چغندرقند تول محصيل براي آور۱۵ •
  در انگلستانيدي شکر توليه براي فور۱۵ •
 دکننده قند و شکري توليها ر شرکتي سايه براي ژانو۳۱ •

 يد سال بازاري مزبور در ارتباط با توليها خي تاريمات متخذه برايتصم
د در يزان توليهذا، چنانچه ممع. باشند يرقابل برگشت ميمربوطه بوده و غ

توان  يم باشد، ميزان برآورد شده در هنگام اخذ تصمي کمتر از ميزارسال با
 را به صورت متناسب يزان شکر انتقالي بعد، مي اکتبر سال بازار۳۱تا 
  .ل و اصالح کرديتعد
  

  عوارض توليد
 از قرار يدي عوارض تول۰۸/۲۰۰۷  شده است که از سال يزير ن برنامهيچن

. زوگلوکوز وضع گرددي ايورو براي ۶ شکر و هر تن يورو براي ۱۲هر تن 
رد، ي انجام گيه هر سال بازاريان فوري تا پايستيپرداخت عوارض مربوطه با

٪ عوارض ۵۰توانند  ين مينوليدکننده شکر و شربت اي توليها و شرکت
 (Endive)و يا اندايشکر و يدکنندگان چغندرقند، نيمزبور را به حساب تول

  .نديمنظور نما
مد از دست رفته  درآيم جبراني مستقيها نه پرداختياز هز ين پول، بخشيا

  .کند ي مبه کشاورزان را تأمين
  

  مديريت و کنترل بازار
 را يون روشيسي، کمي توسط بخش خصوصيساز رهير ارائه طرح ذخينظ

پس  توان باز ي را ميه واگذاري از سهميکند که بموجب آن بخش يارائه م
تا حد «مت بازار يب سطح قين ترتي به اواقع کاهش داد، تا ا دريگرفت و 

 درمورد يمات اتخاذيتصم. »مت مرجع باشديک به قيممکن نزد
 اکتبر هر سال براساس ۳۱ تا يستيون بايسي توسط کميريگ بازپس

 يريگ شکر بازپس.  آن سال، اجرا شوندي صورت گرفته برايها ينيب شيپ
 قند و شکر دي توليها نه شرکتيد به هزين طرح بايشده براساس ا

ه سال بعد ي سهميد براي خواهد بود که باين موردي شود و اولينگهدار
 شده ممکن است به يريگ  از شکر بازپسيمقدار. دگرد و منظور يکارساز

ن ي مصرف در حي برايزان عرضه داخليچنانچه م.  برسديمصارف صنعت
 در توان ي شده را ميريگ  از شکر بازپسيسال دچار کمبود گردد، مقدار

  .دي مربوطه بفروش رساني سال بازاريه اروپا قبل از انقضايبازار اتحاد
ن مقررات يون بموجب ايسيه شکر توسط کمي از سهميچنانچه مقدار

  .افتيز از واردات شکر کاهش خواهد ي ني شود، درصد مشابهيريگ بازپس
  

  واردات
 ستم اخذ مجوز وي همچنان تحت پوشش سيه اروپائيبازار شکر اتحاد

هذا، روش مرسوم   مع. پرداخت حقوق و عوارض واردات قرار خواهد داشت
 ي تن باق۳۵۱/۷۹۶/۱انه يه، در رقم ثابت سالي تصفيه شکر خام برايته

  .خواهد ماند

واردات براساس صدور مجوز انجام خواهد گرفت، و در وهله نخست مجوز 
  به۰۹/۲۰۰۸ و ۰۸/۲۰۰۷، ۰۷/۲۰۰۶ يعني سه سال اول طرح، يبرا

 يعني ۱۰/۲۰۰۹در سال . شود ي شکر خام داده ميکنندگان سنت هيتصف
افته، تحت عنوان ي کمتر توسعه ي که توافقنامه منعقده با کشورهايزمان

ت بازار يشود، و در نها يبه مرحله اجرا گذارده م» ز بجز اسلحهيهمه چ«
 يتر است و برخ  آزاد خواهد بود، در آن صورت صدور مجوز گستردهکامالً
ازشان را ي شکر خام مورد ندکننده شکر از چغندرقند، احتماالًي توليها شرکت

 يدر هر صورت، مجوزها.  خواهند کرديداريه خارج از فصل خري تصفيبرا
ها  خانه هي تصفيشکر سنتيصادره در سه ماه نخست هر سال، به شکر ن

  .اختصاص خواهد داشت
) ون تنيلي م۳/۱(کل شکر  تحت پروتي اضافه بر مقدار توافقيشکر واردات

ن شده ي معي کشورهاي از برخيبصورت معاف از حقوق و عوارض گمرک
ACPمقدار .  خواهد شديداريشود، خر ينامه مربوطه نام برده م ني، که در آئ

 مندرج يمي در ترازنامه تنظياز از هر کشور بصورت رقم ثابتيتناژ مورد ن
  .خواهد بود
م به کاهش ي تصمWTOت از تعهدات ي تبعيون در راستايسيچنانچه کم

 ي مجاز براساس طرح اعطايرد، مقدار شکر وارداتي بگيديه شکر توليسهم
  .افتيز کاهش خواهد ياز، نيامت

زان يافته محدود به مي کمتر توسعه ي واردات از کشورها۲۰۰۹تا سال 
توان به  يد را ميا سفي هرگونه شکر خام و ۲۰۰۹از سال . ه خواهد بوديسهم
دوار است به لحاظ يون اميسي وارد نمود و کميه اروپائي اتحاديورهاکش

ابد که نسبت به کشور مبداء شکر ي دست يالملل ني بيمقررات به توافق
  .ديجاد نماينان الزم را اي اطميديتول
 يموجب قراردادهاه  حوزه بالکان، بير واردات، از جمله از کشورهايسا

 ي قرارداد تجارت آزاد با کشورها۲۰۰۰در سال . افتيموجود ادامه خواهد 
ت يفي کيد و شکر خام وارده، دارايشکر سف. دي حوزه بالکان منعقد گرديغرب
 بعد از عرضه آنها در بازار، ياما اندک. ات بودنديت از مالي به لحاظ معافيخوب

 شکر با ياديار زيرا مقدار بسيق درآورد، زي آن را به حال تعليه اروپائياتحاد
 يون اروپائيسياز آن پس، کم.  و متقلبانه وارد شده بودنديارک بيفر

ه ي شکر وضع نمود که از اول ژوئيات براي واردات معاف از ماليها هيسهم
: توانستند وارد شوند عبارت بودند از ي که ميريمقاد.  به اجرا درآمدند۲۰۰۵
  تن، از صربستان و۱۲,۰۰۰ن ي و هرزگوي تن، از بوسن۱,۰۰۰ ياز آلبان
 يز براي ني تن۷,۰۰۰ه يک سهمي تن بانضمام کوزوو، ۸۰,۰۰۰نگرو  مونته
ان است ي در جريز مذاکراتي نيبا کرواس. باشد يب ميه در دست تصويمقدون
ز ي واردات از کشور مزبور ني برايدوار است که به توافقيون اميسيو کم

  .ابديدست 
ون يسيشند، کم نباياز، کافي امتيبات اعطايچنانچه واردات برحسب ترت

 يها ، منتها با نرخيشترير بي وارد کردن مقاديه براي سهميواگذار
  .رديگ ي، درنظر مي، به جهت مصرف داخليا تعرفه

  
  صادرات
 WTOبخاطر حکم .  بر صدور مجوز خواهد بوديز کماکان مبتنيصادرات ن

د شکر مازاد ادامه يکن چنانچه تولي قطع خواهد شد، لCصادرات شکر نوع 
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اما در هر صورت، بموجب .  انجام خواهد شديا ارانهي صادرات يد، برخابي
ون تن يلي م۲۷۳/۱ محدود به همان حد يستيزان باين مي اWTOمقررات 

ه ي اتحادي که برايزانيهمان م(ن نموده بود يي تعWTOسابق باشد که 
ه يز در مورد اتحادي درنظر گرفته شده بود، اکنون ني عضو۱۵ ياروپائ
ز منوط به ي نيا ارانهي، و صادرات )شود ي اعمال مي عضو۲۵ ياروپائ

 يها زميها و مکان ق روشيا از طريون و يسيمقررات وضع شده توسط کم
  .شود يل صادرات، اعمال مين قبيرد که در مورد ايگ ي صورت ميا دهيمزا
  

   تغييراتتأثير
  

  توليد اتحاديه اروپائي
ه يد شکر در اتحادي بر تولي ژرفتأثيرق، ي و عميا شهيرات رييشنهاد تغين پيا

د شکر ين کشور دست از توليروشن است که چند.  خواهد گذاردياروپائ
٪ سقوط کند ۳۹زان ي به مي داخليها متي که قيرا وقتيد، زيخواهند کش

 کسب حداکثر ي کشاورزان که در پيد، سودآور نخواهد بود و بعضيگر توليد
ابد، چنانچه سود يمت چغندرقند تنزل ي که قين هستند وقتي از زميبازده
گر ين ديگزيزان محصوالت جايها، به همان م نهي مانده پس از کسر هزيباق

 يها پرداخت.  بکارنديگريح خواهند داد که محصوالت دينباشد، ترج
 يها هيرد، هر چند که با سهميگ ي هم که به کشاورزان صورت ميميمستق
 يد محصول بخصوصيکن با توليباشد، ل ي مرتبط ميافته قبليص يتخص

  .ارتباط ندارد
ار ي بسيه اروپائيزان برداشت نسبت به واحد سطح در سراسر اتحاديم

ن يم با کمتريزان برداشت توأن مي که باالتريمتفاوت است، و کشورهائ
 خواهند بود که در ي را دارند، بدون شک کسانيد و فرآوري توليها نهيهز
در سند منتشره . ات خود ادامه خواهند داديد ساختار به حين طرح تجديا

ات شکستن يشنهادش، جزئي پي، با توجه به تأثيرون اروپائيسيتوسط کم
ز ي ني عضو۱۵ يه اروپائي چغندرقند در اتحاديکسان برايمت ي قياحتمال

  . قرار گرفته استيمورد بررس
در د را ينه تولين هزي که باالتريبنابر اظهار نظر صورت گرفته، کشورهائ

 که يا، در حاليا و اسپانيتاليونان، ايفنالند، : چغندرقند دارند عبارتند از
ک، هلند، دانمارک، فرانسه و يبلژ: دکنندگان عبارتند ازين توليتر نهيهز کم

  .ن دارندينابين بي در اييش و سوئد جايانگلستان، اتر. آلمان
د يدامه تولا عدم ايشود نسبت به ادامه  يست که ميفقط در سطح مزرعه ن

 را ي کارخانجات فرآوري نسبيور  و بهرهيکارآئ.  نموديريگ ميشکر تصم
کند که کشاورزان و  يون برآورد ميسيکم.  به حساب گرفتيستيز باين

ا، يتالي در امت تمام شده محصوالتشان باالست، عمدتاًي که قيکارخانجات
رود  ي که انتظار مي نقاطيعنيرلند واقع هستند، يا، پرتغال و ايونان، اسپاني

 دهد، هر چند که توقف کامل نخواهد يد آنجا روي در توليريکاهش چشمگ
 ي خوبيور  که از بهرهيدکنندگانيگر واضح است که تولياز طرف د. بود

د شکر ادامه ي در انگلستان، فرانسه و آلمان به تولبرخوردارند، خصوصاً
  .خواهند داد

 انجام ي در پيه اروپائير اتحاد عرضه دنظران نگران تأمين ي صاحببرخ
 يهائ تيرغم محدود يها، عل  از شرکتيارينکه بسياصالحات هستند، و ا

افت کمک ينه دريکه به لحاظ بودجه درنظر گرفته شده وجود دارد، گز
  .دهند يح ميد ساختار را، ترجيتجد

 در کشور يدي توليها ه به خارج از مرزها، شرکتيت انتقال سهميبدون قابل
ن يک شرکت در اياند و فقط   در هم ادغام شدهصنعت قند آن قبالًکه 
ک شرکت به شرکت يه از يد، از امکان انتقال سهمينما يت مينه فعاليزم
بعنوان مثال، در فرانسه و آلمان که در . گر قادر به استفاده نخواهند بوديد

ن ي که باالتريدکنندگانيباشند، تول يت مين شرکت مشغول فعاليآنجا چند
. شوند يه منتفع ميت نقل و انتقال سهمينه قابلين گزي را دارند، از ايور بهره
د ين نفع را از امکان خريشترين دو کشور که بيرود ا ين احتمال ميهمچن
دکنندگان يتول. شان ببرند هيش سهمياد، بمنظور افزايزان زي به مCشکر 

ات يرات به حييد تغ هستند که با وجويه اروپائي هم در اتحاديگريکارآمد د
 مرز يتوان به ماورا يه را نمي که سهميدهند، اما از آنجائ يخود ادامه م

ه يستم سهميس. شان در بازار را توسعه دهند ستند که سهميانتقال داد، قادر ن
جاد انحراف در بازار ي، همچنان به ا۱۹۶۸ده از سال ي به ارث رسيساختگ
  .داد آن ادامه خواهد يختگي و بهم ريداخل
 کاهش خواهد يا زان قابل مالحظهي به م احتماالًيه اروپائيد اتحاديتول
د، مگر يافته و به حداقل خواهد رسي رفته رفته کاهش Cد شکر يتول. افتي
را ي دهد، زي شکر روي در مصرف صنعتيريش چشمگينکه افزايا

ک يط، ين شرايا. ستند که مشمول عوارض شونديل نيدکنندگان مايتول
دارند  يم  ه نگاهيدشان را در حد سهمي که تولي کساني برايتيامنه يحاش

 آن يزان فعلي از ميا هيد سهميشود که تول ي مينيب شيپ. بوجود خواهد آورد
د ساختار، يها در جذب کمک تجد ون تن، با رجحان شرکتيلي م۴۴/۱۷
  .ابديون تن کاهش يلي م۵ معادل يرقم
زان يرات را بر ميين تغي ارح، تأثيرن طي آثار ايابيون در برآورد و ارزيسيکم
 يزان تأثيرن ميشتريب.  مختلف عضو، سرشکن نموده استيد کشورهايتول

 دهد، که در حال يا و پرتغال رويتاليرلند، ايونان، ايرود که در  يانتظار م
شود  ي مينيب شيپ. رديگ يد توسط آنها انجام مي٪ مجموع تول۹ تقريباًحاضر 

 چک، دانمارک، فنالند، يز بر جمهوري نيا حظه قابل مالکه تأثير
ي د فعلي٪ تول۱۷که  (ي و اسلووني، اسلواکيتواني، ليا، لتونيمجارستان، اسپان

 ينيب شي گروه سوم، پيدر مورد کشورها.  گذارديبر جا) ندينما ي مرا تأمين
ن کشورها در حال يا.  دهديدشان روي در توليشود که فقط کاهش اندک يم

ک، فرانسه، آلمان، يش، بلژيد را برعهده دارند، و شامل اتري تول٪۷۳حاضر 
  .باشند يهلند، لهستان، سوئد و انگلستان م

  
  واردات

 و هم ACP يهم کشورها. ستي بر واردات، معلوم و مشخص نتأثير
 يه اروپائي کامل به بازار اتحاديافته، که از دسترسي کمتر توسعه يکشورها

ن آمدن ييدهند که در پا يح مياهند بود، ترج برخوردار خو۲۰۰۹از سال 
 باشند، و از اصالحات، احساس يتر ها ناظر دوره تحول آرام متيق
 قادر به عرضه شکر به ACP ي کشورهايبرخ. ندينما ي ميخوردگ بيفر
رات با يين  تغي اي نخواهند بود، و در پيه اروپائيتر به اتحاد نيي پايها متيق

ک يشتر هم يپ.  مواجه خواهند شديا دهي عدي اقتصاديها يدشوار
م گرفته است که در ي تصم(St.Kitts)تس ي، سنت کACPکننده  عرضه
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گر هم ممکن است به آن ي ديد شکر را رها سازد، و برخينده توليسال آ
ه است ين سهمي با باالترACPکننده  ک عرضهيس، که يمور. ندي نمايتاس

د بخاطر ي کاهش تولي برايا برنامهدارد که  ياظهار م) ٪ مجموع۴۰ تقريباً(
 يساز نهي درنظر دارد، در بهيجيف. ها، دارد متيشنهادات کاهش قيپ

ه ي اتحادياست اتخاذير سيي کند تا بخاطر تغيگذار هيکارخانجات شکر سرما
  .ز کاهش دهديمت تمام شده را نيت بهتر، قيفيد شکر با کياروپا، ضمن تول

ون تن يلي م۹/۳ واردات به ۱۳/۲۰۱۲سال کند که تا  يشنهاد ميون پيسيکم
 از يون تن بموجب قرارداد جاريلي م۳/۱زان ين ميابد، که از ايش يافزا

 ۲/۲تر و  نيي پايها متي و هندوستان خواهد بود، البته به قACP يکشورها
 ياز کشورها) ز بجز اسلحهيهمه چ (EBAون تن هم بموجب قرارداد يليم

  .افته وارد شوديکمتر توسعه 
ر، در يين تغيثر از اأ، متACP ي درباره ارائه کمک به کشورهايمذاکرات

 يمت برايد قين کاهش شدياکسفام اظهار داشته که ا. ان استيجر
ون يلي م۴۰ک مجموعه کمک ي. انبار استيار زي بسيقائير آفري فقيکشورها

د شکر، در مرحله ي انصراف از تولي در حال توسعه براي به کشورهايوروئي
شل ي ميشبرد مذاکرات، لوئي مسئول پي که حتيث و گفتگوست، در حالبح

(Louis Michel)را که ييها نهي هزيتواند تمام ين مبلغ نميرد که ايپذ ي م 
باشند،  ير مواجه ميين تغيها با ا متي بخاطر کاهش قACP يکشورها

.  هم محقق گردديشترين امر با پول بيست ايجبران کند، هر چند معلوم ن
 ي تجاريها  طرحيستي در حال توسعه باين طرح، کشورهاياساس ابر

 ACP يکشورها. نديشان ارائه نما ندهي آيها  پروژهي را برايمستدام
 ، واقعاًيه اروپائيت نظام شکر اتحاديشان بدون حماينده اقتصادي از آيمتعدد
  .نگرانند
خارج از ه اروپا که يه در اتحادي کارخانجات تصفين موضوع براين ايهمچن

از سود حاصله .  درآمده استيباشند، بصورت مشکل يد ساختار ميطرح تجد
ن يگر در عيبعبارت د.  کاسته خواهد شديا زان قابل مالحظهيآنها به م

ها  متيدکننده شکر از چغندرقند بخاطر کاهش قي توليها نکه سود شرکتيا
ز ير نشتي بيزان کاهش حتين ميه اي کارخانجات تصفيشود، برا يکم م

 براساس طرح ي شکر خام وارداتي براي پرداختيها متيرا قيز. خواهد بود
 يها متي نسبت به قي با سرعت و آهنگ کندترACP يواردات از کشورها
صاحب «کنندگان  شنهاد ذکر شده که عرضهيدر پ. ابدي يچغندرقند کاهش م

 يشده برار درنظر گرفته يخيب از تأن ترتيبه ا» از و مقدم شناخته شدهيامت
دکنندگان ي توليها متيسه با قي آنها در مقايازي شکر خام امتيها متيق

ن صورت است که ين، طرح به ايبنابرا. شوند ي، منتفع ميه اروپائياتحاد
 را به ي باالتريها متيد ساختار، قي دوران تجديه، در طيکارخانجات تصف

نه مواد يهز در يند، و ناظر کاهش کمترينما ي پرداخت مACP يکشورها
 يد شکر چغندريسه با کارخانجات توليشان، در مقا يه شکر خام مصرفياول

کردند،  ي به کشاورزان پرداخت مي کمتريها متيکه از همان ابتدا ق
 که در گذشته فرض ي و مرسومي سنتيها ن حال کمکيدر ع. خواهند بود

گر يه الزم باشد، دي حفظ قدرت رقابت کارخانجات تصفيشد که برا يم
 يجوئ ک صرفهيه، بعنوان ي تصفيها حذف کمک. ادامه نخواهد داشت

 يها  از مبالغ پرداختيتواند بخش ي در بودجه درنظر گرفته شده، مياحتمال
  .دي نماي به کشاورزان را تأمينم درآمديمستق

  صادرات
ون يلي م۳/۱ از حد يستيزان صادرات باي، مWTOبرابر حکم صادره توسط 

 ينيب شي از صادرات پيتر نيي سطح پايدر بلندمدت، حت. تن تجاوز نکند
زان صادرات، ي در اجالس دوحه، ميمات اتخاذي تصميگردد، و در پ يم

. ن خواهد رفتي از ب کالًيا ارانهيرا صادرات يچ خواهد بود، زي هتقريباً
 متوقف شود، ۱۳/۲۰۱۲کند که صادرات تا سال  ي مينيب شيون پيسيکم

  . بماندي تن باق۴۰۰,۰۰۰د در حد ي شده که بايبجز محصوالت فراور
  

  هاي داخلي  مصرف و قيمت
ه ياگرچه اتحاد. ز خواهد بودي ناچ بر سطح مصارف، احتماالًيزان تأثيرم

 و احتمال استفاده از يرخوراکيش مصارف غي افزاي براييها  برنامهياروپائ
رسد  يکن بنظر مي دارد، لي در دست بررسيکيولوژي سوخت بيشکر برا

  .ار داشته باشديالعاده مصرف دراخت ش فوقي افزاي برايامکانات محدود
ب ي و باال رفتن ضريزان چاقيش مي، بخاطر افزاييک منبع غذايبعنوان 

 يها  ا گروهي يابت، مصرف شکر تحت فشار البي همچون دييها يماريب
 يها کمک متين کاهش قيبنابرا.  و سالمت قرار دارديفشار مسائل بهداشت

  .ش مصرف نخواهد کرديبه افزا
  

  هاي بازار جهاني قيمت
ن دارد ي به ايست و بستگي چندان روشن ني بازار جهانيها متي بر قتأثير

 توسط صادرکنندگان عاًي سريه اروپائي اتحاديکه سهم بازار صادرات سنت
ن، از جمله يريلند، هندوستان و سايا، تايل، استرالي همچون برزيگريد

  .ريا خيانه، پر شود يد در خاورمي جديها خانه هيتصف
 و يه اروپائي اتحادير جهت ناگهانيين به اصطالح تغيمدت، بخاطر ا در کوتاه

 ي مقداريستيک واردکننده محض، بايک صادرکننده صرف به يل از يتبد
ن مقوله در هر صورت يا.  را انتظار داشتي جهانيها متيش در قيافزا

 به يزان آن بستگياما بهرحال، م. داد خواهد ي، روWTOبخاطر حکم 
رود که  ياحتمال م. مت نفت دارديگر مثل ارزش دالر و قيعوامل د

انه، و بعد ي در خاورميثبات ي، بخاطر ب۲۰۰۶ دالر و نفت در سال يها متيق
ار يد، بسي گردينيار سنگينا، که موجب خسارات بسياز وقوع طوفان کاتر

  .ر باشنديمتغ
  

  گيري نهائي نتيجه
د يم با تولي توأا ارانهياست شکر يب به چهل سال اعمال سيبعد از قر

 اکنون يه اروپائي، اتحاديتي حمايار باالي بسيها متي شده، و قيبند هيسهم
ستم موجود ي سيجيها و کنار گذاردن تدر ارانهيم به کاهش سطح يتصم

ن در مرکز ي تظاهرات کشاورزان چغندرکار خشمگيحت. گرفته است
رقابل اجتناب يجه غين نتيا. رات را متوقف سازديين تغي نتوانست ابروکسل

 اصالحات در ي، و چارچوب کليالملل ني به جامعه بيه اروپائيتعهدات اتحاد
 چه در داخل و ياديهر چند که مخالفان ز.  استي کشاورزياست عموميس

ست اير سيين تغيکن زمان اين لحاظ وجود دارند، ليچه در خارج از اروپا بد
 مانور وجود دارد، ي براي اندکين فضايبنابرا. ده استي فرا رسيالزام

ئت ي، عضو ه(Mariann Fischer Boel)شر باول ين فيهمانطور که مار
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: کند که ين نکته اشاره مي، در سخنانش به ايون اروپائيسي در کميکشاورز
 يدر حال. »ق وجود ندارديک اصالحات عمير از ي به غيگريچ چاره ديه«

ن اصالحات هستند، ي عضو درصدد سد نمودن اي از کشورهايا که پاره
 ساخته يرات را اجباريين تغي انجام ايه اروپائي اتحاديالملل نيتعهدات ب

  .است
 شکر و ي در بازارهاياريل بسي جرح و تعدياصالحات بمعنا

 بازار يها  بخشيتمام. ه اروپا خواهد بودي اتحاديها کننده نيريش
ت از ي حماي تحول حاصل از سطح فعل تحت تأثيرها دهکنن نيريش
تر به  کيار نزديتر و بس  ارزانيها متي شکر، به قي بااليها متيق
اندرکاران صنعت،   دستيبرا. ، قرار خواهند گرفتي بازار جهانيها متيق

رود  ياحتمال م. ديآ ي بوجود مييها تيها و موقع هم مخاطرات و هم فرصت
 يا دکنندگان شکر و نشاستهيرد، و فقط تولي صورت گيرشتي بيها که ادغام
ات خود در بلندمدت ادامه ي برخوردارند، به حيور  ن بهرهيشتريکه از ب

انداز پيش رو نامطلوب و دلسردکننده است،  براي برخي چشم. خواهند داد
  رغم پايين آمدن منفعت براي اي نيز اصـالحات پيشـنهادي ، علي براي عده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي توليدي قند و شکر، در بلندمدت، بوضوح، نشانه خبرهاي  همه شرکت
  .گردد خوب تلقي مي

 وجود يه اروپائي در داخل و خارج اتحاديان برندگان و بازندگانين جريدر ا
 ي، برايه اروپائيزان قابل مالحظه صادرات اتحاديحذف م. دارند
 ي تمام شده را در جهان دارند برامتين قيتر  که نازليدکنندگانيتول

، يه اروپائي اتحادي سنتي صادراتيشان و عرضه به بازارها گسترش صادرات
 ممکن است يه اروپائين حال اتحاديدر ع. کند ي فراهم مينه مناسبيزم

را ياش، اتکا کند ز ي مصرف داخلي تأمينشتر برايمجبور شود به واردات ب
ها بازار را ترک  متين بودن قيي بخاطر پاه اروپايدکنندگان در اتحاديتول

، يه اروپائياست شکر اتحاديرات در سيين تغي است که ايهيبد. خواهند کرد
 خواهد گذاشت، همانطور که مذاکرات ي بر ساختار بازار جهانيآثار ژرف

گر يد. ن امر استي از وقوع اي در اجالس توسعه دوحه، حاکيجار
 ياست اتخاذي سن است تحت تأثيري محدودکننده شکر، ممکها استيس
ي ب بر کل اقتصاد جهانين ترتيابند که به اير يي تغيه اروپائيد اتحاديجد

  پايان                                                . خواهند داشتشکر، تأثير
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