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ذهن ه��اي نيرومن��د، نيت هاي خير، اراده هاي پوالدين و نگاه هاي دورنگر كه به جاي ديدن امروز و 
فرداي منافع خود به س��رافرازي سرزمين مي انديشند، از مهمترين عوامل ماندگاري جامعه ها هستند. 
اين ذهن ها و نيت هاي روش��ن و دلس��وزانه به همه جاي ميهن خوب نگاه مي كنند، توانايي هاي پيدا و 

پنهان آن را مي شناسند و از آن ها پاسداري مي كنند.
اين مردان و زنان در هر جامعه اي كه باشند اجازه نمي دهند دستاوردها و ثروت تاريخي كشورشان 
به بهانه هاي جزيي و كوچك منطبق با منافع خرد و ريز به  چوب حراج زده شده و به مرز نابودي برسند. 
ثروت و دس��تاوردهاي تاريخي و اقتصادي يك ملت ممكن اس��ت يك اثر هنري، يك نوش��ته، يك اثر 
تاريخي و فرهنگي و يا امكانات مادي و صنعتي باش��د. پاس��داري از اين ثروت ها كه زاينده كار و تالش 
و زنده نگهدارنده يك منطقه و گروهي از ش��هروندان در جاي جاي كش��ور است از زيباترين رفتارهايي 
است كه به ويژه بر دوش مسؤوالن و نخبگان قرار مي گيرد. رفتار مسؤوالن و مديران و صاحبان مرتبط 
با كارخانه آنكالم )Anklam( براي زنده نگهداشتن كارخانه اي كه 125 سال پيش در آلمان تأسيس 
شد را مي توان مصداق آنچه در سطور باال نگاشته شد دانست. درحالي كه انتظار مي رفت سياست هاي 
جديد توليد و بازرگاني قندوش��كر در اتحاديه اروپا و آلمان منجر به تعطيل ش��دن اين كارخانه قديمي 
شود، اما چنين نشد و مسؤوالن دولتي آلمان و البته مديران و سهامداران اين بنگاه قديمي با نوسازي 
آن و تغيي��ر خ��ط توليد و ف��رآورده ، راه را براي ادامه زندگي آن هموار كردند. دقت در اين رفتار و اين 
نيت مي تواند دس��تمايه اي براي ايرانيان به ويژه مس��ؤوالن محترم دولت باش��د و آن ها را از بيان برخي 
بحث ها باز دارد. آن ها كه براي توجيه واردات انبوه ش��كر با تعرفه هاي كاهنده مي گويند كارخانه هاي 

قند ايران قديمي شده اند، فاقد بازدهي و بهره وري الزم هستند و....
درحالي كه ده ها كارخانه قندوش��كر در جاي جاي اين س��رزمين كهنس��ال با كمي توجه و انصاف 
كارشناسي و اجتناب از ديدگاه هاي شتابزده مي توانند و بايد به كار خود ادامه دهند، نبايد براي برخي 

اقدام هاي غيركارشناسي تيشه به دست گرفت و آن ها را به مرز تعطيلي رساند.
دقت در آنچه كه در آلمان رخ داده اس��ت )خبر مش��روح آن در صفحه 30 آمده اس��ت( مي تواند 
چش��م هاي همه را به واقعيت ها باز كرده و ذهنيت هاي بس��ته و غيركارشناس��ي را به س��وي رفتارهاي 

مدرن و البته دلسوزانه سوق دهد.
امي��د اين اس��ت كه هم��ه افراد و نهادهايي كه به توليد ملي مي انديش��ند و نگاهي همه س��ويه و 
دورنگرانه دارند دس��ت در دس��ت يكديگر، فضاي كار و فعاليت سرزنده و بانشاط را براي ده ها كارخانه 
قديمي كه اميد مردم در مناطق كم درآمد و محروم اس��ت را فراهم كنند. س��اده ترين كار اين است كه 
بگوييم چون اين كارخانه ها نمي توانند با شركت هاي خارجي رقابت كنند، پس آن ها بايد تعطيل شوند، 
اما درس��ت ترين كار اين اس��ت كه اجازه ندهيم اين ثروت و س��رمايه گذاري تاريخي به داليل نه چندان 

متقاعدكننده هالك شوند.

ثروت تاريخي خويش را حفظ كنيم

سرمقاله

  محمدصادق جنان صفت
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مجموع��ه اي از افراد با تخصص ه��اي گوناگون در نهادي به نام 
دولت جمع مي ش��وند ت��ا براي يك دوره معي��ن، اداره اقتصادي و 
اجتماعي و سياسي جامعه را باتوجه به سليقه هاي خاصي كه دارند 
برعهده بگيرند. اين افراد و نهاد دولت حتماً تمايل دارند كه كارنامه اي 
با نمرات خوب و قابل قبول به ش��هروندان ارائه دهند و نام نيكي از 
خود برجاي بگذارند. معلوم است كه طيف هاي متفاوت جمع شده 
در دولت براس��اس وظايف و مأموريت هاي س��ازماني از يك طرف و 
تجربه، نگاه و س��ليقه  و احياناً منافع س��ازماني از سوي ديگر تالش 
مي كنند تا در هر بخش از فعاليت ها، اقدام هاي كارآمد انجام دهند اما 
واقعيت اين است كه داشتن كارنامه اي قابل قبول فقط به نيت خوب 
و خواس��ته و تمايل مسؤوالن منحصر نمي شود و بايد با متغيرهاي 
ديگر كامل شود. يكي از اين متغيرها كه راه را براي كارآمدي افراد 
مسؤول در يك حوزه از فعاليت باز مي كند، توجه كافي، دلسوزانه و 

مسؤوالنه به تجربه هاي كارشناسي و رويدادهاي پيشين است.
فقدان تجربه، لج بازي سياس��ي و كودكانه، استفاده از مشاوران 
غيركارشناس، تحت تأثير قرار گرفتن از بمباران هاي تبليغاتي برخي 
گروه ه��اي ذي نفع از مهمتري��ن عواملي اند ك��ه توانايي دارند يك 
مسؤول يا مسؤوالن يك نهاد را از مسير درست تصميم گيري خارج 
كنند. دقت در تجربه 4 س��ال مديريت برخي افراد و س��ازمان ها در 
حوزه اقتصاد و صنعت قندوشكر نشان مي دهد، متأسفانه اين اتفاق 
افتاده اس��ت. درحالي كه اعضاي هيأت مديره كارخانه هاي قندوشكر 
با اس��تدالل هاي كارشناسي و آمارها و اطالعات دقيق به اين گروه 
يادآور مي شدند كه تصميم هاي آن ها به زيان يك صنعت قديمي و 

مهم است، اما گوش شنوا پيدا نشد.
مجموعه رفتارها و تصميم هاي اتخاذش��ده در بخش بازرگاني 
و كش��اورزي در نهايت موجب افالس و ورشكس��تگي كارخانه هاي 
قندوش��كر شده است. درحالي كه گمان مي ش��د اين صنعت كاماًل 
به ورطه فراموش��ي س��پرده شده است، انتش��ار گزارش جامعي از 
وضعيت قندوش��كر ايران در س��ايت دولت مايه هاي��ي از اميدواري 

ايجاد كرده است.
باتوجه به اينكه گزارش درج ش��ده در سايت دولت را مي توان 
يك گام به پيش براي طرح جدي، مسؤوالنه تر و دلسوزانه تر درباره 
قندوش��كر اس��ت و فتح بابي براي تعامل بيش��تر است چند نكته را 

يادآور مي شويم:
اول: مسؤوالن دولت در بخش هاي گوناگون توجه كافي داشته 
باشند كه هزيمت و نابودي يك صنعت قديمي كه در شرايط عادي 

تواناي��ي تأمين 70 تا 80 درصد مص��رف ايرانيان را دارد به هرحال 
به نام نهاد دولت ثبت خواهد ش��د. بنابراين ضروري و شايسته است 
كه تصميم گيري درباره آينده اين فعاليت بسيار پربازده در مجموعه 
دولت اتخاذ ش��ده و كار به مأموريت ها و وظايف يك سازمان خاص 
كش��يده نش��ود. نبايد وزارت بازرگاني يا وزارت جهادكش��اورزي را 
به تنهايي مسؤول آينده صنعت قندوشكر كرد، چون هركدام از اين 
دو وزارتخانه مي خواهند وظايف سازماني خود را انجام داده و شكر 
ارزان و چغندر گران را ترويج دهند. اكنون كه بخش��ي از دولت به 
اين نتيجه قطعي رس��يده كه بايد با اتخاذ برخي تمهيدات مانع از 
نيس��تي كامل توليد داخلي قندوشكر شود، جا دارد مجموعه دولت 

با يك تصميم جمعي راه را هموار سازند.
دوم: پيش از اين و در 4 س��ال گذش��ته اعض��اي هيأت مديره 
انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر بارها و بارها از طريق مكاتبه 
و گفت وگو با مقام هاي دولتي در س��طوح گوناگون آمادگي خود را 
براي تعامل در مس��ير نجات صنعت اعالم كرده اس��ت. اكنون و در 
وضعيتي كه تصميم هاي نادرس��ت مي تواند آخرين نفس هاي توليد 
اين محصول استراتژيك را نيز در سينه حبس و به مرگ محتوم آن 
منجر شود اين آمادگي را اعالم مي كنيم. واقعيت اين است كه مديران 
و صاحبان و كاركنان كارخانه هاي قندوش��كر ايران از سر دلسوزي، 
آينده نگري و نجات دادن يك محصول ارزنده كشاورزي، هر اقدامي 
كه الزم بوده اس��ت را انجام داده و به رغم بي مهري ها و كژتابي ها و 
بدرفتاري هاي برخي مسؤوالن، هنوز در اين راه پابرجا هستند. ده ها 
مدير، كارشناس و متخصص اقتصادي، صنعتي و كشاورزي مرتبط 
با اين فعاليت تمايل دارند كه تجربه ها و دس��تاوردهاي خود را در 

اختيار دولت قرار دهند.
سوم: دقت در متن گزارش تهيه شده نشان مي دهد مسؤوالن 
و كارشناس��ان به اين نتيجه رس��يده اند كه يك گروه اندك از افراد 
در شرايط رانت جويانه، به افزايش قيمت شكر در يك مقطع خاص 
اق��دام كرده و بذر بدبيني و انحراف را كاش��ته اند. عالوه بر اين، در 
گزارش ارائه شده تأكيد شده است، دولت در سال 1385 مبلغ 200 
ميلي��ارد تومان به كارخانه ها كمك كرد و چون بازپرداخت اين وام 
با مش��كل مواجه ش��د از پرداخت دوباره وام خودداري كرده است. 
در اين باره يادآور مي ش��ويم كه انبار شدن شكر در كارخانه ها دليل 
اصلي عدم توانايي در پرداخت ها بوده است و كارخانه هاي قندوشكر 

هنوز نيز مشكل نقدينگي دارند.
نشريه صنايع قند ايران

درباره يك گزارش دولتي

يادداشت
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در روزگاري 
كه سيستم 
قيمت گذاري اوليه 
شكرخام بر مبناي 
درصد قند سنجيده 
مي شد مبلغي نيز 
به عنوان جريمه و 
پاداش براي برخي 
عوامل كيفي وجود 
داشت، اداره صنايع 
استراليا براي 
شكرخام فله اي 
توليدي مشخصه هاي 
كيفي به نام »برند« 
درنظر گرفت

مقدمه
توليدكنندگان ش��كرخام براي دستيابي به متغيرهاي 

زير رقابت مي كنند:
* توليد شكر قابل فروش با كيفيت باال

* حداكثر درصد بازيابي شكر
* حداكثر كردن ظرفيت توليد با تجهيزات موجود

* كاهش هزينه هاي توليد شامل: حقوق و مزاياي كاركنان 
و مواد اوليه

* حداكثر كردن اس�تفاده از ارزش هاي محصوالت جانبي 
و پسماندهايي چون باگاس، گل و مالس

در بس��ياري از كارخانه ه��اي توليدكنن��ده ش��كرخام 
براي بهينه س��ازي بازدهي فعاليت و رعايت موارد يادش��ده 
ني��از ب��ه توافق مح��دود و همزم��ان دارن��د. در هرصورت 
براي توليدكنندگان ش��كر تأكي��د بر كيفيت، دليل اهميت 
تجاري باعث رقابتي تر ش��دن بازارياب��ي و فروش محصول 
شكر مي شود. ش��مار زيادي از صادركنندگان شكر درحال 
حاضر ش��كرهاي با كيفيت خيلي باال )درصد قند باال، رنگ 
و خاكس��تر پايين( را با قيمت هاي رقابتي عرضه مي كنند و 
مي فروشند. اهداف فوق براي تصفيه كننده هاي شكر يكسان 

اس��ت. در كارخانه هاي تصفيه، شكرخام ماده اوليه است و 
كيفيت تصفيه پذيري خوب آن فقط براي تصفيه ش��كرخام 

حاصل از نيشكر با كيفيت باال اهميت دارد.

مشخصات شكر خام صادراتي
در روزگاري كه سيستم قيمت گذاري اوليه شكرخام بر 
مبناي درصد قند سنجيده مي شد مبلغي نيز به عنوان جريمه 
و پاداش براي برخي عوامل كيفي وجود داشت، اداره صنايع 
اس��تراليا براي شكرخام فله اي توليدي مشخصه هاي كيفي 

به نام »برند« درنظر گرفت.
براي برقراري پاداش مالي مناس��ب براي ش��كرخام با 
ارزش كيف��ي باال، ش��ركت ش��كر كوئيزلند )با مس��ؤوليت 
محدود( برنامه اي تهي��ه و به توليدكنندگان تأكيد كرد در 
صورت دس��تيابي به كليه ضوابط استاندارد كيفي جايزه با 
ارزشي دريافت خواهند كرد و تصريح شد تخفيفي نيز براي 
 تحويل دهندگان كاال براي پايين آوردن برخي شاخصه هاي كيفي

منظ��ور  ش��ود. اين برنامه موف��ق به تش��ويق كارخانه هاي 
نيش��كري در توليد شكرخام با كيفيتي در محدوده »برند« 

شد. )جدول شماره 1(

  ترجمه: مسعود شعباني
  نويسنده: تري ام. يانسن

نگاه تصفيه كنندگان
به كيفيت شكرخام

چكيده
يكي از عوامل تعيين كننده ارزش شكرخام، كيفيت به حساب مي آيد. اين عامل بر عملكرد كارخانه هاي تصفيه 
شكر تأثير مي گذارد. تصفيه كنندگان شكر به طور روزافزون خواهان شكرخام با كيفيت باال براي بهينه كردن 
عمليات در كارخانه هستند. توليدكنندگان شكرخام بايد بدانند كه كيفيت نامرغوب محصول آن ها چه آسيبي 

به مشتريان شكر توليدي شان وارد مي كند.
اي��ن مقال��ه مش��خصه هاي مؤثر بر كيفيت ش��كرخام و تأثير آن ها بر روند عملياتي تصفيه ش��كر را بررس��ي 
مي كند. درصد قند، رنگ، خاكس��تر، دكس��تران، فيلترپذيري، خاكه شكر و نشاسته از عوامل مهمي هستند 
كه بر راندمان و عملكرد كارخانه تصفيه ش��كر تأثير مي گذارند و از مباني كنترل كيفيت ش��كرخام محسوب 
مي شوند. در اين مقاله تجربه هاي عملي تأثير كيفيت شكرخام در كارخانه شكر »مانيلدرا هاروود استراليا« 

مورد بحث قرار گرفته است.

كارخانه هاي توليدكننده شكرخام براي بهينه سازي بازدهي فعاليت
و رعايت موارد يادشده نياز به توافق محدود و همزمان دارند

ي
وژ
ول
كن
ت
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تصفيه خانه شكر
در يك كارخانه تصفيه ش��كر در استراليا از شكرخام با 
درصد قند خيلي باال )VHP(  و )z° 99/2( اس��تفاده ش��د. 
رنگ اين ش��كر خام درحدود 1600 )ايكومس��ا( و پس از 
چند مرحله رنگ زدايي شكرس��فيد تصفيه ش��ده اي با رنگ 
25 )آيكومس��ا( توليد  ش��د. در دنيا روش هاي مختلفي از 
طراحي فرآيند تصفيه شكر وجود دارد. اين روش ها به طور 

كلي داراي چند مرحله مشخص هستند.
فرآيند تصفيه شكر شامل مراحل: آفيناسيون، پااليش 
شربت )كربناتاسيون يا فسفاتاسيون(، فيلتراسيون، رنگ بري 
 )ب��ا اس��تفاده از ذغال فعال يا رزين تب��ادل يوني(، طبخ و

تبلور شكر است. )شكل 1( مسير جريان فرآيند در كارخانه 
تصفيه ش��كر هاروود مانيلدرا اس��تراليا )MHS( را نش��ان 

مي دهد.

معيارهاي كيفي شكرخام
برخي معيارها هس��تند كه مي توان آن ها را براي بيان 
كيفيت شكرخام به كار برد. حساسيت تصفيه كنندگان بيشتر 

از هرچيز معيارهايي است كه روي راندمان و عملكرد تصفيه 
و كيفيت شكر س��فيد توليدي تأثير مي گذارند. درصدقند 
رنگ، خاكستر، دكستران، فيلترپذيري، اندازه ذرات شكر و 
پراكندگي آن ها معيارهاي كيفي موردنظر هستند. عالوه بر 
اين ميزان رطوبت و دما دو عامل مهم و حساس در كيفيت 
حجم ش��كرخام نگهداري ش��ده در انبار هستند كه در زير 

توضيح داده مي شود.

درصد قند
درصد قند يكي از عواملي است كه در كيفيت شكرخام 
نقش تعيين كننده دارد و براي تصفيه كنندگان با ارزش است 
و كليد ارزش تجارتي ش��كر اس��ت. باالتر بودن درصد قند 
ش��كرخام به معني پايين تر بودن بار ناخالصي ها در تصفيه 
ش��كر و بازده بيش��تر توليد شكر در هرتن از شكرخام حل 

شده است.
ميزان مالس توليد ش��ده و درصد قند آن به ماهيت و 
درصد ناخالصي ها بس��تگي دارد. استخراج مالس از اطراف 
كريس��تال ها در تصفيه شكر نسبت به طباخي در كارخانه 

درصد قند پاييندرصد قند باالدرصد قند خيلي باالدرصد قند فوق العاده باال

QHPV-VHPI HPVHPBRAND 1HPJALPبرند

آفريقاي جنوبياسترالياآفريقاي جنوبياسترالياآفريقاي جنوبياستراليابرزيلاسترالياكشور

99/699/6599/399/398/998/997/8597/8درصد قند

0/120/060/180/10/290/240/60/35رطوبت

0/070/110/140/160/270/50/511/1اينورت

0/110/120/180/150/250/170/450/2خاكستر

650450110015001800180033002200رنگ

40250501106011080110نشاسته

20350209022901990دكستران

دكستران )ppm(نشاسته )ppm(رطوبت )درصد(رنگ )آيكومسا(درصد قند )درصد(

Brand JA97.5 -97.95< 35000.35 -0.45< 80< 40

Brand 198.75 -99.05< 25000.25 -0.35< 70< 30

Brand 1HP99.15 -99.35< 15000.20 -0.25< 70< 30

QSL جدول شماره 1: عوامل برندهاي مختلف و كيفيت شكرخام فله اي صادراتي

جدول شماره 2: ليست آناليز براندهاي مختلف شكرخام توسط صادركنندگان

درصد قند يكي از 
عواملي است كه 

در كيفيت شكرخام 
نقش تعيين كننده 

دارد و براي 
تصفيه كنندگان با 

ارزش است و كليد 
ارزش تجارتي شكر 

است
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شكل 1: مسير جريان فرآيند در تصفيه شكر مانيلدرا هاروود استراليا

شكر خام

درصد قند: 99/2 رنگ: 1600 آيكومسا

رنگ: 800 آيكومسا

رنگ: 800 آيكومسا

رنگ: 475 آيكومسا

رنگ: 120 آيكومسا

رنگ: 25 آيكومسا

رنگ 475: آيكومسا

شكر حاصل از پساب شكر آفينه

شربت زالل شده

شربت خالص

شكر سفيد

شربت شكر حل شده

شربت صاف شده

پساب برگشتي

مالس هاي نهايي حاصل از طباخي پساب برگشتي

زالل سازي شربت )محلول شكر(

حل كردن شكرخام

آفيناسيون

فيلترهاي نوع بستر عميق

رزين يوني

درصد رنگ بري: 78 درصد

سيستم طباخي: سه پخته

درصد رنگ بري: 40 درصد

درصد رنگ بري: 50 درصد

















كريستاليزاسيون
















شكرخام مشكل تر است.
طراحي كارخانه تصفيه شكر هاروود بر اساس شكرخام 
ب��ا درصد قند باال و هدف گذاري براي رس��يدن به بازيابي 
مالس نهايي حاصل از پخت  س��وم با درصد قند 55 است. 
در عمل دستيابي به اين هدف، به دليل ماهيت و ويسكوزيته 

مالس هاي حاصل از پخت هاي اول و دوم دشوار است.
كاهش مختصري در مقدار درصد قند به مفهوم افزايش 
بار ناخالصي ها در طباخي پساب هاي برگشتي است. به طور 
 °z(به )99/2 °z( مث��ال، كاهش جزيي مقدار درصد قند از
98/9( باعث افزايش حجم مالس بازيابي در طباخي به ميزان 

30 درصد خواهد شد.
در بازياب��ي طباخي تصفيه ش��كر نس��بت زي��ادي از 
ناخالصي ها ترجيحاً درون كريستال هاي شكر قرار مي گيرند 
و تمايل زيادي دارند كه همزمان با س��اير بلورهاي ش��كر 

كريستاله شوند.
تصفيه خانه  هاي شكري كه از شكرخام با درصد قند باال 
)VHP( در فرآيند اس��تفاده مي كنند داراي نسبت بزرگي 
از ناخالصي ها همچون پلي س��اكاريدها و اليگوس��اكاريدها 

هس��تند كه در نهايت باعث كشيده ش��دن كريستال هاي 
شكر در آن ها مي شود.

در عم��ل، فاكتورهاي بيش��تري نيز وج��ود دارند كه 
مي توانند بر ميزان بهينه درصد پالريزاس��يون قند شكر در 
هر كارخانه تصفيه تأثير بگذارند. يكي از اين فاكتورها ارزش 
تجارتي اس��ت كه موقعيت تصفيه خانه ش��كر از نظر ارزش 

افزوده درصد .Pol شكرخام دارد.
فاكت��ور ديگر انج��ام اختالط محص��ول نهايي تصفيه 
ش��كر است. فرآورده  هاي خروجي وابس��ته به تصفيه شكر 
ش��امل شكر كريستاله سفيد، ش��كر مايع، به خصوص شكر 
قهوه اي )روش��ن( و شربت ها هس��تند. سياست كاري اغلب 
تصفيه كنندگان شكر از توجه به ناخالصي هاي مالس متوجه 
توليد شربت هاي باارزش افزوده بيشتر و شكرهاي قهوه اي 

روشن با ارزش افزوده به نسبت كمتر از شربت است.

رنگ
اغلب تصفيه كنندگان ش��كر، رنگ را جزو عوامل مهم 
و مؤثر در كيفيت ش��كرخام به حساب مي آورند. جداسازي 
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رنگ از كارهاي كليدي تصفيه ش��كر است و بدون توجه به 
روش هاي به كار رفته فرآيندي پرهزينه است.

در فرآيندهاي عملياتي دانس��تن ميزان رنگ و ماهيت 
رنگدانه هاي ش��كرخام، همچنين پراكندگي رنگدانه ها بين 
قشر ش��ربت و كريستال بس��يار مهم است. رنگ شكرخام 
داراي تركيب رنگ واحد نيس��ت بلكه يك مخلوط ناهمگن 
مركب است. به طور خالصه رنگدانه هاي شكر عموماً با موارد 

ذيل مشخص مي شوند:
* ارزش نش�انگر )IV( ك�ه براي س�نجش PH انواع 

رنگدانه ها به كار مي رود.
 IV = ]PH = 9 رنگ در[ / ]PH = 4 رنگ در[

)LMW( رنگدانه هاي داراي وزن مولكولي پايين *
رنگدانه ها در كارخانه هاي نيش��كري حدوداً 30 درصد 
كل تركيبات رنگي شكرخام را شامل مي شوند. اين رنگدانه ها 

شامل فالنوئيدها، كلروفيل ها و تركيبات فنلي هستند.
تركيبات فنلي ممكن است تحت واكنش ايزومريزاسيون 
)آنزيمي يا گرمايي( يا اكسيداسيون، مواد فوق العاده رنگي 
تولي��د كنن��د. اين تركيب��ات داراي IV ب��اال و معموالً در 
مقادي��ر PH يونيزه مي ش��وند و به راحتي در تصفيه ش��كر 

جدا مي شوند.
)HMW( رنگدانه هاي داراي وزن مولكولي باال *

رنگدانه هاي توليدشده در كارخانه داراي وزن مولكولي 
بااليي هستند و باعث توليد 70 درصد رنگ شكرخام مي شوند. 
اين رنگدانه ها را اين گونه دسته بندي مي كنند: مالنوئيدين ها  

حاصل تخريب آلكالين ها )ADP(، كارامل ها.
رنگدانه هاي مذكور كه داراي IV پايين هستند حساس 
به PH و داراي حداقل قابليت يونيزه شدن هستند. حذف 
اين رنگدانه ها طي مراحل فرآيند تصفيه شكر مشكل بوده 
و در رش��د كريستال هاي ش��كر تأثير منفي دارند. فرآيند 
آفيناس��يون فقط ق��ادر به حذف رنگدانه هاي درون قش��ر 
ش��ربت اطراف كريستال هاي شكر است. ميزان ناخالصي ها 
در شكر آفينه همچون رنگ كريستال، براي تصفيه كنندگان 

بيشترين اهميت را دارد.
با افزايش رنگ ش��كر آفينه، اغلب اولين پيامد، افزايش 
ميزان شست وشوي ش��كر در آفيناسيون است. اين مسأله 
به ما نش��ان مي دهد، ش��كر بيشتري حل گرديده و مجدداً 
به طباخي برگش��ت داده شده و ضايعات نيز افزايش يافته 
است. افزايش رنگ ش��كر آفينه باعث افزايش حجم كاري 
قسمت رنگ بري مي شود كه اين نيز باعث كاهش ظرفيت 

تصفيه شكر و افزايش هزينه هاي عملياتي مي شود.
اغلب تصفيه خانه هاي ش��كر استراليا با رنگ هاي داراي 
وزن مولكولي باال در تصفيه مشكل قابل مالحظه اي دارند.

در تصفيه خانه شكر MHS استراليا، رنگدانه هاي ناشي 

از س��ر ني ها و خاش��اك كه به شكرخام منتقل مي شوند از 
اهميت ويژه اي برخوردارند. رنگدانه هاي اطراف كريستال هاي 
شكر به سختي توسط فرآيندهاي رنگ بري فسفاتاسيون يا 

رزين هاي تبادل يوني حذف مي شوند.
از ديگر موارد مهم رويكرد به توليد همزمان انرژي برق و 
بخار و بازده گرمايي در كارخانه هاي شكرخام است. در اين 
فرآيندها ش��ربت حاصل از نيشكر در بخش تبخيركننده ها 
تحت دماي باال قرار مي گيرد. اين افزايش دما باعث تمايل 
 )HMW( بيشتر به تشكيل رنگ داراي وزن مولكولي باال
به خصوص تشكيل كارامل ها مي شود كه مجدداً براي فرآيند 

حذف رنگ MHS مشكل ايجاد مي كند.

خاكستر
يكي از فرآيندهاي حذف اغلب مواد معدني و خاكستر 
همراه شكرخام در فرآيند كارخانه تصفيه شكري كه روش 
فسفاتاسيون يا رزين تبادل يوني را به كار مي گيرد، عمليات 

آفيناسيون است.
ميزان خاكستر قابل حذف توسط آفيناسيون به تعدادي 
از عوامل بس��تگي دارد كه يكي از مهمترين آن ها مقدار و 
تركي��ب ناخالصي هاي باقي مانده در اليه مالس هاي اطراف 
كريس��تال است. خاكستر به شيوه هاي ذيل به تصفيه شكر 

ضرر مي رساند:
* تركيبات خاكس��تر همچون پتاس��يم و سديم باعث 
افزايش حالليت س��اكاروز مي شوند، به گونه اي كه افزايش 

ضايعات شكر در مالس را به دنبال دارند.
* افزاي��ش مي��زان يون هاي كلريد در س��يروپ هاي با 
درجه بندي ضعيف باعث خوردگي تنش��ي و شكستگي در 

سبد سانتريفيوژ مي شوند.
* افزايش ميزان سولفات مي تواند باعث افزايش احتمال 
تش��كيل رس��وب در تبخيركننده هاي شربت و آپارات  هاي 

طباخي شود.
* افزايش ميزان يون هاي سولفات مي تواند باعث كاهش 
راندمان رنگ بري توسط رزين هاي آكريليك و استيرن شود 

كه اين تأثير اغلب آرام صورت مي گيرد.

دكستران
دكستران از پلي ساكاريدهاي طبيعي است كه تحت تأثير 
تخريب ميكروبي ساكاروز نيشكر يا شربت به وجود مي آيد. 
مقادير قابل توجه دكس��تران در ش��كرخام متأثر از مراحل 

ذيل است:

تصيفه شربت / صاف كردن
دكس��تران از طري��ق جلوگيري از لخته ش��دن ذرات 

حساسيت 
تصفيه كنندگان 

بيشتر از هرچيز 
معيارهايي است 

كه روي راندمان و 
عملكرد تصفيه و 

كيفيت شكر سفيد 
توليدي مؤثر هستند
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افزايش قابل مالحظه  
ويسكوزيته 
شربت  هاي سيروپ 
باعث كاهش ضريب 
انتقال حرارت در 
ديگ هاي طباخي 
و كاهش سرعت  
طباخي مي شود

آث��ار تخريبي بر بخش پااليش كارخانه ش��كرخام دارد كه 
بدين ش��كل ذرات معلق ريز به ش��ربت تصفيه شده انتقال 

مي يابند.
اي��ن مواد معلق ريز، نامحلول بوده و بر فيلترپذيري در 
تصفيه شكر اثر مخربي دارند. در سال 1993 دانووان اظهار 
كرد، مواد جامد معلق باعث كاهش س��رعت فيلتراس��يون 
ش��ده كه به خودي خود بر س��رعت توليد ش��كر نيز تأثير 

قابل مالحظه اي مي گذارند.

ويسكوزيته
يك��ي از مهمترين آث��ار وجود دكس��تران در عمليات 
ش��كر ويسكوزيته اس��ت. افزايش قابل مالحظه  ويسكوزيته 
ش��ربت  هاي سيروپ باعث كاهش ضريب انتقال حرارت در 

ديگ هاي طباخي و كاهش سرعت  طباخي مي شود.

طباخي )كريستاليزاسيون(
وجود دكستران موجب ويسكوزيته باال و كاهش سرعت 
طباخي و نيز سوزني شدن بلورهاي شكر مي شود. باال بودن 
ويس��كوزيته پخت ها و سوزني بودن كريستال و وجود پودِر 
شكر باعث كاهش جداسازي مالس در سانتريفيوژ و كاهش 

راندمان پخت ها مي شود.
جداسازي ضعيف مالس در استحصال پخت هاي طباخي 
مي تواند باعث افزايش گردش ناخالصي در مس��ير توليد و 
سپس افزايش تعداد پخت ها شود. بعضي مواقع ممكن است 

از طبخ پخت آخر و بازيابي مالس آن صرف نظر شود.

قابليت فيلترپذيري
قابليت فيلترپذيري از نش��انه هاي زالل س��ازي محلول 
ش��كرخام حين فرآيند تصفيه و كربناتاسيون تصفيه شكر 
است. هر عاملي كه از سرعت عادي فيلتراسيون جلوگيري 
كند باعث افزايش هزينه هاي عملياتي ش��ده كه نتيجه آن 
كاهش توان عبور شربت از فيلترهاي شربت شده و به دنبال 

آن باعث كاهش ظرفيت تصفيه شكر مي شود.
در عمل هرگاه فيلترپذيري ضعيف شود بريكس ليكور را 
كاهش مي دهند. تأثير منفي در اين مورد افزايش هزينه هاي 

انرژي و كاهش توليد است.
فيلتراسيون ضعيف مي تواند ناشي از يك يا تركيبي از 

ناخالصي هاي ذيل باشد:
* گل، ذرات ريز باگاس و كدورت

ذرات ريز با قطر 5 ميكرون يا كوچك تر از آن، بيشترين 
اثر معكوس را بر فيلتراسيون دارند.

* فسفر، سيليس و ديگر ناخالصي هاي معدني
فس��فر معموالً با سيس��تم هاي تصفيه با استاندارد باال 

مش��كلي ايجاد نمي كند. در هرصورت س��يليس به صورت 
محل��ول و كلوئي��دي ج��زو ناخالصي ه��اي مهم به ش��مار 

مي آيد.
نمك هاي منيزيم Mg+2 و آهن س��ه ظرفيتي Fe+3 و  

A1+3 جزو نمك هاي ممانعت كننده به شمار مي روند.

* دكس��تران، نشاس��ته، صمغ ها، پروتئين ها و س��اير 
پلي س��اكاريدهاي داراي وزن مولكولي باال مي توانند باعث 
كاهش قابليت فيلترپذيري شوند. همچنين نشاسته مي تواند 
باعث مشكالت جدي در فيلتراسيون و قسمت كربناتاسيون 
در تصفيه خانه هاي شكر شود، اما نشاسته بر آزمايش قابليت 
فيلترپذيري كه آناليزي جداگانه و مس��تقل است، تأثيري 
ن��دارد. تأثير پلي س��اكاريدهاي داراي وزن مولكولي باال بر 
فيلترپذيري فقط ويسكوزيته اس��ت. ميزان پروتئين ها در 

شكرخام معموالً پايين است.

نشاسته
نشاس��ته را به طور طبيعي مي توان در ساقه، برگ ها و 
سر ني نيشكر پيدا كرد. مولكول هاي نشاسته داراي ضريب 
توزيع )تقس��يم( بااليي در بين كريس��تال هاي شكر بوده و 
در نتيجه نس��بت به س��اير ناخالصي ها ممانعت بيشتري را 

در رشد كريستال ها به وجود مي آورند.
وجود نشاس��ته  همراه شكرخام در قسمت كربناسيون 
)بدنه ه��اي اش��باع( تصفي��ه ش��كر از ترس��يب و انعق��اد 
كريس��تال هاي كربنات كلس��يم ممانعت به عمل مي آورد. 
نتيجه اين عمل ضعيف شدن مشخصه فيلترپذيري است.

تصور بر اين است كه نشاسته  در تصفيه شكرهايي كه 
از روش هاي فسفاتاس��يون يا فيلتراسيون مستقيم استفاده 
مي كنند تأثير بس��يار پاييني دارد. در هرصورت گزارشات 
علمي آفريقاي جنوبي نشان داده اند كه نشاسته بر عمليات 
ترس��يب و انعقاد )لخته شدن( كلسيم فسفات در بدنه هاي 
اش��باع تأثيرگذار بوده كه در نتيجه آن ميزان فس��فات در 

شربت ليكور صاف شده افزايش مي يابد.
در تصفيه خانه ش��كر MHS مش��اهده شده بود كه در 
صورت وجود مقادير باالي نشاس��ته در فرآيند ش��كرخام، 
كدورت ليكور صاف شده و ميزان فسفات افزايش مي يابد.

مواد جامد نامحلول
مواد جام��د نامحلول در ش��كرخام را اين گونه تعريف 
مي كنن��د: مواد نامحلول��ي را كه بتوان ب��ا فيلتر 25 – 20 
ميكرومتر جدا كرد. باال بودن ميزان موادجامد نامحلول باعث 

باال بردن بار كاري اضافي قسمت تصفيه شربت مي شود.
افزاي��ش ميزان مواد جامد نامحلول با مس��دود كردن 
سوراخ هاي سبد پشتي ماشين هاي سانتريفيوژ باعث كاهش 
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كارآيي جداسازي مالس در ماشين هاي آفينه )شكرشويي 
در ماشين( مي شود. تصفيه  خانه  هاي شكري كه به طور مداوم 
بخ��ش آفينه را فع��ال مي كنند در ص��ورت افزايش ميزان 
موادجامد نامحلول ش��كرخام ورودي در روز ممكن اس��ت 

نياز به شست وشوي سبد پشتي داشته باشند.

ابعاد بلورهاي شكر
تصفيه كنندگان شكر ترجيح مي دهند كريستال شكرخام 
ورودي آن ه��ا داراي اندازه يكس��ان و حداقل دانه هاي به هم 
چسبيده را داشته باشند. فقدان پودر )ذرات ريز( در شكرخام 
باع��ث جلوگيري از ايجاد مش��كل پودر ش��كر ط��ي انتقال 
شكرخام به تصفيه خانه شكر مي شود. كريستال هاي سايز باال 
در ماشين هاي س��انتريفيوژ آفينه باعث خروج بيشتر پساب 
مي ش��ود. از لحاظ مقايسه، يك كريس��تال با سايز كوچك با 
اتصال به كريس��تال س��ايز بزرگتر نياز به مس��احت بيشتري 
 جهت شست وشو دارد تا مقدار رنگ و ناخالصي شكر كاهش

يابد. 
در ماش��ين هاي س��انتريفيوژ آفينه از نظر تقسيم سايز، 
از به هم چسبيدن كريس��تال شكر با سايز درشت جلوگيري 
كرده با كوچكتر ش��دن مجراي تخلي��ه مالس باعث كاهش 
عملك��رد دس��تگاه ماش��ين مي ش��ود. كريس��تال هاي به هم 
چس��بيده در ش��كرخام به طور مؤثري باعث بروز مش��كالت 
زيادي در شست وشوي اليه مالس اطراف كريستال مي شود. 
مالس باقي مانده در مس��ير به س��اير مراحل رنگ بري تصفيه 
برگشت داده مي شود و باعث افزايش بار كاري اين قسمت ها 

مي شود.

رطوبت
نگه��داري و كيفي��ت جابه جايي ش��كرخام فله در انبار 
وسيع را با ميزان رطوبت تعيين مي كنند. براي نگهداري و 
انتقال شكرخام در انبار حد بهينه اي را براي ميزان رطوبت 
درنظ��ر مي گيرند. در صورتي كه ميزان رطوبت خيلي پايين 
باش��د باعث ايجاد مشكل پودر شكر در نقاط انتقال شكر از 
انبار و باال بردن ريسك احتراق )آتش سوزي( پودر شكر در 
انبار مي ش��ود. زماني كه رطوبت ش��كر خيلي افزايش يابد، 
ميكرو ارگانيس��م هاي موجود در اليه اطراف كريستال هاي 
ش��كر باعث تخريب شكر و باعث كاهش .Pol )درصد مواد 

قندي( و افزايش ميزان ناخالصي ها مي شوند.
افزايش رطوبت مي تواند هنگام انتقال شكر به دليل به هم 
چس��بيدن و گلوله شدن كريستال ها باعث ايجاد مشكالتي 
شود. ش��اخص  رقيق س��ازي )DI( فاكتوري است كه براي 
پيش بيني كيفيت نگهداري و كيفيت انتقال ش��كرخام در 

انبار به كار مي رود.

100 × )پل + رطوبت( – 100 ( / رطوبت
مقادير DI بين 30 و 40 مطلوب هستند. مقادير باالتر 
از 50 باعث تخريب ش��كر در انبار و مقادير پايين تر از 30 

باعث مشكالت جدي پودر شكر مي شود.

درجه حرارت
درجه حرارت محل نگهداري ش��كر در انبار بر س��رعت 
تش��كيل رنگ تأثيرگذار اس��ت. عموماً اين مطلب پذيرفته 
ش��ده اس��ت كه به ازاي هر 10 درجه س��انتيگراد افزايش 
درجه حرارت، به ميزان حدوداً با ضريب 3 برابر رنگ ش��كر 
افزايش مي يابد. كارخانه هاي ش��كرخام استراليا اغلب براي 
مدت هاي طوالني ش��كر را در انبار نگه��داري مي كنند )تا 
12 ماه يا بيشتر( بنابراين حد بااليي از نظر دما براي حفظ 

كيفيت مطلوب شكر وارد شده به انبار وجود دارد.
شكرخام فله از اليه محافظ قوي برخوردار است و از زمان 
خروج از خشك كن تا زمان نگهداري در انبار تغييرات دمايي 
پاييني دارد. سرماي شديد مي تواند باعث جذب مجدد آب 
از اتمسفر هواي اطراف به كريستال هاي شكر شده مشكالت 

بعدي رطوبت باال را در پي خواهد داشت.

نتيجه
تصفيه كنندگان شكر به نمونه اي از شكرخام نياز دارند 
كه كارخانه بتواند با مصرف آن با حداكثر ظرفيت بهره برداري 
كند. تفاوت جزيي در ميزان ناخالصي هاي شكرخام مي تواند 
باعث مغايرت هاي زيادي در روش عملياتي تصفيه ش��كر و 

همچنين در راندمان كلي و ظرفيت نهايي شود.
ناخالصي ه��اي موجود در ش��كر آفينه ب��ر ميزان توليد 
محص��ول مؤثرن��د. ناخالصي هاي موجود در ش��ربت )اليه 
مالس حاصل از شست وشوي شكر در آفيناسيون( بر بازيابي 
خروجي كارخانه ش��كرخام تأثير منفي دارند.از بين ماهيت 
ناخالصي هاي موجود در شكرخام براي تصفيه كنندگان، رنگ 
شكر از اهميت بيشتري برخوردار است. )همچنين ميزان آن 
به شكل و س��اختار رنگ بري و ظرفيت واحد بستگي دارد( 
بنابراي��ن براي انتخاب از ميان ش��كرهاي خام با رنگ هاي 
متفاوت اولويت با ش��كرهاي خام با حداقل رنگ كريستال 
خواهد بود. دانستن تأثير ناخالصي هاي شكرخام بر عمليات 
بهره برداري تصفيه شكر براي توليدكنندگان شكرخام مهم 
است. كارخانه هاي تصفيه شكر نيز شرايط مشابه اقتصادي 
و فشار بازار را تجربه كرده اند. تصفيه خانه هاي شكر به شكر 
خامي نياز دارند كه بتوانند با ش��رايط مطلوب و ظرفيت و 
راندمان هرچه بيش��تر و هزينه كمتر و توليد ش��كر سفيد 

مناسب بازار به توليد خود ادامه دهد.

تفاوت جزيي در 
ميزان ناخالصي هاي 

شكرخام مي تواند 
باعث مغايرت هاي 

زيادي در روش 
عملياتي تصفيه 
شكر و همچنين 

در راندمان كلي و 
ظرفيت نهايي شود
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مزيت عمده اين 
ظروف نسبت به 
ساير ظروف يكبار 
مصرف تهيه شده 
از فرآورده هاي 
پتروشيمي اين است 
كه باگاس در طبيعت 
تجزيه مي شود

  مترجم: جمشيد پايدار - شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

در ايال��ت هاوائ��ي امريكا از باگاس )باقيمانده س��اقه هاي نيش��كر بعد از اس��تخراج قند و مواد 
غيرقندي( انواع ظروف يكبار مصرف تهيه شده است.

 در ت��ع���دادي از س����اي��ت هاي اي�ن�ت��رن��تي از ج��مل��ه www.greenhome.com و
www.wildoceanseafoods.com اقدام به معرفي انواع ظروف يكبار مصرف تهيه شده از الياف 
باگاس نيش��كر ش��ده است، به طوري كه در اين سايت ها ادعا مي شود براي ساخت اين ظروف صرفاً 
از باگاس استفاده شده و هيچ گونه مواد نفتي پالستيكي يا پارافين جهت اندود كردن سطوح آن ها 

به كار برده نشده و در سرما و گرما مي توان از آن ها استفاده كرد.
مزيت عمده اين ظروف نسبت به ساير ظروف يكبار مصرف تهيه شده از فرآورده هاي پتروشيمي 
اين است كه باگاس در طبيعت تجزيه مي شود. )biodegradable( و قابليت تبديل به كود گياهي 

يا كمپوست )Compostable( را دارد.
با استفاده از قالب هاي مختلف، اين ظروف در اشكال و اندازه هاي متنوع عرضه شده اند؛ از جمله 
بش��قاب  و پيشدس��تي هاي گرد با قطرهاي 6 تا 10 اينچ، كاسه، فنجان، انواع ظروف و سيني هاي 
چندقس��متي و ظروف نگهداري مواد غذايي. از جمله ويژگي هاي جالب توجه اين ظروف به موارد 

ذيل اشاره مي شود:
- در طبيعت كاماًل تجزيه شده و قابل تبديل به كود گياهي يا كمپوست است.

- مقاوم در برابر روغن: امكان استفاده براي غذاهاي چرب را دارا هستند.
- ب��راي منجم��د كردن مواد و همچنين اس��تفاده از امواج مايكروويو ب��راي پخت مواد، ايمن 

است.
- مق��اوم و ايم��ن در حرارت تا دماي 212 درجه فارنهايت يا 100 درجه س��انتيگراد: بنابراين 

فنجان هاي تهيه شده براي صرف نوشيدني هاي داغ كاماًل مناسب است.
- برخورداري از ظاهر زيبا: از نظر رنگ همگي اين محصوالت به صورت طبيعي، سفيد هستند 

و الياف چوبي در آن ها قابل رؤيت نيست.

استفاده ديگري از باگاس
)بقاياي فيبري گياه نيشكر(
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مقدمه
عوامل مؤثر در تش��كيل دكستران،  هنگام برداشت ني 
و فرآيند توليد، ش��رايط محيطي، مهارت هاي كشاورزي و 

همچنين عمليات كارخانه تشخيص داده شد.
در س��ال 1964، اگان )Egan( اثرات برداش��ت ني با 

  نويسندگان: دي.فوستر و ر.بريان
 مترجم: سعيد بهشتي - شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

كاهش ميزان دكستران شكر
در جامائيكا

چكيده
اثرات مضر دكس��تران روي فرآيند توليد ش��كر و خسارات تحميل شده ناشي از آن در بخش تصفيه، ارتباط 

زيادي به وضعيت مديريت كارخانه اپلتون و به طور كلي وضعيت صنعت شكر جامائيكا داشته است.
در كارخانه اپلتون شدت اين خسارات نسبت به كارخانه هاي ديگر بيشتر بوده كه اين به دليل قرار گرفتن 
 كارخانه در يك ناحيه نس��بتاً پرباران و افزايش برداش��ت نيش��كر با ماش��ين طي 8 س��ال گذشته به ميزان

73 درصد كل بوده اس��ت. براي حل اين مش��كل، بخش هاي مرتبط شامل مديريت كارخانه اپلتون، مؤسسه 
تحقيقات صنعتي ش��كر )SIRI( و بخش فروش محصوالت نيش��كر جامائي��كا )JCPS( طي يك برنامه گروهي 

مشترك و منسجم سه ساله )2006 – 2004( مصمم به اجراي موارد ذيل شدند:
1. شناسايي عوامل اصلي مؤثر در تشكيل دكستران

2. كاهش تش��كيل دكس��تران در كارخانه با اس��تفاده از يك بيوس��يد همراه با رعايت دقيق و س��ختگيرانه 
اصول بهداشتي

3. كاهش ميزان دكستران و پلي ساكاريدهاي ديگر در شكر، با استفاده از آنزيم هاي آميالز و دكستراناز،
نتايج حاصله نشان داد كه بين بارندگي زياد طي دوره برداشت و دكستران باالي شكر ارتباط نزديكي وجود 
دارد. همچنين طي اولين دوره مقدماتي برداش��ت ني با دس��تگاه، يك افزايش 29 درصدي دكستران وجود 

داشت.
مجموع اثرات حاصل از اقدامات عملي صورت گرفته در چند سال جهت كنترل دكستران، با استفاده آنزيم ها 
در دوره آخر به حداكثر خود رس��يد؛ به طوري كه ميزان دكس��تران در ش��كر و نشاس��ته به ترتيب به ميزان 
46 و 28 درصد كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب مقرر ش��د به عنوان يك راهكار عملي براي كاهش تش��كيل 
دكستران، از برداشت محصول طي دوره بارندگي جلوگيري به عمل آيد. براي دستيابي به يك توانايي باال در 
جهت كاهش ميزان دكستران شكر و در نتيجه اجتناب از خسارات ناشي از آن و به حداكثر رساندن درآمد 

خالص توليد، استفاده از يك دستورالعمل شيميايي مدون پيشنهاد مي شود.

از اثرات زيان بار 
پلي ساكاريدها در 

فرآيند توليد شكر 
مي توان به افزايش 
ويسكوزيته شربت، 

كالريفيكاسيون 
نامطلوب، 

فيلترپذيري ضعيف 
و طوالني شدن زمان 

طباخي شكر اشاره 
كرد

ماش��ين را روي تش��كيل دكس��تران مطالعه كرد و نتيجه 
گرفت كه اين عامل مي تواند يك منش��أ افزايش دكستران 
 باش��د به خص��وص زماني كه توق��ف كار آس��ياب به طول

مي انجامد.
در سال 1976، هايدي )Hidi( و ديگر همكاران او در 

كاهش ميزان دكستران و پلي ساكاريدهاي ديگر در شكر، با استفاده از
آنزيم هاي آميالز و دكستراناز، نتايج حاصله نشان داد كه بين بارندگي زياد

طي دوره برداشت و دكستران باالي شكر ارتباط نزديكي وجود دارد

ت
نع
ص
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در سال 1990،
چن و رائو

 )Rauh & Chen(
دريافتند كه نظافت 
فيزيكي تنها

60 – 50 درصد 
بهداشت آسياب 
را تأمين مي كند 
و بدون استفاده 
از يك بيوسيد 
نمي توان از تشكيل 
دكستران جلوگيري 
كرد

نقشه شماره 1: منطقه پرباران و مرطوب كارخانه اپلتون در غرب جامائيكا

Ecological Region of the Jamaica Cane Sugar Industry

جدول 1: اتالف قند ناشي از دكستران

منبع1000 تن نيشكر / كيلوگرم تن نيشكر / دالر آمريكا

7922000
كالرك و همكاران 

1980
تيلبوري، 22701997 - 9901000 - 396

چن وچو، 73001985 - 27006760

دي، 2105301986

مجله ش��كر ابراز كردند اين ميزان دكستران تحت شرايط 
رطوبت محيط، افزايش چشمگيري پيدا مي كند.

از اثرات زيان بار پلي س��اكاريدها در فرآيند توليد شكر 
مي توان به افزايش ويس��كوزيته ش��ربت، كالريفيكاسيون 
نامطلوب، فيلترپذيري ضعيف و طوالني شدن زمان طباخي 

شكر اشاره كرد.
اثرات نهايي دكستران بر راندمان توليد و افزايش قيمت 
تمام ش��دة شكر )ناشي از اتالف قند(، در )جدول شماره 1( 

آمده است.
از اقدام��ات اتخاذ ش��ده اي كه ب��راي مقابله ب��ا اثرات 
دكس��تران به كار برده ش��د، شست وشوي ساده با آب داغ و 

استفاده از بيوسيدها بود.
در سال 1990، چن و رائو )Rauh & Chen( دريافتند كه 
نظافت فيزيكي تنها 60 – 50 درصد بهداشت آسياب را تأمين 
مي كند و بدون اس��تفاده از يك بيوس��يد نمي توان از تشكيل 
دكس��تران جلوگيري كرد. به هرحال استفاده از بيوسيدها در 

بيشتر سال ها با موفقيت نسبي همراه بوده است.

در س��ال 1976، اث��ر مثبت اس��تفاده از آنزيم ها براي 
 كاهش ميزان پلي س��اكاريدها توس��ط اينكرم��ن و جيمز

)Inkerman & James( كام��اًل به اثب��ات رس��يد؛ آن ها 
دريافتند كه با استفاده از دكستراناز، مي توان مانع طوالني 
شدن تشكيل دانه، كوتاه شدن زمان طباخي و همچنين بهتر 
شدن جريان پخت ها در بخش طباخي و بهبود فيلترپذيري 

محلول شكري شد.
همان طور كه در )نقش��ه ش��ماره 1( مش��خص شده، 
كارخانه اپلتون در غرب جامائيكا كه يك منطقه پرباران و 

مرطوب مي باشد، واقع شده است. 
كارخانه هاي��ي كه در اين ناحيه قرار دارند، س��االنه با 
بارندگي بااليي مواجه هس��تند كه اين مس��أله با باال بودن 
ميزان دكستران شكر ارتباط داشته؛ از طرفي مطابق صنعت 
جامائيكا، در كارخانه اپلتون برداش��ت ني به صورت دستي 

بيشتر از برداشت ماشيني است.
اين مقاله قصد دارد پيرامون مشكل دكستران شكر به 
بحث پرداخته، راهكاري عملي و تا حد امكان با استفاده از 
آنزيم ها جهت برطرف كردن دكستران باالي شكر كارخانه 

اپلتون ارائه كند.

روش
طرح ميزان دكستران شكر كارخانه هاي جامائيكا براي 

سال هاي 2006 – 1993 مورد بررسي قرار گرفت.
براي آنكه نظام مش��خصي در مش��اهدات انجام ش��ده 
براي ميزان دكستران شكر در كارخانه اپلتون وجود داشته 
باشد؛ اين طرح طي 4 دورة مجزا و مشخص بين سال هاي 
2006 – 1991 به ش��رح ذيل مورد آزمايش و بررسي قرار 

گرفت:
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1. 1994 – 1991: در اين دوره برداش��ت ني به صورت 
دستي و بارگيري به صورت مكانيكي انجام مي شد.

2. 1998 – 1995: در اين دوره برداشت و خرد كردن 
ني ها با دس��تگاه آغاز ش��د و اصول بهداشتي به روش دوره 

قبل ادامه يافت.
3. 2004 – 1999: در اي��ن دوره ضمن افزايش ميزان 
برداش��ت ماش��يني، از كلر به عنوان يك بيوس��يد استفاده 

شد.
4. 2006 – 2005: در اين دوره ضمن اس��تفادة مداوم 
از آنزيم ها، به جاي كلر از كاربامات به عنوان بيوسيد استفاده 

شد و برداشت ماشيني، مجدداً افزايش يافت.
تأثير عوامل ذيل روي دكستران شكر در كارخانه اپلتون 

طي 4 دوره فوق مورد مطالعه قرار گرفت:
1. تأثير بارندگي بر ميزان دكستران

اين تأثير با مشاهدات ذيل مورد آزمايش قرار گرفت:
1-1. مقايس��ه نس��بي بارندگي و دكستران شكر براي 

كارخانه هاي جامائيكا در دوره 2006 – 1992
2-1. روند بين تش��كيل دكس��تران ش��كر و بارندگي 

كارخانه اپلتون به طور ماهانه و مقايسه با ماه  هاي مشابه
3-1. مقايسه بين بارندگي و تشكيل دكستران شكر در 

كارخانه اپلتون در 4 دوره مذكور
2. تأثير روش هاي برداشت

3. تأثير تغيير در روش هاي اصول بهداشتي و مديريت 
انبار نيشكر

 از كل��ر به عن��وان يك بيوس��يد ب��ه نس��بت ميانگين
ppm 60 در نقاط تعيين شده ذيل استفاده شد:

1-3. هم��ه ظروف مرطوب و خي��س و توري دوار در 
آسياب به طور مداوم

2-3. قبل از چاقوها در آسياب به طور متناوب
3-3. داخل كالريفاير به طور دوره اي

عالوه بر آنكه بر نحوه استفاده از بيوسيد نظارت دقيقي 
صورت مي گرفت؛ ني هاي برداشت شده به جاي تخليه روي 
كف يارد، به طور موقت تا زمان انتقال به بخش شست وشوي 

كارخانه در يك انبار كوچك نگهداري مي شدند.
4. تأثير استفاده از آنزيم ها

در سال 2004 از آنزيم هاي مشروحه زير به طور مداوم 
ط��ي يك دوره آزمايش��ي 17 روزه، مطاب��ق با توصيه هاي 

توليدكننده استفاده شد:
1-4. افزودن آميالز به ش��ربت تخليه ش��ده از آخرين 

اواپراتور براي كاهش ميزان نشاسته
2-4. استفادة دكس��تراناز به مقدار مجاز در دو قسمت 
جداگانه 60 درصد به اولين ظروف مرطوب آس��ياب و 40 
درصد به شربت تخليه شده از آخرين اواپراتور براي پايين 

آوردن ميزان نشاسته
3-4. افزودن بيوس��يد به نيش��كر آماده شده، درست 
بالفاصله بعد از دس��تگاه شريدر و به آخرين ظرف مرطوب 

در آسياب
مواد فوق از طريق پمپ هاي سنجش مواد شيميايي و 
مجهز به شيرهاي ضدسيفون تزريق مي شد. طي اين دوره 
آزمايشي ضمن نمونه برداري از شربت، پساب، پخت، مالس 
و ماگما، نمونه ها جمع آوري و اندازه گيري دكستران با روش 
سنجش ساكارز و دكستران )DASA( )براساس محدودة 

فعاليت نوري اين تركيبات، سال 2001( انجام مي شد.
نتاي��ج حاصله از آزمون هاي دورة آزمايش��ي 17 روزه 
با نتايج 93 روز اول برداش��ت، در ش��رايطي كه استفاده از 
آنزيم ها شروع نشده و هنوز از كلر به عنوان بيوسيد استفاده 

مي شد، مقايسه شد.
روش DASA در مقايس��ه با ديگ��ر روش هاي تعيين 
دكس��تران، نتايج بهت��ري ارائه داد. به هرح��ال اين روش، 
روش س��ريع، ساده و كاماًل مناسب براي هدف اين مطالعه 

به شمار مي رفت.
ارزيابي اثرات آنزيم ها طي سال هاي 2005 و 2006 با 
نظارت بر ميزان دكس��تران در تمامي مراحل فرآيند توليد 
از ش��ربت اوليه تا محصول نهايي يعني ش��كر ادامه يافت. 
نمونه هايي كه طي جريان فرآيند جمع آوري ش��ده و نتايج 

آن ها خارج از محدوده بوده، حذف شدند.
روش ب��ا  ش��كر  نمونه ه��اي  نشاس��تة   اندازه گي��ري 

)Domino Sugar, 2002( و اندازه گيري دكستران به روش 
اصالح ش��دة )ICUMSA, 2005( در آزمايشگاه مركزي 

مؤسسه تحقيقات صنعتي شكر )SIRI( انجام گرفت.
دكس��تراناز مورد استفاده يك آنزيم اسفنجي است كه 
به طور نامنظم اتصال a را كه مربوط به پيوند كربن هاي 1 

ارزيابي اثرات 
آنزيم ها طي سال هاي 

2005 و 2006 
با نظارت بر ميزان 

دكستران در تمامي 
مراحل فرآيند توليد 

از شربت اوليه تا 
محصول نهايي يعني 

شكر ادامه يافت
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جدول 2: ميانگين بارندگي ماهانه در كارخانه هاي نيشكر جامائيكا
)1992 - 2006(

شكل شماره 2: ميزان دكستران شكر كارخانه هاي نيشكر جامائيكا )2006 – 1993(

و 6 در حلقه دكستران است، هيدروليز مي كند. پيش بيني 
ش��ده بود باتوجه به اينكه ميزان واكنش پذيري دكستراناز 
 1/300/000 EDU/g مطابق با دفترچه راهنماي محصول
بوده؛ تحت شرايط مطلوب تقريباً 50 درصد دكستران موجود 

هيدروليز خواهد شد.
آميالز مورد استفاده يك آنزيم هيدروليزكننده و پايدار 
 a در شرايط گرمايي معتدل است كه به طور نامنظم اتصال
كه مربوط به پيوند كربن هاي 1 و 4 در نشاس��ته اس��ت را 
هيدروليز مي كند. مطابق با ميزان مجاز توصيه شده و باتوجه 
به واكنش پذيري آميالز طب��ق دفترچه راهنماي محصول 
 ك��ه بيش��تر از MWU 340/000 بوده؛ انتظ��ار مي رفت

60-30 درصد نشاسته حذف خواهد شد.
بيوسيد استفاده شده يك كاربامات بود كه به شكل مايع 
براي كنترل رش��د باكتري ها و قارچ ها در آس��ياب استفاده 

مي شد. باتوجه به اينكه اثر اين ماده تا 2 ساعت باقي مي ماند 
انتظار مي رفت كه فعاليت ميكروبي تقريباً 100 درصد از بين 
برود. باتوجه به مش��ورتي كه با شركت توليدكننده بيوسيد 
شد؛ نشان داد كه راجع به زيان آور بودن اين بيوسيد روي 
فعاليت آنزيم ها گزارش��ي داده نشده و بنابراين در آنچه كه 

انجام شد، ايراد قابل مالحظه اي وجود نداشت.
اقدامات عملي ديگري كه در دوره به كارگيري آنزيم ها 

انجام شد، موارد ذيل بود:
1. برداشت 24 ساعته ني

2. بهره ب��رداري از يك سيس��تم حمل ونق��ل منظم و 
مشخص براي مديريت تريلرهايي كه ني هاي برداشت شده 

را انتقال مي دادند.
در پايان عمليات، يك ارزيابي اقتصادي روي اس��تفاده 

از آنزيم ها انجام شد.

نتايج و تفسيرها
روند تغييرات دكستران

شكل شماره 2 نشان مي دهد دو كارخانة A وD كه هر 
دو در ناحي��ه غربي پرب��اران و مرطوب قرار دارند، باالترين 
ميزان دكس��تران ش��كر را در طول دوره 2004 – 1993 
داش��ته اند ام��ا اين رون��د در ط��ول دوره 2006 – 2005 
برعكس ش��ده، به طوري كه كارخانة A در اين دوره، يكي 
از كمترين مقادير دكس��تراني را داشت كه تا به حال براي 

كارخانه ها ثبت شده بود.

ميزان دكستران در برابر ميزان بارندگي
جدول شماره 2 نشان مي دهد دو كارخانه واقع در ناحيه 
غربي با رطوبت باال، هم در طول سال و هم در طول دوره 

باتوجه به مشورتي 
كه با شركت 
توليدكننده بيوسيد 
شد؛ نشان داد كه 
راجع به زيان آور 
بودن اين بيوسيد 
روي فعاليت آنزيم ها 
گزارشي داده نشده 
و بنابراين در آنچه 
كه انجام شد ايراد 
قابل مالحظه اي وجود 
نداشت
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برداشت داراي باالترين ميانگين بارندگي بوده اند.
در ش��كل 3 روند بين بارندگي و ميزان دكستران شكر 
در كارخانه اپلتون تشريح شده كه نكات ذيل در آن مشهود 

است:
1. نتايج تحقيق نش��ان داد، به ط��ور كلي بين افزايش 
بارندگي و باال رفتن ميزان دكستران ارتباط نزديكي وجود 
دارد. اين الگو در دوره ماه نوامبر تا مي بيشتر مشهود بود. 
اوج منحني رطوبت، بعد از ماه مي به عوامل ديگر محيطي 
مربوط بوده كه به شكل نامطلوبي بر ميزان دكستران شكر 

اثر گذاشته بود.
2. بيش��ترين دوره برداش��ت ك��ه با كمتري��ن ميزان 
دكس��تران همزمان بود، از اوايل دس��امبر تا اواسط آوريل 

تشخيص داده شد.
براساس اين مشاهدات، مديريت كارخانه تصميمي اتخاذ 
كرد كه در آن مقرر شد پيش از شروع فصل برداشت سال 
2000 – 1999، عمليات برداش��ت از هفتة اول ماه ژانويه 
ش��روع و تا اواس��ط ماه آوريل پايان يابد. همان طوري كه 
در جدول ش��ماره 3 بيان شده، اين روند برداشت از تاريخ 

2003 – 2002 با موفقيت به انجام رسيد.
شكل ش��ماره 4، تغييرات دكستران ش��كر را در برابر 
بارندگ��ي 4 دوره، بين س��ال هاي 2006 – 1991 نش��ان 

مي دهد، نكات ذيل در آن مشاهده شده است:
1. كاهش شيب نمودار بارندگي در بيشتر زمان برداشت 
4 دوره فوق، خصوصاً طي دو دوره آخر تا حدي ناشي از اثرات 

برداشت ني در ماه هاي كم باران و خشك بوده است.
2. مشاهده مي گردد از دوره 1 به دوره 2، اگرچه ميزان 
بارندگي تا 20 درصد كاهش يافته اما ميزان دكستران شكر 

جدول 3: زمان شروع و پايان برداشت نيشكر در كارخانه اپلتون
)1992 - 2006(

سالشروع برداشتپايان برداشت

2006 - 292005 دسامبر24 آوريل

2005 - 202004 ژانويه5 مي

2004 - 292003 دسامبر25 آوريل

2003 - 62002 ژانويه1 مي

2002 - 142001 ژانويه21 جوالي

2001 - 272000 دسامبر10 ژوئن

2000 - 81999 دسامبر24 آوريل

1999 - 151998 دسامبر10 جوالي

1998 - 241997 آوريل1 آگوست

1997 - 271996 دسامبر9 آگوست

1996 - 91995 نوامبر1 آگوست

1995 - 241994 نوامبر1 جوالي

1994 - 221993 نوامبر31 جوالي

1993 - 231992 نوامبر30 جوالي

1992 - 201991 نوامبر9 جوالي

شكل شماره 3: روند ميزان دكستران شكر در برابر ميزان بارندگي ماه هاي برداشت در كارخانه اپلتون )2006 – 1992(

300

250

200

150

100

50

0

700
600
500
400
300
200
100
0

)m
m

ي )
دگ

ارن
ن ب

يزا
م

)m
au

ن )
ترا

س
دك

ن 
يزا

م

بارندگي
دكستران

ماه ها

آگوست   جوالي   ژوئن   مي   آوريل   مارس   فوريه   ژانويه   دسامبر   نوامبر



سال سي وسوم، شماره 193 

16

به طور كلي بين 
افزايش بارندگي 
و باال رفتن ميزان 
دكستران ارتباط 
نزديكي وجود دارد

ت��ا 29 درصد افزايش پيدا ك��رده كه دليل آن تغيير روش 
برداشت ني از دستي به ماشيني بوده است.

ميزان دكستران در برابر روش هاي برداشت
نتايج اين بررس��ي در شكل 5 و توضيحات ذيل آورده 

شده است:
1. اگرچه به طور معمول به نظر مي رس��د كه با افزايش 
ميزان برداش��ت ني به وس��يله ماشين، ميزان دكستران نيز 
افزايش مي يابد اما اين مسأله تنها از دوره 1 به 2 كه ميزان 
برداش��ت ني با دستگاه به 18 درصد افزايش يافت؛ با يك 

افزايش 29 درصدي دكستران مشاهده مي شود.

2. باوجود اينكه درصد برداشت ني با ماشين تا پايان 4 دوره 
به 70 درصد افزايش يافت اما ميزان دكستران شكر به كمتر از 

حد آستانه خود يعني mau 250، تنزل پيدا كرد.

تأثير تغيير در روش هاي بهداشتي و 
مديريت انبار ني )دپو(

نتايج اين تأثيرات كه طي 3 دوره بررس��ي شد به شرح 
ذيل است:

1.  هنگام جابه جايي از دوره 2 به 3 دكس��تران شكر به 
ميزان 21 درصد كاهش يافت. اين كاهش در اثر دو عامل، 
تأثي��ر مثبت كاهش بارندگي به ميزان 19 درصد و ديگري 

شكل شماره 4: ميزان دكستران شكر در برابر ميزان بارندگي، طي 4 دورة سال هاي 2006 – 1991 در كارخانه اپلتون

شكل شماره 5: ميزان دكستران شكر در برابر ميزان برداشت نيشكر با ماشين طي 4 دورة سال هاي 2006 – 1991 كارخانه اپلتون
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اثر منفي افزايش برداشت ني با ماشين به ميزان 56 درصد 
به وجود آمد.

2. به نظر مي رسد، استفاده از كلر به عنوان بيوسيد همراه 
با شست وش��وي فيزيكي و بخاردهي، به ويژه در بخش هاي 
آس��ياب، خطوط شربت و توزين عامل اصلي كاهش ميزان 

دكستران شكر در طول اين دوره بوده است.
3. اگرچه نتايج كاهش خرد كردن ني و افزايش استفاده 
از ماش��ين دوار در برداش��ت از نظر كمي در بهبود ميزان 
دكستران شكر اثر چشمگيري نداشت، اما به  اندازه نگهداري 

ني در انبارهاي كوچك سهيم بود.

تأثير استفاده از آنزيم ها
ميانگين مقدار مجاز آنزيم ها و بيوسيد استفاده شده در 
طول دوره 4 به طور خالصه در جدول شماره 4 آورده شده 
اس��ت. معموالً به داليل زير مقادير اس��تفاده شده بيشتر از 

مقدار توصيه شده است، مخصوصاً در مورد دكستراناز:
1. كنترل ضعيف به دليل عدم ارتباط بين ميزان تزريق 
و پمپ ه��اي وابس��ته به   آن ه��ا كه البته اي��ن ارتباط براي 

برداشت هاي آتي نصب و برقرار شد.
2. به دلي��ل ناتواني در ايجاد ش��رايط اي��ده آل، PH و 
دماي مناس��ب براي فعاليت آنزيم ها، براي استفادة صحيح 

از آنزيم ها كسب يك سري نتايج ضروري است.
در جدول ش��ماره 5 نتايج به دس��ت آم��ده، مربوط به 
دوره آزمايش��ي 17 روزه با 93 روز دوره برداش��ت س��ال 
2004 مقايس��ه ش��ده بود. كاه��ش ميزان دكس��تران در 
ط��ول دوره آزمايش براي همه س��طوح فرآيند مش��اهده 
مي ش��د، به طوري كه مقايس��ه مراحل را ميسر مي  كرد اما 
 برخ��الف انتظار، س��نجش ش��ربت نمونه گير اس��توانه اي

)Core Sampler( در طول دوره آزمايش افزايش دكستران 
را نش��ان مي داد. كاهش بس��يار زياد ميزان دكس��تران در 
چندبخ��ش به دليل خطاهاي ناش��ي از زم��ان جمع آوري 
نمونه بود. در حالي كه واضح است، كاهش ميزان دكستران، 

بيش��تر حاصل انجام اقداماتي بود كه تغييرات كمي آن را 
نشان داد.

در ط��ول دورة 7 روزه آزمايش��ي، 44 درص��د كاهش 
ميزان دكستران شكر وجود داشت كه با 46 درصد كاهش 
مشاهده شده در طول دوره 4 )در شرايطي كه به طور مداوم 
از دكس��تراناز استفاده مي شد( مقايسه شد؛ ضمن آنكه در 

ميزان توصيه شده
)ppm / cane(

برداشت 2006 - 2005
)ppm / cane(

برداشت 2005 - 2004
)ppm / cane(

فصل آزمايشي
برداشت 2004 - 2003

)ppm / cane(
ماده شيميايي

دكستراناز59/1810/758/97

آميالز55/419/688/97

بيوسيد2018/2315/0919/36 - 10

جدول 4: ميزان مصرف مواد شيميايي طي دوره هاي مختلف برداشت

اگرچه نتايج كاهش 
خرد كردن ني و 

افزايش استفاده 
از ماشين دوار 
در برداشت از 

نظر كمي در بهبود 
ميزان دكستران 

شكر اثر چشمگيري 
نداشت، اما به  

اندازه نگهداري ني 
در انبارهاي كوچك 

سهيم بود
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طول دوره 4 بارندگي به ميزان 44 درصد كاهش و برداشت 
ني با دستگاه به ميزان 70 درصد افزايش يافته بود.

 ميانگين نشاس��ته ش��كر، قب��ل از ش��روع دوره آزمايش
ppm 144 و ط��ي آن ppm 103 بود. بنابراين نشاس��ته 28 
درصد كاهش يافته كه البته اين مقدار كمتر از ميزان پيش بيني 
ش��ده بود. براي حذف مقادير باالتر نشاس��ته، تزريق احتمالي 

آميالز به درون بدنه سوم اواپراتور بررسي خواهد شد.
شكل 6 ميانگين نتايج آناليزهاي دكستران مراحل توليد 
را در زمان برداشت سال هاي 2005 و 2006 ارائه داده كه 

درصد تغييرات
ميزان دكستران طي

17 روز دوره آزمايشي
)ppm / brix(

ميزان دكستران
93 روز قبل از دوره آزمايشي

)ppm / brix(
محصوالت

+63119529405Core sampler Juice

-2014901865Crusher Juice

-8611718996Mixed Juice

-83386723924Clarified Juice

-54934520523Filtered Juice

-78263612134Syrup

1724No samplesA Massecuite

-4827465309A Molasses

20135No samplesB Massecuite

-1763357643B Molasses

17100No samplesC Massecuite

3913No samplesFinal Molasses

-7220857554Magma

-44185334Sugar*

جدول 5: نتايج آناليز دكستران محصوالت توليدي قبل و طي دوره آزمايشي در فصل برداشت سال 2004

توجه: مقادير مثبت و منفي تغييرات، افزايش و كاهش ميزان دكستران را طي دوره آزمايش نشان مي دهد.
* ميزان دكستران شكر برحسب )Mau )milli absorbance units  گزارش شده است.

نكات ذيل در آن قابل توجه است.
1. مي��زان دكس��تران تا پخت A )به جز ش��ربت فيلتر 
شده(، كاهش تدريجي داشت. البته ميزان دكستران باالي 
ش��ربت فيلترشده ممكن است مربوط به فاصله مخلوط كن 
گل )Mingler( از فيلترها كه بيشتر از 60 متر بوده، باشد. 
فيلترها در هر شيفت يكبار با آب داغ شسته شده و روزانه 
دوبار به آن ها بيوسيد پاشيده مي شد. بدين ترتيب با مشاهده 
بهبود نتايج، همين روش و تكنيك طي فصل بعدي با نظارت 

دقيق اجرا مي شد.
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تن شكر / دالر
خسارت دكستران

)دالر آمريكا(
دورهشكر توليدي )تن(

-1/42-1114778711991 - 1994

-26/91-419527155921995 - 1998

-7/37-10570541434991999 - 2004

-2/19-96381440272005 - 2006

هزينه كل
هزينه سال 2006

)دالر آمريكا(
هزينه سال 2005

)دالر آمريكا(
مواد شيميايي / تجهيزات

دكستراناز724903901033480

آميالز1745985318928

بيوسيد1370789784729

پمپ هاي تزريقي )5(19551955

كيت هاي كمكي )5(336336

كل هزينه ها1059475651949428

جدول 6: خسارت وارده بر شكر كارخانه اپلتون ناشي از دكستران، طي دوره هاي 1991 تا 2006

شكل شماره 6: ميانگين دكستران محصوالت توليدي كارخانة اپلتون طي برداشت سال هاي 2005 و 2006

جدول 7: هزينه هاي مواد شيميايي و تجهيزات
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2. ظاهراً قدري از باال رفتن دكستران در مراحل پاياني 
توليد، ناشي از پخت مجدد بوده است.

برآورد هزينه ها
جدول شماره 6 خسارت وارد شده، ناشي از دكستران شكر 
را در 4 دوره نش��ان مي دهد. مقايس��ه بين دوره 3 و 4 كاهش 

خسارت به ميزان )تن شكر / دالر 5/18( را نشان مي دهد.
هزينه هاي مواد ش��يميايي و پمپ هاي تزريق مواد در 

جدول شماره 7 ارائه شده است.
ميانگي��ن هزينه صرف ش��ده ب��راي مواد ش��يميايي و 
تجهيزات طي 2 سال )تن شكر / دالر 2/41( و بنابراين ارزش 

خالص آن، صرفه جويي )تن شكر / دالر 2/77( بوده است.

نتيجه گيري
راهكار عملي به كار گرفته ش��ده طي 2 فصل گذشته، 
براي كاهش دكستران شكر در كارخانه اپلتون نتايج مثبت 
و چشمگيري با مقدار ميانگين دكستران mau 205 براي 
ش��كر داشته است. واضح است كه تالش براي برداشت كل 
محص��ول در دورة بارندگي كم، نقش اصلي را براي كاهش 
ميزان دكستران شكر ايفا كرد؛ با اينكه ميزان برداشت ني 

با دستگاه به بيش از 70 درصد افزايش داده شد.
اگرچ��ه در ط��ي دوره به كارگيري آنزيم ه��ا، در ميزان 
دكستران شكر بهبودهايي مشاهده شد، اما بايد اذعان داشت 
كه آنزيم ها در شرايط ايده آل ميزان دكستران را تنها از 50 

به 60 درصد كاهش مي دهند.
بدين ترتي��ب مي توان با برداش��ت خ��وب، رعايت اصول 
بهداشتي صحيح و به موقع، مديريت خوب محوطه و انبار نيشكر 
همراه با انجام عمليات تحت ش��رايط محيطي خش��ك، ميزان 

دكستران شكر را كاماًل در حد پايين باقي نگاه داشت.

1. Optical Activity Limited )2001(. NIR High Penetration 
Saccharimeter for Dextran Measurement, Operators 
handbook.

2. ICUMSA )2005(. Modified method for the determination 
of dextran Subject GS 1-15.

3. Domino Sugar )2002(. Modified method for the 
determination of starch in rqw sugar, Domino Sugar 
Coropration, 7417N Peters St., Arabi, LA 70032-15430.

4. Chen, J.C.P. and Chou, C. )1985(. Cane Sugar 
Handbook, 11th edition. John Wiley & Sons, Inc. New 
York, USA.

5. Chen, J.C.P. and Rauh, J.S. )1990(. Technical 
and Economic Justification for the use of Sugar 
Process Chemicals, 49th Annual Conf. Hawaiian Sugar 
Technologists Conf., 49:48-57.

6. Clarke, M.A., Roberts, E.J., Godshall, M.A., et al. 
)1980(. Sucrose Loss in the manufacture of the cane sugar. 
Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol, 17:2192.

7. Day, D.F. )1986(. Microbial sugar losses. Int. Sugar 
J., 88 )1051(: 67A.

8. Egan, B.T. )1964(. The infection process in sour storage 
rot. Proc. Qd Soc. Sugar can Technol., 31:15-26.

9. Hidi, P., Keniry, J.S., Mahoney, V.C. and Paton, 
N.H. )1976(. Observations on the occurrence and nature 
of polysaccharides in sugar cane. The Sugar Journal, 
39:25-31.

10. Inkerman, P.A. and James, G.P. )1976(. Dextranase ll, 
practical application of the enzyme to sugar mills. Proc. 
Qd Soc. Sugar cane Technol., 43:307-315.

11. Tilbury, R.H. Hollingsworth, B.S., Graham, S.D. and 
Pottage, p.r. )1997(. Mill sanitation-a fresh approach to 
biocide evaluation, Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol., 
16:2764.

منابع

نتايج به دس��ت آمده نش��ان مي دهد، هزينة آنزيم ها از 
كاهش ميزان خسارت دكستران به شكر، بازيافت مي شود. 
همچنان كه كار با آنزيم ها ادامه خواهد يافت، ما نيز بيشتر 
تالش خواهيم كرد تا تغييرات كمي دكستران را دقيق تر از 
گذشته در تمام مراحل فرآيند تعيين نموده و نقاط بهتري 
براي تزريق مواد شيميايي شناسايي كنيم. همين طور اثرات 
بيوسيد روي آنزيم ها مورد آزمايش قرار خواهد گرفت و ما 
ني��ز در پي آن خواهيم بود تا ميزان مصرف آنزيم را به حد 

مجاز و توصيه شده برسانيم.
در پاي��ان بايد تأكيد كرد، نتايج به دس��ت آمده حاصل 
ت��الش گروه��ي و به كارگي��ري مجموع اقدام��ات عملي و 
س��ودمند، همراه با اس��تفاده آنزيم ها در محل هاي مناسب 
براي حل مش��كل دكس��تران باالي ش��كر كارخانه اپلتون 

بوده است.

اگرچه در طي دوره 
به كارگيري آنزيم ها 
در ميزان دكستران 
شكر بهبودهايي 
مشاهده شد، اما 
بايد اذعان داشت 
كه آنزيم ها در 
شرايط ايده آل 
ميزان دكستران را 
تنها از 50 درصد 
به 60 درصد 
كاهش مي دهند
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  نويسنده: مهندس عزت اله رضايي

سيستم هاي خريد نيشكر براساس نوع مالكيت بنگاه هاي 
تجاري به سه گروه تقسيم مي شوند:

1( مالكيت كامل، كه در آن يك بنگاه تجاري مالكيت 
مزارع نيشكر و كارخانه  شكر را برعهده دارد. پرداخت قيمت 

نيشكر در اين نوع مالكيت غيرمرتبط است.
2( مالكي�ت تعاون�ي، كه در اين حال��ت كارخانه در 
مالكيت تعدادي از زارعان نيشكر بوده و توسط آن ها تغذيه 

مي  شود.
توزي��ع منافع بي��ن زارعان مهمترين موضوعي اس��ت 
ك��ه از پرداخت يارانه براي نيش��كرهاي با كيفيت پايين تر 

جلوگيري شود.
 3( مالكي�ت مس�تقل، ك��ه در آن زارع��ان نيش��كر

و كارخانه داره��ا از دو بن��گاه تجاري جدا از هم هس��تند و 
دس��تيابي به حداكثر توافق مش��ترك نياز به سيستم هايي 
دارد ك��ه درآمد را بي��ن كارخانه و زارع��ان منفرد عادالنه 

توزيع كند.

مبناي پرداخت قيمت نيشكر
روش هاي مختلف خريد نيش��كر ك��ه امروزه در جهان 

رايج هستند عبارتند از:

الف( تنها عامل وزن - اين روش در فيجي، اوتارپرادش 
هند و برخي از كارخانه هاي كلمبيا به كار گرفته مي ش��ود، 
ضمناً جرايمي براي درصد خاك و خاشاك اضافي نيز منظور 
مي شود اما به طور كامل اين روش تناژ باال و كيفيت پايين 

نيشكر را ترغيب مي كند.
ب( عام��ل وزن و معدل آنالي��ز ني تحويلي در كارخانه 
– اي��ن روش در مكزيك رايج اس��ت. اين عامل هزينه هاي 
آنالي��ز مورد به مورد ن��ي ورودي را كاهش داده ولي امكان 
تعيين آناليز ني براي زارعاني كه به صورت انفرادي كش��ت 
مي كنن��د را ن��دارد. در مكزيك كارخانه هاي ش��كر ني برها 
را آم��وزش مي دهن��د و هماهنگي برداش��ت و حمل را نيز 

به عهده دارند.
ج( عامل وزن با آناليزهاي مختلف و جداگانه براي نيشكر 
ورودي به كارخانه – اين روش در استراليا، برزيل، جامائيكا 

و آفريقاي جنوبي متداول است.
د( عامل وزن به اضافه آناليز نيشكرهاي مختلف ورودي 
به طور جداگانه و پرداخت نسبي، در اين روش حمل نيشكر 
با تناژ ثابت در طول بهره برداري مورد تشويق قرار مي گيرد 
و خسارت ناشي از تحويل زود يا ديرهنگام فصل كه كيفيت 

پايين دربردارند جبران مي شود.

سيستم هاي خريد نيشكر
در كشورهاي مختلف جهان

آب و هوا و آفات 
گياهي مي توانند 

همه عوامل كيفي 
را تحت الشعاع قرار 

دهند و بخصوص 
زارعان خرده پا 

در كاربرد عوامل 
افزايش دهنده 

كيفيت توليد 
مانند استفاده از 

موادشيميايي براي 
رشد و رسيدگي 

نيشكر ممكن است 
با محدوديت هايي 

مواجه شوند

منظور از ارائه پيشنهاد سيستم خريد نيشكر براساس كيفيت
ني و قند قابل استحصال، مدنظر قرار دادن منافع طرفين )زارعان و كارخانه( بوده 

به طوري كه باعث تشويق زارعان و كارخانه هاي قند براي باال بردن كيفيت نيشكر و 
راندمان كارخانه شده و در نهايت باعث رشد در بخش كشاورزي و كارخانه خواهد شد

ي
گان
ازر
ب
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با آزادسازي بازار 
احتمال مي رود 
كه قيمت داخلي 
شكر در بسياري 
از كشورها كاهش 
پيدا كند و به دليل 
ارتباط آن با 
قيمت هاي جهاني 
قيمت ها خيلي 
متغير باشند

توزيع منافع بين زارعان و كارخانه دارها
در اكثر صنايع، توزيع منافع بس��تگي به درآمد نهايي 
كارخانه كه از فروش شكر توليدي به دست مي آيد، دارد يا 
به عبارتي ديگر سهيم شدن درآمد بين زارعان و كارخانه هاي 
ش��كر. در اوتارپرادش قيمت نيش��كر بدون اينكه به ارزش 
ش��كري كه از آن توليد مي شود ارتباط داشته باشد، ثابت 
اس��ت و كارخانه ها ريسك نوس��انات قيمت شكر را تحمل 
مي كنند. در صورتي كه درآمد به طور ثابت تقس��يم ش��ود 
انگيزه براي هردو طرف كاهش مي يابد زيرا هر توس��عه اي 
كه در هريك از طرفين داده ش��ود منافع آن به طرف ديگر 
نيز مي رس��د، اين خود يك ضدانگيزه براي سرمايه گذاري 
در تكنولوژي جديد در كارخانه هاي شكر است و همچنين 
ي��ك ضدانگيزه براي فعاليت زارعان براي باال بردن كيفيت 

نيشكر است.
متغير ب��ودن توزيع درآمد )اس��تراليا و جامائيكا( اين 
اطمينان را مي دهد كه هر پيشرفتي فراتر از سطح استاندارد 
كه براي افزايش كيفيت نيشكر يا راندمان كارخانه صورت 
پذيرد طرفي را كه باعث پيشرفتي فراتر از سطح استاندارد 
كيفيت نيشكر يا راندمان كارخانه شده باشد را منتفع خواهد 
كرد. گرچه به نظر مي رس��د اين روش نارضايتي زارعان در 
اس��تراليا را فراهم كرده زيرا س��هم درآم��د آن ها به خاطر 
پيش��رفت هاي غيرمنتظره در راندم��ان توليد كارخانه هاي 

شكر كاهش يافته است.

اثربخشي پاداش كيفيت توليد
عوامل اثربخش��ي انگيزه هاي كيفيت توليد همواره قابل 
تش��خيص نيس��ت، آب و هوا و آفات گياهي مي توانند همه 
عوامل كيفي را تحت الش��عاع قرار دهند و بخصوص زارعان 
خرده پ��ا در كاربرد عوام��ل افزايش دهن��ده كيفيت توليد 
مانند اس��تفاده از موادش��يميايي براي رش��د و رس��يدگي 
نيش��كر ممكن است با محدوديت هايي مواجه شوند. پاسخ 
اين س��ؤال كه آيا پاداش انگيزه اي كه به كش��اورزان داده 
مي ش��ود كفاي��ت جب��ران افزايش هزينه توليد نيش��كر را 
مي دهد قطعاً يك تصميم اقتصادي براي كشاورزي است لذا 
براي س��رعت بخشيدن به چنين تصميمي الزم است طرح 
پرداخت قيمت نيش��كر ش��فاف و منطقي باشد. كشاورزان 
 ممكن اس��ت گزينه كاه��ش هزينه هاي توليد نيش��كر را 
به ج��اي افزايش درآمد حاص��ل از افزايش كيفيت انتخاب 
كنند. تايلند نمونه اي از كشورهايي است كه برنامه توسعه 
كيفيت نيش��كر اثر فوري روي عملكرد اين محصول داشته 
است. جايگزيني خريد نيشكر بر مبناي شكر تجارتي قابل 

استحصال )C.C.S( به جاي برنامه خريد بر مبناي وزن، در 
سال 1993 – 1992 باعث شد كه از آن سال  به  بعد متوسط 
ش��كر تجاري قابل اس��تحصال باالتر از تمام سال هاي قبل 
از آن باش��د، با كاهش مصرف كود و با جايگزيني برداشت 
نيشكر رسيده به جاي برداشت نيشكر سنگين اين موفقيت 
حاص��ل و ه��ر دو تغيير باعث صرفه جوي��ي در هزينه هاي 
توليد ش��د. به نظر مي رسد حتي پيچيده ترين فرمول براي 
پرداخت كيفيت نيش��كر نتواند تمام عوامل واقعي مؤثر در 
نسبت هزينه به سود را كه مرتبط با افزايش كيفيت نيشكر 
در نتيج��ه افزايش راندمان كارخانه را دربرداش��ته باش��د 
و تجربه هاي به دس��ت آمده در بس��ياري از كشورها نشان 
مي دهد، چنانچه قرار باش��د اين سيستم دقيق و منصفانه 
باقي بماند و انگيزه هاي واقعي را براي زارعان و كارخانه دارها 

فراهم آورد بايد سيستم هاي خريد نيشكر متحول شود.

طرح هاي جديد
با آزادسازي بازار احتمال مي رود كه قيمت داخلي شكر 
در بسياري از كشورها كاهش پيدا كند و به دليل ارتباط آن 

با قيمت هاي جهاني قيمت ها خيلي متغير باشند.
نوسانات قيمت ش��كر باعث ناپايداري در توليد نيشكر 
مي شود زيرا اراده زارعان را براي توليد نيشكر در طول دوره 
تغييرات قيمت متزلزل خواهد كرد و همچنين موجب ترديد 
و ناپايداري در س��ودآوري صنايع قند مي ش��ود ارائه طرح 
سيس��تم خريد نيش��كر مي تواند نقش مهمي را در هدايت 
روابط زارعان و كارخانه دارها بازي كند و پاس��خ مطلوب و 

جامعي به كاهش يا متغير بودن قيمت ها بدهد.

پيشنهاد سيستم خريد نيشكر از كشاورز
براساس كيفيت نيشكر و قند قابل استحصال

هدف: منظور از ارائه پيش��نهاد سيس��تم خريد نيشكر 
براساس كيفيت ني و قند قابل استحصال، مدنظر قرار دادن 
منافع طرفي��ن )زارعان و كارخانه( بوده به طوري كه باعث 
تش��ويق زارعان و كارخانه هاي قند براي باال بردن كيفيت 
نيش��كر و راندمان كارخانه شده و در نهايت باعث رشد در 

بخش كشاورزي و كارخانه خواهد شد.
با بررسي هاي انجام شده و مطالعه مستندات شركت هاي 
بين المللي در سطح جهان مي توان به اهميت سيستم خريد 
نيش��كر از كش��اورز بر مبناي كيفيت آن پ��ي برد. يكي از 
طرح هاي سيس��تم جديد تعيين قيمت نيشكر و خريد آن 
از كشاورز كه امروزه در تعدادي از كشورهاي جهان مبناي 

محاسبه است، بدين شرح است:

قيمت خالص شكر × سهم كشاورز از توليد شكر × راندمان كارخانه × درصد قند نيشكر = قيمت نيشكر
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راندمان كارخانه )RFI(: راندمان كل كارخانه ها اس��ت 
كه توسط كارخانه تعيين و اعالم مي شود.

س��هم كش��اورز )Farmer Share( مشخص مي كنند 
چه بخش��ي از درآمد شكر به كش��اورز تعلق دارد )ترتيب 

توزيع منافع(
قيمت خالص ش��كر: قيمت فروش روز خالص ش��كر را 

مشخص مي كند )نرخ روز بازار درنظر گرفته مي شود(
در رابطه فوق پارامترهاي ذيل ثابت هستند:

* راندم��ان كارخان��ه FRI، 85 درص��د درنظر گرفته 
مي ش��ود )اين عدد الگويي را براي راندمان تعيين مي كند 
كه كارخانه بايد براي رس��يدن به آن تالش كند و كشاورز 

نبايد تاوان اين نقصان را بدهد(.
* سهم كشاورز )Farmer Share( حدود 67/3 تا 72/9 
درصد است، توجيه اين است كه هزينه كنوني توليد نيشكر 
به هزينه توليد شكر سهم بيشتري را براي كشاورزي به وجود 
مي آورد و همين توجيه در ساير كشورهاي توليدكننده شكر 
نيز صادق اس��ت اگر كارخانه ها بتوانند هزينه توليد نيشكر 
را كاه��ش دهند در آن صورت ام��كان دارد هزينه مراقبت 
ك��م يا عدم نياز به مراقبت كش��اورز كاه��ش پيدا كند و به 
اين ترتيب س��هم كارخانه افزايش يابد. نسبت توزيع منافع 
بين كشاورز و كارخانه شامل درآمدها و مصارف محصوالت 

جانبي نيز مي شود.
پارامترهاي باال متغير هستند:

درص��د قند نيش��كر متغير بوده و مق��دار آن به واريته 
نيشكر، زمان برداشت، شرايط آب و هوايي، تميزي و تازگي 
نيشكر دارد. درصد متوسط قند نيشكر درحال حاضر باتوجه 
به موقعيت مناطق نيشكري كاري بين 10 تا 12/5 درصد 

متفاوت است.
قيم��ت خالص ش��كر متغير بوده و ب��ه قيمت روز بازار 
بس��تگي دارد. درنظر گرفتن قيمت خالص ش��كر صاحبان 
س��هام صنايع را از شوك نوس��انات قيمت شكر محافظت 

مي كند.

شرايط الزم براي اجرايي كردن بلندمدت فرمول 
نرخ گذاري نيشكر

الف( صنعت قند بايد توس��ط صندوق توس��عه ش��كر 
در زيرس��اخت سيستم خريد نيش��كر براساس درصد قند 

سرمايه گذاري كند.
ب( تحت نظ��ارت كميته قيمت گذاري، آزمايش��گاهي 
ب��ا صالحيت فني، بي طرف و مس��تقل ب��راي اجرا فرمول 

نرخ گذاري تشكيل شود.
ج( موافقت نام��ه اي معتبر در صنايع قند به وجود آورده 

شود كه هرگونه ابهامي را از اين صنعت جدا كند.

د( كش��اورزان بايد در منافع محصوالت جانبي )مالس 
و باگاس( سهيم شوند.

ه  ( يك فرصت دوس��اله توس��عه و آزمايش��ي به كليه 
سهامداران صنايع داده شود تا خود را براي اجرا كردن اين 

فرمول جديد نرخ گذاري آماده كنند.
مبلغ خريد نيشكر مي تواند به صورت علي الحساب پس 
از تعيين درصد قند ني كش��اورز پرداخت و پس از تعيين 
راندم��ان كل كارخانه در هر دوره 15 روزه تسويه حس��اب 

صورت گيرد.
آخرين فهرس��ت درصد سهم درآمد فروش شكر كه به 
زارعان تخصيص داده ش��ده نشان مي دهد، دامنه تغييرات 
آن در 19 كشور جهان از 27 درصد در زامبيا تا 76 درصد 
در پرتوريك��و متفاوت بوده ولي به طور متوس��ط 53 درصد 
اس��ت. بررسي ها نشان مي دهد كه بين سهم درآمد زارعان 
نيشكر از يك طرف با نسبت دستمزد كارگر به قيمت نيشكر 
از ط��رف ديگر رابطه اي تقريبي وجود دارد كه عامل دومي 
خود نيز به نوعي ارتباط با س��طح عمومي توسعه اقتصادي 

كشور دارد.
درآمد زارعان نيش��كر مس��تقيماً مرتبط است با اقبال 
آن��ان در حالتي كه هم قيمت ش��كر و هم راندمان كارخانه 
باال باش��د. خريد هر تن نيشكر از زارعان به طوري كه خيلي 
غيرمتناس��ب با قيمت تمام شده شكر باشد فشار زيادي را 

بركارخانه هاي شكر وارد خواهد كرد.

بررسي ها نشان 
مي دهد كه بين 

سهم درآمد زارعان 
نيشكر از يك طرف 
با نسبت دستمزد 

كارگر به قيمت 
نيشكر از طرف ديگر 

رابطه اي تقريبي 
وجود دارد كه عامل 

دومي خود نيز 
به نوعي ارتباط با 

سطح عمومي توسعه 
اقتصادي كشور 

دارد
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مقدمه
هدف از عمليات ديفوزيون اس��تحصال هرچه بيش��تر 
 ساكارز و هرچه كمتر مواد غيرقندي است و براي اولين بار

در س��ال 1864 به وس��يله روب��رت )Robert( اس��تخراج 
موادقن��دي از خالل چغن��در از طري��ق ديفوزيون باطري 

)Robert Battery( عملي شد.
در روش مذك��ور به علت نياز ب��ه كارگر زياد و مصرف 
آب ب��اال )به ميزان 1/5 برابر چغندر( و عدم كنترل ضايعات، 
موجب شد كه نامبرده در سال 1865 شخصاً يك دستگاه 
ديفوزي��ون مداوم را آزمايش كند. از آن زمان به بعد صدها 
طرح به اين منظور ارائه ش��د ولي هي��چ يك تا آغاز جنگ 
جهاني دوم به سطح اقتصادي نرسيد، هم اكنون ديفوزيون 
باط��ري صرفاً از لحاظ تاريخ��ي جلب توجه مي كند و انواع 

ديفوزور هاي مداوم جايگزين آن شده است.

1. ديفوزورهاي مداوم متداول در ايران
a)Raffinerie Tirlemontoise( RT ديفوزيون )الف

ديفوزيون RT توسط پروفسور Bergè  بلژيكي اختراع 
و در س��ال 1947 به وسيله مهندس Andre smet  تكميل 

شد.
اگر داخل ديفوزيون مذكور 30 قس��مت باشد و در هر 
گردش خالل چغندر به اندازة يك شبكه به جلو رانده شود 
خالل در مدت 90 دقيقه مس��ير ديفوزيون را طي مي كند. 
در حالي كه ش��ربت پس از 45 دقيق��ه از ديفوزيون خارج 
مي شود. گرچه وزن و قيمت ديفوزيون RT زياد است ولي 
از نوع بهترين ديفوزيون هاي متداول اس��ت، به عنوان مثال 

   گردآوري و تنظيم: علي اشرف مهجوري

عصاره گيري از خالل چغندر

چنانچه براي مصرف 4 هزار تن در روز س��اخته شده باشد 
با 3 هزار تن چغندر به خوبي كار مي كند، حتي مي توان آن 
را براي مدتي متوقف و س��پس بدون اشكال به كار انداخت 
با اين تفاوت كه تا حدي درجه حرارت آن در مدت توقف 

كاهش مي يابد.
به منظور اينكه خالل به 72 درجه س��انتيگراد برس��د، 
خالل با شربت چغندري كه از گرم كن )رشوفر( عبور كرده 
و حرارت آن به 85 درجه س��انتيگراد رسيده مخلوط شده 
به ش��كل س��يال همراه خالل به ديفوزيون وارد مي ش��ود، 
معم��والً براي هر 100 تن خالل 400 تا 500 تن ش��ربت 
س��يركوله الزم است تا درجه حرارت در سراسر استوانه به 
70 الي 72 درجه س��انتيگراد برسد. پس از اينكه شربت از 
قس��مت توري قرار گرفته در ابتداي ديفوزيون عبور كرده، 
وارد مخزن ذخيره ش��ربت مي شود سپس قسمتي از آن به 
آهك خ��ور مقدماتي هدايت و قس��مت اعظم آن به صورت 
شربت س��يركوله با خالل وارده به ديفوزيون برگشت داده 

مي شود.
در بعضي از كارخانه ها كه داراي دس��تگاه RT اس��ت، 

داراي دستگاه مايشه )تغليظ و گرم كننده( خالل است.
از  ش��ربت  جداكنن��ده  همانن��د  مذك��ور  دس��تگاه 
 خ��الل )س��پراتور( عمل مي كند. عيب دس��تگاه مايش��ه

)Pres Calder( در تعوي��ض قطع��ات و اس��تهالك زياد و 
گراني آن است.

B.M.A ب( برج ديفوزيون
ديفوزيون B.M.A تحت شرايط فني مناسبي ساخته 
ش��ده و از نظ��ر نياز به كمي جا و فضاي كم فونداس��يون، 
داراي امتيازاتي اس��ت. خالل چغندر به وسيله نوار نقاله از 

هدف از عمليات ديفوزيون استحصال هرچه بيشتر ساكارز و هرچه كمتر مواد 
غيرقندي است و براي اولين باردر سال 1864 به وسيله روبرت )Robert( استخراج 
موادقندي از خالل چغندر از طريق ديفوزيون باطري )Robert Battery( عملي شد

ي
وژ
ول
كن
ت

چنانچه ديفوزيون 
RT براي مصرف 
4 هزار تن در روز 
ساخته شده باشد

با 3 هزار تن چغندر 
به خوبي كار مي كند 
حتي مي توان آن را 
براي مدتي متوقف و 
سپس بدون اشكال 
به كار انداخت

با اين تفاوت كه تا 
حدي درجه حرارت 
آن در مدت توقف 
كاهش مي يابد
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روي دس��تگاه توزين عبور كرده و مقدار خالل را نومراتور 
ثبت مي كند، س��پس خالل چغندر داخل مايشه )دستگاه 
تغليظ و گرم كننده( مي ش��ود و با قس��متي از شربت خام 
خروجي ديفوزيون با خالل تازه ورودي به مايش��ه مخلوط 
مي ش��ود، شربت از س��پراتور عبور كرده و درجه آن پس از 
تبادل حرارتي و جدا شدن از خالل به 56 درجه سانتيگراد 
كاهش مي يابد. س��پس از گرم كن )رشوفر( عبور كرده، به 
آهك خور مقدماتي پمپاژ مي شود. خالل ورودي، در مايشه 
از 18 به 37 درجه س��انتيگراد مي رس��د و پس از مخلوط 
شدن با ش��ربت برگشتي )سيركوله( به ميزان حدود 300 
تن به ازاي 100 تن خالل ضمن عبور از گرم كن )رش��وفر( 
درجه حرارت آن به 72 درجه سانتيگراد مي رسد. شربت به 
همراه خالل به صورت سيال به داخل برج ديفوزيون پمپاژ 
مي شود خالل در داخل برج به وسيله محور گردان كه روي 
آن پره هايي نصب شده، از پايين بدنه به باال منتقل مي شود 
و آب پ��رس تفاله و آب تازه مس��ير عكس را طي مي كند. 

سرعت متعارف محور برج 0/4 دور در دقيقه است.

D.d.s ج( ديفوزيون
 De danske( س��اخت ش��ركت D.d.s ديفوزي��ون
از  ارزان ت��ر  مذك��ور  ديف��وزور  اس��ت.   )Sukkerikker
ديفوزورهاي RT و B.M.A اس��ت. خالل چغندر به وسيله 
ن��وار نقال��ه ضمن توزين از قس��مت پايين دس��تگاه بدون 
گرم كردن مس��تقيماً وارد ديفوزيون مي ش��ود و به وس��يله 
دو دس��تگاه هليس مارپيچي كه مماس بر يكديگر هستند 
به آهس��تگي با حركت چرخشي به طرف جلو رانده شده و 
در قسمت باالي ديفوزيون به شكل تفاله خارج مي شود. دور 
مارپيچ بين 0/3 تا 1/3 دور در دقيقه است و حرارت به وسيله 
بخار از قسمت بدنه خارجي توسط شير تنظيم كننده، كنترل 
مي ش��ود شربت خام گرم شده در ديفوزيون  هنگام خروج با 
خالل تازه مخلوط مي شود و درجه حرارت آن به 20 تا 25 
درجه س��انتيگراد سقوط كرده و از قسمت پاييني دستگاه 
خارج و به قسمت آهك خور مقدماتي )شوالژ( پمپاژ مي شود. 
نظ��ر به اينكه ح��رارت در قس��مت هاي مختلف ديفوزيون 
مذكور متفاوت اس��ت، بنابراي��ن ايجاب مي كند كه چغندر 

پرس تفاله خوب 
موجب مي شود كه 

ميزان آب بيشتري 
به ديفوزيون 
برگشت شود 
و بدين ترتيب 

ضايعات ديفوزيون 
نيز كاهش 

مي يابد و در تفاله 
خشك كني سوخت 

كمتري مصرف 
مي شود

B.M.A حرارتشماي ديفوزيون
B.M.A  DIFFUSER

45ºC

68ºC

76ºC

72ºC

B.M.A Tower

72ºC

72ºC

80ºC

18ºC

56ºC

37ºC

آسياب خالل

خالل چغندر

شربت خام

تفاله پرس شده

آب تازه

آب تازه

تفاله تر
پرس

شربت خام خروجي

شربت خام سيركوله

پمپ

گرم كن

گرم كن

شربت و خالل

R.T شماي ديفوزيون

آب تازه
آب پرس

گرم كن

تفاله ترپرس

تفاله پرس شده

R.T    DIFFUSER

55ºC

72ºC

72ºC72ºC72ºC
72ºC

80ºC 72ºC

60ºC

RT    DIFFUSER

خالل چغندر
شربت برگشتي

شربت خروجي

بخار 
گرم كن
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مصرفي اين نوع ديفوزور كيفيت باالتري داشته باشد. گرچه 
ديفوزور D.d.s مي تواند ضايعات قندي كمتري دارا باشد، 

لذا دقت عمل و سادگي آن مانند RT نيست.

 )Operation( كارب�ري  مطل�وب  ش�رايط   .2
ديفوزورهاي مداوم:

عملك��رد ديفوزورهاي مداوم زمان��ي به نتيجه مطلوب 
مي رس��د كه ديفوزور حداقل 8 ساعت به طور مداوم به كار 
مشغول باشد و در اين مدت هيچ گونه تغييراتي در شرايط 

كاري آن داده نشود اين شرايط به قرار زير است:
ال��ف( رس��اندن خالل به ط��ور ثابت از نظ��ر كميت و 

كيفيت
ب( تنظي��م درجه ح��رارت مطل��وب حتي االمكان در 

سراسر دستگاه
ج( كش��ش ش��ربت خام )س��وتيراژ( به ط��ور منظم و 

يكنواخت
انتخاب سه نكته فوق و رعايت شاخص ها و نكات مربوط 

به آن هدف اصلي و قانون ديفوزيون را تشكيل مي دهد.

3. كشش شربت خام و درصد ضايعات
كشش عبارت است از وزن شربت خام نسبت به وزن خالل 
چغندر ورودي، اگر بگوييم كشش برابر 1/18 است، بدين معني 
اس��ت كه مقدار 118 تن ش��ربت خام به ازاي 100 تن خالل 
چغندر اس��تخراج ش��ده. به طور كلي هرچقدر كشش كمتر و 
ضايعات پايين تر باش��د عمل عصاره گيري بهتر انجام ش��ده و 
به بخار كمتري جهت تبخير آب همراه شربت در اواپراسيون 
نياز است ميزان ضايعات بستگي به مقدار تفاله پرس و درصد 
قن��د آن دارد، به عنوان مثال چنانچ��ه ميزان تفاله پرس 30 
درصد وزن خالل و درصد قند تفاله پرس 0/6 درصد باش��د، 
مقدار ضايعات ديفوزيون 0/18 = 0/6 × 100 30 تن مي شود، 
چنانچه مقدار قند خالل 15/5 تن در 100 تن چغندر باشد، 

مقدار  قند باقي مانده در شربت 15/32 = 0/18 – 15/5 تن 
مي ش��ود به فرض اينكه ميزان قند شربت خروجي 13 درصد 
باشد مقدار شربت خام 117 = 100 × 13 15/32 تن مي شود 

به عبارت ديگر عدد 117 كشش ناميده مي شود.

4. مقدار تفاله پرس شده
پرس تفاله خوب موجب مي  شود ميزان آب بيشتري به 
ديفوزيون برگشت شود و بدين ترتيب ضايعات ديفوزيون نيز 
كاهش مي يابد و در تفاله خشك كني سوخت كمتري مصرف 
مي ش��ود. به عنوان مثال چنانچه ماده خشك تفاله پرس از 
16 درصد به 21 درصد افزايش يابد ميزان تفاله پرس شده 
برحس��ب فرمول زي��ر از 33 درصد ب��ه 25 درصد چغندر 
مي رسد بنابراين مقدار آب باقي مانده در تفاله پرس شده به 
ميزان 8 درصد چغندر كاهش مي يابد، در نتيجه به سوخت 

كمتري در تفاله خشك كني نياز است.
مقدار تفاله پرس شده نسبت به درصد وزن خالل چغندر 

از فرمول زير محاسبه مي شود:

D.d.s شماي ديفوزيون

D.d.s  DIFFUSER

62ºC

10ºC

53ºC

25ºC

72ºC72ºC72ºC25ºC
72ºC 72ºC 68ºC 65ºC

D.d.s DIFFUSER

شربت خام تفاله پرس شده

آسياب خالل

خالل چغندر

گرم كن

آب  تازه
آب پرس

تفاله تر

پرس تفاله آب برگشت

Marc = درصد ماده خشبي در خالل
P = درصد قند تفاله پرس

)Dry Substance( ماده خشك تفاله پرس = DS
Q = درجه خلوص آب پرس تفاله

در صورتي كه ميانگين مادة خش��بي خالل 5 درصد و 
ماده خش��ك تفاله پرس 21 درصد و قند تفاله 0/6 درصد 
و درجه خلوص آب پرس تفاله 65 باشد، طبق فرمول فوق 
مقدار تفاله پرس شده 25 درصد چغندر مي  شود. مقدار مادة 
خشك )DS( بستگي به عملكرد پرس تفاله تر دارد، در نوع 
قديمي عمودي آن حدود 17 درصد اس��ت و در نوع جديد 

افقي استورد )Stord( مي تواند به 24 درصد برسد.

)درصد تفاله پرس به چغندر(  Marc × 100
  DS - P/Q × 100

y = )درصد(

مقدار مادة خشك 
)DS( بستگي به 
عملكرد پرس 
تفاله – دارد، در نوع 
قديمي عمودي آن 
 حدود

17 درصد است و 
در نوع جديد افقي 
 )Stord( استورد
مي تواند به 24 
درصد برسد
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  نويسنده: سيديعقوب صادقيان
عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات ثبت، كنترل و گواهي بذر و نهال

قان��ون حمايت از ارقام جديد گياهي در دنيا به تصويب 
قانون ثب��ت اختراع هاي گياه��ي ايالت متح��ده آمريكا در 
س��ال 1960 برمي گردد. اگرچه قانون مصوب كشور آمريكا 
در آن زم��ان ماهيت��ي متفاوت از نظام ه��اي حمايتي ارقام 
گياهي داش��ته ولي مجموع��ه اي از حقوق ها و حمايت هاي 

»به نژادگران« در قانون آمريكا درنظر گرفته شده بود.
تصوي��ب اين قان��ون در آمريكا باع��ث تحريك فرآيند 
پذي��رش حقوق مالكيت فكري در س��اير كش��ورها به ويژه 
كش��ورهاي اروپاي غربي ش��د كه نهايت��اً منتهي به تصويب 
كنوانس��يون حمايت از ارقام جديد گياهي در اروپا و سپس 
س��اير كشورها شد. در اين فرآيند به نژادگران آلمان و هلند 
پيش��رو بودند و تحرك فزاينده انجمن هاي ذي نفع به ويژه 
انجمن ه��اي حماي��ت از حقوق مالكي��ت صنعتي و انجمن 

بين المللي به نژادگران در اروپا بسيار مؤثر بوده است.
در سال 1957، هشت كش��ور اروپايي بلژيك، فرانسه، 
آلمان، ايتاليا، هلند، سوئد، سوييس و انگلستان با مشاركت 
س��ازمان خواربار كش��اورزي ملل متحد )FAO( چارچوب 
اصلي حمايت از ارقام جديد گياهي را پذيرفتند و در س��ال 
1961، كنوانسيون اتحاديه بين المللي حمايت از ارقام جديد 

گياهي )UPOV( به تصويب اعضا رسيد.
اين كنوانسيون دوبار يعني در سال هاي 1972 و 1991 
اصالح و پس از تغييراتي در زمينه هاي حقوقي و فني مورد 
پذيرش اعضا قرار گرفت. اكنون كنوانسيون UPOV تعداد 
65 عضو دارد كه تركيه آخرين كش��وري بود كه در س��ال 
2008 به عضويت اين س��ازمان بين المللي درآمد و ايران از 

كشورهاي ناظر اين سازمان است.
در سال 1380، قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل گواهي 
بذر و نهال به مجلس ش��وراي اس��المي ارائه و در تابستان 
1382 در 14 ماده و 14 تبصره به تصويب رس��يد. تصويب 
اين قانون منجر به تأس��يس مؤسسه ثبت، كنترل و گواهي 
بذر و نهال ش��د. براساس تبصره 2 ماده 3 قانون، آيين نامه 
معرفي و ثبت ارقام گياهي تهيه و پس از تصويب در هيأت 
امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )وزارت 
جهادكشاورزي( به مرحله اجرا درآمد. در اين آيين نامه فرآيند 
ثب��ت، نام گذاري، آزمون فني و اعطا، ابطال و فس��خ حقوق 

به نژادگر توضيح داده شده است.
از نظر فني 4 شرط اصلي براي ثبت ارقام گياهي جديد 

الزم است كه شامل:
جديد بودن1، تمايز2، يكنواختي3 و پايداري4 است.

براساس آيين نامه، كميته ثبت ارقام گياهي در مؤسسه 
تشكيل و دس��تورالعمل فني ثبت ارقام محصوالت مختلف 
از جمل��ه چغندرقن��د را تدوين كرد ك��ه در اينجا به نحوه 
آزمون و صفات كمي و كيفي مورد بررس��ي در فرآيند ثبت  
ارقام مورد درخواس��ت توضيح داده مي شود. در ضمن براي 
گروه هاي مختلف محصوالت زراعي كميته هاي فرعي ثبت 
از جمل��ه كميت��ه فرعي ثبت گياهان صنعتي در مؤسس��ه 

تشكيل شد.
.Novelty.1

.Distinctness.2
.Uniformity.3

.Stability.4

آزمون ثبت ارقام چغندرقند در ايران

يكنواختي و 
پايداري ارقام 
بايد بر اساس 

بروز صفاتي 
ارزيابي شوند كه 
حالت تظاهر آن ها 

كمتر تحت تأثير 
محيط قرار گيرد

از نظر فني 4 شرط اصلي براي ثبت ارقام گياهي جديد الزم است كه شامل:
جديد بودن، تمايز، يكنواختي و پايداري است

ي
ورز

شا
ك
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الف( ارائه بذر و مواد گياهي
 مؤسس��ه تاري��خ درياف��ت م��واد گياه��ي، حداقل بذر

موردني��از آزمون و خصوصي��ات كيفي مواد گياهي را اعالم 
مي كند. 

متقاضي ثبت رقم چغندر بايد دو پرسشنامه را كه يكي 
خصوصي��ات فني رقم كانديد )جدي��د( و ديگري اطالعات 
عمومي اس��ت را تكميل و به مؤسس��ه ارائه دهد. مدارك و 
مستندات توسط دفتر حقوقي مؤسسه بررسي و در صورت 
نواقص مدارك، پرسشنامه فني به همراه بذر موردنياز را به 

معاونت ثبت ارقام گياهي ارسال مي كند.
زيركميته ثبت نباتات صنعتي با تش��كيل جلسه، محل 
آزمون، نحوه آزمون و ارقام مرجع را براساس اطالعات ارائه 
شده در پرسشنامه فني و ادعاهاي متقاضي ثبت رقم، تعيين 
و كليه اطالعات را در اختيار كارشناس مسؤول آزمون ثبت 
)DUS( قرار مي دهد. نقش��ه آزمايش توس��ط كارش��ناس 

مربوطه تهيه و براي اجرا اقدام مي شود.

ب( طرح آزمايش و شرايط كشت
آزمون ثبت )DUS( چغندرقند حداقل شامل دو دوره 
رشد است. شرايط رشد بايد طوري باشد تا بروز صفات مورد 
بررس��ي امكان پذير باش��د. چنانچه گياهي يا قسمت هايي 
از گياهان يك كرت حذف ش��وند نباي��د تأثيري در نتيجه 
آزمايش حاصل ش��ود. تمام مشاهدات و يادداشت برداري ها 
)اندازه گيري و يا شمارش( بايد حداقل روي 60 گياه چغندر 

انجام گيرد.
آزمايش بايد حداقل 2 يا 3 تكرار داش��ته باش��د. طول 
كرت آزمايش��ي 8 متر و تعداد رديف )بس��تگي به شرايط و 
نوع صفات دارد( 6 – 3 و فاصله بين رديف ها 50 سانتي متر 
و فاصله بين بوته ها 25 – 20 سانتي متر درنظر مي گيرند و 

كاشت بذر بايد به طور مستقيم انجام گيرد.

ج( استانداردهاي الزم براي تصميم گيري
قبول يا رد يك رقم جديد

همان طور كه در باال اش��اره ش��د، يكنواختي و پايداري 
ارقام بايد بر اساس بروز صفاتي ارزيابي شوند كه حالت تظاهر 
آن ها كمتر تحت تأثير محيط قرار گيرد. در اين رابطه صفات 

به سه گروه كيفي، شبه كيفي و كمي تقسيم مي شوند.
1. صفات كيفي:

صفاتي هس��تند كه دامنه بروز آن ها پيوس��ته نبوده و 
اخت��الف دو رق��م از نظر آن صفت كاماًل مش��خص باش��د. 
تيپ ه��اي مختلف صف��ات كيفي به توصي��ف حاالت يك 
صف��ت كمك مي كن��د. اين صفات تحت تأثي��ر محيط قرار 

نمي گيرند.

2. صفات كمي:
صفاتي هس��تند كه داراي تغيير حداق��ل تا حداكثر و 
تا حدودي تحت تأثير محيط هس��تند. بروز صفت به صورت 

خطي و در يك جهت است.
3. صفات شبه كيفي

تغييرات صفت شبه كيفي معموالً پيوسته است اما جهت 
آن برخ��الف صفات كمي يك طرفه نيس��ت ولي از يك نظر 
شبيه صفات كيفي هس��تند مثل شكل ريشه در تيپ هاي 

مختلف چغندر.
به هرح��ال صفات كيفي از طريق مش��اهده به س��ادگي 
قابل تش��خيص هس��تند و صف��ات كيف��ي در چغندرقند 
شامل: منوژرمي، س��طح پلوئيدي، درصد جوانه هاي داراي 
آتوس��يانين رنگي، حالت قرار گرفتن برگ ها در بوته، رنگ 
پهنك برگ، دندانه دار بودن حاش��يه برگ ها، برآمدگي روي 

برگ  و... است.
صف��ات مهم كمي عبارتند از: درصد جوانه زدن، طول و 
عرض برگ، ارتفاع گياه، طول دمبرگ، طول و عرض ريش��ه. 
صفات شبه كيفي حالت هاي شكل ريشه يعني مخروطي، گرد، 
بيض��وي گرد و بيضوي دراز را گوين��د. درباره صفات كمي، 
اختالف دو رقم از نظر ارزيابي مشاهده اي بايد كاماًل مشخص 
باشد و تغييرات مشاهده اي در داخل يك رقم نيز بايد مورد 
توج��ه قرار گيرد. در صورتي كه يك صفت كمي اندازه گيري 
شود، تمايز دو رقم پس از مقايسه ميانگين آن صفت خاص، از 
طريق آزمون t تعيين مي شود. اختالف دو رقم حداقل در دو 
 فصل رويشي )دو دوره متوالي يا دو دوره از سه دوره رشد( بايد
در سطح احتمال يك درصد اختالف معني دار داشته باشند. 
چنانچ��ه بخواهيم تمايز صفات كمي را در چندس��ال 
 آزماي��ش بررس��ي كني��م، روش تجزي��ه تمايز چند س��اله

COYD( 1( ص��ورت مي گيرد كه در اي��ن صورت اختالف 
دو رقم بايد در س��طح احتمال يك درصد يا كمتر معني دار 

باشد.
از نظ��ر يكنواختي، يك رقم چغن��در موقعي يكنواخت 
در نظر گرفته ش��ود كه تع��داد گياهان خارج تيپ2 در يك 
جامعه اس��تاندارد 2 درصد ب��ا اطمينان  حداقل 95 درصد 
تج��اوز نكنند. مثاًل در يك رقم چغندرقند حداكثر گياهان 
 خ��ارج از تي��پ ب��ه تعداد بي��ش از 5 بوت��ه در يك جامعه

131 – 100 تايي و بيش از 12 در يك جامعه 386 – 349 
تايي بيشتر نباشد.

پايداري رقم معموالً آزمايش نمي ش��ود. طبيعي اس��ت 
كه چنانچه رقمي يكنواختي خود را در سال هاي مختلف از 

دست بدهد در واقع پايداري خود را از دست داده است.

.Combined Over Years Analysis.1
.Off Types.2

تصويب قانون 
حمايت از ارقام 
جديد گياهي در 
آمريكا باعث تحريك 
فرآيند پذيرش 
حقوق مالكيت فكري 
در ساير كشورها 
به ويژه كشورهاي 
اروپاي غربي شد
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اخبار خارجي

بنابه اظهارات هفتگي اتحاديه رس��مي تجارت 
Trabajadors، كوبا درحال ساختن 6 كارخانه شكر 
براي كشورهايي است كه در برنامه اي همكاري شده 
 Bolivarian يا )ALBA( توسط ونزوئال با نام آلبا
Altermative for Americas ش��ركت دارند. در 
اين گزارش كه از قلب صنعت ماشين سازي كوبا در 
اس��تان Vila Clara تهيه شده است اعالم مي شود 
بعضي از اين كارخانه ها براي توليد اتانول مناس��ب 
هستند و همچنين قطعات يدكي نيز براي كشورهاي 
آلبا فراهم خواهد ش��د. اي��ن روزنامه اظهار مي دارد 
ك��ه »6 كارخانه درحال س��اخت هس��تند و بعضي 

از آن ه��ا با تكنولوژي تبديل ش��دن به توليدكننده 
اتان��ول هماهنگ هس��تند.« آلبا كه توس��ط ونزوئال 
و كوبا ش��روع به كار كرد، همچنين ش��امل بوليوي، 
هن��دوراس، نيكاراگوئه و دومينيك اس��ت ولي اين 
مقاله ذكر نكرده اس��ت كه اي��ن كارخانه ها در كجا 
واقع خواهند ش��د. اين قرارداد يك پيشرفت عظيم 
براي صنعت ماشين سازي كوبا محسوب مي شود كه 
8 كارخانه شكر را براي استفاده داخلي در سال هاي 
1965 تا 1985 س��اخت، و شاهد اين بوده است كه 
قراردادهاي تأمين براي صنعت شكر داخلي همزمان 

با كوچك شدن آن تدريجاً كاهش يافته اند.

طرح ALBA و ساخت 6 كارخانه شكر در كوبا 

 Sindh بنابه گزارش��ات نشريات محلي دولت
مج��وز ب��راي هفت س��رمايه گذار كه قص��د دارند 
كارخانه هاي جديد ش��كر را در نواحي مختلف اين 

استان احداث كنند، صادر كرده است.
عالوه بر آن دولت درحال بررسي هفت تقاضاي 
ديگر نيز است كه به زودي مورد تأييد قرار خواهند 
 Ghotki گرفت. اكثر سرمايه گذاران به ناحيه مرزي

پنجاب عالقه مند هستند. 
مناب��ع محل��ي اظهار داش��تند ك��ه مجوز به 

كارخان��ه Sindh Punjab و كارخانه Ghotki و 
كارخانه هاي شكر Mohammad Bux Mhar و 
كارخانه ش��كر بين المللي Khangarh Orient و 
كارخانه ه��اي ش��كر Lando Ghulam Ali و دو 
كارخانه ديگر اعطا ش��ده اس��ت. با راه اندازي اين 
كارخانه ها تعداد كارخانه هاي استان Sindh به 39 
كارخانه مي رسد. منابع آگاه صنعتي اخطار كرده اند 
كه توليد نيشكر اين استان تنها پاسخگوي نياز 20 

كارخانه از 32 كارخانه موجود است.

ساخت هفت كارخانه جديد شكر در استان سند پاكستان

بناب��ر اظهار Pedro Canga وزير كش��اورزي 
آنگوال، دولت قصد دارد تا به كشت 500 هزار هكتار 
نيشكر در طول 4 سال آينده به منظور توليد اتانول 
دس��ت بزند. چندين پروژه اعالم شده توليد اتانول 
سوختي برپايه نيشكر براي آنگوال وجود دارد. صنعت 
ادغامي Odebrecht برزيلي كه براي وسايط نقليه 
سوخت زيس��تي )BioFuel( توليد مي كند قصد 
دارد يك كارخانه 260 ميليون دالري توليد ش��كر 

و اتانول در منطقه Mlanje بس��ازد. اين كارخانه 
قرار اس��ت از سال 2012 در هر دوره بهره برداري 
دو ميلي��ون تن نيش��كر را م��ورد بهره برداري قرار 
دهد و ظرفيت توليد اتانول آن به 30 ميليون ليتر 
برس��د. اين كارخانه همچنين قرار است 250 هزار 
تن ش��كر توليد كند. همچنين طرحي وجود دارد 
تا با استفاده از روش Co Generation ها، ميزان 

160 مگاوات برق نيز توليد شود.

آنگوال؛ توسعه توليد نيشكر براي اتانول

International Sugar Journal – June / 2009

  ترجمه: اسداهلل موقري پور



سال سي وسوم، شماره 193 

30

بنابر آنچه توسط F.O.LICHT اخيراً گزارش 
ش��ده است سطح زيركش��ت چغندرقند در اروپا تا 
مي��زان 3 ميلي��ون و 100 هكتار در س��ال 2009 
افزاي��ش پيدا مي كند. )س��ال قب��ل 3/01 ميليون 
هكتار( اگرچه توليد شكر معادل 23/5 ميليون تن بر 
مبناي شكرخام بدون تغيير مانده است. نتايج تحليل 
عادي امسال درباره سطح زيركشت چغندر در اروپا 
مبني بر آن اس��ت كه افزايش در كشت چغندرقند 
به احتمال زياد موجب رس��يدن محصول بيشتر از 
س��ال قبل خواهد شد. س��طح زيركشت چغندر در 
اتحاديه اروپا بنا به گزارش��ات رس��يده قرار اس��ت، 
1/39 ميليون هكتار برس��د، ب��دون درنظر گرفتن 
چغندر كش��ت شده براي توليد اتانول كه نسبت به 
1/35 ميليون هكتار در سال 2008 افزايش نشان 

مي دهد. F.O.LICHT اظهار داش��ت: »در ادامه 
كاهش شديد سطح زيركشت چغندر در سال هاي 
اخير دوره تنظيم هم اكنون به پايان رسيده است.« 
اصالحات اتحاديه اروپا در مورد رژيم شكر به كاهش 
سطح زيركش��ت چغندر حدود يك ميليون هكتار 
انجاميده است. افزايش سطح كشت اتحاديه اروپا در 
سال اخير نشان دهنده كاهش رقابت براي حبوبات 
و دانه هاي روغني اس��ت كه قيمت هايشان نسبت 
 به ركوردهاي س��ال قبل به شدت افت كرده است.

كش��ت چغندر روس��يه نيز از 766 هكتار به 818 
هزار هكتار افزايش يافته ولي در اوكراين كاهش��ي 
از 370 هكت��ار ب��ه 335 هكت��ار وج��ود دارد كه 
نشان دهنده وضعيت وخيم پيش روي صنعت شكر 

در اوكراين است.

افزايش سطح زيركشت چغندرقند در اتحاديه اروپا

كارخان��ه قن��د آن��كالم )Anklam( در 31 
ژانويه 1883 تأس��يس شد. در سال 1991 بعد از 
يك تاريخ پرماجرا يكي از 8 كارخانه قند واقع در 
آلمان ش��رقي بود كه به مالكيت شركت  دانيسكو 
)Danisco( دانم��ارك درآمد. كارخانه آنكالم با 
ظرفيت كاركرد 2700 تن چغندر در روز بزرگترين 
كارخانه قند آلمان ش��رقي بود. از آغاز تملك اين 
كارخانه توسط شركت دانيسكو برنامه طرح توسعه 
افزايش ظرفيت و نوس��ازي تمامي خط توليد اين 
كارخان��ه به اجرا درآمد كه انجام اين بازس��ازي و 
مدرن ك��ردن و افزايش ظرفي��ت كارخانه، 180 
ميليون يورو هزينه دربرداشت. هم اكنون ظرفيت 
توليد، 11200 تن چغندر در ش��بانه روز است، با 
س��هميه  توليد شكر س��فيد 112هزار تن در سال 
)بر مبناي آخرين س��هميه  تعيين شده رژيم شكر 
اتحادي��ه اروپ��ا(، با تعداد 130 كارگ��ر و كارمند. 
باتوجه به ش��رايط جديد ايجاد ش��ده و اصالحات 
رژيم ش��كر در اتحاديه اروپا، شركت دانيسكو يك 

واحد توليد بيواتانول از چغندرقند را در مجاور اين 
كارخانه ساخته كه در مرحله اول ظرفيت توليد آن 
55  ميليون  ليتر بيواتانول در سال است. توليد اين 
مقدار اتانول از 140/000 تن شربت غليظ ذخيره 
شده مقدور است. توليد اين 140 هزار تن شربت 
غليظ و نهايتاً 55 ميليون ليتر بيواتانول كه باتوجه 
به ش��رايط متعارف و معمولي معادل 75 هزار تن 
شكر سفيد مي باش��د عالوه بر سهميه 112 هزار 
تن شكر سفيد است كه باتوجه به شرايط متعارف 
و معمولي معادل 75 هزار تن ش��كر سفيد، عالوه 
بر سهميه 112 هزار تن شكر سفيد است. كارخانه 
در مجموع براي توليد 112 هزار تن ش��كر سفيد 
و 55 ميلي��ون ليتر بيواتان��ول به 1/2 ميليون تن 
چغندر نياز دارد. شربت غليظ مورد نياز براي تهيه 
بيواتانول توليد الكل س��ال 2008 در بهره برداري 
2007 در مخازن ويژه ذخيره ش��ده اس��ت. توليد 
توأم شكر سفيد و الكل طول بهره برداري كارخانه 

را از 95 روز به 110 روز افزايش داده است.

يكصد و بيست و پنجمين سالروز تأسيس كارخانه قند Anklam آلمان

 ب�ن��اب���ه اظهار م�دي�ر اج�راي��ي ش���رك�ت
 Societe Sacriere du Camerun )Sosu cam(
كشور كامرون با افزايش تهديد شكر قاچاق از كشور 

همسايه اش نيجريه روبه رو است كه دليل آن ركود 
 )Sosu cam( اقتصادي است. كل توليد شكر شركت

شمالي حدود 40 درصد محصول شكر است.

كامرون؛ قاچاق شكر از نيجريه
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دولت روس��يه اخيراً در دس��تورالعملي اعالم 
داشته است كه تعرفه واردات شكرخام نيشكري را از 
220 دالر به ازاي هر تن به 165 دالر از اول ماه مه 
كاهش مي دهد. اين دستورالعمل در مجله رسمي 
دولتي )Rossiiska Gazeta( به چاپ رسيده است. 
همچنين اين بخشنامه اجازه مي دهد كه تعرفه را 
كه به قيمت ش��كر در نيويورك در ارتباط اس��ت 
در مح��دوده 165 تا 270 دالر به ازاء هر تن تا 31 

دسامبر 2009 حفظ كند.

روسيه رتبه دوم خريدار شكرخام در جهان را 
دارد. واردات را ب��ا تعرفه پايه اي 140 دالر به ازاي 
هرتن تنظيم كرده است و نرخ تعرفه فصلي 220 تا 
270 دالر در دوره زماني 6ماه كه از دسامبر شروع 
مي شود، به كار مي برد. نرخ تعرفه فصلي، كه هدفش 
حمايت از توليدكنندگان چغندرقند و كارخانه ها و 
تصفيه خانه در برابر واردات بي رويه است. در طول 
4 ماه اول امسال كاًل 561/560 تن شكر سفيد از 

تصفيه شكرخام وارداتي توليد شده است.

همزماني كاهش تصفيه شكر و تعرفه واردات در روسيه

قيمت هاي شكر 3 سال است كه افزايش يافته، 
احتماالً افزايش بيش��تري نيز خواهد يافت، چرا كه 
بنابه گفته تحليلگران صنعت، بازار جهاني در س��ال 
2010 – 2009 با كس��ري شكر مواجه خواهد شد. 
Sergei Gudoshnikov اقتصاددان ارشد سازمان 
بين المللي شكر )ISO( در سومين كنفرانس ساالنه 
ش��كر ISO/Datago كه اوايل ماه مي در نيويورك 
برگزار شد، اظهار كرد كه نشانه هاي اوليه، مبني بر 
كسري 4/9 ميليون تن شكر در سال 2010 – 2009 
مشاهده مي شود )كسري سال 2009 – 2008 نيز 
مقدار 7/8 ميليون تن بوده( قيمت هاي ش��كر اخيراً 
به بيش از 15 سنت به ازاي هر پوند شكرخام افزايش 
يافته )ICE Future U.S(  سطحي كه آخرين بار در 
ژوئيه 2006 مشاهده شده بود. هم اكنون تحليلگران 
پيش بيني مي كنند كه افزايش قيمت در آينده 16 
سنت در هر پوند را نشانه گرفته باشد. كسري مذكور 
باوجود ركورد توليد ش��كر برزيل در فصل پيش رو 

ادامه خواهد يافت.

گ��ودو ش��ينكوف گفت: »من فك��ر مي كنم در 
درازم��دت جهان به ش��كر برزيلي بيش��تر نيازمند 
باشد.« برزيل توليدكننده و صادركننده پيشرو شكر 
در جهان، مي رود تا به ركورد 36 تا 38 ميليون تن 
در س��ال 2010 – 2009 دست يابد. اين ميزان بنا 
ب��ه گفت��ه Plinio Nastari تحليلگر برزيلي كافي 
نيس��ت. گودوشينكوف بيان داش��ت كه مشاهدات 
اوليه حاكي از آن اس��ت كه مصرف جهاني شكر در 
سال 2010 – 2009 به 167/7 ميليون تن افزايش 
يابد )فصل گذش��ته 164/4 ميليون تن بوده( توليد 
جهاني ش��كر در سال 2009 – 2008 برابر 156/6 
ميليون تن بوده اس��ت. توليد در هند كه بزرگترين 
مصرف كننده ش��كر در جهان است بايد حدود 5/5 
ميلي��ون تن افزايش يابد ت��ا به 15 الي 22 ميليون 
تن در س��ال 2010 – 2009 برسد. توليد هند در 
س��ال 2009 – 2008 به ح��دود 14/7 ميليون تن 
كاه��ش يافته )در مقابل توليد 26/3 ميليون تن در 

سال 2008 – 2007(.

بناب��ر اعالميه اي ك��ه اخيراً دولت هند انتش��ار 
اجب��اري ف��روش  از  ش��كر  كارخانه ه��اي   داده، 

10 درصد شكر حاصله از تصفيه شكرخام وارداتي به 
قيمت كم  معاف ش��ده اند. چون كارخانه هاي به علت 
پرداخت ماليات متضرر شده اند و خريد شكرخام و تصفيه 
آن را كاهش داده اند. لذا دولت اين معافيت را براي آن ها 
 قائل شد. دولت قباًل كارخانه ها را موظف كرده بود كه

10 درص��د از توليد داخلي را ب��ه بهاي نصف قيمت 

در اختي��ار دولت قرار دهند تا با قيمت كمتر به فقرا 
فروخته شود. يكي از مقامات ارشد دولت اظهار كرد، 
نگراني هايي وجود داشت مبني بر اين كه الزام مالياتي 
ممكن اس��ت بر واردات تأثي��ر بگذارد، لذا اين بيانيه 
صادر شد. هند واردات شكرخام را از فوريه 2009 و 
در ادامه پيش بيني هاي كاهش ش��ديد توليد داخلي 
آغاز كرده است كه اين شكرخام توسط كارخانه هاي 

داخلي تصفيه و به فروش برسد.

تسهيالت هند براي عوارض كارخانه هاي توليد شكر

پيش بيني كاهش توليد و تقويت افزايش قيمت جهاني شكر
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بنابر اظهار وزارت دارايي، دولت هندوستان 
پيشنهاد ش��كر الخليج دوبي براي آغاز فعاليت 
در هن��د را رد كرد. تيم وزارت س��رمايه گذاري 
 Foreiyn Investment خارج��ي هندوس��تان
)Promotion Board )FIPB دليل��ي ب��راي 
رد ك��ردن پيش��نهاد الخليج ارائه نكرده اس��ت 
و جزييات��ي در مورد اين پيش��نهاد ارائه نكرده 
 اس��ت. Press Trust در هن��د قب��اًل گ��زارش
 داده ب��ود ك��ه الخلي��ج قص��د دارد سياس��ت

)tone to tone(  را ب��راي واردات ش��كرخام و 
 )FIPB( ص��ادرات مج��دد آن به كار برد. ول��ي
اس��تثنائي براي اين شركت قائل نشده است كه 
سياس��ت كنون��ي )Grain to Grain( را تغيير 

دهد. 

بر مبناي اين سياس��ت يك شركت موظف 
اس��ت تا همان ش��كري را كه از تصفيه ش��كر 
وارداتي به دس��ت آورده ص��ادر كند و بر مبناي 
سياس��ت )tone to tone( يك شركت مي تواند 
ش��كرخام را وارد ك��رده و تصفي��ه كن��د و در 
ب��ازار داخلي به ف��روش برس��اند در حالي كه به 
قواني��ن ص��ادرات با همين مقدار ش��كر متعهد 
 باش��د دول��ت هن��د اج��ازه واردات ب��ر مبناي

)tone to tone( را ب��راي ش��ركت هاي داخلي 
در فوري��ه س��ال جاري )2009( صادر كرد. اين 
تسهيالت براي شركت هاي خارجي تعميم داده 
نش��ده لذا )PTI( از قول يك مقام رس��مي نقل 
كرده اس��ت، ش��ركت الخليج نيز نمي تواند يك 

استثنا توسط )FIPB( در نظر گرفته شود.

طرح هاي ورود شكر الخليج به هند رد شد

پيش بين��ي صادرات ش��كر برزيلي در اين فصل 
24/36 ميليون تن اس��ت. )4/05 ميليون تن بيشتر 
از سال گذش��ته( درحالي كه انتظار مي رود صادرات 
اتانول 1/35 ميليون ليتر افت كند و به 3/7 ميليون 
 ليتر برسد. اين آخرين پيش بيني صورت گرفته توسط

 USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
اس��ت. به علت ادامه رشد توليد نيش��كر براي فصل 
2010 – 2009 ب��ا افزاي��ش 7 درص��دي نس��بت 
به س��ال گذش��ته به 605 ميليون تن مي رس��د. در 
س��ال 2007 – 2006 توليد اتانول از نيشكر 49/5 
درصد در مقابل توليد ش��كر از نيشكر 50/9 درصد 
ب��ود. اين نس��بت ب��ه در س��ال 2009 – 2008 به 
40/4 درص��د در مقاب��ل 59/6 درص��د تغيير كرد، 
 كه متأثر از نوس��انات قيمت نفت خام بود. در س��ال

2010 – 2009 پيش بين��ي مي ش��ود ك��ه حدوداً 
42/5 درص��د نيش��كر به اتان��ول تبديل ش��ود. بنابه 
گزارش GAIN كاهش در توليد ش��كر مورد انتظار در 
كش��ورهاي مهم توليدكننده ش��كر چون هند، موجب 
 خواهد ش��د تا توليد و صادرات ش��كر برزيل در فصل

2010 – 2009 تقويت ش��ود؛ بنابراين انتظار مي رود 
شكر تا ميزان 36/85 ميليون تن )بر مبناي شكرخام( 
افزايش يابد. پيش بيني مي ش��ود كه مصرف ش��كر در 
برزيل 12/25 ميليون تن باش��د كه در مقايسه با سال 
قبل 350 هزار تن افزايش مي يابد. )مصرف س��ال قبل 
11/9 ميليون تن(، كه نشان دهنده رشد جمعيت برزيل و 
 رشد ادامه دار مصرف شكر در بخش صنايع غذايي است. 

ش��كرخام مي��زان   ATO SAO PAOLO 
صادرات��ي برزيل را در س��ال2010 – 2009 مقدار 
24/3 ميليون تن پيش بيني مي كند سال قبل 20/24 
 ميليون تن بوده(. در همين حال توليد اتانول در سال

2010 – 2009 ميزان 28/45 بيليون ليتر تخمين 
 زده ش��ده كه 1/25 بيليون ليتر بيشتر از توليد سال

2009 – 2008 مي باش��د. علي رغ��م بح��ران مالي 
جهان��ي انتظار مي رود تقاضاي داخلي براي اتانول در 
س��ال 2010- 2009 ب��ه 24/5 بيليون ليتر افزايش 
پيدا كند، كه در مقايس��ه با س��ال قبل 2/45 بيليون 
ليتر افزايش نش��ان مي دهد. در عوض انتظار مي رود 
صادرات اتانول 3/7 بيليون ليتر باشد كه 1/35 بيليون 
ليتر كمتر از سال قبل است. دليل عمده كاهش آن، 
 صادرات مس��تقيم موردنظر به امريكاس��ت )در سال

2009 – 2008 بيش از 50 درصد كل صادرات اتانول 
برزيل به امريكا بوده است.( اگرچه سرمايه گذاري در 
بخش شكر – اتانول در طول چندسال گذشته به طور 
مداوم رشد يافته، ولي كاهش قيمت هاي شكر و اتانول 
در طول سال هاي 2007 و 2008 و بحران مالي جهاني 
در سپتامبر 2008 مانع اصلي در راه سرمايه گذاري هاي 
جديد در سال 2010 – 2009 شناخته شده است و 
اعتبار موردنياز براي سرمايه گذاري عمليات صادرات 
شكر و نيز سرمايه گذاري در كارخانه هاي جديد بسيار 
كم شده اس��ت. صنعت پيش بيني مي كند كه اعتبار 
كلي براي س��رمايه گذاري مال��ي در اين فصل به طور 

چشمگيري كاهش يابد.

افزايش صادرات شكر برزيلي، كاهش صادرات اتانول


