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نتايج گزارش بررسي هزينه هاي خانوار شهري در سال 1386 كه توسط بانك مركزي 
انتشار يافته حاوي نكات مهمي است، بخشي از اين گزارش كه هر ساله منتشر مي شود 
و عوامل تش��كيل دهنده هزينه خانوارهاي شهري را براساس روش تجربه شده بررسي 
مي كند مناس��ب اين نوشته است سهم هزينه خوراكي ها و آشاميدني ها در سبد هزينه 
خانوار به ويژه سهم قندوشكر )هم مستقيم و هم غيرمستقيم( است كه بايد مورد توجه 

مسؤوالن مربوط و توليدكنندگان قرار گيرد.
 گزارش يادش��ده نشان مي دهد س��هم هزينه قندوشكر مصرفي كمترين رقم را در 
س��بد هزينه خوراكي ها و آش��اميدني ها با رقم يك درصد به خود اختصاص داده است و 
اگر س��هم ش��كر مصرفي در نوشيدني ها و ش��يريني و شكالت و... را هم اضافه كنيم به 
5 درصد هم نخواهيم رس��يد. درهمين س��بد خوراكي ها و آشاميدني ها، انواع گوشت با 
رقم 26/3 درصد و سپس ميوه هاي تازه با رقم 18/2درصد و شير و فرآورده هاي آن و 
تخم پرندگان با رقم 11/3 درصد بيشترين ها را به خود اختصاص داده اند. باتوجه به اين 
ارقام به نظر مي رسد ميزان حساسيت روي قيمت شكر مصرفي مردم در سال هاي اخير 
مصداق بارز هياهوي بس��يار براي هيچ بوده اس��ت، چراكه اگر دغدغه اي براي سالمت 
تغذيه مردم وجود دارد قاعدتاً بايد به س��مت تعديل بهاي اقالم پر هزينه س��فره مردم 
باش��د كه متأس��فانه هيچ تالش مقرون به موفقيتي در اين زمينه مالحظه نمي ش��ود و 

هزينه اين اقالم به صورت روزافزون در حال افزايش است.
 ابعاد مشكل وقتي روشن تر مي شود كه توجه كنيم شكر در دسته كاالهاي كم كشش 
طبقه بندي مي ش��ود. به اين معني كه شكر كااليي است كه افزايش قيمت آن منجر به 
كاهش مصرف نمي شود و شايد عارضه باال بودن رقم مصرف سرانه شكر در كشور ناشي 

از سركوب درازمدت قيمت آن باشد.
 اميد اس��ت باتوجه به اين آمار و گزارش��ات، مسؤوالن به سمت حساسيت زدايي از 
مسئله قندوشكر توجه كنند و توليدكنندگان قندوشكر نيز در پرتو اين حساسيت زدايي 

موفق به ايجاد تنوع در توليدات، بسته بندي و استقرار شبكه توزيع گردند.1

سهم شكر در هزينه هاي خانوار شهري

سرمقاله

1. توضيح: گزارش مورد بحث تحت عنوان بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1386 در پايگاه 
اينترنتي بانك مركزي به نشاني www.cbi.ir موجود است.
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صنعت ش��كر چين در طول 15 س��ال گذش��ته تغييرات 
چش��مگيري داشته اس��ت. صنعت قند متالش��ي شده ايالت 
محوري با مداخله دولت و زيان ده، به س��مت خصوصي سازي  
)مانند اكثر صنايع(، مدرن س��ازي  پيش رفته است و همچنان 
به خوبي در حال پيشروي است. در ادامه توليد زياد محصول و 
ركورد توليد در سال 2008 - 2007، دوازده ماه گذشته براي 
تمام توليد كنندگان چيني سال بسيار سختي بوده است چونكه 
قيمت ها بس��يار پايين تر از هزين��ه توليد بوده و منجر به وقوع 
زيان هاي اساسي گرديده است و نيازمند مساعدت دولت براي 

پرداخت بدهي كارخانه ها به كشاورزان بوده است. 
اگ��ر چه ذخيره داخلي در س��ال 2009 - 2008 به جاي 
قبل بازگشته كه دليل آن شرايط آب و هوايي نامناسب بوده، 
پيش بيني مي ش��ود كه توليد شكر بيش از 13 ميليون تن در 
سال آينده افزايش يابد. از جنبه تقاضا، بازار شكر چين از ركود 
عمومي اقتصادي و نيز افتضاح موضوع مالمين در لبنيات كمي 
تأثير پذيرفته است. اگر چه تأثير عمدتاً اين گونه بوده كه اندكي 
رشد كاهش يافته تا اينكه روند معكوس شده باشد. رشد بازار 
با ميانگين س��االنه 5 درصد در پنج س��ال آينده به اين معني 
خواه��د بود كه چين بايد از طريق افزايش توليد يا واردات 4 
ميليون تن ديگر شكر براي پاسخگويي به اين تقاضا منابعي در 
اختيار داشته باشد. چشم انداز 2010 - 2009 با بازاري متعادل 

و قيمت هايي پايدار، مناسب و مطلوب به نظر مي رسد.
سال 2008 سال موش در چين اثبات كرد كه سال بسيار 
دش��واري براي صنعت ش��كر چين بوده و بعد از يك دوره كه 
قيمت ها به طور مداوم افزايش پيدا مي كرد، ركورد توليد و وفور 
محصول نيش��كر كه غيرقابل انتظار بود باعث شد تا قيمت ها 
به طرز چشمگيري در طول تابستان 2008 افت كنند. تمامي 
توليد كنن��دگان ش��كر در وضعيت زياندهي ق��رار گرفتند كه 
موجب شد بسياري چشم به وام هاي با پشتوانه دولتي بدوزند 
تا كشاورزان پول خود را دريافت نمايند و مقامات دولتي مجبور 
شدند موجودي ها را براي ذخاير استراتژيك خريداري كنند تا 

اندكي ثبات در بازار حفظ شود.

شكر در چين
  نويسنده: مارك هازلدهرتز
 ترجمه : اسد اهلل موقري پور
International Sugar Journal 2009/6

به طور سنتي سال نو زمان ذخيره سازي  براي آينده است. 
گفته مي شود سال گاو)ox( با خود موفقيت، كاميابي، ثروت و 
بازار پر رونق به همراه دارد و بسياري از كساني كه در ارتباط 
با صنعت شكر چين هستند اميدوار بودند اين امر در اين سال 

حقيقت داشته باشد. 

پيش زمينه
از زماني كه British Sugar براي نخس��تين بار در س��ال 
1995 وارد چين ش��د، صنعت شكر چين به طور چشمگيري 
تغيير كرده اس��ت و در آن زمان اين صنعت متش��كل از 500 
كارخان��ه كوچك، ناكارآمد و با توان مالي ضعيف بود كه اكثراً 
متعل��ق به اياالت )دولت( بودند. اين صنعت با مازاد موجودي 
 ناش��ي از حمايت ه��اي داخل��ي از قيم��ت نيش��كر و چغندر

انبوه واردات قاچاق و افزايش مصرف س��اخارين دست و پنجه 
ن��رم مي كرد. قيمت ها افت كردن��د و دولت مجبور به مداخله 
به صورت خريد مازاد موجودي گرديد تا از قيمت هايي كه حتي 
ممكن بود كمتر شوند جلوگيري كند. كارايي )راندمان( پايين 
و هزينه هاي باالي توليد در مقايس��ه با ساير نقاط دنيا عادي 
بود. اگر نگوييم اكثريت ولي بس��ياري ورشكسته شده بودند و 
تنه��ا با وام هايي كه از بانك هاي ايالتي دريافت مي كردند و با 

پرداخت به كشاورزان به حيات خود ادامه مي دادند. 
در اواخر سال 1990 دولت تالش عمده اي به منظور تجديد 
ساختار را آغاز نمود كه با اعالم تعطيلي بيش از 150 عدد از 
كوچك تري��ن كارخانه ها، كاه��ش توليد تا 20 درصد و اعمال 
كنترل ه��اي جدي در مورد س��اخارين، براي كمك به تقويت 
تقاضا براي ش��كر همراه بود. واردات چه قانوني چه غيرقانوني 
در س��ال 1990 عادي بود. كه تقريباً 3 ميليون تن ش��كر را 
در 1994/95 وارد چي��ن مي ك��رد. اقدامات بازدارنده دولت و 
تعرفه هاي واردات را كاهش داد و س��رانجام زماني كه چين به 
WTO پيوس��ت يك س��هميه 1/95 ميليون تني مورد توافق 
قرار گرفت. در اوايل سال 2000 بسياري از موانع كه امروز هم 

مي بينيم سرراه توسعه اين صنعت وجود داشتند.
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گفته مي شود سال 
گاو )ox( با خود 
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ثروت و بازار پر 
رونق به همراه 

دارد و بسياري از 
كساني كه در ارتباط 
با صنعت شكر چين 

هستند اميدوار 
بودند اين امر در 
اين سال حقيقت 

داشته باشد
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* بازار تقاضاي در حال رشد براي شكر 
* كنترل جدي و سختگيرانه در مواد ساخارين

* واردات محدود شده توسط سهميه ها و تعرفه ها
* ادغام سرمايه گذاران و به روز كردن خط توليد و صنعت 

تا سال 2008، ده گروه توليدي برتر شكر تقريباً 60 درصد 
از كل توليد را در اختيار داشتند )شكل 1( كه از تركيبي شامل 
شركت هاي خصوصي و بعضي از كارخانه هاي ايالتي )مالكيت 

دولتي( و سرمايه گذاري هاي خارجي تشكيل شده بود.
)ش��كل 2( قيمت ه��اي ميانگي��ن ماهان��ه خريدنق��دي 

Guangxi را براي 15 سال گذشته نشان مي دهد.
اين شكل نش��ان مي دهد كه سرمايه گذاري روي صنعت 
شكر براي سرمايه گذاران به اين صنعت با ناهمواري هايي همراه 
بوده اس��ت. همزمان با مشخص شدن محصول قيمت ها اكثراً 
در طول س��ال 2007/08 افت شديدي پيدا كردند به هرحال 
با ورود به س��ال 2009 تقاضاي داخلي به رشد خود ادامه داد 
 Guangxi و محصول ايالت اصلي و كليدي توليد كننده شكر
خيل��ي كمتر از ميزان مورد پيش بيني بود و قيمت ها با ثبات 
ش��دند و تا اواس��ط ماه مه قيمت شكر نس��بت به اوايل سال، 

25 درصد افزايش يافت.

توليد داخلي
در چين ش��كر در س��ه ناحيه اصلي توليد مي شود. بيشتر 
توليد از اس��تان هاي نيمه استوايي جنوبي مساعد كشت نيشكر 
شامل Guangxi، Guangdong، yunnan، Hainan، نشأت 

مي گيرد به اضافه در مناطقي كه به كش��ت چغندر در اس��تان 
 Hebi, و نيز ناحيه شمال شرقي شامل Xinjiang شمال غربي

Innermongolia, heilongjiang هستند. )شكل 3( 
در )ش��كل 4( توليد شكر در طول ده سال گذشته نشان 

داده مي شود و به چندين نكته مهم اشاره دارد.
- تولي��د داخلي چين از 8/8 ميليون تن به 12/3 ميليون 
تن رس��يده كه 40 درصد افزايش يافته اس��ت درحالي كه اين 
نش��ان دهنده نرخ رشد ساالنه 3/7 درصد است. ناپايداري هاي 
سال به سال را شديداً پنهان مي كند. با انجام همين محاسبات 
در دوازده ماه پيش بعد از ركورد برداش��ت س��ال 2007/08 
افزايش كلي 83 درصدي 10 ساله را نشان مي دهد كه با نرخ 

متوسط رشد ساالنه 7 درصد همراه است.
- در طول اين دوره ده س��اله جابه جايي به سمت صنعت 
ش��كر از نيشكر كه از اواس��ط دهه1990 آغاز شده همچنان 
ادامه دارد. شكر چغندري به  دست وپنجه نرم كردن در شمال 
با نوس��انات توليد كلي حدوداً يك ميليون تن در س��ال ادامه 
مي دهد و اين نيش��كر است كه به افزايش در توليد ادامه داده 

است.
حتي در نواحي توليد نيش��كر استان Guangxi به وضوح 
پيشتاز اس��ت و يك نيروي محركه واقعي براي افزايش توليد 
كلي ملي محس��وب مي شود در س��ال 1999 - 1998 توليد 
Guangxi كمت��ر از 4 ميليون تن بود و 42 درصد كل توليد 
را تش��كيل مي داد. در اين فص��ل بهره برداري اين رقم به 7/6 

ميليون تن و معادل 62 درصد از كل توليد رسيده است. 

شكل شماره 1: ده گروه برتر توليد شكر در چين

1999 - 2009 Guangxi شكل شماره 2: ميانگين قيمت شكر در استان

- فص��ل بهره برداري 2009 - 2008 ميزان 
12/3 ميليون تن به عنوان رقم توليد نهايي ثبت 
شده كه تقريباً 2/5 ميليون تن يا 17 درصد كمتر 
از ركورد ثبت شده سال هاي قبل است. درخالل 
مدتي كه توليد در تمامي اس��تان ها پايين بود، 
استان Guangxi مشاركت اصلي در اين سقوط 
را داش��ت )1/8 ميليون تن كاهش اين استان( و 
رقم توليد نهايي به طور چش��مگيري در مقايسه 
با پيش بيني هاي ابتدايي پايين تر است. چون كه 
يخ زدگي در زمستان و باران بيش از حد تابستان 

خسارات زيادي را برجاي گذاشت. 
- با نگاه به آينده پيش بيني محصول دشوار 
اس��ت در جن��وب چندين س��ال پيش عقيده اي 
متداول رواج داشت كه دسترسي به زمين براي 
كشت نيشكر محدود است و اين موضوع موجب 
خواهد شد كه محصول كلي به طور مؤثر كاهش 
ياب��د و الزمه افزايش در آين��ده اين خواهد بود 
كه پيش��رفت و بهبودي در راندمان هكتار مزارع 
ص��ورت گيرد. به هرحال افزايش محصول س��ال 
گذش��ته اين ديدگاه را به چالش كشيد و ميزان 
سطح زيركشت نيشكر به سرعت و وسعتي بيشتر 

NanHua    East Asia   Nongken   Fengtang     BSO      Nanning   Dongtang   Yongxin    COFCO  Yongkai
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 3/7 درصد است
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از آنچه مفسران انتظار داشتند رشد يافت. چندين دليل براي 
اين امر وجود دارد. 

- از ديدگاه كش��اورزان، نيشكر يك محصول مورد عالقه 
باقي مي ماند. قيمت ها عموماً از قبل توسط دولت استاني تعيين 
مي شود و در سال هاي اخير اندكي در مشكالت پرداخت پول 
كشاورزان از طرف توليد كنندگان وجود داشته است. قيمت هاي 
نيش��كر از قيمت هاي باالتري نسبت به شكر برخوردار بوده و 
علي رغم كاهش نرخ شكر در جايي قرار گرفته اند كه از لحاظ 
تاريخي باال اس��ت. قيمت نيشكر براي امسال در اواخر ماه مه 
اعالم شد كه Rmb 260 بدون تغيير باقي ماند. به عالوه اينكه 
مزاي��اي متنوع ديگري نيز به آن اختص��اص يافته و اين يك 
Rmb/ كف قيمت محسوب مي شود كه وقتي قيمت شكر زير

3500tonسقوط كند به توليد كنندگان فشار وارد مي كند ولي 
در قيمت هاي باالتر از اين سطح افزايش مي يابد. 

- بر خالف آن عوايد حاصل از جديد ترين محصوالت رقيب، 
توت س��فيد و كاساوا در طول سال گذشته به طور چشمگيري 
كاه��ش يافته اس��ت. با افت قيمت ابريش��م، قيمت هاي توت 
س��فيد نيز بيش از 80 درصد كاهش يافته و همچنين با افت 
قيمت نفت و خاتمه پش��تيباني از كارخانه هاي توليد سوخت 
بيولوژيكي كاس��اوا نيز به صورت مشابهي طرفداران خود را از 

دست داده است.
- از دي��دگاه دول��ت محلي ش��كر يك ش��ريك اصلي در 
اقتصاد محلي محس��وب مي ش��ود. نه تنه��ا درآمدهاي مهم و 
اساسي را براي كشاورزان و صنايع وابسته فراهم مي كند بلكه 
مقادير زيادي ب��ازده مالياتي توليد مي كند. در بعضي جاها تا 
50 درص��د از درآمد مالياتي از طريق كارخانه هاي قند فراهم 
مي شود. بنابراين تعجبي ندارد كه دولت هاي محلي به تشويق 
كشت بيشتر نيشكر ادامه دهند و در اين راستا دامنه وسيعي 

از يارانه ها و مشوق ها را قائل شوند.
- به رغم عالئمي كه از جانب بعضي دولت هاي استاني مبني 
بر عالقه و ميل به كاهش نيش��كر دريافت مي شود ولي بسيار 
دش��وار اس��ت كه اين عالئم مؤثر واقع شود و توليد نيشكر در 

حال حاضر در سطح محلي كاهش يابد.
- در نهاي��ت از ديدگاه توليد كنندگان درطول چند س��ال 
گذش��ته به طور مداوم ظرفيت افزايش پيدا كرده اس��ت و اين 
صنعت تقويت شده و قيمت هاي باالي سه سال گذشته مشوق 
توس��عه كارخانه هاي موجود ش��ده و همچنين موجب ايجاد 
كارخانه هاي جديد شده است. شواهد متعدد گوياي اين مطلب 
اس��ت كه ظرفيت عملي كارخانه ها بيش از 80 درصد است و 
بسياري از توليد كنندگان همچنان به تشويق كشاورزان اطراف 
كارخانه هاي خود مي پردازند تا نيشكر بيشتري كشت كنند تا 

ظرفيت آنها كامل شود.
- نيش��كر دومين محصول عمده از لحاظ سطح كشت در 
Guangxi است كه در حدود 15 ميليون mu يا يك ميليون 
هكتار را اش��غال مي كند )15mu =1هكتار( در مقايس��ه با 6 

ميليون mu براي توت و كاساوا و 15 ميليون mu براي برنج. 
لذا عالقه و پتانسيل براي كشت نيشكر بيشتر است.

- درصد قند موجود در نيش��كر نيز در طول چند س��ال 
گذش��ته به طور تدريجي بهبود يافته است. بسياري از عمليات 
كاش��ت و برداش��ت تا كنون توس��ط دس��ت انجام مي شده و 
اس��تفاده از ماشين هاي كشاورزي و ادوات مكانيزاسيون كمتر 
به كار مي رفته اس��ت و محصول به دست آمده متغير بوده ولي 
ميانگي��ن t/mu,5 با عيار قندي 14 درصد بوده اس��ت. منابع 
دولتي هدف t/mu,7 يا 105 تن در هكتار را درنظر دارند. اما با 
سرمايه گذاري و پيشرفت هاي اساسي در آبياري و پيشرفت هاي 
متعدد در مكانيزاس��يون الزم است تا رسيدن به چنين هدفي 

واقع گرايانه باشد.
در مناطق شمالي كشت چغندر عوامل زمين و آب و هوا 
براي كاش��ت و توليد چغندر در مقياس باال مس��اعد است به 
هر حال س��اماندهي كش��اورزي در طول دهه ها تغيير اندكي 
كرده اس��ت و اكثر زمين ها به قطعات كوچك تقسيم شده اند 
و ماش��ين آالت و ادوات مكانيزه كمي به كار مي رود و محصول 
چغندر زير 30t/h(2t/mu( است كه برنامه ريزي يكپارچه كردن 
اراضي و اس��تفاده از ماش��ين آالت و ادوات مكانيزه و استفاده 
از انواع بذر اصالح ش��ده در دست اقدام است و به اين ترتيب 
هي��چ دليلي وجود ندارد كه راندمان محصول دو برابر نش��ود. 
مدل س��ازي  ش��رايط آب و هوا و خاك پيش��نهاد مي دهد كه 

شكل شماره 3: مناطق توليد شكر چين

شكل شماره 4: توليد شكر چين 2009 - 1998
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محصول بيش از )70t/h( هدفي غيرمنطقي نمي باش��د. به اين 
ترتيب محصول چغندر مي تواند با نيشكر رقابت كرده و درآمد 

و سود كشاورزان را به شدت افزايش دهد.
گنجانيدن كش��ت چغن��در در مقياس وس��يع در چرخه 
توليدات كش��اورزي تأثير جهنده اي بر مزايايي كه براي ديگر 
محصوالت دارد كمك مي كند كه يك رژيم كش��اورزي پايدار 
ايجاد ش��ود كه اين مورد ب��راي چين كه دنبال امنيت غذايي 

طوالني مدت است موضوع مهمي محسوب مي شود.

ساير شيرين كننده ها
در بازار داخلي پهناور چين س��اير ش��يرين كننده ها نقش 
چشمگيري دارند. دستيابي به اطالعات بازار قابل اعتماد درمورد 
شيرين كننده هاي حاصل از نشاسته و شيرين كننده هاي خيلي 
قوي )مصنوعي( در چين خيلي مشكل است. ولي تخمين زده 
ش��ده است كه 7 ميليون تن از شيرين كننده ها )معادل شكر( 
در كاربردهاي متعددي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. )شكل 
ش��ماره 4( براساس تحقيق داخلي )BSO( و تجزيه و تحليل 

مصرف داخلي چين در طول چند سال گذشته است.
ش��كل شماره 5 رشد سريع ش��يرين كننده  هاي حاصل از 
نشاس��ته را نش��ان مي دهد كه بين سال هاي 2000 تا 2005 
مصرف شده اس��ت و چنين رشدي كه با كاهش كنترل روي 
س��اخارين و ذخيره خوبي از ذرت ارزان همراه ش��ده اس��ت. 
توليد كنندگان را قادر س��اخته است تا سهمي از بازار شكر را 
به خود اختصاص دهند و موقعيت بازار خوبي را براي خود فراهم 
آورند. با افزايش قيمت ش��كر در سال 2005 مصرف اين مواد 
ش��تاب يافته و از شكر فاصله گرفته و توليد كنندگان ظرفيت 
تولي��د اين م��واد را افزايش داده اند. اين روند با افزايش قيمت 
ذرت با پش��تيباني كنترل قيمت توس��ط دولت و كاربردهاي 
رقيب در س��ال 2007 ش��روع به معكوس ش��دن گرديد. در 
همين زمان افزايش توليد شكر در سال 2008 - 2007 قيمت 
شكر را به شدت كاهش داد. برآوردها نشان مي دهد كه مصرف 
شيرين كننده  هاي حاصل از نشاسته در طول سه سال گذشته 
نس��بتاً ثابت باقي مانده و گزارش هايي وجود دارد كه بسياري 
از توليد كننده  ها در مقياس پايين از اين تجارت خارج شده اند 
و توليد كننده  هاي بزرگ تر طرح هاي توسعه اي خود را كاهش 
داده اند. رقابت قيمتي ظاهراً دليل اصلي جابه جايي بوده است. 
كه با افت قيمت ش��كر و افزاي��ش قيمت ذرت فاصله گيري از 

شكر متوقف شده است.
مورد تقاضاي اصل��ي و عمده، دو فرآورده مالتوز و گلوكز 
هس��تند. اگرچه نش��انه هايي مبني بر بازار در حال رشد براي 
HFCS وجود دارد و تقاضا براي زايليتول، س��وربيتول نيز در 

بسياري از كاربردهاي نو ظهور )جديد( ديده شده اند.
مصرف شيرين كننده  هاي خيلي قوي )مصنوعي( در طول 
چند س��ال گذشته نسبتاً ثابت باقي مانده است. اگرچه اين امر 
روند چشمگير اس��تفاده از شيرين كننده  هاي منفرد را مخفي 

 NDRC مي كند، چند سال گذشته ساخارين با جديت توسط
مورد كنترل واقع ش��ده اس��ت و از سال 2004 استفاده از آن 
نصف شده است. افت مصرف داخلي از 4500 تن به 2200 تن 
نشان دهنده معادل حدود يك ميليون تن شكر است و هم اكنون 
هم مصرف در حدود 15 درصد معادل كل ش��كر تخمين زده 
مي شود. به هرحال بر خالف اين موضوع رشد سريعي در استفاده 
از سيكالمات و ساير شيرين كننده  هاي مصنوعي رخ داده است. 
تخمين مصرف س��يكالمات در سال 2008 به ميزان 23000 
تن نش��ان دهنده افزايش 130 درصدي از سال 2003 است و 
نتيج��ه تقاضاي در حال افزايش براي محصوالت كم كالري و 
يا بدون كالري است. تخمين زده مي شود كه سيكالمات بيش 
از 60 درصد از مصرف شيرين كننده  هاي خيلي قوي را به خود 
اختصاص مي دهد. به رغم اينكه اكثر كش��ورها نگراني هايي در 

مورد خطرات استفاده از اين ماده را دارند.

واردات
به صورت تاريخي چين همواره كسري توليد داشته و براي 
جبران مابه التفاوت به واردات تكيه مي كند. از زمان ورود چين 
به WTO )س��ازمان تجارت جهاني( سهميه اي معادل 1/95 
ميليون تن داش��ته است كه با تعرفه سهميه 15 درصد همراه 
بوده اس��ت. 70 درصد از اين سهميه براي معامالت بازرگاني 
ايالت��ي ذخيره ش��ده و 450 هزارتن ش��كرخام كوبايي تحت 
توافق��ات دوطرفه طوالني مدت وارد ش��ده اس��ت. 30 درصد 
س��هميه باقي مانده تخصيص يافته به توليد كنندگان ش��كر به 
قس��مت هاي كوچكي تقسيم شده اس��ت و تجار كارخانه هاي 
مصرف ش��كرخام ناچار هستند به نحوي اين شكرها را مصرف 
كنند كه محموله هاي وارداتي مقرون به صرفه باش��د. اين يك 
فعاليت بس��يار ديناميك و پرسرعت است. براي وارد كنندگان 
يك تعادل حساسي وجود دارد كه بايد درنظر گرفته شود، كه 
ش��امل قيمت بازار جهاني، نرخ تبديل و تسعير يوآن به دالر، 
نرخ ه��اي كرايه حمل و قيمت داخلي اس��ت. درماه هاي اخير 
قدرت يوآن و كاهش نرخ حمل ونقل به نفع واردات بوده است 
و با قيمت هاي داخلي نيز پايين بوده است. با اين تقويت هاي 
اخي��ر قيمت ها، امكان اين وج��ود دارد كه فعاليت وارداتي در 
طول چند ماه آينده افزايش يابد. اما افزايش قيمت بازار جهاني 

مي تواند اين روند را متوقف سازد.

تقاضاي داخلي
در طول چند س��ال گذشته تقاضاي شكر داخلي در چين 
شديداً رشد داشته )شكل شماره 6( نشان مي دهد كه مصرف 
شكر از سال 2003 تا 5 درصد در سال رشد داشته و تقاضاي 
كلي از 10/4 ميليون تن به تقريباً 13/5 ميليون تن در س��ال 
گذش��ته رسيده است اين ارقام بعد از آن هستند كه اجازه اي 
مبني بر كاهش س��رعت رشد در نيمه دوم سال 2008 صادر 
شده است.  چيزي كه از اين ارقام رشد و پيش بيني هاي روند 

شواهد متعدد 
گوياي اين مطلب 
است كه ظرفيت 
عملي كارخانه ها 
بيش از 80 درصد 
است و بسياري 
از توليد كنندگان 
همچنان به تشويق 
كشاورزان اطراف 
كارخانه هاي خود 
مي پردازند تا نيشكر 
بيشتري كشت كنند
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آينده تقاضا مهم اس��ت دانسته ش��ود پي بردن به اين مطلب 
اس��ت كه رشدي در صنايع پايين دستي گوناگون كه به عنوان 
بازارهاي مصرفي چيني سريعاً در حال توسعه محسوب مي شوند 

وجود دارد.)شكل شماره 7( 
ارقام رس��مي تأييد مي كند كه رك��ود اقتصادي اخير در 
فعاليت هاي اقتصادي به اين بخش ها رسيده ولي تأثير اين گونه 
بوده كه ظاهراً به جاي اينكه مورد معكوس ش��ود اين رش��د با 
كاهش سرعت روبه رو شده است. تنها استثناء بخش محصوالت 
لبنياتي بوده اس��ت كه از شكست سال پيش در مورد افتضاح 
مالمي��ن رنج مي برد ولي نش��انه هايي وجود دارد كه حتي در 
اينجا نيز رش��د خود را باال خواهد برد. آنچه واضح اس��ت، اين 
است كه اگر تقاضا به رشد خود با 5 درصد در سال ادامه دهد، 
در اين صورت تا سال2014 به 4 ميليون تن شكر وارداتي ديگر 

نياز خواهد بود.

خالصه
سعي در درك عوامل گوناگون و ادامه برآوردي از دورنماي 
آينده پر خطر است )شكل شماره 8( موازنه )باالنس( ملي شكر 
را براي چند سال گذشته خالصه وار بيان مي كند. كشت براي 
فصل جاري كامل شده است و نشانه هاي ابتدايي حاكي از آن 
اس��ت كه سطح زيركشت در Guangxi در حدود همان سال 
گذشته است اگر چه بنا به گزارش هاي مبني بر برنامه كشت 
مجدد بيش از معمول كه به همراه بازگش��ت يك فصل رش��د 
عادي تر همراه اس��ت نويد بهبود در محصول، همچنين درصد 
قند چغندر و نيشكر را مي دهد. محصول چغندر با رقابتي جدي 
ازس��وي ديگر محصوالت جايگزين روبه رو است اما كارخانه ها 
ب��ه كار خود مبني ب��ر درگيركردن دولت و كش��اورزان با اين 
مفهوم كه پتانسيل زياد در استان هاي شمالي وجود دارد ادامه 
مي دهند. با درنظر گرفتن اين عوامل، منطقي به نظر مي رسد كه 
افزايش محصول را براي سال 2010 - 2009 تخمين بزنيم و 
با بازنگري به ميانگين محصوالت 5 ساله حداقل يك ميليون 

تن به محصول اضافه خواهد شد. 
در زمان نوشتن اين مقاله هيچ گونه تخمين رسمي وجود 
ندارد ولي بر پايه اصول تخمين 13 تا 13/6 ميليون تن شكر 
قابل توجيه اس��ت. اين امر نشان دهنده توليد دومين محصول 

بزرگ تا كنون است.
از جهت تقاضا اخبار جاري به طور مس��تمر مثبت هستند 
ك��ه ب��ا گزارش هايي مبني بر افزايش در بخش هاي ش��ربت و 
شيريني س��ازي  همراه اس��ت. در برخي موارد به وضوح كاهش 
نرخ رشد وجود داشته است ولي به نظر مي رسد كه مصرف كلي 
به روند صع��ودي خود ادامه دهد. همچنين تا كنون هيچ گونه 
تخمين رس��مي ارائه نشده است. ولي امكان رشد بازار بين 3 
تا 5 درصد وجود دارد كه بيانگر تقاضاي كلي در محدوده بين 
14 الي 14/3 ميليون تن اس��ت. اين تخمين ها بيانگر كسري 
در بازار 2009/10 است كه بايد يا از طريق واردات، يا از محل 

شكل شماره 5: برآورد مصرف ديگر شيرين كننده ها
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شكل شماره 6: مصرف شكر داخلي چين

شكل شماره 7: رشد مصرف در بخش هاي عمده

شكل شماره 8: تراز شكر چين 2009 - 2002
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ذخيره اس��تراتژيك تأمين شود ولي سؤال اينجاست واردات با 
چه قيمتي ؟ اخيراً قيمت هاي جهاني روبه افزايش است در نتيجه 
به نظر مي رسد كه سال OX به خوبي ويژگي هاي سنتي را نشان 
دهد و بازاري متعادل تر داشته باشد و قيمت ها در سطحي كه 
كش��اورزان و توليد كنندگان و تجار بتوانند احساس شادتري 

داشته باشند پايدار گردند.
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  نويسندگان: محمد عبداللهيان نوقابي، حميد شريفي
 بابك بابايي، غالمعباس بهمني

ي
ورز

شا
ك

راهكاري جديد براي
تغيير فرمول خريد چغندرقند

كشت پاييزه

چكيده:
اي��ن پژوهش با هدف بررس��ي و تغيي��ر فرمول خريد 
چغندرقند كشت پاييزه از رابطه خطي فعلي براي دامنه 
عيار 10 تا 24 درصد به يك رابطه غيرخطي و باتوجه به 
عوامل مؤثر در كيفيت تكنولوژيكي چغندرقند و ضريب 
استحصال شكر در سال 1386 انجام شد. كارخانه قند 
اهواز به عنوان معيار كش��ت پاييزه انتخاب و طي دوره 
بهره برداري )از 8 ارديبهش��ت تا 6 تير 1386( به طور 
تصادفي از 163 محموله چغندرقند طي ساعات مختلف 
تحويل چغندرقند، نمونه گيري انجام شد. از هر محموله 
)حدود 17 تن ريش��ه چغندرقند( در عيارسنج كارخانه 
قند، يك نمونه ش��امل حدود 40 ريشه به عنوان معيار 
كاميون انتخاب و پس از شستش��و و توزين با استفاده 
از ماشين اره، حدود 300 گرم خمير چغندرقند به طور 
تصادفي برداش��ت و به طور كام��ل مخلوط و يكنواخت 
ش��د. در هر نمونه خمير، صفاتي نظير عيار چغندرقند، 
درص��د رطوب��ت، مقدار م��ارك، بريكس عص��اره، قند 
انورت، مقدار ناخالصي هاي سديم، پتاسيم و نيتروژن 
مض��ره، درصد قند مالس و ضريب اس��تحصال ش��كر 
تعيين شد. همزمان نتايج مربوط به كل 4084 محموله 
تحويل��ي ط��ي دوره بهره ب��رداري كارخان��ه قن��د كه در 
مجم��وع ش��امل 60548 تن چغندرقند متعلق به س��ه 
كش��ت و صنعت، دو پيمانكار شخصي و مركز تحقيقات 
كشاورزي صفي آباد بود، جمع آوري و براي صفات عيار، 
افت، قيمت هر تن چغندرقند و قيمت پرداخت ش��ده 
م��ورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج نش��ان 
داد ميانگين عيار كل محموله ها معادل 12/84 درصد 
با انحراف معيار 0/847 درصد )با دامنه 15/20 – 10 
درصد( بود. متوسط عيار چغندرقند تحويلي به كارخانه 

قن��د اهواز حدود 4 واحد از متوس��ط عيار مبناي خريد 
چغندرقند و همچنين حدود 5/5 واحد از متوسط عيار 
چغندرقند كشور در بهره برداري سال 1386 )18/29 
درصد( كمتر بود. ميانگين افت چغندرقند محموله هاي 
تحويل��ي ب��ه كارخانه قند اه��واز )كه به ص��ورت نظري 
برآورد مي شود( معادل 11/92 درصد با انحراف معيار 
6/613 درص��د )با دامن��ه 50 – 2 درصد( و حدود 9 
واحد از متوسط افت چغندرقند كشور در بهره برداري 
س��ال 1386 )حدود 3 درصد افت براي 4,282,805 
تن چغندرقند خريداري شده( بيشتر بود. نتايج تجزيه 
كيفي ريش��ه نش��ان داد متوس��ط درصد رطوبت ريشه 
چغندرقند پاييزه خوزستان 79 درصد است كه نسبت 
به چغندرقند نرمال )75 درصد آب يا 25 درصد ماده 
خشك( معادل 4 درصد ذخيره آب بيشتري دارد. به طور 
كل��ي، باتوجه به نتاي��ج مربوط به كيفي��ت تكنولوژيكي 
چغندرقن��د پايي��زه خوزس��تان، فرم��ول جدي��د خريد 
چغندرقند با سه نوع ضريب متفاوت در دامنه عيار بين 
10 تا 24 درصد معرفي شد. در اين فرمول، نرخ خريد 
هر تن چغندرقند براي عيارهاي الف( بين 10 تا 14/9 
درصد: }قيمت پايه * )1/325 – )عيار * 0/155(({، 
ب( بي��ن 15 تا 19/9 درص��د: }قيمت پايه * )0/025 + 
)عيار * 0/065(({ و ج( عيارهاي مساوي و بزرگتر از 20 
درصد: }قيمت پايه * )1/325({ محاس��به و با فرمول 
خريد فعلي مقايسه و تحليل شد. به نظر مي رسد كاربرد 
فرم��ول خريد غيرخطي جديد مي تواند گامي مؤثر جهت 
خري��د چغندرقند بر مبناي كيفي��ت واقعي و در نتيجه 
افزاي��ش راندم��ان كارخانه ه��اي قند كش��ت پاييزه و 
درعين حال متضمن حمايت از كشاورزاني باشد كه ماده 

اوليه با كيفيت برتر توليد كنند.

.)Noghabi@yahoo.com( 4114 1. دانشيار پژوهش، مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند، كرج صندوق پستي
2 و 3. كارشناس ارشد زراعت و شيمي تجزيه، مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند.

4. مديرعامل كارخانه قند اهواز.

باتوجه به نتايج 
مربوط به كيفيت 
تكنولوژيكي 
چغندرقند پاييزه 
خوزستان، فرمول 
جديد خريد 
چغندرقند با سه نوع 
ضريب متفاوت در 
دامنه عيار بين 10 
تا 24 درصد معرفي 
شد
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مقدمه
خريد چغندرقند در ايران از سال 1354 با نصب سيستم 
عيارس��نج در 32 كارخانه قند بر مبناي عيار و با اس��تفاده 
 از رابط��ه خطي )قيمت خريد چغندرقن��د = قيمت پايه ×

13/ )3 – عيار(( براي چغندرقند كش��ت بهاره و پاييزه در 
دامن��ه عيار 10 تا 24 درصد انجام مي گيرد. در اين فرمول 
ف��رض بر اين اس��ت كه مق��دار ضايعات مجاز ش��كر براي 
كارخانه ها معادل 3 درصد و راندمان تجارتي استحصال شكر 
برابر 13 درصد است. بررسي هاي انجام شده در كشور طي 
سال هاي 1381 – 1377 به تفكيك كارخانه هاي قند نشان 
داد كه ميانگين ضايعات قندي كشور معادل 3/86 درصد با 
انحراف معيار 0/66 و اختالف بين حداقل )2/44 درصد( و 
حداكثر )4/81 درصد( ضايعات قندي طي دوره مذكور در 
كارخانه هاي مختلف برابر 2/37 درصد اس��ت )عبداللهيان 
نوقابي و شيخ االس��المي، 1383(. بنابراين ضايعات گزارش 
شده توسط كارخانه هاي قند با آنچه در فرمول خريد فرض 
ش��ده تفاوت دارد و الزم اس��ت در اين خصوص بررسي ها و 
مطالعات دقيق تري انجام ش��ود. ميانگين راندمان تجارتي 
اس��تحصال ش��كر كارخانه هاي قند كشور طي همين دوره 
معادل 11/99 درصد با انحراف معيار 1/38 درصد و حداقل 
8/16 درصد و حداكث��ر 13/96 درصد بود. در ضمن، بين 
كارخانه ه��اي قند مصرف كننده چغندرقند كش��ت پاييزه 
ب��ا بهاره از اين لحاظ تفاوت قابل مالحظه اي وجود داش��ت 

)عبداللهيان نوقابي و شيخ االسالمي، 1383(.
به منظ��ور ارزيابي كيفيت تكنولوژيكي چغندرقند الزم 
اس��ت برآورد دقيقي از ميزان قند مالس آن داشته باشيم. 
تركيبات آلي و معدني مختلف موجود در ريشه چغندرقند 
ك��ه اصطالحاً ناخالصي ناميده مي ش��وند از طريق افزايش 
مي��زان قند م��الس باعث كاه��ش كيفي��ت تكنولوژيكي 
 Harvey & Dutton, 1993;( مي ش��وند،  چغندرقن��د 
 )Huijbregts et al., 1996 and Smed et al., 1996
اس��اس كار و مبناي اوليه درخص��وص رابطه قند مالس با 
مقدار ناخالصي هاي سديم و پتاسيم بر اين واقعيت استوار 
اس��ت كه وجود يك مول پتاس��يم به عالوه سديم در ريشه 
چغندرقند باعث مي ش��ود در فرآيند اس��تحصال ش��كر از 
چغندرقند، يك مول ش��كر وارد مالس شده و در نتيجه به 
شكر س��فيد تبديل نگردد )Dedek, 1927(. فرمول هاي 
تجرب��ي متعددي طي قرن گذش��ته جهت ب��رآورد ميزان 
قند مالس براس��اس ميزان و نوع ناخالصي هاي موجود در 
ريش��ه چغندرقند در كش��ورهاي مختلف ارائه شده است 
)شيخ االسالمي، 1376؛ عبداللهيان نوقابي، 1380(. در اين 
فرمول ها بسته به شرايط اقليمي منطقه، نوع رقم و همچنين 
تكنيك هاي زراعي كاش��ت، داش��ت و برداشت چغندرقند، 

تفاوت هاي��ي از لحاظ تع��داد متغيرها و درجه تأثير آنها در 
تشكيل ميزان مالس وجود دارد.

بررسي تغييرات انجام شده در سيستم خريد چغندرقند 
در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در كشور هلند افت 
مربوط به اندام هوايي و سبزينه چغندرقند جداگانه از افت 
مربوط به خاك اندازه گيري مي شود و به عنوان آستانه جريمه 
 .)Huijbregts, 2006( افت مورد اس��تفاده قرار مي گيرد
خريد چغندرقند در انگلس��تان در قالب توافق سه ساله بين 
كش��اورزان و كارخان��ه قند انجام مي ش��ود. پرداخت بهاي 
چغندرقند براساس عيار به صورت رابطه غيرخطي و كاهنده 
اس��ت. در اين كش��ور، براي افت چغندرقند جريمه اضافي 
منظور نمي شود )Culloden, 2006(. در كشور سوئد مشابه 
كشور دانمارك و برخي كشورهاي ديگر، خريد چغندرقند 
در قالب يك توافق پنج س��اله بين كش��اورز و كارخانه قند 
و ب��ا عنايت به درصد قند البت��ه به صورت رابطه غيرخطي 
و كاهن��ده و پاداش براي چغندرقند تميز انجام مي ش��ود. 
در اي��ن روش، پرداخت بهاي چغندرقند براس��اس ضريب 
اس��تحصال كه جايگزين عيار شده است و با دخالت دادن 
مقدار پتاس��يم به اضافه س��ديم در فرمول انجام مي ش��ود 

.)Erikson, 2006(
در كشور اتريش براي جريمه افت، آستانه خيلي بااليي 
)20 تا 25 درصد( لحاظ مي گردد، كه به ندرت در ش��رايط 
نرم��ال انتقال چغندرقند )ميانگين افت 8 تا 10 درصد( به 
آن حد مي رس��ند. ارزيابي كيفيت چغندرقند در دو مرحله 
در هنگام حمل به س��يلوي كنار مزرعه و درهنگام ورود به 
كارخان��ه قند انجام مي ش��ود. در اين روش، مقدار ضايعات 
ش��كر حين نگهداري در سيلوي كنار مزرعه از شكر زمان 

.)Eigner, 2006( تحويل كسر مي گردد
در كشور مراكش پرداخت بهاي چغندرقند فقط براساس 
درصد قند اس��ت. تجزيه هاي اضافي روي مقدار پتاس��يم، 
سديم و نيتروژن مضره و قند انورت و همچنين مقدار افت 
انجام مي ش��ود. در اين كش��ور برآورد مقدار قند مالس با 

.)Fares, 2006( استفاده از فرمول دويلرز انجام مي شود
درخصوص توجه به مقوله كيفيت در محاس��به قيمت 
چغندرقن��د ك��ه از ديرباز م��ورد توجه و نظر بس��ياري از 
كش��ورهاي توليدكننده چغندرقند بوده اس��ت، كشورهاي 
مختل��ف باتوجه به ش��رايط اقليم��ي و كيفيت محصوالت 
چغندرقن��د تولي��دي، فرمول ه��اي متفاوتي ب��راي برآورد 
قيمت چغندرقند ارائ��ه داده اند، كه اكثر آن ها تنها درنظر 
گرفت��ن فاكتور درصد قند )عيار( جهت تعيين و محاس��به 
قيم��ت چغندرقن��د بس��نده كرده اند. به ط��ور كلي، خريد 
چغندرقند بر مبناي كيفي��ت تكنولوژيكي چغندرقند يك 
راه��كار اصولي جهت بهبود كيفي��ت چغندرقند در مزرعه 

در كشور سوئد 
مشابه كشور 

دانمارك و برخي 
كشورهاي ديگر، 
خريد چغندرقند 

در قالب يك توافق 
پنج ساله بين كشاورز 

و كارخانه قند و با 
عنايت به درصد 

قند البته به صورت 
رابطه غيرخطي و 
كاهنده و پاداش 

براي چغندرقند تميز 
انجام مي شود
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اين پژوهش با 
هدف مطالعه و 
اصالح فرمول خريد 
چغندرقند پاييزه 
از رابطه خطي 
فعلي براي دامنه 
عيار 10 تا 24 
درصد به يك رابطه 
غيرخطي و باتوجه 
به پارامترهاي كيفي 
مؤثر در ضريب 
استحصال شكر از 
چغندرقند در سال 
1386 در مناطق 
كشت چغندرقند 
پاييزه انجام شد

و همچنين بهينه س��ازي فرآيند اس��تحصال شكر و كاهش 
ضايعات چغندرقند است. لذا در اين پژوهش به نقش فرمول 
خري��د چغندرقند در تولي��د ماده اوليه با كيفيت برتر و در 
نتيجه تأثير آن در كاهش ضايعات محصول و بهبود راندمان 

استحصال كارخانه قند پرداخته شده است.

مواد و روش ها
اي��ن پژوه��ش با هدف مطالعه و اص��الح فرمول خريد 
چغندرقند پاييزه از رابطه خطي فعلي براي دامنه عيار 10 
تا 24 درصد به يك رابطه غيرخطي و باتوجه به پارامترهاي 
كيفي مؤثر در ضريب استحصال شكر از چغندرقند در سال 
1386 در مناطق كشت چغندرقند پاييزه انجام شد. كارخانه 
قند اهواز به عنوان معيار كشت پاييزه انتخاب شد. طي دوره 
60 روزه بهره برداري اين كارخانه قند )از 8 ارديبهش��ت تا 
6 تير 1386( تعداد 4084 محموله با متوس��ط وزن حدود 
14/8 تن و در مجموع 60548 تن چغندرقند متعلق به سه 
كشت و صنعت، دو نفر پيمانكار و مركز تحقيقات صفي آباد 
به كارخانه قند اهواز تحويل شد. از ابتدا تا پايان دوره تحويل 
چغندرقند، روزانه در دو شيفت كاري و در هر شيفت كاري با 
فاصله هر 3 ساعت يك نمونه به طور تصادفي از كاميون هاي 
حمل چغندرقند در قس��مت عيارسنجي كارخانه قند اهواز 
انتخاب شد. از هر محموله يك نمونه شامل حدود 40 ريشه 
به عنوان معيار كاميون انتخاب و پس از شستش��و و توزين 
با اس��تفاده از ماشين اره، مقداري خمير چغندرقند معادل 
300 گ��رم به طور تصادفي گرفته و به طور كامل مخلوط و 
يك دس��ت شد. عالوه بر اين از برخي محموله ها يك نمونه 

چغندرقند اضافي تهيه شد.

در اين نمونه ها، قس��مت س��ر )Scalp( همه ريشه ها 
ب��ا دقت از محل اتص��ال پايين ترين دمبرگ زنده و س��بز 
رن��گ به ريش��ه ذخي��ره اي )Storage root( به طور افقي 
قطع گرديد )Jaggard et al., 1999( . مجموع قس��مت 
س��ر ريش��ه هاي هر نمونه، توزين و از آنها نيز نمونه خمير 
تهيه ش��د. قسمت هاي باقيمانده ريشه هر نمونه كه همان 
 Akeson( مي باشد )Scalped beet( ريشه هاي بدون سر
et al., 1979(. ني��ز جداگانه توزين و از مجموع آن ها نيز 

نمونه خمير تهيه و مورد تجزيه كيفي قرار گرفت.
در هر نمونه خمير تهيه شده جهت تجزيه كيفي )163 
نمونه طي دوره بهره برداري( در بخشي از نمونه )حدود 50 
گرم خمير( ميزان بريكس با استفاده از دستگاه رفراكتومتر 
و مق��دار مارك ه��ر نمونه )وزن مواد خش��بي در ريش��ه 
چغندرقند( پس از 4 مرحله عصاره گيري از وزن مشخصي 
از نمونه خمير )حدود 20 گرم( با آب جوش و خشك كردن 

در دماي 105 درجه سانتي گراد اندازه گيري شد.
در قسمت ديگري از خمير هر نمونه  )حدود 26 گرم(، 
طب��ق روش اس��تاندارد و مت��داول در مؤسس��ه تحقيقات 
چغندرقند پس از عصاره گيري از نمونه خمير و شفاف سازي 
عصاره با اس��تفاده از سواستات س��رب، درصد قند به روش 
پالريمتري، غلظت س��ديم و پتاسيم به روش فليم فتومتري 
و غلظ��ت نيتروژن مضره به روش عدد آبي و با اس��تفاده از 
دس��تگاه بتااليزر اندازه گيري شد. درجه خلوص شربت خام 
نيز مس��تقيماً از تقس��يم درصد قند ب��ر بريكس هر نمونه 
اندازه گيري شد. وزن خشك هر جزء با قراردادن قسمتي از 
نمونه خمير در آون با دماي 85 درجه سانتي گراد به مدت 
48 ساعت اندازه گيري شد )عبداللهيان نوقابي و همكاران، 
1384(. پس از اندازه گيري صفات كيفي مذكور، پارامترهاي 
آماري شامل: ميانگين، ميانه، نما، واريانس، انحراف معيار و 
ضريب تغييرات براي هريك از صفات با استفاده از نرم افزار 

SAS محاسبه شد.
همزم��ان، نتايج مربوط ب��ه 4048 محموله چغندرقند 
براي صفات وزن ناخالص، درصد افت نظري، مقدار افت، وزن 
خالص، عيار چغندرقند، مقدار قند موجود در هر محموله، 
بهاء هرتن چغندرقند باتوجه به عيار آن و وجه كل پرداخت 
شده به هر محموله مورد تجزيه  و معيارهاي آماري مختلف 
نظير ميانگين، ميانه، نما، واريانس، انحراف معيار و ضريب 
تغييرات براي هريك از صفات محاسبه شد. در پايان، تأثيري 
ك��ه دو فرمول خريد، روي كيفيت تكنولوژيكي چغندرقند 
كش��ت پاييزه هم از نقطه نظ��ر كيفيت چغندرقند به عنوان 
ماده اوليه كارخانه قند و هم درآمد حاصل از توليد و فروش 
محصول در واحد سطح براي كشاورز مي تواند داشته باشد، 

بررسي و تحليل شد.
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نتايج و بحث
نتايج بهره برداري كارخانه قند اهواز:

ميانگين عي��ار كل محموله ها معادل 12/84 درصد با 
انحراف معي��ار 0/847 درصد كه حداقل عيار 10 درصد و 
حداكثر عيار اندازه گيري ش��ده معادل 15/20 درصد بود. 
ميانگين افت چغندرقند محموله هاي تحويلي )كه به صورت 
نظري برآورد مي شود( به كارخانه در بهره برداري سال 86 
معادل 11/92 درصد با انحراف معيار 6/613 درصد و حداقل 
2 درص��د و حداكثر 50 درصد بود. در مجموع 60548 تن 
چغندرقند متعلق به س��ه كشت و صنعت، دو نفر پيمانكار 
و مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد )جدول شماره 1( به 

كارخانه قند اهواز تحويل شد.
براس��اس قيمت مص��وب ش��وراي اقتصاد، ن��رخ خريد 
چغندرقند در سال 1386 براي هرتن چغندرقند با عيار 16 
درصد معادل 460 هزار ريال بود. لذا باتوجه به ميانگين عيار 
چغندرقند تحويلي، خريد هر تن چغندرقند در س��ال 1386 
در كارخانه قن��د اهواز برابر 348/190 ريال با انحراف معيار 
29/975 ريال و حداقل 247/692 و حداكثر 431/692 ريال 
بود. اين نتايج نشان داد متوسط عيار چغندرقند پاييزه تحويلي 
به كارخانه قند اهواز حدود 3 واحد از متوس��ط عيار مبناي 
خريد چغندرقند )16 درص��د( و همچنين حدود 5/5 واحد 
از متوسط عيار چغندرقند كشور در بهره برداري سال 1386 
)18/29 درصد( كمتر بود. در نتيجه متوس��ط بهاء پرداخت 
شده به هرتن چغندرقند پاييزه تحويلي به كارخانه قند اهواز 
حدود 112/000 ريال كمتر از متوسط نرخ خريد چغندرقند 
مصوب ش��وراي اقتصاد بود. بنابراين باتوجه به ميانگين كل 

عيار حدود 13 درصد و همچنين توجه به افت شديد ضريب 
اس��تحصال ش��كر در عيارهاي كمتر از 13 درصد الزم است 
تمهيدات��ي درخصوص افزاي��ش ميانگين عي��ار چغندرقند 
خوزس��تان انجام ش��ود تا زمينه الزم جهت افزايش راندمان 

تجاري كارخانه هاي قند چغندرقند پاييزه مهيا شود.

معرفي فرمول خريد جديد و جدول تعيين نرخ 
بهاء چغندرقند پاييزه خوزستان

نتايج پژوهش حاضر كه بر روي داده هاي واقعي 4048 
محموله چغندرقند تحويلي به كارخانه قند اهواز در س��ال 
1386 انجام ش��د نش��ان داد كه با نگرش به بهبود كيفيت 
تكنولوژيكي چغندرقند پاييزه خوزستان و حركت در مسير 
خري��د چغندرقند بر مبناي كيفي��ت، فرمول جديد ضمن 
حمايت از كش��اورزاني كه م��اده اوليه با كيفيت برتر توليد 
كنند از طريق افزايش راندمان استحصال شكر از چغندرقند 
براي س��رمايه گذاري در صنعت قند خوزس��تان نيز توجيه 
اقتص��ادي خواهد داش��ت. فرمول خري��د فعلي چغندرقند 
كش��ور داراي ضريب ثابت براي دامنه عيار بين 10 تا 24 
درصد مي باشد، در حالي كه فرمول جديد خريد چغندرقند 
داراي س��ه نوع ضريب متفاوت براي دامنه عيار بين 10 تا 
 20 و باالتر از 20 درصد است و 100 درصد بهاء چغندرقند

كش��ت پاييزه خوزستان براي عيار 15 درصد درنظر گرفته 
شده اس��ت كه مي تواند ميانگين قابل دسترس در منطقه 
باش��د و براي كارخانه قند نيز بيشترين ضريب استحصال 
ش��كر را فراه��م كنند. ضرايب فرمول جديد به ش��رح ذيل 

مي باشد:

فرمول خريد فعلي 
چغندرقند كشور 

داراي ضريب ثابت 
براي دامنه عيار بين 

10 تا 24 درصد 
مي باشد، در حالي كه 
فرمول جديد خريد 

چغندرقند داراي سه 
نوع ضريب متفاوت 

براي دامنه عيار بين 
10 تا 20 و باالتر از 

20 درصد است

جدول شماره 1: وضعيت چغندرقند تحويلي و ميانگين عيار و افت چغندرقند پيمانكاران كارخانه قند اهواز
در بهره برداري سال 1386

صفات
                                               

پيمانكاران

مقدار
چغندرقند

)تن(
تعداد محموله

افت )درصد(عيار )درصد(

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

7/968±0/76612/07±19048/363114812/91كشت و صنعت شهيد بهشتي

8/063±0/91913/63±20410/599120812/78كشت و صنعت شهيد رجايي

3/589±0/77010/68±22070/910128612/95كشت و صنعت ميان آب

1/730±0/7289/59±2837/95016912/69مزرعه آقاي رضايي

3/069±1/03711/00±4373/17126512/35مزرعه آقاي زراعي

0/0±0/2102/0±59/980813/90مركز تحقيقات صفي آباد

68800/970408412/840/84711/926/613كل پيمانكاران
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براس��اس فرمول جدي��د و به عنوان مث��ال، نرخ خريد 
چغندرقند ب��ر مبناي 6 ميليون و 200 هزار ريال براي هر 

تن چغندرقند پاييزه خوزس��تان با عيار 15 درصد در سال 
زراعي 88 – 87 در جدول 2 محاسبه و ارائه شده است.

فرمول جديد محاسبه نرخ بهاء هرتن چغندرقند پاييزه خوزستان

بهاء هرتن چغندرقند = قيمت پايه * )1/325(

بهاء هرتن چغندرقند = قيمت پايه * )0/025 + )عيار * 0/065((

بهاء هرتن چغندرقند = قيمت پايه * )1/325 – )عيار * 0/155((

ج( براي عيارهاي مساوي و بزرگتر از 20 درصد:

ب( براي عيارهاي بين 15 تا 19/99 درصد:

الف( براي عيارهاي بين 10 تا 14/99 درصد:

)P( عيار
رقم اعشاري

1011121314151617181920
بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(بها )ريال(

0/00139500235600331700427800523900620000660300700600740900781200821500

0/05144305240405336505432605528705622015662315702615742915783215821500

0/10149110245210341310437410533510624030664330704630744930785230821500

0/15153915250015346115442215538315626045666345706645746945787245821500

0/20158720254820350920447020543120628060668360708660748960789260821500

0/25163525259625355725451825547925630075670375710675750975791275821500

0/30168330264430360530456630552730632090672390712690752990793290821500

0/35173135269235365335461435557535634105674405714705755005795305821500

0/40177940274040370140466240562340636120676420716720757020797320821500

0/45182745278845374945471045567145638135678435718735759035799335821500

0/50187550283650379750475850571950640150680450720750761050801350821500

0/55192355288455384555480655576755642165682465722765763065803365821500

0/60197160293260389360485460581560644180684480724780765080805380821500

0/65201965298065394165490265586365646195686495726795767095807395821500

0/70206770302870398970495070591170648210688510728810769110809410821500

0/75211575307675403775499875595975650225690525730825771125811425821500

0/80216380312480408580504680600780652240692540732840773140813440821500

0/85221185317285413385509485605585654255694555734855775155815455821500

0/90225990322090418190514290610390656270696570736870777170817470821500

0/95230795326895422995519095615195658285698585738885779185819485821500

جدول شماره 2: نرخ خريد چغندرقند بر مبناي 6 ميليون و 200 هزار ريال براي هرتن چغندرقند پاييزه خوزستان
با عيار 15 درصد در سال زراعي 88 - 87

فرمول محاسبه نرخ خريد چغندر قند:
الف( براي عيارهاي بين 10 تا 14/99 درصد:            بهاء هرتن چغندرقند = قيمت پايه * )1/325 - )عيار * 0/155((
ب( براي عيارهاي بين 15 تا 19/99 درصد:              بهاء هرتن چغندرقند = قيمت پايه * )0/025 - )عيار * 0/065((

ج( براي عيارهاي مساوي و بزرگتر از 20 درصد:        بهاء هرتن چغندرقند = قيمت پايه * )1/325(
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مقايسه بهاء چغندرقند
با فرمول خريد فعلي و فرمول جديد

در مقايس��ه فرمول خري��د فعلي با فرمول جديد خريد 
چغندرقند محل تالفي رابطه اين دو فرمول در حدود عيار 
14 درصد اس��ت )شكل شماره 1( كه معادل ميانگين عيار 
چغندرقند توليد شده در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد 
دزفول بود. مفهوم آن اين است كه براساس فرمول جديد، 
ب��ه هرتن چغندرقن��د داراي عيار 14 درص��د به پايين در 
مقايس��ه با فرمول فعلي وجه كمتري پرداخت خواهد شد. 
در مقاب��ل ب��ه هر تن چغندرقند داراي عيار بيش��تر از 14 
درصد و تا سقف 20 درصد نسبت به گذشته وجه بيشتري 
پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال براي 4048 محموله سال 
1386 درصورت��ي كه چغندرقند با فرمول جديد خريداري 
مي ش��د به محموله هاي با عيار كمت��ر از 14 درصد، جمعاً 
ح��دود 251 ميليون تومان كمتر و به محموله هاي با عيار 
بيشتر از 14 درصد جمعاً 2 ميليون تومان بيشتر پرداخت 
مي ش��د. از لحاظ سهم وجه پرداخت شده، در سال 1386 
جمع��اً 1767 ميلي��ون تومان مع��ادل 95 درصد كل وجه 
پرداخت ش��ده به محموله هاي با عي��ار كمتر از 14 درصد 
تعلق گرفت. درصورتي كه در همان سال خريد چغندرقند 
با فرمول جديد انجام مي ش��د، فقط 37 درصد از كل وجه 
پرداخت��ي به عيارهاي كمت��ر از 14 درصد )معادل 8381 

ميليون تومان( تعلق مي گرفت.
در ص��ورت يك واحد افزايش عيار براي 4048محموله 
تحويلي در س��ال 1386، جمع به��اء چغندرقند با فرمول 

شكل شماره 1: مقايسه فرمول خريد فعلي )خطي با ضريب ثابت( با فرمول جديد )با ضرايب متفاوت(
باتوجه به كيفيت تكنولوژيكي چغندرقند پاييزه در خوزستان در دامنه عيار 8 تا 24 درصد )MT = ميليون تومان(

فعل��ي از دو ميلي��ارد و 113 ميليون به دو ميليارد و 327 
ميلي��ون تومان مع��ادل 10 درصد افزايش پي��دا مي كرد. 
درحالي ك��ه، با فرمول جديد جم��ع بهاء چغندرقند از يك 
ميليارد و 862 ميليون تومان به دو ميليارد و 292 ميليون 
تومان معادل 23 درصد افزايش مي يافت. براس��اس فرمول 
خريد چغندرقند در هلند، درصورت افزايش عيار از 16 به 
18 درص��د، قيمت خري��د چغندرقند در هر تن 18 درصد 
افزايش و درصورت كاهش عيار از 16 به 14 درصد، قيمت 
خريد چغندرقند در هرتن معادل 24 درصد كاهش مي يابد 

.)Middelbeurg, 2008(

تأثير فرمول جديد بر كيفيت تكنولوژيكي
و درآمد هرهكتار چغندرقند خوزستان

نتايج تجزيه كيفي ريش��ه نشان داد متوسط درصد آب 
ريشه چغندرقند پاييزه خوزستان 79 درصد است كه نسبت 
ب��ه چغندرقند نرمال كه حاوي 75 درصد آب يا 25 درصد 
ماده خشك مي باشد )Asadi, 2007(، معادل 4 درصد آب 
بيش��تري دارد. سهم وزني قسمت سر چغندرقند حدود 7 
درصد بود كه درحال حاضر در هنگام برداشت محصول از 
ريشه حذف نمي شود. از لحاظ تكنولوژيكي، حذف قسمت 
س��ر كه بيشترين مقدار ناخالصي ها )غلظت سديم، پتاسيم 
و نيتروزن مضره در قس��مت س��ر به ترتيب 4/13، 6/12 و 
4/27 ميلي م��ول در 100 گ��رم خمير چغندرقند و ضريب 
استحصال شكر آن 59/12 درصد بود( در آن انباشته شده 
اس��ت، مي تواند باعث بهبود كيفيت تكنولوژيكي قس��مت 
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نتايج تجزيه كيفي 
ريشه نشان داد 

متوسط درصد آب 
ريشه چغندرقند 
پاييزه خوزستان 

79 درصد است كه 
نسبت به چغندرقند 

 نرمال كه حاوي
 75 درصد آب يا
25 درصد ماده 
خشك مي باشد 

 ،)Asadi, 2007(
معادل 4 درصد آب 

بيشتري دارد
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باقيمانده )غلظت سديم، پتاسيم و نيتروژن مضره در ريشه 
بدون سر به ترتيب 2/56، 4/64 و 1/71 ميلي مول در 100 
گرم خمير چغندرقند و ضريب استحصال شكر آن 78/04 
درصد بود( و در نتيجه افزايش راندمان اس��تحصال شكر از 
چغندرقند ش��ود )عبداللهيان نوقاب��ي و همكاران، 1385؛ 

.)Akeson et al., 1979; Jaggard et al., 1999
نتايج اين پژوهش نيز نش��ان داد انجام سرزني صحيح 
و حذف قسمت س��ر باعث شد عيار چغندرقند حدود يك 
واحد )از 12/26 به 13/34( و ضريب استحصال شكر حدود 
2/5 واح��د )از 75/43 به 78/04( بهبود يابد. درگذش��ته 
هنگام برداشت محصول در خوزستان، قسمت طوقه توسط 
ماشين هاي برداشت )طوقه زن( حذف مي شد ولي با توجه 
به فرمول خريد فعلي چغندرقند كه به عيارهاي پايين نيز 
ضريب يكس��اني داده مي شود، لذا انگيزه كافي براي حذف 
قسمت مضر ريشه وجود ندارد )در اصطالح محلي دستگاه 
طوقه زن به »نون بر« معروف ش��ده اس��ت(. البته درصورت 
انجام س��رزني در هنگام برداش��ت محصول، قس��مت سر 

به عنوان علوفه براي دام قابل مصرف مي باشد.
باتوجه به ميانگين عملكرد ريشه چغندرقند در منطقه 
كه معادل 45 تن در هكتار اس��ت، درصورت حذف قسمت 
س��ر )با س��هم وزني 7 درصد(، عملكرد ريش��ه به 41/85 
ت��ن در هكتار كاهش خواهد يافت. در مقابل، عيار ريش��ه 
سرزني شده حدود يك واحد نسبت به ريشه بدون سرزني 
افزايش خواهد يافت. از لحاظ اقتصادي، با احتساب قيمت 
پايه چغندرقند در س��ال 1386 ك��ه 46 هزار تومان براي 
هر تن با عيار 16 درصد تعيين ش��ده بود، س��رزني صحيح 
چغندرقن��د مي تواند درآمد حاص��ل از فروش محصول هر 
هكت��ار چغندرقن��د پاييزه به كارخانه قن��د با فرمول فعلي 
را حدود 4 درصد نس��بت به ريشه سرزني نشده در هكتار 
افزاي��ش دهد )ح��دود 57 هزار تومان در هكت��ار(. ولي با 
فرمول جديد خريد اين افزايش معادل 19 درصد به ارزش 

ح��دود 227 هزار تومان در هكتار بود. بنابراين، در فرمول 
جديد خريد چون به كيفيت تكنولوژيكي چغندرقند ارزش 
اقتصادي بيش��تري داده مي ش��ود لذا كش��اورز نيز تمايل 
بيشتري به سرزني صحيح چغندرقند نشان خواهد داد. در 
ضمن باتوجه با اهميت علوفه در كش��ور و همچنين ارزش 
غذايي باالي قسمت سرچغندرقند، به نظر مي رسد با فرمول 
جديد خريد شرايط الزم براي اجرايي شدن سرزني صحيح 
چغندرقن��د و در نتيجه كاهش ضايعات و افزايش راندمان 
كارخانه هاي قند كش��ت پاييزه فراهم شود. بديهي است از 
اين طريق زمينه الزم براي توسعه كشت پاييزه چغندرقند 
كه از لحاظ كارايي مصرف آب نيز نس��بت به كش��ت بهاره 

آن برتري دارد، مهيا خواهد شد.

تأثير فرمول جديد خريد بر درآمد حاصل از 
مصرف چغندرقند پاييزه در كارخانه قند

در بهره برداري س��ال 1386 كارخانه قند اهواز گزارش 
ش��ده اس��ت كه كل چغندرقند تحويلي )البته پس از كسر 
8253 تن به عنوان اف��ت محموله ها( معادل60548 تن با 
ميانگين عيار 12/86 درصد بود. ميانگين ضريب استحصال 
ش��كر از مصرف اين مقدار چغندرقن��د نيز 71/48 درصد 
گزارش شد )آمار انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر ايران، 
1386(. بنابراين، با فرض قيمت هر كيلوگرم ش��كر معادل 
500 تومان، كل ارزش اقتصادي شكر توليدي در بهره برداري 
سال 1386 كارخانه قند اهواز 2783 ميليون تومان مي شود. 
با عنايت به اينكه با فرمول جديد خريد پيش بيني مي شود 
ميانگين عيار چغندرقن��د توليدي در منطقه افزايش يابد، 
لذا با فرض يك واحد افزايش عيار نتيجه تأثير آن بر توليد 
ش��كر در كارخانه قند ارزيابي ش��د. نتايج محاسبات نشان 
داد كه باتوج��ه به ميانگين غلظ��ت ناخالصي هاي موجود 
در چغندرقند پاييزه خوزس��تان )غلظت س��ديم، پتاسيم و 
نيتروژن مضره در قس��مت س��ر به ترتي��ب 4/13، 6/12 و 
4/27 و در ريش��ه كام��ل به ترتي��ب 2/35، 4/49 و 1/95 
ميلي م��ول در 100 گرم خمي��ر چغندرقند بود( به ازاء يك 
واحد افزايش ميانگين عيار كارخانه، ضريب استحصال شكر 
از چغندرقند حداقل دو واحد )از 71/48 به 73/48 درصد( 
افزاي��ش خواهد يافت. لذا افزايش ي��ك واحد در ميانگين 
عيار چغندرقند تحويلي موجود ممكن اس��ت باعث حدود 
5 هزار تومان ارزش اقتصادي بيش��تر در هرتن چغندرقند 
ش��ود. با اين شرايط به نظر مي رس��د براي سرمايه گذار نيز 
توجيه اقتصادي خواهد داش��ت كه درخصوص صنعت قند 
چغندري كشت پاييزه در خوزستان سرمايه گذاري كرده و 
با اطمينان بيش��تر از تأمين پايدار ماده اوليه كارخانه قند 

برنامه ريزي كنند.

با فرمول جديد 
خريد پيش بيني 
مي شود ميانگين 
عيار چغندرقند 
توليدي در منطقه 
افزايش يابد، لذا 
با فرض يك واحد 
افزايش عيار نتيجه 
تأثير آن بر توليد 
شكر در كارخانه قند 
ارزيابي شد
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معموالً Brix مالس بيش��تر از 85 درجه اس��ت، يعني 
تنها 15 درصد رطوبت دارد و شامل بيش از 45 درصد قند 
قابل تخمير اس��ت. براساس تئوري، در يك چنين محيطي 
غيرممكن اس��ت كه ميكروارگانيس��م ها قادر باش��ند مدت 
زيادي زنده بمانند. ما مي دانيم كه سازش پذيرترين قارچ ها 
نسبت  به خشكي، در رطوبت پايين تر از 18 درصد قادر به 
رشد نمي باش��ند و نيز ميكروب هاي اندكي وجود دارند كه 
قادرند قند بيش��تر از 30 درص��د را تحمل كنند. درنتيجه 
اي��ن باور به وج��ود مي آيد كه در نگهداري و ذخيره س��ازي 
مالس، فس��اد ايجاد نمي شود و كماكان پايدار باقي خواهد 
ماند. كل گزارش��ات اعالم شده از فساد مالس در نگهداري 
و ذخيره سازي نشان از ارتباط اين پديده با واكنش ميالرد 
)Millard( اس��ت. اي��ن واكنش، يك واكنش ش��يميايي 
بي��ن قندهاي كاهن��ده )Reducing Sugars( و تركيبات 
نيتروژن دار يا آمينواسيدهاي حاضر در مالس مي باشد. اين 
واكنش گرمازا )exothermic( بوده و حرارت بسيار بااليي 
توليد مي كند، كه معموالً واكنش��ي غيرقابل كنترل اس��ت. 
در تعداد نسبتاً زيادي از مخازن مالس حريق يا انفجار رخ 

داده اس��ت و تبديل م��الس )Molasses Mass( به توده 
س��ياه )Black Mass( مشاهده شده است. درحال حاضر 
علت اصلي ش��روع واكنش Millard مش��خص ش��ده ولي 
عامل مش��خصي براي اطالع از آن قبل از وقوع اين واكنش 

وجود ندارد.
نخستين بار، مطالعه بر روي فساد مالس 10 سال پيش 
در يك كارخانه شكر در شمال هندوستان آغاز شد. در اين 
مطالعه ايجاد كف )Foaming( در مالس مش��اهده ش��د 
ولي اضافه كردن عوامل ضدكف هيچ تأثيري در كاهش آن 
نداشت. مالس به خارج سرازير شد؛ درحالي كه هيچ افزايش 
دمايي مشاهده نشد. آناليز مالس مقدار كم قندهاي كاهنده 
)Reducing Sugar( و درجه خلوص پايين را نش��ان داد، 
pH از مقدار اوليه ح��دوداً 5/2 به مقدار 4/3 كاهش يافت. 
بريكس مالس اندك تنزل تا 89 درجه را داشت. تنها براي 
كنجكاوي، تست هاي ميكروسكوپي انجام گرفت، كه با تعجب 
همگان همراه بود، زيرا مقادير زيادي از باكتري ها به ش��كل 
ميله اي كوتاه )Short rod Shaped( مشاهده شد. در اين 
كارخانه به طور تناوبي هر 15 روز يكبار، تركيبات چهارگانه 

  ترجمه: پويا صالحي وند شهني
  نويسنده: وي.ام. كلكارني

فساد مالس در خالل نگهداري
در مخازن ذخيره

چكيده:
م��الس محت��وي 50 درصد قند با بريكس باالي 85 اس��ت، كه در ذخيره س��ازي در مخ��ازن مالس، نبايد دچار 
فس��اد ش��ود و كيفيت خود را از دست دهد. هرچند، كاهش قند در طول نگهداري و ذخيره سازي غيرعادي و 
غيرمعمول نيست، بعضي وقت ها فساد مالس سريع بوده و با ايجاد كف )Foaming(، افزايش يا عدم افزايش 
دما و تغيير در رنگ و بوي نمونه، همراه است و كاهش سريع در قند و افزايش در اسيديته به وجود خواهد 
آمد. مشاهدات ميكروسكوپي نشان از آلودگي باالي ميكروبي دارد و سنجش و بررسي هاي بيشتر ميكروبي 
حاكي از مشاركت دو نوع باكتري مي باشد كه جهت رشد نياز به حداقل قند در حدود 30 درصد، تحت شرايط 
بي هوازي، دارد. زماني كه ش��رايط هوازي ايجاد مي ش��ود، هيچ يك از جدايه ها شرايط قند بيشتر از 5 درصد 
را نمي توانند تحمل كنند. در اين مقاله داليل و اس��تدالل هاي احتمالي براي يك چنين آلودگي و تالش جهت 

كنترل يا جلوگيري از يك چنين فساد در برخي كارخانه ها ارائه خواهد شد.

علل احتمالي و شيوه هاي پيشگيري از آن

V.M.KULKARNI, V.M. Biotech, 1004, Siddharth Towers )2(, 12/3 B Kothrud, Pune 411029, India
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ما مي دانيم كه 
سازش پذيرترين 
قارچ ها نسبت  به 

خشكي، در رطوبت 
پايين تر از 18 

درصد قادر به رشد 
نمي باشند و نيز 

ميكروب هاي اندكي 
وجود دارند كه 

قادرند قند بيشتر از 
30 درصد را تحمل 

كنند
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آمونيوم )BKC 50 درصد( و دي تيوكربامات )40 درصد( 
برپايه ميكروب كشي را جهت تيمار پديدة مزبور به كار گرفت. 
سيركوالسيون مالس با استفاده از يك پمپ اضافي افزايش 
يافت. آب سرد به طور پيوسته براي نگهداري دما زير دماي 
اتاق سيركوله شد و همزمان با سيركوالسيون مالس 100 
كيلوگرم ماده BKC اضافه ش��د. اين اضافه كردن تأثيري 
در كاهش كف )Foaming( و يا كاهش اس��يديته مالس 

كه در مرحله هشداردهنده بود، نداشت.
سپس كارخانه 200 كيلوگرم ديگر از باقيمانده بيوسيد 
دي تيوكربامات را اضافه كرد. اين عمل در ابتدا روند فساد را 
براي مدت يك روز ُكند كرد ولي فساد دوباره شتاب يافت 
و در موقعيت هشدار قرار گرفت، در اين حالت رنگ مالس 

تيره تر شد و بوي خاصش زايل شد.
 Polmax ESR اضافه كردن 60 كيلوگرم زيست كش
در مرحل��ة اول، ك��ف )Foaming( را به ط��ور معني داري 
كاه��ش داد، و بعد از اضافه كردن 60 كيلوگرم ديگر عمل 
كف )Foaming( كنترل شد. چند روز بعد براي احتياط 
60 كيلوگرم ديگر از اين زيست كش اضافه شد. واكنش كاماًل 
متوقف و در واقع براي حدود يكماه افزايش��ي در اسيديته 
و كاهشي در درجه خلوص مالس مشاهده نشد. همچنين 
يك نمونة تيمار نشده از مالس براي بررسي فساد احتمالي 

در آن مورد مطالعه قرار گرفت.
اي��ن فس��اد باره��ا در تع��داد زي��ادي از كارخانه هاي 
ش��مال هند به وقوع پيوس��ته و اين تجرب��ه به كنترل يك 
 چني��ن فس��ادي در م��الس، توس��ط تيمار آن ب��ا مصرف

150ppm-100 از زيس��ت كش Polmax ESR كم��ك 
 Polmax كرده است. درهرحال، با اضافه كردن زيست كش
ESR ك��ف )Foaming( فوراً متوقف ش��ده و حتي زمان 
ذخيره س��ازي مالس براي مدت بي��ش از يك ماه، واكنش 

دوباره به وقوع نپيوسته است.

مالحظات
ايج��اد ك��ف )Foaming( در م��الس به عل��ت تكثير 
ميكروارگانيس��م هايي است كه طي پروسه باقي مي مانند و 
با شرايط تانك مالس سازگار مي شوند. اين تكثير در ابتدا 
خيلي بطئي بوده و تا زمان رخ دادن كف قابل توجه نمي باشد، 
در اين لحظه اس��ت كه كنترل تكثير ميكروارگانيسم ها با 
اس��تفاده از تزريق مقدار كم زيس��ت كش هاي مؤثر، خيلي 
دير است. معموالً زيست كش ها قادر به كشتن حدود 99/9 
درصد از باكتري ها مي باش��ند، به عبارت ديگر حداقل 0/1 
درص��د باكتري ها باقي مي ماند كه اي��ن مقدار در صورتي 
كه به ط��ور س��ريع تكثير ميلي��اردي پيدا كن��د مي تواند 

هشدار دهنده باشد.

م��الس سرش��ار از ناخالصي هاي��ي اس��ت و مي تواند 
ميكروب ه��ا را در مقابل فعاليت زيس��ت كش ها حفظ كند، 
ويس��كوزيته باال نيز اجازه تماس مناس��ب زيس��ت كش با 
ميكروب ه��ا نمي دهد، لذا جهت حفظ مالس، مقدار نرمال 
زيس��ت كش 50ppm اس��ت ولي در شرايطي كه شمارش 
ميكروبي باال باش��د مصلحت اين اس��ت ك��ه تيمار مالس 
ب��ا مقادير  150ppm-100 انجام گيرد تا با كش��تن اكثر 
ميكروب ها اطمين��ان يابيم كه با پايين آوردن تعداد آن ها 

تكثير بيشتري صورت نمي پذيرد.
بهترين ش��يوه جهت حفظ مالس ب��راي جلوگيري از 
آلودگ��ي ميكروب��ي آن به كارگيري برنامه مؤثر بهداش��تي 
 در آس��ياب هاي كارخانه هاي نيشكري اس��ت. راه حل آن،

كش��تن حداقل 90 درصد از باكتري هاي ترموفيل اس��ت 
 ك��ه قادرن��د در دماي ب��اال و غلظت باالي قند در ش��ربت
 مخل��وط رش��د كنند. زمان قابل حصول ب��راي اين منظور

كمتر از 20 دقيقه است )بيشتر اوقات در حدود 10 دقيقه( 
و در زماني كه بار ميكروبي نيش��كر درو شده باال مي باشد 
)نيش��كر كهن��ه / صدمه دي��ده / بيمار(، به منظ��ور تيمار 
نيش��كرهاي آماده ش��ده، زيست كش��ي كه قابليت كشتن 
ميكروب ها را در تنها يك دقيقه داش��ته باش��د، پيش��نهاد 
مي ش��ود. به اين صورت كه زيست كش بايد قبل از ورودي 
نيشكر به دستگاه شريدر به صورت پيوسته بر روي نيشكرها 

پاشيده شود.
مطالعه بر روي ايجاد كف )Foaming( در مالس تعداد 
كمي از كارخانه ها نشان از مشاركت دو نوع باكتري در اين 
فساد دارد. اين باكتري ها از نيشكر به مالس راه پيدا كرده اند 
و يك تكثير شراكتي را در شرايط بي هوازي مالس به وجود 
آورده اند. يكي از اين باكتري ها گرم مثبت ميله اي و ديگري 

گرم منفي ميله اي كوتاه است.
جداس��ازي اين باكتري ها در شرايط بي هوازي مشكل 
است و اين باكتري ها براي رشد حداقل به غلظت 30 درصد 
قن��د نياز دارند. هرچند كه، در جداس��ازي اين باكتري ها، 
هيچ كدام تحمل غلظت حتي 5 درصد قند را ندارند. اين دو 
 )Lactobacillus( باكتري به ترتيب از جنس الكتوباسيلوس
و سودوموناس )Pseudomonas( مي باشند و در اثر مصرف 
قند موجود در مالس اس��يد و گاز توليد مي كنند كه باعث 
ايجاد كف در مالس مي ش��ود و ش��مارش سلولي اغلب به 

بيش از 1010 عدد در گرم مي رسد.
اي��ن گزارش حاكي از آن اس��ت كه تا به حال در بيش 
از ده كارخان��ه ايج��اد كف )Foaming( ب��ا اضافه كردن 
پيوس��ته Polmax ESR ب��ا مق��دار 100ppm درحالي 
كه سيركوالس��يون مالس همراه س��رد كردن مخزن انجام 

مي گيرد، كنترل شده است.

بهترين شيوه 
جهت حفظ مالس 
براي جلوگيري از 
آلودگي ميكروبي آن 
به كارگيري برنامه 
مؤثر بهداشتي 
در آسياب هاي 
كارخانه هاي نيشكري 
 است. راه حل آن،

كشتن حداقل 90 
درصد از باكتري هاي 
ترموفيل است كه 
قادرند در دماي باال 
و غلظت باالي قند در 
شربت مخلوط 
رشد كنند



مرداد و شهريور 1388

17

  نويسنده: آرند ويتنبرگ
  ترجمه: محمود ابطحي
Sagar Industry 2009/5

مقدمه
 Suiker Unie در اين گزارش ابتدا به ساختار كارخانه
پرداخته و در ادامه توضيحاتي درباره وضعيت چغندر سال 
2008 داده مي شود. پس از آن سرمايه گذاري بزرگي كه قرار 
است انجام شود، بررسي مي شود. قسمت زيادي از گزارش 
به مس��ائل فني مربوط مي شود. بحث كوتاهي هم راجع به 

ايمني كار و كارگر خواهد شد.

تحوالت سال گذشته
و  Vandijk )از   2007 بهره ب��رداري  گ��زارش   در 

Wittenberg( مس��ائلي ك��ه مربوط به ادغام دو ش��ركت 
CSM-Suiker و Suiker Unie بودند ش��رح داده ش��ده 

بود. در اكتبر 2008 با تمام شدن كار شركت 
Breda، آخرين شركت از 21 شركت تعطيل 
شد و پس از يك كار گروهي بسيار خوب هم 
در زمين��ه مديريتي و هم از نظر تأمين منابع 
مال��ي تمام انتظارات Suiker Unie  برآورده 
ش��د. در اي��ن مي��ان توليدكلي��ه محصوالت 
 Putter تنقالت خشك و مايع( را شركت هاي(
Shoek و Roosendaal به عه��ده گرفتن��د 

)شكل شماره 1(.
ب��راي اين منظور خطوط مختلف توليد از 

Breda و Roosendaal تغيير يافتند.
به واس��طه يك طراح��ي كامل و همكاري 
بسيار خوب و صميمانه بين بخش هاي فروش 
و توليد و فني، تمام خطوط در زمان كوتاهي 
باز و پس از تغييرات الزم دوباره بسته شدند. 
اين اتفاق بدون اين كه كوچكترين وقفه اي در 

گزارش بهره برداري
سال 2008 – هلند

ي
دار
هبر
هر
ب

ژانويه 2008 تعطيل شد

اكتبر 2008 تعطيل شد

Vierverlaten
Puttershoek

Roosendaal

Dinteloord

مورد تحويل كاال به بازار به وجود آيد، به وقوع پيوست.
  Groningen در ژانويه س��ال 2008 توليد كارخان��ه
متوقف شد ولي سيلوها تا ساخت سيلوهاي جايگزين باقي 
ماندند. اين سيلوها طبق قرارداد مانند بقيه كارخانه ها بايد 
حداكثر تا تابس��تان 2010 با تغييرات الزم س��اخته شوند، 
دو كارخان��ه Dinteloord و Vierverlaten )در جنوب و 
ش��مال( توانستند در طول بهره برداري كه 18 هفته بود با 
مصرف روزانه حدود 20 هزارتن چغندر براي هلند هركدام 
بيش از 400 هزار تن ش��كر توليد نمايند. باتوجه به حجم 
زياد مصرف چغندر به اجبار نقاط كشت به تمام سطح كشور 

گسترش مي يابد. )شكل شماره 2(
هر نقطه در شكل شماره 2 بيانگر 200 هكتار است – 

شكل شماره 1: مكان هاي توليد Suike Unie در سال 2008

در ژانويه سال 
2008 توليد كارخانه 
Groningen  متوقف 

شد ولي سيلوها تا 
ساخت سيلوهاي 

جايگزين باقي 
ماندند. اين سيلوها 
طبق قرارداد مانند 
بقيه كارخانه ها بايد 
حداكثر تا تابستان 
2010 با تغييرات 
الزم ساخته شوند
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خط جداكننده حمل چغندر در ش��مال از آمستردام شروع 
مي شود و Flevopolder را در دو نيمه قطع مي كند و در 
جنوب مي شكند. اين مرزبندي بهترين حالت را براي تقسيم 

چغندر ايجاد مي كند.

وضعيت چغندر در سال 2008
باتوجه به حرارت، بارندگي و تابش خورش��يد، وضعيت 
آب و هوايي س��ال 2008 به مق��دار كمي بهتر از ميانگين 
چندسال گذشته بود )شكل شماره 3( البته اين مقدار جزيي 

در رشد ماهيانه چغندر تأثيري نداشت.
باتوجه به تغييرات انجام شده، همچنين افزايش قيمت 
غالت، كش��اورزان Suiker Unie در بهار نسبت به كشت 
چغندر بي عالقگي نش��ان دادند، نتيجه اينكه آمادگي خود 
را براي كش��ت چغندر فقط به ميزان 68000 هكتار اعالم 
كردند كه اين مقدار 90 درصد س��هميه كشت بود. پس از 
اينكه Suiker Unie در اوايل آوريل تصميم گرفت رضايت 
كشاورزان را با پرداخت مبلغ درخواستي جلب نمايد، مطلع 
شد كه 4 هزار هكتار از اراضي براي كشت هاي ديگر سفارش 
شده است. به واسطه زمستان ماليم و شرايط مناسب زمين 

كشت چغندر سال 2008 زودتر شروع شد.
در اوايل مارس اولين كش��ت انجام ش��د )شكل شماره 
4( – تغيي��رات آب و هواي��ي مانند تگرگ و برف و باران و 
يخبندان هاي ش��بانه باعث متوقف شدن كشت گرديد. اين 
توق��ف چندهفته ادامه داش��ت، تا اواس��ط آوريل يعني دو 
هفته ديرتر از زمان ميانگين كشت پنج سال گذشته، نيمي 

تقريباً 200 هكتار چغندر

Vierverlaten

Dinteloord

شكل شماره 2: تقسيم جغرافيايي كشت چغندر و مصرف چغندر

شكل 3: درجه حرارت - ميزان بارندگي - مدت تابش آفتاب
شكل 4: كشت چغندر در هلنددر ماه هاي مختلف سال 2008

ميانگين تابش خورشيد 2008ميانگين 30 سال تابش خورشيد
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جدول 1: ارقام كشت چغندرقند سال 2008 - 2004 
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ميانگين تاريخ كشت
18 آوريل              : 2008
5 آوريل               : 2007
9 آوريل               : 2006
4 آوريل : 2008 - 2003

باتوجه به حرارت، 
بارندگي و تابش 
خورشيد، وضعيت 
آب و هوايي 
سال 2008

 به مقدار كمي بهتر 
از ميانگين چندسال 
گذشته بود، البته 
اين مقدار جزيي در 
رشد ماهيانه چغندر 
تأثيري نداشت
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از اراضي زير كش��ت بودند. به علت ش��رايط بسيار مطلوب، 
رش��د چغندر در ماه مه عقب افتادگي چند هفته اي خود را 
تا اواس��ط ژوئن تا حد زيادي جبران كرد. رش��د چغندر در 
طول تابستان بدون مواجه شدن با كم آبي همچنان با وضع 

مطلوب ادامه يافت.
سيس��تم رش��د IRS در پايان ماه اوت ميزان شكر در 
هكتار را 11/2 تن در هكتار نشان داد كه برابر سال گذشته 
بود. شرايط آب وهوايي بسيار خوب در اواخر تابستان و پاييز 
باعث ش��د، در پايان بهره برداري ميزان ش��كر 12/3 تن در 
هكتار )10 درصد باالتر( به دس��ت آيد. نگراني كمبود شكر 

در اول فصل منجر به نتيجه اي كاماًل معكوس شد.
اين افزايش به دليل ركورد بي س��ابقه 71/6 تن چغندر 
در هكت��ار بود. عيار چغندر 17/2 )مطابق س��ال قبل( بود.

به دليل ميزان كم ازت مضره 91/2 درصد قند برابر س��ال 
قبل استحصال شد. )جدول شماره 1(

اين ارقام نشاندهنده همكاري بسيار خوب و داوطلبانه 
چغندركاران با Suiker Unie و  IRS  است. 

بذر مقاوم، مب��ارزه جدي با آفات )بيماري هاي قارچي 
برگ( و مراقبت دائم در طول كش��ت باعث به دست آوردن 

چنين نتايجي مي شود.
مي��زان قن��د در هفته اول بهره ب��رداري 16 درصد بود 
ك��ه تقريباً هفته اي 0/25 درصد و ت��ا ميزان 17/7 درصد 
در پايان اكتبر رس��يد و تا پايان بهره برداري به 17 درصد 

تقليل يافت.
اف��ت چغن��در )گل و الي( تا پايان بهره ب��رداري روند 

صعودي داشت. )شكل شماره 5(

در سرماي 8- درجه مشخص شد اليه خارجي چغندرها 
يخ زده ان��د و در نتيجه 15 درصد وزن محموله ها به حالت 
يخ زده بارگيري مي ش��د كه پس از جداس��ازي چغندرهاي 
يخ زده با س��عي و تالش پيمانكاران اين مقدار به 5 درصد 

كاهش پيدا كرد. )شكل شماره 7(

شكل شماره  5: كيفيت چغندر در طول بهره برداري

شكل شماره 6: چغندرهاي ترك خورده در نيمه اول نوامبر

شكل شماره 7: چغندر يخ زده در اوايل ژانويه
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درصد قند
مجموع افت

اوايل نوامبر به علت فش��ار س��لولي ترك هايي در سطح 
چغندر به وجود آمد. )شكل شماره 6(. گمان مي رود كه اين 
ترك ها به زمان رشد طوالني مرتبط است، البته اين مسئله 
در روند مصرف چغندر تأثير منفي نداشت. در روز دوم عيد 
كريس��مس در هلند سرماي شديد زمس��تاني شروع شد. 
 SMS به علت اخطار به موقع به كش��اورزان توسط سرويس
چندروز قبل از ش��روع سرما اكثر كشاورزان چغندر خود را 

از زمين بيرون آورده بودند.

در اي��ن م��ورد تحقيقاتي آزمايش��گاهي و فني صورت 
گرفت كه در آينده منتش��ر خواهد شد )Struijsetal( در 

دست آماده شدن است.

سرمايه گذاري
پس از اينكه Suiker Unie با دو كارخانه خود به يك 
مجموعه مدرن و امروزي با ش��رايط مطلوب دسترسي پيدا 
كرد، اكن��ون بايد به فكر س��رمايه گذاري در نقاط كليدي 

كارخانه باشد.
پس از سرمايه گذاري در زمينه صرفه جويي سوخت كه 
در اولوي��ت قرار دارد، بايد در مورد ايمني كار اقدام ش��ود، 
زيرا تجربه نشان مي دهد كه هر توقف كارخانه توان كار را 
به ميزان 50 درصد و بخصوص در قس��مت ظاهري كاهش 

مي دهد.
در س��ال 2008 ب��ا بررس��ي همه جانبه ي��ك اواپراتور 

پس از 
سرمايه گذاري در 

زمينه صرفه جويي 
سوخت كه در 

اولويت قرار دارد، 
بايد در مورد ايمني 

كار اقدام شود، زيرا 
تجربه نشان مي دهد 
كه هر توقف كارخانه 
توان كار را به ميزان

50 درصد و 
بخصوص در قسمت 

ظاهري كاهش 
مي دهد
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هفت بدنه اي در Vierverlaten نصب شد. درباره اين پروژه 
)Struijs 2008( .مفصاًل گزارش شده است

Suiker Unie از اين اواپراتور كاماًل راضي اس��ت زيرا 
نسبت به سال 2007 به ميزان 10 درصد بخار صرفه جويي 

شد و ضمناً ثبات خط توليد بسيار بهتر از سال قبل بود.
نگراني هاي موجود براي صفحه هاي كمپاكت ش��ربت 
غلي��ظ بي مورد بود و اي��ن صفحات بدون رس��وب تا آخر 
بهره برداري كار كردند.از Breda  دس��تگاه بسته بندي 1/5 
كيلوگرمي گرفته ش��د. در Vierverlaten همان سيس��تم 
 Suiker ك��ه در Aspentech از IP21 بان��ك اطالعات��ي
Unie نصب شده بود، نصب شد. همزمان قسمت اتوماسيون 

آزمايشگاه كاماًل تعويض شد.
 Dinteloord نصب فيلتر خألهايي كه از سال 2006 در

شروع شده بود، همچنان ادامه داشت. )شكل شماره 8(
سه عدد فيلتر از س��ال 1957 با هركدام 30 مترمربع 
)س��طح فيلتر( با س��ه فيلتر Dorr-Oliver با هركدام 84 
مترمربع )س��طح فيلتر( تعويض شد و با اين كار سطح كل 

فيلتر از 296 مترمربع به 458 مترمربع افزايش داشت.
تنگناهايي كه در روند توليد مزاحمت ايجاد مي كردند، 
مث��اًل وج��ود مقدار زي��ادي س��بوس و پوس��ته غالت در 
بهره برداري 2007، با اين اقدامات برطرف شدند. ضايعات 
فيلتر خأل به نصف كاهش يافت و شربت در پروسه تصفيه 

باثبات بيشتري توليد شد.
از نظر انتقادي مي توان يادآوري كرد كه اقدامات انجام 
شده نياز به رعايت مسائل ديگري از جمله هدايت مطلوب 
و صحيح پس��اب هاي قوي و ضعيف و تغييرات مناسب در 

آپارات هاي گوناگون داشتند.
 نتيج��ه اينك��ه بررس��ي همه جانب��ه در م��ورد انرژي
 (COSCUN Food Technology Center) CFTC
كه به موجب آن تغييرات بس��يار جزي��ي در نقاط مختلف 

باعث صرفه جويي در انرژي مي شود. بسياري از مبدل هاي 
حرارتي و پمپ ها تعويض شدند كه باعث شد بخار با فشار 
كمتري مصرف ش��ود و تزريق بخار براي گرم كردن حذف 
شده و نهايتاً 5 درصد نسبت به سال قبل در مصرف انرژي 
صرفه جويي ش��د. براي ايمني كار نيز اولين قدم در س��ال 
گذش��ته برداشته شده بود كه در س��ال جديد ادامه يافت 
و سيس��تم قديم��ي Foxboro-I/A از Unix تبدي��ل به 

تكنولوژي Windows شد.

بهره برداري
ط��ول بهره برداري در س��ال 2008 در هر دو كارخانه 
Suiker Unie نسبت به سال قبل بار ديگر افزايش يافت.

طوالني تري��ن   Vierverlaten در  كار  روز   129 ب��ا 
 Dinteloord بهره برداري خود را تجربه كرد. بهره برداري در
نيز از 116 روز به 126 روز افزايش يافت و در اين مدت در 
هر دو كارخانه 5 ميليون تن چغندر مصرف شد كه حاصل 

آن توليد 881 هزار تن شكر سفيد بود.
دالي��ل زيادي ب��راي موفقيت در بهره ب��رداري هر دو 
كارخانه وجود داش��ت كه يك��ي از آن ها مصرف كم انرژي 
بود. در هر دو كارخانه 10 درصد نسبت به سال قبل كمتر 

انرژي مصرف شد.
در Vierverlaten انتظ��ار صرفه جويي به علت نصب 
اواپراتوره��اي جدي��د ب��ود. در Dinteloord صرفه جويي 
به دليل س��رمايه گذاري در بخش انرژي بيشتر از حد انتظار 
بود. در سال گذشته كشش شربت خام كمتر بود و يكنواختي 

كار در سال 2008 به مراتب بهتر از سال گذشته بود.
Dinteloord بهره برداري را با ميانگين مصرف چغندر 
روزانه 19 هزار و 212 تن و بهتر از س��ال گذش��ته به اتمام 
رس��اند. Vierverlaten از ركورد باالي سال گذشته، عبور 

كرد و به مصرف 19 هزار و 608 تن در روز رسيد.
اي��ن اعداد به وضوح نش��ان مي دهند كه با اتخاذ تدابير 
صحيح طوالني ش��دن بهره برداري باعث باال رفتن راندمان 
خواه��د ش��د، ضمناً مص��رف يكنواخت و ب��اال بهترين راه 
صرفه جويي اس��ت. به ط��ور مثال مصرف س��نگ آهك در 
كش��وري مانند هلند كه تهيه آن زياد هم آس��ان نيست را 
مي ت��وان مالك قرار داد )2/6 درصد( مصرف س��نگ آهك 
نس��بت به چغندر باع��ث صرفه جويي در ان��رژي نيز بوده 

است.
ش��روع  زود  نس��بتاً   Dinteloord در  بهره ب��رداري 
ش��د، راه اندازي كوره آهك بهتر از س��ال 2007 بود، ولي 
رضايتبخش نبود. در 11 اكتبر به دليل شكستن يك شافت 
متحرك دس��تگاه تنظيم آب تغذيه، يكي از دو كوره بخار 
متوقف ش��د. س��ه روز بعد يكي از سه آسياب خالل متوقف 

Dinteloord شكل شماره 8: فيلتر خأل جديد در

تنگناهايي كه در 
روند توليد،

 مزاحمت ايجاد 
مي كردند، برطرف 
شدند. ضايعات 
فيلتر خأل به نصف 
كاهش يافت و 
شربت در پروسه 
تصفيه باثبات 
بيشتري توليد شد
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ش��د. در طول تعمي��رات كارخانه با 75 درصد ظرفيت كار 
مي كرد. بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه شكستن شافت 
يك بهم زن منجر به بروز مش��كالت زنجيره اي گرديده كه 

نهايتاً چندين شافت شكستند و يا خم شدند.
با همكاري يك متخصص از ش��ركت BMA با تعمير 
مايشه خالل شروع به كار شد ولي در ضمن كار متوجه شدند 
كه عمق خسارات بيشتر از تصور بوده است. تعميرات بيش 
از سه هفته به طول انجاميد، در روز سوم تعميرات تصميم 

گرفته شد مايشه خالل كاماًل تعويض شود.
سه روز بعد مايشه ديگري از سال 2004 كه متعلق به 
كارخانه متوقف شده Pattershoek بود به محل آورده شد 

و پس از چهار روز راه اندازي شد. )شكل شماره 9(

پس از بررسي داليل خسارت، اين تجربه به دست آمد 
 Edelstahl كه پوش��ش درون مايش��ه خالل چغندر كه از
)ف��والد پرآلي��اژ( بوده اس��ت، محافظ مناس��بي در مقابل 
خورندگي درون مايشه كه از فوالد سياه ساخته شده است، 
نمي باشد. پس از ادامه تحقيقات ثابت شد كه در مايشه هاي 

ديگر هم، چنين حالتي در شرف وقوع است.
در شش��م نوامبر اتفاق ديگ��ري رخ داد، اين بار يكي از 

سگمنت هاي كالچ دو هليس پرس تفاله شكست.
ده روز بعد در Dinteloord يكي از پرس تفاله ها متوقف 
شد. به احتمال زياد وارد شدن قطعه اي از شكسته هاي بالك 
هليس به درون پرس تفاله علت اين حادثه بوده است، پس 

از يك هفته پرس تفاله راه اندازي شد.
در Vierverlaten ني��ز بهره ب��رداري ب��دون مش��كل 
به راحتي ش��روع شد. گرفتگي در قس��مت ورودي شكرتر 
ب��ه نوار ترانس��پورت در روز شش��م بهره ب��رداري به توقف 
چندس��اعته منجر ش��د. دو هفته بعد در يكي از سه كوره 
بخ��ار يك نش��تي به وجود آمد كه توق��ف كوتاهي را باعث 

شكل شماره 9: تعويض مايشه خالل چغندر در حين بهره برداري

Vierverlaten شكل شماره 10: تعمير الواتور چغندر در

ش��د. تا روز 84 بهره برداري )سوم دسامبر( هيچ حادثه اي 
در Vierverlaten رخ نداد.

از اين تاريخ به بعد قس��مت فن��ي كارخانه در فواصل 
چندروزه مرتباً با شكستن قالب هاي الواتور چغندر مشغول 
مرمت بود. در ش��كل ش��ماره 10 به وضوح ديده شد كه با 
طوالني ش��دن بهره ب��رداري ميزان 30 درص��د خورندگي 
قس��مت هاي حساس اجتناب ناپذير است. كاسه هاي الواتور 
ب��ا قالب ه��ا و زنجير كه قب��اًل آماده ش��ده بودند، تعويض 

مي شدند.

نكات مهم فني
كم شدن قس��متي از سهميه شكر هلند، اين كشور را 
 EPA با مقررات EBA ناگزير به واردات شكر در چارچوب
كه به زودي اجرا مي ش��ود، مي نمايد. Suiker Unie براي 
آمادگي در مقابل اين مشكل در بهره برداري گذشته به صورت 
آزمايش��ي 6000 تن شكرخام نيشكري تصفيه كرد. خريد 
شكر، محاسبه س��ود و زيان، نحوه توليد و بهداشتي بودن 
  Suiker Unie ًبراي مصرف كننده بررس��ي شدند و نهايتا
تصميم به تصفيه شكرخام با ساده ترين و ارزانترين روش را 
گرفت. ورود شكرخام به خط توليد در مرحله تصفيه شربت، 
عيب اين روش فقط اين بود كه نمي توانستند بيشتر از 10 
تا 20 درصد شكرخام مصرف نمايند. نكته مهم ديگر ايمني 
تصفيه شربت بود. در مقايسه با سال هاي قبل كه هواي هلند 
نسبتاً ماليم بود، با 120 روز بهره برداري ريسك پوسيدگي 
چغندر باال بود. براي مقابله با اين مش��كل از تجربه خوب 
 British sugar (Burroughs aud Wones, 2003)
و Danisco Sugar (Nurmi, 2008) اس��تفاده شد و در 

پوشش درون مايشه 
خالل چغندر كه از 

Edelstahl )فوالد 
پرآلياژ( بوده است، 

محافظ مناسبي در 
مقابل خورندگي 
درون مايشه كه 

از فوالد سياه 
ساخته شده است، 

نمي باشد. پس از 
ادامه تحقيقات 

ثابت شد كه در 
مايشه هاي ديگر 

هم ، چنين حالتي در 
شرف وقوع است



سال سي وسوم، شماره 194 

22

 Precipitated Calcium( هر دو كارخانه سيس��تم توليد
Carbonate( نصب شد.

در يك برنامه جامع تحقيقاتي ايجاد نطفه هاي بلور در 
كربناتاس��يون دوم مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست 
آمده در سال قبل توسط Burroughs (2008)  تأييد شد. 

سه هفته آخر بهره برداري يخبندان شديد شروع شد.
به م��دت دو هفته درجه ح��رارت پايين تر از 8- درجه 
س��انتي گراد بود، شستش��وي چغندر با مشكل مواجه بود، 
مصرف تيغه هاي آس��ياب خالل و سودسوزآور باال رفته بود 

ولي به مصرف چغندر خللي وارد نشد.
مس��ئله ديگر كه البته ب��ه مصرف چغندر مربوط نبود، 
يخبندان مسير كشتي هايي بود كه سنگ آهك به كارخانه 
حم��ل مي كردند و از كارخانه م��الس مي بردند. براي حل 
مش��كل از يخ شكن هايي اس��تفاده شد كه قادر بودند يخ تا 
قطر بيش از 10 س��انتي متر را شكس��ته و راه را براي عبور 

كشتي ها هموار سازند. )شكل شماره 11(
ي��ك هفته قبل از پايان بهره ب��رداري درجه حرارت به 
ناگهان به باالي صفر رسيد كه آزمايشگاه براي تعيين ائورت 
و دكستران فعال شد. خوشبختانه تا پايان بهره برداري خللي 

در تصفيه شربت ايجاد نشد.
خوش��بختانه يا متأس��فانه تاكنون هي��چ دليلي براي 
اثبات اينكه نصب سيستم PCC براي چغندرهاي پوسيده 

)قديمي( كارآيي كافي داشته يا نه، ارائه نشده است.
در روزهاي س��رد و خشك زمس��تان عكس هاي بسيار 
جالبي از محل كارخانه گرفته شد كه بي شباهت به تابلوهاي 
نقاشي نبود. در اين  عكس ها، بخارهاي پرچم مانند ضايعات 

بسيار زياد حرارت را نشان مي دهند. )شكل شماره 12(
اين مس��ئله Suiker Unie را بر آن داش��ت كه براي 
صرفه جويي انرژي برنامه ريزي مفصل و دقيقي انجام دهد. 
مسئولين ش��ركت متوجه شدند مش��كالت فراواني جهت 

افزايش راندمان انرژي در سر راهشان وجود دارد.

شكل شماره 11: يك يخ شكن امكان حركت كشتي ها
 به سوي كارخانه  را فراهم مي كند

شكل شماره 12: تصوير بخارهاي پرچمي شكل

شكل شماره 13: نمودار نشاندهنده افت حوادث كاري
نسبت به سال 2007 مربوط به تغيير روش محاسبه

ايمني كار
در بهره ب��رداري س��ال Suiker Unie 2008   براي هر 
هزار نفر از كاركنان 12/4 حادثه كاري داش��ت )با بيشتر از 
سه روز ترك كار( . مجموع حوادث تقريباً برابر سال قبل بود، 
)شكل شماره 13( نشاندهنده افت حوادث كاري نسبت به 
سال 2007 است كه مربوط به تغيير روش محاسبه مي باشد. 
براي مقايس��ه بهتر )طبق مقررات انجمن متخصصين شكر 
آلمان( حوادث كمتر از س��ه روز ترك كار براي اولين بار در 
سال 2008 محاسبه نشدند. تا سال 2007 حادثه كاري از 
روز اول ترك كار محاسبه مي شده است. در كنار رعايت كردن 
موارد ايمني، آموزش هاي الزم براي كاركنان ضروري است. 

در Dinteloord در ط��ول بهره برداري، برنامه هاي تدريس 
به ط��ور فعال جريان داش��ت و نيز مخاط��رات احتمالي در 
محل كار به كاركنان گوشزد مي شد. با در نظر گرفتن كليه 
عواملي كه مي توانند به بروز حوادث منجر شوند، آموزش هاي 
الزم نيز به كاركنان داده مي ش��ود و هدف اصلي جلوگيري 
از بروز هرگونه حادثه ناگوار قبل از دير ش��دن مي باش��د. از 
كليه كاركنان Suiker Unie براي حمايت هايشان در تهيه 

اين گزارش قدرداني مي شود.
از ارق��ام  و  اع��داد  و  گزارش ه��ا  اطالعات�ي:   مناب�ع 

IRS (Bergen op Zoom) و KNMI (De Bilt) مي باشد.
اي��ن گزارش در س��مينار 13 ماه م��ارس 2009 در مجمع 
عمومي بهار همين سال كه توسط متخصصين شكر آلمان در شهر 

Bergheim – Paffendorf برگزار شد، ارائه گرديده است.

خوشبختانه يا 
متأسفانه تاكنون 
هيچ دليلي براي 
اثبات اينكه نصب 
سيستم PCC براي 
چغندرهاي پوسيده 
)قديمي( كارآيي 
كافي داشته يا نه، 
ارائه نشده است
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با وجود زمان كشت طوالني و همچنين تأخير در كشت 
س��ال 2008 با راندمان در هكتار چغندر 78/7 تن )13/6 
تن ش��كر در هكتار( به علت شرايط بسيار مناسب در زمان 
رش��د چغندر باالترين راندمان در هكتار تاريخ صنعت قند 
س��وئيس به دس��ت آمد كه پس از بهره برداري سال 2007 

محصول بسيار قابل توجهي بود.
امكان ذخيره س��ازي شكر، شربت غليظ و مالس در هر 
دو كارخانه Aarberg و Frauenfeld بس��يار محدود بود، 
به طوري كه براي مقداري از ش��كر س��فيد و مالس فضاي 

ذخيره سازي وجود نداشت.
زم��ان بهره برداري، بدون درنظ��ر گرفتن موارد جزيي 

بدون مشكل سپري شد.

گزارش بهره برداري
سال 2008 –  سوئيس

ي
دار
هبر
هر
ب

  نويسندگان: ياشيم فانتش و هانس رودولف فانكهاويزر
 ترجمه: محمود ابطحي
Sugar Industry 2009/5

 دسامبر   نوامبر   اكتبر   سپتامبر آگوست  جوالي    ژوئن       مي     آوريل   مارس   فوريه    ژانويه 
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شكل شماره 1: ميزان بارندگي در طول سال 2008

1. كشت چغندر
1-1. شرايط آب و هوا و برداشت: در مقايسه با سال قبل 
شرايط آب و هوا در سال 2008 مطلوب نبود. در ماه فوريه 
بارندگي كافي نبود و هوا نسبتاً گرم بود كه كشت زودهنگام 
را ايجاب مي كرد، در مقابل در ماه مارس و آوريل بارندگي 
بس��يار بيشتر بود، خصوصاً در Aarberg )شكل شماره 1( 
به همين دلي��ل كار در مزارع به كندي صورت مي گرفت و 

زمان كشت به طرز بي سابقه اي طوالني شد.
از 20 مارس تا شروع ماه مه، به دليل زمان هاي متفاوت 
كش��ت و وضعيت زمين، رشد چغندر در مزارع نيز متفاوت 
بود. ماه هاي تابس��تان با آفتاب زياد و بارندگي هاي فراوان 
اين امكان را فراهم ساخت كه عقب ماندن چغندرهاي كمتر 

رشد كرده را جبران كند.
در زمان برداشت، شرايط آب و هوايي به گونه اي مطلوب 
باعث رشد بيشتر چغندر شد. چغندر بدون مشكل برداشت 
و به كارخانه حمل شد، هرچند كه در نيمه دوم بهره برداري 
)اواخر اكتبر و نوامبر و دسامبر( بارها برف سنگين باريد و 

اين اتفاقي بود كه سال ها تجربه نشده بود.
2-1. محصول و كيفيت: )ش��كل شماره 2(، شرايط 
مطلوب توضيح داده شده را در سال 2008 نشان مي دهد. 
پيك هاي مهمي در تصوير مشاهده مي شود )كشت چغندر 

در سوئيس از سال 2003 تا 2008(.

در ماه فوريه 
بارندگي كافي نبود و 

هوا نسبتاً گرم بود 
كه كشت زودهنگام 
را ايجاب مي كرد، در 
مقابل در ماه مارس 

و آوريل بارندگي 
بسيار بيشتر 

بود، خصوصاً در 
Aarberg
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در سال هاي قبل راندمان برداشت محصول چغندر 71 
تا 78 تن در هكتار بود و صرفنظر از س��ال 2006  كه اين 
رقم 66 تن بود، در س��ال 2008 محصول چغندر به 78/7 
تن در هكتار رس��يد كه باالترين رقم در تاريخ صنعت قند 

سوئيس مي باشد.
عيار چغندر در س��ال 2008 با 17/3 درصد نسبتاً باال 
بود، در بهره برداري هاي سال 2003 و 2006 عيار كمتر از 
17 درصد بود. راندمان در هكتار ش��كر 13/6 تن است كه 
در شرايط نامناسب سال هاي گذشته 10/8 تا 11/9 تن در 
هكتار بود ولي بهترين راندمان س��ال هاي گذش��ته 13 تن 

در هكتار است.
افت چغندر )خاك و گل و س��رچغندر( تفاوتي بين 6 
تا 8 درصد با گذش��ته داش��ته كه تفاوت اندكي محس��وب 

مي شود.

2. مشخصات بهره برداري تجربيات بهره برداري
1-2. تحويل و مصرف چغندر

برخالف شرايط نامناسب كشت، برداشت نسبتاً خوبي 
انجام گرفت، شرايط مطلوب رشد چغندر در ماه هاي تابستان 
و پايي��ز رش��د غيرمنتظره چغندر و نهايت��اً راندمان باال را 
به دنبال داش��ت. همين موضوع باعث ش��د كه 500 هكتار 
زمين هاي كوچك س��ال قبل به 21000 هكتار برسد، كه 
ركورد سال قبل را پشت سرگذاشت )افزايش 23 هزار تن 

شكر يعني 10 درصد بيشتر از سال قبل(.
ميانگين طول بهره ب��رداري در هر دو كارخانه 91 روز 
ب��ود )1/5 روز كمت��ر از س��ال قبل(. يك عام��ل منفي در 
بهره برداري گذش��ته افزايش بهاي گاز طبيعي كه براي هر 
دو كارخان��ه 50 درصد هزينه اضافي دربرداش��ت. كارخانه 
قند Frauenfeld از سال هاي قبل 2600 مترمكعب مازوت 
ذخيره داش��ت كه با استفاده از آن توانست هزينه سوخت 
خود را كاهش دهد. مواد كمكي نيز 10 درصد هزينه اضافي 

براي كارخانه داشتند.
 Aarberg از آنجايي كه در گذش��ته در محل كارخانه
تفال��ه پرس ش��ده را با هزينه بس��يار باال در خش��ك كن ها 
خشك مي كردند، تصميم گرفته شد براي اولين بار، در زمان 
بهره برداري از خشك كن هاي اجاره  اي استفاده شود،  4084 
تن تفاله خشك خشتي با مبلغ كمي توليد شد. به علت زياد 
بودن محصول در هر دو كارخانه مشكل ذخيره سازي چغندر 
وجود داشت، چون منطقي به نظر نمي رسد كه شربت غليظ 
ذخيره شود، همچنين به دليل كمبود مخازن، كارخانه قند 
 Frauenfeld 126000 ت��ن چغندر خود را به Aarberg

حمل كرد.

AarbergFrauenfeldشرح
جمع دو كارخانه

2مهر تا 6 دي2مهر تا 8 ديزمان بهره برداري
939091طول بهره برداري )روز(

790,899851,8761,642,775چغندر مصرفي )تن(
17/517/117/3عيار )درصد(

124,974131,659256,630توليد شكر )تن(
24,97227,49552,468توليد مالس )تن(

163,092132,249295,341تفاله پرس شده )تن(
40,15030,35170,501تعداد تفاله هاي قطعه اي )گلوله اي( هر كدام 1200 كيلوگرم 

4,08415,11319,197تفاله خشك خشتي )تن(*

Aarberg و Frauenfeld جدول شماره 1: اعداد بهره برداري سال 2008 كارخانه قند
   Frauenfeld در Bio با احتساب توليد شكر

84600 = 1,2 × 70501* در كارخانه فراون فلد  1613 تن خارج از كارخانه خشك شده است.
 )84600 تن تفاله به قطعات گلوله اي 1200 كيلوگرمي(

شكل شماره 2: اعداد يك در كشت چغندر سوئيس 2008 - 2003
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اين مقدار در س��ال گذش��ته 74000 تن بود. مشكل 
كمبود سيلو در هر دو كارخانه بسيار خوب مديريت شد، تا 
جايي كه مقدار بسيار كمي شكر سفيد و مالس در سيلوهاي 
خارج ذخيره شد كه در اوايل سال 2009 به سرعت از آنجا 

منتقل شد.

در كارخان��ه قند Aarberg به دلي��ل مصرف زياد برق 
براي كمپرس كردن بخار بدنه ها در بهره برداري سال 2008 
مصرف انرژي 12/7 كيلووات ساعت براي هرتن چغندر بود 
كه نسبت به سال هاي گذشته عدد مطلوبي بود. در كارخانه 
Frauenfeld اين عدد به 1/1 كيلووات ساعت براي هر تن 
چغندر بود كه كمترين ميزان مصرف انرژي در طول حيات 
كارخانه بوده است. علت اين كاهش مصرف انرژي نسبت به 
سال قبل در مرحله اول كم كردن توان يكي از دو كوره بخار 
فشار قوي بود كه در كنار سوخت مازوت از بخار پودرشده 

نيز استفاده شد )شكل شماره 5(

شكل شماره 3: مصرف چغندر در هر دوكارخانه از سال 2008 - 2003

شكل شماره4: مصرف انرژي در كوره بخار در بهره برداري سال 2003-2008
با احتساب بهره برداري شربت غليظ در آربرگ

شكل شماره 5: شاخص هاي مصرف برق در بهره برداري هاي 2003-2008

ش��كل شماره 3، نشان دهنده مصرف چغندر در هر دو 
كارخانه از س��ال 2003 تا 2008 مي باش��د، هرچند كه در 
 Frauenfeld و Aarberg س��ال 2007 كارخانه هاي قند
هر دو باالترين ميزان چغندر در طول حيات خود را مصرف 
 Aarberg ك��رده بودند، اما در س��ال 2008 كارخانه قند
ب��ا 791000 تن و كارخانه قن��د Frauenfeld با مصرف 
852000 تن ركورد س��ال 2007 را نيز شكستند. به دليل 
 Aarberg مشكل ذخيره سازي شربت غليظ در كارخانه قند

عماًل از اواخر نوامبر مصرف چغندر روزانه كاهش يافت.
ظرفيت روزان��ه كارخانه Aarberg كه توانايي مصرف 
9300 تن را دارد به 8500 تن كاهش يافت و در كارخانه 
 Bio مص��رف روزانه با بهره ب��رداري از Frauenfeld قن��د
9500 ت��ن بود كه البته بهره ب��رداري Bio در تمام اعداد 

اين گزارش منظور شده است.

2-2. مقدار انرژي مصرفي
ه��ر دو كارخانه در بهره برداري س��ال گذش��ته، هزار 
كيلووات س��اعت براي هرتن ش��كر سفيد را كه پايين ترين 
مصرف انرژيست، داشتند. انرژي مصرفي براي توليد شكر از 
شربت غليظ در Aarberg در اعداد ارائه شده لحاظ شده اند. 
عيار چغندر در بهره برداري گذشته كمتر از سال قبل بود، به 
همين دليل مصرف انرژي در عددهاي شاخص روند افزايش 
را نش��ان مي دهند، در كارخانه قند Aarberg علت كاهش 
اوليه مصرف انرژي نصب دستگاه هاي كمپرس بخار بدنه ها 
مي باشد ولي در كارخانه قند Frauenfeld كاهش مصرف 
انرژي در س��ال هاي قبل با سرمايه گذاري مرحله به مرحله 
در قسمت برج ديفوزيون و آسياب هاي خالل چغندر انجام 

گرفت )شكل شماره 4(.

3-2. بهره برداري
 Aarberg خوشبختانه در بهره برداري گذشته كارخانه
هيچ گون��ه حادثه كاري و همچني��ن توقف قابل ذكر اتفاق 

نيفتاد.
يك لوله فاضالب روكار در اثر طوفان آس��يب ديد كه 
باعث شد 200 مترمكعب فاضالب )بدون هوازي( كه تصفيه 
 Aare اوليه روي آن انجام شده بود، به قسمتي از رودخانه
كه تحت محافظت محيط زيس��ت قرار داشت، هدايت شود. 
اين لوله به سرعت و ش��بانه تعويض شد. روند پرس كردن 
خاك چغندر بس��يار خوب و مادة خشك آن همواره باالي 

75 درصد بود.
شكل شماره 6 نشان دهنده وجود تنگناي ظرفيت شربت 
غلي��ظ كه باعث افت مصرف روزانه چغندر در ماه هاي آخر 
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بخار ش��د. )146 كيلووات س��اعت براي هر تن چغندر و يا 
961 كيلووات ساعت براي هرتن شكر(.

باتوجه به اينكه مصرف 10 هزار تن روزانه چغندر، يعني 
5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته بود، ضايعات 
ديفوزيون نسبت به سال قبل تغييري نكرد و در حد 0/29 

درصد نسبت به چغندر باقي ماند.
ش��كل ش��ماره 7 مص��رف چغن��در و توليد ش��كر در 
بهره ب��رداري 2008 را در كارخان��ه Frauenfeld نش��ان 
مي ده��د. پس از پايان بهره برداري Bio مس��ائل كوچكي 
به وجود آمد، از جمله براي مدت كوتاهي دريافت چغندر با 

مشكل مواجه شد كه باعث توقف هاي كوتاه مدت شد.
بهره برداري Bio س��ال 2008 در Frauenfeld چهار 
روز طول كش��يد و همانگونه كه ش��كل ش��ماره 7 نش��ان 
مي دهد به بهره برداري اصلي مرتبط اس��ت. قسمت عمده 
چغن��در Bio يعني 90 درصد كه 17466 تن بود از آلمان 

فرستاده شد.

شكل شماره 6: مصرف روزانه چغندر و توليد شكر
در بهره برداري سال 2008 - كارخانه آربرگ

شكل شماره 7: مصرف روزانه چغندر و توليد شكر
در بهره برداري سال 2008 - كارخانه فراون فلد

بهره برداري شده است، مي باشد. عالوه بر افت مصرف روزانه 
چغن��در در ابتداي بهره برداري به علت نرس��يدن چغندر به 
كارخانه، تعويض فيلتر براي پخت ش��كر س��فيد نيز باعث 

افت توليد شكر سفيد شد.
در كارخانه قند Frauenfeld نيز در بهره برداري 2008 
حادثه اي رخ نداد. فقط نوار حمل ش��كر به س��يلوها كه از 
عرض دچار پارگي ش��ده بود توق��ف طوالني به وجود آورد 

)شكل شماره 7(.
علت پارگي، افتادن سنسور كنترل حرارت شكر بر روي 
نوار بود كه به تدريج در اثر اصطكاك نوار را فرسوده و نهايتاً 
منجر به پاره ش��دن نوار حمل ش��كر  شد. اين اتفاق باعث 
كاهش مصرف چغندر ش��د و شربت غليظ هم قبل از سرد 
ش��دن كافي به تانك مخصوص پمپ ش��د كه البته پس از 
تعويض نوار حمل ش��كر كه شبانه انجام شد، شربت غليظ 
به تدريج وارد خط توليد شد. در اين بهره برداري سنگ و گل 
بسيار زيادي همراه با چغندر وارد كارخانه شد. چغندرهايي 
كه با واگن )راه آهن( به كارخانه حمل ش��دند داراي سنگ 
بسيار زيادي بودند كه دو بار باعث توقف سنگ گير شد. گل 
زيادي هم باعث گرفتگي شديد توري هاي ديفوزيون شد.

آسياب خالل استوانه اي به جاي آسياب خالل صفحه اي 
س��ال قبل باعث ش��د كه كيفيت خالل بسيار بهتر از سال 
قبل باشد كه همين امر باعث كاهش مصرف انرژي در كوره 

مقداري كه از آلمان جمعشرح
گرفته شده

348313سطح زير كشت به هكتار
17,46615,960تحويل چغندر به تن

16,4عيار )درصد(
2,381توليد شكر )تن( *

639توليد مالس )تن( **
3,607تفاله پرس شده )تن(

Bio جدول شماره 2: اعداد مربوط به بهره برداري
Frauenfeld سال 2008 كارخانه قند

* با احتساب 416 تن شكر خريداري شده )استحصال شده از 
شكرخام آمريكاي مركزي و جنوبي(

** با احتساب 28 تن مالس از شكر خريداري شده

عيار چغندر Bio 16/4 بود كه از آن 2381 تن ش��كر 
Bio استحصال شد. 639 تن مالس Bio و 3607 تن تفاله 

پرس شده Bio نيز توليد شد.
از آنجاي��ي كه ش��كر Bio براي مش��ترياني كه آن را 
 Bio س��فارش كرده بودن��د كافي نبود، از ش��كرهاي خام
)نيش��كر( كه از آمريكاي مركزي و جنوبي خريداري شده 
بود، استفاده شد. در مجموع 416 تن شكر و 28 تن مالس 
Bio بيشتر از سال قبل توليد شد. شكر خام  نيشكري 20 
درصد ش��كر  Bio را تأمين كرد كه هيچ گونه اثر منفي در 
كيفيت نداشت، ضمناً شكر توليدي از كيفيت بسيار خوبي 

برخوردار بود.
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4-2. سرمايه گذاري هاي سال 2008
تجربيات با دس��تگاه هاي جديد نصب شده در كارخانه 
Aarberg براي استفاده كامل از تفاله خشك كن كارخانه و 
همچنين تفاله خشك كن اجاره شده، يك دستگاه پرس تفاله 
)با ماده خشك باال(، يك دستگاه آهك زن اصلي بزرگ و يك 

استخر براي آب تصفيه شده تهيه شد. )شكل 8، 9، 10(
در كارخانه Frauenfeld سرمايه گذاري اصلي براي سه 
دستگاه آسياب خالل استوانه اي همچنين توسعه بونكرهاي 
چغندر و متعلقات )تيغه هاي آسياب خالل و قالب هاي آن(  

انجام شد )شكل 11 و 12(.
نتايج به دست آمده: در طول بهره برداري دستگاه  پرس 
تفاله Babbini PB48 بدون هيچ مش��كل كاركرد و كليه 
انتظارات مس��ئولين را برآورده ساخت. )11 تن در ساعت، 

با ماده خشك 33 درصد(.
آنچ��ه قابل توجه بود، مقدار بس��يار كم براده فلزات كه 
معموالً در دستگاه هاي جديد وارد روغن شده و مشكل ايجاد 

مي كند، در آناليز روغن فقط 2ppm به دست آمد.
در آهك خور اصلي زمان توقف به 30 دقيقه )سه برابر 

قبل( افزايش يافت كه از نظر فني بسيار مؤثر بود.
براي ساخت استخر تصفيه به منظور صرفه جويي در هزينه 
  Denitrification و Nitification از استخرهاي موجود

استفاده شد.
كارخانه موفق ش��د با اين اس��تخرها، نظر مس��ئولين 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت را تأمين كند. بخصوص 
در م��ورد موادجام��د موجود در آب كه ح��د مجاز آن 15 

ميلي گرم در ليتر است.
 Putsch TSM2200 مسئولين كارخانه از آسياب خالل

در Frauenfeld  كاماًل رضايت داشتند. 
اين آسياب خالل عالوه بر توليد خالل 
با كيفيت خوب باعث ش��د كه ضايعات 
ديفوزي��ون نس��بت به س��ال قبل ثابت 
بماند و 5 درصد نس��بت به س��ال قبل 
بيشتر خالل توليد كند، ضمن اين كه با 
كشش كمتر شربت خام نسبت به سال 
قبل 2 درصد مصرف انرژي در كوره بخار 

را كاهش داد.
باري��ك ب��ودن و يكنواختي خالل 
باع��ث صرفه جوي��ي 2 درص��د مصرف 
ان��رژي در تفال��ه خش��ك كن ش��د. در 
ضمن 2 نفر كارگر از اين قسمت حذف 
شدند. همانگونه كه چندسال قبل پس 
از تعويض آس��ياب خ��الل در كارخانه 
Aarberg ثابت ش��د، مصرف تيغه هاي 

آسياب بسيار بيشتر مي شوند. از 2/4 تيغه براي 1000 تن 
چغندر در س��ال قبل به 5/7 تيغه براي 1000 تن چغندر 

يعني تقريباً 2 برابر افزايش داشت.

3. سرمايه گذاري سال 2009
كارخان��ه قند Aarberg يك برج ديفوزيون با ظرفيت 
زياد س��فارش داده اس��ت كه بتواند نياز كارخانه را برطرف 

كرده و در سال 2010 راه اندازي كند.
برآورد صرفه جويي پس از نصب اين ديفوزيون بس��يار 

زياد برآورد شده است.
برآورد صرفه جويي سوخت كوره بخار 8 درصد و تقليل 
ضايعات ديفوزيون 35 درصد مي باشد. در صورت قطع برق 
شبكه در هنگام استارت اوليه نياز به يك ژنراتور گازي 500 

كيلوواتي مي باشد.
ش��ركت Rictor  كه خ��اك چغندر كارخان��ه را براي 
مص��ارف باغداري ب��ه روش حرارتي خش��ك مي كند براي 
ارزان ت��ر عرضه كردن اين محصول نياز به فضاي مس��قفي 
دارد كه كارخانه بهاي آن را پس از احداث به تدريج از شركت 

Rictor دريافت خواهد كرد.
دستگاه هاي بسته بندي جديد براي 25 كيلوگرم و 50 
كيلوگرم در پاكت هاي كاغذي نصب خواهد شد. با اين اقدام 
ش��رايط كارگري و همچنين شرايط بهداشتي بهتر خواهد 
ش��د، ضمناً شكر موردنياز بدون هزينه حمل و فضاي زياد 
ذخيره و در بس��ته هاي كوچك و طبق سفارش بسته بندي 

مي شود.
پروژه اصل��ي كارخانه Frauenfeld در س��ال 2009 
بازسازي سيلوهاي پالت فورم چغندر است كه با هزينه كم 

Babbinipb48 شكل شماره 8: پرس تفاله

كارخانه قند 
Aarberg يك برج 

ديفوزيون با ظرفيت 
زياد سفارش داده 

است كه بتواند نياز 
كارخانه را برطرف 

كرده و در سال 
2010 راه اندازي 

كند
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 در فضايي به وسعت 14000 مترمربع قرار است احداث شود، 
در اين فضا كاميون هاي چغندر مي توانند تا س��الن چغندر 
خ��ود را كمپرس و تخليه كنند دس��تگاهي بيل مانند براي 
انتقال چغن��در به كارخانه، چغندرها را به درون كانال آب 
مي ري��زد، كانال چغندر هم به ميزان كمي عريض تر ش��ده 

است.
ب��راي پايان هفته كه تحويل چغندر متوقف مي ش��ود، 
ي��ك فضاي ذخيره درنظر گرفته ش��ده اس��ت كه به ميزان 
مصرف 2 روز گنجايش دارد، با اين عمل در مصرف كارگر 
و ضايعات س��يلو و مصرف آب و م��واد كمكي در كارخانه 

صرفه جويي مي شود.
تغيي��ر فض��اي ذخيره چغندر با نوس��ازي محل تخليه 
چغندر توس��ط واگن هاي راه آهن همزمان انجام مي ش��ود 
محل تخليه واگن هاي راه آهن از ابتداي كارخانه تأس��يس 

شده است.
پيش بين��ي مي ش��ود كه دس��تگاه هاي اتوم��ات كليه 
س��يلوها را كه س��ال گذشته نصب شده اس��ت با سيستم 

ABB800XA )سيستم هدايت پروسه( متصل كنند.
ب��ا توجه ب��ه كمبود ظرفيت ذخيره مالس قرار اس��ت 
مخزن 5000 مترمكعبي مازوت براي ذخيره مالس درنظر 
گرفته ش��ود، براي ذخيره س��ازي مازوت ساخت دو مخزن 
150 مترمكعب��ي درنظر گرفته ش��ده اس��ت. در اين مورد 
با يك ش��ركت محلي براي تحويل مازوت در صورت قطع 

احتمالي گاز قرارداد منعقد شده است.

شكل شماره 9: آهك زن اصلي

شكل شماره 10: تصفيه فاضالب

شكل شماره 11: آسياب خالل ترومل با بونكر جديد چغندر

شكل شماره 12: دستگاه هاي خالل چغندر موقعيت قرار گرفتن در نقشه كلي

براي پايان هفته 
كه تحويل چغندر 
متوقف مي شود، يك 
فضاي ذخيره درنظر 
گرفته شده است كه 
به ميزان مصرف 2 
روز گنجايش دارد، با 
اين عمل در مصرف 
كارگر و ضايعات 
سيلو و مصرف آب 
و مواد كمكي در 
كارخانه صرفه جويي 
مي شود
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1. ساختار شركت – تغييرات در سال 2008
روز سيزدهم ژوئن سال 2008 براي شركت زودسوكر 
لهس��تان )SZP( روز بسيار مهمي بود. در آن روز، فرآيند 
بازسازي SZP (Merger) س��رانجام مورد قبول حكومت 
لهستان قرار گرفت و دادگاه لهستان رسماً آن را مورد تأييد 
قرار داد. ساختار عادي زودسوكر لهستان در )شكل شماره 1( 
ارائه شده است. از ديدگاه قانوني، اين بدان معناست كه همه 
كارخانه ها از حالت شركت هاي وابسته به واحدهاي توليدي 
تغيير وضعي��ت داده اند. اين وضعيت كمك زيادي مي كند 
كه بازدهي كامل مديريت شركت، و در نهايت، هزينه هاي 

كل شركت به ميزان قابل توجهي كاهش يابد.

2. ماده خام و دوره بهره برداري 2009 – 2008
دو عامل اصلي بر بهره برداري سال 2009 – 2008 مؤثر 
بودند. يكي از آن ها كه هم اكنون ذكر مي شود عبارت است 
از س��هميه ش��كر EU  )اتحاديه اروپا( )در حدود 22 درصد 
سهميه شكر SZP در مدت دو سال بازپس داده مي شود(. 
عامل ديگر در ارتباط اس��ت با ماده خام چغندر و گندم. در 
نتيجه بهاي بسيار باالي مورد انتظار براي گندم، بسياري از 
كشاورزان در كشور لهستان مجبور شدند كه از كشت چغندر 
به كشت گندم روي بياورند. از طرف ديگر شرايط كشاورزي 
)روزهاي آفتابي زياد(، موجب افزايش قند چغندر در س��ال 
2008 ش��دند )به طور متوسط 17/2 درصد در سال 2008 
و 16/4 درصد در س��ال 2007( كه با كاهش اندك بازدهي 
توليد چغندر همزمان بوده است، يعني به ترتيب 54/5 تن 
در هكت��ار ب��ه 58/3 تن در هكتار )ش��كل هاي 2 و 3(. اين 
وضعيت، منجر به بازدهي پايين تر محصول يعني 9/4 تن در 

هكتار در مقايسه با 9/5 تن در هكتار در سال قبل.
در صورتي كه 22 درصد كسر شدن قرارداد چغندر را 
خالصه كنيم، قيمت هاي گندم و كم شدن بازدهي محصول 
چغندر موجب شد كه 2/2 ميليون تن چغندر و توليد 330 

  نويسندگان: ماِچْي دوبروفسكي و نوربرت بوچرل
 مترجم: محمدباقر پورسيد
Sugar Industry 2009/5

بهره برداري چغندر
در شركت زود سوكر لهستان

در سال 2008

كليدواژه: ساختار شركت – داده هاي تكنولوژيكي – سرمايه گذاري ها – تعطيل شدن كارخانه اوتموچوف

واحدهاي غيرفعال

Baborów
S.A

Jawor
S.A

Lagiewniki
S.A

Maloszyn
S.A

Pastuców
S.A

Pustków
S.A

Wieluń
S.A

SZP Estate
Department

شركت زودسوكر
مانهايم / اوخزنفورت

شركت اداره كننده زودسوكر

S.A زودسوكر لهستان
واحدهاي توليدي

Cerekiew Strzelin StrzyźówOtmuchów Ropczyce świdnica

SZP شكل شماره 1: ساختار سازماني نهايي

شكل شماره 2: بازدهي محصول چغندر در SZP در سال 2008

)t/ha( محصول چغندر

هزار تن شكر )شامل شكر سفيد موجود 
در شربت غليظ( در SZP حاصل گردد 
كه در مقايس��ه با س��ال گذشته، 3/2 
ميلي��ون ت��ن چغن��در و 462 هزار تن 
شكر توليدي دورنماي عظيم تغييرات 
در صنعت قند لهستان را نشان مي دهد. 
طول زماني متوسط بهره برداري در گروه 
SZP بالغ بر 89 روز )98 روز در س��ال 

قبل( مي گردد.
همه كارخانه هاي قند بهره برداري 
از چغندر را قبل از 31 دس��امبر خاتمه 
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گردد كه در مقايسه 

با سال گذشته،
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دورنماي عظيم 
تغييرات در صنعت 

قند لهستان را نشان 
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دادند. اگر چه كيفيت چغندر مورد بهره برداري بسيار خوب 
ب��ود )بدون مش��كل تكنولوژيكي در مدت تصفيه ش��ربت، 
رنگ پايين و مناس��ب ش��ربت غليظ چغندر در مقايسه با 
س��ال قبل( با شروع بهره برداري در دو كارخانه قند چغندر 
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شكل شماره 3: چغندرهاي آسياب شده در سال 2008

شكل شماره 5: مدرن كردن كارخانه قند استژلين

(CE Cerekiew, Ch Chybie, OT Otmuchow, RC Raciborz, RO Ropczyce, SR Strzelin, 
SW Swidnica, SY Strzyzow, WW Wroclaw, WL Wroblin, SZP Sudzucker Polska)

شكل شماره 4: مصرف انرژي SZP از سال 2003
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صاف كردن شربت

تصفيه شربت

تبخير شربت

موج��ود در همس��ايگي، كارخانه هاي 
قند در فش��ار تحمل كيفيت ش��ربت 
غليظ قرار گرفتند. در ش��ربت غليظ، 
pH شديداً سقوط كرد، كه در نتيجه، 
مقابله با اين وضعيت با مش��كل بسيار 
مواجه ش��د و به اقدامات تكنولوژيكي 
گسترده نياز داشت. مدرن كردن ديگ 
بخار در دو كارخانه قند، پروژه بيوماس 
در كارخان��ه قند اس��تژيژو و تغييرات 
تكنولوژيكي بيش��تر، مصرف انرژي را 
به صورتي كه در ش��كل 4 نش��ان داده 
شده است كاهش داد. به طور همزمان، 
مصرف سنگ آهك و كك به ميزان 4 

تا 5 درصد كاهش يافت.

3. سرمايه گذاري هاي عمده و جالب
مهمترين س��رمايه گذاري ها در كارخانه قند اس��تژلين 
متمركز ش��د كه در آن در اقدام اوليه ظرفيت خالل كردن 
)آس��ياب( چغندر از 3 هزار به 5 ه��زار تن در روز افزايش 
يافت. در س��ال 2007 ديگ بخار كارخانه مدرن ش��د. در 
س��ال 2008، عماًل  در مدت هفت ماه كل قسمت تصفيه و 
تبخير شربت براي ظرفيت 5 هزار تن چغندر در روز آماده 
شد. برخي از تصاوير تحقق پروژه در شكل هاي 5 تا 7 ارائه 
ش��ده اند. آنچه كه ارزش اغراق آميزي پيدا كرد، راه اندازي 
س��ريع و صاف و هموار قسمت هاي تصفيه و تبخير شربت 
بود كه بدون كوچكترين مشكل يا توقف تحقق يافت. نوعاً 
براي لهستان، نخستين ساختمان هاي كارخانه استژلين در 

انتهاي قرن نوزده )1872( اجرا و آماده بهره برداري شد.

مدرن كردن
 ديگ بخار در 
دو كارخانه قند، 
پروژه بيوماس 
در كارخانه قند 
استژيژو و تغييرات 
تكنولوژيكي بيشتر، 
مصرف انرژي را 
كاهش داد و به طور 
همزمان، مصرف 
سنگ آهك و كك 
به ميزان 4 تا 5 
درصد كاهش يافت
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شكل شماره 7: مدرن كردن كارخانه قند استژلين )سپتامبر 2008(: 
مخازن شوالژ اصلي و كربناتاسيون )در باال(

و قسمت صاف كردن شربت

شكل شماره 6: مدرن كردن كارخانه قند استژلين
)در ژانويه / فوريه 2008(: ساختمان قسمت صاف كردن

شربت )در باال( و ساختمان تصفيه شربت

در كارخانه قند شويدنيتسا، يك روبوت توليد پلت براي 
كيسه هاي كاغذي 25 و 50 كيلوگرم نصب شد. ظرفيت كلي 
روب��وت Kawasaki ZD250 به ترتيب براي 500 و 800 
كيسه در س��اعت طراحي و تأييد شدند. برخي از جزييات 
فني و اطالعات بيش��تر در ارتباط ب��ا پيكربندي روبوت را 
مي توان در ش��كل شماره 8 جست وجو كرد. آخرين پروژه 
سرمايه گذاري قابل ذكر بيوماس )كاه( كمك احتراق براي 
زغال س��خت نوع DR32، ديگ بخار شبكه اي نوعي براي 
صنعت قند لهستان بود. اين پروژه براي كارخانه قند استژيژو 
به دو دليل اهميت زيادي داش��ت. اولين دليل اين بود كه 
مدرن كردن بخش فش��ار و افزايش خروج بخار اين امكان 
را ايجاد كرد كه كارخانه تنها با يك ديگ بخار در كل دوره 
بهره برداري چغندر كار كند )در بهره برداري هاي گذش��ته 
به علت خروجي بس��يار اندك بخار دو دستگاه ديگ بخار با 
هم كار مي كردند(.  دومين دليل صرفه جويي هاي آش��كار 
در واحده��اي توليد ان��رژي و CO2 بود. ديگ بخار دوباره 
طراحي شد تا قسمتي از زغال سخت با كاه جايگزين شود 
و صرفه جويي حداقل به 10 تا 15 درصد برس��د. داده هاي 

تكنيكي اصلي در جدول شماره 1 ارائه شده  است.

4. تغييرات ساختاري در سال 2009
ب��ه عل��ت تغييرات در بازار ش��كر و به خاط��ر اقدامات 
بازسازي اضافي مورد نياز، در ماه مارس 2009 هيأت مديره 
زودسوكر لهستان تصميم گرفت كه كارخانه قند اوتموچوف 

را تعطيل كند )شكل شماره 9(.
اي��ن تصميم كه س��خت و غم انگيز بود، اس��اس و پايه 
الزم براي موفقيت هاي بيش��تر در آينده را تشكيل مي داد. 
در جدول ش��ماره 2، مهمترين داده هاي س��اختاري براي 

كارخانه قند اوتموچوف ارائه شده است. 
جدول ش��ماره 3 واقعيت هاي بس��يار مهم و بخشي از 
تاريخچه كارخانه قند اوتموچوف را نشان مي دهد. همان طور 
كه قباًل اش��اره ش��د كارخانه قند اوتموچوف نيز در س��ال 

1881 ساخته شد.

ZD250 شكل شماره 8: كارخانه قند شويدنيتسا: روبوت پلت ساز

پوشش دادن و پيچيدن

جمع وجور كردن كيسه ها

پرتاب كيسه هاشكل دادن كيسه ها

وزن كنترلي
آشكارساز فلزي

تغذيه كنندة خودكار پليت

جداكنندة نگهدارنده ورق ها

مدرن كردن بخش 
فشار و افزايش 

خروج بخار اين امكان 
را ايجاد كرد كه 

كارخانه تنها با يك 
ديگ بخار در كل 
دوره بهره برداري 

چغندر كار كند
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دست يافتهطراحي شده
(Mpa 4-43/7-3/7فشار بخار سوپرهيت )بر حسب
) °C 20417 ± 425دماي بخار سوپرهيت )بر حسب

38 - 3637خروجي بخار )ماكسيمم( )برحسب t/h) )قباًل 28 بود(
8183/7بازدهي ديگ بخار η )مينيمم،  زغال سخت + كاه( برحسب درصد
84˜83بازدهي ديگ بخار η )مينيمم،  تنها زغال سخت( برحسب درصد

1010/4مصرف كاه )مينيمم، از لحاظ انرژي( برحسب درصد
 Kj/Kg 1500013600ارزش حرارتي كاه برحسب

STP در mg/m3 200<350ماكسيمم انتشار گردوغبار بر حسب

 OR32 جدول شماره 1: كارخانه قند استژيژو - كاه كك سوز در ديگ بخار شبكه اي با سوخت زغال سخت از نوع

كارخانه قند ساخته شد؛ اوتموچوف به مركز كشاورزي ناحيه تبديل شد1881

اجراي پروژة مدرن كردن نيروگاه كارخانه قند1936

اجراي توليد شكر سفيد1938

ساخت و ساز كورة آهك1948

ساخت وساز انبار براي كود و بذر و ذخيره كردن 750 تن مالس1957

نصب يك دستگاه ديفوزيون مداوم )عصاره گيري( با ظرفيت 1400 تن چغندر در روز1959

ساخت وساز واحد تصفيه مكانيكي آغاز شد. خريد تأسيسات و تجهيزات براي توليد تفاله چغندر1965

اجراي واحد مدرن تصفيه شربت همراه با توسعه كربناتاسيون؛ ساخت وساز مركز توليد گرما و نيرو1971

بازسازي واحد تصفيه شربت، تجهيزات جديد و مدرن براي آهك زني و كربناتاسيون1972

ساخت و ساز كورة آهك، واحد آب آهك، و آغاز سيستم ذخيره سازي سنگ آهك و كك1978

ادغام Slaska Spolka Curowa و زودسوكر لهستان؛ كوكرونيا اوتموچوف S.A  تعطيل شد تا يك شركت 2008
جداگانه دولتي تأسيس شود و به عنوان بخشي از گروه زودسوكر لهستان تلقي شود.

ماه مارس، تصميم هيأت مديره SZP درباره تعطيل شدن كارخانه قند اوتموچوف2009

جدول شماره 3: تاريخچه كارخانه قند اوتموچوف

5260وسعت زمين هاي چغندركاري شده)هكتار(
1160تعداد كشتكاران چغندر )چغندركاران(

57/6محصول چغندرتوليد شكر به صورت نظري)برحسب تن درسال(
16/3قند موجود در چغندر)برحسب درصد(

302750چغندربهره برداري شده)برحسب تن  در سال(
3500چغندر بهره برداري شده)برحسب تن  در روز(
43260توليد شكر برحسب)برحسب تن  در سال(

9/4توليد شكر به صورت نظري)برحسب تن  در هكتار(

جدول شماره 2: داده هاي ساختاري كارخانه قند 
شكل شماره 9: كارخانه اوتموچوفاوتموچوف در سال 2008

بهره برداري آخر در سال 2008

به علت تغييرات در 
بازار شكر و به خاطر 
اقدامات بازسازي 
اضافي مورد نياز، 
در ماه مارس 
2009 هيأت مديره 
زودسوكر لهستان 
تصميم گرفت 
كه كارخانه قند 
اوتموچوف را 
تعطيل كند اين 
تصميم كه سخت و 
غم انگيز بود، اساس 
و پايه الزم براي 
موفقيت هاي بيشتر 
در آينده را تشكيل 
مي داد


