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يادداشت

جامعه س��رزنده و شاداب ويژگي هايي دارد كه آن را 
از جامعه هاي دلمرده و دلس��رد متمايز مي كند. يكي از 
اين ويژگي ها، اميدوار بودن شهروندان از هر قشر و گروه 
به آينده و توانايي و دانايي ترس��يم، چشم اندازي روشن 
از روزها و س��ال هاي پيش رو است. شايد نتوان عنصر و 
مقول��ه امي��د را در ترازو گذاش��ت و وزن كرد يا آن را با 
خط ك��ش، متر و مس��افت آن را تعيين كرد. اما هر فرد 
باه��وش و عاقلي اثر عنصر اميد را در كار و زندگي خود 
به خوبي احس��اس مي كند. آي��ا مقوله اميد به مثابه يك 
عامل واقعي در كس��ب و كار ش��هروندان چگونه پديدار 

شده و رشد و توسعه را تجربه مي كند؟
جامعه ها به لحاظ تاريخي، آموزه هاي ديني و ملي و 
به ويژه نوع نگاه حاكم بر نهادهاي رسمي قدرت سياسي 
در هر مقطع از دوران خود به آينده اميدوار مي شوند يا 
در شرايط يأس و نااميدي قرار مي گيرند. در جامعه هايي 
كه سهم دولت از كل قدرت اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
بيشتر از سهم نهادهاي مدني )بنگاه ها و خانواده ها( باشد، 
نقش اين نهاد در اميدوار بودن و يا نااميد بودن شهروندان 

پررنگ و سرنوشت ساز است.
جامع��ه ايران��ي درح��ال حاض��ر در زم��ره چنين 
جامعه هايي قرار دارد و توزيع قدرت در آن كاماًل به نفع 
دولت است. دولت هاي ايران جدا از گرايش هاي سياسي 
كه دارند به درآمدهاي حاصل از نفت دسترس��ي دارند 
كه در 6 س��ال گذش��ته اين درآمد به طور متوس��ط 70 
ميليارد دالر بوده اس��ت. دولت اي��ران توانايي تغيير در 
سياست هاي ارزي، پولي، بازرگاني، صنعتي، كشاورزي را 
دارد و بنگاه ها و تشكل هاي صنعتي در ذيل قدرت دولت 
و يا فاصله اي دور از آن ايستاده اند. بنابراين، دولت ايران 
توانايي ذاتي براي اميدوار كردن ش��هروندان به آينده يا 

دلسرد كردن آنها را دارد.

اقشار گوناگون و صنف هاي مختلف در جامعه ايراني 
اگ��ر ببينند كه نهاد دولت، رفتاري از س��ر آينده نگري، 
كارشناسانه و مسؤوالنه در برابر آنها دارد، عموماً به آينده 
اميدوار مي ش��وند و اگر چنين چيزي نباش��د به گرداب 

يأس و نااميدي مي روند.
فع��االن و خان��واده بزرگ صنعت قندوش��كر نيز از 
اين قاعده مس��تثني نيستند و شادابي و سرزندگي آنها 
به رفتاري اس��ت كه نه��اد دولت با آنه��ا دارد. واقعيت 
اين اس��ت كه رفتاره��اي دولت - كه البت��ه بخش ها و 
زيرمجموعه هاي متفاوتي دارد - در ماه هاي گذش��ته با 
صنعت قندوش��كر، رفتاري برپايه اعتمادسازي و اميدوار 

كردن نبوده است.
بخش هاي��ي از س��ازمان ها و مؤسس��ه هاي دولت��ي 
بدون توج��ه به روند رش��ديابنده تولي��د چغندر و قند و 
ش��كر در دو س��ال زراعي گذش��ته با اتخاذ تصميم هاي 
غيركارشناس��انه راه را ب��راي امي��دواري آت��ي خانواده 

قندوشكر ناهموار كرده اند.
هش��دارهاي اعض��اي انجمن صنف��ي كارخانه هاي 
قندوشكر اگرچه برخي از نهادهاي دولتي به ويژه مجلس 
را بيدار كرده و تالش براي مهار پيامدهاي نااميدكننده 
تصميم ه��اي نااميده كنن��ده در جري��ان اس��ت، اما آثار 
روان��ي اين رفتارها باقي مي مان��د. نااميد كردن خانواده 
بزرگ صنعت قندوشكر با تحليل هاي غيركارشناسانه و 
بااس��تناد به آمارهاي نادرست در تابستان 1390 را بايد 
جدي گرفت. بي اثر يا كم اثر كردن پيامدهاي تصميم هاي 
غيراصولي دولت به ويژه آن دس��ته از مسؤوالن مرتبط با 
توليد و تجارت خارجي قندوشكر زمان و انرژي فوق العاده 
مي خواهد و البت��ه اين انرژي بايد تأمين و به كار گرفته 
ش��ود تا دوباره در مسير سال هاي 1385 تا 1387 قرار 

نگيريم.

در مسير ناهموار قرار نگيريم
  محمدصادق جنان صفت
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چكيده
يكي از مش��كالت تولي��د چغندرقند، تعدد آفات آن در 
مقايسه با ساير محصوالت زراعي است. در حال حاضر مبارزه 
شيميايي به عنوان تنها راه حل مطرح بوده و روش هاي ديگر 
نظير مبارزه بيولوژيك، اس��تفاده از فرمون ها و... كمتر مورد 
توجه قرار دارند. متأس��فانه با وجود اهميت اين ش��يوه در 
كنترل آفات چغندرقند، بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه طي 
40 س��ال اخير تحقيقات اندكي در اين زمينه انجام ش��ده 
است. مطالعه روند ثبت سموم روي آفات چغندرقند گوياي 
اين مطلب اس��ت كه حش��ره كش ها در اين سال ها از روند 
ثبت غيرمنطقي برخوردار بوده اند به طوري كه در سال هاي 
57-47، 12 قلم و در س��ه دهه پ��س از آن تنها چهار قلم 
س��م حشره كش به ثبت رسيده اس��ت. اين امر نشان دهنده 
فضاي خالي چش��مگير موجود اس��ت. دالي��ل متعددي در 
كندي حركت تحقيق، آزمايش و ثبت حش��ره كش ها نقش 
داش��ته اند كه مهم ترين آنها عبارتن��د از: عدم تأمين اعتبار 
كافي، عدم وجود برنامه مش��خص براي ثبت سموم و نگرش 
غيرعلمي- فني و سطح پايين به آزمايشات. در نهايت توصيه 
مي ش��ود با افزايش دامنه حشره كش هاي تحت آزمايش از 
گروه هاي مختلف و تدوين دستورالعمل مشخص به اين روند 
س��رعت بخش��يده و تمهيداتي به عمل آيد تا نتايج سريعتر 
در اختيار كاربران قرار گيرد. همچنين انتظار مي رود س��اير 
روش ه��اي مبارزه با آف��ات چغندرقند ني��ز، از جنبه صرفاً 

تحقيقاتي خارج شده و به مزارع گسترش يابند. 

ي
ورز

شا
ك

   نويسنده: رؤيا ارباب تفتي
مربي پژوهشي بخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزي، مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

مبارزه شيميايي با آفات چغندرقند
مرور وضع موجود

مقدمه
چغندرقند يكي از دو محصول توليد كننده شكر در ايران 
و جهان است و نقش حساسي در صنعت و اقتصاد كشور ايفا 
مي كند و از آنجا كه يكي از محصوالت مهم كشاورزي بوده 
و شرايط آب و هوايي و استعداد خاك براي كشت اين گياه 
در اكثر نقاط ايران مناسب است، كشاورزان ساليان متمادي 
اس��ت كه بخش��ي از اراضي خود را به كشت آن اختصاص 
داده اند. اما باتوجه به محدوديت منابع آب و خاك و روند رو 
به رشد جمعيت، افزايش سطح زيركشت امكان پذير نيست. 
به همين دليل بايد عملكرد در هكتار افزايش يابد و اين مهم 
با به كارگيري روش هاي نوين در مراحل كاش��ت، داشت، و 
برداشت، استفاده بهينه از بذرهاي اصالح شده، به كارگيري 
ماشين آالت پيشرفته كشاورزي، استفاده به موقع و به ميزان 

مناسب از نهاده ها نظير كود و سم و... ميسر مي شود.
مصرف س��رانه قندوشكر در ايران 29/3 تا 30 كيلو گرم 
است در حالي كه ميانگين جهاني22 كيلو گرم است و الگوي 
مصرف قندوش��كر طي سال هاي برنامه چهارم توسعه، روند 
رو به كاهشي را پيش بيني مي نمايد )از 26كيلوگرم در سال 
1383 به 25/1 در سال 1388، كه متأسفانه همان طور كه 
در شكل يك مشاهده مي شود، محقق نشده است(. در حال 
حاضر كل نياز كشور به قندوشكر حدود يك ميليون و 990 
هزار تن است كه از اين مقدار يك ميليون و 238 هزار تن 
آن )661 ه��زار تن آن از چغندر قند و مقدار 578 هزار تن 
آن از نيشكر( در كشور تأمين مي شود. بنابراين از نظر كمي 

كليد واژه: آفت كش ها، تحقيقات، ثبت سموم
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متوس��ط رشد س��االنه 1/7 در صدي براي محصول چغندر 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت به عبارتي از 5933 هزار تن در 
سال پايه به6550 هزار تن در سال 1388 )خزين، 2006(. 
از طرفي وجود معضالتي نظير فرسودگي كارخانه هاي قند، 
ب��ا ميانگين عمر بيش از 45 س��ال، و محدوديت در جذب 
محصول چغندر، نامش��خص بودن قيمت، واردات نابهنگام 
و بيش از حد نياز، س��بب مي ش��وند كه به مشكالت خاص 
چغندرقند با همه مش��قت ها و سختي هاي كشت دامن زده 
شود و بعضاً اشتياق كشاورزان از دست برود. يكي از مشكالت 
توليد اين محصول، تعداد زياد آفات آن در مقايس��ه با ساير 
محصوالت زراعي اس��ت، كه كنترل آنها مسائل متعددي را 
موجب مي گردد. از آنجا كه درحال حاضر مبارزه ش��يميايي 
به عن��وان تنها راه حل مطرح ب��وده و روش هاي ديگر نظير 
كنترل بيولوژيك و استفاده از فرمون ها و... كمتر مورد توجه 
ق��رار دارن��د، الزم اس��ت تا توجه بيش��تري ب��ه جنبه هاي 
مختلف اين شيوه صورت گيرد، به عنوان مثال تعداد و تنوع 
حش��ره كش ها طي ساليان گذش��ته بسيار محدود بوده و از 
كيفيت بس��يار پاييني برخوردار بوده اند كه خود مشكالت 

زيادي را براي زارعين فراهم كرده است. 
 

چگونگي مصرف آفت كش ها در چغندرقند
در ح��ال حاضر قس��مت اعظ��م اراضي تحت كش��ت 
چغندر قند عليه آفات مختلف در طول دوره كاشت و داشت 
1 ت��ا 4 نوبت سم پاش��ي مي گردد )س��ازمان حفظ نباتات، 
2006(. انج��ام چنين سمپاش��ي هاي بي رويه و تقويمي نه 
تنها باعث برهم خوردن تعادل بيولوژيك ش��ده، بلكه سبب 
مي ش��ود كه برخي حش��رات زيان آور چغندر قند از كنترل 

طبيعي خارج ش��ده و به صورت آفات مهمي مطرح گردند. 
براساس آخرين آمار موجود، ميزان مصرف سموم حشره  كش 
و قارچ كش در مزارع چغندرقند حدود 1000 تن است كه 
ميزان متوس��ط مصرف در هكتار به 6-5 كيلوگرم مي رسد 
و ميزان مصرف علف كش، حدود 580 تن اس��ت كه ميزان 
متوسط مصرف در هكتار 4 ليتر برآورد مي شود. كانال توزيع 
س��موم در اين محصول كارخانه هاي قند هس��تند )وزارت 

جهادكشاورزي، 2006(.
خوش��بختانه در زمين��ه علف كش ه��ا ب��ا وج��ود انواع 
اختصاصي براي علف هاي هرز پهن برگ و نازك برگ مشكل 
كمتري در مقايسه با حشره كش ها وجود دارد. اما از طرفي 
مي��زان مصرف علف كش ها در مقايس��ه ب��ا ديگر گروه هاي 
آفت كش باالس��ت. به نظر مي رسد در حال حاضر عدم تهيه، 
ت��دارك و توزيع به موقع آفت كش ه��ا، كيفيت پايين آنها، 
پايين بودن س��طح اس��تاندارد آفت كش ها، نامناسب بودن 
مصرف توسط كشاورزان )روش و زمان سم پاشي( و كمبود 
امكان��ات سم پاش��ي در موعد مقرر مهم ترين مش��كالت در 
زمينه آفت كش ها در محصول چغندر قند هس��تند )وزارت 

جهادكشاورزي،  2006(. 

راهكارهاي بهينه سازي مصرف آفت كش ها
در مزارع چغندرقند 

بيش��تر چغندركاران نظير س��اير كش��اورزان، اقدام به 
مصرف بي رويه آفت كش ها مي نمايند، باتوجه به اثرات جانبي 
آفت كش ها بر انسان و محيط زيست، به كارگيري تمهيداتي 
نظي��ر افزايش دانش و مه��ارت فني بهره ب��رداران، تهيه و 
تدارك س��م پاش هاي مختلف و آموزش اس��تفاده درست از 

در حال حاضر 
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نمودار 1: سرانه مصرف شكر طي سال هاي 86-1366 در ايران )داده ها برگرفته از وزارت جهادكشاورزي، 2007(
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آنها، تدوين ضوابط و مقررات در توليد، واردات و استفاده از 
آفت كش هاي با كيفيت باال، استفاده از شيوه هاي مديريتي 
در كنترل عوامل خسارت زا، اصالح فرموالسيون آفت كش ها 
و دس��تگاه هاي سم پاش مورد استفاده در مزارع چغندر قند، 
كارب��رد آفت كش هاي با دز مص��رف پايين و كم خطر براي 
محيط و انس��ان، به كارگيري روش هاي مناس��ب جايگزين 
مبارزه شيميايي و استفاده از آفت كش هاي متنوع مي تواند 

در كاربرد مناسب آنها مؤثر باشد.

بررسي روند تحقيقات و ثبت آفت كش هاي
چغندرقند

با وجود اهميتي كه آفات چه از نظر كميت و چه از نظر 
كيفي��ت در گياه چغندرقن��د دارند و با وجود آنكه هنوز هم 
مبارزه ش��يميايي بين ش��يوه هاي مختلف كنترل آفات اين 
محصول، مهم ترين گزينه اس��ت، متأسفانه ميزان تحقيقات 
انجام شده در اين زمينه محدود است. به عنوان مثال به تعداد 
مقاله هاي ارائه ش��ده در زمينه حش��ره كش هاي چغندرقند 

در مقايس��ه با علف كش ها، در كنگره ه��اي دهم تا هجدهم 
گياه پزش��كي )از س��ال 1370 تا 1387( و دو همايش ملي 
توس��عه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم 
مي توان اشاره كرد كه از تعداد كمتري برخوردار است )شكل 
2(. همچنين بررسي تعداد مقاالت ارائه شده در مبحث مبارزه 
ش��يميايي در مقايسه با مبارزه بيولوژيك يا مبحث اكولوژي 

آفات چغندرقند، كمتر است )شكل 3(. 
 مطالعه روند ثبت آفت كش ها طي س��ال هاي 1347 تا 
1388 نشان مي دهد كه علف كش ها از روند منطقي برخوردار 
هستند )در هر دهه 5-4 عدد علف كش به ثبت رسيده است(، 
اما در حشره كش ها در 30 سال اخير تعداد ثبت شده بسيار 
محدود بوده اس��ت )ش��كل 4( و اين در حالي اس��ت كه به 
دامنه گسترش بسياري از آفات چغندرقند افزوده شده است 
به عنوان مثال ش��ته ريش��ه كه تا چند سال پيش از اهميت 
چنداني برخوردار نبود، اكنون از اغلب نقاط چغندرخيز كشور 
گزارش شده و جمعيت آن روند افزايشي دارد. بيد چغندرقند 
كه در سال هاي گذشته مخصوص مناطق گرمسير بود و در 
مناطق معتدل فعاليت آن معموالً در ش��هريور ماه 
و با تراكم كم مشاهده مي شد، طي سال هاي اخير 
حت��ي در مناطق معتدل به ص��ورت يك آفت مهم 
درآم��ده و آلودگي در مزارع از خرداد ماه ش��روع 
شده، در تابستان افزايش يافته و گاهي به بيش از 

90 درصد مي رسد. 
 از سوي ديگر بررسي حشره كش هاي ثبت شده 
روي آف��ات مختلف چغندرقند نش��ان مي دهد كه 
تنوع آنها بس��يار محدود است و از گروه هاي جديد 
حش��ره كش در م��ورد اغلب آفات خبري نيس��ت، 
درحالي ك��ه ني��م نگاهي به ديگر نقاط دنيا نش��ان 
مي دهد كه در مورد هر آفت دسترسي به گروه هاي 

با وجود اهميتي 
كه آفات چه از نظر 
كميت و چه از نظر 

كيفيت در گياه 
چغندرقند دارند 

و با وجود آنكه 
هنوز هم مبارزه 

شيميايي بين 
شيوه هاي مختلف 
كنترل آفات اين 

محصول، مهم ترين 
گزينه است، 

متأسفانه ميزان 
تحقيقات انجام 

شده در اين زمينه 
محدود است
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شكل 4: مقايسه روند ثبت آفت كش ها روي چغندرقند
طي سال هاي مختلف در كشور
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شكل2: مقايسه تعداد مقاله ارائه شده به تفكيك گروه هاي آفت كش 
در كنگره هاي دهم تا هجدهم گياه پزشكي و همايش دوم و سوم ملي 

توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم

شكل 3: مقايسه تعداد مقاله ارائه شده به تفكيك موضوعات حشره شناسي 
در محصول چغندرقند در كنگره هاي دهم تا هجدهم و همايش دوم و سوم 

ملي توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم

حشره كش
علف كش
قارچ كش
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مختلف حش��ره كش وجود دارد )جدول 1(. اين مس��ئله از 
آن جهت مهم اس��ت كه يكي از راهكاره��اي جلوگيري از 
بروز مقاومت آفات محس��وب مي ش��ود. ش��ايد بتوان گفت 
عدم تخصيص اعتبار كافي براي جبران خسارت احتمالي به 
مزارع آزمايشي، عدم وجود برنامه  مشخص براي ثبت سموم 
به جز تقاضاي ش��ركت ها و نگرش غيرعلمي - فني و سطح 
پايين به آزمايش��ات آفت كش ها از جمله مهم ترين داليلي 
هستند كه سبب شده اند آزمايش حشره كش هاي جديد روي 
محصول چغندرقند و شايد روي ساير محصوالت، بسيار كم 

و با رويه اي بسيار كند انجام شوند. 

پيشنهاداتي درباره آزمايش حشره كش ها
در چغندرقند

اولين و مهم ترين عامل در انجام آزمايش يك حشره كش 
جدي��د )در همه محصوالت( تأمين اعتبار كافي اس��ت. در 
بس��ياري موارد به دليل عدم تأمين به موقع و به ميزان الزم 
هزينه ه��ا، بس��ياري از محققين هيچ گون��ه رغبتي به انجام 
اينگونه آزمايش ها ندارند. عالوه بر اين تدوين دستورالعمل 
مشخص نحوه آزمايش حشره كش ها در محصول چغندرقند 
و همچنين ساير محصوالت كمك بسيار زيادي به هماهنگي 

و صحت انجام آزمايش ها مي نمايد. 

جدول 1: مقايسه سموم مورد استفاده عليه آفات چغندرقند در ايران و جهان *

حشره كشنام آفت
ثبت شده

حشره كش
حشره كش هاي مورد استفاده در دنياآزمايش شده

طوقه برها
(Agrotis spp)

كلرپيريفوس، كارباريل
اسپينوساد، ترالومترين، اسفنوالريت، ايميداكلوپرايد، آسيفيت، 
لمبدا سي هالوترين، سايپرمترين، تفلوترين آلفا-سايپرمترين، 

دلتامترين، بتا- سيفلوترين

كارادرينا
(Spodoptera exigua)

فوزالون، 
كارباريل

ايميداكلوپرايد، 
پيريداليل اسپينوساد، 

تيوديكارب، 
ايندوكساكارب

اسفنوالريت، متوميل، اسپينوساد، نوالوران، بيس تريفلوران، 
كلرفلوآزورون، دي اكسابنزوفوس، فسفوالن، فكسيم، 

پيراكلوفوس

پرودنيا
(Spodoptera littoralis)

پرمترين، دلتامترين، 
فنوالريت، فنتوات

ايميداكلوپرايد، 
پيريداليل تيوديكارب، 

اسپينوساد 
ايندوكساكارب

اسفنوالريت، متوميل، كلردي مفورم، لپتوفوس، نوالوران، دي 
اكسابنزوفوس، كلرفلوآزورون، اسپينوساد، فسفوالن، فكسيم، 

پيراكلوفوس

سرخرطومي هاي چغندر
(Lixus incanescens, 
Cnorrhynchus spp, 
Bothynoderes spp)

ايميداكلوپرايد، 
فيپرونيل، تيومتوكسام

فوراتيوكارب، تيامتوكسام، بنديوكارب، كربوكسان، 
كلرپايريفوس، فورات، تفلوترين، تربوفوس سايپرمترين، كارتاپ، 
دلتامترين، لمبدا-س�ي هالوترين، بنسولت�اپ، لمدا تسيدالوترين

كك چغندر
 (Chactocnema tibialis)

ايميداكلوپرايد، 
تيومتوكسام

اسفنوالريت، كلرپايريفوس، ايميداكلوپرايد، فورات بنديو كارب، 
آسيفيت، آلفا-سايپرمترين، � سايپرمت�رين بتا- سيفلوترين، 

دلتامترين، لمبدا - سي هالوترين
بيد چغندر )ليتا(
(Phthorimaea 

ocellatella)
تري كلروفن، لمبدا-سي هالوترين

زنجرك سبز و زنجرك 
ناقل كرلي تاپ

 (Empoasca spp, 
Neoaliturus spp)

ايميداكلوپرايد
اكسي ديمتون متيل، 

تيامتوكسام، تيومتون، 
ديمتوات

اسفنوالريت، ايميداكلوپرايد، گرد سولفور، پيرتروم سولفور، گرد 
پيرترم تالك، كائولين

مگس چغندر
(pegomvia betae)

كربوكسان، ايميداكلوپرايد، اكساميل، فورات، آسيفيت،
آلفا-س�ايپرمتري�ن، بتا-سيفلوت�ري�ن، دلتامت�ري�ن، 

دي س�ولفوت�ون، فنتيون، اسفنوالريت
 لمب�دا - س�ي هال�وت�ري�ن، تري كلروفن

شته هاي چغندر
(Aphis fabae, 

Pemphigus fusicornis)

اكسي ديمتون متيل، 
تيومتون، ديمتوات

بتا-سيفلوترين، كلرپايريفوس-متيل، دلتامترين، اتيوفن كارب، 
لم�بدا-س�ي ه�ال�وت�ري�ن، تربوفوس پيريميك�ارب، تري كلروفن، 

تري آزامت، تيوفنوكس، تائوفلووالينت، كارباريل، متوميل
كنه هاي تارتن

(Tetranychus urticae)
بروموپروپيالت، 

پروپارژيت
كلرفناپير، كلوفنتزين، ديكوفول، فنازاكويين، تبوفن پيراد، 

فلوفنوكسورون، هگزي تيازون، مالونوبن، اسپيرومسيفن

* جدول فوق حاصل بررسي منابع 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17 و 19 است.

تدوين 
دستورالعمل 
مشخص نحوه 
آزمايش 
حشره كش ها 
در محصول 
چغندرقند و 
همچنين ساير 
محصوالت كمك 
بسيار زيادي 
به هماهنگي 
و صحت انجام 
آزمايش ها 
مي نمايد
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از جمله مواردي كه بايد در آزمايش ها مدنظر قرار گيرد 
انتقال س��ريع نتايج به كاربران است. به اين طريق مي توان 
حش��ره كش هاي قديمي و با طيف وس��يع را حذف و موارد 
ب��ا ميزان مصرف كمتر و كارب��رد اختصاصي تر را جايگزين 
ك��رد. مورد ديگر اولويت دادن به آزمايش حش��ره كش هاي 
بيولوژيكي نظير بي تي  است. باتوجه به مزايايي كه اينگونه 
حشره كش ها دارند، در نهايت به افزايش تنوع حشره كش هاي 
انتخابي كشاورز كمك شاياني مي نمايند. عالوه بر اين الزم 
اس��ت تا به آزمايش حش��ره كش هاي جدي��د از گروه هاي 
مختلف اقدام ش��ود. در جدول دو ليس��ت حشره كش هاي 
پيشنهادي به منظور آزمايش روي هر آفت آورده شده است. 
بس��ياري از آنها در حال حاضر در كشورهاي ديگر استفاده 
مي ش��وند. همچنين  مي توان به انجام آزمايش هاي تطبيقي 

در مورد حش��ره كش هاي ثبت شده عليه آفات ديگر كه در 
مورد آفات چغندرقند نيز مؤثرند، اقدام كرد. به عنوان مثال 
به اس��پيروديكلوفن كه روي كنه تار عنكبوتي پنبه به ثبت 
رسيده اس��ت مي توان اشاره كرد كه براي كاربرد روي كنه 

تارعنكبوتي چغندرقند آزمايش تطبيقي نياز است. 
در نهايت الزم اس��ت كه شيوه هاي كنترل زراعي اثبات 
ش��ده اي مثل تغيير در روش و تاريخ كاشت، ترويج شده و 
به اين طريق به كاهش مصرف آفت كش ها در مزارع كمك 
كرد. البته س��اير روش ها نظير مبارزه بيولوژيك نيز بايد هر 
چه قدرتمندتر در مزارع به كار گرفته ش��وند. درصورتي كه 
بتوان در آينده استفاده از اين روش ها را همراه و مكمل روش 
شيميايي كرد و زارعين را به مصرف كمتر آفت كش ها راغب 

كرد، چشم انداز اميدوار كننده اي پيش رو خواهد بود. 

مالحظاتحشره كش هاي پيشنهادينام آفت

طوقه برها
(Agrotis spp)

اسپينوساد، اس فنوالريت، ايميداكلوپرايد، 
آسيفيت، لمبدا سي هالوترين، آلفا- سايپرمترين

ايميداكلوپرايد روي سرخرطومي  ها و كك 
آزمايش شده است و نتايج خوبي گرفته 

شده است.

كارادرينا
(Spodoptera exigua)

اس فنوالريت، نوالوران، 
 بيس تريفلوران، فسفوالن، فكسيم، كلرفلوآزورون

پرودنيا
(Spodoptera littoralis)

اس فنوالريت، متوميل، نوالوران، كلرفلوآزورون، 
فسفوالن، فكسيم، پيراكلوفوس

سرخرطومي هاي چغندر
(Lixus incanescens, Cnorrhynchus 

spp, Bothynoderes spp)

بنديوكارب، تفلوترين، كارتاپ، لمبدا- 
سي هالوترين

كك چغندر
 (Chactocnema tibialis)

اس فنوالريت، كلرپايريفوس، بنديو كارب، 
آسيفيت، دلتامترين

بيد چغندر )ليتا(
(Phthorimaea ocellatella)

متوميل، نوالوران، بيس تريفلوران،
 ايندوكساكارب، اسپينوساد

اسپينوساد روي برگخوارهاي چغندر 
آزمايش شده است

زنجرك سبز و زنجرك ناقل كرلي تاپ
 (Empoasca spp، Neoaliturus spp)

اس فنوالريت

مگس چغندر
(pegomvia betae)

كربوكسان، ايميداكلوپرايد اكساميل، فورات، 
آسيفيت، آلفا- سايپرمترين، بتا- سيفلوترين، 
دلتامترين، دي سولفوتون، فنتيون، لمبدا- 

سي هالوترين، تري كلروفن، اس فنوالريت

آفت درجه 2

شته هاي چغندر
(Aphis fabae, Pemphigus fusicornis)

پيريميكارب، تيامتوكسام
براي كنترل شته ريشه مي توان از 

ايميداكلوپرايد به صورت محلول در خاك 
استفاده كرد.

كنه هاي تارتن
(Tetranychus urticae)

اسپيروديكلوفن روي كنه اسپيروديكلوفن  
تار عنكبوتي پنبه به ثبت رسيده  است. 

آزمايش تطبيقي نياز است.

جدول 2: حشره كش هاي پيشنهادي براي آزمايش روي آفات مختلف چغندرقند

در نهايت الزم 
است كه شيوه هاي 

كنترل زراعي 
اثبات شده اي مثل 

تغيير در روش 
و تاريخ كاشت، 

ترويج شده و 
به اين طريق به 

كاهش مصرف 
آفت كش ها در 

مزارع كمك كرد
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 Stevia گياهي 

 است كه در 
 مناطق گرمسير 
 آمريكا مي رويد 
 و از آن مواد 
 شيرين كننده 
 طبيعي به صورت 
 عصاره توليد 
 مي شود 
Rebaudiosid A 

يكي از انواع 
 شيرين كننده
اين گياه است

فرانسه
شركت كريستال يونيون توليد شيرين كننده هاي توليدي 
از Stevia را متوقف مي كند. )Stevia گياهي اس��ت كه در 
مناطق گرمسيري آمريكا مي رويد و از آن مواد شيرين كننده 
 Rebaudiosid A .طبيعي به صورت عصاره توليد مي ش��ود
يكي از انواع شيرين كننده اين گياه است(. كريستال يونيون 
فرانس��ه همراه شركت Mane  كه تخصص توليد مواد معطر 
 Lavollee اس��انس هاي مختلف( را دارد، به همراه شركت(
ك��ه مواد اف��زودن خوراكي را توليد مي ك��رد، توليد خود را 
متوقف كرد از س��پتامبر 2009 به عنوان شيرين كننده براي 
شركت هاي توليدي خصوصي از طرف فرانسه مجوز استفاده 

از عصاره Rebaudiosid A صادر شده بود.
مولداوي

محصوالت كشاورزي در سال 2010 به ميزان 7/9 درصد 
افزايش داش��ت ولي افزايش چش��م گيري در كشت چغندر 
حاصل ش��د )144/5 درص��د(، اين افزايش هم در س��طح 
زيركش��ت و هم در راندمان در هكتار به دس��ت آمد. )سطح 
زير كش��ت 84 درصد افزايش يافت(. در سال 2010 طبق 
آمار رسمي 824 هزار تن چغندر توليد شد كه در سال قبل 
337 هزار تن در س��ال 2008 مقدار چغندر 961 هزار تن 

بود كه البته در سال 2010 به اين مقدار نرسيد.

اتريش
ش��ركت آگران��ا در ش��هر Pischelsdorf ي��ك كارخانه 
توليد نشاس��ته از گندم تأس��يس مي كند. ش��ركت س��هامي 
آگران��ا بيواتان��ول، در دو س��ال آينده 56 ميلي��ون يورو براي 

اخبار شكر از اروپا
  ترجمه: مهندس محمود ابطحي
Sugar Industry 4/2011 :نقل از  

جمعرومانياسلواكيجمهوري چكمجارستاناتريشواحدشرح
4490013500129207830700086150هكتارسطح زيركشت
69/7562/553/7059/7041/4062/90هكتار/تنبرداشت چغندر
29427008440008226004770002900005416300تنمصرف چغندر

24600720086004000360048000تنمصرف روزانه

11911710112180113روززمان بهره برداري

17/1915/0416/5514/6515/7616/45درصددرصد قند چغندر
شكر سفيد

803000----461000تن )با احتساب شكر بيو(

جدول 1: بهره برداري چغندر 11 - 2010 در گروه آگرانا

س��اخت كارخانه توليد نشاس��ته و گلوتن از گندم و بيواتانول 
سرمايه گذاري خواهد كرد. كارخانه بايد در پايان سال 2013 
راه اندازي ش��ود. تعداد كاركن��ان از 80 نفر فعلي به 120 نفر 
افزايش مي يابد. ساالنه در اين كارخانه از 250 هزار تن گندم، 
107 هزار تن نشاسته و 23 هزار و 500 تن گلوتن گندم و 55 
هزار تن سبوس توليد خواهد شد. نشاسته توليدي در صنايع 
مختلف از جمله صنعت كاغذسازي و گلوتن در توليد انواع نان 
كاربرد دارد. س��بوس در توليد خوراك دام كاربرد دارد. آگرانا 
تا به حال از ذرت و س��يب زميني نشاسته توليد مي كرد. آگرانا 
در اين مورد به يك همكاري همه جانبه نياز دارد زيرا در روند 
توليد نشاس��ته و گلوتن از گندم مق��دار زيادي مواد )جانبي( 
توليد مي شود كه بايد صنايع توليد اتانول و خوراك دام براي 

مصرف آنها برنامه ريزي نمايند.

نتايج بهره برداري چغندر 11-2010 گروه آگرانا
در كارخانه ه��اي قن��د داخل��ي و خارج��ي گ��روه آگران��ا 
 در س��ال 11-2010 مق��دار 5/4 ميلي��ون ت��ن چغن��در در

113 روز مصرف گرديد كه حاصل آن 803 هزار تن شكر بود. 
)جدول 1( در مجموع 44900 هكتار چغندر در اتريش كشت 
ش��د. مقدار چغندر در اتريش 3/1 ميليون تن بود، كه200هزار 
ت��ن از آن با محاس��به چغندر بيو در كارخان��ه در كارخانه قند 
چ��ك )آگران��ا Hrusovany و 9100 تن در كارخانه اس��لواك 
)Sered( مص��رف ش��د. در جمه��وري چك در ه��ر دو منطقه 
كش��ت Hrusovany و Opava 12920 هكتار چغندر كش��ت 
ش��د. راندمان در هكتار Hrusovany 57/7 تن در هكتار و در 
Opava 50/4 تن در هكتار بود، ميانگين عيار قند چغندر 16/55 
درصد بود. در اسلواكي 7831 هكتار چغندر كشت شد. راندمان 
در هكتار 59/7 تن بود )مجموع چغندر توليدي: 477000 تن(. 
درصد عيار قند چغندر با توجه به تعداد زياد آبياري 14/65 تن 
بود. در مجارستان 13500 هكتار با راندمان 62/5 تن در هكتار 
كش��ت شد كه جمعاً 844 هزار تن چغندر با عيار متوسط عيار 
قندي 15/04 درصد توليد شد. در روماني 7600 هكتار چغندر 
كشت شد كه كمي بيشتر از سال گذشته بود. تا پايان اكتبر با 
رنگ��ي در منطقه Roman  800 ميلي متر بودكه 300 ميلي متر 
بيشتر از ميانگين سال هاي قبل بود. ميانگين راندمان در هكتار 

چغندر 41/4 تن بود و 290 هزار تن چغندر توليد گرديد.

بار
آخ
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تكنولوژي مهندسي ژنتيك در ابتدا با رقابت كمپاني هاي 
چند مليتي در اروپا و آمريكا منجر به معرفي ارقام تجارتي 
گونه هاي گياهي دستكاري شده ژنتيكي گرديد )اغلب با نام 
ارقام ترانس ژنيك شناخته ميشدند(.اين گياهان ترانس ژنيك 
يا تراريخته شامل ذرت، سويا، كلزاي روغني و پنبه و از جمله 
يك رقم چغندرقند بوده است. اين محصوالت عمدتا به منظور 
ايجاد مقاومت به علف كش ها و آفات به خصوصي دستكاري 
ژنتيكي شدند و نخستين نسل گياهان دستكاري شده ناميده 
ش��دند. با وجود پتانسيل بااليي كه براي توسعه محصوالت 
تراريخته وجود داشت، نسل دوم محصوالت دستكاري شده 

صفات تغذيه اي، دارويي و صنعتي را دنبال مي كرد.
كش��اورزان آمريكا و كانادا به س��رعت نس��ل اول ارقام 
دستكاري شده را پذيرفتند، با اين هدف كه در آمد بيشتري 
از مص��رف كمت��ر علف كش و آفت كش به دس��ت آورند. در 
اتحاديه اروپا تأييديه براي معرفي ارقام تجارتي دس��تكاري 

شده، كند تر بوده است.
هزينه هاي تجاري س��ازي  محصوالت دس��تكاري شده 
ش��امل تحقيق و توس��عه، قبول قوانين س��المت زيستي و 
تكنولوژي ه��اي انتق��ال صف��ات كه ح��دود 80 درصد كل 
هزينه هاي تمام صفات ژنتيك انتقال داده ش��ده را ش��امل 
مي ش��ود متعلق به چهار ش��ركت عمده و حمايت هاي آنها 
بوده است. اين شركت ها شامل باير آلمان، دوپونت آمريكا، 

مونسانتو آمريكا و سينجنتا سوئيس هستند.
صنايع قند چغندري و نيش��كري در بس��ياري كشور ها 
دريافته اند كه دستيابي به ارقام ژنتيكي دستكاري شده براي 
افزاي��ش بهره وري و كاهش هزينه ه��اي توليد نه تنها براي 
توليد س��اكارز بلكه براي اهداف ديگري نظير س��وخت هاي 

گياهي ضروري است.

ي
وژ
ول
كن
ت

چغندرقند و نيشكر هاي
 تهيه شده از طريق مهندسي ژنتيك:

آخرين پيشرفت ها

مصرف كنندگان برخي از كشور ها را بايد قاطعانه متقاعد 
كرد كه شكر به دست آمده از ارقام تراريخته تفاوتي با شكر 
ارقام معمولي ندارد و كشت وسيع اين ارقام تأثير سويي بر 

محيط زيست نخواهد گذاشت.
در اهداف بلندمدت براي بيوتكنولوژي چغندرقند، ارقامي 
خواهد بود كه درصد قند بيش��تر داش��ته باشند، به سموم 

   نويسنده: ليندسي ژولي
  ترجمه: دكتر ايرج عليمرادي
F.O.Licht 2011
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جدول 1: محصوالت تراريخته غالب در سال 2008 )ميليون هكتار(
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علف كش مقاوم باشند، مقاومت به آفات و بيماري هاي متعدد 
داشته باشند، امكان تغييرات متابوليسمي براي افزايش توليد 
داش��ته باش��ند، به تنش هاي محيطي مقاوم باشند و داراي 
ژن هايي براي توليد س��اير فراورده هاي قابل فروش باش��ند. 
توليد ارقام تراريخته نيش��كر روند تكنيكي مش��كل تري را 
دارا است، ليكن رقم نيش��كر مقاوم به گاليفوسايت متعلق 
به شركت مونسانتو جلو تر از سايرين بوده و در 5 الي 6 سال 
آينده در برزيل و اس��تراليا تجاري خواهد ش��د. صفاتي كه 
در آينده براي نيش��كر حياتي است شامل مقاومت به آفات، 
بيماري ها، علف كش ها، تحمل به تنش هاي محيطي، افزايش 
تجمع س��اكارز و فراورده هاي جايگزين هستند. اين صفات 
در دستور كار تحقيق و توسعه هستند و به طرز معني داري 
افزاي��ش محص��ول و كاهش هزينه هاي توليد را پيش��نهاد 
مي كنند. ژن هاي اين صفات عمدتاً در اختيار ش��ركت هاي 
چند مليتي كشاورزي است و دليل عمده شراكت مؤسسات 
تحقيقاتي استراليا و برزيل با شركت هاي عمده بيوتكنولوژي 

نيز همين است.

آيا چغندرقند هاي دس�تكاري ش�ده ژنتيكي به 
آمريكا و كانادا راه مي يابد

كش��ت ارقام تجارتي نخس��تين نس��ل چغندرقند هاي 
متحم��ل به علف كش در س��ال 2008 و به دنب��ال تأييديه 
سرويس بازرسي بهداشت گياهي و حيواني وزارت كشاورزي 
آمريكا در سال 2006، شروع شد. رقم چغندرقند رانداپ ردي 
)ايون��ت اچ 7 – 1( اولين رقم چغندرقند تجارتي مقاوم به 
علف كش گاليفوس��ايت بود كه توسط ش��ركت مونسانتو و 
ش��ركت بذري كا.و.اس تهيه شد. تمامي شركت هاي عمده 
تولي��د بذر در آمريكاي ش��مالي اكن��ون از ارقام چغندرقند 
رانداپ ردي مي فروش��ند و چغندرقند هاي دستكاري شده 

اكنون در س��ال 2009 و در سومين سال تجاري شدن آن 
مورد پذيرش 95 درصدي در آمريكا و كانادا است )شكل 1(. 
اين سريع ترين پذيرش جهاني ارقام دستكاري شده تاكنون 
ب��ود. در اروپا، بزرگ ترين بازار بذر چغندرقند، تاكنون ارقام 
ژنتيكي براي توليد تجاري، تأييد نش��ده اس��ت. هرچند كه 
ش��كر توليد شده از رقم رانداپ ردي براي انسان و دام مورد 

تأييد سازمان هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته است.

رويارويي قانوني در آمريكا ادامه دارد
در ژانويه 2008 دادگاه زمين و مركز بهداش��ت غذايي 
ب��ه نمايندگي از مجمع بذور ارگانيك ش��امل س��يراكالب 
و هاي مورين��گ، دادخواهي به دادگاه فدرال در برابر وزارت 
كش��اورزي آمريكا مبني بر تصميم ب��ه باز نگري توليد بذر 
چغندرقن��د ران��داپ ردي ارائه كردن��د. دادخواهي به دنبال 
برگرداندن تأييديه چغندرقند دستكاري ژنتيكي شده و وادار 
كردن وزارت كشاورزي به ارزيابي اثرات زيست محيطي آن 
است كه قانون از او خواسته است. گروه مي گويد كه مخالف 
چغندرقند هاي رانداپ ردي هستند زيرا باعث افزايش مصرف 
س��موم علف كش مي شود. آن ها مي خواهند بذور ارگانيك و 
معمولي را آلوده كنند )از جمله گونه هاي وابس��ته از جمله 
چغندر برگي و لبويي(. آنها مي خواهند بازار ساير كشاورزان 
را ب��ه مخاطره بيندازن��د. آنها ب��راي مصرف كنندگان فاقد 
تأييديه سالمتي هستند. جدا از اعمال قانوني، اين گروه در 
اعتالف وس��يع تر با گروه هاي ديگر هستند كه درحال فشار 
بر ش��ركت هاي غذايي مبني بر عدم قبول شكر هاي توليدي 
از چغندرهاي تراريخته ش��ده ب��راي توليد محصوالت خود 
هستند. آنها دادخواست ارائه داده و كمپين براه انداخته اند 
و از ش��ركت هايي كه تعهد عدم مصرف شكر حاصل از بذور 

فوق مي دهند نام نويسي مي كنند.
در نخس��تين مرحله دادخواهي در 21 سپتامبر 2009 
دادگاه محلي كاليفرنيا قانوني گذراند كه وزارت كش��اورزي 
آمريكا در ارزيابي دقيق اثرات زيست محيطي رقم چغندرقند 
تراريخته ش��ركت مونس��انتو قبل از ورود ب��ه بازار كوتاهي 
كرده اس��ت. قاضي دستور داد كه وزارت كشاورزي ارزيابي 
خطرات زيس��ت محيطي و اقتصادي آن را هدايت نمايد. در 
ژانويه 2010 ادعاكنندگان از قاضي درخواس��ت كردند كه 
فوراً دس��تور توقف كاشت و برداشت تمامي چغندرقند هاي 
تراريخته را تا زماني كه دادخواهي به نتيجه برسد بدهد. در 
16 مارس امسال دادگاه محلي آمريكا درخواست مدعيان را 
براي منع اس��تفاده از اين بذور، به نفع صنايع قند رد كرد. 
وزارت كشاورزي آمريكا استدالل كرد كه تحريم فوري كاشت 
اثر منفي شديدي بر كش��اورزان، كارخانه هاي قند، مجامع 
عمومي و مصرف كنندگان آمريكايي خواهد گذاش��ت. اين 
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نمودار 1: رشد سريع پذيرش محصوالت دستكاري شده ژنتيكي )درصد(
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تصميم به كشاورزان اجازه داد كه امسال نيز كشت را انجام 
دهند. هرچند كه دادگاه محلي برعليه تحريم اوليه قانوني را 
تصويب كرد ليكن همگي در انتظار دادرسي در ماه آگوست 
امس��ال هستند. دادرسي ماه آگوست قصد دارد تعيين كند 
ك��ه آيا مي توان ب��ذر رانداپ ردي را در ارگون ازدياد نمود و 
در س��اير مناطق جهت توليد ش��كر كاشت و فراوري كرد؟ 
نتيجه دادرسي ممكن است اين كار را به محصول 2011 و 

يا بعد از آن موكول كند.
در اواس��ط آگوست، روزنامه وال استريت ژورنال گزارش 
كرد كه قاضي فدرال كش��ت چغندرقند هاي تراريخته را در 
آمريكا ممنوع كرده اس��ت. از گ��زارش چنين نتيجه گيري 
مي شود كه وزارت كش��اورزي آمريكا به تكليف خود مبني 
ب��ر اينكه آيا اي��ن چغندر ها براي محيط زيس��ت خطرناك 
هس��تند يا خير عمل نكرده است. اين تحريم كشاورزان را 
از كاش��ت چغندرقند هاي تراريخته ب��راي فصل آينده و تا 
زماني كه وزارت كش��اورزي كار ه��اي قانوني خود را انجام 
ده��د كه احتماالً تا آوريل س��ال 2012 به طول مي انجامد 
به نحو مؤثري جلوگيري مي كند. بايد توجه داشت كه از بذور 
غيرتراريخته براي كشت فصل آينده به مقدار كافي موجود 
نيست. احتمال زيادي براي كاهش كشت و در نتيجه فشار 
بيشتر به قيمت هاي محلي وجود دارد. هر سقوط جزيي در 
تأمين ش��كر داخلي به اين مفهوم است كه يك سال ديگر 

كشور ثالثي بازار داخلي را تأمين خواهد كرد.

تأييديه مشابهي براي چغندرقند هاي تراريخته 
در اروپا نخواهد بود

در اتحاديه اروپا هنوز چغندرقند هاي تراريخته به منظور 
توليد تجاري تأييد نش��ده، هرچند كه شكر توليدي از رقم 
رانداپ ردي در سال 2007 مورد تأييد سازمان هاي مربوطه 
 در اتحادي��ه اروپا براي مصرف قرار گرفته اس��ت. ش��ركت

كا واِس و مونس��انتو درخواس��ت خود را به اتحاديه اروپا در 
س��ال 2004 ارائه كردند و سازمان بهداشت غذايي اتحاديه 
اروپ��ا آن را در 20 دس��امبر 2006 تأيي��د و منتش��ر كرد. 
درخواس��تي نيز براي كش��ت رقم رانداپ ردي ارائه شد كه 
تا كنون تصميمي اتخاذ نشده است. برخي تحليلگران كشت 
تجاري اين رقم را تا سال 2015 محتمل نمي دانند.هرچند 
كه تأييديه تحقيقاتي متعددي در مزارع آزمايش��ي از سال 
2003 و از جمله هفت تأييديه در سال جاري دريافت شده 
است. تأييديه براي مصرف خوراكي و دامي فراهم شده زيرا 
نظر كارشناسي ارائه شده طي سند ملي شماره 27 سي.يو 
در رسيدن به اجماع كلي در اتحاديه اروپا با شكست روبه رو 
شد و نه تأييد و نه حذف شد. براساس قوانين اتحاديه اروپا 
پرون��ده براي تصميم گيري نهايي ب��ه وزراي اتحاديه ارجاع 

ش��د. از آنجا كه وزرا نيز نتوانستند در طول سه ماه تصميم 
بگيرند، بنابراين كميس��يون به دليل قصور قانوني با اختيار 
خود تصويب و از آن جا كه 6 سال مهلت قانوني غيررسمي 
در تأييد فراورده هاي جديد ارقام تراريخته در س��ال 2004 
به پايان رس��يد، كميس��يون تعدادي از ارقام تراريخته را با 

اختيارات خود تأييد كرد.
شش كشور از جمله اتريش، فرانسه، يونان، مجارستان، 
آلم��ان و لوكزامبورگ درخواس��ت مهلت قانوني براي تأييد 
س��المتي اين فراورده ها كرده اند كه به طور مؤثري كش��ت 
چغندرقند هاي تراريخته را در هر كشوري مورد تحريم قرار 
مي دهد. مارس امسال شاهد نخستين پذيرش رقم تراريخته 
از س��ال 1998 بود. رقم س��يب زميني آمفلورا، آخرين رقم 
مونسانتو)مون 810( است كه مقاوم به كرم ذرت است و در 

آلمان، جمهوري چك و سوئد كشت خواهد شد.

نيشكر تراريخته پنج سال زمان مي خواهد ليكن 
كار ها ادامه دارد

سرمايه گذاري جهاني براي توليد نخستين نسل نيشكر 
تراريخت��ه، براي افزايش صفات زراع��ي، توليد فراورده هاي 
زيس��تي جديد و صنايع زيس��تي بر پايه سهم فتوسنتز در 
افزايش زيست توده )بيوماس( درحال افزايش است. ساختار 
گياه��ي، مصرف آب، جذب كود ها، درص��د قند و وضعيت 
باالي توليد ش��كر در نيشكر الزمه تغييرات وسيع با وسايل 

بيوتكنولوژي و تغييرات ژنتيكي است.
شركت هاي زيادي ارقام تراريخته نيشكر را براي صفات 
متعددي تهيه كرده اند. به طور خالصه برزيل و اس��تراليا دو 
كش��ور پيشرو در بيوتكنولوژي نيشكر هستند. هر دو كشور 
تالش فراواني براي جلو بردن و هدايت تحقيقات تكنولوژي 
به نح��وي كه اين ارقام در چند س��ال آينده تجاري ش��وند 
انجام داده اند. تعداد ديگري از كش��ور ها نيز براي جلو بردن 
بيوتكنول��وژي فعاليت مي كنند. در اين زمينه آزمايش هايي 
نيز در مناطق امن انجام داده اند. اين درحالي است كه برخي 
ديگر از كش��ور ها درحال شروع و يا عالقه مند به استفاده از 
بيوتكنولوژي هستند كه از جمله: آمريكا، آرژانتين، كلمبيا، 
آفريقاي جنوبي، موريس، رئونيون )فرانس��ه(،گواتماال، هند، 
اكوادور، كوبا، اندونزي، مكزيك، جزاير هند غربي و فيليپين 
هستند. تعدادي از اين كشور ها صادر كننده شكر هستند و 
در يك كشور كه اين ارقام تجاري شود، شكر هاي حاصل از 

نيشكر تراريخته به سرعت در تمام دنيا پراكنده مي گردد.
همانند س��اير محص��والت تراريخته معرفي ش��ده در 
بازار، نخستين نس��ل نيشكر تراريخته نيز از ارقام مقاوم به 
علف كش گاليفوسيت مونسانتو خواهد بود. مونسانتو انتظار 
دارد ك��ه رقم رانداپ ردي خود را تا س��ال 2015 وارد بازار 

در اتحاديه 
اروپا هنوز 

چغندرقند هاي 
تراريخته به منظور 

توليد تجاري 
تأييد نشده، 

هرچند كه شكر 
توليدي از رقم 
رانداپ ردي در 

سال 2007 مورد 
تأييد سازمان هاي 

مربوطه در اتحاديه 
اروپا براي مصرف 
قرار گرفته است
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كند. كمپاني هاي بزرگ بيوتكنولوژي ديگري نيز هس��تند 
ك��ه تحقيقات خ��ود را روي بيوتكنولوژي متمركز كرده اند. 
دو برنامه توس��عه نيشكر تراريخته، يكي در مركز تكنولوژي 
كاناواريا برزيل كه با همكاري )BSES( اس��تراليا و دوپونت 
كار را روي ارق��ام تراريخته نيش��كر با هدف افزايش درصد 
قند ادامه مي دهند. دو ش��ركت جديد تر ديگر كه در س��ال 
2008 در برزيل و توسط مونسانتو خريداري شده اند شامل 
ش��ركت كاناوياليس و آلليك��س نيز هر دو تأكيد بر فعاليت 
بيوتكنولوژي و توليد ارقام تراريخته نيشكر دارند. در جدول 
ش��ماره 2 ش��ركت هاي انتخابي كه روي نيش��كر تراريخته 

سرمايه گذاري مي كنند، آمده است.
 

استراليا
درحال حاضر ارقام تراريخته نيش��كر در استراليا وجود 
ندارد. هر چند كه تكنولوژي اين كار به وس��يله شركت هاي 
استراليايي به منظور رقابت جهاني پذيرفته شده است. طبق 
نظر اتحاديه نيش��كركاران، صنايع نيشكر بايد حق انتخابي 
ب��راي توليدكنندگان، فراوري كنن��دگان و مصرف كنندگان 
از نظ��ر جداس��ازي، توزيع و حفظ هوي��ت محصول در نظر 

بگيرند.
سه س��ازمان عمده فعاليت هاي اصالح نيشكر از جمله 
نيشكر تراريخته را در استراليا ادامه مي دهند. اين سازمان ها 
ش��امل س��ازمان تحقيقات صنعتي و علوم مشترك المنافع 
)CSIRO(، صنايع متعلق به ايس��تگاه آزمايش هاي ش��كر 
سابق )BSES( و مركز تحقيقات تعاوني براي سرمايه گذاري 
نيشكر از طريق بيوتكنولوژي)CRS CIIB( هستند. شركت 

علوم كشاورزي داو، سينجنتا و دوپونت همكاري نزديكي با 
مؤسس��ات و شركت هاي تحقيقات دولتي و خصوصي براي 

نيشكر تراريخته دارند. 
شركت BSES از نخستين مراكز تحقيقاتي، ترويجي در 
توس��عه نيشكر استراليا است كه همكاري نزديكي با نيشكر 
كارها برداش��ت كنندگان، كارخانه ه��ا و دولت جهت يافتن 
راهي براي توليد سودآور و پايدار از نظر محيط زيست دارد. 
اين سازمان از دفتر تنظيم كننده ژن )OGTR( براي معرفي 
محدود نيشكر هاي تراريخته مجوز گرفته است. رگه هايي از 
نيش��كر براي مصرف بهينه ازت، تحمل به خشكي، افزايش 
تجمع س��اكارز و س��اير قند هاي تخمير شدني و رشد گياه 
اصالح شده اند. معرفي اين ارقام بايد در طول 15 سال و از 
2009 تا 2024 در ش��ش منطقه و در س��طح حد اكثر 21 
هكتار در سال انجام شود. BSES پيشنهاد معرفي 24 رگه 
نيش��كر تراريخته كه داراي دو ژن از برنج كه باعث افزايش 
تحمل به خش��كي و افزايش بهره وري ازت مي ش��وند داده 
اس��ت. بعالوه چند رگه محتوي ژن هايي از جو و لوبيا است 
كه انتظار مي رود س��اختار گي��اه را تغيير دهند. هيچ يك از 
م��واد ژنتيك تراريخته نيش��كر براي خوراك انس��ان و دام 

استفاده نخواهد شد.
در اواخر س��ال 2009 ش��ركتBSES خب��ر داد كه با 
شركت دوپونت براي تهيه ارقام و تكنولوژي كشت همكاري 
مي كن��د. توافقنامه، تجربيات وس��يع بيوتكنولوژي گياهي 
دوپونت را به همراه دانش اصالح، زراعت و فراوري نيش��كر 
را درياف��ت خواهد كرد. مجمع ب��راي بهبود تكنولوژي هاي 
موج��ود گياه��ي و عمليات زراعي بر روي توس��عه و توزيع 

جدول 2: برخي شركت هاي بيوتكنولوژي كه روي نيشكر فعاليت مي كنند

پروژه هاي نيشكرشركت

شركت كشاورزي داو 
آمريكا

در دسامبر 2008 قرارداد همكاري تحقيقاتي 2ساله اي با مركز تحقيقات تعاوني استراليا براي بيوتكنولوژي صنايع 
قند  امضا كرد

 آزمايش هايي با نيشكر هاي تراريخته از طريق باسيلوس تورنجينسيس در برزيل و مؤسسه شكر واسندادا در هند سينجنتا سوئيس
ايجاد مركز توسعه سوخت گياهي نيشكر سينجنتا در كمپ دانشگاه تكنولوژي كويينزلند استراليا

آميريس آمريكا

شركت  و  ويتورانتيم  و  كريستالسو  جنگل داري  شركت  با  مشترك  قرارداد  يك  آميريس  بيوتكنولوژي  شركت 
گردآوري تكنولوژي براي توليد سوخت ديزل از نيشكر امضا كردند. گرچه در سال 2009 شركت كريسالسو با 
خروج سانتا اليزا واله از گروه به طور  مؤثري خلع يد شد. هنوز روشن نيست كه همكاري آميريس با شركت هاي 

انفرادي ادامه خواهد يافت.

دوپونت آمريكا

توافقنامه تجربيات  اين  ارقام همكاري دارند.  و  بهبود تكنولوژي كشت  BSES در  با مشاركت  شركت دوپونت 
وسيع بيوتكنولوژي دوپونت با دانش اصالح سيستم زراعي و فراوري با هم جمع مي نمايد. مجمع فعاليت خود 
تا بدينوسيله  به منظور بهبود تكنولوژي كاشت و عمليات زراعي متمركز كرده اند  را توسعه و توزيع تكنولوژي 

افزايش توليد و كاهش هزينه توليد را بهبود بخشند.

شركت مونسانتو در سال 2008 دو شركت برزيلي به نام هاي كاناوياليس و آلليكس كه در امر بيوتكنولوژي و توليد مونسانتو آمريكا
بذر نيشكر فعاليت  دارند خريداري كرد.

 BSES شركت
از نخستين 
مراكز تحقيقاتي، 
ترويجي در 
توسعه نيشكر 
استراليا است كه 
همكاري نزديكي 
با نيشكر كارها 
برداشت كنندگان، 
كارخانه ها و 
دولت جهت 
يافتن راهي براي 
توليد سودآور 
و پايدار از نظر 
محيط زيست دارد
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تكنول��وژي متمركز ش��ده تا باروري رش��د و كاهش هزينه 
توليد را ميس��ر نمايد. دوپونت از طريق حفظ نباتات، رابطه 
قوي با نيشكر كاران و مشتريان كارخانه هاي نيشكري دارد. 
براساس همكاري مشترك و تحقيقات فشرده دريافتند كه 
با دسترس��ي به بيوتكنولوژي، ابتدا صنايع نيش��كر استراليا 
مي توانند موقعيت رقابتي به دست آورده و نقش هدايتي در 
تجاري كردن بيوتكنولوژي در صنايع نيشكر جهاني به دست 
آورند. گزارشات بيانگر اين است كه اهداف همكاري مشترك 
داش��تن ارقام تراريخته در سال2016 است. نيشكركاران و 
كارخانه هاي نيش��كر تا دسترس��ي به تكنولوژي و تجربيات 
ارقام تراريخته كمك خواهند ش��د و دوپونت نيز با تجارتي 
كردن اين ارقام از حقوق بين المللي آن بهره مند خواهد شد. 
انتظار مي رود كه ارقام جديد حدود 0/55 دالر اس��تراليا در 
هر تن هزينه داش��ته باش��د. هرچند كه هنوز روشن نيست 
كه اين مبلغ چگونه بين كشاورزان و كارخانه هاي نيشكري 

تقسيم خواهد شد.
ش��راكت BSES و دوپنت از ايجاد پانلي از متخصصين 
مستقل خبر داد و در آينده نيز پانلي از سرمايه گذاران صنعت 
قند تش��كيل خواهد شد. همچنين قرار است در اكتبر سال 
2009 اين خبر را كه صنايع قند اس��تراليا موقعيت خود را 
به عنوان نخس��تين كش��وري كه تكنولوژي جديد نيشكر را 
قبول كرده است اعالم دارند. در مروري بر پانل شركت اعالم 
كرد كه سرمايه گذاري هاي ش��ركت هاي تجاري كشاورزي 
روي بيوتكنولوژي نيش��كر در حال رش��د اس��ت و رقابت ها 
براي دستيابي صفات ژنتيكي كليدي است. براساس گزارش 
پانل، اس��ترليا ظرفي��ت علمي و تجربي ب��راي به كارگيري 
پيش��رفت هاي ناشي از بيوتكنولوژي ارقام تراريخته در سال 
2016 دارد. تأييد شده است كه صنايع شكر و اتانول برزيل 

شانس بيشتري براي قبول ارقام تراريخته دارند.
پانل نتيجه گيري كرد كه براس��اس شواهد و تجربيات 
ساير كش��ور ها، توليد و توس��عه ارقام تراريخته در بهترين 
حالت در شراكت با شركت هاي كشاورزي بين المللي است. 
بنابراين توصيه مي ش��ود كه شركت BSES با يك شركت 
بين المللي كش��اورزي ك��ه داراي صف��ات ژنتيك كليدي، 
ظرفيت س��رمايه گذاري، دانش تجاري و دسترسي به بازار و 
ماش��ين آالت دارد شريك شود. از حقوق بهنژادگر نيز براي 
توسعه سرمايه ارقام تراريخته و در بازار هاي محلي و بيروني 

استفاده گردد.
CRC SIIB در اوايل ماه جوالي 2003 با موافقتنامه 7 
ساله تحقيقات مشترك ايجاد شد. اين يك گروه داراي دفتر 
مركزي در سازمان تحقيقات بيوتكنولوژي نيشكر در دانشگاه 
كويينزلند بريسبان است. همكاري مشترك تحقيقاتي شامل 
چهار دانشگاه، سازمان تحقيقات صنايع قند، حكومت مركزي 

و ايالتي كويينزلند و متخصصان تجاري است. اين گروه در 
جست وجوي توليد سودآورتر نيشكر از طريق بهبود نيشكر 
و تغييرات صنايع با به كار گيري بيوتكنولوژي هستند. بخش 

علوم كشاورزي داو شريك CRC است.
دانش��گاه كويينزلند در همكاري با شركت CRC كه به 
س��وكروژن تغيير نام داده است، س��هم زيادي از تحقيقات 
پيشرفته نيشكر هاي تراريخته را به عهده گرفته است. ضمناً 
درخواستي نيز ازOGTR براي معرفي محدود و كنترل شده 
ارقام تراريخته نيش��كر كرده است. محققين دانشگاه، اخيرا 
رگه هايي از نيش��كر تراريخته با مقدار قند بيش��تر به وجود 
آورده اند. اين رگه ها )ش��وگر بوستر( ناميده شده اند و توليد 
مقدار بااليي از قند ايزومالتولوز كرده اند. شركت سينجنتا در 
 CSR اواخر سال 2009 خبر داد كه قراردادي را با شركت
براي توليد شوگر بوستر امضا كرده است. سينجنتا خواستار 
حقوق انحصاري جهاني است. استراليا شوگر بوستر را براي 
محصوالت كليدي ش��كر منظور نكرده است. قرارداد شامل 
پرداخت ه��اي ويژه و حق امتياز ب��راي فروش فراورده ها به 

شركت CSR است.

برزيل
درحالي كه برزيل هدايت جهاني توليد ش��كر و اتانول از 
نيشكر را به عهده دارد و دومين توليد كننده بزرگ محصوالت 
ترانس ژنيك اس��ت ليكن هنوز ارق��ام ترانس ژنيك تجارتي 
نيش��كر را ندارد. بي. آ.اس.اف، باير و مونس��انتوو سنترو دو 
تكنولوژيا كانا ويرا )CTC( هم اكنون آزمايش هاي متعددي را 
روي صفات مختلف تحمل به علف كش، مقاومت به ويروس، 
مقاومت به خشكي تجمع بيشتر شكر و استفاده از باسيلوس 

تورنجينسيس در دست اجرا دارند. 
 CTC مؤسس��ه خصوصي اس��ت ك��ه قباًل به وس��يله 
كوپرسوكار كنترل مي شد ليكن اكنون متعلق به گروهي از 
كارخانه هاي عمده قند اس��ت. CTC عادت داشت كه حق 
امتي��از افراد غيرعض��و را پرداخت كند ولي اكنون از هرنوع 
دس��تيابي ارقام��ش به خارج از تش��كيالت خ��ودي امتناع 
مي نماي��د. CTC كار روي تجاري كردن ارقام تراريخته به 
پي��ش مي برد. هدف توليد ارقام نيش��كر تراريخته مقاوم به 
رانداپ، حشرات، خشكي و توليد قندهاي بيشتر و همچنين 
رسيدن به باروري 15 تا 20 درصد بيشتر از ارقام تراريخته 
 CTC.به منظور پوش��ش هزينه هاي س��رمايه گذاري اس��ت
همچنين با 160 كارخانه نيش��كر و مش��تريان رو به رش��د 

بين المللي نظير ب.آ.اس.اف و داو كار مي كند.
در اواي��ل س��ال CTC 2007 خب��ر داد ك��ه خواهان 
ش��روع آزماي��ش س��ه رق��م نيش��كر تراريخت��ه ب��ا مقدار 
 س��اكارز باال است. كميسيون ملي س��المت زيستي برزيل

براساس همكاري 
مشترك و تحقيقات 

فشرده دريافتند 
كه با دسترسي 

به بيوتكنولوژي، 
ابتدا صنايع 

نيشكر استراليا 
مي توانند موقعيت 

رقابتي به دست 
آورده و نقش 

هدايتي در تجاري 
كردن بيوتكنولوژي 

در صنايع نيشكر 
جهاني به دست 

آورند
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)CTN Bio( آزمايش هاي مزرعه اي را تأييد كرد. درصد قند 
ارقام تراريخته شركت 15 درصد بيشتر از ارقام معمولي بود. 
CTC ارقام تراريخته را در گلخانه آزمايش كرد. پس از دو 
س��ال آزمايش هاي محلي، برنامه ريزي براي انجام آزمايش 

در مناطق مختلفي از برزيل صورت گرفته است.
اخي��راً در ماه آگوس��ت 2009 در قرارداد مش��تركي با 
شركت دارويي آلماني ب.آ.اس.اف و CTC دو شركت خواهان 
تلفيق تجربيات به منظور توس��عه ارقام جديد نيشكر شدند، 
به نحوي كه راندمان محصول را از 80 تن در هكتار فعلي به 
100 تن در هكتار افزايش دهند. ضمن اينكه تحمل بيشتري 
نيز نس��بت به ارقام معمولي به خشكي داشته باشند. ارقام 

تراريخته بايد در سال 2020 در برزيل تجاري شوند.
شركت بزرگ بيوتكنولوژي ديگري كه كار روي تجاري 
س��اختن ارقام تراريخته در برزيل دنبال مي كند، ش��ركت 
مونسانتو و نخستين ش��ريك آژانس هاي تحقيقاتي نيشكر 
برزيلي كاناوياليس و آلليكس اس��ت. در سال 2007 و قبل 
از اع��الم خبر قطعي خريد، مجموعه آلي پارتيس��يپاكوس 
ليميتد با زير مجموعه دو ش��ركت در س��ال 2008، ميزان 
درآمد شركت مونسانتو از اين مجموعه 290 ميليون دالر بود. 
كاناوياليس در حال توس��عه و تجاري سازي  ژرم پالسم هاي 
پيش��رفته اس��ت، كه مي تواند در افزايش معني دار محصول 
نيش��كر و بيش از ارقام در دسترس نقش داشته باشد. آنها 
همچنين روي ارقام تراريخته نيشكر نيز كار مي كنند. همانند 
CTC كاناوياليس براي شركت هاي شكر عمده اي كار مي كند 
كه در توسعه ارقام قرارداد دارند. كاناوياليس در سال 2008 
قراردادي به مبلغ 25 ميليون دالر با ش��ركت كوسان براي 
راه اندازي 10 ايستگاه تحقيقاتي و توسعه ارقام نيشكر امضا 

كرد. كاناوياليس همچنين قراردادي با 46 كارخانه نيش��كر 
دارد كه سطح توليدشان 1/1 ميليون هكتار است كه تقريباً 
15 درصد سهم بازار نيشكر است. آلليكس نيز يك شركت 
ژنوميك است كه فعاليت خود را روي صفات بيوتكنولوژيكي 

و عمدتا روي نيشكر متمركز كرده است.
پيش��رفت و توس��عه مهارت، مونس��انتو را در موقعيت 
بزرگ ترين ش��ركت اصالحي جهان قرار داده اس��ت. قصد 
مونس��انتو اس��تفاده از ش��بكه منظم و يكپارچه مشتريان 
كاناوياليس و مجموعه ژرم پالسم هاي اين شركت است كه 
به عنوان پايه اي براي مصرف وس��يع نيش��كر هاي تراريخته 
هس��تند و اميدوار است كه به كشاورزان در افزايش باروري 
پاي��دار در يك زمان كوتاه كمك كند. مونس��انتو قصد دارد 
محص��والت معمول��ي و تراريخت��ه خود را براس��اس مدل 
كاناوياليس و به صورت مشترك و يا قراردادي با كارخانه هاي 
نيش��كر ك��ه ارقام توليدي را در اراضي خ��ود و يا با قرارداد 
توليد با توليدكنندگان مي كارند، به فروش برساند. مدل مشابه 
مي تواند در خارج از برزيل و براي كشور هايي كه روش توليد 
ني اجازه پيگيري ساده را به هر كشاورز ني كار مي دهد نيز 
به كار گرفته ش��ود. كاناوياليس در حال اصالح ارقام ني در 
كاليفرنيا و آنگوال است و ارقام نيشكر جنوب مركزي برزيل 
در مناطق ديگر جهان از جمله سودان به وسيله شركت شكر 

كنيايي كشت مي گردد.

آفريقاي جنوبي
گزارش��ات در سال 2007 نشان مي دهد كه صنايع قند 
آفريقاي جنوبي در معرفي نيشكر هاي تراريخته به عنوان رقم 
تجاري مصمم ش��ده اند، زيرا از اين بيم دارند كه تغييرات 
تهديدي براي بازار صادرات و مصرف محلي گردد. در حال 
حاضر پروژه هاي متعدد تحقيقاتي روي توليد نيشكر تراريخته 
متمركز ش��ده است و آزمايش هاي مقايسه ارقام در مناطق 
متعددي در 10 سال گذشته صورت گرفته است. رهبري اين 
 ،)SASRI(كار با مؤسس��ه تحقيقات نيشكر آفريقاي جنوبي
مؤسسه بيوتكنولوژي گياهي)IPN( در دانشگاه استلن بوش 
و پالنت بيوتراس��ت كه يك مركز مل��ي براي بيوتكنولوژي 
گياهي اس��ت و به وس��يله وزارت علوم و تكنولوژي به عنوان 
اس��تراتژي ملي براي آفريقاي جنوبي پايه ريزي شده است. 
مركز مسئول ارقام دستكاري شده ژنتيكي آفريقاي جنوبي 
است و شوراي اجرايي اجازه آزمايش مقايسه ارقام ژنتيكي 
معرفي ش��ده را براي س��ال 2009 صادر كرده است. هنوز 
مجوزي براي س��ال 2010 صادر نش��ده اس��ت. مجوز هاي 
متعددي براي س��ال هاي 2005 و 2006 صادر ش��ده بود.

IBP در دانش��گاه استلن بوش گزارش كرده است كه داراي 
دو مجوز بري رقم نيشكر ترانس ژنيك است كه با دستكاري 

در ماه آگوست 
2009 در 
قرارداد مشتركي 
با شركت دارويي 
آلماني ب.آ.اس.

اف و CTC دو 
شركت خواهان 
تلفيق تجربيات 
به منظور توسعه 
ارقام جديد 
نيشكر شدند، 
به نحوي كه 
راندمان محصول 
را از 80 تن 
در هكتار فعلي 
به 100 تن در 
هكتار افزايش 
دهند
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فعالي��ت آنزيم VPPase براي افزايش درصد قند )ش��ماره 
02680 مورخه 30 مارس 2007( و دستكاري درصد قند و 
ديواره سلولي در نيشكر)شماره07743 مورخه 15 سپتامبر 
2006( است. SASRI براي تحقيقات ارقام متعلق به مركز 
آفريقاي جنوب��ي و ماوراي بحار به صورت دولتي و خصوصي 
مش��اركت تحقيقات��ي دارد. SASRI محل��ي، نيز باIPB و 
پالنت بيو، كه در سال 2004 به عنوان يكي از بخش هاي مركز 
ملي صنعت و تجارت براي بيوتكنولوژي پايه ريزي شده است 
همكاري دارد. همكاري ساسري و آي بي پي در سال 1998 
آغاز شد.تحقيقات متعددي هم اكنون در  آي بي پي در جريان 
اس��ت كه عمدتاً روي افزايش درصد قند و افزايش زيس��ت 
توده متمركز هس��تند و برخي از آنها در مرحله پيشرفته اي 
نيز هس��تند. شراكت ساسري با پالنت  بيو بيشتر روي بهبود 
كيفيت بافت براي پيش��رفت ارقام تراريخته نيشكر و ساير 
محص��والت اس��ت. كار روي متدولوژي هاي توس��عه يافته 
تحقيقاتي قبلي ساس��ري و همكاري هاي بين المللي است. 
به ع��الوه برنامه اصالح ارقام ساس��ري ش��امل مطالعه روي 
درصد قند و متابوليس��م آن و انواع مقاومت به علف كش ها 

ادامه دارد.
اخيراً در دس��امبر 2009 وزير عل��وم و تكنولوژي خبر 
تش��كيل س��ايت تحقيق��ات تكنولوژي��ك نيش��كر در پيتر 
مارتيرب��ورگ را داد. مركزي كه توس��ط پالنت بيوتراس��ت 
س��فارش داده خواهد ش��د و نتيجه يك راهكاري است كه 
به وس��يله SMRI-SASRI و دانشگاه كوازولوي ناتال ايجاد 
ش��ده است. هدف اين مركز داشتن سايت مركزي با وظيفه 
توس��عه توليدات همانند تحقيقات براي بهبود محصوالت و 
مهارت ها براي صنايع آفريقاي جنوبي مي باشد. هنوز روشن 
نيست كه آيا ارقام تراريخته نيشكر نيز در اين برنامه شامل 

مي گردد؟

آي�ا توج�ه مصرف كنن�ده را مي ت�وان نادي�ده 
گرفت

تعداد زياد آژانس هاي رو به رش��د در جهان چغندر هاي 
ران��داپ ردي را بررس��ي و تأييد كرده اند ك��ه چغندرقند و 
فراورده ه��اي نهايي ك��ه از اين چغندر ها به دس��ت مي آيد 
همانند فراورده هاي غذايي و دامي اس��ت كه با چغندر هاي 
معمولي مشابه به دس��ت مي آيند. معذالك اين بدين منظور 
نيست كه مصرف كنندگان در برخي كشور ها تقاضاي تفكيك 
شكر هاي تراريخته از ش��كر هاي معمولي را ننمايند. به نظر 
مي رسد كه عالمت گذاري ش��كر و ساير محصوالت وابسته 
تراريخته، جداسازي آنها و محدوديت ارائه ناگهاني و بدون 
برنامه ريزي ش��كر تراريخته از شكر معمولي الزم باشد. زيرا 
هنوز ام��كان حذف اين فراورده از ط��رف مصرف كنندگان 

متعددي وجود دارد. بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه آيا 
موجودي شكر معمولي در بازار به اندازه كافي بوده و هزينه 
جداس��ازي مي دهد يا خير زيرا انج��ام اين كار در مزرعه و 
كارخانه مش��كل و هزينه دار خواهد بود. در حقيقت مشكل 
عملي در جداسازي و نگه داري آسياب هاي محصوالت قندي 
تراريخته از معمولي خواهد بود. بدين نحو كه بايد منطقه اي 
را ب��راي توليد و فراوري اي��ن محصول انتخاب كرد. آيا اين 
مي تواند مورد قبول كارخانه هاي چغندري و نيشكري واقع 
گردد. در غير اين صورت مصرف كننده چه احساس��ي راجع 
به ش��كرهاي توليدي از گياهان تراريخته و فراورده هاي آن 
خواهد داش��ت. البته صناي��ع قند بايد به خريداران صنعتي 
و مصرف كنندگان جزيي اين اطمينان را بدهند كه ش��كر، 
شكر است مخصوصاً اگر بيان شود كه شكري كه از گياهان 
تراريخته به دس��ت مي آيد هيچ تفاوتي با ش��كر توليدي از 

محصوالت غيرتراريخته ندارد و قابل تشخيص نيست.
صناي��ع قن��د آمريكا و اس��تراليا نيز با ه��م درحال كار 
براي آسان كردن قبول شكر هاي تراريخته در بازار هستند. 
س��اير صنايع به نظر نمي رس��د در اين مرحله براي تشكيل 
گروه اس��تراتژيك كاري انجام دهند. شايد قسمتي به خاطر 
اينك��ه ش��كر حاصل از گياه��ان تراريخته قابل تش��خيص 
از ش��كر معمولي نمي باش��د. بنابرين نيازي به آماده سازي  
مصرف كنندگان و كارخانه هاي صنايع غذايي نيست. شوراي 
بيوتكنولوژي صنايع قند )SIBC( اخيراً يك گروه همكاري از 
كشاورزان، كارخانه ها، اتحاديه هاي صنايع قند، شركت هاي 
تكنولوژي و ش��ركت هاي ب��ذري آمريكا و كانادا تش��كيل 
داده اند. هدف ش��ورا تهيه اطالعات علمي از پيش��رفت هاي 
تكنولوژيكي در دو زمينه چغندرقند و نيش��كر، اطالعات در 
زمينه منافع اين پيشرفت ها و اطالعات در زمينه فراورده هاي 
شكر حاصل از چغندر و نيشكر هاي دست كاري شده است. 
ش��ورا اس��تدالل خواهد كرد كه چغندرقند هاي توليد شده 
از طريق بيوتكنولوژي مناس��ب براي محيط زيس��ت است، 
ضم��ن اينكه از تغييرات جغرافيايي و پايدار تقاضاي ش��كر 

نيز محافظت مي نمايد.
آنه��ا آگاهانه با گروه بزرگي از مصرف كنندكان صنعتي 
تماس بر قرار كرده و توضيح داده اند كه ش��كر چغندر هاي 
تراريخته يك واقعيت است و از نظر تكنيكي اين شكر همان 
ش��كري اس��ت كه از چغندر هاي معمولي به دست مي آيد. 
صنايع قند اس��تراليا نيز يك گروه كاري تشكيل داده اند تا 
معرفي نيشكر هاي تراريخته را آسان كنند. گروه تكنولوژي 
ژن نيشكر استراليا، مدل گروه چغندرقند تراريخته در آمريكا 
است. هدف گروه به كار گيري استراتژي وسيع صنعتي توافق 
شده براي تجاري ساختن فراورده هاي حاصل از نيشكر هاي 

تراريخته با در نظر گرفتن شرايط بازار است.

تعداد زياد 
آژانس هاي 

رو به رشد در 
جهان چغندر هاي 

رانداپ ردي 
را بررسي و 

تأييد كرده اند 
كه چغندرقند 

و فراورده هاي 
نهايي كه از اين 

چغندر ها به دست 
مي آيد همانند 

فراورده هاي 
غذايي و دامي 

است كه با 
چغندر هاي معمولي 

مشابه به دست 
مي آيند
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پس از اينكه 
در اوايل سال 
2009 شركت 
سويكر يوني 
مسئوليت اداره 
كارخانه آنكالم 
(Anklam) را 

عهده دار شد، 
دامنه فعاليت 
اين شركت به 
منطقه شمال شرق 
آلمان نيز 
گسترش يافت

موارد برجسته بهره برداري
ش��رايط كش��ت، محصول چغندر، محصول شكر از نظر 
بيولوژيك��ي، مدت بهره برداري، مقدار مصرف س��نگ آهك، 
سرمايه گذاري، مقدار قند انورت به عنوان معياري براي كيفيت 

چغندر، شستشوي چغندر، مصرف چغندرهاي يخ زده.

1. مقدمه
 در گ��زارش زي��ر نكات مه��م نتايج بهره برداري س��ال

11-2010 شركت سويكر سوني )Suiker Unie( همچنين 
موارد برجس��ته بهره برداري و اهم سرمايه گذاري ها بررسي 
ش��ده اس��ت. در ادامه به مهمترين نكات فني بهره برداري 
گذش��ته پرداخته مي ش��ود. پ��س از اينكه در اوايل س��ال 

2009 شركت سويكر يوني مسئوليت اداره كارخانه آنكالم 
)Anklam( را عهده دار ش��د، دامنه فعاليت اين شركت به 
منطقه شمال ش��رق آلمان نيز گس��ترش يافت )ش��كل 1( 

موقعيت جغرافيايي شركت را نشان مي دهد.
هدف از اين واگذاري تبادل نيروهاي متخصص، آموزش، 
كارآم��وزي، )روش هاي موفق( و نهايتاً دس��تيابي به نقطه 
مطلوب در زمينه تجاري و در چارچوب گروه سويكر يوني 
بوده است. با وجود بُعد مسافت بين اين واحدها، اين فرايند 
بسيار سريع انجام شد و بين 3 كارخانه و سرپرستي مركزي 

در Dinteloord يك همكاري مؤثر و فعال ايجاد شد.

2. محصول و مصرف
به دلي��ل بارندگ��ي بيش از حد ميانگي��ن در نيمه دوم 
تابس��تان و در تمام دوره برداش��ت در بهره برداري 2010، 
عي��ار چغن��در با ميانگي��ن 16/8 درص��د و در هلند 17/2 
درصد در مقايسه با سال 2009 كه سال ركورد بود، كمتر 

مي باشد. )جدول 1(
 Mecklenburg - Vorpommerns در مناطق كشت
همچنين راندمان در هكتار به مقدار سال قبل نرسيد - اين 
موض��وع در محصول بيولوژيكي ش��كر 12/8 تن در هكتار 

)هلند( و 9/5 تن در هكتار )آنكالم( قابل مشاهده است.
هواي باراني توان حركت ماشين آالت در زمين را كاهش 
داد و جداس��ازي گل از چغندر و بارگيري با مشكل مواجه 
ش��د، نتيجه اينكه افت چغندر به علت گل و الي زياد، در 
هلند 15/9 درصد و در آنكالم 11/2 درصد و در مقايس��ه 

گزارش بهره برداري 2011 - 2010
Suiker Unie

ي
ور
ره
به

Arend Wittenberg :نويسنده   
  ترجمه: مهندس محمود ابطحي
 Sugar Industry, June 2011 :نقل از  

شكل 1: مكان هاي مصرف چغندر سويكر يوني

Vierverlaten

Dinteloord

Anklam
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Suiker Unie جدول 1: نتايج محصول با سال 2009 بس��يار باالتر بود. طول دوره بهره برداري به 
مقدار محصول بستگي داشت بدين معني كه در آنكالم يك 
هفته و در هلند دو هفته از س��ال قبل كوتاه تر بود )جدول 
2(. در مجموع در سه كارخانه سويكر يوني 6/2 ميليون تن 
چغندر مصرف شد كه حاصل آن 1/1 ميليون تن شكر بود. 
به دليل عيار پايين چغندر مصرف انرژي نسبت به سال قبل 
مقداري باالتر بود. مصرف س��نگ آهك در هرسه كارخانه 

نسبت به سال گذشته كمتر بود.
در مجم��وع بهره برداري از لحاظ فني - تكنيكي بدون 
مشكل سپري شد. با تمهيدات به عمل آمده در همه زمينه ها 
و ب��اال رفتن ايمني كارخان��ه، از همه ظرفيت هاي كارخانه 

حداكثر استفاده شد.
ت��ا جايي كه هر دو كارخانه هلندي در چند روز ركورد 
توليد روزانه 4000 تن ش��كر را به دس��ت آوردند با مصرف 
چندين 10 هزار تن شكر خام نيشكري در حين بهره برداري 
هيچ كمبودي در آهك خور اوليه ايجاد نشد. در پايان نوامبر 
و شروع سرماي شديد و در نتيجه وجود چغندرهاي يخ زده 
كارخانه هاي س��ويكر يوني براي س��ال س��وم دچار مشكل 

شدند.
ولي با پيش بيني هاي انجام شده، كارخانه ها دچار توقف 
نش��دند، همه كارخانه ها توانس��تند مصرف چغندر روزانه 
را نس��بت به س��ال قبل افزايش دهند. )Vierverlaten به 
20700 ت��ن، Dinteloord به 19600 تن و Anklam به 

10200 تن در روز(.
خوشبختانه هيچ اختاللي در دوره بهره برداري به وجود 
نيامد، در هيچ ش��رايطي مصرف روزان��ه به پايين تر از 70 

درصد مصرف ميانگين نرسيد.
حادثه فني قابل ذكر، شكس��تن هم زن آهك خور اوليه  
Brieghel muller در كارخانه Dinteloord بود. شبيه اين 
اتفاق 15 س��ال قبل نيز رخ داده بود. سوسپانسيون داخل 
مخزن آهك 335 مترمكعبي با لوله فش��ار هوا كه كماكان 
به جاي هم زن كار كرد، توانست شير آهك را بدون ته نشيني 

به خط توليد هدايت كند. )شكل 2(
پس از اينكه مس��ؤولين دريافتند كه با اين روش هيچ 
مش��كلي براي توليد ايجاد نشده است، تا پايان بهره برداري 

به همين روش ادامه دادند.
كنترل تنظيم pH آهك خ��ور اوليه رضايت بخش بود، 
ب��راي جلوگيري از ايج��اد كف در خانه هضم به آهك خور، 
 ضدك��ف اضافه مي ش��د، ب��ا اضاف��ه ك��ردن ليتيوم كلرايد

)Licl- Tracers( زمان توقف شربت در آهك خور 15 دقيقه 
ش��د كه از زمان تئوري كم��ي كوتاه تر بود. تجربه اندوخته 
شده اين بود كه در شرايط اضطراري براي هم زن آهك خور 

اولي��ه مي ت��وان از روش نئوماتيك به جاي هم زن ش��ربت 
استفاده كرد.

3. سرمايه گذاري
در هم��ه كارخانه ه��اي س��ويكر يون��ي مح��ور اصلي 
س��رمايه گذاري براي بهبود بخش��يدن ب��ه پرس هاي تفاله 
متمرك��ز ب��ود - در Dinteloord ي��ك پ��رس تفاله تيپ 
Babbini PB32 نص��ب گرديد، ضمناً يك كالپه متغير كه 

قادر بود تفاله را به همه پرس ها هدايت كند.
ب��ا اي��ن دو اق��دام ماده خش��ك تفاله اي كه ب��ه تفاله 
خش��ك كن وارد مي ش��ود ح��دود 2 درصد بيش��تر ش��د. 
همان گونه كه در س��ال گذش��ته Vierverlaten امكانات 
همزمان مصرف شكرخام نيشكري فراهم شده بود، اقدامات 
ديگري نيز ب��راي صرفه جويي در انرژي و باال بردن ايمني 

كار انجام شد.

سويكر يوني آلمانسويكر يوني هلند

2010200920102009

70500724002120019900سطح زيركشت )هكتار(

74/879/25562/1راندمان تن در هكتار

12/614/09/511/2محصول شكر تن در هكتار

16/817/717/218/1عيار )درصد(

15/913/111/28/8افت )گل و سرچغندر( )درصد(

--91/191/8شكر قابل استحصال )درصد(

DinteloordVierverlatenAnklamSuiker Uni

126طول دوره بهره برداري )روز(
)140(

124
)140(

114
)122(

مصرف چغندر *
)1000 تن چغندر(

2460
)2717(

2572
)2709(

1165
)1225(

6197
)6651(

435توليد شكر )1000 تن(
)488(

459
)505(

186
)205(

1080
)1198(

مصرف انرژي براي هر تن شكر
)كيلووات ساعت به تن **(

987
)969(

962
)922(

983
)895(

976
)937(

مصرف سنگ آهك نسبت به 
چغندر )درصد(

2/63
)2/66(

2/33
)2/39(

2/57
)3/00(

2/49
)2/61(

جدول 2: مشخصات بهره برداري سويكر يوني 2010 )مربوط به سال 2009(

* چغندر خالص                                  ** با شربت غليظ
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در Vierverlaten ي��ك توربو ژنرات��ور كه در كارخانه 
متوق��ف و بي مص��رف ب��ود. )در كارخان��ه Breda( جهت 
تأمي��ن جهت تأمين انرژي الكتريكي نصب ش��د. ضمناً از 
دو دس��تگاه پرس تفال��ه ب��ا Babbini PB32 از كارخانه 
Groningen اس��تفاده ش��د. موتور دومي براي استفاده از 
Biogas رآكتورهاي متان نصب گرديد. سطح فيلتر پس از 
كربناتاسيون دوم با استفاده از فيلترهاي موجود در كارخانه  

Groningen افزايش يافت.
در كارخانه آنكالم دستگاه هاي شستشوي چغندر نوع 
توري و انژكتور با سيستم توري شستشوي استوانه اي دوار 

شركت Maguin تعويض گرديدند. )شكل 3(
به منظور باال بردن مقدار تفاله خشك يك دستگاه پرس 
تفاله تيپ Stord RS 1020 از كارخانه Groningen نصب 
گرديد و باالخره همان طور كه در سال گذشته در هلند انجام 
 Precipitated ش��ده بود، در كارخانه آنكالم يك دس��تگاه

PCC( Calcium Carbonat( نصب شد.
اين دستگاه يك رآكتور Air Lift-Loop است كه داراي 
20 مترمكعب فضاي واكنش��ي است. و با دوز 0/06 درصد 
ماده )PCC( ب��ا اندازه هاي 16mµبهبود قابل توجهي براي 
جداسازي نمك هاي آهك و فيلتراسيون پس از كربناتاسيون 

دوم ايجاد مي كند.
ب��ا اس��تفاده از PCC مي توان از چغن��در يخ زده بدون 
مشكل استفاده كرد، )شربت پس از كربناتاسيون دوم بدون 

مشكل تصفيه مي شود(. 
در م��ورد اين س��ؤال كه آي��ا مي ت��وان در تمام طول 
بهره برداري از PCC اس��تفاده كرد؟ جواب اين اس��ت كه 
سختي شربت رقيق و رنگ شكر سفيد به ميزان 30 درصد 

)در مقايسه سال 2009 و 2010( افزايش مي يابد.

4. نكات فني و تكنيكي بهره برداري 11 - 2010
1-4. قند انورت به عنوان شاخص براي كيفيت چغندر

در آخرين روزهاي بهره برداري كه متجاوز از 100 روز 
بود،مشخص شد كه نياز مبرمي به مواد قليايي وجود دارد 
و حتي بيش��تر از تعدادي كه قليايي طبيعي در آزمايشات 
آزمايش��گاه نشان مي داد. از س��يلو كردن چغندر كه حتي 
تا هش��ت هفته شده بود و اثرات يخبندان، مي توان چنين 
نتيجه گيري كرد كه ب��ه احتمال زياد باال رفتن مقدار قند 
انورت باعث چنين پديده اي بوده اس��ت. به همين دليل در 
شش هفته آخر بهره برداري 11-2010 اندازه گيري انورت 
در آزمايش��گاه هاي ه��ر دو كارخانه هلن��د با اين هدف كه 
صحت و ي��ا عدم صحت اندازه گيري باثبات برس��د. به طور 

مرتب انجام مي گرفت.
با دستگاه Venema و با روش Benzamid كار مي كند 
تا پايان بهره برداري حدود 50 هزار آزمايش انجام شد - در 
تمام اين آزمايشات كاليبره كردن مواد شيميايي مورد نياز و 
دستگاه ها و روش انجام آزمايشات كاماًل مطمئن و صحيح 
و قاب��ل تأييد بود. نتايج ب��االي يك ميلي مول در كيلوگرم 
)1m mol/kg( قابل اطمينان نبودند، ضمن اينكه يك نتيجه 
اشتباه براي گلوگز، عدد به دست آمده براي فروكتوز را نيز 

تحت تأثير قرار مي داد.
 25 Venema در مجموع نتايج آزمايش هاي دس��تگاه
درصد كمتر از نتايج به دست آمده با روش HPLC بود، نهايتاً 
پيك هاي صحيح اندازه گيري به علت ايجاد ماتريس ايجاد 

شده از فيلتركردن با سولفات آلومينيم به دست نيامدند.
ش��كل 4 نتايج اندازه گيري انورت را در يك روز نشان 
مي دهد. تجربيات برگرفته از بهره برداري 1998، چغندرهاي 
يخ زده كه در آن س��ال باالي 0/3 درصد انورت نس��بت به 

در مورد اين 
سؤال كه آيا 
مي توان در تمام 
طول بهره برداري 
از PCC استفاده 
كرد؟ جواب اين 
است كه سختي 
شربت رقيق 
و رنگ شكر 
سفيد به ميزان 
30 درصد )در 
مقايسه سال 
2009 و 2010( 
افزايش مي يابد

شكل 2: تزريق هوا به عنوان هم زن نئومكانيكي در آهك خور اول
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چغندر داشتند، غيرقابل مصرف اعالم شدند.  از نتايج اين 
آزمايشات چنين بر مي آيد كه در پايان بهره برداري قسمت 
زي��ادي از چغندرهاي تحويل��ي حتي در نواحي عادي بين 
0/05 تا 1 درص��د داراي انورت بودند و البته محموله هاي 
ديگري هم كه داراي انورت بيش��تري بودند تحويل هر دو 

كارخانه شدند.
ان��ورت ميانگين كل��ي براي هر دو كارخان��ه در پايان 

بهره برداري روند صعودي را نشان مي دهد. )شكل 5(
نتيج��ه نهايي در مقدار انورت تقريباً نصف مقداري بود 
كه در ابتدا تصور مي رفت. از تاريخ 24 دسامبر در يك بانك 
اطالعاتي ثبت شد كه در آينده قند انورت باالتر از اين مقدار 
را به عنوان موقعيت بحراني براي بهره برداري اعالم نمايند. 
الزمه كنترل براي قند انورت همكاري تنگاتنگ با كشاورزان 
و كادر كشاورزي است. تعيين زمان مناسب برداشت براي 
هر منطقه، مراقبت هاي همه جانبه دوران رشد چغندر بسيار 

مهم و تأثيرگذار است.
تعيين قند انورت در كيفيت چغندر تأثير انكارناپذيري 
دارد )شكل 6( و استفاده از تجربيات صنايع ديگر كه با قند 

انورت به نوعي ارتباط دارند ضروري است.
2-4. آزمايشات شستشوي چغندر

مسلماً در مواقع بارندگي نتيجه شستشوي چغندرهايي 
كه از زمين هاي رس��ي و خاك چسبناك به كارخانه حمل 

مي شوند، رضايتبخش نيست.
ِگل چسبيده به چغندر باعث ازدياد مقدار خاكستر در 
تفاله تر پرس ش��ده و تفاله خش��ك پرس شده و همچنين 
موجب ازدياد خاكس��تر در شربت خام آهك و گاز كربنيك 
خورده مي ش��ود كه در مورد آخر مشكالت فيلتر شدن در 

تصفيه شربت را ايجاد مي كند.

است، البته بستگي به فرم چغندر هم دارد كه چقدر شيار 
و حفره در س��طح خود داشته باشند، به همين علت مقدار 
زيادي از گل هاي داخل حفره ها و شيارها با تماس و چرخش 

جدا نمي شوند. )شكل 7(
براي روشن شدن برخي ابهامات در شستشوي مكانيكي، 
يك دس��تگاه شستشو )شكل 8( طراحي و ساخته شد كه 
در آن تا 80 كيلوگرم نمونه چغندر را مي توان شستشو داد. 
اين دس��تگاه قابليت تنظيم چند فاكتور را به طور همزمان 
داراس��ت. بارگيري چغندر - مق��دار آب مصرفي - دور در 
دقيقه )س��رعت( - و زمان شستش��و، براي به دست آمدن 
نتيجه شستش��و اختالف مقدار خاكستر خمير چغندر قبل 
از شستش��و و خمير چغندر بعد از شستش��و اندازه گيري و 

مقايسه شدند.
اين روش س��ريع تر و قابل اطمينان تر از روش متداول 
گراويمتري و تراش��يدن ِگل مي باش��د ضمن��اً چغندرهاي 

اكنون اين س��ؤال پيش مي آيد 
كه با كدام روش منطقي و اقتصادي 
بايد چغندر را شستش��و داد كه اين 
مشكل برطرف ش��ود. متأسفانه در 
اين مورد اطالعات كمي در دسترس 
اس��ت و اين موضوع سويكر يوني را 
بر آن داش��ت كه رأس��اً تحقيقاتي 
را انج��ام ده��د. در مرحله اول بايد 
شستش��وي مكانيكي انجام شود تا 
با مالش چغندرها به يكديگر مقدار 
زي��ادي از گل ج��دا ش��ود. در اين 
مرحله راندمان كار بستگي به ميزان 
چرخش و مالش چغندرها به يكديگر 
دارد، اگ��ر در اي��ن مرحله گل هاي 
رسي چسبناك از ش��يارهاي داخلي چغندر جدا شوند كه 
جاي بس��ي خوشحالي است، اما امكان اين اتفاق بسيار كم 

الزمه كنترل 
براي قند انورت 

همكاري تنگاتنگ 
با كشاورزان و 
كادر كشاورزي 

است. تعيين زمان 
مناسب برداشت 
براي هر منطقه، 

مراقبت هاي 
همه جانبه دوران 

رشد چغندر بسيار 
مهم و تأثيرگذار 

است

شكل 3: مونتاژ ترومل جديد شستشوي ثانويه )آنكالم(
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شكل 4: مقدار انورت در نمونه هاي چغندر در يك روز كاري
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خردش��ده جداگان��ه توزين و آب شستش��و ني��ز آزمايش 
مي ش��ود، اعداد به دس��ت آمده در مورد چغندرهايي كه با 
گل رس چسبناك به روش فوق به سختي شستشو شدند، 
عيناً جهت مقايسه با دستگاه بزرگ شستشوي كارخانه هاي 
Dinteloord و آنكالم مقايس��ه ش��دند، ترومل شستشو از 
تي��پ Maguin بود - براي اين منظور هزار تن چغندر در 
Dinteloord مصرف شد، 100 تن در آنكالم و 28 آزمايش 
هركدام 40كيلويي در دس��تگاه پيلوت )ش��كل 9( به طور 
ساده اي نتايج آزمايشات را در هر سه كارخانه نشان مي دهند 
در محور عمودي خاكس��تر غيرمحلول در اسيدكلريدريك 
در چغندر پس از شستشو به طور نسبي با خاكستر چغندر 
قبل از شستش��و مقايسه شده اس��ت. در محور افقي زمان 
شستشو را نشان مي دهد. از اين آزمايشات مي توان فهميد 

كه نتيجه شستش��و در دس��تگاه با ترومل فني بزرگ قابل 
مقايسه اس��ت. اثر مثبت زمان بيشتر شستشو واضح است 
اما باعث ايجاد بيش��تر خرده چغندر مي شود و از 8 دقيقه 
بيشتر شستش��و مقدار خاكستر را افزايش مي دهد. باتوجه 
به اثرات مثبت شستشو با روش انژكتوري، مقايسه اين دو 

نوع شستشو مورد بحث قرار مي گيرد. )شكل 10(
خطوط قرمز نتايج چغندرهاي آغشته به خاك چسبناك 
Dinteloord را نشان مي دهد و خطوط سبز نتايج آنكالم را، 
ضمن اين كه خطوط باال )مربع هاي بسته شده تو پُر( در آزمايش 

با چغندر آغشته به گل چسبناك به دست آمده است.
اعداد زير خطوط س��بز )مربع هاي بسته شده توخالي( 
از اندازه گيري ه��اي به دس��ت آمده اند كه چغندرش��ان در 

زمين هاي پوك منطقه كارخانه آنكالم كشت شده بود.
تأثير نوع زمين در نتيجه شستش��وي چغندر مشخص 
است. چغندرهاي آغشته به خاك هاي چسبناك رسي در هر 
دو كارخانه در مقايسه با چغندرهاي زمين هاي پوك پس از 

شستشو مقدار بسيار بيشتري ِگل به همراه داشتند.
نتيجه اينكه شستش��و در ترومل اصلي شستشوي آنكالم 
 Dinteloord بسيار بهتر از شستش��و در ترومل اوليه كارخانه
بود، شستش��وي اصلي انژكتوري در Dinteloord هم به وضوح 
بسيار بهتر از شستشوي ثانويه آنكالم بود. مقايسه شستشو در 
دستگاه هاي مختلف با يك نوع چغندر بسيار 
مهم و معنادار اس��ت زي��را با اين كار نقاط 
ضعف و ق��وت كميتي روش هاي گوناگون، 
به دست مي آيد. در نظر است كه اِعمال اين 
روش ه��ا در آينده در همه اندازه گيري هاي 

پروسه شستشو انجام شود.

3-4. مصرف چغندرهاي يخ زده
به دلي��ل پاييزي باراني و زمس��تاني 
زودس، س��ويكر يوني ب��ه ناگاه در پايان 
نوامب��ر 2010 خ��ود را مواجه با 4000 
هكت��ار چغندري ك��ه هن��وز در زمين 

بودند، ديد.

مقايسه شستشو 
در دستگاه هاي 
مختلف با يك نوع 
چغندر بسيار مهم 
و معنادار است 
زيرا با اين كار 
نقاط ضعف و قوت 
كميتي روش هاي 
گوناگون، به دست 
مي آيد

شكل 7: روش مكانيكي شستشوي چغندر

شكل 8: دستگاه مكانيكي شستشوي چغندر
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خوش��بختانه يخ بندان متوقف ش��د و پس از چند روز 
در اواسط دسامبر يخ ها آب شدند و تا پايان سال به همين 

منوال گذشت.
از هفت��ه دوم ژانوي��ه مق��دار دكس��تران رو به افزايش 
گذاشت. بهره برداري طوالني ايجاب مي كرد كه تمهيداتي 
صورت گيرد، تا مصرف چغندرهاي يخ زده و قديمي در سيلو 
با ريسك هرچه كمتري به اتمام برسد. رآكتوري PCC در 
هر س��ه محل همزمان تم��ام راهنمايي هاي الزم را )فني و 
تكنيكي( در هلند ارايه مي داد به طوري كه در سال هاي اخير 
نتيجه بس��يار بهتري در نگهداري چغندر توسط كشاورزان 
را شاهد بودند. به خاطر وضع ويژه در اوايل سپتامبر سويكر 
يوني ذخيره دكس��تراناز را افزايش داد، همچنين با تنظيم 
دستگاه آسيب سنج چغندر )Kalamitat( توانست مستقيماً 
چغندرهاي يخ زده را از نظر ميزان آسيب ديدگي شناسايي 

و به فراخور مصرف نمايد.
ب��ه همي��ن دليل و بالفاصل��ه قراردادي بي��ن اتحاديه 
چغن��دركاران و كارخانه  امضا ش��د ك��ه چغندركاراني كه 
چغندره��اي يخ زده و روبه خراب ش��دن دارن��د، خارج از 
نوبت چغن��در خود را تحويل دهند كه البته هزينه اين كار 

با چغندركاران محاسبه گرديد.
با اي��ن اقدام��ات مختص��ر و كوتاه م��دت تقريباً همه 
چغندرهايي كه داراي وضعيت بحراني بودند )به اس��تثناي 
مواردي اندك(، همگي قبل از گرم شدن هوا و آب شدن يخ 
چغندرها، مصرف شدند و بدين  ترتيب تا پايان بهره برداري 
)صرف نظ��ر از م��وارد اس��تثنايي( دكس��تران قابل توجهي 

اندازه گيري نشد. )شكل 11(
در مواردي مشكالتي در فيلتراسيون يكم و در واپسين 
روزهاي بهره برداري آنكالم و Dinteloord مشاهده شد، كه 

به ناچار از Dextranase استفاده شد.

ضمن��اً تم��ام كارخانه هاي س��ويكريوني جهت كنترل 
س��ختي ش��ربت از افزودني هاي قليايي استفاده كردند، در 
نهايت بهره برداري با اقدامات انجام ش��ده توانست با توليد 
ش��كر با كيفيت مطل��وب و توان مص��رف چغندر خوب و 

قابل قبول به اتمام برسد.

تمام كارخانه هاي 
سويكريوني 
جهت كنترل 

سختي شربت 
از افزودني هاي 
قليايي استفاده 

كردند، در نهايت 
بهره برداري با 

اقدامات انجام 
شده توانست 

با توليد شكر با 
كيفيت مطلوب 
و توان مصرف 
چغندر خوب و 

قابل قبول به اتمام 
برسد

شكل 11: روند ايجاد دكستران در شربت خام
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ضايعات برداشت 
در اثر سرزدن 
عميق و يا 
شكستن ريشه و 
همچنين از دست 
رفتن ريشه كامل 
در بررسي هاي 
زيادي بيش از 5 
تن در هكتار و يا 
حدود 10 درصد 
مي باشد

ي
ور
ره
به

برداش��ت چغندر بيش از پيش توس��ط ش��ركت هاي 
كارمزدي و يا اتحاديه هاي برداش��ت چغندر انجام مي شود. 
با كمك دس��تگاه هاي برداشت 6 رديفه مخزن دار برداشت  
چغندر مقرون به صرفه تر اس��ت. بررس��ي هاي انجام ش��ده 
نش��ان مي دهند كه در برداش��ت چغندر مبالغ هنگفتي از 
دس��ت مي رود. دكتر بكر از اتحاديه كش��اورزان چغندركار 

ضايعات برداشت
از پتانسيل اقتصادي پنهان استفاده كنيد

از ضايعات برداشت جلوگيري كنيد
 ك��دام كش��اورز مي تواند ضايعات برداش��ت غالت را با
 10 درص��د تحمل كند. در برداش��ت غ��الت ضايعات بين

3 - 2 درصد است و در موقع بهم زدن و الك كردن، چراغ هاي 
كنترل زيادي روش��ن مي ش��وند و تنظيم دستگاه كمباين 
طوري انجام مي ش��ود كه ضايع��ات در همين حدود بماند. 
در مقابل در برداش��ت چغندر ضايعات برداش��ت 10 درصد 
 بدون هيچ مشكلي مورد قبول قرار مي گيرد. علت چيست؟

5 ت��ن چغندر قند بيش از 150 يورو در هكتار ارزش دارد. 
اين ضايعات را مي توان به وسيله تمهيداتي به حداقل رسانيد. 
كيفيت خوب برداشت عبارت است از حداقل سرزدن چغندر 
و ي��ا جدا ك��ردن برگ ها به طور كامل و كندن و برداش��تن 
چغندره��ا با كمترين صدمه. در اينجا انتظار اين اس��ت كه 
دس��تگاه برداشت كمترين صدمه را به زمين بزند و مقرون 

به صرفه باشد. البته منظور »ارزان« نيست.

ضايعات برداشت تكنيكي غيرقابل جلوگيري 
بايد به وضح كاهش يابد

زمان برداش��ت چغندر كه به طور مطلق بدون ضايعات 

   نويسنده: دكتر كلمنزبكرو روديگر فريكه
  ترجمه: دكتر رضا شيخ االسالمي
Zu ckerru be 5/2010

در موقع تخليه بونكربا حداقل ارتفاع كار كنيدتا ضايعات به حداقل برسد

Nordzucker كارخانه كالون منابع ضايعات 
را گ��ردآوري و توصيه ه��اي عمل��ي براي 

برداشت مطلوب ارائه داده است.
ضايعات برداشت در اثر سرزدن عميق و 
يا شكستن ريشه و همچنين از دست رفتن 
ريش��ه كامل در بررس��ي هاي زيادي بيش 
از 5 ت��ن در هكت��ار و يا ح��دود 10 درصد 
مي باش��د. لذا مقتضي اس��ت كه كشاورزان 
چغندركار و واحدهاي برداشت در راستاي 
كاه��ش ضايعات برداش��ت بي��ش از پيش 
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شكل 1: ضايعات وزني در موقع برداشت 2006 - 1975
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و با دس��ت برداش��ت مي ش��د، گذشته اس��ت و استفاده از 
دستگاه هاي برداشت با ضايعات تكنيكي غيرقابل جلوگيري 
همراه است. توليدكنندگان ماشين هاي برداشت دائماً درحال 
بررس��ي و بهبود ماش��ين آالت خود مي باشند، به طوري كه 
ضايعات برداشت 10 درصد در دهه 70 درحال حاضر به 5 

درصد رسيده است. )شكل 1(
در اين جا هدف آن اس��ت كه اين ضايعات فني غيرقابل 
جلوگيري با تنظيم مطلوب دستگاه و سرعت مناسب به حداقل 
ممكن برس��د. در عمل غالباً در توده هاي چغندر، ريشه هاي 
شكسته و به شدت صدمه ديده و يا سرزده عميق و يا سرنزده 
و باالخره با رستنگاه هاي برگ ديده مي شود. در برداشت اين 

چغندرها حتماً نابساماني هايي وجود داشته است.

زمين صاف و تراكم يكنواخت
علل ضايعات برداش��ت را نبايد فقط در تنظيم دستگاه 
برداش��ت جس��تجو كرد. براي اس��تفاده از تكنيك  برداشت 
مطلوب بايد به علل زراعي براي كيفيت بد برداشت مثل بستر 
نامناسب بذر )پستي و بلندي(، رد چرخ هاي دستگاه و تراكم 
نامناس��ب توجه كرد. يك بستر بذر نرم بايد به خوبي فشرده 
شود و در موقع بذرپاشي از چرخ هاي پهن كه قباًل باد آن ها 
كم شده است، استفاده گردد. سمپاشي و يا كودپاشي بايد در 

بين خطوط و حتي المقدور با چرخ هاي پهن انجام شود.

چغندرهاي سالم و عاري از علف هرز
وج��ود علف هاي هرز نيز باعث مي ش��وند كه عمليات 
س��رزدن و كندن به خوبي انجام نش��ود. بنابراين مبارزه با 
علف هاي هرز بايد به موقع و درست انجام شود. چغندرهاي 
وحش��ي و يا به بذر رفته بايد به موقع جدا شوند. ريشه هاي 
مريض در اثر ريزومانيا و يا نماتد، پوس��يدگي ريش��ه و يا 
ريش��ه هاي پژمرده و برگ هاي م��رده در اثر امراض برگي 

جزء منابع ضايعات مي باشندكه با تمهيدات مناسب مي تواند 
به حداقل ممكن برس��ند. در نهايت كشاورز مايل است كه 
عملكرد بااليي داش��ته باشد و دس��تگاه هاي برداشت بايد 
به صورت مطلوب تنظيم و كار كنند. در خالل برداشت در 

سه نقطه ضايعات به وجود مي آيند:
- سرزدن چغندر خيلي عميق

- شكستگي ريشه و از بين رفتن كل ريشه
- زخمي شدن ريشه ها

ضايعات برداشت 
)درصد(

كاهش درآمد 
)يورو در هكتار(

121
242
363
484
5105
6126
7147
8168
9189
10210
11231
12252
13273
14294
15315

جدول 1: كاهش درآمد به وسيله ضايعات برداشت
 با عملكرد 70 تن در هكتار قيمت چغندر، 30 يورو در تن

سر زدن عميق ريشه، كاهش عملكرد و افزايش 
ضايعات قند در سيلو

در عمل غالباً در 
توده هاي چغندر، 

ريشه هاي شكسته 
و به شدت صدمه 
ديده و يا سرزده 

عميق و يا سرنزده 
و باالخره با 

رستنگاه هاي برگ 
ديده مي شود. 

در برداشت اين 
  ً چغندرها حتما

نابساماني هايي 
وجود داشته است

برگ نزده
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شكل 2: ضايعات وزني در موقع برداشت
به علت سرزدن عميق و شكستگي ريشه
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هر سه منبع ضايعات مي توانند باعث شوند كه پول نقد 
در مزرعه باقي بماند.

از سر زدن خيلي عميق جلوگيري كنيد
كيفيت س��ر درآم��د زراع��ت چغندرقند را به ش��دت 
تحت تأثي��ر قرار مي دهد. درس��ت در محدوده س��رچغندر 
داراي بزرگترين قطر اس��ت و هر چقدر س��رزدن عميق تر 
باش��د، عملكرد كاهش مي يابد. آزمايش ها نشان مي دهند 
كه هر 2 سانتي متر سرزدن عميق تر باعث كاهش عملكرد 

12 درصد مي شود. )شكل 2(
اين برابر است با 300 - 200 يورو در هكتار. عالوه بر 
اين سرزدن عميق در مقايسه با چغندرهاي سرزده صحيح 
از ضايعات قندي بيش��تري در سيلو برخوردارند و سريع تر 
مي پوس��ند. در اين نوع چغندرها ضايعات پولي ديگري نيز 
مي تواند حاصل ش��ود و به اين دليل اس��ت كه غالباً به طور 
نس��بي سرزدن و يا برگ زدن كمتر انجام مي شود. در اينجا 
بايد توجه داش��ت كه هيچ گونه برگ و دم برگي نبايد باقي 
بمان��د، در غير اين صورت در فرايند توليد، مش��كالتي بروز 
ك��رده و هزينه توليد ش��كر افزايش مي ياب��د. امكانات در 
سيستم هاي سرزني بسيار متنوع هستند و تنظيم مطلوب 
مناسب پرتراكم ريشه ممكن است. عالوه بر اين بايد توجه 
داشت كه تيغه هاي سرزني مرتب تعويض و تيز شوند، چون 

سرزدن حداقل و تميز با تيغه هاي تيز ميسر است.

برگ زني حق گزينشي كه روز به روز بيشتر مي شود
در روش هاي جديد برگ زني از س��رزدن عميق ريش��ه ها 
كاماًل جلوگيري مي شود. در اين روش ها هيچ گونه برشي وجود 
ندارد و برگ ها به وسيله شالق هاي الستيكي به طور كامل جدا 

مي شوند. براي اينكه در فرايند توليد، مشكلي پيش نيايد، الزم 
اس��ت كه تمامي برگ ها و دم برگ ها به طور كامل جدا شوند. 
برگ زن��ي روزبه روز اهميت پيدا كرده اس��ت. در بهره برداري 
2009 در شمال آلمان 4 دستگاه چغندركن با تكنيك برگ زني 
مورد اس��تفاده قرار گرفت و در سال 2010 تعداد آنها به 15 
دستگاه خواهد رسيد. اين پيشرفت از طرف كارخانه هاي قند 
با دقت همراهي مي شود و علت آن اين است كه روش جديد 

برداشت نبايد روي فرايند توليد اثر منفي بگذارد.

شكستن ريشه باعث از بين رفتن شكر مي شود
بديهي اس��ت ك��ه نمي توان ريش��ه را كام��ل و بدون 
ضايعات از زمين درآورد و بايد ضايعات در اثر شكستگي را 
به حداقل ممكن رس��اند. بهترين راه براي تخمين ضايعات 
از طريق قطر تكه شكس��ته ش��ده در باالترين نقطه ريشه 
اس��ت. يك قطر حدود 2 سانتي متر از نظر فني امكان پذير 
اس��ت و به ندرت از آن كمتر مي ش��ود. در صورتي كه قطر 
تكه شكس��ته چغندر مثاًل به 4 س��انتي متر برسد. عالوه بر 
آن ضايعاتي حدود 5 درصد به دس��ت مي آيد. )شكل 2( در 
صورتي كه اين رقم به 6 س��انتي متر برس��د ضايعات در حد 
غيرقابل قبول و به 11 درصد و بهاي آن بين 300 - 200 

يورو در هكتار مي شود.

پول چغندر بيشتر در اثر تنظيم سرعت برداشت
تحقيقات اتحاديه چغندركاران رابطه بين شكس��تگي 
ريشه و سرعت برداشت را نشان مي دهند. با افزايش سرعت 
برداش��ت از 5 به  7 كيلومتر در س��اعت، ضايعات برداشت 

حدود 30 درصد افزايش مي يابد. )شكل 3(
ضايعات در سرعت 5 كيلومتر در ساعت معادل 8/2 درصد 
و در س��رعت 7 كيلومتر در س��اعت اين رقم به 10/5 درصد 
كه مي رسد، منجر به كاهش درآمد حدود 50 يورو در هكتار 
مي شود. عالوه بر اين از نقاط شكسته شده عصاره خارج شده 
و در اثر افزايش ش��دت تنفس ضايعات قندي در س��يلوهاي 
چغندر به ضرر كشاورز افزايش مي يابد. بنابراين درآمد كشاورز 
به شدت كاهش مي يابد. كاهش هزينه برداشت در اثر افزايش 
س��رعت برداشت در اين صورت مقرون  به صرفه نيست و بايد 

ضايعات برداشت را در تصميم گيري لحاظ كرد.

غالباً با سرعت زياد برداشت مي شود
متأس��فانه در بيشتر ش��ركت هاي برداشت چغندر اين 
نس��بت غلط جا افتاده است كه سرعت زياد برداشت انجام 
شود. بين رانندگان دستگاه هاي برداشت يك رقابت ناسالم 
حاكم ش��ده است و آن ميزان برداش��ت چغندر در ساعت 

شكستگي ريشه از عملكرد مي كاهد

تحقيقات اتحاديه 
چغندركاران 
رابطه بين 
شكستگي 
ريشه و سرعت 
برداشت را نشان 
مي دهند. با 
افزايش سرعت 
برداشت از 5 
به  7 كيلومتر در 
ساعت، ضايعات 
برداشت حدود 
30 درصد 
افزايش مي يابد
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اس��ت. اي��ن كار نمي تواند هدف اصلي برداش��ت با حداقل 
ضايعات باش��د. ضايعات شكستن ريش��ه مي تواند اصوالً با 
س��رعت يافتن و تعويض به موقع تجهيزات به حداقل برسد. 
ع��الوه بر اين غلطك هاي خاك گير و س��تاره هاي الك بايد 
طوري تنظيم شوند كه در جريان تميز كردن حتي المقدور 

كمترين شكستگي ريشه حادث  شود.

تميزكننده ها باعث ضايعات كمي مي شوند
غالباً اظهار مي ش��ود كه دستگاه باركن نوك ريشه ها را 
بعد از بارگيري مي ش��كند و مقداري از وزن چغندرها كم 
مي ش��ود. اين نظر تا اندازه اي درس��ت است. البته در موقع 
تمي��ز كردن و بارگيري ضايعات وزني به وجود مي آيد، ولي 
بايد توجه داشت كه اين ضايعات نسبتاً كم و حدود 1 درصد 
اس��ت و از طرف ديگ��ر در دماهاي باال و نگهداري طوالني 
چغندرها در س��يلو مهم اس��ت كه چغندرها در مرحله اول 
سالم و زخمي نشده سيلو شوند تا ضايعات قندي در خالل 
نگه��داري در حداقل ممكن نگه داش��ته ش��ود. يك حالت 
ويژه در موقع بارگيري در ش��رايط خيلي خشك است. در 
اين صورت در اثر كش��يده ش��دن چغندرهاي پژمرده بين 
غلطك هاي خاك گير ضايعات زيادي بروز مي كند. در بعضي 
از دستگاه ها آب پاشهايي تعبيه شده است كه در اين حالت 

كمك زيادي مي كند.

ضربه خوردن، دستكم گرفتن منابع ضايعات
ضربه خوردن چغندر در اثر برخورد ش��ديد ستاره الك 
و ي��ا غلطك هاي خاك گير و همچنين س��رزدن عميق در 
خالل نگهداري چغندر در سيلو باعث ضايعات قندي زيادي 

مي شود. طبق تحقيقات انجام شده در انستيتوي گوتنيگن 
ضايعات قندي با شدت زخمي شدن ريشه ها و افزايش دما 

به طور لگاريتمي افزايش مي يابد. )شكل 4(
اين��ك يك مثال براي يك س��يلوي ده روزه در دماي 
15 درجه س��انتي گراد با چغندرهاي سالم ضايعات قندي 
ح��دود 0/5 درصد در حالي كه با چغندرهاي زخمي ش��ده 
در همان شرايط اين رقم به 2/5 درصد مي رسد. اين مبين 
مبلغ 50 يورو در هكتار است. البته جايزه دير تحويل دادن 
تا اندازه اي اين ضايعات را جبران مي كند ولي چغندركاران 
بايد دقت كنند كه چغندرها كمتر صدمه ببينند. براي اين 
كار الزم اس��ت كه سرعت چرخشي تجهيزات خاك گير را 
كاهش دهند، ارتفاع سقوط چغندرها را مثاًل در بونكر كوتاه 
كنيد و حتي المقدور خيش ها را بيشتر در زمين فرو كنيد، 

تنظيم بد دستگاه
ضايعات برداشت

يورو در هكتارتن در هكتار)درصد(
151/81/337/8 )درصد(سهم ريشه هاي عميق سرزده 

585/6168/0 سانتي مترقطر ريشه هاي شكسته
2/51/852/5خيلي زيادزخمي شدن ريشه ها

12/38/6258/3جمع ضايعات برداشت
61/4-عملكرد چغندر برداشت شده

يورو درهكتارتن در هكتاردرصدتنظيم دستگاه در حالت مطلوب
50/60/412/6 )درصد(سهم ريشه هاي عميق سرزده 

32/61/854/6 سانتي مترقطر ريشه هاي شكسته
1/00/721/0خيلي كمزخمي شدن ريشه 

4/22/988/2جمع ضايعات برداشت
67/1عملكرد چغندر برداشت شده

جدول 2: اثر تنظيم مطلوب دستگاه در مقايسه با تنظيم نامناسب دستگاه برداشت، عملكرد 70 تن در هكتار
قيمت چغندر هر تن 30 يورو

ضربه خوردن 
چغندر در اثر 

برخورد شديد 
ستاره الك و يا 

غلطك هاي خاك گير 
و همچنين سرزدن 

عميق در خالل 
نگهداري چغندر 

در سيلو باعث 
ضايعات قندي 
زيادي مي شود

سرعت حركت
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ريشه شكسته
ضايعات كل ريشه

%10.5

5 كيلومتر در ساعت7 كيلومتر در ساعت

28% +ضايعات

%8.2

)%(اثر سرعت روي ضايعات برداشت 

شكل 3: اثر سرعت روي ضايعات برداشت
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زيراخاك هاي برداش��ته شده با چغندر تا اندازه اي 
از زخمي شدن آنها جلوگيري مي كند. با توجه به 
دو مث��ال مي توان چنين نتيجه گرفت كه ضايعات 
برداشت به وسيله تنظيم مناسب با شرايط، در حد 

زيادي مي تواند كاهش يابد.  )جدول 2(
در يك بررس��ي مدلي فرض بر اين اس��ت كه 
عملكرد چغندر 70 تن در هكتار است و بهاي هر 
تن چغندر 30 يورو مي باشد. در صورتي كه دستگاه 
برداشت بد تنظيم شده باشد، سهم چغندرهايي كه 
عميق سرزده شده اند، 15 درصد و قطر چغندرهاي 
شكس��ته شده 5 سانتي متر و برخورد چغندرها در 

خاك گير شديد و سطح آنها غالباً زخمي شده باشد. از نظر ضايعات 
چه وضعي خواهيم داش��ت. به طور كلي ضايعات برداش��ت 8/6 تن 
در هكت��ار و معادل 258/3 يورو در هكتار مي ش��ود. در حالت دوم 
كه ش��رايط كاماًل مناسب باش��د، سهم چغندرهاي عميق سرزده 5 
درصد، قطر چغندرهاي شكسته شده 3 سانتي  متر و تعداد ريشه هاي 
زخمي ش��ده خيلي كم است. ضايعات برداش��ت بيش از 60 درصد 
كاهش نشان مي دهد. در اثر تنظيم دستگاه مطابق با شرايط ضايعات 
برداش��ت حدود 170 يورو در هكت��ار كاهش مي يابد. از اين درآمد 

هيچ چغندركاري نمي تواند صرف نظر كند.

همراه با راننده برداشت بهترين نتايج را به دست آوريد
ب��ا توجه ب��ه اينكه در حال حاضر برداش��ت چغندر به وس��يله 
ش��ركت هاي كارمزدي و ي��ا تعاوني ها انجام مي ش��ود، راننده هاي 
ماش��ين هاي برداشت فرد كليدي براي كيفيت برداشت مي باشند و 
وظيفه پرمس��ئوليتي به عهده آنها است. تنظيم مطلوب چغندرقند 
)ارتفاع شالق ها، ضخامت س��ر، عمق سرزن، تجهيزات تميز كردن 
و س��رعت حركت( بايد با هماهنگي كش��اورز و راننده انجام ش��ود. 
شركت هاي كارمزدي و تعاوني هاي برداشت بنا به درخواست كشاورز 
كار مي كنن��د و بايد كاري با كيفيت انجام دهند تا از نظر اقتصادي 

كشاورز بهترين نتيجه را بگيرد. 
بديهي اس��ت كه احتماالً هزينه برداشت چند يورو افزايش يابد 
ول��ي كاهش ضايعات حدود 1 درصد مبلغ 20 يورو و در هر هكتار 
براي كشاورز عايدي دارد. وقتي كه در رابطه با تنظيم دستگاه با راننده 
هماهنگي شد و نتايج در سيلو قانع كننده بود، راننده مي تواند بدون 
هيچ گونه دغدغه اي به دنبال كار خود برود. حضور دائم كمك راننده 
در بعضي مواقع بس��يار سخت خواهد بود، لذا ممكن است ضايعات 

برداشت نيز حادث شود.
ضايعات برداش��ت چغندر مي تواند بسيار باال باشد. مبنا و هدف 
برداش��ت چغندر با حداقل ضايعات تراكم يكنواخت و عاري از علف 
هرز همراه با برگ هاي س��الم مي باش��د. تنظيم دستگاه و نظارت بر 
فرايند برداش��ت به وسيله راننده برداش��ت داراي اهميت زيادي در 
ميزان ضايعات برداشت مي باشند. چغندركاران مي توانند بر مبناي 
روش ارزيابي LIZ تعيين كنند كه آيا تنظيم برداشت نياز به تصحيح 

مجدد دارد يا خير؟

زخمي شدن عملكرد شكر را كاهش مي دهد

LIZ شماي ارزيابي

كيت برداشت

10 روز سيلو در دماي 15 درجه سانتي گراد
* چغندر ه�اي زخمي ش�ده، ضايعات عملك�رد 2/5% حدود 

50 يورو در هكتار
* چغندره�اي س�الم، ضايعات عملك�رد 0/5% حدود 10 يورو 

در هكتار

دما )درجه سانتي گراد(

y = 0,03 * 1,08× - 0,05
r2 = 0,91
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با توجه به 
اينكه در حال 
حاضر برداشت 
چغندر به وسيله 
شركت هاي 
كارمزدي و 
يا تعاوني ها 
انجام مي شود، 
راننده هاي 
ماشين هاي 
برداشت فرد 
كليدي براي 
كيفيت برداشت 
مي باشند 
و وظيفه 
پرمسئوليتي 
به عهده آنها است

شكل 4: اثر زخمي شدن و ميزان ضايعات
در حين سيلو در دماهاي مختلف 2004 
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نوآوري در سيلو كردن طوالني چغندر 
در كارخانه هاي قند

ش��رايط جوي س��ال 2010-2009 براي آزمايش هاي 
سيلوهاي طوالني بسيار مناسب بود. برف و سرماي طوالني 
با دماي ميانگين 12- درجه س��انتي گراد، شرايط مناسبي 
براي آزمايش ها بود. براي اينكه كيفيت مواد پوشش��ي در 
مقابل س��رما آزمايش ش��وند، چغندرها را به صورت توده تا 
اواسط فوريه در حاشيه مزارع سيلو كردند. نتايج آزمايش ها 
توس��ط هوفمن اعالم شد. براي زمان نمونه برداري از توده 
چغندر در تاريخ 18 فوريه 2010 يك سيلو با جمعاً 8 تيمار 

آماده شد )شكل 1(.
پوشش استاندارد براي تعدادي از تيمارها با واليس 110 
با پهناي 9/80 متر و 8 روز بعد از برداش��ت انجام گرفت. 
براي پوش��ش تيم��ار 5 از واليس 110 با پهناي 11/5 متر 
 استفاده شد. عالوه بر آن يك سيلو بزرگ با پهناي 12 متر و

 ارتفاع 3 متر درست شد. با افزايش حجم سيلو، چغندرهاي 
كمت��ري تحت تأثير س��رما قرار مي گيرند. هم در س��يلوي 

براي اينكه كيفيت 
مواد پوششي 

در مقابل سرما 
آزمايش شوند، 

چغندرها را 
به صورت توده تا 
اواسط فوريه در 

حاشيه مزارع سيلو 
كردند

   نويسنده: هوفمن
  ترجمه: دكتر رضا شيخ االسالمي
Zuckerru be 5/2010

شكل 1: شماي سيلوي طوالني 2009

خاتمه سيلو 2010/2/18
30 كيسه نمونه براي هر تيمار
حدود 30 كيلو چغندر در هر كيسه نمونه

واريته

9 متر در هر واريته

1 3 52 4 6

واريته
8

واريته
7

شمال

سيلوي بزرگ
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استاندارد و هم در سيلوي بزرگ قسمتي از چغندرها بدون 
پوش��ش بودند. عالوه بر اين در تيمارهاي 2، 3 و 4 از يك 
پوش��ش دوم از جنس فويل و كاه در تاريخ 2009/12/15 
استفاده ش��د. تيمار 5 عنوان »تيمار مديريت« را داشت و 
فوي��ل آن در تاري��خ 2009/12/23 برداش��ته و مجدداً در 
تاريخ 2009/12/30 روي آن كش��يده شد. در داخل سيلو 

در جاهاي مختلف دستگاه هاي ثبت دما قرار داده شد.

جدول 1: تيمارهاي آزمايش
واريته هاي سيلوي طوالني در سال 2009

)تاريخ خاتمه سيلو 18 فوريه 2010(

تاپ تكس 1110

تاپ تكس 110 + كاه2

تاپ تكس 110 + فويل3

تاپ تكس 110 + فويل مديريت4

تاپ تكس 120، پهناي 11/5 متر5

بدون پوشش6

سيلوي بزرگ بدون پوشش7

سيلوي بزرگ با تاپ تكس 8110

سيلوي بزرگ )12 متر طول، 3 متر ارتفاع(

نتايج
ضايع��ات قند به صورت گرم در هر تن چغندر و روز بر 
حس��ب مقدار شكر در يك تن چغندر در بدو سيلو تعيين 
شد. در ش��كل 2 ضايعات قندي هر تيمار نشان داده شده 
است. آن طوري كه ديده مي شود تيمار بدون پوشش )تيمار 
6( تيمار با پوشش تاپ تكس + كاه )تيمار 2( و سيلوي بزرگ 
بدون پوش��ش )تيمار 7( به طور معني داري با ساير تيمار ها 
تفاوت دارند. تيمار 3 )فويل + تاپ تكس( و تيمار 4 )تيمار 
مديريت، تا پ تكس + فويل( با پوشش اضافي ديگري )فويل( 
از سرما محافظت شدند، در حالي كه در ساير نمونه ها سرما 

شديدتر به داخل سيلو نفوذ كرده بود.
آزمايش ها نش��ان مي دهند كه پوش��ش سيلو به مدت 
طوالني با پوش��ش واليس مي توان��د تا حد زيادي ضايعات 
قندي را كاهش دهد. پوشش اضافي با كاه براي جلوگيري 

از نفوذ سرما كارايي چنداني ندارد.
وجود پوش��ش كاه باعث مي ش��ود در هنگام بارندگي، 
آب به داخل س��يلو نفوذ نمايد و ايزوالس��يون خوبي نباشد 
بلكه باعث وجود كانال هايي براي نفوذ سرما به داخل سيلو 
مي شود. پوشش اضافي سيلو با فويل مي تواند از نفوذ سرما 

جلوگيري كند.

شكل 2: نتايج آزمايش هاي سيلوي طوالني 2009

وجود پوشش كاه 
باعث مي شود در 
هنگام بارندگي، 
آب به داخل 
سيلو نفوذ نمايد 
و ايزوالسيون 
خوبي نباشد 
بلكه باعث وجود 
كانال هايي براي 
نفوذ سرما به 
داخل سيلو 
مي شود. پوشش 
اضافي سيلو با 
فويل مي تواند 
از نفوذ سرما 
جلوگيري كند

ضايعات قندي گرم در تن در روز نسبت به شكر يك تن چغندر در بدو سيلو
GD5 % = 91/17 خاتمه سيلو 2010/2/18  روز / تن / گرم
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موضوع چغندرهاي برگ زده از موضوعاتي است كه همچنان 
مرتب مورد بحث و بررسي است. دكتر ويندت و ماتيوس شولته 
از Nordzucker در زير نتايج يك آزمايش بزرگ را كه در سال 
گذشته در رابطه با مصرف چغندرهاي برگ زده به دست آورده اند، 
اعالم مي كنند. در پاييز گذشته در مزرعه آزمايش هاي بي شماري 
انجام ش��د. نتايج آنها نشان مي دهد كه با چغندرهاي برگ زده 
به طور ميانگين، حدود 3 درصد افزايش عملكرد حاصل مي شود. 
اين افزايش به اين علت اس��ت كه هيچ ريش��ه اي عميق سرزده 
نش��د و در نتيجه ضايعات برداش��ت به حداقل ممكن رسيد. از 
طرف ديگر اين بدان معني اس��ت كه ب��ا برگ زني طبق برنامه 
سرريشه بيشتري به كارخانه تحويل مي شود. باتوجه به تحويل 
بيشتر سرچغندرها مواد مالس زاي )موادي كه راندمان شكر را 
تحت تأثير قرار مي دهند(. بيش��تري به فرايند وارد و در نتيجه 
انتظار مشكالت بيشتري در فرايند توليد مي رود. تعيين اثر واقعي 
م��واد مالس زا روي فرايند موضوع آزمايش هاي يك هفته اي در 
بهره برداري كارخانه شالدن بود. براي اينكه مصرف 70000 تن 
چغندر برگ زده بتواند انجام شود، همكاري و پشتيباني تعاوني 
برداش��ت و حمل چغندر و همچني��ن بخش تحويل چغندر در 
كارخانه باتوجه به تحويل چغندر برگ زده در طول هفته ضروري 
ب��ود. براي اين كار چغندرها به روش برگ زني با س��ه دس��تگاه 
برگ زني جداگانه انجام و س��پس برداشت چغندر انجام گرديد. 
هدف اين كار برداش��ت چغندر در هفته س��وم نوامبر، تحويل و 
مصرف به موقع آنها بود. براي اينكه نتايج اين يك هفته را بتوان 
ارزيابي كرد، نتايج به دست آمده در اين هفته با نتايج هفته قبل 

و بعد مورد مقايسه قرار گرفت.

كيفيت چغندر
از نظر ش��كل ظاهري چغندرهاي برگ زده در سال گذشته 
در وهله اول تفاوتي با چغندرهاي سرزده معمولي نداشتند. سهم 
س��رچغندر در چغندرهاي معمولي حدود 4 درصد بود )جدول 
1(. البته س��هم برگ در چغندرهاي معمولي برداش��ت شده هم 
قابل توجه بود. عيار در مقايسه با هفته قبل حتي بيشتر بود و اين 

مصرف چغندرهاي برگ زده
نتايج آزمايش ها در شالدن

   نويسنده: دكتر آندرياس ويندت، ماتيوس شولته
  ترجمه: دكتر رضا شيخ االسالمي
Zu ckerru be 5/2010

مربوط به كيفيت خوب چغندرهاي برگ زده تحويلي بود. از طرف 
ديگر بديهي است كه مقايسه آنها مشكل است. در ارقام جدول 
يك ارقام مربوط به چغندرهاي مجدداً سرزده نيز ديده مي شود. 
هدف ديگر اين آزمايش ها، آزمايش دوبل بود كه به وس��يله آنها 
اختالف بين چغندرهاي س��رزده مجدد و چغندرهاي برگ زده و 
چغندرهاي معمولي سرزده مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان 
مي دهند كه چغندرهاي برگ زده با س��ر حدود 0/2 درصد عيار 

كمتري نسبت چغندرهاي سرزده مجدد بعد از روپرو دارند.

اندازه گيري ها در دوره مصرف چغندر
در خالل مصرف چغندر )هفته قبل، هفته طرح، هفته 

بعد از هفته طرح( صفت هاي زير اندازه گيري شدند.
- ميزان چغندر مصرفي، توليد ش��كر، كيفيت ش��ربت 
غلي��ظ، درجه خلوص مالس، مق��دار مواد كمكي مصرفي، 
به منظور قندگيري ش��ربت غليظ تا مالس در 3 مرحله از 
ش��ربت غليظ نمونه برداري شد. در ادامه كار حالليت شكر 

در اين مالس ها تعيين گرديد.

دستگاه برداشت چغندر

براي اينكه مصرف 
70000 تن 

چغندر برگ زده 
بتواند انجام 

شود، همكاري و 
پشتيباني تعاوني 
برداشت و حمل 

چغندر و همچنين 
بخش تحويل 

چغندر در كارخانه 
باتوجه به تحويل 

چغندر برگ زده در 
طول هفته ضروري 

بود
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اين بدان معني است كه به وسيله سهم بيشتر سرچغندر 
مقدار مالس افزايش يافته و اين نامطلوب است، زيرا به جاي 
اينكه شكر به انبار برود به مالس رفته است. در آزمايش هاي 
مالس توليدي در كارخان��ه و همچنين در مالس توليدي 

از ش��ربت غليظ در آزمايش��گاه در رابطه با حالليت ش��كر 
اختالفي ديده نشد. چون دوره مصرف چغندر )يك هفته( 
كوت��اه و ميانگين مدت توق��ف مواد غيرقندي از ديفوزيون 
تا مالس در كارخانه حدود 80 س��اعت بود، بنابراين با اين 
آزمايش نتايج قابل اتكايي به دس��ت نيامد. بخش��ي از مواد 
غيرقندي به علت مواد برگشتي در فرايند توليد بعد از 240 
س��اعت بخش طباخي را ترك مي كنند. براي اينكه اثرات 
مورد انتظار را بتوان با اطمينان بيش��تري تعيين كرد. الزم 
است كه دوره آزمايش بيش از يك هفته طول بكشد. البته 
اين كار از نظر تأمين و پش��تيباني چغندر غيرممكن است. 
لذا در آينده آزمايش هايي بايد انجام ش��ود كه از آنها نتايج 
قابل اتكايي به دست آيد. در اين رابطه بايد آزمايش ها چند 
سال و با تكرار زياد انجام شود. به قول معروف »يك سال هيچ 
سال اس��ت«. در اينجا الزم مي دانم از اتحاديه هاي تحويل 
چغندر، برداش��ت چغندر و كش��اورزان كه با همياري خود 

امكان اين آزمايش را فراهم كردند، تشكر نمايم.

جمع بندي براي اجرا
- مص��رف فن��ي چغندرهاي برگ زده به طور كلي مش��كلي 

ندارد.
- مسئله مهم آن است كه چغندرهاي سرزده رايج و برگ زده 

عاري از اجزاء برگ باشند.
- به علت اختالف كم در س��هم سر در چغندرهاي سرزده و 
برگ زده و همچنين مدت زمان بهره برداري هيچ گونه اختالف 

كيفيت ثابت نشد.
- تحويل چغندرهاي برگ زده در كارخانه هاي نوردتس��وكر 
براي بهره برداري 2010 امكان پذير است. چغندرهاي تحويلي 
همانند ساير چغندرها طبق روش رايج ارزيابي به اين صورت 
كه چغندرها بعد از روپرو مجدداً س��رزده مي شوند. بنابراين 

اين كار باعث افزايش افت چغندركاران مي گردد.
- در رابطه با هزينه توليد در هر دو روش فعاًل جوابي نمي توان 

داد، زيرا نياز به آزمايش هاي مقدماتي بيشتري مي باشد.

نتايج در كارخانه
مالحظه ش��د كه مصرف چغندر با چغندرهاي برگ زده 
بدون هيچ مش��كلي امكان پذير است. آسياب خالل،  تصفيه 
ش��ربت و اواپراسيون بدون مشكل خاصي به كار خود ادامه 
دادن��د. در رابطه با رنگ و درجه 
خل��وص برخالف آنچ��ه انتظار 
مي رفت هيچ گونه اختالفي ديده 
نش��د. در رابطه ب��ا مصرف مواد 
كمكي و انرژي الزم هم هيچ گونه 
اختالفي در فراين��د توليد بروز 
نك��رد. اختالف فق��ط در درجه 
خل��وص مالس )قن��د مالس( و 
همچنين مق��دار مالس بود كه 
ه��ر دو م��ورد در هفته آزمايش 

افزايش داشتند. )شكل 1( چغندر برگ زده

برگ زن در حال كار

شكل 1: توليد مالس در شالدن 2009
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شكل 2: درجه خلوص مالس در شالدن 2009
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