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ش��ايد  غ��ذا  ب��ه  ني��از 
در  متفاوت��ي  ش��كل هاي 
طول تاري��خ را تجربه كرده 
باش��د ام��ا ذات آن نهادينه 
ش��ده و هرگز انسان را ترك 
نمي كن��د. به همي��ن دليل 
اس��ت كه توليد غذا يكي از 
دغدغه هاي هميشگي انسان 
در همه دوره هاي تاريخي و در همه س��رزمين ها بوده 
و هس��ت. تا روزي كه استفاده از سالح غذا براي وادار 
كردن كش��ورها به تبعيت از يك كشور نيرومندتر در 
توليد غذا هنوز باب نش��ده بود و تجارت نيز آزاد بود، 
س��رزمين هاي نزديك به يكديگر مازاد توليد خود در 
محصوالت گوناگ��ون را مبادل��ه مي كردند و موضوع 
»امني��ت غذايي« در درون س��رزمين ها چندان جلب 
توج��ه نمي كرد. اما در دني��اي امروز امنيت غذايي به 
يك مساله بس��يار بااهميت در حفظ و توسعه امنيت 
ملي تبديل ش��ده اس��ت. امنيت غذايي امروز در هر 
كش��وري در كانون توجه سياس��تگذاران ق��رار دارد. 
آمارهاي ارايه شده از سوي منابع معتبر جهاني نشان 
مي دهد س��هم جمعيت كشورهاي در حال توسعه كه 
مصرف س��رانه اي كمت��ر از 2500 كيلوكالري در روز 
دارند از 42 درصد در سال 2015 به 3 درصد در سال 
2050 خواهد رس��يد. همچني��ن 44 درصد جمعيت 
اين كشورها در مناطقي با بيش از 3000 كيلوكالري 
در روز زندگ��ي خواهند كرد. اين رقم در حال حاضر 
14 درصد مي باش��د. با وجود كاهش سهم افراد مبتال 
به سوءتغذيه از كل جمعيت در اين كشورها اما تعداد 
مطلق افراد درگير س��وءتغذيه كاهش نخواهد يافت. 
اين امر به دليل مصرف بس��يار پايين مواد غذايي در 
حال حاضر و رش��د باالي جمعيت در اين كش��ورها 
مي باش��د. تا س��ال 2050 تعامل ميان مساله امنيت 
غذاي��ي و ظرفي��ت توليد غ��ذا يك��ي از چالش هاي 

داخلي كش��ورهاي فقير و جوامع وابس��ته به فعاليت 
هاي كشاورزي مي باش��د. به ويژه در كشورهايي كه 
ظرفيت توليد محدود اس��ت و بخش قابل توجهي از 
جمعي��ت براي تامين مواد غذاي��ي و درآمد به منابع 
فقير كشاورزي وابسته هستند از جمله در كشورهاي 
واقع در مناطق خش��ك و نيمه بياباني، ناامني غذايي 
همچنان وجود خواهد داشت. تا زماني كه كشاورزي 
در س��طح محلي توس��عه نياب��د و فرصت هاي ديگر 
درآمد ايجاد نش��ود ناامني غذايي ب��ر ظرفيت توليد 

محلي سايه خواهد افكند.
ايران نيز به دليل محدوديت ها و تخاصمات سياسي 
ك��ه دارد و در ش��رايط متحول آتي باي��د به موضوع 
امني��ت غذاي��ي با دقت بيش��تر نگاه كن��د. برخي از 
اف��راد كه عمق امنيت غذايي را درك نكرده اند حاضر 
نيس��تند حداقل هايي از ضرورت توسعه توليد ملي و 
توليد داخلي ب��راي افزايش درجه امنيت ملي از اين 
ناحيه را قبول كنند و مدام بر طبل واردات مي كوبند. 
اين گروه كوچك اما البي گر قهار در همه س��ال هاي 
اخي��ر و به ويژه در فضايي ك��ه وفور درآمدهاي نفت 
ايج��اد كرده بود مدافعان امني��ت غذايي را به محاق 
ب��رده و ب��ا واردات انبوه كار را ب��ر توليد داخل تنگ 

كردند. 
اكنون و در ش��رايط تازه افكار نويي كه در بخشي 
از دولت ديده مي شود ش��ايد بتوان امنيت غذايي را 
بار ديگر ب��ه دغدغه ملي تبديل كرد و از فرس��ايش 
توليد كاالهايي مثل گندم، برنج، شكر داخل كاست. 
يادمان باش��د كه تحوالت جهان��ي در حوزه نفت، در 
حوزه تكنول��وژي، در حوزه تقاب��ل منافع دولت ها و 
كش��ورها در اختيار ايران نيست و بايد مواظب باشيم 
كه آس��يب نبينيم. بدترين آس��يبي كه شايد هرگز 
جبران نش��ود اين است كه ذهنيت جامعه به سمتي 
حرك��ت كند كه وابس��تگي به غذا از خ��ارج برايش 

عادي و آسان باشد.

دغدغه امنيت غذايي برجسته شود

له
مقا

سر

محمدصادق جنان صفت
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صنعت ملی و مردمی قند کشور در سال های اخير با چالش 
بزرگی مواجه ش�ده و عليرغم اینكه کش�ور در چهار س�اله 
منتهی به س�ال 84  به توليدی بالغ بر 70%  نياز خود دست 
یافته متأسفانه واردات انبوه و بی سابقه شكر باعث زمين گير 
ش�دن محصوالت توليدی کارخانه های قند کش�ور ش�ده و 
چنانچه به س�رعت چاره اي اندیشيده نش�ود، به سرنوشت 
صنعت نساجی رهنمون شده و ضمن ایجاد وابستگی کامل به 
آن سوی مرزها، بالغ بر 170 هزار شاغل مستقيم و دهها هزار 
شاغل غيرمس�تقيم در معرض بيكاری قرار خواهند گرفت. 
عليهذا در این نوش�ته سعی می گردد تاریخچه اي مختصر از 
صنعت قند و همچنين وضعيت صنعت در حال حاضر را نشان 

دهيم.  

1-تاریخچه :
 صنعت قند كشور از سال 1274 شمسی و با احداث كارخانه اي 
توسط يك شركت بلژيكی در محل كهريزك تهران آغاز به كار نمود 
و هم اكنون بالغ بر 120 س��ال از عمر اين صنعت در ايران س��پری 

گرديده است. 
صنعت قند را ميتوان به چهار دوره تاريخی دوره بندی نمود: 

الف : دوره اول تاریخی از 1274 تا سال 1332 
دوره مذك��ور دوره ای ب��وده ك��ه صنعت قند از يكس��و از نظر 
س��رمايه گذاران ناشناخته بوده و از سوی ديگر توزيع قند و شكر 
به صورت انحصاری دردس��ت دولتهای وقت قرار داش��ته اس��ت. 
كمااينكه اولين س��ابقه برقراری انحص��ار دولت به صورت مدون 
و قانونمن��د در س��ال 1309 اتفاق افتاده و دول��ت وقت از محل 
عوارض و درآمدهای قند و شكر، احداث راه آهن سراسری كشور 

را به مرحله اجرا در آورده است.
در سال های مذكور كارخانه قند كهريزك با كارشكنی ها و دسايس 
كشور روس��يه كه در آن زمان تأمين كننده اصلی قند و شكر ايران 
بوده، هيچگاه نتوانست اهداف سرمايه گذاران و كشور را برآورده نمايد 

و لذا پس از چند سال بهره برداری به بايگانی تاريخ سپرده شد.
با توجه به اينكه  انديش��ه توليد و تأمين قند و شكر در برنامه هاي 
دول��ت وقت قرار گرفته بود ل��ذا كارخانه های قند ك��رج )1311(، 

آبك�����وه )1314(، اس����الم آب��اد )1314(، مرودش��ت )1314(، 
مي��ان��دوآب )1315(، ش�����ازند )1317(، اروم����ي��ه )1320(، 

تربت حيدريه )1330( توسط دولت احداث و راه اندازی گرديد. 
ب : دوره دوم بعد از وقایع سال 1332 تا 1353 

بعد از پايان وقايع س��ال 1332 و ايجاد ثبات نس��بی سياس��ی و 
اقتصادی دركشور، دولت وقت نسبت به آزاد سازی قند و شكر اقدام 
و بخش غيردولتی با احساس امنيت در سرمايه گذاری به اين بخش 
وارد ش��ده و بطور كلی ميتوان اين دوره و دو دهه 40 و 50 را اوج 

شكوفائی صنعت قند دانست. 
در اي��ن دوره تع��داد 26 كارخان��ه از 42 كارخانه فعلی كش��ور 
)39 كارخان��ه فع��ال و 3 كارخان��ه متوقف( به ش��رح ذيل نصب و 
راه اندازی گرديد. فس��ا)1333(، همدان )1334(، بردسير )1334(، 
چن��اران)1335(، پارس )1338(، اصفه��ان)1338(، اهواز)1338(، 
فريم��ان)1338(، ش��يروان )1339(،قهس��تان )1340(،هفت تپه 
)1340(، ش��يرين)1340(، نيش��ابور )1342(، بيس��تون )1342(، 
شاهرود )1343(، ممسنی )1344(، ياسوج )1344(، اقليد )1345(، 
خ��وی )1345(، قزوين )1345(، نقش جهان )1345(، پيرانش��هر 
)1347(، لرستان )1347(، تربت جام )1348(، چهارمحال )1350 

(و جوين )1352(
ج : دوره سوم از سال 1353 تا 1370 

در پی تصويب ماده واحده اي در فروردينماه 1353، توزيع قند و 
ش��كر در اختيار دولت قرار گرفته و صنعت قند در انحصار كامل و 
مطلق دولت قرار گرفت و از اين دوره به بعد س��رمايه گذاری در اين 
بخش توسط بخش خصوصی به دست فراموشی سپرده شد. قيمت 
اركان اصلی قيمت تمام شده شكر از قبيل چغندر، دستمزد، سوخت 
و غيره توس��ط دولت تعيين و محصول نهائی )قند وش��كر(  نيز با 
حاش��يه سودی بس��يار اندك قيمت گذاری می گرديد. در اين دوره 
فقط س��ه كارخانه كارون )1356(، مغان )1357( و دزفول )1360( 

توسط دولت ايجاد و به بهره برداری رسيد.
د: دوره چهارم از سال 1370 تا کنون 

از ابت��دای دوره چهارم انديش��ه دولت وقت بر آزادس��ازی اين 
صنع��ت قرار گرفت و لذا به صورت آزمايش��ی بخش��ی از ش��كر 
توليدی كارخانه های قند كشور را از انحصار خارج و جهت فروش 

صنعت قند ايران 
 ازسال 1274 شمسی تاکنون 
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در اختيار آنان قرار داد. 
در س��ال 71 كل محصول توليدی آزاد و دولت نياز خود را از 
كارخانه های قند ابتياع نموده اما از س��ال 72 مجدداً بخش��ی از 
تولي��د )40%( در انحصار دولت قرار گرفت��ه و كارخانه ها مكلف 
ش��دند مابقی محصول را در س��قف قيمت تعيين ش��ده بفروش 
رسانند. با تدوين و تصويب قانون برنامه سوم و بر اساس ماده 32 
قانون مذكور مقرر ش��د دولت بدون الزام به رعايت قانون انحصار 
س��ال 1353، طبق آئين نامه اي كه توسط هيئت وزيران تصويب 
می گرديد نس��بت به آزاد س��ازی توليد و توزيع شكر اقدام نمايد 
كه اين امر پس از تصويب و ابالغ آئين نامه مربوطه از سال 1381 
محقق گرديد اما با منس��وخ شدن قانون برنامه سوم، ماده و آئين 
نامه فوق االش��اره ني��ز از درجه اعتبار س��اقط و وضعيت صنعت 
در بالتكليف��ی ق��رار گرفت كه كماكان نيز در حالت مزبور بس��ر 
ميبرد.در اين دوره ش��ركت طرح توس��عه نيشكر و صنايع جانبی 
با ظرفيت توليد هفتصد هزار تن ش��كر تشكيل و هفت  كارخانه  
بنامهای امام خمين��ی )1378(،امير كبير )1379(،دعبل خزائی 
)1380(،ميرزاكوچك خان )1382(، و س��لمان فارسی )1383( 
و فاراب��ی )1387( و دهخدا )1390( اح��داث و به بهره برداري 
رسيدند.  همچنين يك واحد چغندری بنام قند نقده )1383( از 
محل فرامين س��فرهای استانی مقام معظم رهبری ايجاد و مورد 

بهره برداری  قرار گرفت. 

2-ميزان نياز کشور به قند و شكر : 
بر اس��اس آمار و ارقام نه چندان رسمی، ميزان نياز كشور به قند 
و ش��كر در حال حاضر رقمی در حدود 2 تا 2/2  ميليون تن برآورد 

می گردد. 

3-ظرفيت و توان توليد کارخانه های قند کشور :
در حال حاضر با توجه به ظرفيت موجود در بخش چغندری، توان 
توليد قند و ش��كر در اين بخش يك ميليون تن بوده و همچنين با 
عنايت به ظرفيت بخش نيش��كری )در صورت تأمين نيشكر الزم( 
استعداد توليد يك ميليون تن نيز در اين بخش وجود دارد. فلذا در 
حال حاضر توان بالقوه توليد ش��كر در كشور 2 ميليون تن بوده كه 
اميد است با گسترش سطوح زير كشت نيشكر، اين امر محقق گردد.  

4-طرح هاي در دست اجرا برای رسيدن به خود کفائی:
در بخ��ش چغندر نيز در حال حاضر دو طرح در ش��هرهای ماكو 
)5000 تن( و بوكان )7000 تن( توس��ط بخش خصوصی در دست 
مطالعه قرار دارد كه در صورت عدم پشيمانی آنان و اجرای طرح های 
مذكور، حدوداً 160 هزار تن شكر در دو كارخانه فوق توليد و جمعاً 
ظرفيت توليد ش��كر در كش��ور به حدود دو ميليون و160 هزار تن 

خواهد رسيد.

5-وضعيت ماشين آالت کارخانه ها :
عليرغم قدمت كارخانه های قند كشور، ماشين آالت و دستگاه های 
خطوط توليد كارخانه ها با تالش متخصصين و كاركنان كارخانه ها 
بازسازی شده و در بس��ياری موارد با دستگاه های جديدتر معاوضه 
گرديده ان��د. بطوركل��ی مش��كل نگران كننده ای در ت��داوم فعاليت 
كارخانه ها وجود نداشته اما ضرورت توسعه و افزايش ظرفيت اغلب 

آنها احساس می گردد.

6- استان های محل استقرار کارخانه قند :
در حال حاضر كارخانه های قند كشور در 17 استان به شرح ذيل 

استقرار دارند . 
)1 كارخانه(  - اردبيل )9 كارخانه(- خوزستان 

- استان خراسان 
- كهكيلويه و بوير )8 كارخانه(رضوی 

)1 كارخانه(احمد 

)1 كارخانه(- همدان )5 كارخانه(- آذربايجان غربی 

- چهارمحال )5 كارخانه(- فارس 
)1 كارخانه(وبختياری 

)1 كارخانه(- استان مركزی )2 كارخانه(- اصفهان 

)1 كارخانه(- كرمان )2 كارخانه(  - كرمانشاه 

)1 كارخانه(- لرستان )1 كارخانه(  - خراسان شمالی 

)1 كارخانه(- قزوين )1 كارخانه(  - خراسان جنوبی 

)1 كارخانه(  - سمنان 

7- تعداد نيروهای انسانی شاغل : 
حدود 45 هزار نفر  الف : كاركنان دائم     
حدود 40 هزار نفر  ب : كاركنان دائم موقت و فصلی 

ج : چغندر كار 38 هزار نفر )هر چغندر كار حد اقل دو كارگر نياز 
خواهد داشت(

توضيح اينكه برخی از كارخانه ها بخش هايی از واحد هاي كارخانه 
را به پيمانكار واگذار و نفرات پيمانكار تقريباً در تمام ايام سال شاغل 

ميليون تن6/5   -  نيشكر  

ميليون تن6/5  - چغندر 

ميليون تن1/3 - قند وشكر 

هزار تن550  - مالس 

هزار تن650  - تفاله 

ميليون تن4- برگ چغندر

ميليون تن 2/5- باگاس 

ميليون تن22/0    جمعاً 



5
آذر، دی، بهمن و اسفند 1393

مي باشند كه در آمار فوق منظور نشده است. 

8-ميزان محصوالت توليدی صنعت قند که محقق شده 
است )اعم از کشاورزی و صنعتی( : 

همان گونه كه مالحظه می گردد محصوالت فوق بايستی در طول 
سال در سطح كشور حمل و نقل گردد كه به تبع آن جمع كثيری 

از رانندگان كاميون و كاميونت مشغول خواهند بود.

9- نحوه قيمت گذاری در صنعت قند : 
قيمت گذاری چغندر )65% قيمت تمام ش��ده شكر( و تعيين 
دستمزد )15% قيمت تمام شده شكر( همواره توسط دولت انجام 
گرديده و تا پايان س��ال 85 قيمت قند وش��كر نيز توسط دولت 

تعيين می گرديد اما  در سال های بعد كماكان 
قيمت چغندر و دستمزد توسط دولت تعيين 
شده و بهای قند وشكر از حالت مصوب خارج 
ش��ده و كارخانه ها ملزم هس��تند بر اس��اس 
ضوابط و دس��تورالعمل هاي سازمان حمايت، 

رأساً نرخ گذاری و اقدام به فروش نمايند.  

10- وضعيت تعرفه واردات : 
با عنايت به اينكه تا س��ال های 80 و 81 
ش��كر به صورت انحصاری در اختيار دولت 
قرارداش��ت لذا واردات ش��كر توسط بخش 
خصوصی ص��ورت نميگرفت. اما در صورت 
واردات ماب��ه التفاوتهائی توس��ط س��ازمان 
حمايت دريافت ميش��د.  از س��ال 81 و با 
اب��الغ آئين نامه اجرائی م��اده 32 و آزادی 
واردات و ص��ادرات ش��كر، تعيين تعرفه در 
دس��تور كار قرار گرفته و ميزان تعرفه برای 
شكرسفيد 100 % و شكر خام 70% تعيين 

گرديد. 
اين رقم در سال 84 و به منظور حمايت 
از توليد داخل به 150 و 130 درصد افزايش 
يافته و تا آبانماه سال 84 ادامه يافت. از آذر 
ماه س��ال 84 تعرفه س��ير نزولی يافته و به 

شرح ذيل كاهش داده شد. 
* توضيح اينكه 4% از تعرفه هاي فوق حقوق 

گمركی و مابقي سود بازرگاني مي باشد.
** تعريف حقوق ورودی، حقوق گمركی و 
سود بازرگانی در ماده 41 قانون ماليات بر ارزش 

افزوده: 
م��اده 41-  حق��وق گمركی مع��ادل چهار 

درصد)4%( ارزش گمركی كاالها تعيين می شود. 
ب��ه مجموع اي��ن دريافتی و س��ود بازرگانی كه طب��ق قوانين 
مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين می شود حقوق ورودی اطالق 

می گردد.
تبصره 1-  نرخ حقوق ورودی عالوه بر رعايت س��اير قوانين و 

مقررات بايد به نحوی تعيين گردد كه:
ال��ف-  در راس��تای حمايت موثر از اش��تغال و كاالی توليد يا 

ساخت داخل در برابر كاالی وارداتی باشد.
ب -  در برگيرنده نرخ ترجيحی و تبعيض آميز بين واردكنندگان 

دولتی با بخش های خصوصی، تعاونی و غير دولتی نباشد.
* توضيح :  واردات ش��كر خام مشمول پرداخت 9% ماليات بر 

ارزش افزوده مي باشد.

وضع��ي����ت ت���عرف��ه هاي شك����ر خ��ام و سفي�����د

شكر خام 100%شكر سفيد 150%سال 1380

شكر خام 42%شكر سفيد 57%سال 1381

شكر خام 70%شكر سفيد 110%سال 1382

شكر خام 70%شكر سفيد 100%سال 1383

شكر خام 130%شكر سفيد 150%از ابتداي سال 1384 تا حدود نيمه 1384

شكر خام 30%شكر سفيد 50%از آبان تا بهمن ماه سال 1384

شكر خام 5%شكر سفيد 20%از اول بهمن تا تا فروردين ماه 1385

شكر خام 4%شكر سفيد 10%از ارديبهشت سال 1385 تا آذر 1386

شكر خام 10%شكر سفيد 20%از آذر ماه سال 1386 تاآذر 87

شكر خام 20%شكر سفيد 35%از آذرماه  87 تا 90/4/30 

شكر خام 4%شكر سفيد 70%از 90/5/1 تا 90/6/31

از 90/7/1 تا 90/11/30)مندرج در كتاب 
مقررات صادرات و واردات(

شكر خام 20%             شكر سفيد %70

شكر خام 5%             شكر سفيد 70%از 90/12/1 تا 91/6/31)مصوبه هيئت دولت(

شكر خام 5%شكر سفيد 70%از 91/7/1 تا 91/12/30)مصوبه هيئت دولت(

92/1/1 )مندرج در كتاب مقررات صادرات و 
واردات(

شكر خام 10%شكر سفيد %32

از 92/1/1 تا 92/10/4)مصوب ستاد تدابير ويژه 
اقتصادي(

شكر خام 2%شكر سفيد 32 %

شكر خام 4%شكر سفيد 32 %از 92/10/5 تا 92/11/14

شكر خام 10%شكر سفيد 32 %از 92/11/15 تا پايان سال 92

شكر خام 18%شكر سفيد 40 %از 93/1/1 تا پايان سال 93

شكر خام 40%شكر سفيد 55 %از 94/1/1 تا اطالع ثانوي
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11- واردات :
بر اس��اس آمارهای موجود، ميزان واردات ش��كر كه در سال های 
82 و 83 به ترتيب 216 و 203 هزارتن بوده در س��ال 84 ش��تاب 
بيشتری يافته و در سال مذكور به 671 هزار تن رسيد. در سال 85 
و با توجه به كاهش شديد تعرفه ها، سرعت واردات افزايش يافته و 
بر اساس جدول ذيل، جمع كل واردات ازنيمه دوم سال 84 تا پايان 
اس��فند سال93 به رقم.13/503/00 تن بالغ كه اين امر خروج بيش 

از6 ميليارد دالر ارز را موجب گرديده است. 

12-توليد : 
عليرغم توان كش��ور در توليد حدود دو ميليون تن شكر )حدود 
نياز كش��ور( و جهش توليدی از سال 80، متأسفانه با كاهش تعرفه 
ها از سال 85 و سرازير شدن حجم انبوه شكر به كشور، توليد شكر 
و به تبع آن توليدات فرعی صنعت قند به شرح جداول صفحه بعدي 

كاهش يافته و لطمه سنگينی را به كشور وارد آورده است. 
همانگونه كه از آمارهای فوق مستفاد می گردد :

ال�ف – جم��ع تولي��دات صنع��ت قن��د درس��ال 85 بال��غ بر 
896ر130ر20 تن بوده كه با 896ر508ر12 تن كاهش درسال 87 
به رقم.00ر622ر7 تن تقليل يافته اس��ت  و متأسفانه چنين دامنه 
وسيع توليد از نظر مسووالن دورمانده و نگاه آنان به اين صنعت صرفاً 

از جنبه توليد شكر بوده است0 
ب : ميزان تفاله تر و تفاله خشك از خوراك های اصلی دام كشور 
مي باشد از 912 هزار تن به 197 هزارتن نازل گرديده و بالغ بر 715 

هزارتن كاهش را نشان ميدهد. 
ج : كاه��ش م��الس تولي��دی از 574 هزارتن ب��ه 220 هزارتن 
مشكالت عديده اي را جهت تأمين مواد اوليه كارخانه های خمير مايه 

و الكل كشی ايجاد نموده است.

د : برگ چغندر كه از خوراكهای تكميلی دام محسوب گرديده و 
حدود 60% وزن ريشه )چغندر( را تشكيل ميدهد از حدود 4ميليون 
تن درسال 85 به حدود يك ميليون تن درسال 87 تقليل يافته كه 
قطعاً فقدان اين ميزان خوراك دام باعث افزايش قيمت سايرخوراكهای 
دام از قبي��ل جو، يونجه و غيره ش��ده و به تب��ع آن افزايش قيمت 
فرآورده هاي دامی را در پی داشته است و واضح است كه چنانچه به 
فرض محال بپذيريم كه قيمت شكر برای مصرف كننده كاهش يافته 
اما چند برابر اختالف شكر داخلی وشكر وارداتی، در افزايش قيمت 

گوشت به مصرف كننده تحميل شده است.
ه�  : با كاهش ميزان نيشكر و به تبع آن باگاس توليدی واحدهای 
نيشكری، افت شديدی درتوليد كاغذ،نئوپان،ام دي اف ايجاد گرديده 

است. 
و : ب��ا توجه به تولي��د بيش از 20 ميليون ت��ن انواع محصوالت 
درصنعت قند و ضرورت جابجائی و حمل و نقل آن درسطح كشور، 
درس��ال 87 فعاليت و اشتغال انواع كاميون وكاميونت به حدود يك 

سوم تقليل يافته است. 
ز: با توجه به اينكه همه ساله بهره برداری كارخانه ها از نيمه دوم 
شهريور آغاز و حدوداٌ تا اواخر بهمن وبعضاً اسفند بطول مي انجاميد، 
متأسفانه درس��ال 87 اين دوره زمانی از اوايل مهرماه آغاز و قبل از 
پايان آذر به پايان رس��يده است و بعبارتی كاركنان واحدها كمتر از 

دو ماه فعاليت داشته اند.
ح-با عناي��ت به فقدان چغندر در تع��دادی از كارخانه ها و عدم 
راه اندازی واحدها و همچنين قليل بودن چغندر در سايركارخانه ها، 
متأسفانه اغلب ش��ركتها قادر به بكارگيری نيروهای فصلی نشده و 

هزاران نفر از اين نيروها بيكار شده اند.
ط-به دليل رويكرد اجباری كشاورزان به كشت ساير محصوالت 
)ذرت، س��يب زمينی و...( و جايگزين��ی ب��ا چغندر، ت��وازن الگوی 
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محص��والت در مناطق و بازار ف��روش محصوالت حفظ 
نشده و كش��اورزان به دليل عدم فروش محصول جديد 

خود متضرر گرديده اند.

13- فرصت ها، تهدید ها و مشكالت : 
الف: فرصت ها : 

تامين مواد اوليه : 
با توجه به اينكه مواد اوليه توليد شكر با منابع خدادادی 
اين ملك اسالمی تماماً در كشور تهيه شده و هيچگونه 
وابستگی را به خارج از كشور ندارد لذا با فرصت موجود 
دس��تيابی به كل قند و ش��كر مورد نياز كش��ور دور از 
دسترس نمي باشد. هرچند كه در سال هاي اخير كاهش 
بارندگي ه��ا باعث ايجاد محدوديت هاي��ي در تامين آب 

مورد نياز گرديده است.
بخش صنعت : 

در اين بخش نيز با توجه به پيشرفتهای متخصصين 
مجرب و متعهد كش��ور و قابل ساخت بودن بخش هاي 
عمده اي از خط توليد، وابس��تگی به آنسوی مرزها را به 

حداقل رسانيده است. 
ب : تهدید ها : 

بزرگترين تهديد برای صنعت قند وشكركشور دامپينگ 
بهای شكر و نوسانات شديد قيمت جهانی شكراز يكسو و 
دامپينگ بهاي دالر توسط دولت و همچنين نرخ باالي 
تورم در كش��ور از سوي ديگر بوده كه متأسفانه آثار آن 
در چند س��اله اخير كاماًل مش��هود مي باش��د. بر اساس 
مستندات موجود كشورهای بزرگ دنيا از جمله اتحاديه 
اروپا و آمريكا با پرداخت سوبسيد هاي صادراتی،شكر مازاد 
خود را با قيمت ها بسيار نازل تر از قيمت تمام شده به 

بازارهای جهانی عرضه و موجب ايجاد اختالل درتوليدات كشورهای 
در حال توسعه گرديده و از سوی ديگر و به منظور حمايت مجدد از 
توليدكنندگان خود، برای واردات شكر به كشورهايشان، تعرفه هاي 

بسيار سنگين و بعضاً بيش از 100% وضع مي نمايند. 
ج-مشكالت کارخانه های قند :

يكی از عمده ترين مش��كالت صنعت قند كش��ور ناشی از فقدان 
استراتژی و سياست هاي دولت در قبال صنعت قند است. متأسفانه 
در ط��ول مدت عمر اين صنعت هيچگاه برنامه مدون و مش��خصی 
وجود نداشته و برنامه ها همواره از سوی هر يك از دولت هاي حاكم، 
به صورت سليقه اي اعمال ش��ده است ولذا مسووالن اين صنعت و 
همچنين سرمايه گذارانی كه تمايل به سرمايه گذاری در اين صنعت 
را داش��ته اند به دليل بی ثباتی سياست ها و تصميم گيری ها، قادر به 
برنامه ريزی و تصميم گيری برای سرمايه گذاری نشده اند. كما اينكه 
عدم ورود س��رمايه گذاران در 30 س��اله اخير به اين بخش مؤيد اين 

گفتار است. متأسفانه هر گاه دولت به اين صنعت نياز داشته آنرا در 
انحصار قرار داده و به محض رفع نياز آن را رها و مرز ها را بس��وی 
واردات باز گذاش��ته اس��ت. عليهذا ضرورت دارد سياستگذاری ها و 
استراتژی اين صنعت جهت روشن شدن مناسبات توليد كنندگان با 
دولت، واردات،صادرات، خودكفايی و ساير اهداف، تدوين و به صورت 

جدی به مرحله اجرا گذارده شود. 
14-پيشنهادات : 

ب��ه منظور ب��رون رفت از مش��كالت ايجاد ش��ده و جلوگيری از 
مخاطرات تعطيلی كارخانجات قند كش��ور پيشنهادات ذيل مطرح 
اس��ت:  1- تدوين استراتژی توليد شكر. 2- تعيين تعرفه مناسب با 
توجه به نرخ تضمينی چغندر، دستمزد و نرخ تورم و همچنين قيمت 
معامالتی جهانی.3- برنامه ري��زی الزم جهت جلوگيری از افزايش 
قيمت اركان اصلی قيمت تمام ش��ده شكر، به منظور جلوگيری از 

رشد قيمت تمام شده شكر.
انجمن صنفی کارخانه های قند وشكر ایران

توليدات بخش چغندری درسال های 85و87

سالتوليدات
85)تن(

سال
87 )تن(

تفاوت )وزنی(
)تن(

تفاوت
)درصد(

74/2-4893130-65931301700000چغندر

74/3-621952-836952215000قندوشكر

72/8-300000-412000112000تفاله خشك

83-415000-50000085000تفاله تر

76/2-272000-35700085000مالس

75-3000000-40000001000000برگ چغندر

74/8-9502082-126990823197000جمع 

توليدات بخش نيشكری درسال های 85 و 87

سال 85توليدات
)تن(

سال 
87)تن(
)برآورد(

تفاوت 
)وزنی(
)تن(

تفاوت 
)درصد(

7ر39-969ر979ر1-000ر000ر9693ر979ر4نيشكر

8ر28-438ر121-000ر438300ر421شكر 

38-407ر82-000ر407135ر217مالس

4ر45-000ر823-000ر000990ر813ر1باگاس

40-814ر006ر3-000ر425ر8144ر431ر7جمع

جمع توليدات صنعت قند )اعم از چغندری و نيشكر(

جمع توليدات
85 )تن(

87 )تن(
)برآورد(

تفاوت )وزنی(
)تن(

تفاوت 
)درصد(

62-896ر508ر12-000ر622ر8967ر130ر20
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1 - مقدمه، سابقه و شماي کلي
با نزديك شدن به پايان كنگره شما را دعوت مي كنم تا نظري به 
چغندر قند بيندازيد، به سال 2030 و بعد از آن، مايلم مطالبم را در هفت 
قسمت مطرح نمايم. قبال دوست دارم خالصه اي از وجهه طوالني مدت 
محصولمان بنام »چغندر قند غير قابل رقيب « صحبت نمايم. در ابتدا 
الزم است از همكارانم در ساير شركت هاي قندي آلمان سپاسگزاري 
نمايم كه در اين مقاله س��هيم هس��تند و نظرياتشان را به من اعالم 
نمودند. همچنين از همكاران در گروه قندي خودم كه به من انرژي 
 دادند متشكرم. من مدت ده سال است كه مديريت كارخانه قند آنكالم 
) Anklam( را كه در شمال شرق آلمان و نزديك درياي بالتيك و 
مرز لهستان واقع است بعهده دارم. اين كارخانه قبال حدود 18 سال در 
تملك شركت قند دانيسكو )Danisco Sugar( بود. در سال 2009 
 )Dutch Suiker Unie ( اين كارخانه توسط اتحاديه شكر آلمان
خريداري شد. شكر تخصص ما است، در منطقه آنكالم بيش از 130 
سال است كه ما شكر توليد مي كنيم. ظرفيت اين كارخانه 12000 تن 
در شبانه روز است و كل شكر توليدي آن بالغ بر 230000 تن است. ما 
 كار هاي بيشتري نيز انجام مي دهيم. از 6 سال پيش كارخانه بيواتانول 
)bioethanol( راه اندازي ش��ده و از يك سال قبل هم توليد تفاله 
و وين��اس )vinasse( بر پايه بيومت��ان )biomethane ( در اين 
منطقه شروع به كار كرده است. بنابرين ما با قدرت به طرف تصفيه 
خانه بيولوژيكي )biorefinery( پيش مي رويم. بر اين اساس كشت 
چغن��در قند از 14000 هكتار در س��ال 2006 ب��ا تقريبا 60 درصد 
افزايش به 22000 هكتار در س��ال گذشته رسيده است. اين سطح 
كش��ت هم اكنون توسط 380 كش��اورز با متوسط سطح كشت 58 

هكتار صورت مي گيرد. 

2 – چشم انداز: چغندر قند غير قابل رقابت، وضعيت ایده ال 
طوالني مدت، انگيزش

بدون ش��ك بخش ش��كر و چغندر حت��ي اگر با مق��دار كمتر با 

چالش هاي بزرگي روبرو خواهد شد. ليكن همگي ما به 
چغندر قند باور داريم. و شانس بزرگي براي ما وجود دارد 
كه در ش��رائط مس��اوي آن را از دست نداده و از منافع آن بهره مند 

شويم. 
براي همه ما، چغندر قند با حد اكثر محصول در ميان همه گياهان، 
 )biomass( در باال ترين س��طح كارايي از زمين براي تهيه بيوماس
)مجموع��ه برگ و طوقه( و كربوهي��درات )carbohydrate ( قرار 
دارد. بنابرين چغندر قند بطور استثنايي و به عنوان نقطه شروع پايه 
بيولوژيكي )bio – based جهاني جايگاه خاصي را دارا است.»چغندر 
غير قابل رقابت« )Unbeatable beat( عنواني اس��ت كه توسط 

اتحاديه شكر )Suiker unie( به اين گياه اطالق شده است. 
ضمن تمركز ب��ر روي فراورده هاي با ارزش باال ما فعاليتمان را بر 
پايه اقتصاد بيولوژيكی و توليد پايدار انرژي در س��طح وس��يع آغاز 
كرده ايم. آنچه كه ما انرژي سبز )green energy( مي ناميم، تخمير 
بيولوژيكي و فراوري متان خالص در تمامي جايگاه هايمان است كه 
مستقيما به شبكه گاز طبيعي تغذيه مي شود. ما باور داريم كه شيمي 
س��بز باعث توسعه انرژي سبز خواهد ش��د. تخمير به متان و اتانول 
اساس تصفيه شكر بيولوژيكي ما اس��ت. در طول زمان ما به تدريج 
قطعات بزرگ تر و با ارزش تر را جدا مي نماييم. همچنين اگر در آينده 
بتوانيم 10% حجم بيوماس را به فراورده هاي با ارزش تبديل نماييم، 
ما قادر خواهيم بود 90% باقيمانده را به استفاده مفيدتري برسانيم. 

توليد انرژي يك راه حياتي براي اين كار است. 
البته انتظار مي رود كه ش��كر نيز به تنهايي قسمتي از آينده پايه 
بيولوژيكي باشد. تبديل اتانول به بيواتيلن يك تكنولوژي حاشيه اي 
است. همچنين پالستيك گياهي با كيفيت و كارايي جديد هم اكنون 
آماده جداس��ازي اس��ت و جاذبه بيشتري نسبت به استفاده ابتدايي 

شكر به عنوان ماده غذايي پيدا كرده است. 
چرا فكري براي توليدي جديد از ش��اخ و برگ چغندر و با دقت و 
كيفيت بهتر ننمايي��م. برگ ها نيز داراي مجموعه اي از مولكول هاي 

زنده هستند كه مي توان آنها را استحصال و مورد استفاده قرار داد. 
سيماي آشكار ديگر تاثير چغندر قند بطور كلي در تعادل گاز هاي 

نياز هاي آينده کشت چغندر قند  
چالش هاي علمي

sugar industry 2014/09 : نقل از
   )MatthiasSauer( نوشته: ماتياس ساور
ترجمه: دکتر ایرج عليمرادي

ی
رز
او
کش
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گلخانه اي است. جايي كه اگر برگ ها در چرخه ارزشي به مقدار بيشتر 
تلفيق شوند شكل متفاوتي پيدا خواهند كرد. همچنين درباره برگ ها 
هنوز مقادير زيادي براي س��اير اهداف از جمله ورود به چرخه خاك 

باقي مي ماند. 

3- موارد مورد بحث 
3 – 1 از تمرک�ز ب�ر روي زراعت چغندر قن�د به تنهایي تا 

زراعت تلفيقي
براي آينده چغندر قند بايس��تي كار ه��اي زيادي در زمينه رقابت 
در داخ��ل اتحاديه اروپا و بين المللي صورت گيرد. بنابرين نياز اصلي 
شناسايي، انتخاب و به جلو بردن تمامي امكانات براي افزايش كمي و 

كيفي زراعت چغندر قند است. 
اساسا محصول شكر، حتي اگر برخي عناصر ديگرداخل گياه بتوانند 
سهم بيشتري در مواد ارزشي چغندر قند داشته باشند، عامل مهم و 
اصلي باقي خواهد ماند. در سال 2030 بايستي قطعا به باالي 30 تن 
ش��كر در هكتار برسيم. همزمان كارايي نيز در آن زمان مفهوم خود 
را تغيير خواهد داد. توضيح بيش��تر اينكه »خروجي بيشتر با ورودي 

كمتر« كه كليدي براي موفقيت سال 2030 خواهد بود. 
ب��ه نحوي كه يك��ي از همكارانم اظهار نموده اس��ت ارزش افزوده 
خال��ص اراضي زراعي درآينده، با چغندر قند چه به عنوان بخش��ي 
از زراعت تلفيقي و چه به عنوان گياهي دوس��ت در تناوب زراعي و 
سهيم شدن در تنوع زيستي باشد بيشتر از نبود آن در سيستم زراعي 

خواهد بود. 
نياز ها و معيار هاي رسيدن آن در سطح مزرعه عبارتند از: 

 به حد اكثر رساندن نقش آن در تناوب زراعي. 
 اطمينان داشتن از كارايي بيشتر استفاده از زمين. 

 كاهش يا اجتناب از اثرات منفي تغييرات اقليمي. 
 نقش فعال در تغييرات گونه اي و چشم انداز آينده آن. 

آزمايش ه��اي تناوبي بايس��تي با هدف راهكار هاي سيس��تميك 
توس��عه يابد. در درون چنين راهكار هايي چغندر قند با ويژگي هاي 
مخصوص خود مي تواند در مقايسه با ساير محصوالت بخشي تلفيقي 

از سيستم هاي زراعي باشد: 
 مقدار ماده خشك باال در هكتار. 

 كارايي بسيار باال در آب و مواد غذايي. 
 سازگار در تناوب زراعي بويژه غالت. 

 اصالح نژاد نسبتا آسان. 
 امكان توليد مواد جديد. 

3-2محيط رشدي بهتر با توجه به سازگاري با تغييرات اقليمي
كشاورزي داراي حساسيت بااليي به تغييرات اقليمي است. كه اين 
نيز امر جديدي نيست. كشاورز امروزي به سختي قادر به تشخيص 
تغييرات اقليمي معمولي از تغييرات اقليمي س��االنه يا تغييرات بين 
سال ها است. چالش روبرو اينجا است كه آيا زارعين قادر به نشان دادن 
واكنش متفاوتي به تغييرات اقليمي در آينده از آنچه كه در گذشته و 
حال رخ داده هستند؟. آيا الزم است نسبت به مديريت ريسك موجود در 
رابطه با آب و هوا كار بيشتري را انجام داد؟. چه امكاناتي براي»سازگاري 
 با تغييرات پيشرفته اقليمي« كه در پانل بين المللي تغييرات اقليمي
.)Inter govermmental panel on climate change( )IPCC(

در خواست شده است موجود است ؟ چگونه علم كشاورزان را قادر 
خواه��د نمود كه راهكارهاي طوالني م��دت را به دوره هاي فصلي و 
ساالنه وارد نمايند ؟آيا واكنش ما به تغييرات اقليمي مشابه واكنشي 
كه ما بازارنشان مي دهيم نيست. چالش اين است كه ما قدر باشيم 
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تغييرات اقليمي را بر طبق خواس��ته هاي شغلي كوتاه مدت مديريت 
نماييم. 

به عبارت ديگر اطمينان يابيم كه استراتژي هاي واكنشي كوتاه مدت 
ما توان غالب شدن به پتانسيلي بزرگ تر از برخورد هاي طوالني مدت 

دارد. 
نياز ما استراتژي محصولي است كه بتواند بطور ايده ال اثرات مفيد 
ناش��ي از گاز كربنيك و اثرات بازدارنده ناشي از افزايش گرما و ساير 
عوامل منفي را متعادل نمايد. الزم اس��ت كه بصورت فعال از اثرات 

مثبت تغييرات اقليمي استفاده نماييم. 
مديري��ت آب چه در حالت كمبود و چ��ه در حالت زياد بود آن از 
مهم ترين وظايف است ونه تنها در مناطقي كه امروزه كمبود آب دارند 
بلكه ممكن اس��ت در آينده كال عنصري كليدي براي سيستم هاي 

كشاورزي باشد. 
به عنوان نتيجه گيري، با افزايش درجه حرارت و تغييرات بارش��ي 
ممكن است بيشتر مناطق اروپاي امروزي نياز به آبياري داشته باشند. 
تأمين آب روشن خواهد كرد كه براي سازگاري با تغييرات اقليمي 
نياز به مديريت ريس��ك طوالني مدت وقايع بزرگ همانند مديريت 
موقعيت هاي مطلوب است. همزمان نياز به پايه هاي اطالعاتي براي 

تصميم گيري در سطح مزرعه است. 
3-3 اصالح ارقام مهم است ليكن بایستي هدف دار باشد 

ب��ا توجه به نياز هاي آينده به عن��وان يك ماده غذايي و همچنين 
اس��تفاده هاي جديد، افزايش ممتد توليد پايدار ش��كر نخس��تين و 

مهم ترين هدف در آينده خواهد بود. 
كار هاي مهمي براي موارد زير نياز است. 

 حفظ محصول برعليه تنش هاي غير زنده در طول دوره رشد. 
 تحمل بر عليه تنش هاي زنده بعد از برداشت و زمان سيلو. 

همچني��ن نياز هاي مداومي براي اصالح صفت هاي “كالس��يك “ 
نظير مقاومت برعليه پوس��يدگي هاي خاص در مزرعه و س��يلو و به 
موازات آن نياز به داش��تن دانش بيش��تر درباره راهكار هاي مديريت 
بيماري ها است. توجه به مقاومت به تنش هاي غير زنده نظير خشكي 
و يخبندان امكانات متفاوتي را ب��راي موفقيت راهكار هاي اصالحي 

مي طلبد. 
  جهت دادن تحقيقات از فنوتيپ ها به ژن هاي مورد نياز نس��ل 

بعدي. 
 توسعه پايه ژنتيكي بوسيله انتخاب در گونه هاي وحشي وابسته 

به چغندر قند. 
همزمان نبايس��تي طيف وس��يعي از ارقام پيچيده ژنتيكي ايجاد 
ش��ود. براي نگهداري ارقام با صفات جديد و همچنين ارقام موجود 
با ابعاد وس��يع تغييرات تحملي به بيماري هاي برگي و ريشه اي الزم 
اس��ت استاندارد جديدي براي تركيب صفات متحمل ايجاد شود. از 
طرف ديگر تنوع زيس��تي چغندر قند شانس زيادي را براي موفقيت 
راه ه��اي جديد و روش هاي اصالحي ايجاد مي كند و آگاهي از بهبود 

پتانس��يل توليد در راس��تاي پايه بيولوژيكي ابتكار سرمايه گذاري را 
بيشتر تحريك مي كند. 

4-3 روش هاي زراعي یك نيروي الزام آور براي به دس�ت 
آوردن ابتكار عمل

از نقطه نظر كش��اورزي پايدار نياز اس��ت ك��ه تحقيقات مفاهيم 
كشاورزي زير را بررسي نمايد. 

 سمپاشي كمتري نياز است. 
 حفاظت كامل از خاك را نشان دهد. 

باالنس مناسبي بين انرژي و مقدار گاز كربنيك ايجاد كند. 
براي ذخيره آب روش هاي خاكورزي يك بخش مهم از استراتژي 
افزايش عمق ريش��ه چغندر قند است. براي اين كار ممكن است به 
تركيب صفاتي براي تحمل به خشكي مثل كوچك تر كردن برگ ها يا 

زودتر بستن روزنه ها نياز باشد. 
با خاكورزي نواري و حركت كنترل ش��ده ماشين هاي كشاورزي 
با وجود كاهش محصولي كه امروزه ممكن اس��ت گاها اتفاق بيفتد، 
احتماال بتوان تكنولوژي هاي مناسب كش��اورزي را به وجود آورد تا 
به »برداشت آب«  بينجامد و با حفظ باقيمانده محصول ذخيره آب 

موجود در خاك را افزايش دهد. 
نكته ديگر اينكه اگر ما در 10 تا 15 سال آينده چغندر قند زمستانه 
نداشته باشيم آيا جايگزيني براي آن نياز است. يك راه حل اين است 
كه ما تكنولوژي فوق العاده حرفه اي رش��د پي��ش از موعد را از روش 

رويشي سبزيجات به زراعت چغندر قند منتقل نماييم. 
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تكنولوژي كاش��ت براي زراعت چغندر قند تنها زنجيره ارزش��ي 
بهنژادگر را توس��عه نمي دهد بلكه چالشي براي صنايع ماشين هاي 
كش��اورزي نيز است. حتي شايدالزم باش��د كه اين تكنولوژي براي 

كشت و حفظ محصول در زير پالستيك تكميل شود. 
 برداشت چغندر قند در بيست سال آينده چگونه خواهد بود ؟آيا 
امكان تلفيق تكنولوژي برداشت در سيستم هاي كشاورزي با ترافيك 
كنترل شده و با هدف رسيدن به چغندر كن هاي سنگين با حساسيت 
بيشتر به گل است ؟ آيا استفاده صد در صدي برگ و طوقه براي كود 
آلي تغيير خواهد كرد ؟ زمين��ه ارزش افزوده اي كه از تركيبات غير 
قندي به دس��ت خواهد آمد غير محتمل نيس��ت. الزمه برداشت و 
جمع آوري برگ ها برگشت از تكنولوژي كندن و سرزني خواهد بود. آيا 

سيستم هاي برداشت قديمي را كنار خواهيم گذاشت ؟ 

5-3 محافظت از زراعت بزرگ ترین چالش و مزیت
با تغيير ش��رايط مزرعه، امروزه بيشترين تمركز بر روي محافظت 
و سالمت گياه اس��ت. اين كار تنها شامل مشاهده اندازه گيري اوليه 
در طول دوره رش��د نيست. بحث كلي بيش��تر درباره هدف گذاري و 
مقتضيات اس��ت. بنابراين سمپاشي ش��بانه راهي پايداربراي خروج 
از اين وضع دش��وار نخواهد بود. نياز براي قضاوت وتاييد در س��طح 
وس��يعتري نس��بت به امروز خواهد بود. و ج��واب آن در راهكار هاي 
تلفيقي كه در سيستم هاي زراعي متمركز شده است خواهد بود. اين 
امر به كشاورزان ما امكان پذيرش استفاده كمتر از آفت كش ها بدون 
لطمه زدن به محصول را مي دهد. مواردي كه بايستي تلفيق شده و 

پوشش داده شود شامل: 
 راه حل هاي بيولوژيكي و ژنتيكي براي عوامل بيماري زاي خاكزي. 
 ضد عفوني بذر برعليه حش��رات بر اس��اس مالحظات زيس��ت 

محيطي. 
 ساده س��ازي مبارزه با علف هاي هرز از جمله 

روش هاي مكانيكی. 
 مقاوم��ت چن��د جانبه بر علي��ه بيماري هاي 

قارچي 
 روش هاي اس��تفاده از تله ه��اي بيولوژيكي و 

حشرات مفيد. 
 بكارگي��ری تكنولوژي هايي ب��راي باال بردن 

سطح كارايي مبارزه. 
 وسائل اطالعاتي براساس مديريت مقاومت. 

بعد از برداش��ت، حفظ محصول با چغندر هاي 
سيلو ش��ده دنبال خواهد شد كه در ارتباط كامل 
با زراعت چغندر قند است. يك نياز جديد، بهبود 
س��يلو پذيري چغندر قند براي ي��ك بهره برداري 
طوالني در شرايط برداشت تغيير يافته است. روش 
ذخيره سازي پيش��رفته براي طوالني كردن دوره 

سيلو با هدف به حد اقل رساندن ضايعات، كنترل ميكربي و محدود 
كردن اثر آنها بر روي شكر سفيد است. براي درك كلي و پذيرش آن 
توسط جامعه الزم است كه سمپاشي هدفمند با اثرات جانبي كمتر را 
جايگزين »مصرف عمومي« نماييم. بدين وسيله براي حفظ محصول 
بايس��تي به ساده سازي سموم توجه نماييم. تنها سؤال اين است كه 
آيا جامعه قبول خواهد كرد كه هر س��اله تنها به يك سم براي تمام 

محصوالت اكتفا كنيم؟ 
3-6 تلفي�ق اطالعات و تكنول�وژي توليد در کش�اورزي 

هوشمند
امروزه از تمامي مراحل فراوري و توليد نقش��ه ديژيتالي تهيه و به 
دنياي صنعت معرفي ش��ده است. تحت برنامه »صنعت 4« صنايع و 
انجمن هاي علمي برنامه هاي تكنولوژيكي متعددي را خلق نموده اند. 
هدف از آن مديريت اطالعات و ارتباطات داخلي توليد است كه بنام 

»كارخانه هوشمند « خوانده مي شوند. 
كشاورزي نيز ممكن اس��ت مفهوم خود را در »زراعت هوشمند« 
توس��عه دهد. زراعت هوشمند بايس��تي به ما اين امكان را بدهد كه 
از تناقض بين »كشاورزي فاميلي« و »كشاورزي صنعتي « آنچه كه 

امروزه در امريكا گفته مي شود اجتناب كنيم. 
از 15 س��ال قبل، هنگامي كه نخس��تين اطالعات ماهواره اي در 
اختيار كشاورزان قرار گرفت، متوجه شديم كه اطالعات علمي زماني 
با ارزش است كه در فعاليت هاي عملي سهيم شود. الزم است كه ما 
اين ابزار اطالعاتي را در مراحل تصميم گيري مديريتي تلفيق نماييم. 
زراعت چغندر قند شغلي است كه در ارتباط مستقيم با صنعت قرار 
دارد. كيفي��ت چغندر قند اين وابس��تگي را به خاطر تاثيردر كارايي 

توليد شكر تثبيت مي نمايد. 
ما امروزه ش��اهد معرفي پارامتر هاي جديدي هستيم كه شاخصه 
استحصال كريستال هاي س��اكارز در كارخانه است. اين عامل نقش 
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ديگري از زراعت هوشمند را مشخص مي نمايد. نقطه مشترك مزرعه 
و كارخانه. 

تحت عنوان »رابطه توليد كننده پايدار«  نقطه مش��ترك مزرعه تا 
كارخانه در مسير هاي بيشتري تقويت خواهد شد: 

مصرف كنندگان همانند مشتريان كارخانه خواهان شواهد بيشتري 
از روش هاي پايدار توليد از مزرعه تا كارخانه و از طريق ارائه اسناد و 

گواهي ها هستند. 
در آينده ممكن است نياز به توسعه نقاط اشتراك مزرعه تا كارخانه 

به داليل ديگري نيز بروز نمايد: 
 توس��عه تكنولوژي ه��اي جدي��د نظي��ر اس��تحصال س��رد و 

اولترافيلتراسيون. 
  شيمي سبز و ساير سرمايه گذاري ها در زنجيره ارزشي چغندر قند. 
7-3 پيشرفت زراعت چغندر قند در گرو شبكه ارتباطي بر 

پایه تحقيقات است. 
براي حمايت از نياز هاي پايان ناپذير در جهت س��ود آوري زراعت 
ك��ه در آن چغندر قند نيز نقش مثبتي دارا اس��ت، تغيير انتظارات 
جامعه، مصرف كننده و مسائل سياسي بايستي با هم هماهنگ باشند. 
اين امر نياز به اين دارد كه ما دانشمان را براي كنترل عوامل زيست 
محيطي برسيس��تم هاي زراعي هر چه بيش��تر و بهتر توسعه دهيم. 
متعادل كردن در خواس��ت هاي رقابتي و پايدار از چالش هاي روبرو 

در آينده است. 
تمركز بايس��تي بر كارهاي تلفيقي باشد تا علوم انظباطي محض 
نظي��ر تقابل دايم��ي تصميم گيري ها. برنام��ه اختصاصي تكنولوژي 
اطالعات مي تواند بمنظور بسط و تبادل اطالعات دو طرفه بين دانش 
علمي و عملي ايجاد ش��ود. ارتباط دادن بين انتظارات بلند پروازانه 
عمومي از يك طرف و اجراي در خواس��ت هاي تجاري اوليه از طرف 
ديگر طراحي تحقيقات آينده را با پيچيدگي هايي مواجه خواهد كرد: 

 دنبال كردن به روز نشان دادن عمليات زراعي. 
 تلفيق موقعيت سياست گذاران و مصرف كننده ها. 

 ارزيابي اولويت بندي و تصميم سازي موضوعات مناسب. 
 خلق خطوط تحقيقاتي در سطوح مختلف از آزمايشگاه تا مزرعه. 
 ترجم��ه متون علمي به صورت قابل درك با انتقال اطالعات به 

مديريت و آموزش. 
هم��كاري نزدي��ك بي��ن مؤسس��ات تحقيقاتي، دانش��گاه ها و 
ش��ركت هاي تحقيقات خصوصي اروپ��ا از نظر فعاليت هاي مربوط 
به چغندر قند در حال حاضرايجاد ش��ده و بايستي زمينه اي براي 

بهبود آن فراهم شود. 
آخري��ن و مهم ترين مطلب اينكه ارتباطات بايس��تي بخش��ي 
تلفيقي از س��يكل تحقيقاتي كه در باال اش��اره ش��د باشد. نتيجتاً 
مؤسس��اتی كه نمايندگي س��اير بخش هايي از جامعه را از جمله 
س��ازمان هاي غير دولتي دارند بايستي در آينده به عنوان شريكي 

در پروژه ديده شوند. 

4- چرخش چالش ها در داخل اطالعات و انتقال اطالعات به 
پذیرش

درخواست ها و فش��ارهاي جامعه كه اغلب قسمتي از مبارزه بوده 
اس��ت در آينده تأثير بسزايي در توسعه خواهد داشت. همانطوريكه 
من از يكي از همكاران س��ؤال كردم و چنين پاسخ داد »آگاه باشيد 
كه نه تنها اطالعات علمي اهميت دارد كه« قوانين و مقررات نيز در 
استاندارد هاي آينده تعيين كننده خواهد بود، درخواست هاي جامعه 
از طريق فش��ار بر تقاضا در آينده خطوط كلي و محرك اصلي براي 

پايداري خواهد بود. 
تمامي س��ه جزء پايداري بايس��تي، با محتوي��ات علمي بازنگري 
ش��ود، با محتويات عملي پر ش��ود و در طيف وس��يعي پخش شود. 
اين خواس��ته عمومي در دهه هاي آينده است. مفهوم كلي و مناسب 
 براي ارتباطات مي تواند بصورت »مس��ؤوليت تلفيق ش��ده جامعه« 

)Corporate Social Responsibility( باشد. 
مسؤوليت نمي تواند از راه هاي استاندارد شده عملياتي سلب شود. 
بدنبال اين حالت ش��اخص “مسؤوليت تلفيق ش��ده جامعه “ قصد 
ن��دارد به عنوان يك جهت ي��اب كه صرفا ارائ��ه گواهي نمايد عمل 
كند. مسؤوليت تلفيق شده جامعه امروزه عمدتاً به عنوان وظيفه اي 
كلي براي ش��ركت ها تعريف شده كه اهدافشان را بيان نموده و براي 
نياز هايش��ان در ش��رائط اختصاصي ابزار هايي را طراحي نمايد و به 
عنوان حامي و راهنما خطوط كلي را براي مفاهيم مسؤوليت تلفيق 
شده جامعه خودشان ترسيم نمايد.  مسؤوليت تلفيق شده جامعه در 
سطح مزرعه نيز بسته به درجه باالي ابتكار و عمليات داوطلبانه قابل 
اجرا اس��ت. علم بايستي كشاورزان را در مسير جهت يابي و هدايت 
همراهي نمايد. يك مثال از مس��ؤوليت تلفيق شده جامعه در كشت 
چغندر قند مي تواند در نگهداري تنوع بيولوژيكي به عنوان يك هدف 
كمك نمايد. مي توان انتظار داش��ت كه در آينده تعداد كشاورزان و 
كارخانه ها در درون اتحاديه اروپا به شدت توسعه يابد. نتيجتاً رقابت نيز 
افزايش يافته و تبادل اطالعات نيزدر نخس��تين نگاه مي تواند محدود 
باشد. از طرف ديگر در برخورد با چالش هاي بخش كشاورزي انتظارات 
فزاينده اي براي همكاري در ارتباطات تحقيقاتي زراعت چغندر قند در 
مناطق رقابتي و قبل از ورود به مزرعه وجود دارد. ايجاد علم و نشر آن 
از مهم ترين قسمت هاي كار است. همانطوريكه من در هفت قسمت 
فوق توضيح دادم، سهيم كردن تجربه و به كار گيري علوم و پذيرفتن 
كنترل هاي جديد بهمان ميزان مهم اس��ت. اين خود داستان ديگري 
اس��ت كه چگونه توصيه هاي چغندر قند مي تواند در دنياي ارتباطات 
بطور كامل و پيوسته تغيير يابد . اكنون كه ارائه مقاالت كنگره در حال 
اتمام است: شبكه ارتباطي اساسي خواهد بود و اين يك نشانه مثبت 
براي افرادي اس��ت كه در اينجا جمع شده اند. بنابراين موفقيت هاي 

زيادي براي مؤسسه تحقيقات بين المللي چغندر قند وجود دارد. 
آرزوي موفقيت زياد براي همه شما در مديريت كردن چالش هاي 

پيش رو در هر يك از جايگاه هايمان و در هر منطقه دارم.
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مصرف جهانی كود نيتروژنه در محصوالت زراعی بيش از اندازه 
است كه سرانجام باعث آلودگی نيتروژنی در جو زمين خواهد شد. 
جو زمين توسط اكسيدهای نيتروژن) N2O و NOx ( آلوده شده 
كه بطور مستقيم و غيرمستقيم باعث گرم شدن و تغييرات اقليمی 
مي گردد. نيتروژن همچنين در اثر شسته شدن از اراضی زراعی به 
صورت نيترات )NO3- ( قابل حل در آب باعث افزايش كود ها در 
آب رودخانه ها، درياچه ها و اقيانوس ها شده كه خود باعث كاهش 
ارزش و تنوع زيستی آبی، خسارت به آب آشاميدنی و صنايع آبی 
 وابس��ته نظير ماهيگيری و توريسم و نهايتاً ايجاد »مناطق مرگ« 
)Dead zones ( می گردد. چرا برخی كشور ها كاهش مصرف كود 
نيتروژنه دارند در حالی كه برخی ديگر افزايش مصرف نشان مي دهند؟ 
چگونه مي توان مصرف كود نيتروژنه را كاهش داد بدون اينكه لطمه ای 
 به توليد بزنيم؟ استفاده از استراتژی مديريت مستقيم مواد غذايی
چ��ه   )directed nutrient management strategies(

منافع اقتصادی و زيست محيطی در بردارد؟
در گزارش س��ال 1968 زير عنوان »ت��راژدی عمومی« آخرين 
بح��ث گارت هاردي��ن )Garret Hardin( اين ب��ود كه هر فرد 

بطور نسبی عالقه شخصی خود را تعقيب مي كند، منافع بلندمدت 
خ��ود را فدای منافع كوتاه م��دت می نمايد. »خرابی مقصدی رو به 
جلو اس��ت كه تمام مردان به جلو يورش مي برند، هر كس بهترين 
عالقه مندی خود را در جامعه ای كه به باور او آزادی عمومی است 
ادامه مي دهد.« در حالت آلودگی ايش��ان نوش��تند كه »در اينجا 
سؤال اين نيست كه چه چيزی از محيط گرفته مي شود بلكه وارد 
كردن چيزهايی در فاضالب ها و ريختن ضايعات شيميايي در داخل 
آب مورد سؤال است« شايد يكی از اين سهم خواهی اضافی مصرف 
كود نيتروژنه باش��د جايی كه رفتار انف��رادی و مصرف باالی اين 
كود )برای كس��ب درآمد كوتاه مدت محصول اقتصادی(، می تواند 
در طوالنی مدت به محيط زيست آسيب برساند. ارزش واقعی ميزان 
مصرف باالی كودهای ازته به منظور به حداكثر رس��اندن محصول 
هم اكنون به خوبی در فرم تغييرات اقليمی جهانی مش��هود است. 
به طوری كه سازمان خواربار و كشاورزی جهانی و همچنين سازمان 
ملل متحد پيش بينی نموده اند به دليل پيش بينی درخواست بيشتر 
برای توليد غالت به خصوص در كشورهای در حال توسعه ناشی از 
افزايش جمعيت و تغييرات رژيم غذايی، انگيزه ای به وجود خواهد 

طبيعت کودها: 
تراژدی مصرف بيش از حد در محيط زيست)1(

  Plos Biology 2014/08:نقل از مجله
 )Allen G. Good & Perrin H. Beatty( نویسندگان:  آلن جی گود و پرین اچ بيتی
ترجمه: دکتر ایرج عليمرادی

جدول 1- ميزان مصرف و هزینه های کود نيتروژنه کشورهای بخصوص در گذشته و پيش بينی برای آینده

سال

چيندانمارکاتحادیه اروپاجهان

قيمت تن به دالر
کل مصرف تن 

نيتروژن
ارزش 

ميليارد دالر
کل مصرف ميليون 

تن نيتروژن
مصرف کيلوگرم 

در هكتار
کل مصرف ميليون 

تن نيتروژن
مصرف کيلوگرم 

در هكتار
کل مصرف ميليون 

تن نيتروژن
مصرف کيلوگرم 

در هكتار

1987 425 75/8 32/230/3127 0/367142 18/6 138

199761081/349/615/51010/23812025/4    183

2007795100/680/013/31140/1727534/8 247

2012869103/289/713/01140/1707437/6 267

2020980110/7108/513/01140/1707442/4303

20301220126/9154/813/01140/1707454/5 388

20501500151/6227/413/01140/1707469/0487

 تخمين هاي آینده بر اساس عدم افزایش دانمارک و اتحادیه اروپا و افزایش خطی مصرف معادل ميزان افزایش بين سال هاي 1987 و 2007 جهان و چين مي باشد.
1-تخمين جهانی مصرف نيتروژن درسال 2020براساس منابع )55، 56 و 57 ( بترتيب 110، 112 و 137 ميليون تن.

2-تخمين جهانی مصرف نيتروژن در سال 2030 براساس منبع )56 ( 125 ميليون تن.

3-تخمين جهانی مصرف نيتروژن در سال 2050 بر اساس منبع )57( 236 مييون تن.

ی
رز
او
کش
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آمد كه مصرف بيش از حد كودهای نيتروژنه ادامه يابد.
در كشور هاي توس��عه يافته توليد محصوالت زراعی به حد اكثر 
توان بيولوژيكی خود رسيده اند. به نظر نمی رسد كه افزايش مصرف 
كود باعث افزايش درآمد اضافی گردد. برعكس در كش��ور هاي در 
حال توسعه هنوز خالئ محصولی بزرگی وجود دارد. با وجودی كه 
ما برای تغذيه جمعيت جهانی رو به رشد نياز به افزايش محصول 
داريم ليكن از طرف ديگر نياز داريم كه اين كار در مس��ير محيط 
زيس��ت پايدار انجام دهيم. م��ا نمی توانيم با مص��رف باالی كود 
نيتروژنه محصول خود را حتی در مناطقی كه خأل محصولی وجود 

دارد به قيمت از دس��ت رفتن اليه اوزن و ي��ا محيط هاي دريايی 
افزايش دهيم. 

در حقيقت وقتی ك��ه در برخی مناطق نظير دانمارك مي تواند 
با تع��ادل مصرف نيتروژن بدون اينكه به توليد محصول آس��يبی 
برس��د مصرف كود نيتروژن��ه خود را كاهش ده��د، مناطق ديگر 
نيز )صح��رای جنوبی آفريقا( مي توانند افزاي��ش مصرف كود را با 
اعم��ال بهترين مديري��ت مصرف انجام دهند. در كش��ورهايی كه 
تعادل مصرف نيتروژن ايجاد ش��ده نيز مي توانن��د با به كارگيری 
تكنولوژی هايی نظير بهبود ارقام زراعی، عمليات زراعی اختصاصی 

جدول 2 – کل مصرف نيتروژن، هزینه هاي زیست محيطی و اقتصادی آن در آمریكا، چين، هند و جهان

سال
پيش بينی 

مصرف 
ميليون تن

ارزش 
ميليارد 

دالر

توليد 
پيشنهادی 

از 2007

کاهش مصرف 
ميليون تن

مصرف زیاد 
ازت ميليون 

تن

ارزش ميليارد 
دالر

 CO2 مقدار
 GWP

ميليون تن

 CO2 ارزش
 GWP

ميليارد دالر

هزینه زیست 
محيطی 

ميليارد دالر

جهان

198775/8 32/2

2007100/6 80/0

2020110/7108/5%1090/520/219/8941/4 8/7

2030126/9154/8%2080/546/456/6215/83/2 24/9

2050151/6227/4%2080/571/1106/7330/75/0 46/9

آمریكا

19879/5 4/1

200714/511/5

202016/716/3%513/82/92/713/50/2 1/2

203019/924/3%1013/06/98/432/10/5 3/7

205023/535/2%1013/010/415/748/40/76/9

چين

198718/6            7/1

200734/8 27/6

202042/442/0%1031/311/511/353/50/8 5/0

203054/566/5%2027/826/732/5124/21/9 14/3

205069/0105/3%2027/841/261/7191/62/9 27/1

هند

19875/7 2/4

200714/4 11/5

202019/118/7%1013/06/16/028/40/4 2/6

203024/730/2%2011/513/216/161/40/9 7/1

205031/447/1%2011/519/929/892/61/4 13/1

هزینه هاي اقتصادی بر پایه قيمت روز کود و پيش بينی برای آینده انجام شده است. هزینه هاي زیست محيطی برابر 44%ارزش مصرف بيش از حد نيتروژن مي باشد.
پتانسيل گرم شدن کره زمين))GWP بر پایه 1% کود نيتروژنه اضافی مصرف شده که به صورت اکسيد نيتروژن ) N2O ( درآمده است. 

مصرف بيش از حد نيتروژن به ميليون تن 44/28( x %1 x(x پتانسيل گرم شدن کره زمين در اثر اکسيد نيتروژن )296(. 
ارزش جهانی گرم شدن ) یك تن CO2( = 15  دالر. قيمت کود نيتروژنه: 1987،  425 دالر. 2007، 795 دالر. 2020، 980 دالر. 2030، 1230 دالر و 2050، 1500 دالر.
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منطقه ای، زمان آزادسازی مصرف نيتروژن، آبياری قطره ای، تناوب 
زراع��ی، بيواينوكوالنت ها و راه های مش��ابه بدون كاهش محصول 

ميزان مصرف كود نيتروژنه خود را كاهش دهند.

نيتروژن عامل کليدی برای آلودگی آب و هوا مي باشد

نيتروژن از عناصر غذايی كليدی و محدود كننده توليد در بيشتر 
محصوالت زراعی و تعدادی از اكوسيستم هاي آبی خاكی مي باشد. 
متاسفانه افزايش حجم عظيم آلوده كننده وارد شده به محيط زيست 
ناشی از مصرف كود هاي ازته نتايج منفی معنی دار زيست محيطی 
داش��ته است. ارتباط بين كش��اورزی و آلودگی نيتراتی با تأثير در 

جدول 3 – بهبود کارایي در مصرف نيتروژن محصوالت زراعی در آزمایش هاي مزرعه ای

سالمحصول

ميزاد كود ازته 
 Kg/Ha كاهش%

كودازته
%افزايش 
محصول

PFP
 %

افزايش 
PFP

منابعمديريت ازت

از كود كمزياد
زياد

از كود 
كم

آمریكا
)Bmp)49  درمقابل ايالت ايلينوی03191060557231-2000ذرت
)36(بهبود BMPو استفاده  از دورگهای جديد00145035425736-1980ذرت

 عمليات زراعی كشاورزان در مقابل BNMP 962501802821203467-1994گندم
)59(در شمال مركزی

)46( آزمايش مزرعه در آلبرتا كانادا200716910737NC467154جو
)60(بهبود مديريت ازت نبراسكا آمريكا9925018725NC435733- 1999ذرت

 استفاده ازت اضافه تراز مقدار حد اقل  0313410125NC506734-2001ذرت
)37(انتشار N2O در دو برابر شد ميشيگان 

 استفاده ازت كمتر انتشار N2O را تا  0818013525NC445925-2007ذرت
)48(44% كاهش داد. ميشيگان

انتشار N2O در مصرف كم ازت نصف   8a6910534-071509040-2005ذرت
)41(مقدار مصرف ازت باال بود غرب كانادا

اروپا

مصرف باال در مقابل مصرف بهينه 07200174131273011-2003گندم
)42(درنسبت قيمتی ازت به دانه =5

بطور متوسط كارايي مصرف ازت در غالت 02Na-NaNa364422-1985غالت
)61(سبب كاهش مصرف ازت در انگلستان شد.

گندم 
قبل از

 -2001

200
20016020NC52642413(استفاده از باالنس نيتروژن:  قانون حداقل(

آسيا

كاهش مصرف باكارايي مصرف نيتروژن ارقام 991087630NC456647- 1987برنج
)62(در ژاپن 

FFP در مقابل SSNM در 21مزرعه در 99167133208374932-1998برنج
)63(چين 

FFP در مقابل SSNM در 179 ايستگاه 991171124749526-1997برنج
)33(در آسيا 

مصرف نيتروژن كشاورزان در مقابل  06300200333274152-2003برنج
)18(مصرف بهينه نيتروژن غرب چين

)32(مطالعات مزرعه ای، افزايش تراكم بوته.98705324NC304033-1995برنج

مصرف معمولی در مقابل مصرف بهينه نيتروژن 063251286151847161-2003گندم
)18(كشاورزان شمال چين 

مصرف معمولی در مقابل مصرف بهينه 06263158405325675-2003ذرت
)18(نيتروژن كشاورزان شمال چين

•PFP =كيلو گرم غله در اثر مصرف كيلوگرم نيتروژن                      .•NC = بدون تغيير در محصول.               •FFP = عمليات كود دهی كشاورزان. 
SSNM  = مديريت تغذيه مناطق خاص.

a - كاهش كم محصول در اثر مصرف كم نيتروژن در مقابل مصرف زياد آن.
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آب آش��اميدنی )4و5( و افزاي��ش بيش از حد م��واد در آب تازه و 
اكوسيستم هاي آبی شامل رشد بيش از حد جوانه هاي جلبك هاي 
زيان آور و »منطقه مرده« در اكوسيستم هاي آبی ساحلی به خوبی 
به اثبات رس��يده اس��ت. برای مث��ال در آمري��كا 98درصد از كل 
نيتروژن وارد ش��ده در رودخانه مي سی س��ی پی از روان آب ها و 
زه كش هاي كش��اورزی است. بعالوه كش��اورزی نقش پايداری در 
باالنس س��ه تا از مهمترين گازهای گلخانه ای آلوده كننده شامل 
 )CH4( و متان )N2O( اكسيد نيتروژن )CO2( دی اكسيد كربن
بازی مي كند. پتانس��يل گرم ش��دن كره زمين)GWP( از اكسيد 
نيتروژن و متان به ترتيب 296 و 23 برابر بزرگتر از يك واحد گاز 
كربنيك مي باشد. از اين جهت اكسيد نيتروژن از مهم ترين گاز هاي 
متصاعد ش��ده ناشی از مصرف كود مي باشد. به خاطر تأثير توازنی 
بيشتر گازكربنيك در پتانسيل گرم شدن كره زمين در آمريكا در 
سال 2009 كشاورزی 68درصد از سهم انتشار اكسيد نيتروژن كل 
كش��ور داشته اس��ت كه تنها 3/6 درصد از كل گاز هاي گلخانه ای 

منتشر شده در آمريكا مي باشد.
بيش از اينكه س��عی در ثابت نگه داشتن نتيجه مصرف بيش از 
حد نيتروژن شود، بهتر است كه از راه هاي ديگری نظير بكارگيری 
اس��تراتژی هاي مديريتی بهتر شامل نوع خاكورزی، ميزان و زمان 
مصرف كود، منابع بهتری از كود مانند كود هاي آزادكننده تدريجی 
نيتروژن، بيواينوكولوم ها  تثبيت بيولوژيكی نيتروژن، اس��تفاده از 

ارقام با كارآيی بيشتر مصرف نيتروژن استفاده شود. 
معذال��ك كاهش يا حذف مواد ازتی آل��وده كننده راه هاي چند 
جانب��ه را مي طلب��د كه ما تنها خود را ب��ر روی يك روش كاهش 

مصرف نيتروژن متمركز كرده ايم. 

 مقدار مصرف و ارزش کود هاي نيتروژنه هر دو افزایش 
یافته است 

قيم��ت جهانی كود ه��اي نيتروژنه از 32 ميليون دالر در س��ال 
1987 به 80 ميليارد دالر در س��ال 2007 رس��يده و با تخمينی 

پيش بينی مي شود كه در سال 2030 به 150 ميليارد دالر برسد. 
) جدول 1( در طول بيست سال گذشته مصرف جهانی اين كود ها 
بدلي��ل افزايش توليد غالت افزايش يافته اس��ت. باالنس نيتروژن 
در بين كش��ور ها و مناطق، نس��بت ورودی به خروجی نيتروژن را 
مثبت، خنثی و يا منفی انعكاس مي دهد. باالنس مثبت، محيط را 
به آلودگی هاي آمونياكی )NH3(،اكسيد نيتروژن)N2O(، نيترات 
)NO3-( و يا منو اكسيد نيتروژن)NO( هدايت مي كند. در حالی 
كه باالنس منفی ازت، باعث حاصلخيزی كمتر خاك و خالی كردن 
ذخيره نيتروژن مي گردد. كه نتيجه آن توليد محصول ناچيز خواهد 
بود. در حاليكه مصرف كلی بعضی از كشور ها نظير آمريكا به تعادل 
مناسبی برای ورود و خروج ازت رسيده است،ليكن حتی با افزايش 
جزئی در مصرف كودنيتروژنه از س��ال 1975، هنوز اراضی زيادی 
وجود دارد كه باالنس ازت در آن ها باال رفته )مثبت شده( و نتيجه 
آن حساس شدن خاك برای آزاد سازی اكسيد نيتروژن N2O به 
جو زمين شده است. ساير مناطق نظير اتحاديه اروپا، كاهش معنی 
داری در مصرف كود هاي نيتروژنه داش��ته اند. كاهش خيلی شديد 
در مصرف كود هاي نيتروژنه در اين كش��ور ها بدليل مازاد مصرف 
تا س��ال 1987 كه س��بب آلودگی كيفيت آب در سطح غيرقابل 
قبولی گرديد قابل دسترس شد. )جدول 1(. اتحاديه اروپا با اجرای 
مطلوب عمليات مديريتی مواد غذايی خاك برنامه كاهش مصرف 
را ب��ه خوبی پياده نمود. اين چني��ن هماهنگی در نياز هاي كودی 
و روش ه��اي مص��رف و ميزان آن برای هر ن��وع محصول، هر نوع 
خاك و بررس��ی آب موجود در خاك بوده كه باعث بهبود كيفيت 
آب هاي زيرزمينی شده است. چين به عنوان يك كشور با باالنس 
باالی مازاد مصرف نيتروژن مي باشد كه هنوز هم در حال افزايش 
است. كشورهايی در جهان نظير صحرای جنوبی آفريقا نيز هستند 
ك��ه باالنس منفی مصرف نيتروژن دارن��د و خاك هاي آنها از نظر 
مواد غذايی فقير و مصرف كود نيز زير مقدار مورد نياز است. )3(. 
مالحظه افزايش هزينه هاي ناش��ی از مصرف اضافی كود نيتروژنه 
بم��ا كمك مي كند كه چرا اتحاديه اروپ��ا مديريت كاهش مصرف 

جدول 4.هدررفت نيتروژن در محيط زیست و محاسبه ارزش اقتصادی این هزینه ها در امریكا

هزينه هاي زيست محيطی)دالر(نوسانات %متوسط% اجزای نيتروژن

NA 30 – 4050فراورده هاي گياهی

a 0/0031/018 -10/03روندعامل تبخير يك واحد اكسيد نيتروژن

3/68 15 – 2028شستشو و روان آب ها )نيترات(

b478/0  15 – 2025اكسيد نيتروژن ناشی از بخار آمونياك

15ND – 1983هدررفت و دنيتريفيكاسيون

5/18 )44%(-100كل

 مجموع ازت مصرف شده در سال 2007 در آمريكا 5.14 ميليون تن با ارزش 11/5 ميليارد دالر بوده است.  
a – 14/5 ميليون تن x 0/01 x )28 + 16 ملكول گرم /28 مولكول گرم x 296 x $15 در تن1/01 ميليارد دالر.

B – )14/5 ميلين تن كود ازته آمريكا( تقسيم بر )85 ميلين تن كود جهانی( x )6/. گرم در تن  اكسيد نيتروژن تشكيل شده از تبخير 
آمونياك = 11/. گرم در تن اكسيد نيتروژن كه هر سال در آمريكا به صورت آمونياك تبخير مي گردد.    
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رااعمال نمود در حالی كه كش��ور هايی مانند چين مصرفش��ان را 
افزايش دادند؟ چگونه مي توان مصرف نيتروژن را كاهش داد بدون 
اينكه كاهشی در مقدار محصول به وجود آيد؟ چه منافع اقتصادی 
و زيست محيطی از استراتژی مديريت مستقيم مصرف مواد غذايی 

عايد مي گردد. 

بسته 1 – کاهش مصرف کود
برنج: برای چين با حفظ محصول فعلی كاهش 30 تا 60 درصد 
مصرف كود را برای تناوب گندم، ذرت، برنج پيش��نهاد شده )18( 
در حالی كه نويسندگان اس��تدالل می كنند كه در شمال و شرق 
چين و در تناوب زراعی دوتائی برنج و گندم يا برنج و ذرت كاهش 
مصرف نيتروژن، كاهش معنی دار محصول را همراه نخواهد داشت. 
دلي��ل آن مصرف بيش از 600 كيلوگرم نيتروژن در هكتار اس��ت 
كه مقادير زيادی از آن شس��ته ش��ده و به آب هاي زيرزمينی وارد 
مي گردد و يا به صورت اكسيد نيتروژن )N2O( به جو وارد مي شود 

.)18(
كش��اورزان ژاپنی امروزه نس��بت به گذش��ته كود هاي نيتروژنه 
كمتری مصرف مي كنند بدون اينكه كاهشی در محصول به وجود 
آيد. در دهه 1990 افت قيمت محصول برنج، كشاورزان را واداشت 
ت��ا مصرف نيتروژن خ��ود را از 109 كيلوگرم در هكتار در س��ال 
1985 ب��ه 80 كيلوگرم در هكتار در س��ال 1997 كاهش دهند. 
اين در حالی اس��ت كه راندمان محصول خود را حفظ كردند. اين 
موفقيت ناش��ی از كاهش بيش از حد نيتروژن همراه با استفاده از 
رقم بذر كوش��ی هيكاری با كارايی مصرف نيتروژن مي باش��د، كه 
توانست راندمان محصول را با كاهش مصرف كود حفظ كند)30(. 
اخيراً ژاپن كارايی مصرف نيتروژن در برنج را نسبت به سال 1985، 

30 درصد افزايش داده اند.)31(.
در س��طح وسيع تر نشان داده شده )32( كه بين كشورهايی كه 
باالترين س��طح محصول برنج را داشته اند و كارايی مصرف ازت در 
آن كش��ور ها رابطه ای وجود ندارد. برای مثال ژاپن باالترين سطح 
توليد برنج با  باالترين كارايی مصرف نيتروژن داشته در حالی كه 
چي��ن باالترين محصول برنج و كمترين كارايي مصرف نيتروژن را 
داشته اس��ت. در يك برنامه مطالعاتی بين المللی )179 مزرعه در 
 )IRRI( كه توسط موسسه تحقيقات بين المللی برنج )هفت كشور
اجرا ش��ده، با باالنس مصرف ازت تنها 7 درصد از محصول كاسته 
ش��د. در حالی كه مقدار نيتروژن خيلی كمتری مصرف ش��ده بود 

.)33(
ذرت: مطالعات متعددی با كود هاي نيتروژنه در آمريكا بر روی 
ذرت انجام ش��ده كه برخی از مثال ه��اي انتخابی آن در جدول 3 
آمده است. يك مطالعه نشان مي دهد كه هر دو ميزان ازت: مقدار 
ازت توصيه ش��ده فعلی )168 كيلوگ��رم در هكتار ( و مقدار مورد 
استفاده زارعين )197 كيلوگرم در هكتار( از حداكثر مقدار بهينه 

مصرف نيتروژن، حداقل 35 درصد اضافه تر اس��ت)34(. كشاورزان 
مينس��وتا قادر ش��دند مصرف نيتروژن را 21 درصد كاهش دهند 
بدون اينكه كاهشی در محصول ذرت به وجود آيد)35(. بر اساس 
اطالعات وزارت كشاورزی آمريكا در خصوص توليد ذرت و مصرف 
نيتروژن از س��ال 1980 تا 2000، مقدار محصول ذرت آمريكا در 
اين مدت 35 درصد افزايش يافته بدون اينكه افزايش معنی داری 
در مصرف كود نيتروژنه به وجود آيد )36(. آزمايش سه ساله ای بر 
روی ذرت در  ميشيگان با استفاده از كود هاي مختلف، سه سطح 
مصرف نيت��روژن از صفر تا 293 كيلوگرم در هكتار و اس��تراتژی 
مديريت هاي متفاوت كودی نش��ان داد كه مصرف 110 كيلوگرم 
نيت��روژن در هكتار، باالتري��ن مقدار محص��ول  و كمترين مقدار 
هدررفت ازت به صورت اكس��يد نيت��روژن )N2O( توليد كرد، در 
حال��ی كه مصرف 134 كيلوگرم نيت��روژن در هكتار و باالتر باعث  
افزايش معنی دار انتش��ار اكس��يد نيتروژن )N2O0( گرديد)37(. 
اي��ن نويس��ندگان به اين نتيجه رس��يدند كه مي ت��وان با كاهش 
مصرف نيتروژن بميزان نياز گياه و بدون كاهش محصول، انتش��ار 
اكس��يد نيتروژن )N2O( را كاهش داد. آزمايش هاي انجام ش��ده 
در س��ال هاي 2007 و2008در ميش��يگان در سه مزرعه تجارتی 
به منظور تعيين واكنش انتش��ار گاز اكس��يد نيتروژن )N2O( به 
مقادير مختلف نيتروژن )صفر تا 225 كيلوگرم در هكتار( نش��ان 
داد كه مصرف باالی كود نيتروژن )به طور متوسط( بدون افزايش 
 )N2O( محصول اقتصادی، باعث افزايش غير خطی اكسيدنيتروژن
گرديد)38(. هنگامی كه هيبريد هاي جديد با ارقام قديمی مقايسه 
شدند ارقام مدرن 18 درصد كمتر از ساير هيبريد ها ميزان مصرف 
بهينه نيتروژن را نشان دادند )160 كيلوگرم در مقابل 195 كيلوگرم 
در هكتار(، با اين حقيقت كه ارقام مدرن بهبود معنی داری)حدود 
20%( در توليد محصول داش��ته اند )39(. برنامه هاي تحقيقاتی و 
آموزشی ترويجی بسياری از دانشگاه ها نيز تأثير مثبتی در كاهش 
مصرف بيش از حد نيتروژن داش��ته اس��ت.  وج��ود اين مطالعات 
نش��ان داده است كه كش��اورزان می توانند بدون كاهش محصول 
با به كارگيری بهترين روش ه��ای مديريت كودی )BMNP( و با 
تكنولوژی ه��ای جديد از مصرف ك��ود نيتروژنه خود بدون كاهش 
محص��ول بكاهند )23 و 38(. مطالعاتی كه بمدت هفت س��ال در 
مناطق مختلف ايالت انتاريو كانادا بر روی ذرت انجام ش��ده، اثرات 
ميزان مصرف كود نيتروژنه و زمان آنرا برمقدار محصول و انتش��ار 
گاز اكسيدنيتروژن  )N2O( مشخص مي كند. نويسندگان مشخص 
نمودن��د كه ب��ا افزايش مصرف از 90 ب��ه 150 كيلوگرم در هكتار 
افزايش اندكی در محصول مشاهده شد ولی ميزان تجمعی انتشار 

گاز اكسيد نيتروژن )N2O( دو برابر شد.
گندم: مطالعات متعدد نش��ان مي دهند كه ارقام جديد افزايش 
كارايي بيشتری داش��ته اند )جدول3(. ارقام مدرن انگليسی بسته 
به ش��رايط مصرف، افزايش كارايي مص��رف نيتروژن بين 14/6 تا 
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18درصد داش��ته اند )42(. در حالی كه ارقام جديد اس��پانيايی با 
روش اندازه گي��ری PFPN)كيلوگ��رم غل��ه در مقاب��ل كيلوگرم 
نيتروژن( 14/6 تا29 درصد افزايش كارايي مصرف داشته اند)43(. 
تعداد زيادی از ارقام گندم انگليس��ی مورد ارزيابی قرار گرفته اند و 
بس��ته به مقدار مصرف، اختالف معنی داری بين آنها از نظر مقدار 
كل نيت��روژن، و كارايي مصرف وجود داش��ت)44(. اين اختالفات 
از نظ��ر كارايي مصرف عمدتا با محصول بيش��تر و افزايش غلظت 

نيتروژن در مواد گياهی بوده است.
جو: مطالعات متعدد نشان داده است كه ارقام جديد جو كارايي 
مصرف نيتروژن بيشتری دارند )جدول 3( ارقام جديد جو انگليسی 
در شرايط مصرف بهينه نيتروژن، 27درصد كارايي مصرف بيشتر 
داشته اند)41(. ارقام جديد جو آرژانتينی نيز با اندازه گيری با روش 
PFPN  )كيلوگ��رم غل��ه در مقابل كيلوگرم نيتروژن( نس��بت به 
ارق��ام قديمی افزايش كارايي مصرف ازت بين 24 تا 29درصد دارا 
بودند )45(. اطالعات بدس��ت آمده از هشت سال آزمايش بر روی 
ارقام بهاره جو در كانادا تجزيه و تحليل شده و بهترين ارقام بهبود 
كارايي مصرف نيتروژن بين 7 تا 17درصد نسبت به متوسط ارقام 

داشته اند. 

چرا برخی کشور ها مصرف کود نيتروژنه را کاهش داده و 
برخی دیگر خير؟

در داخل اتحاديه اروپا از س��ال 1987 تا سال 2007، 56 درصد 
از مجموعه مقدار كود ها كاس��ته شده كه شامل كاهش معنی دار 
مص��رف كودنيتروژنه در هكتار بوده اس��ت )جدول 1(. برای مثال 
در دانمارك از س��ال 1983، 52درصد از مق��دار مصرف نيتروژن 
كاس��ته ش��د كه نتيجه آن كاهش 47درصد انتشار بخار آمونياك 
بوده اس��ت. چگونه اين موفقيت به دست آمد؟ كشاورزی دانمارك 
مجبور ش��د كه بعد از قبول »قانون نيترات« در سال 1987 روش 
كش��اورزی پاي��دار را اعمال كن��د. كه كش��اورزان را وادار مي كند 
مطلوب ترين عمليات مديريتی مواد غذايی را برای كاهش س��طح 
نيترات آب به كار گيرند. بعد از ارزيابی مهم ترين راهكارها برای هر 
محصول، نوع خاك و روش هاي كشت متفاوت و با استفاده از مدل 
بودجه بندی مواد غذايی )ازجمل��ه منابع نيتروژنی ارگانيك( بدنه 
نظارتی دانمارك عمليات زراعی پيش��رفته را نظير محدود كردن 
مصرف كود نيتروژنه در پائيز كه اغلب در زمس��تان شسته شده و 
به صورت گاز هاي سمی منتشر مي گردد تعيين و معرفی نمود. از 
اين تحقيق حكومت دانمارك عمليات مديريتی و مقدار مشخص 
نيتروژن مصرفی را برای هر محصول به صورت طرحی قانونی وضع 
كرد. توليد كنن��دگان اتحاديه اروپا امروزه نياز دارند كه ريز كامل 
بودج��ه نيتروژن مزرعه را قبل از دريافت يارانه سياس��ت عمومی 

كشاورزی  تهيه شود.
برعكس گزارش هاي دريافتی از كش��اورزی چين داللت بر اين 

دارد كه مصرف كود نيتراته خيلی بيش��تر از نياز برای توليد بهينه 
محصول مي باش��د كه در برخی حاالت تا 600 كيلوگرم در هكتار 
مي رسد. حكومت چين كشاورزان را ترغيب به مصرف بيشتر كود 
برای توليد بيشتر و حمايت از امنيت توليدات داخلی غذا مي نمايد. 
معذال��ك تخمين ه��اي اخي��ر از مصرف كود مش��خص مي نمايد 
ك��ه كاهش 30 ت��ا 50 درصد مصرف كود هاي ش��يميايي كاهش 
محصولی را دنبال نخواهد داش��ت. كاهش 10درصد س��طح فعلی 
مصرف كود چين مي تواند در س��ال 2020 مق��دار 11/5 ميليون 
تن از مصرف كود در مقايس��ه ب��ا پيش بينی افزايش مصرف خود، 
كاهش دهد. اين كار برای توليد كنندگان چينی ساالنه مبلغ 11/3 

ميليارد دالر صرفه جويی خواهد بود.

کاهش مصرف کود بدون کاهش توليد 
در آمريكا، انگلستان و ساير كشور ها آزمايش هايی را بر روی برنج، 
ذرت، گندم و جو به منظور واكنش نيتروژن به افزايش مصرف كود 
) منحنی واكنش��ی نيتروژن( صورت مي گي��رد. اين آزمايش هاي 
طوالنی مدت مش��خص خواهد كرد كه حتی در سيس��تم باالنس 
نيتروژن، به كارگيری روش بهترين عمليات مديريتی مصرف مواد 
غذاي��ی مي تواند بما اجازه دهد كه ب��دون كاهش محصول مقدار 
مصرف نيت��روژن را كاهش دهيم. همچنين برای كش��ور هاي در 
حال توسعه نيز كه حتی نياز به افزايش مصرف نيتروژن دارند نياز 
به بكارگيری اس��تراتژی مديريت اختصاص��ی محلی برای افزايش 
محص��ول و كاهش مي��زان مصرف هنگفت ك��ود الزم خواهد بود 

)جدول 3 (.
آزمايش هاي متعدد مزرعه ای در مناطق مختلف انجام ش��ده و 
روش های: بهترين عمليات مديريتی  مناسب مصرف مواد غذايی: 
شامل مقدار كود برای هر رقم بذر و برای مناطق مختلف تجزيه و 
تحليل شده است. تمامی اين مطالعات نشان مي دهند كه كاهش 
در مصرف كود، در مناطقی كه مصرف كود بيش از حد مجاز است 
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مي تواند بدون كاهش درتوليد محصول اتفاق بيفتد) بسته1(

منافع اقتصادی و زیست محيطی استراتژی مدیریت 
مستقيم مواد غذایی

مق��دار مصرف بهين��ه ازت از نظر اقتصادی و زيس��ت محيطی 
مقدار كودی اس��ت كه بيشترين مقدار محصول اقتصادی را توليد 
نماي��د. پ��س از اينكه قيمت ك��ود ضميمه گردد بايس��تی مقدار 
نيت��روژن كمتری برای توليد حداكثر محصول مصرف گردد. آنچه 
مورد نياز اس��ت راهی اس��ت كه بتوان مقدار مناس��ب نيتروژن از 
نظر اقتصادی و زيس��ت محيط��ی )EEONR(اندازه گيری نمود. 
اين ميزان نيتروژن ش��امل قيمت نيت��روژن به عالوه هزينه مقدار 
نيتروژنی است كه هدررفته و به محيط زيست وارد مي شود. اخيرا 
مقدار مصرف نيتروژن برای ذرت و مناس��ب برای محيط زيس��ت 
محاس��به شده است. پيشنهاد اين است كه مقدار 25 كيلوگرم در 
هكتار كمتر از مقدار مصرف اقتصادی، باعث كاهش انتشار گاز هاي 
گلخانه ای مي گردد. بخش ترويجی دانش��گاه ايالتی آيوا در س��ال 
2004 راه ديگ��ری را توصيه نمود. حد اكثر برگش��ت به نيتروژن 
)MRTN( با اس��تفاده از مقادير مختلف  اقتصادی ازت مصرفی 
كش��اورزان ذرت كار غرب ميانه كه شامل قيمت نيتروژن به عالوه 
قيمت ذرت مي باش��د محاسبه نمود. گرچه اين روش مستقيما به 
حس��اب هزينه هاي زيس��ت محيطی وارد نمی گردد ولی بر اساس 
اي��ن روش مقاديرمصرف كود ش��امل 185 كيلوگ��رم نيتروژن در 
هكتار )بيشترين ميزان صرفه اقتصادی( و 158 كيلوگرم نيتروژن 
در هكتار  )كمترين مي��زان صرفه اقتصادی( هر دو مقدار كمتراز 
مصرف معمولی و برای محصول  هدف گذارشده كه 250 كيلوگرم 
در هكتار و يا بيشتر است مي باشد. اين كاهش ميزان مصرف ازت 
باعث كاهش آلودگی اكوسيس��تم نيز مي گ��ردد. مطالعات متعدد 
انجام ش��ده در اياالت متحده مخصوص��ا در منطقه كمربند ذرت 
نش��ان مي دهد كه ضايع��ات ازت در محصول را می توان با كاهش 
مصرف ازت در هكتار، عمليات مديريتی و نوع كود مصرفی كاهش 
داد. راهكار ه��اي مديريتی ازت نه تنها به خاطر ميزان مصرف بلكه 
به خاط��ر عوامل ديگری نظير خاكورزی، ن��وع كود ازته و تناوب با 
محص��والت تثبيت كنن��ده ازت نيز مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
مص��رف ازت ب��رای افزايش محص��ول و حفظ آن ضروری اس��ت. 
ه��ر چند كه اين امر بس��تگی به روش خاك��ورزی و تناوب مورد 
اس��تفاده دارد. مصرف باالی ازت مي تواند درآمد زارع را كاهش و 
انتشار گاز اكس��يد نيتروژن را افزايش دهد. برای مثال كشاورزان 
 كلرادو با اس��تفاده از روش خاكورزی معمولی، كشت مداوم ذرت 
)CT-CC( و ب��ا مديريت مصرف ب��ا كاهش مصرف نيتروژن هم 
باعث كاهش پتانسيل گرم ش��دن زمين )GWP( شدند وهم به  
درآمد خالص خ��ود افزودند. اگر همين كش��اورزان مزارع خود را 
به طرف روش بدون خاكورزی ولی تناوب ذرت لوبيا س��وق دهند 

می توانند نس��بت به روش قبلی  مقدار بيش��تری از پتانسيل گرم 
شدن زمين را كاهش و منافع خود را نيزافزايش دهند. 

بسته2. هزينه هاي زيست محيطی مصرف بيش از حد ازت 
غلظت جهانی اكسيد نيتروژن در جو زمين از قبل از صنعتی شدن 
تا سال 2005  از 290 قسمت در ميليارد )ppb ( به 319 قسمت 
در ميلياردافزايش يافته است. با كشاورزی )مصرف كود و توليدات 
دام��ی( به عنوان منبع اصلی اين اضافه ش��دن، اكس��يد نيتروژن 
می تواند برای حدود 114 س��ال در جو زمين باقی بماند )47(. بر 
اساس پيش بينی سازمان خواربار و كشاورزی جهانی )FAO( در 
سال 2030 ميزان انتشار گاز اكسيد نيتروژن بين 35 تا 60درصد 
افزايش مي ياب��د)38(. برای تعيين مقدار ضايعات نيتروژنی كه به 
صورت انتش��ار اكسيد نيتروژن و از طريق دنيتريفيكاسين حاصل 
مي گ��ردد ما از رون��د خطی پانل بين حكومت��ی تغييرات اقليمی 
استفاده نموديم)47(. عامل  هدررفت 1درصد نيتروژن مصرفی به 
  )N2O( صورت اكسيد نيتروژن )يك كيلوگرم ازنيتروژن به صورت
ب��ه ازای100 كيلوگرم كود نيتروژن��ه  مصرفی(، با در نظر گرفتن 
اينكه انتش��ار نيتروژن به اين صورت از نيتروژن مصرفی به صورت 
كود هاي معدنی، كود آلی، باقيمانده گياهی و معدنی شدن ازت از 
خاك ناشی از كمبود كربن آلی خاك می باشد )47(. بايد توجه كرد 
كه اين  نيتروژن منتشر شده به صورت N2O می تواند متغير باشد 
ونه تنها با  ميزان مصرف كود، بلكه همچنين با نوع خاك ) بافت، 
زهكشی و PH(، سطح كربن آلی خاك، نوع كود نيتروژنه مصرفی،  
روش كوددهی و نوع محصول نيز می تواند متغير باشد )47 و48(. 
مطالعات زيادی در آمريكا و كانادا نش��ان داده كه ميزان توليد گاز 
اكسيد نيتروژن مخصوصا در مقادير خيلی زياد می تواند غيرخطی 
باشد. مطالعات نشان داده كه ميزان مصرف باالی كود ازته می تواند 
باعث توليد تصاعدی اكس��يد نيتروژن گردد )11،38،41(. از آنجا 
كه اي��ن عامل يك در صدی توليد اكس��يد نيتروژن يك تخمين 
مي باشد لذا ممكن اس��ت هنگامی كه مقدار مصرف كود نيتروژن 
از قدرت جذب خاك و يا  گياه زيادتر باش��د،مقدار انتش��ار كمتر 
نش��ان داده ش��ود )22(.در مقياس جهانی در س��ال 2005 مقدار 
كود نيتروژنه مصرفی ح��دود 91 ميليون تن بوده كه باعث توليد 
تقريبی 1/46 ميليون تن گاز اكسيد نيتروژن معادل 433 ميليون 
تن گاز كربنيك )CO2(  ش��ده اس��ت )48(. در س��ال 2007 در 
آمريكا 14/5 ميليون تن نيتروژن در كش��اورزی مصرف شده )9( 
كه بيانگر 228/. ميليون تن انتش��ار اكسيد نيتروژن بوده كه خود 
دارای پتانس��يل گرم ش��دن زمين مع��ادل  67/4 ميليون تن گاز 
كربنيك مي باشد. بنابرين بخشی از هزينه هاي زيست محيطی نشر 
گاز اكس��يد نيتروژن خاك را می ت��وان بر پايه معادل گاز كربنيك 
آن تخمين زد. با توجه به اينكه گاز كربنيك به عنوان جنسی كه 
در بازار هاي اتحاديه اروپ��ا و نيوزيالند مورد معامله قرار می گيرد، 
بنابرين دارای ارزش پولی اس��ت.  هنگامی ك��ه ارزش هر تن گاز 
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كربنيك را 15 دالر در نظر بگيريم، تنها بهای گاز كربنيك كه در 
آمريكا وارد جو مي گردد، معادل 1/10 ميليارد دالر اس��ت. گرچه 
نيت��روژن به صورت NO2 وNO  نيز از بي��ن مي رود )حدود 20 
درصد نيتروژن مصرفی ممكن اس��ت از طريق نيتريفيكاس��يون و 
دنيتريفيكاس��يون به صورت N2 از بين برود( ولی به طور مستقيم 
اين هدررفت نيتروژن اندازه گيری نمی ش��ود. بنابرين ما اين مقدار 
را در هزينه هاي زيست محيطی لحاظ  نكرده ايم. N2 اثرات زيست 

محيطی منفی در اكوسيستم ندارد.
يك اندازه گيری برای تعيين هزينه هاي اقتصادی   نيترات هاي 
اضاف��ی در روان آب ها و زه آب ها الزم اس��ت ت��ا بتوانيم نگاهی به 
تأثي��رات اقتصادی مصرف بيش از حد نيت��روژن در برخی صنايع 
بيندازي��م. بعنوان مثال حدود 8 درص��د نيتروژن مصرفی كمربند 
ذرت آمري��كا از طريق رودخانه مي سی س��ی پی به خليج مكزيك 
وارد مي گ��ردد )50(. اي��ن هدررف��ت نيتروژن هم اثر مس��تقيم 
هزينه ای برای توليدكنندگان دارد و هم بطور غيرمستقيم بر روی 
فعاليت هاي اقتصادی تأثير مي گذارد. در خليج مكزيك هزينه هاي 
اقتصادی صنايع ماهيگيری س��اليانه 2/8 ميليارد دالر است. نيمی 
از حوضچه هاي پرورش صدف و خرچنگ بدليل آلودگی نيتروژنی 
و مس��ايل بهداشتی بطور دائم بسته ش��ده و نيمی ديگر مرتباً در 
حال فعاليت و بس��ته شدن مي باشند )51(. بنابراين ما هزينه هاي 
اقتصادی صنايع دريايی خليج مكزيك را ساليانه 1/4 ميليارد دالر 
برآورد مي كني��م. تجزيه و تحليل هزينه هاي اقتصادی تصفيه آب 
زالل در آمري��كا و ضايعات فعاليت هاي س��ازندگی مربوطه، ارزش 
كلی تهديد و در خطر افتادن گونه ها، كوشش های بازسازی آنها، و 
آب آشاميدنی اخيرا تكميل شده است)52(. دادز و همكاران اخيراً 
يك برآورد محافظه كارانه از هزينه ه��اي تصفيه آب انجام داده اند 
كه ساليانه 2/2 ميليارد دالر برای كانال هاي آب تازه آمريكا است. 
بنابري��ن در كل برآورد هزينه هاي محافظه كارانه برای روان آب ها و 

زه آب ها در آمريكا حدود 3/6 ميليارد دالر است.
ضايعات آمونياكی ناش��ی از مصرف كودهای نيتروژنه بس��ته به 
اقلي��م، نوع كود مصرفی، روش مصرف و نوع خاك می تواند خيلی 
زي��اد بوده وبي��ن 50 تا 80 درصد برس��د. )53(. كود هاي دامی و 
كود ه��اي ش��يميايی با منش��أ اوره هر دو بزرگتري��ن عامل توليد 
آموني��اك بوده و مي توانند بترتيب 23 و 21درصد توليد جهانی را 
به خود اختصاص دهند. نقش مس��تقيم آمونياك در پتانسيل گرم 
شدن كره زمين مورد توجه نيست. بنابرين محاسبه ارزش مستقيم 
تبخير آمونياك مشكل است. با وجودی كه انتشار آمونياك سبب 
آلودگ��ی ه��وا، آب و كيفيت اراض��ی مي گردد و مي تواند س��بب 
باران هاي اس��يدی گردد، كه خود باعث اسيدی شدن اكوسيستم 
آبی خاكی شده  و در نتيجه نياز به تصفيه آب و اسيدزدايی خواهد 
بود)49(. س��طح باالی آمونياك و آمونيم تنوع زيس��تی را كاهش 
مي دهد، باعث افزايش خس��ارت آفات ش��ده و ب��روز بيماری هاي 

جدی برای انس��ان ش��امل بيماری هاي قلبی، ريوی و تنگی نفس 
مي گردد)53(. آمونياك عمر كوتاهی در جو زمين دارد و به صورت 
آمونياك خشك به منطقه ای كه از آنجا تبخير شده بازمي گردد و 
 NOx (و اكسيد هاي ازت )+NH4(يا در جو زمين به آمونيم مثبت
وN2O ( تبدي��ل مي گردد. آمونياك مي تواند در ابر ها تجمع يافته 
و به صورت مرطوب به منطقه ای كه تبخير شده برگردد. كود هاي 
شيميايي و محصوالت كش��اورزی 12 درصد كل آمونياك انتشار 
يافت��ه را توليد مي كنند )54(. از 83 ميليون تن كود هاي نيتروژنه 
مصرفی جهان در سال 1996تقريبا 6/. گرم در تن اكسيد نيتروژن 
از اكسيداسيون آمونياك جو حاصل مي گردد. هدررفت مشابهی در 
آمريكا به حدود 11/. گرم در تن اكس��يد نيتروژن در سال 2007 
قابل قبول مي باشد. ارزش غيرمستقيم پتانسيل گرم شدن جهانی 

47/. ميليارد دالر خواهد بود.
ما هزينه هاي زيس��ت محيطی مص��رف بيش از حد نيتروژن در 
آمريكا را محافظه كارانه 44/. مقدار كود نيتروژنه مصرفی محاسبه 
كرديم. ما از آمار جدول ش��ماره 2 برای س��اخت مدلی از مصرف 
بي��ش از حدنيت��روژن برای هزينه هاي زيس��ت محيطی كل دنيا، 
آمري��كا، چين و هند اس��تفاده نموديم. در حال��ی كه اين تخمين 
كلی هزين��ه برای هر محصولی دقيق نمی باش��د ليكن يك نقطه 
ش��روعی را برای بحث آماده مي كند. ما كامال چالش هاي تخمين 
دقيق هدررفت نيتروژن در هر منطقه خاص را تشخيص مي دهيم. 
اگ��ر چه مهم ترين هدف تعيين هزينه ها در ارتباط با انواع مختلف 
آلودگی نيتروژنی است، از اين تخمين هزينه مي توان برای توسعه 
وس��ايل اقتصادی استفاده نمود تا مطمئن ش��ويم كه هزينه هاي 
زيست محيطی در داخل روش: بهترين عمليات مديريتی نيتروژن 

)BNMP(: تلفيق شده است.  
نوع كود مصرفی نيز مي تواند بخوبی و مستقيماً برانتشار اكسيد 
نيتروژن تأثير بگذارد. تحقيقات انجام ش��ده بر روی ميزان انتشار 
اين گاز به مدت دو س��ال در كلرادو بر روی دو روش: كشت ذرت 
ب��ا آبياری بدون خاكورزی، با ك��ود نيتروژنه بهبود يافته در مقابل 
روش اوره خش��ك معمولی و محلول نيترات آمونيم به اضافه اوره 
نشان داد كه روش اول با ثابت ماندن مقدار محصول انتشار اكسيد 
نيتروژن را كاهش داد. محصول سيب زمينی مينسوتا نيز با استفاده 
از روش مصرف يكباره نيتروژنه و آنهم قبل از كاش��ت و به صورت 
اوره پوشش دار پليمری در مقايسه با روش مصرف چند بار و اوره 
بدون پوشش، ثابت مانده در حالی كه مقدار انتشار اكسيد نيتروژن 
كاهش يافت. همان طور كه راندمان محصول حفظ و انتشار اكسيد 
نيت��روژن كاهش مي يابد، هزينه نيتروژن ني��ز با يكبار مصرف در 

مقابل چند بار مصرف با اوره معمولی كاهش مي يابد.
ك��ود نيتروژنه ) آلی يا غير آلی( كه بوس��يله گياه جذب نگردد 
می توان��د از طريق نيتريفيكاس��يون يا دنيتريفيكاس��يون آمونيوم 
/ نيت��رات )بترتيب ( به وس��يله ميكرب هاي خاك باعث آس��يب 
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به محيط گردد. شستش��وی نيتروژن و وارد ش��دن آن به آبراه ها 
)كانال ها، رودخانه ه��ا، درياچه ها و اقيانوس ها( و بخار آمونياك در 
داخل جو نيز ممكن اس��ت اتفاق بيفتد. هنگامی كه ما تش��خيص 
می دهي��م كه هدررفت نيت��روژن به طرز وحش��تناكی مربوط به 
متغير هاي چند منظوره اس��ت. ما چند تا از مفروضات ساده را در 
نظر گرفته تا هدررفت ناشی از مصرف بی رويه نيتروژن و محاسبه 
هزينه هاي اقتصادی تحميل ش��ده به محيط زيس��ت را به صورت 
م��دل در آوريم. برای بيش��تر غالت تنها 30 ت��ا 50 درصد مقدار 
نيتروژن مصرفی توس��ط گياه جذب مي گ��ردد. بنابراين ما فرض 
می كنيم كه گياه تقريبا 40 درصد نيتروژن قابل جذب را دريافت 
و 60 درص��د بقيه مازاد باقی بماند. سرنوش��ت اين نيتروژن مازاد 
مي تواند باعث آلودگی محيط زيس��ت گردد ) جدول 4( و يا بسته 
به نوع خاك و نوع نيتروژن به صورت آلی يا غيرآلی در خاك بماند
 ما سعی كرديم تا اثرات زيست محيطی و هزينه هاي اقتصادی 
مربوطه را با استفاده از آمريكا بعنوان مثال بررسی نماييم. انتخاب 
آمريكا در حقيقت از اين جهت است كه در اينجا اطالعات بهتری 
در دسترس اس��ت. با استفاده از مقدار مصرف كود و پروژه قيمت 
ما صرفه جويی هزينه را در ارتباط با كاهش بودجه نيتروژن نظير 
آنچه كه در مناطقی كه توصيه كودی انجام ش��ده ارزيابی نموديم 
)جدول2(. تمامی كش��ور هائی كه در جدول 2مورد بررس��ی قرار 
گرفته ان��د، برپايه تجزيه و تحليل هاي بعمل آمده از  مازاد مصرف 
كود ه��ا در مناب��ع انتخابی آنها، از نظر مص��رف نيتروژن يا خنثی 
)بدون تغيير( و يا كاهش مصرف )3 درصد تا 20درصد( داشته اند 
)جدول3(. در حالی كه چهار كشور منطقه در اين بررسی شركت 
داش��تند كه 74 درصد مصرف جهانی كود را ش��امل مي شدند. بر 
اس��اس اين تجزيه و تحليل  و ب��ا در نظر گرفتن اينكه هيچ گونه 
تغيي��ری در مناطق زراعی به وجود نيايد، صرفه جويی 19/8 و 56 
ميلي��ارد دالر به ترتي��ب برای س��ال هاي 2020 و2030 خواهيم 

داشت.

چند پيشنهاد ساده برای کاهش مصرف کود نيتروژنه
مطالعات متعدد نش��ان داده كه وقتی مي��زان مصرف نيتروژن 
در تعادل باش��د ، هدررف��ت نيتروژن به صورت اكس��يد نيتروژن  
و شستش��وی آن به صورت نيترات به حداق��ل كاهش مي يابد. با 
وج��ودی كه توليد غالت ديم در كان��ادا برپايه مصرف يكباره كود 
نيتروژنه و قبل از كاش��ت مي باشد و حركت كود نيتروژنه مصرفی 
در اثر رطوبت حاصله از آب باران مي باشد، روش هاي متعدد زراعی 
اج��ازه اصالح مصرف ازت را مي ده��د، و با رصد كردن 4R )منبع 
درست، زمان درست، مكان درست، ميزان درست( مي توانيم شاهد 
كاهش معنی داری در هدررفت نيتروژن كه به محيط زيست لطمه 
وارد مي آورد باشيم. به درستی با استفاده ازعمليات مديريتی تغذيه 
بهينه)BNMP(، مصرف كننده با كاهش مصرف منفعت مي كند 

و جامعه با بهبود محيط زيست منتفی خواهد شد.
ب��رای موفقيت مصرف بهينه كود ها )زراعی و زيس��ت محيطی( 
چند راهكار س��اده را پيش��نهاد مي نماييم اول: بايستی دقيقاً نياز 
مصرف ك��ود را مجدداً در تمامی روش ه��اي زراعی ارزيابی نمود. 
دوم: مدل ه��اي اقتصادی زيس��ت محيطی بايس��تی با هم تلفيق 
ش��ده تا مخصوصاً در كش��ور هاي در حال توسعه و توسعه يافته ای 
كه مصرف ازت بيش از اندازه اس��ت، راحت قابل اس��تفاده باش��د. 
س��وم: كشور ها بايس��تی مطمئن باش��ند كه برنامه هاي حكومتی 
ب��رای توليد كنندگانی كه داوطلبانه كاهش مصرف نيتروژن دارند 
تبعيض آميز نباش��د برای مثال، برای بيمه محصول الزم است كه 
زارع كود را براس��اس توصيه هاي قبلی مص��رف نمايد ) كه اغلب 
نامعقول اس��ت( در غير اين صورت در حالت بروز خس��ارت بيمه 
هزينه هاي كاهش پتانس��يل را پرداخت نم��ی نمايد. چهارم: الزم 
اس��ت كه برای اطالع رس��انی تغييرات مقدار مصرف ازت وس��ايل 
اقتصادی پيدا نماييم. ساده است كه بگوييم كاهش مصرف ازت به 
كاهش انتشار اكسيد نيتروژن كمك مي كند، ليكن توليد كننده از 
اين كار منفعت نخواهد برد مگر اينكه راه هايی در پرداخت خسارت 
برای كاهش مصرف ازت وجود داشته باشد. اين كار به طور مؤثری 
باعث ايجاد س��رويس اكولوژی  جهانی مي گردد. برخی كش��ور ها 
نظي��ر اطريش و فنالند در ح��ال به كارگيری قانونی به نام ماليات 
س��بز هستند )ماليات بر كود هاي شيميايي و سموم نباتی(. گرچه 
به عنوان حداقل بايستی محرك هاي منفی سبز را كه اغلب باعث 
كمك هاي مس��تقيم مالی به كش��اورزان برای مصرف بيشتر كود 

مي گردد حذف نماييم.
بدون توجه به اس��تفاده از وس��ايلی كه باعث بهب��ود تغييرات 
مي گردد ) قانونی، اقتصادی ( به برنامه هاي آموزشی نياز است تا به 
فوريت برای بهبود منافع اقتصادی و زيست محيطی مصرف بهينه 

كود نيتروژنه اقدام گردد.

نتيجه گيری
در اثر تلفيق منبع درس��ت، زمان درست، مكان درست، ميزان 
درس��ت ) 4R(وعملي��ات مديريتی تغذيه بهين��ه  )BNMP( و 
پيش��رفت در تكنولوژی كود هاي ش��يميايي و ژنتيك گياهی اين 
ام��كان وجود دارد كه در س��ال 2050 مصرف ك��ود نيتروژنه در 
مقايسه با  تجارت عمومی ساليانه 20درصد كاهش و 150 ميليارد 
دالر صرفه جوي��ی نمائي��م. برخالف موانع پيش روی كش��اورزان، 
كاهش بيش از حد مصرف مواد غذايی) به نحوی كه اتحاديه اروپا 
نشان داده است( برای ما امكان پذير است. در نهايت نياز است كه 
كشاورزان محققين و اقتصاددانان به منظور بهبود استفاده ازمصرف 
 )EEONR( بهين��ه نيتروژن از نظر اقتصادی و زيس��ت محيطی
و عمليات مديريتی تغذيه بهين��ه )BNMP( و با تهيه ارتباطات 

علمی و هدايت اين برنامه ها رابطه مؤثری برقرار كنند. 
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1- کشت چغندر در سال 2013 
)شمال آلمان(

از ابتداي سال تا ماه مارس، درجه 
حرارت القل در هنگام ش��ب نزديك 
دماي يخ زدن ب��ود. به همين دليل 
كشت چغندر در مقايسه با سال هاي 
قبل تقريبا سه هفته به تعويق افتاد و 
حدود اواسط و اواخر آوريل به پايان 
رس��يد. بارندگي هاي غيرمعمول در 
ماه مه باعث آب گرفتگي و ازبين رفتن 
بذرهاي كشت شده گرديد. تابستان 
خشك كه براي رشد مطلوب چغندر 
به هيچ وجه مناس��ب نب��ود، تا حد 
زيادي ب��ا بارندگي هاي پاييز جبران 
ش��د تا جايي كه مق��دار قند چغندر 
نهايت��اً به ميزان س��ال قبل رس��يد. 
مص��رف و كيفيت چغن��در در تمام 

دوره بهره برداري بسيار عالي بود.
روند مجموع حرارت زمين س��بز 
)شكل 2( نشان مي دهد كه در سال 
2013 مجم��وع اع��داد )200 درجه 
ح��رارت – روز( توانس��ته در پاي��ان 
ماه م��ارس به دس��ت آيد ك��ه اين 
خود بيانگر كش��ت ديرهنگام است. 
همچنين تفاوت نوس��ازي هاي رشد 

2014 به وضوح ديده مي شود. 
)200 درج��ه ح��رارت روز( در پاي��ان فوريه حاصل ش��د و 
مطابق سال 2007 است. نكته قابل توجه ديگر، پر شدن كامل 

رديف ه��ا بود كه معموال در ش��مال آلمان در فاصله زمان يكم 
ژوئن تا 30 ژوئن در 1550 درجه – روز قرار دارد.

گزارش بهره برداري 2013/14 
اتحاديه شكر آلمان شاخه شمال

 Sugar industry 2014/06به نقل از
ترجمه: مهندس محمود ابطحی
باین گزارش توسط آقاي Gunther Sittel در تاریخ 21 ماه مارس 2014 در مجمع عمومي انجمن شكر آلمان در Wefnierode ارایه شد.
شرایط کشت – محصول چغندر – مشخصات بهره برداري – مصرف انرژي- ایمني کار – سرمایه گذاري ها- توقفات دوره بهره برداري
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مجموع حرارت زمين سبز برابر 
اس��ت ب��ا مجموع درج��ات مثبت 
حرارت ميانگين روز از يكم ژانويه 
كه در آن مجموع حرارت هاي ماه 
ژانويه در 0/5 و حرارت هاي فوريه 

در 0/75 ضرب مي شود.
مجموع حرارت ه��اي ماه مارس 

بالتغيير مي ماند.

2- محصول چغندر و مقدار 
قند چغندر

محص��ول ميانگي��ن چغندر در 
مناطق كش��ت ش��كر ش��مال در 
بهره برداري 14-2013، 63 تن در 
هكتار و پايين تر از دو سال گذشته 
ب��ود كه البت��ه كش��ت ديرهنگام 

2013 در اين امر دخيل بود.
در ش��كل 3 اعداد مناطق مختلف 
كش��ت مش��اهده مي ش��ود. مقدار 
ميانگي��ن قند چغن��در 18 درصد و 
برابر سال گذش��ته بود )شكل 4( كه 
البته شرايط نامساعد هوا در بعضي از 
مناطق در افت مقدار چغندر موثر بود، 
اما محصول بيشتر در مناطق ديگر اين 
كمبود را جبران كرد. مقدار ميانگين 
براي شكر شمال )شركت شكر شمال 
 )Anvlom و كارخانه Suikerunie

نيز 18 درصد بود.

مجموع مصرف چغندر )تن(
شركت شكر شمالشمال

سويكر يوني 
 Anklam Suiker

Unie
8717353
10495322

7276596
9247322

1440757
1248000

روزهاي بهره برداري
105/3
131/3

101/4
133

125
123

ميانگين مصرف چغندر در هر 
كارخانه )روز(

13885
13455

14352
13901

11526
10154

مصرف انرژي در كوره بخار 
كيلووات ساعت در هر تن 

چغندر

173
179

178
184

154
140

ماده خشك تفاله پرس شده 
)درصد(
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31
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28/4
28/8

مصرف برق )خالص( كيلووات 
ساعت در هر تن چغندر

25/525/9
26/7

16/9

مصرف انرژي براي خشك 
كردن
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43/2
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2/8
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3- مشخصات بهره برداري
مق��دار چغندر قند مصرف��ي و ميانگين 
دوره بهره برداري در مقايس��ه با سال قبل 
و همچنين ساير مشخصات فني در جدول 

1 مشاهده مي شود.
Suikerunie، كارخانه  مصرف چغندر 
Anklam 1/44 ميلي��ون تن و 125 روز 
كار و روزهاي بهره برداري بيش��تر از سال 

قبل بود.
مجم��وع مص��رف چغن��در در منطق��ه 
كشت شمال حدود 7/28 ميليون تن بود، 
ميانگي��ن دوره بهره ب��رداري و 101 روز ... 
ميانگين مص��رف چغندر در ه��ر كارخانه 
14352 تن در روز و باالتر از سال گذشته 
بود )سال گذشته 13901 تن در روز بود( 
كه البت��ه دليل آن عالوه بر همه ش��رايط 
مناس��ب، كيفيت مطلوب چغندر در تمام 
دوره بهره ب��رداري بود.مص��رف ان��رژي در 
كوره بخ��ار در هم��ه كارخانه هاي ش��كر 
ش��مال در مقايس��ه با س��ال قبل كاهش 
داشت. مصرف خاصل برق در كارخانه هاي 
شكر شمال نيز در مقايسه با سال هاي قبل 
كمتر بود. )25/9 كيلووات ساعت براي هر 

تن چغندر(.

4- سيستم مدیریتي کامل
ح��وادث كاري موظف ب��ه گرمايش در 
مناطق مركزي و شمال اروپا در مقايسه با 

سال قبل اندكي افزايش داشت
آنچه قابل ذكر اس��ت اينكه براي اولين 
بار در منطقه شرق اروپا هدف )صفر حادثه 
كاري( به دست آمد. فاكتور سالمتي )ترك 
كار به علت بيماري و حوادث كاري( 46/1 

درصد و برابر سال قبل بود.

5- سرمایه گذاري ها
هدف اصلي س��رمايه گذاري ها در س��ال 
مال��ي 14-2013 در تم��ام كارخانه ه��اي 

شركت بر روي سه موضوع متمركز بود:
1- به حد مطلوب رساندن روند توليد

2- صرفه جويي در انرژي
3- محيط زيست

در كارخانه Clauen دومين فاز نوس��ازي تصفيه شربت به 
اتمام رسيد.

در اين مرحله آهك اوليه نوس��ازي شد. در شكل 6 مشاهده 
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مي ش��ود كه تمام مخازن واكنش در فضاي 
آزاد نصب ش��ده اند و بدين وس��يله مدرنيزه 

كردن اين واحد با موفقيت به پايان رسيد.
س��يلوی  ي��ك   Uelzen كارخان��ه  در 
ديگر براي ش��كر سفيد س��اخته و در حين 
بهره ب��رداري م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت. 

)شكل7(
سيلوي شماره 9 داراي ظرفيت 8000 تن 

شكر است دقيقا برابر سيلوي شماره 8. 
در كارخانه Klein wanzleben هليس 
تفاله پرس ش��ده تر بود مخ��زن تفاله پرس 

شده نوسازي شد.
در كارخان��ه Nordstemmen برنام��ه 
س��ه س��اله تصفيه بيولوژيك��ي فالضالب به 
اتم��ام رس��يد و همان گونه كه در ش��كل 9 
ديده مي شود، در سال 14-2013 دو استخر 
تصفيه نهايي م��ورد بهره برداري قرار گرفت. 
در كارخانه بيواتانول Fuel21 )ش��كل 10( 
ب��ه بيوفيلترهاي موجود، چه��ار عدد ديگر 
اضافه شد. در يكم ماه مارس 2014 شركت 
سهامي Klein wanzleben Fuel21 به 
مجموعه ش��ركت سهامي شكر شمال اضافه 
شد. در زير سقف فقط يك شركت همچنان 
بيواتان��ول از ش��ربت خام، ش��ربت غليظ و 

مالس توليد مي شود.

6- توقفات بهره برداري 2013
در  توقفات��ي   2013 بهره ب��رداري  در 
دستگاه ها و ماشين ها ايجاد شد. در كارخانه 
Schladen در بازدي��دي ك��ه از يك فيلتر 
روغن پرس تفال��ه عمودي به عمل آمد، در 
آن ي��ك قطعه فلز ديده ش��د و پ��س از باز 
كردن گيربكس، مش��خص ش��د كه يكي از 
دنده هاي چرخ دنده بزرگ شكس��ته است. 
تقريبا يك س��وم س��طح درگير شونده دنده 
شكس��ته بود كه شركت Metalock محل 
شكس��تگی را با ي��ك قطعه به ش��كل )دم 
چلچل��ه اي( ترميم ك��رد. به دلي��ل همين 
شكستگي و تعمير آن، همان گردشي دنده 
الزاما به ميزان 70 درصد كاهش داده ش��د. 
در كارخان��ه Nordstemmen يك��ي از 
چرخ ه��اي دوار زير ترومل خش��ك كن، در 
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چن��د نقطه شكس��ته بود كه بدون مش��كل 
تعويض گرديد.  )شكل 12(

در   Nordstemmen كارخان��ه  در 
گيربكس خشك كن ش��كر سفيد يك ترك 
نوس��اني دائمي )ترك كالس��يك( ايجاد شد 
)ش��كل 13(. با بتون ري��زي مجدد در محل 
فونداس��يون مش��كل لرزش دائم��ي برطرف 
گرديد، اما توقف اين خش��ك كن در توليد و 
خشك كردن شكر س��فيد محدوديت ايجاد 

كرد.
در كوره بخار زغال سنگي خوردگي شديد 
در لوله هاي بخار اشباع ايجاد شد. دليل اين 
خوردگ��ي ناش��ي از ضربات ناش��ي از پرتاب 
خاكس��تر بود، ت��ا جايي كه قط��ر لوله ها كه 
مي بايد براي فش��ار 90 ب��ار و حرارت 520 
درجه سانتيگراد حداقل 2/2 ميليمتر باشد، 

از اين مقدار كمتر شده بود.
 در قسمتي از محل جوشكاري شده يكي 
 Uelze از لوله هاي بخار اش��باع ك��وره بخار
تركي ايجاد ش��ده بود كه تعمير آن بس��يار 
مشكل بود زيرا دريچه دود كوره 100 درصد 
بسته نمي شد و شرايط براي جوشكاري فراهم 
 Autogen نبود، ل��ذا از روش جوش��كاري
)جوش خودكار( استفاده شد و كوره مجدداً 
 Clouen راه ان��دازي گردي��د. در كارخان��ه
خراب��ي در هليس تقس��يم كننده تفاله تر به 

طرف پرس تفاله ايجاد شد. )شكل 15(
ب��ه دليل طوالن��ي بودن هلي��س، مصرف 
ياتاقان بسيار زياد بود چون همگي در درون 
تفاله قرار داش��تند. يكي از ياتاقان ها با اندازه 
نس��بتا متوسط، بيش��تر از س��اير ياتاقان ها 
خورده مي ش��د ك��ه باعث ل��رزش دائمي و 
ترك خوردگ��ي محور اصل��ي گرديد و چون 

آسيب هاي ديگری مشاهده نشد، 
پس از تعويض ياتاقان مج��دداً راه اندازي 
گرديد. با مراقبتي كه به طور مستمر از محور 
هليس به عمل آمد از وارد شدن آسيب هاي 

بعدي تا پايان بهره برداري جلوگيري شد.
فن��ي  مش��خصات   -1 ش��ماره  ج��دول 
بهره برداري 14-2013/ سطر دوم مربوط به 

بهره برداري 13-2012 است.
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اين مطالعه ارزيابي خلوص ميكروبيولوژيكي شكر 
خام نيشكري، شكر سفيد تصفيه شده و انواع شكرهاي 
قهوه اي تجاري براي مصرف انسان را نشان مي دهد. 
مقاله نش��ان مي دهد كه نياز قابل توجهي براي كار 
روي استانداردهاي ميكروبيولوژيكي شكرهاي قهوه اي 

كه براي مصرف مستقيم انسان مي رسد وجود دارد.

1- مقدمه
افزايش نقش ش��كر خام نيش��كري در بازار شكر 
اروپ��ا ايج��اب مي كند ك��ه بررس��ي هاي مرتبط با 
كنترل كيفي��ت و خلوص ميكروبيولوژيكي تضمين 
س��المت مصرف كننده ها را دربر داشته باشد. چنين 
بررسي هايي مس��تلزم اين است كه انواع مختلفي از 

نيش��كرهاي تجاري، ش��كر خام به عالوه فرآيند 
تصفيه و كيفيت محصول نهايي را شامل شود.

قان��ون اتحادي��ه اروپ��ا ب��راي ميكروبيولوژي 
ش��كر خام ناقص  اس��ت. اين احتماالً به سبب 
اي��ن حقيقت اس��ت كه در ط��ي فرآيند تصفيه 
دستخوش تغيير براي به دست آوردن محصول 
نهايي يعني ش��كر س��فيد تصفيه شده مي شود. 
ارزياب��ي ميكروبيولوژيكي ش��كر س��فيد تصفيه 
ش��ده از ش��كر خام و فرآيند توليد آن از چغندر 
قند عموماً بر اس��اس رعايت آخرين استانداردها 
از جمله مؤسسه آمريكايي بين المللي نوشيدني 
غيرالكل��ی )NSDA( اس��ت.هدف اين مطالعه 
براي ارزيابي خلوص ميكروبيولوژيكي شكر خام 

به عالوه س��المت ميكروبيولوژيكي شكر سفيد تصفيه شده و شكر 
قهوه اي تصفيه شده است.

2- مواد و روش ها 
  )Cane Raw Suger( مواد مطالعه متشكل از 14 نمونه شكر خام

 خلوص ميكروبيولوژيكي 
شكر خام و شكر سفيد تصفيه شده

M. Wojtczak, A. Papiewska :نویسندگان
ترجمه: مهندس حبيب نویدي فر
Sugar industry 2014/09 به نقل از
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 Cane( براي تصفيه و 14 نمونه از ش��كر س��فيد
White Sugar( از دوره بهره برداري تنها كارخانه 

شكر لهستاني در سال )2008-2009( بود.
به ع��الوه م��واد تحقي��ق 5 نمون��ه از ش��كر 
قهوه اي تج��اري براي مصرف انس��اني خريداري 
 ش��ده در ش��بكه هاي تجاري اروپا را ش��امل شد 
ش��كرهاي  ب��راي   )Cane Brown Sugar(
بررسي شده، آناليز ش��ماره كلي از باكتري هوازي 
)مزوفيل( )روش ايكومسا GS2/41-3(، نوع هاگ 
باكتري گرمادوس��ت )ترموفيل( )رويش ايكومسا 
GS2/49-3(، از باكت��ري ن��وع موك��وس )روش 
ايكومس��ا GS2/47-3(، و ش��مار كلي از مخمر و 
كپك هاي قارچي )روش ايكومسا GS2/47-3( را 
بررسي مي كند. آناليز ميكروبيولوژيكي شكر خام با 
كاربرد روش صفحه اجرا ش��د در حالي كه آناليز 
ميكروبيولوژيكي شكر سفيد تصفيه شده به وسيله 

روش فيلتر ممبران انجام شد.
نمونه هاي شكر خام و شكر سفيد در طول زمان 
در ظروف آناليز در ظروف استريل و در آزمايشگاه 
در ش��رايط تحت كنترل ذخيره شدند. نمونه هاي 
شكر خام تجاري بعد از اينكه از جعبه اصلي شان 
خارج ش��دند در ظروف پالستيكي كامالً محصور 
 .)3-42/GS2 شده ذخيره شدند )روش ايكومسا
آزمايش ها در چهار تكرار انجام ش��دند كه در اين 

مقاله ميانگين مقادير ارايه مي شوند.

3- بحث و نتایج
در بين ميكروارگانيس��م هاي بررس��ي ش��ده 
بزرگ ترين سهم مربوط به شكر خام براي باكتري 
مزوفيل و باكتري گرمادوست )ترموفيل( ثبت شد. 
محتواي باكتري مزوفيل آناليز شده در نمونه هاي 
ش��كر خام در شكل يك ارائه ش��ده است. شمار 
باكتري مزوفيل با آنهايي ك��ه در گزارش ها براي 
ش��كرهاي قهوه اي كه مقاديرشان از 20 تا 5800   
)Colony- Forming unit( در 10گرم شكر 
گزارش شد برابري مي كند و آنها اهميت تأثير عدم 
خلوص ميكروبيولوژيكي شكر خام را تأييد و اثبات 

مي كند.
مقدار باكت��ري مزوفي��ل در هم��ه آناليز هاي 
انجام ش��ده براي روي نمونه هاي شكر خام باالي   
CFu/10g ، 200 ب��ود ك��ه اي��ن از اس��تاندارد 
NSDA براي شكر گراتوله فراتر مي باشد. در 85 
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درص��د اين نمونه ها اين مقدار باكتري حتي 
ب��االي CFu/10g 500 بود ك��ه اين بدان 
معني است كه از استاندارد برزيل براي شكر 
قهوه اي نيز تجاوز كرده است. نتايج ارايه شده 
و داده هاي ثبت گرديده نش��ان مي دهد كه 
ش��كرهاي خام تصفيه نش��ده ممكن است 
س��المت مصرف كنن��ده را در معرض خطر 
قرار دهد و نبايد براي مصرف مستقيم مورد 

استفاده قرار گيرد.
حجم باكتري هاي گرمادوس��ت در شكر 
آناليز شده در شكل 2 ارايه شده است. مقدار 

ميانگين آن CFu/10g ، 390 بود.
Parazzi و همكاران��ش در س��ال 2009 
مقدار باكتري گرمادوست در شكر قهوه اي را 

 Verruma 780 ت��ا 17 گزارش نمودند در حالي كه ، CFu/10g از
Bernaidi و همكاران��ش در س��ال 2007 مقدار باكتري هاي قارچي 
 10000، CFu/10g10 تا بيشتر از ، CFu/10gشكل گرمادوست را از
در شكر قهوه اي گزارش كردند. مطلوب ترين دماي رشد باكتري قارچي 
شكل گرمادوست در دامنه 50 تا 60 درجه سانتيگراد است در چنين 
دماهاي بااليي شمار زيادي از گونه هاي ديگر باكتري كشته مي شوند. 
 Geobacillus رش��د باكتري قارچي شكل ترموفيليك كه ش��امل
Stearother Mophilus مي باشد در دماهاي باال به وسيله مقاومت 
باالي آنزيمي و تغيير ماهيت ساختاري پروتئين ها دناتوره شده است. 
در حالي كه باكتري قارچي شكل مزوفيليك عمدتا در آلودگي مجدد 
مواد ظاهر مي شود. باكتري ترموفيليك در شكر برگشت شده از پروسه 

توليد يافت مي شود.
باكتري فرم مخاطي )موكوس( در همه نمونه هاي شكر خام در سطح 

مشابه به طور متوسط CFu/10g ، 540 موجود بودند )شكل 3(
نمونه هاي ش��كر خام آناليز شده با درجه هاي گوناگون ناخالصي با 
مخمرهاي Osmotolerant و كپك ها توصيف شده اند. )شكل 4(. 

مقدار كلي آنها از محدوده CFu/10g ،70 تا 400 است.
مطاب��ق گزارش ه��ا مقدار مخمر و كپك ها در ش��كر قه��وه اي از 
محدوده CFu/10g ،10 تا 1000 اس��ت در حالي كه در ش��كر خام 
ممكن است حتي به سطحCFu/10g ده ميليون هم برسد. مخمرهاي 
Xerophilic اغل��ب به علت آلودگي ثانويه در طول ذخيره س��ازي و 

حمل و نقل ظاهر مي شوند.
بر طبق داده هاي منتشر شده برخي از گونه هاي مخمرها و كپك ها 
كه تشكيل ميكروفلورهاي بسيار ريز در شكر خام مي دهند مي تواند در 
برابر دما طاقت بياورد و بنابراين آنها توانايي زنده مانده در تمامي مراحل 

توليد شكر خام را دارند.
در مقاله ارايه شده محقق شد كه در شكر سفيد تصفيه شده باكتري 
مزوفيل در همه نمونه هاي آزمايش ش��ده موجود ب��ود و مقدار آن از 

 cFu/10g  23ت��ا 17 بود. مقدار باكتري مزوفيل 10 برابر پايين تر از 
 Parazzi .)5 براي شكر سفيد گرانولي است )شكل NSDA استاندارد
و همكارانش در سال 2009 مقدار باكتري مزوفيل را براي شكر سفيد 

تصفيه شده در محدوده CFu/10g 200 تا 20 گزارش كرده اند.
آلودگي شكر سفيد تصفيه شده با باكتري ترموفيل خيلي كم بود آنها 

فقط در چهار نمونه در سطح پايين CFu/10g 5 يافت شدند.
نتايج تجزيه ميكروبيولوژي از پنج شكر قهوه اي تصفيه نشده تجاري 
مختلف براي مصرف مس��تقيم در ش��كل 6 و 7 ارايه ش��ده اند. مقدار 
باكتري مزوفيل در چهار نمونه زيرCFu/10g 100  بود در حالي كه 
در ي��ك نمونه خيلي باالت��ر CFu/10g 450 بود. فقط در يك نمونه 
مقدار باكتري ترموفيل پايين تر از CFu/10g 50 بود. در ساير نمونه ها 

شمار باكتري ترموفيل در محدوده CFu/10g 200 تا 60 بود.

4- نتایج
نمونه هاي ش��كر خام با درجات گوناگون آلودگي ميكروبيولوژي 
طبقه بندي ش��ده اس��ت. در بين ميكروارگانيسم هاي بررسي شده 
بزرگ ترين سهم براي باكتري مزوفيل و باكتري ترموفيل ثبت شد. 
تضمين مناس��ب فرآيند تصفيه و كاهش ضايعات قندي به كنترل 
خلوص ميكروبيولوژي ش��كر خام نياز دارد. مي��زان باالي آلودگي 
ميكروبيولوژي ش��كر خام ممكن اس��ت احتمال كارب��رد آن براي 
مصرف مس��تقيم را از بين ببرد. تأييد شده است كه شكر سفيد به 
دست آمده به وسيله تصفيه انواع شكر خام از استاندارد منتشر شده 
مؤسسه بين المللي نوشيدني غيرالكلي آمريكايي برخوردار مي شود.

مقايسه نتايج به دست آمده باال از تجزيه هاي شكر خام براي تصفيه 
با ش��كرهاي قهوه اي تجاري، نش��ان مي دهد كه نياز عمده اي براي 
تدوين اس��تانداردهاي ميكروبيولوژيكي ش��كرهاي قه��وه اي براي 
مصرف مستقيم انسان به منظور تضمين كنترل مناسب و به موقع 

از سالمتي شان وجود دارد.
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اي��ن گزارش روز 28 مارس 2014 در گردهمايي س��اليانه ش��كر 
جنوب در )Bad Bruchenau( توس��ط آقاي كنراد ميكول چيك 

)Konrad Mikulcik( ارايه شد.
كشت چغندر، دوره بهره برداري، اختالالت كارخانه، سرمايه گذاري ها، 
ساخت سيلوي جديد، ارزيابي جديد از استراتژي ضدعفوني شربت، 
تيره شدن شكر سفيد پس از توليد، تعيين كيفيت حسي شكر سفيد.

1- شرایط رویش
وضعيت آب و هوا و روند رويش چغندر در سال 2013 از هر جهت 
قابل توجه بود. به طور خالصه زمس��تان يك زمستان تمام عيار بود 
و تابس��تان نيز همين طور... به عنوان مثال چند دليل عددي براي 
اتري��ش: روز 26 ماه مارس بارش برف مح��دود درجه حرارت 1/5- 
سانتيگراد... در تمام ماه آوريل 9 ميلي متر بارندگي در درجه حرارت 
بيش از 30 درجه س��انتيگراد... درماه ژوئن در ظرف چهار روز 200 
ميلي متر بارندگي شده و در ماه ژوالي و اوت در مدت 38 روز، حداكثر 
درجه حرارت 30 درجه س��انتيگراد بود. در مجموع پيش بيني وضع 
هوا براي رشد چغندر ديركشت شده بسيار نامناسب بود. اين شرايط 
در كل مناطق آگرانا حاكم بود. اولين كارخانه Sered )اسلواكي( در 
11 س��پتامبر بهره برداري را شروع كرد. اتريش و مجارستان يك روز 
بعد شروع كردند و در پايان سپتامبر چك و روماني... روماني برخالف 
ترتي��ب اوليه، بهره برداري را زودتر از همه و قبل از عيد كريس��مس 
به پاين برد و آخرين كارخانه ش��ركت آگرانا Leopoldsdorf بود 

ك��ه روز 28 ژانوي��ه 2014 
بهره ب��رداري را ب��ه پاي��ان 

رساند.

2- دوره بهره برداري
نوس��انات ش��ديد هوا با 
ش��روع بهره ب��رداري تمام 
نش��ده ب��ود. در اتريش به 
علت پوشيده بودن زمين از 
برف، برداشت چغندر عماًل 

امكان پذير نبود.
از 17 س��پتامبر ه��ر دو 
كارخان��ه مجبور به كاهش 
مصرف چغندر ش��دند، در 

19 س��پتامبر كارخانه Tulln كاماًل متوقف شد و به مصرف شربت 
غليظ مشغول گرديد.

در روز 23 سپتامبر هر دو كارخانه به اندازه كافي چغندر دريافت 
كردند و مش��خص ش��د كه شرايط رش��د چغندر در پاييز هم براي 
محصول و هم براي كيفيت چغندر بس��يار نامناس��ب ب��وده. عيار و 
درجه خلوص ش��ربت در حدي مطلوب ب��ود كه در مصرف چغندر 
هيچ مشكلي به وجود نيامد.مشكالت فني در Tulln: سوراخ شدن 
توري حاش��يه دمقوزلون و مجدداً آسيب ديدن توري آب گير پس از 
شستشوي چغندر و شكس��تن محور پمپ CO2، همچنين خرابي 
تقس��يم كننده بخار يك بدنه اواپراسيون، مورد آخر باعث يك توقف 
كوتاه ش��د.مخروطي س��ر يكي از لوله هاي بخار وسط كه شربت در 
جريان را به جداكننده شربت تقسيم مي كرد، از محل استحكام خود 
جدا ش��ده بود. در ابتدا س��عي ش��د كه با كم كردن بار، جداكننده 
ش��ربت به كار ادامه دهد، اما نتيجه بخش نبود و تصميم به متوقف 
كردن و تعمير س��ريع گرفته شد )شكل 2( در كنار تعميرات جزيي 
در Leopoldsdorf سطح س��نج كوره آهك نيز تعويض گرديد كه 

اقدامي پرزحمت و پرهزينه بود. 
دو مورد ه��م در كارخانه Hrusouany )جمهوري چك( باعث 

توقف شد.
توقف كوتاهي در پايان بهره برداري به علت خرابي ونتيالتور مكش 
كوره بخار ايجاد شد. دومين توقف طوالني هم به دليل خرابي دستگاه 
تنظيم ژنراتور بود ك��ه ولتاژ زياد و غيرقابل تنظيم، باعث قطع برق 

گزارش بهره برداري 2013-14
شرکت آگرانا – اطريش

ترجمه مهندس محمود ابطحي
Sugar Industy 2014/07 : نقل از مجله
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كارخانه ش��د. در هنگام راه اندازي مجدد، مشخص شد كه پيك هاي 
باال، چندين دستگاه الكترونيكي را از كار انداخته، كارخانه با زحمت 
بس��يار زياد مجدداً راه اندازي شد. در مجموع بهره برداري كارخانه ها 
رضايت بخش بودند. مصرف چغندر در باالترين سطح انجام شد و در 

مصرف انرژي صرفه جويي قابل توجهي شد.
به ويژه در كارخانه Roman در روماني كه پس از اصالح تعدادي 

موارد كوچك، صرفه جويي بسيار زيادي در انرژي حاصل شد.

3- سرمایه گذاري ها
به عنوان سرمايه گذاري جديد، مي توان از تأسيس مركز تحقيقات 
شكر نام برد كه از اول ماه مه 2014 به نام مركز تحقيقات و نوآوري 
شكر اگرانا مديريت مي ش��ود. همچنين به اتمام رسيدن تأسيسات 

تصفيه فاضالب در كارخانه Roman در روماني 
مهم تر از همه اما ساخت سيلوي شكر در Kaposvar )مجارستان( 
ب��ود.در مرحله بررس��ي پروژه ه��اي مختلف، يك ش��كل گنبدي و 
غيرمعمول جلب توجه كرد كه پس از تحقيقات و بررسي هاي زياد، 

تصميم گرفته شد كه سيلو 
به اين شكل س��اخته شود. 
فونداس��يون طبق متدهاي 
متداول س��اخته شد و چون 
در Kaposvar بافت زمين 
بسيار سخت است، از روش 
تركيبي تيرگذاري و تعويض 
خاك اس��تفاده ش��د. بناي 
گنبد ش��كل در يك سطح 
وسيع قرار گرفت تا بتواند هر 
گونه انتظار و نيازي را برآورده 
كند.مسير راهروي زيرزمين 
داي��ره اي  فوندس��يون  و 
ساخته شدند. در فونداسيون 
دايره اي ش��كل يك محفظه 
هوا جا داده شد. اين محفظه 
همانند يك سالن بادكنكي، 
با كمپرسورهاي باد، باد كرده 
مي ش��ود، كارها در داخل و 

زير سقف انجام مي گيرد.
در مرحله اول يك صفحه 
ورقه  عنوان  به  پالس��تيكي 
ايزوالس��يون كش��يده شد، 
آرماتوربنده��ا  كار  س��پس 
شروع ش��د كه آرماتورها را 
از پايين به باال مي بستند. با 

تزريق بتون باالخره س��اخت دي��وار، از پايين به باال انجام گرفت. در 
قسمت پايين و باالي ديوار عرض ديوار بيشتر است )جهت نگهداري 

تقسيم فشار(
و در آخر صفحه كف با كمك سيستم تقسيم كننده هواي فشرده 
نصب گرديد.يك مس��ير حرك��ت نيز براي رفت و آم��د و جابجايي 
وسايل ساخته شد.تجهيزات س��يلو طبق استانداردهاي روز ساخته 
ش��د. يك تقسيم كننده حلقوي براي وارد شدن شكر به سيلو و يك 
هليس سراس��ري براي تخليه ش��كر باقيمانده آخر سيلو نيز ساخته 
شد.اندازه هاي اصلي: قطر خارجي 58/5 متر، ارتفاع گنبد 39/4 متر، 

ارتقاع كلي 44/7 متر.
ظرفيت اس��مي س��يلو 60 هزار تن ، در فونداسيون مجموعاً 376 
تير با مجموع طول 4872 متر به كار رفته است.جش��ن افتتاحيه در 
 Viktor 19 ماه نوامبر 2013 با حضور نخست وزير مجارستان آقاي
Orban برگزار شد و در آن زمان سيلو مورد بهره برداري قرار گرفته 
بود. تا پايان بهره برداري 51 هزار تن شكر وارد سيلو شده بود )شكل 6 
تا 10(. در اينجا از تمام مسؤوالن توليد كه براي آماده سازي كارخانه 
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و همچنين حين بهره برداري از هيچ كوششي دريغ نكردند، صميمانه 
سپاسگزاري مي شود.

4- تحقيقات و توسعه
1-4 تفكري در مورد ارزیابي جدید و راهبردي ضدعفوني 

کردن
محاسبات اقتصادي استفاده از ضدعفوني كننده ها در اتريش به دهه 
1980 بازمي گردد. در آن زم��ان F.hollous و G.Pollach مزاياي 
استراتژي كنترل عفونت را مد نظر داشتند. منافع اقتصادي وابستگي به 
ضايعات شكر دارد، مستقيم به دليل تغيير ماهيت مواد و غيرمستقيم به 
دليل ايجاد مواد غيرقندي و متعاقباً باال رفتن مقدار مالس. هزينه هايي 
كه براي باال بردن قليايي شربت و همچنين مصرف مواد ضدعفوني كننده 
صرف مي شود، سود ناچيز از مقدار كم مالس و احتماالً هزينه خشك 
ك��ردن آب زي��ادي كه در پرس تفال��ه وجود دارد...ب��راي يك الگوي 
محاس��باتي اوالً نتايج تحقيقاتي مورد نياز است كه ميزان ضايعات را 
در رابطه با مواد ضدعفوني كننده نشان دهد و ضمناً تأثير ماده خشك 
به دس��ت آمده در تفاله پرس شده و همچنين قيمت شكر، مالس و 
انرژي براي خشك كردن...با نصب دستگاه خشك كن با درجه حرارت 
ك��م در كارخانه هاي اتريش، وضع خش��ك كردن تفاله تغيير كرد، به 
طوري كه اكنون ارزش دارد كه پس از 20 سال درباره اين موضوع فكر 
شود. براي به دست آوردن اطالعات الزم در بهره برداري 14-2013 در 
كارخانه Tulln از دستگاه ضدعفوني كننده برج ديفوزيون گاه و بيگاه 
استفاده نمي شود و شربت ضدعفوني نشده وارد خط توليد مي شود و 
دس��تگاه تزريق ماده ضدعفوني كننده ها، چند روزي در فواصل زماني 
معين خاموش بود.ش��كل 11 رابطه اس��يد الكتيك موجود در هر دو 
 Biostabilisator برج ديفوزيون را با مقدار استفاده بيواستابيليزاتور
نشان مي دهد و همچنين در رابطه با ماده خشك نهايي پرس تفاله... در 
شكل 11 مقدار اسيد الكتيك به خوبي قابل مشاهده است. اين اسيد 
الكتيك بدون استفاده از مواد ضدعفوني كننده به دست آمده است و 
به عبارت ديگر تاثير مقدار ماده خشك تفاله پرس شده در ضدعفوني 
شدن كامل را نشان مي دهد.با كمك اين نتايج مي توان محاسباتي انجام 
داد كه شرايط مطلوب )Optimum( كار در ديفوزيون را انتخاب كرد.

2-4- تيره شدن شكر سفيد بعد از توليد
براي اس��تحصال شكر س��فيد به طريق مطلوب و كامال اقتصادي 
رعايت برخي موارد الزامي است. پارامترهای كيفيتي و رنگ محلول 
در رابطه با هزينه انرژي براي توليد شكر قرار دارند. يكي از موارد مهم 
كه بايد به آن دقت ش��ود، تيره ش��دن شكر در سيلو است.واحد اين 
پديده اصطالحات )پتانسيل رنگ( ناميده مي شود و آن را مي توان با 
Heatingtest )تست گرمايي( اندازه گيري كرد.. روش اين آزمايش 
در گروه ش��كر جنوب به اين طريق اس��ت كه اختالف رنگ محلول 
ش��كر مورد آزمايش قبل و بعد از گرما دادن به مدت 48 س��اعت در 

105 درجه سانتيگراد اندازه گيري مي شود. در بهره برداري 2013-14 
اتريش نمونه هاي مخلوط هفتگي گرفته شد. در شكل 12 نتايج اين 
آزمايش ها نشان داده مي شود. در دوره بهره برداري اختالفات واضحي 
در رابطه با پتانس��يل رنگ مش��اهده مي ش��وند.با توجه به اختالف 
)پتانس��يل هاي رنگ(، آزمايش ها در سيلوها ش��روع شدند و در آنها 
رابطه بين رنگ نهايي و نتايج تست گرمايي و افزايش رنگ در سيلو 
در شرايط واقعي، يعني حرارت محيط در طول ماه ها بررسي شدند... 
هدف از اين كار اين است كه با كمك نتايج رنگ در محلول و تست 
گرمايي يك شكر مي توان پيش بيني كرد، در چه مدت و چه حرارتي 
مي توان اين شكر را در سيلو نگهداري كرد، بدون اينكه رنگ محلول 
از عدد معيني مثال )35IE420( فراتر رود. شكل 13 دياگرام استارت 

آزمايشات را نشان مي دهد.

3-4- آزمایشات در مورد کيفيت حسي شكر سفيد
مهم ترين فاكتورهاي كيفي شكر سفيد، خواص حسي آن هستند، 
مانند مزه و بو... در مورد بوي شكر در سال گذشته دعوي هايي مطرح 
شد. با وجود مطالعات زيادي كه در مورد بوي شكر انجام گرفته، در 
بهره برداري 14-2013 اتريش باز هم به طور سيستماتيك آزمايشاتي 
در اين باره شروع شد. در اين باره آزمايش ها تاثير برخي از عوامل فني 
مخصوص كشور اتريش مانند، شماي كريستاليزاسيون مصرف شربت 
غليط كه از دس��تگاه قندگيري از مالس به دست آمده، و همچنين 
 Biostobilistoern مرحل��ه عدم اس��تفاده از بيواس��تابيليزاتورها

بررسي شدند.
شكل 14 نتايج اين آزمايشات سيستماتيك را نشان مي دهد.

شكل 14 نشان مي دهد كه در طول بهره برداري تفاوت ها نه فقط 
به ش��دت بوي شكر معطوف بوده، بلكه به مسايل علمي مستند نيز 
توجه جدي مبذول شده است. اين موارد عبارتند از اسيدي ميوه اي 
شربت مثل مالس تا شربت شبيه مالس تابوهای آمونياكي عالوه بر 
اين برنامه نمايانگر، تعداد زيادي آزمايش بر روي نمونه هاي ش��كر از 
فازهاي مختلف توليد انجام ش��د. جالب توجه اينكه خواص حس��ي 
ش��كري كه از ش��ربت غليظ حاصل ش��ده از مالس به دست آمده، 
بهتر و دقيق تر از ش��كر بهره برداري چغندر مورد قضاوت قرار گرفت. 
تفاوت هاي بعدي در مورد كريستال هاي نطفه مانند Slury، كريستال 
پايه 1 و 2 تعيين شد. اين تفاوت ها پس از آسياب كردن شكر براي 
خواص حسي پودر شكر به خوبي نمايان شدند  نتيجه اين آزمايش ها 
اين بود كه قرار شد در كارخانه Tulln دستگاه آسيابي فراهم شود 
كه پودر ش��كر توسط كارخانه و در كارخانه توليد شود. ضمناً نصب 
سيس��تم اتومات تعيين س��ختي Online و سيستم آزمايش هاي 
اتومات در س��اير كارخانه هاي ش��كر Agrana در دس��تور كار قرار 
گرفت.نويس��نده هاي اين گزارش از همه كساني كه اين اطالعات را 
دراختيارشان قرار دادند و در به نتيجه رساندن پروژه ها كمك كرده اند 

قلباً سپاسگزاري مي كنند. 


