
  اخیرسال چند کشور طی چغندرقند و تولید زراعت وضعیت بر تحلیلی 

A review on growth and production of sugar beet crops in Iran during 
the recent years

   1محمد عبداللهیان نوقابی

  

 در  قند در ایـران،   و توسعه کشت چغندر   )  سال قبل  113 (سیس صنعت قند  أ رکورد تولید چغندرقند از بدو ت      االترینب

 84/16 متوسط    عیار  تن چغندرقند با   6,603,383  که مقدار   نشان داد  1385برداري سال    آمار بهره  .  اتفاق افتاد  1385 سال

 تناسـب چغندرقنـد خریـداري    نظراز   . ماه خریداري و مصرف گردید    پنجحدود   مدت   درقند   کارخانهواحد   32توسط  درصد  

 آذر مـاه بـه      درروند تحویل و مصرف تقریباً مشابه و متناسب بود ولـی             1385ه آبان ماه    نیمتا   آنبا ظرفیت مصرف    شده  

بازدارنـده  عوامـل  دیگر از حد تحویل چغندرقند توسط کشاورزان به دلیل نگرانی از خطرات یخ زدگی و          یشبعلت افزایش   

هاي قنـد کـشور در        در سیلوي کارخانه   ها، ذخیره چغندرقند   چنین پایین بودن ظرفیت مصرف روزانه کارخانه       و هم برداشت  

 4,896,835 (1384 نـسبت بـه سـال        1385چغندرقند خریداري در سال     .   میلیون تن رسید   5/1حدود  ماه به   آذردهه دوم   

در  .نـشان داد  واحد کـاهش  نیم حدود 1384سال نسبت به  میانگین عیار کل کشور ه و درصد افزایش داشت 35 حدود   )تن

 تغییـرات  .تولیدکننده چغندرقند، بیشترین عیار طی دوره بهره برداري مربوط بـه اسـتان فـارس بـود    هاي عمده  بین استان 

 هـاي  با توجه به ظرفیت    ضمناً.  روند نزولی داشت   1385خام چغندرقند مصرفی طی دوره بهره برداري         درجه خلوص شربت  

 حتـی   م رعایت حریم مناطق چغنـدرکاري     چنین عد  هاي قند کشور و هم      کارخانه  برخی مصرف چغندرقند در  محدود   عملی

ـ    1,118,500ر ، مقدا85برداري سال   طی بهره  هاي همجوار،  در کارخانه   422طـور متوسـط در مـسافت    ه تـن چغندرقنـد ب

بار ترافیکی ایجاد شده براي     .  گردید هاي دیگر جابجا   هاي قند استان   کیلومتر از مناطق چغندرکاري خارج استان به کارخانه       

 کیلـومتر مـسافت را      400 بود که هر کـدام حـدود          با ظرفیت ده تن    هزار کامیون 100 مقدار چغندرقند حدود     جابجایی این 

 طور کلی الزم است در سـطح ملـی و اسـتانی و بـا                نابراینب.  میلیون لیتر گازوئیل مصرف گردید     17حدود   جمعاًپیموده و   

یح و منطقـی در خـصوص کاشـت، برداشـت،     ریـزي صـح    برنامـه ،کشاورزي و صنعت قنـد تولیدات هماهنگی بین بخش   

و بار ترافیکی و بـه نفـع آن   رسیده  تا ضایعات چغندرقند به حداقل ممکن صورت گیردجابجایی و تحویل چغندرقند کشور     

  .مصرف انرژي کاهش یابد

تعـداد پیمانکـارانی کـه بـا        .   کـاهش چـشمگیري داشـت      1385 نسبت به سـال      1386زراعت چغندرقند در سال     

 1386 نفر در سال     64,109 به   1385 نفر در سال     86,948اي قند کشور قرارداد کشت چغندرقند منعقد نمودند از          هکارخانه

 بـه   1385 هکتـار در سـال       213,226 کشت چغندرقند از   قراردادسطح  و در نتیجه    .  درصد کاهش یافت   24معادل  رسیده و   

، رسـیده  1386 هکتار در سـال   139,954 به   1385 هکتار در سال     179,209 از    انجام شده   هکتار و سطح کشت    150,663

 130 به رکورد حدود 1385سطح زیرکشت بذر منوژرم در سال . دهد نشان می درصد کاهش 32 و  29به ترتیب معادل    که  

مکـانیزه  فناوري کاشـت  بومی شدن دهنده   نشانکهرسیده بود  )  درصد کل سطح کشت چغندرقند     72معادل  ( هزار هکتار   
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کاهش یافت ولی نسبت     هکتار   103,478 منوژرم به     بذر  سطح زیر کشت   با این که   1386در سال   . د است زراعت چغندرقن 

   . بود درصد 74آن از کل سطح زیرکشت چغندرقند حدود 

از اوایـل تـا      1385با دو هفته تأثیر نسبت بـه سـال           1386برداري سال    بهرهدوره  برداشت و تحویل چغندرقند در      

 معـادل   1386سـال   هاي قند تا پایان      آخرین آمار تحویل چغندرقند به کارخانه     . آغاز شد هاي قند    اواخر مهر ماه در کارخانه    

 درصد کاهش تولید 36میلیون تن معادل  4/2حدود )  تن6,603,383( 1385سال   البته در مقایسه با  .بود تن   4,245,161

 بـاالترین    بـوده کـه     درصد 35/18 معادل   1386در سال   هاي قند کشور     حویلی به کارخانه  متوسط عیار چغندرقند ت   . شتدا

افزایش   .نشان داد واحد افزایش 51/1معادل ) درصد84/16عیار  (قبل در مقایسه با سال   که باشد میرکورد عیار در کشور     

 کـاهش شـدت بـروز بیمـاري        بر نآتأثیر   و به دلیل خنک بودن هوا در تابستان          احتماالً 86در سال   کشور  عیار چغندرقند   

و تـا  پـاییز  برداشـت چغندرقنـد در   طـی فـصل   بارندگی خیر در شروع أتچنین  و همرایزومانیا در اغلب مناطق چغندرکاري    

دعا، افزایش بیشتر عیار چغندرقنـد تحـویلی        ا شاهد این    .بودهاي چغندرقند     ریشه  موجود در  حدودي کاهش درصد رطوبت   

  .است 86ناچیز درجه خلوص شربت خام چغندرقند در بهره برداري سال نسبت به افزایش 

نیـاز   هزار تن 500-600حدود  و واردات 1386طبق برآورد انجام شده شکر تولیدي از چغندرقند و نیشکر در سال    

ر سـال    میلیـون تـن شـکر د       5/2با حذف تعرفه واردات شکر، حدود       متأسفانه در چنین وضعیتی     . کشور را مرتفع می نمود    

بر  حجم گسترده واردات عالوه   این  از   بعات ناشی ت. وارد کشور شد  خریداري و    1386 و یک میلیون تن شکر در سال         1385

 ي قنـد هـا   رغبت کارخانه  کاهشتأثیر منفی روي بازار داخلی شکر،        و   هاي قند   کارخانه هايایجاد انباشت محصول در انبار    

عـدم   همزمان . کاهش یافت به شدت   آن، سطح زیرکشت و تولید چغندرقند        در پی    بود که چغندرقند  محصول  خرید   براي

هـاي    شکر در انبـار کارخانـه      ی و رسوب مقدار قابل توجه     1386در سال     زارعین به موقع بهاي چغندرقند تحویلی    پرداخت  

گـوي کاشـت منـاطق      تغییـر در ال    زمینـه سـاز      هـا   و کارخانـه   از عقد پیمان با زارعـین     هاي قند    کارخانهقند، عدم استقبال    

الشعاع قرار خواهد گرفـت و    نیز تولید محصول چغندرقند تحت1387گردید که به احتمال قوي در سال     چغندرکاري کشور 

سه صحیح   ، جامع در خصوص ساماندهی    اختیارات و توان  با برنامه مدون و     منسجم   وجود یک تشکیالت     شود پیشنهاد می 

بـا  از چغندرقنـد و نیـشکر        شکراستحصال  افزایش راندمان   با کیفیت مطلوب،    ) نیشکرچغندرقند و   ( تولید ماده اولیه     :مقوله

مهمی در  تواند نقش    صحیح و هوشمندانه می    واردات و صادرات  از طریق   ،  زارباتنظیم   در نهایت قیمت تمام شده و     کاهش  

  . کندایفا زاي قند و شکر در کشور   و اشتغال صنعت دیرپاتداوم فعالیت
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