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آن از چغندرقند و بقيه از نيشكر بدست آمده است.  %55هزار تن بود كه 1.192معادل  1383در سال ايرانشكر توليدي در 

وضـعيت   ،در اين مجـال . كنند كارخانه قند نيشكري در كشور فعاليت مي هفتو  يكارخانه قند چغندر 33 ،در حال حاضر

 و تحليل قرار گرفته است.مورد بررسي و تجزيه ) 1380-83(چهار سال گذشته توليد چغندرقند و شكر توليدي از آن طي 

توان  ،مي باشد كه بر مبناي يك صد روز كاري قندتن چغندر 67650روزانه  ،كارخانه قند و شكر كشور 33سمي اظرفيت 

ميليون تن باشد كه به داليل مختلف نه از نظر ظرفيت مصرف و نه از نظر ميـزان   6.75ها بايد  كارخانه قندمصرف چغندر

ق طب بوده است.تن  4983000 ،در ده سال گذشته قند. ميانگين توليد چغندرستتوليد چغندر تاكنون به اين ارقام نرسيده ا

و  درصـد  81سـمي معـادل   ابه ظرفيـت   قندهاي قند و شكر نسبت خريد چغندر آمار منتشره توسط انجمن صنفي كارخانه

ي و زبوده است. اين داللت بر آن دارد كه هم در بخش كشاور درصد 67سمي معادل ابه ظرفيت  قندميزان مصرف چغندر

 يافته و تـاكنون راه حـل مناسـبي اتخـاذ نشـده اسـت.       ها است ادامه مشكالتي وجود دارد كه سال ،هم در بخش صنعت

بـا عيـار     قنـد هـزار تـن چغندر   4193 ،هكتار156000هزار كشاورز در سطحي معادل  95در بخش كشاورزي  1383سال

 چهـار   ديك عملكر  . جدولهزار تن قند و شكر توليد شده است659 ،قنداند و از اين مقدار چغندر توليد كرده درصد32/17

ـ بـراي تع د. در دنيـا  هد ايران را نشان ميچغندر و شكر در كشت و صنعت ساله   تـن   30 دعملكـر  ،چغندرقنـد ين بهـاي  ي

سـود كشـاورز افـزايش     ،م بـاالتر رود قاز اين ر قنددهند و هر چقدر مقدار توليد چغندر مبنا قرار مي ر هكتار را چغندرقند د

و شد بديهي است كه از لحاظ اقتصادي مقرون بـه صـرفه نيسـت    تن در هكتار با 30كه عملكرد زير  در صورتي .يابد مي

ارقـام  تـن در هكتـار    30حـدود   ،چغندرقنـد هاي توليـد   با توجه به هزينهتوليد چغندرقند تدوام چنداني نخواهد داشت، لذا 

هـاي   . علت آن ممكن است غيرواقعي بودن سطح زير كشت باشد كه بايـد بـا اسـتفاده از روش     رسد نظر ميه غيرواقعي ب

هاي جديد سطح زيركشت واقعي تعيين گردد. اگر چه از لحاظ اقليمـي و اكولـوژيكي پتانسـيل توليـد در      علمي و تكنيك

اصول اوليه زراعت و عـدم كـاربرد نتـايج     لكن به دليل عدم رعايت ،مناطق چغندركاري بسيار باالتر از ارقام موجود است

بررسي اعداد و ارقام بهره  هاي موجود به طور كامل فراهم نشده است. امكان استفاده از پتانسيل ،تحقيقات در سطح مزارع

ها وجـود دارد. عـدم    اي بين عملكرد آن هاي قابل مالحظه دهد كه تفاوت هاي قند و شكر كشور نشان مي برداري كارخانه

چنين عدم استفاده از تكنولوژي مدرن  و ساير نيازهاي بخش صنعت و هم قندموقع براي خريد چغندره ينگي كافي و بنقد
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سمي خود را ندارند و ايـن  احتي توان مصرف چغندر در حد ظرفيت  ها و اتوماسيون خط توليد اكثر قريب به اتفاق كارخانه

از  قندانتقال چغندراز آن گذشته  .از بين برود شده هاي خريداريدقنچغندر درصد 4امر باعث شده است كه هر سال حدود 

از نظر اقتصـادي قابـل   قندي شده كه باعث افزايش ضايعات نيز  ،شود روز به روز بيشتر مي اي به منطقه ديگر كه منطقه

  باشد. ه نمييتوج

 
 

  1383 - 1380روند توليد شكر از چغندرقند و نيشكر در ايران از  1جدول 

Table 1 Sugar production from sugar beet and sugarcane since 2001-2004  
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172 4649 16.51 549 39 3712 288 837 53.7 1380 

191 6097 16.39 696 42 3712 343 1040 66.7 1381 

178 5933 16.36 737 44 9921 537 1272 81.5 1382 

156 4911 17.30 659 58 5440 533 1192 76.5 1383 

  

  

  

 

 


