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 بررسي منابع ضايعات كشاورزي توليد طي دوره بهرهبرداري نيشكر

 محمود شميلي

 مدير بخش به زراعي، مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان

 eshomeli@gmail.com  09370810787تلفن : 

 چكيده :
 درصد از كل 30ضايعات توليدات كشاورزي در كشور باال بوده و برآوردها نشان ميدهد كه ميزان آن بيش از 

-توليد است. عدم استفاده از سيستمهاي مكانيزه پيشرفته در كشاورزي و ضعف در فرآوريهاي پس از بهره
برداري از عمده داليل ايجاد اين ميزان ضايعات است. نيشكر يكي از محصوالت استراتژيك استان خوزستان بوده 

 هزار هكتار از اراضي فارياب استان كشت و زرع ميشود. باال بودن ميزان بيوماس 80و در حال حاضر در بيش از 
توليدي به تبع ميزان ضايعات بااليي را براي اين محصول بدنبال دارد. بخشي از اين ضايعات (كشاورزي) مربوط 

به شرايط توليد محصول در مزرعه و بخشي مربوط به فرآوري توليد شكر از نيشكر در كارخانه است. در بخش 
كشاورزي چگونگي كاربرد ادوات و ماشينآالت طي مراحل كاشت، داشت و برداشت در افزايش يا كاهش حجم 

ضايعات نقشي اساسي دارد. ضايعات مرحله كشت عمدتاً شامل تلفات تهيه قلمه ماشيني نيشكر، آسيبهاي 
فيزيكي و بيولوژيكي وارده به قلمهها، رشد از دست رفته مزرعه تهيه قلمه، كاورينگ نامناسب قلمهها، واكاري و 

كشت مجدد و در مرحله داشت نيز ضايعات متوجه برداشت دير موقع مزرعه نيشكر و به تبع تأخير در آغاز 
داشت مجدد، اجراي نامناسب عمليات راتونينگ و هيلينگ آپ و كولتيواتور، متفاوت بودن احجام جوي و پشته 
در مزرعه و تخريب كندهها طي راتونينگ مي باشند. ضايعات مرحله برداشت عينيتر بوده و عمدتاً متوجه كارايي 

 تن در هكتار گردد. ريزش نيشكر از 18دروگرهاست. تلفات نيشكر از بخشهاي مختلف آن ممكن است بالغ بر 
ناوگان حمل در مسير انتقال نيشكر به كارخانه و نيز تأخير در برداشت نيشكر سوخته و انتقال آن به كارخانه 

 ضايعاتي است كه تلفات كمي و كيفي آن در خور توجه است.
 

 مقدمه :
با توجه به پتانسيلهاي كشور به لحاظ اقليمي و سرزميني، ظرفيت توليد محصوالت كشاورزي در كشور بيش از      

 ميليون تن محصول كشاورزي در 100 در حاليكه با تمام تالشهاي انجام شده، هم اكنون تنها ، ميليون تن است300
سال توليد ميشود. چنين وضعيتي حكايت از وجود فاصله از مقياس بهينه سازي توليد و اقتصاد در بخش كشاورزي 

خواهد بود (وب سايت خبري صنعت، غذا  ها قيمت آن افزايش نتيجه، چراكه به اندازه ظرفيت توليد نميشود،دارد
 30ماندن  ثابت فرض با كشور فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي توسعه چهارم برنامه پايان ). در1390و كشاورزي 

 5/7كه ارزش آن حدود  مي شود تبديل ضايعات به كشاورزي محصوالت تن ميليون 33حدود  ضايعات، درصد
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 30 الي 25  كهدر شرايطي،  ميليون نفر را تأمين نمايد20اين ميزان ميتواند غذاي  د.گرديم برآورد دالر ميليارد
 درصد آنان 10مصرف انرژي، پروتئين و ويتامينها آسيب پذير بوده و  درصد از جمعيت كل كشور از نظر ميزان

براي ). 1389 (احساني برنديكمبودهاي شديد تغذيهاي و از بيماريها و عوارض ناشي از سوء تغذيه رنج م دچار
توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي بخش  مقابله با اين تبعات نامطلوب، با برنامهريزي صحيح جهت

 را كه مقادير انبوهي از آنها در طول زمان برداشت، حمل و نقل، انبار داري و كشاورزي ميتوان اين محصوالت

كشور وارد ميآورد، به ارزش افزوده  عرضه ضايع ميشود و گاه زيانهاي جبران ناپذيري را به كشاورزان و اقتصاد
 زير هدفهاي كمي رابطه اين در كشاورزي بخش كليدي فعاليت هاي براي توسعه چهارم برنامه د. درتبديل كر

 :است شده تعيين

 .موجود وضع برابر 2ميزان  به حداقل كشاورزي فرآوري محصوالت  افزايش -

 موجود. وضع درصد 50ميزان  به ضايعات  كاهش -

 درصد. 25ميزان  توسعهاي به شاخصهاي  ارتقاء -
ي كشاورز محصوالت ضايعات كاهش بررسي و مطالعه توسعه، چهارم برنامه سياستهاي و اهداف راستاي      در
 خدمات مراكز مكانيابي مدل تهيه و سنجي امكان" عنوان  تحت خدمات شرح با و گرفته قرار تأييد مورد

 ولي به لحاظ شرايط خاص زراعت نيشكر در .گرديد آغاز مطالعه "بمنتخ كشاورزي محصوالت ضايعات كاهش
كشور بويژه سياستگذاري آن كه خارج از حيطه وزارت جهاد كشاورزي است مطالعه جامعي در خصوص 

 ضايعات آن صورت نگرفته است.
ي گيرهبهر همچنين و بخشهاي مختلف خبره كارشناسان با مشورت و اسنادي مطالعات مجموعه به عنايت      با

و  برداشت گرفته تا داشت كاشت و مرحله از توليد در كشت و صنعتهاي نيشكري ضايعاتد، موجو مراجع از
 20-30فرآيند صنعت توليد شكر  وجود دارد كه هر كدام در نوع خود قابل بررسي است. مطالعات نشان ميدهد كه 

درصد از كل ساكارز توليدي بوسيله گياه نيشكر بداليل مختلفي چون زمان و نحوه برداشت محصول، تأخير در 
فرآوري شكر از محصول برداشت شده، ضعف مكانيزاسيون و تلفات حادث شده در بخش صنعت از دست ميرود 

). ضايعات در مفهوم كلي به معناي از دست رفتن محصول طي مراحل مختلف توليد و 2010(ساكسنا و همكاران 
فرآوري. لذا عواملي كه باعث عدم دستيابي به پتانسيل توليد ميشوند در زمره عوامل ايجاد ضايعات خواهند بود. 

بدليل متفاوت بودن ماهيت عوامل عدم دستيابي به پتانسيل توليد، در اين مقاله سعي گرديده فقط به بخشي از عوامل 
متأثر از كاربرد ماشينآالت و ادوات مورد استفاده در توليد نيشكر بپردازد. بر اين اساس منابع ضايعات در توليد 

 نيشكر را ميتوان به شكلهاي ذيل تقسيمبندي نمود.
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 ضايعات مرحله كشت نيشكر:  -1
 ضايعات دروگر حين تهيه قلمه: •

 اين ضايعات شامل قطعات نيشكري است كه از يكسو بدليل درو سبز نيشكر و از يكسو تسلط ناكافي اپراتور در 
هدايت صحيح دروگر در مزرعه سبز ايجاد ميگردد. برخي مطالعات نشان داده است كه اين قبيل ضايعات ميتواند 

 تن در هر هكتار گردد. عدم امكان جمعآوري تكههاي نيشكر ريخته شده در سطح مزرعه و سپس 25بالغ بر 
 سوختن آنها بعد از آتش زدن بقاياي گياهي مزرعه عدم النفع بيشتري را باعث خواهد شد.

 ضايعات قلمهاي : •

 اغلب بدليل وجود مقدار زيادي برگ و سرشاخه حين درو مزرعه نيشكر بصورت سبز، كارايي چاپر دروگر كاهش 
مييابد. لذا برش قلمههاي نيشكر نامناسب و اغلب داراي له شدگي و ترك خوردگي هستند (قاسمپور ملكي، 

). نياز است تيغههاي چاپر زودتر از آنچه در برداشت سوخته مقرر است تعويض گردند. گاهي عملكرد 2011
ضعيف تيغههاي بيس كاتر دروگر نيز چنين وضعيتي در قلمههاي نيشكر ايجاد ميكند. له شدگي و ترك خوردگي 

قلمه نيشكر باعث خشك شدن سريع قلمه وآلوده شدن سريع آن به بيماريها ميشود. در نهايت چنين قلمههايي 
 درصد قلمههاي تهيه 30جوانه نخواهند زد و يا اينكه جوانههاي ضعيفي ايجاد ميكنند. طبق آمار موجود بيش از 

شده چنين وضعيتي دارند. از سوي ديگر بدليل گرماي شديد و تبخير باالي هوا در تابستان دو سر قلمههاي نيشكر 
 ساعت كاهش دهد. اين 24 درصد وزن قلمه را  طي 25سريعًا خشك ميشود. تلفات رطوبتي ميتواند بيش از 

حالت كه در قلمههاي كوتاه كشت ماشيني شدت بيشتري دارد بر روي رشد جوانه و استقرار آن در مزرعه اثر 
 نامطلوب ميگذارد.

 ضايعات ناشي از باقيماندن ته ني در مزرعه : •

 باقيماندن ته ني در مزرعه نيشكر ناشي از برش ساقه نيشكر باالتر از سطح خاك بوسيله دروگر ميباشد. بدليل فعال 
0Fبودن جوانههاي بااليي ته ني نيشكر و وجود خاصيت غلبه انتهايي

 در آنها جوانه زني زيرسطحي كنده نيشكر با �
 درصد نقصان 25 سانتيمتر نقصان رشد و 15تأخير و كندي همراه خواد بود. مطالعات انجام شده نشان داده كه حدود 

 درصد از سطح مزارع تهيه قلمه چنين وضعيتي دارند. لذا در يك 50تراكم از اين بابت ايجاد خواهد شد. بيش از 
 سانتيمتر رشد محصول نيشكر معادل با يك تن در هكتار در نظر گرفته شود تناژ از دست 5/2محاسبه كلي اگر هر 

 تن از بابت كاهش تراكم 20 تن از بابت كاهش رشد و 6رفته در يك هكتار كه دچار چنين وضعيتي باشد معادل با 
 (برمبناي عملكرد يكصد تن در هر هكتار) خواهد بود.

 
 

                                                           
1 - Apical dominance  
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 ضايعات ناشي از قطع آبياري مزرعه تهيه قلمه : •

 معموًال قطع آبياري مزارع تهيه قلمه از اواسط تيرماه آغاز ميشود و مرتبًا لغايت اواسط شهريور ماه ادامه مييابد. 
اينگونه مزارع حدود دو الي سه ماه از رشد پتانسيل را از دست ميدهند. گاهي قطع آب طوالني مدت باعث كاهش 

رطوبت قلمههاي توليدي جهت كشت شده كه در نهايت منجر به كاهش استقرار جوانه در مزرعه خواهد شد. گاهي 
نيز همه مزرعه مدنظر جهت تهيه قلمه برداشت نشده و قسمتي از آن باقي ميماند ولي در اثر قطع آبياري شديد به 

شدت دچار نقصان رشد ميگردد. اين موارد از ضايعاتي است كه در محاسبات ديده نميشود ولي مقدار قابل 
 سانتيمتر متصور شديم (با 50 هكتار مزرعه تهيه قلمه را بطور ميانگين 300توجهي دارد. اگر رشد از دست رفته 

 تن خواهد بود 6000احتساب رشد از دست رفته مزارع قطع آبياري شده و برداشت نشده) معادل تناژي برابر با 
  از رشد معادل با يك تن باشد).5/2(بفرض هر 
 ضايعات ناشي از نقصان جوانهزني در مزرعه كشت : •

 درصد 2-3 استفاده از قلمههاي معيوب و آلوده، وجود مقدار زيادي سرني (فقط يك جوانه دارد)، وجود حداقل 
قلمههاي آلوده به آفت سزاميا، وجود قلمههاي خشك و ضعيف و چنين مشكالتي باعث ميشوند كه رشد 

يكنواختي در مزرعه كشت ديده نشود. آمار نشان ميدهد كه مزارع كشت جديد به ندرت واجد تراكمي بيش از 
 هزار ساقه 150 هزار ساقه در هكتار ميباشند در صورتيكه در شرايط استاندارد در كشتهاي دورديفه بيش از 120

 هزار ساقه بدين ترتيب توليد نگردد و وزن هر ساقه مزرعه كشت سال 40انتظار ميرود. بنابراين در صورتيكه حدود 
  تن در هر هكتار قابل تصور است.32 گرم در نظر گرفته شود، تناژ از كف رفتهاي حدود 800اول 

 ضايعات ناشي از آتش زدن دير موقع بقاياي مزرعه تهيه قلمه : •

 بالفاصله بعد از برداشت ساقههاي نيشكر در مزرعه تهيه قلمه، جوانهزني آغاز ميگردد. گرچه وجود مقدار زياد 
بقايا در مزرعه از ميزان جوانهزني ميكاهد ولي از بين رفتن اين جوانهها كه در واقع بهترين جوانههاي راتون 

محسوب ميشوند، باعث تأخير در جوانه زني مجدد و تضعيف كنده براي جوانهزني خواهد شد. پيامد چنين رخداد 
نامحسوسي كاهش ارتفاعي از مزرعه خواهد بود. اغلب بعد از اتمام تهيه قلمه در يك مزرعه كه ممكن است چند 
هفته زمان ببرد، جوانههاي رشد كرده بسياري در اثر آتش زدن بقاياي حجيم نيشكر از بين خواهند رفت. بنابراين 

بهتر است بگونهاي برنامهريزي نمود كه فاصله تهيه قلمه تا عمليات بازرويي مجدد در حداقل زمان ممكن انجام شود. 
 20مشاهدات زراعي گوياي آن است كه فاصله حدود يك ماه تهيه قلمه تا بازرويي مجدد، نقصان ارتفاعي حدود 

 هكتار) واجد چنين شرايطي باشند نقصان 150سانتيمتر را در پي داشته است كه اگر نيمي از مزراع تهيه قلمه ساليانه (
) در استراليا گزارش داد كه در برداشت سبز نيشكر با 2003 تن قابل پيش بيني است. جوديس (1200تناژي معادل با 

  درصد كاهش داشته است.13حذف ديرهنگام بقاياي گياهي، عملكرد شكر در واحد سطح بيش از 
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 ضايعات ناشي از بازكشت يا واكاري مزرعه كشت :  •

عدم جوانهزني كامل و يكنواخت در مزارع كشت، منجر به اجراي عمليات واكاري ميشود. طي اين عمليات اغلب 
گپهاي بزرگ واكاري ميشود و نقاط كوچك داراي بدسبزي كه از نظر سطح در مجموع بيشتر از نقاط داراي 

گپهاي بزرگ ميباشند واكاري نميشوند. تفاوت گپهاي بزرگ و كوچك در اين است كه در گپهاي بزرگ 
بدسبزي يا عدم جوانهزني عمومًا ناشي از عوامل زيربنايي مزرعه همچون كارايي ضعيف سيستم زهكشي يا وجود 
رگههاي متراكم و يا شور خاك بوده و واكاري چنين نقاطي نميتواند مشكل بدسبزي آنها را مرتفع نمايد. به همين 

 درصد واكاريهاي انجام شده نتيجه بخش نميباشد. مشاهدات ميداني در 60دليل است كه مشاهده ميشود بيش از 
 درصد گپي يا نقاط فاقد جوانه 40كشت و صنعتهاي نيشكري جنوب استان خوزستان نشان ميدهد كه بيش از 

 بنابراين بطور ميانگين هرساله در مزارع ديده ميشود كه از اين مقدار فقط سطح اندكي مورد واكاري قرار ميگيرد.
 ضايعاتي بابت مصرف قلمه در واكاري و نيز گپ ماندن نقاط واكاري شده ميتوان متصور شد.

 
 ضايعات مرحله داشت نيشكر : -2

1Fضايعات ناشي از هيلينگ آپ •

� :  

- ماه بعد از اجراي كشت و بسته به وضعيت جوانه3عمومًا كشت دو رديفه نيشكر درون جوي انجام گرفته و حدودًا 

زني مزرعه، تغيير محل استقرار جوانه از جوي به پشته يا عمليات هيلينگ آپ صورت ميپذيرد. در اغلب گياهان از 
جمله نيشكر استقرار ريشه در خاك پيش از ظهور جوانه برگي صورت ميگيرد و زماني كه جوانه برگي بطور كامل 
استقرار يابد بطور قطع ريشه بيش از آن در پروفيل خاك گسترش يافته است. اين ريشههاي اوليه در حقيقت پايهاي 
براي ظهور ريشه اصلي هستند و هرگونه خللي در رشد آنها بر روي گسترش ريشه اصلي و رشد گياهچه جوان تأثير 

خواهد گذارد. اجراي هيلينگ آپ ضمن قطع قسمتي از اين ريشهها و زخمي كردن كنده گياه، گياهچه جوان را 
دچار استرسي در رشد ميكند. اين استرس عمدتاً ناشي از قطع قسمتي از ريشه و هواخوردگي قسمتهايي ديگر از 

ريشه ميباشد و نقصان جوانه زني و رشد متأثر از آن قابل جبران نبوده و منشأ قسمتي از ضايعات نامحسوس خواهد 
بود. گاهي فاصله زماني بين اجراي عمليات هيلينگ آپ و آبياري مزرعه به حدي است كه خسارت هوازدگي ريشه 

به مراتب بيشتر از قطع ريشههاست بويژه در زماني كه بعد از هيلينگ آپ دماي هوا كاهش يابد و خسارت 
هوازدگي و يخزدگي ريشه باهم اتفاق بيافتد. بافت سلولي ريشه نسبت به شاخساره  بدليل ساختار خاص خود، به 

شدت نسبت به هوازدگي و سرمازدگي حساس است. مقايسات عملكرد محصول در كشت مستقيم بر روي پشته و 
كشت درون جوي و هيلينگ آپ پشت بند آن نشان ميدهد كه در كشت مستقيم بر روي پشته، عملكرد محصول تا 

 درصد ممكن است بيشتر باشد. خشكساليهاي چند سال اخير و روند شور شدن آب آبياري باعث شده است كه 20
                                                           
2 - Hilling up  
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 تن نمك در هكتار در سال) و عدم امكان باال بردن نسبت 30ميزان بااليي از امالح در خاك تجمع يابد (حدود 
آبشويي در آبياري، آينده زراعت دو رديفه بر روي پشته را با مشكالت عديدهاي از جمله تجمع امالح بر روي پشته 

 مواجه خواهد ساخت. الزم است از هم اكنون در سيستمهاي كشت موجود بازنگري جدي صورت پذيرد.

 ضايعات ناشي از عدم هيلينگ آپ :  •

در كشت معمول دو رديفه درون جوي، عدم هيلينگ آپ و بر روي پشته بردن محصول نيز به نوبه خود ضايعاتي را در 
مرحله برداشت مترتب خواهد شد. در اين وضعيت دروگر و سبد حمل نيشكر ميبايست بر روي پشته حركت كنند. 

مستقيمٌا بر هدايت اين دستگاهها بر روي پشته مشكل بوده و ضمن تخريب پشته گاهي اوقات از پشته منحرف شده و 
 برشي دروگر روي كنده ني حركت خواهند كرد كه تخريب كنده را در پي خواهد داشت. در اين شرايط قسمتهاي

نميتواند ساقههاي نيشكر را از سطح خاك قطع كند و مقدار زيادي ته ني بريده نشده در مزرعه باقي ميماند كه وجود 
آن همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد بر روي رشد بعدي محصول تأثير نامطلوبي خواهد گذارد. مشاهدات گوياي 

  تن در هر هكتار چنين ضايعاتي در مزرعه باقي خواهد ماند.5-7آن است كه بطور ميانگين 

 ضايعات ناشي از احجام غيرمتعارف جوي و پشته : •

 از مسائل بسيار مهمي كه ميتواند بر روي پايداري توليد تأثير گذارد رعايت فواصل و شكل كشت در مزرعه است. 
 183در كشت و صنعتهاي نيشكري استان خوزستان اساس طراحي مكانيزاسيون منطبق با فواصل كشت دو رديفه 

 سانتيمتر منجر به ريشه 183سانتيمتري ميباشد. لذا قرار گرفتن رديفهاي كشت نيشكر در فواصلي بيشتر يا كمتر از 
كن شدن كندهها بوسيله ادوات و ماشين آالت خواهد شد. مطالعات ميداني انجام شده در كشت و صنعتهاي 

 سانتيمتر ممكن است قرار گيرد. 150-250جنوبي استان خوزستان نشان ميدهد كه تغييرات فواصل كشت در رنج 
اين وضعيت باعث ميگردد كه ضمن اينكه بخشي از كندهها در اثر عمليات تهيه زمين و برداشت از بين بروند، عدم 

استقرار كندههاي باقيمانده، در جاي مناسب باعث نوسان در رشد محصول مزرعه شود. گپهاي فراوان موجود در 
مزارع ناشي از همين موضوع بوده و به ازاء هر راتون اين گپها افزايش مييابد. مطالعات ميداني نشان داده است كه 

 درصد گپي در مزارع وجود دارد. يكي از داليل تغيير در فواصل كشت اجراي نامناسب عمليات پوشش 50بيش از 
2Fدهي قلمه

 است كه معموالً در فرآيند كشت كمتر به كاركرد آن توجه ميشود. سرعت باالي دستگاه پوششدهي، �
ضعف اپراتوري اين دستگاه و عدم تنطيم بودن مناسب ادوات آن از مشكالت اين عمليات است. گاهي نيز دستگاه 

ايجاد فارو در مرحله آخر تهيه زمين هنگام دور زدن جهت تغيير مسير فاصله الزم را رعايت نكرده و فاروهايي با 
عرض متفاوت ايجاد ميشود. در يك مطالعه ميداني مشخص شد كه صرف نظر از دقت اپراتور دستگاه فارو چرخ 

+ 8الستيكي (امكان هدايت دستگاه در يك مسير مستقيم وجود ندارد)، عدم تنطيم صحيح ماركر دستگاه به ميزان 

                                                           
3 - Disk covering  
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 سانتيمتر ايجاد گردد. در 200سانتيمتر، باعث گرديد كه به ازاء هر بار دور زدن دستگاه فاروهايي با عرض حدود
 سانتيمتري، قسمت 200چنين حالتي ضمن پوشش دهي ضعيف خاك بر روي  قلمههاي قرار گرفته در فاروهاي

عمدهاي از كندههاي آنها در عمليات راتونينگ بعدي از بين خواهند رفت. طبق مشاهدات ميداني از سن پلنت تا 
 درصد ممكن است پيشرفت داشته باشد. اگر متوسطي 45 و 40، 35، 30، 8 ميزان گپي مزرعه به ترتيب 4راتون 
 درصد 31 تن در هكتار باشد بنابراين حدود 100 درصد گپي ساليانه متصور شد و انتظار عملكرد حدود 31حدود 

 نقصان عملكرد از بابت گپيها در هر سال ميتواند وجود داشته باشد. 

 ضايعات ناشي از راتونينگ تأخيري :  •

بعد از برداشت نيشكر بالفاصله فعاليتهاي اوليه جوانهزني مجدد آغاز ميشود و بسته به دماي هوا كه رابطه 
مستقيمي با سرعت و شدت جوانهزني دارد، تا چند روز پس از برداشت به راحتي ميتوان فعاليت جوانههاي جديد 
را مشاهده كرد. بدليل پايينتر بودن دماي خاك نسبت به هوا فعاليت و رشد ريشه بعد از برداشت زمستانه كمتر از 
برداشت تابستانه (در مزرعه تهيه قلمه) بوده و لذا جوانههاي رشد كرده تا زمان رويش ريشه، بطور عمده از منابع 

غذايي درون كنده استفاده ميكنند. اجراي دير موقع عمليات راتونينگ يا انجام دادن مراحل آن با فواصل زياد 
ضمن اينكه ممكن است به اين جوانهها آسيب برساند و باعث از دست رفتن اندوخته غذايي كنده براي توليد جوانه 

جديد گردد، باعث هوازدگي ريشههاي جديد كوچك شود. اطالعات آماري نشان ميدهد كه از اواسط دوره 
 درصد سطح برداشت شده را شامل ميشود بنابراين بروز 40-50برداشت به بعد سطح راتونينگ شده حداكثر 

اتفاقات نقل شده دور از انتظار نخواهد بود. مطالعات ميداني نشان ميدهد كه تأخير يك ماهه در عمليات راتونينگ 
 درصد را براي هر سال ميتوان 20 درصد كاهش دهد. لذا نقصان عملكردي بيش از 20ميتواند عملكرد را به ميزان 

متصور شد. همانگونه كه در قسمت مربوط به اجراي هيلينگ آپ ذكر شد در اينجا نيز حدوث سرمازدگي همزمان 
 سرمازدگي ريشه پس از آن، ميتواند به شدت بر رشد محصول و به تبع – يا پس از عمليات راتونينگ و هوازدگي

) نشان داده 1991) و استراليا (آنيموس 1992عملكرد آن تأثير گذارد. مطالعات انجام گرفته در كوبا (پير و همكاران 
كه اجراي سيستم شخم حفاظتي (حداقل يا عدم راتونينگ) تأثير كاهشي بر روي عملكرد محصول نيشكر نداشته 

 سال متوالي در مزارع 4است. چنين نتيجهاي نيز در كشت وصنعت ميرزاكوچك خان در شرايطي كه به مدت 
). با توجه به 1387نيشكر با سنين و واريتههاي مختلف عمليات راتونينگ حذف شد بدست آمد (شميلي و همكاران 

مباحث اين قسمت به نظر ميرسد در شرايطي كه اجراي عمليات راتونينگ با تأخير مواجه شود، پرهيز از آن و آغاز 
سريع ساير مراحل دوره داشت همچون آبياري  ضمن كاهش هزينههاي توليد از آسيبهاي احتمالي به محصول 

 پرهيز خواهد كرد.
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 ضايعات ناشي از استفاده از كولتيواتور : •

 اخيرًا در مزارع نيشكر از كولتيواتور جهت مبارزه فيزيكي با علفهاي هرز استفاده ميشود. مزارعي كه در آنها 
كولتيواتور استفاده ميشود اغلب بطور كامل جوانه زده و داراي سطح ريشهاي گسترش يافته ميباشند. كولتيواتور 
مورد استفاده بويژه از ناحيه ابعاد و شكل پايهها و كفشكهاي مورد استفاده ميتواند قسمتي از ريشههاي نيشكر را 
بريده يا زخمي نمايد. لذا به گياهچههاي جوان استرس وارد كرده و در رشد آن نقصان ايجاد نمايد. مشاهدات 

ميداني گوياي آن است كه گاهي بدليل عدم هدايت صحيح دستگاه و تنظيم ادوات آن بخشي از بوتههاي نيشكر نيز 
ريشهكن شده است. خشك شدن برخي از بوتههاي نيشكر به فاصله يك روز بعد از اجراي كولتيولتور ميتواند اين 

موضوع را بوضوح نشان دهد. اين موضوع بويژه جايي بطور حاد مشخص ميشود كه به هر ترتيبي فواصل كشت 
 سانتيمتر است امكان اينكه دو رديف كشت نيشكر كناري ريشه 183متغير بوده و در فاروهايي كه فاصله كمتر از 

 بوته نيشكر در هر فارو از بابت كاركرد عادي 25كن شوند به شدت افزايش مييابد. در يك مشاهده ميداني حدود 
3Fكولتيواتور آسيب ديده بود. به نظر ميرسد بكارگيري گونهاي روتيواتور

 با عرض كار كمتر از كولتيواتور ضمن �
 برهم زدن خاك محل استقرار علفهاي هرز، ضايعات به مراتب كمتري نسبت به كولتيواتور داشته باشد.

 ضايعات ناشي از برداشت تأخيري :  •

در شرايط آب و هوايي خوزستان بدليل گرم شدن سريع هوا در بهار و شدت گرفتن آن در تابستان، گياه نيشكر 
مراحل نمويي خود را سريع طي مينمايد. بطوريكه از اواخر خرداد ماه نيشكر وارد فاز ساقه رفتن و رشد سريع ساقه 
ميشود. رشد ساقه طي تابستان ادامه يافته و در مهرماه به ميزان زيادي كاهش مييابد. مزارعي كه دوره برداشت آنها 

به پايان سال يا فصل بهار منتهي ميشود فرصت كمي جهت جوانهزني و رشد جوانه دارند. لذا با وجود كوچكي 
گياهچهها و كمي تراكم سريعًا مراحل نمويي را طي كرده و وارد فاز ساقهرفتن ميشوند. اين قبيل گياهچهها از 

سويي ريشه كمي توليد نموده و از سوي ديگر اندوخته غذايي ذخيره شده كمي داشته و لذا ساقههاي حاصل از آنها 
اغلب باريك و داراي ارتفاعي كامالً غير يكنواخت خواهند بود. در برداشتهاي تأخيري معموًال كنده نيشكر شروع 

4Fبه توليد جوانههاي جديدي بنام ساكر

 يا جوانههاي مكنده ميكند. اين جوانهها از جوانههاي زيرسطحي ساقه نيشكر �
كه ميبايست بعد از راتونينگ مزرعه ظاهر ميشدند (ساقههاي اصلي راتون) منشاء ميگيرند. اين ساقهها بدليل 

اتصال به ساقه مادري بعنوان يك منبع عظيم تغذيهاي، سريعاً رشد كرده، قطور شده و ساقه مادري را سبك ميكنند. 
ساكرها طي برداشت مشكالتي بيش از سرني در پروسه استحصال شكر ايجاد ميكنند. مع الوصف مشاهدات ميداني 

- درصد را مي20-30حاكي است كه كشيده شدن برداشت نيشكر لغايت ارديبهشت ماه نقصان عملكردي حدود 

 تواند باعث گردد.

                                                           
4 - Rotivators  
5 - Sucker  
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 عدم اجراي راتونينگ صحيح و نگهداري مزرعه : •

اجراي به موقع و صحيح عمليات راتونينگ نقش مهمي در پايداري توليد نيشكر دارد. طي عمليات راتونينگ شش  
مرحله ممكن است نياز باشد كه شامل شخم زيرشكن، كودپاشي (در صورت نياز)، ديسك راتون يا كلوخ شكن، 

شكل دهنده پشته يا ريشيپر، سمپاشي (عمدتاً علف كش) و سپس آبياري. كاربرد ادوات خاكورزي در عمليات 
راتونينگ نيشكر گرچه عمدتاً جهت افزايش تهويه خاك و شكل دهي مجدد جوي و پشته ميباشد ولي مطالعات 

اخير محققان نشان ميدهد كه اين امر ميتواند با كاهش موادآلي و ازت خاك و نيز جابجايي كندههاي نيشكر 
). لذا اجراي 2011، گارسيد وهمكاران 2009شرودر و  همكاران نقشي غيرمؤثر در دوام توليد نيشكر داشته باشد (

پيوسته اين مراحل و با حداقل زمان ممكن جهت كاهش استرس وارده به كندهها و يا استفاده از ادوات تركيبي كه 
تعدد ادوات و كاهش تردد را در مزرعه كاهش دهد ضرورت دارد. گاهي بدليل افزايش فاصله بين عمليات برداشت 

و راتونينگ، بويژه در اواخر دوره برداشت، فقط قسمتي از عمليات راتونينگ اجرا ميشود كه ضمن ايجاد 
ناهمواري در سطح مزرعه و صعوبت كاركرد صحيح دروگر، به كندههاي نيشكر نيز خسارت وارد ميشود. در 

زراعت دورديفه موجود در كشت و صنعتها، ضعف در اجراي به موقع و صحيح عمليات راتونينگ موجب تغيير 
شكل پشتهها از حالت مسطح به مقعر شده كه در اين حالت ضمن اينكه فضاي كمتري جهت توسعه ريشههاي 

سطحي گياهچههاي جوان وجود خواهد داشت، عمليات برداشت بوسيله دروگر با مشكالتي چون كف زني 
 نامناسب و كندهكندي مواجه خواهد شد.

 
  ضايعات مرحله برداشت نيشكر : -3

 ضايعات ناشي از دروگرها : •

 عملكرد ضعيف دروگر : -

 دروگرها عمومًا بدون ضايعات نيستند و كاركرد نامناسب قسمتهاي مختلف آنها ميتواند اين ضايعات را افزايش 
). 2001 تن در هر هكتار قابل تصور است (مير، 4-3دهد. بطور ميانگين براي دروگر نيشكر ضايعاتي در حدود 

ضايعات قابل مشاهده در مزرعه نيشكر عمومًا تكههاي قلمه، ساقههاي سالم برداشت نشده و كف بري نامناسب 
ساقهها است و كمتر به ساير ضايعات احتمالي توجه ميشود. مطالعات ميداني اخير نشان داد كه ضايعات ديگري نيز 
وجود دارد كه گرچه به نظر كم مقدار است ولي قسمت عمدهاي از ضايعات را شامل ميشوند. اين ضايعات شامل 

5Fپليسههاي كوچك ساقه نيشكر پرتاب شده از فن اوليه

 دروگر، خرده ساقههاي بسيار كوچك ناشي از عدم تنظيم �
6Fصحيح تاپر

7F يا سرزن دروگر و تكه ساقههاي كوتاه چند سانتيمتري ريزش يافته از قسمت چاپر�

 يا تكه تكه كن �
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 تن در هكتار ضايعات غيرقابل بازيافت در مزرعه باقي ميماند كه بيش 18دروگر. نتايج مطالعه نشان داد كه بيش از 
سطح برداشتي معادل با ).  لذا در صورتيكه 1 درصد اين ضايعات پليسههاي خارج شده از فن ميباشد (شكل50از 
 هزار تن از محصول در طول يك دوره 180 حدود  هزار هكتار را براي يك كشت و صنعت تصور نماييم10

) در استراليا نيز نشان داد كه 1998 روزه از اين طريق ضايع خواهد شد. نتايج مطالعه پندي و هانكوك (120برداشت 
 درصد از كل محصول را 10ضايعات پليسهاي خارج شده از فن اوليه دروگر نيشكر ميتواند مقدار باال و در حد 

) نيز در گزارش خود اشاره 2004جونز ( ميليون دالر در سال باعث گردد. 50داشته باشد كه عدم النفعي معادل با 
8F تن و از عدم تنظيم صحيح تيغه برش10-20ميكند كه ضايعات نيشكر در زمان برداشت از فن اوليه ميتواند بين 

� 
 تن در هكتار بالغ گردد ضمن اينكه عدم تنظيم تيغه برش ميتواند به شدت به كندههاي نيشكر آسيب وارد 10-2

  درصد نخواهند بود.5/3 ضايعات فن اوليه در بهترين شرايط ممكن كمتر از نمايد.

 
 

  موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر).1389- ضايعات غيرقابل بازيافت و منابع ايجاد آن در يك دروگر نيشكر مدرن (گزارش ساليانه1شكل
 

رعايت سه شرط اساسي سرعت پيشروي دروگر، سرعت دوران فن اوليه و دور موتور در تغيير حجم ضايعات يك 
دروگر بسيار مؤثر خواهد بود. گرچه اهميت و نقش سرعت دوران فن اوليه كه كار اصلي آن جداسازي شاخ و 

). باال بودن دور فن اوليه باعث 2007برگ همراه ساقههاي نيشكر است بيش از سايرين است (وياتور و همكاران 
ميشود مقدار بيشتري از شاخ و برگ از ساقهها جدا شود ولي بدليل مكندگي بسيار باالي فن اوليه تكه ساقههاي 

                                                           
9 - Base cutter 
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). وياتور و 2متصل به شاخ و برگ و نيز ساقههاي نازك مكيده شده و به خارج از دروگر پرتاب ميشوند (شكل 
) نشان دادند كه افزايش دور فن به جهت كاهش فقط يك درصد از شاخ و برگ همراه ساقههاي 2007همكارن (

 تن در هكتار ضايعات پليسهاي را افزايش داد. بنابراين الزم است دور فن اوليه متناسب با حجم 4نيشكر، بيش از 
شاخ و برگ ورودي به دروگر و ميزان چسبندگي آنها به ساقههاي نيشكر و حتي قطر ساقههاي در حال برداشت 

 سانتيمتري نسبت به قطعات 20-30) نشان ميدهد كه برش ساقه نيشكر به قطعات 2004تغيير يابد. مطالعات جونز (
 درصد ضايعات قندي ناشي از استحصال كمتر قند از ساقه ميشود. دليل آن 2-3 سانتيمتري باعث 40-50بلندتر 

خروج بيشتر شربت حين عبور نيشكر از بين قسمتهاي مختلف دروگر،كاهش سريعتر رطوبت قطعات كوچكتر و 
 آلودگي بيشتر به عوامل ميكروبي حين و پس از برداشت عنوان شده است. 

 
 

 
 ).2001- تأثير دور فن اوليه بر افزايش تصاعدي ضايعات نيشكر (وايتنينگ و همكاران 2شكل

 
 انتقال بيماري و انتشار بذور علفهاي هرز : -

 عملكرد دستگاههاي دروگر نيشكر به گونهاي است كه تيغههاي برش زيرين دروگر (بيس كاتر) بدليل تماس 
مستمر با خاك عوامل بيماريزا را به راحتي به مقطع بريده شده و زخم شده كنده منتقل ميكنند. از سوي ديگر در 

صورت وجود آلودگي به عوامل بيماريزا در برخي ساقههاي نيشكر، آلودگي از طريق اين تيغهها قابل انتقال به 
 سالم در ساير واريته و مزارع خواهد بود. يكي از مؤثرترين شيوهها در پيشگري از اين موضوع حاد، استريل بوتههاي

). بيماريهاي نيشكر منجمله بيماري كوتولگي نيشكر كه 2009نمودن مستمر تيغههاي برش است (شرودر و همكاران 
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آلودگي به آن در خوزستان ميزان بااليي دارد، از عمده عوامل كاهنده محصول در سطح جهان مطرح ميباشند (حدود 
). لذا توجه بيشتر به پرهيز از انتقال بيماريها از مزارع 2005 درصد از كاهش ناشي از بيماري كوتولگي است)  (ميير 40

آلوده به سالم بوسيله ادوات كشاورزي و بويژه دروگرها ضرورت دارد. در استراليا با كنترل آلودگي مزارع نيشكر فقط 
 درصد محصول راتون افزايش داشته 16 درصد محصول پلنت و بيش از 42از جانب بيماري كوتولگي نيشكر بيش از 

). وجود علفهاي هرز در مزرعه در فصل برداشت ضمن كاهش راندمان دروگر 2011گارسيد و همكاران است (
نيشكر، گاهي باعث بروز مشكل در برخي قسمتهاي آن از ناحيه پيچيده شدن توده علف هرز در آنها ميشود. پخش 
شدن بذر، ساقه و ريزوم علفهاي هرز در مزرعه از طريق فن اوليه دروگر يكي از مواردي است كه در انتشار سريع 

 ).2004علفهاي هرز در مزارع نيشكر نقش دارد (جونز 

 آسيب به كندههاي نيشكر :  -

عدم تعويض نمودن به موقع تيغههاي برش زيرين دروگر باعث برش غيرمسطح ساقه شده و باقيمانده كنده را در 
محل برش شكافته يا به شدت تخريب ميكند. چنين وضعيتي امكان آلودگي باقيمانده كنده را به عوامل بيماريزا 

). عدم 2011افزايش ميدهد و بر روي جوانهزني مجدد مزرعه تأثير سوئي خواهد گذاشت (گارسيد و همكاران 
تنظيم مناسب تيغه برش زيرين ميتواند قسمتي از كنده را تخريب و در كاهش جوانه زني مجدد مزرعه و رسيدن به 

 تراكم مطلوب تأثير گذارد.

 رشد غيريكنواخت نيشكر در مزرعه : -

در كشت و صنعتهاي قديمي استان خوزستان مدت زمان نسبتًا زيادي طول كشيد تا تأثير فشردگي خاك در اثر 
تردد ماشين آالت برداشت بطور آشكار نمايان شود و رشد محصول در مسيرهاي تردد دستگاهها دچار نقصان شده 

و به اصطالح رشد مزرعه حالتي سينوسي پيدا نمايد. فشردگي اين نقاط حتي پس از آيش مزرعه و اجراي كامل 
عمليات تهيه زمين مرتفع نگرديده و همچنان قابل مشاهده است. در كشت و صنعتهاي نيشكري جنوب استان 

خوزستان اين وضعيت در مدت زمان كوتاهي پس از بهرهبرداري اراضي نمايان گرديد. با اين تفاوت كه رشد 
سينوسي دو طرفه (عكس كشت و صنعتهاي قديمي) مشاهده گرديد. يك جهت رشد سينوسي متوجه بافت 

سنگينتر اراضي، نفوذپذيري كمتر خاك، حداقل وجود مواد آلي و باال بودن سطح آبهاي تحت االرضي بوده 
كه به نوبه خود طي عمليات برداشت و تردد ماشين آالت سنگين فشردگي خاك را تشديد نموده است. جهت دوم 

رشد سينوسي  كه عمود بر جهت اول است، عمدتاً متوجه ضعف سيستم زهكشي نصب شده در تخليه آب مازاد 
آبياري است. اين وضعيت باعث باالتر قرار گرفت تاج هيدروليكي در بين دو لترال زهكشي شده و رشد گياهان اين 

قسمتها در اثر آب ماندگي طوالنيتر و تخليه كمتر امالح خاك كاهش يافته است. وجود رشد سينوسي كه در 
قريب به اتفاق مزارع نيشكر جنوبي استان خوزستان مشاهده ميشود ضمن كاهش توليد محصول، باعث افزايش 
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ضايعات ناشي از برداشت ماشيني به لحاظ كوچك و كم قطر بودن ساقههاي موجود در نقاط سينوسي و نيز افزايش 
 سرني انتقالي به كارخانه بدليل كوتاه بودن برخي از اين ساقهها ميگردد.

 فشردگي خاك : •

 عمليات حجيم مكانيزه در مزارع نيشكر يكي از عوامل اصلي فشردگي خاك و كاهش قدرت توليد ميباشد 
). بيشترين ميزان فشردگي ناشي از عمليات برداشت ميباشد كه ماشينآالتي 2001، كوتز 1975(كولويك و باركر 

 درصد از سطح يك مزرعه نيشكر در طول دوره بهرهبرداري 60 تن در آن استفاده ميشود. بيش از 15-40با وزن 
 نوبت تردد ماشين آالت سنگين نيشكر ميباشد و مطالعات نشان ميدهد كه تردد ماشينآالت در يك 10در معرض 

). بكارگيري 2011 درصد بيش از ساير محصوالت زراعي است (برانبك و همكارن 85مزرعه نيشكر بطور متوسط 
 15 درصد از خلل و فرج خاك را تا اليه 10ماشين آالت سنگين در عمليات زراعي نيشكر ميتواند هر ساله تا 

سانتيمتري خاك كاهش دهد كه در نتيجه ضمن كاهش تهويه مناسب جهت رشد و جذب ريشهاي، نفوذپذيري 
). استفاده از ماشين آالت (مكانيزاسيون) بطور متوسط 2009خاك را در مقابل رطوبت كاهش ميدهد (وايدنفلد 

 درصد از 80) و بطور متوسط حدود 2005 درصد از كل هزينه توليد نيشكر را بخود اختصاص ميدهد (ميِر 40-30
). روي آوردن به سيستمهاي 2005هزينه مكانيزاسيون مربوط به عمليات برداشت و حمل محصول ميباشد (جيليت 

زراعي كم خاكورزي، كاربرد ادوات و ماشينآالت كشاورزي چندكاره و تركيبي، كاربرد ماشين آالت با وزن كم 
و شينيدار و استفاده از سيستمهاي تلفيقي ماشين- انسان جهت افزايش راندمان زراعي، كاهش ضايعات، كاهش 

 فشردگي خاك و كاهش هزينههاي توليد از اولويتهايي است كه ميبايست بدان توجه نمود.
 

 ضايعات مربوط به سيستم حمل محصول: •

 ريزش نيشكر از سبدهاي حمل ني: -

طي فصل برداشت نيشكر مقداري از محصول هنگام بارگيري سبدهاي حمل و يا ورود و خروج آنها از مزرعه بر 
روي زمين ميريزد. مقداري از اين ريزشها نيز در طي مسير انتقال محصول برداشتي به كارخانه صورت ميگيرد. 

مشاهدات ميداني نشان داده كه اين مقدار ضايعات كه اكثرًا بدليل له شدن در زير چرخهاي دستگاههاي برداشت 
 كيلوگرم به ازاء هر سرويس حمل ميتواند باشد. لذا در 20-50فاقد بازيافت كيفي مناسب ميباشد بطور متوسط بين 

- نوبت سرويس مي350 تن نيشكر تصور شود كه نياز به انجام حدود 5000صورتيكه ميزان حمل روزانهاي حدود 

 تن نيشكر از اين 800-2000 روزه حدود 120 تن) در طول يك دوره برداشت 15باشد (هر سرويس بطور ميانگين 
 طريق ضايع خواهد شد.
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 آسيب به كندههاي نيشكر :  -

زياد چرخهاي سبدهاي حمل نيشكر باعث ميشود تا با كمترين بي دقتي اپراتور آن، چرخها بر روي پشتههاي كم پهناي 
). در اغلب موارد 2005ارتفاع موجود هدايت شده و ضمن تخريب پشته، محل استقرار كنده نيشكر نيز از بين برود (ميير 

 يكسان نبودن احجام جوي و پشته در مزارع اين مشكل را تشديد ميكند و خسارت بيشتري را متوجه محصول مينمايد. 

  : ضايعات ناشي از تأخير در انتقال ني دروشده •

بالفاصله بعد از برداشت نيشكر حدوث تغييرات كمي و كيفي آغاز ميشود. تغييرات كمي عمدتاً متوجه از دست 
رفتن رطوبت محصول برداشت شده ميباشد. مطالعات ميداني انجام شده در مؤسسه تحقيقات نيشكر خوزستان، سال 

 درصد افزايش و پس 3 نشان ميدهد كه كاهش وزن در نيشكر قلمه شده در دو ساعت اول پس از برداشت تا 1389
 تن در هكتار تصور شود، به 80از آن با يك شيب آرام كاهش مييابد. لذا چنانچه متوسط راندمان در واحد سطح 

 تن در هكتار خطاي عملكرد خواهيم داشت. كاهش 5/2 درصد كاهش در وزن قلمههاي نيشكر رقمي بالغ بر 3ازاء 
ذخيره رطوبتي ساقه نيشكر باعث كاهش استحصال شكر از ساقه شده و ضايعات قند در باگاس توليدي را افزايش 

ميدهد. در مطالعه مذكور مشخص شد كه در نيشكر برداشت شده بصورت قدي تا يك روز پس از برداشت 
 درصد رسيد. لذا در كشت و صنعتهاي شمالي و قديمي خوزستان كه معموالً نيشكر قدي حداقل 4كاهش وزن به 

 در 5/6 تن در هكتار، حدود 80تا دو روز پس از برداشت به كارخانه حمل ميشود، در صورت تصور راندمان 
هكتار خطاي عملكرد وجود خواهد داشت و به مراتب استحصال شكر از ساقه مشكلتر خواند بود. تغييرات كيفي 

-محصول كه موجب كاهش استحصال شكر از نيشكر خواهد شد عمدتًا متوجه آغاز فعاليتهاي ميكروبي در ساقه

هاي برداشت شده است كه شامل برخي عوامل باكتريايي و قارچي موجود در هوا و خاك است (ساكسنا و همكارن 
 ساعت پس از برداشت به اوج ميرسد. 24). فعاليتهاي ميكروبي بالفاصله با برداشت محصول آغاز شده و تا 2010

توليد الكل و اسيد، پروتئين و قندهاي اينورته و برخي مواد مضر ديگر كه موجب كاهش استحصال قند ميشوند از 
بيشمار انجام شده نشان ميدهد كه بطور متوسط به ازاء هر يك روز نتايج فعاليتهاي ميكروبي است. مطالعات 

). دما 2003 واحد از محتواي قند ساقه كاسته ميشود (سينگ و سولومون 1تأخير در انتقال نيشكر درو شده به نيشكر 
و رطوبت نسبي هوا، سبز يا سوخته بودن نيشكر، قلمه يا تمام قد بودن نيشكر منتقل شده، واريته، ميزان رسيدگي 

محصول و محتواي اينورته آن، مدت زمان تأخير در انتقال محصول به كارخانه، ميزان رطوبت ساقه و وقوع بارندگي 
 همگي بر ميزان ضايعات قندي محصول در زمان برداشت مؤثر است.

 ضايعات ناشي از آتش زدن مزرعه نيشكر :  •

آتش زدن مزرعه نيشكر ضمن از بين بردن ديواره سلولها در ساقه نيشكر و افزايش ترشحات سلولي در داخل و 
خارج از بافت ساقه، زمينه آلودگيهاي ميكروبي را بيشتر از برداشت سبز نيشكر موجب ميشود. چنين شرايطي در 
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مزارع سرمازده كه ديواره سلولي از بين ميرود نيز بوقوع ميپيوند. آتش زدن مزارع سرمازده موجب افزايش 
تغييرات كمي و كيفي در محصول برداشت شده ميشود و اين تغييرات در اثر تأخير در انتقال نيشكر سرمازده و 

سوخته به مراتب باالست. در واريتههاي زودرس يا واريتههايي كه در زمان برداشت داراي رسيدگي بااليي هستند 
نسبت به واريتههاي داراي رسيدگي كمتر خطر آلودگيهاي ميكروبي و به تبع كاهش كيفيت محصول بيشتر است 

). لذا حساسيت در برداشت اين واريتهها به مراتب باالتر است. برداشت سبز نيشكر و 2010(ساكسونا و همكاران 
مديريت صحيح بقاياي آن در مزرعه باعث پايداري توليد نيشكر در اكثر كشورهاي نيشكر خيز جهان شده است. از 

محسنات آن ميتوان كاهش رويش علفهاي هرز و مصرف سموم، افزايش نفوذپذيري خاك و رطوبت آن، 
). در 2009 (وايدنفلد  افزايش مواد آلي خاك و كاهش تخريب كيفي نيشكر برداشت شده را ميتوان برشمرد

 درصد از كل سطح زيركشت نيشكر 90 ميزان برداشت سبز نيشكر به بيش از 2009 تا 1990كشور استراليا از سال 
 تن در هكتار ميزان مواد آلي خاك را 8-10رسيده است و آمار نشان ميدهد كه مديريت صحيح پسماند ميتواند 

 ). 2009افزايش دهد (شرودر و همكاران 

 ضايعات ناشي از خاشاك همراه نيشكر :  •

بدليل اينكه گياه نيشكر مقدار خيلي زيادي برگ و سرشاخه دارد سوزاندن مزرعه نيشكر پيش از برداشت يكي از 
 درصد از 85-90راهحلهاي از بين بردن آنها و انتقال ساقه نيشكر با خاشاك كمتر به كارخانه است. گرچه حدود 

). برداشت نيشكربه ازاء هر يك درصد خاشاك 2005اين شاخ و برگ فقط طي سوزاندن از بين ميرود (ميِر 
 كيلوگرم شكر به ازاء هر تن نيشكر از دست برود 3ورودي به كارخانه استحصال شكر، ممكن است بيش از 

 تن نيشكر، ميزان ضايعات قندي به ازاء هر يك 5000). لذا با احتساب برداشت روزانه 2001(ريچارد و همكاران 
 تن خواهد بود. باال بودن رطوبت نسبي هوا با افزايش چسبندگي شاخ و برگ، جداسازي 15درصد خاشاك حدود 

آنها بوسيله فن اوليه دروگر را با مشكل مواجه ميكند. مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه باالتر بودن نسبت 
تراش (شاخ و برگ) در برداشت شبانه ميتواند بدليل باال بودن رطوبت نبسي شبانه هوا باشد. مطالعات انجام گرفته 

 25 تا 5/6در استراليا نشان ميدهد كه در برداشت ماشيني نيشكر ميزان خاشاك منتقل شده همراه محصول بين 
 درصد مربوط به 3-7درصد و بسته شرايط كلي مزرعه، واريته و دروگر ممكن است تغيير يابد كه از اين مقدار بين 

سرني ميباشد. سرني نيشكر بديل اينكه محتوي مقدار زيادي نشاسته، قندهاي اينورته، پروتئين و عناصر معدني ازت 
 ).2009و پتاسيم ميباشد، ميتواند به شدت فرآيند استحصال شكر در كارخانه را متأثر نمايد (جيسوس و همكارن 

اين در حالي است كه مطالعات ميداني انجام شده در كشت و صنعتهاي نيشكري استان خوزستان سهم سرني را از 
  درصد نشان ميدهد.50-60كل تراش بين 
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