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 ۱1/۱۷/۰۱1۳                      احسان هللا آرین زی

 نیشكر و انكشاف صنعت
 تولید شكر از آن:

 مودل صف
 

نیشكر كه قسمت زیاد تولید جهانى شكر از آن به دست مى آید، كشت مناطق گرم و حاره است و از جمله پیداواریست كه خاك 
دان و محققین عقیده نسبتاً غنى و اقلیم گرم و مرطوب به كار دارد و تاریخ آن به قرون اولیه میالدى میرسد. عده اى از دانشمن

(، جزایر 1دارند كه هندوستان مبداى اولیه و موطن اصلى نیشكر بوده و این بته ساقه بلند و قند تولیدى آن از هندوستان به چین)
 (.۰فلیپین، هندوچین، جنوب شرق آسیا، افغانستان، ایران و حتى دورتر به مناطق حاره برده شده است)

سال قبل از میالد در هندوستان معمول بوده و   ۳۱۱۱بریتانیكا تولید شكر بصورت ابتدایى حدود بنا به نوشتۀ دایرة المعارف 
ریشه لغوى شكر كه اولین بار از آن در زبآن باستانى سانسكریت به نام )ساكارا( نام برده شده و بعد ها در زبان هاى دگر با 

د شكر در هند میباشد. این لغت در زبان هاى درى و پشتو شكر، در همین ریشۀ مورد استفاده قرار گرفته است، مبین ابداع تولی
عربى السكر، در یونان ساكها رون، در زبان التین ساكاروم، در ایتالوى زوكر، در اسپانوى آزوكر، در فرانسه سوكر و در 

 میباشد. Sugarانگلیسى شوگر 
م كشور هندوستان به دست  -ق ۳۰۷میباشد. در سال از سوابق تاریخى كشت نیشكر در جهان گزارش هاى مستندى در دست ن

اسكندر مقدونى فتح شد. دبیران او این گزارش را ثبت كردند كه سكنه بومى آن دیار از ساقه هاى گیاۀ عجیبى یك نوع عسل بدون 
هندوستان بوده و قبل از آن زنبور تولید میكنند. این اولین گزارش تاریخى در زمینه  استفاده از گیاۀ نیشكر و تولید شكر از آن در 

 (.۳هیچگاه سخنى از نیشكر و شكر به میان نیامده بود)
دانشمندان عقیده دارند كه در قبل از میالد در شمال خلیج بنگال نیشكر وحشى مى روییده و افسانه هاى وجود داشته كه تقریباً در 

شاعر افسانه یى هندى قصیده مطولى  Walmikiلمیكى مناطق مختلفه هندوستان بصورت یكنواخت حكایت میشده. بطور مثال وا
كه در بیش از صد سال قبل از میالد سروده شده و در آن از میزهاى یاد شده كه روى آن  Ramanayaدارد به نام رامانایا 

كر را به (. در آن وقت هندى هاى ساكن شمال خلیج بنگال نیش4)شیرینى و شربت غلیظ و نیشكر براى جویدن چیده شده بود( )
قطعات كوچك بریده و آنرا مى جویدند. بعد ها این عمل تكامل نموده و عصاره نیشكر را با پرس كردن یا فشار آوردن استخراج 

مى نامیدند. این عمل  Gudu، گوړه یا گودا Gurكرده و سپس آنرا تغلیظ  نموده و شكر جامدى به دست مى آوردند كه آنرا گور 
بصورت جامد به شمار میرود. مردم بعداً توانستند این شكر یا مواد قندى جامد را بهتر و خوب تر تصفیه  پایه یا اساس تهیه شكر

گرفته شده  Sarkaraاز همین  Saccharoseبنامند. واژه امروزى سكروز  Sarkaraنموده و مواد حاصله آنرا سركرا 
 (.5است)

بر ممالك مختلف در جنوب آسیا، كشت نیشكر از هندوستان به طرف به عقیده متخصصین با فتوحات اعراب و استیالى این قوم 
 (.6م به سواحل دریاى مدیترانه رسیده است)1۳غرب الى مصر توسعه پیدا نموده و در اوایل قرن  

درعین حال عقیده یى وجود دارد كه چین مهد اولیه نشو و نماى نیشكر است و نیشكر از آنجا به هندوستان برده شده است. 
سال قبل از میالد ساخته شده و در حفریات اخیر   1۱۱فداران این طرز تفكر به كشف ظروف منقشى اشاره میكنند كه تخمیناً طر

آن كشور به دست آمده و تصویر نباتاتى مثل نیشكر در آن دیده میشوند. اما تعداد علماییكه چنین فكر میكنند بسیار محدود و نحوۀ 
 (.۷شد)استدالل آنها نیز ضعیف میبا

گینى جدید را موطن اصلى نیشكر میدانند. این ها كه نظریات شان از اواسط قرن بیستم شنونده  Brandesتعدادى مانند براندس 
 نیز دارد، فكر میكنند كه نیشكر در سه مهاجرت از گینى به سایر كشور ها برده شده است:

 د.م( به جزایر سلیمان و هیبرای -ق 0۱۱۱در مهاجرت اول ) -الف
 م( به اندونیزیا، فلیپین و شمال هندوستان. -ق 6۱۱۱در مهاجرت دوم ) -ب
 م( به سایر جزایر اوقیانوسیه. 6۱۱ق. م الى 11۱۱در مهاجرت سوم ) -ج

در اوایل فكر میشده كه شیرۀ نیشكر براى التیام زخمها موثر میباشد. لهذا ازین شیره بحیث دارو استفاده میشد. اما بعد از آنكه 
 -م به طعم گوارا و انرژى زیاد شیره نیشكر و مواد محصلۀ قندى آن پى بردند، زراعت آن به حیث یك نبات صنعتى آهسته مرد

 آهسته عام شده و صنایع و تجارت مربوط به آن انكشاف نمود.

                                            
 4كلیات صنعت قندسازى ، ص  1
 .08، ایران، ص  1534جغرافیاى صنعتى  ایران، دكتور حسین آسایش، دانشگاه آذرابادگان،   2
 .0-7هـ.ش، ص  1507 -نیشكر در ایران، محمدبرات شوشترى و سولمازاحمدیان، انشتارات جهاد دانشگاه مشهد  5

 .7كلیات صنعت قندسازى، ص  4 
 .5كلیات صنعت قندسازى، ص   3
 .0نیشكر در ایران، ص   6
 .114كلیات صنعت قند سازى، ص   7
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نیشكر در دوران معتقد است كه  Krishmanدر مورد انتقال كشت نیشكر از هند بطرف پارس قدیم )ایران( پروفیسور كیرشمن 
اشكانیان و با همان روش هندى ها به آنجا رسیده و در مناطق ایكه هواى گرم و مرطوب داشته رواج یافته است. مؤرخین عقیده 

سال بعد قلمه نیشكر توسط مسلمانها به اروپا انتقال یافته، در جنوب ایتالیا  5۱م از آسیا به مصر و ۷۱۱دارند كه نیشكر در حدود 
 تن تخمین شده است. 1۱۱۱۱م تولید نیشكر در اروپا 1۱۱۱سیسلى زرع شده است. در حدود سال و جزیره 

ماه طول میكشد، به آب فراوان  1۰نیشكر جز نباتات مناطق حاره و گرمیسرى محسوب میشود كه دوره رشد آن در بعضى جاها 
یط مناطق دریاى مدیترانه براى رشد نیشكر بعلت نیاز دارد و در مقابل سردى هوا بسیار حساس است. در گذشته هاى دور شرا

مرتبه آبیارى میشد. به همین  ۰0نوسانات دما و یا كمبود بارندگى مطلوب نبود. مثالً در مصر باید كشت نیشكر از اول تا آخر 
ش صنایع شكر در علت گفته میشود كه احتماالً صنعت شكر نیشكر در اطراف بحیره مدیترانه توسعه نیافته و در رقابت با گستر

جزایر اتالنتیك توسط اسپانوى ها و پرتگالى ها به مرور زمان از بین رفته است. در آن زمان شكر در اروپاى مركزى هنوز ماده 
اى دوایى و لوكس محسوب میشد. توسعه صنعت شكر نیشكر در جزایر اتالنتیك در زمانى به حد اعالى خود رسید كه مصرف 

 ر اروپا رو به افزایش گذاشت.شكر و تقاضا براى آن د
و اسپانوى ها در جزایر قنارى اقدام به كشت  Sao Tome & Principiم پرتگالى ها در جزایر ساوتومى و پرنسیپى 1۰در قرن 

نیشكر كردند. اولین كسانى كه موفق شدند شكر را به عنوان كاالى تجارتى به انگلستان ببرند، تاجران ونیزى بودند كه خرید و 
و بعدها در سایر  Antwerpenم تصفیه خانه هاى شكر در آنت ورپن  1۳۱۱ش شكر را در انحصار خود داشتند. از سال فرو

 بنادر اروپا تاسیس شد كه شكر خام مشرق زمین به آنجا وارد شده و بعد از تصفیۀ اساسى به داخل اروپا صادر میشد. 
م كرسیتف كولمب در دومین سفرش به 144۳برابر بود.  در سال  شكر با یك راس گاوم راگولکی ۴م تقریباً ارزش 14۳۷در سال 

كشت نمود كه بعد از آنجا به سایر مناطق  San Domingoقاره امریكا نیشكر را به آنجا برد  و براى بار اول در سان دومینگو 
 (. 0گرمیسر و مرطوب قاره امریكا گسترش یافت)

صنایع شكر و تجارت آن پیش امد و نیشكر توسط مهاجرین اسپانوى، پرتگالى با كشف قاره امریكا تحول بزرگ در كشت نیشكر، 
و فرانسوى در برازیل و جزایر آنیتل )مستعمره هالند( كشت شد. از آنجاییكه هواى منطقه براى نیشكر بسیار مناسب بود و استفاده 

زان تمام میشد، كشت این نبات در مدت یكى دو از غالمان سیاه پوست   براى كار در مزارع نیشكر و كارخانه هاى تصفیه آن ار
 قرن در بسیارى از نقاط این قاره رواج پیدا كرد.

م شكر مصرفى اروپا توسط كارگاه هاى برازیل تامین میشد. این وضع تا وقتى  ادامه داشت كه انگلیس ها 15۱۱بعد از سال هاى 
 م(.16۰۷به جمیكا لشكر كشیدند و باربادوس را اشغال كردند )

م زمان جنگ دریایى بین كشور هاى اروپایى، مخصوصاً براى تسلط بر جزایر كارابین بود. درین جنگها انگلیسى ها 1۷قرن 
پیروز شدند و مناطق زیادى را تحت تسلط خود در آوردند و اقدام به تاسیس  مزارع بزرگ نیشكر كردند و چیزى نگذشت كه 

 و رقباى پرتگالى خود را از صحنه بیرون راندند.بازار شكر اروپا را در اختیار خود گرفته 
تولید شكر از نیشكر مخصوصاً در آن زمان به نیروى كار زیاد نیاز داشت. انگلیس ها با آوردن برده از افریقا به این معضله 

 پایان دادند و به این ترتیب تجارت برده هاى سیاه پوست رونق پیدا نمود.
برده در جیمكا مصروف كار  66۰۱۱۱برده شد. در همین سال ها  ۰5۱۱۱۱ادوس پذیراى م بارب10۱۱و  1۷۱1بین سال هاى 

در مزارع نیشكر بودند. در قرن هفدهم تولید شكر خام در قاره  امریكا دوران با شكوهى داشت و شكر ازینجا به اروپا فرستاده 
 میشد و تصفیه خانه هاى زیادى در بنادر اروپایى مصروف كار بودند.

سوماترا( و به وسیله  -ن با اینكه كشت نیشكر در امریكا رونق مى یافت، به وسیله هالندیها به جزایر اوقیانوس هند )جاواهمزما
برده شد و چون شرایط كشت نیشكر در آغاز ها بسیار مطلوب بود،  Reunionو ریونیون Maoriceفرانسویها به جزایر موریس 

 حاصالت نیشكر آن زود فزونى گرفت.
 ۰۱۱۱م به جزایر هاوایى، فلیپین و استرالیا برده شده و گفته میشود كه در اواخر این قرن و در مدت تقریباً 1۷ر در قرن نیشك

سال نیشكر یك دور كامل دنیا را طى كرد و از مهد اولیه آن یعنى هند، به وسیله كشت آن در مناطق شرقى افغانستان، خوزستان 
 -سط اعراب و اروپایان به اروپا و از اروپا به امریكا و سرانجام از آمریكا به آسیا )جاواایران به شرق میانه واز آنجا تو

 سوماترا( برده شد. 
و این صنعت در شهر ونیز آنقدر  تصفیه خانه در بندر هامبورگ )المان( وجود داشت ۳6۱م 1۷5۱قابل تذكر است كه در سال 

ام اروپاى مركزى، اروپاى جنوبى و حتى انگستان و هالند را تامین مینمود، این وسعت پیدا نمود كه مایحتاج شكر و مواد قندى تم
 روند بعداً كند شد.

درین ایام شكر امریكایى مى توانست به سهولت با شكر كشور هاى اطراف مدیترانه و شرق میانه )به استثنى مصر( رقابت نماید 
ند. بنا براین مراكز اصلى تولید شكر از اروپا به قاره جدید انتقال نمود. و آنها را مجبور به ترك زراعت نیشكر و یا تحدید آن بك

م كارگاه هاى تصفیه شكر در جزایر اوقیانوس هند )جاوا و سوماترا( و بعد توسط فرانسوى ها در جزایر 1۷در اواخر قرن 
هاى كهنه بنادر اروپایى بازسازى شده و با موریس و ریونیون شروع به كار كردند. در عین حال فعالیت هاى براه افتید تا كارگاه 

 (.4وسایل جدید مجهز شوند)
 در همین قرن مصرف شكر از صورت دارویى و تجملى خارج و به عنوان یك ماده غذایى مهم عمومیت یافت. 

انگلیسى  در آن وقت بزرگترین مصرف كننده شكر در اروپا انگلیسها بودند، زیرا خوردن چاى با شكر را نشان شخصیت بارز
مى دانستند. همراه با افزایش تولید نیشكر مصرف تمام شد شكر روبه كاهش گذاشت. در اوایل قرن هژدهم مناطق لویزیانا و 

                                            
 .3تكنولوژى قند، ص   0
 .14-12كلیات صنعت قند سازى، ص   9
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هاوایى و در اواخر این قرن كشور هاى استرالیا، جزایر فیجى و افریقاى جنوبى به جمع مناطق نیشكرخیز جهان پیوست و تولید 
 (.1۱آن از نیشكر استحصال شده بود) 6۱تن رسید كه حدود % ۰45۱۱۱ه م ب10۱۱جهانى شكر در سال 

از نیشكر به دست مى آید، زیرا مواد قندى نیشكر و حاصلدهى یك واحد  (65-70)%امروز قسمت اعظم شكر تولید شده در جهان 
 زمین آن نسبت به چغندر زیاد است. گراف آتى این موضوع را با وضاحت تمام به نمایش میگارند:

 
 

 جدول ذیل مواد متشكله نیشكر را نشان میدهد:

 آب 
 سكروز

 قندهاى گلوكوز
 مواد قندى

 مواد معدنى
 مواد فاضله 

 %0۱-۷۱ 
%1۷-1۱ 
%۳-۱.1 
%۰.1- ۱.5 
%۱.۳- ۱.1 
%1۱-4 

 براى جدول.   .1۷4ماخذ: قندسازى از نیشكر، ص 
ى شود. اما خاك خوب و هواى مساعد مناطق گرم آسیا و قاره دنیا البته با تفاوت كشت م 5در سال هاى اخیر نیشكر در هر 

امریكا از بهترین مناطق كشت نیشكر دنیا بحساب میروند. در دهه هاى اخیر كشت نیشكر بعلت احتیاج زیاد مردم به شكر و عاید 
ان در سال هاى خوب آن در مناطق نیمه حاره نیز عمومیت پیدا نموده است. جدول ذیل ساحۀ تحت زرع نیشكر را در سطح جه

 (:11نشان میدهد) ۰۱۱0و  144۳

 نام منطقه شماره:
 ساحۀ تحت زرع نیشكر به هزار هكتار

144۳ 2008 

 4055 ۳4۳4 برازیل 1

 2862 ۳610 هندوستان ۰

 1060 1164 چین ۳

 1350 115۱ كیوبا 4

 555 5۳۱ مكسیكو 5

 789 04۰ پاكستان 6

 510 445 تایلند ۷

 300 4۱5 اندونیزیا 0

 310 ۳61 استرالیا 4

 322 ۳04 ایاالت متحده امریكا 1۱

 ۳۳0 - فلیپین 11

 ۳۰4 - كولمبیا 12

 ۳۱۱۱ - ارجنتاین 13

 ۰5۳ - افریقاى جنوبى 14

 166 - بنگله دېش 15

 140 - كوریاى شمالى 16

 16۱ - ویتنام 17

 Wikipedia/ the free encyclopedia sugar cane historyو   0۰(، ص 144۳ماخذ: گیاهان اقتصادى جهان. )براى سال 
page 17. (.۰۱۱0)براى سال 

 و كشورهاى بزرگ مؤلد نیشكر جهان عبارتند از: 

                                            
 .7كلیات صنعت قند سازى ، ص   18
 است. 2000m2میباشد. هر جریب  یا پنج جریب  10000m2یك هكتار در افغانستان   11
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 نام منطقه شماره:
 تولید نیشكر )هزار تن(

144۳ 2008 

 514080 251408 برازیل 1

 355520 230832 هندوستان ۰

 106316 86419 چین ۳

 - 44000 كیوبا 4

 50680 41652 یكومكس 5

 54752 38743 پاكستان 6

 64366 43710 تایلند ۷

 - 32400 اندونیزیا 0

 36000 31700 استرالیا 4

 40000 30500 كولمبیا 1۱

 29951 - آرجنتاین 11

 27750 - ایاالت متحده امریكا 1۰

 1557665 884364 تمام جهان 1۳

 (.۰۱۱0)براى سال http.agropedia.iitk.ac.inو  06ص (, 144۳ماخذ: گیاهان اقتصادى جهان )براى سال 
 چغندر و انكشاف صنعت -۰

 
 تولید شكر از آن: 

چغندر بعد از نیشكر دومین تولید زراعتى است كه از آن شكر به دست مى آید.هرودوت مورخ شهیر یونانى مى نویسد كه )چغندر 
زرگ مصر را ساخته اند(. چون تاریخ تقریبى ساختمان اهرام به مصرف تغذى كارگران و استاد كارانى میرسیده كه اهرام ب

هزار سال قبل اهلى نموده و  ۰ – ۳م تعیین نموده اند، بناً مصریان چغندر را بین  -ق10۱۱ – ۰05۱مصر را مورخان بین 
مدتیرانه نیز گواهى مورد استفاده قرار داده اند. اسناد بعدى زرع لبلبو را توسط یونانیان و مردمان مناطق اطراف دریایى 

 (1۰میدهد)
م نامبرده شده. موصوف مى نویسد كه )هرگاه عصارۀ چغندر 15۷5در سال  Olivier Serresاز شكر چغندر بار اول در تاریخ 

را مدتى بجوشانیم و آب اضافى آن را تبخیر نماییم، شربت غلیظ مانند شربت نیشكر به دست مى آید(. روند تكامل چغندر علوفۀ 
عضو   Margeraffم آغاز گردید. در این زمان كیمیادان معروف المانى به نام مارگراف  1۷5۱در قند بعد از سال به چغن

را تایید نموده و ثابت نمود كه شكر به دست آمده از چغندر از نظر تركیب كیمیاوى با  Serresفرهنگستان علوم برلین نظریه 
 شكر نیشكر مشابهت دارد. 

و عقیده پیدا نمود كه در ریشه  Red Chadو چغندر سرخ  White chadرا انكشاف داد. چغندر سفید  موصوف دو نوع چغندر
(. 1۳مواد قندى داشت) ۱.5و % 1.5آنها ماده یى وجود دارد كه شبیه شكر نیشكر است. این چغندر  در آنوقت  بالترتیب %

كه از آن مواد جامد مثل شكر نیشكر به دست  موصوف تجارب متعددى در مورد چغندر بعمل آورد تا باالخره موفق شد
 (.14آورد)

فرانسوى مقیم  Farncois Achardم فرانكوس آشارد 1۷0۷كشفیات مارگراف در آن سالها اهمیت چندان كسب نه نمود. در سال 
ستخراج كند. المان به تعقیب كوشش هاى مارگراف و تالش زیاد موفق شد كه در دستگاه كوچك شخصى خود از چغندر قند جامد ا

چون آشارد توانسته بود كه فریدریك كبیر پادشاه پروس را به صنعت ابتكارى خود عالقمند سازد، لهذا با مساعدت او و كمك 
بنیاد گذاشت و كار خود را دوام داد.   Pomeranieدولت پروس دو كارخانه تصفیه شكر از چغندر را در سیلزى و پومورانى 

یوز ویلمورین دانشمند فرانسوى تجارب زیاد در قسمت ازدیاد مواد قندى چغندر انجام داد و توانست كه همزمان با این جریانات لو
 (.15افزایش دهد) 1۷به % ۷.5فیصدى آن را از %

پدید آمدن این صنعت جدید سر و صداى زیادى در اروپا برپا كرد. انگلیس ها كه یكى از وارد كننده گان شكر مستعمراتى به  
، احساس كرد كه اگر این صنعت رونق یابد با رقابت آن مواجه خواهند شد. لهذا در صدد از بین بردن این صنعت جدید اروپا بود

فرانك فرانسوى فرانكوس آشارد را از ادامۀ تحقیقات خود در  6۱۱۱۱۱و جوان بر آمدند و در قدم اول حاضر شدند كه با تادیه 
ت كه در برابر این تقاضاى دولت انگلیس سر تسلیم فرود آورد، دولت انگلیس مجبور مورد چغندر باز دارد. چون آشارد نه خواس

شد تا به تبلیغات دامه دار بر خالف چغندر و مواد قندى آن دست بزند. اگر چه این اقدامات تا حدودى موفقیت آمیز بود؛ ولى پیش 
ر چغندر با وجود كارشكنى هاى آشكار و پنهان انگلیسها آمد انقالب كبیر فرانسه و محاصره بحرى ناپلیون باعث شد تا صنعت شك

 (.16رواج كامل یابد)

                                            
 .7تكنولوژى قند، ص   12
 .01و جغرافیاى صنعتى ایران، ص  112و  111كلیات صنعت سازى قند، ص   15
 .32، ص 1532سال  12و مجله كرنه نشریه وزارت زراعت، شماره  112كلیات صنعت سازى قند، ص   14
 .1532-12، شمارۀ  12مجله كرنه، ص   13
 . 16، ص كلیات صنعت قند  16
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بعد از المان فرانسوى ها با استفاده از تجارب آشارد چند كارگاه قند سازى از چغندر را در فرانسه بنیاد گذاشتند. ولى رویهمرفته 
یرا شكر تولیدى از چغندر در آن وقت به خوبى شكر این صنعت در اروپاى قبل از انقالب فرانسه نتواست رونق زیاد بیابد، ز

 نیشكر نبود و قیمت تمام شد آن نیز گران تر بود.
م كه حالت جنگى بین انگلستان و فرانسه پیش آمد، فرانسه دچار كمى شكر شد.  1۷4۰چند سال بعد از انقالب فرانسه، در سال 

از مستعمرات فرانسوى به این كشور میشد. در نتیجه قیمت شكر در زیرا انگلستان كه داراى بحریۀ قوى بود، مانع ورود شكر 
فرانسه تقریباً ده مرتبه بلند رفت. انگلیس ها با این طرز برخورد میخواستند كه شكر مستعمرات انگلیس توسط بحریه و تجار 

به معرض اجرا در آورد كه م قانونى را تصویب و 10۱6م(. باالمقابل فرانسه در سال 1۷45انگلیس در فرانسه بفروش برسد)
هیچ نوع جنس انگلیسى حق ورود به فرانسه را نه داشت. چون نتایج اقدامات بعدى آنقدر دلخواه نبود، ناپلیون یك ملیون فرانك را 

 – 1011هكتار زمین در فرانسه منظور نمود و ضمنناً شكر تولید شده از چغندر را بین سالهاى  5۱۱۱براى انجام تحقیقات در 
م از هر نوع مالیات و محصوالت معاف نمود. این تدابیر به نتایجى سودمند رسید و سلسله آن ادامه پیدا كرد. سقوط ناپلیون 1015

باعث گردید كه بنادر اروپا از شكر نیشكر مملو گردد. حتى در نتیجۀ رقابت شكر نیشكر چیزى نمانده بود كه صنعت جوان تولید 
چندین كارخانه تصفیه شكر از كار افتاد. اما از آنجاییكه دولت هاى اروپایى متوجه اهمیت این شكر از چغندر از بین برود و 

شكر نیشكر پر بود،  تالش زیاد بعمل آوردند تا به استحصال شكر از چغندر ادامه صنعت شده بودند و با وجودیكه بازار ها از 
هم صنعت شكر چغندر در اكثر كشور هاى اروپایى دوباره جان داده و مانع از بین رفتن آن شوند. در سى سال اخیر قرن نزد

گرفت و با استفاده از پیشرفت هاى علمى و دستگاه هاى جدید روش هاى نو ابداع و به دوران سلطه  چندین صد ساله نیشكر به 
د كه سهم چغندر در آن تن بو ۰45۱۱۱م میزان تولید شكر در جهان 10۱۱عنوان تنها منبع تامین شكر پایان داده شد. در سال 

 محاسبه شده است. %4۱
درنیمه دوم قرن نزدهم با پیشرفت هاى كه در كار اصالح چغندر صورت گرفته بود  و تحقیقات ایكه انجام میشد، تنه یا جثه 

 (.1۷بود بزرگتر شده و فیصدى مواد قندى آن نیز بلند رفت)  8Cmم در حدود1۷5۱چغندر كه بعد از سال 
چغندر یكى از نباتات دول صنعتى است كه كشت آن در نتیجۀ محاصره دریایى در اروپا رشد نموده است. مدت خالصه اینكه  

طوالنى كشت و زراعت چغندر ایجاب دسترسى به قواى بشرى زیاد میكند كه در گذشته از رهگذر كارگران مهاجر تامین میشد. 
ت و حاصل بردارى چغندر میكانیزه شده و با استفاده از پیشرفت امروز این مرحله سپرى شده و كارهاى زراعتى مربوط به كش

 هاى علمى و فنى به مدارج بلند حاصالهى رسیده است.
امروز تصفیه خانه هاى شكر از چغندر، حدود یك سوم شكر جهان را تولید مى كنند و این ماده از نظر زراعتى و صنعتى در 

 خور توجه بسیار قرار دارد.
فیصد تولید جهانى شكر از چغندر به دست مى آید.  ۳۱- ۰5حدود   آرام عام شد تا جاییكه امروز –ت چغندر آرامبه این ترتیب كش

روسیه، ایاالت متحده امریكا، فرانسه، آلمان، پولند، ایتالیا، چین، انگلستان و اوكراین بزرگ ترین مولدین چغندر در جهان هستند. 
ذیالً معلومات  ۰۱۱0و  144۳هاى بزرگ مؤلد چغندر در جهان را در سال هاى  منابع احصائیوى ساحۀ زیر كشت در كشور

 میدهد:

 نام منطقه شماره
 ساحۀ تحت زرع چغندر به هزار هكتار

144۳ 2008 

 1۳۳5 1300 روسیه 1

 156۱ 1519 اوكراین  ۰

 50۷ 572 ایاالت متحده امریكا ۳

 544 530 آلمان 4

 455 443 فرانسه 5

 6۰۱ 604 چین  6

 4۱۷ 396 تركیه ۷

 41۱ 399 پولند 0

 ۰۷۱ 262 ایتالیا 4

 ۰16 210 ایران 1۱

 .04(، ص 144۳ماخذ: گیاهان اقتصادى جهان)براى سال 
 و بزرگترین كشور هاى مولد چغندر در جهان عبارتند از:

 نام كشور شماره
 تولید چغندر )هزار تن(

144۳ ۰۱1۱ 

 16000 33717 اوكراین   1

 ۳441۳ 31748 انسهفر ۰

 ۰555۱ 28610 آلمان ۳

 22000 25500 روسیه 4

 5۷۳5 - هالند 5

 25000 23946 آیاالت متحده امریكا 6

                                            
 .00گیاهان اقتصادى جهان، ص   17
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 1۱044 15621 پولند ۷

 16۳۱۱ 15563 تركیه 0

 - 12100 چین 4

 ۳۳۱0 11868 ایتالیا 1۱

 0۳۳۱ 8988 انگلستان 11

 4154 - اسپانیا 1۰

 .UN Food & Agriclture Organ (FAO)و  44(، ص 144۳)براى سال  انماخذ: گیاهان اقتصادى جه
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