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 :چكيده
(خاكستر) موجود در شكر استحصالي از كارخانجات توليد محصوالت قندي، سبب كاهش كيفيت  Ashبا توجه به اينكه 

محصول مي گردد كه ميزان آن به كيفيت مواد اوليه ورودي به كارخانه وابسته است، بررسي و آزمايشاتي بر روي شربت سه 
واريته تجاري نيشكر جهت تعيين درصد خاكستر موجود در آنها انجام گرديد. 

در اين مطالعه سعي گرديد كه حداكثر عوامل و پارامترهاي قابل بررسي كه بركيفيت شربت حاصل از نيشكر موثر بودند، مد 
نظر قرار گيرند. در اين تحقيق  ضمن نمونه برداري از واريته هاي تجاري، سن گياه، بافت خاك مزارع انتخاب شده، كاتيونهاي  

موجود در خاك و شربت نيز منظور گرديد. 
 24 و 8، 4تراش، ني با برگ و سرني و ني بعد از  15تراش، ني با % 10تيمارهاي مورد مطالعه شامل ني تميز شده، ني با  %

با سن  CP57-614 مربوط به واريته Ashنتايج حاصل از آزمايشات نشان داد كه بيشترين ميزان  ساعت پس از برداشت بود.
 نيز نشان داد كه اين پارامتر از زمان برش ني تا انجام PHهمچنين نتايج اندازه گيري شده در مورد  پلنــــــــــت مي باشد.

 ساعت بعد از 24اندازه گيري شده مربوط به تيمار  PHآخرين مراحل آزمايش تقريبا سير نزولي داشته و كمترين ميزان 
و PC  وR4و بترتيب در سنين  CP48 103-بيشترين ميزان پتاسيم شربت در واريته همچنين كمترين و برداشت بوده است.

مشاهده گرديد.  R1 و PC  و در سنينCP69-1062بيشترين ميزان سديم نيز در واريته  كمترين و
 
 

  واژه هاي كليدي:خاكستر، نيشكر، واريته.
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 :مقدمه
Ash   ... يا خاكستر مجموعه اي از عناصر (خصوصاً مواد معدني) شامل سديم ، كلسيم، پتاسيم ، منگنز، روي، مس ، آهن و

بوده كه حالليت كمتري داشته و بركيفيت محصول نهايي كارخانجات نيشكري يعني شكر سفيد تاثير مي گذارند به اين ترتيب 
در محصول بصورت  Ashكه هرچه خاكستر شكر باالتر باشد محصول كيفيت پائين تري خواهد داشت.تاثيرات منفي وجود 

كاهش حالليت آن ، افزايش ناخالصي ، تيره شدن رنگ شكر و كاهش ميزان ساكارز كه نتيجه آن كم شدن شيريني شكر مي 
باشد نمايان مي شود. 

 Feوآهن Mn، منگنز  Cu، مس  Znطبق مطالعات زراعي انجام شده در كشور ونزوئال مشخص گرديده است كه عناصر روي 
 g/ha روي ، g/ha 281مي باشند و بررسي ها نشان داده است كه ساليانه حدود  Ashموادشيميايي اصلي تشكيل دهنده 

به خاك مزارع نيشكر بازگردانده مي شود.  Ash آهن  از طريق تفكيك و ته نشست g/ha6662 منگنز، g/ha611 مس ، 127
 Ashبه راحتي در دسترس گياه قرار مي گيرند و نيز  Ashنتايج حاصله نشان مي دهند كه مواد غذايي  حاصل از تفكيك 

حاوي بخش مهمي از عناصر غذايي مورد نياز اكوسيستم هاي زراعي است كه تاثيرات مشابه كود روي خاك دارد و آناليز 
شيميايي خاك مي تواند به عنوان راهي براي مشخص شدن نقش خاكستر گياه در تامين مواد غذايي و چرخه مواد غذايي خرد 

در اكوسيستم هاي زراعي بعد از سوزاندن مزارع باشد. 
شربت نيشكر سوخته بيشتر از شربت نيشكر سبز است. در نتيجه ناخالصي ها همراه نيشكر  Ashبايد توجه داشت كه مقدار 

بيشتر خواهد بود كه در انجام فرايندهاي بعدي جهت استحصال نهائي، به ساير قسمت ها منتقل  Firstسوخته در شربت 
خواهد شد. 

  در شربت نيشكر زيادتر باشد مالس سا زي در پخت ها زياد شده و ميزان ضايعات باالتر خواهد رفت.Ashهرچه ميزان 
 

( خاكستر): Ashتعيين
براي تعيين خاكستر دو روش گراويمتري و كنداكتومتري مورد استفاده قرار مي گيرند. روش گراويمتري: ابتدا مواد آلي موجود 

در نمونه توسط اسيدسولفوريك غليظ به كربن تبديل شده و سپس كربن  در كوره سوزانده ميشود. مواد معدني باقي مانده با 
مقدار بيشتري اسيدسولفوريك مخلوط گرديده و حرارت داده مي شود تا به وزن ثابت برسد. در اين روش همه مواد معدني 

موجود تبديل به سولفات پايدار مي شوند. وزن باقيمانده پس از احتراق نهايي بعنوان خاكستر نسبت به وزن اصلي نمونه 
بعنوان تعيين خاكستر سولفاته به رسميت شناخته شده است.  ICUMSAمحاسبه مي گردد. اين روش توسط 

روش كنداكتومتري:چون هدايت الكتريكي محلول هايي كه محتوي مواد معدني تشكيل دهنده خاكستر هستند زياد است ، آب 
مقطر يا آب بدون سختي يا محلول ساكارز در آب مقطر داراي كنداكتومتري بسيار كمي نسبت  به محلول هاي ناخالص مي 
باشد كه اين به خاطر طبيعت خاكستر محلول آن است كه داراي مواد يونيزه شده مي باشد و با كندكتومتري نشان داده مي 

و واحد اندازه گيري هدايت الكتريكي   20OCشود.استاندارد درجه حرارتي كه در آن كنداكتيويتي اندازه گيري مي شود 
s/cmµ  مي باشد. دستگاه مورد استفاده كنداكتومترWTW  كه با استفاده از محلول هاي استاندارد كلريد پتاسيمSet up   

شده است. 
 بدون سختي كه استفاده مي شود بايستي به اندازه كافي كم بوده تا برروي هدايت الكتريكي محلول  هدايت الكتريكي آب

باشد.   cm / sµ 6قندي اثري نداشته باشد. بطور معمول هدايت الكتريكي آن بايد كمتر از
 كه از طريق گراويمتري تعيين شده است مقايسه Ashاطالعاتي كه از روش كنداكتومتري بدست مي آيد نميتواند مستقيماً با 

بكار مي رند به نحوي انتخاب  Ashگردد. اين روش ويژگي خاص خود را دارد و فاكتورهايي كه براي تبديل كنداكتيويتي به 
بدست آمده  از روش گراويمتري  Ashشده اند كه مقادير بدست آمده از روش كنداكتومتري با تقريب بسيار خوبي مطابق با 

باشند. (اين فاكتورها قراردادي هستند و از روش هاي آزمايشگاهي بدست نمي آيند). اين خصوصيات موجب اطمينان كافي  
مي گردد كه مي توان با سرعت و دقت كافي مقدار خاكستر را از اين طريق تعيين نمود. 
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مواد و روش ها: 

بر كيفيت شكر توليدي و به منظور اندازه گيري اين پارامتر  در واريته ها وسنين مختلف  Ashمحل با توجه به تأثيرات منفي 
و دو سن مختلف آنها (از  CP69-1062,CP57-614,CP48-103 تيمار در سه واريته 7 با  84نيشكر، آزمايشي در اسفند ماه 

سري نمونه برداري از مزارع انتخاب شده در كشت و صنعت دعبل خزاعي انجام  11هر سن دو مزرعه انتخاب گرديد) طي 
گرفت. 

تيمارهاي مورد مطالعه عبارت بودند از: 
ني بصورت تميز شده  -1
  تراش10ني بهمراه % -2
  تراش15ني بهمراه % -3
 ني بهمراه برگ و سرني -4
 ني چهارساعت بعد از برداشت -5
 ني هشت ساعت بعد از برداشت    -6
 ني بعد از بيست وچهارساعت بعد از برداشت. -7

 ني بريده وجهت  5 ايستگاه ثابت در مزارع منتخب صورت مي گرفت. از هر ايستگاه 7نمونه برداري ها به صورت روزانه واز 
به آزمايشگاه منتقل مي گرديدو شربت نمونه ها توسط آسياب سه غلطكي گرفته مي شد.قبل از انجام  Ash اندازه گيري ميزان 

از  Ashهريك از مراحل فوق ، غلطك هاي آسياب كامالً با آب كندانس شستشو داده مي شدند.  جهت اندازه گيري ميزان 
نمونه هاي شربت صاف شده توسط دستگاه رفراكتومتر اندازه  Brixروش كنداكتومتري استفاده گرديد،بدين نحوكه ابتدا ميزان 

 ميلي ليتر به حجم رسانده مي شد. بعد از به  هم 100 گرم از آن دقيقاً وزن گرديده و در بالن ژوژه 2گيري شده، سپس حدود 
نيز  PHو دماي نمونه توسط دستگاه كنداكتومتر قرائت مي گرديد.براي تمامي نمونه ها ميزان  ECزدن كامل نمونه ، ميزان 

نيز از طريق فرمول ذيل محاسبه گرديد.  Ashتعيين مي شد.در پايان درصد 
% Ash = ( 16.2 + .36 D ) × C × 10-4 × F  

  F= 5وزن دقيق نمونه/
 ×Brix/100                    وزن نمونه=D 

  EC-آب مقطر EC  نمونه=C 

 / مقدار عددي فرمول   :    تصحيح دما  =  T                        (T-20) 0.23+1دماي نمونه
 (طرح تعيين شده براي انجام آزمايشات با در نظر گرفتن تمام پارامترهاي مورد بررسي بهمراه اندازه گيري هاي به عمل آمده 

در جداول ضميمه آورده شده است.) 
نتايج: 

 

: CP48-103در واريته  Ashميزان -1
در تمام سنين مربوط به آزمايشات نمونه هاي  CP48در واريته  Ash مالحظه مي گردد كه كمترين ميزان 1با توجه به جدول 

بدست آمده در نمونه هاي پلنت اين واريته مربوط به ني  Ash ساعت بعد از برداشت مي باشد.بيشترين ميزان 4ني تميز شده 
% 15% و 10% تراش و در نمونه هاي باز رويي چهارم مربوط به ني هاي آسياب شده با 15هاي آسياب شده با برگ و سر ني و 

تراش مي باشند . 
 ساعت بعد از برداشت آناليز شدبدست آمده است . 24در تمامي سنين در نمونه هاي ني كه  PHهمچنين كمترين ميزان 
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: CP57-614 در واريته Ash- ميزان 2
 ساعت بعد از 8 مربوط به نمونه ني هاي  CP57در واريته  Ash مالحظه مي گردد كه كمترين ميزان 2با توجه به جدول 

در نمونه هايي كه  PH% تراش مي باشد.كمترين ميزان 10مربوط به نمونه ني هاي  به همراه Ash برداشت  وبيشترين ميزان 
 ساعت بعد از برداشت مورد آزمايش قرار گرفته اند مشاهده شده است.(به علت اينكه بررسي هاي فوق در اسفند ماه صورت 8

  گرفت بجز نمونه هاي پلنت موجود ساير سنين اين واريته برداشت شده بودند و امكان نمونه برداري از آنها وجود نداشت)
 

: CP69-1062 در واريته Ash- ميزان 3
در تمام سنين مربوط به نمونه هايي است  CP69 در واريته Ash  مالحظه مي گردد كه كمترين ميزان  3با توجه به جدول 

 تراش 15 ساعت بعد از برداشت وبه صورت تميز شده آزمايش شده اند.و بيشترين ميزان  آن در نمونه هايي كه  بهمراه %4كه
 ساعت بعد از برداشت 24درنمونه هايي كه  PHآسياب شده و مورد آزمايش قرار گرفته اند مشاهده شده است.كمترين ميزان 

آناليز شدند اندازه گيري شده است.  
: نتيجه گيري و بحث

 

وبررسي هاي انجام شده،     CP69-1062,CP57-614,CP48-103با توجه به اندازه گيري هاي به عمل آمده در سه واريته 
بدست آمده در اين واريته ها و سنين مختلف آنها،بطور عمده مربوط به نمونه هايي  Ashمالحظه مي گردد كه كمترين ميزان 

بدست آمده  Ash  ساعت بعد از برداشت و بصورت تميز شده آسياب و مورد آزمايش قرار گرفته اند. بيشترين ميزان 4است كه 
%تراش بيشترين تاثير را در افزايش ميزان 15% تراش  بوده است (15% يا 10عمدتا مربوط به نمونه هاي آسياب شده به همراه 

Ash   .( داشته است
 شربت در حاالت مختلف روي PHدر نمونه ها بيانگر اين است كه تغييرات زيادي در ميزان PH  مقادير اندازه گيري شده  
 بدست PHشربت نمونه ها از زمان برش تا پايان بررسي ها كاهش يافته بطوريكه كمترين ميزان  PHنداده است، ولي بطوركلي 

 به معني PH ساعت از زمان برداشت آنها از مزرعه گذشته است ( كاهش 24آمده در شربت مربوط به نمونه هايي است كه 
نزديك شدن ني ها به حالت ترش شدن است). 

 و بترتيب در سنين CP 48همچنين نتايج آزمايشات نشان داد كه كمترين و بيشترين ميزان پتاسيم شربت مربوط به واريته 
R4 و  PC  و كمترين و بيشترين ميزان سديم مربوط به واريتهCP 69 و بترتيب در سنين  PCوR1  مي باشد.نتيجه كلي

اينكه هرچه فاصله زماني بين برداشت ني از مزرعه تا ورود آن به كارخانه جهت استحصال شكر و نيز ميزان خاشاك ورودي 
همراه ني به فرايندها بيشتر باشد با كاهش بيشتر كيفيت شربت مواجه خواهيم بود. مطلوب ترين حالت در بررسي هاي ذكر 

است كه تا حد ممكن خاشاك آن جداشده و بيش از چهار ساعت از زمان  Feedشده استفاده كردن از نيشكري به عنوان 
 برداشت آن نگذشته باشد.
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 دوره اندازه گيري 11 درCP48   واريته Ashبيشترين  مقادير :كمترين و1جدول 

 واريته
بافت 
خاك 

 سن

 Ashميانگين يازده دوره اندازه گيري 
 ميانگين كاتيونهاي اندازه گيري شده در خاك و شربت

mee/eee e+   mee/eee e e+ 

Ash, ee 
 ني

 تميزشده
 تراش %15 تراش 10%

و  برگ
 سرني

 بعد ساعت چهار
 برداشت از

 ساعت هشت
 از بعد

 برداشت

 وچهار بيست
 از بعد ساعت

 برداشت
 شربت خاك شربت خاك

CP48 

C.L P.C 
Ash 1.22 1.26 1.29 1.28 1.17 1.23 1.28 

0.070 0.430 0.030 0.012 
PH 5.39 5.40 5.40 5.39 5.35 5.33 5.31 

L R4 
Ash 1.05 1.12 1.11 1.08 1.00 1.03 1.10 

0.050 0.293 0.020 0.015 

PH 5.45 5.49 5.47 5.49 5.41 5.40 5.35 

 
 دوره اندازه گيري 11 در CP 57 واريته Ash كمترين و بيشترين مقادير    :2جدول

 واريته
بافت 
خاك 

 سن

 Ashميانگين يازده دوره اندازه گيري 
 ميانگين كاتيونهاي اندازه گيري شده در خاك و شربت

mee/eee e+   mee/eee e e+ 

Ash, ee 
 ني

 تميزشده
 تراش 10%

15% 
 تراش

و  برگ
سرني 

 بعد ساعت چهار
 برداشت از

 ساعت هشت
 برداشت از بعد

 وچهار بيست
 از بعد ساعت

 برداشت
 شربت خاك شربت خاك

CP57 L P.C 
Ash 1.26 1.29 1.25 1.25 1.15 1.13 1.26 

0.4 84.6 43.5 4.8 
PH 5.39 5.47 5.54 5.51 5.39 5.38 5.40 

 
 دوره اندازه گيري 11 در CP 69 واريته  Ash:كمترين و بيشترين مقادير 3جدول

 واريته
بافت 
خاك 

 سن

 Ashميانگين يازده دوره اندازه گيري 
 ميانگين كاتيونهاي اندازه گيري شده در خاك و شربت

mee/eee e+   mee/eee e e+ 

Ash, ee 
 ني

 تميزشده
 تراش 10%

15% 
 تراش

و  برگ
سرني 

 ساعت چهار
 از بعد

 برداشت

 ساعت هشت
 از بعد

 برداشت

 وچهار بيست
 از بعد ساعت

 برداشت
 شربت خاك شربت خاك

CP69 

C.L P.C 
Ash 1.14 1.16 1.20 1.11 1.08 1.13 1.22 

0.165 0.340 0.125 0.010 
PH 5.45 5.26 5.46 5.48 5.46 5.44 5.42 

L R1 
Ash 1.13 1.14 1.20 1.14 1.10 1.15 1.15 

0.145 0.318 0.115 0.168 
PH 5.4`7 5.45 5.46 5.44 5.46 5.44 5.41 
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Abstract: 
As the ash in the refinery Sugar of mill decrease the quality of yield, that it depends on 
primary materials quality, ash value of three sugarcane commercial varieties juice were 
measured. 
In this study all the factors effect the juice quality were concentrated. During the sampeling, 
age of plant, soil tissue of field cathions of soil and juice were conducted. 
The treatments were cleaned cane, cane with %10 trash, cane with %15 trash, cane with leaf 
and top cane, cane 4 ,8 and 24 hours after harvest.  
The results indicate that most ash value is due to cp57-614 variety in plant cane age and about 
ph show that this parameter has decreased from the cutting cane time to the last stage of 
measurement, and the treatment 24 hours after harvest has the lowest value of ph. Also, the 
least and most potassium value of juice in cp48-103 variety and consequently in R4 and PC 
age, and the least and mast sodium value of juice in Cp69-1062 variety and consequently in 
PC and R1 age were observed. 
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