
شناسايي و بررسي منابع توليد پسماند هاي صنعت نيشكر به منظور ارائه راهكارهاي كمينه سازي(مطالعه موردي: 
 شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي)

Pبهناز گودرزي

1
Pنعمت اهللا جعفرزاده حقيقي فرد ،P

2
Pافشين تكدستان ،P

3 

Pدانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان-گروه محيط زيست 

1 

)09166073500( goudarzi.6315@gmail.com 

Pعضو هيأت علمي و عضو مركز تحقيقات فناوري هاي زيست محيطي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 2و3

 

 چكيده

طرح عظيم توسعه نيشكر در سطح استان خوزستان آثار مثبت عديده اي را به همراه داشته، اما همانند ساير واحدهاي توليد 
صنعتي داراي اثرات زيست محيطي منفي متعددي در مراحل مختلف مي باشد. يكي از مهمترين مشكالتي كه در شركت 

كشت و صنعت دعبل خزاعي و ساير شركت هاي كشت و صنعت نيشكر وجود دارد، پسماندهاي مختلف توليد شده است كه در 
صورت عدم برنامه ريزي جهت كنترل آنها، مي تواند اثرات جبران ناپذيري بر روي محيط زيست از خود بر جاي بگذارند. در 
نتيجه در اين مطالعه تحليلي- توصيفي، به منظور مديريت بهينه مواد زائد، ضايعات توليدي از مبداء شناسايي و طبقه بندي 
شده و راهكارهاي مناسبي براي كنترل آنها در نظر گرفته شد. بدين منظور فرآيند توليد، ويژگي هاي كمي و كيفي، ماهيت، 

حالت فيزيكي، ميزان توليد ساالنه، سرانه توليد، چشمه و علل توليد، تناوب توليد و جمع آوري و نحوه مديريت فعلي كليه 
 پرسشنامه،تكميل از طريق پسماندهاي جامد و نيمه جامد كشاورزي، صنعتي و خدماتي شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي 

توليد استخراج گرديد و  و رسم نمودار فرآيندموجـود فني مـدارك   رجـوع بـه،لين واحـدهاوبـا مسـ مصاحبة حضوريبازديد و 
ذخيره  جهت قرار گرفت. همچنين بررسي  مورد RCRAاساس معيار جهاني بندي آنها بر ضمن شناسايي پسماندها طبقه

 879/407024327 نتايج به دست آمده حاكي از توليد.گرديد اطالعاتي مواد زايد بانك ايجاد به اقدام ها داده و پردازش سازي
 تحت عنوان مواد RCRA% ،878/88كيلوگرم مواد زائد در طول يك سال بهره برداري مي باشد كه از اين ميان طبق فهرست 

 از اين نوع مواد داراي ويژگي اشتعال پذيري هستند. بررسي 3262/65زائد خطرناك طبقه بندي شده اند كه در حدود %
 كنترلي در  هيچ بدون  مواد زايد44133/40حدود % در كه است آن دهنده نشان مديرت فعلي نحوه به مربوط اطالعات

زايد  مواد خصوصا زايد، مواد مديريت در نظر مورد هاي جنبه كليه زمين هاي خالي شركت مذكور تلنبار مي شوند. همچنين
 .است گرديده ارايه آن نتايج و شده تفكيك پردازش خطرناك به

 ، بانك اطالعاتيRCRAپسماند، شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي،  واژه هاي كليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه
رشد جمعيت، افزايش تنوع نيازهاي جوامع انساني و نياز كشور به پيشبرد اهداف خود با تكيه بر صنايع، افزايش توليدات را 

پسماندهاي  و آلودگي و كاالها و مواد اين مصرف به زايد مربوط مواد ديگر سوي ). از1379موجب شده است (صادق جوال، 
دهد كه برخي از اين پسماندها باعث  مي تشكيل را زيست هاي محيط آلودگي كل از چشمگيري آنها بخش توليد از ناشي

). از دست رفتن و اتالف مواد با ارزش قابل استفاده 1386مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي مي گردند(اميريان و همكاران، 
ناشي از فرآيند توليد و نيز هزينه گزاف كنترل آلودگي كه نهايتاً به صنعت تحميل مي گردد از ديگر معضالت توليد مواد زائد 

 ).ايران به عنوان يكي از كشورهايي كه از نظر توسعه كشاورزي و صنعت مراحل خود را طي 1379مي باشد(صادق جوال، 
مي كند در چند دهه اخير با مشكالت مربوط به پسماندها و ضايعات خطرناك صنايع مانند آنچه در ساير كشورهاي در حال 

). در حال حاضر اكثر صنايع فاقد يك سيستم مديريت مناسب جهت 1379توسعه مشاهده مي شود مواجه شده است(هاديان، 
دفع اينگونه مواد مي باشند بنابراين براي ايجاد اين سيستم مديريت در درجه اول بايد به شناسايي و طبقه بندي مواد زائد 

خطرناك توليد شده پرداخت چرا كه آگاهي از ويژگي هاي يك ماده زائد خطرناك و بطوركلي شناسايي مواد و وجود اطالعات 
كافي درباره سرچشمه ها و كانونهاي انتشارآنها مي تواند صاحبنظران را در انتخاب بهترين گزينه ها براي تصفيه، نگهداري و 

 ).1379؛ صادق جوال، 1384دفع مناسب اين مواد ياري نمايد (كيايي و همكاران، 
 در مطالعه اي پيرامون مديريت مواد زائد خطرناك صنعتي در تركيه به ارزشيابي فعاليت هاي مديريت 2010ساليهگلو در سال 

 مطالعه اي در خصوص 2005). همچنين سولمون در سال 2010مواد زائد خطرناك در اين كشور پرداخت(ساليهگلو، 
آلودگيهاي محيط زيست و مديريت آن در صنعت شكر در كشور هند انجام داد. دراين مطالعه به منظور استقرار سيستم 

) در صنعت شكر، به بررسي گازها و مايعات منتشرشده از اين صنعت پرداخته شده EMSمديريت محيط زيست (
 مطالعه اي به منظور بررسي كميت و كيفيت پسماندهاي صنعتي و 1389). بسيم و همكاران در سال 2005است(سولمون، 

 طبقه توليد، هاي چشمه پسماندهاي توليدي، انواع شناسايي غيرصنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري با هدف 
 مديريتي و فني راهكارهاي و اجرايي هاي دستورالعمل و ارائهRCRA استاندارد  روش اساس بر پسماندهاي خطرناك بندي
 ).1389انجام دادند(بسيم و همكاران،  آنها نهايي دفن و دفع ، بازيافت مجدد، استفاده سازي، كمينه جهت

در كـشور ما كشت و صنعتهـاي نيشكر از قديمي تـرين واحـدهاي كشت و صنعت و يكي از قطبهاي اقتصادي كشور محسوب 
). بـه جرأت مي توان بعد از صنايع نفت و گاز در كشور كشت و صنعتهاي نيشكر را 1383؛ جزايري، 1380مي شونـد(پاينده، 

بزرگترين مجموعه توليدي كشور دانستكه به سبب نياز كشور به شكر و جلوگيري از واردات آن و همچنين با توجه به اينكه 
فقط استان خوزستان محل كشت و زرع نيشكر در ايران مي باشد، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به عنوان بزرگترين 
طرح كشاورزي- صنعتي در تاريخ ايران بصورت هفت واحد تابعه(امـام خميني (ره)، امير كبير، دعبل خزاعي، ميرزا كوچك 

؛ فيروزي و همكاران، 1388خان، سلمان فارسي، فارابي، و دهخدا) در اين استان احداث شد(دفتر محيط زيست هلدينگ، 
). شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي يكي از شركت هاي هفتگانه شركت مادر تخصصي توسعه نيشكر و صنايع جانبي 1389

 افتتاح شد. اين شركت كه در محدوده 1380 جاده اهواز- آبادان به عنوان سومين شركت در سال 25است كه در كيلومتر 
جنوب اهواز و در ساحل راست رودخانه كارون واقع شده، از سه بخش صنعت، كشاورزي و پشتيباني تشكيل شده است. بخش 

كشاورزي شامل عمليات كاشت، داشت و برداشت مي باشد و صنايع مستقر در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي عبارتند از: 
 ).1388كارخانه شكر، مجتمع زيست فناوري، كارخانه توليد نئوپان و كارخانه خوراك دام(دفتر محيط زيست هلدينگ، 

اين مراكز عظيم با بهره گيري از انواع كودها و سموم شيميايي، فعاليت مكانيزاسيون، عمليات كاشت، داشت و برداشت، توليد 
پسابها و پسماندهايي كه در محيط رها مي شوند مي توانند به نوعي بر شرايط اكولوژيكي و بهداشتي جامعه تأثير بگذارند و 

). مواد زائد توليد شده در كشت و صنعتهاي نيشكر از نظر ويژگي، مقدار 1380سبب آلودگي آب، خاك و هوا گردد(پاينده، 
توليد، ميزان خطرناك بودن و ساير ويژگيها متنوع مي باشد. در اين بين مواد زائد با ارزشي ازجمله باگاس، مالس، گل صافي، 

لجن فاضالب مجتمع زيست فناوري، پوشال نيشكر، پيت و... به چشم مي خورد. در نتيجه نظر به اهميت و گستردگي اين 
مراكز در سطح استان خوزستان به منظور طرح مديريت و كنترل مواد زائد بايد ضايعات توليدي، از مبداء شناسايي و طبقه 

مطالعات  انجام عدم دليل به استان خوزستان بندي شده و راهكارهاي مناسبي براي كنترل آنها در نظر گرفته شود. در



و  دارد وجود زمينه اين اندكي در اطالعات در سطح هفت واحد تابعه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، زايد مواد شناسايي
اين  در زيادي بسيار هاي بي اطميناني موجود، هاي داده پردازش و آوري جمع سيستم فقدان يك علت به حاضر حال در

هدف  پژوهش اين در نمود. خواهد را سلب ها زمينه از بسياري در عملكرد و تصميم گيري قدرت كه نهايتًا دارد وجود خصوص
شركت كشت و  كشاورزي، صنعتي و خدماتي مواد زايد كنوني وضعيت از كلي توصيف ارايه و الزم هاي آوري داده جمع اصلي،

بانك  يك سيستم ارايه با همچنين و آمد خواهند دست به كه هايي و داده مطالعات اين انجام با باشد. مي صنعت دعبل خزاعي
جمع  اطالعات  نقش.بود خواهيم ها داده آوري جمع سيستم يك ايجاد طريق اطالعات از توسعه به قادر اطالعاتي(پايگاه داده)

 .است مهم بسيار سيستم مديريت عملكرد ارزيابي و استراتژي تصحيح اطميناني، كاهش بي در سيستم اين در شده آوري
 

 مواد و روش ها
بخش  چهار بر  ادامه داشت، مشتمل1390 آغاز و تا شهريورماه 1389كه از فروردين ماه  مطالعه در اين شده استفاده روش

 است. مناسب مديريتي راهكاري ارائه و زائد مواد بندي پرسشنامه و طبقه ميداني، تهيه كتابخانه اي، بازديدهاي مطالعات
در  موجود منابع از استفاده با اي پيش زمينه اطالعات و آمار جديدترين جمع آوري شامل شده اعمال روش اول، بخش در

زمينه  در اينترنتي هاي كاوش و شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تحقيقاتي، مراكز پژوهشي، و علمي مراكز ها و كتابخانه
  .است بوده زائد مواد مديريت و منطقه در موجود زيست صنعت، محيط

كليه صنايع مستقر در كشت و صنعت دعبل خزاعي(كارخانه شكر، كارخانه  عملكرد با بيشتر آشنايي منظور به دوم، دربخش
و  ميداني نقاط بازديد  40طريق بيش از  از و سايت در حضور نئوپان، مجتمع زيست فناوري) و واحد كشاورزي و خدمات با

 .شدند شناسايي زائد مواد كننده توليد هاي چشمه
 توليدي شناسايي زائد مواد فعلي مديريت نحوه و توليد علل حالت، ماهيت، كميت، پرسشنامه، تكميل طريق از سوم، بخش در

 جمع وسيله موثرترين عنوان به  پرسشنامه.شدند كميت تعيين مناسب ابزار از استفاده با زايد مواد نيز مواردي در و گرديد
 از توسعه حال در كشورهاي از در بسياري بانك جهاني گزارشات است. طبق شده برده كار به پژوهش اين اطالعات در آوري

 مسئولين و صنايع صاحبان نزد ترين اطالعات حدودي دقيق تا و بهترين كه چرا است، شده استفاده موفق به طور روش اين
باشد(اميريان و همكاران،  مي موجود خطرناك هستند، موادزايد خاص طور به و زايد مواد به مربوط مشكالت با كه درگير فني

حسب  بر ها  پرسش.است گرديده تكميل مصاحبه يك در قالب و حضوري صورت به پرسشنامه كه است ذكر به  الزم.)1386
 نحوه كميت، فيزيكي، خصوصيت، حالت نوع زوايد، خصوص در هايي پرسش شامل اند و شده مطرح بسته يا باز صورت به مورد

 .باشد  مي ...و بازيافت نهايي، دفع تخليه، تناوب نگهداري موقت،
 زائد مواد بندي طبقه به اقدام ، Excelشده با استفاده از نرم افزار جمع آوري اطالعات تحليل و تجزيه از پس چهارم، بخش در
 ارائه خصوص اين در مناسب سپس راهكارهاي  صورت گرفت و RCRAطبق معيار جهاني  و زائد توليدي ماده نوع اساس بر

 .گرديد
 به افزار اقدام نرم از استفاده با اطالعاتMicrosoft Access XP پردازش و سازي، بازيابي ذخيره جهت پژوهش اين در

 مرتبا برنامه منظم يك اجراي با توان مي اطالعاتي بانك سيستم وجود يك  با.گرديد اطالعاتي بانك سيستم يك ايجاد
 در آن نتايج  كه.تحليل كرد و تجزيه را ها آن وقت اسرع در و لزوم و در صورت نمود هنگام به و اخذ را نياز مورد اطالعات

 .باشد مي قابل مالحظه بعدي بخش
 

 نتايج

صنعتي و كشاورزي، از بنيادي ترين بخش هاي مديريت مواد زائد به حساب مي آيد.  شناخت و بررسي كمي و كيفي زايدات
 879/407024327كليه صنايع و واحدهاي كشاورزي و خدمات شركت مذكور ميزان در يافته انجام بررسي هاي براساس

به مجتمع زيست فناوري و   مربوط847/30به كارخانه شكر، %  مربوط181/41كه % گردد مي توليد كيلوگرم پسماند در سال
). سهم مواد زائد جامد و نيمه جامد در اين شركت نيز به ترتيب 1به بخش كشاورزي مي باشد(نمودار  مربوط%723/23
 ).2 كيلوگرم) برآورد مي شود(نمودار635/42046096 (330/10 كيلوگرم) و 244/364978231% (%670/89



 
 
 
 
 
 
 

                                            ) حالت فيزيكي پسماندهاي توليدي2) بخش ها و صنايع توليد كننده پسماندهاي جامد و نيمه جامد                   نمودار (1نمودار(
 شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي                                                                       شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي

 
زايدات توليدي در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي عمدتاً شامل پوشال، ضايعات نيشكر، ظروف و پاكت سموم كشاورزي، 
كيسه و بشكه فلزي و پالستيكي مواد شيميايي، باگاس، مالس، گل صافي، لجن تصفيه آب و فاضالب بهداشتي، سنگ آهك و 
نخاله شيرآهك، فيلتر روغن و هوا، پيت، غبار، ضايعات نئوپان، لجن فاضالب صنعتي الكل و خميرمايه(مجتمع زيست فناوري)، 

پودر خميرمايه، ضايعات روغن و گريس، ضايعات فلزي و آهن آالت(شافت، كپسول گاز، زنجير، مفتول مسي و ...)، ضايعات 
الستيكي و پالستيكي(نوار نقاله، تسمه، لوله هيدروفلوم، پكينگ، ممبران، تيوپ، الستيك و ...)، پسماندهاي شبه خانگي و 

 مربوط 7667473/30آزمايشگاهي، پسماندهاي عفوني و ... است و ماهيت پسماند توليدي در اين مجموعه بگونه اي است كه %
 مربوط به 0747878/23 مربوط به باگاس كارخانه شكر و %7274016/30به لجن فاضالب صنعتي مجتمع زيست فناوري، %

پوشال بخش كشاورزي مي باشد. از آنجاييكه ميزان چشمگيري از اين زايدات ارزشمند مي باشد، بنابراين مي توان از آنها در 
 توليد دهها ماده بهره برد. 

 چشمه توليد در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي شناسايي شد كه از جمله اين چشمه هاي مي توان 111در اين مطالعه 
به دستگاه دروگر و سبد حمل ني، آسياب، صافي هاي خالء گردان، دستگاه گريز از مركز(سانتريفوژ)، حوضچه پيش ته نشيني 

تصفيه آب، مخازن محلول سازي و رقيق سازي مواد شيميايي، ديگ هاي طباخي، توري ها و هيدروسيكلون كوره آهك، 
دستگاه مغزه گير(دي پيتر)، الك، اره، ماشين سنباده، الگونها، سيكلون دستگاه خشك كن، واحدهاي اداري، آزمايشگاه ها، 
رستوران، درمانگاه و ... اشاره نمود. همچنين علل توليد متعددي نيز براي پسماندهاي شناسايي شده مشخص شد كه از آن 

جمله مي توان حذف پوشال ني در هنگام برداشت، ورس مزارع، مصرف سموم و كود، عصاره گيري نيشكر، صاف كردن و 
پااليش شربت، جداسازي پساب از ماسكويت، ته نشيني ثقلي لجن تصفيه آب، تعويض روغن و گريس، مسدود شدن فيلترها و 

اتمام دوره مصرف، مصرف مواد شيميايي، حمل سنگ آهك خارج از معدن، جداكردن الياف مفيد از باگاس، تفكيك ذرات 
باگاس و سنباده زدن نئوپان، ته نشيني ثقلي و تبخير فاضالب صنعتي مجتمع زيست فناوري، خرد شدن گرانول هاي 

خميرمايه، طبخ و مصرف مواد غذايي و كاغذ، انجام آزمايش در آزمايشگاه صنعت و كشاورزي، مصرف مواد و تجهيزات پزشكي 
 و ... را نام برد.

 
 
 
 
 
 
 

 ) تناوب جمع آوري پسماندهاي جامد و نيمه جامد4 نمودار( ) تناوب توليد پسماندهاي جامد و نيمه جامد                  3           نمودار(
   شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي                               شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي                                          

 %4/214  %0/035
كشاورزيبخش

شكركارخانه

فناوريزيستمجتمع

نئوپانكارخانه

شهرياموربخش
 %89/670

 %10/330

جامد

جامدنيمه

 %96/153

 %3/847

دائمي

موقت
 %71/355

 %1/329  %0/012

روزانه
هفتگي
ماهانه
ساليانه



 پسماندها بصورت دائمي و 153/96نتايج حاصل از بررسي تناوب توليد پسماند در اين مجموعه حاكي از آن است كه %
). در خصوص تناوب جمع آوري پسماندهاي اين كشت و صنعت نيز مشاهده 3 بصورت موقت ايجاد مي شوند(نمودار%847/3

 012/0 بصورت ماهانه و %329/1 بصورت هفتگي، %304/27) بصورت روزانه، %355/71گرديد كه بيشترين ميزان پسماندها (%
 ).4بصورت ساليانه جمع آوري مي گردند(نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) مديريت فعلي پسماندهاي جامد و نيمه جامد شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي5نمودار(

 
بررسي هاي صورت گرفته در خصوص روش هاي مديريتي بكارگرفته شده در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي حاكي از آن 

)، تخليه 44133/40است كه به منظور مديريت پسماندها در اين مجموعه، از روش تلنبار كردن در زمين هاي خالي شركت (%
)، استفاده در فضاي سبز و تسطيح 74842/3)، نگهداري در مخازن(%07744/23)، سوزاندن (%81097/30در الگون (%

 ).5) و ... استفاده مي گردد (نمودار20729/1اراضي(%
نتايج حاصل از طبقه بندي پسماندهاي بخش ها و صنايع مستقر در كشت و صنعت دعبل خزاعي بر اساس معيار جهاني 

RCRA بيان كننده اين حقيقت است كه بر اساس طبقه بندي RCRA% 878/88) kg 795/361756641 از پسماندهاي (
). همچنين 6) غير خطرناك مي باشند (نمودارkg 084/45267686 (122/11جامد و نيمه جامد شناسايي شده، خطرناك و %

)، I از پسماندهاي خطرناك اين كارخانه داراي كد خطر اشتعال پذيري(3262/65) گوياي اين مطلب است كه %7(نمودار 
) و E داراي كد خطر سميتC% ،(0006/0) داراي كد خطر خورندگيT% ،(0559/0) داراي كد خطر سمي(%6168/34
 ) مي باشند.R داراي كد خطر ميل تركيبي شديد(%0005/0

 

 
 
 
 
 
 
 

 ) طبقه بندي پسماندهاي خطرناك7) طبقه بندي پسماندهاي جامد و نيمه جامد                                    نمودار(6        نمودار(
                                                                                                                                    RCRA          شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي بر اساس كدهاي خطر RCRA  شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي بر اساس معيار 

 
  فوق نتايج به توجه با

 %40/44133

 %0/15501

 %0/06557
 %0/00002
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 %0/49383  %3/74842 تلنبار در زمين هاي خالي شركت
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نگه داري در مخازن به عنوان ماده ي اوليه ي صنايع تخميري
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و ...  زائد صنعتي، كشاورزي مواد ساماندهي جهت مناسب مديريت سيستم برقراري محيط زيست، آلودگي از جلوگيري جهت
). بنابراين با توجه به كليه داده ها و نتايج بدست آمده، مطالعه منابع علمي 1388باشد(بينوا پور و همكاران،  مي واجب امري

متعدد و راهكارهاي ارائه شده به منظور مديريت بهينه در بخش ها و صنايع مستقر در كشت و صنعت دعبل خزاعي مي توان 
 از پسماندها قابل بازيافت و استفاده مجدد، 93761/99بيان نمود كه از ميزان كل پسماندهاي شناسايي شده در اين مجموعه %

 و 00001/0، %02039/0 قابل تصفيه در مراكز مجاز مي باشند. همچنين %02558/0 قابل دفن در مراكز مجاز و %01568/0%
 از پسماندها را نيز به ترتيب مي توان به كمك راهكارهاي كنترل توليد، اصالح فرآيند و تجهيزات، استفاده از %00074/0

 ).8تجهيزات با كيفيت باالتر و بي خطر سازي و دفع آنها به همراه پسماندهاي عادي بصورت بهينه مديريت نمود (نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) راهكارهاي كمينه سازي پسماندهاي جامد و نيمه جامد شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي 8         نمودار(
 

 بحث و نتيجه گيري
 است: زير بشرح پذيرفت شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي انجام در  ماه18 مدت به كه پژوهش اين نتيجه گيري مهمترين

 نوع پسماند جامد و نيمه 98كشت و صنعت دعبل خزاعي (بخش كشاورزي، پشتيباني و صنايع مستقر در شركت) با دارا بودن 
 كيلوگرم پسماند توليد مي كند كه بيشترين ميزان پسماند بصورت جامد 879/407024327جامد، در مجموع ساليانه حدود 

 تن انواع 305/708333 ساله و با وجود 1توليد مي شود. با توجه به ميزان توليد پسماند در اين مجموعه طي يك دوره 
 kg575/0محصوالت(نيشكر، شكر، تخته نئوپان، الكل و خميرمايه)، سرانه توليد پسماند به ازاي هر كيلوگرم از كل محصوالت  

برآورد مي شود. ماهيت پسماند توليدي در اين مجموعه بگونه اي است كه لجن فاضالب صنعتي مجتمع زيست فناوري و 
 نوع پسماند شناسايي 98 در ميان 7274016/30 و %7667473/30باگاس كارخانه شكر به ترتيب با دارا بودن سهمي معادل %

شده داراي بيشترين ميزان توليد مي باشند. همچنين فيلتر خالء توربين نيروگاه كارخانه شكر نيز كمترين ميزان توليد 
) را در ميان پسماندهاي شناسايي شده در اين مجموعه به خود اختصاص داده است. نتايج حاصل از بررسي 000000/0(%

 181/41ميزان توليد پسماند در كليه بخش ها و صنايع مستقر در اين كشت و صنعت نشان داد كه كارخانه شكر با اختصاص %
 از سهم كل پسماند توليدي به ترتيب بزرگترين و 035/0از سهم كل پسماند توليدي و بخش امور شهري نيز با اختصاص %

كوچكترين توليد كننده پسماند در اين كشت و صنعت محسوب مي شوند. با بررسي و مقايسه كليه چشمه ها و علل توليد در 
بخش كشاورزي و ساير بخش ها و صنايع مستقر در اين كشت و صنعت، الگونهاي مجتمع زيست فناوري و آسياب كارخانه 

شكر به عنوان بزرگترين چشمه هاي توليد و ته نشيني ثقلي، تبخير فاضالب صنعتي و عصاره گيري نيشكر به عنوان مهمترين 
علل توليد پسماند معرفي مي شوند. همچنين مي توان بيان كرد كه بيشترين ميزان پسماند بطور دائم و هميشگي در اين 

مجموعه در طول يك دوره يكساله بهره برداري پديد مي آيد. در خصوص تناوب جمع آوري پسماندهاي اين كشت و صنعت 
نيز مشاهده گرديد كه بيشترين ميزان پسماندها بصورت روزانه و كمترين ميزان پسماند نيز بصورت ساليانه جمع آوري مي 

گردند. مقايسه روش هاي مديريتي بكارگرفته شده در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي نشان داد كه بيشترين روش مورد 
) مي 44133/40استفاده از ميان روش هاي بكار گرفته شده به منظور مديريت پسماندها، تلنبار در زمين هاي خالي شركت (%

) و سوزاندن 81097/30باشد. از ديگر روش هاي پركاربرد در اين مجموعه كشت و صنعت مي توان به تخليه در الگون (%

 %99/93760

 %0/01568
 %0/02558
 %0/02039

 %0/00001
 %0/00074 بازيافت و استفاده مجدد

دفن در مراكز مجاز

تصفيه در مراكز مجاز

كنترل توليد، اصالح فرآيند و تجهيزات

استفاده از تجهيزات با كيفيت باالتر

بي خطر سازي و دفع به همراه پسماندهاي عادي



 نيز نشان داد كه بيشترين RCRAطبقه بندي پسماندها در اين مجموعه بر اساس معيار جهاني  ) اشاره نمود.07744/23(%
ميزان پسماند توليدي، خطرناك مي باشند و از ميزان كل پسماندهاي خطرناك اين كشت و صنعت بيشترين ميزان آنها داراي 
خصوصيت اشتعال پذيري مي باشد. بنابراين با نظر به مطالب فوق مي توان چنين عنوان كرد كه آن دسته از پسماندهايي كه 

بر اساس معيار مورد استفاده در اين مطالعه خطرناك مي باشند از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بايد  از لحاظ توليد و 
مديريت آنها مورد توجه بيشتري قرار گيرند و ساير پسماندها در درجه اهميت بعدي قرار دارند. همانطور كه واضح است يكي از 

مهمترين اهداف اين مطالعه ارائه چارچوب كاهش، كنترل و مديريت بهينه پسماندهاي صنايع و بخش هاي مستقر در اين 
شركت به منظور ايجاد تعامل و پيوند ميان صنعت و محيط زيست و كاهش اثرات سوء فعاليت هاي صنعتي در محيط زيست 

مي باشد، بنابراين از ميان راهكارهاي پيشنهادي مي توان بيشترين ميزان پسماند هاي توليدي در اين مجموعه را يا استفاده از 
  روش بازيافت و استفاده مجدد بصورت بهينه مديريت نمود.

 و معيارهاي اجرايي، قوانين خاص متولي وجود عدم بدليل ما كشور در صنعتي، تجاري، كشاورزي و ... هاي پسماند مديريت 
 از ميزان صحيحي آمار حتي بيشتر موارد در و نبوده برخوردار مناسبي جايگاه از كارآمد نظارتي ارگان و كننده مدون كنترل

 مستلزم خطرناك مواد زائد اصولي و منطقي مديريت ). بنابراين1388نيست(بينوا پور و همكاران،  دست در مواد اين توليد
 اعمال و مواد اين با مرتبط مديريتي تدوين مقررات و خطرناك، قانونگذاري بندي زائدات طبقه خطرناك، زائد مواد شناسايي

 حداقل و آلودگي توليد از جلوگيري خطرناك، زائد مواد و نگهداري توليد نظير خطرناك زائد مواد مديريت مختلف مراحل
 ).1388باشد(فرهادي،  مي نهايي تصفيه و دفع انتقال، و جمع آوري بازيافت، و بازيابي ضايعات، سازي

چنانچه همزمان با صنعتي شدن يك جامعه به مسائل ديگري چون محيط زيست توجه نشود نه تنها توسعه اقتصادي حاصل 
نخواهد شد بلكه گرفتاري هاي زيادي به بار مي آيد و گاهي منافع حاصله از يك صنعت براي يك كشور را در درازمدت به 

). شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي 1384طوركلي در راه جبران خسارت وارده از آن صرف خواهد نمود(كيايي و همكاران، 
كارخانه هاي  برداري بهره دوره به عنوان مجري يكي از طرحهاي كشاورزي و صنعتي كشور از اين مسئله مستثني نبوده و طي

توليد محصول نهايي(شكر، الكل، خميرمايه، تخته نئوپان،  بر شكر، نئوپان، مجتمع زيست فناوري، اراضي كشاورزي و ... عالوه
 باگاس، پيت، فاضالب تخمير و تقطير الكل و خميرمايه، ضايعات  صافي، گل مالس، نيشكر) مقادير فراواني پسماند نظير

 ضايعات اين كشت و صنعت محسوب گرچه مواد توليد مي شود. اين خميرمايه خشك و مرطوب، پوشال و سرشاخه نيشكر نيز
 كاغذ، بيوتيكها، ها، آنتي ويتامين ها، حالل اسيدهاي آلي، ها، آنزيم نظير توليداتي اوليه ماده عنوان به هريك شوند ولي مي

 جانبي محصوالت ديگر از نگاهي گفت مي توان و داشته و ... كاربرد اتانول خميرمايه، دام، كمپوست، خوراك نئوپان،
 عالوه كشت و صنعت هاي نيشكر ضايعات كه بازيافت است داده نشان تجربه مي آيند. حساب به صنعت اين براي ارزشمندي

 در نوعي به هريك مختلف كشورهاي امروزه نمايد. مي اين مجموعه و صنايع آن را نصيب سود سرشاري زيست محيط بر حفظ
 گريبانگير و اجتماعي اقتصادي محيطي، مشكالت مواد اين از مفيد و استفاده محدوديت منابع توجه به با تا تالش هستند

 صنعت شكر دنيا توليدي موفق هاي مجموعه از بسياري راستا اين نمايند و در را تعديل صنايع وابسته صنعت شكر و ساير
 است رفته پيش تا حدي ضايعات از بهينه استفاده اند. كار در زمينه نموده اين مواد كننده مصرف اندازي واحدهاي راه به اقدام

 هاي جنبي گلخانه در آن مصرف و بخار كارخانه ديگهاي از خروجي اكسيدكربن دي انتقال با شكر كارخانجات حتي برخي كه
 سوز كه باگاس هاي بخار كوره خاكستر آورده و از فراهم را گلخانه ها اين توليدي محصوالت جهت فتوسنتز عمل بهبود زمينه
 مطالعه، مي تواند اين از حاصل هاي اند. داده نموده كود استفاده عنوان به در كارخانجات نيشكري دارد فراواني پتاسيم امالح
 و استفاده مجدد به شمار رود. بازيافت جهت در خصوصاً صنعتي و كشاورزي، زائدات صحيح مديريت در گام اولين

  جريمـه زمينه در فقط مـواد تبديـل و بـازيافت سازمـان و زيست محيط حفاظت سازمان اينكه بـه توجه بـا
 دارد وجود صنعتي واحدهاي و ها سازمان اين بين علمي همكاري زمينه در كمتري و توجه هستند فعال ساختن واحدها

 همكاري هاي زمينه رساند حداقل به را صنعتي اينگونه مواد زائد از ناشي زيست محيطي مسائل بتوان اينكه براي بايستي
 )1386آيد. (بماني،  وجود به آنها بين علمي

در حال حاضر استانداردهاي مورد استناد سازمان حفاظت محيط زيست به طور يكسان و برگرفته از مقررات و آيين نامه هاي 
كشورهاي اروپايي است و بديهي است كه استاندارد خروجي ها اعم از پسماندهاي جامد، مايع و هوا بر حسب موقعيت محلي و 



وضعيت جغرافيايي مناطق مختلف مسكوني و بياباني است و بايد متناسب و متغير باشد. از اين رو از مسئوالن سازمان انتظار 
مي رود در مورد تدوين استانداردهاي زيست محيطي منطقه اي براي كارخانه ها و صنايع مختلف بويژه صنعت شكر و صنايع 

 ).1385جانبي آن اقدام جدي به عمل آيد(گلستان، 
 قانون مديريت پسماندها مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي بر عهده توليد كننده مي باشد و توليد 15 و 7با توجه به ماده 

كننده موظف است با بهينه سازي فرآيند و بازيابي پسماندها، آنها را به حداقل برساند. بنابراين با توجه به نتايج حاصل از 
مطالعه حاضر كه گوياي ضعف هاي مديريتي در مجموعه كشت و صنعت دعبل خزاعي (عدم وجود و بكارگيري نادرست نيروي 

 و اخذ سيستم مديريت يكپارچه منحصراً در بخش ISOانساني و تخصص هاي الزم در زمينه محيط زيست، اجراي برنامه هاي 
كشاورزي و صنعت شكر و عدم برقراري آن در ساير صنايع وابسته، عدم تخصيص بودجه كافي و توجهات الزم جهت برطرف 

 آيين 11نمودن مسائل و مشكالت زيست محيطي، عدم تفكيك پسماند پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي مغاير با ماده 
نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مبني بر جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد توسط مراكز 

توليد كننده پسماندهاي ويژه، كافي نبودن دوره هاي آموزشي زيست محيطي براي آگاهي كاركنان از مسائل و مشكالت 
پسماندها، عدم اطالعات كافي در خصوص ويژگي ها و مشخصات مواد زائد، عدم آگاهي نسبت به ارزش برخي از پسماندهاي 

 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند در خصوص ممنوعيت 30توليدي، سوزاندن برخي ضايعات خطرناك مغاير با ماده 
سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد، عدم توجه به قوانين موجود در زمينه مديريت 

پسماندهاي كشاورزي و صنعتي، عدم آگاهي از مخاطرات زيست محيطي ناشي از كاربرد روش هاي نامناسب دفع پسماندها و 
... . شايان ذكر است كه مسئولين اين مجموعه دليل عمده مشكالت زيست محيطي اين كشت و صنعت را مشكالت مالي و 

تمركز بر روي توليد هر چه بيشتر محصول نهايي و عدم توجه كافي به مسائل زيست محيطي مي دانند.) است و همچنين نياز 
به اصالح روش هاي مديريتي فعلي در اين مجموعه، الزم است مديريت و كنترل پسماندها به عنوان يكي از مهمترين الزامات 

 در اين كشت و صنعت كه در حال گام برداشتن در راستاي اين EMS در سيستم مديريت زيست محيطي ISOاستانداردهاي 
طرح مي باشد با جديت بيشتري اجرا شود كه اين امر نيازمند بر نامه ريزي، حمايت و پشتيباني مسئوالن سازمان حفاظت 

 محيط زيست كشور مي باشد. 
انجام مطالعات هرچه بيشتر در اين زمينه و اجراي صحيح چارچوب ها و راهكارهاي مديريتي پيشنهادي ارائه شده و همچنين 

بكارگيري تخصص ها و نيروي انساني مناسب در زمينه محيط زيست، مي تواند در كمينه سازي، كنترل و مديريت پسماندهاي 
 كشاورزي و صنعتي بسيار اثر بخش و مفيد واقع شود و الگوي مناسبي براي واحدهاي مشابه باشد. 

شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي به عنوان يكي از بزرگترين طرح هاي كشت و صنعت نيشكر در ايران خود را در زمينه 
توسعه پايدار پيشگام مي داند و با در اختيار داشتن يكي از كارخانجات پيشرفته شكر، برقراري استانداردهاي مديريت كيفيت، 

) را در رأس اهداف خود قرار داده و ISO9001, ISO14001, OHSAS18001زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي (
با تبعيت از الزامات قانوني و دولتي مرتبط، با پياده سازي سيسستم مديريت يكپارچه و البته اجراي آن در بخش كشاورزي و 

منحصراً صنعت شكر خود را متعهد به رعايت و پيشبرد اهدافي نظير بهينه سازي مصرف منابع، پيشگيري از آلودگي هاي آب، 
هوا، خاك و تالش در جهت كاهش آنها مي داند و عميقاً اميدوار است با خاتمه يافتن كامل طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي 

و اجراي دقيق و مستمر سيستم مديريت زيست محيطي، به جاي بيابان هاي بي حاصل قبلي در دشت خوزستان، محيطي 
 سرشار از غناي زيستي و بازده اقتصادي را به نسل هاي بعدي واگذارد. 

با نظر به مطالب ارائه شده و فراواني كشت و صنعت هاي نيشكر در استان خوزستان و به منظور بهبود وضعيت مواد زائد حاصل 
 از اين مجموعه ها پيشنهادات زير مي تواند مورد نظر برنامه ريزان و مديران امر قرار گيرد.

- استفاده و كاربرد پسماندهاي كشاورزي به منظور ساخت انواع فرآورده هاي چند سازه چوبي، توليد خوراك دام، تهيه 1
 كمپوست، توليد انرژي(توليد برق) و ...

 - كشت ارقام مقاوم به ورس و شكنندگي به منظور كاهش ضايعات در اراضي كشت نيشكر2
-استفاده از  ضايعات كارخانه شكر(باگاس، مالس، گل صافي و ... ) بمنظور توليد كود آلي زيست محيطي، خوراك دام، 3

خميرمايه نانوايي، الكل اتيليك، استن، بوتانل، دكستران، گليسيرين، اسيد استيك، كاغذ، صابون، سوخت، كربن فعال، فورفورال، 



گاز متان، جاذب مواد محترقه در مهمات سازي، پروتئين، چربي، موم، الك و شمع، استفاده در صنايع پالستيك، كابل سازي و 
  و ...PVCلوله هاي 

-استفاده از تجهيزات كار آمدتر به منظور تهيه سايز سنگ آهك و كاهش ميزان ضايعات سنگ خارج از سايز و استفاده از 4
سنگ هاي خارج از سايز در كارهاي ساختماني و زيرسازي حوضچه هاي پرورش ماهي و همچنين باال بردن كيفيت اتوماسيون 

 كوره آهك و عدم دخالت نيروي انساني
 -استفاده از پيت كارخانه نئوپان (ماده بسيار متخلل) در صنايع توليد كننده مواد منفجره، خوراك دام، سوخت و ... 5
 -استفاده از غبار كارخانه نئوپان و محصوالت شكسته شده به عنوان ماده اوليه و استفاده مجدد از آن در فرآيند توليد نئوپان6
 -استفاده از فناوري هاي نوين نظير غشاهاي نانوفيلتر در سيستم تصفيه فاضالب صنعتي مجتمع زيست فناوري6
 -استفاده از پساب كارخانجات توليد الكل و خميرمايه به عنوان سوخت، خوراك دام و كود 7
-استفاده از ضايعات پودر خميرمايه به عنوان خوراك دام و يا پرس پودر خميرمايه در بدو توليد به صورت قرص به منظور 8

 مصرف خوراكي. 
-بررسي و اصالح پارامترهاي خشك كن در واحد خميرمايه و انجام اصالحات مكانيكي بر روي خشك كن و بهبود شرايط 9

 تخمير. 
 - بازيافت، تصفيه و استفاده مجدد از روغن كاركرده و عدم تخليه آن به محيط10
 - ضرورت برقراري سيستم تصفيه خانه پساب صنعتي11
 - شستشو و خنثي سازي ظروف مواد زائد خطرناك پيش از واگذاري آنها جهت بازيافت و استفاده مجدد12
درصد) از پسماندها، تعيين روشهاي مديريت و دفع هر يك از 89- با توجه به خطرناك بودن بخش زيادي (حدود 13

 پسماندهاي توليدي، بر پايه آخرين قوانين و مقررات زيست محيطي ملي و بين المللي الزم است.
 - ايجاد الزام قانوني، فرهنگ سازي، سيستم بهره وري، سيستم انگيزش كاركنان جهت كاهش توليد زائدات14
- كاهش حجم مواد زائد در مرحله توليد با اصالح فرآيندها، رعايت استانداردهاي فني، انتخاب مواد اوليه مناسب و استفاده 15

 از تكنولوژيهاي نو
- لزوم وجود ضابطه اي قوي بين سازمانهاي ذيربط همچون محيط زيست، شهرداريها و صنايع جهت تعيين جايگاهي 16

 مطمئن براي دفع و دفن اصولي زباله و پسماندهاي خطرناك
- ايجاد رقابت سازنده محيط زيستي در بين كشت و صنعت هاي نيشكر و صنايع و بخش هاي مستقر در آنها و انتخاب دوره 17

 اي موفق ترين كشت و صنعت به عنوان صنعت سبز.
- طراحي و ساخت محل دفن بهداشتي جهت مواد زائد خطرناك و جلوگيري از آميختن و تلنبار كردن پسماندهاي صنعتي 18

 به همراه پسماندهاي شبه خانگي.
-تدوين استانداردهاي زيست محيطي در خط توليد براي هر يك از صنايع و بخش هاي مستقر در كشت و صنعت جهت 19

 كمينه سازي مواد زائد توليدي.
 افزار توسعه نرم و استفاده مورد اين در ها، اطميناني بي و كاهش اطالعات تكميل جهت زايد مواد شناسايي روند -ادامه20

 اطالعات چند ساله، دوره يك طول در زايد مواد شناسايي امر  تداوم.مي گردد توصيه زايد مواد اطالعاتي بانك مديريت
 در مديريت فرايندهاي ارزشيابي قوي در بسيار ابزاري طرفي از .گذارد مي اختيار در زمان را طول در زايد مواد ميزان تغييرات

اعمال  كنترل استراتژي در را الزم تصحيح توان آمده مي دست به نتايج تحليل و بررسي با همچنين .مي باشد مربوطه زمينه
 .نمود
-با توجه به نو و گسترده بودن موضوع، انجام مطالعات وسيعتر در امر كمينه سازي مواد زائد صنعتي ضرورت دارد و از 21

آنجاييكه تحقيق حاضر تنها بعد جامد و نيمه جامد مواد زائد را مورد بررسي قرار داده جا دارد تحقيقات جامع و همه جانبه بر 
 روي انواع مواد زائد اعم از مايع و گاز نيز صورت گيرد.
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Abstract  
The grand plan of expansion of sugarcane in the Khoozestan province has had numerous 
positive effects; however, like every other manufacturing unit, it has several negative 
environmental impacts in various stages. One of the most important problems of Deabel 
Khozaee agro-industries Corporation and other sugarcane agro-industries, is the waste, which 
in lack of controlling plans, could have irreversible effects on the environment. Therefore, in 
this analytical-descriptive study, in order to improve waste management, wastes are 
recognized and categorized from their origin and the suitable strategies for controlling them 
are being considered. To do so, the production process, qualitative and quantitative 
characteristics, the nature, physical state, the annual production rate, per capita production, 
sources and causes, frequency of production and collection and the current management 
system of all solid and semisolid agricultural, industrial and service wastes of Deabel 
Khozaee agro-industries Corporation were extracted through completion of questionnaires, 
visit and interview with unit officials in person, referring to current technical documentation 
and charting the production process and along with recognition of the wastes, their 
classification according to RCRA was being reviewed. In addition, a database of wastes was 
established for storing and processing the data. The results suggest that in one operational 
year 407024327.879 Kg wastes was produced, which according to RCRA, 88.878% are 
classified as hazardous waste, 65.3262% of which are flammable materials. Reviewing the 
current management indicates that about 40.44133% of these wastes are being accumulated 
without any control in the empty lands of this corporation. Also, all aspects of waste 
management, especially hazardous wastes were processed separately and the results were 
presented. 
Key words: Waste, Deabel Khozaee agro-industries Corporation, RCRA, Database  

 

 


