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 چكيده
 

هاي باير  طرح عظيم توسعه نيشكر در سطح استان خوزستان آثار مثبت عديده اي از جمله اشتغال زايي، درآمدزايي و تبديل زمين
محيطي منفي متعددي در  هاي كشاورزي را به همراه داشته، اما همانند ساير واحدهاي توليد صنعتي داراي اثرات زيست  به زمين

باشد. اين مراكز با بهره گيري از انواع كودها و سموم  مي و خدمات صنعت  بخش كشاورزي،سهمراحل مختلف و در 
ها و پسماندهايي كه در محيط رها مي شوند مي  شيميايي،فعاليت مكانيزاسيون، عمليات كاشت، داشت و برداشت، توليد پساب

در اين تحقيق سعي بر .آب، خاك و هوا گردد توانند به نوعي بر شرايط اكولوژيكي و بهداشتي جامعه تأثير بگذارند و سبب آلودگي
 به همين دليل ،اطالعاتي در مورد اين بوده است كه پسماند هاي موجود در كشت و صنعت امير كبير شناسايي وطبقه بندي گردد.

طريق بازديدهاي ميداني ومصاحبه از ميزان توليد،چشمه هاي توليد ،تناوب توليد، علل توليد ونحوه مديريت فعلي اين پسماندها 
 مورد 78در اين راستا    جمع آوري گرديد.حضوري با متصديان واحدهاي مورد نظر و تكميل پرسشنامه با رجوع به اسناد فني

 از طبقه بندي پسماندهاهمچنين به منظور  .پسماند خطرناك و غير خطرناك در واحد كشاورزي ،صنعت وخدمات شناسايي شدند
و بازيافت منابع امريكا) واختصاص كدهاي ويژه به هر ماده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بررسي  (قانون حفاظتRCRA معيار

كشت و صنعت در RCRA بر اساس طبقه بندي نين تن پسماند در سال توليد شده است. همچ 389751نشان داد كه تقريبآ 
را به خود اختصاص دادند.در نهايت %  درصد مواد زائد غير خطرناك 97% درصد مواد زائد خطرناك و3اميركبير در طول يك سال 

 راهكارهايي جهت كمينه سازي پسماندها و مديريت بهينه آنها ارائه گرديد.
 
 

 
 

 قانون و حفاظت بازيافت منابع امريكا ،مواد زائد خطرناك ، مواد زائد غير خطرناك ،طبقه بندي مواد زائد  :واژه هاي كليدي
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 مقدمه
 

 كارگران ايمني و بهداشت ، سالمت بر و كرده اثر بيوسفر و هوا خاك، آب، همانند محيط اصلي فاكتورهاي بر صنايع كلي طور به
 بايد صنايع محيطي زيست مخرب اثرات كاهش يا و جلوگيري براي.لذا US EPA  (2004)؛ (2005)هستند پيتل  موثر وجامعه
؛ استرانگ (2005)ميسرا و همكاران(  كرد پيدا آن اثرات نوع و حاصل زائد مواد آن، فرآورده هاي و صنعت از دقيقي شناخت

 US EPA(2002). ؛(2002)وهمكاران
 با عنوان آلودگي هاي زيست محيطي و مديريت آنها در صنعت شكر در هند انجام 2005سولمون در سال  در اين زمينه تحقيقات

 در صنعت شكر به بررسي گازها و مايعات ISO 14001 بين المللي EMSدر اين مطالعه به منظور استقرار استاندارد داد،كه 
 مواد زائد خطرناك به (USEPA)آمريكا  زيست محيط حفاظت از ديدگاه سازمان  شده است .منتشر شده از اين صنعت پرداخته

و يا بيوسفر  انسان و بهداشت سالمت به آسيب و يا تخريب توان داراي گردد كه مي اطالق از مواد زائد مواد زائد و يا تركيباتي
 گانه شش برمراحل دارند، عالوه كه اي ويژه خواص دليل به وخطرناك مواد زائد صنعتي ).مديريتUSEPA,2004  ( باشند

 مي باشد ودفع و بازيافت ،پروسه ونقل ،حمل آوري جمع ، درمحل توليد،ذخيره شامل كه مديريت موادزائدشهري
 باشد مي ومراقبتهاي بعدازدفع ايجادمخاطرات پتانسيل وتقليل سميت كاهش شامل اضافي مرحله دو ).داراي2004(سالواتو،

 فرايندحداقل اصالح موادبوسيله اين ويا توليد آمده بعمل جلوگيري خطرناك زائد مواد ازايجاد امكان درحد شودكه وبايدتالش.
يكي از مسائل و جنبه هاي زيست محيطي بارز و عمده كشت و صنعت هاي شركت   ).1380؛بهنيا،1376گردد(اسدي و همكاران،

توسعه نيشكر و صنايع جانبي ،مواد زائد توليد شده  توسط اين مراكز مي باشد مواد زائد توليد شده از نظر ويژگي، مقدار 
ر به اهميت و گستردگي اين مراكز در سطح استان خوزستان و نقش ظتوليد،ميزان خطرناك بودن و ساير ويژگيها متنوع مي باشد.ن

آنها در تأمين شكر مصرفي ،فراهم آوردن امكانات توليد گوشت قرمز با استفاده از خوراك دام از يكسو و تنوع پسماندهاي كشاورزي 
 .داردو صنعتي از سوي ديگر ،شناسايي و طبقه بندي آنها ضرورت 

 شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير يكي از كشت و صنعت هاي هفت گانه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي است كه در 
 جاده اهواز - خرمشهر واقع شده است. اين شركت از سه بخش صنعت، كشاورزي و پشتيباني تشكيل شده است. 55كيلومتر 

كارخانه شكر شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير شامل دو بخش توليد شكر خام و تصفيه شكر مي باشد كه در حال حاضر فعال 
  است وهمچنين پروژه توليد الكل سوختي ( مواد افزودني در ساخت بنزين) در شركت اميركبير در حال راه اندازي مي باشد.

 بخشهاى مختلف كارخانه شكر

 .يك خط شامل پنج آسياب شش غلطكى جهت استحصال شكر ازنيشكر:واحد آسياب نيشكر-1

در اين قسمت با استفاده از روشهاى فيزيكى و شيميايي، مواد معلق در شربت رسوب داده شده و پس از :واحد توليد شكر خام -2
 .تغليظ و عمليات كريستال سازى شكر زرد توليد مى شود

 در اين قسمت شكر زرد حاصله پس از انجام عملياتهاى شيميايى و فيزيكى و حذف):تصفيه شكر(واحد توليد شكر سفيد -3
 .ناخالصى ها به شكرسفيد تبديل مى شود

اتمسفر 31درجه سانتيگراد و فشار 380 تن بخار در ساعت با دماى 165دو كوره هر كدام به ظرفيت :واحد توليد بخار بويلر -4
 .جهت تامين انرژى مورد نياز توليد شكر از نيشكر



 مگاوات و دو دستگاه ديزل 8,4واحد نيروگاه متشكل از دو دستگاه توربوژنراتور به ظرفيت هر كدام ): توليد برق(واحد نيروگاه  -5
 .ژنراتور براي تامين برق در مواقع اضطراري

 .و آهك توليد مى شود كه در فرآيند توليد شكر زرد و سفيد كاربرد دارند coR2R در اين واحد گاز: واحد كوره آهك- 6

بطور هايى را كه  در اين قسمت ضمن كنترل كيفيت مواد مصرفى از ابتدا تا انتهاى توليد، كليه فرآيند: واحد كنترل كيفيت- 7
مستقيم و غير مستقيم منجر به توليد شكر مى گردد، مورد پايش و اندازه گيرى مداوم قرار داده و از مطابقت آنها با استانداردهاى 

 .داخلى و ملى اطمينان حاصل مى نمايند

 تصفيه آب خام به آب آشاميدنى و صنعتى و همچنين تصفيه فاضالب صنعتى و بهداشتى در اين:واحد تصفيه آب و فاضالب- 8
 .واحد صورت مى گيرد

 
 

 مواد و روشها
 كه تحقيق اين . شد گردآوري ميداني، و اي كتابخانه اطالعات بخش دو در نياز مورد اطالعات ابتدا تحقيق، اين انجام منظور به

است و درآن كليه مواد زائد جامد و نيمه جامد در واحدهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات مورد بررسي قرار  تحليلي – توصيفي ازنوع
گرفته است. اطالعات كتابخانه اي اين تحقيق به كمك مراجعه به مراكز علمي و مراجعه به متخصصان و افراد صاحب نظر گردآوري 

 كه هاي زمينه در اطالعاتي خالء پركردن و اي زمينه اطالعات كردن تأييد هدف با واحدي، درون گردآوري اطالعات شد. سپس
 هاي چشمه شناسايي توليد، فرآيند درخصوص نياز، مورد اطالعات آوري جمع و مشاهده همچنين و وجود داشته ها داده در نقص
  با.پذيرفت انجام واحد اين زائدات فعلي مديريت نحوه نهايت در و كيفيت و كميت تعيين دوره توليد، علل توليد، زائد، مواد توليد

 حقيقت در زائد مواد توليد نقاط تحقيق، اين در .گرديد زائد مواد كيفيت و كميت تعيين به اقدام نياز، مورد اطالعات تكميل
 تعيين  جهت.گرديد زائدات كميت تعيين به اقدام گيري، اندازه نقاط شناسايي از  پس .دهند مي را گيري اندازه تشكيل نقاط

 در اسناد موجود اطالعات و توليد هاي فلودياگرام از استفاده با اميركبير صنعت دركشت و اينكه به نظر واحد،  اين زائد مواد كيفيت
بر روي  مواد زائد توليد شناسايي  جايگاه با است،لذا جريان اي در ماده چه فرآيند توليد از بخش هر در كه دريافت ميتوان فني ،

 تجربيات مهندسين و نظرات امر اين داد. در قرار شناسايي مورد را فرآيند اين در زائد، ماده كيفيت توان مي توليد، هاي فلودياگرام
است همچنين در نقاطي كه اطالعات موجود كافي نبوده اقدام به توزين  برخوردار خاص اهميت از واحدها برداران بهره و فرآيند

 )،خطرناك و غير خيرناك RCRAپسماند توليدي گرديد .سپس با كمك گرفتن از استاندادهاي زيست محيطي (باالخص قانون
بودن پسماندها مشخص شدبه اين ترتيب كه ابتدا بررسي گرديد كه ماده زائد توليدي در كدام گروه از فهرست هاي چهارگانه 

)F,K,P,U قرار دارد اما تنها وجود اين جداول در بررسي مواد زائد خطرناك كفايت نمي كند،زيرا در مواردي برخي از مواد زائد با(
اينكه مشمول هيچ يك از فهرست هاي چهارگانه نمي شوند،ولي به دليل دارا بودن خصوصياتي چون اشتعال پذيري ، ميل تركيبي 

  شديد ، خورندگي و سميت ،خطرناك تلقي مي گردند.
 
 
 
 
 
 
 



 نتايج 
به منظور شناسايي انواع پسماندهاي جامد و نيمه جامد توليدي در كشت و صنعت اميركبير ،به بررسي فرايند كليه واحد هاي مورد 

مطالعه گرديد،بر اساس بررسي هاي انجام گرفته در كليه واحدها ،منابع توليد پسماند،نوع و حالت فيزيكي پسماند،علل توليدد و 
 روش مديريت فعلي پسماندها مورد بررسي قرار گرفت.

 در واحدهاي مختلفي به وجود مي آيد.  كشت و صنعت اميركبيربطور كلي پسماندهاي جامد و نيمه جامد شناسايي شده در 
و  پسماندهاي كشاورزي در نتيجه عمليات زراعت نيشكر ،پسماندهاي صنعتي كه در اثر فرايند توليد شكر ايجاد مي شوند

پسماندهاي حاصل از عمليات پشتيباني و فعاليت هاي روزمره كاركنان مي باشد.در تجزيه و تحليلي كه بر روي داده هاي گردآوري 
 نوع ماده زائد شناسايي 78 چشمه توليد مواد زائد و 62شده در خصوص مواد زائد جامد و نيمه جامد اين شركت انجام گرفت جمعاً 

تن زائدات بوده است.ماهيت پسماندهاي شناسايي شده شامل بشكه و 389751گرديد كه در مجموع منشاء توليد ساالنه حدود 
كيسه مواد شيميايي، مغزه نيشكر، سنگ آهك ونخاله شيرآهك، پوشال، ضايعات گريس وروغن ،ضايعات فلزي، مالس، گل صافي 

و... مي باشد. سهم عمده اي مواد زائد مربوط به باگاس و پوشال به خود اختصاص مي دهند.كارخانه شكر به عنوان بزرگترين توليد 
كننده و بخش پشتيباني و امور شهري به عنوان كوچكترين توليد كننده پسماند مي باشد. واحد آسياب در كارخانه شكر به عنوان 

%توليد 1% و به صورت موقت 99بزرگترين چشمه توليد پسماند شناسايي شد. در اين كشت و صنعت پسماند ها به صورت دائمي 
 % مي باشد.7% و93مي شوند.سهم مواد زائد جامد و نيمه جامد به ترتيب 

در خصوص تناوب و مسئوليت جمع آوري مواد زائد در كشت وصنعت نيز مشاهده گرديد كه بيشترين ميزان پسماندها بصورت 
روزانه جمع آوري مي گردند و جمع آوري پسماندها بر عهده چندين واحد مي باشد كه در اين ميان پيمانكاران واحد امور شهري 

 بيشترين ميزان پسماند را بر عهده دارند. 
 نمايش داده شده است.همانگونه كه مشاهده مي شود بيشترين روش مورد 1نحوه مديريت فعلي در اين شركت نيز در نمودار 

استفاده به منظور مديريت پسماندها ،به عنوان ماده اوليه در مخازن نگهداري مي شود.مواد زائدي نظير بشكه هاي فلزي و 
پالستيكي،روغن سوخته، قطعات فلزي و... كه شرايط بازيافت واستفاده مجدد از آنها فراهم ميباشد، به فروش مي رسند. نيمي از 

 باگاس  و نخاله هاي شيرآهك سازي در زمينهاي خالي اطراف شركت رها مي شوند.
 

 
 

 حنوه مديريت فعلی پسماندهای جامد ونيمه جامد در کشت و صنعت اميرکبير :1منودار 
 

كمينه سازي پسماندها يكي از مهمترين عوامل در كنترل آلودگيهاي زيست محيطي است كه مهانطور که واضح است 
شامل تكنيك ها و راهكارهاي مختلفي از جمله كاهش ضايعات در نقطه توليد ،جايگزيني مواد اوليه ،بازيافت و  استفاده 

 ويژه تاكيد دنيا تمامي در و باشد مي اجرا قابل كه مهمي هاي برنامه ازديگر ).1387مجدد،تصفيه و... مي باشد (خضري وهمكاران،
 صنايع خصوص در اي گسترده مطالعات زمينه اين در .باشد مي ازصنعت توليدي پسماند حجم كاهش شود مي آن روي بر اي



(مختاراني و  است شده حاصل نيز قبولي قابل نتايج و رسيده به انجام آمريكا متحده اياالت در خطرناك زائد مواد كننده توليد
  .Cheremisinoff، (2003 ؛1383همكاران،

 از ميزان کل پسماندهای شناسايی شده 2بنابراين با توجه به شکل مشاره 
% پسماندها را به وسيله 47/99به ميزان در اين کشت و صنعت ميتوان

 بازيافت و استفاده جمدد بصورت هبينه مديريت منود.
 

 
 :راهکارهای کمينه سازی پسماندهای جامد ونيمه جامد در کشت و صنعت اميرکبير2منودار 

 
 نوع ماده 8 ، در واحد كشاورزي از RCRAبر اساس تحقيقات به عمل آمده بر روي كشت و صنعت مورد تحقيق طبق قانون  

 قرار گرفتند RCRA نوع ماده (بطري پالستيكي علفكش پاراكوات وتوفوردي) در فهرست چهارگانه 2خطرناك شناسايي شده تنها 
)را دريافت نمودند. در واحد صنعت از D نوع) ،كدهاي خطر مربوط به چهار خصوصيت مواد زائد (6و مابقي پسماندهاي خطرناك(

 نوع ماده(كيسه پالستيكي كربن فعال، بشكه پالستيكي هيدرازين،اسيد سولفوريك 3 نوع پسماند خطرناك شناسايي شده تنها 25
  نوع) ،كدهاي 22 قرار گرفتند و مابقي پسماندهاي خطرناك((U,K) شامل RCRAچهارگانه  % در فهرست005/0تاريخ گذشته) 

 نوع پسماند شناسايي شده 4)را دريافت نمودند و نيز در واحد خدمات و پشتيباني از Dخطر مربوط به چهار خصوصيت مواد زائد (
 نوع پسماند خطرناك(قطعات دستگاههاي الكترونيكي)،كد 1 قرار نگرفت و تنها RCRAهيچ نوع ماده اي در فهرست چهارگانه 

)را دريافت نمود.الزم به ذكر است كه در اين طبقه بندي تمامي كيسه Dخطراشتعال پذيري مربوط به چهار خصوصيت مواد زائد (
كشت و صنعت در RCRA اساس طبقه بندي بر ها وبشكه هاي مواد شيميايي بر اساس ماده آغشته به آنها صورت گرفته است.

 ).3را به خود اختصاص دادند(نمودار%  درصد مواد زائد غير خطرناك 97% درصد مواد زائد خطرناك و3اميركبير در طول يك سال 
 

 
 RCRA: طبقه بندي پسماندهاي جامد و نيمه جامد در كشت و صنعت اميركبير بر اساس روش 3نمودار 

 بحث و نتيجه گيري



 كنترل جهت در نتيجه. است نگرفته دركشور ما صورت جامعي مطالعات متاسفانه مواد زائد در كشت و صنعت ها در زمينه
 نظر  به ضروري مناسب راهكارهاي ارائه موجود و وضعيت ، مطالعه اپسمانده اين وغيراصولي غيربهداشتي از دفع ناشي خطرات

 رسد. مي
 كه ، دارد وجود ايران همانند توسعه حال در كشورهاي در زائد مواد سازي كمينه نوين مديريت گذاري پايه با ارتباط در مشكالتي

 ). 2004(گارسيا ،نمود اشاره آنها به اختصار به توان مي
 جلوگيري هاي نامه آئين و قوانين بر دقيق كنترل و نظارت اجراء، خطرناك زائد مواد سازي كمينه براي الزم شرط - مهمترين1

 اين ، دولتها توسط قوانين اجراي هاي محدوديت وجود علت به توسعه، حال در كشورهاي در متاسفانه باشد، مي محيط ازآلودگي
 .شود نمي عملي شرط

 زائد مواد دفع به مربوط هاي هزينه ، توسعه درحال كشورهاي در خطرناك، زائد مواد خصوص در قوانين وجود عدم علت به -2
 كمينه خصوص در محركي يا تمايل هيچ لذا شوند، مي ريز دور محيط در فني كنترل بدون مواد اين اكثر زيرا است، ناچيز بسيار
 .ندارد وجود زائد مواد سازي

 
 :از عبارتند كنند مي علم قد سازي كمينه هاي برنامه در سدي مانند كشورها اين در كه موانعي ساير

 . سازي كمينه موانع از آگاهي عدم -3
 . تكنولوژيكي ضعف -4
 كيفي تنزل از وحشت و است كننده نگران وضعيت تغيير موارد از بسياري در دفرآين خوردگي بهم و اختالل از -نگراني5

 .سازد مي ناممكن را فرآيند در تغيير محصوالت،هرگونه
 .تغيير ايجاد مقابل در صنايع صاحبان و سازمانها مقاومت -6
 فعليت هيچگاه مديريت ناحيه از پشتيباني عدم علت به خالقانه فعاليتهاي از بسياري سازمانها، ممانعتي هاي سياست علت -به7

 .يابند نمي
 تفكر حد از خارج مذبور ايده اينكه علت به صرفًا و بودن جديد دليل به فقط ممكن، امري دانستن ناپذير امكان و گرايي منفي -8
 .باشد مي رايج تجربيات و
 عبارتند ، كرد پيشنهاد توان مي مطالعه مورد واحدهاي در زائد مواد سازي كمينه جهت كه راهكارهاي ها محدوديت اين به نظر با
 از:
 -استفاده از نخاله هاي شيرآهك به منظور زير سازي در بخش كشاورزي.1
-با توجه به اينكه پوشال و نيشكر باقي مانده از عمليات ليليكو به عنوان يكي از پرمقدار ترين پسماند بخش كشاورزي به ناچار 2

 سوزانده مي شود،مي توان به عنوان تقويت كننده مزارع با خاك مخلوط گردد.
-با توجه به اينكه نيمي از باگاس سوزانده مي شود بهتر است از باگاس به منظور توليد گاز متان ،استحصال فورفورال براي 3

 مصارف شيميايي ،صنايع پالستيك سازي  و خوراك دام استفاده شود.
 - نظارت بر امر بازيافت و استفاده مجدد از پسماندها جهت جلوگيري از توليد محصوالت خطرساز و غير بهداشتي .4
  تمامي كشت و صنعتها. در زائد مواد سازي كمينه امر در وسيعتر مطالعات انجام موضوع بودن گسترده و نو به توجه - با5
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Abstract 
Although the positive effects of the massive expansion of sugarcane in the province of numerous 
jobs, income and the conversion of wasteland to agricultural land has to but like other 
manufacturing units in various stages  has several negative environmental impacts at different 
stages and in agriculture ,industry and services is enjoying the great centers of chemical 
pesticides and fertilizers ,mechanization activities ,operation ,planting and harvesting wastewater 
produced and wastes  released into the environment  can ecological and social  conditions affect  
health and cause water pollution ,soil  and air .in this study we have tried in the agro-industrial 
wastes in the identification and  Classification of  Sugarcane  Amirkabir.  Therefore ,information 
on production ,production of springs and the frequency and causes of the current waste 
production and management practices through field visits, and completed questionnaires were 
collected with reference to technical documents .in this regard ,non –hazardous and hazardous 
wastes in 78 units ,agriculture ,industry and services were identified. Also ,the criteria for 
classification of waste from RCRA(the Resource Conservation Recovery America) and a special 
code assigned to each substance was evaluated .the survey results showed that approximately 
389,751 tons of waste is generated .also ,by category ,and amirkabir RCRA in culture over 3% a 
year of hazardous waste and 97% of  non-hazardous waste to be  allocated. Finally, strategies for 
minimizing waste and optimizing their management were presented. 
Key word: hazardous waste, non- hazardous waste, waste classification, RCRA 

 
 
 
 


