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U :مقدمه
افزايش توليد مواد غذايي و ايجاد اشتغال براي جمعيت روبه رشد جهان از طريق بكارگيري تكنولوژي هاي 

مناسب ضرورتي اجتناب ناپذير است. 
 و 2/7 به 2015با در نظر گرفتن ضريب رشد جمعيتي در كشورهاي مختلف جهان جمعيت بشر در سال 

 ميليارد نفر بالغ خواهد گرديد. اين در حالي است كه نرخ رشد جمعيت كه در نيمه 3/8 به 2030تا سال 
 تنزل يافته و 35/1 به 90 درصد رسيده بود در نيمه دوم دهه 04/2 به اوج خود يعني 60دوم دهه 

 درصد كاهش يابد. 8/0 حتي به 2030پيش بيني مي شود تا سال 
چشم انداز وضعيت تغذيه و مصرف غذا برحسب كيلو كالري در روز نشانگر رشد معني دار آن مي باشد. 

 از اين ميزان نيز خواهد گذشت. 2030 و در سال 3000 به 2015متوسط جهاني فاكتور تغذيه در سال 
 2680اين افزايش در كشورهاي در حال توسعه نيز ملموس بوده بطوريكه متوسط روزانه اين كشورها از 

 كيلوكالري در 3000 و به حدود 2015 كيلوكالري در سال 2850 به 1997-99كيلوكالري در سالهاي 
). 1388 خواهد رسيد(عچرشاوي2030سال 

بنا به پيش بيني سازمان خواروبار جهاني جمعيت افراد دچار سوء تغذيه در كشورهاي در حال توسعه در 
 درصد كاهش يافت كه علي رغم بهبود نسبي ارتقاء كيفيت تغذيه در 50افق سال هاي مذكور به حدود 

كشورهاي مورد نظر كافي بنظر نمي رسد. بدين منظور الزم است كشورهاي تأثيرپذير از بخش كشاورزي 
سرمايه گذاري بيشتري در اين بخش داشته و موجبات بهبود توليدات غذايي را فراهم سازند. توسعه و 
ترويج نوآوريهاي ارزان قيمت در جهت افزايش بهره وري كشاورزي مانند بذور اصالح شده و همچنين 

توزيع عادالنه اراضي در ميان قشر وسيعتري از كشاورزان محلي از جمله رهنمودهايي است كه 
سازمان هاي بين المللي نظير فائو در جهان پيشنهاد نموده اند. 

U :تحقيقات
سرمايه گذاريهاي مفيد بيشتر در زمينه تحقيقات كشاورزي با محافظت از اصل منابع و جلوگيري از اثرات 

جانبي منفي در محيطي متنوع تر و وسيعتر از گذشته بويژه در مباحثي چون علوم ملكولي، بيوتكنولوژي و 
اكولوژي ضروري مي باشد. 

تجارب تا به امروز نشان مي دهد كه بيوتكنولوژي اگر بخوبي مديريت شود مي تواند يكي از عوامل عمده 
رسيدن به اهداف تحقيقات باشد. بيوتكنولوژي مدرن تنها محدود به جنبه جنجال برانگيز ايجاد 

محصوالت تراريختي نيست بلكه شامل كشت بافت، انتخاب با كمك ماركرها و جنبه هاي عمومي تر ديگر 
 ميليون هكتار بوده كه دو سوم اين 53ژنتيكي است. محصوالت تراريختي در حال حاضر در جهان 

مساحت در اياالت متحده واقع شده است. امروزه تأثير درازمدت اين محصوالت بر سالمت انسان مثل 
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سميت و آلرژي و در گياهان مانند خطر انتقال ژن هاي مقاومت به آفات از محصوالت تراريخت به 
علف هاي هرز مطرح است. حق انتخاب نوع محصول (ارگانيك يا تراريخت) در اختيار همگان نبوده و تنها 

كشورهايي كه بسيار بيشتر از ميزان نياز محصول توليد مي كنند قادر به انتخاب نوع ارگانيك و عدم 
ريسك در مصرف نوع تراريخت خواهند بود. مشاركت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در اين 
زمينه الزامي است زيرا موضوع عدم امنيت غذايي در آينده جهاني بوده و كسي از آن مستثني نخواهد 

 ).1388بود (عچرشاوي

 
تغييرات آب و هوايي:  

 يك درجه سانتي گراد گرم تر خواهد شد. اين 2030متوسط درجه حرارت زمين طبق پيش بيني ها تا سال 
افزايش دما در مدارهاي جغرافيايي پائين تر كمتر و در عرض هاي باالتر بيشتر خواهد بود. همچنين اين 

 درجه خواهد رسيد. مناطق محصور در خشكي و قطبها 2تغيير در درجه حرارت هوا در مدارهاي باال به 
بيشتر و مناطق كنار اقيانوس ها كمتر تحت تأثير قرار خواهند گرفت. 

 تا 5/1 به ميزان 2030اين تغييرات متوسط بارندگي ها و حجم آبهاي سطحي سراسر كره زمين را تا سال 
 درصد افزايش خواهد داد. اين افزايش در استوا و مدارهاي جغرافيايي باالتر شديدتر بوده در حاليكه 3

منجر به كاهش جدي نزوالت جوي در مدارهاي مياني خواهد شد. بخش هايي از آمريكاي شمالي، جنوب 
آسيا، بخش هايي از اروپا و شمال و جنوب آفريقا شاهد كاهش جدي در منابع آب خود خواهند بود. 

 سطح آب آنها 2030 سانتي متر باال آمده و با اين روند افزايش تا سال 5/0سطح آب اقيانوس ها هر سال 
 باال خواهد رفت. همچنين تعداد دفعات پيش آمدهاي آب و هوائي 1999 سانتي متر نسبت به سال 15

 بيشتر خواهد شد. تأثير رويدادهاي آب و هوايي بر وضعيت El Ninoعظيم منطقه اي مانند ال نينو 
كشاورزي جهان:  

تغييرات دما و ميزان بارندگي مساحت زمينهاي مناسب كشت را تغيير خواهد داد. مناطق شمالي  -1
بدليل افزايش دما و كوتاه و ماليم شدن زمستانها شاهد افزايش سطح زيركشت و مناطق خشك 

 و نيمه خشك شاهد كاهش مساحت اين اراضي خواهند بود.

تغييرات آب و هوايي تأثيرات مثبتي هم دارند. افزايش غلظت گاز دي اكسيد كربن در جو منجر  -2
 به تحريك فتوسنتز در گياهان شده و راندمان مصرف آب را افزايش خواهد داد.

% خواهد بود كه در 55 فقط معادل 2030 تا سال 1999ميزان افزايش محصوالت كشاورزي از سال 
 سال قبل بسيار كمتر است. 30مقايسه با 
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علي رغم افزايش توليدات غذايي كشورهاي در حال توسعه همچنان وارد كننده گندم و غالت خواهند بود. 
 ميلوين تن در 141 به بيش از 1997-99 ميليون تن در سال 8/61ميزان واردات گندم اين كشورها از 

 خواهد رسيد. 2030سال 
U  :توليد شكر

 ميليون تن در سال 1936 به 1999 ميليون تن در سال 1157پيش بيني شده است كه محصول نيشكر از 
 خواهد رسيد و با در نظر گرفتن سطح زيركشت نيشكر در اين سالها، متوسط جهاني راندمان توليد 2030
 بالغ خواهد گرديد. 2030 تن در هكتار در سال 08/88 به 1999 تن در هكتار در سال 8/61ني از 

% مصرف جهاني در 52ميزان مصرف شكر در كشورهاي در حال توسعه رشد سريعي داشته بطوريكه از 
 درصد رسيده است. اما در همين دوره مصرف شكر در كشورهاي 72 ميالدي اكنون به 70اواسط دهه 

صنعتي رشد ناچيزي داشته و در بعضي كشورها كاهش نيز يافته است. علت اصلي اين كاهش استفاده از 
شيرين كنندهاي حاصل از ذرت بويژه در اياالت متحده آمريكا بوده است بطوريكه هم اكنون ميزان 

 ميليون تن شكر تصفيه شده مي باشد. 4/9 ميليون تن در مقابل 8/11مصرف آنها به 
 21پيش بيني مي شود ميزان مصرف سرانه شكر در سالهاي آتي همچنان افزايش يافته و از ميزان فعلي 

 برسد. عمده اين افزايش مصرف در آسيا و آمريكاي جنوبي بوده 2030 كيلوگرم در سال 25كيلوگرم به 
و اين در حالي است كه كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا هم اكنون ميزان مصرف شكر  بااليي دارند.  

 همچنان وارد كننده خواهند بود و 2030بطور كلي كشورهاي وارد كننده شكر همانند كشورمان تا سال 
 2030 ميليون تن در سال 30 به بيش از 1999 ميليون تن در سال 17ميزان واردات شكر آنها از حدود 

بالغ خواهد گرديد. 
صنعت شكر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه جهان از مهمترين فعاليت اقتصادي- صنعتي بوده و 

  كشور شكر را از نيشكر توليد مي نمايند. پيش بيني مي شود كه توليد شكر در سال 114در حدود 
 درصد آن از نيشكر استخراج 75 ميليون تن خواهد بود كه حدود 170 در جهان بيش از 2007-2008

 درصد توليد شكر وارد بازار جهاني شده و به عنوان يك منبع مهم و 25مي گردد. برآورد مي شود كه 
ارزشمند ارز خارجي براي آن كشورها به شمار مي آيد. 

بهر ترتيب، استفاده جامع از نيشكر و صنايع جانبي آن يعني كاغذ، خوراك دام، تخته، الكل، آنتي 
بيوتيك ها و ساير توليدات بيوتكنولوژي كمك زيادي به حفاظت از محيط زيست و كاهش آالينده هاي آن 

به منظور برقراري كشاورزي پايدار در نظام بهره برداري نموده است. 
 2 كيلوگرم بوده و ساليانه حدود 30تخمين زده مي شود كه مصرف سرانه شكر در كشورمان نزديك به

ميليون تن شكر بصورت مستقيم و غير مستقيم مصرف مي گردد. كل شكر توليدي كشور علي رغم 
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نوسانات موجود در شرايط آب و هوائي و اقتصادي مؤثر در توليد به باالترين حد خود يعني يك ميليون و 
 كارخانه نيشكري و بقيه از چغندرقند 8 درصد آن از 40 هزار تن در سال رسيده است كه حدود 300

مي باشد. آمار توليد كارخانجات نيشكري كشور در جداول ضميمه آورده شده است. بدين ترتيب 
 هزار تن شكر ساليانه از خارج وارد مي گردد. گسترش سطح زير 700باقيمانده نياز كشور يعني حدود 

كشت نيشكر در اراضي جنوبي دشت خوزستان در سالهاي اخير موجب افزايش توليد شكر به عنوان يك 
كاالي اساسي و تكميل ظرفيت هاي توليدي پيش بيني شده گرديده و بخش مهمي از نياز كشور به شكر و 

). 2009فرآورده هاي جانبي را تأمين نموده است. (حمدي، 
 

تاريخچه نيشكر 
چنين تصور مي شود كه منشأ نيشكر اصلي ساكاروم افيسيناروم در جنوب اقيانوس آرام احتماالً از گينه 

جديد بوده و از طريق سه مسير و در دوره هاي مختلف به نقاط ديگر گسترش يافته است. 
P0F سال قبل از ميالد شروع گرديد كه به جزيره سولومون8000اولين دوره مهاجرت نيشكر تقريبًا در 

�
P ، 

 سال قبل از ميالد به فيليپين، برنئو، جاوه، مالزي، 6000هيبريد و كالدونياي جديد، و دومين دوره در 
 بعد از ميالد از فيجي به تونگا، 1100 تا 500برمه و هند بوده است. دوره سوم مهاجرت بين سالهاي 

تاهيتي، ماركوزاس و هاوائي بوده است. 
 قبل از ميالد هندوستان را اشغال نمود كاتبين وي ثبت كرده اند كه 327وقتي اسكندر مقدوني در سال 

ساكنين بومي، ني شگفت انگيزي را مي جويدند كه از آن نوعي عسل بدون هيچ گونه كمكي از زنبور توليد 
مي شد. از آن پس نيشكر به پارس (ايران) و سپس به مصر برده مي شود و استفاده از شكر از طريق 

توسعه كشت نيشكر در منطقه مديترانه در شروع قرن سيزدهم در اروپا گسترش مي يابد. 
دويست سال بعد كريستف كلمب در دومين سفر چند گونه نيشكر را با خود برده و در سانتودومينگو 
كشت مي نمايد. در قرن شانزدهم شكر به عنوان كاالي مهم تجاري بين اروپا و كشورهاي توليد كننده 

برزيل، كوبا و مكزيك گرديد. 
P1Fبر طبق اظهارات نوئل دير

�
P نيشكر توسط همراهان اسكندر به ايران آورده شد و شكر سفيد اولين بار در 

 بعد از ميالد توليد گرديد. خوزستان خود به 600شهر باستاني گندي شاپور در ايالت خوزستان در سال 
 ميالدي يعني تا زمانيكه منطقه بوسيله سپاهيان 12معني سرزمين شكر است و اين محصول تا قرن 

). 2009چنگيزخان و ديگر مهاجمان ويران گرديد ادامه يافت. (حمدي، 

                                                           
1 Solomon 
2 Noel Deere 
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U كشت مجدد نيشكر در خوزستان

بنا بر مطالعات موجود صنعت قندسازي و نيشكركاري در خوزستان و مكران تا قرن پنجم هجري رواج 
كامل داشته بطوريكه نظر جغرافيا نويسان و محققان آن عصر را بخود جلب نموده است. 

چنين بنظر مي رسد كه از اين پس نيشكركاري در خوزستان بر اثر عوامل سياسي و اقتصادي و يا در اثر 
عدم استفاده صحيح از منابع آب و خاك بتدريج كاهش يافته و در اوائل قرن نهم هجري بكلي از بين 

رفته است. 
 خورشيدي با مطالعات جديد 1318 تا 1316احياء مجدد نيشكركاري در خوزستان عمالً در سالهاي 

جهت نصب كارخانه در حوالي اهواز پيش رفت كه با آغاز جنگ جهاني دوم و ساير مشكالت پيش آمده 
متوقف گرديد. زراعت نيشكر همچنان در برنامه مطالعات وزارت كشاورزي وقت قرار داشت تا اينكه از 

 بشكل جدي تري ادامه يافت و با بررسي هاي بعمل آمده توسط كارشناسان صاحب نظر 1328سال 
 مشخص گرديد كه كشت نيشكر بصورت اقتصادي در 1333 تا 1329داخلي و خارجي در طي سالهاي 

) 1362جنوب كشور امكان پذير مي باشد. (بني عباسي 
 در قالب طرح نيشكر هفت تپه در برنامه عمراني و زير نظر سازمان آب و 1338كشت نيشكر در سال 

 تن شكر از كارخانه هفت تپه در 12160برق خوزستان رسماً آغاز و اولين بهره برداري از نيشكر با توليد 
 شروع گرديد. 1340سال 

 قرن قبل از ميالد برمي گردد. طبق اظهارات گيرشمن يكي از پادشاهان ايالمي بنام 12تاريخ هفت تپه به 
 بر كتيبه اي در آن زمان چنين نوشته است: (Shutruk_Nahunte)شوتروك ناهونته 

 تعدادي ستون را كه بوسيله پادشاهان سلسله (Inshushinak)به فرمان خداي بزرگم اينشوشيناك 
 درست شده بودند از محلشان واقع در كوههاي بختياري بطرف شوش بردم. (Anshan)آنشان 

 گذشتم و (Nahutir-ma) و ناهوتيرما (Khutukim)در مسيرم بطرف شوش از شهرهائي نظير خوتوكيم 
 كه امروزه دز ناميده مي شود رسيدم و بوسيله پنج كلك (نوعي (Idide)سپس به رودخانه اي بنام ايديد 

 يا چغازنبيل رسيدم. (Dur-Untashi)قايق) از اين رود گذشته و به شهر دور-اونتاشي 
 گذشته و به شوش رفتم و پس از اينكه اين ستونها (Tikni)پس از گذشتن از اين محل از شهر تيكني 

 را به خداي بزرگم اهدا كردم دوباره بطرف كشورم برگشتم.
شهر تيكني هفت تپه فعلي است و نشان مي دهد كه از قديم محل سكونت و پيدايش تمدن هايي بوده است 

 هكتار بوده و براي حفاري كامل اين منطقه 600كه به گفته باستان شناسان هفت تپه شهري به مساحت 
) 1974 سال الزم است. (ساند و كلمنتس 300زماني برابر 
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موقعيت جغرافيايي: 

استان خوزستان در منتهي اليه جنوب غربي ايران واقع گرديده است. منطقه نيشكركاري نيز در عرض 
 متر از سطح درياي 7-80 درجه شرقي با ارتفاع 48 درجه شمالي و طول جغرافيايي 31-32جغرافيايي 

آزاد قرار گرفته اند. 
اين استان در جنوب سلسله جبال وسيع زاگرس كه از شمال غربي تا جنوب شرقي امتداد دارند قرار 

P2Fگرفته و اين منطقه از دشت هاي وسيع مزوپوتاميا

�
P  .تا خليج فارس در جنوب كشور گسترش دارد 

شرايط آب و هوايي: 
P و1/5معدل درجه حرارت حداقل و حداكثر روزانه در دي و تيرماه به ترتيب 

 oC
P 2/45P

 
P درجه سانتي گراد

 ميلي متر بوده و رطوبت نسبي هوا بسته به موقعيت مزارع 3000مي باشد. تبخير ساليانه در حدود 
 و در 30-80نيشكركاري متفاوت است. ميزان آن در مناطق شمالي زير كشت نيشكر در استان بين 

 درصد اندازه گيري شده است. 10-60كشت و صنعت هاي تازه تأسيس جنوبي 
 ميلي متر در مركز استان در سال نازل 240عمده ميزان باران بين ماههاي آبان تا فروردين با معدل 

مي گردد. به علت آب و هواي گرم و خشك منطقه، نيشكر بطور كامل آبياري مي گردد كه به همين دليل 
و با مراقبت هاي زراعي مناسبي محصول ني چشمگير مي باشد. 

تابش نور خورشيد در استان خوزستان در سراسر سال متغير است. متوسط ساليانه تابش نور خورشيد در 
 گرم كالري بر سانتي متر مربع در 595 و 395، 390مناطق فلوريدا، لوئيزيانا و هاوائي به ترتيب حدود 

P3Fروز

�
P گرم كالري بر سانتي متر مربع در روز در شهر اهواز مي باشد. ميزان تابش نور 5/447 در مقايسه با 

 گرم كالري بر سانتي متر مربع در روز در خرداد ماه 692 در دي تا 203خورشيدي در اهواز از ميزان 
متغير بوده است. 

فيزيولوژيست هاي گياهي اظهار مي دارند كه حداقل انرژي تابشي مورد نياز براي تشكيل ماده خشك در 
 گرم كالري بر سانتي متر مربع در روز است. از ديگر جنبه هاي مناسب تابشي خورشيد 250نيشكر حدود 

در منطقه خوزستان طول روزهاي بلند در تابستان است. 
خصوصيات خاك:  

خاكهاي غالب منطقه جوان و از نوع آبرفتي بوده كه بتدريج و براساس وزن و اندازه  ذرات خاك در 
دشت خوزستان از دامنه هاي زاگرس تا خليج فارس رسوب كرده است. بافت خاكهاي زير كشت از شني 

                                                           
1 Mesopotamia 
2 gcal/cm2/day 
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P4Fرسي تا سيليتي كلي لوم متغير

�
P است. اين نوع خاكها بويژه در مناطق جنوبي استان داراي مقدار قابل 

توجهي نمك بوده و با خطر آب زيرزميني مواجه است كه در اين صورت و به منظور تضمين توليد 
عملكرد اقتصادي از گياه نيشكر احداث شبكه زهكشي ضروري مي باشد. 

P5F درصد) و پي هاش40-50تمام خاك ها داراي مقدار قابل توجهي آهك (

�
P مي باشند. 5/7-2/8 آنها بين 

به استثناء اراضي سيالبي كه داراي اليه هاي مختلف ماسه و سنگريزه اي هستند بقيه داراي بافت 
متري و بيشتر مي باشند. 2يكنواخت تا عمق 

مواد آلي خاكها كمتر از يك درصد بوده كه در مزارع زير كشت نيشكر بتدريج افزايش يافته است. 
همچنين ميزان فسفر و ازت خاك بسيار كم بوده در صورتيكه از نظر مقدار پتاسيم غني مي باشند. مقدار 

 گرم بر سانتي متر مربع است و بدليل سنگيني بافت آن ميزان 5/1وزن مخصوص ظاهري خاك حدود 
) 2009نفوذ پذيري و آبگذري آهسته و بسيار كند مي باشد. (حمدي، 

روش هاي كشت نيشكر 
در خوزستان نيشكر به دو روش كشت مي شود. در كشت و صنعت هاي قديمي يعني هفت تپه و كارون 

 متري در كف فارو كشت مي گردد در صورتيكه در كشت و 5/1نيشكر بصورت تك رديفه با فواصل 
 متري در كف 8/1صنعت هاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي،  نيشكر بصورت دو رديفه با فاصله 

فاروها كشت شده و پس از رشد و رسيدن به ارتفاع مناسبي به روي پشته در مي آيد كه به اين عمليات 
P6Fهلينگ آپ

�
P گفته مي شود. در اين عمليات ابتداء پشته ها تخريب گرديده و سپس با استفاده از ديسك 

مخصوص خاك پشته ها به اطراف بوته هاي نيشكر هدايت مي گردد تا محل پشته ها به فاروي آبياري 
نيشكر تبديل شده و با قرار گرفتن نيشكر در روي پشته هاي جديد عمليات كف بري و برداشت نيشكر 

توسط هاروستر به راحتي ميسر گردد. 
كشت قلمه هاي نيشكر از نيمه دوم مرداد آغاز گرديده و تا نيمه مهرماه بطول مي انجامد. در روش تهيه 

 جوانه هستند قطع مي گردند. 3-4 سانتي متري كه داراي 60قلمه دستي ساقه هاي نيشكر به قلمه هاي 
پس از دسته بندي و ضد عفوني انتهاي قلمه ها با يك قارچ كش آنها را به محل كشت حمل مي نمايند. 

 قلمه ها توسط كارگران در كف فارو قرار داده شده و سپس با عمليات ماشيني ديسكاروينگ اليه 
 سانتي متري خاك روي آنها قرار مي گيرد. پس از كاربرد علف كش هاي پيش رويشي مزرعه 10-5

بالفاصله آبياري مي شود. 

                                                           
1 Silty clay loam 
2 pH 
3 Hilling up 
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در پروژه هاي جديد توسعه نيشكر در كشور قلمه هاي نيشكر توسط هاروستر تهيه گرديده و سپس 
بصورت دستي در فاروهاي كم عمق بصورت دو رديفه كشت مي شوند يا اينكه بصورت كامالً مكانيزه با 

استفاده از پالنتر كشت مي شوند. 
آبياري 

بدليل گرماي هوا و باال بودن ميزان تبخير در منطقه، مزارع نيشكر در تابستان و در طول دوره رشد 
P7Fاصلي گياه مكرراً آبياري مي شوند. مزارع نيشكر كشت جديد

�
Pو يا بازرويي P8F

�
P نوبت آبياري 25 حدود 

 هزار متر مكعب آب دريافت مي نمايد. 30مي گردند. هر هكتار نيشكر ساليانه حدود 
قبالً بدليل طبيعت خاك و شرايط توپوگرافي عمليات آبياري با استفاده از سيفون هاي آلومينيومي يا 

P9Fپالستيك فشرده

�
P 2-5/1اينچي آب را از نهر آبياري P10F

�
P .به هر فارو هدايت مي نمايند 

P11Fامروزه و بويژه در كشت و صنعت هاي جديد از روش آبياري تحت فشار هيدروفلوم

�
P كه داراي لوله هاي 

پلي اتيلني است استفاده مي شود كه بدليل صرفه جويي در مصرف آب، اين روش بسيار ارزشمند است. 
 

دوره رشد و توليد محصول 
گرماي هوا و رطوبت كافي در خاك منجر به جوانه زني مناسب قلمه هاي نيشكر در اواخر مردادماه در 

شرايط خوزستان مي گردد. پس از كشت و تا اوائل آبان ماه هنگامي كه درجه حرارت رو به كاهش مي رود 
فقط بخش كمي از رشد نيشكر در مزارع كشت جديد انجام مي پذيرد. از اين زمان تا اسفند ماه تقريباً ماده 

خشك جديدي توليد نشده و رشد متوقف مي باشد. 
درجه حرارت هوا در نيمه دوم اسفندماه افزايش يافته و فعاليت نيشكر مجدداً شروع شده تا اينكه در 

اوائل ارديبهشت ماه عمالً رشد مؤثر گياه نيشكر در شرايط آب و هوايي خوزستان آغاز مي گردد. بيشترين 
رشد هفتگي نيشكر در ماههاي تير و مرداد رخ مي دهد كه در شرايط بدون محدوديت مزرعه رشد طولي 

 سانتي متر در هفته بالغ مي گردد. 20ساقه به بيش از 
P12Fرسيدگي

�
P نيشكر  

با قطع آب مزارع زودرس در آواخر شهريورماه و كاهش درجه حرارت هوا در مهرماه عمليات رسيدگي 
نيشكر با كاهش رشد رويشي و ادامه عمليات فتوسنتز گياه جهت توليد و ذخيره قند آغاز مي گردد. 

                                                           
1 Plant 
2 Ratoon 
3 PVC 
4 Ditch 
5 Hydroflume 
6 Rippening 
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رسيدگي با كاهش بيشتر درجه حرارت در پائيز و زمستان تكميل يافته و ممكن است با وقوع 
بارندگي هاي زمستانه و سرماي نزديك صفر به تأخير افتاده يا اينكه موقتاً حتي كاهش يابد. 

برداشت 
پس از پايان دوره رشد نيشكر در آخر تابستان و كاهش تدريجي درجه حرارت هوا در اوائل مهرماه رشد 

رويشي نيز كاهش يافته و نيشكر عمليات رسيدگي خود را جهت تجمع قند و آمادگي براي برداشت را 
آغاز مي نمايد. 

برداشت نيشكر از نيمه دوم مهرماه با درو و حمل واريته هاي زودرس شروع شده و در شرايط معمول تا 
اواخر فروردين سال بعد ادامه مي يابد. در سالهاي پر باران در زمستان و عدم امكان تردد ماشين آالت در 

مزارع، برداشت نيشكر به تعويق افتاده و ممكن است تا خردادماه نيز بطول بيانجامد. 
خوزستان از جمله مناطقي در جهان است كه بيشترين توليد را دارا مي باشد. در مزارع تجاري زير كشت 

P13F درصد قند قابل استحصال10عملكرد نيشكر حدود يك صد تن نيشكر قابل آسياب با بيش از 

�
P بسته به 

واريته و زمان رسيدگي گياه بالغ مي گردد. تاكنون در چند مزرعه زير كشت تجاري نيشكر در شمال 
 تن در هكتار نيشكر قابل آسياب بصورت ركورد نيز ثبت 200استان محصول يكساله نيشكر به بيش از 

گرديده است. 
پس از بهره برداري از اولين كارخانه يك صد هزار تني شكر از نيشكر در هفت تپه دومين كارخانه با 

 1356 هزار تني شكر توسط كشت و صنعت كارون در منطقه ديمچه شوشتر در سال 200ظرفيت اسمي 
مورد بهره برداري قرار گرفت. 

 در جنوب هفت تپه شروع بكار نمود كه 1363سومين كشت و صنعت نيشكري بنام ميان آب در سال 
تاكنون بدون كارخانه بوده و فقط بخش كمي از اراضي را به زير كشت نيشكر برده است. 

 6 شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از هفت كارخانه شكر خود 1389 تا 1379در طول دوره سالهاي 
Pكارخانه هر كدام به ظرفيت يكصدهزار تن را در كشت و صنعت هاي امام خميني

(ره)
P ،اميركبير ، 

ميرزاكوچك خان، دعبل خزاعي، سلمان فارسي و حكيم فارابي را به بهره برداري رسانده است. كارخانه 
هفتم بنام دهخدا در حال ساخت بوده و اراضي در مراحل اوليه جهت كاشت نيشكر مي باشند. 

 هزار هكتار در فاز نهائي به زير كشت نيشكر رفته تا 84 هزار هكتار و جمعاً 12در هر كشت و صنعت 
 درصد ظرفيت اسمي خود 50 هزارتن شكر توليد نمود كه تاكنون توليد فعلي شكر به بيش از 700بتوان 

رسيده است. عالوه بر شكر كارخانجات خوراك دام، نئوپان، الكل و خميرمايه در حال بهره برداري بوده و 
براي توليد كاغذ، تخته صنعتي و ساير توليدات جانبي برنامه ريزي گرديده است. 

                                                           
1 Recoverable sugar (R.S) 



 11 

در جداول زير متوسط عملكرد شاخص هاي مختلف توليد از شروع بهره برداري تاكنون در كشت و 
صنعت هاي نيشكري ارائه شده است. 

 
 1389 تا 1340: ميزان مساحت تحت كشت نيشكر در خوزستان از سال 1نمودار

 

 
 : ميزان ميانگين عملكرد نيشكر (تن در هكتار) در طي ساليان توليد2نمودار
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: ميانگين درصد قند در نيشكر (پالريزاسيون) در طي سالهاي بهره برداري 3نمودار

 

 
: ميزان كلي شكر سفيد توليدي به تفكيك سال  4نمودار
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 : ميانگين تن در هكتار شكر سفيد توليدي به تفكيك سال5نمودار

 
 ميليون 95همانگونه كه آمار نشان مي دهد از بدو كشت مجدد نيشكر در خوزستان تاكنون مقدار بيش از 

 ميليون تن شكر 2/8تن ساقه نيشكر در كارخانجات نيشكري آسياب گرديده كه از اين مقدار بيش از 
توليد شده است. 

 ميليون تن 3 ميليون تن مالس و حدود 6/3 ميليون تن باگاس، 31عالوه بر نيشكر در مجموع بيش از 
فيلتركيك يا گل صافي توليد گرديده كه بخشي از آن ها جهت توليد خوراك دام، كاغذ، الكل و خميرمايه 

 درصد سرني و 20-25به كارخانجات جانبي تحويل شده است. عالوه بر آنها معموالً نيشكر حدود 
برگ هاي چسبيده به ساقه دارد كه بهنگام درو و حمل به كارخانه بدليل اينكه فاقد مواد قندي است 

بايستي از نيشكر جدا گردد. 
از ضايعات و خاشاك نيشكر عالوه بر استفاده در افزايش مواد آلي و اصالح خواص فيزيكي خاك مي توان 

به عنوان مواد اوليه جهت توليد انرژي در كوه هاي بخار استفاده نمود. 
در هنگام برداشت نيشكر بصورت دستي سرني جدا گرديده و روي زمين باقي مي ماند در حاليكه در 

برداشت ماشيني نيشكر سرني توسط تاپر هاروستر قطع گرديده و پس از قطعه قطعه كردن روي زمين 
ريخته مي شود. معموالً اين مواد گياهي جمع آوري نشده و بصورت اليه اي مانع از انجام عمليات بازروئي 

كه شامل شيارزني فاروها و سم پاشي بعد از برداشت است مي گردد. 
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نتيجه گيري و توصيه: 
كشاورزي كشور با توليد بخش اعظم مواد غذايي و مواد خام صنايع تبديلي وابستگي ارزي بسيار كمتري 

نسبت به بخش هاي ديگر دارد. كشاورزي در امنيت ملي، اشتغال و توليد ناخالص داخلي نقش بسزائي 
داشته و در حل مشكالت اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

شكر به دليل تنوع و گستردگي مصرف كاالئي استراتژيك بشمار مي رود كه توليد آن در جهان از 
حمايت هاي ويژه اي برخوردار است. حتي در كشورهايي با اقتصاد كامالً آزاد همانند آمريكا و برخي 

كشورهاي اروپائي توليد نيشكر و چغندرقند از حمايت هاي اقتصادي دولت ها برخوردار است كه با توجه 
به توليد مازاد در بازار جهاني شكر از متضرر شدن كشاورزان و توليد كنندگان اين دو گياه صنعتي كه در 

اشتغال و گردش صنايع تبديلي و جانبي پائين دستي نقش بسزائي دارند جلوگيري بعمل آيد. 
در كشورمان شكر از دو منبع چغندر قند و نيشكر توليد مي شود كه در ده  سال گذشته با افزايش سطح 

زير كشت نيشكر در قالب هفت كشت و صنعت جديد در خوزستان از رشد چشمگيري برخوردار بوده و 
 هزار تن گذشته است. 200كل شكر توليدي از مرز يك ميليون و 

با توجه به ميزان مصرف در كشور ساليانه مقدار كسري مصرف از بازارهاي جهاني وارد مي گردد. 
 كه توليد شكر داخلي به ركورد توليد خود يعني يك 1385متأسفانه در سالهاي اخير و بويژه در سال 

 ميليون تن شكر موجب 5/2ميليون و دويست و پنجاه و هشت هزار تن رسيده بود با وارد نمودن حدود 
ركورد بي سابقه اي در اين صنعت قديمي كشور گرديد كه خشكسالي هاي دو ساله اخير كه منجر به 

كاهش سهميه آب كشاورزي و شوري بي سابقه آن گرديد به نابساماني هاي توليد افزوده است. 
از طرفي ديگر توليد اتانول به عنوان سوخت از نيشكر در سال هاي اخير بويژه دو سال گذشته كه بدليل 

باال رفتن قيمت نفت افزايش يافته، موجب توسعه تجارت جهاني و افزايش قيمت شكر شده است. در 
چنين شرايطي الزم است تمهيدات الزم براي حمايت از توليد گياهان قندي بويژه چغندرقند و نيشكر 

بعمل آيد. 
در خاتمه و به منظور حمايت از اقتصاد و امنيت ملي در استمرار بهره برداري از مزارع توليدي و 

كارخانجات توليد شكر نكته نظرات صنعت نيشكر كشورمان بشرح ذيل ارائه مي گردد: 
رها نمودن صنعت شكر كشور كه بيش از يك قرن در انحصار دولت بوده است تحت عنوان  -1

خصوصي سازي آسيب هاي جدي به اين بخش مهم اقتصادي كشور وارد نموده است. لذا تجديد 
 نظر در شيوه هاي آزادسازي بعمل آمده ضروري است.

با توجه به ظرفيت هاي خالي در صنعت نيشكر كشور اهتمام در تكميل و به ظرفيت رساندن  -2
 كارخانجات موجود جهت توليد بيش از يك ميليون تن شكر ضرورتي اجتناب ناپذير است.
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نظر به باال بودن پتانسيل توليد بيوماس فوق العاده توسط نيشكر شامل باگاس، مالس و پس  -3
مانده هاي مفيد ديگر امكان تبديل آنها به توليدات جانبي مختلف مانند كاغذ، خوراك دام، تخته 

صنعتي، الكل، خميرمايه، فورفورال و همچنين توليد انرژي تكميل و راه اندازي صنايع جانبي مذكور 
 به منظور رفع نياز كشور به اين توليدات و همچنين ايجاد اشتغال امري ضروري مي باشد.

به منظور حمايت از توليد كنندگان نيشكر و صنايع جانبي آن الزم است دولت ضمن  -4
سياست گذاري هاي مناسب در تنظيم بازار در تأمين نياز داخلي از طريق وارد نمودن شكر 

 مصرفي نظارت كافي اعمال نمايد.

توليد اقتصادي و افزايش بهره وري در صنعت نيشكر مستلزم نيروي انساني كافي، ماهر و كارآمد  -5
در سطوح مختلف اجرائي است. به منظور نيل به اهداف مذكور توجه به ارتقاء دانش فني 

كاركنان و توسعه تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي و ترويج آن در بين توليد كنندگان امري 
 ضروري است.

براي توسعه و افزايش بازدهي اقتصادي صنايع شكر و توليدات جانبي تقبل بخشي از هزينه هاي  -6
زيربنائي در كشاورزي و صنعت به منظور تشويق سرمايه گذاري و خروج صنايع موجود از 

 بحران هاي مالي توسط دولت راهگشا مي باشد.
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