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 چكيده:

اين پژوهش با هدف مديريت بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر در جنوب استان خوزستان به عنوان نقاط 
 به انجام رسيده است. توسعه نيشكر و صنايع جانبي در جنوب استان AHP و Delphiقوت با بهره گيري از تلفيق مدل 

 طبق دستورالعمل برنامه دوم توسعه دولت جمهوري اسالمي ايران با هدف گسترش كشت نيشكر و 1368خوزستان در سال 
 هزار هكتاري و احداث صنايع جانبي به تصويب رسيده است. در اين مطالعه ابتدا با 12خودكفايي نياز شكر در هفت پروژه 

استفاده از بازديدهاي ميداني، بررسي مستندات و اجماع خبرگان بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح مزبور در جنوب 
استان خوزستان مشخص گرديد. سپس جهت اولويت بندي و مديريت بهينه اين نقاط قوت شناسايي شده از مدل فرآيندي 

بهره گيري شد. در اين بررسي توليد اكسيژن و ) MCDMتحليل سلسله مراتبي از مدل هاي تصميم گيري چند معياره (
 به عنوان بارزترين نقطه قوت در اولويت اول، عدم تشكيل چشمه توليد ريزگرد در 0.3175تلطيف هواي منطقه با وزن نسبي 

 در اولويت دوم جهت توجه مديريتي كالن مشخص گرديد. بقيه نقاط قوت به 0.01908جنوب استان خوزستان با وزن نسبي 
عنوان تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر در جنوب استان خوزستان به ترتيب در اولويت سوم تا هشتم قرار گرفتند. 

 در انتها جهت مديريت بهينه تاثيرات زيست محيطي شناسايي شده راهكارهاي و توصيه هاي مديريتي پيشنهاد گرديد. 

 

    AHPمدل ، Delphi طرح توسعه نيشكر، مديريت محيط زيست، مدل واژگان كليدي:

 

 

 

 

 



 مقدمه: 

نيشكر يكي از قديمي ترين منابع انرژي براي بشر اوليه و امروز محسوب مي شود. همچنين به عنوان يك گياه جايگزين 
) زراعت نيشكر در نقاطي از ايران كه داراي شرايط 1382براساس سوخت هاي فسيلي شناخته شده است. فتوحي و شاهين (

آب و هوايي مناسب بوده است رواج يافته و بر اساس نوشته هاي مورخين بيشترين سطح زير كشت نيشكر در خوزستان بوده 
و به عقيده مورخان اطالق كلمه خوزستان به دليل فراواني نيشكر و شكر در اين ناحيه بوده است. دولت جمهوري اسالمي 

 نموده است كه با انجام كامل برنامه هاي تعيين شده در 1368ايران نيز اقدام به گسترش كشت نيشكر در برنامه دوم از سال 
 هزار هكتاري زير پوشش وزارت كشاورزي، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان مي تواند ساليانه 12هفت پروژه 

) كشت و صنعت هاي زير مجموعه طرح توسعه نيشكر شامل 1383 هزار تن شكر از نيشكر را توليد نمايد. واثقي و ايازي (700
واحد هاي غربي رودخانه كارون (امير كبير و ميرزا كوچك خان) و واحدهاي شرقي  (دعبل خزاعي، سلمان فارسي و فارابي) 

 ) 1389مي باشد. كاظم نژاد و همكاران (

بعد از تخليه در كارخانجات نيشكري عمده عملياتي كه براي توليد شكر خام انجام مي گيرد عبارت است از: در واحد آسياب 
عبور داده شده و بعد توسط  (Leveler) جهت همسطح سازى نى هاى بريده شده از زير دستگاه يارد كارخانه، نى در محل

سپس نيشكر از دستگاه شريدر گذشته و كامالً در هم  .به قطعات ريز و كوچك تبديل مى شود (Cane Knife) دستگاه چاقو
شده و  5الى 1 الياف خميرى از طريق نقاله وارد سيستم عصاره گيرى آسياب هاى. آيد تنيده و بصورت الياف خميرى در مى

خالل عمليات  رد. دمى گرد جدا شده و به مخزن شربت منتقل در هر مرحله بر اثر فشار غلطك ها مقدارى از شربت نى از آن
در اين روش د. شو اضافه مى Imbibition عنوانه جهت خارج كردن ساكاروز از الياف نيشكر ب  عصاره گيرى مقدارى آب گرم

شربت استحصال شده از آسياب قبلى مخلوط و در نتيجه شربتى  شربت استحصال شده از هر آسياب جهت مخلوط شدن با
گردد.  و پس از عبور از سيستم پااليش (روتارى اسكرين) به سمت سالن توليد شكر منتقل مى توليد Unscreen Juice  بنام

استحصال مى باشد بعنوان مواد اوليه به ديگر  در اين مرحله باگاس خروجى از آسياب (تفاله باقيمانده نيشكر) كه غير قابل
شربت منتقل شده از آسياب ، توزين و د.  و خوراك دام ) منتقل مى گرد MDF تخته كارخانجات صنايع جانبى (كاغذ، نئوپان،

بهمراه شير آهك بعنوان جذب كننده قوى ناخالصى هاى  (P2O5) فسفريندريدا در تانك ذخيره مى شود و به مقدار مورد نياز
 درجه به 25 از و در آنجاسيستم هيترها شده   واردشده،اين شربت كه تقريباً به حالت سفت دد. اضافه مى گر شربت به آن

 منعقد كننده  سپس شربت خروجى در يك فالش تانك ريخته شده و مواد ژله اى.درجه رسانده مى شود 125 حدود

(Coaqulant) فاير ته نشين يكلسيم از شربت جدا شده در كف كالر ناخالصى هائى كه بوسيله فسفات. به آن افزوده مى گردد
شربت خروجى از  .باشد ست و كود ميوگردد. اين گل ارزشمند ماده اوليه كارخانه كمپ شده و بصورت گل از آن خارج مى

 سپس از دستگاه .مجدداً به سرى دوم هيترها منتقل شده و گرم مى گردد فايرها كه كامالً صاف و شفاف گرديدهيكالر
از   برسد. شربت خروجى60-65 بريكس به حدود 12-14داده مى شود تا تغليظ شده و غلظت آن از  تبخيركننده عبور

سيروپ توليدى در ديگهاى پخت . جهت پخت شكر وارد مخازن شربت شده و آماده پخت مى گردد Syrup  بنام،تبخيركننده
 در انتها جداسازي بلورهاي .بندي، رشد و تغليظ مى گردد  ساعت دانه2-3 درجه سانتيگراد طى حدود 60-65در حرارت 

 ) 1389شكر از مالسي كه آنرا احاطه كرده است در ماشين هاي گريز از مركز صورت مي گيرد. جهان بين و شفيعي (

محيط زيست در سطح جهاني و ملي، در معرض تهديدهاي جدي است. فهرست اين تهديدها از گرم شدن اقليم زمين تا از 
دست رفتن تنوع زيستي و انواع آلودگي ها مي باشد. تكرار آنها باعث تخريب حيات بر روي كره زمين مي شود. وهاب زاده 

) در اين خصوص آلودگي را مي توان به عنوان يك تغيير نامطلوب در خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي هوا، آب و 1382(
) يك آلوده كننده عاملي است كه مي تواند تغييرات عمده و پيش بيني نشده اي را بر روي 1382يا زمين بيان نمود. مخدوم (

) لذا مي بايست در پي يافتن 1386محيط اطراف ايجاد نمايد و باعث اختالل در روند زندگي عادي حيات گردد. عباسپور (
راهكاري براي جلوگيري و كنترل آسيب هاي وارده به محيط زيست برآمد و براي كاستن يا محو نمودن آنها اقدام هاي 

 مديريتي طراحي و ارائه شود. 



مديريت محيط زيست تالشي است براي يافتن بهترين انتخاب هاي ممكن به جهت ترويج و اشاعه مقوله توسعه پايدار مي 
باشد. مسائل زيست محيطي اغلب يك راه حل ساده و منفرد ندارد و مديريت محيط زيست همواره با آلترناتيوها، چالش ها و 

به طور كلي اصول مديريت محيط زيست عبارتند از آينده نگري و سرپرستي كه از طريق موارد ذيل  معضالت مواجه مي باشد.
 ) 1390دنبال مي شوند: جهان بين و هاشمي (

 برنامه ريزي و سياست گذاري هاي كلي نگر و دور انديشانه 

  برقراري معيارها و قوانين از نظر ارزيابي و نظارت 

  ايجاد هماهنگي 

 اجرا عمليات 

بر اين اساس، اين پژوهش سعي دارد با شناسايي و تعيين درجه اهميت بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر 
 در جنوب استان خوزستان حداكثر استفاده بهينه از اين نقاط قوت به عمل آيد. 

 

 روش بررسي: 

 بخش عمده مي باشد. ابتدا طي بازديدهاي ميداني، بررسي مستندات و استفاده از 2روش استفاده شده در اين مطالعه شامل 
) مهمترين و بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر در جنوب استان خوزستان مشخص گرديد. Delphiتكنيك (

است. اعتبار روش دلفي نه به تعداد شركت  دلفي از روش هاي مؤثر در كسب وفاق جمعي بين متخصصين در موضوع مشخصي
) مهم ترين 2005كنندگان در تحقيق كه به اعتبار علمي متخصصان شركت كننده در پژوهش بستگي دارد. لودوينگ و استار (

) مراحل زير را در انجام Fawle 1978نكته در روش دلفي ، غلبه بر نكات منفي موجود در كميته هاي متعارف است. فاول (
 )1380: اندرودي ( تحقيق با روش دلفي پيشنهاد كرده است

 تشكيل تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفي  -
انتخاب يك يا چند هيات (پنل) جهت شركت در فعاليت ها. اعضاء اين هيات ها معموالً متخصصان و خبرگان حوزه  -

 تحقيق هستند. 
 راه اندازي فعاليتهاي تنظيم پرسش نامه براي دور اول  -
 بررسي پرسش نامه از نظر نوشتاري (رفع ابهامات استنباطي و...)  -
 ارسال اولين پرسش نامه به اعضاء هيات ها  -
 تجزيه و تحليل پاسخ هاي رسيده در دور اول  -
  دور دوم (با بازنگري هاي مورد نياز) ٴآماده كردن پرسش نامه -
  دور دوم براي اعضاء هيات ها ٴارسال پرسش نامه -
 تاحصول پايداري در پاسخ هاي دريافتي ادامه 9 الي 7تجزيه و تحليل پاسخ هاي رسيده در دور دوم (مراحل  -

 مي يابد) 
 آماده سازي گزارش توسط تيم تحليلگر -

سپس در بخش دوم جهت اولويت بندي و مديريت بهينه اين نقاط قوت شناسايي شده از مدل فرآيندي تحليل سلسله مراتبي 
)AHP) از مدل هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM .يكي از كارآمد ترين تكنيك هاي تصميم گيري ) بهره گيري شد

 1980كه اولين بار توسط توماس ال ساعتي در ) Analytical Hierarchy process-AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي (
.  مطرح شد . كه بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران مي دهد

AHP 1387 فاز مي باشد: اصغرپور (3 شامل ( 



 ساختن سلسله مراتبي  -

 انجام مقايسات زوجي  -

 محاسبه وزن ها  -

 برقراري سازگاري منطقي از اندازه گيري ها  -
 در انتها جهت مديريت بهينه تاثيرات زيست محيطي شناسايي شده توصيه هاي مديريتي پيشنهاد گرديد. 

 

 نتايج: 

 بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر در جنوب استان خوزستان به عنوان نقاط قوت با بهره گيري از تكنيك
Delphi ) مشخص گرديد. 1به شرح جدول شماره ( 

 ) بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر در جنوب استان خوزستان به عنوان نقاط قوت 1جدول شماره (

شناسه در ماتريس  نقاط قوت (تاثيرات) شناسايي شده رديف
AHP 

 A منطقه هواي تلطيف و اكسيژن توليد 1
 B وحش حيات براي مناسب هاي زيستگاه ايجاد 2
 C بومي افراد مهاجرت از جلوگيري و اشتغال ايجاد 3
 D مراتع به حد از بيش فشار از جلوگيري و دام غذاي تامين 4
 E استان جنوب در ريزگرد توليد هاي چشمه تشكيل عدم 5
 F) زيستي الكل (بيواتانول توليد براي مالس از استفاده 6
 G جنگلها تخريب از جلوگيري و سازي كاغذ صنايع براي باگاس از استفاده 7
 H كشور غربي جنوب در عامل غير پدافند ايجاد 8

 

) براي تصميم گيري در AHPاولويت بندي اين نقاط قوت شناسايي شده با استفاده از مدل فرآيندي تحليل سلسله مراتبي (
 ) تعيين گرديد. 1مديريت بهينه به شرح نمودار شماره (

 
 AHP) تجزيه و تحليل نقاط قوت شناسايي شده توسعه طرح نيشكر در جنوب خوزستان با استفاده از  مدل 1نمودار (



 بحث و نتيجه گيري: 

) OR2Rو داراي نرخ فتوسنتزي بسيار بااليي مي باشد. از اينرو قادر به توليد مقادير زيادي اكسيژن ( C4گياه نيشكر از گياهان 
 است. توسعه كاشت نيشكر با يك مديريت بهينه و كنترل ضايعات مي تواند نقش مهمي در تلطيف هواي منطقه ايجاد نمايد. 

فرسايش خاك در مناطق خشك و نيمه خشك در منطقه غرب آسيا به ويژه كشورهاي عراق، عربستان و ايران باعث بروز 
پديده طوفان هاي گرد و غبار در اين مناطق شده است. در اين خصوص آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار پديده گرد و غبار در 

 نهاد رياست جمهوري بر ضرورت احيا مراتع و توسعه فضاي سبز براي جلوگيري از تشكيل كانون 1388كشور مصوب سال 
هاي انتشار گرد و غبار تاكيد دارد. بدين طريق از جمله مزاياي زيست محيطي توسعه كاشت نيشكر در استان خوزستان در 

اين پژوهش به عنوان دومين نقطه قوت طرح توسعه نيشكر مطرح  AHP در ماتريس تحليلي 0.1908بعد ملي كه با امتياز 
مي باشد كه ضرورت حمايت بخش دولتي را براي " استان جنوب در ريزگرد توليد هاي چشمه تشكيل عدم"شده است 

 از استفاده "مديريت توسعه طرح مزبور براي بهينه سازي ساير فرآورده هاي جانبي از جمله باگاس را الزامي تلقي مي نمايد.
 از ديگر نقاط قوت توسعه طرح نيشكر در جنوب استان "جنگلها تخريب از جلوگيري و سازي كاغذ صنايع براي باگاس

مشخص گرديده است. لذا توصيه  AHP در رتبه سوم مديريت بهينه تحليل ماتريس 0.1507خوزستان مي باشد كه با امتياز  
مي شود از اعتبارت بخش دولتي براي حمايت از ايجاد كارخانه كاغذي سازي براي تكميل صنايع جانبي طرح مزبور بودجه اي 

اختصاص داده شود تا مديريت كاشت نيشكر كه هم در كنترل ريزگردها در كشور موثر مي باشد و در جلوگيري از تخريب 
 جنگل هاي كشور براي كاغذ سازي، هم يك مديريت سبز تلقي گردد.  

 حيات براي مناسب هاي زيستگاه ايجاد"از ديگر مزاياي توسعه طرح نيشكر در جنوب استان خوزستان به عنوان نقطه قوت 
مي باشد. تنوع جانوري قبل از اجراي طرح بسيار قفير و منحصر به معدودي گونه هاي بومي پرنده و انواع خزندگان و " وحش

حشرات بوده است. با اجراي طرح توسعه نيشكر جمعيت تعدادي از گونه ها مثل دراج، بلدرچين، گراز و گربه وحشي و انواع 
 پرندگان زمستان گذران مهاجر  به دليل مساعد شدن زيستگاه افزايش يافت.

امروزه به دليل افزايش گرمايش جهاني ناشي از آلودگي گازهاي گلخانه اي توجه به استفاده از سوخت هاي پاك همچون بيو 
اتانول در تركيب سوخت وسائط نقليه بيش از پيش شده است. بطوريكه شركت هاي نفتي بين المللي متعددي از قبيل شل، 

توتال، بي پي در دهه نخست قرن بيست و يكم ميالدي در زمينه سوخت هاي زيستي و در راس آن اتانول سرمايه گذاري 
) مالس از جمله فرآروده هاي جانبي صنايع نيشكر جنوب استان خوزستان مي باشد كه به عنوان ماده 1388كرده اند. پروين (

  ) مي باشد.2اوليه كارخانه هاي بيواتانول محسوب مي شود. مقدار اتانول توليدي از مالس نهايي  مطابق با جدول شماره (

 ) ميزان استحصال اتانول از مالس نيشكر 2جدول شماره (

 ميزان اتانول توليدي (ليتر) هر تن ماده اوليه
 260 مالس نيشكر

با افزايش قيمت جهاني سوخت، توليد اتانول و سوخت هاي زيستي از محصوالت كشاورزي، بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفته است. ذرت و نيشكر منابع اصلي توليد بيواتانول هستند. از سوي ديگر بخشي از فراورده هاي جانبي نيشكر، مالس مي 

باشد كه براي توليد اتانول مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا ميزان تناژ توليد مالس از فرآورده هاي جانبي شركت 
 ) 1390) مي باشد. جهان بين و شفيعي (2مورد مطالعه به شرح نمودار شماره (



 

  سال بهره برداري (تن در سال)5) ميزان تناژ مالس توليدي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در 2نمودار شماره (

بنابراين ميزان بيواتانول توليدي از مالس در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي نسبت به بيواتاول توليدي از كل غالت ايران 
 ) 1390) مي باشد.  جهان بين و شفيعي (3به شرح نمودار شماره (

 

) سهم بيواتانول توليدي از مالس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در سبد بيواتانول توليدي از كل غالت ايران 3نمودار شماره (
 (ميليارد ليتر) 

همانا بهسازي سرزمين به منظور فراهم كردن شرايط زيست ـ محيطي مناسب جهت شكوفايي توان و استعدادهاي بطور كلي 
معنوي و مادي جامعه مي باشد. مسلـّم است در طول جريان توسعه ، هميشه احتمال بروز مسايل زيست محيطي وجود دارد. 

جاست كه مي بايست از علوم مهندسي حفاظت محيط زيست كمك گرفت و اثرات زيست محيطي ناشي  ليكن دقيقاً در همين
از اجراي برنامه هاي عمراني را به حداقل ممكن رسانيد. بنابراين هرگاه هدف از برنامه ريزي توسعه ، فراهم آوردن زمينه 

ه و افزايش كيفيت زندگي در سطح ملي در نظر گرفته شود، در اين صورت عمناسب جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه جام
فرآيند برنامه ريزي زيست محيطي را مي توان طراحي راهبردهاي مناسب جهت افزايش كيفيت زندگي در سطح كشور، با 

 )1385رد. لولوئي (كمك منابع معنوي و مادي ملي ، در شرايط حداقلِ اّتكا به امكانات غير بومي تعريف ك
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abstract: 
This research have been carried out the purpose managing most significant environmental impact the 
development of sugar cane in khuzestan south as strengths using the model Delphi & AHP. Cane 
Sugar Company was regist in 1368 according to recipe of second program development of 
government of Islamic republic of Iran for developing of plantation and dependence of cane sugar 
need in seven projects about 12000 hectares. Beginning In this study using field visits, review of 
documentation and expert consensus were determined most significant environmental impact the 
development of sugar cane in khuzestan south. In the next step to prioritization and efficiently manage 
the strengths identified was enjoying AHP model of MCDM models. In this study "Produce oxygen 
and air to soften the area" the relative weight of 0.3175 the most significant strength as as a priority, 
"Prevent the formation of dust in the center of the southern Khuzestan province" The relative weight 
of 0.01908 second priority and other strengths were placed the third to eighth priority. The Finally, 
optimal management of identified environmental effects was proposed management 
recommendations. 
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