DOI: 10.22059/IJBSE.2019.289835.665228

)99-112  (ص1399  بهار،1  شماره،51  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

Diagnose and Prioritizing of Effective Managerial and Executive Factors on Water Productivity in
Sugarcane Production and Providing Practical Solutions to Increase It
NASIM MONJEZI*
Biosystems engineering Dept., Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
(Received: Oct, 1, 2019- Revised: Nov. 22, 2019- Accepted: Dec. 8, 2019)

ABSTRACT
The purpose of this study was to identify, prioritize and control the factors affecting water productivity in sugar
cane production. In this study, to calculate water productivity, the indices such as BPD and CPD, NBPD is
used. Given that the research goal was to prioritize the factors affecting the productivity of water input during
the sugar cane production process, the identified factors were evaluated using Analytical Hierarchy Process
Analysis (AHP). Then, CART and CHAID decision trees were used in modeling the water input efficiency and
the factors influencing it. According to the results, the average CPD, BPD and NBPD indices for sugar cane
were 2.37 kg m-3, 1082.71 toman m-3, and 528.03 toman m-3, respectively. The variables of economic
productivity of water, the value of sales of the product (income), the amount of sugar produced, production
costs, water consumption per irrigation interval, irrigation intervals, electrical conductivity of the soil after
harvest, river electrical conductivity, mean time of each irrigation interval, Plant height, plant age, number of
irrigation cycles, drainage water drainage PH and width of the cultivating line before discovery are the most
important and influential variables in the decision tree models of CHAR and CHAID. The accuracy of the
CART model in training and testing was 96% and 92%, respectively, and the accuracy of the CHAID model in
education and testing is 97% and 90%, respectively. Also, based on the prioritization of the factors affecting
productivity, using the hierarchical analysis method, the quantity and quality of irrigation water, climate
conditions, plant conditions, managerial and human factors, and soil conditions were ranked with a coefficient
of 0.459, 0.231, 0, 0.091 and 0.069, respectively.
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عارضهيابی و اولويتبندی عوامل اجرايی و مديريتی مؤثر بر بهرهوری آب در توليد نيشکر و ارائه راهکارهای
عملی برای افزايش آن
*

نسيم منجزی

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز
(تاریخ دریافت -1398/7/9 :تاریخ بازنگری -1398/9/9 :تاریخ تصویب)1398/9/17 :

چکيده
هدف از این پژوهش ،عارضهیابی ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری آب در تولید نیشکر در استان خوزستان
میباشد .در این تحقیق ،برای محاسبه بهرهوری آب از شاخصهایی چون  BPD ،CPDو  NBPDاستفاده شده است .با
توجه به این که هدف تحقیق ،اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری نهاده آب طی فرآیند تولید نیشکر است ،عوامل شناسایی
شده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPارزیابی شدند .سپس در مدلسازی بهرهوری نهاده آب و بررسی
عوامل مؤثر بر آن از الگوریتمهای تصمیم  CARTو  CHAIDاستفاده شد .بر اساس نتایج تحقیق ،متوسط شاخصهای
 BPD ،CPDو  NBPDبرای محصول نیشکر به ترتیب برابر  2/37کیلوگرم بر متر مکعب 1082/71 ،تومان بر مترمکعب،
 528/03تومان بر مترمکعب به دست آمد .متغیرهای بهرهوری اقتصادی آب ،ارزش فروش محصول (درآمد) ،مقدار شکر
تولیدی ،هزینههای تول ید ،مصرف آب در هر دور آبیاری ،فواصل آبیاری ،هدایت الکتریکی خاک بعد از برداشت ،هدایت
الکتریکی آب رودخانه ،متوسط زمان هر دور آبیاری ،مساحت مزرعه ،رقم گیاه ،سن گیاه ،تعداد دورهای آبیاری pH ،آب
خروجی زهکش و عرض خط کشت قبل از دیسکاور مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها در الگوریتمهای تصمیم  CARTو
 CHAIDمیباشند .دقت مدل  CARTدر قسمت آموزش و تست به ترتیب برابر  96و  92درصد بوده است و دقت مدل
 CHAIDدر بخش آموزش و تست به ترتیب برابر  97و  90درصد میباشد .همچنین بر اساس اولویتبندی عوامل مؤثر بر
بهره وری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب کمیت و کیفیت آب آبیاری ،شرایط آب و هوایی ،شرایط گیاه،
عوامل مدیریتی و انسانی و شرایط خاک با ضریب  0/091 ،0/150 ،0/231 ،0/459و  0/069رتبه بندی شدند.
واژههای کليدی :آب ،بهرهوری ،تحلیل سلسله مراتبی ،درخت تصمیم ،نیشکر.

مقدمه
بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده منابع آب در کشور ایران
میباشد ( .)Shoja et al., 2016با توجه به کمبود شدید منابع آب
و همچنین گسترش غیریکنواخت مکانی و زمانی آن در کشور،
استفاده بهینه از منابع آب مستلزم صرف هزینههای سنگین و
برنامهریزی دقیق خواهد بود .یکی از شیوههای اصلی برای مواجهه
با چالش جدی کمبود منابع آب در استان خوزستان و به تبع آن
در شرکتهای کشت و صنعت نیشکر استان ،تمرکز بر روی
مدیریت صحیح و پایدار منابع آب و شیوههای مرتبط با آن میباشد
و این موضوعی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
بنابراین الزم است موضوع بهرهوری آب کشاورزی بهعنوان یک
عامل مؤثر در برنامهریزیها و تصمیمسازیهای آتی واحدهای
کشاورزی به خصوص کشت و صنعتهای نیشکری مدنظر قرار
گیرد .آبیاری از مهمترین مراحل داشت نیشکر ،میباشد .کمبود
آب نه تنها باعث کاهش کمی محصول میشود ،بلکه با تأثیر بر
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فرآیند فتوسنتز بر کیفیت محصول تأثیر منفی میگذارد .نیشکر
جزء گیاهان با نیاز آبی باال و در عین حال مقاوم به خشکی است.
تعداد دفعات آبیاری در مناطق گرمسیری همانند استان خوزستان
بهطور متوسط  28تا  30مرتبه برای مزراع کشت جدید و  20تا
 24مرتبه برای مزارع راتون میباشد .در هر مرتبه  1200تا 1300
مترمکعب در هکتار آب مصرف میشود .ضرورت بهینهسازی
مصرف نهاده آب در مزارع نیشکر با کمک گرفتن از علم
مکانیزاسیون کشاورزی و آنالیز سیستمهای تولیدی از لحاظ
بهرهوری در تولید میتواند شایان توجه باشد .قطعاً بهمنظور
افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب در مزارع ،اقدامات اجرایی و
مدیریتی باید در دستور کار مدیران کشت و صنعتها قرار گیرد
و با یک مدیریت تلفیقی و علمی تالش شود تا بحران کمبود آب
تا حد امکان کنترل شود.
بر اساس مطالعاتی که تاکنون انجام شده ،مهمترین
پارامترهای مؤثر بر شاخص بهرهوری آب در سطح مزرعه عبارتند

منجزی :عارضه يابی و اولويت بندی عوامل اجرايی و مديريتی ...

از :مدیریت آبیاری ( ،)Heydari, 2014; Zhang, 2003تغییرات
زمانی و مکانی بارندگی ( ،)Zhang & Oweis, 1999بروز و طغیان
آفات و بیماریها ،مدیریت مصرف کود از نظر مقدار ،زمان و منبع
کود (Tavakkoli & Oweis, Zwart & Bastiaanssen, 2004
; ،)2004مدیریت کاشت شامل آمادهسازی زمین ،نوع شخم و
ادوات آن و آرایش کاشت ( )Tavakoli et al., 2012و مدیریت
زراعی نظیر نوع رقم ،تراکم ،و کیفیت بذر ،زمان کاشت،
خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه و پتانسیل تولید ( Tavakoli et al.,
 )2011( Heidari .)2012در تحقیقی با هدف تعیین بهرهوری
مصرف آب محصوالت کشاورزی عمده و در شرایط مدیریت
کشاورزان و همچنین شناخت عوامل و مسائل تأثیرگذار بر مقدار
آن ،در مناطق کرمان ،همدان ،مغان ،گلستان و خوزستان
پرداخت .براساس نتایج حاصله ،متوسط مقدار شاخص بهرهوری
مصرف آب محصوالت زراعی گندم (دانه) ،چغندرقند (غده)،
سیبزمینی ،ذرت علوفهای ،پنبه (وش) ،یونجه (خشک شده در
هوا) ،جو (دانه) ،نخود آبی و نیشکر (نی) بهترتیب ،4/56 ،0/73
 0/18 ،0/56 ،1/46 ،0/71 ،5/58 ،2/18و  2/94کیلوگرم محصول
بر مترمکعب آب مصرفی اندازهگیری گردید .با استفاده از آمار
سطح زیرکشت محصوالت زراعی انتخابی در مناطق مختلف و
ارقام متوسط بهرهوری مصرف آب ،متوسط وزنی شاخص بهرهوری
مصرف آب کشور  1/38کیلوگرم بر مترمکعب آب محاسبه گردید.
در تحقیقی دیگر ،)2016( Safi et al. ،بهرهوری فیزیکی آب در
محصول نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر را در سال زراعی
 1/6 ،1391-1392کیلوگرم بر مترمکعب به دست آوردند.
همچنین  ،)2008( Ali & Talukderعوامل مؤثر بر بهرهوری آب
در بخش کشاورزی را بررسی کردند .بر اساس مطالعه مذکور،
عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری آب در بخش کشاورزی به صورت نوع
محصول ،مصرف آب ،تکنولوژی آبیاری ،رقم گیاه ،فاکتورهای
اقتصادی و فاکتورهای خاک معرفی شدهاند.
 )2017( Leal et al.شاخص بهرهوری آب برای واریتههای
تجاری مختلف نیشکر در کشور برزیل را بررسی کردند .نتایج
نشان داد ،مقدار بهرهوری آب برای واریتههای مورد نظر از 1/68
تا  2/22کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بوده استSingh et al. .
( )2018در تحقیقی به مقایسه شاخص بهرهوری آب برای
محصوالت نیشکر و چغندرقند در کشور پاکستان پرداختند .مقدار
این شاخص برای نیشکر و چغندرقند به ترتیب  8/17و 13/98
کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد ،)2019( Peloia et al. .در
تحقیقی به پیشبینی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از
الگوریتم درخت تصمیم پرداختند .نتایج نشان داد که درخت
تصمیم میتواند در زمینهی تولید محصول نیشکر بهعنوان یک
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سیستم پشتیبانی از تصمیم عمل کند و تجزیه و تحلیل پایگاه
داده با استفاده از الگوریتمهای درخت تصمیم میتواند الگوهای
قابل درک مربوط به عملکرد محصول را توصیف
کند ،)2017( Arumugam .پیشبینی عملکرد محصول برنج را با
استفاده از الگوریتم درخت تصمیم انجام داد .دقت مدل درخت
تصمیم  92درصد بهدست آمد که از دقت باالیی برخوردار
میباشد .نتایج این تحقیق به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در
دستیابی به عملکرد باال در محصول برنج کمک میکند .قوانین
استخراج شده توسط این تحقیق ،برای تصمیمگیریهای
پیشگیرانه و دانش محور ،قبل از عملیات برداشت مفید خواهد
بود .همچنین ،در زمینهی کابرد الگوریتمهای دادهکاوی (درخت
تصمیم) در پیشبینی عملکرد محصوالت کشاورزی بهویژه
محصول نیشکر تاکنون تحقیقات مختلفی انجام شده است
( Everingham et al., 2016Farhate et al., 2018; Sujata
;Terdal, 2019; Mittrapiyanuruk & Charoen-Ung, 2018
.)Everingham et al., 2016

در آخر با توجه به این نکته که دستورالعمل تولید نیشکر
در استان خوزستان نسب به سایر نقاط دنیا ،متفاوت است و کشت
نیشکر در کشور ما به صورت آبی میباشد در حالی که در سایر
نقاط دنیا این محصول به صورت دیم تولید میگردد .لذا اکتفا به
مطالعات خارجی در زمینهی بهرهوری جزئی نهاده آب در تولید
نیشکر چندان دقیق نخواهد بود و این مقوله نیازمند تحقیق و
بررسی متناسب با شرایط تولید محصول نیشکر در استان
خوزستان است .در این راستا ،شناسایی عواملی که بر بهرهوری
نهاده آب تاثیرگذار میباشند ،میتواند رهنمون موثری در ارائه
راهکارهایی جهت افزایش بهرهوری نهاده آب و به دنبال آن
افزایش بهرهوری کل مزارع در جهت استفاده بهینه از نهادهها ارائه
دهد .بر این اساس ،هدف از این پژوهش عارضهیابی ،شناسایی و
اولویتبندی عوامل موثر بر بهرهوری آب در تولید نیشکر و ارتقای
آن با اعمال روشها و سیاستهای حکیمانه و کارآمد میباشد زیرا
استمرار افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی ،نسخه اجرایی حل
بحران آب میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

این پژوهش با استفاده از دادههای سالهای زراعی  1390-91الی
 97-1396در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر در استان خوزستان
انجام شد .کشت و صنعت امیرکبیر در کیلومتر  45جاده اهواز-
خرمشهر ،در طول جغرافیایی ' 480 12و عرض جغرافیایی '15
 310تا ' 310 40واقع شده است .مساحت کل کشت و صنعت
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 12169/7هکتار که شامل  10900هکتار کشت و مابقی کانال،
جاده ،ساختمان و کارخانه میباشد .این کشت و صنعت دارای
 480مزرعه  25/5هکتار میباشد (شکل  .)1مزارع شرکت دارای
طول  1000متر و عرض  250متر میباشند .فاصله وسط دو
جویچه متوالی  1/83متر میباشد .شیب عمومی جویچهها

 0/0004میباشد که با این شیب ،جویچهها را میتوان کرتهای
باریک و طویل تصور نمود .مزرعه دارای شبکه زهکشی زیرزمینی
میباشد .در تمامی مزارع کشت وصنعت امیرکبیراز لولههای
هیدروفلوم جهت آبیاری مزارع استفاده میشود (شکل .)2

شکل  -1موقعيت مزارع کشت و صنعت نيشکر اميرکبير در استان خوزستان

شکل  -2استفاده از لولههای هيدروفلوم جهت آبياری مزارع

شاخصهای بهرهوری آب

شاخصهای فیزیکی و اقتصادی بهرهوری مصرف آب کشاورزی
در این پژوهش ،شامل عملکرد به ازای واحد حجم آب (،)CPD1
درآمد به ازای واحد حجم آب ) (2BPDو بازده خالص به ازای
واحد حجم آب ) (3NBPDمیباشند که در ذیل تشریح میشوند:
الف :شاخص بهرهوری فیزیکی آب ( ،)CPDدر واقع نسبت
1. Crop per drop
2. Benefit per drop
3. Net benefit per drop

مقدار محصول تولید شده نسبت به حجم آب مصرف شده است.
بنابراین هرچه این نسبت بیشتر باشد ،نشاندهندهی مصرف
صحیحتر آب میباشد (.)Aghabeigi et al., 2019
𝑃𝑇
= CPD
(رابطه )1
𝐶𝑊𝑇
 :CPDبهرهوری بر اساس عملکرد محصول به ازای واحد آب
مصرفی
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 :TP1مقدار محصول تولید شده یا میزان عملکرد محصول
(کیلوگرم در هکتار)
 :TWC2حجم آب مصرف شده در هکتار (مترمکعب)
ب -شاخص بهرهوری اقتصادی آب ( ،)BPDاین شاخص بر
اساس نسبت میزان سود ناخالص به ازای واحد حجم آب میباشد.
سیاست آب در این شاخص باید به گونهای باشد که مقدار سود
ناخالص بدست آمده از واحد حجم آب مصرف شده بیشتر باشد.
یکی از نقاط ضعف این روش این است که مقدار هزینه صرف شده
جهت تولید محصول در نظر گرفته نمیشود و یا به عبارت دیگر
سود خالص در این شاخص در نظر گرفته نمیشود ( Seydan et
.)Zamani et al., 2015; al., 2018
𝑅𝑇
= 𝐷𝑃𝐵
(رابطه )2
𝐶𝑊𝑇
 :TR3میزان ارزش کل فروش محصول در هکتار (ریال)
ج -شاخص سود خالص به ازای واحد حجم آب (،)NBPD
بهترین شاخص برای بررسی بهرهوری آب کشاورزی ،سود خالص
به ازای هر واحد حجم آبیاری ،سود خالص در قطره میباشد
( .)Amini et al., 2017در این روش ،بر خالف روش قبل ،سود
خالص در نظر گرفته میشود ،بنابراین اگر هدف از بررسی
شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی از منظر اقتصادی باشد،
میتوان گفت که این روش برای سنجش بهرهوری آب کشاورزی
مناسب است .بر اساس رابطه فوق ،هر محصولی که بتواند با مصرف
کمتر آب سود بیشتری فراهم کند ،برای کشت و کار بهتر است.
𝐵𝑁
= 𝐷𝑃𝐵𝑁
(رابطه )3
𝐶𝑊𝑇
 :NB4میزان سود خالص در هکتار (ریال)
ارزيابی بهرهوری مصرف آب

جهت ارزیابی بهرهوری مصرف آب در سطح کشت و صنعت نیشکر
امیرکبیر نیاز به اطالعات جامع و کاملی از کمیت و کیفیت آب
آبیاری ،شرایط گیاه و خاک ،عوامل اقلیمی و عوامل انسانی
میباشد .اما به دلیل در دسترس نبودن و در اختیار نبودن تمامی
این اطالعات ،در حد امکان سعی گردید تا از متغیرهای مهم و
تأثیرگذارتر استفاده گردد.
شناسايی منابع کاهش بهرهوری نهاده آب طی فرآيند توليد
نيشکر

برای یافتن منابع ایجاد اتالف نهاده آب طی فرآیند تولید محصول
نیشکر از طریق مصاحبه ،نظرخواهی و بررسی میدانی از
کارشناسان و متخصصان واحدهای تولیدی در کشت و صنعت
دربارهی عوامل موثر بر بهرهوری آب در طی کل فرآیند تولید
1. Total product
2. Total water consumed
3. Total rate
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اقدام شد و در نهایت نتایج جمعبندی گردید.
اولويتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری نهاده آب طی فرآيند توليد
نيشکر

بهمنظور اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری نهاده آب ،پس از
شناسایی و تعیین عوامل (گزینهها) و گردآوری دادهها ،به مقایسه
زوجی معیارهای مختلف با یکدیگر و مقایسه زوجی گزینهها بر
اساس معیارها پرداخته شد .انتخاب افراد پرسششونده (گروه
تصمیمگیرنده) بهصورت تعمدی ،طبقهای و سهمیهای صورت
گرفت .در این مطالعه تعداد  17کارشناس خبره بهعنوان نمونه
مورد پرسش قرار گرفتند .پرسشنامهها با روش نیمه مصاحبهای
در اختیار گروه تصمیمگیرنده قرار گرفت و از آنها خواسته شد
تا نسبت به مقایسه زوجی عوامل و تعیین میزان اهمیت آنها
نسبت به یکدیگر اقدام نمایند .متغیرهای تحقیق شامل کمیت و
کیفیت آب آبیاری ،گیاه ،خاک ،عوامل اقلیمی و عوامل مدیریتی
و اجرایی بهعنوان متغیرهای مستقل و میزان بهرهوری نهاده آب
در فرآیند تولید محصول بهعنوان متغیر وابسته تحقیق میباشد.
با توجه به این که هدف تحقیق ،اولویتبندی عوامل موثر بر
بهرهوری نهاده آب طی فرآیند تولید نیشکر است ،عوامل شناسایی
شده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی )AHP(5که یک
روش تصمیمگیری گروهی در محیطهای پیچیده میباشد ،مورد
ارزیابی و پردازش قرار گرفت .در این تحقیق ،سطوح ساختار
درخت سلسله مراتبی تصمیم مطابق شکل  3ترسیم شد.
معیارهای اصلی در نظر گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
 BPD ،CPDو  .NBPDتحقیقات مشابه انجام شده در این زمینه
نیز اهمیت این معیارها را تأیید میکنند (Karimi Rousta, 2010
; .)& Jolaini, 2017همچنین عوامل مؤثر بر بهرهوری نهاده آب
طی فرآیند تولید نیشکر شامل :کمیت و کیفیت آب آبیاری (مقدار
و حجم آب مصرفی ،تعداد دفعات آبیاری ،فواصل بین نوبتهای
آبیاری ،مدت زمان آبیاری در یک نوبت EC ،آب رودخانهpH ،
آب ،تاریخ کشت یا اولین آبیاری ،قطع آب یا آخرین آبیاری ،حجم
خروجی زهکش ،میزان  ECخروجی زهکش) ،خاک (بافت خاک،
تسطیح ،تهیه زمین مناسب ،شیب EC ،خاک) ،گیاه (واریته ،سن)،
عوامل اقلیمی (بارندگی ،دما ،رطوبت ،باد ،تبخیر) و عوامل
مدیریتی و اجرایی (مدیریت تولید ،نیروی انسانی مورد نیاز برای
آبیاری) است .در این پژوهش ،بهمنظور اولویتبندی عوامل موثر
بر بهرهوری نهاده آب طی فرآیند تولید نیشکر ،عملیات ریاضی در
محیط نرمافزاری  Expert Choiceدنبال شد.
4. Net benefit
5. Analytical Hierarchy process
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هدف

اولویتبندی عوامل موثر بر بهرهوری نهاده آب طی فرآیند تولید نیشکر

معیارها

BPD

CPD

گزینهها

کمیت و کیفیت آب آبیاری

گیاه

خاک

NBPD

عوامل اقلیمی عوامل مدیریتی ،اجرایی و انسانی

شکل  -3ساختار سلسله مراتبی (درختی) تعيين اولويت عوامل مؤثر بر بهرهوری نهاده آب طی فرآيند توليد نيشکر

الگوريتمهای تصميم

الگوریتم تصمیم ،یکی از روشهای دادهکاوی و از ابزارهای قوی و
متداول برای دستهبندی و پیشبینی میباشد که به تولید قانون
میپردازد .عالوه بر آن در الگوریتم تصمیمگیری ،میتوان از
دادههای غیرعددی نیز استفاده نمود .در این پژوهش ،از

داده

مرحله جمعآوری

آمادهسازی دادهه

کمیت و کیفیت آب آبیاری ،گیاه ،نوع
خاک ،عوامل اقلیمی ،عوامل مدیریتی،
اجرایی و..

کاربرد الگوریتمها و
مدلهای دادهکاوی

نتایج و ارزیابی مدل

دادههای جمعآوری
شده شامل:

الگوریتمهای تصمیم رگرسیونی  CART1و CHAID2جهت
پیشبینی بهرهوری نهاده آب در تولید نیشکر استفاده شد .مراحل
تحقیق در شکل  4نمایش داده شده است .در این تحقیق از نرم
افزار  IBM SPSS Modeler 14.2برای مدلسازی و اعتبارسنجی
نتایج بهره گرفته شد.

تصمیمسازی

انتخاب الگوریتمهای تصمیم

شکل  -4مراحل اجرای تحقيق در مدلسازی بهرهوری نهاده آب و بررسی عوامل مؤثر بر آن در فرآيند توليد نيشکر

دادههای استفاده شده در این تحقیق شامل  40متغیر میباشند
که از  1332مزرعه نیشکر در طی سالهای زراعی 1391-1390
الی  1397-1396به دست آمدهاند .متغیرهای مورد استفاده به
دو دسته متغیرهای پیشگویی کننده و متغیر هدف تقسیم شدند.

متغیر سود خالص به ازای واحد حجم آب مصرفی به عنوان متغیر
هدف (متغیر وابسته) و سایر متغیرها به عنوان متغیر پیشگویی
کننده (متغیر مستقل) در نظر گرفته شدند .در هر دو مدل
 CARTو  CHAIDدادههای ورودی شامل :سال (به عنوان اثر
شاخصهای ساالنه هواشناسی) ،شیب عرضی ،شیب طولی،
مساحت مزرعه ،رقم گیاه ،سن گیاه (کشت اول یا راتون) ،مدیریت
مزرعه (مدیریت تولید) ،اداره تولید ،طول جغرافیایی ،عرض
جغرافیایی ،بافت خاک ،هدایت الکتریکی خاک زمان کاشت ،تعداد

1. Classification and Regression Trees

2. Chi-squared Automatic Interaction Detection

نتايج و بحث
دادهکاوی
توصيف دادهها

منجزی :عارضه يابی و اولويت بندی عوامل اجرايی و مديريتی ...

دورهای آبیاری ،مقدار مصرف آب در هر هکتار در هر دور آبیاری،
کل حجم آب مصرفی ،عملکرد نیشکر ،حجم آب خروجی زهکش،
هدایت الکتریکی خاک بعد از برداشت ،نیروی انسانی مورد نیاز
جهت آبیاری ،فاصله نوبتهای آبیاری ،متوسط زمان آبیاری در هر
دور آبیاری ،هدایت الکتریکی آب رودخانه ،هدایت الکتریکی آب
زهکش pH ،آب رودخانه pH ،آب خروجی زهکش ،مقدار شکر
تولیدی ،ارزش فروش محصول (درآمد ناخالص) ،هزینههای تولید،
فاصله اولین آبیاری تا قطع آب ،تاریخ اولین آبیاری ،تاریخ قطع
آب ،عرض خط کشت قبل از دیسکاور ،عرض فارو قبل از دیسکاور،
عرض خط کشت بعد از دیسکاور ،عرض فارو بعد از دیسکاور،
عمق کشت ،عمق فارو قبل از دیسکاور میباشد .این متغیرها از
مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر بهرهوری آب در تولید
نیشکر میباشند که توسط سایر محقیقین نیز مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
 )2016( Akbari et al.در تحقیقی به ارزیابی میزان مصرف
آب در مزارع نیشکر پرداختند .در این تحقیق ،زمان و میزان
مناسب آب آبیاری به منظور کاهش مصرف آب و افزایش محصول
نیشکر در شرایط مختلف کمی و کیفی آب در کشت و صنعت
نیشکر امیرکبیر ،تعیین گردید .بدینمنظور با در نظر گرفتن
کمیت و کیفیت آب آبیاری و بهرهگیری از تلفیق اطالعات
مزرعهای و مدلهای شبیهسازی ،برنامه آبیاری (زمان و عمق)،
برای محصول نیشکر تعیین شد و عملکرد محصول ،بهرهوری
مصرف آب در شرایط موجود بهرهبرداری و پیشنهادی مقایسه
گردید .نتایج نشان داد که با اصالح برنامه آبیاری ،میزان آب
آبیاری  22درصد کاهش یافت ولی عملکرد محصول نیشکر به
مقدار قابل مالحظهای افزایش نیافت .از طرف دیگر با اصالح
مدیریت آبیاری و کاهش  20میلیمتر از عمق آب آبیاری ،عملکرد
محصول حدود  5درصد افزایش یافت ضمن اینکه حدود 30
درصد در مصرف آب صرفهجویی شد .شاخص سودمندی اقتصادی
آب با افزایش میزان آب کاربردی تا عمق بهینه افزایش یافت،
لیکن افزایش عمق آب آبیاری بیش از عمق بهینه تأثیر معنیداری
بر بهرهوری اقتصادی آب نداشت .این نتایج حاکی از آن است که
با برنامهریزی صحیح آبیاری و بهبود مدیریت زراعی میتوان
بهرهوری مصرف آب را حداقل به میزان  30درصد افزایش داد.
همچنین )2017( Abbasi & Sheini Dashtegol ،به منظور
ارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری در اراضی تحت کشت نیشکر در
خوزستان ،متغیرهای بافت خاک ،چگالی ظاهری ،زمانهای
پیشروی و پسروی ،دبی ورودی ،رطوبت خاک (قبل و بعد از
آبیاری) و مدت زمان آبیاری را بررسی کردند .نتایج نشان داد که
دور آبیاری در مزارع مورد مطالعه کوتاه ،مدت زمان آبیاری
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طوالنی و مصرف آب در اغلب مزارع یاد شده بیشتر از مقدار آب
مورد نیاز است.
در ادامه دادههای مورد استفاده در پژوهش حاضر ،در قالب
یک فایل  Excelبا  40ستون ،شامل  39متغیر مستقل (ورودی)
و یک متغیر وابسته (هدف) به نرمافزار IBM Spss modeler 14.2
وارد شدند .اطالعات و توصیف دادههای ورودی در دو مدل
 CARTو  CHAIDدر جدولهای  1تا  6آمده است .این جدول
شامل نوع متغیر ،توصیف آن ،مقدارهای حداکثر و حداقل متغیر،
میانگین متغیر ،انحراف میانگین و تعدادهای رکورد معتبر موجود
در پایگاه داده برای هر متغیر میباشد .بر اساس این نتایج ،متوسط
شاخصهای  BPD ،CPDو  NBPDبرای تولید محصول نیشکر
بهترتیب برابر  2/37کیلوگرم بر مترمکعب 1082/71 ،تومان بر
مترمکعب و  528/03تومان بر مترمکعب به دست آمد .در تحقیقی
دیگر )2011( Naseri et al. ،شاخص بهرهوری آب آبیاری را برای
گیاه نیشکر در سنین مختلف رشد گیاه در مزارع کشت و صنعت
فارابی محاسبه نمودند .متوسط شاخص بهرهوری آب آبیاری 2/64
تا  3/99کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد .همچنینJafari et ،
 ،)2018( al.بهرهوری مصرف آب در تولید شکر و نیشکر در کشت
و صنعت کارون را ارزیابی نمودند .برای انجام این تحقیق ،مقادیر
آب مصرفی در چهار مزرعه که در سنین کشت اول ،بازرویی یا
راتون اول و راتون دوم بودند ،اندازهگیری شد .بهرهوری مصرف
آب جهت تولید نیشکر از  2/63تا  4/81کیلوگرم نیشکر بر
مترمکعب متغییر بود .همچنین بهرهوری مصرف آب برای تولید
شکر نیز بین  0/3تا  0/49کیلوگرم شکر بر مترمکعب متغیر بود.
بهطورکلی بیشترین بهرهوری مصرف آب مربوط به مزارع پلنت
بوده و مزارع راتون بهرهوری مصرف آب کمتری داشتند.
جدول  -1توصيف متغيرهای ورودی

نام متغیر

تعریف متغیر

سن گیاه

کشت اول ( ،)0راتون ( ،)1راتون ( ،)2راتون ( ،)3راتون
چهارم ( ،)4راتون پنجم ()5

رقم گیاه

02- ،CP 1062-69 ،CP 614-57 ،CP 103-48
SP 1143-70 ،IRC 99

مدیریت تولید

تولید اول ( 6000هکتار) ،تولید دوم ( 6000هکتار)

اداره تولید

اول ( 3000هکتار) ،دوم ( 3000هکتار) ،سوم (3000
هکتار) ،چهارم ( 3000هکتار)

ماه اولین
آبیاری

تیر ،مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن ،اسفند،
فروردین ،اردیبهشت

ماه قطع آب

تیر ،مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان

بافت خاک

شنی لوم ،شنی رسی لوم ،سیلتی لوم ،سیلتی رسی ،سیلتی
کلی لوم ،لوم ،کلی لوم
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جدول  -2اطالعات توصيفی متغير ورودی کميت و کيفيت آب

عوامل

نام متغیر

تعداد دورهای آبیاری
مقدار مصرف آب در هر دور
آبیاری
کل حجم آب مصرفی
حجم آب زهکش
فاصله نوبتهای آبیاری
کمیت و کیفیت متوسط زمان آبیاری در هر دور
هدایت الکتریکی آب رودخانه
آب
هدایت الکتریکی آب زهکش
 pHآب رودخانه
 pHآب خروجی زهکش
فاصله اولین آبیاری تا قطع آب

نوع نقش
متغیر متغیر کمترین مقدار بیشترین مقدار

واحد

توصیف متغیر
میانگین

رکوردهای
انحراف معیار
در دسترس

-

کمی ورودی

12

34

21/26

3/93

1332

m3 ha-1

کمی ورودی

1004/78

1900

1394/04

132/30

1332

ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی

14187/60
350/46
6/50
4/87
2
5/57
7/63
7/03
140

47386
30294/00
14/10
11/98
6/20
10/87
8/99
8/64
451

29562/95
17927/97
10/47
8/21
3/19
7/79
8/20
7/67
287/02

5699/97
5725/38
0/93
1/39
0/85
1/02
0/40
0/30
94/23

1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332

ماه اولین آبیاری

-

کیفی ورودی

1

12

-

-

1332

ماه قطع آب

-

کیفی ورودی

4

8

-

-

1332

کمی
m3 ha-1
کمی
m3 ha-1
کمی
کمی
روز
 Mmhos cm-1کمی
 Mmhos cm-1کمی
کمی
کمی
کمی
روز

جدول  -3اطالعات توصيفی متغير گياه

عوامل

نام متغیر

واحد

نوع
متغیر

گیاه

رقم گیاه
سن گیاه

سال

کیفی
کمی

عوامل

نقش
متغیر کمترین مقدار بیشترین مقدار
ورودی
ورودی

5

0

توصیف متغیر
میانگین
1/30

رکوردهای
انحراف معیار
در دسترس
-

1332
1332

جدول  -4اطالعات توصيفی متغير ورودی خاک

نام متغیر

واحد

نوع
متغیر

میانگین

رکوردهای
انحراف معیار
در دسترس

بافت خاک

-

کیفی

ورودی

-

-

-

-

1332

شیب طولی

-

کمی

ورودی

-0/00008

0/00043

0/00012

0/00008

1332

-

کمی

ورودی

0/00017

0/00063

0/00036

-0/0001

1332

شیب عرضی

خاک

نقش
متغیر کمترین مقدار بیشترین مقدار

توصیف متغیر

هدایت الکتریکی خاک زمان
کشت

 mmhos/cmکمی

ورودی

2/10

9/50

4/48

1/51

1332

هدایت الکتریکی خاک بعد از
برداشت

 mmhos/cmکمی

ورودی

2

10/50

4/45

1/53

1332

عرض خط کشت قبل از دیسکاور

سانتیمتر

کمی

ورودی

161

202/14

185/02

3/29

1332

عرض فارو قبل از دیسکاور

سانتیمتر

کمی

ورودی

74/50

150/20

93/02

6/97

1332

عرض خط کشت بعد از دیسکاور

سانتیمتر

کمی

ورودی

176/33

192/20

183/92

1/77

1332

عرض فارو بعد از دیسکاور

سانتیمتر

کمی

ورودی

103/28

131/33

113/48

4/76

1332

عمق فارو قبل از دیسکاور

سانتیمتر

کمی

ورودی

11/50

25/30

18/14

1/77

1332

عمق کاشت

سانتیمتر

کمی

ورودی

2/80

11

5/45

1/14

1332
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جدول  -5اطالعات توصيفی متغير ورودی عوامل مديريتی و اجرايی

عوامل

نام متغیر

واحد

نوع
متغیر

مدیریت تولید
عوامل مدیریتی
اداره تولید
و اجرایی
نیروی انسانی مورد نیاز برای
آبیاری

نقش
متغیر کمترین مقدار بیشترین مقدار

توصیف متغیر
میانگین

رکوردهای
انحراف معیار
در دسترس

-

کیفی

ورودی

-

-

-

-

1332

-

کیفی

ورودی

-

-

-

-

1332

نفر

کمی

ورودی

0/50

1

0/59

0/20

1332

جدول  -6اطالعات توصيفی ساير متغيرها

عوامل

نام متغیر

به عنوان اثر شاخصهای
سال
ساالنه هواشناسی
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
مساحت مزرعه
عملکرد نیشکر
مقدار شکر تولیدی
ارزش فروش محصول
هزینههای تولید
CPD
BPD
NBPD

واحد

نوع
متغیر

نقش
متغیر کمترین مقدار بیشترین مقدار

-

کیفی

ورودی

90

-

کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی

وروردی
ورودی
ورودی
ورودی
هدف

233419/46
3429110/56
5/60
24/94
1858/59
8480746/17
9348000
0/65
289/43
-294/48

ha
ton ha-1
Kg ha-1
تومان
تومان
Kg m-3
 m-3تومان
 m-3تومان

کمی
کمی
کمی

مدلسازی

در این بخش دادهها را مدلسازی کرده و تحلیلهای الزم در
خصوص اعتبارسنجی مدل ارائه شد .پایگاه داده نهایی برای
پیشبینی بهرهوری نهاده آب در مزارع نیشکر کشت و صنعت
امیرکبیر به منظور ورود به نرمافزار ،دارای  50616رکورد و 40
فیلد از متغیرهای ورودی و خروجی بود .برای فراخوانی
مدل سازی ،فیلد متغیر سود خالص به ازای واحد حجم آب به
عنوان خروجی و بقیه متغیرها (فیلدها) به عنوان متغیر ورودی به
نرم افزار معرفی شد .مدل اصلی اعمال شده در این پژوهش به
منظور مدلسازی عوامل اجرایی و مدیریتی موثر بر بهرهوری آب
در تولید نیشکر ،الگوریتمهای تصمیم  CARTو  CHAIDبود .در
این الگوریتمها  69/22درصد از دادهها ( 922مزرعه) برای آموزش
و  30/78درصد از دادهها ( 410مزرعه) برای آزمایش و تست
استفاده شدند.
اهميت متغيرها

یکی دیگر از خروجیهای الگوریتمهای تصمیم ،رتبهبندی اهمیت
متغیرها است ( .)Zakidizaji et al., 2019متغیرهای بهرهوری
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توصیف متغیر
میانگین
-

رکوردهای
انحراف معیار
در دسترس
-

247313/69
3442663/31
2/54
24/99
34/80
21/06
73/85
146/55
2149/13
6774/70
14551/87
9806499/86 30912995/27 66400219/31
2611753/43 1585398/53 22612000
0/85
2/37
5/56
398/18
1082/71
2551/47
312/99
528/03
1857/20

1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332

اقتصادی آب ،ارزش فروش محصول (درآمد) ،مقدار شکر تولیدی،
مصرف آب در هر دور آبیاری ،فواصل آبیاری ،هدایت الکتریکی
خاک بعد از برداشت ،متوسط زمان هر دور آبیاری ،مساحت
مزرعه pH ،آب خروجی زهکش و عرض خط کشت قبل از
دیسکاور مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها در مدل تصمیم
 CARTمیباشند (شکل  .)5در مدل تصمیم  ،CHAIDبهرهوری
اقتصادی آب ،مقدار شکر تولیدی ،ارزش فروش محصول (درآمد)،
هدایت الکتریکی آب رودخانه ،متوسط زمان هر دور آبیاری،
هزینههای تولید ،عرض خط کشت قبل از دیسکاور ،رقم گیاه،
سن گیاه و تعداد دورهای آبیاری از اهمیت بیشتری برخوردار
میباشند (شکل  .)6بنابراین در دو مدل  CARTو  CHAIDمتغیر
بهرهوری اقتصادی آب مهمترین متغیر تأثیرگذار بر پیشبینی
سود خالص به ازای واحد حجم آب مصرفی در محصول نیشکر
است .همچنین ،در مدلهای  CARTو  CHAIDمتغیرهای ارزش
فروش محصول و مقدار شکر تولیدی از مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر سود خالص به ازای حجم آب مصرفی در محصول نیشکر
میباشند.
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BPD
ارزش فروش محصول
تولیدی
مقدار شکر
(درآمد)
مصرف آب در هکتار در هر دور
فواصل آبیاری
آبیاری
هدایت الکتریکی خاک بعد از برداشت
متوسط مدت زمان هر دور آبیاری
مساحت مزرعه
 PHآب خروجی زهکش
عرض خط کشت قبل از دیسکاور
شکل  -5اهميت متغيرها در الگوريتم CART

BP
 Dشکر تولیدی
مقدار
ارزش فروش محصول (درآمد)
هدایت الکتریکی آب رودخانه
متوسط مدت زمان هر دور آبیاری
هزینههای تولید
عرض خط کشت قبل از دیسکاور
رقم گیاه
سن گیاه

شکل  -6اهميت متغيرها در الگوريتم CHAID

دقت مدلسازی

با استفاده از رابطه همبستگی خطی بین نتایج پیشبینی شده
توسط مدل و نتایج واقعی میتوان به این نکته پی برد که مدل
حاصل تا چه اندازه در پیشبینی سود خالص به ازای واحد حجم
آب مصرفی در محصول نیشکر موفق بوده است .با توجه جدول 7

دقت مدل  CARTدر قسمت آموزش و تست به ترتیب برابر 96
و  92درصد بوده است .همچنین دقت مدل  CHAIDدر بخش
آموزش و تست به ترتیب برابر  97و  90درصد میباشد .بنابراین
به طور کلی دقت پیشبینی در این پژوهش بین  90تا  97درصد
است.

جدول  -7نتايج مدلهای  CARTو CHAID

قسمت
خطای مینیمم
خطای ماکزیمم
میانگین خطا
میانگین مطلق خطا
انحراف معیار
همبستگی خطی
نسبت دادهها

مدل CART

مدل CHAID

آموزش

آزمایش

آموزش

آزمایش

-257/44
468/18
0/0
57/83
79/90
0/97
922

-462/80
7503/06
28/07
96/87
387/25
0/90
410

-293/57
388/78
3/26
62/93
82/07
0/96
922

-246/18
6992/84
25/77
97/38
360/56
0/92
410

مدل تحليل سلسله مراتبی
مقايسه معيارها با توجه به هدف

معیارهایی که در این تحقیق استفاده شد ،عبارتند از :شاخص
بهرهوری فیزیکی آب ( ،)CPDشاخص بهرهوری اقتصادی آب

( )BPDو شاخص سود خالص به ازای واحد حجم آب (،)NBPD
که توسط مدل  AHPدو به دو با هم مقایسه و اولویتبندی شدند.
طبق شکل  7که نشاندهنده مقایسه زوجی معیارها با توجه
به هدف پژوهش است ،معیار سود خالص به ازای واحد حجم آب
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مصرفی با نسبت  ،0/560بیشترین اولویت و معیار بهرهوری
فیزیکی با نسبت  ،0/133از کمترین اولویت برخوردار بودند که
نشاندهنده اهمیت شاخص سود خالص به ازای واحد حجم آب
مصرفی و عدم توجه به معیار بهرهوری فیزیکی آب ،برای
کارشناسان و مدیران تولید کشت و صنعت امیرکبیر دارد .نتایج
به دست آمده با نتایج بررسی  )2015( Zamani et al.مطابقت
دارد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که یکی از بهترین شاخصها
برای سنجش بهرهوری آب کشاورزی NBPD ،یا سود خالص بر
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آب مصرفی است .در این روش بر خالف سایر شاخصها ( BPDو
 )CPDبهجای در نظر گرفتن سود ناخالص (درآمد) در صورت
کسر ،میزان سود خالص در صورت قرار میگیرد .همچنین از
معایب شاخص  CPDمیتوان به افزایش خطای محاسبه همراه با
افزایش تنوع محصوالت و عدم کارآیی کافی جهت مقایسه
محصوالت در مناطق مختلف و از معایب شاخص  BPDعدم توجه
به هزینه تولید محصول اشاره کرد (.)Zamani et al., 2015

شکل  -7مقايسه معيارها بهصورت زوجی نسبت به هدف تحقيق

مقايسه زوجی گزينهها
معیار CPD

در شکل  8مقایسه زوجی گزینهها نسبت به
نشان داده شده است .بر اساس نتایج به دست آمده ،متغیر کمیت
و کیفیت آب آبیاری با ضریب  0/458با اهمیتترین گزینه

میباشد .بعد از آن ،متغیرهای شرایط گیاه ،فاکتورهای آب و
هوایی ،عوامل انسانی ،مدیریتی و اجرایی و شرایط خاک به ترتیب
با نسبتهای  0/092 ،0/116 ،0/293و  0/041بیشترین سهم را
دارا میباشند .نرخ ناسازگاری مربوط به این مقایسه  0/08است
که نرخ قابل قبولی میباشد.

شکل  -8مقايسه گزينهها به صورت زوجی با توجه به معيار CPD

شکل  9نشاندهنده وزن گزینهها با توجه به معیار
میباشد .طبق این شکل ،متغیر کمیت و کیفیت آب آبیاری با
نسبت  0/451و شرایط خاک با نسبت  0/051به ترتیب بیشترین
BPD

و کمترین اولویت را دارا میباشند و نرخ ناسازگاری مربوط به این
مقایسه  0/05است که نرخ قابل قبولی میباشد.

شکل  -9مقايسه گزينهها به صورت زوجی با توجه به معيار BPD

شکل  10نشاندهنده وزن گزینهها نسبت به معیار NBPD

می باشد .بر اساس این نتایج ،متغیر کمیت و کیفی آب آبیاری با
ضریب  0/464و عوامل اجرایی و مدیریتی با ضریب  0/052به

ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در بهرهوری مصرف آب در
مزارع نیشکر را دارند .نرخ ناسازگاری این مقایسه نیز برابر 0/04
است که نرخ قابل قبولی میباشد.

شکل  -10مقايسه گزينهها به صورت زوجی با توجه به معيار NBPD
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تلفيق

بر اساس نتایج حاصل از تلفیق گزینهها و معیارها با توجه به هدف
پژوهش (شکل  )11میتوان نتیجه گرفت که متغیر کمیت و
کیفیت آب آبیاری با ضریب اهمیت  0/459مهمترین عامل در
بهرهوری مصرف آب در تولید نیشکر است .فاکتورهای آب و

هوایی ،شرایط گیاه ،عوامل مدیریتی و اجرایی و در نهایت شرایط
خاک به ترتیب با ضرایب  0/091 ،0/150 ،0/231و 0/069
تأثیرگذارترین عوامل بر بهرهوری مصرف آب در تولید نیشکر
میباشند.

شکل  -11وزن نهايی گزينهها (تلفيق گزينهها با توجه به هدف تحقيق)

راهکارهای عملی بهمنظور افزايش بهرهوری نهاده آب در توليد
نيشکر

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی ،عامل کمیت و
کیفیت آب آبیاری بر بهرهوری مصرف آب در مزارع نیشکر
بیشترین تأثیر را دارد .بنابراین به منظور کنترل بهتر این عامل
باید فاکتورهای زیر مجموعه آن را کنترل نمود .در نهایت با توجه
به نتایج به دست آمده ،جهت بهبود بهرهوری مصرف آب در
شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر ،راهکارهای ذیل پیشنهاد
میشود:
در تولید محصول نیشکر ،حداکثر حجم آب مصرفی در واحد سطح
باید حدود  1200-1100مترمکعب در هکتار باشد در حالی که
بر اساس دادههای جمعآوری شده این عدد بین  1000تا 1900
متغیر است و میانگین آن برابر با  1394مترمکعب در هکتار در
هر راند آبیاری است .لذا کاهش حجم آب آبیاری در هر نوبت،
میتواند به کاهش سطح آب زیرزمینی و کاهش اشباع منطقه
ریشه گیاه و جلوگیری از بار اضافی وارده بر سیستم زهکشی
مزرعه کمک کند.
بر اساس دادههای جمعآوری شده میزان خروجی زهکش در
مزارع مورد مطالعه بین  350تا  30294مترمکعب در هکتار در
یک فصل زراعی متغیر بوده است و میانگین میزان خروجی
زهکش  17927مترمکعب در هکتار بوده است .بنابراین بر اساس
این نتایج ،مزارعی که به واسطه مشکالت زهکشی ،تخلیه ضعیف
رطوبتی دارند و آب زهکشها به کندی تخلیه و یا بهطور کلی
تخلیه نمیشود و رشد نی دچار نقصان میباشد ،در اولویت
تعمیرات سیستم زهکشی قرار گرفته و در تعمیرات سیستمهای
زهکشی نظارت کافی کارشناسی صورت گیرد.
آبیاری در زمان نیاز گیاه به آب با توجه به رطوبت خاک و غالف
برگ نیشکر انجام شود .کاهش حجم آب آبیاری در هر نوبت ،به
کاهش سطح آب زیرزمینی و اشباع منطقه ریشه گیاه میانجامد.
در نظر گرفتن ویژگیهای خاک بهویژه بافت و هدایت الکتریکی

خاک ،برای مدیریت آبیاری اراضی به تفکیک هر مزرعه.
استفاده مجدد از زهاب نیشکر برای آبیاری میتواند به مدیریت
مصرف آب کمک کند .در مورد طرحها و روشهای نوین مدیریت
زهاب ،باید برنامهریزیهای مناسبی صورت گیرد و با دعوت از
محققین و کارشناسان خبره در حوزهی نیشکر ،گامهای علمی و
اجرایی در زمینهی استفاده از زهابها و تبدیل آن به فرصتی برای
سرمایهگذاری ،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برداشته شود.
برنامههای آموزشی و ترویجی بیشتری در زمینهی مدیریت و
برنامهریزی آبیاری در کشت و صنعت برگزار شود .با ایجاد فرهنگ
مناسب برای استفاده بهینه از آب و سهیم کردن پرسنل آبیاری
در میزان محصول تولیدی و یا ایجاد رقابت در تولید محصول
بیشتر و کاهش آب مصرفی ،انگیزه کافی برای دقت در کنترل
آبیاری صورت پذیرد.
تهیه مناسب زمین بهویژه از لحاظ کنترل شیب و شکلدهی
مناسب پشتهها و کاهش شیب مزارع و استفاده از دبی مناسب
توصیه میشود.
باید کلیه پیمانکاران آبیاری را موظف نمود تا در هر مزرعه در
حال آبیاری یک نفر به طور مداوم حضور داشته باشد تا هر گونه
ایراد احتمالی در جریان آبیاری را رفع و یا گزارش نماید .همچنین
کنترل الزم بر روی دریچههای هیدروفلوم و اتصاالت لولهها
صورت گرفته تا حداقل نشتی ایجاد شود .با تخصیص بودجه کافی
برای تأمین مواد و اقالم آبیاری به ویژه دریچههای آبیاری و
لولههایی از جنس مرغوب سبب کاهش نشتی و بهبود مصرف آب
شد.

نتيجهگيری
استفاده بهینه و اقتصادی از آب از اهمیت خاصی برخوردار است.
در شرایط حاضر ،مهمترین چالش بخش کشاورزی ،افزایش
بهرهوری آب است .بهبود بهرهوری از آب و تولید محصول بیشتر
در ازای واحد آب مصرفی ،از مهمترین اهداف مدیریت منابع آب
در بخش کشاورزی میباشد .متأسفانه تاکنون در کشور ما ،تعیین
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...  عارضه يابی و اولويت بندی عوامل اجرايی و مديريتی:منجزی

 بهمنظور پیشبینی شاخص سود خالص بهCHAID  وCART
.) میباشندNBPD( ازای واحد حجم آب

سپاسگزاری
 از محل1317 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره
اعتبارات پژوهانه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 بنابراین نویسنده از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران.است
.اهواز بابت تأمین هزینههای این پژوهش سپاسگزاری مینماید

معرفی نمادها
 شاخص بهرهوری فیزیکی آب:CPD
 شاخص بهرهوری اقتصادی آب:BPD
 شاخص سود خالص به ازای واحد حجم آب:NBPD
 مقدار محصول تولید شده یا میزان عملکرد محصول (کیلوگرم:TP
)در هکتار
) حجم آب مصرف شده در هکتار (مترمکعب:TWC
) میزان ارزش کل فروش محصول در هکتار (ریال:TR
) میزان سود خالص در هکتار (ریال:NB
 تکنیک تحلیل سلسله مراتبی:AHP
 درخت طبقهبندی و رگرسیون:CART
اسکویر- تشخیص تعامل خودکار کای:CHAID

و تحلیل شاخص بهرهوری آب در کشاورزی مورد توجه جدی قرار
نگرفته است و این امر موجب عدم اطمینان از مصرف صحیح آب
 یکی از شیوههای اصلی برای.در بخش کشاورزی شده است
مواجهه با چالش جدی کمبود منابع آب در کشور به خصوص در
استان خوزستان و به تبع آن در شرکتهای کشت و صنعت
 تمرکز بر روی مدیریت صحیح و پایدار منابع آب و،نیشکر
 پژوهش حاضر به منظور عارضهیابی.شیوههای مرتبط با آن است
و اولویتبندی عوامل اجرایی و مدیریتی مؤثر بر بهرهوری آب در
تولید نیشکر و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش آن در کشت و
 نتایج نشان داد که متغیر کمیت.صنعت نیشکر امیرکبیر اجرا شد
 مهمترین عامل در0/459 و کیفیت آب آبیاری با ضریب اهمیت
 فاکتورهای آب و.بهرهوری مصرف آب در تولید نیشکر است
 عوامل مدیریتی و اجرایی و در نهایت شرایط، شرایط گیاه،هوایی
0/069  و0/091 ،0/150 ،0/231 خاک به ترتیب با ضرایب
تأثیرگذارترین عوامل بر بهرهوری مصرف آب در تولید نیشکر
 همچنین نتایج حاصل از مدلسازی الگوریتمهای.میباشند
 ارزش،تصمیم نشان داد که متغیرهای بهرهوری اقتصادی آب
، هزینههای تولید، مقدار شکر تولیدی،)فروش محصول (درآمد
 هدایت الکتریکی، فواصل آبیاری،مصرف آب در هر دور آبیاری
 متوسط زمان، هدایت الکتریکی آب رودخانه،خاک بعد از برداشت
 تعداد دورهای، سن گیاه، رقم گیاه، مساحت مزرعه،هر دور آبیاری
 آب خروجی زهکش و عرض خط کشت قبل ازpH ،آبیاری
 مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها در مدلهای تصمیم،دیسکاور
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