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کر و بررسی اثرات های برداشت سبز و سوخته نیشمقایسه روش

 زدن مزارع در برداشت سوخته نیشکر در استان خوزستانآتش محیطیزیست

 1نسیم منجزی

 اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوسیستم، مهندسی گروه استادیار -1

  (01/00/89تاریخ پذیرش-70/07/89)تاریخ دریافت

 :چکیده

اهی مانده در ی گیمنظور حذف بقایارداشت و یا بعد از برداشت سبز بهمنظور تسهیل بی است که قبل از برداشت نیشکر بهسوزاندن نیشکر عمل

 در مزارع زدنآتش محیطیزیست اثرات بررسی و نیشکر سوخته و سبز برداشت هایروش مقایسه ،این مطالعهگیرد. هدف از مزرعه انجام می

 نیشکر ختهسو و سبز برداشت هایروش بررسی خوزستان است. برای استان در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نیشکر سوخته برداشت

 و نیشکر هتوسع شرکت در نیشکر برداشت کارشناسان با مذاکره و مطالعات از پس معیارها، تعیین جهت. شد استفاده مراتبی سلسله تحلیل از

 در عاتضای میزان کارخانه، به ارسالی خاشاک میزان گروه چهار در و شناسایی ،نیشکر برداشت بر ثیرگذارتأ احتمالی معیارهای جانبی، صنایع

 هاییشنامهپرس در قالب اطلاعات مورد نیاز. شدند بندیتقسیم آبیاری و بازرویی عملیات در بقایا مدیریت و محیطیزیست آلودگی برداشت، زمان

با استفاده از  تحلیل و تجزیه برای و آوریجمع 9718 زراعی سال در جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت عملیات برداشت کارشناس 79 توسط

بندی نقاط قوت، اقدام به شناسایی و طبقه SWOT-AHPبا استفاده از رویکرد تلفیقی  .گرفت قرار استفاده مورد Expert Choice 11.0ر ازافنرم

های عوامل داخلی و خارجی نشان داد میانگین د. نتایج حاصل از ارزیابی ماتریسها و تهدیدهای برداشت سبز و سوخته نیشکر گردیضعف، فرصت

ت نیشکر از نظر عوامل داخلی دارای های برداشدهد روشاست که نشان می 317/2و  989/7ترتیب برابرزن نهایی عوامل داخلی و خارجی بهو

 های برداشتاز بین روشنتایج نشان داد همچنین رو است. ل خارجی با نقاط تهدید مهمی روبهبرداری از عواماست و در بهره برجسته نقاط قوت

زن روش برداشت سوخته با و سبز و سوخته نیشکر در حال حاضر با توجه به امکانات و تجهیزات فعلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی،

 صنایع و یشکرن توسعه شرکت نیشکر مزارع زدنآتش از ناشی دکربنیاکسدی ایگلخانه گاز نشر به مربوط نتایج باشد.در اولویت می 376/0نسبی 

 و حاضر تحقیق نتایج به توجه با نهایت در .باشدمی زراعی فصل یک برای کیلوگرم 9369380000 معادل گاز این نشر میزان داد نشان جانبی

ما از باشد. امی خوزستان استان در نیشکر تولید صنعت در محیطیزیستهای برداشت سبز تنها راهکار کاهش آلاینده شده، انجام هایبررسی

ر زدن مزارع نیشکآتشال حاضر، مدیریت دود و خاکستر ناشی از ، در حاست جانبههمه مدیریت نیازمند شدناجرایی برای سبز برداشتآنجا که 

 منظور کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست و سلامت عمومی الزامی است. به ،شده آب و هواییت شرایط توصیهصورت سوزاندن مجاز تحبه

 نیشکر، برداشت، سبز، سوخته، خوزستان :کلید واژگان

                                                           

  :ایمیل:                                                                03977770090نویسنده مسئول؛ تلفن n.monjezi@scu.ac.ir 

 



  9711تابستان ، 2، شماره 37محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 786صفحه 

 مقدمه .1

 خوزستان استان مزارع از هکتار هزارو ده  صدیک از بیش

 کیایجاد  باعث که دباشمی نیشکر گیاه کشت تحت

 خودکفایی سمتبه حرکت ،محیطیزیست سبز هقمنط

 ایجاد و اشتغال اقتصادی، رونق شکر، تولید در

 انخوزست استان در مفید اجتماعی و فرهنگی هایفعالیت

 و مزارع این برداشت سهولت جهت ساله هر. است شده

 هایپوشال سوزاندن به اقدام ،برداشت از بعد عملیات

 استهلاک ،سوخته برداشت در چند هر گردد،می نیشکر

 عاتقط درگیرشدن کمتر علتهب نیشکر برداشت دروگر

 هاپوشال کردنقطعه و سرنی زدن برای که دستگاه این

 مزرعه سطح در گذاشتن باقی و ترکوچک هایاندازه به

 مایدنمی ترکم را است شده طراحی سبز برداشت برای که

 رایب نیشکر گیاه به کهاین بر علاوه سوزیآتش این ولی

 رفتنبین از باعث نموده، وارد تنش ،بعد سال تولید

 و خاک سطح در جانوران رفتنبین از خاک، یزیحاصلخ

 تولید هزینه رفتن بالا و محصول افت باعث درازمدت در

 مثبت هایجنبه محیطیزیست مسائل نظر از و شودمی

 قرار ثیرتأ تحت را محصول این کشت محیطیزیست

در برداشت  .(Woo Go and Conag, 2019) دهدمی

 مچنینه و ضایعات مدیریت چگونگی مشکلسبز نیشکر، 

 ایبر زمین، بر مانده هایبرگ بقایای آوریچگونگی جمع

 بر نیشکر ضایعات ماندن. دارد وجود ،بعد سال محصول

 هداشت تواندمی متعددی منفی و مثبت زمین اثرات روی

 مواد ایشافز باعث تواندنیشکر می سبز بقایای حفظ. باشد

 هرز و هایعلف کاهش خاک، فرسایش کاهش غذایی،

  (.Wiedenfeld, 2009شود ) خاک رطوبت حفظ

Viator( 2003و همکاران )دادند نشان طی تحقیقی در 

 فزایشا باعث سبز برداشت از بعد نیشکر عصاره باقیمانده

 محصول اولیه دهیبرگ در اما شود،می هاجوانه شکوفایی

 ضایعات کهزمانی. شد خواهد خیرتأ باعث نیشکر بعدی

 برای زمین زدن شیار ،هستند خاک در سطح نیشکر

 وادم تعادل منظر از. بود خواهد سختی بسیار کار آبیاری

 تواندمی فرآیند این ،محیطیزیست اثرات و خاک مغذی

 رد سوخته برداشت با مقایسه در پایدار راهکاری عنوانبه

 گیاهی بقایای. (Luca et al., 2018) گرفته شود نظر

 مواد و شوندمی خاک مغذی مواد چرخه در بهبود باعث

 بقایای بنابرین. دارند نقش گیاه سالم رشد در مغذی

 ارتقاء را تولید و افزایش را مغذی خاک مواد گیاهی

 برداشت پژوهشی، در. (Devi et al., 2020) داد خواهد

 رد برداشت سوخته با مقایسه در بقایا مدیریت و سبز

 گرفت. قرار ارزیابی مورد اکوادور در کارلوسسان مزارع

 طحس روی بر سبز برداشت از بعد که بقایایی حجم میزان

 طورتن در هکتار( به 79/93ماند )می باقی مزرعه

تن در  3/7سوخته ) برداشت با مقایسه در مشهودی

 یابقا در پتاسیم و فسفر میزان. یافت هکتار( افزایش

 سبز برداشت بقایای در نیتروژن میزان اما بود همسان

 88/0با برداشت سوخته ) مقایسه درصد( در 88/0)

 زا است. بعد بوده برخوردار چشمگیری افزایش درصد( از

 و درصد 78 تا هرز هایعلف کنترل هزینه سبز برداشت

 میزان در کهحالی در. یافت کاهش درصد 90 تا آبیاری

 Núñezنداشت ) وجود داریمعنی اثر ساکارز استحصال

and Spaans, 2008 .) ،برداشت سوخته همچنین

 دخواه شکر عملکرد بر مختلفی منفی اثرات نیشکر،

 کاهشو  ساکارز میزان کاهش باعث فرآیند این. داشت

 یلدلهب شده سوزانده نی. شودمی استحصال شکر میزان

 یستبامی اتانول به تبدیل و ساکارز تخمیر از جلوگیری
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 طورهب نی اگر حتی ،گیرد قرار فرآوری مورد روز 98 تا

 در .(Omrani, 2015باشد ) شده برداشت قد تمام ساقه

به خاطر مطرح بودن مسائل  اخیر هایسال

المللی محیطی در سطح جوامع بینزیست

(Rassoolizadeh and Ziaei, 2019 ،)پیش سوزاندن 

 مهم نگرانی یک به تبدیل نیشکر مزراع برداشت از

 ضد عمومی فشارهای و شده است محیطیزیست

 است افزایش یافته جهان سراسر در شکرنی سوزاندن

(Caldeira-Pires et al., 2018) .Cristale    و

 سوزاندن اثر عنوان تحت پژوهشی در (2092همکاران )

 ایحلقه چند آروماتیک هایهیدروکربن سطح بر نیشکر

 موضوع این به برزیل شهر از خارج و داخل هوای آلودگی

 یکی مزارع زدنآتش که است این بیانگر پرداختند. نتایج

  ایحلقه چند های آروماتیکهیدروکربن اصلی منابع از

 قتحقی این هاییافته. شودمی محسوب برداشت فصل در

 دتوانمی مزراع نیشکر سوزاندن که ستا آن دهندهنشان

 خطر با مزارع اطراف شهرهای در را جامعه عمومی سلامت

نیز در ( 2098و همکاران )  Alvarez سازد. همواج

های ی به بررسی میزان انتشار آلایندهتحقیق

زدن مزارع نیشکر پرداختند. ناشی از آتش محیطیزیست

های دار در آلودگیاختلاف معنی در نهایت با توجه به

داشت سبز و سوخته، برداشت ناشی از بر محیطیزیست

عنوان تنها راهکار برای کاهش آلایندگی هوا سبز به

با توجه به مزایا و مضرات  بنابراینپیشنهاد گردید. 

 تحقیقات وجود عدم ز و سوخته نیشکر،برداشت سب

و توجه به این نکته که بخش  زمینه این در کاربردی

                                                           

1 -Strengths, weaknesses, opportunities, threats 

2 -Analytic hierarchy process 
 

برداشت نیشکر در استان خوزستان به روش  زیادی از

ریق تجزیه و باید از طشود، برداشت سوخته انجام می

های مدیریتی به شناسایی تحلیل راهبردی و روش

و نامطلوب ها( ها و فرصتهای مطلوب )قوتچالش

های برداشت نیشکر پرداخت. روشها و تهدیدها( )ضعف

های استفاده از روش یتاکنون مطالعات زیادی در زمینه

ب بهترین راهبرد انتخاو ( AHP2-SWOT9مدیریتی )

 انجام شده است تولیدیهای مدیریت سیستمدر 

(Szulecka et al., 2017،Etongo et al., 2018  ،

Gottfried et al., 2018 ،Solangi et al., 2019، 

Wang et al., 2020 ،Kamran et al., 2020). هدف 

های مدیریت راهبردی روشحاضر،  پژوهشاز  اصلی

 وختهس و سبز برداشت هایروش مقایسهبرداشت نیشکر، 

 رد مزارع زدنآتش محیطیزیست اثرات بررسی و نیشکر

 باشد.می خوزستان استان در نیشکر سوخته برداشت

اهداف فرعی پژوهش شامل، تعیین بهترین استراتژی 

های برداشت نیشکر، تعیین برای مدیریت راهبردی روش

های برداشت نیشکر در استان نقاط قوت و ضعف روش

ها و ، تعیین فرصتSWOTخوزستان بر اساس مدل 

های برداشت نیشکر در استان خوزستان تهدیدهای روش

یق نیز بالا بودن و فرضیه تحق SWOTبر اساس مدل 

ای در برداشت سوخته میزان انتشار گازهای گلخانه

 باشد.نیشکر در استان خوزستان می

 هامواد و روش. 2

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق آن 

ف هد در مرحله اول با توجه بهتحلیلی است. -توصیفی



  9711تابستان ، 2، شماره 37محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 783صفحه 

ها و تهدیدهای تحقیق، نقاط قوت، ضعف، فرصت

 زا استفاده برداشت سبز و سوخته نیشکر باهای روش

بعدی اقدام  شناسایی شدند. در مرحله SWOT تحلیل

بندی هر عامل با استفاده از تحلیل به تعیین وزن و رتبه

ررسی استراتژیک برای بگردید. ( AHP) سلسله مراتبی

خارجی عوامل ها( و ها و ضعفعوامل داخلی )قوت

ارزیابی عوامل داخلی ها و تهدیدها(، ماتریس )فرصت

(IFE9( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE2 )

برای مشخص شدن این که کدام  . نهایتاًتشکیل شد

استراتژی در اولویت قرار دارد، ماتریس داخلی و خارجی 

(IE7مورد تحلیل قرار گرفت. مات ) ریس داخلی و خارجی

( 9کند: ت از استراتژی را ترسیم میچهار نوع متفاو

ت برای استفاده از گیری از نقاط قو: بهرهSO6استراتژی 

: کاهش WO8( استراتژی 2های خارجی، فرصت

( 7ها، مندی از فرصتهای داخلی برای بهرهضعف

داخلی برای کاهش های قوتاستفاده از : ST3استراتژی 

های : ضعفWT3( استراتژی 6 تهدیدهای بیرونی و

تهدیدهای بیرونی بتوان دوری داخلی کاهش یابد تا از 

توان نمی SWOTدر تحلیل (. David, 2009کرد )

آن صورت عددی بیان نمود تا از اهمیت هر عامل را به

های راهبردی هدف تعیین طریق اثر آن عوامل را برگزینه

(. به عبارت Yuksel and Dagdeviren, 2007) کرد

نسبی ابزاری برای تعیین اهمیت  SWOTتحلیل دیگر 

                                                           

1- Internal Factor Evaluation 

2- External Factor Evaluation 

3- Internal and External 

4- Strengths- Opportunities 

5 -Weaknesses- Opportunities 

6 -Strengths- Threats 

7 -Weaknesses- Threats 

 

ر اختیار قرار های مختلف را دمعیارها و یا ارزیابی گزینه

توان د. برای برطرف نمودن این مشکل میدهنمی

را به یک مدل ساختاری سلسله   SWOTچارچوب

تحلیل  AHPمراتبی تبدیل نموده و سپس آن را توسط 

این رویکرد تلفیقی در  (.Kajanusa et al., 2004نمود )

در گام اول، تهیه لیستی از شود. گرفته میکار سه گام به

به نقاط قوت و ضعف درونی و  زیرمعیارهای مربوط

ها و تهدیدهای خارجی و انجام تجزیه و تحلیل فرصت

SWOT  است؛ در گام دوم، از مقایسات زوجی برای

استفاده  SWOTیک از معیارهای  تعیین وزن هر

اهمیت  منظور تعیینبه AHPشود؛ در گام سوم، از می

 استفاده شده و سپس SWOTنسبی هریک از معیارهای 

وسیله ضرب میزان وزن اهمیت وزن نهایی زیرمعیارها به

 بندیدر امتیاز مربوطه محاسبه و رتبه نسبی هر کدام

 ،SWOTعلاوه بر مدیریت راهبردی  همچنین شود.می

و  های برداشت سبزروش به مقایسهدر این تحقیق، 

یل از تحلبا استفاده  سوخته نیشکر در استان خوزستان

هت تعیین معیارها، پس از شد. ج پرداختهسلسله مراتبی 

و مذاکره با کارشناسان برداشت نیشکر در  مطالعات

صنایع جانبی، معیارهای احتمالی شرکت توسعه نیشکر و 

 ،روهگ چهارثیرگذار بر برداشت نیشکر شناسایی و در تأ

 زمان در ضایعات کارخانه، میزان به ارسالی خاشاک میزان

 در بقایا و مدیریت محیطیزیست برداشت، آلودگی
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ظور منبهبندی شدند. آبیاری تقسیم و بازرویی عملیات

ها، از روش مقایسه زوجی دهی به معیارها و گزینهوزن

ر صعناصر استفاده شد که در آن هر سطح نسبت به عن

 صورت زوجی مقایسه شدلاتر، بهمربوطه خود در سطح با

های ها محاسبه شد. سپس با تلفیق وزنو وزن نسبی آن

 دهیهایی هر گزینه مشخص شد. برای وزننسبی، وزن ن

 79هایی تهیه شد که توسط ، پرسشنامهبه معیارها

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع عملیات برداشتکارشناس 

تکمیل و برای تجزیه و  9718جانبی در سال زراعی 

لازم به ذکر است که در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. 

 28شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، 

مدیر برداشت حضور دارد  3کارشناس عملیات برداشت و 

جربیات استفاده از نظرات و ت ، برایکه در این پژوهش

متخصصین عملیات برداشت نیشکر، جامعه آماری  یهمه

 عدادت منظور برابر نمونه آماری در نظر گرفته شد. بدین

 قرار کارشناسان اختیار در و شد تهیه پرسشنامه 78

توسط کارشناسان  پرسشنامه 6 تعداد، این از. گرفت

 کنار قتحقی روند از بنابراین نگردید، تکمیل طور کامل،به

ها از نرخ جهت سنجش اعتبار پرسشنامه. شد گذاشته

یکی از مزایای تحلیل سلسله ناسازگاری استفاده شد. 

مراتبی، توانایی کنترل میزان سازگاری تصمیم است. 

برای هر ماتریس، حاصل تقسیم شاخص ناسازگاری، به 

بعد آن ماتریس، شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی هم

ی است که ت در مورد ناسازگارمعیار مناسبی برای قضاو

گویند. چنانچه این عدد کوچکتر آن را نرخ ناسازگاری می

است، سازگاری سیستم قابل قبول است. در غیر  9/0از 

ها تجدید نظر نمود صورت باید در قضاوتاین

(Monajem et al., 2013.)  گام نخست در فرآیند

 باشدمراتبی، ایجاد یک ساختار کلی می تحلیل سلسله

 ها نشان داده شوندکه در آن هدف، معیارها و گزینه

(Jafari et al., 2013).  در این تحقیق، هدف که بررسی

 بر اساس ،های برداشت سبز و سوخته نیشکر استروش

گیرد مورد بررسی قرار می معیار در سطح دوم چهار

 ، میزاننیز تصمیمهای برای هر یک از ماتریس (.9 )شکل

  Expert choice 11.0افزارتوسط نرمناسازگاری 

منظور محاسبه همچنین در این پژوهش، بهمحاسبه شد. 

ای در برداشت سوخته میزان انتشار گازهای گلخانه

زدن مزارع پیش از برداشت، از ضرایب نیشکر و آتش

 انتشار موجود در منابع معتبر جهت محاسبه مقدار

 محصولات تولید هاینهاده از ناشی ایگلخانه گازهای

استفاده شد. میزان این گازها بر حسب  کشاورزی

ه ها کهای ورودی توسط ضریب انتشار متناظر با آننهاده

شود گیری میباشد، اندازهدر منابع موجود می

(Khoshnevisan et al., 2013 در روش محاسبه نشر .)

های انتشار در ضرایب مربوطه ای، نهادهگازهای گلخانه

ای برای هر یک ه و میزان نشر گازهای گلخانهضرب شد

 9رابطه  آید.دست میبه 9ها از طریق رابطه نهاده از
GHG emissions= SI consumption× EC emissions 

، میزان انتشار کیلوگرم گاز GHG emissionsکه در آن 

 SIای منتشر شده برای نهاده در واحد هکتار، گلخانه

consumption  مقدار هر نهاده در واحد هکتار وEC 

emissions باشد )ضریب انتشار استاندارد میHarouni 

et al., 2018 .)مانده پس در مزارع نیشکر، محصول باقی

شود. میزان از برداشت تحت عنوان پوشال شناخته می

ز صورت معمول بیشتر اپوشال نیشکر در مزارع نیشکر به

 70-28بیشتر از  اشد.بهر محصول زراعی دیگری می

ها درصد از بیوماس بالای سطح خاک گیاه نیشکر را برگ

دهند که از نظر تولید شکر و ملاس ها تشکیل میو سر نی
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باشد. سوزاندن نیشکر قبل از برداشت پوشال نامطلوب می

میزان پوشال (. Sandhu et al., 2013کند )را نابود می

آب و هوایی، نوع بر اساس نوع واریته نیشکر، شرایط 

برداشت، وضعیت حاصلخیزی و باروری خاک و نوع 

مدیریت اعمال شده در مراحل مختلف، متغییر بوده است 

 ،و بر همین اساس در مطالعات موجود در این زمینه

مقادیر مختلفی در مورد میزان پوشال در مزارع نیشکر 

تن ماده خشک در  92) پس از برداشت ذکر شده است

خشک در  ماده تن 28 (، Robertson, 2003هکتار )

تن در هکتار ماده  98(، Robertson , 2003) هکتار

این میزان (. Spain and Hodgen,1994) خشک

پوشال در مورد نیشکر و مقایسه آن با پسماند سایر 

تن ماده  8-2طور مثال، میزان محصولات کشاورزی به

 Buyanovsky) خشک در هر هکتار برای گندم و جو

and wagner,1986) های مدیریت بیانگر توجه به روش

در شرایط تولید نیشکر در پوشال در مزارع نیشکر است. 

 یزیچ نیشکر پوشال کهاین به توجه استان خوزستان، با

 بوده دارا را نیشکر محصول کل از درصد 60 تا 70 معادل

 صولمح هر از نیشکر بیشتر بقایای کهاین به توجه با و

 تا 98 بین میانگین صورتبه باشد،می هکتار در زراعی

از طرفی،  شود.هکتار تولید می در خاشاک تن 20

های ناشی از سوزاندن شاخ و برگ نیشکر سبب آلاینده

اکسیدکربن های زیادی از جمله دیانتشار آلاینده

کیلوگرم به  707/9باشد. میزان انتشار این آلاینده می

 ,.Franca et alباشد )رگ میازای هر کیلوگرم شاخ و ب

2012 .) 

 
 های برداشت سبز و سوخته نیشکر در استان خوزستانساختار سلسله مراتبی روش -1 شکل

 نتایج . 3

های برداشت نیشکر مدیریت راهبردی روش .3-1

  SWOT-AHPبا استفاده از تحلیل 

های برداشت نیشکر روند تحلیل مدیریت راهبردی روش

در استان خوزستان با شناسایی عوامل داخلی )قوت و 

سپس ضعف( و عوامل خارجی )فرصت و تهدید( آغاز شد. 

به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تدوین استراتژی 

گیری پرداخته شد. در ادامه با بهره SWOTتوسط مدل 

(، مشخص IEاز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی )

شد که مدیریت راهبردی برداشت نیشکر در چه موقعیتی 

قوت و ضعف( و عوامل  قرار دارد. عوامل داخلی )نقاط

ها و تهدیدها( با استفاده از نظر خبرگان خارجی )فرصت

( 2و  9 ولا)جد SWOTشناسایی شده و ماتریس 

گردد، نقاط قوت گونه که مشاهده میهمانتشکیل شد. 

عامل و نقاط فرصت و  90و  97شامل  و ضعف هر کدام

مقایسات باشند. عامل می 3و  6تهدید هر کدام شامل 

در هر گروه با استفاده از روش  SWOTزوجی بین عوامل 

AHP  صورت گرفت. در نهایت وزن نسبی، امتیاز، وزن

نتایج  2شکل دست آمد. نهایی و رتبه هر یک از عوامل به

ل دهد که عواما نشان میرحاصل از تحلیل سلسله مراتبی 

ها به چه میزان در تحلیل استراتژی نقش گروه قوت

میزان خاشاک ارسالی به 
 کارخانه

 

های برداشت سبز و سوخته نیشکر روش  

میزان ضایعات در زمان 
 برداشت

محیطیزیستآلودگی   مدیریت بقایا در عملیات بازرویی و آبیاری 

برداشت سوخته  برداشت سبز نیشکر
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 932/0با وزن نسبی  2Sعامل با توجه به شکل، داشتند. 

نتایج حاصل از تحلیل  7شکل  ثیر را دارد.بیشترین تأ

دهد. عامل سلسله مراتبی عوامل گروه ضعف را نشان می

1W  بیشترین اثر را دارد. همچنین  707/0با وزن نسبی

 302/0با وزن نسبی  5Tعامل  8و  6های بر اساس شکل

با  2Oها و عامل ترین عامل در گروه فرصتعنوان مهمبه

ترین عامل در گروه عنوان مهمبه 237/0وزن نسبی 

ها شناخته شدند. نرخ ناسازگاری این مقایسات فرصت

ت. از آنجایی که این مقدار کوچکتر زوجی برابر صفر اس

ها و مقایسات توان گفت که قضاوتاست، لذا می 9/0از 

(.Jamali, 2015زوجی دارای سازگاری و پایایی است )

 
 نیشکروزن نسبی زیر معیارهای نقاط ضعف برداشت سبز و سوخته -3شکل   وزن نسبی زیر معیارهای نقاط قوت برداشت سبز و سوخته نیشکر  -2شکل

  

 نیشکر وزن نسبی زیرمعیارهای نقاط تهدید برداشت سبز و سوخته-5شکل    وزن نسبی زیرمعیارهای نقاط فرصت برداشت سبز و سوخته نیشکر-4شکل

یابی عوامل داخلی )نقاط قوت و سماتریس ارز 9جدول 

دهد. های برداشت نیشکر را نشان میضعف( روش

قوت در برداشت سبز از دیدگاه ترین نقطه مهم

 خاک سطح در محافظ لایه یک ایجاد" هکارشناسان خبر

 "زهر هایعلف رشد از جلوگیری و نیشکر پوشال توسط

ترین نقطه قوت است. همچنین مهم 336/0با وزن نهایی 

های انتقالی به کاهش حجم نی "در برداشت سوخته 

 مسیرهای در ترابری واحدهای تعداد کارخانه و کاهش

است.  886/0با وزن نهایی   "کارخانه به نیشکر حمل

ترین ضعف در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه مهم

راندمان کاری ماشین برداشت کاهش  "کارشناسان خبره 

ترین ضعف در و مهم 703/0با وزن نهایی   "نیشکر

، 2CO ،COانتشار گازهای  "برداشت سوخته نیشکر 

NOx ،SOx با وزن  "موجود در اتمسفررات معلق و ذ

 نقاط نهایی وزن است. همچنین میانگین 280/0نهایی 

دد از میانگین عشد که این  989/7ضعف برابر  و قوت

های که روشاست. نتیجه آن( بیشتر 8/2مورد نظر )

ه طوری کنیشکر دارای شرایط مساعدی است بهبرداشت 

نقاط برداشت این محصول از نظر عوامل داخلی دارای 

های دهد که قوتوت است. از طرفی این عدد نشان میق

 ند.هایش غلبه کتواند به ضعفبرداشت نیشکر می سامانه
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  نیشکر سوخته و سبز برداشت هایروش ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -1جدول 

روش 

 برداشت 
 رتبه هاقوت

 امتیاز

(7-6) 

وزن 

 نهایی
 رتبه هاضعف

 امتیاز

(9-2) 

وزن 

 نهایی

 سبز

های خاک و میکروارگانیسمآسیب به عدم  -9

 اکوسیستم طبیعی
6 67/7 260/0 

کاهش راندمان کاری ماشین  -9

 برداشت نیشکر
9 09/9 703/0 

توسط ایجاد یک لایه محافظ در سطح خاک  -2

 های هرزجلوگیری از رشد علف ونیشکر  پوشال
9 19/7 336/0 

راندمان برداشت  کاهش میزان -2

  خوابیده نیشکر یا وسیع حجم در
2 92/9 231/0 

اطمینان از استحصال شکر بیشتر به دلیل  -7

 تازگی نیشکر
7 83/7 781/0 

های برداشت به هزینهافزایش  -7

دلیل نگهداری و تعویض تجهیزات و 

 ها تأمین سوخت ماشین

7 93/9 228/0 

 908/0 60/9 8 شیوع آفات و بیماری افزایش  -6 088/0 01/7 3 خاک کاهش دمایو  خاک بافت اصلاح  -6

 از حفظ رطوبت خاک و ممانعت از تبخیر آب -8

  خاک سطح
 ورشد مجدد راتون  کاهش -8 908/0 29/7 8

 کاهش بازده تولید شکر 
6 28/9 933/0 

 803/0 33/7 2 پوشال نیشکراثر آللوپاتیک  -3

 سوخته

 996/0 36/9 8 فرسایش خاک  افزایش -3 683/0 38/7 7 های مضر از بین بردن آفات و بیماری -3

های انتقالی به کارخانه و کاهش حجم نی -8

 حمل مسیرهای در ترابری واحدهای تعداد کاهش

 کارخانه به نیشکر

9 18/7 886/0 

، 2CO ،COانتشار گازهای  -3

NOx ،SOx  و ذرات معلق موجود

 در اتمسفر

9 98/9 280/0 

های عمومی کاهش تخریب و فرسایش جاده -1

 منتهی به کارخانه
 987/0 61/9 6 کاهش تنوع زیستی موجودات  -8 979/0 82/7 3

مشکلات سلامتی به  افزایش -1 732/0 30/7 6 کاهش مصرف سوخت -90

خصوص امراض مرتبط با دستگاه 

 تنفسی 

2 20/9 272/0 
 890/0 89/7 2 کاهش فرسایش مزارع و تجهیزات کارخانه -99

کاهش مصرف آب در شستن نیشکر قبل از  -92

 آسیاب 
در اثر افت استحصال شکر  -90 998/0 73/7 3

آتش زدن مزارع و نیز حمل و نقل 

 به کارخانه 

7 23/9 228/0 
کاهش فشردگی خاک به دلیل کاهش تردد  -97

 ها ماشین
8 81/7 932/0 

 088/2   (IFEجمع ) 238/6   (IFEجمع ) 

 989/7 میانگین وزن نهایی نقاط قوت و ضعف

 

برای ارزیابی عوامل خارجی از ماتریس ارزیابی عوامل 

ماتریس ارزیابی  2( استفاده شد. جدول EFEخارجی )

دهد. )نقاط فرصت و تهدید( را نشان می عوامل خارجی

ترین فرصت در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه مهم
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وان به عنهای نیشکر برگاستفاده از  "کارشناسان خبره 

ترین نقطه تهدید است و مهم 869/0با وزن نهایی "علوفه

با  "سوزی بقایای نیشکر در مزرعهافزایش احتمال آتش "

ترین فرصت در برداشت هماست. م 398/0وزن نهایی 

های انرژی در مزرعه و هزینهکاهش  "سوخته نیز

اثرات "ترین تهدید مو مه 368/0با وزن نهایی "کارخانه

 "های موجوداتو تخریب زیستگاه محیطیزیستمخرب 

 نهایی وزن باشد. میانگینمی 306/0با وزن نهایی 

بود که این عدد نشان  317/2تهدیدها برابر  و هافرصت

 ها بر تهدیدها غلبه دارد.دهد که فرصتمی

 نیشکر سوخته و سبز برداشت هایماتریس ارزیابی عوامل خارجی روش -2 جدول
روش 

 برداشت 
 رتبه هافرصت

 امتیاز

(9-6) 

وزن 

 نهایی
 رتبه تهدیدها

 امتیاز

(9-6) 

وزن 

 نهایی

 سبز

های نیشکر به استفاده از برگ -9

 عنوان علوفه 
9 83/2 869/0 

پوشال نیشکر در مناطقی با زهکشی ضعیف یا  -9

 در شرایط سرد مناسب نیست.
6 03/7 283/0 

پوشال ممکن است مشکلاتی را در مدیریت  -2

 های هرز، کوددهی و آبیاری ایجاد کند.علف
2 08/2 829/0 

خودکفایی تلاش در جهت  -2

 ساخت دروگر نیشکر
2 31/9 632/0 

افزایش احتمال آتش سوزی بقایای نیشکر در  -7

 مزرعه
9 86/9 398/0 

تحریم اقتصادی و عدم امکان واردات دروگر  -6

 برداشت نیشکر
7 62/2 629/0 

 سوخته

کوتاه شدن فصل برداشت و  -7

 های اقتصادی کاهش هزینه
2 62/7 308/0 

محیطی و تخریب مخرب زیستاثرات  -8

 های موجوداتزیستگاه
9 93/9 306/0 

های انرژی در کاهش هزینه -6

 مزرعه و کارخانه
9 88/7 368/0 

ممانعت سازمان های مربوط به محیط زیست  -3

از ادامه کشت و کار نیشکر به دلیل آلودگی 

 محیطی بالازیست

2 78/2 890/0 

 781/2    028/7   (EFE) جمع 

 317/2 ها و تهدیدهامیانگین وزن نهایی فرصت 

ها و تهدیدها و ها، فرصتها، ضعفپس از شناسایی قوت

ارزیابی شد، به  IFEو   EFEهای که ماتریسپس از این

( پرداخته IEتحلیل ماتریس عوامل خارجی و داخلی )

 کند که اولویت با کدام گروهشد. این ماتریس مشخص می

( است. در ماتریس WTو  SO ،WO ،STها )از استراتژی

IFE  در  دست آمد.به 989/7میانگین نمره نهایی برابر با

دست به 317/2، میانگین نمره نهایی برابر EFEماتریس 

نیز بر اساس همین نتایج تشکیل شد  IEآمد. ماتریس 

های گویای این است که اگر روش IEماتریس  (.3)شکل 

شکر در استان خوزستان بخواهد حرکت خود برداشت نی

سازی را به سمت یک مدیریت راهبردی آغاز کند، پیاده

( باید در اولویت قرار گیرد یعنی با STاستراتژی رقابتی )

با این وجود  استفاده از نقاط قوت از تهدیدها دوری کرد.

های جهت مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش

انجام شده با جستجوهای صورت گرفته توسط نگارنده 

هیچ گونه مقاله مشابهی که با استفاده از روش تلفیق 
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SWOT  وAHP انجام گرفته باشد، یافت نگردید.های برداشت نیشکر ی روشدر زمینه 

                                 
 (IEماتریس داخلی و خارجی ) -6شکل 

 سوخته و سبز برداشت هایروش . مقایسه3-2

 AHPنیشکر با استفاده از 

صورت زوجی، نسبت به هدف در مرحله اول معیارها به

های برداشت سبز و سوخته نیشکر( مطالعه )مقایسه روش

دهنده مقایسه که نشان 3مقایسه گردید. طبق شکل 

باشد، معیار زوجی معیارها با توجه به هدف تحقیق می

 و معیار 828/0کارخانه با نسبت  به ارسالی خاشاک میزان

از  080/0برداشت با نسبت  زمان در ضایعات میزان

بیشترین و کمترین اولویت برخوردار بودند. نرخ 

است که نرخ قابل  03/0ناسازگاری این مقایسه برابر 

 باشد.قبولی می

 
 مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف تحقیق -7 شکل

ها با توجه به معیارها مورد مقایسه در مرحله دوم، گزینه

ها دهنده وزن گزینهنیز نشان 8 زوجی قرار گرفتند. شکل

باشند. طبق این نمودارها، برداشت با توجه به معیارها می

 به ارسالی خاشاک میزان معیار به سوخته نیشکر نسبت

 ایاقب کارخانه، میزان ضایعات در زمان برداشت و مدیریت

ترتیب با اوزان نسبی آبیاری به و بازرویی عملیات در

 باشد.بیشترین سهم را دارا می 880/0و  866/0، 886/0

همچنین برداشت سبز نیشکر نسبت به معیار آلودگی 

بیشترین سهم را  810/0محیطی با وزن نسبی  زیست

دارد. نرخ ناسازگاری این مقایسات زوجی صفر است که 

 بر اساس باشند و نرخ قابل قبولی است.می 9/0کمتر از 

ها و معیارها با توجه به هدف نتایج حاصل از تلفیق گزینه

0.528

0.05

0.322

0.099

0

0.2

0.4

0.6

خاشاک ارسالی به کارخانه میزان ضایعات در زمان برداشت آلودگی زیست محیطی  مدیریت بقایا در عملیات 

بازرویی و آبیاری 

 راهبرد تهاجمی

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ل 
وام

ی ع
یاب

رز
س ا

ری
مات

ی 
های

ه ن
مر

ن
ی

رج
خا

 
 راهبرد رقابتی راهبرد تدافعی

راهبرد 

کارانهمحافظه  

9                                   8/2                               6 9                          
8/

2
                             6 
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توان نتیجه گرفت که از بین (، می1پژوهش )شکل 

های برداشت سبز و سوخته نیشکر در حال حاضر با روش

توجه به امکانات و تجهیزات فعلی شرکت توسعه نیشکر 

سوخته با وزن نسبی  و صنایع جانبی، روش برداشت

 باشد.در اولویت می 376/0

(a)   (b)     (c)         (d) 
 آلودگی(، b) برداشت زمان در ضایعات میزان(، a) کارخانه به ارسالی خاشاک میزان هایصورت زوجی با توجه به معیارها بهمقایسه گزینه -8شکل 

  (dآبیاری ) و بازرویی عملیات در بقایا مدیریت( و c) محیطیزیست

 

 ها و معیارها با توجه به هدفتلفیق گزینه -9شکل 

 در اثر اکسید کربندی میزان انتشار گاز. 3-3

 نیشکر سوخته برداشت در مزارع زدنآتش
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شامل هفت واحد 

تولیدی )امام خمینی )ره(، امیرکبیر، سلمان فارسی، 

و دهخدا(  فارابیحکیم دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان، 

هزار هکتار  90هزار هکتار )شامل  92هر کدام به وسعت 

سطح  باشد.هزار هکتار آیش( می 2شت محصول و زیر ک

ر شرکت توسعه نیشکر و صنایع سبز تولید نیشکر د

هزار هکتار است.  30 معادل 9718جانبی در سال زراعی 

 ،ها شرح داده شدبر اساس آنچه که در بخش مواد وروش

و بقایا در هر هکتار نیشکر  پوشالمتوسط میزان تولید 

شود. بنابراین تن در هکتار فرض می 98یدی برابر تول

نایع صمیزان تولید کل بقایا در شرکت توسعه نیشکر و 

 جا که میزانباشد. از آنتن می 9230000جانبی معادل 

 الپوشکربن در اثر سوزاندن اکسیدآلاینده دی انتشار

 کیلوگرم یک هر ازای به کیلوگرم 707/9 نیشکر برابر

ای بنابراین میزان تولید گاز گلخانهباشد، می پوشال

کربن در یک فصل زراعی در شرکت توسعه اکسیددی

کیلوگرم  9369380000نبی برابر نیشکر و صنایع جا

 باشد.باشد که مقدار قابل توجهی میمی

 گیرینتیجهبحث و. 4

 ،محیطیزیست مسائل به ویژه توجهات و امروز جهان در

 افزایش به رو نیشکر سبز برداشت تمایل تولیدکنندگان به

 ,.Cristale et al., 2012; Karkee et al) است

 دروگرهای ناوگان نمودن بهینه از طرفی، .(2014

 رد استحصالی قند و انرژی اتلاف از جلوگیری برداشت،

 سطح در باقیمانده خاشاک برای اندیشیچاره کارخانه،

0.366

0.634

0

0.2

0.4

0.6

0.8

برداشت سبز برداشت سوخته

0.15
6

0.84
4

0

0.5

1

برداشت سبز برداشت 

سوخته

0.11
6

0.88
4

0

0.5

1

برداشت سبز برداشت 

سوخته

0.89

0.11

0

0.5

1

زبرداشت سب برداشت 

سوخته

0.1
2

0.8
8

0

0.5

1

زبرداشت سب برداشت 

سوخته
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 آبیاری و یبازروی عملیات به مربوط مشکلات حل مزارع،

 مواجه آن با سبز برداشت که است هاییچالش جمله از

حجم زیاد بقایای  ،در تحقیقی در کشور اکوادور .است

نیشکر بعد از برداشت یکی از معضلات برداشت سبز 

براساس (. Sandhu et al., 2013شود )شناخته می

ترین نقطه قوت در برداشت مهم حاضر، پژوهش نتایج

 ظمحاف لایه یک ایجاد"سبز از دیدگاه کارشناسان خبره 

 درش از جلوگیری و نیشکر پوشال توسط خاک سطح در

و همکاران  Kingstonاست. در تحقیق  "هرز هایعلف

نشان داده شد که وجود پوشال نیشکر بر ( نیز 2008)

هرز های روی سطح خاک باعث کاهش رشد علف

ترین نقطه قوت در برداشت همچنین مهم شود. می

 رخانه و کاهشهای انتقالی به کاکاهش حجم نی"سوخته 

 به نیشکر حمل مسیرهای در ترابری واحدهای تعداد

ی در پژوهشی مشابه که در زمینهاست.   "کارخانه

مدیریت بقایای نیشکر در برداشت سبز انجام گرفت، 

میزان بقایای نیشکر حمل شده به کارخانه در برداشت 

درصد افزایش  78سبز  در مقایسه با برداشت سوخته، 

(. از طرفی، Núñez and Spaans, 2008یافت )

ترین ضعف در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه مهم

کاهش راندمان کاری ماشین برداشت  "کارشناسان خبره 

است. نتایج تحقیقات مشابه نیز نشان داده است  "نیشکر

که راندمان کاری ماشین برداشت نیشکر در شرایط 

 Núñezدرصد کاهش یافته است ) 67برداشت سبز تا 

and Spaans, 2008.)  همچنین بر اساس نتایج پژوهش

 "ترین ضعف در برداشت سوخته نیشکر مهمحاضر، 

و ذرات معلق  2CO ،CO ،NOx ،xOSانتشار گازهای 

 (2098و همکاران )  Alvarez است. "موجود در اتمسفر

( در تحقیقاتی مشابه 2092و همکاران )  Cristale و

 موجودذرات  کل غلظت میانگین سطحنشان دادند که 

 دوره به نسبت مزارع دوره سوزاندن طول در اتمسفر در

 .است بوده برخوردار بیشتری مقدار سبز از برداشت

ترین فرصت در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه مهم

های نیشکر به عنوان استفاده از برگ "کارشناسان خبره 

افزایش احتمال  "ترین نقطه تهدید است و مهم "علوفه

ترین است. مهم "سوزی بقایای نیشکر در مزرعهآتش

های انرژی کاهش هزینه "فرصت در برداشت سوخته نیز

اثرات مخرب "ترین تهدید و مهم "در مزرعه و کارخانه

 "های موجوداتو تخریب زیستگاه محیطیزیست

 که داد نیز نشان برزیل در شده انجام تحقیقات باشد.می

 برای خطری تواندمی برداشت از قبل نیشکر سوزاندن

 محسوب زیستی تنوع و شهری مناطق حیوانات، انسان،

تحقیق نتایج  همچنین،(. Legender, 2001شود )

 ضعف و قوت نقاط نهایی نشان داد میانگین وزنحاضر 

ا بودن امتیاز نقاط لباشد که نمایانگر بامی 989/7برابر 

توان از این نقاط قوت جهت رفع نقاط قوت است و می

ضعف استفاده نمود. همچنین میانگین وزن نهایی نقاط 

ها با  وزن نهایی بود )فرصت 317/2فرصت و تهدید برابر 

و نقاط تهدید با وزن نهایی( بود و بیانگر این است که 

از نقاط فرصت است و باید به تهدیدهای موجود بیشتر 

ها بتوان تهدیدها را ای عمل نمود تا با کمک فرصتگونه

نشان نیز Omrani (2098 )  نتایج تحقیق کاهش داد.

 لیلدبهداد در صنعت تولید نیشکر در استان خوزستان 

 هوایی، و آب شرایط ماشینی، فنی و توان ضعف

 فناوری نبود ای،مزرعه خاص زمانی، شرایط محدودیت

 درون بقایای فرآوری و آوریجمع برای برداشت از پس

 .گیردمی انجام صورت سوختهبه محصول برداشت مزرعه،

ای هوجه به نتایج تحقیق حاضر و بررسیدر نهایت با ت
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شدن نیازمند راییبرداشت سبز برای اجانجام شده، 

استان جانبه در صنعت تولید نیشکر در مدیریت همه

خوزستان است و با توجه به حجم بالای آلودگی 

کیلوگرم دی اکسیدکربن معادل(،  9369380000)

ای جزء صنعت تولید نیشکر در استان خوزستان چاره

حرکت به سمت برداشت سبز ندارد و از آنجایی که 

 باشد، درگذاری کلان میداشت سبز نیازمند سرمایهبر

های توصیه شده برای سوزاندن حال حاضر باید از روش

وان تمجاز نیشکر استفاده گردد. مجموعه اقداماتی که می

در توسعه طرح سوزاندن مجاز انجام داد، شامل، شناسایی 

های مناطق حساس به دود و خاکستر، استفاده از داده

زدن مزارع، تعیین واشناسی در روزهای آتشمربوط به ه

 روزهایی که درصد آلودگی هوا بالاست و متوقف نمودن

زدن مزارع در این روزها، تعیین فاصله پراکنش دود آتش

 اشد.بو خاکستر و ارزیابی دقیق نتایج سوزاندن مجاز می
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