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ABSTRACT: Sugarcane is one of the most important industrial plants in Khuzestan province. With 

the rising costs of purchasing, maintaining, agricultural machinery, sugarcane agribusinesses have 

been adopting outsourcing strategies in various sectors, especially in agricultural operations, over the 

last few years. Considering the importance of three criteria: cost, timely performance and quality in 

agricultural operations, these three criteria were evaluated in the work of contractor and company 

labor force in preparation in Amirkabir and Debal Khazaei agribusinesses. To investigate costs, cost 

information was obtained from the companies studied. The quality of operations was evaluated by 

field data collection and measurement of qualitative indices. Also, to check the timing of operations, 

the agricultural operations calendar was compared with actual days of work. Finally, the indices tested 

(in outsourced and non-outsourced farms) were compared using t-test for independent samples. The 

most important criterion for land acquisition operations in the agribusiness companies studied is the 

quality of operations. The results of the comparisons also showed that there is no significant 

difference between the cost and time of the contractor and corporate force operations but in terms of 

quality, which is the most important criterion for agribusinesses, contractor workforce outweighs 

corporate workforce. Therefore, outsourcing operations are for the benefit of the studied companies. 
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زمين برای کشت نيشکر سپاری عمليات تهيهبررسی راهبرد برون

های کشت و صنعت دعبل خزاعی و اميرکبير(موردی: شرکت )مطالعه  

 1، محسن سليمانی1، محمدجواد شيخ داودی*1، نسيم منجزی 1 فاطمه عزيزی

اهواز، گروه مهندسی بيوسيستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، .1

 ايران.

 (29/3/1400تاريخ تصويب:  -8/11/1399تاريخ بازنگری:  -2/10/1399)تاريخ دريافت:  

 

های خريد، نگهداری و با افزايش هزينه است. استان خوزستان در  مهم گياهان صنعتیاز  نيشکر : چکيده

سپاری را های کشت و صنعت نيشکر طی چند سال اخير راهبرد برونهای کشاورزی، شرکتماشينتعمير 

اند. با توجه به اهميت سه خصوص در بخش عمليات کشاورزی، در پيش گرفتههای مختلف بهدر بخش

انکار ها در انجام کار توسط پيمموقع انجام شدن عمليات کشاورزی، کيفيت و هزينه، اين شاخصشاخص، به

های کشت و صنعت نيشکر امير کبير و دعبل خزاعی مورد بررسی زمين شرکتو شرکت در عمليات تهيه

های مدنظر با توجه به نظر کارشناسان کشت و صنعت، نشان داد که بندی شاخصقرار گرفتند. اولويت

سی کيفيت جهت برر. ترين شاخص برای انجام عمليات تهيه زمين، کيفيت انجام عمليات استمهم

عمليات تهيه زمين، شاخص برگردان خاک، قطر متوسط کلوخه و خردشدگی، همواری سطح شخم، عرض 

گيری شد. جهت بررسی زمان انجام عمليات، تقويم زراعی با روزهای واقعی و عمق جوی و پشته اندازه

های مورد ی از شرکتاآوری اطالعات هزينهها نيز، با جمعانجام عمليات مقايسه گرديد. بررسی هزينه

سپاری سپاری شده و مزارع برونهای مورد آزمون )در مزارع برونمطالعه انجام شد. در نهايت، شاخص

های مستقل مقايسه شد. با توجه به نتايج بين هزينه و زمان انجام برای نمونه tبه روش آزمون نشده( 

ترين شاخص در شاخص کيفيت عمليات که مهمعمليات پيمانکار و شرکت تفاوت معناداری وجود ندارد اما 

-های توليد نيشکر است، کار پيمانکار بر کار شرکت برتری دارد. بنابراين انجام عمليات بهبرای شرکت

 های کشت و صنعت مورد مطالعه، است.سپاری به سود شرکتصورت برون

 : زمان انجام عملیات، کیفیت، نیشکر، هزینههای کليدیواژه
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 مقدمه

ترین گیاهان صنعتی در ایران و جهان یکی از مهم نیشکر

هکتار از اراضی استان  135000و سطحی بیش از  است

 Sharifi et) خوزستان را به خود اختصاص داده است

al., 2021) نیازمند تکیه بر  ،تولید بیشتر که جاییآن. از

در امر تولید محصول است،  ای همچون ماشیننهاده

و برای زراعت نیشکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده 

ای افزایش سطح زیرکشت نیشکر، انجام عملیات مزرعه

سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت، تهیه و آماده

های کشاورزی امری ضروری است. ماشیناستفاده از 

های کشاورزی که زیر بنابراین مدیریت ماشین

های کشاورزی است و به ای از مدیریت واحدمجموعه

گردد، از سازی بخش ماشینی تولیدات مربوط میبهینه

 Almasiجایگاه ویژه و اهمیت باالیی برخوردار است )

et al., 2014باال بردن ها و (. امروزه، کاهش هزینه

های کشت و کیفیت عملیات ماشینی برای شرکت

سپاری عملیات، دارای صنعت نیشکر با استفاده از برون

سپاری راهی برای تقسیم ای است. بروناهمیت ویژه

سپاری است. برون گذاریهای سرمایهمخاطرات و ریسک

سازد که با تشکیل یک سبد در واقع شرکت را قادر می

های تولیدی خود و مختلف فعالیت هایبرای حوزه

سپاری انتخاب پیمانکاران مختلف و واگذاری و برون

و استفاده از سرمایه و  ها، ضمن کاهش هزینهفعالیت

هایی از قبیل ریسک های دیگر، ریسکنیروهای شرکت

ناتوانی فناوری، دانش فنی و مهارت را نیز کاهش دهد 

(Mohaghegh et al., 2011برون .)توان ری را میسپا

ی ارکان ثالث، قرارداد بستن وسیلهها بهطراحی فعالیت

های بیرونی برای خرید کارا و سیستماتیک با سازمان

 ,Ahmadiی تأمین تعریف نمود )فعالیت در یک زنجیره

رو هستند، (. موضوعی مهمی که مدیران با آن روبه2016

ت و سپاری نیست؛ بلکه شناسایی خدماستفاده از برون

سپاری شوند هایی است که باید برونفعالیت

(Nayebzadeh et al., 2013.) (2020) Ahmadizadeh 

et al. سپاری در بخش های برونبررسی تجربه به

 بررسی مورد بهداشت و درمان ایران پرداختند. مطالعات

 سطح در سپاریبرون موارد، اکثر در که دادند نشان

 بهبود باعث زیادی حد تا درمانی و بهداشتی خدمات

 امر این. است شده کارایی و بیماران رضایت کیفیت،

 مواردی در گریتصدی کاهش طرح که است آن از حاکی

 و است یافته دست خود شده تعیین پیش از اهداف به

 خود که است نکرده عمل موفق نیز هاییزمینه در

 هر عملکرد برای درست بازنگری و سازیشفاف نیازمند

 & Bagherzadeh Azar .دارد سپاریبرون بهتر چه

Zahedi Barough  (2020 )تأثیر تحلیل و به بررسی 

 کاشی صنایع در عملکرد بهبود بر سپاریبرون مدیریت

 تأثیر از تحقیق حاکی سرامیک پرداختند. نتایج و

 و هزینه عملکرد بهبود بر سپاریبرون مثبت و مستقیم

 سطوح باالی در همچنین،. است تحویل عملکرد

 بین یرابطه سپاری،برون مدیریت فرآیندهای

در پژوهشی  است. ترقوی هزینه، عملکرد با سپاریبرون

Hung Lau & Zhang (2006به بررسی برون ،) سپاری

وری در کشور چین و اثرات آن بر معیارهای بهره

سپاری در چین را ها و نواقص برونپرداختند و کاستی

نتایج نشان داد که عوامل محیطی از قبیل بیان کردند. 

کنندگان، آوری اطالعات و توانایی عرضهی فنتوسعه

ها در چین سپاری سازمانتواند بر تصمیمات برونمی

 مدل یبه ارائهAsadi et al. (2020 ) تأثیرگذار باشد. 

 بر سپاریبرون خدمات کنندگانتأمین ارزیابی و انتخاب

ها بیمارستان در مراتبی سلسله تحلیل رویکرد یپایه

 زیرمعیارهای شده، حاصل نتایج اساس پرداختند. بر

مداری و مشتری مدیریتی، هایسیستم خدمات، کیفیت

 کنندگانتأمین انتخاب بر بیشتری تأثیر اطالعات امنیت

 جغرافیایی، موقعیت معیارهای زیر و داشتند

 به را اولویت رینکمت مسأله حل توانایی و پذیریانعطاف

( نیز در 2004) Dean Elmuti  .دادند اختصاص خود

تحقیقی که انجام داد به تشریح تأثیرات استفاده از 

ها پرداخت. نتایج سپاری بر عملکرد سازمانراهبرد برون
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-ها میسپاری این اختیار را به شرکتنشان داد که برون

های خود را افزایش دهند، کیفیت دهد تا تخصص

های های خدماتی خود را ارتقاء بخشند، فرآیندسرویس

سازی کنند، تعداد کارمندان را کاهش خود را ساده

ی اداری های اضافههای کلی را کمتر، هزینهدهند، هزینه

 جویی کنند.را کاهش دهند و در وقت صرفه

ی سپاری در حوزهاز گذشته تاکنون نوعی از برون

-ای که مالکین زمینگونهکشاورزی رایج بوده است؛ به

های کشاورزی امور زراعی را به کارگران مهاجر واگذار 

کردند. امروزه با مکانیزه شدن کشاورزی  همچنان می

 .Azadi et alسپاری در این بخش وجود دارد. برون

سپاری عملیات (، مطالعاتی در رابطه با برون2012)

دند که ها بیان کرکشاورزی در چین انجام دادند. آن

ها در سپاری یک فرصت است و باید ارتقاء یابد. آنبرون

این مطالعه سعی کردند امتیازات و ضررهای احتمالی هر 

 Machilaدو طرف )کارفرما و پیمانکار( را نشان دهند. 

et al. (2015به بررسی برون ،) سپاری خدمات کشاورزی

یقا در جنوب آفر 2در کشور زیمبابوه 1ی موتوسادر منطقه

ای ای دو مرحلهگیری به روش خوشهپرداختند. نمونه

تک متغیره  tهای بود. برای تجزیه و تحلیل از آزمون

طور قابل سپاری بهاستفاده شد. نتایج نشان داد برون

توجهی باعث افزایش درآمد محصوالت زراعی، بهبود 

کیفیت محصول و ایجاد شغل شده است. همچنین طی 

(، در چین انجام 2017) .Zhang et alتحقیقاتی که 

دادند به این نتیجه رسیدند که تولیدات کشاورزی در 

های کوچک چین در حال افزایش است اما با وجود زمین

های انجام عملیات باال رفته بندی زمین، هزینهو تقسیم

سپاری برخی ها برای حل این مشکل، بروناست. آن

دهندگان خدمات ئهعملیات مانند برداشت را به ارا

تخصصی مکانیزاسیون برای پاسخ به افزایش هزینه، 

های کوچک پیشنهاد دادند. بدین ترتیب مالکین زمین

 توانند به تولید محصوالت کشاورزی ادامه دهند.می

                                                                                                                                                                  
1 Mutasa 

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان 

خوزستان دارای هفت واحد کشت و صنعت، هرکدام به 

هزار هکتار سطح زیرکشت  10تار )هزار هک 12وسعت 

های این گروه شامل: هزار هکتار آیش( است. شرکت 2و 

امام خمینی )ره(، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا 

-خان، سلمان فارسی، حکیم فارابی و دهخدا میکوچک

های خرید، نگهداری و تعمیر باشند. با افزایش هزینه

ت های کشت و صنعهای کشاورزی، شرکتماشین

-سپاری در بخشنیشکر طی چند سال اخیر راهبرد برون

خصوص در بخش عملیات کشاورزی را های مختلف به

اند. بنابراین با توجه به مشکالت و در پیش گرفته

های موجود؛ در مورد سپردن عملیات تولید و کاستی

خدمات شرکت به پیمانکاران، بررسی آن از اهمیت 

-ه مشکالت سپردن فعالیتباالیی برخوردار است. از عمد

ها و توان به کاهش شغلهای شرکت به پیمانکاران می

های شرکت و در نتیجه افزایش بیکاری، عدم فعالیت

کنترل وظایف کلیدی، تردید در سنجش عملکرد، 

جویی در هزینه، کاهش کنترل و ناتوانی تشخیص صرفه

تواند سپاری شده که میهای بروننظارت بر فعالیت

به کاهش کیفیت عملیات انجام شده باشد،  منجر

های وابستگی به پیمانکار، ریسک از دست دادن سرمایه

 ;Ahmadi, 2016فکری شرکت و... اشاره کرد )

Mohaghegh et al., 2011 .) 

سپاری عملیات کشاورزی در کشور ما برون   

اساس مرور پیشینه صورت  ی چندانی ندارد. برسابقه

سپاری برون یلمی داخلی در زمینهگرفته، تحقیقات ع

رو پژوهشگران بر عملیات کشاورزی مالحظه نشد. از این

سپاری در آن شدند تا در این مطالعه به بررسی برون

ی کشاورزی بپردازند. در این راستا هدف از زمینه

سپاری در پژوهش حاضر، بررسی اثر راهبرد برون

است. با توجه زمین برای تولید نیشکر ی عملیات تهیه

ی کشاورزی بیشترین عواملی که که در زمینهبه این

2 Zimbabwe 
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موقع انجام شدن عملیات، کیفیت اهمیت دارند؛ به

-باشند، بنابراین تأثیر برونعملیات و هزینه عملیات، می

سپاری بر زمان، کیفیت عملیات انجام شده و کاهش 

زمین در فرآیند تولید نیشکر ی های عملیات تهیههزینه

 ررسی شد.ب

 هامواد و روش

 موقعيت منطقه مورد مطالعه

-در شرکت 1398این پژوهش در بهار و تابستان سال 

های کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی و امیرکبیر 

طورکلی عملیات کشاورزی در این کشت و انجام شد. به

ی شویی، ماخار، تهیهها به این ترتیب است: آبصنعت

جهت مزرعه.  1برداشت و بازروییزمین، کاشت، داشت، 

کشت نیشکر ابتدا بایستی شوری خاک مزرعه بررسی 

عصاره اشباع خاک بیش از سه  ECکه یدرصورتشود؛ 

شویی متر باشد، انجام عملیات آبموس بر سانتیمیلی

شویی بر امری ضروری است. جهت انجام عملیات آب

اساس شیب زمین، هر قطعه زمین به چند حوضچه 

شود. سپس امالح اضافی موجود گیری میم و آبتقسی

های در خاک توسط آب شسته شده و از طریق زهکش

قبل از شروع انجام  شوند.مزرعه به بیرون منتقل می

ورزی، زمین زراعی تسطیح شده را آبیاری عملیات خاک

گویند. سپس عملیات کنند، این عمل را ماخار میمی

 های کاشت قلمهزمین، مشخص کردن مسیری تهیه

نیشکر، ایجاد جوی و پشته در مزرعه، کودریزی انجام 

صورت دستی بهشوند. در ادامه نیشکر توسط کارگر و می

ی رشد و رسیدگی گردد. با سپری شدن دورهکشت می

شود. صورت مکانیزه، برداشت میگیاه ، محصول به

برداری از آن به یک نیشکر گیاهی است چندساله و بهره

)مرحله  د. عملکرد نیشکر در سال اولشوختم نمی سال

های و در سالمقدار است حداکثر در ( معموالً کشت

 کاسته آن عملکرد از تدریج، بهبرداری بعدیبهره

                                                                                                                                                                  
1 Ratooning 

2 Soil Inversion Index  

3 Mean Weight Diameter 

جهت جلوگیری از کاهش میزان عملکرد نی در  .شودمی

الزم است پس از برداشت و پایان برداری، های بهرهسال

تی جهت بهبود وضعیت فیزیکی عملیا ، یک سال زراعی

 .این عملیات، بازرویی گویندبه شود. انجام مزرعه خاک 

ی زمین در فرآیند در این پژوهش، عملیات تهیه

دار برگردانتولید نیشکر عبارت است از: شخم با گاوآهن 

شکن با و دیسک کلوخ 399MFخیش با تراکتور  3

با عرض ، عملیات تسطیح توسط ماله 399MFتراکتور 

، ایجاد جوی و 4955متر و تراکتور جاندیر  5/5و  3کار 

ردیفه با  2ساز ی جوی و پشتهپشته در مزرعه به وسیله

ردیفه با  3و کودریزی با کودریز  399MFتراکتور 

 .285MFتراکتور 

 ساختار سلسله مراتبی

در سطح اول، هدف، انتخاب بهترین روش انجام عملیات  

(. برای دو 1شده است )شکل زمین مشخص ی تهیه

های زمان، کیفیت، گزینه شرکت و پیمانکار، شاخص

هزینه با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. منظور از 

ی تقویم زراعی شرکت و روزهای شاخص زمان مقایسه

ی زمان انجام عملیات واقعی انجام عملیات و محاسبه

رسی ی زمین برای شرکت و پیمانکار است. جهت برتهیه

، 2ی زمین، شاخص برگردان خاککیفیت عملیات تهیه

و خردشدگی، همواری سطح  3قطر متوسط کلوخه

گیری شد. اندازه 5، عرض و عمق جوی و پشته4شخم

ها و ساختار کلی این فرآیند از سه جزء هدف، شاخص

ها با مقادیر کمی یک ها تشکیل شده است و قضاوتگزینه

تواند باشد( از اعداد نیز می صورت کسری از اینتا نه )به

صورت که ابتدا طریق مقایسات زوجی انجام گرفت، بدین

ها نسبت به هدف و سپس ارجحیت اهمیت شاخص

های ها در ماتریسها نسبت به هریک از شاخصگزینه

ها و مقایسات زوجی، ارائه شد و در نهایت وزن شاخص

 (.Monjezi et al., 2017ها مشخص گردید )گزینه

4 Plow Surface Smoothness  

5 Width and Depth of Farrow 



 )علمی پژوهشی(  1400 ، پاييز3، شماره 52، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 456

 

های زمان، کیفیت و بندی شاخصجهت اولویت

های مورد مطالعه هزینه از پرسشنامه در کشت و صنعت

استفاده شد. متغیرهای جمعیت شناختی کارشناسان 

 ( آمده است.1دهنده در جدول )پاسخ

 آوری اطالعاتجمع

اطالعات تعداد نیروی انسانی شرکت و پیمانکاران و 

 زمین )هزینهت تهیههای صرف شده برای عملیاهزینه

نگهداری و تعمیر ماشین، سوخت، کارگر و...( در هر دو 

سپاری و انجام عملیات توسط شرکت از حالت برون

طریق اطالعات ثبت شده در دفاتر تجهیزات مکانیکی، 

اطالعات موجود در واحد مطالعات کاربردی و مرور 

های کشت و صنعت امیرکبیر ی شرکتگزارشات سالیانه

 آوری شد. عبل خزاعی، جمعو د

 زمان انجام عمليات

انجام به موقع عملیات کشاورزی بر عملکرد محصول 

خصوص برای محصول نیشکر که تأثیرگذار است. به

هرگونه تأخیر در زمان انجام عملیات زراعی باعث کاهش 

(. در Monjezi et al., 2017شود )عملکرد محصول می

ی زمین مد نظر است این پژوهش، صرفاً عملیات تهیه

صورت همزمان که توسط دو گروه شرکت و پیمانکار به

شود، باقی عملیات یا توسط شرکت یا توسط انجام می

شود که قابل مقایسه با یکدیگر نیست؛ پیمانکار اجرا می

زمین مد ی بنابراین به موقع انجام شدن عملیات تهیه

ا روزهایی ی تقویم زراعی شرکت بنظر است که از مقایسه

زمین انجام شده است، ی طور واقعی عملیات تهیهکه به

 (.2آید )جدول به دست می

 

 
 زمين یتهيه عمليات انجام روش بهترين ساختار سلسله مراتبی )درختی( جهت انتخاب -1شکل 

 

 دهندهمتغيرهای جمعيت شناختی کارشناسان پاسخ -1جدول 
 

 جنسيت
 درصد فراوانی تعداد نوع
 100 42 مرد

 
 
 سن

 درصد فراوانی تعداد محدوده
30-40 14 33 
40-50 24 57 
50-60 4 10 

 
 

 تحصيالت

 درصد فراوانی تعداد مدرک
 9 4 ديپلم

 9 4 کاردانی
 50 22 کارشناسی

 32 14 کارشناسی ارشد
 
 

 سابقه

 درصد فراوانی تعداد سال
1-5 4 10 
5-10 8 19 
10-15 6 14 
15-20 19 45 
20-25 5 12 

 هدف

-شاخص

-زیرشاخص

 هاگزینه

ی انتخاب بهترین روش انجام عملیات تهیه

 کیفیت زمان
 هزینه

 شرکت پیمانکار

متوسط قطر 

 هاکلوخه

همواری سطح  شاخص برگردان خاک

 شخم

عرض و عمق جوی 

 و پشته
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 ی زمين تقويم زراعی نيشکر برای عمليات تهيه -2جدول 

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين نوع عمليات 

ی تهيه

 زمين

       شخم برگردان

       ديسک قبل از تسطيح

       ماله قبل از تسطيح

       شکنديسک کلوخ

       ی زمينی تهيهماله

       جوی و پشتهايجاد 

       کودريزی
 

 عمليات ميدانی

های کشاورزی در طول زمان با آبیاری و حرکت ماشین

شود. برای نفوذ راحت در مزرعه، بافت خاک سخت می

ریشه در اعماق خاک با بررسی شاخص برگردان خاک و 

ها شکستن سلهها، اطمینان از گیری قطر کلوخهاندازه

گردد. همچنین پس از اجرای عملیات تسطیح حاصل می

 همواری سطح به منظور بررسی همواری زمین، شاخص

های نیشکر در گردد. از طرفی، قلمهگیری میشخم اندازه

شوند و جهت آبیاری و  رفت و آمد کف جوی کاشته می

های کشاورزی در مزرعه، عمق و عرض جوی و ماشین

 ,Barat Shoushtari et alاهمیت است ) پشته دارای

به همین دلیل در این پژوهش، جهت تکمیل و  .(2008

دست آمده در عملیات اطمینان از صحت اطالعات به

گیری ها مانند اندازهگیریزمین، برخی اندازهی تهیه

شاخص برگردان خاک بعد از انجام عملیات شخم 

ها بعد از انجام گیری قطر متوسط کلوخهبرگردان، اندازه

گیری همواری زمین شکن، اندازهعملیات دیسک کلوخ

گیری عمق و عرض ی تسطیح و اندازهبعد از عملیات ماله

طور ها  بعد از ایجاد جوی و پشته، بهجوی و پشته

 مستقیم در مزرعه انجام شد.

 شاخص برگردان خاک

مانده از محصول آخر بر روی مقدار وزن کلش باقی     

ح خاک بعد از عملیات شخم برگردان بر حسب سط

(، نسبت به مقدار وزن کلش EWکیلوگرم بر مترمربع )

 مترمربع بر ورزی بر حسب کیلوگرمقبل از عملیات خاک

(PWبه ،)( عنوان شاخص برگردان خاکF در نظر گرفته )

( 1( که با استفاده از رابطه )Smith et al., 1994شد )

مطالعه، شاخص برگردان خاک محاسبه گردید. در این 

 گیری شد.تکرار، اندازه 10ی زمین، با برای عملیات تهیه

F(         1)رابطه  = (W_P − W_E)/W_P × 100 

 قطر متوسط کلوخه و خردشدگی 

 ی قطر متوسطزنی، برای محاسبهبعد از عملیات دیسک

تایی استفاده گردید. این های پنجها از سری غربالکلوخه

های متفاوت ی قطر سوراخکه دارای اندازه هاغربال

ها از ی قطر سوراخگیرند. اندازههستند، روی هم قرار می

تکرار  10متر است. این آزمون با میلی 10متر تا میلی 50

انجام شد. در این آزمایش از ابزارهایی چون الک 

 آزمایشگاهی، کیسه نایلونی، ترازو و متر استفاده گردید.

 حسب بر ها روی الک اولیکلوخهمجموع قطر 

(، به عنوان nها )(، نسبت به تعداد کلوخهS) مترمیلی

ترین الک جامانده روی درشتهای بهقطر متوسط کلوخه

( در نظر گرفته شد که با استفاده N) مترمیلی حسب بر

( محاسبه  ,1992Adam & Erbach( )2از رابطه )

 گردید.

N                                               (2رابطه ) =
S

n
 

جا مانده های بهی قطر متوسط کلوخهپس از محاسبه

-(، اندازهN) مترترین الک بر حسب میلیروی درشت

(، مقدار Wها )گیری وزن کل خاک ریخته شده روی الک

(، وزن خاک روی Fخاک ریخته شده از کوچکترین الک )

-میلی 20(، وزن خاک روی الک A)متری میلی 10الک 

(، C) متریمیلی 30وزن خاک روی الک (، B) متری

وزن خاک روی (، D)متری میلی 40وزن خاک روی الک 

قطر متوسط بر حسب کیلوگرم، ( Eمتری )میلی 50الک 
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به روش قطر متوسط  متر( بر حسب میلیMWDکلوخه )

(  ,1992Adam & Erbach( )3وزنی با استفاده از رابطه )

 محاسبه شد.

MWD (3رابطه ) =
1

W
(5A + 15B + 25C + 35D + 45E + NF) 

 همواری سطح شخم

گیری همواری سطح شخم از آزمون جهت اندازه    

یکنواختی سطح )پستی و بلندی( استفاده شد. در این 

 9متر استفاده گردید، که  1× متر 1آزمون از  یک قاب 

بر  صورت عمودیمتر دارد و بهسانتی 20میله به طول 

اند. چهار گوشه و وسط اضالع و وسط خود قاب سوار شده

ها درون راهنمای خودشان آزاد و هرکدام از این میله

 ,Sedaghat Hosseini & Saebiefardباشند )معلق می

ورزی و تسطیح (. این آزمون بعد از عملیات خاک2006

تکرار  10ها با زمین با ماله و قبل از احداث جوی و پشته

طور تصادفی برای انجام م شد. مکانی از مزرعه بهانجا

آزمون مشخص و قاب روی آن قسمت انداخته شد. طول 

گیری و از شده از قاب اندازههای خارجهر یک از میله

آمده دستها کم گردید. اعداد بهطول اصلی میله

ی پستی و بلندی سطح خاک است. برای دهندهنشان

آمده از میانگین، انحراف دست توصیف آماری اعداد به

 Smith etمعیار و ضریب تغییرات نمونه استفاده شد )

al., 1994.) 

 عرض و عمق جوی و پشته

ی متر، عرض و وسیلهها، بهپس از احداث جوی و پشته
طور تصادفی و با پنج تکرار ها بهعمق جوی و پشته

 گیری شد.اندازه
-آوری شده از نرمهای جمعجهت تحلیل داده

استفاده گردید. برای مقایسه  Expert Choice  11افزار
های زمان انجام دو به دوی شرکت و پیمانکار در شاخص

های کیفی، شامل: شاخص برگردان عملیات و شاخص
ها، همواری سطح شخم، خاک، قطر متوسط کلوخه

مستقل در محیط  tعرض و عمق جوی و پشته، از آزمون 
 استفاده شد. SPSS 21افزار نرم

 نتايج و بحث
ی زمین با عملیات تهیه انجام ی شاخص زمانمحاسبه

استفاده از تقویم زراعی عملیات، انجام شد. با توجه به 
تقویم زراعی و مقایسه آن با روزهای واقعی انجام 
عملیات، شرکت و پیمانکار توانسته بودند در موعد مقرر، 

تفاوتی بین کار  ی زمین را انجام دهند وعملیات تهیه
ها از لحاظ تعداد روزهای کاری دیده نشد. بنابراین در آن

ادامه، به بررسی ساعت کارکرد شرکت و پیمانکار در 
ی زمین، پرداخته شد. زمان انجام عملیات عملیات تهیه

در هشت تکرار محاسبه شد. میانگین زمان انجام عملیات 
بر  های دعبل خزاعی و امیرکبیردر کشت و صنعت

(  نشان داده شده است. طبق 3حسب دقیقه در جدول )
های مستقل، سطح تفاوت برای نمونه tمقایسه آزمون 

دار برای زمان انجام عملیات در کشت و صنعت معنی
درصد  5دست آمد که در سطح به 847/0دعبل خزاعی، 
 tدار نیست. همچنین در مقایسه آزمون تفاوت معنی

دار برای زمان ، سطح تفاوت معنیهای مستقلبرای نمونه
 605/0انجام عملیات در کشت و صنعت امیرکبیر، 

دار نیست درصد تفاوت معنی 5دست آمد که در سطح به
 (.4)جدول 

طورکه مشاهده شد، تفاوتی بین روزهای همان
انجام عملیات و زمان انجام عملیات در پیمانکاران و 

ی عوامل مانند: های مورد مطالعه دیده نشد. برخشرکت
ی زیاد کارگاه خرابی ماشین، اتمام سوخت، فاصله
و هوایی باعث  تجهیزات ادوات تا مزرعه و شرایط آب

شود. محققانی نظیر افزایش زمان انجام عملیات می
(Dean Elmuti (2004؛ Kazemi & Farrokh Nia 

تحقیقاتی بر مبنای  Machila et al. (2015) ؛(2011)
اری بر زمان انجام پروژه انجام دادند که سپتأثیر برون

 جویی در وقت بود.ها حاکی از صرفهنتایج آن
( مقدار شاخص برگردان خاک برای 2طبق شکل )

عملیات شخم توسط شرکت دعبل خزاعی، با در نظر 
و برای  3/73طور متوسط های هرز، بهگرفتن مقدار علف

طور عملیات شخم توسط پیمانکار دعبل خزاعی، به
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(، شاخص 5دست آمد. در جدول )به  1/80متوسط 
های دعبل خزاعی و برگردان خاک برای کشت و صنعت

امیرکبیر و تعداد تکرار نمونه مشخص شده است. طبق 
های کشت و صنعت دعبل خزاعی، تجزیه و تحلیل داده

دار های مستقل، سطح تفاوت معنیبرای نمونه tبا آزمون 

است، یعنی  05/0دست آمد که کوچکتر از به 024/0
دار است. این بدین درصد معنی 5تفاوت در سطح 

معناست در کیفیت عملیات شخم برگردان توسط 
شرکت و پیمانکار در کشت و صنعت دعبل خزاعی تفاوت 

 (.6دار وجود دارد )جدول معنی
 

 های دعبل خزاعی و اميرکبيرزمان انجام عمليات در کشت و صنعت -3جدول 

 )دقیقه( میانگین زمان
 زمین جهت کشت نیشکرعملیات تهیه

 هکتار( 1)بر حسب  

  دعبل خزاعی امیرکبیر

  شرکت  پیمانکار  شرکت  پیمانکار 

 399MFخیش با تراکتور  3دار با گاوآهن برگردان شخم 95 92 85 82

 399MFشکن با تراکتور دیسک کلوخ 82 90 96 90

 4955متر و تراکتور جاندیر  3زمین با عرض کار ماله تهیه 65 65 60 65

 4955متر و تراکتور جاندیر  5/5زمین باعرض کار ماله تهیه 68 62 70 65

 399MFردیفه با تراکتور  2ساز ایجاد جوی و پشته با جوی و پشته 73 70 75 68

 285MFردیفه با تراکتور  3کودریزی با کودریز  65 60 70 64

 جمع 448 439 456 434
 

 های دعبل خزاعی و اميرکبيرزمان انجام عمليات کشت و صنعت tنتايج مقايسه آزمون  -4جدول 

Sig Df t کشت و صنعت 

 ns 841/0 10 198/0 دعبل خزاعی 
ns 605/0 10 535/0- اميرکبير 

nsدار : غير معنی 

( مقدار شاخص برگردان خاک برای 2طبق شکل )

عملیات شخم توسط شرکت امیرکبیر با در نظر گرفتن 

و برای  9/74طور متوسط های هرز، بهمقدار علف

طور متوسط امیرکبیر، بهعملیات شخم توسط پیمانکار 

 دست آمد.به 3/82

های مستقل، سطح تفاوت با نمونه tدر آزمون 

دار برای آزمایش شاخص برگردان خاک در کشت معنی

دست آمد که کوچکتر از به 039/0و صنعت امیرکبیر، 

دار درصد معنی 5است؛ یعنی تفاوت در سطح  05/0

 .Barat Shoushtari et al(. طبق نظر )6است )جدول 

(2008( ،Zand Vakili et al. (2015  و کارشناسان ناظر

که عدد های مورد مطالعه، در صورتیدر کشت و صنعت

درصد برسد، مقدار  70شاخص برگردان خاک به باالی 

ی برگردان قابل دهندهآن مناسب است. نتایج نشان

 است.قبولی از بقایای باقیمانده در سطح زمین بوده 
 

های دعبل خزاعی و شاخص برگردان خاک برای کشت و صنعت -5جدول 

 اميرکبير

 )درصد( شاخص برگردان خاک 

 اميرکبير دعبل خزاعی 

 پيمانکار  شرکت   پيمانکار شرکت  آزمايش

1 8/77 6/78 0/80 3/81 

2 2/69 6/84 0/75 0/80 

3 4/71 9/88 4/71 6/70 

4 0/75 0/70 7/66 9/76 

5 4/71 3/73 6/84 5/89 

6 3/83 9/76 7/64 8/93 

7 0/70 7/86 0/80 3/73 

8 8/81 0/75 8/77 5/87 

9 7/66 3/81 0/80 3/92 

10 7/66 7/85 2/69 8/77 

 3/82 9/74   1/80 3/73 ميانگين

 

های شاخص برگردان خاک کشت و صنعت tنتايج مقايسه آزمون  -6جدول 

 دعبل خزاعی و اميرکبير
Sig df t کشت و صنعت 

 دعبل خزاعی -462/2 18 024/0 *
 اميرکبير -227/2 18 039/0 *

 دار در سطح احتمال پنج درصد*: معنی
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 دعبل خزاعی و اميرکبيرهای نتايج آزمايش شاخص برگردان خاک در کشت و صنعت -2شکل  

 

شود، با ( مشاهده می2که در شکل )طورهمان 

خورده های شخمکه شاخص برگردان خاک در زمیناین

توسط شرکت و پیمانکار در هر دو کشت و صنعت مورد 

خورده توسط مطالعه، قابل قبول هستند ولی زمین شخم

کشت و صنعت از کیفیت باالتری پیمانکار در هر دو 

 برخوردار است.
ها در زمین (، قطر متوسط کلوخه3طبق رابطه )

ی قطر دهنده(، نشان7دست آمد. جدول )خورده بهشخم

های دعبل خزاعی و ها در کشت و صنعتمتوسط کلوخه

(، 3ها است. طبق شکل )امیرکبیر و تعداد تکرار نمونه

برای شرکت دعبل خزاعی ها مقدار میانگین قطر کلوخه

متر و برای پیمانکار دعبل میلی 1/18طور متوسط به

 دست آمد.متر بهمیلی 8/16طور متوسط خزاعی به
های مستقل، با نمونه t در نتایج حاصل از آزمون

ها دار برای قطر متوسط کلوخهمقدار سطح تفاوت معنی

است. این بدین معناست  05/0است که کمتر از  028/0

ه تفاوت کار پیمانکار و شرکت در کشت و صنعت دعبل ک

(. 8دار است )جدول درصد معنی 5خزاعی در سطح 

ها برای (، مقدار میانگین قطر کلوخه3طبق شکل )

متر و برای میلی 2/21طور متوسط شرکت امیرکبیر به

دست متر بهمیلی 7/18طور متوسط پیمانکار امیرکبیر به

یرکبیر بر اساس نتایج حاصل در کشت و صنعت ام آمد.

های مستقل، مقدار سطح تفاوت با نمونه tاز آزمون 

است که  002/0ها دار برای قطر متوسط کلوخهمعنی

است. این بدین معناست که  01/0و   05/0کمتر از 

تفاوت کار پیمانکار و شرکت در کشت و صنعت امیرکبیر 

 .(8دار است )جدولدرصد معنی 1درصد و  5در سطح 

های طبق نظر کارشناسان ناظر در کشت و صنعت

، حد Zand Vakili et al.  (2015)مورد مطالعه و پژوهش

زمین ی ها در عملیات تهیهی کلوخهاستاندارد اندازه

 10بیشتر و از متر میلی 30 برای کشت نیشکر نباید از

 کمتر باشد.متر میلی

در ها ی قطر متوسط کلوخه(، اندازه3طبق شکل )

ی قابل قبولی است. های مورد مطالعه در محدودهشرکت

همچنین بر اساس این نتایج، کیفیت کار پیمانکاران 

  ها در هر دو کشت و صنعت بهتر است.نسبت به شرکت

میانگین ضریب تغییرات همواری سطح شخم برای 

و برای پیمانکار دعبل  2/19شرکت دعبل خزاعی، 

-(، نشان9(. جدول )4ل دست آمد )شکبه 5/18خزاعی، 

ی ضریب تغییرات همواری سطح شخم در کشت دهنده

های دعبل خزاعی و امیرکبیر و تعداد تکرار و صنعت

 ها است.نمونه

80/1 82/3
73/3 74/9
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 های دعبل خزاعی و اميرکبيرها در کشت و صنعتقطر متوسط کلوخه -7جدول 

 (mm) هاقطر متوسط کلوخه 

 اميرکبير دعبل خزاعی 

 پيمانکار شرکت  پيمانکار  شرکت  آزمايش

1 0/18 8/17 1/21 2/19 

2 3/19 9/16 7/20 5/18 

3 0/16 4/16 9/19 7/20 

4 5/17 4/15 1/19 5/18 

5 8/16 0/15 3/19 0/15 

6 0/19 0/17 0/22 8/20 

7 8/18 2/15 5/21 0/18 

8 7/18 5/19 5/22 5/17 

9 6/17 0/17 5/23 7/18 

10 7/19 5/17 0/22 0/20 

 7/18 2/21 8/16 1/18 میانگین

 
 های دعبل خزاعی و اميرکبيرها کشت و صنعتقطر متوسط کلوخه tنتايج مقايسه آزمون  -8جدول 

Sig Df t کشت و صنعت 
 دعبل خزاعی -396/2 18 028/0 *

 اميرکبير -564/3 18 002/0 **

 در سطح احتمال پنج و يک درصددار * و **: به ترتيب معنی

 

   
 های دعبل خزاعی و اميرکبيرها برای کشت و صنعتنتايج آزمايش اندازه قطر متوسط کلوخه -3شکل  

 

های مستقل، سطح تفاوت برای نمونه t طبق آزمون

دار بین ضریب تغییرات همواری سطح شخم معنی

شرکت و پیمانکار برای کشت و صنعت دعبل خزاعی 

است؛ یعنی  05/0است که بزرگتر از  201/0برابر با 

تفاوت معناداری بین کار شرکت و پیمانکار در کشت و 

درصد وجود ندارد  5نعت دعبل خزاعی در سطح ص

(، میانگین ضریب تغییرات 6(. طبق شکل )10)جدول 

و برای  5/16همواری سطح شخم برای شرکت امیرکبیر، 
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برای  tدست آمد. طبق آزمون به 7/16پیمانکار امیرکبیر، 

دار بین ضریب های مستقل، سطح تفاوت معنینمونه

ای کشت و صنعت امیرکبیر تغییرات شرکت و پیمانکار بر

است؛ یعنی  05/0است که بزرگتر از  621/0برابر با 

تفاوت معناداری بین کار شرکت و پیمانکار در کشت و 

درصد وجود ندارد )جدول  5صنعت امیرکبیر در سطح 

10.) 

، میزان قابل Zand Vakili et al. (2015طبق نظر )

 25تا  20 شخم، سطح قبول ضریب تغییرات همواری

شود، ( مشاهده می4طورکه در شکل )درصد است. همان

نتایج آزمون نشان از وضعیت مطلوب همواری سطح 

  دهد.شخم در دو شرکت مورد مطالعه می
 

 های دعبل خزاعی و اميرکبيرضريب تغييرات همواری سطح شخم در کشت و صنعت -9جدول 

 (cm) ریضريب تغييرات هموا

 اميرکبير دعبل خزاعی 

 پيمانکار شرکت پيمانکار  شرکت  آزمايش

1 7/19 5/18 9/16 5/16 

2 6/18 8/18 2/16 0/17 

3 8/18 0/20 3/17 5/15 

4 0/20 8/19 2/15 0/19 

5 3/18 0/17 0/17 0/18 

6 2/21 5/17 4/15 5/16 

7 2/18 9/17 8/16 0/16 

8 0/20 0/20 2/17 8/15 

9 0/18 0/19 3/17 1/17 

10 0/19 0/17 0/16 1/16 

 7/16 5/16 5/18 2/19 میانگین  

 
 های دعبل خزاعی و اميرکبيرضريب تغييرات همواری سطح شخم برای کشت و صنعت -4شکل  

 

 های دعبل خزاعی و اميرکبيرضريب تغييرات همواری سطح شخم در کشت و صنعت tنتايج مقايسه آزمون  -10جدول 

Sig Df t کشت و صنعت 
ns 201/0 18 328/1  خزاعیدعبل 
ns 621/0 18 502/0- امیرکبیر 

nsدار: غير معنی 
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ی عرض ی اندازهدهنده(، نشان12( و )11جداول )

های دعبل و عمق جوی و پشته در کشت و صنعت

 خزاعی و امیرکبیر است.
 

 در کشت و صنعت دعبل خزاعی  اندازه عرض و عمق جوی و پشته -11جدول 

 (cm) عرض جوی و پشته (cm) عمق جوی 

 شرکت پيمانکار شرکت پيمانکار آزمايش

1 0/19 0/19 0/183 0/184 

2 0/22 0/21 0/183 0/184 

3 0/20 0/20 0/183 0/185 

4 0/21 0/21 0/184 0/181 

5 0/22 0/21 0/182 0/180 

   8/182 0/183 4/20 8/20 ميانگين

 

در کشت و صنعت اميرکبير جوی و پشته اندازه عرض و عمق -12جدول   

 (cm) عرض جوی و پشته (cm) عمق جوی 

 شرکت پيمانکار شرکت پيمانکار آزمايش

1 0/20 0/21 0/183 0/183 

2 0/21 5/21 0/182 0/182 

3 0/22 0/20 0/181 0/185 

4 0/19 0/19 0/183 0/184 

5 0/19 0/20 0/182 0/183 

 4/183 2/182 3/20 2/20 ميانگين

 

های مستقل، سطح تفاوت برای نمونه t طبق آزمون

است )جدول  849/0و پشته دار برای عرض جوی معنی

دار نیست. درصد معنی 5تفاوت در سطح  (؛ یعنی13

 587/0دار همچنین برای عمق جوی، سطح تفاوت معنی

درصد  5است، که بدین معنی است که تفاوت در سطح 

-برای نمونه t. طبق آزمون (13دار نیست )جدول معنی

دار برای عرض جوی و های مستقل، سطح تفاوت معنی

درصد  5است که یعنی تفاوت در سطح  094/0پشته 

 (.14دار نیست )جدول معنی
 

عرض و عمق جوی و پشته کشت و صنعت  tنتايج مقايسه آزمون  -13جدول 

 دعبل خزاعی

Sig Df t عمليات 

ns 849/0 8 196/0- 
 عرض جوی و

 پشته
ns 578/0 8 556/0- عمق جوی 

nsدار: غير معنی 

عرض  و عمق جوی و پشته کشت و صنعت  tنتايج مقايسه آزمون  -14جدول 

 اميرکبير

Sig Df t عمليات 
ns 094/0 8 897/1- عرض جوی و پشته 
ns 849/0 8 137/0- عمق جوی 

nsدار: غير معنی 

 

دار، همچنین برای عمق جوی، سطح تفاوت معنی

دار نیست درصد معنی 5است و تفاوت در سطح  894/0

و  Zand Vakili et al. (2015(. طبق نظر )14)جدول 

های مورد مطالعه، کارشناسان ناظر در کشت و صنعت

و عمق جوی  183مقدار استاندارد عرض جوی و پشته 

 متر است.سانتی 22تا  20بین 

ای ههای آزمایش در شکلمقایسه میانگین داده

ی آن است که عرض و عمق جوی دهنده( نشان6( و )5)

های مورد مطالعه های احداث شده در شرکتو پشته

مطلوب است و شرایط مناسب برای کشت نیشکر را 

   داراست.

بعد از انجام هر مرحله از عملیات تهیه زمین در هر 

دو کشت و صنعت مورد مطالعه، کارشناسانی از شرکت  

کنند. اگر کیفیت انجام شده نظارت میبر کیفیت کار 

مورد قبول نباشد، عملیات باید مجدد انجام شود تا به 

-ی دوبارهحد مطلوب و قابل قبول برسد؛ که باعث هزینه

کاری در ی دوبارهشود، هزینهکاری برای شرکت می

انجام عملیات توسط پیمانکار به عهده پیمانکار است. از 

ی ای در قبال هزینهفهکه که شرکت وظیآنجایی

کند که کار کاری پیمانکار ندارد، پیمانکار سعی میدوباره

درستی انجام دهد. اما نیروی شرکتی، کار را با هر را به

طور ثابت کیفیتی که انجام دهد، حقوق خود را به

ی کند، بنابراین ممکن است در انجام وظیفهدریافت می

 انگاری کند.خود، سهل

م برخی عملیات توسط پیمانکار بر کیفیت انجا

انجام کار توسط شرکت به  دالیلی از قبیل فرسودگی 

تجربگی و متعهد نبودن برخی های شرکت، بیماشین

ای که کاربران تراکتور برتری دارد. همچنین با مقایسه
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های دو کشت و صنعت انجام شد، دیده شد که بین داده

ری است. محققانی سپااین تفاوت کیفیت، ناشی از برون

؛ Dean Elmuti (2004) ؛Frayer et al. (2000)همچون 

(Prola (2004( ؛Moschuris & Kondylis (2006 ؛
Hung Lau & Zhang (2006)؛ Hosseini Golfshani 

& Rahimi (2011) در تحقیقات خود تأثیر برون ،-

اند سپاری بر کیفیت انجام امور در شرکت را بررسی کرده

سپاری شده، ها برتری کیفیت امور برونیج آنکه در نتا

 مشاهده شد.

 
 های دعبل خزاعی و اميرکبيرپشته در کشت و صنعت ميانگين عرض جوی و -5شکل 

 
 های دعبل خزاعی و اميرکبيرميانگين عمق جوی در کشت و صنعت -6شکل  

 

ی انجام عملیات در  کشت و (، هزینه15جدول )

دهد. های دعبل خزاعی و امیرکبیر را نشان میصنعت

طبق نتایج در کشت و صنعت دعبل خزاعی، جمع 

زمین برای یک هکتار ی ی انجام عملیات تهیههزینه

ریال، برای کشت و صنعت  32.530.000توسط شرکت، 

ریال و عملیات انجام شده در  30.010.000رکبیر، امی

ریال است.  25.110.000یک هکتار توسط پیمانکار 

ی انجام عملیات توسط شرکت در هر دو کشت و هزینه

صنعت باالتر است. از آنجایی که یکی از عوامل مهمی 

شود، شاخص هزینه سپاری عملیات میکه باعث برون

های اضافه در کشت غلسپاری عملیات، شاست، با برون

های مورد مطالعه حذف شده و باعث و صنعت
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گردد. محققانی همچون ها میجویی در هزینهصرفه

)2000( Fontes2000) ؛Harler (( 2003؛( Kermic & Tukel ؛

(Beaumont & Sohal (2004( ؛Gilley et al. (2004 ؛

Lacity et al. (2009)( ؛Hung Lau & Zhang (2006 

سپاری ، در مطالعات خود، تأثیر برونMohanty )2009و )

های شرکت را بررسی کردند و شاهد کاهش بر هزینه

 اند.های شرکت بودههزینه

 

 های دعبل خزاعی و اميرکبيرهزينه عمليات کشت و صنعت -15جدول 

  )ريال( هزينه

 شرکت

 اميرکبير
 پيمانکار

 شرکت

 دعبل خزاعی

 زمينعمليات تهيه

 جهت کشت نيشکر

 هکتار( 1)بر حسب 

 399MFخيش با تراکتور  3دار با گاوآهن برگدان شخم 5.030.000 3.590.000 5.170.000

 399MFشکن با تراکتور ديسک کلوخ 6.180.000 5.060.000 5.560.000

 4955متر و تراکتور جاندير  3زمين با عرض کار ماله تهيه 7.570.000 6.460.000 6.560.000

 4955متر و تراکتورجاندير  5/5زمين باعرض کار ماله تهيه 8.300.000 6.080.000 7.690.000

 399MFرديفه با تراکتور  2ساز ايجاد جوی و پشته با جوی و پشته 3.090.000 2.060.000 2.790.000

 285MFرديفه با تراکتور  3کودريزی با کودريز  2.360.000 1.860.000 2.240.000

 جمع هزينه 3.253.000 2.511.000 3.001.000

ی سپاری عمليات تهيهبندی عوامل تأثيرگذار بر بروناولويت

 زمين برای کشت نيشکر

 های کيفيتمقايسه زوجی زير شاخص

بندی کیفیت، اولویت هایی اول، زیرشاخصدر مرحله

های زیرشاخص ی نسبتدهنده(، نشان7شدند. شکل )

، 34/0کیفیت است. شاخص برگردان خاک دارای نسبت 

، عرض و عمق 25/0ها دارای نسبت قطر متوسط کلوخه

و همواری سطح شخم  23/0جوی و پشته دارای نسبت 

که از وزن طوراست. همان 19/0دارای نسبت 

ی یت مشخص است، به عقیدههای کیفزیرشاخص

های مورد مطالعه، کارشناسان حاضر در  کشت و صنعت

 شاخص برگردان خاک دارای اهمیت بیشتری است.

 

 

 

 توجه به هدف ها بازمينمقايسه شاخصهای کيفيت انجام عمليات تهيهمقايسه زوجی زيرشاخص -7 شکل
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صورت زوجی، نسبت ها بهی دوم شاخصدر مرحله

-( که نشان8به هدف اصلی مقایسه شدند. در شکل )

ها نسبت به هدف ی مقایسه زوجی شاخصدهنده

، 51/0ترتیب شاخص کیفیت با نسبت مطالعه است، به

و شاخص  43/0مان انجام عملیات با نسبت شاخص ز

ی از بیشترین تا کمترین درجه 06/0هزینه با نسبت 

دیگر از نظر عبارتبندی شدند. بهاهمیت، اولویت

ی زمین برای کشت نیشکر، کارشناسان در عملیات تهیه

کیفیت باالترین اهمیت را دارد. نرخ ناسازگاری مربوط 

است  01/0ه کمتر از است  ک 00156/0به این مقایسه 

 و نرخ قابل قبولی است.

-ها با توجه به اهمیت شاخصدر نهایت، وزن گزینه

ی پیمانکار با وزن طورکلی گزینهها مشخص شد. به

انتخاب شد  48/0ی شرکت با وزن نسبت به گزینه 52/0

 (.9)شکل 

 

 
 زمينتهيه عمليات انجام روش بهترين منظور انتخابها بهمقايسه زوجی شاخص  -8شکل 

 
 زمينتهيه عمليات انجام روش انتخاب نهايی بهترين -9شکل 

 گيری کلینتيجه
ترین عاملی که در که مهم نتایج این تحقیق نشان داد

های زمین در شرکتی سپاری عملیات تهیهبرون
امیرکبیر و دعبل خزاعی وجود دارد، کیفیت انجام 

ها در عملیات است. انجام به موقع عملیات و هزینه
های مورد های بعدی قرار دارند. در  کشت و صنعترده

کند که سپاری در صورتی موفق عمل میمطالعه، برون
اوالً کیفیت عملیات انجام شده توسط پیمانکار بهتر از 

شود، دوماً عملیاتی باشد که توسط شرکت انجام می

عملیات کشاورزی در روزهای مشخص شده در تقویم 
زراعی صورت گیرد و زمان انجام عملیات توسط پیمانکار 
کمتر از زمان انجام عملیات توسط شرکت باشد. در این 

سپاری بر کاهش رسی تأثیر برونتحقیق هدف اول، بر
های انجام عملیات توسط پیمانکار در ها بود؛ هزینههزینه

های کشت و صنعت مورد مطالعه کمتر است. شرکت
سپاری بر هدف دوم این مطالعه، بررسی تأثیر برون

کیفیت انجام عملیات بود. بر اساس نتایج به دست آمده، 
هتر از انجام کیفیت انجام عملیات توسط پیمانکار ب
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های مورد عملیات توسط شرکت در کشت و صنعت
توان نتیجه گرفت که به کارگیری مطالعه است. پس می

های نیشکر، سبب افزایش سپاری در کشت و صنعتبرون
شود. هدف سوم این مطالعه، کیفیت انجام عملیات می

سپاری بر زمان انجام عملیات بود. بررسی تأثیر برون
اد؛ از لحاظ روزهای کاری مشخص شده در نتایج نشان د

تقویم زراعی، تفاوتی بین شرکت و پیمانکار در  کشت و 
که تفاوت های مورد مطالعه وجود ندارد. با اینصنعت
داری برای زمان انجام عملیات بر حسب دقیقه بین معنی

شرکت و پیمانکار دیده نشد اما در این مورد، پیمانکار 
که داشت. با توجه به اینبرتری اندکی بر شرکت 

سپاری در ترین شاخص جهت بررسی تأثیر برونمهم
های کشت و صنعت امیر کبیر و دعبل خزاعی، شرکت

کیفیت انجام عملیات و سپس زمان انجام عملیات است؛ 
سپاری شده تا مشاهده شد که کیفیت عملیات برون

سپاری نشده است؛ حدودی بهتر از عملیات برون
های کشت سپاری در شرکتبه کارگیری برونبنابراین، 

-و صنعت نیشکر پیامدهای مثبتی دارد. از جهتی برون

ها، کاهش نیروی انسانی و سپاری باعث کاهش هزینه
تر شده است. بنابراین تمرکز مدیریت بر امور مهم

سپاری در شودکه تأثیر به کارگیری برونپیشنهاد می
ها، نیشکر بر هزینههای کاشت، داشت و برداشت عملیات

سود و زیان نهایی و عملکرد محصول بررسی شود. 
همچنین، انجام عملیات توسط پیمانکاران مختلف با 
یکدیگر مقایسه شود و ویژگی پیمانکار موفق مشخص 

سپاری طی چندین سپاری و غیر برونشود. عملیات برون
های کشت و صنعت نیشکر با یکدیگر سال در شرکت

سپاری در سایر عملیات و در نهایت، برونمقایسه شود 
 کشاورزی در مناطق دیگر نیز بررسی گردد.

 هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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