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مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات
زیستمحیطی آتشزدن مزارع در برداشت سوخته نیشکر در استان خوزستان
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چکیده:
سوزاندن نیشکر عملی است که قبل از برداشت نیشکر بهمنظور تسهیل برداشت و یا بعد از برداشت سبز بهمنظور حذف بقایای گیاهی مانده در
مزرعه انجام میگیرد .هدف از این مطالعه ،مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیستمحیطی آتشزدن مزارع در
برداشت سوخته نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان است .برای بررسی روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر
از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد .جهت تعیین معیارها ،پس از مطالعات و مذاکره با کارشناسان برداشت نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و
صنایع جانبی ،معیارهای احتمالی تأثیرگذار بر برداشت نیشکر ،شناسایی و در چهار گروه میزان خاشاک ارسالی به کارخانه ،میزان ضایعات در
زمان برداشت ،آلودگی زیستمحیطی و مدیریت بقایا در عملیات بازرویی و آبیاری تقسیمبندی شدند .اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامههایی
توسط  79کارشناس عملیات برداشت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی  9718جمعآوری و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از
نرمافزار  Expert Choice 11.0مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از رویکرد تلفیقی  SWOT-AHPاقدام به شناسایی و طبقهبندی نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدهای برداشت سبز و سوخته نیشکر گردید .نتایج حاصل از ارزیابی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی نشان داد میانگین
وزن نهایی عوامل داخلی و خارجی بهترتیب برابر 7/989و  2/317است که نشان میدهد روشهای برداشت نیشکر از نظر عوامل داخلی دارای
نقاط قوت برجسته است و در بهرهبرداری از عوامل خارجی با نقاط تهدید مهمی روبهرو است .همچنین نتایج نشان داد از بین روشهای برداشت
سبز و سوخته نیشکر در حال حاضر با توجه به امکانات و تجهیزات فعلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،روش برداشت سوخته با وزن
نسبی  0/376در اولویت میباشد .نتایج مربوط به نشر گاز گلخانهای دیاکسیدکربن ناشی از آتشزدن مزارع نیشکر شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی نشان داد میزان نشر این گاز معادل  9369380000کیلوگرم برای یک فصل زراعی میباشد .در نهایت با توجه به نتایج تحقیق حاضر و
بررسیهای انجام شده ،برداشت سبز تنها راهکار کاهش آلایندههای زیستمحیطی در صنعت تولید نیشکر در استان خوزستان میباشد .اما از
آنجا که برداشت سبز برای اجراییشدن نیازمند مدیریت همهجانبه است ،در حال حاضر ،مدیریت دود و خاکستر ناشی از آتشزدن مزارع نیشکر
بهصورت سوزاندن مجاز تحت شرایط توصیهشده آب و هوایی ،بهمنظور کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست و سلامت عمومی الزامی است.
کلید واژگان :نیشکر ،برداشت ،سبز ،سوخته ،خوزستان

نویسنده مسئول؛ تلفن03977770090 :

ایمیلn.monjezi@scu.ac.ir :
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 .1مقدمه
بیش از یکصد و ده هزار هکتار از مزارع استان خوزستان
تحت کشت گیاه نیشکر میباشد که باعث ایجاد یک
منطقه سبز زیستمحیطی ،حرکت بهسمت خودکفایی
در تولید شکر ،رونق اقتصادی ،اشتغال و ایجاد
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مفید در استان خوزستان
شده است .هر ساله جهت سهولت برداشت این مزارع و
عملیات بعد از برداشت ،اقدام به سوزاندن پوشالهای
نیشکر میگردد ،هر چند در برداشت سوخته ،استهلاک
دروگر برداشت نیشکر بهعلت کمتر درگیرشدن قطعات
این دستگاه که برای زدن سرنی و قطعهکردن پوشالها
به اندازههای کوچکتر و باقی گذاشتن در سطح مزرعه
که برای برداشت سبز طراحی شده است را کمتر مینماید
ولی این آتشسوزی علاوه بر اینکه به گیاه نیشکر برای
تولید سال بعد ،تنش وارد نموده ،باعث از بینرفتن
حاصلخیزی خاک ،از بینرفتن جانوران در سطح خاک و
در درازمدت باعث افت محصول و بالا رفتن هزینه تولید
میشود و از نظر مسائل زیستمحیطی جنبههای مثبت
زیستمحیطی کشت این محصول را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Woo Go and Conag, 2019در برداشت
سبز نیشکر ،مشکل چگونگی مدیریت ضایعات و همچنین
چگونگی جمعآوری بقایای برگهای مانده بر زمین ،برای
محصول سال بعد ،وجود دارد .ماندن ضایعات نیشکر بر
روی زمین اثرات مثبت و منفی متعددی میتواند داشته
باشد .حفظ بقایای سبز نیشکر میتواند باعث افزایش مواد
غذایی ،کاهش فرسایش خاک ،کاهش علفهای هرز و
حفظ رطوبت خاک شود (.)Wiedenfeld, 2009
Viatorو همکاران ( )2003در طی تحقیقی نشان دادند

باقیمانده عصاره نیشکر بعد از برداشت سبز باعث افزایش
شکوفایی جوانهها میشود ،اما در برگدهی اولیه محصول
بعدی نیشکر باعث تأخیر خواهد شد .زمانیکه ضایعات
نیشکر در سطح خاک هستند ،شیار زدن زمین برای
آبیاری کار بسیار سختی خواهد بود .از منظر تعادل مواد
مغذی خاک و اثرات زیستمحیطی ،این فرآیند میتواند
بهعنوان راهکاری پایدار در مقایسه با برداشت سوخته در
نظر گرفته شود ( .)Luca et al., 2018بقایای گیاهی
باعث بهبود در چرخه مواد مغذی خاک میشوند و مواد
مغذی در رشد سالم گیاه نقش دارند .بنابرین بقایای
گیاهی مواد مغذی خاک را افزایش و تولید را ارتقاء
خواهد داد ( .)Devi et al., 2020در پژوهشی ،برداشت
سبز و مدیریت بقایا در مقایسه با برداشت سوخته در
مزارع سانکارلوس در اکوادور مورد ارزیابی قرار گرفت.
میزان حجم بقایایی که بعد از برداشت سبز بر روی سطح
مزرعه باقی میماند ( 93/79تن در هکتار) بهطور
مشهودی در مقایسه با برداشت سوخته ( 7/3تن در
هکتار) افزایش یافت .میزان فسفر و پتاسیم در بقایا
همسان بود اما میزان نیتروژن در بقایای برداشت سبز
( 0/88درصد) در مقایسه با برداشت سوخته (0/88
درصد) از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است .بعد از
برداشت سبز هزینه کنترل علفهای هرز تا  78درصد و
آبیاری تا  90درصد کاهش یافت .در حالیکه در میزان
استحصال ساکارز اثر معنیداری وجود نداشت ( Núñez

 .)and Spaans, 2008همچنین ،برداشت سوخته
نیشکر ،اثرات منفی مختلفی بر عملکرد شکر خواهد
داشت .این فرآیند باعث کاهش میزان ساکارز و کاهش
میزان استحصال شکر میشود .نی سوزانده شده بهدلیل
جلوگیری از تخمیر ساکارز و تبدیل به اتانول میبایست
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تا  98روز مورد فرآوری قرار گیرد ،حتی اگر نی بهطور

زیادی از برداشت نیشکر در استان خوزستان به روش

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

برداشت سوخته انجام میشود ،باید از طریق تجزیه و

سالهای اخیر به خاطر مطرح بودن مسائل

تحلیل راهبردی و روشهای مدیریتی به شناسایی

بینالمللی

چالشهای مطلوب (قوتها و فرصتها) و نامطلوب

( ،)Rassoolizadeh and Ziaei, 2019سوزاندن پیش

(ضعفها و تهدیدها) روشهای برداشت نیشکر پرداخت.

از برداشت مزراع نیشکر تبدیل به یک نگرانی مهم

تاکنون مطالعات زیادی در زمینهی استفاده از روشهای

زیستمحیطی شده است و فشارهای عمومی ضد

مدیریتی ( )9SWOT-2AHPو انتخاب بهترین راهبرد

سوزاندن نیشکر در سراسر جهان افزایش یافته است

در مدیریت سیستمهای تولیدی انجام شده است

و

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

همکاران ( )2092در پژوهشی تحت عنوان اثر سوزاندن

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

نیشکر بر سطح هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای

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

آلودگی هوای داخل و خارج از شهر برزیل به این موضوع

اصلی از پژوهش حاضر ،مدیریت راهبردی روشهای

پرداختند .نتایج بیانگر این است که آتشزدن مزارع یکی

برداشت نیشکر ،مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته

از منابع اصلی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای

نیشکر و بررسی اثرات زیستمحیطی آتشزدن مزارع در

در فصل برداشت محسوب میشود .یافتههای این تحقیق

برداشت سوخته نیشکر در استان خوزستان میباشد.

نشاندهنده آن است که سوزاندن مزراع نیشکر میتواند

اهداف فرعی پژوهش شامل ،تعیین بهترین استراتژی

سلامت عمومی جامعه را در شهرهای اطراف مزارع با خطر

برای مدیریت راهبردی روشهای برداشت نیشکر ،تعیین

مواجه سازد Alvarez .و همکاران ( )2098نیز در

نقاط قوت و ضعف روشهای برداشت نیشکر در استان

آلایندههای

خوزستان بر اساس مدل  ،SWOTتعیین فرصتها و

زیستمحیطی ناشی از آتشزدن مزارع نیشکر پرداختند.

تهدیدهای روشهای برداشت نیشکر در استان خوزستان

در نهایت با توجه به اختلاف معنیدار در آلودگیهای

بر اساس مدل  SWOTو فرضیه تحقیق نیز بالا بودن

زیستمحیطی ناشی از برداشت سبز و سوخته ،برداشت

میزان انتشار گازهای گلخانهای در برداشت سوخته

سبز بهعنوان تنها راهکار برای کاهش آلایندگی هوا

نیشکر در استان خوزستان میباشد.

پیشنهاد گردید .بنابراین با توجه به مزایا و مضرات

 .2مواد و روشها

زیستمحیطی

در

سطح

جوامع

(.)Caldeira-Pires et al., 2018

تحقیقی

به

بررسی میزان

Cristale

انتشار

برداشت سبز و سوخته نیشکر ،عدم وجود تحقیقات
کاربردی در این زمینه و توجه به این نکته که بخش

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق آن
توصیفی-تحلیلی است .در مرحله اول با توجه به هدف
1 -Strengths, weaknesses, opportunities, threats
2 -Analytic hierarchy process
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تحقیق ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای

معیارها و یا ارزیابی گزینههای مختلف را در اختیار قرار

روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر با استفاده از

نمیدهد .برای برطرف نمودن این مشکل میتوان

تحلیل  SWOTشناسایی شدند .در مرحله بعدی اقدام

چارچوب  SWOTرا به یک مدل ساختاری سلسله

به تعیین وزن و رتبهبندی هر عامل با استفاده از تحلیل

مراتبی تبدیل نموده و سپس آن را توسط  AHPتحلیل

سلسله مراتبی ( )AHPگردید .برای بررسی استراتژیک

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

عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی

سه گام بهکار گرفته میشود .در گام اول ،تهیه لیستی از

(فرصتها و تهدیدها) ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

زیرمعیارهای مربوط به نقاط قوت و ضعف درونی و

( )9IFEو ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()2EFE

فرصتها و تهدیدهای خارجی و انجام تجزیه و تحلیل

تشکیل شد .نهایتاً برای مشخص شدن این که کدام

 SWOTاست؛ در گام دوم ،از مقایسات زوجی برای

استراتژی در اولویت قرار دارد ،ماتریس داخلی و خارجی

تعیین وزن هر یک از معیارهای  SWOTاستفاده

( )7IEمورد تحلیل قرار گرفت .ماتریس داخلی و خارجی

میشود؛ در گام سوم ،از  AHPبهمنظور تعیین اهمیت

چهار نوع متفاوت از استراتژی را ترسیم میکند)9 :

نسبی هریک از معیارهای  SWOTاستفاده شده و سپس

استراتژی  :6SOبهرهگیری از نقاط قوت برای استفاده از

اهمیت وزن نهایی زیرمعیارها بهوسیله ضرب میزان وزن

فرصتهای خارجی )2 ،استراتژی  :8WOکاهش

نسبی هر کدام در امتیاز مربوطه محاسبه و رتبهبندی

ضعفهای داخلی برای بهرهمندی از فرصتها)7 ،

میشود .همچنین علاوه بر مدیریت راهبردی ،SWOT

استراتژی  :3STاستفاده از قوتهای داخلی برای کاهش

در این تحقیق ،به مقایسه روشهای برداشت سبز و

تهدیدهای بیرونی و  )6استراتژی  :3WTضعفهای

سوخته نیشکر در استان خوزستان با استفاده از تحلیل

داخلی کاهش یابد تا از تهدیدهای بیرونی بتوان دوری

سلسله مراتبی پرداخته شد .جهت تعیین معیارها ،پس از

کرد ( .)David, 2009در تحلیل  SWOTنمیتوان

مطالعات و مذاکره با کارشناسان برداشت نیشکر در

اهمیت هر عامل را بهصورت عددی بیان نمود تا از آن

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،معیارهای احتمالی

طریق اثر آن عوامل را برگزینههای راهبردی هدف تعیین

تأثیرگذار بر برداشت نیشکر شناسایی و در چهار گروه،

کرد ( .)Yuksel and Dagdeviren, 2007به عبارت

میزان خاشاک ارسالی به کارخانه ،میزان ضایعات در زمان

دیگر تحلیل  SWOTابزاری برای تعیین اهمیت نسبی

برداشت ،آلودگی زیستمحیطی و مدیریت بقایا در

1- Internal Factor Evaluation
2- External Factor Evaluation
3- Internal and External
4- Strengths- Opportunities
5 -Weaknesses- Opportunities
6 -Strengths- Threats
7 -Weaknesses- Threats
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عملیات بازرویی و آبیاری تقسیمبندی شدند .بهمنظور

که در آن هدف ،معیارها و گزینهها نشان داده شوند

وزندهی به معیارها و گزینهها ،از روش مقایسه زوجی

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

عناصر استفاده شد که در آن هر سطح نسبت به عنصر

روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر است ،بر اساس

مربوطه خود در سطح بالاتر ،بهصورت زوجی مقایسه شد

چهار معیار در سطح دوم مورد بررسی قرار میگیرد

و وزن نسبی آنها محاسبه شد .سپس با تلفیق وزنهای

(شکل  .)9برای هر یک از ماتریسهای تصمیم نیز ،میزان

نسبی ،وزن نهایی هر گزینه مشخص شد .برای وزندهی

ناسازگاری توسط نرمافزار Expert choice 11.0

به معیارها ،پرسشنامههایی تهیه شد که توسط 79

محاسبه شد .همچنین در این پژوهش ،بهمنظور محاسبه

کارشناس عملیات برداشت شرکت توسعه نیشکر و صنایع

میزان انتشار گازهای گلخانهای در برداشت سوخته

جانبی در سال زراعی  9718تکمیل و برای تجزیه و

نیشکر و آتشزدن مزارع پیش از برداشت ،از ضرایب

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

موجود در منابع معتبر جهت محاسبه مقدار انتشار

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان28 ،

گازهای گلخانهای ناشی از نهادههای تولید محصولات

کارشناس عملیات برداشت و  3مدیر برداشت حضور دارد

کشاورزی استفاده شد .میزان این گازها بر حسب

که در این پژوهش ،برای استفاده از نظرات و تجربیات

نهادههای ورودی توسط ضریب انتشار متناظر با آنها که

همهی متخصصین عملیات برداشت نیشکر ،جامعه آماری

در منابع موجود میباشد ،اندازهگیری میشود

برابر نمونه آماری در نظر گرفته شد .بدین منظور تعداد

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

 78پرسشنامه تهیه شد و در اختیار کارشناسان قرار

گازهای گلخانهای ،نهادههای انتشار در ضرایب مربوطه

گرفت .از این تعداد 6 ،پرسشنامه توسط کارشناسان

ضرب شده و میزان نشر گازهای گلخانهای برای هر یک

بهطور کامل ،تکمیل نگردید ،بنابراین از روند تحقیق کنار

از نهادهها از طریق رابطه  9بهدست میآید .رابطه9

گذاشته شد .جهت سنجش اعتبار پرسشنامهها از نرخ

GHG emissions= SI consumption× EC emissions

ناسازگاری استفاده شد .یکی از مزایای تحلیل سلسله

که در آن  ،GHG emissionsمیزان انتشار کیلوگرم گاز

مراتبی ،توانایی کنترل میزان سازگاری تصمیم است.

گلخانهای منتشر شده برای نهاده در واحد هکتارSI ،

برای هر ماتریس ،حاصل تقسیم شاخص ناسازگاری ،به

 consumptionمقدار هر نهاده در واحد هکتار و EC

شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی همبعد آن ماتریس،

 emissionsضریب انتشار استاندارد میباشد ( Harouni

معیار مناسبی برای قضاوت در مورد ناسازگاری است که

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

آن را نرخ ناسازگاری میگویند .چنانچه این عدد کوچکتر

از برداشت تحت عنوان پوشال شناخته میشود .میزان

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

پوشال نیشکر در مزارع نیشکر بهصورت معمول بیشتر از

اینصورت باید در قضاوتها تجدید نظر نمود

هر محصول زراعی دیگری میباشد .بیشتر از 70-28

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

درصد از بیوماس بالای سطح خاک گیاه نیشکر را برگها

تحلیل سلسله مراتبی ،ایجاد یک ساختار کلی میباشد

و سر نیها تشکیل میدهند که از نظر تولید شکر و ملاس
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نامطلوب میباشد .سوزاندن نیشکر قبل از برداشت پوشال

خشک در هر هکتار برای گندم و جو ( Buyanovsky

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

 )and wagner,1986بیانگر توجه به روشهای مدیریت

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

پوشال در مزارع نیشکر است .در شرایط تولید نیشکر در

برداشت ،وضعیت حاصلخیزی و باروری خاک و نوع

استان خوزستان ،با توجه به اینکه پوشال نیشکر چیزی

مدیریت اعمال شده در مراحل مختلف ،متغییر بوده است

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

و بر همین اساس در مطالعات موجود در این زمینه،

و با توجه به اینکه بقایای نیشکر بیشتر از هر محصول

مقادیر مختلفی در مورد میزان پوشال در مزارع نیشکر

زراعی در هکتار میباشد ،بهصورت میانگین بین  98تا

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

 20تن خاشاک در هکتار تولید میشود .از طرفی،

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

آلایندههای ناشی از سوزاندن شاخ و برگ نیشکر سبب

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

انتشار آلایندههای زیادی از جمله دیاکسیدکربن

خشک ( .)Spain and Hodgen,1994این میزان

میباشد .میزان انتشار این آلاینده  9/707کیلوگرم به

پوشال در مورد نیشکر و مقایسه آن با پسماند سایر

ازای هر کیلوگرم شاخ و برگ میباشد ( Franca et al.,

محصولات کشاورزی بهطور مثال ،میزان  8-2تن ماده

.)2012

روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر
میزان خاشاک ارسالی به
کارخانه

میزان ضایعات در زمان آلودگی زیستمحیطی
برداشت

برداشت سبز نیشکر

مدیریت بقایا در عملیات بازرویی و آبیاری

برداشت سوخته

شکل  -1ساختار سلسله مراتبی روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر در استان خوزستان

 .3نتایج

قرار دارد .عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل
خارجی (فرصتها و تهدیدها) با استفاده از نظر خبرگان

 .1-3مدیریت راهبردی روشهای برداشت نیشکر

شناسایی شده و ماتریس ( SWOTجداول  9و )2

با استفاده از تحلیل SWOT-AHP

تشکیل شد .همانگونه که مشاهده میگردد ،نقاط قوت

روند تحلیل مدیریت راهبردی روشهای برداشت نیشکر

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

در استان خوزستان با شناسایی عوامل داخلی (قوت و

تهدید هر کدام شامل  6و  3عامل میباشند .مقایسات

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

زوجی بین عوامل  SWOTدر هر گروه با استفاده از روش

به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تدوین استراتژی

 AHPصورت گرفت .در نهایت وزن نسبی ،امتیاز ،وزن

توسط مدل  SWOTپرداخته شد .در ادامه با بهرهگیری

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

از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( ،)IEمشخص

حاصل از تحلیل سلسله مراتبی را نشان میدهد که عوامل

شد که مدیریت راهبردی برداشت نیشکر در چه موقعیتی

گروه قوتها به چه میزان در تحلیل استراتژی نقش
صفحه 788

مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیست محیطی…
داشتند .با توجه به شکل ،عامل  S2با وزن نسبی 0/932

وزن نسبی  0/237بهعنوان مهمترین عامل در گروه

بیشترین تأثیر را دارد .شکل  7نتایج حاصل از تحلیل

فرصتها شناخته شدند .نرخ ناسازگاری این مقایسات

سلسله مراتبی عوامل گروه ضعف را نشان میدهد .عامل

زوجی برابر صفر است .از آنجایی که این مقدار کوچکتر

 W1با وزن نسبی  0/707بیشترین اثر را دارد .همچنین

از  0/9است ،لذا میتوان گفت که قضاوتها و مقایسات

بر اساس شکلهای  6و  8عامل  T5با وزن نسبی 0/302

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

بهعنوان مهمترین عامل در گروه فرصتها و عامل  O2با
0.273
0.194

0.3
0.602

0.25

0.188

0.177

0.8
0.6

0.2
0.334

0.15

0.217

0.1

0.174

0.4

0.254

0.2

0.084

0.05

0

0
O3

O4

O2

T6

O1

T5

T4

T3

T1

T2
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جدول  9ماتریس ارزسیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و

نیشکر" با وزن نهایی  0/703و مهمترین ضعف در

ضعف) روشهای برداشت نیشکر را نشان میدهد.

برداشت سوخته نیشکر " انتشار گازهای ،CO ،CO2

مهمترین نقطه قوت در برداشت سبز از دیدگاه

 SOx ،NOxو ذرات معلق موجود در اتمسفر" با وزن

کارشناسان خبره "ایجاد یک لایه محافظ در سطح خاک

نهایی  0/280است .همچنین میانگین وزن نهایی نقاط

توسط پوشال نیشکر و جلوگیری از رشد علفهای هرز"

قوت و ضعف برابر  7/989شد که این عدد از میانگین

با وزن نهایی  0/336است .همچنین مهمترین نقطه قوت

مورد نظر ( )2/8بیشتر است .نتیجه آنکه روشهای

در برداشت سوخته " کاهش حجم نیهای انتقالی به

برداشت نیشکر دارای شرایط مساعدی است بهطوری که

کارخانه و کاهش تعداد واحدهای ترابری در مسیرهای

برداشت این محصول از نظر عوامل داخلی دارای نقاط

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

قوت است .از طرفی این عدد نشان میدهد که قوتهای

مهمترین ضعف در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه

سامانه برداشت نیشکر میتواند به ضعفهایش غلبه کند.

کارشناسان خبره " کاهش راندمان کاری ماشین برداشت
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جدول  -1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر

روش
برداشت

سبز

سوخته

امتیاز وزن
رتبه
( )6-7نهایی

قوتها

ضعفها

امتیاز وزن
رتبه
( )2-9نهایی

 -9عدم آسیب به میکروارگانیسمهای خاک و
اکوسیستم طبیعی

6

 -9کاهش راندمان کاری ماشین
0/260 7/67
برداشت نیشکر

9

0/703 9/09

 -2ایجاد یک لایه محافظ در سطح خاک توسط
پوشال نیشکر و جلوگیری از رشد علفهای هرز

9

 -2کاهش میزان راندمان برداشت
0/336 7/19
در حجم وسیع یا نیشکر خوابیده

2

0/231 9/92

 -7اطمینان از استحصال شکر بیشتر به دلیل
تازگی نیشکر

7

 -7افزایش هزینههای برداشت به
 0/781 7/83دلیل نگهداری و تعویض تجهیزات و 7
تأمین سوخت ماشینها

0/228 9/93

 -6اصلاح بافت خاک و کاهش دمای خاک

3

 -6 0/088 7/01افزایش شیوع آفات و بیماری

8

0/908 9/60

 -8حفظ رطوبت خاک و ممانعت از تبخیر آب از
سطح خاک

8

0/908 7/29

 -3اثر آللوپاتیک پوشال نیشکر

2

0/803 7/33

 -8کاهش رشد مجدد راتون و
کاهش بازده تولید شکر

 -3از بین بردن آفات و بیماریهای مضر

7

0/683 7/38

 -3افزایش فرسایش خاک

6

0/933 9/28

8

0/996 9/36

 -8کاهش حجم نیهای انتقالی به کارخانه و
کاهش تعداد واحدهای ترابری در مسیرهای حمل 9
نیشکر به کارخانه

 -3انتشار گازهای ،CO ،CO2
 SOx ،NOx 0/886 7/18و ذرات معلق موجود 9
در اتمسفر

0/280 9/98

3

 -8 0/979 7/82کاهش تنوع زیستی موجودات

6

0/987 9/61

 -90کاهش مصرف سوخت

6

 -99کاهش فرسایش مزارع و تجهیزات کارخانه

2

 -1 0/732 7/30افزایش مشکلات سلامتی به
خصوص امراض مرتبط با دستگاه
0/890 7/89
تنفسی

2

0/272 9/20

 -92کاهش مصرف آب در شستن نیشکر قبل از
آسیاب

3

 -97کاهش فشردگی خاک به دلیل کاهش تردد
ماشینها

0/228 9/23

8

 -90 0/998 7/73افت استحصال شکر در اثر
آتش زدن مزارع و نیز حمل و نقل 7
به کارخانه
0/932 7/81

 -1کاهش تخریب و فرسایش جادههای عمومی
منتهی به کارخانه

جمع ()IFE

6/238
میانگین وزن نهایی نقاط قوت و ضعف

جمع ()IFE

2/088
7/989

برای ارزیابی عوامل خارجی از ماتریس ارزیابی عوامل

عوامل خارجی (نقاط فرصت و تهدید) را نشان میدهد.

خارجی ( )EFEاستفاده شد .جدول  2ماتریس ارزیابی

مهمترین فرصت در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه
صفحه 710

مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیست محیطی…
کارشناسان خبره " استفاده از برگهای نیشکر به عنوان

کارخانه" با وزن نهایی 0/368و مهمترین تهدید "اثرات

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

مخرب زیستمحیطی و تخریب زیستگاههای موجودات"

" افزایش احتمال آتشسوزی بقایای نیشکر در مزرعه" با

با وزن نهایی  0/306میباشد .میانگین وزن نهایی

وزن نهایی  0/398است .مهمترین فرصت در برداشت

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

سوخته نیز" کاهش هزینههای انرژی در مزرعه و

میدهد که فرصتها بر تهدیدها غلبه دارد.

جدول  -2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر

روش
برداشت

فرصتها

 -9استفاده از برگهای نیشکر به
عنوان علوفه

امتیاز
رتبه
()6-9

وزن
نهایی

 -9پوشال نیشکر در مناطقی با زهکشی ضعیف یا
در شرایط سرد مناسب نیست.
9

0/869 2/83

سبز

سوخته

 -2تلاش در جهت خودکفایی
ساخت دروگر نیشکر

2

0/632 9/31

 -7کوتاه شدن فصل برداشت و
کاهش هزینههای اقتصادی

2

0/308 7/62

 -6کاهش هزینههای انرژی در
مزرعه و کارخانه

9

جمع ()EFE

تهدیدها

 -2پوشال ممکن است مشکلاتی را در مدیریت
علفهای هرز ،کوددهی و آبیاری ایجاد کند.
 -7افزایش احتمال آتش سوزی بقایای نیشکر در
مزرعه

امتیاز وزن
رتبه
( )6-9نهایی
6

2

9

0/283 7/03

0/829 2/08

0/398 9/86

 -6تحریم اقتصادی و عدم امکان واردات دروگر
برداشت نیشکر

7

0/629 2/62

 -8اثرات مخرب زیستمحیطی و تخریب
زیستگاههای موجودات

9

0/306 9/93

 -3ممانعت سازمان های مربوط به محیط زیست
از ادامه کشت و کار نیشکر به دلیل آلودگی
0/368 7/88
زیستمحیطی بالا
2/781

2

0/890 2/78
7/028

میانگین وزن نهایی فرصتها و تهدیدها

2/317

پس از شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها و

(شکل  .)3ماتریس  IEگویای این است که اگر روشهای

پس از اینکه ماتریسهای  EFEو  IFEارزیابی شد ،به

برداشت نیشکر در استان خوزستان بخواهد حرکت خود

تحلیل ماتریس عوامل خارجی و داخلی ( )IEپرداخته

را به سمت یک مدیریت راهبردی آغاز کند ،پیادهسازی

شد .این ماتریس مشخص میکند که اولویت با کدام گروه

استراتژی رقابتی ( )STباید در اولویت قرار گیرد یعنی با

از استراتژیها ( ST ،WO ،SOو  )WTاست .در ماتریس

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

 IFEمیانگین نمره نهایی برابر با  7/989بهدست آمد .در

جهت مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهشهای

ماتریس  ،EFEمیانگین نمره نهایی برابر  2/317بهدست

انجام شده با جستجوهای صورت گرفته توسط نگارنده

آمد .ماتریس  IEنیز بر اساس همین نتایج تشکیل شد

هیچ گونه مقاله مشابهی که با استفاده از روش تلفیق
صفحه 719
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 SWOTو  AHPدر زمینهی روشهای برداشت نیشکر

انجام گرفته باشد ،یافت نگردید.

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
راهبرد
محافظهکارانه

2/8

راهبرد تهاجمی

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

2/8

9

6

9

6

راهبرد رقابتی

راهبرد تدافعی

شکل  -6ماتریس داخلی و خارجی ()IE

 .2-3مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته

زوجی معیارها با توجه به هدف تحقیق میباشد ،معیار
میزان خاشاک ارسالی به کارخانه با نسبت  0/828و معیار

نیشکر با استفاده از AHP

در مرحله اول معیارها بهصورت زوجی ،نسبت به هدف
مطالعه (مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر)
مقایسه گردید .طبق شکل  3که نشاندهنده مقایسه

میزان ضایعات در زمان برداشت با نسبت  0/080از
بیشترین و کمترین اولویت برخوردار بودند .نرخ
ناسازگاری این مقایسه برابر  0/03است که نرخ قابل
قبولی میباشد.
0.528

0.322
0.099

0.6
0.4

0.05

0.2
0

مدیریت بقایا در عملیات
بازرویی و آبیاری

آلودگی زیست محیطی

میزان ضایعات در زمان برداشت خاشاک ارسالی به کارخانه

شکل  -7مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف تحقیق

در مرحله دوم ،گزینهها با توجه به معیارها مورد مقایسه

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

زوجی قرار گرفتند .شکل  8نیز نشاندهنده وزن گزینهها

همچنین برداشت سبز نیشکر نسبت به معیار آلودگی

با توجه به معیارها میباشند .طبق این نمودارها ،برداشت

زیست محیطی با وزن نسبی  0/810بیشترین سهم را

سوخته نیشکر نسبت به معیار میزان خاشاک ارسالی به

دارد .نرخ ناسازگاری این مقایسات زوجی صفر است که

کارخانه ،میزان ضایعات در زمان برداشت و مدیریت بقایا

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

در عملیات بازرویی و آبیاری بهترتیب با اوزان نسبی

نتایج حاصل از تلفیق گزینهها و معیارها با توجه به هدف
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مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیست محیطی…
پژوهش (شکل  ،)1میتوان نتیجه گرفت که از بین

و صنایع جانبی ،روش برداشت سوخته با وزن نسبی

روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر در حال حاضر با

 0/376در اولویت میباشد.

توجه به امکانات و تجهیزات فعلی شرکت توسعه نیشکر
0.88
4

1
0.11
6

0.84
4

1
0.15
6

0.5
0

برداشت
سوخته

برداشت سبز

()a

0.89

0.5

برداشت
سوخته

0.1
2

0.5

0.11

0
برداشت سبز

1

0.8
8

1

0
برداشت
سوخته

()b

برداشت سبز

()c

0.5
0

برداشت برداشت سبز
سوخته

()d

شکل  -8مقایسه گزینهها بهصورت زوجی با توجه به معیارهای میزان خاشاک ارسالی به کارخانه ( ،)aمیزان ضایعات در زمان برداشت ( ،)bآلودگی

زیستمحیطی ( )cو

مدیریت بقایا در عملیات بازرویی و آبیاری ()d

0.634
0.366

برداشت سوخته

0.8
0.6
0.4
0.2
0

برداشت سبز

شکل  -9تلفیق گزینهها و معیارها با توجه به هدف

 .3-3میزان انتشار گاز دیاکسید کربن در اثر

انتشار آلاینده دیاکسیدکربن در اثر سوزاندن پوشال

آتشزدن مزارع در برداشت سوخته نیشکر

نیشکر برابر  9/707کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شامل هفت واحد

پوشال میباشد ،بنابراین میزان تولید گاز گلخانهای

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

دیاکسیدکربن در یک فصل زراعی در شرکت توسعه

دعبل خزاعی ،میرزا کوچک خان ،حکیم فارابی و دهخدا)

نیشکر و صنایع جانبی برابر  9369380000کیلوگرم

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

میباشد که مقدار قابل توجهی میباشد.

زیر کشت محصول و  2هزار هکتار آیش) میباشد .سطح

 .4بحث ونتیجهگیری

سبز تولید نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع

در جهان امروز و توجهات ویژه به مسائل زیستمحیطی،

جانبی در سال زراعی  9718معادل  30هزار هکتار است.

تمایل تولیدکنندگان به برداشت سبز نیشکر رو به افزایش

بر اساس آنچه که در بخش مواد وروشها شرح داده شد،

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

متوسط میزان تولید پوشال و بقایا در هر هکتار نیشکر

 .)2014از طرفی ،بهینه نمودن ناوگان دروگرهای

تولیدی برابر  98تن در هکتار فرض میشود .بنابراین

برداشت ،جلوگیری از اتلاف انرژی و قند استحصالی در

میزان تولید کل بقایا در شرکت توسعه نیشکر و صنایع

کارخانه ،چارهاندیشی برای خاشاک باقیمانده در سطح

جانبی معادل  9230000تن میباشد .از آنجا که میزان
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مزارع ،حل مشکلات مربوط به عملیات بازرویی و آبیاری

نشان دادند که سطح میانگین غلظت کل ذرات موجود

از جمله چالشهایی است که برداشت سبز با آن مواجه

در اتمسفر در طول دوره سوزاندن مزارع نسبت به دوره

است .در تحقیقی در کشور اکوادور ،حجم زیاد بقایای

برداشت سبز از مقدار بیشتری برخوردار بوده است.

نیشکر بعد از برداشت یکی از معضلات برداشت سبز

مهمترین فرصت در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه

شناخته میشود ( .)Sandhu et al., 2013براساس

کارشناسان خبره " استفاده از برگهای نیشکر به عنوان

نتایج پژوهش حاضر ،مهمترین نقطه قوت در برداشت

علوفه" است و مهمترین نقطه تهدید " افزایش احتمال

سبز از دیدگاه کارشناسان خبره "ایجاد یک لایه محافظ

آتشسوزی بقایای نیشکر در مزرعه" است .مهمترین

در سطح خاک توسط پوشال نیشکر و جلوگیری از رشد

فرصت در برداشت سوخته نیز" کاهش هزینههای انرژی

علفهای هرز" است .در تحقیق  Kingstonو همکاران

در مزرعه و کارخانه" و مهمترین تهدید "اثرات مخرب

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

زیستمحیطی و تخریب زیستگاههای موجودات"

روی سطح خاک باعث کاهش رشد علفهای هرز

میباشد .تحقیقات انجام شده در برزیل نیز نشان داد که

میشود .همچنین مهمترین نقطه قوت در برداشت

سوزاندن نیشکر قبل از برداشت میتواند خطری برای

سوخته "کاهش حجم نیهای انتقالی به کارخانه و کاهش

انسان ،حیوانات ،مناطق شهری و تنوع زیستی محسوب

تعداد واحدهای ترابری در مسیرهای حمل نیشکر به

شود ( .)Legender, 2001همچنین ،نتایج تحقیق

کارخانه" است .در پژوهشی مشابه که در زمینهی

حاضر نشان داد میانگین وزن نهایی نقاط قوت و ضعف

مدیریت بقایای نیشکر در برداشت سبز انجام گرفت،

برابر  7/989میباشد که نمایانگر بالا بودن امتیاز نقاط

میزان بقایای نیشکر حمل شده به کارخانه در برداشت

قوت است و میتوان از این نقاط قوت جهت رفع نقاط

سبز در مقایسه با برداشت سوخته 78 ،درصد افزایش

ضعف استفاده نمود .همچنین میانگین وزن نهایی نقاط

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

فرصت و تهدید برابر  2/317بود (فرصتها با وزن نهایی

مهمترین ضعف در برداشت سبز نیشکر از دیدگاه

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

کارشناسان خبره " کاهش راندمان کاری ماشین برداشت

تهدیدهای موجود بیشتر از نقاط فرصت است و باید به

نیشکر" است .نتایج تحقیقات مشابه نیز نشان داده است

گونهای عمل نمود تا با کمک فرصتها بتوان تهدیدها را

که راندمان کاری ماشین برداشت نیشکر در شرایط

کاهش داد .نتایج تحقیق  )2098( Omraniنیز نشان

برداشت سبز تا  67درصد کاهش یافته است ( Núñez

داد در صنعت تولید نیشکر در استان خوزستان بهدلیل

 .)and Spaans, 2008همچنین بر اساس نتایج پژوهش

ضعف توان فنی و ماشینی ،شرایط آب و هوایی،

حاضر ،مهمترین ضعف در برداشت سوخته نیشکر "

محدودیت زمانی ،شرایط خاص مزرعهای ،نبود فناوری

انتشار گازهای  SOx ،NOx ،CO ،CO2و ذرات معلق

پس از برداشت برای جمعآوری و فرآوری بقایای درون

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

مزرعه ،برداشت محصول بهصورت سوخته انجام میگیرد.

و  Cristaleو همکاران ( )2092در تحقیقاتی مشابه

در نهایت با توجه به نتایج تحقیق حاضر و بررسیهای
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…مقایسه روشهای برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیست محیطی
 مجموعه اقداماتی که میتوان.مجاز نیشکر استفاده گردد

 برداشت سبز برای اجراییشدن نیازمند،انجام شده

 شناسایی، شامل،در توسعه طرح سوزاندن مجاز انجام داد

مدیریت همه جانبه در صنعت تولید نیشکر در استان

 استفاده از دادههای،مناطق حساس به دود و خاکستر

خوزستان است و با توجه به حجم بالای آلودگی

 تعیین،مربوط به هواشناسی در روزهای آتشزدن مزارع

،) کیلوگرم دی اکسیدکربن معادل9369380000(

روزهایی که درصد آلودگی هوا بالاست و متوقف نمودن

صنعت تولید نیشکر در استان خوزستان چارهای جزء

 تعیین فاصله پراکنش دود،آتشزدن مزارع در این روزها

حرکت به سمت برداشت سبز ندارد و از آنجایی که

.و خاکستر و ارزیابی دقیق نتایج سوزاندن مجاز میباشد

 در،برداشت سبز نیازمند سرمایهگذاری کلان میباشد
حال حاضر باید از روشهای توصیه شده برای سوزاندن
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