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 خوزستان طیشرا در شکرینقلمه شت امختلف ک یهاروش ۀو مقایس یبررس
 

 4و عباس عساکره 3داودیمحمدجواد شیخ ،*2دیزجیحسن ذکی ،1منصوری ندا

 

گههروم ادنمسهه   اسههدادرار؛ اسههداد؛ و اسههدادرار ؛ارشههم انانیساسههی ا کشههاور  کارشناسهه  دانشههی    ترتیهه  بهه  -4و  3، 2، 1

 ، ارراای سیسدم، دانشنمم کشاور  ، دانشگام شدیم چمراا اه ا ب

 12/12/96  رشرپذ خرتار ؛17/4/96  افتردر خرتار

 

 هچکید

و روش  شهو يم کاشهت ر اسهاا  وو سهاا   و محصهوت  اهان ي شهكر ديهتول یبهرا ربها ینيشكر گياهي است که  ا   

 ر  مطالعه  نیه ر وو سهاا   ا شهكرين ۀقلمهشهت امخاله  ک ههایاسهت  بها تواه  به  روش  نيشت آ  قلمه اک ياصل

 واسهاا   نیهط ایبها تواه  به  شهرا آ  مناسه  هایهها و اسهاخراش شهاو روش نیها يبررسهبا ههد  و  1395سال 

 ميمهرمها(   ر کشهت و صهنعت  كه اوایه  وم مهر ا  تها  ۀمهي ر اسهاا  وو سهاا  زا  ن شهكري ما  معمول کاشهت ن ر 

  يسههنویعكههو و گزارش ۀيهه  ته(مشههاهد قیههکاشههت ا   ر ني ر  هه زيههپهههوهن ن نیهها هههای   ا (ااههرا شههد يفههاراب

 ميکارشناسهها  مبههرت کشههت و صههنعت  كهه نبههي شههنام پرس  یههتو  و مصهها    ا العهها  وههام  یآورامهه  منظههوربهه 

  دیهگر  نيهيروش کاشهت مناسه  تع یهاشهاو  یمهثرر بهرا یرههاي  ماغاباهدا ر   رفتینفهر  صهور  په  25ز يفاراب

کهار  کيهارگونوم و نيتعهدا   رکهت تراکاهور  ر  مه  یامزرعه  تيهظرف  یگه ارقلم  تيهفيک زا يهم ن  یهز هایشاو 

عوامهه  بهها   هههي  و  دشههاسههافا (  يسلسههل  مرات هه  يههروش مناسهه  کاشههت ا  روش تحل نيههيتع یشههد  بههرا يبررسهه

سهه  روش مخالهه   یبههرا شههد(نييتع یهاصههور  گرفههت  شههاو  یاسههافا ( ا  نظههر کارشناسهها  و و رگهها  کشههاور 

 ۀقلمه ۀزيکاشهت مكهان و کارنهد(-رنهد(بُ سهااا(  بها شهكريقلمه  ن ۀزيمكانمه يبها  سهت  کاشهت ن شهكرين ۀکاشت قلمه

 سهه یمقا Expert Choiceافههزار بهها نههرم و وار  يسلسههل  مرات هه  يههتحل نههدیفرآ بهه وو کههار  ۀبهها  سههااا( کارنههد شههكرين

 گه اریقلم  تيهفيک نیشهاريو ب نه یهز نیبها کماهر ز(يمكانمه يشهت ناکه  ک  ههدمهينشها   ههابررسهي جیشدند  ناها

شهت بهاهر ا  اک تيهفي ر شهاو  کرغهم آنكه  و به بهات  ۀنهیهز  يه لبه  يشت  سااک  اری  ا   ر   ن يبه ي استروش

 است  ست آور ( ب  ترنیيپا یارت    عم  کر ( ز(يکاشت مكان

 

 کلیدی هایهواژ 

 ماشين کاشت کاری قلم   يسلسل  مرات   يتحل

 

 مقدمه

نیشنر گیهاه  چنمسها   و به ا  انهارم گهر. اسهت      

 تیههاهم در آا،وجهه د شههنر  لیههبهه  د  شههنرین ۀسهها 

 ابهههو کاشهههت آا  (Khodabandeh, 2009) دارد  ادرههه 

و   نیااشه  ههاو به  روش اسهت ررپهذبذر و  لمه  ااناا

 شههنرین  شههت دسههدا  کگیههردصهه رم اهه   دسههد ارهه

 در حهههموداسهههت،   ادرههه   کهههارگر  رویهههاسهههدلس. ن

 & Murali)ههههر هندهههار   نفهههر سههها ت بهههرا 3300

Balakrishnan, 2012)، بهه دا ربههنهه رکهه   ههبوم بههر هس، 

 دشهه ار اسههت؛  اریبسهه سیههال . ن  انسههان  رویههن نیتهه ا

 شههنرین ۀسیکاشههت انههان ههها  لههت سههااان  نیهمههبهه 

   ههبوم (Ripoli & Ripoli, 2010)اسههت  افدهه رت سهه   

در کاشههت  کهه دده  و جهه   و پشههد  یههادرا ،نرههبههر ا

که  سه   تهردد  مرهرپذر جماگانه  صه رم اه نیس  دسد

  اشههنبتبههرو  و  شهه داهه در اسر هه   هههانیااشهه شههدریب
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 ,Khani)خههاا ا  ت  ههام آا اسههت   فشههردگااننههم 

 روش دسهههد  کاشهههت  وسههه ت  احهههمود شهههما (2006

آا کهاه   ملنهرد، ا    بر به دا و در پهب  جدهت  اهاا

 Murali) مآره به  حسهام اه ارهن روشاشهنبم  گهررد

& Balakrishnan, 2012)   

شههت نیشههنر اک بههرا کارنههمم ادفههاوت   ها ااشههین   

 و کارهههها لمههه سههها   کارهههها، تمههها.  انهههمابهههماد شهههمم

کاشههت کههل سهها   و  ۀسههرها  گههام در ا اکارنههمم -رنههممبُ

گفده  شهمم  شهنر،ین ۀکارنهم  هانیااشه بهاکاشت  لمه  

 تر ا دصهاد ا  شهت کهل سهاشت  لم  نسه ت به  کاکک  

 انههمگفدهه  سیههن    اح  ههان(Salassi et al., 2004)اسههت 

 کههار لمهه ا   ترا دصههاد  اریبسهه سمانههانی کار لمهه  کهه 

 ,Ripoli & Ripoli) کنههم  مههل ا ۀ آاسیانانمهه ین

 ۀسهههربههها ا ا ،لرهههدر کشههه ر بر  ا   در اطا  ههه (2010

که   م اسهتشهم گهسارش شهنر،ین ۀسیو انهان  شت دسداک

ا  نظهر  ملنهرد احصه ل   تفهاوت شهنرین سمیکاشت انهان

  در (Stolf et al., 1984)نههمارد   شههت دسههدابهها ک

 تیههبهها فرف  اکارنههمم-رنههممبهها اسههدفادم ا  بُ ،هنموسههداا

شهت اک  بهرا ا یهاه رد ن  رویهن ،هندار بهر سها ت 15/0

حا ههت  )درنفههر سهها ت در هندههار  150-130ا   شههنرین

نفهههر سههها ت در هندهههار  40-35بههه    (دسهههد کاشهههت

 لیهه  پات(Bhal & Sharma, 2001) رافدهه  اسههتکههاه  

 دو اهههههمل (Patil et al., 2004)و همنهههههاراا 

 نهمکرد سه را ا گررنهمرسهاخت هنهم را بها  ۀکارنم-رنممبُ

 ۀفاصههل ، شههرویسههر ت پافههسار  کهه  بهها  نههمنشههاا داد و

 ،هامکارنههم نرههدر ا شهه د؛ اهه ادرهه  اریها بسهه لمهه  نیبهه

 ادرههه  اریها بسههه لمههه   فاصهههل  و هما شهههان رامییهههتغ

 Salassi et)و همنههاراا   ساالسهه گههسارش شههمم اسههت 

al., 2004) کاشهت تمها.  نیبه نه راخهدب  هس ۀسهرا ا با

 یهه یند نههارآار   انههارسیسهها   و کاشههت  لمهه  در    

دسهت آوردا به   که  حهما ل اصهر   لمه  بهرا گرفدنم

 ۀاسهههدفادم ا   لمههه ، اناسههه  و ا دصهههاد   ملنهههرد

شههت اک  بههرا )واحههم سههط ( اسر هه  کرههآامم ا  دسهتب 

چدهار روش  هسرنهۀ ،پهووه  نرهاسهت  در ا سر ه چدار ا

 هها   هارم  روشمرهاحاسه   گرد شهنریشهت ناادفاوم ک

 بهها  نهه ۀسهها شههت تمهها. اشههت بهها دسههت، کاک  ا  ب دنههم

سهه    لمههۀ کاشههت و فهه رتههک رد ۀشههت  لمههاک ن،یااشهه

نسه ت   رنشهاا داد که  افهساارهن پهووه   جر  نداف ررد

  شهمم به اسر ه  برداشهت کره لرت هم   نرشت  لم  اک

 ریگکاشههت با ههه کههاه  چشههم بههرا  شههدریاههسارد ب

روش  گ رنههمارههن اح  ههاا اهه   دشهه  کاشههت ا ۀنههرهس

 1نههرردالر در ا 276 ۀنههرکاشههت  لمهه  بهها دسههت بهها هس

را  ا دصهههاد  تیهههاطل ب نرکمدهههر و نههه رهس نرشهههدریب

 د یههل بهه ،فهه ردر 3کار  لمهه  کهه در حا   داشههد  اسههت 

 نیااشه نرتر  لمه ، ا دصهاد ۀیهتد ۀنهرهسبه دا  ترنریپا

برداشهت  ۀنهربهموا احدسهام هس  کارنمم ب دم اسهت  و ه

و   چهه  دسههد شههنرین ۀ لمهه ، کاشههت تمهها. سهها  ۀیههو تد

  داشد  است  کمدر ۀنرهس  نیااش چ 

تراکدههه ر   ۀمکارنههه -رنهههممبُ ،درگهههر در پووهشههه 

انههارم گراسههیر  ت سهه   دادم در بههرا  کاشههت نیشههنر 

کاشههت بهها ارههن  نشههاا داد کهه  هههابررسهه شههم  ندههارج 

را  ن  ج انهه  ،ارسهه .نسهه ت بهه  روش کاشههت  ،کارنههمم

 حههمود رادرصههم افههسار ، نیههرو  انسههان   7/3ایههساا بهه 

درصههم  63حههمود را کههاه  و هسرنهه  کاشههت  درصههم 9

  بارههم  (Singh & Singh, 2017) دادم اسههتکههاه  

کههار رفدهه  در  سههط  فنههاور  بههدر نظههر داشههت کهه  

 Zaki-Dizaji, et al., 2010; Dehghan et)ها نههممکار

al., 2016) بهها  ها لمهه ها بههرا  کاشههت اصههبک کارنههمم و

 ,Mohammadi-Amini)اخدلهه  خص صههیام فیسرنهه  

et al., 2017) ها  شههههاخ ا ههههمار  ههههمد   بههههر

 ، ن کاشههت و درصههم ج انهه  ۀهسرنهه ، ااننههم اا ارسهه 

 ا ثر است 

و  شههنرین ۀ لمهه میههشههت د اک تیههوجهه د اهم بهها

  ،(Solymani, 2014)ا  آا    ملنهههرد ناشههه  رافهههسا
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 ها را کهه  بد انههم  لمهه   نیهنهه   ااشهه رسههم نظههر ابهه 

کاشهههت  هههرار دههههم و  اریدروا شههه میهههصههه رم د بههه 

در ا یههها   ،را داشهههد  باشهههم ر ج صهههرف  نربهههاالتر

 هرچنهههم  اسهههت  رراحههه  و سهههاخد  نشهههممتیهههار  

   ا  د یهههم کارهههها  نیشهههنر در رهاتهههاکن ا نم نههه 

انم  اارشههههگاه  رراحهههه  و ار رههههاب  شههههممآسههههط  
(Taghinezhad et al., 2014; Namjoo et al., 

2015)  

  ریگکههاربهه  ،خ  سههداا اسههداا دردر حههال حا ههر 

 ، دسههد صهه رمنیشههنر بهه  ۀشههت  لمههاهههر سهه  روش ک

پههووه  بهها  نرههادههماول اسههت  ا سمیانههان و سمانههانیمهه ین

 بههرا اناسهه    هابهه  اندخههام شههاخ  ا یههت جهه  بهه  ن

و  شهههنرین ۀشهههت  لمهههااخدلههه  ک  ههههاروش ۀسهههرا ا

بها  ،اسهداا خ  سهداا طراناسه  بها شهرا  اندخهام روشه

    شم  اجرا    ارات لل سلسیاسدفادم ا  روش تحل

         

 هامواد و روش

تررن اناسههه اندخهههام  ، بهههرا در ارهههن پهههووه 

 یشهههنر، بههها در نظهههر گهههرفدنن ۀشهههت  لمهههاکروش 

 یههتفرف ، گههذار لم  یفیههتکههها  هسرنهه ، شههاخ 

تراکدهه ر  رفههت و آاههم ت ههمادشههت، اک دسههدگام  ااسر هه 

ا  روش تحلیههل  ،یههک کههارارگ ن اشههاخ   و یندر  اهه

ها  اهه رد ا ارسهه  سلسهه  ارات هه  اسههدفادم شههم  گسرنهه 

در ارههههن روش، شههههاال کاشههههت دسههههد ، کاشههههت 

 و کارنههمم-رنههممدسههدگام بُبهها نیشههنر  ۀ لمهه ۀانانیسنیمهه 

خ دکهار  ۀنیشهنر بها دسهدگام کارنهم ۀ لمه ۀکاشت انانیس

صهه رم اخدصههر شههرک ههها بهه ارههن روش ،ب دنههم  در ادااهه 

 ش نم دادم ا 
 

 کاشت قلمه یهاروش -

اراحههل  اجههرا و   ایساسههیانان ۀبهها ت جهه  بهه  درجهه

  بهرا  شهت اصهلا، سه  روش کصه رم انهانیسمب  کاشت

 دارد در اسداا خ  سداا وج د  لم  

 ، دسههد کاشههتدر روش : (ی)دستت  زهیرمکتتا یکاشتتت  

 بههرا   دشهه  ا یههادرا نیااشهه بههاو پشههد    ابدههما جهه 

  کارنهههمم ادشهههنل ا  ت هههماد  ههههاگروم ، گهههذار لم 

  رو لههرر لمهه  ا  تر  هاکههارگر، حرهه ر دارنههم  دسههد 

 کههارگر  ههرار اریههو در اخد اهه  شهه نم خدهه رر نی اهه

  که شه د هرار دادم  ههار  اریشه تها در دروا گیرنهما 

  سها  (1)شهنل  نهماشهمم  یهادرا نیااشه با ا  آا پی 

بهها خههاا  ها  لمهه  و پ شههانما رو  سرکهه در امیهه مل

  ش د انیا. ا نیت سط ااش

 
 کاشت  ساي قلم  نيشكر -1شك  

 

 انههانیسمنیمهه  ۀ  کارنههمهانیااشهه: زهیمکا متتهیکاشتتت  

 میکارنههمم ت سهه-رنههممبُکار و سهها  تمهها.بهه  دو اههمل 

اسهت که    نیااشه سم،انانیمه یکار نسها  تمها.  ش نما 

 انههما د اهه سهه     ۀکههارگر بهه  دروا    هه راکااههل   نهه

په   ،هاکارنهمم-بُرنهممدر ااها   شه دآنن  آا ن  بررهمم ب 

دروا  بهه را ا  اخههسا   نهه ۀکههارگر تمهها. سهها  ا  آننهه 

    شكرينقلم  شت امخال  ک یهاروشو مقایسۀ  يبررس
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  ۀسههها   بههه  اسهههد ان داددسهههدگام  هههرار   رهههتغذ ۀدهانههه

  هههاو دسههدگام  لمهه  را در ر ل اهه  شهه دبههرش وارد 

 ،نیااشههه نرههه  در ادههههم بهههرش ا نسهههاار  هههاًرت ر

 جدهههت در اخهههسا صههه رم همها  نیشهههنر بههه سههها  

 را هها  لمه  نیا  بهرش سها  ، ااشه  م  پهنش ا ررخد  

 

   دههههمبههها هما شهههان  اطلههه م در شهههیار  هههرار ا 

   خههههاا را رو  بشهههه اب ۀپ شههههاننم  سهههها  نهههه  

و  شههه د کاشهههت پهههر ا اریو شههه گردانهههم  لمههه  برا

 ردافشههرا اهه  لمهه    فشههار، خههاا رو چههر سههرانیا. 

 ( 2)شنل 

 

                 
  تز                  ال ز                                                 

 تغ ی  و برش ۀکارگرا   ر  ال گ اشان ني ب   رو  سامان ت و  مكانيز(نيم کارند( -بُرند(کار قلم ال    -2 شك 
 

 ر ههههم ت ررفهههه  کهههه  : کاشتتتتت  متتتتاه مکتتتتا یزه

 تهه اا ا را  نیااشههانههم، برخهه  پووهشههگراا ارا هه  دادم

 کههههار در شههههمار آورد کهههه  در هنگهههها. بهههه  سمیانههههان

 اراننهههمگ  و پهههر کهههردا اخههها ا،  ا  ریغبههه ، اسر ههه 

نماشههد  باشههم  رهها  بهه  کههارگر بههرا   ملیههام خهها 

(Ripoli & Ripoli, 2010)   اسههدفادمخ دکههار کار  لمهه 

 ، ا  (3شهههنل )در اهههسارد نیشهههنر خ  سهههداا  شهههمم

شههرکت را اصههل  آا  ۀاههمل ررسشهه  اسههت کهه  نم نهه

 سههها   ت ررهههس ا ندههها  سهههاخد  و در ااشین 1آسهههدافت

است شمم 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  تز                                                                         ال ز                                                                          

  بارگيری  ر  الو ت   کار  ر  الال   سا ی ت ریز کار ریزشي ماشينقلم  -3 شك 
 

  هاشاخص نیی ع -

اناسهه    هابهه  اندخههام شههاخ  ا یههت جهه  بهه  ن بهها     

ادفههاوم بهه دا  لیههد و بهه  شههنرین ۀشههت  لمههاک بههرا 

   رهههههایابدههههما ادغ شههههنر،یشههههت ناک  هههههاروش

اهثثر بهر   رههایههر شهاخ  ادغ  و بهرا  اخدل  بررس

کهه  بهه  اسههت  رههادآور  ارههن نندهه  ال .شههم   نیههیآا ت 

 سواهاً ها شهاخ  نرها شهنر،ین ۀخها   لمه طرشهرا لید 

  رههت ر  ادانهه  اهههاایشههت گادر ک ا.نههبهها اهه ارد هههم

نههم ا  ههارم  اهه رد بررسهه ههها نمارنههم  شههاخ   نسههانر

 ا  

  ۀ لمهه  ا  سهها  ۀیههتد ۀنههر)هس نهه رشههاخ  هس -ا هه 

 اصهر  ۀ لمه ۀنهرصه رم تمها. سها  ، هسبه  ارتن  شمم 

 1- Austoft 
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کهار   رویهن ۀنهرهس و اصهر   لمه  ساایهشمم بر اسا  ا

  .( ال

 ههها لمهه   ) راردههه گههذار  لمهه  تیههفیشههاخ  ک -م 

کاشههت،  ههرار دادا   رههاناسهه  در رهه ل رد تیههدر ا   

 نسههاار   ر هه دادا ههرار نسههاا،رها در  مههم  لمهه 

 ( گررنمر ب  نس ت ها لم 

)سهههر ت  ا اسر ههه    ملههه تیهههشهههاخ  فرف -پ 

 اهاا تله  شهمم  اهممدسهدگام کاشهت،  ۀنهیبد  شرویپ

 اهههاا ال . اهههمم دسهههدگام،   رهههها و سهههرودر دور دا

 هها پر کردا اخسا نسه ت به   اهاا کاشهت  لمه   برا

نها. سههر ت   رهرایم  هاً  رههایادغ نرها ؛اخهسا دسهدگام

بها  که رو  ا  شه ان   شه نم  ت هماد سها ات ا  کار بررس

 ( کار  کرد لم  ت اا شت، ااروش اشخ  ک

هها ( )کهرم ط هام  آاهم تراکده ر  و شاخ  رفهت -م 

 هههها  اسهههدااکاشهههت نیشهههنر در کشهههت و صهههن ت

ها  حمهههل نههه  نیهههس خ  سهههداا رنسهههاا و ااشهههین

هههر  ط هه  )کههرم( بههرا  رو هسههدنم، ا  ارههنرنسههاا 

شههت در نظههر گرفدهه  شههم  بههرا  ابررسهه  رههک روش ک

همهرام به  آاهم تراکده ر و ت هماد رفهت ،هر روش کاشت

 ت هههماد کههه  صههه رمنربم      گردرهههم  گیر انهههما م ادوام

  روش کاشههت اسههاو هههر در افدهه ر انیهها. امیههمل 

شههمم اسههت  شمارش نیت ههماد ورود تراکدهه ر بهه   اهه

 فههارا ا  نهه د ،نیایمهه د ت ههماد ورود تراکدهه ر بهه   اهه

 شهاخ   نه اابه  ،کنهم ک  با خه د حمهل اه  ادوات

 

  شم ث ت نیشاا آام و رفت

 ۀشههت  لمههاکههها  روش کههار  کیههشههاخ  ارگ ن ا -ث

 تفههاوم گررنههمربهها  کیههارگ ن ا طرشههراا  نظههر  شههنرین

ارگ نهه ا  دا کههراشههخ   همههین د یههل بهرا بهه  ،دارنهم

  ریهه رارگ  ا  حههاالم اخدلهه  هارتصهه رر ابدههما ،کههار

 بهها اآندهه ۀو بهها ا ارسهه  یههتدکههار  هنگهها.بهه بههما کههارگر 

بهههمتررن و ههه یت بهههمن  بهههرا  ههههر روش رنهههمرگر، 

 حرکههت بههما کههارگر یههسااا اسههدخراش شههم  بهها بررسهه 

بها  ، شهت دسهداکهنگها. به  رها امکار بها دسهدگ هنگا.ب 

دادم  یهها بهه  هههر روش کاشههت ااد 1ربهها لیههاسههدفادم ا  تحل

 و هههاههها، گههسارشرادداشههتبههر اسهها  ههها ا یاادشههم  

 جههمول ر ههمههها  تدیهه  شههمم در حههین کاشههت،  نهه 

 شمم است دادم  ،ربا

 گررنههمرآامم تها حهم اانهاا بها دسهتب   هاشهاخ      

پهه  ا   ،نرشههمنم  بنههابرا لرت ههم گررنههمربهه   ارههادغهها. 

  تمههاا در بههاال،شههمم گفدهه    هاشههاخ   ریگانههما م

 ریههدرگ نهه رهس میکهه  بهها پرداخههت اسههد  ر هاشههاخ 

شهاخ   کرهو شهمنم  لرت هم نه رهسدنم ب  شهاخ  هس

 رفدهه گ نظههر در ندههاآ  بههرا "میاسههد  ۀنههرهس" نهه اا  بهها

 میاسههد  ۀنههرهس ۀدهنمها نشههااشههم  جمهه  آا شههاخ 

  ها  شههاخ اسههتهههر روش کاشههت   صههر  شههمم بههرا

  نرههههانم  اشههههمم نشههههاا دادم 4در شههههنل  ر ندهههها

مم شهههگفدههه ا  سههه  روش  کرههههر  ها بهههراشهههاخ 

  شمنم  ریگانما م
  

 

 
 

 های نهایي مور  مقایس شاو  -4  شك

 

  هاداده یسازو آماده یآورجمع -

در  شههنریپههووه  در  اههاا ا مهه ل کاشههت ن نرهها     

ادراههام(  لرههدو. اههرداد تها اوا ۀمهیاسهداا خ  سههداا )ا  ن

 1395در سهههال   فههاراب میو در کشههت و صههن ت حنهه

کاشهت ا   نیدر حه سیهپهووه  ن نرها هها شم  دادم جراا

 بههرا   سههن ر نهه  و گسارش ۀیهه، تدماشههاهم مرههرر

 1- REBA, Rapid Entire Body Assessment 

 

 

هزین 
رفت و آمد 
ماشين

ارگونومي کار
ظرفيت 
مزرع  ای

کيفيت قلم  
گ اری
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شههنااۀ پرس  رههت   و اح  ارب ههام خهها.، اصهه  آورجمهه 

 نفههر(  25کارشناسههاا ایههرم ) نبههی ا ارسههۀ  وجهه 

روش  ها  پرسشههناا  بهها اسههدفادم ا دسههت آاههم  رافدهه  به

گیهر  گروهه  که  روش تصهمیم ، سلسهل  ارات ه لیتحل

  شههم ا شپههرد و ار رههاب  ،اسههت پیچیههمم ههها در احیط

تشههنیل سههاخدار سلسههل  ارات هه   ،اسهها  ارههن روش

انیهها.  لیههگیر  اسههت کهه  بهه  کمههک آا تحلتصههمیم

  ش د ا
 

 

  یساخ ار سلسله مرا ب ۀی ه -

  ا هه  در تهه ااگیههر  را اهه تصههمیم ۀاسههئل هههر     

 ارههن اول سههط   کههرد رراحهه تصههمیم  درخههت رههک

 و دههههما  نشهههاا را گیرنممتصهههمیم ههههم  ،درخهههت

 نرهبه  ا  دسدرسه  بهرا  ر یه ها گسرنه  گذار او  رت

 دهنمم اهبانشهاا  انیهسهط ک ا ارههم  است  سهط  

به    دسدرسه  بهرا ساارراه رد نظهر برنااه   هارا ابا

  هانهه رگس نیههسسههط  آخههر   سههتا اولهههم  در سههط  

 دههم به  ههم  را نشهاا اه  ابیدسهد  در دسدر  بهرا

(Ghodsipour, 2006)اولاطا  ههه ، سهههط   نرههه  در ا 

اندخههام روش برتههر کاشههت    نههربیههانگر هههم  اصههل  

اهه رد   ارهههایا  ۀدهنمسههط  دو. نشههاا شههنر،ی لمهه  ن

  ارگ نه ا نه ،ربه  ههم  شهاال هس  دسدرسه  نظر بهرا

 ت ههماد ،اسر هه    ملهه تیههفرف ،گههذار  لم  ۀنههرکههار، هس

ها  در سهههط  آخهههر گسرنههه  و نیااشهههرفهههت و آاهههم 

 کاشههتبهه  هههم  شههاال روش   ابیدسههد  دسههدر  بههرا

 کاشهههتروش  و سمیانهههانمههه ین کاشهههتروش  ، دسهههد

 ( 5است )شنل  سمیانان

 

 زوجی هایهمقايس -

 ههههههها ا یااد  یتخصهههههه ،پههههههووه  نرهههههها در   

   وجهههههه ۀسههههههراربهههههه   بهههههه  ا ا   ههههههمد

 دو شههههههاخ  بههههههر ارهههههه نهههههه ردو گس تیههههههاهم

 ,Ghodsipour)صههه رم گرفهههت  1 اسههها  جهههمول

2006) 
 

         
 

 يسلسل  مرات   يتحل يساواار  روا -5 شك 
 

 ی برتری  ر ماتریو مقایسۀ  واي معيارهاگ ارار شنحوۀ  -1 ادول

  وضیح j سبت به  iوضعیت مقايسه  ارزش  رجیحی

 اهمیت برابر 1
نس ت ب  هم ارن دو اهمیت برابر دارد را  jنس ت ب  گسرن  را شاخ   iگسرن  را شاخ  

 نمارنم برتر  

 تر است کم  ادم jنس ت ب  گسرن  را شاخ   iگسرن  را شاخ   ترنس داًادم 3

 تر است ادمjنس ت ب  گسرن  را شاخ   iگسرن  را شاخ   ترادم 5

  jگسرن  را شاخ  دارد تا خیل  بیشدر   برتر  iگسرن  را شاخ   ترخیل  ادم 7

 نیست  jبا  س را ا ابلتر و ادم jا   اطل اً iگسرن  را شاخ   کااًب ادم 9

 بینابین 8و  6و  4و  2
، بیانگر اهمید   رادتر ا  8اثبً  ؛دهمها  ترجیح  را نشاا ا ها  ایان  بین ار شار ش

 است  Iبرا   9تر ا  و پارین 7

 هدف: ا  خاب به رين روش کاشت

 ایظرفیت مزرعه نی عداد حرکت  راک ور در زم کار کیارگو وم هزينه یگذارقلمه تیفیک

 کاشت مکا یزه کاشت  یمه مکا یزه کاشت دس ی
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 میا گین عددی ۀمحاسب -

 ههار  که  بهینپرسشهناا هها در دررافهت پاسهخا   پ    

  ت  ره  شهمم فهاراب شهنرنی کارشناساا کشهت و صهن ت

  هههاادفههاوم بههرا  هههر رههک ا  گسرنهه  هههار درههمگام ،بهه د

 ههها جههمول اشههنل ارههن رفهه  بههرا  کهه  آاههم دسههتبهه 

 لیهههشهههمنم  در روش تحل  ترکیههه ههههم بههها ا ا ارسههه 

 هنمسهه  ایههانگین احاسهه ۀ ا  تهه اااهه   سلسههل  ارات هه

   (Saaty & Vargas, 1987) کرد اسدفادم
 

(1) 𝑎𝑖𝑗̅̅̅̅ = (∏𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑘=1

(𝑘)

)

1
𝑛

 

 

 ،در آا ک 

 𝑎𝑖𝑗̅̅ دو  حههههامیترج ساایهههها  هنمسهههه نیانگیهههها= ̅̅

 کههههم اربهههه   بهههه  فههههرد = k و، i ،j ؛نرگسرجهههها

 را نااه که  پرسه   ت هماد افهراد=  nو  ؛ش نممپرس 

  انمکردم لتنمی

 

 هاوزن  سبی معیارها و گزينه ۀمحاسب -

 ۀدرخههت سلسههل  ارات هه  و احاسهه  ۀپهه  ا  تدیهه    

انظهه ر اندخههام روش اناسهه  ایههانگین هنمسهه ، بهه 

افههسار   ملیههام ررا هه  در احههیط نههر. شههنر،ین کاشههت

ا یارهها بها ت جه   ،شهم  در ابدهما دن هال  راکسارم چه 

و و ا  نههم وجهه   ههرار گرفد ۀبهه  هههم  اهه رد ا ارسهه

 رد  نسهه   هههر ا یههار بهها ت جهه  بهه  هههم  بههرآورد گردرههم

 ا ارسه  اه رد ا یارهها به  ت جه  بها هاگسرن  ،ب م ۀارحل

 احاسهه   گسرنهه  هههر نسهه   و ا و نههم ههرار گرفد  وجهه 

   شم
 

 بهبود  اسازگاری  صمیم -

و  ردداوجهه د اغلهه  دنیهها  وا  هه ، ناسهها گار   در    

وارد شه د  نیهس هها به  اهمل امنن است ارهن ناسها گار 

کههاابً  ههها سههرا اکهه  ناسهها گار  صههفر اسههت، هنگههاا 

، ایههساا شهه د شههدریب ساایههاسهها گار اسههت و هرچهه  ارههن 

  در حا ههت ابههمر ناسهها گار  در هههم  نیههس افههسار  ا

سهها گار  نسهه د  نا 1/0ا   کمدههرناسهها گار   ایههساا ،کلهه 

 بهها نگر  در  رههاوم  ههرور   گرنهه و اسههت   ابههل   هه  
 

 ( Ghodsipour, 2006رسم )ا نظر ب 
 

  لفیق -

 ههههها  و ا ۀ وجهههه  و احاسهههه  ۀا  ا ارسهههه ب ههههم    

 ههر ندهار  و ا تها اسهت ال . ا یارهها، و هانس   گسرنه 

 اسههدفادم تلفیههم ا  انظهه ر بههمرن  شهه د احاسهه   گسرنهه 

 دسههت بهه اسههئل  ندههار  ها پاسههخ و ا  ارههن رام شهه دا 

  مرآا 

 

 بحث و نتایج

 ارگو ومیک کار به روش رباارزيابی  -

 ۀههها  اخدلهه  کاشههت  لمهه  روششههرک اادیا ههها   

 ههرار دادم  2 در جههمول آا همههرام جس یههامبهه  نیشههنر

ا  فارههل صههفح  گسههدردم  ،شههمم اسههت  بههرا  احاسهه  

 & Hignett)  آتمنهههیگنههت و اههکاسههدفادم شههم کهه  

McAtamney, 2000) 2 در جههمول تدیهه  کههردم انههم؛، 

 است  گفد  شممده  در هر ا رد د یل اادیا 

شهت بها دسهت ابهرا  ک 11اادیها   ،2اطابم با جهمول    

بهه  ا نهها  سههط  خطههر بسههیار بههاال در ارههن روش بههرا  

گرفده  و روش کههار و  تصهمیم فهه راً بارهم کهارگر اسهت و 

شهت ا  کشه داصهبک نه د کاشهت نگدماشت بما در ارهن 

را  9اادیههها   کارنهههمم-بُرنهههممدسهههدگام بههها انانیسم نیمههه 

بهاال را سهط  خطهر نسه داً  ۀدهنمنشهاااسهت که   گرفد 

اهمم ته اا ارهن  ملیهام را به دهم ر نه  نمه نشاا ا 

 آننه  به  بهما آسهی  برسهم، ادااه بهموا   ااا ره الن 

را ا  جههمول ربهها  2شههت تمهها. انههانیسم اادیهها  اداد  ک

کهه  در ارههن دهههم اهه  نشههااگرفدهه  اسههت  ارههن اادیهها  

 ا کنههم  نم  مرههتدمکههارگر را خطههر خاصهه  شههت اروش ک

وجه د نهمارد و کهارگر  مهبً  انهانیسم کاشهتدر  که  آنیا

صهههرفاً راننهههمم تراکدههه ر در نظهههر گرفدههه  شهههمم اسهههت 

آاههمم بههرا   دسههتب تهه اا اندظههار بههاالر  ا  ندههارج نم 

ارن روش کاشت داشت 
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 با اسافا ( ا  روش ربا و فعاليت ماناظر کاشتآمد( برای هر روش   ستامايا  ب  -2ادول 
 به همراه علت ام یازدهیام یاز هر روش کاشت قلمه  یشکر  

 مکا یزه کاشت کار ده-بُر دهبا  کاشت با دست کاشت حداکثر ام یاز شرح مورد

 5 و  یت کمر
درج  و  60خم شما بی  ا   – 5

 پیچیما کمر

درج ،  20خم شما بی  ا   -5

 پیچیما و خم شما کمر ب  جان 
 و  یت نشسد  -1

 3 و  یت گردا
درج  و  20خم شما بی  ا   -3

 پیچیما
 چرخ  گردا -2 درج  20خم شما بی  ا   -2

 4 و  یت پا
درج  و  60خم شما بی   -2

 رنن اخت ن  دا پاها
 حا ت  اد  -1 حا ت  اد  -1

 6 افصل شان 
درج  و دور  45باال آاما بی  ا   -4

 شما دست ا  تن 
 درج  45کمدر ا   باالآامم -3 درج  45حرکت دست بی  ا   -3

 درج  100تا  50 ینحرکت ب -1 درج  100 تا 50حرکت بین  -1 درج  60باال و پارین رفدن بی  ا   -2 2 افصل آرنج

 درج  15 ۀحرکت در احمود -1 درج  15 ۀحرکت در احمود -2 درج  15باال و پارین رفدن بی  ا   -2 3 اچ دست

 پارمار ن  دا و  یت بما-1 2 سط  ف ا یت
 تغییر شمرم و   بما و تنرار -2

 بار در د ی   4حرکت بی  ا  
 هار  ا  بما دا ماً ثابت سمت -1

 2 9 11 اادیا  ربا
 

 آمد ماشین و شاخص رفت -

شههرک شههاخ  رفههت و آاههم ااشههین بههرا  هههر روش    

  آامم است کاشت در  رر 

هههها   ردر گذارنشهههان روش کاشهههت دسهههد  شهههاال  -

ورود  ا )اههارکر ن ( ا اریههاد جهه   و پشههد  بهها شههیار ا

ا  گههذار  لم تررلههر حااههل  لمهه  بهه   اههین در هنگهها. 

بهها خههاا ت سههط  کاشههت اریشهه پ شههانما ا  سرکهه در

 بهههار ورود  5پ شهههاننمۀ بشههه اب  در ایمههه د شهههاال 
 

 تراکد ر ب   این 

  گذارنشههههان انانیسم شههههاال روش کاشههههت نیمهههه  -

م دسههدگاهمههرام بهه  ورود تراکدهه رههها )اههارکر ن (اردر 

بهه   تراکدهه ر بههار ورود 2کارنههمم در ایمهه د شههاال -رنههممبُ

  این 

ههها   ردر گذارنشههان روش کاشههت انههانیسم شههاال  -

 همههههرام دسههههدگام ورود تراکدهههه ر بهههه  )اههههارکر ن (ا

   تراکدهه ر بههار ورود 2ایمهه د شههاال  کارنههمۀ انههانیسم در

 .ب   این

 کاشت ينۀهز -

 بههرا  احاسهه ۀ هسرنههۀ جههار  کاشههت  لمههۀ نیشههنر دو    

 

 

شههاخ  اصههل  دخا ههت دارنههم  هسرنههۀ نیههرو  کههارگر  و 

 در هر هندار   شمماصر هسرنۀ  لمۀ 

سها ت  -بها ت جه  به  ت هماد نفهر: هزينۀ  یروی کتارگری

سهها ت  -ال . بههرا  کاشههت رههک هندههار و دسههدمسد نفههر

تراکدهه ر در کههارگر، در کنههار هسرنههۀ اپراتهه ر  و راننههمگ  

ههها  اخدلهه ، هسرنههۀ نیههرو  کههار انسههان  در هههر روش

هندار برا  ههر روش کاشهت به  ره ر جماگانه  احاسه   

روش  سیههن گههررد   ههیتح  درهمچنههین  ( 3شههم )جههمول 

  شهدریب نه رهها هسروش ررنسه ت به  سها  کاشت دسهد

 ,Ripoli & Ripoli)بهه  خهه د اخدصهها  دادم اسههت 

2010)  
 

 شده مصرفهزينۀ قلمۀ  -

تههن بههر هندههار در هههر  برحسهه ایههساا اصههر   لمهه     

  ابههلآاههم و بهها احاسهه ۀ شههنر  دسههتروش کاشههت ب 

 فههروش مههتی ا  ارههن ایههساا  لمهه ، بهها احدسههام  میههت  

ت اههاا بههر کیلهه گر.، ایههساا هسرنههۀ  لمههۀ  برحسهه  شههنر

در هههر هندههار احاسهه   شههمم اسههت  در  شههمماصر 

ارههن ارب ههام بههرا  هههر روش  ههرار دادم شههمم  4جههمول 

است 
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 شكرني ۀشت قلمانيروی انساني  ر هر روش ک ۀهزین -3 ادول

  عداد کارگر ) فر( شتاروش ک
 کار  فر روز  یروی ۀهزين

 ) ومان(

مجموع  ۀهزين

 ) ومان(
 هزينه در هک ار هک ار در روز

 113750 4 455000 35000 13 شت با دستاک

 43750 8 350000 35000 نفرم( 5دو ن بت ) 10 انانیسمنیم  کاشت

 11700 12 140000 35000 نفرم( 2)دو ن بت  4 شت تما. انانیسماک

 

 نيشكر ۀشت قلمامصرفي  ر هر روش ک ۀقلم ۀهزین -4ادول 

 کاشتروش 
قلمه در وزن 

 ) ن( هک ار

 هر شکردهی

 کیلوگره( ن )

شکر هر  ن قیمت 

 قلمه ) ومان(

قلمه در هک ار  ۀهزين

 ) ومان(

مجموع هزينه قلمه و 

 کارگری ) ومان(

 1373750 1260000 168000 80 5/7 شت با دستاک

 1051750 1008000 168000 80 6 انانیسمنیم  کاشت

 1355700 1344000 168000 80 8* شت تما. انانیسماک

   میرس ا سیتن در هندار ن 12در هندار ب    ا مار  لم  اصرف ، سشرر سمیانان تما. کار  لم  با سمیانانکاشت   مر م  هانیااش در* 
 

 ۀبررسهه  و ا ارسههانظهه ر بهه تح ی هه   بههارمدر ارههن      

ررسشهه  و  ۀ لمهه  کههار تمهها. انههانیسبهها شههت انههانیسم اک

در کشهههت و  1393شهههت دسهههد  نیشهههنر در سهههال اک

صههن ت ااهها. خمینهه  )رم( خ  سههداا انیهها. گرفدهه  

در  اسههت  تیمارههها  اهه رد بررسهه  در ارههن پههووه  کهه 

هها  کااهل تصهادف  انیها. گرفهت، پهنج  ا   ررک بل ا

 ۀروش کاشههت اخدلهه  شههاال  کاشههت دسههد  بهها تدیهه

ااشههین ،  ۀ لمهه ۀدسههد ، کاشههت دسههد  بهها تدیهه ۀ لمهه

 ب دنهههم  سمیانهههانصههه رم بههه  ۀ لمههه ۀیهههتدکاشهههت و 

 کههه  روش دههههم اههه ندهههارج ارهههن پهههووه  نشهههاا 

  ملیهههام کاشهههت اهههثثر ۀکاشهههت بهههر ایهههساا هسرنههه

شههت اک ،هههانهه رهس ساایهها ۀسههردر ا ا نیهمچنهه اسههت  

 ۀنهرهس نرکمدهر سمیانهانصه رم به   لمه  ۀیبا تد سمیانان

  (Bozorginia et al., 2017)شت را داشد  است اک

 

 هانهيگز ۀسيمقا -

 ت جهه  بها  وجهه ، صه رمبهه  هااول گسرنه  ۀارحله در      

 6شههنل  در  نمشهه ا یههار اهه رد نظههر، ا ارسهه  ا  بهه 

 نهه رشههاخ  هس ا  نظههرکاشههت   هههاروش ۀندهارج ا ارسهه

نشاا دادم شمم است 

  

 
 

 ن یکاشت  ر شاو  هز یهاروش س یمقا -6 شك 
 

کارنههمم بهها نسهه ت -بُرنههمم ۀنههرگس ،6شههنل برابههر         

کاشههههت  ۀنههههرو گس داردبیشههههدررن ن هههه  را  540/0

ها  ترتیهه  بهها نسهه تبهه   و کاشههت دسههد سمیانههان

 هههرار دارنهههم    ب هههم  ههههاتردر او   222/0و  237/0

 اسهههت و 02/0 شهههمم، ناسههها گار  احاسههه   ساایههها

 ابههل  نهه رها بهها شههاخ  هسبنههابرارن سهها گار  گسرنهه 

  درگههر در پووهشهه  اینهه  دردر همههین  اسههت    هه ل

 کاشت ۀبدینروش  مندخاا بههههرا  اسههههداا خ  سههههداا،

شهههت اهههها  کانههه اد روش د ، دصاا ظ حاا   نیشنر ۀ لم

هههها  ا جههه د در اسر ههه  و چههه  چههه  روش ،یشهههنرن

  شههمنم رسهه ا ا رنههمرگربهها  ،رشههگاه ههها  آ ااروش

 و انههههانیسمتمهههها. ۀههههها شههههاال انهههه اد کارنههههمروش
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دسههدگام  کاشههت بهها و کاشههت بهها دسههت ،انانیسمنیمهه 

صههرفاً ا  شههاخ   ،رسهه ا ا بههرا کههار  لمهه  اسههت  یمد 

بهها اسههدفادم ا   ،  در آخههرشههم اسههدفادم هسرنهه  کاشههت

 ۀلیوسههه کاشهههت  لمههه  بههه  ، سلسهههل  ارات ههه لیهههتحل

 نهه یبد کاشههت نهه اا روش بهه  شههنریکههار  لمهه  نمید 

 ( Solymani, 2014) شماندخام 

ها بهها ت جهه  بهه  و ا گسرنهه  ۀدهنههمنشههاا 7 شههنل      

 ،ارههن نمهه دار برابههراسههت،  گههذار  لم  تیههفیشههاخ  ک

سههدم  نرشههدریب 667/0کارنههمم بهها نسهه ت  -بُرنههمم نهه رگس

      و  252/0بههها نسههه ت  سمیکاشهههت انهههان ۀنهههرد و گسررا دا

سههدم  نرکمدههر 081/0بهها نسهه ت   کاشههت دسههد ۀنههرگس

 ناسهههها گار   ایههههسااشههههاخ  دارنههههم   نرههههرا در ا

بنههابرارن سهها گار   و افههسار صههفرنههر. بههااحاسهه   شههمم 

 ابههل   هه ل  هانهه ربهها گس گههذار  لم  تیههفیشههاخ  ک

    است 

ادفهههاوم کاشهههت   هههاروش ۀسهههرا ا، 8شههنل  در     

دادم   رنمههها  ااسر ههه  تیهههدر شهههاخ  فرف شهههنرین

 سمیکاشههت انههان ۀنههرگس ،شههاخ  نرههاسههت  در ا شههمم

کارنههمم  -بُرنههمم ۀنرگس،سههدم نرشههدریب 480/0بهها نسهه ت 

کاشهههت  ۀنهههرگس و دو. ترهههدر او   320/0بههها نسههه ت 

 را دارد   سدم نرکمدر 200/0با نس ت   دسد

 ونهر. افهسار صهفر  بهااحاسه   شهمم   ا گارناس ایساا     

بههها   ااسر ههه  تیهههبنهههابرارن سههها گار  شهههاخ  فرف

 ابل    ل است  هان رگس

 
 گ اریقلم  تيفيکاشت  ر شاو  ک یهاروش ۀسیمقا -7 شك 

 

 

 

 
 یامزرع  تيکاشت  ر شاو  ظرف یهاروش ۀسیمقا -8 شك 

 

کاشهههت   ههههاتفهههاوم روش ۀدهنمنشهههاا 9 شهههنل     

کاشههت  ۀنههرکههار اسههت  گس  در شههاخ  ارگ نهه ا شههنرین

 داردن ههه  را  نرشهههدریب 712/0بههها نسههه ت  سمیانهههان

  بهها تفههاوت  کارنههمم و کاشههت دسههد-بُرنههمم  هانهه روگس

در  130/0و  157/0  هابههها نسههه ت  یهههترتبههه  انهههما

 ایههساا ،سهه را ا نرهه  در ام ههرار دارنهه  ب ههم  هههاتراو  

 احاسهه   شههمم کهه  در  مههل  سینههاچ ا ههمار  ناسهها گار

  بنهابرارن سها گار  شهاخ  ارگ نه ا و برابر صهفر اسهت

   ابل    ل است  هان رکار با گس

    

 

در شههاخ   شههنریادفههاوم کاشههت ن  هههاروش ۀسههرا ا  

نشههاا دادم شههمم  10رفههت و آاههم تراکدهه ر در شههنل

و  سمیکاشههت انههان  هانهه رگس ،سهه را ا نرههدر ا اسههت 

 در شههاخ   417/0کارنههمم هههر دو بهها نسهه ت -بُرنههمم

 سهههدم را دارنهههم و نرشهههدریآاهههم تراکدههه ر ب رفهههت و

 نرکمدهههر 167/0بههها نسههه ت   کاشهههت دسهههد ۀنهههرگس

 وبرابههههر صههههفر   ناسهههها گار ایههههسااسههههدم را دارد  

سها گار  شهاخ  رفهت و آاهم تراکده ر بها  ۀنشاا دهنم 

ست هان رگس
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 کار ميکاشت  ر شاو  ارگونو یهاروش ۀسیمقا -9 شك 

  

 
 کاشت  ر شاو  رفت و آمد تراکاور یهاروش ۀسیمقا -10 شك 

 

 ارهایمع ۀسيمقا -   

بها ت جه   ، ب هم ا یارهها به  صه رم  وجه ۀارحل در     

 اریها  ،11شهنل ر هم شهمنم  سه را ا ،ب  هم  اطا  ه 

  هابهها نسهه ت  یههبهه  ترت  گههذار لم  تیههفیو ک نهه رهس

ن ههه  را در اندخهههام روش  نرشهههدریب 260/0و  501/0

اسههداا  طربهها ت جهه  بهه  شههرا ،شههنریشههت نااناسهه  ک

بهها نسهه ت   ااسر هه  تیههفرف اریهها  و خ  سههداا دارنههم

رفههت و آاههم  اریهه  دو ا اسههت  ب ههم ترههدر او   146/0

و  035/0  هاکهههار بههها نسههه ت  تراکدههه ر و ارگ نههه ا

ن هه  را در اندخههام روش  نردههرکم  یههبهه  ترت 057/0

اسههداا  طربهها ت جهه  بهه  شههرا شههنریاناسهه  کاشههت ن

 دارنمخ  سداا 

 

 
 نس ت ب  هد  يصور   واب  ارهايمع ۀسیمقا -11 شك 

  

 قی لف -

ههها  نسهه   و ا ۀ وجهه  و احاسهه  ۀا  ا ارسهه ب ههم

ها و ا یارهها، ال . اسهت تها و ا ندهار  ههر گسرنه  گسرن 

 شههم وانظهه ر ا  تلفیههم اسههدفادم  نراحاسهه   شهه د  بههم

 دست آام  ها  ندار  اسئل  ببمرن رررم پاسخ

کاشههت   هههاروش سهه ردر ا ا ر ندهها  خروجهه جرندهها

 ابههل اشههاهمم اسههت  کاشههت بهها  12 لمهه  در شههنل 

درصههم،  7/50 ت،یههاطل ب نرشههدریکارنههمم بهها ب-بُرنههمم

شههمم  سهه  روش رکههر نیروش کاشههت در بهه نربددههر

 1/18بههها کسههه    اندخهههام شهههم  روش کاشهههت دسهههد

روش کاشههت اشههخ   نرتههرنههااطل م ،تیههدرصههم اطل ب

درصههم  2/31 تیههبهها اطل ب سمیروش کاشههت انههان و مشهه

گرفده  اسهت    هرار گهرردو روش کاشهت د نیبه تیاطل ب

  نههه اا بههه  سمیانهههانمههه ی لهههت اندخهههام کاشهههت ن

  هاشهههاخ   دههههدر و ا رههمروش کاشههت برتهههر را با

   کردجسدی    سا میتصم

 ۀنههرهس اریههدو ا   بههاال اریبهها ت جهه  بهه  و ا بسهه

کاشههت بهها  ۀنههیروش بد ،گههذار  لم  تیههفیکاشههت و ک

اسهت  روش  ممشه نیهیدو شهاخ   مهبً ت  نرهت ج  ب  ا

  هههاروش رربهها سهها سهه ردر ا ا ،سمیانههانمهه یکاشههت ن

  در  راردههه  د ههت بههاالترو کمدههر  ا نهه رهس ،کاشههت

 نه اا کاشهت به  روو ا  ارهن کاشهت دارد  ره لم  در رد
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کاشههت  ،گههرراسههت؛ ا  رههر  د ممشههاندخههام  نهه یبد

در ا ارسهه  کاشههت  تیههفیدر شههاخ  ک ننهه ربهها ا  دسههد

 لیهد  به   هو  مهل کهردم اسهتبددهر  سمیکاشت انهانبا 

 است دست آوردم ب  ترنریپا ا باال رت   ۀنرهس

 

 
 کاشت قلم  یهاروش ۀسی ر مقا یينها يوروا -12 شك 

 

بههین دو روش کاشههت  ۀا ارسهه ،13در شههنل 

ها تههک شههاخ بهها دسههت و کاشههت انههانیسم در تک

صههه رم ایهههسا نشهههاا دادم شهههمم اسهههت  شهههاخ  ب 

نههمارد  تفههاوم  رههاد  هسرنهه  در بههین ارههن دو گسرنهه 

شهههت انهههانیسم در او ههه  بهههاالتر بههه دا چشهههمگیر ک

ا  با ههه شههت و فرفیههت اسر هه اشههاخ  کیفیههت ک

روش کاشههت انههانیسم شههمم در کسهه  اادیهها  بههاالتر 

است 

 

 
 هاتک شاو بين  و روش کاشت با  ست و کاشت مكانيز(  ر تک ۀمقایس -13شك  

 

بههین دو روش کاشههت بهها دسههت  ۀا ارسهه 14شههنل    

ها  در شههههاخ  کارنههههمم را-بُرنههههممو اسههههدفادم ا  

 دهم اخدل  نشاا ا 

بهها ت جهه  بهه  تفههاوم بسههیار چشههمگیر ارههن دو     

ها  ت ثیرگههذار هسرنهه  و کیفیههت گسرنهه  در شههاخ 

 نهه اا انانیسم بهه کاشههت نیمهه  شههت، اندخههام روشاک

رسههم  ا  نظههر ا بسههیار انط هه  بهه  ،روش اطلهه م

درگهههر تفهههاوم  دهههار شهههاخ در چ ،رهههر  درگهههر

 ،بهههین ارهههن دو روش وجههه د نهههمارد  اکننهههممنییت 

خصهه   در شههاخ  ارگ نهه ا  کههار کهه  ت رر ههاً  بهه

ههها اخدصهها  رافدهه  ا ههمار رنسههان  بهه  ارههن روش

است 
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 ند(کار-بُرند(های  و روش کاشت با  ست و بين شاو  ۀمقایس -14شك  

 

  حلیل حساسیت -

نمهه دار  هههر سهه  روش و ن هها   هه م و  ۀا ارسهه

نشههاا دادم شههمم اسههت   15در شههنل آندهها  هه   

کارنههمم در شههاخ  -رنههممبُروش  ت جهه  ابلبرتههر  

هسرنهه  و روش کاشههت انههانیسم در شههاخ  ارگ نهه ا  

کهههار  ابهههل اشهههاهمم اسهههت  اطل بیهههت کاشهههت 

 ۀانانیسم در چدههار شههاخ  بر ههرار اسههت  نندههنیمهه 

 کههه  کاشهههت دسهههد  دراسهههت  ارهههن ت جههه  ابل

ها نسهه ت بهه  دو روش درگههر ا  شههاخ رههک هههیچ

برتر  نمارد 

 

 
 کاشت نيشكرهای تحلي   ساسيت روش -15شك  

 

روش و  زهیمکتتتا  متتتاه  روشبتتتین  ۀمقايستتت -

 مکا یزه یمه

شهههت اهههها همههه ارم کدر ا ارسههه  بهههین روش

بههها اخهههدب   رهههاد  ،ب   حهههاظ اطل بیهههت،دسهههد 

ا  ارههن رو بههرا    کنههما تررن گسرنهه  را کسهه  پههارین

تر تهههر و بررسههه  د یهههمها  انط  اندخهههام گسرنههه 

  ا ردبررسهههها  شهههت دسهههد  ا  گسرنههه اک ،ندهههارج

رههافدن ارت هها  بههین کههار شههم  هههم  ا  ارههن حههذ  

 ۀا ارسههنیههس انههانیسم و کاشههت انانیسم و شههت نیمهه اک

رههادآور    اسههتبددهر بههین ارههن دو روش کاشهت  لمهه  

ها  تصههمیم سهها   کهه  تغییههر  در شههاخ  شهه داهه 

است نشمم و و ا هرکما. اریاد 
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 کارند(-ُبرند(های کاشت مكانيز( با  سااا( امايا  کلي روش ۀمقایس -16شك  

 

 هههردرصههم اطل بیههت  ،افههسارنر.بهها پهه  ا  تحلیههل 

 16در شهههنل  نظهههر اههه ردا  دو روش کاشهههت رهههک 

انانیسم بهها نیمهه  کاشههتنمههار  دادم شههمم اسههت  

درصههم ا  اطل بیههت کههل  1/63کارنههمم -بُرنههممدسههدگام 

انههانیسم بهها کسهه   کاشههت کههردم اسههت؛را کسهه  

   دارددرصم رت   دو. را  9/36 ا یااد

پهه  ا   ،گ نهه  کهه  ا  شههنل اشههخ  اسههتهماا    

تههر  ها ارت هها  انط  دسههد  ا  گسرنهه  کاشههتحههذ  

   اگ نههه ب با یمانهههمم اریهههاد شهههم  ۀبهههین دو گسرنههه

 کاشهههتانانیسم ت رر هههاً دو برابهههر نیمههه  کاشهههتکههه  

 کاشههت ههرر  اطل بیههت  ؛ وانههانیسم اطل بیههت دارد

 71/1انههانیسم بهه   کاشههتبرابههر  6/1انانیسم ا  نیمهه 

دو  ۀا ارسهه ،17در شههنل  برابههر آا ارت هها رافدهه  اسههت 

ها  اخدلههه  نشهههاا دادم شهههمم روش در شهههاخ 

ا  و ها  فرفیههت اسر هه اسههت  بهها ارننهه  شههاخ 

و اسهت انهانیسم  کاشهتارگ ن ا  کهار کهارگر به  نفه  

 کاشههتوآاههم ااشههین در هههر دو روش شههاخ  رفت

شههاال  ،کننههممنییت ها  رنسههاا اسههت و هه  شههاخ 

تمارههل بسههیار شههمرم  بهه   ،هسرنهه  و کیفیههت کاشههت

انم  همههین ا  هه د انانیسم داشههد نیمهه  کاشههتسههمت 

 کاشهههتدو برابهههر  نسدرهههک بههه با هههه اطل بیهههت 

انانیسم شمم است  کاشتانانیسم ب  نس ت نیم 

 

 
 کارند(-بُرند(مكانيز( با  سااا( های کاشت های روشامايا  شاو  ۀمقایس -17شك  

 

بتتا وزن يکستتان دو شتتاخص کیفیتتت و  ۀمقايستت -

 شتاک ۀهزين

 هههها  ا ارسههه بهههر اسههها  ت یهههین اطل بیهههت در 

 وجهه  ت سههط کارشناسههاا، شههاخ  هسرنهه  اادیهها  

بهه  اسههت با ههه شههمم کههردم و بسههیار بههاالر  کسهه  

 سلسهل  ارات ه  و  لیهتحلتندار  بد انهم بهر سرن شهت 
 

بهها رو ا  ارههن سهها   تهه ثیر بگههذارد فرآرنههم تصههمیم

بهه   کههردا واردها بههموا تغییههر دسههد  و ا شههاخ 

تهها و ا دو شههاخ  شههم  وجهه  تههبش ههها  ا ارسهه 

کیفیت کاشت و هسرن  تها حهم امنهن به  ههم نسدرهک 

ا  تههک  ارمینههاابههرا  حصهه ل   ارههن  ملیههام شهه د

  و سرههر پسهها   شاخصهه  ن هه دا فرآرنههم تصههمیم
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نشهاا  18ها در شهنل   ندهارج و نه  شهاخ شهماجرا 

 (3/34بهها و ا )در آا شههاخ  هسرنهه   کهه  دهههماهه 

شهههاخ  کیفیهههت کاشهههت ت رر هههاً و ا رنسهههان  بههها 

 ناسهههها گار  بهههها تغییههههر و ایههههساا  دارد  (3/34)

را  05/0ارههن دو شههاخ  ا ههمار سهها   و ا رنسههاا

بهههین سههه  روش کاشهههت بههها و ا رنسهههاا دو   دارد

شههاخ  هسرنهه  و کیفیههت کاشههت ا ارسهه  شههم کهه  

 ش د درمم ا  19ندارج آا در شنل 

 

 
 هاناایج و ني شاو  -18شك  

 

 
 بين س  روش کاشت با و   یكسا   و شاو  هزین  و کيفيت کاشت ۀمقایس -19 شك 

 

انانیسم بهها جا هه  ت جهه  اسههت کهه  کاشههت نیمهه 

درصههم اادیهها   8/50بهه  نسهه ت  ،درصههم اادیهها  7/49

 شهاهم کهاه  اطل بیهت به دم اسهت   ،در حا ت   له 

دو چشههمگیر  ۀد یههل اخههدب  هسرنههبهه  ،در ا ابههل

در ارههن ا ارسهه   سمیانههانتمهها. و  سمیانانمهه نی روش

 بههها کهههاه  درصهههم و نههه  و ت ثیرگهههذار  شهههاخ  

هسرنهه ، اطل بیههت کاشههت انههانیسم دو درصههم افههسار  

 رافد  است 

اطل بیهههت  کاشهههت بههها دسهههتدر ارهههن ا ارسههه ، 

در هههر دو شههاخ   نشههاا دادم  رههراکمدههر  ا  خهه د 

 و هسرن      داشد  است  گذار  لم کیفیت 

 

 گیرینتیجه

شههاال  شههنرین ۀسهه  روش اخدلهه  کاشههت  لمهه

دسههدگام  بهها سمیانههان مهه یکاشههت بهها دسههت، کاشههت ن

 ۀبهها دسههدگام کارنههم سمیکاشههت انههان و کارنههمم-بُرنههمم

  سلسهههل  ارات ههه لیهههخ دکهههار بههها اسهههدفادم ا  تحل

اخهدب   لیهد به  سمیانانمه ین کاشهتشهمنم   س را ا

 تیههفیک و نهه ربههاال در دو شههاخ  ادههم هس اریبسهه

  شههدریب تیههاطل ب ههها سههرا ا  در تمههاا گهذار  لم 

بهاال  ۀنهرهس لیهد به   دسهد کاشهتاست  دم کرکس  

 ا یهههند انسهههد  ااد نریپههها گهههذار  لم  تیهههفیو ک

 غافههل نیههس ن ارههم نندهه   نرهه  ا  امکنههکسهه    اطلهه ب
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کههارگر بهه   حههاظ   بههرا  دسههد کاشههتشههم کهه  

 نرهخطرنهاا اسهت و انسه   شهما ا سیهن کیارگ ن ا

امنههن اسههت  سیههن افد رت سهه    اروش در کشهه ره

باشههم؛ و چهه  بددههر کهه  در اسههداا  لیههد  نیهمههبهه 

 کاشههتبهه  اههرور اسههدفادم ا  روش  سیههخ  سههداا ن

 لمهه  احههمود و کنههار گذاشههد  شهه د   لههت   دسههد

در  رههمبارا  سمیانههان کاشههت تیههبهه دا اطل ب نریپهها

  کهه  ن طهه   هه   اصههلدانسههت آا  ۀنههربههاال بهه دا هس

شههت اک ۀنههرروش اسههت   لههت بههاال بهه دا هس نرهها

روش  نرهه لمهه  در ا  بههاال اریبسهه اصههر  سم،یانههان

 ادههم با ههه شهمم اسههت در کشههت ا  ه د  نرههاسهت  ا

 رغهههمبههه  ،اسهههداا خ  سهههداا شهههنرین  هاو صهههن ت

 نسهههه داً هنگفههههت، پهههه  ا    یههههاو   گذار رسههههراا

 نرهه  ادشهه ا  دور خههارش  سمیانههان کاشههتچنههم سههال 

ساا یههاانههاا وجهه د دارد کهه  بهها کندههرل و بد هه د ا

 بدهه اا  سمیانههان ۀاصههر   لمهه  در دسههدگام کارنههم

  سمیانهههان مههه یبهههاالتر ا  کاشهههت ن تیهههبههه  اطل ب

  ارینظههر داشههت کهه  بسهه در مرههبا سههرانیا.  میرسهه

  شهههنرین ۀشهههت  لمههها  ااهههل در اندخهههام روش ک

 ا  آندههها   برخههه  ریگدخا هههت دارنهههم کههه  انهههما م

کشههت و  ،اثههال بههرا نههاامنن اسههت   ارههسههخت 

 خ  سهههداا ن ههه   سهههدااا  شهههنرین  هاصهههن ت

اههرد.  شههتیاشههدغال و بد هه د ا  یههادردر ا  بسرگهه

امنهههن   ایساسهههیو انان رنهههمداارهههرا    روسهههداها

  دآندهها شهه   شههغل  هههاتیاسههت با ههه کههاه  ا   

  ال . بههرا  هارسههاختر  ۀیههتد مههتی  ،نیهمچنهه

کاشههت  لمهه  و اشههنبم  سمیانههان ۀکههارکرد سههااان

پههووه  ایههال  نرههدر ا نیکههارگر و ااشهه تررراههم

اندخههام  کهه  گفههت تهه اا اسههت  ا افدهه ین رحرهه 

  هاکشهههت و صهههن ت  تمهههاا بهههرا واحهههم   روشههه

اطا  هههام  بههه  نیههها اسهههداا خ  سهههداا  شهههنرین

 دارد  ترگسدردم
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Abstract 

Sugarcane, a perennial plant, has been cultivated in Khuzestan province, Iran, for a long time. 

Sugarcane seeds and stems (whole stalk or billet), both, are used for propagation, but stems 

planting is primary method of cultivation for sugar production purposes. Costs of sugarcane 

planting in Khuzestan differ when different planting methods are practiced. This study was 

conducted to find out proper planting methods  for Khuzestan’s conditions. To achieve the aims, 

various parameters were checked, then influencing variables were determined; experiments were 

carried out  in Hakim  agro-industrial farms, in 2016 . The following topics were considered: 

costs indices, billet burial quality, factors affecting field capacity, numbers of tractor coming and 

going on the farms, and finally ergonomic issues. Indicators were summarized as much as 

possible by merging into each other or turning. Factors weighting were done, using expert 

discretions and AHP to indicate the importance of each indicator. Integration of relative weights 

by multiplying the relative weight of each indicator on the above parameters was carried out and 

also consistency index was calculated by ratio of incompatibility and random index. In next step, 

by selecting factors and AHP, three planting methods were compered using Expert Choice 

software: conventional manual method, semi-mechanized planting method (by cutter planter), 

and mechanized planting method (by automatic billet planter). Results showed that semi-

mechanized planting method was optimal method due to  minimum costs and maximum quality 

achieved in billet burial practice. Manual planting, in spite of achieving optimal way of planting 

compared with mechanized planting, received low advantages because of increasing in planting 

expenses.  
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