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 چکیده
هتا و تهدیتدهای   مستلزم شناخت دقیق از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتت  ،وری و مصرف آب در تولید محصول نیشکراهکارهای مناسب برای مدیریت بهرهارائه ر

نیشکر در استتا  خوزستتا  بتا     محصول تولید در آب نهاده وریبهره ل است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل استراتژیک مدیریتسیستم تولید این محصو
مایشی مبتنی های پیاز روش  گیرد که در آهای توصیفی و تحلیلی قرار میشناسی تحقیق، در دسته روشروشباشد. اط قوت، ضعف، فرصت و تهدید آ  میکید بر نقتأ

ها و تهدیدها( منظور شناسایی و تحلیل عوامل استراتژیک محیط درونی )نقاط قوت و ضعف( و محیط بیرونی )فرصتبه  SWOTبر پرسشنامه، مصاحبه و ابزار تحلیلی 
عنوا  به 268/0با وز  نهایی نیشکر  تولید و تکش الگوی بود  ، مکانیزهپژوهشبر اساس نتایج با مشارکت کارشناسا  و متخصصین صنعت نیشکر استفاده شده است. 

 متخصصتین  و محققتین  ترین ضعف، وجتود با اهمیت 477/0با امتیاز نهایی  گیاه و خاک آب، مسائل از آبیاری کارگرا  آگاهی بود  ترین قوت شناخته شد. ناکافیمهم
ترین تهدیتد شتناخته شتدند.    عنوا  مهمبه 555/0امتیاز نهایی نامناسب با  برداریبهره تترین فرصت و مدیریمهم 267/0نیشکر  با وز  نهایی  تولید صنعت در آبیاری

 تولیتد  در آب نهتاده  وریتترین راهبترد در متدیریت بهتره    عنوا  مهتم به 507/3عوامل خارجی  و وز  نهایی 475/8همچنین راهبرد رقابتی با وز  نهایی عوامل داخلی 
 است. خاذشدهاتخوزستا   استا  در نیشکر محصول

 

 SWOT قوت، ،تهدید، ضعف، فرصت :کلیدی یهاواژه
 

 5مقدمه
با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب در ایرا  الزم است بهبود 

گیری مؤثر از آب جویی و بهرهمنظور صرفهمدیریت آب زراعی به
 (. در5335خصوصاً در بخش کشاورزی صورت گیرد )زالی پور و معتمد، 

 مواجه آب کیفی و کمی چالش با خوزستا  استا  که کنونی شرایط
 مصرف مهندسی و آب پارامتر محوریت با مزارع چندجانبه مدیریت است،
 است الزم و شود پیگیری جد طوربه باید عملی و علمی سطحی در آب

 در مؤثر عامل یک عنوا به کشاورزی آب وریبهره موضوع
 خصوصبه کشاورزی هایواحد آتی هایسازیتصمیم و هاریزیبرنامه

                                                             
چمرا   دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ستم،یوسیب یگروه مهندس اریتاداس 5

 (N.monjezi@scu.ac.ir )*نویسنده مسئول: .را یاهواز، اهواز، ا
 

 82/04/32 تاریخ دریافت:
 83/50/32تاریخ پذیرش:

سازی ضرورت بهینه .گیرد قرار مدنظر نیشکری هایصنعت و کشت
مصرف نهاده آب در مزارع نیشکر با کمک گرفتن از علم مکانیزاسیو  

تواند وری در تولید میبهره ازلحاظهای تولیدی کشاورزی و آنالیز سیستم
اهش مصرف آب وری و کمنظور افزایش بهرهشایا  توجه باشد. قطعاً به

در مزارع، اقدامات پژوهشی، مطالعاتی، اجرایی و مدیریتی باید در دستور 
های تولیدی نیشکر قرار گیرد و با یک مدیریت کار مدیرا  شرکت

 تلفیقی و علمی تالش شود تا بحرا  کمبود آب تا حد امکا  کنترل شود.

 و جدید هایروش ای به ارزیابی( در مطالعه5335والشجردی )
های با استفاده از داده کشاورزی آب وریبهره محاسبه کاربردی
عنوا  نمونه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ای بهماهواره

دهد وری آب نشا  میخوزستا  پرداخت. نتایج حاصل از محاسبه بهره
کیلوگرم بر  04/8وری آب در تولید محصول نیشکر متوسط بهره
وری آب گویای این امر است ایج حاصل از بهرهدست آمد. نتمترمکعب به

ای معکوس وجود وری آب رابطهکه میا  سن محصول و میزا  بهره
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یابد. وری آب کاهش میدارد و با افزایش سن رشد نیشکر، میزا  بهره
وری آب ( در پژوهشی، عوامل مؤثر بر بهره5322اکرمی و همکارا  )

نی )ره( را بررسی کردند. بر نیشکر در کشت و صنعت امام خمی درکشت
برآورد شده است  -48/3وری جزئی نهاده آب، اساس نتایج، متوسط بهره

مترمکعب( به حجم  5000که به این مفهوم است که اگر یک واحد )
تن در عملکرد نیشکر  7تا  3آبیاری افزوده گردد، باعث کاهش حدود 

سن گیاه، دفعات  خواهد شد. نتایج تابع تولید نیز نشا  داد که عوامل
داری های کشاورزی تأثیر معنیآبیاری، میزا  کود نیترات و نهاده ماشین

وری آب دارند و تأثیر عوامل سطح زیرکشت، زما  برداشت بر بهره
داری وری نهاده آب اثر معنیامسال و زما  برداشت سال گذشته بر بهره

داد دفعات آبیاری و ترین پیشنهاد این پژوهش، افزایش تعاند. مهمنداشته
باشد. صابوری و رضایی کاهش حجم آب مصرفی در هر دور آبیاری می

بر  یی نیشکربازرو یاتعمل یفیتک یبررس( در پژوهشی به 5324صدر )
یکی ها معتقدند یشکر پرداختند. آ در زراعت ن یسطح یاریآب وریبهره

شکر، کیفیت آبیاری سطحی در زراعت نی وریبهرهاز عوامل تأثیرگذار بر 
تواند باعث می ،باشد که در صورت اجرای نامناسببازرویی می عملیات

دهند که نشا  می. نتایج از آب آبیاری گردد یتوجهقابلاتالف مقدار 
 آب به میزا  وریبهرهکیفیت نامناسب عملیات بازرویی باعث کاهش 

رع آبیاری در مزا وریبهرهگردید. بنابراین جهت افزایش درصد  5/2
دهی مجدد نظارت بر عملیات بازرویی و انجام عملیات شکل نیشکر
( به 5335و همکارا  ) ینالدسراج. گرددمی در مزارع توصیه هاجوی

فنی مصرف آب در محصول نیشکر در استا   ییکاراتحلیل پویای 
 ینیامام خم کشت و صنعت نشا  داد، شرکت یجنتاخوزستا  پرداختند. 

 یگرنسبت به د یآب، عملکرد بهتر منابع اده ازبه لحاظ استف)ره( 
استفاده از  ییکارا یانگینم ینداشته است. همچن ی تولید نیشکرهاشرکت
درصد و  40حدود  یشکرکشت ن یبرا یموردبررسدر دوره  آبیاری آب
درصد  20محصول، حدود  ید اینتول یها براکل نهاده ییکارا یانگینم

بهتر مصرف  یریتحال حاضر، با مد است که در یبدا  معن یناست. ا
با مصرف  یشکرن یدبه سطح موجود تول یابیدست یتظرف آب، منابع

در سطح  یشکرن ید، به تولتوانندیم یشکرن یدفعال در تول یکمتر واحدها
( 5324) صابوری و یی صدررضا .یابندموجود با مصرف کمتر آب دست 

در کشت و  یشکرن یاریه آببازد افزایش را بر یاریآب یریتمثبت مد یرتأث
 ( بر5323و بهداروندی ) یگزارش نمودند. رحمان فارسی صنعت سلما 

 یدر اراض آبیاری زما مدتورودی مناسب و  یانتخاب دب یرتأث اهمیت
( در 5337زارع و حیاتی ) نمودند. یدکارو  تأک نیشکر کشت و صنعت

شاهرود  پژوهشی اقدامات شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی شهرستا 
های کیفی و و تا حد امکا  با کمک روش قراردادند موردمطالعهرا 

 اقداماتمحیطی ، اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیستSWOT5تحلیل 
وری مصرف آب در کشاورزی را تحلیل شرکت مذکور و تأثیر آ  بر بهره

 آب بهینه مدیریت بر مؤثر (، عوامل8055همکارا  ) و سامیا کردند. 

 چهار عامل که داد نشا  مطالعه این نتایج .اندکرده را بررسی کشاورزی

 درصد 56 حدود در و اجتماعی اقتصادی دانشی، و فنی قانونی، و نهادی

 را تبیین کشاورزی آب بهینه مدیریت بر مؤثر عوامل کل واریانس از

( شاخص 8054لیل و همکارا  ) .(Samian et al., 2015نمودند )
های تجاری مختلف نیشکر در کشور برزیل را واریتهوری آب برای بهره

های وری آب برای واریتهبررسی کردند. نتایج نشا  داد، مقدار بهره
 Lealکیلوگرم بر مترمکعب متغیر بوده است ) 88/8تا  62/5از  موردنظر

et al., 2017)( 8004ای دیگر که توسط سینگ و همکارا  ). در مطالعه
وری مصرف آب نیشکر در ام شد، متوسط بهرهدر شمال هندوستا  انج
متر کیلوگرم بر هکتار بر میلی 63و  45ترتیب سنین کاشت و راتو  به

 . (Singh et al., 2018برآورد شد )
( در پژوهشی، به مقایسه شاخص 8052همچنین سینگ و همکارا  )

وری آب برای محصول نیشکر در کشور پاکستا  پرداختند. مقدار بهره
دست آمد کیلوگرم بر مترمکعب به 54/2شاخص برای نیشکر این 

(Singh et al., 2018) . 
در آخر با توجه به این نکته که دستورالعمل تولید نیشکر در استا  
خوزستا  نسب به سایر نقاط دنیا، متفاوت است و کشت نیشکر در کشور 

ول در سایر نقاط دنیا این محص کهیدرحالباشد صورت آبی میما به

 ٔ ینهدرزمگردد. لذا اکتفا به مطالعات خارجی صورت دیم تولید میبه

وری نهاده آب در تولید نیشکر چندا  دقیق نخواهد بود و این مقوله بهره
نیازمند مطالعه و بررسی متناسب با شرایط تولید محصول نیشکر در 

بدیهی است که ارائه راهکارهای مناسب برای استا  خوزستا  است. 
وری و مصرف آب در تولید محصول نیشکر مستلزم یت بهرهمدیر

ها و نقاط ضعف، ها و نقاط قوت، محدودیتشناخت دقیق از توانایی
ها و تهدیدهای سیستم تولید این محصول است. در این راستا، فرصت

 آب نهاده وریبهره پژوهش حاضر به دنبال تحلیل استراتژیک مدیریت
ستا  خوزستا  با تأکید بر نقاط قوت، نیشکر در ا محصول تولید در

 باشد.ضعف، فرصت و تهدید آ  می

                                                             
1 Strengths, Weaknesses,  Opportunities, Threats 
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 هامواد و روش
باشد که به بررسی نقاط تحلیلی می-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 تولید در آب نهاده وریبهره قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای مدیریت
-توصیفی نیشکر در استا  خوزستا  پرداخته است. پژوهش محصول
 روش، این. پردازدمی موجود روابط و شرایط تفسیر و توصیف به ی،تحلیل

اطالعات  .دهدمی قرار موردمطالعه را موضوعی یا پدیده کنونی وضعیت
صورت میدانی و از طریق تکمیل پرسشنامه در این پژوهش به موردنیاز

کارشناس  55توسط کارشناسا  و متخصصین صنعت تولید نیشکر )
است. برای سنجش پایایی  آمدهدستبه 5332خبره( در سال 

ها از آزمو  آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین ترتیب که پس پرسشنامه
های اولیه مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آوری پرسشنامهاز جمع

، مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت نقاط ضعف 23/0قسمت نقاط قوت 
 25/0رای قسمت عوامل تهدید و ب 24/0، قسمت عوامل فرصت 38/0
باشد. در ها میدهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامهدست آمد که نشا به

مرحله بعدی برای بررسی و ارزیابی کمی عوامل داخلی )قوت و ضعف( و 
استفاده شد. بدین  SWOTعوامل خارجی )فرصت و تهدید(، از مدل 

ناسا  به هر عامل، دهی، بر اساس نظرات کارشترتیب که از طریق ارزش
دست آمده به هر عامل، از که امتیاز بهامتیاز آ  تعیین شد. توضیح این

 شدهتعیینکه عوامل  صورت ایندست آمده است، به طریق پرسشنامه به
دهی وسیله کارشناسا ، در مرحله بعد در قالب سؤاالت پرسشنامه وز به

وز  نهایی آ  عامل  شدند و میانگین جواب سؤاالت مربوط به هر عامل،
است  ایگونهبهاز عوامل  هرکدامی امتیازدهی به حساب آمد.  نحوهبه

که تعیین امتیاز نهایی عوامل عددی بین صفر تا یک خواهد بود و رتبه 
ها و هر یک از عوامل خارجی با توجه به کلیدی و عادی بود  فرصت

به تهدیدها  5یا  8ها و رتبه به فرصت 3یا  7ترتیب تهدیدها، به
کند. در خصوص عوامل داخلی نیز با توجه به کلیدی یا اختصاص پیدا می
به  5یا  8ها و رتبه به قوت 3یا  7ها، رتبه ها و ضعفعادی بود  قوت

است که هر قدر  ایگونهبهدهی کند. روند رتبهها اختصاص پیدا میضعف
کند، ت میدهی از فرصت استثنایی به سمت ضعف بحرانی حرکارزش

رسد )درویشی و همکارا ، می 5به  7شود و از میزا  رتبه کمتر می
 درنهایتها، (. پس از بررسی عوامل و تعیین امتیاز و وز  آ 5333

ها و نقاط قوت، ضعف، فرصت وتحلیلتجزیهشود که با مشخص می
تهدیدها، راهبرد مطلوب برای توسعه مدیریت آب چگونه خواهد بود. 

 از: اندعبارت SWOTبرد موجود در روش چهار راه
 

هایی (: این دسته از راهبردها به دنبال فرصتSOراهبرد رقابتی )
 هستند که نقاط قوت را تقویت کنند.

(: این دسته از راهبردها به دنبال چیره شد  WOراهبرد بازنگری )
 های جدید هستند.بر نقاط ضعف برای یافتن فرصت

دسته از راهبردها به دنبال استفاده از نقاط (: این STراهبرد تنوع )
 قوت برای کاهش تهدیدها هستند.

(: این دسته از راهبردها به دنبال ایجاد تدابیر WTراهبرد تدافعی )
دفاعی برای کاهش اثرپذیری ضعف و تهدیدها هستند )لطیفی و 

 (.5334همکارا ، امدادی و همکارا ، 

 
 نتایج و بحث

آب در تولید نیشکر در دو بعد داخلی و در این تحقیق، مدیریت 
 شود.ها ارائه میجی تحلیل شد. در ادامه این تحلیلخار

 
 تحلیل داخلی

 

های ها و ضعفی مدیریت آب در تولید نیشکر، قوتدر تحلیل داخل
 دولتی، بهینه اعتبارات به نقاط قوت شامل: دسترسی. شدموجود بررسی 

، های تولید نیشکرشرکت لیما زراعی، تمکین قطعات اندازه بود 
 فنی دستورالعمل نیشکر و وجود تولید و کشت الگوی بود  مکانیزه
باشد. همچنین نقاط ضعف نیز می صنعت نیشکر در آب مصرف مدیریت

گیاه،  و خاک آب، مسائل از آبیاری کارگرا  آگاهی بود  شامل: ناکافی
 بود  آبیاری، پایین آب بازده بود  شبانه، پایین آبیاری بر ناکافی نظارت
باشند. بر می آبیاری سیستم پایین و کیفیت وخاکآب منابع کیفیت

 الگوی بود  ترتیب، مکانیزه، در گروه نقاط قوت به5یج جدول اساس نتا
دولتی  اعتبارات به (، دسترسی268/0نیشکر )با وز  نهایی  تولید و کشت

)با وز   د نیشکرهای تولیشرکت مالی ( و تمکین430/0)با وز  نهایی 
در  وری نهاده آبترین نقاط قوت مدیریت بهره( مهم528/0نهایی 

ز  نهایی و رتبه نقاط باشند. امتیاز، وفرآیند تولید محصول نیشکر می
مچنین ه است. شدهدادهنشا   5لیل استراتژیک در جدول قوت این تح

حاصل از ها بیانگر این واقعیت است که وز  نهایی داده وتحلیلیهتجز
 است. 258/8ارزیابی نقاط قوت برابر 
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ترتیب، ، به8در جدول  شدهارائهق نتایج همچنین از نقاط ضعف، طب
گیاه )با وز   و خاک آب، مسائل از آبیاری کارگرا  آگاهی بود  ناکافی
( و 670/0آبیاری )با وز  نهایی  آب بازده بود  (، پایین477/0نهایی 
 ترین ( مهم732/0)با وز  نهایی  وخاکآب منابع کیفیت بود  پایین
 

 
 
 

ب در تولید محصول نیشکر وری نهاده آنقاط ضعف مدیریت بهره
وز  نهایی حاصل از ارزیابی نقاط ضعف در این  .شوندمحسوب می

که وز  نهایی نقاط قوت است، با توجه به این 643/8مطالعه، برابر با 
، توا  برای یجهدرنتباشد و است، برتری با نقاط قوت می 258/8
 .ها مهیا استساس عوامل قوت و برطرف نمود  ضعفریزی بر ابرنامه

 

 

 نیشکر محصول تولید در آب نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک ف تحلیلبندی نقاط ضعرتبه -2جدول 

 رتبه وز  نهایی امتیاز  نقاط ضعف

 5 477/0 453/5 ناکافی بود  آگاهی کارگرا  آبیاری از مسائل آب، خاک و گیاه

 5 374/0 543/5 نظارت ناکافی بر آبیاری شبانه

 8 670/0 680/5 پایین بود  بازده آب آبیاری

 3 732/0 607/5 وخاکآبپایین بود  کیفیت منابع 

 7 750/0 733/5 کیفیت پایین سیستم آبیاری

  643/8  جمع

 

 تحلیل خارجی
 محصول تولید در آب نهاده وریبهره در تحلیل خارجی مدیریت

نیشکر در استا  روی تولید ها و تهدیدهای پیشنیشکر، فرصت
 های مهم و مطلوبل موقعیتها شامشود. فرصتخوزستا  بررسی می

سازی به افزایش و بهبود در صورت استقرار و پیاده کهطوریبههستند، 
ترین همشوند. ممصرف آب در تولید نیشکر منجر می وریبهره

 3روی صنعت تولید نیشکر در خوزستا  در جدول های پیشفرصت

 و ققینمح ترتیب، وجودها بهآمده است. در این جدول، در گروه فرصت
 (، 267/0صنعت تولید نیشکر )با وز  نهایی  در آبیاری متخصصین
 جهت در یافتهتخصیص هاییارانه و دولتی نهادهای اصرار و پافشاری
 از مجدد ( و استفاده253/0کشاورزی )با وز  نهایی  در آب مدیریت
ترین ( از مهم445/0شورورزی )با وز  نهایی  طرح اجرای و هاپساب
نیشکر در استا  خوزستا  محسوب فراروی صنعت تولید  هایفرصت
نتایج حاصل از ارزیابی عوامل فرصت حاکی از این است که  شوند.می

 است. 345/3وز  نهایی این عوامل برابر 

 نیشکر محصول تولید در آب نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک بندی نقاط قوت تحلیلرتبه -1جدول 

 رتبه وز  نهایی امتیاز نقاط قوت

 8 430/0 603/3 دسترسی به اعتبارات دولتی

 5 853/0 585/3 بهینه بود  اندازه قطعات زراعی

 3 528/0 553/3 های تولیدی نیشکرین مالی شرکتتمک

 5 268/0 230/3 مکانیزه بود  الگوی کشت و تولید نیشکر

 7 365/0 864/3 وجود دستورالعمل فنی مدیریت مصرف آب در صنعت نیشکر

  258/8  جمع
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 نیشکر محصول تولید در آب نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک بندی نقاط فرصت تحلیلرتبه -3جدول 

 رتبه وز  نهایی امتیاز نقاط فرصت

 5 267/0 783/3 وجود محققین و متخصصین آبیاری در صنعت تولید نیشکر
 7 630/0 645/8 ای مدیریت آبیاریارائه کافی خدمات فنی و مشاوره

 5 778/0 588/8 های آبیاریدسترسی به دانش روز دنیا در زمینه طراحی سامانه
 3 445/0 503/3 یها و اجرای طرح شورورزاستفاده مجدد از پساب

 6 755/0 325/5 وجود منابع آبی فراوا 
 8 253/0 835/3 یافته در جهت مدیریت آب در کشاورزیهای تخصیصپافشاری و اصرار نهادهای دولتی و یارانه

  345/3  جمع

 
که موانعی اساسی  اندپراهمیتهای نامطلوب اما تهدیدها موقعیت

 تولید در آب نهاده وریبهره برای موقعیت جاری یا آتی مدیریت
روی صنعت ترین تهدیدهای پیشکنند. مهمنیشکر ایجاد می محصول

شوند. نتایج مشاهده می 7تا  خوزستا  در جدول تولید نیشکر در اس
یدهای مهم در این زمینه، نشا  کارشناسا  در مورد تهد ازنظرحاصل 

(، ناکافی 555/0یی نامناسب )با وز  نها برداریبهره دهد که مدیریتمی
 نامناسب ( و انتخاب730/0بود  انگیزه کارگرا  آبیاری )با وز  نهایی 

ترین عوامل مهم ازجمله ،(755/0آبیاری )با وز  نهایی  روش
که وز  با توجه به این آیند.حساب میبه موردمطالعهنده حوزه تهدیدکن

عوامل  شد و نسبت به وز  نهایی 833/8نهایی عوامل تهدید برابر 
باشد، باید نتیجه گرفت که در زمینه تر میاست، کم 345/3فرصت که 
طورکلی، ها بر تهدیدها غلبه دارند. به، فرصتموردبحثموضوع 

باشد که بتوا  وضعیت، نیازمند راهبردهای خاص میگیری از این بهره
 ها را به حداقل رساند و با تهدیدها مقابله نمود.ضعف

 

 نیشکر محصول تولید در آب نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک ندی نقاط تهدید تحلیلبرتبه -4جدول 

 رتبه وز  نهایی امتیاز  نقاط تهدید

 7 325/0 663/8 های نوین آبیاریهزینه باالی روش
 5 555/0 768/3 برداری نامناسبمدیریت بهره

 3 755/0 235/8 انتخاب نامناسب روش آبیاری
 8 730/0 806/3 نگیزه کارگرا  آبیاری ناکافی بود  ا
 5 874/0 350/8 های مازاد بر نیازحقابه

 6 805/0 805/8 کافی نبود  منابع مطمئن آب و خشکسالی
  833/8  جمع

 
با ها( ها و ضعفعوامل درونی )قوت وتحلیلتجزیه، درنهایت
نگین با میاها و تهدیدها( و عوامل بیرونی )فرصت 475/8میانگین وز  

عنوا  کارآمدترین بهرقابتی  حاکی از این است که راهبرد، 507/3وز  
 وری نهاده آب در تولید نیشکر شناخته شدراهبرد در جهت مدیریت بهره

توا  ها می. این بدا  معناست که با کمک گرفتن از فرصت(5)شکل 
 های موجود در این را تقویت کرد. برخی از استراتژی نقاط قوت موجود

 
تر، هایی از نیشکر با نیاز آبی کم، عبارتند از: استفاده از واریتهزمینه

تغییر الگوی کشت )رعایت تناوب زراعی(، تعیین زما  آبیاری با حسگر 
های مزرعه، های زهکشی و رواناببیاری دقیق(، استفاده مجدد از آب)آ

های امانهعملیات کاشت نیشکر، توسعه سجای قلمه در به ءاستفاده از نشا
سطحی، استفاده چندگانه از آب،  یاریهای آبنوین آبیاری و بهبود روش

 پوشش انهار و نصب کنتور و تحویل حجمی آب به هر مزرعه.
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 نیشکر محصول تولید در آب نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک تعیین  راهبرد برتر در تحلیل -1شکل 

 

 رهیافت ترویجی

 آب نهاده وریبهره افزایش ظورمنبه عملی راهکارهای 

 نیشکر تولید در
 محصول تولید در آب نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک تحلیل

ه بود  الگوی کشت و خوزستا  نشا  داد که مکانیز استا  در نیشکر
شناسایی شده است، بنابراین  ترین نقطه قوتمهمعنوا  تولید نیشکر به

 را زمین مناسب توا  عملیات تهیه، میبا استفاده از این نقطه قوت
 شیب کاهش و هاپشته مناسب دهیشکل و شیب کنترل ازلحاظ ویژهبه

ناکافی بود  آگاهی همچنین بر اساس نتایج،  کرد. توصیه ،مزارع
ترین مهمعنوا  بهکارگرا  آبیاری از مسائل آب، خاک و گیاه، 

 از آبیاری را کارگ آگاهی سطح افزایش زمینه در معرفی شد. ضعفنقطه
 در بیشتری ترویجی و آموزشی هایبرنامهباید  گیاه، و خاک آب، مسائل
 نیشکر تولید هایصنعت و کشت در آبیاری ریزیبرنامه و مدیریت زمینه
 سهیم و آب از بهینه استفاده برای مناسب فرهنگ ایجاد با. شود برگزار
 در رقابت جادای یا و تولیدی محصول میزا  در آبیاری کارگرا  کرد 
 در دقت برای کافی انگیزه مصرفی، آب کاهش و بیشتر محصول تولید
و  محققینوجود همچنین بر اساس نتایج، . پذیرد صورت آبیاری کنترل

ترین فرصت و مدیریت متخصصین آبیاری در صنعت تولید نیشکر، مهم
ه با توجه ب آیند کهحساب میبه ترین تهدیدبرداری نامناسب، مهمبهره

وری مصرف آب در جهت بهبود بهره، شدهشناساییاین عوامل مهم 
باید اقدامات مناسب اتخاذ  ،تولید محصول نیشکر در استا  خوزستا 

های تحقیقاتی و اجرایی کرد  نتایج حاصل از فراهم کرد  زمینهشود. 

های مدیرا  تولید تحقیقات برای متخصصین نیشکر باید از اولویتاین 
 در آبیاری برای نیشکر زهاب از مجدد شکر باشد. استفادهدر صنعت نی

 طرح در آ  از استفاده همچنین و آب مصرف مدیریت جهت

 هایصنعت و کشت در آب مصرف مدیریت به تواندمی ”شورورزی"
 مدیریت نوین هایروش و هاطرح مورد در. کند کمک نیشکر تولید
 محققین از دعوت با و دگیر صورت مناسبی هایریزیبرنامه باید زهاب،

 زمینه در اجرایی و علمی هایگام نیشکر، یحوزه در خبره کارشناسا  و
 رونق گذاری،سرمایه برای فرصتی به آ  تبدیل و هازهاب از استفاده
برداری ت بهرهمنظور مدیریبه .شود برداشته اشتغال ایجاد و اقتصادی

 در مزرعه هر در تا نمود ظفمو را آبیاری پیمانکارا  کلیه نامناسب، باید
 ایراد هرگونه تا باشد داشته حضور مداوم طوربه نفر یک آبیاری حال

 الزم کنترل همچنین. نماید گزارش یا و رفع را آبیاری جریا  در احتمالی
 حداقل تا گیرد صورت هالوله اتصاالت و هیدروفلوم هایدریچه روی بر

 اقالم و مواد تأمین برای کافی بودجه تخصیص با. شود ایجاد نشتی
 سبب مرغوب جنس از هاییلوله و آبیاری هایدریچه ویژهبه آبیاری
 .شد آب مصرف بهبود و نشتی کاهش
 

 نتیجه گیری
 در. است برخوردار خاصی اهمیت از آب از اقتصادی و بهینه استفاده

 آب وریبهره افزایش کشاورزی، بخش چالش ترینمهم حاضر، شرایط
 نهاده وریبهره مدیریت استراتژیک منظور تحلیلبه حاضر پژوهش. است
در استا   SWOTنیشکر با استفاده از روش  محصول تولید در آب

 5نقطه قوت در برابر  5، پژوهشبا توجه به نتایج خوزستا  انجام شد. 
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ا توجه به نتایج تحقیق و مشخص شد  نقاط و بررسی شدند. همچنین بتهدید خارجی شناسایی  6فرصت خارجی در برابر  6داخلی و  ضعفنقطه
وری بهبود مدیریت بهره باهدفها و ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت

ترین راهبرد عنوا  مناسبد تولید نیشکر، راهبرد رقابتی بهینآب در فرآ
 پیشنهاد گردید.

 

 پیشنهادها
وری مصرف آب در تولید منظور اهمیت موضوع بهرهبه درنهایت
 گردد:کر پیشنهادات ذیل ارائه میمحصول نیش

اصالح مدیریت آب آبیاری، شامل زما  بهتر آبیاری با استفاده از  -
 مدیریت سیستم و نیاز واقعی.

های کم آبیاری )آبیاری یک جویچه در میا (، کارگیری روشبه -
های پیشرفته آبیاری با کنترل بیشتر بر آبیاری تکمیلی و روش

 از تبخیر. میزا  آب مصرفی و جلوگیری

 ترین ماده موجود در طبیعت.عنوا  با ارزشارزش نهاد  به آب به -

 موجود. یزهکش یهایستمعملکرد س یابیارز -

 های متفاوت در کشت نیشکر وبا شوری یهایاستفاده از آب -
آ   یرثأو ت یاراض یاریها در آبامکا  استفاده از آب زهکش یبررس

 .خاک یفیتک رب

های نیشکری و تأثیر شت و صنعتیاری کمطالعات کیفیت آب آب -
 ها.ها روی آ آبزه

های برداری در سالها و وضعیت بهرهمطالعات کیفیت آب زهکش -
 موجود.   تقبل و وضعی

های آبیاری وضعیت موجود و بررسی امکا  بررسی راندما  -
 ها. افزایش آ 

نیشکر در وضعیت موجود و بررسی  یمطالعات تعیین آب مصرف -
 کاهش آ .امکا  

 مصرف آب در اراضی نیشکر. کاراییبررسی  -

هایی جهت بهینه کرد  روش ارائه وبررسی حجم آب مصرفی  -
 مصرف آب.

های ها و الکتروموتورهای موجود در ایستگاهبررسی عملکرد پمپ -
 نیشکری. هایصنعتپمپاژ کشت 

های آبیاری و زهکشی وری آب در شبکهبررسی وضعیت بهره -
 نیشکری. هایکشت و صنعت

 اثر فاکتورهای هواشناسی روی خصوصیات کمی و کیفی نیشکر. -

های فعلی )پر آبیاری(  بر عملکرد و اثرات آ  بررسی تأثیر آبیاری -

 های توسعه ریشه گیاه نیشکر.بر محدودیت

های مختلف بررسی فنی و اقتصادی امکا  استفاده از سیستم -
 آبیاری در زراعت نیشکر.

ترین بر راندما  آبیاری و تعیین مناسب بررسی اثر شیب زمین -

 .هاشیب طولی جویچه

ها بر های هیدروفلوم و اثر آ های مختلف دریچهارزیابی مدل -
 راندما  آبیاری.

 

 سپاسگزاری
 اعتبارات محل از 5354 شماره پژوهشی طرح از مستخرج مقاله این
 اینبنابر. است اهواز چمرا  شهید دانشگاه پژوهشی معاونت پژوهانه
 تأمین بابت اهواز چمرا  شهید دانشگاه پژوهشی معاونت از نویسنده
 .نمایدمی سپاسگزاری پژوهش این هایهزینه
 

 مراجع
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توسعه روستایی در استا   هاییتعاونو تهدیدهای  هافرصتضعف، 

 .557-24(: 84) 4گلستا . مجله تعاو  و کشاورزی. 
. تحلیل 5333ه.، پازکی، م.، صادقی، ح. و بیرانوندزاده، م. درویشی، 
در توسعه  یاگلخانهو تهدیدهای کشت  هافرصتها، ها، ضعفقوت

روستایی )مطالعه موردی: روستاهای  ییزااشتغالکارآفرینی و 
(: 4) 3روستایی.  یزیربرنامهشهرستا  پاکدشت(. مجله پژوهش و 

505-557. 
در مزارع  یاریهای آببازده یابی. ارز5323 .ح ،روندیبهدا . ور.م ی،رحمان
 ینمقاالت سوم شرکت کشت و صنعت کارو . مجموعه یشکرن

، اسفندماه 50ی، و زهکش یاریهای آبشبکه یریتمد یمل یشهما
 اهواز.

بر روی  یاریآب یریتمد یر. تأث5324 .س ،صابوری . وح یی صدر،رضا
مجموعه مقاالت  وزستا .خ یمدر اقل یشکرن یاریآب یستمبازده س
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، ماهبهمن 2ی، و زهکش یاریهای آبشبکه یریتمد یمل یشهما یندوم
 اهواز.

. تجربه موفق مدیریت مشارکتی آبیاری، 5337زارع، ش. و حیاتی، د. 
شاهرود. -مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن

 .22-23(: 3) 5نشریه آب و توسعه پایدار. 
بر میزا  مشارکت  مؤثر. عوامل 5335معتمد، م. ک.  ج وزالی پور، م. 

 درجه دارپوششهای آبیاری در حفظ و نگهداری کانال کارا یشال
 .52-3(: 5) 3سه. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 

. تحلیل پویای 5335سراج الدین، ا.، فتاحی، ا. و فهرستی ثانی، ا.  
فت تحلیل پوششی فنی مصرف آب در محصول نیشکر )رهیا ییکارا
 .522-544(: 7) 50ها(. مجله اقتصاد کشاورزی. داده

. بررسی کیفیت عملیات بازرویی 5324صابوری، س. و رضایی صدر، ح. 
بر روی راندما  آبیاری سطحی در زراعت نیشکر. دومین همایش 

های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمرا  ملی مدیریت شبکه
 هواز.، اماهبهمن 50-2اهواز، 

. تحلیل استراتژیک 5338زلیخایی سیار، ل.  لطیفی، س.، سعدی، ح. ا. و
دامپروری استا  همدا . مجله تعاو  و دامداری و  هاییتعاون

 .72-85(: 5) 8 کشاورزی.
وری آب کشاورزی در اراضی . برآورد بهره5335والشجردی، م. م. 

نامه  . پایاازدورسنجشتوسعه نیشکر با استفاده از تکنیک 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش منابع آب، دانشگاه 
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Strategic Analysis of Water Input Productivity Management in Sugar Cane Production in 

Khuzestan Province 
 

N. Monjezi5 
 

Abstract 

 
Providing appropriate solutions for the management of water productivity and consumption of sugarcane crop 

production requires a thorough understanding of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the crop production 
system. In this regard, the present study seeks to strategically analyze the water productivity management of sugarcane crop 

production in Khuzestan province with emphasis on its strengths, weaknesses, opportunities and threats. Research 

methodology is classified into descriptive and analytical methods in which questionnaire-based surveys, interviews and 

SWOT analytical tools are used to identify and analyze the strategic factors of internal environment (strengths and 

weaknesses) and external environment (opportunities and threats). Sugar cane experts are used. According to the results of 

the study, mechanization of sugarcane cultivation and production pattern with 0.862 final weight was identified as the most 

important strength. Inadequate awareness of irrigation workers about water, soil and plant issues with a final score of 0.744 

with the most significant weakness, the existence of researchers and specialists in the sugar cane production industry with a 

final weight of 0.864, the most important opportunity and inappropriate utilization management with a final score of 0.555 

to They were identified as the most important threat. In addition, competitive strategy with final weight of internal factors of 

2.745 and external weight of external factors of 3.104 has been adopted as the most important strategy in the management 

of water input productivity in sugarcane production in Khuzestan province. 
 

Keywords: Threat, Weakness, Opportunity, Strength, SWOT 
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