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  چکیده

 انجـام  زمان در تأخیر هرگونه نیشکر، محصول براي که يطور به. دارد مستقیمی اثر محصولی هر عملکرد مقدار بر کشاورزي عملیات موقع به انجام
ـ عمل موقع به انجام عدم بر ثرؤم عوامل بندي شناسایی و اولویت مطالعه، نیا از هدف. شود می محصول عملکرد کاهش باعث زراعی عملیات ـ تول اتی  دی

ـ تول يواحدها متخصصان و کارشناسان از ینظرخواه و مصاحبه، از اثرگذار عوامل افتنی و یموشکاف يبرا .است شکرین ي هـا  صـنعت  و کشـت  در يدی
 بر ثرؤم عوامل ،هحاصل جینتا به توجه با استفاده شد. شکرین دیتول اتیعمل انهیسال آمار و ها گزارش مرورو  کار نیح در موجود يها یلنگ ي درباره نیشکر

ـ تول نـد یفرآ( کـار  روش از یناشـ  یزمـان  هـاي ریتأخو  نیماش ، عاملانسان ، عاملتیریمد صورت عامل به شکرین دیتول اتیعمل موقع به انجام عدم  )دی
 هـایی  پرسشـنامه  با تکمیـل  ها داده) استفاده شد. بدین منظور، AHPبندي این عوامل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( اولویت منظور بهبندي شد.  طبقه

شد. اساس کـار،   يآور جمع 1392-93گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در سال زراعی  نفر از مدیران تولید واحدهاي هفت 14توسط 
در  شـده  ارائـه نظرهـاي  ها بـا توجـه بـه     عملیات تولید از طریق تخصیص وزن نسبی به معیارها و گزینه موقع بهبر عدم انجام مؤثر بندي عوامل  اولویت
 366/0تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت. نتایج نشان داد که عامل ماشین با میانگین وزنی  Expert choice افزار نرمها بود. با استفاده از  نامه پرسش

ترتیب  به 160/0مل انسان با میانگین وزنی و عا 177/0، عامل مدیریت با میانگین وزنی 298/0ترین عامل است. عامل فرآیند تولید با میانگین وزنی  مهم
  هاي بعدي قرار گرفتند. در رتبه
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 Abdi et al., 2010; Marrit میزان عملکرد محصول خواهد شـد ( 
and Martin, 2007; De toro and Hansson, 2004; De toro, 

2005; De toro, 2004; Almasi et al., 2008   بـراي محصـول .(
تعیین زمان برداشت، یکی از تصـمیمات اصـلی بـراي مـدیر     نیشکر نیز، 

 Omrani et( شود دهاي زراعی کشت نیشکر محسوب میمکانیزاسیون واح
al., 2013( اگر محصول خیلی زود یا خیلی دیر برداشت شود ممکن است .

به علت کاهش درصد قند استحصالی، درآمد حاصله کاهش پیدا کند. اغلب 
به علت مصادف شدن فصل برداشت با بارندگی که عدم گاورو بودن زمین 

افتد،  گیرد و به تعویق می انجام نمی موقع بهداشت را درپی دارد، عملیات بر
 یتدرنهایابد.  میزان درجه خلوص و درصد قند محصول کاهش می یجهدرنت

تواند  تأخیر در برداشت نیشکر و کشیده شدن برداشت تا اردیبهشت ماه می
 .)Shomeili, 2012( دهد استحصال شکر را کاهش  20- 30%به میزان 

هاي بزرگ به میزان بسیار زیادي افزایش  یاساین مقدار کاهش در مق
 موقـع  بـه یابد. در تولید نیشکر عالوه بر اهمیت فراوانی که انجـام   می

 باشد. زمـان  عملیات برداشت دارد، زمان کاشت محصول نیز مهم می
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 ماه شهریور اواخر تا مرداد دوم نیمه خوزستان در نیشکر کشت مناسب
 کاهش با بعد سال در شود می نجاما خیرأت با که هایی کشت. باشد می

 مـاه  هـر  يازا بـه  کـاهش  این که بود خواهد مواجه محصول عملکرد
 Barat shoushtari etباشد ( می هکتار در نیشکر تن 10 حدود خیرأت

al., 2009 برداشـت   1انجام نشـدن عملیـات   موقع به). عمرانی هزینه
خوزستان را  در کشت و صنعت امیرکبیر یرتأخازاي یک روز  نیشکر به

 و ). پـوزش Omrani, 2013تومان در هکتار برآورد کرد ( 1085054
 موقع به خوزستان هزینه خزاعی دعبل صنعت و کشت در نیز همکاران

 را یرتأخازاي یک روز  فعال به تراکتورهاي براي عملیات نشدن انجام
 ,.Puzesh et alنمودنـد (  محاسـبه  هکتـار  هر در تومان 1377635

در تأخیر تعیین میزان هزینه  منظور بهمطالعات انجام شده  در .)2010
انجام عملیات ماشینی و بررسی اثر آن در مراحل مختلـف تولیـد بـر    

عملیـات   موقع بهعملکرد چغندرقند در استان فارس، هزینه عدم انجام 
ازاي هر روز  شخم، لولر، کودپاشی قبل از کاشت و کاشت چغندرقند به

ریال در هکتار بود.  2622و  881، 3147، 12237بر ترتیب برا بهتأخیر 
انجـام نشـدن عملیـات کودپاشـی در زمـان       موقع بههمچنین، هزینه 

ازاي یک روز  و کولتیواتور زنی در مزارع چغندرقند به یپاش سمداشت، 
ریال در هکتار بود  3671، 1101، 881ترتیب برابر  در عملیات بهتأخیر 

)Pishbin et al., 2008و همکاران در تحقیقی،  بین یشپمچنین ). ه
عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید تأخیر بر احتمال مؤثر عوامل 

چغندرقند در استان فارس را بررسی کردند. نتایج نشـان داد، عوامـل   
اي از  را مجموعه چغندرقندعملیات ماشینی  موقع بهدر انجام تأثیرگذار 

شـاورزي (ماننـد نقـدینگی) و    هاي اقتصادي تولیدکننـدگان ک  ویژگی
خـدمات   موقـع  بـه ارائـه   ازجملـه شرایط دسترسی به امکانات ماشینی 

اجـاره   منظـور  بـه هاي قند، نقدینگی چغندرکار  ماشینی توسط کارخانه
هـاي زراعـی محصـوالت رقیـب      ، تـراکم حجـم فعالیـت   آالت ینماش

هـاي تولیـد    چغنـدرکار بـه نهـاده    موقـع  بهچغندرقند و عدم دسترسی 
هاي صنعتی نیز،  ). در پروژهPishbin et al., 2009دهند ( کیل میتش

شـوند و   مواجه میتأخیر ها با  هاي انجام شده، اغلب پروژه طی بررسی
رسـند   بینی شده و هزینه تخصیص یافته به اتمام نمـی  در زمان پیش

)Moradi, 2006 شرح کوتاهی از مطالعات انجام شده 1). در جدول ،
آورده شده هاي بخش صنعت،  در پروژهتأخیر بر مؤثر در زمینه عوامل 

  است.
 توسعه طرح قالب در یصنعتصورت  به خوزستان استان در شکرین

 امـام  يهـا  صـنعت  و کشـت ( خوزستان استان یجانب عیصنا و شکرین
 سـلمان  ،یخزاعـ  دعبـل  خـان،  کوچـک  میرزا ،یرکبیرام ،)ره( ینیخم

 و کـارون  ،تپـه  هفـت  يها صنعت و کشت و) دهخدا و فارابی فارسی،
 و شـده  کشت هزار هکتار) 110ی (عیوس ییایجغراف ابعاد در آب انیم

 موقـع  بههاي  براي جلوگیري از هزینه .ردیگ یم قرار يبردار بهره مورد
                                                        
1- Timeliness cost 

کشاورزي این محصول الزم اسـت کـه عوامـل     انجام نشدن عملیات
ند تـا  بندي گرد شناسایی و اولویت اتیعملموقع  به انجام عدم بر ثرؤم

هاي موجود در جهت به ثمر رسیدن عملیات تولید، به ترتیبـی   فعالیت
صحیح و در زمان مناسبی انجام گیرند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی  

. ایـن روش  استیکی از ابزارهاي مناسب براي دستیابی به این هدف 
گیري است کـه بـر    هاي ارزیابی و تصمیم یکی از کارآمدترین تکنیک

هـاي   هاي زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی گزینـه  هاساس مقایس
دهد. در زمینه استفاده از  ها را به مدیران می بندي آن مختلف و اولویت

روش تحلیل سلسله مراتبی در بخش کشاورزي، مطالعـات مختلفـی   
هاي چنـد   توان به ارزیابی سامانه ها می آن ازجملهانجام شده است که 

 Rezaei moghaddamه کشاورزي پایدار (هاي توسع معیاره در مدل
and Karami, 2008،(    هـاي مصـرفی در    تجزیـه و تحلیـل انـرژي

) و Daniel et al., 2010کشــاورزي در کشـــور هندوســتان (  
بنــدي کشــت محصــوالت اســتراتژیک زراعــی اســتان البــرز  اولویـت 

)Sharifi et al., 2014    ،اشاره نمود. بنابراین هـدف از ایـن مطالعـه (
عملیـات   موقـع  بـه بندي عوامل مؤثر بر عدم انجام  یی و اولویتشناسا

-93تحلیل سلسله مراتبی در سـال زراعـی    از استفاده باتولید نیشکر 
در شرکت توسعه نیشـکر و صـنایع جـانبی اسـتان خوزسـتان       1392

  باشد. می
  

  هامواد و روش
براي یافتن عوامل اثرگذار بـر تـأخیر در عملیـات و عـدم انجـام      

یـت نتـایج   درنهاترتیـب اقـدامات زیـر انجـام شـد و       ها به آن عموق به
  بندي گردید. جمع

الف. مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان واحدهاي 
هاي موجود در حین کار و  ي لنگی ها درباره تولیدي در کشت و صنعت

  کار موقع بهعدم انجام 
  ریات تولید نیشکعملو آمار سالیانه  ها گزارشب. مرور 

  
عملیـات   موقـع  بـه بر عدم انجـام   مؤثربندي عوامل  اولویت

  تولید نیشکر
عملیـات   موقع بهبندي عوامل مؤثر بر عدم انجام  اولویت منظور به

ها) و گـردآوري   تولید نیشکر، پس از شناسایی و تعیین عوامل (گزینه
ها، به مقایسه زوجی معیارهاي مختلف با یکدیگر و مقایسه زوجی  داده

 شونده پرسششود. انتخاب افراد  ها براساس معیارها پرداخته می گزینه
اي بـود. در ایـن    اي و سـهمیه  تعمدي، طبقـه  صورت به(تیم تصمیم) 
نمونـه مـورد پرسـش قـرار      عنوان بهکارشناس خبره  14مطالعه تعداد 

هـزار هکتـار اسـت و     12نیشکر   گرفتند. مساحت هر کشت و صنعت
. بنـابراین هـر   اسـت به عهده یک نفـر   هزار هکتار آن 6مدیریت هر 

. لذا استکشت و صنعت داراي دو مدیر تولید (تولید اول و تولید دوم) 
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هـا، دو مـدیر تولیـد      گانـه کشـت و صـنعت    ي واحدهاي هفت از همه
هـا بـا روش نیمـه     نامـه  نمونه انتخـاب شـدند. ایـن پرسـش     عنوان به

ها خواسته شد تـا   ناي در اختیار تیم تصمیم قرار گرفت و از آ مصاحبه

ها نسـبت   ي زوجی عوامل و تعیین میزان اهمیت آن نسبت به مقایسه
  به یکدیگر اقدام نمایند.

  

 ها در پروژهتأخیر بر مؤثر هاي انجام گرفته در خصوص عوامل  اي از پژوهش خالصه - 1جدول 
Table 1- A summary of the researches about Factors affecting delay in projects  

پژوهشگر 
 (پژوهشگران)
Researcher 

(researchers) 

 ها در پروژهتأخیر بر مؤثر بندي عوامل  رتبه
The ranking factors affecting delay in projects  

 عنوان پژوهش
Title research  

دولوي و همکاران، 
2012  

Doloi et al., 2012 

  ي پروژه، قرارداد غیراستاندارد واضح نبودن محدوده ریزي نامناسب، نبود تعهد، مدیریت ضعیف، برنامه
lack of commitment, inefficient site management, improper planning, lack of clarity in project 

scope 
substandard contract  

هاي  در پروژهتأخیر بر مؤثر بررسی عوامل 
  صنایع ساختمانی هند

Analyzing of factors affecting 
delays in Indian construction 

projects  

  2009هن و همکاران، 
Han et al., 2009  

هاي بزرگ، تغییرات زیاد در مسیر اجراي پروژه، عدم تناسب ابزارهاي مدیریت زمان براي  توانایی کم کارفرما در هدایت پروژه
  یک پروژه خطی، تغییر دستور کارها در زمان تکمیل پروژه

lack of owner's abilities and strategies to manage hi-tech oriented mega project; frequent 
changes of project implementation routes; a lack of proper scheduling tool tailored for a linear 

mega project; and redesign and change orders of main structures and tunnels for high-speed 
railway  

هایی از  هاي بزرگ: آموزه پروژه یرتأخارزیابی 
  کره السیر یعسرپروژه قطار 

Schedule Delay Analysis of Mega 
Project: Lessons Learned From 

Korea Train Express  

الخراشی و اسکیتمور، 
2009  

Al-Kharashi and 
Skitmore, 2009 

 و نیروي کار ، تجهیزاتر، کمبود موادمشاو تجربگی یبپیمانکار،  تجربگی یبمشکالت مالی، 
lack of finances, contractor’s inexperience, consultant’s inexperience, lack of Materials, Labor 

and equipment 

هاي ساختمانی  در پروژهتأخیر بر مؤثر عوامل 
  عربستان سعودي

Causes of delays in Saudi Arabian 
public sector construction projects  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عملیات تولید نیشکر موقع بهبر عدم انجام مؤثر ساختار سلسله مراتبی (درختی) تعیین اولویت عوامل  - 1شکل     
Fig. 1. Hierarchical structure (tree) for prioritizing of effective parameters on lack of timeliness operations of sugarcane 

production  

عملیات تولید نیشکر موقع بهبر عدم انجام ثر ؤمبندي عوامل  اولویت  
Prioritizing of effective parameters on lack of timeliness of operations of 

sugarcane production 

 متوسط هزینه تولید
Average cost of production 

 متوسط میزان تولید (عملکرد)
Average production rate (yield) 

 متوسط درآمد خالص
Average net income 

 عامل مدیریت
Management factor 

 

 عامل ماشین
Machine factor 

 عامل انسان
Human factor 
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متغیرهاي تحقیق شامل عوامل مدیریت، ماشین، انسان و فرآیند 

عملیات تولید نیشکر  موقع بهمتغیرهاي مستقل و انجام  عنوان بهتولید 
که هدف تحقیـق،   ینا. با توجه به استمتغیر وابسته تحقیق  عنوان به

عملیات تولیـد نیشـکر    موقع بهبندي عوامل مؤثر بر عدم انجام  یتاولو
شده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی  ییشناسااست، عوامل 

)AHPهـاي پیچیـده    گیري گروهی در محیط ) که یک روش تصمیم
اسـت. اسـاس ایـن روش     قرارگرفتـه ، مورد ارزیـابی و پـردازش   است

سـطوح   1گیري است. در شکل  تشکیل درخت سلسله مراتبی تصمیم
  رسیم شده است.ساختار درخت سلسله مراتبی تصمیم، ت

معیارها بـه   یرندهدربرگسطح اول شامل هدف اصلی و سطح دوم 
 و نیشکر توسعه شرکت در شده انجام بررسی با باشد. می 2شرح جدول 

 این تولید يسودآور و اقتصادي يها شاخص همچنین و جانبی صنایع
 نیشـکر  صـنعت  خبرگان و کارشناسان نظر از معیار سه این محصول،

 شده انجام مشابه تحقیقات طرفی از. شدند داده شخیصت اهمیت حائز
 ,.Sharifi et al( کنند می یدتائ را معیارها این اهمیت نیز زمینه این در

2014; Mohammadiyeghaneh and Nabati, 2014.(  سطح آخر
 موقـع  بـه بـر عـدم انجـام    مؤثر هاي مهم که عوامل  نیز شامل گزینه

مدیریت، ماشین، انسان و فرآینـد  باشند که شامل عوامل  عملیات می
بنـدي   ). در این پژوهش سعی شده است اولویـت 3تولید است (جدول 

  میان عوامل ذکر شده صورت گیرد.

  
  نیشکرعملیات تولید  موقع بهمعیارهاي انجام  - 2جدول 

Table 2- Criteria for timeliness of operations of sugarcane production   
  عیارهاتعریف عملیاتی م

Operational definition criteria  
 معیارها

Criteria  
  هاي خرج شده در مراحل چهارگانه تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت در واحد سطح متوسط هزینه

The average cost spent on the four stages of land preparation, planting and harvesting per unit area  
  ولیدمتوسط هزینه ت

Average cost of production 
  

  میزان تولید محصول در واحد سطح در طی یک سال زراعی
The productivity per unit area during a crop year  

  متوسط میزان تولید (عملکرد)
Average production rate (yield) 

  
  زراعیمیزان درآمد خالص حاصل از تولید محصول در واحد سطح در طی یک سال 

The net income per unit area of product produced during a crop year  
  متوسط درآمد خالص

Average net income  
  

 عملیات تولید نیشکر موقع بهبر عدم انجام ثر ؤمعوامل  - 3جدول 
Table 3- Effective parameters on lack of timeliness of operations of sugarcane production 

  ها گویه
Item  

 عوامل
Parameters  

  عملیات و عدم اجراي تعهدات پیمانکار يسپار برونمدیر،  تجربگی یب، موقع بهمنابع مالی  ینتأمکمبود اعتبارات مالی و عدم 
Deficit of funding and lack of financing in a timely manner, Manager’s inexperience, outsourced operations 

and non-performance of contract obligations  

 مدیریت
Management  

هاي حین کار، عدم تجربه و مهارت کافی کارور  طراحی، ساخت و تولید نامناسب و عدم توجه به استانداردها، تعمیر و نگهداري یا شکست و بست
  ماشین، عدم توجه به عمر اقتصادي ماشین و مستهلک بودن دروگرهاي نیشکر

Design, construction and production in inappropriate manner and lack of attention to standards, repairing and 
maintenance or failures during operation, inadequate experiences and skills of Machine operator, lack of 

attention to the economic life of the machine and amortized cane harvesters  

 ماشین
Machine  

The lack of efficient and skilled manpower, absence, delay, inaccuracy and labor strikes  انسان 
Human  

، یبادزدگمناسب مواد، عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی نامناسب (تأمین وجود سلسله مراتب اداري جهت خرید قطعات و لوازم یدکی، عدم 
 )غیره ، بارندگی در فصل برداشت وارگردوغبسرمازدگی، 

The administrative hierarchical order (Bureaucracy) for the purchase of spare parts, lack of adequate 
materials supply, environmental factors and adverse weather conditions (Wind-Swept, frostbite, dust, rain at 

harvest time, etc.)  

 فرآیند تولید (روش کار)
Procedure (the 

production process) 
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  تشکیل جدول مقایسه زوجی
اي بر اساس ساختار سلسله مراتبی فوق تهیـه   هاي مقایسه جدول

شوند، مقایسه زوجی با استفاده از مقیاسی که از ترجیح یکسان تـا   می

رد. ایـن مقیـاس در   گی است، انجام می شده یطراح نهایت یبارجحیت 
  ).Ghodsi Pour, 2006است ( شده دادهنشان  4جدول 

  
 هاي زوجی مقادیر ترجیحات براي مقایسه - 4جدول 

Table 1- Preference values for paired comparisons  
 ترجیحات (قضاوت شفاهی)

Preferences (Oral assessment)  
 مقدار عددي

Value  
 تر مطلوب کامالًتر و یا  مهم کامالًمرجح یا  کامالً

Extermely prefered  9  
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

Very strongly prefered  7  
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي

Strongly prefered  5  
 تر تر یا کمی مطلوب کمی مرجح یا کمی مهم

Moderately prefered  3  
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

Equally prefered  1  
 ترجیحات بین فواصل

Preferences distances  2, 4, 6, 8  
  

  محاسبه میانگین عددي 
 متفـاوتی  نظـرات  کارشناسان، توسط ها پرسشنامه تکمیل از پس

، براي رفع این مشـکل بایـد   شود یم مشاهده ها گزینه از هریک براي
مراتبـی   تحلیل سلسله روش درترکیب شوند.  باهماي  جداول مقایسه

)AHPاسـتفاده   )1(توان از محاسبه میانگین هندسی طبق رابطه  ) می
  کرد. 

)1(  
       

معیاري که با  a ،aمیانگین هندسی معیار   که در رابطه فوق،
شوند،  مقایسه می باهمکه  اي ینهدوگزنام  ijشود،  ها مقایسه می گزینه

k  سـخ داده اسـت و   پرسشنامه پا سؤاالتکد شخصی که بهn   تعـداد
  اند. مقایسه کرده هم باهاي معیار را  افرادي که گزینه

  
  ها محاسبه وزن نسبی معیارها و گزینه

پس از تهیه درخت سلسله مراتبی و محاسبه میـانگین هندسـی،   
عملیـات،   موقـع  بـه بر عدم انجـام  مؤثر بندي عوامل  اولویت منظور به

دنبال شد. در   Expert Choiceيافزار نرمعملیات ریاضی در محیط 
و وزن  قرارگرفتـه ابتدا معیارها با توجه به هدف مورد مقایسه زوجـی  

که معیارها  صورت ینبدنسبی هر معیار با توجه به هدف برآورد گردید. 
با یکدیگر مقایسه گردیدند که بر اساس آن و با توجه به هدف  دو دوبه

 ترتیـب  یـن ا بهشد.  تعیین jبه شاخص  iبررسی، شدت برتري شاخص 
مقایسه صورت گرفت. بعد از تعیین ضریب  شاخص، تعداد  nبراي 

ها تعیین شدند. در این مرحلـه   ها ضریب اهمیت گزینه اهمیت شاخص
هـا مـورد    ها در ارتباط با هریـک از شـاخص   ارجحیت هریک از گزینه
  گیرد. قضاوت و داوري قرار می

  
  بهبود ناسازگاري تصمیم  

 ایـن  اسـت  ممکن و دارد وجود ناسازگاري غالباً واقعی، دنیاي در
 اسـت،  صـفر  ناسازگاري که هنگامی گردد، وارد مدل به ها ناسازگاري

 میـزان  یابـد،  افـزایش  نـرخ  ایـن  هرچـه  و اسـت  سـازگار  کامالً مدل
بـراي   1مکانیزمی که ساعتی .یابد می  افزایش نیز هدف در ناسازگاري

ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی  ضاوتبررسی ناسازگاري در ق
دسـت   بـه  )2(به نام ضریب ناسازگاري است که با اسـتفاده از رابطـه   

  ).Pourtaheri, 2006آید ( می

)2(                                                            
شـاخص ناسـازگاري    I.I.Rنرخ ناسـازگاري،   .I.R، )2(در رابطه 

 .I.Iشـود و   محاسبه مـی  5ی است که براساس جدول ماتریس تصادف
آید که  دست می به )3(شاخص ناسازگاري است که با استفاده از رابطه 

هـاي موجـود در    تعداد گزینه nترین مقدار ویژه و  بزرگ در آن 
  باشد. میمسئله 

)3(                                                       

                                                        
1- Saaty 
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باشد، سـازگاري در   1/0تر یا مساوي  این ضریب کوچک چنانچه
هـا   بایـد در قضـاوت   صـورت  یناها مورد قبول است، در غیر  قضاوت

  ).Ghodsi Pour, 2006شود ( یدنظرتجد

  
 شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی - 5جدول 

Table 5- Inconsistency Index of Random Matrix  
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  N 

1.49  1.45  1.41  1.32  1.24  1.12  0.90  0.58  0  0  I.I.R 
 )Ghodsipour, 2006(  

  
  تلفیق 

ها و معیارها،  هاي نسبی گزینه بعد از مقایسه زوجی و محاسبه وزن
الزم است تا وزن نهایی هر گزینه محاسبه شود. بدین منظور از عمل 

هـاي نهـایی    ، بـدین طریـق پاسـخ   شداستفاده  )4(تلفیق طبق رابطه 
  ).Ghodsi Pour, 2006شوند (  مشاهده می مسئله

)4(  
 

ضـریب اهمیـت    ، jضریب اهمیت شاخص   )4(در رابطه 
      است. iدر ارتباط با  jامتیاز گزینه  و  iشاخص 

  
  نتایج و بحث

 یـد تول یاتعمل موقع بهبر عدم انجام ثر ؤمعوامل شناسایی 
  یشکرن

 یـات عملسـالیانه   هـا  گزارشه به تکمیل پرسشنامه و مرور با توج
عملیات تولید نیشـکر   موقع بهبر عدم انجام مؤثر تولید نیشکر، عوامل 

  بندي شدند: زیر طبقه صورت به
  خیرهاي زمانی ناشی از ضعف مدیریت أالف) ت

یک کشت و صنعت مکانیزه ممکن است خطاهـایی را در سـطح   
ند. ممکن اسـت بـه دالیـل ناخواسـته     مدیریت و سرپرستی تجربه ک

تجربگی مدیر (عـدم آگـاهی از    بی یلدلبه(کمبود اعتبارات مالی) و یا 
برخی  موقع بهخیر در انجام أهاي نادرست) سبب ت گیري عواقب تصمیم

سازي زمین، کاشت، آبیـاري محصـول،    عملیات کشاورزي نظیر آماده
هـاي   ر و ماشـین سـازي تراکتـو   برداشت، سرویس و نگهداري و آماده

  کشاورزي شود.
 یاتعمل يحجم باال یلدلبه یشکرن يها کشت و صنعتاز طرفی 

 ید،تول یتکاهش ظرف سازمان، یفعملکرد ضع یلدلمواقع به یدر برخ
 یدو تجد یتتقو يبرا یننو هاي يفنّاوراز  یماندگ عقب ی،مشکل مال

 یل(از قب يا بر مزرعه ینهو هز ینسنگ یاتعملاز  یبرخ ،ساختار سازمان
 يسپار برون یقاز طر را در فصل برداشت) یو حمل ن یهاول يورز خاك

 شـده   یـده دمـوارد   ی. در برخدهند یانجام م یمانکارانبه پ يو واگذار
بر  یقباعث از دست دادن کنترل و نظارت دق یمانیپ یاتاست که عمل

کارکنان)، محدود  داريکارکنان (صدمه به وفا یهروح یفتضع یات،عمل
 یاتبودن عمل اي یرهزنج یلدلبه یتدرنهامدت قرارداد و  یشدن در ط

خـدمات   دهنـدگان  ارائهبه  یوابستگ یشکر،ن یزاسیونو مکان يا مزرعه
 بایست یکه م شود، یظاهر م يجد یسکر صورت به یمانیپ صورت به

 دیرانم تحلیل و  یهتجزشکافانه مورد وم صورت بهو  قرارگرفته مدنظر
   .یردواحدها قرار گ

  خیرهاي زمانی ناشی از نیروي انسانیأب) ت
 عنوان بهها  یی آنو اجرا یکمبود دانش فنو عدم آموزش کاروران   

ثیرگـذار  أعملیـات ت  موقع بهیکی از عوامل مهم انسانی بر روي انجام 
و آگـاه نقـش    یـده د آمـوزش کاروران  ینکهبا توجه به ااست. بنابراین 

کاروان در  رايب یتخصص یت دوره آموزشاس یازدارند ن یدبر تول یاديز
دقتی و اعتصاب کـاروران   خیر، بیأهمچنین غیبت، ت نظر گرفته شود.

کار و از دست ندادن  موقع بهثیرگذار بر روي انجام أعوامل ت ازجملهنیز 
  باشند. زمان انجام کار می

  خیرهاي زمانی ناشی از ماشینأج) ت
عدم  ید نامناسب وتول ساخت و ی،از طراح یناش یزمان یرهايتأخ  

توجـه   است. بـا  در ساخت ادوات یکپارچگیو  ياستانداردسازتوجه به 
 یـات در عمل مورداسـتفاده  يا مزرعـه  هـاي  ینادوات و ماشـ  ینکـه به ا

 یشـکر، کاشت، داشت، برداشـت و حمـل ن   ین،زم یهته یمختلف زراع
ادوات  یـن ا کننـده  ینتـأم و  یدتول يها صنعت بوده، شرکت ینخاص ا

 یو گـواه  يا آزمون مزرعه کدام یچهکرده و  یتمتفرقه فعال ورتص به
مـوارد   ی. در برخـ باشند یرا دارا نم يکشاورز يها ینمرکز آزمون ماش

هـا صـورت    خود کشـت و صـنعت   يها ساخت ادوات در داخل کارگاه
است و  شده استفاده یینپا یفیتک بااز قطعات  ها آنگرفته و در ساخت 

 یو نظـم خاصـ   یکپـارچگی از  مورداستفاده تیزادر کل ادوات و تجه
و  هـا  ینعملکـرد ماشـ   رد ییـر موضـوع باعـث تغ   یـن برخوردار نبوده ا

 ینح يها شکست و بست یا يو نگهدار یرتعم یازموردنزمان  ینچن هم
 یجادباعث ا یتدرنهامتفاوت بوده که  ادواتهر نوع از  يانجام کار برا

خواهد  یاتانجام عمل یدهو متفاوت شدن باز یستمدر س یزمان یرتأخ
به  توان یم شوند یم یکه منجر به تلفات زمان یاز عواملهمچنین  شد.

انجـام   ین،، رفع انسداد ماشـ ینکارور ماش یعدم تجربه و مهارت کاف
 يتوقف برا ي،و نگهدار یسسرو ی،خراب بهمربوط  یراتتعم یمات،تنظ

تن و داشــ ینعملکــرد ماشــ یهــا، وارســ راننــده یضاســتراحت، تعــو
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  منطبق اشاره کرد. یرغ هاي ینماش
از کـاروران دروگـر    یمصـاحبه و نظرخـواه   یجنتانمونه  عنوان به

دروگـر در فصـل    يکاهش راندمان کار یاصل یلدر مورد دال یشکرن
 ي،عمـر اقتصـاد   یـان بـه پا  یدناز آن است کـه رسـ   یبرداشت، حاک

مرغـوب   یـدکی و وجود قطعات  ینمستهلک شدن دروگرها، عدم تأم
 یزمـان  یرهايانجام کار شده و تأخ ینمکرر در ح هاي یجر به خرابمن

ـ  یشدر فصل برداشـت را افـزا   یراتاز تعم یناش ـ دهـد  یم  ین. همچن
اظهـار   یکـدیگر بر  یشکرن یزراع یاتعمل اي یرهزنج ياثرگذار یلدل به

انجام نشـده و   یخوب بهمزارع راتون  يبرا ییبازرو یاتداشتند که عمل
امـر باعـث    ینندارند. که همـ  یرداشت شکل منظمفاروها به هنگام ب

از کف فاروها شده و تلفات  ین يدروگر در هنگام درو نکاهش راندما
  .دهد یم یشدر هکتار را افزا ین

زیـاد  فاصـله  خیر زمانی ناشـی از ماشـین،   أیکی دیگر از دالیل ت
تراکتور و  یزمواقع عدم تجه است. برخی ادوات یزمزرعه تا کارگاه تجه

کـه قـادر بـه     ییمثل چکش و ابزارهـا  يا ساده يبه ابزارها ها نیماش
کـار شُـل شـده و از     ینباشد که در حـ  یادوات هاي یچمحکم نمودن پ

تا راننـده بـا تراکتـور مسـافت      شود یخارج شده است، باعث م یمتنظ
کرده و  یرا ط رسد یم یزن یلومترک چندیناوقات به  یکه گاه یطوالن

ضـمن مصـرف سـوخت     یتوضع ینبازگردد، ا ادوات یربه کارگاه تعم
ـ  ینآمدن راندمان کـار ماشـ   یینباعث پا ی،اضاف موجـب   ینو همچن
 یـک بـا اسـتفاده از   بنـابراین   تلف شده خواهد شد. يها زمان یشافزا
 توان یم یازموردن يبه ابزارها ینتراکتور و ماش یزتجه یا یارس یرگاهتعم

  را کاهش داد. یزمان یرهايتأخ ینا
  رهاي زمانی ناشی از روش کار (فرآیند تولید)خیأد) ت

 هـاي  ینـه هز یشافـزا  در توانـد  یکه م یعوامل ینتر مهماز  یکی 
نقـش   یات و از دست دادن زمان انجام کـار انجام نشدن عمل موقع به

ادوات و  موقع به يو نگهدار یسو سرو یراتداشته باشد، توجه به تعم
 ین. عـدم تـأم  اسـت  یشـکر ن یـد تول یاتدر هر مرحله از عمل ها ینماش
ادوات  یـر کارگـاه تعم  يبـرا  یمصـرف  یـدکی لـوازم   وقطعات  موقع به
 ین،زم یهته یستمس یزمان یرهايتأخ يبر رو یمیمستق یرثأت تواند یم

وجود سلسله مراتب اداري جهت کاشت، داشت و برداشت داشته باشد. 
خیر در زمان انجام أخرید قطعات و لوازم یدکی یکی از عوامل ایجاد ت

لـوازم   موقع به ینتأم يبرا ياضطرار یدبهتر است دستور خرکار است. 
 یرانبه مـد  شوند یم يا مزرعه یاتدر عمل یرکه باعث تأخ یازيمورد ن

 و از دسـت دادن زمــان  تـا از کــاهش رانـدمان کـار    شـده  داده یـد تول
  شود. یريجلوگ

لیـد مربـوط بـه    خیرهاي زمانی ناشی از فرآیند توأیکی دیگر از ت
عامـل احتمـال   و  یمـی اقل ياثـر پارامترهـا  شرایط آب و هوایی است. 

 موقـع  بهاست که در  يا مزرعه یریتاز عوامل مد یکی يکار ايروزه
 ی،زراع یاتعمل یهکل یناست. ب یاديز یتاهم يانجام نشدن کار دارا

برخـوردار اسـت و    ییباال ياز حجم کار ینکها یلدلبه یشکربرداشت ن

ـ و  ياصول کار یقدق یتبه رعا یازن الزم کارخانـه و   ظرفیـت  ینأمت
 اي یـژه و یـت برداشت در زمان مناسب، از اهم یاتشروع و خاتمه عمل

و تـراکم   یزراعـ  یموجود تقو عدمواحدها  یریتبرخوردار است. در مد
ـ   یتو توجه نکردن به قابل یاتعمل يکار  یاعتماد دروگرهـا و از طرف

 یرباعث تأخ ی،فصل هاي یداشت با بارندگشدن فصل بر زمان هم یگرد
  است.برداشت شده  یاتدر عمل

بـوده و   یکامالً مهندس یستمس یک یشکرن یزاسیونمکانبنابراین 
مجـرب وابسـته اسـت     هاي ینو تکنس یشرفتهپ هاي ینبه ماش تنها نه

 یـه ته یـل از قب یدتول يها بخش یهکل یانو تعامل م يبلکه به همکار
در هـر بخـش    یراست و تـأخ  یازمندبرداشت ن و کاشت، داشت ین،زم
نکته از  ینقرار دهد و ا یررا تحت تأث یستمکل س يبازده کار تواند یم

برخـوردار   یشـکر، و صـنعت ن  تکشـ  يها شرکت يبرا یاديز یتاهم
   .باشد یم

  
 یـات عمل موقـع  بـه بر عدم انجـام  ثر ؤمعوامل بندي  اولویت

  یشکرن یدتول
  هدفمقایسه معیارها با توجه به 

زوجی، نسبت به هـدف مطالعـه    صورت بهدر مرحله اول معیارها 
دهنده مقایسه زوجی معیارها با  که نشان 2مقایسه گردید. طبق شکل 
باشد، معیار متوسط میزان تولید (عملکـرد)   توجه به هدف پژوهش می

از  130/0و معیار متوسط درآمـد خـالص بـا نسـبت      546/0 با نسبت
هاي  اولویت یگرد عبارت بهیت برخوردار بودند. بیشترین و کمترین اولو

هـا در   گیري مدیران تولید کشت و صـنعت  ذهنی و معیارهاي تصمیم
عملیات تولید نیشکر شامل  موقع بهبر عدم انجام مؤثر ارتباط با عوامل 

هـاي تولیـد و متوسـط     متوسط میزان تولید (عملکرد)، متوسط هزینـه 
 04/0ري مربوط به ایـن مقایسـه   باشد. نرخ ناسازگا درآمد خالص می

 شرایط با آمده دست به نتایج قیاس با باشد. است که نرخ قابل قبولی می
 قابل یراحت به مسئله این هاي نیشکر صنعت و برکشت حاکم مدیریتی

 ایـن  در دهـی  پـاداش  و گذاري ارزش سیستم متأسفانه که است شهود
 کـاهش  و) لکـرد عم( تولید میزان افزایش اساس بر تولیدي واحدهاي

 کـاهش  و تولید افزایش با امر، این تبع به البته. است تولید هاي هزینه
 مسـتقیم  تأثیر عدم خاطر به ولی. یافت خواهد افزایش درآمد ها، هزینه

 ایـن  در شـاغل  انسـانی  نیروي و کارشناسان حقوق بر درآمد افزایش
 و) دعملکـر ( تولید متوسط میزان معیارهاي اهمیت تولیدي، واحدهاي

  .باشد می تر ملموس تولید متوسط هزینه
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 زوجی نسبت به هدف تحقیق صورت بهمقایسه معیارها  - 2 شکل

Fig. 2. Comparison of criteria in paired, related to object of survey 
 

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

ها با توجه به معیار میزان  دهنده وزن گزینه نشان 3قرار گرفتند. شکل 
. طبق این شکل فرآیند تولید (روش کار) استمتوسط تولید (عملکرد) 

ترین و  ترتیب بیش به 140/0و عامل انسان با نسبت  359/0با نسبت 
ي مربوط به این مقایسه باشند و نرخ ناسازگار ترین سهم را دارا می کم

 .استاست که نرخ قابل قبولی  006/0

 

 
 زوجی با توجه به معیار میزان متوسط تولید صورت بهها  مقایسه گزینه - 3شکل 

Fig. 3. Comparison of options in paired based on yield criteria  
  

توجـه بـه معیـار متوسـط     هـا بـا    دهنده وزن گزینه نشان 4شکل 
باشد. طبق این شکل، عامـل ماشـین بـا نسـبت      هاي تولید می هزینه
ترین  ترین و کم ترتیب بیش به 118/0و فرآیند تولید با نسبت  430/0

 007/0باشند و نرخ ناسازگاري مربوط به این مقایسه  اولویت را دارا می
 .استاست که نرخ قابل قبولی 

 

 
 زوجی با توجه به معیار متوسط هزینه تولید صورت بهها  مقایسه گزینه - 4 شکل

Fig. 4. Comparison of options in paired based on cost criteria  
  

ها با توجه به معیار متوسط درآمد  دهنده وزن گزینه نشان 5شکل  
و عامل  442/0باشد. طبق این شکل، فرآیند تولید با نسبت  خالص می

تـرین اولویـت را دارا    ترین و کم ترتیب بیش به 110/0انسان با نسبت 
است که نرخ  07/0باشند و نرخ ناسازگاري مربوط به این مقایسه  می

 باشد. قابل قبولی می

  تلفیق
ها و معیارهـا بـا توجـه بـه      بر اساس نتایج حاصل از تلفیق گزینه

از بین عوامل مؤثر  توان نتیجه گرفت که ) می6هدف پژوهش (شکل 
تـرین   عملیات تولید نیشکر، عامل ماشـین مهـم   موقع بهبر عدم انجام 

ترین اهمیت برخوردار است.  عامل بوده و در مقابل عامل انسان از کم

Human 0.140 

Management 0.151 

Machine 0.350 

Procedure 0.359 

Inconsistency= 0.00629 

 

Average net income 0.130 
Average cost of production 0.324 
Average production rate (yield) 0.546 

Inconsistency= 0.04 

Procedure 0.118 

Human 0.220 

Management 0.232 

Machine 0.430 

Inconsistency= 0.00785 
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ها و معیارها با توجه به  براي تلفیق گزینه شده محاسبهنرخ ناسازگاري 
دهنـده   نشان 1/0تر یا مساوي  که عدد کوچک است 03/0هدف برابر 

ترین  توان گفت که مهم یت میدرنهاسیستم است.  قبول قابلسازگاري 

 عبارتندترتیب  عملیات تولید نیشکر به موقع بهعوامل مؤثر برعدم انجام 
  عامل ماشین، فرآیند تولید، عامل مدیریت و عامل انسان. :از

  

 
 زوجی با توجه به معیار متوسط درآمد خالص صورت بهها  مقایسه گزینه - 5شکل 

Fig. 5. Comparison of options in paired based on income criteria  
 

 
  ها و معیارها با توجه به هدف) (تلفیق گزینه ها وزن نهایی گزینه - 6شکل 

Fig. 6. The final weight of the options (integration of options and criteria with regard to the survey object)  
  

  تحلیل حساسیت
عملیـات تولیـد نیشـکر     موقـع  بـه بر عدم انجام مؤثر عوامل تأثیر 

بر معیارهاي میزان متوسط تولید، متوسط تأکید (تحلیل حساسیت) با 
اسـت.   شده دادهنشان  7هزینه تولید و متوسط درآمد خالص در شکل 

دهد، با تغییر در وزن  ه ذکر است که تحلیل حساسیت، نشان میالزم ب
بـر عـدم انجـام    مؤثر ها (عوامل  معیارها، چه تغییري در اولویت گزینه

) 7شود. مطابق با تحلیل حساسیت (شـکل   عملیات) ایجاد می موقع به
 موقـع  بـه بـر عـدم انجـام    مؤثر توان بیان نمود که اولویت عوامل  می

ر بر اساس اهمیت معیارهاي میزان متوسط تولید، عملیات تولید نیشک
کند. بدین  متوسط هزینه تولید و متوسط درآمد خالص چه تغییري می

کنترل میزان متوسط تولید و متوسط درآمد خـالص،   منظور بهترتیب، 
 شده ییشناساعامل مؤثرترین  عنوان بهعامل فرآیند تولید (روش کار) 

هاي بعدي  ترتیب در اولویت نسان بهاست و عوامل ماشین، مدیریت و ا
کنترل میـزان متوسـط هزینـه تولیـد،      منظور بهقرار گرفتند. همچنین 

اسـت و عوامـل    شـده  شـناخته عامل مؤثرترین  عنوان بهعامل ماشین 
هـاي بعـدي قـرار     ترتیب در اولویت مدیریت، انسان و فرآیند تولید به

ل مـدیریت و انسـان   گرفتند. مطابق با تغییرات اهمیت معیارها، عوام
 ازاند.  عملیات تولید نیشکر در اولویت قرار نگرفته موقع بهجهت انجام 

که بر روي محور عمودي سـمت   طور همانوزن کلی هر گزینه،  نظر
در تـأثیر  شود، عامل ماشین داراي بیشترین  راست نمودار مشاهده می

لیـد،  ترتیـب عوامـل فرآینـد تو    عملیات است و بـه  موقع بهعدم انجام 
  مدیریت و انسان در مراتب بعدي قرار دارند.

  
  گیري  نتیجه

 موقع بهدر این پژوهش پس از شناسایی عوامل مؤثر بر عدم انجام 
عملیات تولید نیشکر، از سه معیار (میزان متوسط تولید، متوسط هزینه 

بندي عوامل مـؤثر بـر عـدم     تولید و متوسط درآمد خالص) جهت رتبه
لیات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده عم موقع بهانجام 

ها و معیارها با توجه بـه   گردید. بر اساس نتایج حاصل از تلفیق گزینه
کـار شـامل    موقع بههدف پژوهش، اولویت عوامل مؤثر بر عدم انجام 

، فرآیند تولید با میانگین وزنـی  366/0عامل ماشین با میانگین وزنی 
و عامـل انسـان بـا     177/0با میانگین وزنـی  ، عامل مدیریت 298/0

بـراي   شـده  محاسـبه باشند. نرخ ناسازگاري  می 160/0میانگین وزنی 
کـه نـرخ    است 03/0ها و معیارها با توجه به هدف برابر  تلفیق گزینه

طور نتیجه گرفت که بـروز   یناقابل قبولی است. بنابراین شاید بتوان 
ز این است که عامـل ماشـین   اي از این پژوهش، حاکی ا چنین نتیجه

Procedure 0.442 

Machine 0.283 

Management 0.165 

Human 0.110 

Inconsistency= 0.07 

 

Machine 0.366 

Procedure 0.298 

Management 0.177 

Human 0.160 

Overall Inconsistency= 0.03 
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خـاطر عـدم رعایـت اسـتاندارد در تولیـد ادوات، بـاال بـودن عمـر          به
ها و همچنین کار  هاي برداشت و فرسوده و مستهلک بودن آن ماشین

ی عملیات برداشت بـا بارنـدگی در   زمان همدر شرایط باالي رطوبتی (
نیشـکر   عملیات تولید موقع بهسزایی در عدم انجام  هخوزستان) نقش ب

هایی که انجام شد، براي کاهش آثار  یت با توجه به بررسیدرنهادارند. 
عملیات تولید نیشکر،  موقع بهترین عوامل مؤثر بر عدم انجام  سوء مهم

  شود: پیشنهادهایی بیان می
هـاي   توجه بـه عمـر اقتصـادي و جـایگزینی مناسـب ماشـین       -

  دروگرهاخصوص  هدر فرآیند تولید ب استفاده موردکشاورزي 
یري پیمانکاران توانمند و دقـت در انتخـاب   کارگ بهشناسایی و  -

ی مانند تهیـه  پرحجمیات سنگین و عملپیمانکار شایسته جهت انجام 
سـپاري انجـام    کـه از طریـق بـرون    غیـره زمین، کاشت، حمل نی و 

  شوند. می
بازنگري در فرآیندهاي گردش امور اداري مـرتبط بـا تولیـد و     -

ــ  خصـوص در بخــش تــأمین قطعــات و   هی اداري بــکـاهش بروکراس
  یدکی مصرفی لوازم

هاي آموزشی براي افزایش سطح دانش و مهارت  برگزاري دوره -
  نیروي انسانی

  
  

 
  عملیات تولید نیشکر موقع بهبر عدم انجام مؤثر تحلیل حساسیت عوامل  - 7شکل 

Fig.7. Sensitivity analysis of effective parameters on lack of timeliness of operations of sugarcane production  
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Introduction 

Planning and scheduling of farming mechanized operations is very important. If the operation is not 
performed on time, yield will be reduced. Also for sugarcane, any delay in crop planting and harvesting 
operations reduces the yield. The most useful priority setting method for agricultural projects is the analytic 
hierarchy process (AHP). So, this article presents an introductry application manner of the Analytical Hierarchy 
Process (AHP) as a mostly common method of setting agricultural projects priorities. Analytic Hierarchy process 
(AHP) is a decision making algorithm developed by Dr. Saatyin 1980. It has many applications as documented 
in Decision Support System literature. Currently, this technique is widely used in complicated management 
decision makings which AHP was preferred from other established methodologies as it does not demand prior 
knowledge of the utility function; it is based on a hierarchy of criteria and attributes reflecting the understanding 
of the problem, and finally, because it allows relative and absolute comparisons, thus making this method a very 
robust tool. The purpose of this research is to identify and prioritize the effective parameters on lack of 
timeliness of operations of sugarcane production using AHP in Khuzestan province of Iran. 

Materials and Methods 
The effective parameters effecting on lack of timeliness of operations have been defined based on expert’s 

opinions. A questionnaire and personal interviews have formed the basis of this research. The study was applied 
to a panel of qualified informants made up of fourteen experts. Those interviewed were distributed in Sugarcane 
Development and By-products Company in 2013-2014. Then, by using the Analytical hierarchy process, a 
questionnaire was designed for defining the weight and importance of parameters affecting on lack of timeliness 
of operations. For this method of evaluation, three main criteria considered were yield criteria, cost criteria and 
income criteria. Criterions and prioritizing of them was done by questionnaire and interview with sophisticated 
experts. This technique determined and ranked the importance of criteria affecting on lack of timeliness of 
operations based on attributing relative weights to factors with respect to comments provided in the 
questionnaires. By using of software (Expert choice) Analytical Hierarchy Process was done and the 
inconsistency rate on expert judgments was investigated. Expert Choice software (Expert Choice 1999) was 
applied to examine the structure of the proposed model and achieve synthesis/ graphical results considering 
inconsistency ratios.  

Results and Discussion 
The Expert Choice software performed well in conjunction with the panel of experts for choosing the criteria 

and assigning weights under the AHP methodology. According to results, effective parameters on lack of 
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timeliness of operations of sugarcane production consist of delays caused by management, delays caused by 
human, delays caused by machine and delays caused by procedure (the production process).Weight of criteria 
effective factors (yield, cost and income) on lack of timeliness of operations obtained from paired comparison in 
the experts’ view which has been calculated with Expert choice software. The result of this survey by AHP 
techniques showed that cost criteria had the most and income criteria had the least importance for expert in 
sugarcane production. In this stage of research, alternatives paired comparison relative to criteria was separately 
formed and information of questionnaire which relates to paired comparison of criteria was obtained. Between 
effective parameters on lack of timeliness of operations, machine factors to 0.366 weighted average was the most 
effective factor and production process to 0.298 weighted average, management factors to 0.177 weighted 
average and human factors to 0.160 weighted average was later respectively (Inconsistence Rate =0.03). The 
results are examined by monitoring sensitivity analysis while changing the criteria priorities. Since different 
judgments are made on comparison of criteria, we use sensitivity analysis in order to provide stability and 
consistence of analysis. With increase or decrease of the criteria, we will conclude that ratio of other indices will 
not change. 

Conclusions 
The analytic hierarchy process, as developed by Saaty, has been successfully applied in recent research to 

cases of agricultural project. This paper looks at AHP as a tool used in Sugarcane Agro-Industries to help in 
decision making. Results showed that criteria studied in this research can help prioritizing the effective 
parameters on lack of timeliness of operations of sugarcane production. Cost criteria are the main criteria 
effective on lack of timeliness operations of sugarcane production. The most important factor is machine factor. 

 
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Lack of timeliness operations, Sugarcane 
 
 


