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 چكيده
و طارم و   نامیکشت ارقام برنج خزر، ب یالگو ییندر تع ایپایهمهم و  یفیو ک یکم یهابه شاخص نوشتار یندر ا
منظور از نظر و تجربه کشاورزان و  ینا یدر زراعت برنج توجه شده است.  برا مهم دیگرهای شاخص از سنجه 11

از  یریگبا بهره و یفاز یسلسله مراتب یلتحل یندفراراه ها از شاخص ینبخش استفاده شده است.  ا ینخبرگان ا
بندی یتهای اولووزن. ندشددار هستند، وزناعداد مورد استفاده مثلثی فازی  چانگ که در آن یاتوسعه یلمدل تحل

در سال  شهرستان بابلسر یزارهایشالکشت در  یالگو ینبهترکار گرفته شد و ه ب  یخط یزیرشده، در مدل برنامه
کار، یروین یه،آب، سرما ین،کشاورزان شامل )زم یهای اصلیتمدل محدود یندست آمد. در اه ب 1731عیزرا

 بنا برآمد.  دسته کشت ب ینهبه ی( در نظر گرفته شد و الگوگیاهیآفات دفع تراکتور و سموم  یمیایی،شهای کود
 ی،معمول یطخ یزیرنامهشهرستان بابلسر با استفاده از مدل بر ینهکشت به یالگو یقاز تحق به دست آمده یجنتا

 یبمدل ترک یجاست که نتا یدر حال یندهد، ایهکتار( را نشان م 0211هکتار( و  طارم ) 11211نام )یکشت برنج ب
موجود افزون  یتوضع پایهبه واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر  ی،خط یزیرمهو  برنا یفاز یسلسله مراتب یلتحل

 یسودده یکند، که دارایم یشنهادهکتار پ 11211 یزاننام کشت برنج خزر را به میبرنج ب یبر برنج طارم، به جا
 است. یباالتر
 JEL: Q1, 44Cبندی طبقه

 .بابلسر ستانچانگ، شهر ایتوسعه تحلیل مدل فازی، مراتبی سلسله تحلیل کشت، بهینه الگویهای کليدی: واژه
  

                                                 
 ،يو عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالم يارشد اقتصاد كشاورز يدانش آموخته كارشناس و ياراستادبه ترتیب:  1

 .استان مازندران ي،سار يو كشاورز یعيمنابع طب یقاتمركز تحق ياراستادو  يرانشهر، ا مئواحد قا
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 مقدمه
 يا كشاورزي واحد يک در زراعي محصوالت كشت بهینه الگوي تعیین و كشاورزي ريزيبرنامه در

 است روشي 1خطي ريزيبرنامه. استفاده كرد رياضي ريزيبرنامه از توانخاص مي منطقه يک در

 وبمطل و نهايي هايگیريتصمیم تحلیل و تجزيه منظور به كه رياضي مدل اصول بر مبتني

 خطي ريزيبرنامه در اما. شودمي ظاهر خطي هاينابرابري شكل به كشاورزي واحدهاي مديران

 و ريمنصو) باشدمي تولید هايهزينه كردن كمینه يا سود كردنبیشینه  تنها هدف كالسیک

چندي  كیفي و يكم هايلامع كشاورزي، واحد يک ريزيبرنامه در كهحالي در (.1831 كهنسال،

 در محصول مقاومت محصول، كشت خطرپذيري محصول، كاشت براي الزم اولیه سرمايه مانند

 اكبري) گیرند قرار نظر مدها گیريتصمیم در بايد كه باشدمي كشاورزان روي پیش...  و آفات برابر

 سترسيد در سزايي به تاثیر تواندمي هنگام به و بهینه گیريتصمیم كه آنجا از(. 1833 زاهدي، و

روش و  يک وجود ضرورت باشد، داشته تولیدي دوره يک در كشاورزان نظر مور معیارهاي به

 حلیلت فرآيند. است محسوس بسیار كند ياري زمینه اين در را كشاورزان بتواند كه الگوي كارآمد

 كه است 8شاخصه چند گیريتصمیم هايروش ترينمعروف از يكي ،(AHP) 0مراتبي سلسله

 با گیريتصمیم عمل كه هنگامي روش اين. دش ابداع 1132 دهه در ساعتي. ال. توماس توسط

 كردن لحاظ امكان و باشد سودمند تواندمي ستا روبرو گیريتصمیم شاخص و گزينه چند

 هاگزينه زوجيي اههمقايس بر AHP روش پايه. دهدمي مسئله در را كیفي يا و يكم هايشاخص

 تحلیل فرآيند روشبه طور كلي  (.1831فرجي، و آذر) است شده بنا گیريتصمیم معیارهاي و

وسته نیز پی اما در برخي موارد براي مسائل ،شده گذاريپايه گسسته مسايل براي مراتبي سلسله

 ريزيامهبرن و مراتبي سلسله تحلیل فرآيند تلفیق با انمحقق از يشماركار برده شده است. ه ب

 تحلیل فرايند اصول(. 1831 پور، قدسي)اند گرفته كاره ب  پیوسته مسائل حل براي را آن خطي،

 كه آنجايي از اما(. 1112وارگاس،) است استوار گیرنده تصمیم دانش و تجربه بر مراتبي سلسله

 .نندكمي استفاده هاهمقايس انجام براي خود هايهتجرب و ذهني هايتوانايي از گیرندگانتصمیم

 محیط دمور در اطمینان نداشتن مسئله، پیچیدگي ناكافي، اطالعات و دانش مانند داليلي به بنا

 یانب محض اعداد قالب در را خود هايترجیح توانندنمي مناسب مقیاس يک نبود و گیريتصمیم

(.  0228 مالكي، و طبیبي) ندارد كامل طور به را انساني تفكر سبک امكان سنتي AHP لذا كنند،

                                                 
linear programming 1 

Analytic Hierarchy Process 2 
3 Multi Attribute Decision Making 
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 تا شود مي موجب كشاورزي بخش اقتصادي هايفعالیت در قطعیت نبود و خطرپذيري وجود

 رغی و دقیق غیر بصورت بیشتر كشاورزي واحدهاي به مربوط هايوهشپژ در رفته بكار هايداده

 هايمجموعه نظريه از توانمي نارسايي اين رفع براي(. 0221 پال، باران و بیسواس) باشند قطعي

 مقايسه هايماتريس تعیین در فازي مفاهیم فازي،  AHP در (.1834 شوندي،) كرد استفاده فازي

 انجام از كشور خارج و داخل در هاي پرشماريبررسي اين زمینه در .شودمي داده دخالت زوجي

 گیريتصمیم كاربرد در( 1833) كیوان زاهدي و اكبري بررسي به توانمي جمله از كه است شده

 الگوي گزينش در( 1833) همكاران و محمديان كشت، بهینه الگوي تعیین در فازي شاخصه چند

 هابانک راهبردي عملكرد ارزيابي در( 1831) همكاران و مؤتمني زراعي، محصوالت بالقوه كشت

 گیريتصمیم راهبردي تفكر الگوي  ارائه در( 1831)همكاران لوو برجعلي فازي، AHP از استفاده با

 و يابيمكان در( 0224) هیل و( 0224) همكاران و مائو خودرو، پارس شركت در بنديالويت و

 هايبررسيبا توجه به  .نمود اشاره جامد و ...پسماندهاي  بهداشتي دفن بهینه مكان بندياولويت

 و همیتا فازي، مراتبي سلسله تحلیل فرايند كمک به سعي شده است ،تحقیق اين در شده ياد

 يكم هايشاخص همه به توجه با ،(طارم و بینام خزر، برنج) هاگزينه از يک هر اولويت درجه

 و تخصص) كیفي و( زمین اشغال زمان مدت و هكتار در بازده الزم، اولیه سرمايه سوددهي،)

 همنطق در مكانیزه كشت امكان خريد، تضمین آفات، برابر در مقاومت منطقه، هايمزيت مهارت،

 هدف تابع در شده استخراج نهايي هايوزن دنكر وارد با و تعیین( محصول كشت خطرپذيري و

 آتي ايهگیريتصمیم منظور به ،برگزيده محصوالت كشت بهینه الگوي خطي، ريزيبرنامه مدل

 به شماراست. كه از اين نظر نوآوري در اين تحقیق  شده محاسبه كشاورزي محصوالت زراعت در

 يدهبرگز زراعي محصوالت كشت اولويت و اهمیت درجه معرفي بررسي اين اصلي هدف .آيدمي

 در اب برنج مختلف ارقام كشت براي مناسب الگوي يک ارائه و كلیدي و مهم هايشاخص پايه بر

 .  باشدمي بابلسر شهرستان زراعت دربخش پايه و مهم هايشاخص گرفتن نظر

 روش تحقیق
 خطی زيیربرنامه مدل -1

 هايبيرض نییتع از پس .دش استفاده يخط يزيربرنامه روش از كشت نهیبه يالگو نییتع براي

 رفتهيپذ صورت LINGO ياانهيرا افزار نرم از استفاده با هالیتحل ها،تيمحدود نوع و میزان و يفن

 درآمد يسازبیشینه هدف با كشت نهیبه يالگو ،به دست آمده جينتا لیتحل و هيتجز از پس و

 :ه استبود( 1صورت رابطه ) به بررسي نيا در شده گرفته نظر در يالگو. دش ارائه كشاورزان
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(1) 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑ 𝐶𝑗 . 𝑋𝑗
𝑛
𝑗=1     

s.t:  

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖                  𝑖 = 1,2,3, … 𝑚 

 
𝑋𝑗 ≥ 0 

 يهايبضرماتريس  𝐶𝑗هاي مربوط به تولید محصوالت مختلف زراعي، فعالیت 𝑋𝑗تابع هدف، Z ، آن در كه

𝑋𝑗ها و محدوديت میزان 𝑏𝑖تولید، هاياملفني ع يهايبضر ماتريس 𝑎𝑖𝑗تابع هدف، ≥ بیانگر مثبت  0

 متغیرها است. یزانمبودن 

 تركیبی            مدل -2

 هاي قطعيكالسیک نیاز به داده ريزي خطيهاي برنامهمدلهاي مشخصهو  هابياز آنجايي كه ضر

بوده و هايي نارساييد، داراي كرتوان يک هدف را در آنها وارد و دقیق داشته و از سويي تنها مي

با توجه به شرايط  باشد.چندان سازگار نميكار دست آمده با شرايط واقعي ه هاي بپاسخ

اي اي گوناگون برهقطعیت موجود در بخش كشاورزي و وجود شاخصنبود و  خطرپذيري

ريزي رياضي جديد هاي برنامهريزان در اين بخش نیاز به مدلهاي مديران و برنامهگیريتصمیم

همچنین با توجه به اينكه در روش  (.1833پذير است )اكبري و زاهدي، نا پرهیزامري ضروري و 

 مسائل لح يبرا باشد،مي گسستهبه صورت  يریگمیتصم يفضاتحلیل سلسله مراتبي فازي 

گردد. مي قیتلف يخط يزيربرنامه مدل با (0)رابطه  بنا بر ،كشت نهیبه يالگو نییتع مانند وستهیپ

تابع  هاييبدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبي فازي به عنوان ضره نهايي ب هايوزنيعني 

 شودنیز در مدل لحاظ مي  مسئلههاي ريزي خطي وارد شده و محدوديتهدف در مسئله برنامه

 (.1113)قدسي پور و برايان، 

(0) 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑ 𝑊𝑗 . 𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖                                    𝑖 = 1,2,3, … 𝑚  

𝑋𝑗 ≥ 0 

 يمراتب سلسله لیتحلباشد كه به كمک روش ام ميjمعرف وزن نهايي گزينه 𝑊𝑗 در اين رابطه

 آيد.  ميدست ه ي بفاز

به منظور طراحي الگوي بهینه  مدل با مرتبط يهايبضر و هامحدوديت گیري،تصمیم متغیرهاي

 شده است: تعريف زير صورته كشت ب
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𝑋۱+𝑋۲ زمین زراعي محدوديت (1) + 𝑋۳≤ WL 

,𝑋۱در اين روابط  𝑋۲, 𝑋۳  طارم و نامبی خزر، برنج ارقامبه ترتیب معرف سطح زير كشت 

 باشد.ي شهرستان ميآب يزراع يهانیزماز كل  برآوردي معرف ،WL همچنینباشد. مي

∑ محدوديت آب (0) aw𝑗𝑋𝑗
۳

j=۱
 ≤ W 

∑ محدوديت سرمايه (8) ak𝑗𝑋𝑗
۳

j=۱
 ≤ K 

∑ محدوديت نیروي كار (1) al𝑗𝑋𝑗
۳

j=۱
 ≤ L 

∑ كود شیمیايي محدوديت (4) af𝑗𝑋𝑗
۳

j=۱
 ≤  F 

∑ تراكتور محدوديت (1) atrac𝑗𝑋𝑗
۳

𝑗=۱
≤ Trac 

∑ گیاهيآفات دفع سموم  محدوديت (3) ap𝑗𝑋𝑗
۳

𝑗=۱
 ≤ P 

,𝑋۱ غیر منفي بودن محدوديت (3) 𝑋۲,𝑋۳ ≤ ۰   

,ap𝑗  هارابطهدر اين  atrac𝑗, af𝑗, al𝑗, ak𝑗, aw𝑗 حسب بر) آب ازین موردبه ترتیب معرف میزان 

، رهسفف ،نیتروژنه) كود(، روز نفر حسب بر(، كارگر )الير ونیلیم حسب بر) هيسرما(، مكعب متر

 حسب رب) كشحشره و كشعلف سمومساعت(،  حسب بر) تراكتوركار (، لوگرمیك حسب بر هپتاس

معرف  بیترت به  p,trac,f,l,k,𝑤همچنین باشد. ام مي j( براي كشت يک هكتار از محصول تریل

و  تورتراككار (، فسفره، پتاسه یتروژنه،ن) ، نیروي انساني، كودهيسرما، آببرآوردي از مقدار كل 

 باشد.در طول سال زراعي مي كشحشره و كشعلف سموم

 فازي مراتبی سلسله تحلیل فرایند هايوزن آوردن دسته ب -2-1

 لیتحل نديفرآ براي را يروش ،1کيپدر و الرهورن هاينام به هلندي محقق دو 1138 سال در 

.  بود شده نهاده بنا 0يتميلگار مجذورات حداقل روش پايه بر كه كردند شنهادیپ يمراتب سلسله

 1111 درسال .ردینگ قرار استفاده مورد چندان روش نيا شده باعث روش نيا مراحل يدگیچیپ

 ارائه چانگ نام به ينیچ محقق کي توسط ، 8(EA) ايتوسعه لیتحل روش عنوان با گرييد روش

در ادامه . هستند 1فازي يمثلث اعداد روش، نيا در استفاده مورد اعداد(. 1111)چانگ، ديگرد

 و آذر) دشويم حيتشر ،EA روش پايه بر فازي يمراتب سلسله لیتحل نديفرآ فيتعار و میمفاه

                                                 
1 Laarhoren and Pedrycz 

Logarithmic Least Squre 2 

Extent Analysis Method 3     
NumberTriangular Fuzzy  4 
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𝑀1 ودو عدد فازي مثلثي (. 1833،يفرج =  (𝐿1, 𝑚1, 𝑢1)  𝑀2 = (𝐿2, 𝑚2, 𝑢2)   را در نظر

 بگیريد.  آنگاه:

 2Mو  1M( اعداد مثلثی 1شکل)

𝑀1 + 𝑀2 = (𝑙1 + 𝑙2, 𝑚1 + 𝑚2, 𝑢1 + 𝑢2) (8) 
𝑀1 ∗ 𝑀2 = (𝑙1 ∗ 𝑙2, 𝑚1 ∗ 𝑚2, 𝑢1 ∗ 𝑢2) (1) 
𝑀2

−1 = (
1

𝑢2
,

1

𝑚2
,

1

𝑙2
) , 𝑀1

−1 = (
1

𝑢1
,

1

𝑚1
,

1

𝑙1
)  (4) 

بايد توجه داشت كه حاصلضرب دو عدد فازي مثلثي يا معكوس يک عدد فازي مثلثي، ديگر يک 

از حاصلضرب واقعي دو عدد فازي مثلثي و معكوس  تنها برآورديعدد مثلثي نیست و اين روابط 

 كنند.يک عدد فازي مثلثي را بیان مي

كه خود يک عدد 𝑆𝑘 زوجي، ارزش  ه هايبراي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايس EAدر روش 

 د:شوفازي مثلثي است، به صورت زير محاسبه مي

(1) ∗ (∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗 
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 )−1 𝑆𝑘 = ∑ 𝑀𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1  

.  باشندمي هاشاخص و هاگزينه دهندهبه ترتیب نشان jو  iي سطر و بیانگر شمارهk كه در آن 

 .شودبه صورت زير عمل مي باالهاي رابطه بخش براي محاسبه هر يک از
∑ 𝑀𝑔𝑖

𝑗𝑚
𝑗=1 = (∑ 𝑙𝑗

𝑚
𝑗=1 , ∑ 𝑚𝑗

𝑚
𝑗=1 , ∑ 𝑢𝑗

𝑚
𝑗=1 )    𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

∑ ∑ 𝑀
𝑚

𝑗=1 𝑔𝑖

𝑗𝑛

𝑖=1
= (∑ 𝑙𝑖

𝑛

𝑖

, ∑ 𝑚𝑖

𝑛

𝑖

, ∑ 𝑢𝑖

𝑛

𝑖

) 

[∑ ∑ 𝑀
𝑚

𝑗=1 𝑔𝑖

𝑗

]−1
𝑛

𝑖=1
= [

1

∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

 ] 

∑ بايد  در آغازبه ترتیب  هارابطهكه در اين  𝑀𝑔𝑖

𝑗𝑚
𝑗=1  سطر هر در مثلثي فازي عدد كه مجموع 

∑ بايد  پس از آندست آورده و هباشد را بزوجي مي مقايسه جدول ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 كه مجموع 
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محاسبه و در نهايت ، باشدزوجي مي مقايسه جدول هر در مثلثي فازي عدد كل

 [∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1  زوجي مقايسه جدول هر در مثلثي فازي عدد كل مجموع كه معكوس 1−[

, 𝑢𝑗 ,  𝑙𝑗مثلثي ) فازي عدد سه. شودمحاسبه مياست  𝑚𝑗 هاكمینه شامل (، به ترتیب، 

  (.1831باشد )ولي پور،سطر مي هري هابیشینه و هانيترمحتمل

 صورت به در آغاز هم به نسبت را آنها بزرگي درجه بايد، ها𝑆𝑘  محاسبه از پس مرحله بعد در

 مثلثي فازي عدد دو 𝑀2 و 𝑀1 اگر كلي طور به .آورد دستهب جايک و بعد به صورت جداگانه

 :شودمي تعريف زير صورت به 𝑀2 و  𝑀1 بزرگي درجه باشند،

(3) 
V (𝑀1 ≥ 𝑀2)=1                  if 𝑚1 ≥ 𝑚2 

V (𝑀1 ≥ 𝑀2)= hgt (𝑀1 ∩ 𝑀2)    otherwise 

hgt (𝑀1 :داريم هامثلث همانندي هايويژگي پايه بر ∩ 𝑀2)= 
𝑢1−𝑙2

(𝑢1−𝑙2)  +(𝑚1−𝑚2)
 

 آيد:دست ميه زير ب رابطهدد فازي مثلثي ديگر نیز از ع kمیزان بزرگي يک عدد فازي مثلثي از 

(3) V (𝑀1 ≥ 𝑀2, … , 𝑀𝑘)= V (𝑀1 ≥ 𝑀2),…, V (𝑀1 ≥ 𝑀𝑘) 

 :شودزوجي به صورت زير عمل مي هايهها در ماتريس مقايسهمچنین براي محاسبه وزن شاخص

(1) 𝑊′(𝑋𝑖) = 𝑀𝑖𝑛 {𝑉 (𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘)},       , 𝑘 = 1,2, … , 𝑛.      𝑘 ≠ 𝑖 

 به صورت زير خواهد شد:ها بنابراين، بردار وزن شاخص

(12) 𝑊′(𝑋𝑖) = [𝑊′
(𝐶1), 𝑊′

(𝐶2), … , 𝑊′
(𝐶𝑛)]𝑇 

هاي بهنجار براي تعیین وزن آنگاهفازي است.  AHPغیربهنجار  هاي، همان بردار ضريب'Wكه 

 يوزن سيماتر عناصر از کيهر میتقسيعني با  سازي ساعتي،عاديشده يا )غیر فازي( از روش 

 فرجي، و آذر)شود استفاده مي (11)بر رابطهبنا  -سيماتر نیهم عناصر جمع حاصل بر يعاد ریغ

1833): 

(11) 𝑊′
𝑖

∑ 𝑊′
𝑖

 𝑊𝑖= 

𝑊𝑖، روش شده يعاد يهاوزن دهندهنشان AHP است فازي .    
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 يسطح دچن مراتب سلسله به مساله ،يمراتب سلسله لیتحل نديفرا از استفاده آسانگري براي 

 دهباز الزم، هیاول هيسرما ،يسودده) يكم شاخص چهار: از عبارتند میتصم شاخص ده .شد هيتجز

 منطقه، يهاتيمز مهارت، و تخصص) يفیك شاخص شش و( نیزم اشغال زمان مدت و هكتار در

 كشت خطرپذيري و منطقه در زهیمكان كشت امكان د،يخر نیتضم آفات، برابر در مقاومت

 طارم و نامیب خزر، هايبرنج: از عبارت شوند گرفته نظر در ديبا كه میتصم يهانهيگز .(محصول

 .است شده داده نشان( 0) شكل درتصمیم  مراتب سلسلهباشند. مي
 
 سطح اول: هدف                                                   

 

 
هاسطح دوم: شاخص  

 

 

 

      

 

 
هاسطح سوم: گزينه  

                                 

 

 

 

 ینش محصولگز( سلسله مراتب 2شکل )

 نیزاول  مرحلهفازي، شامل سه مرحله است.  AHP باال مراتبي سلسله درخت به توجه با

 كار به فازي اعداد .پذيردمي صورت داوري اعمال و شودمي تعیین زوجي مقايسه هايماتريس

 (.0221همكاران، و ابدل) ت اس شده دادهنشان  (1) جدول در روش نيا در رفته

  

مناسب ترين محصول گزينش  

 سود

 دهي

باااازده 

در 

 هكتار

مااادت 

اشااغال 

 زمین

تخصص 

و 

 مهارت

مزياات 

هااااي 

 منطقه

مقاومت 

در برابر 

 آفات

تضمین 

 خريد

امااكااان 

كشااات 

مكانیزه  

در 

  منطقه

 برنج بینام برنج خزر
بااارناااج  

 طارم

ساارمايه 

اولاایااه  

 الزم

 

خطرپااذ

ياااااري 

كشااات 

 محصول
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زوجی ه هايمقایس در اولویت بندي با متناظر فازي ( اعداد1جدول )  

ارجحیت تعیین براي زباني عبارت مثلثي فازي عدد   

برابر به طور دقیق اهمیت (1و1و1)   

برابربه تقريب  اهمیت (4/2و1و4/1)   

كم اهمیت (1و4/1و0)   

ترقوي اهمیت (4/1و0و4/0)   

ترقوي خیلي اهمیت (0و4/0و8)   

مطلق و كامل اهمیت (4/0و8و4/8)   

      
 اهمیت )طیف سااعتي( كه شامل  1 تا 1 معمولي زباني هايمقیاس با شاده  ارائه فازي اعداد اين

 ترتیب به باشد يكسان يا تركمي مطلوب قوي، مطلوبیت قوي، خیلي مطلوبیت تر،مطلوب بسایار 

 فازي مراتبي سلسله تحلیل براي فرايند اما نیست؛ برابر شود،مي داده انتساب 1 تا 1 بین عددي

 اصلي قطر روي عنصرها همه است كه يادآوري گیرد. قابلمي قرار استفاده مورد و است مناساب 

  است.   (1و1و1)با  برابر زوجي مقايسه ماتريس

 هاياریمع و (هكتار در بازده و يسودده) معیارهاي كمي نسبي هايوزن محاسبه سوم مرحله

 براي .)برنج، گندم و كلزا( است هاي موجودگزينه ( وديخر نیتضم و مهارت و تخصص) يفیك

 هدف، به نسبت معیارها نسبي وزن و معیارها از هريک به نسبت هانسبي گزينه وزن محاسبه

Chang  توسعه تجزيه روش  هر ازاي به لذا بريم؛مي كار به زوجي هاياز ماتريس هريک براي را

 محاسبه نیز چهارم مرحله .آيدمي دست به ماتريس آن با متناظر نسبي وزن يک بردار ماتريس

يعني به ازاي هر شاخص از حاصلضرب  نسبي، هايوزن تلفیق از كه است هانهايي گزينه وزن

(.1833)میرغفوري و همكاران، آيد مي دست وزن گزينه نسبت به آن معیار در وزن آن معیار به  

  نتایج

 گیردمي انجام EA ایتوسعه تحلیل روش عنوان باي فاز AHP روش تحقیق اين در اينكه دلیل به

  .كنند استفاده زوجي هايهمقايس براي مثلثي فازي اعداد از تا شد خواسته دهندگانپاسخ از

 از پس. است شده عيتوز يزراع بخش خبرگان همه نیب يفاز AHP روش استاندارد هايجدول

 يينها يهاجدول محاسبه و يهندس نیانگیم از استفاده با ،يزوج سهيمقا يهاجدول قیتلف

 تعاريف از استفاده با و  شد داده  Excel طیمح در يابرنامه به يفاز يهاداده ،يزوج هايهسيمقا

  .شودمي محاسبه زوجي هايهمقايس هاياز ماتريس يک هر هايضريبي، فاز AHPمفاهیم  و
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 هازينهگ اهمیت يا وزن تعیین نیز و  هاشاخص اهمیت ضريب تعیین شامل كه هاتحلیل اين نتیجه

با تلفیق  نیز پايان در .اندشده داده نشان (8)و ( 0) هايجدول در است، هاشاخص با رابطه در

 آورده (1)در جدول  فازي AHPبا استفاده از  هاگزينه اولويت نهايي (8)و ( 0) يهاجدولنتايج 

 .است شده
 يفاز AHP  در هاشاخص نسبی اهمیت( 2) جدول

 وزن معیارها معیارها

 

 معیارهاي كمي

 118/2 سوددهي

 140/2 الزم اولیه سرمايه

 111/2 هكتار در بازده

 108/2 زمین اشغال مدت

 112/2 مهارت و تخصص كیفي معیارهاي

 211/2 منطقه هاي مزيت

 233/2 آفات برابر در مقاومت

 213/2 خريد تضمین

 211/2 منطقه در  مكانیزه كشت امكان

 222/2 محصول كشت خطرپذيري

 تحقیق هاي يافته: منبع               

 شاخصي، با توجه به نظر خبرگان زراعي، كمهاي شاخصشود از میان مي ديدهگونه كه همان

.  درا دار تیاهم كمترين درجه نیزم اشغال مدت شاخصي داراي بیشترين اهمیت و سودده

 و تیاهم نيشتریب يدارا مهارت و تخصص شاخصیفي، ك يهاشاخصهمچنین با توجه به 

 نسبي اهمیت (8) جدول .ددار را تیاهم درجه نيكمتر محصول كشت يريخطرپذ شاخص

 دهد.نشان مي شاخص هر با رابطه درنام و طارم( را )برنج خزر، بی هاگزينه
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 يفاز AHP در هر شاخص با رابطه در هاهگزین نسبی اهمیت (3) جدول
 

 سوددهي

 سرمايه

 اولیه

 الزم

 بازده

 در

 هكتار

 مدت

 اشغال

 زمین

 تخصص

 و

 مهارت

 مزيت

 هاي

 منطقه

 مقاومت

 برابر در

 آفات

 تضمین

 خريد

 امكان

 كشت

  مكانیزه

 در

 منطقه

يري خطرپذ

 كشت

 محصول

010/2 برنج خزر  222/2  081/2  112/2  222/2  013/2  222/2  141/2  231/2  121/2  

033/2 برنج بینام  214/2  113/2  113/2  222/2  043/2  222/2  111/2  231/2  101/2  

111/2 برنج طارم  223/2  181/2  142/2  222/2  110/2  222/2  141/2  231/2  103/2  

 تحقیق           هاييافته: منبع   

 نتیجه شوند،يم بیترك سيماتر کي در( 8)و ( 0)يهاجدول جينتا قیتلف نديفرا ريیكارگه ب با 

 .دهديم نشان را جينتا (1)جدول است.  میتصم هاينهيگز نهايي بنديتياولو ق،یتلف نيا

 فازي AHP هاي تصمیم گیري دراولویت نهایی گزینه( 7جدول)

 بنديرتبه هاضريب اهمیت گزينه هاگزينه

 رتبه دوم 102/2 برنج خزر

 رتبه سوم 111/2 نامبرنج بی

 رتبه اوم 144/2 برنج طارم

 تحقیق   هاييافته: منبع 

 با ها،نهيگز تیاهم يينها بیترت ،يزراع خبرگان نظر از است، آمده (1) جدول در كه طورهمان

اول و  تياولو در( 144/2) طارم برنج كه است صورت نيا به محصول نيترمناسب گزينش هدف

بعدي قرار  تياولو در( 111/2) نامیب برنج از يزیناچ اریبس يوزن اختالف با( 102/2) خزر برنج

 دارد.

هاي دريافت دادهفازي و  AHPدست آمده از تكمیل پرسشنامه ههاي ببا توجه به يافتهدر نهايت 

بندي شده اولويت ريزي چند شاخصهجهاد كشاورزي شهرستان، الگوي برنامه مديريتاز  شده

 نيا در هدف،بكار گرفته شد.  LINGO، با استفاده از نرم افزار كشت نهیبه يالگو يطراحبراي 

ه ب هب توجه با .استبرگزيده  زراعي محصوالت كشت مناسب براي الگوي دست آوردنه ب تحقیق

 از آمده دستبه  جينتا منطقه، در كشت نهیبه يالگو نییتع با رابطه در ياد شده روش يریكارگ

تنها  كشاورز هدف نكهيا فرض با و يمعمول يخط يزيربرنامه مدل حالت دو در مدل ياجرا

 در با يخط يزيربرنامه و يفاز يمراتب سلسله لیتحل بیترك حالت و است سود كردن نهیشیب
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 در، يفیك و يكم يهاشاخص تاثیر دنكر لحاظ با و محصوالت يينها اولويت درجه گرفتن نظر

 :است آمده (4) شماره جدول

 بهینهو  كنونی الگوهاي زیركشت سطح مقایسه( 5جدول )

سطح زير كشت 

 محصول )هكتار(

 هپايبر  تنهاالگوي بهینه  كنونيالگوي كشت 

 (LPبیشینه كردن سود )

الگوي بهینه با در نظر گرفتن 

 FAHP+درجه اولويت نهايي )

LP) 

 12022 2 1222 برنج خزر

 2 12022 1022 نامبرنج بی

 1022 1022 1022 برنج طارم

 14/311113 1/301211 4/314110 سود )میلیون ريال(

           تحقیق هاييافته: منبع      

 نامیب برنج ،يمعمول يخط يزيربرنامهبا حل مدل  كه داد نشان( 4) جدول از آمده دسته ب نتايج

یب ترته شوند كه سطح زير كشت آنها بمي شالیزارمحصوالت  كشت يلگووارد ا طارم برنج و

 يحال در نياباشد. مي الير ونیلیم 1/301211 سود به يابیدست يبراهكتار  1022و  12022

هايي ن اولويت كه در آن درجه ،يخط يزيربرنامه و يفاز يمراتب سلسله لیتحل بیترك كه است

نظر كارشناسان و خبرگان(  پايهي )بر فاز يمراتب سلسله لیتحلمحصوالت را به كمک روش 

شود مي ديدهشود، ي وارد ميخط يزيربرنامهنهايي در تابع هدف مدل  هايوزنمحاسبه نموده و 

 نامیب برنج يجا به هكتار 12022 زانیم به خزر برنج كشت طارم، برنج بر افزونكه در اين حالت 

 موجب را الير ونیلیم 14/311113 سود میزانحل راه ، اين دكنيم هیتوص كشت يالگو در را

 برابر و كساني حالت دو هر در طارم برنج كشت ريز سطحشود يم يدهد كه طورهمان .شوديم

 سوي به كشت يفعل يالگو از هرچه شوديم يدهدهمچنین  .باشديم موجود ركشتيز سطح

 ستفادها ،است آن دهندهنشان كه دهش اضافه دكنندگانیتول سود به م،یكن حركت نهیبه يالگو

طور كه در همان .دارد وجود سود شيافزا امكان و نبوده نهیبه صورته ب منابع، از كنوني

 يفاز يسلسله مراتب یلتحل یبترك روش هاي اكبري و زاهدي نشان داده شد، با پیروي ازبررسي

  .يابديبهتري تخصیص م گونهبه  منابعتر و الگوي بهینه دقیق يخط يزيرو برنامه

 هاشنهادیپ و يریگجهینت

 يفیك و يكم هايشاخص پايه بر ارقام برنج بندياولويت تا دش تالش در آغاز تحقیق اين در

 امهپرسشن لیتكمراه  از كه هاعاملهمه  وزني هايبيضر تعیین موازات به .گیرد انجام شده مطرح
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 به نسبت محصوالت تیاهم به مربوط هايداده شد، انجام يزراع كارشناسان از تن 3 براي

. دش تهیه محصول نيترمناسب افتني در هاشاخص تیاهم نیهمچن و يفیك و يكم يهاشاخص

 وش،ر نيا در استفاده مورد اعداد كه چانگ يفاز مراتبي سلسله تحلیل فرآيند روش از نهايت در

 مورد هانهيگز بندييتاولو تعیین براي Excel برنامه در يفاز يهاداده هستند، يفاز يمثلث اعداد

از  ريگیبا بهره ديگري به نسبت محصول هر يتاولو تعیین شكل بدين. گرفت قرار استفاده

 محصوالت كشت آتي يهابرنامه تدوين در تواندمي خود كه دش مشخص گانهده هايشاخص

 كه تاس صورت نيا به محصوالت تیاهم يينها بیترت داد نشان جينتا. ردیگ قرار استفاده مورد

 برنج از يزیناچ اریبس يوزن اختالف با( 102/2) خزر برنج و اول تياولو در( 144/2) طارم برنج

 اب كشت يالگو نییتع به قیتحق نيا دوم بخش در .دارد قرار يبعد تياولو در( 111/2) نامیب

 هدف نكهيا فرض با و يمعمول يخط يزيربرنامه مدل حالت دو در ،LINGO افزار نرم از استفاده

 يزيررنامهب و يفاز يمراتب سلسله لیتحل بیترك حالت و است سود كردن نهیشیب تنها كشاورز

 و يكم يهاشاخص تاثیر دنكر لحاظ با و محصوالت يينها يتاولو درجه گرفتن نظر در با يخط

 برنج شتك نهیبه يالگو ،يمعمول يخط يزيربرنامه كه داد نشان جينتا .شده است پرداختهي فیك

 يحال در نيا دهد،يم نشان يآب ياراض در را( هكتار 1022) طارم برنج  و( هكتار 12022) نامیب

 برنج شتك طارم، برنج بر افزون ،يخط يزيربرنامه و يفاز يمراتب سلسله لیتحل بیترك كه است

 .دكنيم هیتوص كشت يالگو در را نامیب برنج يجا به هكتار 12022 زانیم به خزر

 شود:نتايج تحقیق پیشنهاد ميبا توجه به 

 كه است بهتر هااستان شيآما هايبررسي مانند يكشاورز بخش در كالن يهايذارگاستیس در

 يزيربرنامه ديجد يهاروش از منطقه هر در يكشاورز محصوالت كشت مناسب يالگو نییتع در

و  بودن یقدق یلبه دل يخط يزيربرنامه و يفاز يمراتب سلسله لیتحل بیترك روش مانند ياضير

. شود استفاده ياضير يزيربرنامه کیكالس يهاروش يجا به ي بیشتر آن با شرايط واقعيسازگار  

 ييهاصشاخ بر هیتك يجا به تنها است بهتر يكشاورز محصوالت كشت نهیبه يالگو نییتع در

 كشت يريخطرپذ مانند يگريد كارساز و موثر يهاشاخص ،دیتول يهانهيهز اي يسودده مانند

 يزكشاور محصوالت دیتول در كه ... و منطقه ونیزاسیمكان سطح ،ينسب يهاتيمز محصوالت،

 .شود گرفته نظر در زین دارند يمهم نقش

 خزر و طارم برنجارقام  كشت الگوي موجود وضعیت پايه بر بابلسر، شهرستان زراعي واحدهاي به

 .شود توصیه
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