اقتصاد كشاورزي  /جلد  /2شماره  /7صفحههاي 47-31

کاربرد مدل برنامهریزی خطی چند شاخصه فازی در تعیین
الگوی بهینه کشت ارقام برنج در شالیزارهای بابلسر
یاسر فیض آبادی ،فاطمه یوسف پور ،حسن اسدپور
تاریخ دریافت0300/07/70 :

1

تاریخ پذیرش0303/93/02 :

چكيده
در این نوشتار به شاخصهای کمی و کیفی مهم و پایهای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر ،بینام و طارم و
 11شاخص از سنجههای مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است .برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و
خبرگان این بخش استفاده شده است .این شاخصها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهرهگیری از
مدل تحلیل توسعهای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند ،وزندار شدند .وزنهای اولویتبندی
شده ،در مدل برنامهریزی خطی به کار گرفته شد و بهترین الگوی کشت در شالیزارهای شهرستان بابلسر در سال
زراعی 1731به دست آمد .در این مدل محدودیتهای اصلی کشاورزان شامل (زمین ،آب ،سرمایه ،نیرویکار،
کودهای شیمیایی ،تراکتور و سموم دفع آفات گیاهی) در نظر گرفته شد و الگوی بهینه کشت به دست آمد .بنا بر
نتایج به دست آمده از تحقیق الگوی کشت بهینه شهرستان بابلسر با استفاده از مدل برنامهریزی خطی معمولی،
کشت برنج بینام ( 11211هکتار) و طارم ( 0211هکتار) را نشان میدهد ،این در حالی است که نتایج مدل ترکیب
تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامهریزی خطی ،به واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر پایه وضعیت موجود افزون
بر برنج طارم ،به جای برنج بینام کشت برنج خزر را به میزان  11211هکتار پیشنهاد میکند ،که دارای سوددهی
باالتری است.
طبقهبندی C44, Q1 :JEL
واژههای کليدی :الگوی بهینه کشت ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،مدل تحلیل توسعهای چانگ ،شهرستان بابلسر.

 1به ترتیب :استاديار و دانش آموخته كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي و عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمي،
واحد قائم شهر ،ايران و استاديار مركز تحقیقات منابع طبیعي و كشاورزي ساري ،استان مازندران.
Email: Yaserfeiz@yahoo.com
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مقدمه
در برنامهريزي كشاورزي و تعیین الگوي بهینه كشت محصوالت زراعي در يک واحد كشاورزي يا
در يک منطقه خاص ميتوان از برنامهريزي رياضي استفاده كرد .برنامهريزي خطي 1روشي است
مبتني بر اصول مدل رياضي كه به منظور تجزيه و تحلیل تصمیمگیريهاي نهايي و مطلوب
مديران واحدهاي كشاورزي به شكل نابرابريهاي خطي ظاهر ميشود .اما در برنامهريزي خطي
كالسیک هدف تنها بیشینه كردن سود يا كمینه كردن هزينههاي تولید ميباشد (منصوري و
كهنسال .)1831 ،در حاليكه در برنامهريزي يک واحد كشاورزي ،عاملهاي كمي و كیفي چندي
مانند سرمايه اولیه الزم براي كاشت محصول ،خطرپذيري كشت محصول ،مقاومت محصول در
برابر آفات و  ...پیش روي كشاورزان ميباشد كه بايد در تصمیمگیريها مد نظر قرار گیرند (اكبري
و زاهدي .)1833 ،از آنجا كه تصمیمگیري بهینه و به هنگام ميتواند تاثیر به سزايي در دسترسي
به معیارهاي مور نظر كشاورزان در يک دوره تولیدي داشته باشد ،ضرورت وجود يک روش و
الگوي كارآمد كه بتواند كشاورزان را در اين زمینه ياري كند بسیار محسوس است .فرآيند تحلیل
سلسله مراتبي ،)AHP( 0يكي از معروفترين روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه 8است كه
توسط توماس .ال .ساعتي در دهه  1132ابداع شد .اين روش هنگامي كه عمل تصمیمگیري با
چند گزينه و شاخص تصمیمگیري روبرو است ميتواند سودمند باشد و امكان لحاظ كردن
شاخصهاي كمي و يا كیفي را در مسئله ميدهد .پايه روش  AHPبر مقايسههاي زوجي گزينهها
و معیارهاي تصمیمگیري بنا شده است (آذر و فرجي .)1831،به طور كلي روش فرآيند تحلیل
سلسله مراتبي براي مسايل گسسته پايهگذاري شده ،اما در برخي موارد براي مسائل پیوسته نیز
به كار برده شده است .شماري از محققان با تلفیق فرآيند تحلیل سلسله مراتبي و برنامهريزي
خطي ،آن را براي حل مسائل پیوسته به كار گرفتهاند (قدسي پور .)1831 ،اصول فرايند تحلیل
سلسله مراتبي بر تجربه و دانش تصمیم گیرنده استوار است (وارگاس .)1112،اما از آنجايي كه
تصمیمگیرندگان از تواناييهاي ذهني و تجربههاي خود براي انجام مقايسهها استفاده ميكنند.
بنا به داليلي مانند دانش و اطالعات ناكافي ،پیچیدگي مسئله ،نداشتن اطمینان در مورد محیط
تصمیمگیري و نبود يک مقیاس مناسب نميتوانند ترجیحهاي خود را در قالب اعداد محض بیان
كنند ،لذا  AHPسنتي امكان سبک تفكر انساني را به طور كامل ندارد (طبیبي و مالكي.)0228 ،
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وجود خطرپذيري و نبود قطعیت در فعالیتهاي اقتصادي بخش كشاورزي موجب مي شود تا
دادههاي بكار رفته در پژوهشهاي مربوط به واحدهاي كشاورزي بیشتر بصورت غیر دقیق و غیر
قطعي باشند (بیسواس و باران پال .)0221 ،براي رفع اين نارسايي ميتوان از نظريه مجموعههاي
فازي استفاده كرد (شوندي .)1834 ،در  AHPفازي ،مفاهیم فازي در تعیین ماتريسهاي مقايسه
زوجي دخالت داده ميشود .در اين زمینه بررسيهاي پرشماري در داخل و خارج از كشور انجام
شده است كه از جمله ميتوان به بررسي اكبري و زاهدي كیوان ( )1833در كاربرد تصمیمگیري
چند شاخصه فازي در تعیین الگوي بهینه كشت ،محمديان و همكاران ( )1833در گزينش الگوي
كشت بالقوه محصوالت زراعي ،مؤتمني و همكاران ( )1831در ارزيابي عملكرد راهبردي بانکها
با استفاده از  AHPفازي ،برجعلي لوو همكاران( )1831در ارائه الگوي تفكر راهبردي تصمیمگیري
و الويتبندي در شركت پارس خودرو ،مائو و همكاران ( )0224و هیل ( )0224در مكانيابي و
اولويتبندي مكان بهینه دفن بهداشتي پسماندهاي جامد و  ...اشاره نمود .با توجه به بررسيهاي
ياد شده در اين تحقیق ،سعي شده است به كمک فرايند تحلیل سلسله مراتبي فازي ،اهمیت و
درجه اولويت هر يک از گزينهها (برنج خزر ،بینام و طارم) ،با توجه به همه شاخصهاي كمي
(سوددهي ،سرمايه اولیه الزم ،بازده در هكتار و مدت زمان اشغال زمین) و كیفي (تخصص و
مهارت ،مزيتهاي منطقه ،مقاومت در برابر آفات ،تضمین خريد ،امكان كشت مكانیزه در منطقه
و خطرپذيري كشت محصول) تعیین و با وارد كردن وزنهاي نهايي استخراج شده در تابع هدف
مدل برنامهريزي خطي ،الگوي بهینه كشت محصوالت برگزيده ،به منظور تصمیمگیريهاي آتي
در زراعت محصوالت كشاورزي محاسبه شده است .كه از اين نظر نوآوري در اين تحقیق به شمار
ميآيد .هدف اصلي اين بررسي معرفي درجه اهمیت و اولويت كشت محصوالت زراعي برگزيده
بر پايه شاخصهاي مهم و كلیدي و ارائه يک الگوي مناسب براي كشت ارقام مختلف برنج با در
نظر گرفتن شاخصهاي مهم و پايه دربخش زراعت شهرستان بابلسر ميباشد.

روش تحقیق
 -1مدل برنامهریزي خطی

براي تعیین الگوي بهینه كشت از روش برنامهريزي خطي استفاده شد .پس از تعیین ضريبهاي
فني و نوع و میزان محدوديتها ،تحلیلها با استفاده از نرم افزار رايانهاي  LINGOصورت پذيرفته
و پس از تجزيه و تحلیل نتايج به دست آمده ،الگوي بهینه كشت با هدف بیشینهسازي درآمد
كشاورزان ارائه شد .الگوي در نظر گرفته شده در اين بررسي به صورت رابطه ( )1بوده است:
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𝑗𝑋 𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 .

s.t:
𝑛

() 1

𝑚 … 𝑖 = 1,2,3,

𝑖𝑏 ≤ 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑎 ∑
𝑗=1

𝑋𝑗 ≥ 0

كه در آن Z ،تابع هدف 𝑋𝑗 ،فعالیتهاي مربوط به تولید محصوالت مختلف زراعي 𝐶𝑗 ،ماتريس ضريبهاي
تابع هدف 𝑎𝑖𝑗 ،ماتريس ضريبهاي فني عاملهاي تولید 𝑏𝑖 ،میزان محدوديتها و  𝑋𝑗 ≥ 0بیانگر مثبت
بودن میزان متغیرها است.
 -2مدل تركیبی

از آنجايي كه ضريبها و مشخصههاي مدلهاي برنامهريزي خطي كالسیک نیاز به دادههاي قطعي
و دقیق داشته و از سويي تنها ميتوان يک هدف را در آنها وارد كرد ،داراي نارساييهايي بوده و
پاسخهاي به دست آمده با شرايط واقعي كار چندان سازگار نميباشد .با توجه به شرايط
خطرپذيري و نبود قطعیت موجود در بخش كشاورزي و وجود شاخصهاي گوناگون براي
تصمیمگیريهاي مديران و برنامهريزان در اين بخش نیاز به مدلهاي برنامهريزي رياضي جديد
امري ضروري و پرهیز ناپذير است (اكبري و زاهدي .)1833 ،همچنین با توجه به اينكه در روش
تحلیل سلسله مراتبي فازي فضاي تصمیمگیري به صورت گسسته ميباشد ،براي حل مسائل
پیوسته مانند تعیین الگوي بهینه كشت ،بنا بر رابطه ( )0با مدل برنامهريزي خطي تلفیق ميگردد.
يعني وزنهاي نهايي به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبي فازي به عنوان ضريبهاي تابع
هدف در مسئله برنامهريزي خطي وارد شده و محدوديتهاي مسئله نیز در مدل لحاظ ميشود
(قدسي پور و برايان.)1113 ،
𝑛

𝑗𝑋 𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑ 𝑊𝑗 .
𝑗=1

() 0

𝑚 … 𝑖 = 1,2,3,

𝑛

𝑖𝑏 ≤ 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑎 ∑
𝑗=1

𝑋𝑗 ≥ 0

در اين رابطه 𝑗𝑊 معرف وزن نهايي گزينهjام ميباشد كه به كمک روش تحلیل سلسله مراتبي
فازي به دست ميآيد.
متغیرهاي تصمیمگیري ،محدوديتها و ضريبهاي مرتبط با مدل به منظور طراحي الگوي بهینه
كشت به صورت زير تعريف شده است:
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𝑋۱ +𝑋۲ + 𝑋۳ ≤ WL

( )1محدوديت زمین زراعي
در اين روابط  𝑋۱ , 𝑋۲ , 𝑋۳به ترتیب معرف سطح زير كشت ارقام برنج خزر ،بینام و طارم
ميباشد .همچنین  ،WLمعرف برآوردي از كل زمینهاي زراعي آبي شهرستان ميباشد.
( )0محدوديت آب
∑۳j=۱ aw𝑗 𝑋𝑗 ≤ W
( )8محدوديت سرمايه
∑۳j=۱ ak𝑗 𝑋𝑗 ≤ K
۳
( )1محدوديت نیروي كار
∑j=۱ al𝑗 𝑋𝑗 ≤ L
۳
( )4محدوديت كود شیمیايي
∑j=۱ af𝑗 𝑋𝑗 ≤ F
( )1محدوديت تراكتور
∑۳𝑗=۱ atrac𝑗 𝑋𝑗 ≤ Trac
( )3محدوديت سموم دفع آفات گیاهي
∑۳𝑗=۱ ap𝑗 𝑋𝑗 ≤ P
𝑋۱ , 𝑋۲ ,𝑋۳ ≤ ۰
( )3محدوديت غیر منفي بودن
در اين رابطهها 𝑗 ap𝑗 , atrac𝑗 , af𝑗 , al𝑗 , ak𝑗 , awبه ترتیب معرف میزان مورد نیاز آب (بر حسب
متر مكعب) ،سرمايه (بر حسب میلیون ريال) ،كارگر (بر حسب نفر روز) ،كود (نیتروژنه ،فسفره،
پتاسه بر حسب كیلوگرم) ،كار تراكتور (بر حسب ساعت) ،سموم علفكش و حشرهكش (بر حسب
لیتر) براي كشت يک هكتار از محصول  jام ميباشد .همچنین 𝑤 p,trac,f,l,k,به ترتیب معرف
برآوردي از مقدار كل آب ،سرمايه ،نیروي انساني ،كود (نیتروژنه ،فسفره ،پتاسه) ،كار تراكتور و
سموم علفكش و حشرهكش در طول سال زراعي ميباشد.
 -1-2به دست آوردن وزنهاي فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي

در سال  1138دو محقق هلندي به نامهاي الرهورن و پدريک ،1روشي را براي فرآيند تحلیل
سلسله مراتبي پیشنهاد كردند كه بر پايه روش حداقل مجذورات لگاريتمي 0بنا نهاده شده بود.
پیچیدگي مراحل اين روش باعث شده اين روش چندان مورد استفاده قرار نگیرد .درسال 1111
روش ديگري با عنوان روش تحلیل توسعهاي ( ، 8)EAتوسط يک محقق چیني به نام چانگ ارائه
گرديد (چانگ .)1111،اعداد مورد استفاده در اين روش ،اعداد مثلثي فازي 1هستند .در ادامه
مفاهیم و تعاريف فرآيند تحلیل سلسله مراتبي فازي بر پايه روش  ،EAتشريح ميشود (آذر و
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فرجي .)1833،دو عدد فازي مثلثي ) 𝑀1 = (𝐿1 , 𝑚1 , 𝑢1و )  𝑀2 = (𝐿2 , 𝑚2 , 𝑢2را در نظر
بگیريد .آنگاه:

شکل( )1اعداد مثلثی  M1و M2
) 𝑀1 + 𝑀2 = (𝑙1 + 𝑙2 , 𝑚1 + 𝑚2 , 𝑢1 + 𝑢2

() 8
() 1
() 4

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

) ,

1

,

1

1

( = , ) , 𝑀1−1

𝑢1 𝑚1 𝑙1

1

1

,

𝑢2 𝑚2 𝑙2

( = 𝑀2−1

بايد توجه داشت كه حاصلضرب دو عدد فازي مثلثي يا معكوس يک عدد فازي مثلثي ،ديگر يک
عدد مثلثي نیست و اين روابط تنها برآوردي از حاصلضرب واقعي دو عدد فازي مثلثي و معكوس
يک عدد فازي مثلثي را بیان ميكنند.
در روش  EAبراي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايسه هاي زوجي ،ارزش 𝑘𝑆 كه خود يک عدد
فازي مثلثي است ،به صورت زير محاسبه ميشود:
𝑚
𝑛
𝑛
−1
𝑗𝑘𝑀 ∗ (∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑀𝑖𝑗 ) 𝑆𝑘 = ∑𝑗=1
() 1
كه در آن  kبیانگر شمارهي سطر و  iو  jبه ترتیب نشاندهنده گزينهها و شاخصها ميباشند.
براي محاسبه هر يک از بخشهاي رابطه باال به صورت زير عمل ميشود.
𝑗
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚∑
𝑛 𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 = (∑𝑗=1 𝑙𝑗 , ∑𝑗=1 𝑚𝑗 , ∑𝑗=1 𝑢𝑗 ) 𝑖 = 1,2, … ,
𝑛

𝑛

𝑛

) 𝑖𝑢 ∑ = (∑ 𝑙𝑖 , ∑ 𝑚𝑖 ,
𝑖

𝑖

𝑖

𝑗

𝑚

𝑀
𝑖𝑔

𝑛

∑

𝑗=1

𝑗
1
1
1
𝑛 [ = 𝑀 ]−1
,
,
]
𝑖𝑙 ∑𝑖=1 𝑢𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 ∑𝑛𝑖=1
𝑖𝑔 𝑗=1
𝑚

𝑗

∑
𝑖=1

𝑛

∑[

∑
𝑖=1

𝑚∑ كه مجموع عدد فازي مثلثي در هر سطر
كه در اين رابطهها به ترتیب در آغاز بايد 𝑖𝑔𝑀 𝑗=1
𝑗
𝑛
𝑚
جدول مقايسه زوجي ميباشد را بهدست آورده و پس از آن بايد 𝑖𝑔𝑀  ∑𝑖=1 ∑𝑗=1كه مجموع
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كل عدد فازي مثلثي در هر جدول مقايسه زوجي ميباشد ،محاسبه و در نهايت
𝑗 −1
𝑚∑  [∑𝑛𝑖=1كه معكوس مجموع كل عدد فازي مثلثي در هر جدول مقايسه زوجي
] 𝑖𝑔𝑀 𝑗=1
است محاسبه ميشود .سه عدد فازي مثلثي ( 𝑗𝑢  ،) 𝑙𝑗 , 𝑚𝑗 ,به ترتیب شامل كمینهها،
محتملترينها و بیشینههاي هر سطر ميباشد (ولي پور.)1831،
در مرحله بعد پس از محاسبه 𝑘𝑆 ها بايد ،درجه بزرگي آنها را نسبت به هم در آغاز به صورت
جداگانه و بعد به صورت يکجا بهدست آورد .به طور كلي اگر  𝑀1و  𝑀2دو عدد فازي مثلثي
باشند ،درجه بزرگي  𝑀1و  𝑀2به صورت زير تعريف ميشود:
if 𝑚1 ≥ 𝑚2

() 3

otherwise

V (𝑀1 ≥ 𝑀2 )=1

) V (𝑀1 ≥ 𝑀2 )= hgt (𝑀1 ∩ 𝑀2

𝑢1 −𝑙2
) +(𝑚1 −𝑚2

بر پايه ويژگيهاي همانندي مثلثها داريم:

) 1 −𝑙2

𝑢( =) hgt (𝑀1 ∩ 𝑀2

میزان بزرگي يک عدد فازي مثلثي از  kعدد فازي مثلثي ديگر نیز از رابطه زير به دست ميآيد:
) 𝑘𝑀 ≥ V (𝑀1 ≥ 𝑀2 , … , 𝑀𝑘 )= V (𝑀1 ≥ 𝑀2 ),…, V (𝑀1

() 3
همچنین براي محاسبه وزن شاخصها در ماتريس مقايسههاي زوجي به صورت زير عمل ميشود:
𝑖≠𝑘

, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛.

() 1
بنابراين ،بردار وزن شاخصها به صورت زير خواهد شد:

𝑊 ′ (𝑋𝑖 ) = 𝑀𝑖𝑛 {𝑉 (𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘 )},

𝑇] ) 𝑛𝐶( 𝑊 ′ (𝑋𝑖 ) = [𝑊 ′ (𝐶1 ) , 𝑊 ′ (𝐶2) , … , 𝑊 ′

()12
كه ' ،Wهمان بردار ضريبهاي غیربهنجار  AHPفازي است .آنگاه براي تعیین وزنهاي بهنجار
شده يا (غیر فازي) از روش عاديسازي ساعتي ،يعني با تقسیم هريک از عناصر ماتريس وزني
غیر عادي بر حاصل جمع عناصر همین ماتريس -بنا بر رابطه( )11استفاده ميشود (آذر و فرجي،
:)1833
()11
𝑖𝑊 ،نشاندهنده وزنهاي عادي شده روش  AHPفازي است.

𝑊′

𝑖

𝑊𝑖 = ∑ 𝑊𝑖′
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براي آسانگري استفاده از فرايند تحلیل سلسله مراتبي ،مساله به سلسله مراتب چند سطحي
تجزيه شد .ده شاخص تصمیم عبارتند از :چهار شاخص كمي (سوددهي ،سرمايه اولیه الزم ،بازده
در هكتار و مدت زمان اشغال زمین) و شش شاخص كیفي (تخصص و مهارت ،مزيتهاي منطقه،
مقاومت در برابر آفات ،تضمین خريد ،امكان كشت مكانیزه در منطقه و خطرپذيري كشت
محصول) .گزينههاي تصمیم كه بايد در نظر گرفته شوند عبارت از :برنجهاي خزر ،بینام و طارم
ميباشند .سلسله مراتب تصمیم در شكل ( )0نشان داده شده است.
اول :هدف
محصول
سطحترين
گزينش مناسب

سطح دوم :شاخصها

سود
دهي

ساارمايه
اولاایااه
الزم

باااازده
در
هكتار

مااادت
اشااغال
زمین

تخصص
و
مهارت

مزياات
هااااي
منطقه

مقاومت
در برابر
آفات

تضمین
خريد

امااكااان
كشااات
مكانیزه
در
منطقه

خطرپااذ
ياااااري
كشااات
محصول

سطح سوم :گزينهها

برنج خزر

برنج بینام

بااارناااج
طارم

شکل ( )2سلسله مراتب گزینش محصول

با توجه به درخت سلسله مراتبي باال  AHPفازي ،شامل سه مرحله است .مرحله اول نیز
ماتريسهاي مقايسه زوجي تعیین ميشود و اعمال داوري صورت ميپذيرد .اعداد فازي به كار
رفته در اين روش در جدول ( )1نشان داده شده است ( ابدل و همكاران.)0221،
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جدول ( )1اعداد فازي متناظر با اولویت بندي در مقایسه هاي زوجی
عبارت زباني براي تعیین ارجحیت

عدد فازي مثلثي

اهمیت به طور دقیق برابر
اهمیت به تقريب برابر
اهمیت كم
اهمیت قويتر
اهمیت خیلي قويتر
اهمیت كامل و مطلق

( 1و 1و) 1
(1/4و1و)2/4
(0و1/4و)1
(0/4و0و)1/4
(8و0/4و)0
(8/4و8و)0/4

اين اعداد فازي ارائه شاده با مقیاسهاي زباني معمولي  1تا ( 1طیف سااعتي) كه شامل اهمیت
بسایار مطلوبتر ،مطلوبیت خیلي قوي ،مطلوبیت قوي ،كمي مطلوبتر يا يكسان باشد به ترتیب
عددي بین  1تا  1انتساب داده ميشود ،برابر نیست؛ اما براي فرايند تحلیل سلسله مراتبي فازي
مناساب است و مورد استفاده قرار ميگیرد .قابل يادآوري است كه همه عنصرها روي قطر اصلي
ماتريس مقايسه زوجي برابر با (1و1و )1است.
مرحله سوم محاسبه وزنهاي نسبي معیارهاي كمي (سوددهي و بازده در هكتار) و معیارهاي
كیفي (تخصص و مهارت و تضمین خريد) و گزينههاي موجود (برنج ،گندم و كلزا) است .براي
محاسبه وزن نسبي گزينهها نسبت به هريک از معیارها و وزن نسبي معیارها نسبت به هدف،
را براي هريک از ماتريسهاي زوجي به كار ميبريم؛ لذا به ازاي هر  Changروش تجزيه توسعه
ماتريس يک بردار وزن نسبي متناظر با آن ماتريس به دست ميآيد .مرحله چهارم نیز محاسبه
وزن نهايي گزينهها است كه از تلفیق وزنهاي نسبي ،يعني به ازاي هر شاخص از حاصلضرب
وزن گزينه نسبت به آن معیار در وزن آن معیار به دست ميآيد (میرغفوري و همكاران.)1833 ،

نتایج
به دلیل اينكه در اين تحقیق روش  AHPفازي با عنوان روش تحلیل توسعهای  EAانجام ميگیرد
از پاسخدهندگان خواسته شد تا از اعداد فازي مثلثي براي مقايسههاي زوجي استفاده كنند.
جدولهاي استاندارد روش  AHPفازي بین همه خبرگان بخش زراعي توزيع شده است .پس از
تلفیق جدولهاي مقايسه زوجي ،با استفاده از میانگین هندسي و محاسبه جدولهاي نهايي
مقايسههاي زوجي ،دادههاي فازي به برنامهاي در محیط  Excelداده شد و با استفاده از تعاريف
و مفاهیم  AHPفازي ،ضريبهاي هر يک از ماتريسهاي مقايسههاي زوجي محاسبه ميشود.
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نتیجه اين تحلیلها كه شامل تعیین ضريب اهمیت شاخصها و نیز تعیین وزن يا اهمیت گزينهها
در رابطه با شاخصها است ،در جدولهاي ( )0و ( )8نشان داده شدهاند .در پايان نیز با تلفیق
نتايج جدولهاي ( )0و ( )8اولويت نهايي گزينهها با استفاده از  AHPفازي در جدول ( )1آورده
شده است.
جدول ( )2اهمیت نسبی شاخصها در  AHPفازي
معیارها
معیارهاي كمي

معیارهاي كیفي

سوددهي
سرمايه اولیه الزم
بازده در هكتار
مدت اشغال زمین
تخصص و مهارت
مزيت هاي منطقه
مقاومت در برابر آفات
تضمین خريد
امكان كشت مكانیزه در منطقه
خطرپذيري كشت محصول

وزن معیارها
2/118
2/140
2/111
2/108
2/112
2/211
2/233
2/213
2/211
2/222

منبع :يافته هاي تحقیق

همانگونه كه ديده ميشود از میان شاخصهاي كمي ،با توجه به نظر خبرگان زراعي ،شاخص
سوددهي داراي بیشترين اهمیت و شاخص مدت اشغال زمین كمترين درجه اهمیت را دارد.
همچنین با توجه به شاخصهاي كیفي ،شاخص تخصص و مهارت داراي بیشترين اهمیت و
شاخص خطرپذيري كشت محصول كمترين درجه اهمیت را دارد .جدول ( )8اهمیت نسبي
گزينهها (برنج خزر ،بینام و طارم) را در رابطه با هر شاخص نشان ميدهد.
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جدول ( )3اهمیت نسبی گزینهها در رابطه با هر شاخص در  AHPفازي

سوددهي

سرمايه
اولیه
الزم

بازده
در
هكتار

مدت
اشغال
زمین

تخصص
و
مهارت

مزيت
هاي
منطقه

مقاومت
در برابر
آفات

تضمین
خريد

امكان
كشت
مكانیزه
در
منطقه

خطرپذيري
كشت
محصول

برنج خزر

2/010

2/222

2/081

2/112

2/222

2/013

2/222

2/141

2/231

2/121

برنج بینام

2/033

2/214

2/113

2/113

2/222

2/043

2/222

2/111

2/231

2/101

برنج طارم

2/111

2/223

2/181

2/142

2/222

2/110

2/222

2/141

2/231

2/103

منبع :يافتههاي تحقیق

با به كارگیري فرايند تلفیق نتايج جدولهاي( )0و ( )8در يک ماتريس تركیب ميشوند ،نتیجه
اين تلفیق ،اولويتبندي نهايي گزينههاي تصمیم است .جدول ( )1نتايج را نشان ميدهد.
جدول( )7اولویت نهایی گزینههاي تصمیم گیري در AHPفازي
گزينهها

ضريب اهمیت گزينهها

رتبهبندي

برنج خزر
برنج بینام
برنج طارم

2/102
2/111
2/144

رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اوم

منبع :يافتههاي تحقیق

همانطور كه در جدول ( )1آمده است ،از نظر خبرگان زراعي ،ترتیب نهايي اهمیت گزينهها ،با
هدف گزينش مناسبترين محصول به اين صورت است كه برنج طارم ( )2/144در اولويت اول و
برنج خزر ( )2/102با اختالف وزني بسیار ناچیزي از برنج بینام ( )2/111در اولويت بعدي قرار
دارد.
در نهايت با توجه به يافتههاي بهدست آمده از تكمیل پرسشنامه  AHPفازي و دادههاي دريافت
شده از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ،الگوي برنامهريزي چند شاخصه اولويتبندي شده
براي طراحي الگوي بهینه كشت ،با استفاده از نرم افزار  LINGOبكار گرفته شد .هدف ،در اين
تحقیق به دست آوردن الگوي كشت مناسب براي محصوالت زراعي برگزيده است .با توجه به به
كارگیري روش ياد شده در رابطه با تعیین الگوي بهینه كشت در منطقه ،نتايج به دست آمده از
اجراي مدل در دو حالت مدل برنامهريزي خطي معمولي و با فرض اينكه هدف كشاورز تنها
بیشینه كردن سود است و حالت تركیب تحلیل سلسله مراتبي فازي و برنامهريزي خطي با در
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نظر گرفتن درجه اولويت نهايي محصوالت و با لحاظ كردن تاثیر شاخصهاي كمي و كیفي ،در
جدول شماره ( )4آمده است:
جدول ( )5مقایسه سطح زیركشت الگوهاي كنونی و بهینه
سطح زير كشت
محصول (هكتار)

الگوي كشت كنوني

الگوي بهینه تنها بر پايه
بیشینه كردن سود ()LP

الگوي بهینه با در نظر گرفتن
درجه اولويت نهايي (+FAHP
)LP

برنج خزر
برنج بینام
برنج طارم
سود (میلیون ريال)

1222
1022
1022
314110/4

2
12022
1022
301211/1

12022
2
1022
311113/14

منبع :يافتههاي تحقیق

نتايج به دست آمده از جدول ( )4نشان داد كه با حل مدل برنامهريزي خطي معمولي ،برنج بینام
و برنج طارم وارد الگوي كشت محصوالت شالیزار ميشوند كه سطح زير كشت آنها به ترتیب
 12022و  1022هكتار براي دستیابي به سود  301211/1میلیون ريال ميباشد .اين در حالي
است كه تركیب تحلیل سلسله مراتبي فازي و برنامهريزي خطي ،كه در آن درجه اولويت نهايي
محصوالت را به كمک روش تحلیل سلسله مراتبي فازي (بر پايه نظر كارشناسان و خبرگان)
محاسبه نموده و وزنهاي نهايي در تابع هدف مدل برنامهريزي خطي وارد ميشود ،ديده ميشود
كه در اين حالت افزون بر برنج طارم ،كشت برنج خزر به میزان  12022هكتار به جاي برنج بینام
را در الگوي كشت توصیه ميكند ،اين راه حل میزان سود  311113/14میلیون ريال را موجب
ميشود .همانطور كه ديده ميشود سطح زير كشت برنج طارم در هر دو حالت يكسان و برابر
سطح زيركشت موجود ميباشد .همچنین ديده ميشود هرچه از الگوي فعلي كشت به سوي
الگوي بهینه حركت كنیم ،به سود تولیدكنندگان اضافه شده كه نشاندهنده آن است ،استفاده
كنوني از منابع ،به صورت بهینه نبوده و امكان افزايش سود وجود دارد .همانطور كه در
بررسيهاي اكبري و زاهدي نشان داده شد ،با پیروي از روش تركیب تحلیل سلسله مراتبي فازي
و برنامهريزي خطي الگوي بهینه دقیقتر و منابع به گونه بهتري تخصیص مييابد.
نتیجهگیري و پیشنهادها

در اين تحقیق در آغاز تالش شد تا اولويتبندي ارقام برنج بر پايه شاخصهاي كمي و كیفي
مطرح شده انجام گیرد .به موازات تعیین ضريبهاي وزني همه عاملها كه از راه تكمیل پرسشنامه
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براي  3تن از كارشناسان زراعي انجام شد ،دادههاي مربوط به اهمیت محصوالت نسبت به
شاخصهاي كمي و كیفي و همچنین اهمیت شاخصها در يافتن مناسبترين محصول تهیه شد.
در نهايت از روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبي فازي چانگ كه اعداد مورد استفاده در اين روش،
اعداد مثلثي فازي هستند ،دادههاي فازي در برنامه  Excelبراي تعیین اولويتبندي گزينهها مورد
استفاده قرار گرفت .بدين شكل تعیین اولويت هر محصول نسبت به ديگري با بهرهگیري از
شاخصهاي دهگانه مشخص شد كه خود ميتواند در تدوين برنامههاي آتي كشت محصوالت
مورد استفاده قرار گیرد .نتايج نشان داد ترتیب نهايي اهمیت محصوالت به اين صورت است كه
برنج طارم ( )2/144در اولويت اول و برنج خزر ( )2/102با اختالف وزني بسیار ناچیزي از برنج
بینام ( )2/111در اولويت بعدي قرار دارد .در بخش دوم اين تحقیق به تعیین الگوي كشت با
استفاده از نرم افزار  ،LINGOدر دو حالت مدل برنامهريزي خطي معمولي و با فرض اينكه هدف
كشاورز تنها بیشینه كردن سود است و حالت تركیب تحلیل سلسله مراتبي فازي و برنامهريزي
خطي با در نظر گرفتن درجه اولويت نهايي محصوالت و با لحاظ كردن تاثیر شاخصهاي كمي و
كیفي پرداخته شده است .نتايج نشان داد كه برنامهريزي خطي معمولي ،الگوي بهینه كشت برنج
بینام ( 12022هكتار) و برنج طارم ( 1022هكتار) را در اراضي آبي نشان ميدهد ،اين در حالي
است كه تركیب تحلیل سلسله مراتبي فازي و برنامهريزي خطي ،افزون بر برنج طارم ،كشت برنج
خزر به میزان  12022هكتار به جاي برنج بینام را در الگوي كشت توصیه ميكند.
با توجه به نتايج تحقیق پیشنهاد ميشود:
در سیاستگذاريهاي كالن در بخش كشاورزي مانند بررسيهاي آمايش استانها بهتر است كه
در تعیین الگوي مناسب كشت محصوالت كشاورزي در هر منطقه از روشهاي جديد برنامهريزي
رياضي مانند روش تركیب تحلیل سلسله مراتبي فازي و برنامهريزي خطي به دلیل دقیق بودن و
سازگاري بیشتر آن با شرايط واقعي به جاي روشهاي كالسیک برنامهريزي رياضي استفاده شود.
در تعیین الگوي بهینه كشت محصوالت كشاورزي بهتر است تنها به جاي تكیه بر شاخصهايي
مانند سوددهي يا هزينههاي تولید ،شاخصهاي موثر و كارساز ديگري مانند خطرپذيري كشت
محصوالت ،مزيتهاي نسبي ،سطح مكانیزاسیون منطقه و  ...كه در تولید محصوالت كشاورزي
نقش مهمي دارند نیز در نظر گرفته شود.
به واحدهاي زراعي شهرستان بابلسر ،بر پايه وضعیت موجود الگوي كشت ارقام برنج طارم و خزر
توصیه شود.
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