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در  گذارییهمؤثر بر سرما یمال یهامؤلفه بندییتاولو

فاده از استاحمد با یرو بو گیلویهدر استان که یبخش کشاورز

 یسلسله مراتب یلتحل

 1علی حسینی یکانیسید ، یعقوب انصاری
 

 23/00/1393تاریخ پذیرش:                                                                               07/02/1392تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
ي و توسعه گذارلي و سرمايه مورد نیاز براي سرمايهبازار مالي كشاورزي به سبب نقش مؤثري كه در تأمین منابع ما

و با استفاده از روش  0931در سال  اين پژوهشاهمیت در خور توجهي است. لذا داراي بخش كشاورزي دارد، 
 بندييتبا هدف اولو پرسشنامه از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي، 01ي و با تكمیل سلسله مراتب یلتحل

 يجاانجام شده است. نت احمد يرو بو گیلويهدر استان كه يدر بخش كشاورز گذارييهبر سرما مؤثر اليم يهامؤلفه
 يمال و يپول هايهكردن مؤسس يفوق تخصص ي،در بخش كشاورز گذارييهعوامل مؤثر بر سرما یاننشان داد، از م

ز مراك يجادا ي،و اعتبار يبه روز كردن مؤسسات مال ي،كشاورز يمال يبه بازارها ينگينقد يقتزر ي،و اعتبار
 یتجه اهمدر یشترينب یب،به ترت يو اعتبار يمال هايهو تنو  در مؤسس يتوجه به بخش خصوص ي،مال يامشاوره
برآورد شده است كه بیانگر مطلوب بودن میزان  19/1وهش برابر ژحداكثر نرخ سازگاري در اين پاند. را داشته

رش گست يقاز طر گذارانيهسرما یازمورد ن يمنابع مال ینبا تأم شوديم یشنهادلذا پ. ها استداوريسازگاري در 
ها انکب يبه منابع مال گذارانيهفعال، اتكاء سرما گذارييهسرما يهاگسترش شركت یزو سهام و ن يمال يبازارها
  .يابدكاهش 

 JEL :C58, D53, D92, E22, O13, O16بندی طبقه

 يله مراتبسلس یلاحمد، تحليرو بو گیلويهاستان كه ي،كشاورز گذاري،يهسرما ي،مال يهامؤلفههای کلیدی: واژه

                                                 
و استاديار اقتصاد كشاورزي دانشكده  آموخته دكتري مديريت كسب و كار دانشگاه آگراريان ارمنستاندانش به ترتیب: 1

 كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه ساري
Email: hosseiniyekani@gmail.com 
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 مقدمه

 نیتأم ي،اشتغال، ارزآور ید،از نظر تول ياقتصاد يهابخش ديگربا  يسهدر مقا يبخش كشاورز

 نايييرب)دفتر مطالعات ز دارد يخاص یتاهم يكمتر به ارز خارج يكشور و وابستگ یازمورد ن يغذا

خود  بهاز تولید را  ييبخش، سهم باال يناحمد ا يرو بو گیلويه(. در استان كه1833مجلس، 

 هايیتو ظرف هايبا توجه به پیچیدگ ي. لذا به منظور توسعه بخش كشاورزدهدياختصاص م

 بخش صورت گیرد. يندر ا يگذارجذب سرمايه منظوربه يمناسب يگیربايد جهت یدي،تول

 ينهادها و بازار مال ينیافتگتوسعه ي،در بخش كشاورز يگذارسرمايه ياز موانع اساس يكي

 يبازار مال نبود اين بخش است. يتأمین مال منظوربهمناسب  يمال يابزارها نبودو  يكشاورز

 روند ي،گذارمورد نیاز سرمايه يآن در تأمین منابع مال يو ناتوان يبخش كشاورز يكارآمد برا

 فقداننامناسب، تصور  ياقتصاد كالن و بخش يهااسترا كند نموده است. سی خشتوسعه ب

و مداخالت ناكارآمد دولت در اين بازار  يكشاورز ينهادها و بازار مال يو ضعف ساختار يسودآور

(. 1831 ي،)عبداله روديكشور به شمار م يكشاورز يبازار مال يها و تنگناهاترين چالشاز مهم

به چند مورد اشاره  يدر بخش كشاورز گذارييهسرما نیراموصورت گرفته پهاي بررسين یااز م

هاي كشاورزي گذاري در زيربخش( با بررسي اولويت سرمايه1812مازار و خادمیان )شود. عربمي

هاي زيربخش زراعت و باغباني داراي اولويت اول و پس از آن به ترتیب زيربخش ،نشان دادند

 ريیآقانص پژوهش يجنتاگذاري هستند. ويت سرمايهدامپروري، جنگل و مرتع و شیالت داراي اول

سهم اعتبارات  ي،بخش كشاورز هاييرساختبا توسعه ز يجبه تدر كه ( نشان داده است1811)

با توسعه دامنه مشاركت  و است يافتهدولت كاهش  يعمران هايبخش از كل اعتبار ينا يعمران

 بخش گذارييهدولت از سرما يمرانبخش سهم اعتبارات ع ينا يمال یندر تأم يتیردولبخش غ

( در مطالعه خود به 1811و همكاران )پورطاهري  را تجربه كرده است. يكاهش يروند يكشاورز

ناطق گذاري كشاورزي در مهاي سرمايهبیني موفقیت يا شكست طرحشناسايي الگويي براي پیش

ان داد كه ايج اين مطالعه نشپرداختند. نتشبكه عصبي چنداليه پرسپترون با استفاده از روستايي 

هاي جديد را ها و پروژهاحتمال شكست يا موفقیت هر يک از طرح توانبا الگوي طراحي شده مي

( در مطالعه خود 1833شكري و همكاران ) .برآورد كردكننده بینيپیش براساس متغیرهاي

 و مثبت تأثیري هابانک و تسهیالت اعطايي كشاورزي بخش در موجودي سرمايهدريافتند كه 

( 1833خالدي و همكاران )دارند. نتايج مطالعه  بخش كشاورزي در گذاريبر سرمايه دارمعني

 را بخش اقتصادي رشد كشاورزي، بخش در شده انجام گذاريسرمايه چند هر كه دهدمي نشان
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 رفق كه است نبوده سطحي در رشد اين از حاصل منافع توزيع و میزان اما است؛ داشته همراه به

 گذاريسرمايه تأثیر بررسي به( در مطالعه خود 2111شاجت ) .قرار دهد تأثیر تحت را روستايي

به اين نتیجه توزيعي  وقفه با مدل از استفاده با رشد كشاورزي پاكستان روي توسعه و تحقیق

 درصدي در رشد كشاورزي منجر 11/1افزايش  ، بهR&Eدر  گذاريدرصد سرمايه يک رسید كه

 نشان و  بودهباال بسیار كه شد برآورد درصد 33 گذاريسرمايه داخلي بازده شود. همچنین نرخمي

( در 2113هاگبالد ) هايبررسي در كشور پاكستان دارد. نتايج هاگذاريبودن سرمايه ناكافي از

 تايلند، هند، چین، كشورهايدر  كشاورزي بخش گذاريسرمايه دالر هر بازگشت نرخ تعیین

با  هند كشاورزي، تحقیقات گذاريسرمايه در كشورها، اين بین در كه داد نشان ويتنام و ندااوگا

گذاري در برق؛ با سرمايه ها و تايلندگذاري در راهبا سرمايه گذاري در آبیاري، چینسرمايه

( 2113مزويا )نتیجه بررسي داشتند.  گذاريسرمايه دالر هر براي را بازگشت سرمايه نرخ بیشترين

ويژه  به كشاورزان وريبهره بر خارجي گذاري مستقیمكه سرمايه داد تانزانیا نشان در كشور

و  اقتصادي تأثیر و داشته مثبتي تأثیر تولید، هايبرنامه تابع و كوچک هايداراي زمین كشاورزان

 است. بوده اقتصادي هايبخش ديگر از بیش تانزانیا كشاورزي اجتماعي آن در بخش

 يتولوا یینمحدود است، تع يهسرما یناحمد منابع تأم يرو بو گیلويهدر استان كه ينكها به نظر

پژوهش، با هدف اين دارد. لذا  ياديز یتبخش اهم يندر ا يگذاريهعوامل مؤثر بر سرما

 يربو و گیلويهدر استان كه يدر بخش كشاورز گذارييهمؤثر بر سرما يمال يهامؤلفه بندييتاولو

 يعوامل مؤثر بر توسعه بازارها يتاولو یینو به منظور تع زمینه يناست. در ا رفتهگصورت  داحم

مورد  1(AHP) يسلسله مراتب یلروش تحل ي،بخش كشاورز گذارييهو آثار آن بر سرما يمال

  استفاده قرار گرفته است.

 روش تحقیق
 معیارهاي با گیريمیمتص براي طراحي شده هاينظام ترينجامع از سلسله مراتبي تحلیل فرايند

پور، شد )قدسي مطرح 1131 سال در ساعتي ال توسط توماس بار اولین است كه براي چندگانه

1831 .) 
 ريگیبراي اندازه اريیاست كه مع يفیمسائل ك يبشر براي بررس ازیبه ن يپاسخ AHPدر واقع 

روش  ني. اندشويظاهر م يما همراه مسائل كم هاييرگیمیندارند و همواره در تصم

                                                 
1 Analytical Hierarchy Process 
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عوامل و  نيعوامل مختلف بر مسئله را با تمركز مرحله به مرحله بر ا ریاز تأث يهاي ناشيدگیچیپ

مسئله چند بعدي را به  کي AHP. روش كنديحل م هايبررس نيا جيكردن نتا بیسپس ترك

 سهيو مبهم را قابل فهم و مقا دهیچیپ هايريگیمیو تصم كنديم ليبعدي تبد کيمسئله  کي

 يروش آن است كه به تخصص خاص نيا ياياز مزا يكي(. 2113و سودنكامپ،  ي)ساعت كنديم

 ل،یتحل نيا گريد ازیاز آن استفاده كنند. امت تواننديم هیآموزش اول کيافراد با  يندارد و تمام ازین

حل  اي هايریگمیدر تصم يو مشاركت گروه يهمكار يرا برا ياست كه ساختار و چارچوب نيا

ه از ك كنديرا كنترل م میتصم يو ناسازگار يسازگار زانیم نی. همچنسازديمشكالت فراهم م

زاده،  لفروشیصراف و ناست )اخوان ارهیچند مع يریگمیتصم رد کیتكن نيممتاز ا يايمزا

1833 .) 

ت. سا گیريمتصمی معیارهاي و آلترناتیوها دويي به دو يا زوجي هايبر مقايسه AHPاساس روش 

 میمتص به امر اين. است گیرندگانتصمیم از اطالعات آوري جمع به نیاز ايبراي چنین مقايسه

 دو مقايسه روي تنها خارجي مزاحمت و نفوذ هرگونه از فارغ كه دهدكان را ميام اين گیرنده

ط دو قيا گزينه تمركز كند. عالوه بر اين مقايسه دوبه دويي، به دلیل اين كه پاسخ دهنده ف یارمع

و به عوامل ديگر توجه ندارد، اطالعات ارزشمندي را براي مسئله  سنجديعامل را نسبت به هم م

 ،ادهزتراب و زادهمعصوم) سازدمي منطقي را گیريتصمیم فرآيند و آوردمورد بررسي فراهم مي

1838.) 
متیازات مقايسه ا روش تحلیل سلسله مراتبي با در نظر گرفتن اثر همزمان كلیة معیارهاي دخیل و

 كندمي نتعیی را مطلوب گزينة مربوط روابط از استفاده با و پرداخته هابندي گزينهآنها، به اولويت

 و شودمي يابتدا ساختار سلسله مراتبي مسئله بررس روشدر اين (. 1838 ،يسرئی و پورصادق)

 آن از يک هر ينسب وزن ؛بررسي مورد هايشاخص و معیارها بین زوجي مقايسة با سپس

 هاينمونه از يک هر ارزش آمده دستبه هايوزن به توجه با سپس. شودمي تعیین هاشاخص

 (.1833و همكاران،  جعفري) گرددمي محاسبه مطالعه مورد

 دارد:وجود  اساسي مرحله 8گیري، تصمیم مسئله حل در AHPروش  كارگیري به براي
 هاگیريالف( ساخت درختواره سلسله مراتب تصمیم

 زوجي هايمقايسه طريق از هاها براي معیارها و گزينهاولويت انتخاب ب(

 (. 1833)عزيزي و خلیلي،  1(IR) سازگارينا نرخ محاسبه ج(

                                                 
1 Inconsistency Ratio 
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 شود:هر يک از مراحل فوق براي اين مطالعه در ذيل تشريح مي

 تصمیم مراتب سلسله درخت ساختنالف( 

گیري استفاده شود، در آغاز بايد يک درخت سلسله مراتب به عنوان ابزار تصمیم AHPهر گاه از 

 سلسله مراتبي داراي سه وارهاست، فراهم شود. درخت بررسيكننده مسئله مورد مناسب كه بیان

 تعددم معیارهاي زير به تقسیم قابل آن معیار سطح كه است هاسطح اصلي هدف، معیارها و گزينه

 با هك است هاييگزينه كنندهم و سطح آخر آن بیانگر هدف تصمیبیان آن اول سطح. باشدمي

 را درخت اين میاني سطح. هستند رقابت در يكديگر با انتخاب، براي و شوندمي مقايسه يكديگر

 ،يو داغستان ييای)ض آيندمي شمار به هاگزينه مقايسه مالك كه دهندتشكیل مي ييارهامعی

1833.) 

گذاري در بخش كشاورزي از هاي موثر بر سرمايهمولفهبراي تعیین  پژوهش : در اينروش دلفی

دارد و  تريمناسبكاركرد  بنديرتبه هايروش ديگر به نسبت شد. اين روشروش دلفي استفاده 

 .رسدمي اجماع نظر به خبره افراد ذهني هايداده اساس بر و آماري هايتكنیک كارگیريهب با

 هاي آماريتحلیل از استفاده با خبره افراد ذهني هايدهدا آن در كه است روشي اساساً دلفي روش

 )رسیدن گیريتصمیم در اجماع به منجر روش اين و شوندمي تبديل عینينزديک به  هايداده به

 تا شودخواسته مي شرايط واجد خبره افراد از ابتدا دلفي روش در گردد.ثبات( مي با نقطه يک به

 تحلیل سپس يک ند،ده ارائه يكديگر با تعاملي هیچ بدون و انهجداگ طور به خود راباور  و نظر

 خبره تحلیل شده به افراد آماري اطالعات اينسپس  آيد.مي عمل به ذهني هاياين داده از آماري

اين روش در هر  در .نمايند ارائه جديدي برآورد و نموده مرور را نتايج تا شودمي منتقل برگزيده

رسیدن  تا مجدد برآورد فرآيند و شودمي فرستاده برگزيده خبره افراد ايبر جديد اطالعات مرحله

 .(2113يابد )كو و چن، مي ادامه قبول قابل ثبات با جواب يک به

شامل كاركنان جهاد كشاورزي استان كهگلويه و  پژوهشجامعه آماري اين تعیین حجم نمونه: 

كشاورزي سابقه فعالیت دارند. در اين  گذاري در بخشباشد كه در زمینه سرمايهبويراحمد مي

گیري تصادفي ساده استفاده شد. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه، از روش نمونه پژوهش

 شود.به صورت زير استفاده مي (1118كوكران ) براي تعیین حجم نمونه نیز از فرمول

(1) 
2

22 .

d

st
n   
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حجم نمونه كل و  n، دقت احتمالي مطلوب d، بررسي واريانس صفت مورد 2s در اين معادله

11/1t = (. 2111آت،  و شود )شیفر، مندنهالاستفاده مي 
 . استداده شده  نشان( 1) شكلدر پژوهش  مراتبي مربوط به اين سلسله وارهدرخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 در این پژوهشساختار سلسله مراتبی  (1) شکل

هاست. دهنده گزينهدهنده هدف و معیارها و سطح سوم نشانم نشانسطح اول و دو شكلدر اين 

كاري كارشناسان و متخصصان به عنوان معیار در نظر گرفته شده تجربه و سابقهپژوهش در اين 

ها نیز )بر اساس نتايج روش دلفي( بندي شده است. گزينهساله تقسیم 11است و به سه دوره 

ايجاد مراكز بندي شده و شامل ( در شش گروه طبقه1)ل شكباشد كه در مورد مي 21شامل 

 تزريق نقدينگي توجه به بخش خصوصي، مالي و اعتباري، هايهاي مالي، تنوع در مؤسسمشاوره

آوري روز و فوق تخصصي كردن مالي با فن هايهروز كردن مؤسسبه بازار مالي كشاورزي، به

 باشد. مؤسسات پولي و مالي و اعتباري مي

گذاري در بخش  هاي مالي مؤثر بر سرمايهمؤلفه

 كشاورزي

كاري بینسابقه  
21 - 81  

كاري كمتر سابقه  

سال 11از   

كاري بینسابقه  

11 - 21  
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 زوجي هايمقايسه طريق از هاها براي معیارها و گزينهاولويت ب( برقراري
 دهيو وزن شده مقايسه دويي( به )دو زوجي ت صور به يكديگر به نسبت سطح هر عناصر AHPدر 

 به مقايسه زوجي شود.مي ثبتK×K ماتريس  يک در عناصر به دهيوزن و مقايسه شوند.مي

 نیز گذاريبراي ارزش و گیردمي صورت ستون عنصر به نسبت سطر عنصر گذاريارزش صورت

 بیشتر شده ارزش داده مقدار چه شود. هرمي استفاده 1 تا 1 از ايفاصله مقیاس يک از معموالً

)كرم،  است عنصر ستوني به نسبت سطري عنصر بیشتر ارجحیت و اهمیت يدهندهنشان باشد

 چون نیز و كرد ايجاد خواهد نسبت صورت به هاييداده زوجي، هايمقیاس كه آنجا (. از1833

تر ها مطلوبمیان انواع میانگین در هندسي میانگین از استفاده است، ماتريسي ايماتريس مقايسه

 د.شومي استفاده زير دستور از هندسي میانگین محاسبه باشد. برايمي

(2) nn

k

n

ijij aA

1

1

)(









 



 

ijAمعیار هندسي ن: میانگیa  

 aشودمي مقايسه هاگزينه با كه معیاري : زير 
:k است آمده عمل به پرسش وي از كه شخصي كد 
:n است؛ شده پرسش آنان از معیار زير يک خصوص در كه افرادي تعداد 

 هاو گزينه معیارها زوجي، وزن ماتريس مقايسه هايسلول تمام هندسي میانگین محاسبه از پس

 از نرمال پس و استفاده موزون میانگین و سازينرمال مفهوم از منظور بدين شود.مي محاسبه

موزون  میانگین ازدست آمده به  شود. مقاديرمي گرفته میانگین موزون سطر هر از مقادير كردن،

  .است رقیب اهمیت( گزينه دهنده اولويت )درجهنشان

 ( IR) سازگارينا نرخ محاسبهج( 

كه  است ناسازگاري مكانیزمي . نرخدارد AHPزگاري اهمیت بااليي در روش محاسبه نرخ ناسا

توان گفت كه میزان دهد. در حالت كلي ميمي نشان را آمده دستبه هاياولويت به میزان اعتماد

را به عنوان  1/1اما ساعتي عدد  گیرنده دارد.قابل قبول ناسازگاري يک سیستم بستگي به تصمیم

باشد  1/1چنانچه میزان ناسازگاري بیشتر از  كه است بر اين باورو  دهدائه ميحد قابل قبول ار

تجديد نظر شود. شاخص ناسازگاري، شاخص ناسازگاري تصادفي و نرخ  هاداوريبهتر است در 

 شود. ناسازگاري سلسله مراتبي با توجه به روابط زير محاسبه مي
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 maxنرخ ناسازگاري و .I.Rشاخص ناسازگاري تصادفي،  .R.I.Iشاخص ناسازگاري،  .I.Iكه 

 (. تمامي2113باشد )ساعتي و سودنكامپ، اندازه ماتريس مي nبزرگترين مقدار ويژه ماتريس و 

 تحلیل مسائل براي افزاراست. اين نرم قابل انجام Expert Choiceزار افنرم طريق از باال مراحل

 و داراي شده طراحي تحلیل سلسله مراتبي فرايند روش از استفاده با معیاره چند گیريتصمیم

تشكیل  و گیرينمودار سلسله مراتبي تصمیم طراحي امكان بر عالوه است. زيادي توانايي

هاي گزينه بنديوزن نهايي، قابلیت رتبه محاسبه و هايتاولو تعیین و زوجي هايماتريس

  (.1838زاده، زاده و ترابدارد )معصوم نیز را گیريتصمیم

 نتایج و بحث

گذاري در بخش كشاورزي از روش دلفي هاي موثر بر سرمايهبراي تعیین مولفه پژوهشدر اين 

گذشته، چهل مولفه در نظر گرفته شد گیري از مطالعات استفاده شد. براساس اين روش و با بهره

و در اختیاران پنج نفر از خبرگان و متخصصان جهاد كشاورزي استان كهگلويه و بويراحمد قرار 

مورد تأيید نهايي  (1) شكللفه در قالب شش دسته مطابق گرفت و در نهايت بیست و شش مو

رسش پبیست و شش  بااي مهناي تعیین حجم نمونه در ابتدا پرسشآنان قرار گرفت. همچنین برا

گذاري بخش كشاورزي، تهیه هاي مرتبط با توسعه بازارهاي مالي مؤثر بر سرمايهپیرامون مؤلفه

شد و توسط دوازده نفر از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان كهگلويه و بويراحمد تكمیل 

 11،اين پژوهشبراي انجام د. بنابراين شتعیین  13د و بر اساس پرسشنامه اولیه، حجم نمونه ش

-پرسشنامه به صورت تصادفي در بین كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان كه در زمینه سرمايه

 پژوهشد. در اين شتكمیل  1812ند، در سال شتگذاري در بخش كشاورزي سابقه فعالیت دا

ا در فرآيند همطرح شده به عنوان گزينه پرسش 21كاري كارشناسان به عنوان معیار و سابقه

-اد زمینهند از: ايجبود هاي مورد بررسي عبارتاند. گزينهتحلیل سلسله مراتبي در نظر گرفته شده

هاي متنوع هاي الزم براي حضور فعال بخش خصوصي در بازار مالي كشاورزي، ايجاد سبد وام

وصي، خص هاي كشاورزي توسط بخشهاي كشاورزي، تسهیل در بهبود و ارتقاء فعالیتبراي بخش
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آوري روز، مالي و اعتباري با فنهاي هتنوع بخشي به مشاغل كشاورزي، آموزش كاركنان مؤسس

هاي مالي براي كشاورزان، پولي و مالي و اعتباري، ايجاد اتحاديه هايتنوع وگسترش مؤسسه

-زينهبا هدولت، ارائه اعتبارات سريع و ارزان  سويتزريق نقدينگي الزم به بازار مالي كشاورزي از 

انتشار ا بهاي معامالتي كمتر، اصالح ساختار بانک كشاورزي، تأمین مالي نیازهاي بخش كشاورزي 

هاي ن بر بازار مالي، تشويق به ايجاد سازمانآاوراق بهادار، كاهش حجم مطالبات معوقه و اثر 

صي ق تخصگذاري در بخش كشاورزي براي تأمین نقدينگي مورد نیاز تولید، فومالي و سرمايه

پرداخت تخصصي تسهیالت كشاورزي، فعال و كارآمد  براي كشاورزي  هاي بانکهكردن شعب

هاي تخصصي و فوق كردن بازار مالي، ايجاد امنیت خاطر براي كشاورز، ايجاد زير مجموعه

هاي كشاورزي، عرضه بذرهاي پر بازده با قیمت مناسب به كشاورزان، تخصصي مالي در بخش

ي هاي مالهاي بازار مالي متناسب با بازارمالي بخش كشاورزي، ايجاد اتحاديهخشب ديگر توسعه

اي كشاورزان، ايجاد مراكز مالي و اعتباري و مشاركتي با كشاورزان، كاهش شكاف بین منطقه

گذاري مشترك اي مالي براي كشاورزان، سرمايهتقاضا و عرضه تسهیالت، ايجاد مراكز مشاوره

 بازگشت براياعتباري با كشاورزان و ايجاد امنیت در بازار فروش محصوالت  مالي و هايهمؤسس

 سريع سرمايه.

اند. مرحله مورد استفاده قرار گرفته Expert Choice11و Excel يافزارهاانجام محاسبات نرم يبرا

در  نياز ا شیاست، پ يریگمیكه شامل ساخت درختواره تصم يسلسله مراتب لیاول روش تحل

 نيمختلف است. بد يارهایمع يبرتر نیی( نشان داده شده است. مرحله دوم شامل تع1) شكل

. شوديآنها مشخص م يو برتر سه،يبا هم مقا اریمع کيبراساس  يبه صورت زوج ارهایكه مع يمعن

 هاسهي. در مقاشوديمنعكس م «سهيجدول مقا»به نام  يدرجدول هاسهيمقا نيسپس ا

با عنصر  Iكه اگر عنصر  اياستفاده خواهند كرد، به گونه يشفاه يهاياز داور رندگانیگمیتصم

J تیخواهد گفت كه اهم رندهگیمیصمشود ت سهيمقا I  برJ مندرج در جدول  يهااز حالت يكي

از  يمحاسبه وزن نسب ي. براشوديم ليتبد 1تا  1 نیب يكم ريبه مقاد هاياست. داور سهيمقا

 ريروش شامل سه گام ز ني. اشودياست استفاده م ايبت سادهنسكه روش به يحساب نیانگیم

دوم  گام . درمكنیيرا با هم جمع م سهيجدول مقا هاياز ستون کير هر ياست: در گام اول مقاد

 سهيامق سيتا ماتر مكنیيم میرا به جمع ستون خودش تقس يزوج سهيمقا سيهر عنصر در ماتر

 زهیالنرم سيعناصر در هر سطر از ماتر نیانگیم اير متوسط سوم مقدا گامشود. در  زهینرمال يزوج

جا كه وزن موردنظر است. از آن يهااز وزن نیتخم کيمتوسط  ريمقاد ني. امكنیيرا محاسبه م
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هم س ارهاینسبت به مع نهيهدف بوده و وزن هر گز نییآنها در تع تاهمی كنندهمنعكس ارهایمع

از مجموع  نهيهر گز ييگفت كه وزن نها توانيهولت ممربوطه است، به س اریدر مع نهيآن گز

مرتبط با  يها. وزندآييدست مبه اریمربوطه از آن مع نهيوزن گز رد اریضرب وزن هر معحاصل

كارشناسان با  ارها،یجدول مع ني( نشان داده شده است. در ا1در جدول ) پژوهش يارهایمع

 نيرشتیبه دست آمده، ب جي. با توجه به نتاندباشيسال م 1-1سال و  11-11سال،  81-21سابقه 

و پس از آن  باشديم 183/1 بيسال با ضر 81-21سابقه  يراوزن مربوط به كارشناسان دا

 قرار دارند. 111/1و  213/1 بيبا ضرا بیسال به ترت 1-1سال و  11-11كارشناسان با سابقه 

 هاي انجام شده برايداوري در ازگاريس بررسي امكان سلسله مراتبي تحلیل فرايند مزاياي از يكي

 ماتريس زوجي در تشكیل آنكه بررسي نیز و زيرمعیارهاست و معیارها اهمیت ضريب تعیین

است )مرحله سوم تحلیل سلسله مراتبي(. در  شده رعايت هاداوري در سازگاري چقدر معیارها،

دهد. ضريب مي نشان ار آمده دست به هاياولويت به واقع ضريب ناسازگاري میزان اعتماد

شده توسط است و از حد بحراني بیان  11/1(، 1)جدول  پژوهشدست آمده در اين ناسازگاري به

 هاست. به عبارت ديگر ازداوري در سازگاري رعايت دهندهباشد كه نشان(، كمتر مي1/1ساعتي )

 و بوده سازگار زوجي مقايسه ماتريس كه شودمي نتیجه است تركوچک 1/1 از رقم اين كه آنجا

 ندارد. نیاز نظر تجديد به ما داوري
 ( اولویت معیارهاي مطالعه1جدول )

 معیارها وزن معیارها هدف

 هاي مالي مؤثر بربندي مؤلفهاولويت

 گذاري در بخش كشاورزيسرمايه

 183/1 سال 81-21سابقه 

 213/1 سال 11-11سابقه 

 111/1 سال 1 -1سابقه 

 11/1 ريضريب ناسازگا

 هاي تحقیق: يافتهنبعم

 بر شود كهاستفاده مي زوجي مقايسة از نیز معیارها به نسبت هاگزينه داوري برتري به منظور

و  سطرها میانگین كردن نرمال طريق از گیرد ومي صورت ساعتي كمیتي 1 مقیاس اساس

 پیشین با حالت حالت اين فرق آيد.مي دستبه نظر مورد اهمیت ضرايب ها،ماتريس هايستون

 اما گیرد؛مي معیارها صورت به نسبت مختلف هايگزينه مقايسة حالت، اين در كه است اين در

دو  سپس اين .شدمي مطالعه انجام هدف به نسبت يكديگر با معیارها مقايسة ،پیش حالت در

  دست آيد.به هاگزينه نهايي وزن تا شوندمي تلفیق هم با مرحله
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پولي و مالي و اعتباري، تزريق نقدينگي به  هايهيج، فوق تخصصي كردن مؤسسبر اساس نتا

اي مالي، مالي و اعتباري، ايجاد مراكز مشاوره هايهبازارهاي مالي كشاورزي، به روز كردن مؤسس

مالي و اعتباري به ترتیب، بیشترين درجه اهمیت  هايهتوجه به بخش خصوصي و تنوع در مؤسس

( نشان داده شده 2ها در جدول )هاي نهايي محاسبه شده و اولويت نهايي گزينهناند. وزرا داشته

هاي ايجاد امنیت در بازارهاي فروش محصوالت جهت ، گزينهدست آمدهبهاست. بر اساس نتايج 

اي كشاورزان و فوق تخصصي كردن منطقه-هاي ماليبازگشت سريع سرمايه، ايجاد اتحاديه

 هايجهت پرداخت تخصصي تسهیالت كشاورزي به ترتیب با وزنكشاورزي هاي بانک هشعب

هاي تنوع و گسترش اند. گزينهبیشترين اهمیت را به خود اختصاص داده 13/1و  13/1، 31/1

آوري روز و مالي و اعتباري با فن هايهپولي و مالي اعتباري، آموزش كاركنان مؤسس هايهمؤسس

اند. را داشته تیاهم نيكمتر 121/1و  121/1، 113/1ان با هاي مالي براي كشاورزايجاد اتحاديه

 ريسا نسبت به فعاالن يفعاالن بخش كشاورز يمال هینمود كه ضعف بن انیب توانيم يطور كلبه

 ،يكشاورز دیتول يتجار يو امكانات الزم جهت توسعه واحدها هانهیها، فراهم نبودن زمبخش

 ياعمحصوالت زر مهیب يعدم توسعه كاف ،يبخش كشاورز به التیتسه يكارآمد نبودن نظام اعطا

 بخش ليعدم تما ،يدر بخش كشاورز افتهي صیتخص يبودن اعتبارات بانك يناكاف ،يو دام

 يراب يرساننبود شبكه گسترده و كارآمد اطالع ،يدر بخش كشاورز يگذارهيبه سرما يخصوص

را  يكشاورز يگذارهيسرما نهیسهام در زمبودن بازار بورس و  رفعالیو غ گذارانهياستفاده سرما

قرار دادن  تيدانست. لذا با در اولو هيدر جذب سرما يبخش كشاورز يناكام لياز دال توانيم

استان را مرتفع نموده و  يدر بخش كشاورز يگذارهيموانع موجود در سرما توانيموارد فوق، م

 داد. شيبخش را افزا نيدر ا يگذارهيسرما
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 اههاي نهایی گزینهها و وزناولویت (2جدول )
 شماره 

 گزينه
 هاگزينه هااولیت

 هاي وزن

 نهايي

 62/6 ايجاد امنیت در بازار فروش محصوالت جهت بازگشت سريع سرمايه 1 21

 622/6 اي كشاورزانهاي مالي منطقهايجاد اتحاديه 2 21

 622/6 تسهیالت كشاورزيهاي كشاورزي جهت پرداخت فوق تخصصي كردن شعب بانک 8 11

 652/6 ايجاد امنیت خاطر براي كشاورز 1 13

 657/6 عرضه بذرهاي پر بازده با قیمت مناسب به كشاورزان 1 11

 651/6 گذاري مشترك موسسات مالي و اعتباري با كشاورزانسرمايه 1 21

 672/6 استكاهش شكاف بین تقاضا و عرضه تسهیالت كه در حال حاضر به سمت تقاضا  3 28

 675/6 هاي كشاورزيهاي تخصصي و فوق تخصصي مالي در بخشايجاد زير مجموعه 3 1

 675/6 فعال وكارامد كردن بازار مالي 1 11

 675/6 هاي الزم براي حضور فعال بخش خصوصي دربازار مالي كشاورزيايجاد زمینه 11 13

 632/6 اي مالي براي كشاورزانايجاد مراكز مشاوره 11 12

 632/6 ايجاد مراكز مالي و اعتباري و مشاركتي با كشاورزان 12 11

 632/6 هاي بازار مالي متناسب با بازار مالي بخش كشاورزي توسعه ساير بخش 18 11

 632/6 كاهش حجم مطالبات معوقه و اثر ان بر بازار مالي 11 18

 632/6 اصالح ساختار بانک كشاورزي 11 21

 632/6 هاي جنبي كمتر (هاي معامالتي كمتر )هزينهبارات سريع و ارزان با هزينهارائه اعت 11 22

 632/6 تأمین مالي نیازهاي بخش كشاورزي از طريق انتشار اوراق بهادار 13 21

 629/6 تنوع بخشي به مشاغل كشاورزي 13 2

 629/6 هاي كشاورزيهاي متنوع براي بخشايجاد سبد وام 11 1

 622/6 هاي كشاورزي توسط بخش خصوصير بهبود و ارتقا فعالیتتسهیل د 21 8

 625/6 ايجاد موسسات اعتباري تخصصي و فوق تخصصي كشاورزي با كمک بخش كشاورزي 21 1

 627/6 گذاري براي تأمین نقدينگي مورد نیاز هاي مالي و انجام سرمايهتشويق به ايجاد سازمان 22 1

 627/6 بازار مالي كشاورزي از طرف دولت تزريق نقدينگي الزم به 28 11

 621/6 هاي مالي براي كشاورزانايجاد اتحاديه 21 1

 621/6 اوري روزاموزش كاركنان موسسات مالي و اعتباري با فن 21 3

 612/6 تنوع وگسترش موسسات پولي، مالي و اعتباري 21 3

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

 گريكديرا نسبت به  یارهامع سو برتري يکاز  یتحساستحلیل ودار نم تحلیل حساسیت:

كه به خود  يو مقدار ارزش یارهادر مع برتريرا از نظر  هاينهگز يگرد سويو از  كنديمشخص م

 يو محور عمود یارهامع یرندهدربرگاين نمودار  ي. محور افقدهدياند، نشان ماختصاص داده
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ها، نمودار بندي گزينهبا توجه اولويتاست.  هاينهگز ييو وزن نها یاردهنده ارزش هر معنشان

 اديجا يه،سرما يعدر بازار فروش محصوالت جهت بازگشت سر یتامن يجادا هايينهگزمربوط به 

كه  يكشاورز بانک هايهكردن شعب يكشاورزان و فوق تخصص يامنطقه يمال هاييهاتحاد

دهد كه هر نتايج اين نمودار نشان مي ( ترسیم شده است.2) شكلباالترين اولويت را دارند در 

بر اساس  .دهندميرا به خود اختصاص  یتاهم یشترينسال ب 81-21 يتجربه كار چهار گزينه در

( آمده است. به توجه 8تغییر وزن معیارها نتايج و تغییرات مربوط به تحلیل حساسیت در جدول )

در  یتامن "تجربه كاري رتبه گزينه به مشاهدات اين جدول بر اساس نظر كارشناسان در هر سه 

تايج گیرد. نبندي قرار ميدر باالترين رتبه "يهسرما يعبازار فروش محصوالت جهت بازگشت سر

گذاري در بخش كشاورزي استان دهنده آن است كه در سرمايهحاصل از تحلیل حساسیت نشان

رين باالتنظر كارشناسان،  ت كشاورزي ازكهگلويه و بويراحمد، وجود امنیت براي فروش محصوال

قیمت  شده است كه در بازار محصوالت كشاورزي، ديده اخیر دهه. زيرا در را دارداهمیت 

هاي تولید شديد همراه بوده است و به دلیل افزايش هزينه هايمحصوالت كشاورزي با نوسان

در بازار فروش هاي كشاورزي مانند سم و كود( باعث ناامني )ناشي از آزاد كردن قیمت نهاده

ديگر بسیاري از كشاورزان با كمبود سرمايه و منابع مالي  سويمحصوالت كشاورزي شده است. از 

هاي مالي براي گذاري در بخش كشاورزي مواجه هستند، بنابراين ايجاد اتحاديهجهت سرمايه

شود كه گذاران در بخش كشاورزي ضروري است. همچنین مشاهده ميحمايت از سرمايه

رسد و تخصصي كردن هیالت اعطايي بانک كشاورزي به مصارف غیر كشاورزي نیز ميتس

 سد. رگذاران الزم به نظر مياين بانک جهت تأمین منابع مورد نیاز كشاورزان و سرمايه هايهشعب
 ها نسبت به تغییرات معیارهابندي گزینه( رتبه3جدول )

 هابندي گزينهرتبه ناحیه

1 A > B & C& D 
D > C & D 

2 A > B & C& D 
D > B & C 

8 A > B & C& D 
C > B 

 هاي تحقیق: يافتهنبعم
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 هاتحلیل حساسیت معیارها و گزینه (2) شکل

 گیري و پیشنهادهانتیجه
گذاري در بخش كشاورزي استان هاي مالي مؤثر بر سرمايهبندي مؤفهبا هدف اولويت اين پژوهش

صورت گرفته است. در اين راستا با استفاده از روش تحلیل  1812كهگیلويه و بويراحمد در سال 

گذاري در بخش كشاورزي هاي توسعه بازار مالي جهت افزايش سرمايهسلسله مراتبي، اولويت

ي و پولي و مال هايدست آمده، فوق تخصصي كردن مؤسسههبتعیین شده است. بر اساس نتايج 

خش گذاري در اين بترين عوامل مؤثر بر سرمايهزي از مهمتزريق نقدينگي به بازارهاي مالي كشاور

هاي ايجاد امنیت در بازارهاي فروش محصوالت جهت ، گزينهبررسيگزينه مورد  21باشند. از مي

اي كشاورزان و فوق تخصصي كردن منطقه-هاي ماليبازگشت سريع سرمايه، ايجاد اتحاديه

 هايسهیالت كشاورزي به ترتیب با وزنكشاورزي جهت پرداخت تخصصي ت هاي بانکهشعب

 اند. بیشترين اهمیت را به خود اختصاص داده 13/1و  13/1، 31/1

پیشرفته و  بورس بازار گسترده، سرمايه( و پول )بازار مالي بازارهاي يافته،توسعه كشورهاي در

 كنندمالي مي ینتأم را گذاريسرمايه هايپروژه كه دارند وجود فراواني گذاريسرمايه هايشركت

كمبود بازار سرمايه،  به توجه با اما، سازند.مي تركمرنگ امر، را در اين هابانک و پول بازار و نقش

منابع  امكان تأمین كشور و استان، در مالي هايهمؤسس و هاشركت سهام و بازار نیافتن گسترش

 به اوراق مشاركت و سهام انتشار و نیز سرمايه بازار از اقتصادي هايمؤسسه براي گذاريسرمايه

 بازارهاي غیررسمي سرمايه طريق از منابع اين تأمین اين، بر افزون ندارد. وجود قابل قبولي طور
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 هايمؤسسه بلكه تر،بزرگ هايهمؤسس تنها نه هاي سود باال وجود ندارد؛ لذا،نرخ دلیل وجود به نیز

 دست به بانكي و اعتبارات پول بازار طريق از را گذاريسرمايه الزم براي منابع نیز تركوچک

 شود:رو با توجه به نتايج به دست آمده، پیشنهاد مياز اين .آورندمي

نیز  و و سهام مالي بازارهاي گسترش طريق از گذارانسرمايه نیاز مورد مالي منابع تأمین با -

 كاهش يابد. هابانک مالي عمناب به گذارانسرمايه اتكاء فعال، گذاريسرمايه هايشركت گسترش

 كشاورزي. بخش به دولت عمراني اعتبارات تخصیص افزايش -

كشاورزي  جهاد وزارت توسط بخش در گذاريسرمايه به خصوصي بخش گذارانسرمايه تشويق -

طريق  از هاگذاريسرمايه از فیزيكي و اجتماعي قانوني، نظر از الزم و پشتیباني كشاورزي بانک و

  .اقتصادي وغیره فني، مشاوره رايگان، اتخدم ارائه

هاي شركت نظیر الزم نهادهاي ايجاد طريق از روستائیان كوچک اندازهايو پس نقدينگي جذب -

 .كشاورزي گذاريسرمايه

 كشاورزي. گذاريسرمايه هايشركت توسعه و ايجاد به كافي توجه -

 كشاورزي. بخش در موجود هايNGO از حمايت و اعتباري هايصندوق و هاتعاوني ايجاد -

بخش  گذارانسرمايه براي مالیات حذف يا تخفیف مانند تشويقي هايسیاست گرفتنپیش -

 وابسته. صنايع و كشاورزي

 منابع 

 اساس بر مستمر بهبود اجراي شكست عوامل تعیین( 1833. )م، زاده فروشو نیل ر. ، ا.صرافاخوان

 1 شماره نهم، ، سالپژوهشي– علمي اجرايي مديريت نامهپژوهشمراتبي،  سلسله تحلیل فرايند

(88) ،81-18. 

 مجلهكشور،  توسعه برنامه چهار كشاورزي، در بخش گذاريسرمايه روند بر ( مروري1811آقانصیري، م. )

 . 33 -11، 1و  1هاي شماره ،اقتصادي هايسیاست و مسائل بررسي ماهنامه -اقتصادي

الگوي تعیین موفقیت ( 1811، ص. )رحیمي سورهع.ر. و الدين افتخاري، ركنم.ر. بخشي،  م.پورطاهري، 

اي هفصلنامه پژوهش، گذاري كشاورزي: كاربرد شبكه عصبي چنداليه پرسپترونهاي سرمايهطرح
 .11-31، 11شماره  روستايي،

 اولويت تعیینر د مراتبي سلسله تحلیل يندآفر كاربرد( 1833. ).اع، گنجعلي و .غ، نیافاضل .م توكلي،

 شماره ،12 سال ،توسعه و روستا فصلنامه، نیشابور شهرستان موردي مطالعة :اقتصادي هايبخش

1، 13-33. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6102&Number=11&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6102&Number=11&Appendix=0
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 صنعتي منطقة عسلويه يهاارزيابي ريسک سايت( 1833. )ا، جهرميو عبیري ، ا.نژاديح.ر. جعفري،

مجلة محیطجغرافیايي،  اطالعات كمک سامانة مراتبي به سلسله تحلیل فرايند از استفاده با
 .18-11، 11پنجم، شمارۀوسي، سالشناسي

 عوامل تعیین و ايران روستايي فقر ( مطالعه1833) شیرازي، ا. نژادس. و حقیقت ك. يزداني، خالدي،

 مارهش ،ايران اقتصادي هايپژوهش فصلنامهكشاورزي،  بخش گذاريسرمايه بر تأكید با آن بر موثر

81، 213-211. 

 در گذاريسرمايه بر موثر هاي( عامل1833فر، ي. )شكري، ا. شاهنوشي، ن. محمدزاده، ر. و آذرين

 .113-121، 2، شماره 1، جلد مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزيايران،  كشاورزي بخش

 سنجري ارقامي، دكتر دكتر اي، مترجماننمونه هايبررسي بر ايمقدمه (1833آت. ) و شیفر، مندنهال

 مشهد.. چهارم چاپ ،مشهد فردوسي دانشگاه انتشاراتو دكتر بزرگزاد، 
در انتخاب ساختگاه  (AHP)استفاده از روش ارزيابي چند معیاره ( 1838. )، ا.او رئیسي ، ا.ح.پورصادق

 لليالماولین كنفرانس بین، چايمكان سنجي تعیین ساختگاه سد قرهبهینه سد مطالعه موردي ا

 .گروه پژوهشي آريانا، تهران، مديريت پروژه

فرهنگي شهرستان  -هاي تاريخي( تحلیل سلسله مراتبي جاذبه1833)ضیايي، م. و داغستاني، س. 
 .118-183، 13 شمارۀ ،ي جغرافیا و توسعهمجله نیشابور،

، 11، شماره مجله روند كشاورزي، بخش در مالي بازار هايچالش و گذاريسرمايه( 1831عبداللهي، م. )

111- 111 . 

 فصلنامههاي كشاورزي ايران، گذاري در زيربخش( اولويت سرمايه1812عرب مازار، ع. و خادمیان، س. )

 .23-18، 32شماره اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

 هايطرح در ايران روستايي هايبافت بندياستخوان الگوپذيري ارزيابي( 1833. )، او خلیلي ، م.معزيزي

، 13 شماره ،انساني جغرافیاي هايپژوهشمراتبي،  سلسله تحلیل فرايند مدل براساس AHP هادي،

11-23. 
 تهران،سلسله مراتبي،  تحلیل فرآيند چندمعیاره، گیريتصمیم در مباحثي (1831) .ح پور،قدسي

 .چهارم چاپ كبیر،امیر دانشگاه انتشارات
 بر پاية كالبدي توسعه براي زمین ارزيابي مراتبي سلسله تحلیل فرآيند روش كاربرد( 1833. )، اكرم

 ،علوم جغرافیايي كاربردي تحقیقات نشريه، (شیراز شهري مجموعة :موردي مطالعة) طبیعي عوامل

 .88-11، 11شماره  ، 3جلد 
 فصلنامه پژوهشنامه، كشور صنعتي تولیدات بنديهرتب( 1838. )، ازادهبو ترا ، س.م.زادهمعصوم

 .13-31 ، 81 شماره ،بازرگاني
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