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  چکیده
تخصیص مسئله  مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را بر آن داشته تا به ،روزه کمبود منابع و امکانات تولید و از سویی افزایش روز افزون تقاضاام

 تبهینه منابع توجه بیشتری داشته باشند، این موضوع بخصوص در بخش کشاورزی به دلیل کمبود منابع و امکانات و وجود شرایط ریسک و عدم قطعی
این پژوهش قصد دارد تا با توجه به شاخص های مهم و اساسی در تصمیم گیری های زراعی و با بهره  . این بخش دارای اهمیت بیشتری می باشدیذات

 .کشت محصوالت زراعی استراتژیک تعیین نماید در یه گذاریسرما مناسب ترین استان های کشور را برای ،گیری از داده ها و آمار سال های قبل
ام شده در این زمینه ن پژوهش نسبت به سایر مطالعات انجمزیت اصلی ای. می باشد 2ییس بازه ایتاپس و 1سیتاپسروش های مورد استفاده در این پژوهش 

 عدم سک ویط ریبه منظور وارد کردن شرا در رتبه بندی و تعیین اولویت کشت محصوالت زراعی استراتژیک 3در بحث استفاده از منطق بازه ایی
ج ینتا. است 1387 تا 1377 ساله و از سال 10 دوره زمانی استفاده شده در این تحقیق . باشدیمو نوسانات شاخص ها  یت موجود در بخش کشاورزیقطع

ا هشتم را در استان های خوزستان، مازندران، فارس، گیالن، گلستان، اردبیل،  آذربایجان غربی و همدان به ترتیب رتبه های اول ت  که دهدینشان م
همچنین الگوی فعلی سرمایه گذاری در بخش زراعت استان های کشور با حالت بهینه . اولویت سرمایه گذاری در بخش زراعت کشور دارا هستند

  .فاصله زیادی دارد
JEL :19,67 یطبقه بند QQ  

  .6سکی، رسی، تاپس5یمنطق فاز،4 چند شاخصهیری گمیتصم ،کی استراتژیمحصوالت زراع: کلمات کلیدی
  مقدمه

. کشاورزان، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، با مجموعه ای از ریسک های اقتصادی و طبیعی مواجهند
ان برداشت ناتوانی کشاورزان در پیش بینی دقیق قیمت محصوالت، نوسانات شدید در قیمت نهاده های تولید، عدم آگاهی از میز

دقیق محصول، عدم پیش بینی دقیق شرایط جوی و اقلیمی مانند توفان،سرمازدگی، خشکسالی، طغیان رودخانه، آتش سوزی و 
غیره تنها بخش کوچکی از عواملی هستند که باعث بی ثباتی درآمد کشاورزان خصوصاً در کشور های در حال توسعه می 

چه ریسک در  بخش کشاورزی در همه جای دنیا شایع است، اما شدت آن در اگر).  1386اکبری و زاهدی کیوان،(گردند
کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختارهای نامناسب و غیرعلمی کشاورزی به مراتب بیش از کشورهای صنعتی می باشد و 

رایط ریسک و عدم قطعیت بنابراین، آگاهی بیشتر از ش. تحمل آن برای کشاورزان خرده پا مشکلتر از زمین داران بزرگ است
حاکم بر بخش کشاورزی و در دست داشتن ابزارهای مناسب و کارا به منظور لحاظ کردن این شرایط در الگوهای تصمیم گیری 

                                                      
1 -TOPSIS 
2 -Interval TOPSIS 
3 -Interval Logic 
4 - Multiple Attribute Decision Making (MADM). 
5 - Fuzzy Logic 
6 - Risk 
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می تواند تصمیم گیرندگان اقتصادی در بخش کشاورزی را به نتایج قابل قبولی که در عمل قابل استفاده و بکارگیری  باشد 
یکی از تکنیک های مفید و موثری که می تواند مدیران و تصمیم گیرندگان اقتصادی بخش ). 1380ئی،کال(رهنمون سازد 

 تولید بهتر محصوالت کشاورزی یاری رساند، مدل های به منظورکشاورزی را در جهت تخصیص بهینه منابع و امکانات کمیاب 
ریاضی از وضعیت های طبیعی موجود به منظور تعیین هدف این تکنیک ها ساختن مدل های .  می باشند1برنامه ریزی ریاضی

مدل ). 1377حمدی طه،(بهترین ساختار برای سیستم ها با توجه به اهداف مورد نظر و محدودیت های پیش روی آنها می باشد
ن  حالت خاصی از مدل های برنامه ریزی ریاضی می باشند که برای مدیران و برنامه ریزا2های تصمیم گیری چند شاخصه

اقتصادی امکان انتخاب،رتبه بندی و اولویت بندی چندین گزینه بر اساس تاثیر توام  نتایج چندین شاخص را فراهم می 
، می توان یبخش کشاورزدر ت یو عدم قطع سکیت وجود ریگر به علت ماهی دیسواز ). 1387اکبری و زاهدی کیوان،(سازند

 های تصمیم گیری چند شاخصه، نتایج بدست آمده را دقیق تر ساخته و اتکا به با بکارگیری منطق فازی و استفاده از آن در مدل
ن ی صورت گرفته در ای و خارجی از مطالعات داخلیبرخ). 2004بیسواس و باران پال،(نتایج با اطمینان بیشتری صورت گیرد

 حمل نیشکر با استفاده از روش تاپسیس  ، در مطالعه ایی تحت عنوان انتخاب سیستم)1383(مومنی و اقبال،: نه عبارت است ازیزم
نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که . فازی سعی در انتخاب بهترین روش برای حمل نیشکر از بین گزینه های موجود نمودند

 تن مناسب ترین گزینه پیش روی مدیران کارخانه های نیشکر می باشد، همچنین 10حمل نیشکر با استفاده از روش سبد های 
تایج نشان داد که روش تاپسیس فازی به دلیل فراهم آوردن شرایطی که طی آن می توان نظرات کالمی مدیران و برنامه ریزان ن

اکبری و . را در تصمیم گیری ها پیش روی دخالت داد دارای مزیت بیشتری در مقایسه با سایر روش های رتبه بندی می باشد
 تعیین مناسب ترین الگوی کشت بهشاخصه فازی  چند یاضی ریزیه کمک مدل برنامه رب، در مطالعه ایی )1387(زاهدی کیوان ،

با در نظر گرفتن قیود و و محصوالت کشاورزی با توجه به شاخص های مهم و اساسی در مدیریت کشت محصوالت کشاورزی 
 منتخب شامل  محصوالت. پرداختند  هکتاری واقع در استان همدان70محدودیت های پیش روی در یک مزرعه 

استفاده از اوزان بدست آمده از  روش  نتایج حاکی از آن بود که . ،ذرت،چغندرقند،آفتاب گردان و سیب زمینی می باشدگندم
تحلیل سلسله مراتبی فازی در تابع هدف برنامه ریزی خطی، نسبت به برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه دقیق تر و دارای 

و برنامه  ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی همچنین الگوی بهینه حاصل از. یای واقعی را نشان می دهدسازگاری بیشتری با دن
ریزی خطی ،کاشت چغندر قند به جای سیب زمینی را در الگوی بهینه کشت محصوالت منتخب در مزرعه مورد مطالعه  نشان 

 با استفاده از TOPSISلگوریتمی برای بسط و توسعه مدل ، در مطالعه ایی تحت عنوان ا)2006(جهان شاهلو و همکاران، .داد
که در حقیقت حالت خاصی از منطق فازی می باشد و  اطالعات و داده های بازه ایی سعی نمودند تا با بکارگیری منطق بازه ایی

 اساس شاخص های  معمولی امکان رتبه بندی و تعیین اولویت گزینه های پیش روی مسئله برTOPSISاستفاده از آن در مدل 
نتایج این پژوهش یک الگوریتم مناسب برای حل این نوع از مدل . موجود را در شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت فراهم سازند

TOPSISوانگ و  . را فراهم ساخته و به تصمیم گیرندگان امکان رتبه بندی مسائل در شرایط نااطمینانی را می دهد
 در ارزیابی شرکت های هواپیمایی بر اساس محیط فازی TOPSISتحت عنوان کاربرد روش ، در مطالعه ایی )2006(،3چانگ

نتایج حاکی از آن بود که .  شاخص پرداختند16 شرکت  هواپیمایی بر اساس 15 فازی به رتبه بندی TOPSISبه کمک روش 
تبه در ارائه خدمات به مشتریان می  در میان شرکت های هواپیمایی منتخب دارای باالترین رTaiwan Airشرکت هواپیمایی 

                                                      
1-Mathematical Programming Model  
2 -MADM 
2 -Interval Logic 
3 -Wang and Chang  
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، در مطالعه ایی تحت عنوان مدل های تصمیم گیری چند شاخصه برای مسئله طراحی و احداث )2007(،1یانگ و هانگ.باشد
 فازی به تعیین اولویت احداث کارخانه در چندین مکان مختلف بر TOPSIS و TOPSISکارخانه با استفاده از روش های 

 فازی به دلیل ذات فازی آن و امکان TOPSISنتایج حاکی از آن است که روش . د نظر مدیران پرداختنداساس شاخص های م
استفاده از متغیر های کالمی و نظرات و تجریبات خبرگان و مدیران دارای انعطاف پذیری بیشتری بوده و نتایج آن در مسائلی از 

 .این دست قابل اتکاتر می باشد

ئه الگویی به منظور تعیین اولویت سرمایه گذاری در کشت محصوالت زراعی استراتژیک تحقیق حاضر در پی ارا
 ی ایجاد بستر مناسب به منظور سرمایه گذاری مورد نیاز برایایران بر اساس مهمترین شاخص هامنتخب کشاورزی در استان های 

سک و عدم قطعیت موجود در بخش  محصوالت می باشد، به گونه ایی که در این تصمیم گیری شرایط رینی او کشت
کشاورزی ایران در طی ده سال گذشته بررسی و با بکارگیری نتایج حاصل از آن در مدل تصمیم گیری چند شاخصه، بتوان تاثیر 

 به یی پاسخ گویق در پین تحقی که ای سواالت اساس.آن را در جواب های نهایی منتج شده از مدل مشاهده و بکارگیری نمود
بخش زراعت  در یه گذاریسرما به منظور ت آنهایب اهمی و ترتیریم گی تصمی شاخص هانیمهمتر: باشد، عبارتند از یآنها م

در کشت  یه گذاریبه منظور سرما  ها استاننی مناسب ترمحصوالت استراتژیک در کشور کدام شاخص ها می باشند؟
ر کشت محصوالت زراعی استراتژیک در استان های محصوالت زراعی استراتژیک کدامند؟ترتیب اولویت سرمایه گذاری د

کشت محصوالت زراعی  در یه گذاریسرما؟ آیا  الگوی فعلی اظ شرایط ریسک و عدم قطعیت کدام استکشور با لح
  استراتژیک بهینه می باشد؟

    روش تحقیق
های کشور با توجه به  استراتژیک در استان یهدف این تحقیق تعیین اولویت سرمایه گذاری در کشت محصوالت زراع

به عبارت ساده تر این پژوهش قصد دارد تا با توجه به شاخص های مهم و اساسی در . شرایط ریسک و عدم قطعیت می باشد
تصمیم گیری های زراعی و با بهره گیری از داده ها و آمار سال های قبل مناسب ترین استان های کشور را برای کشت 

 بازه ایی می باشد TOPSIS و TOPSISروش های مورد استفاده در این پژوهش .عیین نمایدمحصوالت زراعی  استراتژیک ت
به منظور دخالت دادن شرایط ریسک و نااطمینانی با . که در حقیقت از جمله روش های تصمیم گیری چند شاخصه هستند

ورد نظر در طی سال های گذشته کمترین استفاده از منطق بازه ایی و با بررسی آمار و اطالعات مربوط به محصوالت زراعی م
مقدار هر شاخص برای هر یک از گزینه معرف حد پایین بازه و یا بدبینانه ترین حالت ممکن و بیشترین مقدار آمار مشاهده شده 

همچنین از آنجایی که در کشت محصوالت . هر شاخص معرف حد باالی بازه و یا خوشبینانه ترین حالت ممکن می باشدیبرا
 دارای اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر شاخص های دیگر می باشند می توان ی تصمیم گیریاعی برخی از شاخص هازر

درجه اهمیت و اولویت هر یک از شاخص ها را بر اساس آمار و با رایزنی با کارشناسان و نخبگان بخش اقتصاد کشاورزی 
به منظور جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز برای .  لحاظ نموداطالعات موجود محاسبه و در تصمیم گیری های نهایی

 . تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده استیو برااز ابزار پرسشنامه ، مسئلهتعیین درجه اهمیت و اولویت شاخص های
 حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی از این رو با ایجاد پرسشنامه های ویژه طرح و توزیع آنها در میان کارشناسان زراعت و

به نمایندگی از (و اساتید اقتصاد کشاورزی دانشگاه های تهران و شیراز )  عدد38 تعداد به نمایندگی از جامعه کارشناسان(کشور 
ه اطالعات مورد استفاد. درجه اهمیت و ارجهیت شاخص ها تعیین گردید)  عدد24 تعداد جامعه نخبگان اقتصاد کشاورزی کشور

                                                      
1 -Yang and Hung 
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آمارهای مورد استفاده در این پژوهش از مرکز آمار ایران، .  می باشد1387 تا 1377در این پژوهش مربوط به سال های زراعی 
  .سازمان جهاد کشاورزی و  وزارت نیرو جمع آوری شده است

  معرفی مدل تاپسیس بازه ایی
ممکن است گمراه کننده بوده و جواب های غیر قابل در تاپسیس بازه ای نیز به جای استفاده از داده های قطعی و دقیق که 

  .مشاهده نمود) 1(صورت کلی داده های بازه ای را می توان در رابطه  .می شود  از داده های بازه ای استفاده،قبولی ارائه نماید
[ ] )1(,...,2,1;,...,2,1, njmixx U

ij
L
ij ==→  

Lدر این رابطه
ijxمعرف حد پایین یا میزان حداقل و U

ijxبا این . معرف حد باال یا میزان حداکثر در دسترس متغیر مذکور می باشد
  :توصیفات مراحل استفاده از روش تاپسیس بازه ای به شرح زیر است

 ،در این مرحله با توجه به مقادیر حداقل و حداکثر هر گزینه نسبت به هر یک از شاخص ها : تشکیل ماتریس تصمیم گیری -1
  .ماتریس تصمیم گیری بازه ای  تشکیل می شود

در این مرحله با توجه به روش های وزن دهی و یا بر اساس تجربیات و صالح دید تصمیم گیرنده، : وزن دهی به شاخص ها-2
ماتریس سطری . باید توجه داشت که اوزان شاخص ها داده های قطعی و دقیق می باشند.  شودیاوزان شاخص ها مشخص م

  .مشاهده نمود) 2(ن شاخص ها را می توان در رابطه اوزا
[ ] )2(...21 nWWWW =  

برای بی مقیاس سازی حد باالی ماتریس ) 4(برای حد پایین و از رابطه ) 3(برای این کار می توان از رابطه : بی مقیاس سازی-3
  .تصمیم گیری بازه ای استفاده نمود

    
)3(,...2,1;,...,2,1

)()(
1

22

njmi
xx

x
r

m

i

U
ij

L
ij

L
ijL

ij ==→

+

=

∑
=

       
)4(,...2,1;,...,2,1

)()(
1

22

njmi
xx

x
r

m

i

U
ij

L
ij

U
ijU

ij ==→

+

=

∑
=

   

 در بردار اوزان شاخص ها ضرب ،در این مرحله ماتریس بی مقیاس شده : تشکیل ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده وزین-4
برای تعیین حد ) 6(برای تعیین حد پایین ماتریس بی مقیاس شده وزین و از رابطه ) 5(برای این کار می توان از رابطه . می شود 
 . استفاده نمودباالی آن 

  )5(,...2,1;,...,2,1 njmirWv L
ijj

L
ij ==→=                    )6(,...2,1;,...,2,1 njmirWv U

ijj
U
ij ==→=  

 نوبت به یافتن جواب های ،بعد از یافتن ماتریس بی مقیاس شده وزین: یافتن جواب های ایده آل مثبت و منفی برای هر گزینه-5
برای ) 8(برای یافتن جواب های ایده آل مثبت و از رابطه ) 7(برای این کار می توان از رابطه . ایده آل مثبت و منفی می شود

 .یافتن جواب های ایده آل منفی استفاده نمود

)7()},...,2,1)(min,){(max},...,,{ 21 miJjvJjvvvvA L
iji

U
ijin =∈∈== −+++++  

)8()},...,2,1)(max,){(min},...,,{ 21 miJjvJjvvvvA U
iji

L
ijin =∈∈== −+−−−−  

نه   فاصله اقلیدسی هر یک از گزی،به ترتیب) 10(و ) 9(در این قسمت به کمک روابط : محاسبه فواصل مثبت و منفی گزینه ها-6
  . محاسبه می شود،ها از جواب های ایده آل مثبت و منفی مربوط  به شاخص های مورد نظر در مسئله 
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اده از در این مرحله به کمک فواصل اقلیدسی مثبت و منفی محاسبه شده برای گزینه ها و با استف: تعیین فاصله نسبی گزینه ها-7
  . فاصله نسبی هر گزینه محاسبه می شود،) 11(رابطه 
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برای این .  رتبه بندی گزینه های پیش روی و تعیین بهترین گزینه می باشد،آخرین مرحله در روش تاپسیس بازه ای: رتبه بندی-8
در .   به ترتیب بزرگ به کوچک مرتب شود،به می شودمحاس)  11 ( فاصله نسبی هر گزینه که به کمک رابطه،منظور کافی است

 باالترین رتبه را به خود اختصاص می ،این حالت گزینه ای که دارای بزرگترین فاصله نسبی نسبت به سایر گزینه ها می باشد 
+ در صورتی که در محاسبه فاصله نسبی هر گزینه صورت کسر با ،نکته قابل توجه این که . دهد

id در این ، جایگزین شود 
  ).2005،جهانشاهلو و دیگران( باالترین رتبه را کسب می نماید،گزینه ای که دارای کمترین فاصله نسبی می باشد صورت
  ح مدلیتصر

  :در ساختن مدل های تصمیم گیری مدیریتی و اقتصادی توجه به مواردی ضروری می باشد که عبارتند از
امکان ) 1مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی(دف از به کارگیری تکنیک مورد بحث در این پژوهش ه :شناخت هدف مسئله

سنجی و تعیین اولویت سرمایه گذاری در کشت و تولید محصوالت زراعی استراتژیک در استان های کشور می باشد، به گونه 
ه گذاران بخش های دولتی و خصوصی کشور به منظور ایی که بتوان چشم اندازی اقتصادی و بهینه به تصمیم گیرندگان و سرمای

  .جهت گیری های آتی اقتصادی و سرمایه گذاری به آنها معرفی نمود
در هر فرآیند اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیم مناسب، در نظر گرفتن شاخص های مد نظر و  :شناخت شاخص های مسئله

از این رو با بررسی های صورت گرفته و رایزنی با کارشناسان و اساتید . تاثیرگذار در تصمیم امری مهم و اجتناب ناپذیر است
بخش اقتصاد کشاورزی کشور و با مروری بر مطالعات صورت گرفته، مهمترین شاخص های تصمیم گیری پیش روی به منظور 

  :تحقق اهداف این تحقیق عبارتند از
  ). هکتاربر حسب هزار( سطح زمین های زراعی قابل کشت در هر استان -1
  )بر حسب میلیمتر( متوسط بارش نزوالت آسمانی در هر استان در طول سال -2
  ).بر حسب میلیون مترمکعب( حجم کل آب های و سفره های زیرزمینی موجود در هر استان -3
انی شاغل  تعداد کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی هر استان بر حسب نفر، الزم به توضیح است که تعداد نیروی انس-4

در بخش زراعت موجود نبود و از آنجایی که این شاخص از نظر اقتصادی مهم می باشد لذا به ناچار از تعداد کل نیروی کار 
شاغل در بخش کشاورزی هر استان استفاده گردید و از آنجایی که این کار برای تمامی استان های منتخب صورت گرفته لذا 

  . سئله ایجاد نمی نمایداشکالی در فرآیند تصمیم گیری م
الزم به ذکر است که از آنجایی که به علت تنوع بسیار زیاد ماشین . تعداد ماشین آالت موجود در بخش کشاورزی هر استان-5

آالت بخش کشاورزی مقدار دقیق این آمار در دسترس نمی باشد از تعداد تراکتورها به عنوان یک متغیر پراکسی به جای این 
از سوی دیگر با توجه به اینکه قدرت تراکتورها نیز متفاوت است، تراکتور رایج در کشور، یعنی .  می شودشاخص استفاده

  . سیلندر شاخص قرار گرفته است4فرگوسن 
از آنجایی که آماری در خصوص کل حجم سرمایه موجود در بخش زراعت و حتی ). بر حسب میلیارد ریال(شاخص سرمایه -6

 از استان های کشور وجود ندارد و این شاخص نیز شاخص بسیار مهمی در تصمیم گیری های کل بخش کشاورزی هر یک
اقتصادی می باشد، لذا از متوسط حجم کل اعتبارات تخصیص داده شده به بخش زراعت هر یک از استان های کشور در طول 

  .سال به عنوان یک متغیر جانشین این شاخص استفاده شده است

                                                      
1 - Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)  
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این شاخص معرف متوسط هزینه های کاشت، داشت و برداشت یک هکتار از ).  حسب هزار ریالبر( شاخص هزینه -7
از آنجایی که هزینه های کاشت، داشت و برداشت هر یک از محصوالت . محصوالت زراعی استراتژیک در هر استان می باشد

والت زراعی استراتژیک مورد نظر در این زراعی با دیگری متفاوت است، لذا به منظور رفع این نقیصه با توجه به سبد محص
)C(گندم آبی(تحقیق  )C( گندم دیم،1 )C( جو آبی،2 )C( جو دیم،3 )C(ذرت علوفه ای و یونجه: شامل(  علوفه،4 5 (، 
)C(برنج )C( سیب زمینی،6 )C( چغندر قند،7 )C( و دانه های روغنی8 ، از متوسط هزینه های کاشت، داشت و برداشت )9

 به عبارت ساده تر شاخص هزینه هر استان عبارت. محصوالت فوق در یک هکتار به عنوان شاخص هزینه استفاده شده است

                                                                                                          :است از
N

C
INDEXCOST

N

j
j

i

∑
== 1  

 معرف تعداد N ام و iر استان  ام دj معرف متوسط هزینه های کاشت، داشت و برداشت محصول زراعی jCدر این رابطه 
  . ام می باشدiمحصوالت زراعی استراتژیک منتخب در سبد محصوالت تحقیق در استان 

مرحله نیز از بحث شاخص سود، از آنجایی که میزان سوددهی هر یک از محصوالت زراعی با دیگری متفاوت است در این -8
برای این کار متوسط عملکرد در هکتار هر یک از محصوالت زراعی مورد نظر در سبد تحقیق . شاخص سازی استفاده می شود

را برای استان های منتخب را در متوسط بازده خالص در هکتار هر محصول در هر استان را ضرب نموده و حاصل را بر مجموع 
عدد حاصل معرف شاخص سودآوری است، .  منتخب در هکتار برای هر استان تقسیم می گرددسوددهی سبد محصوالت زراعی

بدیهی است هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده این است که کشت محصوالت زراعی استراتژیک در استان مورد نظر 

 :به عبارت ساده تر شاخص سود دهی هر استان عبارت است از. سوددهی بیشتری دارد
16,...,2,19

1

9

1 =→=

∑

∑

=

= i
P

PR
INDEXPROFIT

j
j

j
jj

i

  

بر ( متوسط عملکرد jR ام و i در استان jمحصول زراعی ) بر حسب هزار ریال(  معرف متوسط بازده خالص jPدر این رابطه 
  . ام می باشدi ام در استان jمحصول زراعی ) حسب تن

از آنجایی که ارزش افزوده شاخصی یکی از متغیرهای اقتصادی است که با کمک گیری از آن می توان . شاخص بهره وری-9
 استان بر میزان بهره وری محصول را تعیین نمود لذا در این تحقیق از تقسیم ارزش افزوده بدست آمده در بخش کشاورزی هر

به عبارت ساده تر شاخص بهره وری هر استان . ارزش افزوده کل آن استان شاخصی تحت عنوان بهره وری تعریف می گردد

2,1,...,16                                                   :عبارت است از
)(

)( =→= i
AV
AV

INDEXTYPRODUCTIVI
itotal

iagr
i  

تولید (  معرف کل ارزش افزود totalAV)i( ام و iبخش کشاورزی در استان  معرف ارزش افزوده agrAV)i(در این رابطه 
  . ام می باشدiدر استان ) GNPناخالص داخلی 

اورزی مدرن یا از آنجایی که دوران کشاورزی سنتی دیگر به اتمام رسیده و امروزه صحبت از کش. شاخص مکانیزاسیون-10
بر (مکانیزه می باشد لذا به منظور دخالت دادن این شاخص در تصمیم گیری نهایی ، از نسبت سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار 

در هر استان به عنوان شاخص سطح ) بر حسب هزار هکتار(به کل سطح زیر کشت محصوالت زراعی ) حسب هزار هکتار

2,1,...,16        بارت ساده تربه ع. مکانیزاسیون استفاده شده است
)(

)(
=→= i

L

L
INDEXIONMECHANIZAT

incultivatiototal

iirigationrain
i  

 i(ncultivatiototalL( ام و i معرف سطح زمین های زیر کشت با سیستم آبیاری تحت فشار در استان irigationrainL)i(در این رابطه 
  .ام می باشد iمعرف کل زمین های زراعی موجود در استان 
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از آنجایی که نوع اقلیم آب و هوایی و جغرافیایی در کشت محصوالت زراعی تاثیر گذار است و این . شاخص ریسک-11
مطلب در استان های کشور به جد متفاوت است لذا به منظور دخالت دادن این موضوع در فرآیند تصمیم گیری از شاخصی 

بر کل مدت زمان ) خشکسالی و سرمازدگی( از تقسیم تعداد سال های بحرانی این شاخص. تحت عنوان ریسک استفاده گردید
تعیین می گردد، زیرا دو مشکل طبیعی خشکسالی و سرمازدگی اثرات فراوانی بر عملکرد محصوالت زراعی )  سال10(تحقیق 

  :ریسک هر استان عبارت است ازبه عبارت ساده تر شاخص میزان . دارد و ساالنه خسارات فراوانی به کشاورزان وارد می آورد

16,...,2,1
)(

)( =→= i
Y

Y
INDEXRISK

iperiodtotal

irisky
i  

 معرف کل i(periodtotalY( ام و iدر استان ) خشکسالی و سرمازدگی(  معرف تعداد سال های پرمخاطره riskyY)i(در این رابطه 
  . ام می باشدiدر استان ) 1387 الی 1377(دوره تحقیق 

در این مطالعه . هر مسئله تصمیم گیری بر اساس چندین شاخص نیاز به گزینه یا گزینه هایی دارد : شناخت گزینه های مسئله
گزینه های تصمیم گیری در حقیقت استان های منتخب کشور می باشند که برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مستعد تر 

  . می باشند
با توجه به آنکه محصوالت زراعی کشاورزی بسیار متنوع و گوناگون می باشد و  :ت سبد محصوالت زراعی استراتژیکشناخ

اقلیم کشت آنها نیز متفاوت است و از سویی به دلیل پهناور بودن کشور ایران تنوع کشت این محصوالت در سطح استان های 
دیده تا مهمترین محصوالت زراعی کشاورزی هر یک از استان های  در این پژوهش سعی گر،کشور بسیار گسترده می باشد

منتخب که سهم بیشتری در سبد کشت محصوالت زراعی سالیانه هر یک از استان های مورد نظر را داشته و از سویی جز 
لذا .  گیرندمی باشند مورد ارزیابی و بررسی قرار) هم در سبد مصرفی و هم در سبد صنعتی(محصوالت زراعی مهم و اساسی 

: شامل(  علوفه، جو دیم، جو آبی، گندم دیم،گندم آبی: مهمترین محصوالت زراعی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از 
 چغندر قند و دانه های روغنی که از آن تحت عنوان سبد محصوالت زراعی ، سیب زمینی، برنج،) ذرت علوفه ای و یونجه

  . شوداستراتژیک این تحقیق نام برده می
  و بحثنتیجه گیری 

از آنجایی که در هر تصمیم گیری ارزش و اهمیت تمامی شاخص ها با یکدیگر یکسان و برابر نمی باشد، لذا با بهره 
شاخص های تصمیم گیری تصاد کشاورزی کشور میزان و درجه اولویت هر یک از قگیری از نظرات خبرگان و کارشناسان ا

 درصد و 12 درصد، شاخص سود با وزن 14ص های حجم سفره های آب های زیرزمینی با وزن  شاخبین ترتیبد. تعیین گردید
 درصد به ترتیب اولویت های اول تا سوم شاخص های تصمیم گیری را بر اساس نظر خبرگان و 11شاخص سرمایه با وزن 

 درصد و 6د، متوسط بارش با وزن  درص7همچنین شاخص های ماشین آالت با وزن . به خویش اختصاص داده اندرا کارشناسان 
 درصد کم اولویت ترین شاخص های مطرح شده در فرآیند تصمیم گیری به منظور شناسایی استان های 3نیروی کار با وزن 

قابل مشاهده ) 1(جدول ر شاخص ها در ی اوزان سا.کشور برای سرمایه گذاری در بخش زراعت محصوالت استراتژیک هستند
   .است

   یریم گی تصمیت شاخص هایاوزان و درجه اهم –) 1(جدول 
  نام شاخص  آب  سود  هیسرما  نهیهز  سکیر  نیزم  ونیزاسیمکان  یبهره ور  ن آالتیماش  بارش   کاریروین

  تیدرجه اهم  0.14  0.12  0.11  0.11  0.1  0.09  0.09  0.08  0.07  0.060  0.030
      یافته های تحقیق: منبع
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 در کشت محصوالت یه گذارین پژوهش شاخص سرمای مورد استفاده در ایریگم ی تصمیدر مرحله بعد، به کمک مدل ها
ن داده ها در طول دوره، یانگی حاالت میس برایک بار بر اساس مدل تاپسی کشور را ی استان هایک برای استراتژیزراع
س ی به کمک مدل تاپسید شاخص ها حل نموده و در فاز بعین حالت براینانه تری شاخص ها و بدبین حالت براینانه تریخوشب
جدول  توان در یج را می گردد که نتاین مییت تعیسک و عدم قطعیط ری با توجه به شرایه گذاری سرمایی شاخص نهاییبازه ا

  .مشاهده نمود) 2(

  
  رانی ای در بخش زراعت استان هایه گذاریت سرماین اولویی  تع- )2(جدول 

  
  قی تحقیافته های: منبع

بر اساس میانگین داده  TOPSIS با نگاهی به نتایج حاصل از مدل مشخص می باشد،) 2(تایج جدول همانطور که از ن  
 واحد، فارس با شاخص 0.68مشخص می گردد که استان های خوزستان با شاخص سرمایه گذاری ها در طی دوره تحقیق 

 واحد و 0.64با شاخص سرمایه گذاری  واحد ، خراسان 0.68 واحد، اصفهان با شاخص سرمایه گذاری 0.68سرمایه گذاری 
 واحد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در اولویت سرمایه گذاری در بخش زراعت 0.63مازندران با شاخص سرمایه گذاری 
الزم به توضیح است که استان های اصفهان، خوزستان و فارس دارای شاخص های سرمایه . محصوالت استراتژیک دارا هستند

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد . ان بوده و از این رو هر سه در رتبه و اولویت اول سرمایه گذاری قرار دارندگذاری یکس
که سرمایه گذاری به منظور کشت و تولید محصوالت زراعی استراتژیک در استان های همدان، تهران ، لرستان، زنجان ، 

ه و بهتر است با توجه به بحث مزیت های نسبی و طبیعی در استان های نامبرده کرمانشاه و کردستان از نظر اقتصادی مناسب نبود
  . مشاهده نمود نیز)2(جدول در  توان یاین موضوع را م .ردسرمایه گذاری صورت گی

 اولویـت سـرمایه گـذاری در کـشت و تولیـد           TOPSISدر مرحله دوم بـه کمـک مـدل تـصمیم گیـری چنـد شاخـصه                  
منظـور از  . با فرض خوشبین بودن بـه اطالعـات در اسـتان هـای منتخـب کـشور تعیـین مـی گـردد                      محصوالت زراعی استراتژیک    

خوشبینی در اطالعات یعنی در نظر گرفتن بیشترین مقادیر برای شاخص های مثبت و کمترین مقادیر برای شاخص های منفـی در                      
مـشخص مـی باشـد، اسـتان هـای      ) 2( جـدول  همـانطور کـه از نتـایج   .طول دوره تحقیق به منظور اتخاذ تصمیم مناسـب مـی باشـد           
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خوزستان، فارس، مازندران، اصفهان ، گیالن، اردبیل، خراسان و گلستان به ترتیب رتبه های اول تـا هـشتم را در اولویـت سـرمایه                         
همچنـین نتـایج ایـن تحقیـق        . گذاری در بخش زراعت کشور براساس خوشبینی در اطالعات و آمار سال های گذشته دارا هستند               

شان می دهد که سرمایه گذاری به منظور کشت و تولید محصوالت زراعی استراتژیک در استان های همـدان، تهـران ، لرسـتان،                 ن
زنجان، کرمانشاه و کردستان از نظر اقتصادی مناسب نبوده و بهتر است با توجه به بحث مزیت های نسبی و طبیعی در اسـتان هـای                     

  . صورت گیرد...)  دامداری، باغبانی، خدماتی، صنایع تبدیلی و (گر کشاورزی نامبرده سرمایه گذاری در بخش های دی
  اولویـت سـرمایه گـذاری در کـشت و تولیـد              TOPSISدر مرحله سـوم بـه کمـک مـدل تـصمیم گیـری چنـد شاخـصه                   

 از بـدبینی در  منظور. محصوالت زراعی استراتژیک با فرض بدبین بودن به اطالعات در استان های منتخب کشور تعیین می گردد      
اطالعات یعنی در نظر گرفتن کمترین مقادیر برای شاخص های مثبت و بیشترین مقادیر برای شـاخص هـای منفـی در طـول دوره      

مشخص می باشد، استان های اصفهان، خراسـان،        ) 2(همانطور که از نتایج جدول       .تحقیق به منظور اتخاذ تصمیم مناسب می باشد       
 تهران، گیالن و آذربایجان شرقی به ترتیب رتبه های اول تا هشتم را در اولویـت سـرمایه گـذاری در           فارس، خوزستان، مازندران،  

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که        . بخش زراعت کشور براساس بدبینی در اطالعات و آمار سال های گذشته دارا هستند             
یک در اسـتان هـای همـدان، لرسـتان، زنجـان ، کرمانـشاه و       سرمایه گذاری به منظور کشت و تولیـد محـصوالت زراعـی اسـتراتژ      

  . باشدینمکردستان از نظر اقتصادی مناسب 
اولویت سرمایه گذاری در   TOPSIS Intervalدر مرحله آخر به کمک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی 

در استان های ) خوشبینی و بدبینیاثر توام (کشت و تولید محصوالت زراعی استراتژیک با لحاظ شرایط ریسک و عدم قطعیت 
اعداد استفاده شده در این ماتریس دیگر قطعی نبوده و به صورت یک بازه عددی می باشند به . منتخب کشور تعیین می گردد

 گونه ایی که حد پایین بازه مقدار بدبینانه و حد باالی بازه مقدار خوشبینانه اطالعات و آمار است و مقدار شاخص می تواند در
  . طول این بازه یعنی مابین خوشبینانه ترین و بدبینانه ترین مقدار عددی تغییر نماید

 ، مازندران با 0.64استان های خوزستان با شاخص سرمایه گذاری مشخص می باشد، ) 2(همانطور که از نتایج جدول 
 و  گلستان با 0.614مایه گذاری ، گیالن با شاخص سر0.615، فارس با شاخص سرمایه گذاری 0.619شاخص سرمایه گذاری 
.  به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در اولویت سرمایه گذاری در بخش زراعت دارا هستند0.595شاخص سرمایه گذاری 

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری به منظور کشت و تولید محصوالت زراعی استراتژیک در استان های 
با نگاهی به آمار و ارقام بدست از  . باشدینمن ، کرمانشاه و کردستان، تهران و اصفهان از نظر اقتصادی مناسب لرستان، زنجا

نحوه سرمایه گذاری و درصد آن در استان های منتخب مشخص می گردد که در حال حاضر الگوی تخصیص اعتبارات و 
اسی شده نبوده و الگوی فعلی و الگوی بهینه محاسبه شده سرمایه گذاری ها در استان های کشور به صورت بهینه و کارشن

  . مشاهده نمود) 3( توان در جدول یاین موضوع را م. متفاوت از یکدیگر اند
  ص اعتبارات بخش زراعت در کشور ی و تخصیه گذارینه سرمای و بهی فعلیسه الگویمقا) 3(جدول 
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Application of Fuzzy Logic in Determining of Investment Priority for 

Cultivation of Strategic Farming Product in Iran Provinces 
 

  
 
Abstract:  

Nowadays, lack of resources and increasing of demand force economic 
managers for more attention to optimum allocation of resources, specially this 
problem have most important in agricultural sector regards risk and uncertainly 
conditions. This study intent regards important and basic indicators in cultivating 
decision making and use of data and statistics for previous years determine best 
provinces for investment in cultivation of strategic farming product. In this study, 
used techniques are TOPSIS and Interval TOPSIS, also used period is 1377-1387. 
Results indicate that provinces of Khuzestan, Mazandaran, Fars, Gilan, Golestan, 
Ardabil, West Azerbaijan and Hamadan have grades of 1-8th in investment priority 
for cultivation sector of Iran respectively. Also current pattern of cultivating 
investment is not optimum. 
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