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  چکيده

 بـيش . شود هاي اصلي کشت محصوالت زراعي در استان خراسان رضوي محسوب مي      جام يکي از قطب    شهرستان تربت 
هـاي   آبـي سـفره   درصـد آب مـصرفي از منـابع   ۹۰ درصد از اراضي زير کـشت محـصوالت زراعـي، آبـي بـوده و               ۸۰از  

 متـر شـده اسـت کـه بـه علـت       ۴۴/۱زان يـ ها بـه م   ن امر موجب افت ساالنه سطح سفره آب       يا. شود زيرزميني برداشت مي  
در این . جام شده است دن بيالن آبي دشت تربت شيط موجب منفين شرايا. بارندگي کم امکان جايگزيني آن وجود ندارد 

در اين مطالعه بـا اسـتفاده از   . نخواهد بود پذير   تداوم توليدات کشاورزي در با الگوي کشت فعلي امکان        روند در بلندمدت    
گيري کشاورزان، الگـوي   و شناخت باورهاي ذهني و معيارهاي تصميم) AHP(وتحليل سلسله مراتبي  روش فرايند تجزيه  

اي که ضمن تثبيت درآمد کشاورزان، ميزان برداشت از منـابع آبـي دشـت را     به گونه ،شود اعي شناسايي و معرفي مي    زر
، ميـزان آب مـصرفي،   )سـود ( هاي ذهني کشاورزان بـه ترتيـب درآمـد خـالص    دهد که اولويتنتايج نشان مي. کاهش دهد

 درصد ۸۴/۸لگوي کشت منتخب، ميزان آب مصرفي به ميزان چنين در اهم. باشدهاي توليد و اشتغال نيروي کار ميهزينه
 درصـد افـزايش و سـطح اشـتغال      ۷/۱۱هاي توليدي به ميزان       درصد افزايش، هزينه   ۰۶/۱کاهش، درآمد خالص به ميزان      

ي هـاي حمـايت   مدت سياست تر اين الگو توسط کشاورزان، در کوتاهلذا براي مقبوليت هرچه بيش . ماند بدون تغيير باقي مي   
مـدت و بلندمـدت افـزايش عملکـرد محـصوالت و افـزايش رانـدمان آبيـاري          اي و در ميـان  هاي نهاده یارانهدولت از قبيل    
  .شود پيشنهاد مي

  
  جام، محصوالت زراعي ، تربت)AHP( الگوي کشت، تجزيه و تحليل سلسله مراتبي :هاي کليديواژه
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Abstract 

Torbat-e-Jam is one of the main agricultural producer cities in Khorasan-e-Razavi province. More than 

80 percent of cultivated areas are irrigated and about 90 percent of that area is irrigated by 

groundwater, which would result in lowering groundwater table about 1.44 m annually, that wasn’t 

renewed by rainfalls. These conditions would appear in negative water balance. Then continuity of 

present crop pattern in long run is not possible. In this study a crop pattern introduced by using AHP 

model and knowing farmer's mental priorities and decision-making indices in order to stabilize their 

income and also reduce groundwater depletion. Results indicated that mental priorities of farmers are 

respectively: net income (profit), amount of water use, production costs and labor employment. In the 

proposed crop pattern, water use would decrease by 8.84%, gross income would increase to 1.06%, 

production costs would increase to 11.7% and employment level was unchanged. Also governmental 

protection policies like input subsidies in short run and increasing productivity of irrigation system in 

long run is suggested to encourage farmers accepting this crop pattern. 
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  دمهقم
 کـشت  ي اصلي از قطبهايکي عنوان  تربت جام به شهرستان

 ي محسوب مي در استان خراسان رضو    يمحصوالت زراع 
 بــوده و يرسـتان کــشاورز ن شهيــالـب ا غ اقتــصاد .شـود  

ــر معــادل   ١٧حــدود  ــاغل ٥/٤٦ هــزار نف ن ي درصــد از ش
تهـا از  ير فعاليو سا کنند يت مين بخش فعاليشهرستان در ا  

د ناخالص شهرستان را به ي از توليکمترجمله صنعت سهم 

جـه گرفـت   ي تـوان نت ين م ي بنابرا .خود اختصاص داده است   
 توسـعه   ي اصل يرهاي از متغ  يکي يبخش کشاورز د در   يتول

     . شودين شهرستان محسوب مي در اياقتصاد
 هـزار هکتـار     ١٦٠ن شهرستان   ي قابل کشت ا   يکل اراض 

ب برابـر  يم به ترتي و دير کشت زراعت آب يبوده که سطح ز   
ب برابـر  يـ د آن بـه ترت يـ زان توليـ  هکتار و م ١٩١٢ و ٦٤٠٤٧
 يي آب و هـوا    ي هـا  يژگـ يو.  باشد ي تن م  ٥٩٨٣ و   ٦٥٧٣٦٠
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 را امکـان  ي از محـصوالت زراعـ  ياديـ داد زد تع ي تول ،منطقه
 نـوع   ٢٨ش از   يکه سابقه کـشت بـ     ير ساخته است، بطور   يپذ

 و در   ن شهرستان گزارش شده است    ي در ا  يمحصول زراع 
ازات بـارز   ي از امت  يکيواقع امکان کشت محصوالت مختلف      

  .باشد ين شهرستان ميا
ر کـشت   يـ  ز ي درصـد از اراضـ     ٨٠ش از   ياز آنجا کـه بـ     
 ي درصـد آب مــصرف ٩٠ بـوده و  ي، آبـ يمحـصوالت زراعـ  

 شود، ي برداشت مينير زمي زيسفره هاآب  بخش از منابع    
 متر سـطح  ١ـ٥/١ساله حدود   هر  ه  ي رو يل برداشت ب  يبه دل 
 کـم امکـان   يعلـت بارنـدگ   ه   کنـد و بـ     يها افت مـ   سفره  آب  
 کـرده  ي دشـت را منفـ  يالن آبـ يبـ  وجود ندارد و    ينيگزيجا

ن چالش موجود   ي مهمتر يآبت منابع   ين محدود يبنابرا. است
 ي در دشـت تربـت جـام مـ         يد محـصوالت زراعـ    ي تول يبرا

ن دشت به چند محصول خالصه ي ا ي کشت فعل  يالگو. باشد
 در واحـد  يي بـاال  ياز آبـ  يـ ن محـصوالت ن   يشتر ا يشده که ب  

سطح دارند و از آنجا که کشاورزان به دنبال حداکثر کردن    
 تـضاد بـا     ن هدف در  ي خود هستند و ا    )سود(  خالص درآمد

  باشـد، الزم اسـت   ين دشـت مـ    يـ  در ا  ياستفاده از منابع آب   
 در ي زراعين درآمد کشاورزان، الگويضمن توجه به تضم   

م خـشک  يابـد کـه منطبـق بـا اقلـ     ير يي تغين دشت به نحو   يا
 کـه همـسو بـا نگـرش     ييد ارائه الگو ي ترد يمنطقه باشد و ب   

از .  نباشـد، امکـان تحقـق نخواهـد داشـت           کشاورزان يذهن
 يارهـا ي، مع ي ذهنـ  يباورهـا نرو الزم است با شـناخت از        يا

 ي زراعـ ي الگـو ، آنـان ي اقتصاديزه هاي و انگ  يريم گ يتصم
 ين منــافع مــاديم شــود کــه ضــمن تــامي تنظــيبــه گونــه ا

 دشت وارد   ي آب يب را به سفره ها    ين آس يکشاورزان، کمتر 
 ١) AHP( يل سلسله مراتبـ يوتحلهيند تجزيروش فرآ  .سازد

 ين هـدف مـ    يـ  بـه ا   يابي دست ي مناسب برا  يهارا از ابز  يکي
  . باشد

                                                   
1Analytical Hierarchy Process(AHP) 

 اســت يفرآينـد تجزيـه و تحليـل سلــسله مراتبـي روشـ     
 يطي در شـرا يريـ م گي تـصم ي و ساده که برا  يمنعطف، قو 

نه ها را ين گز ي متضاد، انتخاب ب   يريم گ ي تصم يارهايکه مع 
رد و يـ  گي سازند، مورد استفاده قرار م    يبا مشکل مواجه م   
    داشـته اسـت   در علوم مختلـف  ي متعدد يتاکنون کاربردها 

ــول( ــتفاده از روش يدر زم). ۲۰۰۶ ينيبرت ــه اس در AHP ن
 انجـام شـده   ي مطالعـات متعـدد  ، مختلـف اقتـصاد    يبخشها

 رانا و همکـ   صـامتي  توان بـه مطالعـه       يم است که از جمله   
ولويـت هـاي توسـعه بخـش صــنعت     ان يـي  تعي بـرا )١٣٨٢(

 در رتبـه  )١٣٨٣( دهمعصوم زاده و تراب زا ،استان اصفهان 
ــدات صــنعتي كــشور،    ــدي تولي ــنورالبن ــاران  ساءن  و همک

  در اولويت بندي خواسته هاي مـشتريان، افتخـاري      )١٣٨٤(
 ، حسيني و فتحيدر تعيين وزن سواالت پرسشنامه  ) ١٣٧٩(
اولويت بنـدي صـنايع ايـران بـر مبنـاي قابليـت              در   )١٣٨١(

مدهوشـي و   بازار سازي بين المللي و تجارت الكترونيكـي،         
ــضلي  ــر ف ــد  )١٣٨٠( امي ــب تولي ــردن تركي ــه ك  در  در بهين

  .اشاره نمود كارخانه نساجي
يز مطالعـات  در خارج نAHP در زمينه استفاده از روش

انـگ و  ي توان بـه مطالعـات   ي م انجام شده است که  يمتعدد
مـائو   امکانات،     يابي مکان   يبه منظور مدل ساز   ) ١٩٩٧( يل

ت يـ  و اولو  يابيدر مکان   ) ٢٠٠٥( ليو ه ) ٢٠٠٥(و همکاران   
  .د جامد اشاره کردي مواد زاينه دفن بهداشتي مکان بهيبند

ن يـ هدف مطالعه حاضر آن است که بـا اسـتفاده از ا       در  
ــا، روش ــيباورهـ ــري ي ذهنـ ــصميم گيـ ــاي تـ   و معيارهـ

 ي الگـو  در زمينه الگوي کشت شناسايي شـده و     کشاورزان
شـت تربـت   آن در دکـشت   که به طور بالقوه امکـان     يزراع

بر اساس اين معيارهاي تـصميم گيـري        جام وجود دارد را     
   .دي نمايو معرف ييشناسا

        
  مواد و روش ها

لويت ش هاي تعيين او   يش از پنج دهه از ارائه اولين رو       ب
هـا و بخـش هـاي     برنامه ح ها،ها يا گزينه هاي برتر در طر
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ش هـاي   در طـي ايـن مـدت رو       . گذرد تصادي مي مختلف اق 
روند تكاملي داشته و از محاسبه هاي صرف  استفادهمورد 

 نظـرات   بـه سـوي محاسـبه عوامـل كيفـي و از         يمعوامل ك 
ــاء يافتــه اســت گير صميمفــردي بــه تــ  يهــاي گروهــي ارتق

  .)١٣٨٣معصوم زاده و تراب زاده (
 يك سنتز رياضـي   تجزيه و تحليل سلسله مراتبي    آيندفر

ايـن   .استو يك شيوه جبري تصميم گيري با مقياس نسبي     
ــستمي   ــبكه سي ــك ش ــتفاده از ي ــا اس ــارگيريروش ب   و بك

بنـدي يـا تعيـين      چندگانـه بـراي رتبـه      ضوابط و معيارهاي  
مختلف يك فرآينـد تـصميمگيري پيچيـده       اهميت گزينه هاي  

 .)١٩٩٧ ني پـور و بـر     يقدسـ ( گيـرد  مي مورد استفاده قرار  
ها  اي براي ساماندهي اطالعات و قضاوت      اين روش، شيوه  

ــا ــايي،    ربردنو بك ــاس توان ــري براس ــصميم گي ــا در ت آنه
پـس   مي دهـد،  احساسات و منطق موضوع مورد نظر ارائه   

از آن قضاوتها در قالب نتيجه اي با هم تركيب مي نمايد كه           
فراينـد فـوق بـراي حـل     . همخـواني دارد  با انتظارات دروني  

نتـايج   مسائل پيچيده به وسيله سلسله مراتبي از معيارها و        
يله استخراج قضاوت ها در جهت پيشبرد تقدم هـا          و به وس  

  ).١٩٨٩ هارکر( كمك مي كند
يكي از معروف ترين فنـون       فرايند تحليل سلسله مراتبي   

 ابـداع   ١٩٧٠ل  تصميم گيري چنـدمنظوره اسـت كـه در سـا          
اين روش هنگامي كـه عمـل تـصميم گيـري بـا چنـد        . گرديد

 مـي توانـد    ،تـصميمگيري روبروسـت    گزينه رقيب و معيـار    
فراينـد تحليـل   . )۱۳۸۰عبداله خـاني،   (مورد استفاده قرار گيرد   

 تركيب معيارهاي كيفي همراه بـا معيارهـاي         سلسله مراتبي 
فرايند اساس . كمي را به طور همزمان امكان پذير مي سازد   

ويـي  مقايسه هاي زوجي يا دوبه د       بر تحليل سلسله مراتبي  
 پـور  يقدسـ ( م گيـري اسـت  آلترناتيوها و معيارهاي تـصمي  

ــينبــر. )١٣٧٩ ي نيــاز بــه جمــع آوري  يهــاه مقايــس اي چن
ايـن امـر بـه تـصميم      .اطالعات از تـصميم گيرنـدگان اسـت       

 فـارغ از هرگونـه نفـوذ و        ي دهد كـه   اين امكان را م    گيرنده

معيــار يــا گزينــه  مزاحمـت خــارجي تنهــا روي مقايــسه دو 
ه دويي، به دليل اين كه عالوه بر اين مقايسه دوب. تمركز كند

دو عامل را نسبت به هم مي سـنجد و بـه             اسخ دهنده فقط  پ
بــراي  عوامـل ديگـر توجـه نــدارد، اطالعـات ارزشـمندي را     

 مرسـي فـراهم مـي آورد و فرآينـد تــصمي    مـسئله مـورد بر  
  .)١٩٩٤ يساعت( گيري را منطقي مي سازد

  :مراحل فرايند تحليل سلسله مراتبي
 شــشفراينــد تحليــل سلــسله مراتبــي را مــي تــوان در   

ن يـي تعمراتبـي،   مرحله اصلي شامل تشكيل درخـت سلـسله   
 داده هـا،    ين هـا، گـردآور    يگزيارها و جـا   ير مع يارها، ز يمع

حـــساسيت و نـــرخ  ه هـــا، تحليـــلعمليـــات محاســـبه داد
  .)١٣٧٩ پور يقدس( ناسازگاري ترسيم و اجرا نمود

  
  ترسيم و تشريح درخت سلسله مراتبي ـ١

ه قصد داريم   ي تحقيق يا مشكلي ك    به پرسش اصل  : هدف
باالترين سـطح    هدف. مي شود  ن را حل نماييم هدف گفته     آ

 درخت سلسله مراتبـي اسـت و تنهـا يـك پـارامتر دارد كـه               
انتخاب آن وظيفه باالترين سـطح تـصميمگيري پـروژه مـي      

  .باشد
 ،ف و سـازنده آن    به مـالك هـاي متـضمن هـد        : معيارها

ا واقع سنگ محك هدف يـ      معيارها در . معيار گفته مي شود   
هر اندازه معيارها بيـشتر     . وسيله اندازه گيري آن مي باشد     

هـدف را پوشـش دهنـد و بيـشتر بيـان كننـده هـدف               اجزاء
 .خواهـد يافـت   باشند، احتمال گرفتن نتيجه دقيق تر افـزايش     

معيارها دومين سطح درخت سلسله مراتبـي پـس از هـدف           
مي توان بنا به ضرورت بـه تعـداد         در اين سطح  . مي باشند 

 .ود نيـاز معيــار در سـطح افقـي ترســيم و تنظـيم نمــ    مـورد 
معيارها قابل تقسيم به زيـر معيارهـا و زيـر معيارهـا قابـل        

اين وضعيت مـي    . مي باشند  تقسيم به زير معيارهاي بعدي    
زير معيار در سطح عمودي و       n تواند بسته به ضرورت تا    

  .كندافزايش پيدا  افقي
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  هدف: ۱سطح

و مقصد هدف   جايگزين ها در واقع منظور      : جايگزين ها 
مي باشند و پاسخ هـدف از ميـان    در درخت سلسله مراتبي 

 جـايگزين هـا  . زين هاي ترسيم شده به دست مـي آيـد     جايگ
آخرين سطح درخت سلسله مراتبي مي باشند و بستگي بـه       

در . دارد فرايند تحليـل سلـسله مراتبـي     چگونگي استفاده از    
ت بنـدي  مواردي كه از اين تكنيك به منظور انتخاب يا اولوي         

 محقـق    توسـط  عموما تعيين جايگزين ها    استفاده مي شود،  
مي گيرد زيرا اوست كـه تعيـين مـي كنـد از ميـان           صورت
 ها بايد انتخاب صورت گيرد يا چه جـايگزين     جايگزين كدام

اين مطالعه  به عنوان مثال در .بندي شود هايي بايد اولويت
،  مختلـف ي زراع الگوهاي  از ميان  ك الگو به منظور انتخاب ي   

 ي ارائـه مـ  ١شـكل صورت تصميم به  درخت سلسله مراتب
   :گردد
  

  
  
  تعيين معيارها، زير معيارها و جايگزين ها ـ٢

در اين بخش بايد دست كم يـك نفـر كـه داراي سـوابق               
هدف و مسلط به روش تحقيـق        علمي و پژوهشي در زمينه    

ــراي شناســايي، كــشف و دســته   ــا، باشــد ب ــدي معياره  بن
اين فرد بايد با     .و جايگزينها به كار گرفته شود      زيرمعيارها

استفاده از دانش خويش، انجام مطالعـات تكميلـي، تحقيقـات     

 اقدامات الزم را در اين زمينه بـه انجـام           ،مصاحبه ميداني و 
ــا رســاند و در نهايــت مجموعــه معيارهــا و   يجــايگزين ه
ت دقيـق و قابـل    مرتبط بـا هـدف راگـردآوري و بـه صـور           

   .نهايت تعريف نمايد توجيه دسته بندي و در
  

  ها هگردآوري داد ـ٣
 ، ترسـيم و اجـراي سـه مرحلـه         براي گردآوري داده ها   

 پرســشنامه ايــن مراحــل شــامل طراحــي . ضــروري اســت
طراحـي   نمونـه و  حجـم   ه هـا، تعيـين جامعـه        ادري د گردآو

  .باشد يجداول مقايسه هاي زوجي م
  
  امه طراحي پرسشنـ٣ـ١

در اين بخش با استفاده از معيارهـاي اسـتاندارد شـده،            
در ايـن   .  طراحي خواهـد شـد     پرسشنامه گردآوري داده ها   

. اسـت  متناسب با تعـداد معياره  پرسشنامه تعداد پرسش ها   
 معيارهـا طراحـي     زوجـي مقايـسه    پرسش هـا بـه صـورت      

 .شونده بايد براساس آن پاسـخ گويـد   خواهد شد و پرسش  
ــرا ــا اســتفاده از  العــه حاضــر مثــال در مطيب ــدا ب ــ ابت ک ي

ل کـشت در    ي که پتانس  ي مختلف ي الگوها ي مقدمات پرسشنامه
آن منطقه را دارند و توسط کشاورزان و کارشناسان خبره  

 يعنـ يار يـ چهـار مع  شـوند و    يمـ ن  يي شده است، تع   يطراح
ن يـ د و اشـتغال ا يـ نـه تول ي، هزيدرآمد ناخالص، آب مـصرف   

 يسه زوجيسپس به مقا. د شو يم محاسبه  مختلف يالگوها
 بـر نه هـا    ي گز يسه زوج يگر و مقا  يکدي  مختلف با  يارهايمع

     . شوديم رداختهپارها ياساس مع
  تعيين جامعه نمونه ـ٣ـ٢

انتخاب افراد پرسش شونده به صورت تعمدي، طبقه اي       
در اين روش از انتخـاب      . و سهميه اي صورت خواهدگرفت    

  در ايـن مطالعـه   .دتصادفي افراد به شـدت بايـد پرهيـز كـر          
 ورد پرسش قرار  به عنوان نمونه م    كشاورز خبره    ١٠تعداد  

  .گرفته اند

  : ۲سطح
 معيارهاي تصميم گيري

  :۳سطح
  گزينه ها

۴ ۷ ۳ ۱ ۵ ۳ ۸ ۶ 

 اشتغال

  برتريالگو

نهيهز  

 
 آب سود

  تصيم  درخت سلسله مراتب-۱شکل
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  جدول مقايسه زوجي ـ٣ـ٣
 كـه شـامل جـدول    است سه نوع جدول  شامل اين بخش 

ــسه زوجــي جــايگزين هــا مــاتريس  و آخــرين ســطح  مقاي
 مقايــسه زوجــي معيارهــا و  مــاتريسزيرمعيارهــا، جــدول

  بـا مقايـسه زوجـي معيارهـا   جدول مـاتريس   و  زيرمعيارها
مه گزارش  ي ضم -١همانطور که در جدول    .باشد مير  يكديگ

بـا   يل سلـسله مراتبـ  يـ ه و تحليـ نـد تجز يفرادر شده اسـت،   
درجـه اي تهيـه     ١١  يـا  ٩ جـدولي    ١استفاده از منطـق فـازي     

 مـي  ١١ يـا  ٩ تـا  ١اين جدول داراي اعداد صـحيح    . شود مي
عـدد در نظـر   وضـعيت از مقايـسه، يـك      باشد كه براي هـر    
  .)١٩٩٤ يساعت( گرفته شده است

 اسـت  ١قطر ماتريس اين مقياس بـه طـور طبيعـي عـدد           
جــايگزين مــشابه  زيــرا در مقايــسه ماتريــسي، مقايــسه دو

از سـوي ديگـر معكـوس مقايـسه دو          . يكسان خواهـد بـود    
در خـصوص يـك معيـار بـه صـورت       جايگزين بـا يكـديگر   

   .كسري ثبت خواهد شد
، ممكن اسـت    الگوي كشت انتخاب يك   عنوان مثال در     به

برابر معيـار    دوسودميزان براي يك تصميم گيرنده، معيار    
در آن  . از ارجحيــت برخــوردار باشــدمــصرف آبميــزان 

دويـي ايـن دو معيـار بـه          بـه  دو صورت مـاتريس مقايـسه    
  : زير خواهد بودصورت

                                                    
  يس مقايسه زوجي ماتر-۲جدول

ميزان مصرف ميزان سود   
  ۲  ۱ سودميزان 

  ۱  ۲/۱ميزان مصرف 
  
جدول مقياس مقايسه زوجي جايگزين هـا و آخـرين          ـ٣ـ٣ـ١

  سطح زيرمعيارها
اين جدول داراي چند ستون عمومي و چند سـطر افقـي            

تمــامي جــايگزين هــاي  كــه در ســطر و ســتون اول،اســت 
                                                   

1Fuzzy Logic 

در باالي اين جداول مكـاني بـراي      . ه مي شود  موجود نوشت 
بنـابراين هـر   . معيارها در نظـر گرفتـه شـده اسـت     زير   ثبت

قبل از جايگزين  زيرمعيار كه در واقع آخرين سطح معيارها  
ها مي باشد، در باالي هر يك از جـداول قـرار مـي گيـرد و           

براساس تك تك زيرمعيارهاي مرتبط با هدف،        جايگزين ها 
جـدول بـراي هـر       در هـر  . ايـسه خواهنـد شـد     با يكديگر مق  

مقايسه، يك خانـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه پرسـش             
پرسشنامه طراحـي شـده، در مقايـسه دو         شونده با مطالعه  

عـددي   جايگزين با يكديگر در برابـر يـك زيرمعيـار، ارزش     
اي در خانـه   هشخصي را براساس جـدول مقيـاس مقايـس      م

ه به دو بخش راست     جدول مقايس  .مذكور ثبت خواهد نمود   
. خواهـد شـد   و چپ رديفي از اعداد يك واقع در قطر تقسيم         

اعداد يك عددهايي هستند كه پرسش كننـده در مقايـسه دو      
 آن ثبـت مـي نمايـد       سـلولهاي مربـوط بـه      مورد مشابه در  

  .)١٣٧٤ يانريمعما(
  
  زيرمعيارها قايسه زوجي معيارها وجدول ماتريس م ـ٣ـ٣ـ٢

معيارهـا   وزن هر يك از   ه مراتبي   فرايند تحليل سلسل  در  
 بـه همـين جهـت     . ن فـرض نمـي شـود      و زيرمعيارها يكـسا   

 ابـداع  ٢كـالن  ماتريسعنوان   پروفسور ساعتي روشي تحت   
كرده كه قادر است تأثير معيارها و زيرمعيارهاي مرتبط با          

 كـل عمليـات     مجموعه يا هر خوشه را بر يكـديگر و بـر           هر
تعيين وزن هر يك از  .ندگيري نماي هتحقيق محاسبه و انداز

معيارهــا و زيرمعيارهــا نــسبت بــه يكــديگر توســط گــروه  
نحوه كـار بـدين   . كارشناسي صورت خواهد گرفت قضاوت

جـدول كـه    در يـك  شكل است كه ابتدا معيارهاي سطح اول
داراي دو ستون عمودي و افقـي اسـت ثبـت خواهـد شـد و         

مقايسه، وزن هر يك   مقياس جدولبراساس پرسش شونده
 سـپس . از معيارها نسبت به ديگري را معين خواهـد نمـود  

معيارهـاي سـطح اول بـا يكـديگر      زيرمعيارهاي هر يـك از 

                                                   
1Super Matrix 



  ١٧٧                                           ...                         انتخاب الگوي کشت بالقوه محصوالت زراعي بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي

استفاده از روش ابداعي  مقايسه خواهد شد و در مجموع با
 يز معيارها و زيرمعيارها محاسبه مساعتي وزن هر يك ا

گيري نهايي عمليـات تحقيـق مـورد بهـره      هاندازگردد تا در
ها  هگردآوري داددر اين مرحله عمليات .  واقع شودبرداري

فرايند  يبعدرسد و آماده وارد شدن به مرحله  يبه پايان م
  .)١٣٧٩ پور يقدس( باشد يتحليل سلسله مراتبي  م

  
   ـ عمليات محاسبه داده ها٤

وژه، عمليـاتي بـسيار طـوالني و     محاسبه داده هـاي پـر   
وح عمـودي  سـط  ا پيچيده است، خـصوصا اگـر تعـداد   تنسب

معيارها و همچنين تعداد جايگزين ها و معيارهـا در سـطح            
 شـدن عمليـات     طـوالني بر پيچيـدگي و     ،  افقي گسترده باشد  

  .محاسبه به شدت افزوده خواهد شد
ــرم     ــسته ن ــك ب ــور ي ــين منظ ــراي هم ــت   ب ــزاري تح اف

اين بسته نـرم  .  استشدهطراحي   Expert Choiceعنوان
نــوع  اســت كــه  اصــلياري داراي دو نــوع آزمايــشي وافــز

.  سطح است٣آزمايشي آن در درخت سلسله مراتبي داراي    
هاسـت و در   هـدف، معيـار و جـايگزين     اين سـطوح شـامل    

 ي توانـد در   مـ  جايگزين يـا معيـار را         ٨ حداكثر   سطح افقي 
ي آن نيــز ش تجــار بنــابراين ويــراي،خــود جــاي مــي دهــد

ا يـا   جايگزين ه  تعداد يعني اگر . محدوديت هاي زيادي دارد   
 مورد بيشتر يا تعداد سـطوح از  ٩معيارها در سطح افقي از     

ز قـادر بـه     افزاري مذكور نيـ    مباشد بسته نر    سطح باالتر  ٥
  .باشد يمحاسبه عمليات نم

  ـ محاسبه ميانگين هندسي٤ـ١
ش شـوندگان بـه پرسـشها،       پس از ثبت پاسخ هاي پرس     

اي هـر يـك از پرسـش         مقايـسه  يل ها عمليات تركيب جدو  
فرايند تحليل سلسله   .  با يكديگر شروع خواهد شد     شوندگان
 .اين منظور از ميانگين هندسي بهره برده است براي مراتبي

از آنجا كه مقياس هاي زوجي، داده هايي به صورت نسبت           
ماتريس مقايسه اي ماتريسي     ايجاد خواهد كرد و نيز چون     

 هـا  گين هندسي در ميان انواع ميانگين    است، استفاده از ميان   
بــا  فراينــد تحليــل سلــسله مراتبــي  در.مــي باشــد طلــوبترم

 استفاده از ميانگين هندسي، ميانگين مقايسه جايگزين ها بـا      
  معيارها و زيرمعيارها و همچنين معيارهـا بـا         ، معيارها ريز

  )١٣٧٩ پور يقدس( يكديگر محاسبه خواهد شد
ين هندسي از دستور زيـر اسـتفاده        براي محاسبه ميانگ  

   :شود يم
  
 : در آنكه

ijA : ميانگين هندسي معيارa 

a :مي شودسهيمقاها  زير معياري كه با گزينه   
ij:        نام دو جايگزين كه با يكـديگر مـورد مقايـسه قـرار 

  مي گيرند
k :از وي پرسش به عمل آمده استكد شخصي كه   
n :     تعداد افرادي كه در خصوص يك زير معيار از آنهـا

  پرسش شده است
Π :عالمت ضرب  
  
  ها استخراج اولويتـ ۴ـ۲

هـا در   استخراج اولويت به معناي مرتب كردن جايگزين   
همچنـين بايـد   در ايـن مرحلـه    .هر يك از زيرمعيارها اسـت     

اولويت يا وزن هر زير معيار نـسبت بـه ديگـر زيرمعيارهـا      
بـراي تعيـين اولويـت هـر يـك از گـروه هـاي              . شـود  تعيين

 نرمـال سـازي و محاسـبه     مقايسه شده گذر از دو مرحلـه     
  )١٣٧٩ پور يقدس(الزم است ميانگين موزون

  
  ـ نرمال سازي۴ـ۲ـ۱

امـا  براي نرمال سازي روش هاي مختلفـي وجـود دارد     
براي نرمـال    از دستور ذيل   فرايند تحليل سلسله مراتبي   در  

  :شود  مي كردن اعداد استفاده
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a :نام زير معيار  
ijr :زير معيار نرمال شده   

ij :دو جايگزيني كه با يكديگر مقايسه مي شوند  
ميـانگين هندسـي پاسـخ       ن بر اساس  عمليات نرمال كرد  

هـا و زيرمعيارهـا      پرسش شوندگان بـه مقايـسه جـايگزين       
  .گرفت صورت خواهد

  
  ـ استخراج ميانگين موزون۴ـ۲ـ۲

پس از پايـان عمليـات نرمـال سـازي اعـداد هـر يـك از                 
وزون اعـداد نرمـال     مـ  معيارها، نوبت به استخراج ميـانگين     

 نرمـال شـده هـر       براي اين منظور اعداد   . شده خواهد رسيد  
ميـــانگين آن  جـــايگزين، محاســـبه و در نهايـــت ســـطر از

در اين مرحله بـراي آمـادگي     همچنين   .استخراج خواهد شد  
الزم اسـت     كليه جايگزين هـا،    يتخراج اولويت نهاي  جهت اس 

با . وزن هر زير معيار نيز محاسبه شود      ميانگين موزون يا    
ولويت هـر  در واقع عمليات تعيين ا  محاسبه ميانگين موزون  

از  جايگزين نسبت به هر يك از زيرمعيارها و وزن هر يـك           
  .)۱۳۷۹ پـور    يقدسـ (زير معيارها بـه پايـان خواهـد رسـيد         

براي محاسبه ميانگين موزون از دستور زير اسـتفاده مـي           
  :شود

  
  
  

W :ميانگين موزون  
N :ايسههاي مورد مق تعداد جايگزين  

ijr :مقادير نرمال شده هر خانه از يك سطر    
  ـ تعيين وزن نهايي جايگزين ها۴ـ۲ـ۳

اين مرحله كـه پـس از پايـان مرحلـه محاسـبه ميـانگين        
زيرمعيــار، آغــاز  مـوزون هــر جــايگزين در خــصوص هــر 

در خواهد شد، در واقع مشخص كننـده وزن هـر جـايگزين        
ايـن مرحلـه    در. جايگزين هـاي موجـود مـي باشـد        مجموع

 .خواهـد شـد   پاسخ سطح هدف درخت سلسله مراتبـي داده      
بــراي محاســبه وزن نهــايي جــايگزين هــا نيــز از دســتور  

امـا ايـن بـار      . خواهد شـد   محاسبه ميانگين موزون استفاده   
ين موزون هـر جـايگزين بـا ميـانگين مـوزون تمـامي           ميانگ

  .محاسبه خواهد شد زيرمعيارها
براي اين منظور مقدار عددي ميانگين موزون هر رديف       

مـوزون هـر زيـر معيـار ضـرب       از جايگزين ها در ميانگين 
 خواهد شد و نتيجه مجموع اين عمليات، محاسـبه وزن هـر           

. موجــود خواهــد شــد جــايگزين در تمــامي زيرمعيارهــاي
 موزون براي محاسبه ميانگين هر سـطر از       دستور ميانگين 

  :)۱۳۷۹ پور يقدس( باشد ها به شكل زير مي جايگزين
  

  
 W :ميانگين موزون نهايي جايگزين سطر اول  

aiW : ميانگين موزون جايگزينi  
ciW :ميانگين موزون زير معيارj  
n :هاي سطر اول مجموعه معيارها و جايگزين  

در اين مرحله ابتدا وزن نهايي همه جايگزين هـا نـسبت            
يكديگر مطابق   نسبت به  به زيرمعيارها و وزن زير معيارها     

پس از محاسبه  .با دستور مورد نظر محاسبه خواهد گرديد 
ن نهايي هر يك    اوزان نهايي زير معيارها و جايگزين ها، وز       

  .ها به دست خواهد آمد جايگزين از
  
  ـ تحليل حساسيت۵

ن هـا    حساسيت براي سنجش حـساسيت جـايگزي       تحليل
ــه تغييــر اولويــت معيارهــا  قــرار  مــورد اســتفاده نــسبت ب

 فرايند تحليل سلـسله مراتبـي     براي چنين سنجشي    . گيرد مي
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  ١٧٩                                           ...                         انتخاب الگوي کشت بالقوه محصوالت زراعي بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي

اين پـنج  .  گرافيكي سود مي برد  از پنج نوع تحليل حساسيت    
  گراديـان،  ،ديناميـك  ،وه شامل تحليل حساسيت عملكـرد     شي

هـر پـنج شـيوه تحليـل،      . و تفاوتها مي باشـد   طرح دو بعدي  
هـا و معيارهـاي    حساسيت گرافيكي اولويـت هـا، جـايگزين       

همچنين ارتباط آنها را با يكديگر براساس ويژگي      موجود و 
شيوه باعث تأكيد  اين. هاي خود نشان مي دهند ها و قابليت 

ها، معيارها و اولويـت    هاي مختلف رابطه جايگزين    نبهبر ج 
  .)۱۳۷۹ پور يقدس(شود هاي آنها مي

  
  ـ تحليل حساسيت عملكرد۵ـ۱

اين روش تمامي اطالعات موجود را در مورد چگـونگي         
يك از زيرمعيارها نشان مي    رفتار جايگزين ها در برابر هر     

 اين در واقع فشرده تـرين نمـايش اطالعـات در مـورد          . دهد
نمودار عملكـرد، تـصوير مركـب       . جايگزين ها است   اولويت

هـا،   از جـايگزين   حساسيت است كه نشان مي دهد هر يـك        
  .عملكردشان روي هر معيار چگونه بوده است

  
   ايپوـ تحليل حساسيت ۵ـ۲

اين تحليل، حساسيت اولويت معيارها و چگـونگي تـأثير       
 را  معيارهـاي ديگـر    يـت اولو تغييرات اولويت يك معيار بـر     

مـي دهـد     اين امكـان را ايپوتحليل حساسيت . دهد نشان مي 
كه هنگـام افـزايش يـا كـاهش اولويـت يـك يـا چنـد معيـار،               

  .شوداولويت جايگزين ها مشاهده  تغييرات حاصل براي
  
  تحليل حساسيت گراديانـ ۵ـ۳

ها بـا اولويـت    در اين شيوه بر چگونگي ارتباط جايگزين     
. شـود  عيار تأكيـد مـي    زير م  به دست آمده در خصوص هر     

اين شيوه تأثير كاهش يا افـزايش وزن يـك زيـر معيـار بـر           
در ايـن روش بـه      . دهـد  مـي  هـا را نـشان     جايگزين مجموعه

 توان نظر مي  تناسب كاهش يا افزايش وزن زير معيار مورد       
   .کردها مشاهده  آثار آن را بر اولويت جايگزين

  ـ تحليل حساسيت دو بعدي۵ـ۴
 مي دهد كه هر جايگزين براسـاس        طرح دو بعدي نشان   

ــي  ــل م ــين عم ــد دو شــاخص مع ــدي  . كن ــودار دو بع در نم
 ها به صورت دايره نمايش داده مـي شـوند و زيـر     جايگزين

   .گيرند قرار مي Yو X محور معيارها روي
  
  ـ تحليل حساسيت تفاوت ها۵ـ۵

وع تحليل يكي از جايگزين هاي برگزيده شده با     ن در اين 
فـاوت آن   داده مـي شـود تـا ت        مواجهـه جايگزين هاي ديگر    

نمـودار تحليـل حـساسيت    . براساس معيارها مشخص شود 
داراي يك ميله زيرين نيز مي باشد كه هرگاه ايـن       تفاوت ها 

جـايگزين برگزيـده     ميله به طرف چپ تمايـل داشـته باشـد         
بهترين جايگزين و اگر به سمت راست تمايل داشـته باشـد            

  .  خواهد بودمتغير بهترين جايگزين جايگزين
  
  )I.R( سازگاري ناـ نرخ۶

ه آن اعتبار  مكانيزمي است كه به وسيل  ١سازگارينانرخ  
ماتريس هاي مقايـسه اي مـورد      هپاسخ پرسش شوندگان ب   

 اين مكانيزم معين مي كند كه پاسـخ       . سنجش قرار مي گيرد   
ها چه  پرسش شوندگان به مقايسه زير معيارها با جايگزين

  . دارداندازه اعتبار منطقي
ميزان نـرخ ناسـازگاري      فرايند تحليل سلسله مراتبي   در  

محاسـبه  . اسـت در نظر گرفته شده   ۱/۰قابل تحمل كمتر از     
سازگاري ماتريس هاي مقايـسه اي در صـورتي كـه           نانرخ  

بـيش از يـك نفـر باشـد براسـاس            تعداد پرسش شـوندگان   
ميانگين هندسي پاسخ پرسـش شـوندگان صـورت خواهـد           

سـازگاري طـي شـش مرحلـه انجـام          نارخ  محاسبه ن  .گرفت
بردار ،  بردار مجموعه وزنياين مراحل شامل. خواهد گرفت

ــازگارينا ــردار  ، سـ ــانگين بـ ــازگاريناميـ ــاخص ،سـ  شـ
نـرخ   و    تـصادفي  سي ماتر ي ناسازگار  شاخص ،سازگارينا

                                                   
1. Inconsistency Ratio(I.R) 
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 يـات عمل ،بـراي كوتـاه كـردن مـسير        .باشد ناسازگاري مي 
سازگاري نا اربرد ،محاسبه مربوط به بردار مجموعه وزني   

  شـود يمـ سازگاري با يك عمليات انجام  نا و ميانگين بردار  
   .)۱۹۹۴ ي و ساعت۱۳۷۹ پور يقدس(
  
  سازگاريناـ ميانگين بردار ۶ـ۱

براي كوتاه كردن مسير، دستور محاسبه ميانگين بردار     
  :آمد سازگاري به شكل زير درخواهدنا

  
  

maxλ : گاريسازناميانگين بردار  
a :ميانگين هندسي ماتريسij) يك سطح افقي(  
ijW :وزن يا اولويت جايگزينij )يك سطح افقي(  

N :تعداد جايگزين هاي مورد مقايسه  
  
  سازگاريناـ محاسبه شاخص ۶ـ۲

ا براي  داراي دو نوع محاسبه مجز   ١سازگاريناشاخص  
 ليبنابراين از دستور ذ    .باشد مقايسه انفرادي و گروهي مي    

  :شود استفاده ميبراي محاسبه آن 
  
  

maxλ :ماتريس مقايسه زوجيبزرگترين مقدار ويژه   
n :جيمجموع مقادير ويژه ماتريس مقايسه زو  

  
   تصادفيسي ماتري ناسازگارـ محاسبه شاخص۶ـ۳

 اند كه در آن شـاخص  تي جدولي تهيه كرده   عو سا  هاكر
هاي رقيب   نجايگزي  تصادفي براساس  ٢سي ماتر يناسازگار

ــشان داده شــده اســت  ــدول .ن ــاخصمه ي ضــم-۳در ج  ش

                                                   
1Inconsistency Index(I.I) 
2Inconsistency Index of Random Matrix ( I.I.R) 

 جـايگزين آورده شـده   ١٠ تصادفي تـا    سي ماتر يناسازگار
  .است

  
  گاريسازناـ محاسبه نرخ ۶ـ۴

در اين مرحله امكان محاسـبه نـرخ ناسـازگاري فـراهم            
 محاسـبه  دسـتور ذيـل    بنابراين بـا اسـتفاده از    . واهد آمد خ
 :شود مي

  
II   شاخص ناسازگاري: .

RII   شاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي: ..
ــا داده ــشت     يه ــب ک ــي و ترکي ــه ضــرايب فن ــوط ب مرب

و  شهرسـتان تربـت جـام    يز جهـاد کـشاورز   امحـصوالت 
 مـورد   هـاي   همچنـين داده   و ۸۳-۸۴مربوط به سال زراعي     

گيــري کــشاورزان و  معيارهــاي تـصميم نيـاز بــراي تعيـين   
جمـع   رسـشنامه   پبـا تکميـل     درجه اهميت آنها      و مسئوالن

  . شده استيآور
   .باشد يم Expert Choice نرم افزار مورد استفاده 

  
   ج و بحثينتا
 ين الگـو يي و تعيبند د تا رتبهين مطالعه تالش گرد   ي ا در
ــ ــالقوهيزراع ــه  ب ــشاورزان منطق ــول ک ــاس   و مقب ــر اس  ب
، ي، آب مـصرف )سـود (  درآمـد خـالص     چهار گانه  يارهايمع
  کـار  يرويـ  و اشـتغال ن    ي جـار  يه گـذار  ي سرما ينه ها يهز

 يي مختلـف کـه بـالقوه توانـا     ي زراع يها يالگو. رديانجام گ 
 و   موجـود  ي زراع ي همراه با الگو   ،دارندکشت در منطقه را     

 گـزارش  مهي ضم۵ و  ۴ ولا در جد  مربوط به آنها   يارهايمع
 در  مختلــفيارهــاي معيسه زوجـ يــس مقاي مـاتر .انــد شـده 
نـه هـا بـر      ي گز يسه زوجـ  يس مقا يو ماتر مه  يضم -۶جدول

گـزارش  مه  يضـم  ۱۰ و   ۹،  ۸،  ۷ارهـا در جـداول      ياساس مع 
سه ي مقايها م از مولفههر کداضميمه  -۶در جدول .ندشده ا 
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 يهــا  پرســش شــوندهين هندسـ يانگيــ موجــود از ميزوجـ 
   .دي آيمختلف همان مولفه بدست م

 Expert Choice بـا نـرم افـزار    ي زوجـ ي هـا سهيـ مقا
 پس از وارد کردن داده هـا        . قرار گرفته است   يمورد بررس 

ن نـرخ  يمشخص شده که اگر ا     يسازگارناوتر نرخ   يبه کامپ 
ن يـ ر ا يـ  اسـت در غ    يل چـشم پوشـ    بـ  قا  باشـد  ۱/۰کمتر از   

 ي و مافتن داده ناسازگار کمک کرده    يصورت نرم افزار در     
 يپس از وارد کردن داده هـا      .  را رفع کرد   يتوان ناسازگار 

 يارها مالحظه شـد کـه نـرخ ناسـازگار         ي مع يسه زوج يمقا
 ي نرخ ناسـازگار  ،ي است که با رفع ناسازگار     ۱/۰شتر از   يب

 ي مـ  يولبـ  قابـل ق   يخ ناسـازگار  افت که نر  ي کاهش   ۰۹/۰به  
 -۱۱ در جـدول   ي تصميم گيري  ارهاي مع ييوزن نها  وباشد  
بيـشترين   شـود  يگزارش شده است که مالحظه مـ   مه  يضم

، آب مـصرفي،  درآمـد خـالص  وزن ها به ترتيب مربوط بـه        
. هزينه هاي مصرفي توليد و نيروي کار مصرفي مي باشـد          

تـصميم  و معيارهـاي   ي ذهنـ يت هـا يـ اولوبه عبارت ديگـر     
شامل ب ي به ترت   کشت ي در ارتباط با الگو    کشاورزانگيري  

د يـ  تولينه هـا ي، هزيزان آب مصرفيزان درآمد خالص، م  يم
نـه  ي گز يسه زوج يج مقا ينتا . باشد ي کار م  يرويو اشتغال ن  

نه ها نسبت ي گزييو وزن نها مختلف يارهاينسبت به معها 
 -۱۲دول به آنها در ج    مربوط يارها و نرخ ناسازگار   يبه مع 
 شـود کـه نـرخ     ي مالحظـه مـ    . گـزارش شـده اسـت      مهيضم

 بـوده و  ۱/۰آنها کمتر از    مربوط به هر کدام از       يناسازگار
مالحظه مه  ي ضم -۱۲ با توجه به جدول    . باشد يقابل قبول م  

ن ي کمتـر  اولي شود که مثال از لحاظ مـصرف آب الگـو    يم
ن وزن يشتريـ ه بيـ ن نسبت به بق  يرا دارد، بنابرا  آب  مصرف  

 يالگـو از لحاظ درآمـد خـالص    ن  ي و همچن   باشد يدارا م را  
 درآمد خالص را دارد که باعث شده نـسبت       نيشتريهشتم ب 

  .    به بقيه بيشترين وزن را داشته باشد
گر و يکـد يارها نسبت بـه  يپس از بدست آوردن وزن مع   

 مختلف نوبت به   يارهاينه ها نسبت به مع    ين وزن گز  يهمچن

نـه برتـر    ين گز يـي نـه هـا و تع     ي گز ييبدست آوردن وزن نها   
 گـزارش شـده و      مهي ضـم  -۱۳ج آن در جـدول    ياست که نتا  

  است که نرخ۱/۰ کمتر از زي ن مربوط به آنينرخ ناسازگار
ج بدسـت آمـده و وزن   يبا توجه به نتا.  باشدي م يقابل قبول 

 يداراکه   هشتم   ي، الگو  مختلف ينه ها يمربوط به گز   يينها
  کشاورزان منتخبين الگو به عنوا، باشدين وزن ميشتريب

 ، تربــت جــام را دارددشــتل کــشت در ي پتانــس بــالقوهکــه
   . شوديانتخاب م

 کـشت در    ي فعلـ  ي و الگـو    منتخب يسه الگو يحال با مقا  
 آب ، منتخبيکه در الگو شود يدشت تربت جام مالحظه م   

درآمـد خـالص بـه       کـاهش،   درصد ۸۴/۸ زاني به م  يمصرف
زان يـ  بـه م يدي تولي هانهيش و هزي درصد افزا۰۶/۱زان  يم
 ي مـ ير بـاق ييش و سطح اشتغال بدون تغ   ي درصد افزا  ۷/۱۱

  ۸۴/۸زان يـ بـه م با کشاورزان  صرفا با تعامل  در واقع . ماند
 تـوان از مـصرف آب       ي م ت موجود يدرصد نسبت به وضع   

زان کـاهش از    يـ ن م يـ اگر چـه ا   .  کاست يدر بخش کشاورز  
 رسـد   ي بـه نظـر مـ      ياهداف برنامه چهارم کمتر اسـت، ولـ       

 ياسـت هـا   ي به اهداف برنامه چهارم بـا اعمـال س         يابيدست
اجـراي کـشت بهينـه و متناسـب بـا منـابع             مناسب از جمله    
ر ي امکان پذي آب رسانيستم هاياصالح س موجود منطقه و    

  .خواهد بود
  
  شنهاداتيپ
ن الگو توسط کشاورزان، يشتر ا يت هر چه ب   ي مقبول يبرا

 . شود ير ارائه ميشنهادات زيپ
 بـــا اســـتفاده از يديــ  توليهـــا نـــهيکــاهش هز . ۱
توان به آن  يمدت م  که در کوتاهيي نهاده ايدهايسوبس
  .ديرس

 کـشت  ي که در الگو   ي محصوالت يابيبهبود بازار . ۲
  .کنند ي مصرف ميستند و آب کمتري نيفعل
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سک يـ  کاهش ري توسط دولت برا  ينيد تضم يخر. ۳
   کشاورزانيدرآمد
ــف کــه اش عملکــرد محــصوالت مخيافــزا. ۴ ــتل ن ي
ق اسـتفاده از    يـ د از طر  نـ توا يش عملکـرد خـود مـ      يافزا

 منطقه  يطيط مح ي اصالح شده و منطبق با شرا      يبذرها

ش يره باشـد کـه افـزا      يـ  و غ  ياريـ ش راندمان آب  يو افزا 
زان مـصرف آب    يـ  خـود در کـاهش م      ياريـ راندمان آب 

  .باشد يار موثر ميبس
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 جداول ضميمه

  
   شاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي-۳جدول

N ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  
I.I.R ۰  ۰  ۵۸/۰  ۹/۰  ۱۲/۱  ۲۴/۱  ۳۲/۱  ۴۱/۱  ۴۵/۱  ۴۹/۱  

  ۱۳۷۹ پور، يقدس: ماخذ
  

  ل در منطقهي پتانسي داراي الگوها-۴جدول
 )درصد( الگو 

  يالگو محصول
  اول

  يالگو
  دوم

  يالگو
  سوم

  يالگو
  چهارم

  يالگو
  پنجم

  يالگو
  ششم

  يالگو
  هفتم

  يالگو
  هشتم

  وضعيت
  موجود

 ٥٣ ٥/٤٢ ٢/٤٠ ١/٥٠ ٣٦/٤٤ ٦٣/٤٨ ٧٥/٤٢ ٣/٤٢ ٥٠ گندم
 ٥٦/١١ ٥/٧ ٥/١٠ ٦/٥ ١/٩ ٦/٥ ١٢ ٥٥/٧ ١٠ جو

 ٩٦/٨ ٧٥/٦ ٢/٩ ١/٦ ١/٧ ٨/٧ ٦/٨ ٦/٥ ٥٥/٧ چغندر قند
 ٥٣/١ ٥/١ ٦٨/٢ ٤٢/١ ١٥/٢ ٢٣/٢ ٥٥/٢ ٢ ٠ پنبه

 ٢/٠ ٥/٠ ٥/١ ٨٦/٠ ٦/٠ ٤٢/١ ١/٢ ٧٥/٠ ٥/١ هندوانه
 ٢/١٢ ٧٣/٩ ٨ ٤/١٠ ٦/١١ ١٤/١٠ ٥/١١ ٥٥/١٢ ٦٥/١٠ خربزه
 ٥٣/١ ٢/١ ٣/٢ ٠٨/٢ ٥/١ ٨٩/١ ١/٢ ٥/١ ٥/١ يونجه
 ٤٨/٠ ٣٧/١ ٥٥/٢ ٥/١ ٠٨/١ ٠٢/١ ٤٥/٠ ٥/٠ ٠ ذرت

 ٨٤/١ ١/٢ ٩٨/١ ١/٢ ٣/٢ ٥/٢ ٣٣/١ ٥/٣ ٤/١ سيب زميني
 ٠٨/٠ ٧٥/٣ ٨٩/٢ ٥/٢ ١ ٥/٣ ٥/٢ ٥/٢ ٠ پياز

 ٨٨/٦ ٥٥/٨ ١/٨ ٧٨/٦ ٨/٦ ٥ ١/٣ ٥/٦ ٩/٥ گوجه فرنگي
 ٧٥/١ ٢/٥ ١/٣ ٩/٣ ٢/٥ ٥٥/٣ ٧٥/٣ ٨/٣ ٥ زيره
 ٠ ٥٥/٢ ٢ ٦٦/١ ٦١/١ ٢ ٠٢/١ ٩/١ ٠ عدس
 ٠ ٥/٣ ٥/٢ ٥/١ ١/٢ ٢٢/٢ ٥/٢ ٥/٣ ٠ نخود
 ٠ ٣/٣ ٥/٢ ٥/٣ ٥/٣ ٥/٢ ٧٥/٣ ٥/٥٥ ٥/٦ كلزا
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  کل

  داده هاي تحقيق: ماخذ
  

   مقياس مقايسه زوجي-١ جدول
  وزن يا ارزش  وضعيت مقايسه  

  ۱  يكسان
  ۲  يكسان تا نسبتا بيشتر
  ۳  نسبتا بيشتر يا ضعيف

  ۴  شترنسبتا بيشتر تا بي
  ۵  بيشتر يا قوي

  ۶  بيشتر تا خيلي بيشتر
  ۷  خيلي بيشتر يا خيلي قوي

  ۸  خيلي بيشتر تا خيلي خيلي بيشتر
  ۹  خيلي خيلي بيشتر تا كامال مرجح

  ۱۳۷۹ پور، يقدس: ماخذ
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   مربرط به آنهايارهاي مختلف و معي زراعي  الگوها-۵ جدول
  اشتغال  

  ) روزکار-نفر( 
  ليدهزينه تو

  )ده هزار ريال( 
  درآمد خالص

  )ده هزار ريال( 
  آب مصرفي

 )ميليون مترمکعب( 

  

٢٧/٤٠٩٤٥ ٥٥/٤٣٦٢ ۸۴/۶۲۳۹۲  
 

٥١٥٨١٠ 
 

  ۱ يالگو
٠٥/٦٤٣٠٠ ٢٦/٤٣٩٨٠ ٨٥/٤٦٤٦ 

 
٥١٨٨٢٠ 

 
  ۲ يالگو

٦٧/٦١٤١١ ٩٠/٤١٢٣٩ ٣٨/٤٤٣٠ 
 

٥٢٦٥٥٥ 
 

  ۳ يالگو
٠٢/٦٦١١٩ ٥٩/٤٣٣١٢ ١٦/٤٧٢٨ 

 
٥٢٨١٩٩ 

 
  ۴ يالگو

٩٧/٦٦٠٣٣ ٩٦/٤٢٦٩٣ ٥٨/٤٥٧٩ 
 

٥١٩٩١٣ 
 

  ۵ يالگو
٧٧/٦٨٢٤٣ ٣٨/٤٢٦٧٨ ٤٨/٤٦٤١ 

 
٥٢١٥٥٠ 

 
  ۶ يالگو

٨٦/٦٥٢٤٩ ١٠/٤٣٦٥٦ ٥٣/٤٧٨٤ 
 

٥٢٩٠٩٥ 
 

  ۷ يالگو
٠٦/٦٧٨١٥ ٨٠/٤٤٠٣٢ ٠٤/٤٨٠٥ 

 
٥١٢٤٧٥ 

 
  ۸ يالگو

   موجوديالگو ٥/٥٤٣٧٧٦ ٢٨/٦٤١٩٣ ٢٧/٤٢٦١٩ ٢٠٧/٤٦٩٨
  قي تحقي هايافته: ماخذ

    
  

   مختلفيارهاي معيسه زوجيس مقاي ماتر-۶ جدول
  اشتغال نيروي کار  هزينه توليد  مصرف آب  درآمد خالص  

  ۶۲/۷  ۹۶/۶  ۰۳/۵  ۱  درآمد خالص
  ۹۸/۵  ۲۵۸/۳  ۱    مصرف آب

  ۰۱/۳  ۱      دينه توليهز
  ۱         کاريروياشتغال ن

  قي تحقي هايافته: ماخذ
    

  د خالصدرآمنه ها نسبت به ي گزيسه زوجيس مقاي ماتر-۷ جدول
  ۸ يالگو  ۷ يالگو  ۶ يالگو  ۵ يالگو  ۴ يالگو  ۳ يالگو  ۲ يالگو  ۱ يالگو    

  ۸/۱  ۴/۱  ۸/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۲  ۳/۱  ۱  ۱ يالگو
  ۵/۱  ۲/۱  ۶/۱  ۳/۱  ۳/۱  ۴  ۱    ۲ يالگو
  ۹/۱  ۶/۱  ۹/۱  ۷/۱  ۷/۱  ۱      ۳ يالگو
  ۳/۱  ۲  ۳/۱  ۱  ۱        ۴ يالگو
  ۳/۱  ۲  ۳/۱  ۱          ۵ يالگو
  ۱  ۴  ۱            ۶ يالگو
  ۴/۱  ۱              ۷ يالگو
  ۱                ۸ يالگو
  قي تحقي هايافته: ماخذ

    

 الگو
 معيار
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  يزان آب مصرفينه ها نسبت به مي گزيسه زوجيس مقاي ماتر-۸ جدول
  ۸ يالگو  ۷ يالگو  ۶ يالگو  ۵ يالگو  ۴ يالگو  ۳ يالگو  ۲ يالگو  ۱ يالگو    

  ۲/۱  ۸  ۴  ۳  ۷  ۶  ۲  ۱  ۱ يالگو
  ۴/۱  ۶  ۲  ۱  ۶  ۵  ۱    ۲ يالگو
  ۸/۱  ۲  ۳/۱  ۴/۱  ۱  ۱      ۳ يالگو
  ۹/۱  ۱  ۴/۱  ۵/۱  ۱        ۴ يالگو
  ۵/۱  ۵  ۱  ۱          ۵ يالگو
  ۵/۱  ۵  ۱            ۶ يالگو
  ۹/۱  ۱              ۷ يالگو
  ۱                ۸ يالگو
  قي تحقي هايافته: ماخذ

    
  دينه تولينه ها نسبت به هزي گزيسه زوجيس مقاي ماتر-۹ جدول

  ۸ يالگو  ۷ يلگوا  ۶ يالگو  ۵ يالگو  ۴ يالگو  ۳ يالگو  ۲ يالگو  ۱ يالگو    
  ۹  ۸  ۶  ۶  ۷  ۱  ۹  ۱  ۱ يالگو
  ۱  ۱  ۴/۱  ۴/۱  ۲/۱  ۸/۱  ۱    ۲ يالگو
  ۹  ۸  ۵  ۵  ۷  ۱      ۳ يالگو
  ۳  ۲  ۲/۱  ۲/۱  ۱        ۴ يالگو
  ۴  ۳  ۱  ۱          ۵ يالگو
  ۴  ۳  ۱            ۶ يالگو
  ۲  ۱              ۷ يالگو
  ۱                ۸ يالگو
  قي تحقي هايافته: ماخذ

    
   کاريرويبت به اشتغال ننه ها نسي گزيسه زوجي مقا-۱۰جدول

  ۸ يالگو  ۷ يالگو  ۶ يالگو  ۵ يالگو  ۴ يالگو  ۳ يالگو  ۲ يالگو  ۱ يالگو    
  ۹/۱  ۹/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۸/۱  ۲/۱  ۶/۱  ۱  ۱ يالگو
  ۴/۱  ۳/۱  ۱  ۲  ۲/۱  ۵  ۱    ۲ يالگو
  ۸/۱  ۸/۱  ۵/۱  ۴/۱  ۷/۱  ۱      ۳ يالگو
  ۲/۱  ۲/۱  ۲  ۴  ۱        ۴ يالگو
  ۵/۱  ۵/۱  ۲/۱  ۱          ۵ يالگو
  ۴/۱  ۳/۱  ۱            ۶ يالگو
  ۱  ۱              ۷ يالگو
  ۱                ۸ يالگو
  قي تحقي هايافته: ماخذ
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   وزن نهايي معيارها-۱۱جدول
  ينرخ ناسازگار  اشتغال  دينه توليهز  مصرف آب  درآمد خالص  

۶۴۳/۰  ۲۱۸/۰  ۰۹۲/۰  ۰۴۷/۰  ۰۹/۰  
  يافته هاي تحقيق: ماخذ

    
  مختلفها نسبت به معيارهاي   وزن نهايي گزينه-۱۲ جدول

  اشتغال نيروي کار  هزينه توليد  آب مصرفي  درآمد خالص  
  ۰۱۹/۰  ۱ يالگو  ۳۲۵/۰  ۱ يالگو  ۳۶۵/۰  ۱ يالگو  ۰۳۷/۰  ۱ يالگو
  ۰۹۶/۰  ۲ يالگو  ۰۱۹/۰  ۲ يالگو  ۱۳۱/۰  ۲ يالگو  ۰۹۳/۰  ۲ يالگو
  ۰۲۵/۰  ۳ يالگو  ۱۹۳/۰  ۳ يالگو  ۰۳۳/۰  ۳ يالگو  ۰۲۱/۰  ۳ يالگو
  ۱۶۸/۰   ۴ يالگو  ۰۹۴/۰   ۴ يالگو  ۰۲۷/۰   ۴ يالگو  ۰۸۲/۰   ۴ يالگو
  ۰۶۱/۰    ۵ يالگو  ۱۵۹/۰    ۵ يالگو  ۱۰۴/۰    ۵ يالگو  ۰۹۳/۰    ۵ يالگو
  ۰۹۴/۰  ۶ يالگو  ۰۸۸/۰  ۶ يالگو  ۰۸۶/۰  ۶ يالگو  ۱۲۳/۰  ۶ يالگو
  ۲۵۷/۰   ۷ يالگو  ۰۹۵/۰   ۷ يالگو  ۰۲۴/۰   ۷ يالگو  ۱۶۶/۰   ۷ يالگو
  ۲۸۰/۰   ۸ يالگو  ۰۲۷/۰   ۸ يالگو  ۲۳۱/۰   ۸ يالگو  ۳۸۴/۰   ۸ يالگو

  نرخ
  ۰۳/۰  ينرخ ناسازگار  ۰۲/۰  ينرخ ناسازگار  ۰۳/۰  ينرخ ناسازگار  ۰۳/۰  يناسازگار

  يافته هاي تحقيق: ماخذ
    

  ها  وزن نهايي گزينه-۱۳ جدول
  الگوي  

  اول
  الگوي
  دوم

  الگوي
  سوم

  الگوي
  چهارم

  الگوي
  پنجم

  الگوي
  ششم

  الگوي
  هفتم

  الگوي
  هشتم

  نرخ 
  ناسازگاري

۱۱۷/۰  ۰۸۱/۰  ۰۶۰/۰  ۰۸۴/۰  ۱۰۷/۰  ۱۱۰/۰  ۱۴۲/۰  ۳۰۰/۰  ۰۵/۰  
  يافته هاي تحقيق: ماخذ

    
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 




