
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 

۱۳۹ 

  
  
  
  
  1389 بهار، 69، شماره دهمجهاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 

  

  نشين شهرستان تنكابن  بندي اهداف دامداران جنگل رتبه
  بندي ساده  با استفاده از روشهاي منطق فازي و رتبه

  
  ∗∗تليكاني، شعله ∗دكتر منصور زيبايي

  1/3/88 :پذيرش تاريخ     2/9/87 :تاريخ دريافت
  

 چكيده

دامداريهاي سنتي و برداشت مضاعف و بيش از حد ازمنابع جنگلي در كنار رويش 
با اينكه طرح خروج دام . نامطلوب درختان از عوامل اصلي تخريب جنگلها در شمال كشورند

ره كل منابع طبيعي استان مازنداران در اادنشينان از سوي  از مناطق جنگلي و ساماندهي جنگل
حال اجراست، دامداران در اين زمينه همكاري الزم را ندارند؛ لذا جهت بررسي علت 

به بررسي اهداف دامداران و تعيين جايگاه  1384همكاري دامداران، اين تحقيق در سال  عدم
رسشنامه بوده كه در آن ها پ داده آوري جمعابزار . هدف ملي حفاظت از جنگل پرداخته است

بندي ساده از دامداران خواسته شد ده هدف حفاظت از جنگل،  در قالب دو روش فازي و رتبه
                                                            

 )نويسنده مسئول(دانشيار بخش اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز  ∗

 وزارت تعاونو كارآفريني تعاونيها، ريزي معاونت پژوهش، آموزش  كارشناس ارشد آمار و برنامه ∗∗
 e-mail: telikany @ yahoo.com  
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۴۰ 

مقابله با (حداكثر كردن سود، افزايش تعداد دام، اجتناب از سالهاي با سود كم يا سود صفر 
تحصيل فرزندان، ، امكان ادامه )داشتن اوقات فراغت(، داشتن وقت براي ساير فعاليتها )ريسك

مكانيزه كردن فعاليت دامداري، افزايش سطح رفاه خانواده، درگير كردن اعضاي خانواده در 
جامعه آماري تحقيق شامل . بندي كنند فعاليتهاي دامداري و حفظ دامداري سنتي را اولويت

ج دامدار در پن 63باشد كه از ميان آنها  نشين جنوب شهرستان تنكابن مي دامداران جنگل
روستاي زردكن، سرواش پشته، تساكوتي، اغوزداركوتي و يان دشت به صورت تصادفي به 

ها ضريب همبستگي اسپيرمن آماره فريدمن و  ابزار تحليل داده. عنوان نمونه انتخاب شدند
  . است ضريب هماهنگي كندال بوده

اي در گروههمذكور بندي به وسيله دو روش  اي تحقيق نشان داد كه رتبهه يافته
در مجموع . مختلف، به استثناي يك گروه از دامداران، نتايج تقريباً يكساني داشته است

توان گفت مهمترين هدف دامداران مقابله با ريسك يا اجتناب از سالهاي با سود كم و كم  مي
ترين هدف، حفاظت از جنگل بوده و اين نشان داده است ميان اهداف فردي و هدف  اهميت

 .جنگل تضاد وجود داردملي حفاظت از 

 

   JEL :C6, N5, Q13 بندي طبقه

 

  :ها كليد واژه

  نشين، حفاظت از جنگل، تنكابن بندي اهداف، دامداران جنگل منطق فازي، رتبه
 

  مقدمه
عنوان يكي از منابع پايه تجديدشونده، نقش مهمي در ايجاد بستر مناسب  منابع طبيعي، به

نقش جنگل در حفظ خاك، آب و . نمايد براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ايفا مي
از كل عرصه . تعادل بومنظامهاي مختلف بسيار بارز و از بعد اقتصادي غيرقابل تصور است
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  ..... بندي اهداف دامداران رتبه

 ۱۴۱  

ميليون هكتار  9/3از اين ميزان حدود . ن هكتار زير پوشش جنگل قرار داردميليو 4/12كشور 
دهد كه در استانهاي گلستان، مازنداران، گيالن،  را جنگلهاي تجاري و صنعتي تشكيل مي

سازمان جنگلها (كهگيلويه و بوير احمد، فارس، سمنان، سيستان و بلوچستان واقع گرديده است 
  ). 1384و مراتع، 

ميليون  4/2كل منابع طبعي استان مازندران، اين استان با وسعت  مارهاي ادارهبراساس آ
ميليون هكتار منابع طبيعي است كه حدود يك ميليون هكتار آن را جنگل و  8/1هكتار داراي 

با توجه به اهميت حفظ و احياي منابع پايه از جمله . دهد هكتار آن را مرتع تشكيل مي 9/0
نوشهر طرحهايي را در دست اجرا دارد كه  -ع طبيعي استان مازندرانكل مناب جنگل، اداره

  :مهمترين آنها عبارتند از
احيا و توسعه جنگلهاي شمال، توسعه فضاي سبز و : طرح ملي نهضت سبز -

درختكاري، اجرا و توسعه طرح زراعت چوب و افزايش پتانسيل توليد در جنگلهاي تجارتي و 
هزار هكتار را تحت  6/9اين طرح  1382در سال . صنعتي از اصلي ترين اهداف اين طرح است

  . نهال توليد كرده است ميليون اصله 5/9پوشش خود داشته و 
ساماندهي ساختار تشكيالت حفاظت و  :طرح حفاظت و حمايت از جنگلها و مراتع -

ها، ايجاد يگان حفاظت و حمايت از منابع طبيعي، تجهيز  حمايت با توجه به نياز و برنامه
 كاركنان به ابزار و تجهيزات مناسب، پوشش شبكه راديويي پيشرفته، استفاده از شوراها و

ترين راهبردهاي اين  تشكلهاي مردمي، ترويج فرهنگ حفظ و حمايت از منابع طبيعي از اساسي
ميليون هكتار جنگل ومرتع حفاظت و  6/0الب اين طرح در ق1382در سال . طرح بوده است
  .اند نفر در يگان حفاظت به كار گرفته شده 30حمايت شده و 

 239تعداد  1381تا پايان سال : شورطرح ساماندهي خروج دام از جنگلهاي شمال ك -
اند كه  هزار هكتار از جنگلهاي تحت پوشش اين اداره خارج شده 72هزار رأس دام در وسعت 

هزار هكتار مربوط به جنگلهاي تنكابن و عباس آباد بوده  28هزار رأس دام در مساحت  32
  . است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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۱۴۲ 

افزايش كيفيت و  طرح پرورشي كه در واقع دخالت فني انسان در احيا به منظور -
كميت چوب بوده و شامل عملياتي چون آزاد كردن، پاك كردن، هرس فرم، تنك كردن 

كل منابع  اداره(شده است  تحت اين طرح احيا 1382هزار هكتار جنگل در سال  9/1. باشد مي
  ). 1382نوشهر،  -طبيعي استان مازندران

و حفاظت از جنگل، جلب  طرحهاي احيا اثربخشيبه هر روي، مهمترين اقدامات در 
ملك (باشد  مشاركتهاي مردمي و ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست از جمله جنگلها مي

كل منابع طبيعي استان نيز در اين خصوص اقداماتي را جهت همكاري  اداره). 1378محمدي، 
ينان نش جنگل نشينان درحفاظت از جنگل و خروج دام از جنگل انجام داده است ولي اين جنگل

دامهاي خود را در ) 1382پايان سال (اند تا زمان مقرر شده توسط اداره منابع طبيعي  حاضر نشده
مقابل دريافت امتيازات پيشنهادي از طرف آن اداره از جنگل خارج كنند كه اين امر ضرورت 

  .نمايد ران را ضروري ميابررسي علت ترديد دامد
ع محدود معموالً در راستاي حداكثر كردن كنند كه تخصيص مناب اقتصاددانان فرض مي

سود، اهداف ديگري را چون حفظ زمين و كيفيت آن براي نسلهاي بعدي، افزايش سطح 
توليد، افزايش سطح تحصيالت افراد خانواده، داشتن اوقات فراغت بيشتر، برخوداري از رفاه 

بب تخصيص بهينه منابع تواند س ه مراتب اهداف ميلبيشتر و غيره نيز در بر دارد و فهم سلس
لذا شناسايي ماهيت . اي ديگر مكمل يكديگرند شود؛ زيرا بعضي از اهداف رقيب و عده

هر . ريزي بهتر در مديريت اهداف شود تواند منجر به برنامه اهداف و درجه اهميت آنها مي
يه به دامدار داراي چند هدف است كه يكي از اين اهداف اهميت بيشتري از سايرين دارد و بق

بررسي اين اهداف و تأمين اولويتهاي دامداران يا تسهيل . اولويت، اهميت كمتري دارند يبترت
تواند به دامداران كمك كند تا در تأمين اهداف ملي از جمله  شرايط رسيدن به اولويتها مي

ن سلسله مراتب اهداف دامدارامطالعه، لذا در اين . حفظ جنگل، همكاري مؤثرتري داشته باشند
و جايگاه حفظ جنگل در بين اهداف دامداران با استفاده از دو روش منطق فازي و روش 

  . شود بندي ساده بررسي مي رتبه
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  ..... بندي اهداف دامداران رتبه

 ۱۴۳  

  پيشينه تحقيق
با استفاده از روش مقايسه جفتي منطق فازي اثر عوامل ) 1998(وان كوتن و همكارانش 

افزايش اندازه مزرعه، ارتقاي سطح زندگي (اجتماعي و روان شناختي را بر اهداف كشاورزان 
افراد خانواده، دوري از سالهاي با سود كم و ضرر، جلوگيري از بيكار شدن، افزايش اوقات 

. بررسي كردند) و زيان، افزايش سود خالص، كسب حداكثر سود ساالنه فراغت، كاهش ضرر
در انتخاب نيمي از اهداف مؤثر بوده است و درك هر فرد از  I-E1نتايج نشان داد كه ميزان 
در  I-Eميزان . اش به اهداف و رفتار وي نسبت به ريسك بستگي دارد كنترل در طول زندگي

دوري از سالهاي همراه با ضرر و كاهش سود معنيدار انتخاب اهداف كاهش بدهي مزرعه و 
همچنين فردي كه اعتقاد دارد حوادث، خارج از كنترل اوست، نسبت به فردي كه . است

در مورد  I-E. شود داند ترجيح بيشتري براي اين اهداف قائل مي حوادث را در كنترل خود مي
 . ار نبوده استسومين هدف وابسته به ريسك يعني دوري از بيكاري، معنيد

سلسله مراتب هفت هدف در  (Basarir and Gillespie, 2003)بسارير و گيل اسپي 
بندي به روش منطق  توليدكنندگان گوشت گوساله و شير گاو را با استفاده از دو روش رتبه

 هاي ارائه شده به وسيله اين دو بندي بندي ساده بررسي كردند و نشان دادند كه رتبه فازي و رتبه
 . روش نتايج يكساني نداشتند

را  2راهبردهاي مديريت كنترل بوي خوك (Huang and Miller, 2003)هانگ و ميلر 
اين روش در واقع يك روش . ازريابي كردند AHPدر واحدهاي پرواربندي با استفاده از 

حداكثر كردن كاهش بو و (دو سناريو . سازي چند معياره براساس مقياس فازي است تصميم
 در مورد توليدكننده مطرح شد و نتايج نشان داد با كاهش فازي ) اهش منابع ماليك

غبارگير تفكيكي : مقياس، اولويتهاي توليدكننده اول در تمام راهبردها به ترتيب شامل

                                                            
 د وقايع را به عوامل تحت كنترل ودهد كه هر فر حدودي را نشان مي internal-external scale متغير .1

  .خارج از كنترل خود نسبت مي دهد
2. Swine Odor Managment 
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، تغذيه حبي، پاشيدن خودكار چربي، پاشيدن دستي چربي، DCS(1(انتشاري  -انعقادي
ترجيحات توليدكننده دوم نيز . كننده مرطوب است تنظيفها به طور هفتگي و  زهكشي چاله
كننده  ، پاشيدن خودكار چربي، تنظيفDCSها، غبارگير زهكشي هفتگي چاله: عبارتند از

  . مرطوب، تغذيه حبي و پاشيدن دستي چربي
  

  باني نظري م
. باشد بندي اهداف مي گيري و رتبه دغدغه اصلي در بررسي اهداف دامداران، اندازه

، فرايند 2روشهاي اساسي تعيين سلسله مراتب اهداف شامل مقايسه جفتي ساده، تخمين اهميت
  :ي به قرار زيرندزو روش مقايسه جفتي منطق فا AHP(3(تحليل سلسله مراتبي 

  
  روش مقايسه جفتي ساده

قاعده . شوند بندي مي رتبه 4در روش مقايسه جفتي ساده اهداف براساس قضاوت نسبي
قضاوت نسبي مجموعه اي از مقايسات جفتي اهداف است كه در آن هر اهميت، هدف خاص 

k  را نسبت به اهدافj وسيله مقايسه آن با ساير اهداف در  دهد؛ يعني رتبه هر هدف به نشان مي
ساخته  fرار هاي جفتي، ماتريس تك وسيله مقايسه به. شود مجموعة معين از اهداف مشخص مي

 kدهد كه هدف  تعداد دفعاتي را نشان مي)  n) ƒjk ،... ،2 ،1=j, k شود و در اين ماتريس هر مي
اين . شود ساخته مي pسپس ماتريس نسبتهاي مشاهده شده . ترجيح داده شده است jبر هدف 

آنگاه ماتريس . باشد مبين تعداد پاسخها مي mاست كه  m  /ƒjk  =pjkماتريس داراي عناصر 
باشد،  pjk >5/0اگر . شود تشكيل مي pبا استفاده از نرمال كردن ماتريس xانحراف نرمال 

. مثبت است xباشد، مقدار عنصر  < pjk 5/0داراي ارزش منفي است و در صورتي كه  xعنصر
و عناصر قطري آن برابر صفر  ندتواند ارزش يكسان داشته باش در اين ماتريس دو هدف نمي

                                                            
1. Diffusion-Coagulation-Separation Deduster 
2. Magnitude Estimate (ME) 
3. Analytic Hierarchy Process 
4. Comparative Jugment  
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 ۱۴۵  

ارزشهاي داده شده به هر هدف از  1تحت فرضيات تورستن، تخمين حداقل مربعات. است
است كه براي  مشكل روش مقايسه جفتي اين. آيد دست مي به xطريق ميانگين ستونهاي ماتريس

  .(Smith and Capstick, 1976)مقايسه دو هدف، اصل انتخاب دوگانه همه يا هيچ صادق است 
 

  تخمين اهميت: مقياسهاي نسبت

گيري معرفي كرد  روشهاي زيادي را براي ساختن مقياسهاي نسبت در اندازه 2استيونس
در مطالعه اهداف كشاورزان استفاده شده ) ME(كه از ميان آنها تنها روش تخمين اهميت 

معموالً (ي را شود و ارزش عنوان هدف پايه در نظر گرفته مي در اين روش يك هدف به. است
شود تا با توجه به ارزش هدف  سپس از كشاورزان خواسته مي. دهند به آن اختصاص مي) 100

باشد و براي  100براي مثال، اگر ارزش هدف پايه . پايه، ارزشي را به ساير اهداف نسبت دهند
يق از طر. خواهد بود 200پاسخگو هدف ديگري دو برابر اهميت داشته باشد، ارزش اين هدف 

توان سازگاري را در پاسخهاي يك فرد  ر هدف پايه، يعني با انتخاب چندين هدف پايه، مييتغي
هاي حاصل از روش تخمين اندازه داراي خواص نسبت مقياس است؛ يعني  اندازه. بررسي كرد

به دليل اينكه روش . اينكه، مقياس مبدأ طبيعي دارد و فاصله بين ارزشهاي مقياس معنيدار است
ME شود كه يك پاسخگو يك سري از عبارات را  يك روش قياس ذهني است، فرض مي

تواند غير واقعي  چنين فرضي مي. براساس مقياس نسبتي كه تفسير عددي دارد، ارزيابي كند
جهت كامل شدن معموالً نياز به زمان طوالني دارد و بنابراين، در عمل  MEسؤاالت . باشد

  . (Patrick & et al., 1983) پذير نيست مقايسه جفتي امكان
   

  )AHP(فرايند تحليل سلسله مراتبي 

هدف  nدست آوردن مقياس نسبت اهميت  براي به) AHP(فرايند تحليل سلسله مراتبي 
با اينكه اين روش براي . اين روش براساس مقايسه جفتي اهداف است. شود به كار برده مي

                                                            
1. A Least Squares Estimate 
2. Stevens  
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سازي اهداف يك  تواند جهت مقياس ت، اما نميگيري اهداف و جايگزيني آنها مفيد اس اندازه
  .(Kim & et al., 1999) كشاورز به كار رود

 
  1روش مقايسه جفتي منطق فازي

اين روش براي .گيري روش مقايسه جفتي، منطق فازي است از جمله روشهاي اندازه
مقايسه در اين روش همانند . رود ايجاد اندازه نسبت مقياس اهداف يك كشاورز به كار مي

دو با هم مقايسه كنند، اما  شود اهداف مورد نظر را دوبه ، از كشاورزان خواسته مي2جفتي سنتي
در واقع . برخالف روش سنتي، كشاورزان مجبور نيستند بين دو هدف تنها يكي را انتخاب كنند

  . توانند ميزان ترجيح يك هدف را نسبت به هدف ديگر تعيين كنند دهندگان مي پاسخ
توسط لطفي عسگرزاده رياضيدان  1965ه مجموعه فازي و منطق فازي ابتدادر سال نظري

نظريه وي تاكنون گسترش زيادي يافته است . ايراني در دانشگاه بركلي آمريكا ارائه شد
اقتصاد و علوم  هاي مختلف علوم از جمله الكترونيك، رايانه، طوري كه امروزه در زمينه به

  .(Basarir and Gillespie, 2003)ي كاربرد دارد عاجتما
به لحاظ . (Zadeh, 1965)مفهوم اصلي در نظريه مجموعه فازي، عضويت جزئي است 

گيرد و اگر عضو  نظري، عضويت كامل هر عضوي كه عضو يك مجموعه باشد، نمره يك مي
تحت عضويت جزئي، مجموعه فازي در فاصله بسته . گيرد آن مجموعه نباشد، نمره صفر مي

شود كه نشاندهنده عضويت  بين صفر تا يك داده مي يگيرد و به عضو ارزش قرار مي ]0، 1[
نزديكي درجه عضويت به يك نشاندهنده تعلق بيشتر . جزئي اين عضو در مجموعه فازي است

  .(Van Kooten & et al., 2001)به مجموعه و نزديكي به صفر مبين تعلق كمتر است 
  

  روش تحقيق 
جامعه آماري اين تحقيق دامداران ساكن جنگل در . تحقيق حاضر از نوع پيمايشي است

                                                            
1. Fuzzy Pair-Wise Comparison  
2. Traditional Wise-Pair Comparsion 
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دامدار در پنج روستاي زردكن، سرواش پشته، تساكوتي،  63باشد كه  شهرستان تنكابن مي
قلمرو زماني تحقيق . عنوان نمونه انتخاب شدند طور تصادفي به اغوزداركوتي و يان دشت به

اي است كه دامداران به اهداف تعيين شده در  هاي مطالعه شامل رتبه هداد. باشد مي 1384سال 
در اين تحقيق ده . بندي ساده، اختصاص دادند پرسشنامه، براساس دو روش منطق فازي و رتبه

تن از دامداران منطقه زردكن انتخاب  10هدف زير با توجه به نتايج مطالعات قبلي و مصاحبه با 
اكثر كردن سود، افزايش تعداد دام، اجتناب از سالهاي با سود كم حفاظت از جنگل، حد: شدند

، امكان )داشتن اوقات فراغت(، داشتن وقت براي ساير فعاليتها )مقابله با ريسك(يا سود صفر 
ادامه تحصيل فرزندان، مكانيزه كردن فعاليت دامداري، افزايش سطح رفاه خانواده، درگير 

  .ي دامداري و حفظ دامداري سنتيكردن اعضاي خانواده در فعاليتها
ن مقايسه ادر روش منطق فازي اهداف دامداران دو به دو براساس ترجيحات دامدار

چنانكه قبالً توضيح داده شد، دو هدف مورد مقايسه در دو انتهاي يك خط قرار . شده است
ات ترجيح(*) شود كه با يك عالمت  براساس اين روش، از پاسخگو خواسته مي. گيرند مي

در مقايسه اهداف، هر كدام كه كوتاهترين فاصله را تا عالمت داشته باشد، . خود را معلوم كند
فاصله دو . نشان داده شده است Rxyبا  yبه xدرجه ترجيح هدف . نسبت به ديگري ترجيح دارد

مهمتر از  yباشد، در نتيجه هدف >Rxy 5/0اگر . از يكديگر برابر يك است) x ، y (هدف 
مهمتر است و در صورتي  yاز هدف xباشد، يعني اينكه هدف  <Rxy 5/0اگر . است xهدف 

برابر يك يا  Rxyپذيرفته شود و بر ديگري ترجيح كامل داشته باشد،  كه فقط يكي از اهداف
  . (Van Kooten & et al., 2001)صفر است 

محاسبه  n-1)n(K=n/2است و از طريق معادله  kهاي جفتي اهداف برابر  تعداد مقايسه
 Rij. آيد دست مي به Rxyبا مقايسه هر دو هدف، . برابر تعداد اهداف است nدر اينجا . شود مي

  : شود از طريق زير حاصل مي) (i i≠jبه jدرجه ترجيح 
Rji=1-Rij  (1) 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۴۸ 

دست آوردن ترجيحات هر فرد، با استفاده رابطه باال، ماتريس ترجيحات براي  بعد از به
  :شود ر تشكيل ميهر فرد به شكل زي

⎩
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 1تا  0دهد كه ارزش آن بين  نشان مي jرا به  iعضو اين ماتريس ميزان ترجيح هدف  هر

  : شود معين مي Rبا استفاده از فرمول زير شدت ترجيح هر هدف براساس ماتريس . است
Ij =1-(∑Rij /( n-1)) 1/2  (2) 

Ijكه در آن 
ارزشي بين صفر تا يك دارد و هر چه ارزش آن به يك نزديك باشد، ترجيح آن  

بندي  اهداف از بيشترين تا كمترين درجه ارجحيت طبقه ،Ijبه وسيله . هدف خاص بيشتر است
  .شوند مي

هاي منتج از روش  و داده 2در اين مطالعه اوزان هر يك از اهداف با استفاده از معادله 
به دليل اينكه وزن هر هدف نشاندهنده ارزش مطلوبيت . آيد دست مي مقايسه جفتي فازي به

شوند  بندي مي نسبي آن هدف است، اهداف از بيشترين تا كمترين درجه رجحان طبقه
(Basarir and Gillespie, 2003).  

را به )  n(شود كه اهداف خود  از پاسخگو در خواست مي بندي ساده رتبه در روش
به مهمترين هدف . بندي كند رتبه) nتا  1از (ترتيب درجه اهميت از بيشترين تا كمترين درجه 

توان به دو يا  در اين روش نمي. گيرد تعلق مي nرتبه يك و به كم اهميت ترين هدف رتبه 
  .دو هدف يك رتبه دادبيشتر از 
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اي از روشهاي آماري غير پارامتري فريدمن و كندال  هاي رتبه براي تجزيه و تحليل داده
بندي ساده به  وزن يا اهميت هر هدف در روشهاي مقايسه جفتي فازي و رتبه. شود استفاده مي

ت بررسي توافق آماره غير پارامتري فريدمن جه. باشد مي)  n  )10و از يك تا  1تا  0ترتيب از 
بندي اهداف و آماره كندال براي آزمون درجه توافق به كار برده  ترجيحات دامداران در رتبه

 يك بلوك داراي اهميت يكسان دهد كه آيا اهداف در آزمون كندال نشان مي. شود مي
بلوكها به . متغيره تشكيل شده است nرديف مستقل و متغير تصادفي  Mهستند؟ اين آزمون از 

  :شوند م زير مرتب ميفر
n 0 0 0 3 2  1    
n1x 0 0 0 13x 12x  11x  1  
n2x 0 0 0 23x 22x  21x  2  
n3x 0 0 0 33x 32x  31x  3  

0 0 0 0 0 0  0  0  
0 0 0 0 0 0  0  0  
0 0 0 0 0 0  0  0  

xMn0 0 0 xM3 xM2 xM1 M 
  

بندي  اهداف توليدكننده است كه براساس ترجيحات وي طبقه) رديف(هر بلوك 
شود كه اوزان اهداف  هر رديف از ده ارزش تشكيل مي) n(با وجود ده هدف . شود مي
  .كننده است شده به وسيله توليد ينيتع

به ) هاي همرتبه داده(هاي گره خورده  رتبه آماره فريدمنِ ضريب همبستگي اسپيرمنِ
]  :شود صورت زير تعريف مي ]
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 Tجمع ستونها و  Rj ستونها، تعداد Nتعداد رديفها،  Mآماره فريدمن،  Fدر اين فرمول 
  :هاي گره خورده و برابر است با رتبه

  ( )
12

1

3∑
∑ =

−
=

k

j
tt

T
 )4(  

بندي  گونه اختالفي بين ترجيحات دامداران در رتبه فرض صفر اين است كه هيچ
فرض آلترناتيو اين است كه حداقل يك هدف بر ساير اهداف ترجيح . اهداف وجود ندارد

 n-1متغير تصادفي كاي دو با درجه آزادي  a1 -درصد از مقدار  aدر سطح  tاگر آماره . دارد
  .شود فر رد ميفريدمن معنيدار باشد، فرض ص

W )تواند موقعي به كار رود كه آماره فريدمن را بتوان به  مي) ضريب همبستگي كندال
صورت زير  هبلوك است و ب Mبندي  گيري ترتيب در رتبه كندال اندازه Wهدف اول . كار برد

  :شود محاسبه مي

( )( )
( ) 2

12 2
1

11
12 ∑ = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
−+

=
N

j j
NMR

NNNM
W

 
)5(  

  
بلوك يك  Mبه طور كامل در توافق باشند، اولين ترتيب در تمام ) M(اگر تمام بلوكها 

بلوك داراي يك رتبه خواهد بود و در چنين  Mدومين ترتيب نيز در همه . گيرد رتبه مي
ها وجود  در مواردي كه عدم توافق كامل بين رتبه. برابر يك خواهد بود Wمواردي مقدار 

  .حدود صفر خواهد بود Wها برابر يا نزديك به هم و ميانگين و  Rjداشته باشد، 
  :ارتباط بين آزمون فريدمن و كندال به صورت زير است

( )1−
=

NM
FW

 
)6(  

  
W بنابراين براي آزمون فرض به جاي . اي از آماره فريدمن است كندال تعديل سادهW 
  .توان از آزمون فريدمن استفاده كرد كندال مي
بندي شدند و  گروه زير طبقه 6ر تحليل دادها ابتدا دامداران با توجه به تعداد دام در د

بندي ساده به وسيله  سپس در هر گروه رتبه اهداف با استفاده از منطق فازي و روش رتبه
  :بندي شد اولويت SPSSافزار  نرم

  .هستنددام رأس  10-1گروه اول دامداراني كه داراي  -
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  .هستنددام رأس  20-11گروه دوم دامداراني كه داراي  -
  .هستنددام رأس  30-21گروه سوم دامداراني كه داراي  -
  .هستنددام رأس  50-31گروه چهارم دامداراني كه داراي  -
  .هستنددام رأس  70-60گروه پنجم دامداراني كه داراي  -
  .هستنددام رأس  250-100گروه ششم دامداراني كه داراي  -

  . رأس دام هيچ دامداري مشاهده نشد 99تا  71و  59تا  51شود كه در گروههاي  يادآوري مي
  

  نتايج و بحث
  رأس دام  10- 1تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 1

. رأس دام دارند 10تا 1دهند، بين  درصد دامداران را تشكيل مي 29افراد گروه اول كه 
هدف آنها مقابله با ريسك يا دوري از سالهاي با سود كم يا  بندي ساده، مهمترين براساس رتبه

ترين هدف، درگير كردن اعضاي خانواده در فعاليتهاي دامداري  سود صفر و كم اهميت
حداكثر كردن سود، امكان ادامه تحصيل : وزن و اهميت ساير اهداف به ترتيب شامل. باشد مي

خانواده، حفظ دامداري سنتي، مكانيزه كردن فرزندان، افزايش تعداد دام، افزايش سطح رفاه 
دامداري، حفاظت از جنگل و مرتع، داشتن اوقات فراغت يا داشتن وقت براي ساير فعاليتها و 

  ).1جدول (درگير كردن اعضاي خانواده در فعاليتهاي دامداري بوده است 
ت، ولي مقابله با ريسك اس ،بندي فازي، مهمترين هدف مانند روش قبلي براساس رتبه

باشد و هدف درگير كردن افراد خانواده در  ترين هدف حفاظت از جنگل مي كم اهميت
براساس اين معيار، ساير اهداف به ترتيب اولويت . فعاليتهاي دامداري در رتبه هشتم جاي دارد

حداكثر كردن سود، افزايش تعداد دام، امكان ادامه تحصيل فرزندان، حفظ : عبارتند از
ي، افزايش سطح رفاه خانواده، مكانيزه كردن دامداري، درگير كردن خانواده در دامداري سنت

  ). 1جدول (اوقات فراغت فعاليتهاي دامداري و داشتن 
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و  116/100بندي ساده و فازي به ترتيب معادل  مقدار آماره فريدمن براي روشهاي رتبه
ست، فرض آماري صفر رد ا Fباشد و به دليل اينكه بزرگتر از ارزش بحراني  مي 004/100
ميزان ضريب كندال براي . بندي كند تواند اهداف خود را اولويت شود و هر فرد مي مي
دهند بين  اين مقادير نشان مي. است 65/0و  62/0بندي ساده و فازي به ترتيب برابر  رتبه

  ).1جدول (بندي اهداف وجود دارد  دامداران توافق محدودي جهت رتبه
  رأس دام 10-1داراي آماري اهداف دامداران تحليل . 1جدول 

  اهداف

  بندي سادهرتبه بندي فازيرتبه

  متوسط
انحراف 

 معيار
  حداقل

حداك

 ثر
  متوسط

انحراف 

 معيار
  حداقل

حداك

  ثر

  10  2 64/2  06/7  87/0 6/0 23/0 65/0 جنگل و مرتعحفاظت از

  4  1 08/1  33/2  31/0 12/0 50/0 17/0 حداكثر كردن سود

  7  2 47/1  05/4  50/0 10/0 11/0 29/0 تعداد دامافزايش

  4  1 04/1  83/1  26/0 05/0 01/0 11/0 مقابله با ريسك

  10  6 41/1  00/8  87/0 27/0 16/0 64/0 داشتن اوقات فراغت

  9  1 36/2  50/3  58/0 05/0 16/0 29/0 تحصيل فرزندانامكان ادامه

  10  3 79/1  55/6  72/0 26/0 12/0 47/0 مكانيزه كردن دامداري

  9  3 71/1  11/6  66/0 24/0 10/0 42/0 افزايش سطح رفاه خانواده

 در درگير كردن اعضاي خانواده

 فعاليتهاي دامداري
64/0  15/0  38/0  84/0  61/8  61/1  5  10  

  10  2 41/3  44/6  82/0 08/0 18/0 40/0 حفظ دامداري سنتي

  نتايج آزمونها

69 /104=X2  

9  =df  

62/11=F 

056/100=X2  

9  =df  

12/11=F  

  ضريب فريدمن= 116/100ضريب كندال =0/ 618  ضريب فريدمن=004/104 ضريب كندال=646/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
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  رأس دام 20- 11تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 2

. رأس دام دارند 20-11دهند،  درصد دامداران را تشكيل مي 27افراد گروه دوم كه 

بندي فازي به ترتيب مقابله با ريسك  ترين هدف اين گروه براساس رتبه مهمترين و كم اهميت

حداكثر كردن سود، امكان : ساير اهداف به ترتيب اهميت عبارتند از. و حفاظت از جنگل است

ان، افزايش تعداد دام، افزايش سطح رفاه خانواده، حفظ دامداري سنتي، ادامه تحصيل فرزند

اعضاي خانواده در فعاليتهاي مكانيزه كردن دامداري، داشتن اوقات فراغت و درگير كردن 

  ). 2جدول ( دامداري

مقابله با ريسك است و بعد  ،بندي فازي بندي ساده مهمترين هدف همانند رتبه در رتبه

حداكثر كردن سود، امكان ادامه تحصيل فرزندان، افزايش تعداد دام، حفاظت  از آن به ترتيب

و از جنگل، افزايش سطح رفاه خانواده، حفظ دامداري سنتي، مكانيزه كردن فعاليت دامداري 

ترين هدف بر خالف روش فازي، درگير كردن  داشتن اوقات فراغت قرار دارند و كم اهميت

  .باشد ي ميخانواده در فعاليتهاي دامدار

 587/88و  297/99بندي ساده و فازي به ترتيب برابر  مقدار ضريب فريدمن براي رتبه

شود و دامداران  بحراني بزرگترند، فرض صفر رد مي Fبا توجه به اينكه اين مقادير از . است

براي  649/0با ضريب كندال . توانند بعضي از اهداف را بر بعضي ديگر ترجيح دهند مي

توان گفت توافق محدودي بين دامداران در  براي روش فازي مي 579/0ي ساده و بند رتبه

  .بندي اهداف وجود دارد رتبه
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۵۴ 

 رأس دام 20- 11داراي تحليل آماري اهداف دامداران . 2جدول 
  

  اهداف

  بندي ساده رتبه  بندي فازي رتبه

  متوسط
انحراف 

  معيار
  متوسط  حداكثر  حداقل

انحراف 

  معيار
  حداكثر  حداقل

  10  1 16/3  35/5 80/0 43/0 01/0 68/0 حفاظت از جنگل و مرتع

  5  1 33/1  41/2 63/0 54/0 13/0 21/0 حداكثر كردن سود

  8  3 79/1  23/5 53/0 22/0 01/0 34/0 افزايش تعداد دام

  5  1 09/1  24/2 50/0 08/0 12/0 18/0 مقابله با ريسك

  9  6 05/1  88/7 72/0 19/0 12/0 54/0 داشتن اوقات فراغت

  6  1 50/1  65/2 65/0 07/0 19/0 29/0 امكان ادامه تحصيل فرزندان

  10  4 62/1  59/7 68/0 11/0 15/0 49/0 مكانيزه كردن دامداري

  10  4 80/1  35/6 70/0 03/0 15/0 43/0 افزايش سطح رفاه خانواده

درگير كردن اعضاي خانواده 

 در فعاليتهاي دامداري
67/0  21/0  06/0  91/0  06/9  14/1  7  10  

  10  4 98/1  82/6 75/0 25/0 15/0 44/0 حفظ دامداري سنتي

  نتايج آزمونها

9/85  =F  

9  =df  

622/88=X2 

04/11 =F  

9  =df  

338/99  =X2  

  ضريب فريدمن=  297/99  ضريب كندال=  649/9  ضريب فريدمن=587/88 ضريب كندال=579/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
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  ..... بندي اهداف دامداران رتبه

 ۱۵۵  

  رأس دام  30- 21تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 3

رأس دام دارند  30-21دهد، مهمترين هدف افرادي كه  نشان مي 3طور كه جدول  همان

افزايش تعداد دام براساس منطق فازي و امكان ادامه تحصيل فرزندان بر پايه ) درصد نمونه 19(

فازي و ساده به ترتيب حفظ دامداري ترين هدف در روش  كم اهميت. بندي ساده است رتبه

ساير اهداف به ترتيب . باشد ميفعاليتهاي دامداري سنتي و درگير كردن اعضاي خانواده در 

حداكثر كردن  ،حفاظت از جنگل، داشتن اوقات فراغت: اهميت در روش فازي عبارتند از

سود، مكانيزه كردن دامداري، درگير كردن خانواده در فعاليتهاي دامداري، امكان ادامه 

  .افزايش سطح رفاه خانواده است و تحصيل فرزندان، مقابله با ريسك

امكان ادامه : بندي ساده نيز ساير اهداف به ترتيب اهميت عبارتند از در روش رتبه

يسك، حداكثر كردن سود، حفاظت از جنگل، افزايش تعداد دام، تحصيل فرزندان، مقابله با ر

افزايش سطح رفاه خانواده، حفظ دامداري سنتي، مكانيزه كردن دامداري و داشتن اوقات 

بحراني است، يعني اينكه دامداران  Fميزان ضريب فريدمن در هر دو روش بزرگتر از . فراغت

باشد و  مي 728/0كندال در روش فازي معادل ضريب . بندي كنند قادرند اهداف خود را رتبه

ضريب كندالِ . بندي اهداف وجود دارد دهد كه هماهنگي زيادي بين دامداران در رتبه نشان مي

  .بندي ساده حاكي از هماهنگي محدود بين دامداران است در روش رتبه 589/0معادلِ 
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۵۶ 

  رأس دام 30- 21تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 3جدول 
  

  اهداف

  بندي ساده رتبه  بندي فازي رتبه

  متوسط
انحراف 

  معيار
  متوسط  حداكثر  حداقل

انحراف 

  معيار
  حداكثر  حداقل

  10  1 93/2  33/4 28/0 60/0 01/0 19/0 حفاظت از جنگل و مرتع

  4  1 14/1  75/2 47/0 13/0 01/0 35/0 حداكثر كردن سود

  10  3 15/2  42/5 45/0 06/0 11/0 15/0 افزايش تعداد دام

  7  1 78/1  58/2 80/0 43/0 13/0 60/0 مقابله با ريسك

  9  3 78/1  58/7 50/0 10/0 14/0 24/0 داشتن اوقات فراغت

  6  1 57/1  50/2 69/0 41/0 01/0 53/0 امكان ادامه تحصيل فرزندان

  10  4 97/1  08/7 53/0 31/0 01/0 41/0 مكانيزه كردن فعاليت دامداري

  10  4 72/1  33/6 91/0 21/0 20/0 67/0 خانوادهافزايش سطح رفاه

درگير كردن اعضاي خانواده 

 در فعاليتهاي دامداري
42/0  19/0  14/0  75/0  08/9  16/1  7  10  

  10  3 09/2  00/7 81/0 52/0 01/0 70/0 حفظ دامداري سنتي

  نتايج آزمون

74/8  =F  

9  =df  

673/78=X2 

07/7 =F  

9  =df  

655/63  =X2  

  ضريب فريدمن=  612/63  ضريب كندال =585/0  ضريب فريدمن=624/78 ضريب كندال=728/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
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  ..... بندي اهداف دامداران رتبه

 ۱۵۷  

  رأس دام 50- 31تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 4
اولين هدف ) درصد از نمونه 13(رأس دام  50-31اين گروه از دامداران با داشتن 

ه ترتيب حداكثر كردن سود و مقابله با ريسك و ببندي ساده و فازي  خويش را براساس رتبه
  .اند آخرين هدف را درگير كردن خانواده در فعاليتهاي دامداري وحفاظت از جنگل ذكر كرده

 608/40و  48/51بندي ساده برابر  ب براساس منطق فازي و رتبهضرايب فريدمن به ترتي
بندي  توانند اهداف را اولويت دهد كه دامداران مي نشان مي Fاست كه در مقابل ارزش بحراني 

و بيانگر وجود هماهنگي محدود بين  564/0بندي ساده برابر  ضريب كندال در روش رتبه. كنند
در روش فازي بر وجود  715/0 معادلِ ضريب كندالِ. تبندي اهداف اس دامداران جهت رتبه

  ).4جدول (بندي اهداف داللت دارد  دامداران جهت رتبه هماهنگي باال در
  رأس دام 50- 31تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 4جدول 

  اهداف

  بندي ساده رتبه بندي فازيرتبه

  متوسط
انحراف 

 معيار
  متوسط  حداكثر  حداقل

انحراف 

 معيار
  حداكثر  حداقل

  1  1 82/3  00/5 88/0 62/0 01/0 74/0 حفاظت از جنگل و مرتع

  0  1 03/1  25/2 /.75 10/0 21/0 23/0 حداكثر كردن سود

  4  2 03/2  81/4 44/0 11/0 12/0 29/0 افزايش تعداد دام

  8  1 46/1  87/2 27/0 06/0 01/0 13/0 مقابله با ريسك

  5  5 99/0  12/7 64/0 23/0 14/0 47/0 داشتن اوقات فراغت

  8  1 81/1  87/2 35/0 09/0 01/0 23/0 امكان ادامه تحصيل فرزندان

  6  5 67/1  25/7 74/0 22/0 16/0 55/0 مكانيزه كردن دامداري

  10  4 64/1  87/5 47/0 25/0 01/0 36/0 افزايش سطح رفاه خانواده

درگير كردن اعضاي خانواده 

 در فعاليتهاي دامداري
71/0  13/0  52/0  85/0  50/8  93/1  5  8  

  10  4 14/2  50/7 63/0 25/0 15/0 45/0 حفظ دامداري سنتي

  نتايج آزمونها

72/5 =F  

9  =df  

451/51=X2 

51/4 =F  

9  =df  

589/40=X2  

  ضريب فريدمن=  608/40    ضريب كندال= 564/0  ضريب فريدمن=48/51   ضريب كندال=715/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۵۸ 

  رأس دام  70- 60تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 5
. دهند رأس دام، شش درصد از نمونه را تشكيل مي 70-60پنجمين گروه از دامداران با 

بندي ساده و منطق فازي اولين هدف مهم به ترتيب حداكثر كردن سود و مقابله با  براساس رتبه
برمبناي هر دو روش درگير كردن اعضاي خانواده در  ترين هدف ريسك و كم اهميت

بندي ساده به ترتيب  ضريب فريدمن در منطق فازي و رتبه. فعاليتهاي دامداري ذكر شده است
اين موضوع . باشد مي Fبراورد شده است كه بزرگتر از ارزش بحراني  31/14و  36/17معادل 

با توجه . داف را بر تعدادي ديگر ترجيح دهندتوانند تعدادي از اه دهد كه دامداران مي نشان مي
بندي اهداف هماهنگي محدودي داشتند  به ضرايب كندال هر دو روش، دامداران در رتبه

  ).5جدول (
  رأس دام 70- 60تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 5جدول 

  اهداف

  بندي ساده رتبه بندي فازيرتبه

  متوسط
انحراف 

 معيار
  متوسط  حداكثر  حداقل

انحراف 

 معيار
  حداكثر  حداقل

  7  1 75/2  75/3 84/0 41/0 18/0 63/0 حفاظت از جنگل و مرتع

  4  1 29/1  50/2 36/0 16/0 10/0 26/0 حداكثر كردن سود

  9  3 64/2  5/6 66/0 18/0 22/0 49/0 افزايش تعداد دام

  7  1 50/2  75/3 30/0 08/0 10/0 18/0 مقابله با ريسك

  9  5 63/1  00/7 63/0 54/0 01/0 59/0 فراغتداشتن اوقات

  6  1 22/2  25/3 41/0 13/0 12/0 24/0 امكان ادامه تحصيل فرزندان

  10  3 94/2  00/6 79/0 28/0 21/0 55/0 مكانيزه كردن دامداري

  9  2 96/2  25/5 47/0 18/0 14/0 28/0 افزايش سطح رفاه خانواده

درگير كردن اعضاي خانواده 

 دامداريدر فعاليتهاي
68/0  10/0  58/0  82/0  25/9  00/1  8  10  

  9  5 73/1  5/7 51/0 32/0 01/0 40/0 حفظ دامداري سنتي

  نتايج آزمونها

57/2=F  

9  =df  

149/23=X2 

12/2 =F  

9  =df  

091/19=X2  

  ضريب فريدمن= 31/14         ضريب كندال=  53/0  ضريب فريدمن=361/17  ضريب كندال=643/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
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  ..... بندي اهداف دامداران رتبه

 ۱۵۹  

  رأس دام  250-100تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 6
رأس دام پنج درصد از  250-100آخرين طبقه مورد بررسي دامداراني بودند كه با 

مهمترين هدف به ترتيب مقابله  ،بندي ساده براساس منطق فازي و رتبه. اند نمونه را تشكيل داده
با ريسك و حداكثر كردن سود و آخرين هدف حفاظت از جنگل و درگير كردن اعضاي 

ضريب فريدمن در هر دو روش بزرگتر از ارزش بحراني . خانواده در فعاليتهاي دامداري است
ت كه اس 7/0ضريب كندال در هر دو روش بزرگتر از . شود است و بنابراين، فرض صفر رد مي

  ).6جدول (باشد بندي اهداف مي بيانگر وجود هماهنگي باال بين دامداران در رتبه
  رأس دام 250- 100تحليل آماري اهداف دامداران داراي . 6جدول 

  اهداف

  بندي ساده رتبه بندي فازيرتبه

  متوسط
انحراف 

 معيار
  متوسط  حداكثر  حداقل

انحراف 

 معيار
  حداكثر  حداقل

  10  4 21/3  33/6 76/0 64/0 01/0 71/0 مرتعحفاظت از جنگل و

  2  1 58/0  67/1 22/0 09/0 01/0 16/0 حداكثر كردن سود

  4  3 58/0  30/3 47/0 18/0 15/0 34/0 افزايش تعداد دام

  5  1 08/2  67/2 09/0 08/0 06/0 01/0 مقابله با ريسك

  8  6 00/1  00/7 61/0 54/0 03/0 57/0 داشتن اوقات فراغت

  4  1 53/1  67/2 25/0 18/0 04/0 22/0 ادامه تحصيل فرزندانامكان 

  9  6 53/1  67/7 50/0 04/0 23/0 28/0 مكانيزه كردن فعاليت دامداري

  10  5 64/2  00/7 42/0 34/0 04/0 37/0 افزايش سطح رفاه خانواده

درگير كردن اعضاي خانواده 

 در فعاليتهاي دامداري
69/0  01/0  68/0  70/0  00/9  00/1  8  10  

  9  7 15/1  67/7 75/0 42/0 16/0 60/0 حفظ دامداري سنتي

  نتايج آزمونها

46/2=F  

9  =df  

127/22=X2 

265/2=F  

9  =df  

382/20=X2  

  ضريب فريدمن=  59/13      ضريب كندال= 755/0  ضريب فريدمن=76/14  ضريب كندال=820/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۶۰ 

  گروه از دامداران 6آماري اهداف  مقايسه نتايج تحليل. 7

بندي ساده و مقايسه جفتي  بندي اهداف دامداران براساس دو روش رتبه مقايسه رتبه
دهد كه نتايج دو روش مذكور در تمامي گروهها به استثناي گروه سوم  منطق فازي نشان مي

دي فازي نشان بن براي مثال بررسي رتبه تعيين شده براساس رتبه. تقريباً يكسان بوده است
به غير از گروه سوم كه رتبه دوم را به (ها  هدهد كه هدف حفاظت از جنگل در تمامي گرو مي

اهداف . را داشته است 10يا  9درجه اهميت اندكي دارد و رتبه ) اين هدف اختصاص دادند
  . ها را داشتند ها بهترين رتبه هدر تمامي گرو مقابله با ريسك و حداكثر كردن سود

  بندي ساده گروه دامدار براساس منطق فازي و رتبه 6ميانگين رتبه اهداف . 7 جدول

  اهداف

 رتبه بندي فازي

10 – 1  

20  - 
11  

30  - 
21  

50  - 
31  

70  - 
60  

25
0

-
10

0
  

  71/0  63/0 74/0  19/0 68/0 65/0 حفاظت از جنگل و مرتع

  16/0  26/0 23/0  35/0 21/0 17/0 حداكثر كردن سود

  34/0  49/0 29/0  15/0 34/0 29/0 دامافزايش تعداد

  01/0  18/0 13/0  60/0 18/0 11/0 مقابله با ريسك

  57/0  59/0 47/0  24/0 54/0 64/0 داشتن اوقات فراغت

  22/0  24/0 23/0  53/0 29/0 29/0 امكان ادامه تحصيل فرزندان

  28/0  55/0 55/0  41/0 49/0 47/0 مكانيزه كردن فعاليت دامداري

  37/0  28/0 36/0  67/0 43/0 42/0 رفاه خانوادهافزايش سطح

درگير كردن اعضاي خانواده در فعاليتهاي 

 دامداري
64/0  67/0  42/0  71/0  68/0  69/0  

  60/0  40/0 45/0  70/0 44/0 40/0 حفظ دامداري سنتي
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  ..... بندي اهداف دامداران رتبه

 ۱۶۱  

   7ادامة جدول 

  اهداف

 رتبه بندي ساده

10  - 1  

20  - 
11  

30  - 
21  

50  - 
31  

70  - 
60  

25
0

-
10

0
  

  33/6  75/3 00/5  33/4 35/5 06/7 حفاظت از جنگل و مرتع

  67/1  50/2 25/2  75/2 41/2 33/2 حداكثر كردن سود

  30/3  5/6 81/4  42/5 23/5 05/4 افزايش تعداد دام

  67/2  75/3 87/2  58/2 24/2 83/1 مقابله با ريسك

  00/7  00/7 12/7  58/7 88/7 00/8 داشتن اوقات فراغت

  67/2  25/3 87/2  50/2 65/2 50/3 تحصيل فرزندانامكان ادامه

  67/7  00/6 25/7  08/7 59/7 55/6 مكانيزه كردن فعاليت دامداري

  00/7  25/5 87/5  33/6 35/6 11/6 افزايش سطح رفاه خانواده

درگير كردن اعضاي خانواده در فعاليتهاي 

 دامداري
61/8  06/9  08/9  50/8  25/9  00/9  

  67/7  5/7 50/7  00/7 82/6 44/6 حفظ دامداري سنتي

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

   
  بندي ساده سازگاري بين مقايسه جفتي منطق فازي و روش رتبه

بندي فازي از محاسبه ضريب  بندي ساده و روش رتبه جهت بررسي همبستگي بين رتبه
گونه همبستگي بين اين  هيچ: فرض صفر عبارت است از). 8جدول (اسپيرمن استفاده شده است 

همبستگي بين اين دو روش وجود : فرض جايگزين نيز عبارت است از. دو روش وجود ندارد
درجه آزادي،  9با ده هدف و . دهند بندي يكسان صورت مي دارد؛ يعني هر دو روش رتبه

است؛ يعني همبستگي  97/0درصد معنيداري برابر  1ضريب اسپيرمن براي گروه اول در سطح 
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درصد  1اين ضريب براي گروه دوم در سطح . بين نتايج حاصل از اين دو روش وجود دارد
 5، براي گروه پنجم در سطح 79/0درصد معادل  1، براي گروه چهارم در سطح 82/0برابر 

اين . محاسبه شده است 68/0درصد معادل  5و براي گروه ششم در سطح  64/0درصد برابر 
بندي در اين  بوده كه نشاندهنده عدم سازگاري بين رتبه  -18/0ضريب براي گروه سوم معادل 

  .دو روش است
  ضريب اسپرمن به تفكيك شش گروه. 8جدول 

  )درصد(سطح معنيداري  ضريب اسپيرمن گروه

  1 97/0 اول

  1 82/0 دوم

  1 -18/0 سوم

  1 79/0 چهارم

  5 64/0 پنجم

  5 68/0 ششم

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

  
  گيري و پيشنهاد  نتيجه

دهد كه هدف حفاظت از  بندي فازي نشان مي بررسي رتبه تعيين شده براساس رتبه
را  10يا  9ها درجه اهميت اندكي داشته و در نزد اكثر دامداران رتبه  هجنگل در تمامي گرو

در عمل نيز دامداران با اجراي خروج دام از جنگل موافق نبوده و اهميتي . كسب كرده است
گاهي الزم را از اهميت حفظ آدليل اين امر آن است كه آنان . اند براي حفظ جنگل قائل نبوده
همچنين در اكثر موارد تنها راه امرار معاش . دانند اين امر دخيل نمي جنگل ندارند و دامها را در

اين هدف در اكثر . گريزي بوده است مهمترين هدف دامداران ريسك. باشد دامداري مي
هاي اول، دوم، چهارم و ششم  حداكثر كردن سود در گروه. ها رتبه يك را داشته است گروه
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 ۱۶۳  

ده و ادامه تحصيل فرزندان در بين اكثر دامداران رتبه بين بو) اكثريت دامداران( داراي رتبه دو 
اند كه دليل آن را  تعدادي از دامداران رتبه هفتم را به اين هدف داده. دو تا چهار داشته است

  .خصوص فارغ التحصيالن دانشگاهي دانست توان بيكاري فرزندان تحصيلكرده به مي
دف حفظ جنگل است در نزد اكثر هدف مكانيزه كردن دامداري نيز كه همسو با ه

دامداران رتبه هفتم يا هشتم را كسب كرده كه علت آن ريسك باالي نگهداري دامهاي 
توان در تمايل دامداران در حفظ  اين امر را مي. اصالح شده و سرمايه بر بودن اين فعاليت است

  .است دامداري سنتي مشاهده كرد كه در اغلب موارد مقام پنجم يا ششم را داشته
بندي ساده، اهداف ريسك گريزي، افزايش سود و امكان ادامه تحصيل  براساس رتبه

فرزندان جزو اهداف مهم و اهداف افزايش تعداد دام، افزايش رفاه خانواده و حفظ جنگل 
  .اند ساير اهداف نيز اهميت كمي داشته. اند جزو اهداف مياني دامداران بوده

  :شود پيشنهادهاي زير ارائه مي دست آمده با توجه به نتايج به
جهت افزايش آگاهي دامداران از اهميت جنگل و آثار مخرب دامداري سنتي در . 1
  .هاي آموزشي و ترويجي تهيه و ارائه شود برنامه ،اين مناطق
هاي تكميليِ ساماندهي  با توجه به اينكه دامداري اين دامداران معيشتي است، برنامه. 2

توان به كمك به تشكيل واحدهاي  ها مي دامداران منطقه تهيه و اجرا شود كه از جمله اين برنامه
بهره، ارائه  صنعتي در قالب شركتهاي تعاوني و خصوصي از طريق اعطاي تسهيالت بانكي كم

اي مؤثر به دامداران در زمينه چگونگي ايجاد واحدهاي دامداري تعاوني و  رهخدمات مشاو
 . خصوصي و تسهيل روند اداري تشكيل اين واحدها اشاره كرد

  
  منابع

گزارش وضعيت طرحهاي  ،)1382(نوشهر،  -كل منابع طبيعي استان مازندران اداره. 1
  .احياء جنگل در غرب استان مازندران
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دفتر روابط عمومي و امور بين الملل سازمان جنگلها و  اليانهگزارش عملكرد س. 2
  . 1384مراتع، 

، روند تخريب زيست محيطي در ايران، كاربرد )1380(صادقي. و ح. عاقلي، ل. 3
تا  151، ص 36، سال نهم، شماره فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعهمنطق فازي، 

173 .  
نشين براي  ساختاري تعاونيهاي جنگل طراحي الگوي، )1378(ملك محمدي، ايرج . 4

مشاركت نظام يافته مردمي در مديريت جنگل، مجموعه مقاالت همايش منابع طبيعي 
 .، ناشر سازمان جنگلها و مراتع كشور7، صفحه 36مشاركت و توسعه، شماره 
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