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 بسمه تعالی

طراحی الگوی کشت متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی شهرستان زاغه با استفاده از 

 (AHPتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی )روش 

  2، محمود رمرودی1شاهین حسنی

 

 چکیده

اجرای تناوب متناسب در هر منطقه است که ارتباط الگوی کشت محصوالت زراعی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای    

مستقیمی با بهره برداری از منابع آب و خاک دارد.  ارزیابی الگوی کشت در مناطق مختلف با شرایط هر منطقه کامالً متفاوت است 

بهینه برای  تعیین الگوی کشتو در هر منطقه معیار های متفاوتی می تواند به خود اختصاص دهد.  تحقیق حاضر با هدف 

خارج از فصل را  نیاز آبی باال که بیشترین مصرف آب جلوگیری از اجاره زمین جهت کاشت هندوانه به عنوان یک محصول با

انجام شد.  معیار های انتخاب (  Anaiytical Hierarchy Process-AHP با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )  بارندگی

درآمد کشاورز(، هزینه) هزینه های مربوط به زراعت هر محصول(، فرهنگ پذیرش کشاورزان بومی، نیاز اقتصادی) شده عبارتند از: 

آبی و مکانیزاسیون )حضور ماشین آالت در منطقه(.  بر اساس معیار های یاد شده چهار گزینه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی 

پرسشنامه  11زمینی و یونجه.  مطالعات میدانی و اطالعات موجود در منطقه انتخاب شد که عبارتند از: گندم آبی، کلزا، سیب 

ت آمده نشان داد که اولویت شد.  نتایج بدس کشاورز خبره و یک نفر کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی تکمیل 11توسط 

 الگوی معرفی شده عبارتند از:بندی محصوالت 

 گندم >سیب زمینی  =یونجه  >کلزا 

 (، معیار و گزینه.AHPالگوی کشت، تحلیل سلسله مراتبی ) :کلمات کلیدی

 دانشجوی دوره دکتری تخصصی اگرواکولوژی دانشگاه زابل (1

 دانشیار گروه اگرواکولوژی دانشگاه زابل (2
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 مقدمه

شهرستان زاغه به عنوان یکی از قطب های اصلی کشاورزی و کشت محصوالت آبی در استان لرستان محسوب    

می شود.  اقتصاد غالب مردم این شهرستان کشاورزی بوده و سایر فعالیت های اقتصادی نقش  کمتشری در ایشن    

متغیر های اصشلی توسشعه اقتصشادی     ن با توجه به ای مهم، تولید در بخ  کشاورزی یکی ازبنابرای  زمینه دارند.

تعداد زیادی از محصوالت را ممکن ساخته است  زاغه محسوب می شود.  ویژگی های آب و هوایی منطقه، تولید

خصوصاً در فصل تابستان به علت وجود آب و استفاده از آبهای زیرزمینی رو به کشت محصوالت با نیاز آبی بشاال  

نه به دلیل موقعیت استراتژیک این منطقه از نظر نزدیکی به مرکز استان و قشرار  نظیر هندوانه نموده اند.  متاسفا

گرفتن در شاهراه ترانزیت شمال به جنوب کشور عده ای از خارج استان جهت سرمایه گشذاری اقشدام بشه اجشاره     

هفتاد درصد زمین کشاورز نموده و زمین اجاره شده را به کشت هندوانه اختصاص می دهند.  از آنجا که بی  از 

اراضی زیر کشت آبی بوده و در فصل های بدون بارش آب را از سفره های زیر زمینی برداشت مشی کننشد باعش     

شده که افت ساالنه سطح سفره های آب زیر زمینی در منطقه زاغه مشاهده شود.  متاسفانه الگوی کشت غالشب  

گرفتن فرهنگ پذیرش کشاورزان حذف هشر دو   این منطقه به سیب زمینی و هندوانه محدود میشود و با در نظر

این محصوالت عملی نیست و با حذف هندوانه به اجرای تناوب که سیب زمینی را نیز در خود جشای دهشد بایشد    

 پرداخت.  

از آنجائیکه محدودیت آبی مهمترین چال  موجود برای تولید محصوالت زراعی در زاغه می باشد و کشاورزان    

کثر سود خود هستند، این هدف در تضاد با استفاده بهینه از منابع آبی زاغه می باشد.  با در نظر نیز به دنبال حدا

گرفتن فرهنگ پذیرش کشاورز و دستورالعمل های سازمان جهاد کشاورزی منطقه و تضمین درآمشد کششاورزان،   

هت کاشت هندوانه گیاهان بشا  الگوی زراعیاین منطقه باید به نحوی تغییر نماید که عالوه بر حذف اجاره زمین ج

در آمد باال، پذیرش بیشتر از نظر جامعه و نیاز آبی بهینه معرفشی ششوند.  روش فرآینشد تجزیشه تحلیشل سلسشله       

( روششی اسشت   AHPروش )  ( یکی از ابزار های مناسب برای دستیابی به ایشن هشدف مشی باششد.    AHPمراتبی )
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طی که معیار های تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرای

 (.2002ها را مشکل میسازند، مورد انتخاب قرار می گیرد) برتولینی 

( به 1991( مطالعات متعددی انجام شده که میتوان به مطالعات یانگ و لی)AHPدر زمینه استفاده از روش )   

بندی مکان بهینه دفن بهداشتی مواد زائد و جامشد اششاره    ( در اولویت2001منظور مدلسازی مکان یابی و میل)

( برای تعیین اولویشت هشای توسشعه    1832کرد.  همچنین در ایران نیز می توان به مطالعات صامتی و همکاران )

( در رتبه بندی تولیشدات صشنعتی کششور اششاره     1838بخ  صنعت استان اصفهان  و معصوم زاده و تراب زاده )

 نمود.

( برای بررسی باور های ذهنشی و معیشار هشای تصشمیم گیشری      AHPهدف در مطالعه حاضر استفاده از روش )   

کشاورزان در زمینه الگوی کشت شناسایی شده و الگوی زراعی که بطور بالقوه امکان کشت آن در منطقشه مهیشا   

 می باشد و بر اساس این معیار ها و تصمیم گیری ها شناسایی و معرفی شود.

 واد و روش هام

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک سنتز ریاضی و یک شیوه جبری تصمیم گیری با مقیاس نسبی اسشت.  ایشن      

روش با استفاده از یک شبکه سیستمی و بکار گیری ضوابط و معیار های چندگانه برای رتبشه بنشدی یشا تعیشین     

استفاده قرار مشی گیرد)قدسشی پشور و بشرین     اهمیت گزینه های مختلف یک فرآیند تصمیم گیری پیچیده مورد 

(.  این روش شیوه ای برای ساماندهی اطالعات و قضاوت ها و بکار بردن آنها در تصمیم گیری بشر اسشاس   1991

توانایی، احساسات و منطق موضوع مورد نظر ارائه می دهد و سپس قضاوت ها در قالب نتیجه ای با هم ترکیشب  

ی همخوانی دارد.  فرآیند فوق برای حل مسایل پیچیده به وسیله سلسله مراتبی از می شوند که با انتظارات درون

 (.1939معیار ها و نتایج بوسیله استخراج قضاوت ها در جهت پیشبرد تقدم ها کمک می کند )هارکر 
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نشده  برای چنین مقایسه هایی نیاز به جمع آوری اطالعات از تصمیم گیرندگان است.  این امر بشه تصشمیم گیر     

یشا گزینشه تمرکشز    این امکان را می دهد که فارغ از هر گونه نفوذ و مزاحمت خارجی تنها روی مقایسه دو معیار 

کند.  عالوه بر این مقایسه زوجی و دو به دویی به دلیل اینکه پاسخ دهنده فقط دو عامل را نسبت بشه هشم مشی    

ای مسئله مورد بررسی فشراهم مشی آورد و فرآینشد    سنجد و به عوامل دیگر توجه ندارد، اطالعات ارزشمندی را بر

 (.1991تصمیم گیری را منطقی می سازد )ساعتی 

 ترسیم درخت سلسله مراتبی (1

هدف: به پرس  اصلی تحقیق یا مشکلی که قصد داریم آن را حل نمائیم هدف گفتشه مشی ششود کشه در ایشن         

کشاورز با توجه به شرایط و معیارهای تعیین ششده  مطالعه دقیقاً هدف عبارتست از: بهترین گیاه برای معرفی به 

 به ترتیب اولویت.

و سازنده آن معیار گفته می شود.  معیار ها در واقشع سشنگ محشک    معیار: به مالک های تضمین کننده هدف    

 هدف یا وسیله اندازه گیری آن می باشند.  هر اندازه معیار ها بیشتر اجزاء هدف را پوش  دهنشد و بیششتر بیشان   

کننده هدف باشند، احتمال گرفتن نتیجه دقیق تر افزای  خواهد یافت و قابل ذکر است کشه معیشار هشا دومشین     

 سطح درخت سلسله مراتبی را پس از هدف تشکیل می دهند.

 عدد در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: 1معیارها در تحقیق و بررسی حاضر به تعداد    

 (Economicاقتصادی ) (1

 (Costهزینه ) (2

 (Culture of acceptanceفرهنگ پذیرش ) (8

 (Water requirementنیاز آبی ) (1

 (Mechanizationمکانیزاسیون ) (1
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 که مالک برای ازریابی هر معیار در طراحی پرسشنامه عبارت است از:

Economic = Farmer income (درآمد کشاورز) 

Cost = Costs related to plant (هزینه های مربوط به کاشت) 

Culture of acceptance = Farmer awareness about plant (دیدگاه کشاورز درباره گیاه) 

Water requirement = Syndicate plant peak rainfall and floods 

 (همزمانی اوج مصرف گیاه با حداکثر بارش منطقه و طغیان رودخانه ها منطقه نیز مد نظر قرار می گیرد) 

Mechanization = The machinery required in the region (حضور ماشین آالت مربوطه در منطقه) 

جایگزین ها در واقع منظور و مقصد هدف در درخت سلسله مراتبی هستند و پاسخ هدف از میان جایگزین ها:    

 جایگزین های ترسیم شده به دست می آید.  جایگزین ها آخرین سطح درخت سلسله مراتبی می باشند. 

جایگزین ها در این مطالعه عبارتند از چهار گیاه سازگار با شرایط منطقه و معرفی شده از طرف کشاورز و 

 که عبارتند از:سازمان جهاد کشاورزی زاغه 

a)   گندمWheat 

b)  کلزاCanola 

c)  سیب زمینیPotato 

d)  یونجهAlfalfa 

    

را دترسیم نمود که مطابق چارت زیر می پس از انتخاب جایگزین ها دخت سلسله مراتبی آماده  و میتوان آن 

 نمود. توان درخت سلسله مراتبی مربوط به بررسی حاضر را ترسیم
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در مدل سلسله مراتبی باال سطح گزینه ها به هر پنج معیار تعلق دارد که به علت تعدد فل  ها تنها فل     

 های یک معیار ترسیم شده است.

 گرد آوری داده ها (2

و به دنبال آن یک جامعه نمونه طراحی شود که برای گردآوری داده ها ابتدا باید پرسشنامه طراحی شود    

ابتدا باید با استفاده از معیار های استاندارد شده، توسط محقق از طریق پرسشنامه مورد کاوش قرار بگیرد.  

طراحی شود که در این پرسشنامه تعداد پرس  ها متناسب با تعداد معیار هاست.  در مطالعه فوق پرسشنامه 

بر مبنای الگوهای مختلف معرفی شده که پتانسیل کشت در منطقه زاغه را دارند مه پرس  های هر پرس  نا

طراحی شده و توسط کشاورزان و کارشناسان خبره تعیین می شود.  سپس باید جامعه نمونه تعیین شود که 

تخاب انتخاب افراد پرس  شونده بصورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه ای صورت خواهد گرفت.  در این روش از ان

 11نفر پرس  شونده در نظر گرفته شده که  11تصادفی افراد به شدت باید پرهیز کرد.  در این مطالعه تعداد 

 نفر را کشاورزان خبره و یک نفر آنها را کارشناس قسمت زراعت سازمان جهاد کشاورزی زاغه تشکیل می دهد.

The best plant for 

introduction to region 

Economic Cost 
Culture of 

acceptance 

Water 

requirements 
mechanization 

Wheat Canola Potato Alfalfa 
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 AHPاستفاده از نرم افزار مربوط به  (3

جهت بررسی و شد که این نرم افزار  Expert choiceپس از گرد آوری داده ها اقدام به استفاده از نرم افزار     

تجزیه و تحلیل به روش سلسله مراتبی تهیه شده است که اطالعات الزم را برای مقایسه زوجی از معیار های 

 مختلف تا هدف را در اختیار محقق قرار می دهد.

 نتایج و بحث

در بررسی های بعمل آمده در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاغه که به عنوان یکی از واحد های تولیدی    

کشاورزی استان لرستان در نظر گرفته می شود، مالحظه شد به علت اجاره زمین به غیر بومی ها کشت بی رویه 

ادن در الگوی کشت تقریباً غیر کارا عمل می هندوانه و در نهایت تنها و تنها سود و بهره مالی را مد نظر قرار د

نماید و در مورد مصرف آب بهینه عمل نمی کنند.  به منظور نشان دادن این موضوع به نتایج بدست آمده از 

 الگوی برنامه ریزی و الگوی کشت موجود می پردازیم.  

سطح در آمد معقول، منطقی یکی از مهمترین اهداف مدیران در بخ  دولتی یا بخ  خصوصی دست یابی به    

و اقتصادی است.  حال به منظور مقایسه الگوی کشت در حالت فعلی و بهینه از روش سلسله مراتبی با معیارهای 

 یاد شده که منطبق بر شرایط منطقه هستند استفاده می شود.

گیاهان در نظر گرفته شده برای رسیدن به یک الگوی بهینه کشت که هم از نظر مصرف و هزینه به صرفه    

باشد و هم از نظر در آمد قابل قبول باشد با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی زاغه گندم، کلزا، سیب زمینی و 

قه کشاورزان از لحاظ فرهنگ پذیرش طبق بررسی های بعمل آمده در منطقه بیشترین عالیونجه معرفی شدند.  

به سیب زمینی اختصاص یافت، در حالیکه بیشترین در آمد هم سیب زمینی به کشاورز پرداخت می کرد اما تنها 

مشکل سیب زمینی، هزینه های سنگین زراعت بود که در هر هکتار چندین برابر سایر گیاهان معرفی شده 

کشاورزان خرده پا و کشاورزانی که نقدینگی مالی برای کاشت سیب  هزینه در بر داشت.  با این اوصاف برای

 زمینی ندارند )که تعدادشان نیز چشمگیر است( اصال قابل توصیه نیست.

در ابتدا برایدر نظر گرفتن سلسله مراتب مطالعه ابتدا مقایسه زوجی گزینه ها را در هر معیار بررسی می نمائیم    

قایسات در شکل های زیر آمده و کامال اولویت بندی در هر نمودار نمایان و مشهود که نمودار هر کدام از این م

 است.
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 . مقایسه زوجی گزینه ها در معیار اقتصادی1شکل 

 

 . مقایسه زوجی گزینه ها در معیار هزینه2شکل 

 

 . مقایسه زوجی گزینه ها در معیار فرهنگ پذیرش8شکل 

 

 معیار نیاز آبی . مقایسه زوجی گزینه ها در1شکل 
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 . مقایسه زوجی گزینه ها در معیارمکانیزاسیون1شکل 

گزینه ها در هر معیار با توجه به وزن دهی هر گزینه کامالً که با توجه به نمودارهای فوق بیشترین جایگاه    

که مشخص است، اکنون طبق سلسله مراتب نوبت به مقایسه زوجی معیار ها نسبت به هدف رسیده است 

 مشخص کننده وزن دهی هر معیار می باشد.

 از نظر تحلیل معیار های جداگانه وزن دهی بصورت جدول زیر می باشد:   

 . ماتریس مقایسه زوجی معیار های مختلف1جدول 

 مکانیزاسیون نیاز آبی فرهنگ پذیرش هزینه اقتصادی 

 8 1 8 1 1 اقتصادی

 1 1 8 1  هزینه

 8 1 1   فرهنگ پذیرش

 8 1    نیاز آبی

 1     مکانیزاسیون

 ماخذ: یافته های تحقیق

ها )گزینه ها( و معیار ها بطور جداگانه که پس از ارزیابی توسط نرم افزار در شرایط مختلف مقایسات آلترناتیو   

 بصورت نمودار زیر قابل عرضه می باشد:

 

 .  مقایسه زوجی معیارها در هدف مطالعه2شکل 
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از بررسی برای هر کدام از گزینه ها در هر معیار طبق نمودار زیر یک میزان وزن دهی شده در در این قسمت 

 نظر گرفته شده که از روی نمودار زیر کامالً قابل رویت می باشد.

 

 . وزن دهی آلترناتیوها )گزینه ها( در هر معیار7شکل 

ها و معیار ها الزم است تا وزن نهایی  در حقیقت بعد از مقایسه زوجی و محاسبه وزن های نسبی گزینه   

 هر گزینه محاسبه شود، که پس از محاسبه وزن های گزینه ها در نهایت بصورت زیر قابل ارائه هستند:

 

 . محاسبه وزن نهایی هر آلترناتیو )گزینه( بصورت مجزا8شکل 

ار های در نظر گرفته شده و بر بر طبق محاسبات و بررسی های انجام شده نشان داده شد که با توجه به معی   

پایه پاسخ های پرسشنامه از طرف کشاورزان خبره و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاغه بهترین الگوی 

 کشت برای منطقه به قرار زیر است.

 کلزا <یونجه  =سیب زمینی  <گندم  =گیاهان به ترتیب اولویت 
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  بر اساس نتایج فوق بیشترین وزن را گندم و کمترین وزن را کلزا به خود اختصاص داده است. 

 

 . نمودار ماکزیمم و مینیمم وزن گیری هر آلترناتیو با توجه به معیار های پنج گانه9شکل 

 پیشنهادات

 الگوی کشت توسط کشاورز پیشنهادات زیر ارائه می شود:برای مقبولیت بیشتر    

 بهبود بازاریابی محصوالتی که در الگوی کشت فعلی نیستند و آب کمتری مصرف می کنند. .1

 خرید تضمینی توسط دولت برای کاه  ریسک درآمدی کشاورز. .2

 اجرای تناوب های چهارساله و بیشتر از الگوی کشت موجود با نظارت سازمان جهاد کشاورزی .8

 منابع
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