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گذاري در سازمان جهاد كشاورزي هاي سرمايهتعيين اولويت

 فارساستان 
 1دادگر محمدی

 چكيده
حدوديت مت، اما هاي اين بخش اسگذاري در فعاليتبخش كشاورزي مستلزم افزايش سرمايهدر افزايش توليد 

عدد نيازها و سو و ت از يك هاي توليديگذاري در فعاليتگذاري و باال بودن ريسك سرمايهمنابع مالي براي سرمايه
ين مطالعه به در است.خته ااهداف از سوي ديگر، برنامه ريزي و اولويت بندي سرمايه گذاري را اجتناب ناپذير سا

لسله ستحليل  ز روشهاي سازمان جهادكشاورزي استان فارس، امنظور تعيين اولويت سرمايه گذاري در زيربخش
هاي اخصشن از گيري چند شاخصه استفاده شده است. با بهره جستصميمهاي تعنوان يکي از روشمراتبي به

 هاي سازمانزيربخش ،1392-91مرتبط و براساس آمار و اطالعات گردآوري شده براي دوره زماني
، ب و خاکآيربخش زاند. براساس نتايج بندي گرديدهگذاري، رتبهسرمايهفارس از نظر اولويت  جهادكشاورزي

هاي،  ربخشيب زيها بوده است و پس از آن به ترتگذاري در ميان ساير زيربخشلويت اول سرمايهداراي او
اند. در گذاري بودهيهسرما مکانيزاسيون، امور دام، حفظ نباتات، صنايع تبديلي، زراعت و باغباني داراي اولويت

سازي هدفمند استايرارند. لذا در هاي آخر قرار دنهايت ادارات دامپزشکي، منابع طبيعي و شيالت در رتبه
ين در هر ود. همچنگذاري توزيع شبندي سرمايهاي متناسب با اولويتشود اعتبارات توسعهگذاري توصيه ميسرمايه

 د.ش يابگذاري در هر زيربخش نيز افزايزيربخش مطالعه مشابهي صورت پذيرد تا اثربخشي سرمايه
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 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 1
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 مقدمه 

هزار هکتار  374هزار هکتار سطح زیرکشت محصوالت ساالنه، رتبه سوم و  729استان فارس با 

به دلیل د. های کشور دارسطح زیرکشت محصوالت دائمی، رتبه دوم را در بین استان

یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور به شمار گستردگی، تنوع اقلیم و حاصلخیزی خاک، 

آید و سهم قابل توجهی از تولید محصوالت و فرآورده های کشاورزی کشور را به خود می

میلیون تن تولیدات باغی در رتبه اول، با پنج میلیون  7/2با که  اختصاص داده است. به طوری

هزار  8/3با  ت دامی در رتبه پنجم و میلیون تن تولیدا 8/0در رتبه دوم، با تولیدات زراعی تن 

مین، أبخش کشاورزی استان نقش اساسی در تقرار دارد. رتبه نهم کشور در ولیدات شیالت تتن 

ای از تولید ناخالص داخلی را به خود تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور دارد و سهم عمده

ورزی کشور مربوط به درصد ارزش افزوده بخش کشا 8/7 دهد؛ به طوری کهاختصاص می

 درصد از  8/27و حدود  ارزش افزودهاز کل  درصد 7/15ت. همچنین کشاورزی استان اس

. به منظور (1392است )سالنامه آماری استان فارس، بخش شاغالن استان مربوط به این 

باشد. زیرا گذاری یکی از عوامل بسیار مهم میدستیابی به رشد پایدار در این بخش سرمایه

وری سایر های تولید اهمیت زیادی در افزایش بهرهترین نهادهعنوان یکی از مهممایه بهسر

 سهم لحاظ به بخش کشاورزی، در گذاریسرمایهکار دارد. عوامل تولید یعنی زمین و نیروی

 و کارنیروی از باالیی برای درصد اشتغال تأمین داخلی، ناخالص تولید در کشاورزی بخش باالی

 Bahrami et) برخوردار است باالیی اهمیت از کشور رشد به رو جمعیت غذایی نیاز تأمین

al.,2005) .گذاری در بخش کشاورزی عالوه بر اینکه موجب رشد تولید و همچنین سرمایه

کند. های دیگر نیز کمك میشود، به رشد تولید و اشتغال در بخشاشتغال در این بخش می

دهد که نرخ بازدهی گذاری در بخش کشاورزی نشان میمحاسبه نرخ بازدهی سرمایه

های دیگر است، وری سرمایه باالتر از بخشگذاری در این بخش صعودی و متوسط بهرهسرمایه

های دیگر و گذاری به ارزش افزوده در این بخش بسیار کمتر از بخشولی نسبت سرمایه

 (.1383واقع شده است )سلطانی، توجهی دهنده آن است که این بخش همواره مورد بینشان

 بخش نهفته هایپتانسیل از نیمی از کمتر حاضر حال در دهدمی نشان کارشناسی هایبررسی

ترین عامل ایجاد مهم گیرد.برداری قرار میعلمی، مورد بهره صورت کامالً به نه همآن کشاورزی،

نمونه بارز  و بوده گذشته هایسال بخش، طی در هاگذاریبودن سطح سرمایهاین وضعیت پایین

گذاری اقتصاد نسبت به سهم آن کل سرمایه گیر سهم بخش کشاورزی ازپایین بودن چشم آن،
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با توجه به محدودیت منابع سرمایه  .(Bahrami et al., 2005) ناخالص داخلی است در تولید

های ن به بخشگذاری و تخصیص آویژه برای یك کشور در حال توسعه، تاکید بر سرمایهبه

های دارای اولویت باالتر کلیدی اهمیت زیادی دارد. همچنین از طریق توجه بیشتر به بخش

توان نیازهای داخلی را برطرف کرد ها، میگذاری، ضمن سود جستن از برخی صرفهبرای سرمایه

. (Akbari and  Moradi, 2008)و زمینه حضور و رقابت در بازارهای داخلی را نیز فراهم ساخت 

مناسب، موقعیت جغرافیایی و داشتن مختلف محصوالت تولیدی حجم  تنوع وبا در نظر گرفتن 

فارس برای صادرات محصوالت تولیدی، استان  کشورهای حوزه خلیج مناسب به بویژه دسترسی

مطرح کرده در زمینه تولید محصوالت کشاورزی های مهم کشور عنوان یکی از کانونرا به فارس

های بندی این سرمایه بین بخشو اولویتگذاری بیشتر سرمایهمنظور تداوم این امر به. است

درصد سرمایه مورد استفاده در  70دهند که حدود مختلف ضرورت دارد. مطالعات نشان می

. توزیع این (Kianirad and Kuopahi, 2000) شودبخش کشاورزی از طرف دولت تأمین می

زنی مدیران و تصمیم مسئولین لف معمواًل براساس قدرت چانههای مختسرمایه بین بخش

گیرد. در حالی که برای رسیدن به توسعه متوازن در سازمان جهاد کشاورزی صورت می

های ها و محدودیتبخش های مختلف کشاورزی الزم است که معیارهایی متناسب با ظرفیتزیر

توزیع شود. این روش عالوه بر توسعه بخش ها ها تعریف شده و اعتبارات برمبنای آنزیربخش

ها و اصالح مکانیزیم توزیع در گذاری در زیربخشکشاورزی امکان ارزیابی اثربخشی سرمایه

های های بعد را فراهم خواهد کرد. این تحقیق به دنبال آن است که با تعریف شاخصسال

تحقق هدف باال کمك زی بهمناسب و با توجه به واقعیات موجود و نظرات خبرگان بخش کشاور

 کند.  

 اهداف تحقیق: 

تان های مختلف کشاورزی استعیین شاخص های کمی برای توزیع سرمایه در زیربخش -1   

 فارس  

های های مختلف سازمان جهادکشاورزی فارس از نظر شاخصبندی زیربخشاولویت -2   

گذاری سرمایه

بندی های مختلف با اولویتدر زیربخشگذاری مقایسه وضعیت موجود سرمایه -3   

گذاری سرمایه
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 گذاری درارائه راهکارهایی به منظور اصالح مکانیزیم توزیع اعتبارات و سرمایه -4   

 های کشاورزیزیربخش

 فرضیات تحقیق :

 های استان نیست.  های کشاورزی استان منطبق با اولویتگذاری در زیربخش. سرمایه1

ها از رات در سازمان جهادکشاورزی استان فارس منطبق با سهم زیربخش. توزیع اعتبا2

افزوده بخش کشاورزی نیست.ارزش

 مروري برمطالعات انجام شده

Hayami (1999)   ن عنوا "اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل"در کتاب خود تحت عنوان

 ه افزایشتواند منجر بده و میهای تولید بوترین نهادهعنوان یکی از مهمسرمایه به کند کهمی

حلیل در تدوین ماتریس حسابداری و تجزیه و ت  Nokkala (2000)کار شود. وری نیرویبهره

ری رتجاگذاری در کشاورزی غیگذاری در بخش کشاورزی زامبیا نشان داد که، سرمایهسرمایه

ی زی تجاراری در کشاورگذافزایش درآمد بیشتری را برای خانوارهای فقیر در مقایسه با سرمایه

نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی را بر اساس ماتریس  Banui (2005) درپی دارد.

عه توس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی است که

ر سای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در ایران ضمن اینکه درآمد بیشتری نسبت به

کند، موجب کاهش شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی ایجاد می هابخش

رژی، های کشاورزی، انگذاری در زیربخشدر مطالعه ارزیابی سرمایه Block (2006)شود. می

ه و الزم ملی گذاری از اجزای مهم هزینهحمل و نقل، آب و برق در اتیوپی نشان داد که سرمایه

گذاری رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در گرو سرمایهتولید و اشتغال بوده و 

بر  در مطالعه خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر Shakri and Mousavi (2003)باشد.  می

گذاری روند سرمایهگذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی نشان دادند که سرمایه

زولی دارای نوسانات زیاد و ن 1380تا  1338خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی طی دوره 

 اعث شدهو ب گذاری دولتی بودهبوده است. این روند نزولی بیشتر ناشی از روند نزولی سرمایه

 . است ظرفیت بالقوه کشاورزی کشور به ظرفیت بالفعل تبدیل نشود

Samti and Framarzpour (2004) گذاری خصوصی در بخش موانع سرمایهای در مطالعه

به دلیل پیوندهای دهد که ها نشان مینتایج آن را مورد بررسی قرار داده اند. ی ایرانکشاورز

های اقتصادی دارد، الزمه شکوفایی اقتصاد پسین و پیشین که بخش کشاورزی با سایر بخش
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باشد. گذاری و توسعه کشاورزی میهای غیرکشاورزی اقتصاد، سرمایهکشور و توسعه بخش

Soltani (2004)  گذاری در بخش کشاورزی نشان داد که نرخ محاسبه نرخ بازدهی سرمایهبا

های وری سرمایه باالتر از بخشگذاری در این بخش صعودی و متوسط بهرهبازدهی سرمایه

های دیگر و گذاری به ارزش افزوده در این بخش بسیار کمتر از بخشدیگر است. نسبت سرمایه

توجهی واقع شده است. براساس نتایج واره مورد بیدهنده این است که این بخش همنشان

توان گفت بخش کشاورزی دارای پتانسیل در خور توجهی برای جذب سرمایه است. می

بایست اعتبارات وری و بازدهی آن میکردن امکانات جذب سرمایه و بهبود بهرهمنظور فراهمبه

د. همچنین به منظور کاهش زیان وری و بازدهی تخصیص یابعمرانی دولت براساس معیار بهره

گذاری و تأمین امنیت آن در بخش، بیمه محصوالت کشاورزی ریسك و مخاطرات سرمایه

وری بخش گذاری دولتی در رشد بهرهنقش سرمایه Hejazi and yzdani (2005)گسترش یابد. 

ی مؤثر بر رشد یکی از پارامترهاها نشان داد که ننتایج آزراعت را مورد مطالعه قرار دادند. 

گذاری دولتی است. البته این مسئله منوط به وری عوامل تولید در بخش کشاورزی، سرمایهبهره

ای که باعث کاهش گونهاین است که سرمایه موجود به بهترین شیوه تخصیص یابد به

 برشناسی توسعه روستایی ای بر جامعهمقدمهدر کتاب Azkia (2005)   .های تولید شودهزینه

این باور است که یکی از عوامل مؤثر در عدم تخصیص بهینه سرمایه به بخش کشاورزی، اعطای 

باشد که در نهایت منجر سنجی اعتبارات به کشاورزان میبدون نظارت و بدون مطالعات امکان

درصد از هزینه  10شود. نتایج بیانگر این است که فقط به استفاده غیرتولیدی و مصرفی می

  قانان متعلق به امور کشاورزی بوده و بقیه به امور مصرفی اختصاص یافته است.زندگی ده

Kianirad and kupahi (2005) بینی آن برای گذاری دولتی در بخش کشاورزی و پیشسرمایه

درصد  70حدود اند. نتایج نشان داد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 1379-83دوره 

گذاری در زی دولتی است، اما با وجود باال بودن کارایی سرمایهگذاری در بخش کشاورسرمایه

ها )صنعت و خدمات(، دولت به این بخش توجه کافی نداشته و این بخش، نسبت به دیگر بخش

 .Bahrami mahne et alنوعی عدم بهینگی در تخصیص اعتبارات عمرانی دولت وجود دارد.

  1375خش کشاورزی و روند آن در دوره زمانی گذاری در بوضعیت سرمایه بررسی با  (2007)

، نشان دادند که دراین دوره زمانی با هر واحد 137٦به قیمت ثابت سال  1382تا 

آید، به عبارت دیگر کارایی گذاری در بخش کشاورزی، ارزش افزوده کمتری بدست میسرمایه

ح شده و ...( کاهش یافته آالت، کود، سموم، بذر اصالگذاری )ماشیناستفاده از اجزای سرمایه
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گذاری باتوجه به روند گذشته و اثر آن بر تولید است. در نتیجه هر چند افزایش مقدار سرمایه

 گذاری توجه شود.قابل توجیه است، ولی باید به کیفیت و کارایی استفاده از اجزای سرمایه
 ) 2010(1 NPAD  ه، دستیابی به اهداف شده در تانزانیا نشان داد کنتایج مطالعات انجام

گذاری در بلندمدت و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش فقر در گرو افزایش سرمایه

بایست براساس دو  معیار انجام گذاری در این بخش میبخش کشاورزی است و هدایت سرمایه

دف اصلی وری و معیار دوم هگذاری براساس افزایش بهرهبندی سرمایهشود که معیار اول اولویت

 نفع تولیدکنندگان فقیر کشاورزی باشد. گذاری بهسرمایه

Ansari and Salami (2011)  های کشاورزی و شناسایی گذاری در زیربخشهای سرمایهاولویت

های اقتصادی کشور از نظر پتانسیل رشد تولید، ایجاد ها در بین بخشجایگاه این زیربخش

اند. نتایج نشان داد که برای درآمد مورد بررسی قرار دادهاشتغال و کاهش نابرابری در توزیع 

گذاری در تولید های تولیدی، سرمایهالذکر، در بین بخشدستیابی به هرسه هدف فوق

گذاری در سایر محصوالت غذایی خام و فرآوری شده در رتبه اول قرار گرفته و سرمایه

کلی این سه هدف کامالً حالت  ابراین درگیرد. بنها قرار های صنعتی و معدنی پس از آنبخش

گذاری در تولید محصوالت ها نیازمند سرمایهدر تطابق با یکدیگر قرار داشته و حصول آن

داری( و محصوالت غذایی فرآوری شده است. اما در بین کشاورزی )غیر از محصوالت جنگل

گذاری برای رسیدن به سه های سرمایههای کشاورزی و صنایع وابسته به آن، اولویتزیربخش

گذاری های سرمایهتوان سیاستهدف مذکور کامالً منطبق نیستند و بسته به نوع هدف می

ها برای دستیابی به دو هدف حداکثر اشتغال و حداکثر متفاوتی اتخاذ کرد با این وجود، اولویت

گذاری در تولید هکردن تولید، سرمایکه برای حداکثرطوریدرآمد تشابه بیشتری دارند. به

گذاری در تولید محصوالت دامی و طیور و محصوالت غذایی فرآوری شده و سپس سرمایه

حداکثر اشتغال و درآمد، که برای دستیابی بهداری پیشنهاد شود، در حالیمحصوالت باغ

حداکثر  شود. پس از آن دستیابی بهداری توصیه میگذاری در تولید محصوالت باغسرمایه

غال با توسعه تولید محصوالت غذایی فرآوری شده، محصوالت دامی و طیور، ماهی و سایر اشت

گذاری در که برای خلق درآمد بیشتر سرمایهگردد در حالیآبزیان و محصوالت زراعی حاصل می

شده مورد توجه قرار گیرد. گذاری در صنایع غذایی فرآوریمحصوالت زراعی باید قبل از سرمایه

ترتیب در گذاری بههای تولیدی، سرمایهش نابرابری در توزیع درآمد نیز در بین بخشبرای کاه

                                           
1- The New Partnership for Africa Development 
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داری،زراعی، محصوالت غذایی فرآوری شده و سپس محصوالت دامی و تولید محصوالت باغ

گذاری در کشت محصوالت اولویت سرمایه Mohseni et al (2009) .شودطیور توصیه می

گیری چند شاخصه مورد ی مستعد کشور را با استفاده از تصمیمهااستراتژیك زراعی در استان

های خوزستان، مازندران، فارس، گیالن، گلستان، مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که استان

گذاری در اردبیل، آذربایجان غربی و همدان به ترتیب اولویت اول تا هشتم را در اولویت سرمایه

گذاری در بخش زراعت کشور با حالت بهینه وی فعلی سرمایهبخش زراعت کشور دارند. الگ

گردد براساس نتایج به دست آمده استان فارس از نظر اولویت فاصله زیادی دارد. مالحظه می

 Hekmat and rahmati  باشد.های اول میهای کشور در اولویتگذاری در بین استانسرمایه

های اقتصادی استان ایالم را با استفاده از تشکیل گذاری در بخشهای سرمایهاولویت (2007)

ترتیب گذاری بهستانده مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که اولویت سرمایه-جدول داده

های صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانیات، محصوالت کانی غیرفلزی، محصوالت به بخش

بخش  1٦شود که در بین الحظه میآهن و کشاورزی اختصاص دارد. ماساسی فوالد و ذوب

با  Jahangiri and Nasiri (2007) مورد بررسی، بخش کشاورزی در اولویت چهارم قرار دارد.

های توان اولویتگذاری صنعتی کشور نشان دادند که میهای سرمایهبررسی تعیین اولویت

ی است که هم از هایبندی کرد. گروه اول شامل فعالیتصنعتی کشور را در سه گروه طبقه

هایی هستند که از  مزیت مزیت تولیدی و هم مزیت تجاری برخوردار هستند، گروه دوم فعالیت

هایی است که دارای تولیدی برخوردارند، ولی دارای مزیت تجاری نیستند و گروه سوم فعالیت

 Arabmazar and Khdamianمزیت تجاری هستند ولی از مزیت تولیدی برخوردار نیستند. 

های روشرا با استفاده از گذاری در بخش کشاورزی ایران سرمایه هایاولویت (2013)

-1381آوری شده برای دوره زمانی براساس آمار و اطالعات جمعو تاکسونومی و تاپسیس 

وری عوامل تولید، سهم هر زیربخش در های بهرهتعیین نمودند. در این رابطه از شاخص 1385

زایی، ضریب اشتغال، ، سهم تولید هر زیربخش از کل تولید بخش، ارزشتولید ناخالص داخلی

کار، نسبت فزاینده سرمایه به تولید، شاخص کار، نسبت سرمایه به نیرویوری نیرویبهره

وری انرژی، استفاده شده است. نتایج ارزآوری، شاخص سهم صادرات، نسبت وابستگی و بهره

گذاری در خش زراعت و باغبانی دارای اولویت اول سرمایهطی دوره مورد بررسی زیربنشان داد 

های دامپروری، های کشاورزی بوده است و پس از آن به ترتیب زیربخشمیان سایر زیربخش

توصیه همچنین در این مطالعه اند. گذاری بودهجنگل و مرتع و شیالت دارای اولویت سرمایه
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های حمایتی خود را براساس زارها و سیاستبرای حمایت از بخش کشاورزی، دولت ابشده است 

ها اختصاص دهد تا های کشاورزی به این زیربخشگذاری در زیربخشاولویت سرمایه

 .های دارای اولویت هدایت کندگذاران را به سمت زیربخشسرمایه

et all (2015) Medina های خورشیدی در گذاری در بخشعنوان موانع سرمایه در پژوهشی با

دی، قتصاترین موانع در جذب سرمایه گذاری عبارتند از عوامل اش نشان دادند که مهممراک

ت ثبا وهای دولت، ثبات سیاست پس از تغییر مدیریت گذاری، سیاستثبات در شرایط سرمایه

 نسبی در نرخ ارز و قیمت ها. 

Vahedi, S., Falah, M. (2015) یدی در موفقیت با ارزیابی و اولویت بندی موانع و عوامل کل

سرمایه گذاری در صنایع و معادن استان سمنان با استفاده از روش سلسله مراتبی نشان دادند 

که در پنج بخش متفاوت عوامل اقتصادی، عوامل مؤثر دولتی، سیستم نظارتی، عوامل فرهنگی، 

قا تکنولوژی و بندی موانع سرمایه گذاری شامل مدیریت کارآمد و توانا، ارتای، رتبهعوامل منطقه

 ,Davies et al.  ها هستندبهبود دانش فنی و زیرساخت های اقتصادی دارای باالترین رتبه

صندوق گذاری ن و قیمتگذاری متغیر با زماسرمایه در طی پژوهشی با عنوان موانع (2017)

جود ن دادند عواملی همچون مدیریت مؤثر و کارآمد وگذاری نشابررسی موانع سرمایه باکشور 

گذاران، امکانات زیربنایی، ارتقاء فن آوری و بهبود ای برای هدایت سرمایهیك استراتژی منطقه

ترین عوامل در جلب سرمایه گذاران تکنوۀوژی و امکانات مناسب در بخش خدمات عمومی مهم

ن گذاری در استابندی موانع توسعه سرمایهتعیین و اولویتبا  Poormahdi et al (2018) است. 

گذاری مهمترین موانع توسعه سرمایهکه  ندنشان داد ،AHPآذربایجان شرقی با استفاده از روش

وزن )موانع اداری و قانونی ، (1وزن نهایی نرمال شده )موانع اقتصادی ترتیب بهاستان این در 

موانع ترهنگی و ا (، 45/0 وزن نهایی نرمال شده)موانع دولتی ، (783/0) شده نهایی نرمال

( می 208/0 وزن نهایی نرمال شده)ای هموانع منطق( و 339/0ال شده وزن نهایی نرم)تماعی ج

 باشد

ترین رسد که بخش کشاورزی یکی از عمدهدست آمده از مطالعات به نظر میبنابرنتایج به

های های توسعه و دستیابی به بسیاری از شاخصهای اقتصادی برای پیشبرد استراتژیبخش

تواند بسیار مؤثر باشد. نظر به جمله رشد تولید، کاهش فقر و ایجاد اشتغال می اقتصادی از

اهمیت سرمایه در تولید و کمیابی آن در کشور، استفاه بهینه و مؤثر از آن در بخش کشاورزی 
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های کشاورزی در زمینه رسد. بنابراین باید ظرفیت زیربخشنظر میکشور بسیار ضروری به

 شده و براساس آن تخصیص بهینه سرمایه صورت پذیرد.  گذاری تعیینسرمایه

 روش تحقیق
کردن یك گزینه از میان چندین گزینه سازی مدیران، چگونگی انتخابیکی از مسائل تصمیم

بایست با توجه به معیارهایی که برای انتخاب مطرح است این کار صورت موجود است که می

ها نسبت به یکدیگر آگاهی شد از میزان اولویت گزینهپذیرد. در بعضی موارد ممکن است نیاز با

تکنیك تحلیل سلسله  1970ای در دهه داشته باشیم. بدین منظور برای حل چنین مساله

در حال حاضر از این تکنیك در دامنه وسیعی از . )Saaty ,1995( پیشنهاد شد )AHP(1مراتبی

توان به مواردی چون جمله می های پیچیده مدیریت استفاده شده که از آنگیریتصمیم

ریزی تخصیص منابع انرژی، ریزی حمل و نقل، برنامههای دولتی، برنامهبندی دستگاهبودجه

های انرژی تجدیدپذیر، اشاره نمود. در های تحقیقاتی، طراحی سیستمبندی پروژهاولویت

 ته است. های اخیر استفاده از این روش در مباحث مدیریت کشاورزی گسترش یافسال

 سازي فرآيند تحلیل سلسله مراتبي پیاده
  ساختن درخت سلسله مراتبي -مرحله اول

سأله ایجاد یك نمایش گرافیکی از م ،(AHP)اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

رای بی دادرخت سلسله مراتشود. باشد که به عنوان درخت سلسله مراتبی تصمیم نامیده میمی

 ارهایها است. سطح معیارها قابل تقسیم به زیرمعیهدف، معیارها و گزینهسه سطح اصلی 

 متعدد است.

یفه ن وظآهدف باالترین سطح درخت سلسله مراتبی است که تنها یك پارامتر دارد و انتخاب 

 باشد.گیری پروژه میباالترین سطح تصمیم

 شود.یی آن معیار گفته مهای متضمن هدف و سازندهمعیارها : به مالک

باشند. هر اندازه معیارها بیشتر اجزاء هدف را گیری هدف میمعیارها در واقع وسیله اندازه

تر افزایش خواهد ی هدف باشند، احتمال گرفتن نتیجه دقیقکنندهپوشش دهند و بیشتر بیان

باشند. در این سطح یافت. معیارها دومین سطح درخت سلسله مراتبی پس از هدف می

بنا به ضرورت به تعداد مورد نیاز معیار در سطح افقی ترسیم و تنظیم نمائیم.معیارها  توانیممی

                                           
1- Analytical Hierarchy Process 
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باشند. این قابل تقسیم به زیرمعیارها و زیرمعیارها قابل تقسیم به زیرمعیارهای بعدی می

 زیرمعیار در سطح عمودی و افقی افزایش پیدا نماید.  nتواند بسته به ضرورت تا وضعیت می

 باشند و پاسخها در واقع منظور و مقصد هدف در درخت سلسله مراتبی میگزینهها: گزینه

 آید.گزینه ها آخرین سطح درخت سلسلهدست میهای ترسیم شده بههدف از میان گزینه

 . (Qudsipur, 2010)دارد  AHPباشند و بستگی به چگونگی استفاده از روش مراتبی می

 فارس های مختلف سازمان جهادکشاورزیبخشزیرذاری در گهای سرمایهدر این تحقیق اولویت

 ها و معیارهای ارزیابی سطوح میانی ترسیمدهد. تعیین شاخصسطح هدف را تشکیل می

ینی ها یا الیه پایها، گزینهشوند و انواع زیر بخشدرخت سلسله مراتبی تصمیم محسوب می

 باشند.درخت تصمیم می

 

 يابي تعیین شاخص ها و معیارهاي ارز

ها و معیارهای ارزیابی یکی از مراحل بندی، تعیین و تعریف شاخصدر هر فرآیند اولویت

بندی و صحت و پذیرش شود. زیرا کارایی و اثربخشی سایر مراحل اولویتناپذیر تلقی میاجتناب

یکی  ها و معیارهای ارزیابی قرار دارد.توجهی تحت تأثیر شاخصمیزان قابلبندی بهنتایج الویت

از مشکالتی که ممکن است در این مرحله ایجاد شود توجه یك جانبه به بخشی از ابعاد و 

گرفتن سایر ابعاد است. به منظور پرهیز از این مشکل باید اواًل در تعریف مالحظات و نادیده

های ذینفع مشارکت فعال داشته باشند و در ثانی، قبل از نهایی ها کلیه گروهمعیارها و شاخص

ترین شیوه شناسایی و ها را مورد بازبینی قرار داد. یکی از مهمها و معیارها، آنکردن شاخص

ها و معیارها انجام مطالعه تطبیقی و برگزاری گارگاه تخصصی با خبرگان و تعریف شاخص

ها و معیارهای ارزیابی از روش باشد. در تحقیق حاضر به منظور تعیین شاخصصاحب نظران می

تفاده گردید. روش دلفی به طور کلی شامل چهار مرحله است که در بعضی موارد به دلفی اس

مسئله پژوهش تعریف می شود و برآن اساس  . در مرحله اولگرددسه مرحله تعدیل می

سپس اعضای پانل تعیین  گردد.کنندگان در پانل دلفی تعیین میهای الزم برای شرکتویژگی

 ایده در زمینه مسئله پژوهش اختصاص دارد. در این مرحله از گردد. مرحله دوم به تولیدمی
 موضوعات نماید و فهرست مطرح آزادانه را خود نظرات و هاایده شوددرخواست می متخصصین

ها، ترکیب نام برگردانند. پژوهشگر با سازماندهی ایدهو بدون مختصر طور به را خود نظر مورد

ست نهایی عوامل مرتبط با مسئله پژوهش را استخراج حذف موارد تکراری لی مشابه، نظرات
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ها را برای کند. در این مرحله ممکن است پژوهشگر عواملی را از پیش تعیین و آنمی

توان از هر دو روش هم استفاده نمود. به نظرخواهی در اختیار اعضا قرار دهد. در مرحله دوم می

ها را نیز در باره عواملی که از پیش انل، نظر آنهای اعضای پاین معنا که عالوه بر دریافت ایده

اند، درخواست کرد. در مرحله سوم، اعضا میزان اهمیت عوامل را تعیین کرده، یا تعیین شده

کنند. براین اساس تعداد عوامل به میزانی کاهش ها را انتخاب میترین آنتعدادی از مهم

ه چهارم به بازنگری در میزان اهمیت عوامل یابد که کار با آنها قابل انجام باشد. مرحلمی

براساس نتایج مرحله سوم یا تعیین ترتیب اهمیت عوامل اختصاص دارد. در این مرحله هر یك 

گیرند و در میزان یا ترتیب اهمیت عوامل از اعضا در جریان گروه و نظر پیشین خود قرار می

ابد که میان آنان اتفاق نظر حاصل شود یکنند. تجدیدنظر اعضا تا آنجا ادامه میتجدیدنظر می

ترین مراحل این روش به حساب (. انتخاب اعضای مناسب برای پانل دلفی از مهم2005)فارلی، 

نفر از معاونین، مدیران و  21دلفی در این مطالعه را  متخصصان پانل آید.  اعضایمی

 روایی تعیین ت. برایکارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تشکیل داده اس
 اصالح در هاآن نظرات از گرفت و قرار کارشناسان اختیار در مرحله هر تحقیق، پرسشنامه ابزار

نفر باشد  13بیش از  متخصصین گروه تعداد که زمانی دلفی تکنیك شد. در استفاده پرسشنامه

د کارشناسان در (. با توجه به تعدا19٦9درصد خواهد بود )دالکی،  80ضریب پایایی بیش از 

های فهرست شاخص این مطالعه پایایی نیز در حد قابل قبولی است. با استفاده از روش دلفی، 

های سازمان گذاری در زیربخشبندی سرمایهگیری در باره اولویتنهایی برای تصمیم

 اشتغال  -2نرخ بازدهی سرمایه     -1باشند :   جهادکشاورزی استان فارس به شرح زیر می

سهم در   -٦بردار   تعداد بهره  -5سهم در ارزش افزوده     -4سرمایه سرانه     -3زایی   

 مناطق محروم

 مرحله دوم : محاسبه وزن نسبي معیارها و گزينه ها

صورت زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسات زوجی تشکیل ، ابتدا عناصر بهAHPدر فرآیند 

شود که هر متناظر با تعداد عناصر مورد نظر تشکیل می شود. در این حالت ماتریسی مربعمی

گیرنده دو به دو با ها توسط تصمیمگیرند. سپس این گزینهیك در سطر و ستون قرار می

( به آنها امتیازدهی عددی صورت 1یکدیگر مقایسه و طبق جدول استاندارد شده ساعتی)جدول 

}به طور کلی ماتریس  .(Saaty, 1995)شوند های ماتریس درج میپذیرد که در سلولمی

شود. بنابراین با توجه به نشان داده می ijaمثبت و معکوس بوده و عناصر آن با  ،Aها، داده
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الزم  مقایسه در یك ماتریس  تنها به تعداد  پذیری خاصیت عکس

 {. (Emest, 1998) خواهد بود

داقل ه، حریب اهمیت معیارها، چهار روش عمده حداقل مربعات، بردارهای ویژبرای محاسبه ض

ها، از میان این روش .(Qudsipur, 2006)های تقریبی مطرح است مربعات لگاریتمی و روش

شتری باشد، دارای ابعاد بی Aبیشتر از روش بردار ویژه استفاده شده است. اما اگر ماتریس 

افزارهای که از نرمگیر خواهد بود مگر اینویژه طوالنی و وقتمحاسبه مقادیر و بردارهای 

وع های تقریبی، مجمای برای حل آن کمك گرفته شود. به همین دلیل ساعتی روشرایانه

ه بررسی برا  ارائه نمود. در این سطری، مجموع ستونی، میانگین حسابی و میانگین هندسی 

، از روش Super Decisioneبر استفاده از نرم افزار منظور برآورد ضریب اهمیت معیارها، عالوه 

 تقریبی میانگین هندسی نیز استفاده شد.

ست اشود. این روش بدین صورت وزن نسبی هر گزینه از طریق میانگین حسابی محاسبه می

قادیر پس مهای ماتریس مقایسه زوجی را با هم جمع کرده و سکه ابتدا مقادیر هریك از ستون

خر های همان عنصر تقسیم کرده و در مرحله آماتریس را به جمع کل ستونهر عنصر از 

های نآوریم. این مقادیر متوسط یك تحمین از وزمتوسط عناصر در هر سطر را به دست می

 .(Saaty, 1995)دست آمده است به

  
             (1995ی، )ساعتامتیازی برای تعیین اهمیت یا اولویت دو گزینه نسبت به یکدیگر 9. مقیاس 1جدول      

 وزنیاولویت ترجیحات

 1 اهمیت یا اولویت یکسان

 3 تر یا دارای اولویت بیشترکمی مهم

 5 اهمیت یا اولویت شدید یا زیاد

 7 اهمیت یا اولویت خیلی شدید یا خیلی زیاد

 9 کامالً مهم تر یا دارای اهمیت و اولویت کامل

 8و٦و4و2 اهمیت بین فواصل فوق

 مرحله سوم : محاسبه وزن نهايي 

ها در تعیین هدف بوده و وزن هر گزینه نسبت کننده اهمیت آناز آنجا که وزن معیارها منعکس

باشد، در نتیجه وزن نهایی هر گزینه از به معیارها، سهم آن گزینه در معیارهای مربوطه می
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 ,Saaty).آید یار به دست میضرب وزن هر معیار در وزن گزینه مربوطه از آن معمجموع حاصل

1995) 
 محاسبه نرخ سازگاري

را ها بایستی نسبت به سازگاری مقایسات اطمینان حاصل شود. زیقبل از آنالیز داده

گار هم ساز ل باکگیرنده به مقایسه دو به دو عوامل پرداخته و امکان دارد مقایسات او در تصمیم

ه پایایی اده از نرخ سازگاری برای بررسی درجاستف AHPنباشد. لذا یکی از نقاط قوت روش 

شد. های مقایسات زوجی است، که مقایسات بر مبنای طیف ساعتی انجام گرفته باماتریس

ن گیرد. به زباسنجش نرخ سازگاری با استفاده از منطق ریاضی بردارهای ویژه صورت می

ریاضی اگر مقایسات از سازگاری کامل برخوردار باشد،آنگاه 

 Aهای ماتریس ؤلفهاست. بنابراین اگر تمام م  

های نسبی( است. با : بردار وزن w)از سازگاری کامل برخوردار باشند آنگاه 

 هبلذا با محاس اینکه در مقایسات کاربردی، احتمال خطا همواره در مقایسات وجود دارد.توجه به

یر. در یا خ آیا خطا از میزان قابل قبولی برخوردار استنرخ سازگاری بایستی تعیین شود که 

ابل قبول ق. باشد مقایسات از سازگاری /1تحلیل شاخص سازگاری چنانچه این مقدار کمتر از 

 واًل نرخعمل آید. معمبرخوردار است. در غیر این صورت، الزم است در مقایسات تجدید نظر به

شود.  گیری بزرگ عنواندر مدل تصمیم AHPضعف  تواند به عنوان یکی از نقاطسازگاری می

گیری های فردی مطرح است و زمانی که تصمیمگیریهرچند که این امر بیشتر در تصمیم

اری ها، نرخ سازگصورت گروهی مطرح است به علت وجود میانگین هندسی در تلفیق ماتریسبه

 یابد. شدت کاهش میبه

 شود :به منظور سنجش نرخ سازگاری مراحل زیر طی می

 (WSV) . محاسبه بردار مجموع وزنی 1گام

وع مجم گردد. به بردار حاصل بردارهای نسبی ضرب میماتریس مقایسات زوجی در بردار وزن

 شود.    وزنی گفته می

                                                                                                    

 
 (CV). محاسبه بردار سازگاری  2گام 

بردار  گردد. به بردار حاصل،های نسبی تقسیم میعناصر بردار مجموع وزنی بر بردار وزن

 شود.  سازگاری گفته می
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 )max(ی ماتریس مقایسات زوجی . محاسبه بزرگترین مقدار ویژه3گام

زگاری ر سای ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر برداهبرای محاسبه بزرگترین مقدار ویژ

 شود. محاسبه می

 (II). محاسبه شاخص ناسازگاری  4گام

                  شود.                            ی  محاسبه میشاخص ناسازگاری به صورت رابطه

 

 (IR). محاسبه نرخ سازگاری  5گام 

                             شود.                      برای محاسبه نرخ سازگاری براساس معادله   عمل می

 

شود. جدول )شاخص ناسازگاری تصادفی( مقداری است که از جدول استخراج می IRIر اینجا د

 2شاخص ناسازگاری تصادفی، براساس شبیه سازی به دست آمده است و به صورت جدول 

 است.
 

 . شاخص ناسازگاري تصادفي2جدول 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

59/

1 

57/

1 

56/

1 

54/

1 

51/

1 

49/

1 

45/

1 

41/

1 

32/

1 

24/

1 

12/

1 

90/

0 

58/

0 
0 0 IR

I 

 
ری وجود باشد، در مقایسات زوجی، سازگا 1/0تر یا مساوی در صورتی که نرخ سازگاری کوچك

جی ت زوگیرنده باید در مقایساصورت تصمیمتوان کار را ادامه داد. در غیرایندارد و می

  .(Lawrenceg, 2006)تجدیدنظر کند 
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هازينهاولويت بندي گ

اظر با متن های رقیب در مقادیرها، همه گزینهبندی آنبرای انتخاب بهترین گزینه یا اولویت

ای با ههای تصمیم، ضرب که ماحصل آن میانگین موزون هر گزینه است. در نهایت گزینشاخص

یرند.  گمی های بعدی قرارباالترین میانگین موزون، بهترین گزینه و گزینه های دیگر در الویت

 آمار و اطالعات مورد نیاز

رها زن معیاین ودو طریق گردآوری گردید. جهت تعی آمار و اطالعات مورد نیاز در این مطالعه به

 دست آمد. در اینبهمقایسات زوجی تکمیل پرسشنامه نسبت به هدف اطالعات الزم از طریق 

 ازمان جهادکشاورزی وهای مختلف سنظران و خبرگان بخششوندگان صاحبمصاحبهشیوه، 

آگاهی  ات وباشند. انتخاب افراد در هر زیربخش براساس اطالعکشاورزان نخبه استان فارس می

اونین ا معیگذاری در زیربخش صورت گرفته است. عمدتًا رئیس،  معاون ها از وضعیت سرمایهآن

نخبه  زانن کشاوراند. همچنیو مسئول طرح و برنامه هر زیربخش در این رابطه مشارکت داشته

بت به ها نسنیز از طریق سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردیدند. به منظور تعیین وزن گزینه

ت ه دسها برای هر زیربخش به صورت کمی بمعیارها، اطالعات الزم از طریق محاسبه شاخص

    ها برای هر زیربخش به صورت خالصه آمده است. آمد. در ادامه نحوه محاسبه شاخص

 رخ بازدهي سرمايه :ن

ه گذاری بیهگیری در سرماتواند به عنوان راهنمای تصمیمهای اقتصادی که مییکی ازشاخص

تواند در یمنرخ بازده سرمایه است. این نرخ به عنوان شاخص کارایی سرمایه کار رود، شاخص 

آوری نن فییایجاد درآمد و نیز متغیری تأثیرگذار بر سطح قیمت های نسبی عوامل تولید، تع

 .عیین کندتافزوده هر بخش بر( مؤثر باشد و مستقیمًا سهم سرمایه را در ارزش)کاربریا سرمایه

ش یربخزهای انجام شده در آن به منظور محاسبه نرخ بازدهی سرمایه در هر زیربخش پروژه

مله ت )از جاالعها، تعدادی از آنها انتخاب گردید. آمار و اطشناسایی و براساس فراوانی پروژه

طالعات اار و با استفاده از آمهای انتخاب شده، استخراج گردید. هزینه ها و درآمدها( پروژه

 ر نهایتد. دها و درآمدهای هر پروژه، نرخ بازدهی سرمایه برای آن پروژه محاسبه گردیهزینه

 ید.  گرد براساس فراوانی هر پروژه، میانگین نرخ بازدهی سرمایه برای هر زیربخش محاسبه

 اشتغال زايي 

شود. یمجاد زایی این است که به ازای یك واحد سرمایه چه میزان اشتغال ایمنظور از اشتغال

 زایی در هر زیربخش طبق فرمول زیر انجام گرفت. محاسبه ضریب اشتغال
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 . سرمايه سرانه 3

نیاز  وردرمایه ممنظور از سرمایه سرانه این است که به ازای یك واحد اشتغال چه میزان س

 است. محاسبه ضریب سرمایه سرانه در هر زیربخش طبق فرمول زیر انجام گرفت. 


 . سهم در ارزش افزوده4

مصرف  ونده ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستا

یه رماکسر مصرف س گویند. پس ازواسطه در هرفعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می

 افزودهجهت محاسبه ارزشآید. افزوده خالص به دست میفزوده ناخالص، ارزشثابت از ارزش

ر ل ذکهای کشاورزی از اطالعات بانك مرکزی جمهوری اسالمی استفاده گردید. قابزیربخش

 وطبیعی  نابعمهای زراعت و باغبانی، امور دام، است که میزان ارزش افزوده تنها برای زیربخش

، ولیدها براساس سهم هر زیربخش در هزینه تشیالت محاسبه شده است. برای سایر زیربخش

 ها تقسیم گردید.  ارزش افزوده بین زیربخش

 

 .  تعداد بهره بردار5

فصیلی ی، نتایج تهباشد. در این رابطه از آمار ارائه شدبردار در هر زیربخش میمنظور تعداد بهره

طرح و  ، اداره آمار سازمان جهادکشاورزی و  واحد1393کشاورزی در سال  سرشماری عمومی

 برنامه هر زیربخش استفاده گردید. 

 .  سهم در مناطق محروم6

 هایی مناطق محروم را مشخص نمائیم، سپس سهم هرابتدا باید براساس یك سری شاخص

هر  کیك روستا درمناطق محروم استان به تفزیربخش در مناطق محروم را تعیین نمود. 

ه ات ارائطالعشهرستان توسط استانداری فارس تعیین شده است. در این مطالعه با استفاده از ا

 شده توسط استانداری فارس مناطق محروم هر شهرستان مشخص سپس سهم هر زیربخش در

 مناطق محروم تعیین گردید. 
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 نتايج  
 س باهای مختلف کشاورزی استان فارگذاری در زیربخشهای سرمایهدر این تحقیق، اولویت

صادی، مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج برنامه پنجم توسعه اقت AHPاستفاده از روش 

ش یربخزهای مورد بررسی شامل اجتماعی و فرهنگی استان مورد مقایسه قرار گرفت. زیربخش

ل دارات کام و امور دازراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، ّآب و خاک، صنایع تبدیلی، حفظ نباتات، 

ه از تفادهای مورد بررسی با اسباشد. معیارها و شاخصمنابع طبیعی، شیالت و دامپزشکی می

ها و اخصهای ذینفع تعریف گردیدند و قبل از نهایی کردن شروش دلفی و مشارکت کلیه گروه

ه، ی سرمایازدهنرخ بها و معیارهای، ها مورد بازبینی قرار گرفتند. در نهایت شاخصمعیارها، آن

 حروم بهماطق بردار، سهم در منزایی، سرمایه سرانه، سهم در ارزش افزوده، تعداد بهرهاشتغال

 ها انتخاب گردیدند. عنوان مؤثرترین شاخص

 در اجرای تحقیق مراحل زیر انجام گردید. 

شاورزی ادکن جهگذاری در سازماهای سرمایهابتدا نمودار ساختار مراتبی مربوط به اولویت -1

 طالعهمشود در این نمودار در طبقه اول هدف همانگونه که مالحظه میگردد. فارس رسم می

ه طبق های کشاورزی استان فارس آمده است. درگذاری در زیربخشبندی سرمایهیعنی اولویت

ورزی اادکشهای سازمان جهها که زیربخشها و در طبقه انتهایی گزینهمیانی معیارها یا شاخص

 استان می باشد، آمده است. 
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 گذاريبندي سرمايهگيري براي اولويتساختار سلسله مراتب تصميم -1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش
 زراعت

 
 
 
 
 
 

ش بخ

 باغباني
 بخش

 آب وخاک

 بخش
 صنايع تبديلي

بخش 
 مکانيزاسيون

بخش  
 امور دام

اداره كل 
 کيدامپزش

منابع  اداره
 طبيعي

اداره كل 
 شيالت

 بخش
 حفظ نباتات 

نرخ بازده 

 سرمایه

 سهم در ارزش سرمايه سرانه اشتغال زايي

 افزوده

 سهم در مناطق تعداد بهره بردار
 محروم

 
 گذاريهاي سرمايهتعیین اولويت
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 تعیین ضريب اهمیت شاخص ها   -2

ها دو به دو با اخصها نسبت به هدف، ابتدا یك ماتریس زوجی طراحی و شبه منظور تعیین ضریب اهمیت شاخص

ها از طریق تکمیل پرسشنامه هم مقایسه شدند. در این راستا نظرات مدیریت ها و کارشناسان خبره زیربخش

های  نهایی هر زیربخش به دست آمد. در ادامه های هر زیربخش ماتریسبا ترکیب ماتریس گردآوری گردید.

 , Azar and Memaryan, 1994)یسات زوجی طبق نظرات های فوق با هم ترکیب شدند. برای ترکیب مقاماتریس

Saaty, 1995)  آمده است.  3ازروش میانگین هندسی استفاده گردید، نتایج در جدول 
 گذاريهاي سرمايههاي اولويتماتريس بررسي ضريب اهمیت شاخص  -3جدول 

 

 هاشاخص

نرخ بازده 

 گذاریسرمایه
زاییاشتغال   سرمایه سرانه

 سهم در ارزش

 افزوده

تعداد 

 برداربهره

 سهم در

مناطق محروم

 85597/1 49927/2 18133/1 5٦797/2 58٦31/4 1 گذارینرخ بازده سرمایه

 ٦0318/0 10711/1 3٦047/0 77917/0 1 21804/0 زاییاشتغال

 ٦9259/0 91971/0 34٦44/0 1 28341/1 38941/0 سرمایه سرانه

 15٦83/2 95349/2 1 88٦52/2 77419/2 84٦50/0 سهم در ارزش افزوده

 5491٦/0 1 33858/0 08730/1 90325/0 40012/0 بردارتعداد بهره

 1 82095/1 4٦3٦4/0 44385/1 ٦5787/1 53880/0 سهم در مناطق محروم

 مأخذ: یافته های تحقیق

تقریبی میانگین  ز روش، اSuper Decisioneبه منظور برآورد ضریب اهمیت معیارها، عالوه بر استفاده از نرم افزار 

 گذاری بیشترینسرمایهدست آمده، نرخ بازدهآمده است. براساس نتایج به 4هندسی نیز استفاده شد. نتایج در جدول 

انه رمایه سرسبردار، افزوده، سهم در مناطق محروم، تعداد بهرهاهمیت را به خود اختصاص داده است. معیارهای ارزش

 های بعدی قرار دارند.   ز نظر درجه اهمیت در رتبهو اشتغال زایی به ترتیب ا
 

 . وزن معیارها نسبت به هدف اصلي4جدول 

های نرمال وزن

 شده

 معیارها میانگین هندسی

.2911 
=1.9775 

=A گذارینرخ بازده سرمایه 
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.0864 
=.5870 

=Bزاییاشتغال 

.0969 
= .6582 

=Cیه سرانهسرما 

.2849 
=1.9353 

=Dسهم در ارزش افزوده 

.1012 
= .6874 

=Eبردارتعداد بهره 

.1395 
= .9474 

=F سهم در مناطق محروم 

 جمع 6.7928 1.000

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

 

 هابررسي سازگاري در قضاوت

=  

 

     :                                                                                   Lاسبهمح
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 CIمحاسبه شاخص سازگاری 



CRمحاسبه ضریب سازگاری

 



ر دهنده رعایت سازگاری ددست آمده، که نشانبه 1/0شود ضریب سازگاری کمتر از چنانچه مشاهده می

 هاست.قضاوت

 هایین ضريب اهمیت گزينهتع

ذکر  تحقیق ها تعیین شود. همانگونه که در روشپس ازتعیین ضرایب اهمیت معیارها، باید ضریب اهمیت گزینه

ار حاسبه قرممورد  ها اطالعات مربوط به معیارها به صورت جداگانهبرای هر کدام از زیربخش گردید، دراین مرحله،

آمده  5 ر جدولداسبه هر کدام ار معیارها به صورت کمی تعیین گردید. نتایج ها با محگرفت. ضریب اهمیت گزینه

تایج در دید. نجمع هر ستون تقسیم گرها، هر کدام از ضرائب بر حاصلاست. به منظور نرمال نمودن ضرایب گزینه

 آمده است.  ٦جدول 
 تعیین ضرایب گزینه ها براساس معیارها -5جدول 

 معیارها

 گزینه ها               

 نرخ

 بازده سرمایه

ضریب اشتغال 

 زایی

 سرمایه

 سرانه

سهم در ارزش 

 افزوده

 تعداد

 بهره بردار

 سهم در

 مناطق محروم

 70.51 182395 8931٦٦.3 344.52 0.0029 23.41 اداره کل دامپزشکی

 82.95 144558 19858٦.1 303.53 0.00329 22.٦4 اداره کل منابع طبیعی

 70.85 2300 74284.8 152٦.47 0.000٦٦ 25.19 اداره کل شیالت

 ٦٦.33 22481٦ 1430220 139.47 0.00717 24.83 بخش حفظ نباتات

 79.23 15281٦ 2009771 1085.20 0.00012 28.٦9 بخش امور دام

 77.89 123٦12 1852100 444.43 0.00225 24.90 بخش زراعت

 71.80 101204 1954٦78 353.38 0.00283 23.37 بخش  باغبانی

 75.9٦ 153973 5250831 393.17 0.00254 25.07 بخش مکانیزاسیون

 75.9٦ 194455 5537150 501.75 0.00199 2٦.31 بخش آب و خاک
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 27.32 598 1٦33٦34 49٦.39 0.00201 29.14 تبدیلیبخش صنایع

 ٦98.80 1280727 20834421.1٦ 5588.28 0.03 253.55 جمع کل

 مأخذ : محاسبات تحقیق

 هانرمال نمودن ضرائب گزينه -6جدول 

 معیارها

                     

 هاگزینه

 نرخ

 بازده سرمایه

ضریب 

 زاییاشتغال

 سرمایه

 سرانه

سهم در ارزش 

 افزوده

 تعداد

 بهره بردار

 سهم در

 مناطق محروم

 0.101 0.142 0.043 0.0٦2 0.113 0.092 اداره کل دامپزشکی

اداره کل منابع 

 طبیعی
0.089 0.128 0.054 0.010 0.113 0.119 

 0.101 0.002 0.004 0.273 0.02٦ 0.099 اداره کل شیالت

 0.095 0.17٦ 0.0٦9 0.025 0.278 0.098 بخش حفظ نباتات

 0.113 0.119 0.09٦ 0.194 0.005 0.113 بخش امور دام

 0.111 0.097 0.089 0.080 0.087 0.098 بخش زراعت

 0.103 0.079 0.094 0.0٦3 0.110 0.092 بخش  باغبانی

 0.109 0.120 0.252 0.070 0.099 0.099 بخش مکانیزاسیون

 0.109 0.152 0.2٦٦ 0.090 0.077 0.104 بخش آب و خاک

 0.039 0.0005 0.078 0.089 0.078 0.115 تبدیلیبخش صنایع

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 جمع کل

 مأخذ : محاسبات تحقیق

 

 هااولويت نهايي گزينه تعیین امتیاز يا

ها( در ارتبااط ها )زیربخشتا این مرحله، ضرایب اهمیت معیارها در ارتباط با هدف و نیز تعیین ضرایب اهمیت گزینه

ین کاار از د. برای اها محاسبه شوکنیم تا وزن نهایی گزینهبا معیارها انجام شد. حال این دو مرحله را با هم تلفیق می

هاا در تماام یکنیم که به یك بردار اولویت با در نظر گرفتن همه داورمراتبی ساعتی استفاده میاصل ترکیب سلسله 

دسات آیاد. نتاایج بهام به دسات می  jی ترتیب، امتیاز نهایی )اولویت( گزینهدینانجامد. بهسطوح سلسله مراتبی می

 .آمده است 7در جدول  Super Decisioneافزار  آمده از نرم
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 هاي مختلف سازمان جهادکشاورزي استان فارس(ها ) زيربخشبندي گزينه. اولويت7جدول  

Graphic Alternatives   Normal Ideal Ranking 

 8 584/0 085/0 اداره کل دامپزشکی                                

9 491/0 072/0 اداره کل منابع طبیعی                                

10 479/0 070/0 اداره کل شیالت                                

4 705/0 103/0 بخش حفظ نباتات                                

3 7٦٦/0 112/0 بخش امور دام                                

6 ٦27/0 091/0 بخش زراعت                                

7 ٦0٦/0 088/0 بخش  باغبانی                                

2 953/0 139/0 بخش مکانیزاسیون                                

1 00/1 14٦/0 بخش آب و خاک                                

5 ٦44/0 094/0 تبدیلیبخش صنایع                                

 های تحقیقمأخذ: یافته

 هاي کشاورزي براساس برنامه پنجم توسعهسرمايه گذاري مورد نیاز زيربخش

الای  90های های کشاورزی استان مطابق با برنامه پنجم توسعه به تفکیاك ساالمورد نیاز در زیربخشگذاری سرمایه

 آمده است. 8در جدول  94
 برنامه پنجم توسعه های کشاورزی براساسسرمایه گذاری مورد نیاز ساماندهی زیربخش. 8جدول 

زیربخش ها سال جمع کل برنامه 

پنجم

رتبه 

1390بندی 1391 1392 1393 1394

32015 دامپزشکی 37٦11 45509 5٦714 74331 24٦180 4

720٦1 منابع طبیعی 84٦07 102398 127٦00 1٦7239 553905 2

8003 شیالت 9401 11381 14177 18582 ٦1544 9

حفظ نباتات  1400٦ 1٦454 19909 24811 32518 107٦98 8
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امور دام  3201٦ 37٦12 45510 5٦715 74333 24٦18٦ 3

زراعت 207٦9 24399 29523 3٦791 48220 159702 7

باغبانی 22810 2٦798 32424 40407 529٦0 175399 ٦

مکانیزاسیون 29214 34300 41513 51730 ٦7800 224558 5

آب و خاک 11933٦ 140142 1٦9٦01 211331 27٦994 917405 1

صنایع تبدیلی - - - - - - -

 مأخذ : برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس

ه سارمایه بهای کشاورزی استان زیربخش آب و خاک بیشترین نیاز از میان زیربخش  8براساس اعداد و ارقام جدول 

های دوم تاا هترتیب در رتبهای منابع طبیعی، امور دام و دامپزشکی بهبخشگذاری را به خود اختصاص داده است. زیر

جم تاا به های پانهای مکانیزاسیون، باغبانی، زراعت، حفظ نباتات و شیالت به ترتیب در رتچهارم قرار دارند. زیربخش

 نهم قرار دارند.    

رناماه ببندی براساس ظر گرفته در مطالعه و اولویتگذاری براساس معیارهای در نبندی سرمایهبا مقایسه نتایج اولویت

، زراعت، های آب و خاک، اموردامگذاری در زیربخشگردد که اولویت سرمایه( مشاهده می8و  7پنجم توسعه)جداول 

دسات تاایج بهنهای منابع طبیعای و دامپزشاکی  باشد. در رابطه با زیربخشباغبانی و شیالت نتایج تقریباً یکسان می

لساله سبنادی از روش تحلیال ها در سند توساعه پانجم نسابت باه اولویتباالتر این زیربخش ده حاکی از اولویتآم

هاا بار بندی زیربخشتوان به نحوه محاسبه سرمایه مورد نیاز و اولویتباشد. از دالیل عمده این اختالف میمراتبی می

 ساعه اساتانله مراتبی اشااره نماود. در برناماه پانجم تواین اساس در برنامه پنجم توسعه استان و روش تحلیل سلس

تاار زای هار هکها و مراتع و اقداماتی که به امعیار محاسبه سرمایه مورد نیاز در زیربخش منابع طبیعی وسعت جنگل

هاای رایاج و می بایست انجام شود و در زیربخش دامپزشکی معیار محاسابه، تعاداد دام موجاود و مباارزه باا بیماری

طالعاه در این م که در روش محاسباتی با تحلیل سلسله مراتبی کهمالی به ازای این تعداد دام بوده است. در حالیاحت

های باازده سارمایه، اشاتغال زایای، سارمایه سارآنه، هاا براسااس شااخصبنادی زیربخشانجام شاده اسات اولویت

 باشد.      می بردار و سهم در مناطق محروم انجام شدهافزوده، تعداد بهرهارزش

 

 تیجه گیري و بحثن
درصد( در این بخش  95های بخش کشاورزی در کشور ما سهم باالی بخش خصوصی )در حدود یکی از مشخصه

ترین بحران در این بازار و شرایط شود و از طرف دیگر با بروز کوچكاست. این حالت از طرفی یك مزیت محسوب می

که نهاده سرمایه در توجه به این. (Amini. 2009)شود های دیگر منتقل مینامناسب اقلیمی، سرمایه به بخش

را  شود، با رعایت اصول اقتصادی باید در فعالیتی بکار رود که بیشترین بازدهیای کمیاب تلقی میکشور ما نهاده

ردد. برای انجام گذاری تعیین گهای مختلف براساس میزان سرمایهزیربخش بایست اولویت. لذا میداشته باشد
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گیری چندشاخصه در های تصمیمهای متفاوت بهره گرفت که در حال حاضر روشتوان از روشبندی میاولویت

ها در گیرند. دلیل این امر توانایی و قابلیت باالی آنزمینه های مختلف به طور وسیع مورد استفاده قرار می

ریزی و های ریاضی برنامهباشد. فنون و روشها برای کاربران مینبودن آسازی مسائل واقعی، سادگی و قابل فهممدل

دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصی از این توانایی برخوردار گیری گرچه جوابی بهینه را ارائه میتصمیم

این  باشند که در مسائل واقعی امکان تهیههستند. این دسته از فنون نیازمند اطالعات اولیه دقیق و قطعی می

ها، در نظر گرفتن تمام گردد. از طرف دیگر در این روشاطالعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه باال میسر می

گیرد که حالت سازی مورد توجه قرار میهایی از مسأله در مدلپذیر نیست. بلکه جنبههای مسأله امکانابعاد و جنبه

باشد. برهمین اساس در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی برای ها مقرون به صرفه کمی داشته و ارزیابی آن

بندی دهد برای اولویتبندی نتایچ نشان میهای مختلف استفاده گردید. جمعگذاری در زیربخشبندی سرمایهاولویت

وان نمونه عنبایست معیارهای مختلف را مد نظر قرار داد. بههای مخلف کشاورزی میگذاری در زیربخشسرمایه

های صنایع تبدیلی و امور دام در اولویت های اول و دوم قرار دارند در حالی که براساس نرخ بازدهی سرمایه زیربخش

اند. براساس معیار ضریب ها به ترتیب در اولویت پنجم و سوم  قرار گرفتهدست آمده این زیربخشبراساس نتایج به

که با اولویت این زیربخش مطابقت حفظ نباتات اختصاص دارد در حالیزایی بیشترین مقدار به زیربخش اشتغال

ندارد. طبق شاخص سرمایه سرآنه محاسبه شده اداره شیالت  بیشترین مقدار سرمایه سرانه را به خود اختصاص داده 

آب و خاک و های است اما این اداره در آخرین رتبه اولویت قراردارد. براساس معیار ارزش افزوده اولویت زیربخش

مکانیزاسیون با سهم آنها در این معیار مطابقت دارد. همچنین طبق شاخص سهم در مناطق محروم سهم اداره کل 

بندی به دست آمده، این اداره در رتبه نهم قرار دارد. براساس نتایج باشد اما در اولویتمنابع طبیعی باالتر از سایر می

های مورد مطالعه، گذاری در زیربخشوب در رابطه با تعیین اولویت سرمایهذکر شده  برای دستیابی به نتایج مطل

های آب و خاک، ها مدنظر قرار گرفته شوند. با در نظر گرفتن تمامی معیارها زیربخشبایست جمیع شاخصمی

رار دارند. همچنین های اول تا هفتم قمکانیزاسیون، امور دام، حفظ نباتات، صنایع تبدیلی، زراعت و باغبانی در اولویت

اند. های هشتم الی دهم را به خود اختصاص دادهادارات دامپزشکی، منابع طبیعی و شیالت به ترتیب اولویت

های کشاورزی مشخص گردیده گذاری مورد نیاز در زیربخشهمچنین در برنامه پنجم توسعه استان میزان سرمایه

بیعی، امور دام، دامپزشکی، مکانیزاسیون، باغبانی، زراعت، حفظ های آب و خاک، منابع طاست. براین اساس زیربخش

گذاری در دست آمده اولویت سرمایههای اول تا نهم قرار دارند. طبق نتایج بهترتیب در اولویتنباتات و شیالت به

ر رابطه با باشد. دهای آب و خاک، اموردام، زراعت، باغبانی و شیالت در هر دو حالت تقریبًا یکسان میزیربخش

ها در سند توسعه باالتر این زیربخش دست آمده حاکی از اولویتهای منابع طبیعی و دامپزشکی  نتایج بهزیربخش

توان در نحوه محاسبه باشد. دلیل اصلی این مورد را میبندی از روش تحلیل سلسله مراتبی میپنجم نسبت به اولویت

و کرد. در برنامه پنجم توسعه تنها براساس معیار وسعت یا تعداد، ها جستجگذاری مورد نیاز زیربخشسرمایه
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ها انجام گرفته محاسبات با تلفیقی از شاخص (AHP)که در روش سلسله مراتبی محاسبات انجام گرفته در حالی

 است. 

 

 پیشنهادات 
ام گیرد نه براساس های مهم انجهای کشاورزی با در نظر گرفتن شاخصگذاری در زیربخشاولویت بندی سرمایه

 قدرت چانه زنی.

که شود بلنصورت انفرادی در نظر گرفته های مختلف براساس معیارها بهگذاری در زیربخشبندی سرمایهاولویت

 براساس جمیع معیارها تعیین گردد

 ذاری هدفمندگها از سرمایهها باید سعی شود تا حمایتگذاری در زیربخششود با توجه به اولویت سرمایهتوصیه می

 گذاری توزیع شود.   ای متناسب با اولویت بندی سرمایهباشد و اعتبارات توسعه

 یابد. گذاری در هر زیربخش نیز افزایشدر هر زیربخش مطالعه مشابهی صورت پذیرد تا اثربخشی سرمایه-

 گذاری براساسیهها نحوه سرماشبایست در هرکدام از زیربخها، میگذاری در زیربخشبر تعیین اولویت سرمایهعالوه

 بندی شود. معیارهای مناسب نیز اولویت
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