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 چكیده
ند. رو هستتصمیمات در مدیریت مزرعه است که مدیران مزارع و کشاورزان با آن روبهترین انتخاب تراکتور، یعنی منبع توان در مزرعه، یكی از مهم

ی به سهدف از این مطالعه، انتخاب بهترین تراکتور در منطقه سارال دیواندره است. توان، ایمنی، تعمیرپذیری، مانورپذیری، قیمت، خدمات و دستر

های تراکتور با اندازه مزارع و درآمد کشاورزان ب توان با اندازه مزارع، تناسب قیمت و هزینهتعمیرکار و قطعات، سرعت حرکت، قابلیت اطمینان، تناس

ای و کشاورز با تجربه استفاده راننده حرفه 04از  ،هادهی تراکتورها از نظر شاخصهای انتخاب تراکتور مناسب درنظر گرفته شدند. برای ارزششاخص

گیری چند معیاره تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج نشان تصمیم هایها با استفاده از روشدهیها و ارزشداده صورت تصادفی انتخاب شدند.شد که به

ترینِ عوامل در انتخاب تراکتور در منطقه هستند. دهد که ایمنی، سرعت حرکت و قابلیت استفاده به عنوان وسیله حمل و نقل و قیمت مهممی

سنگین و سنگین برای  منطقه گفته شده دهد، تراکتورهای نیمهتور انتخاب شد و نیز بررسی نتایج نشان میترین تراکمناسب 582ITMتراکتور 

های غیرکشاورزی از تراکتور مانند ها نشان داد که استفادهکه دارای مزارع کوچک و نظام کشاورزی سنتی است، مناسب نیست. همچنین یافته

 بسزایی در انتخاب تراکتور در منطقه سارال دارد. تأثیر العبورصعبطق عنوان وسیله نقلیه در منااستفاده به

 گیری چندمعیاره، قابلیت اطمینان، کردستانانتخاب تراکتور، ایمنی، تصمیمکلیدی:  هایواژه
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Abstract 

Selection of appropriate tractor as the source of power in farms is one of the most important decisions in farm management 

and a main task for farm managers and farmers. The main goal of this study was to select the best tractor in Saral region 

of Dyvandara County. Different criteria were used for selecting of an appropriate tractor such as power, safety, 

reparability, maneuverability, price, accessing to repair service, movement speed, power proportion to farm size, fitting 

the price and costs of tractor with the size of farms and the farmer's income. The statistical population for evaluating the 

tractors was 40 experienced operators and farmers  selected randomly. Data and value were analyzed and evaluated using 

the multi-criteria method. The results showed that safety and transport ability and price are the most important factors in 

the selecting a tractor in this region. According to the results, the medium range ITM 285 was the best tractor. Also, 

results showed that semi-heavy and heavy tractors were not suitable for this region with small size farms area. The results 

showed that non-agricultural use of tractors has a significant effect on the importance of a criteria for selecting suitable 

tractor in Saral region. 
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 مقدمه -1
ا بافزایش تولید و کسب سود بیشتر است.  ،کی از اهداف مکانیزاسیونی

یای اح، امکان هاافزایش تعداد و ظرفیت ماشینتوسعه مکانیزاسیون و 
ود به وجسطح زیرکشت  ، و افزایشهای بایر، سنگالخی و فقیرزمین

ها ها و افزایش دقت آنهمچنین با بهبود کیفیت کار ماشین آمده است.
ر واحد تولید د ،بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود سایر عوامل غیرماشینی

ماشین یکی از  .(Almasi et al. 2005یافته است )سطح افزایش 
ابزارهای مهم در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی و مکانیزاسیون است 

تولید بهینه و پایدار باید آن را درست و مناسب و برای رسیدن به 
(. انتخاب نوع و اندازه مناسب ماشین و Babaiee, 2010انتخاب کرد )

گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی ادوات کشاورزی و سرمایه
مکانیزاسیون کشاورزی است. توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تا حدود 

کارگیری و استفاده از منبع توان است. زیادی تابع میزان و چگونگی به 
ترین منبع تولید توان در کشاورزی مکانیزه ترین و مهمتراکتور متداول

است و کاربرد آن در اجرای عملیات کشاورزی مکانیزه نقش اساسی 
(. انتخاب تراکتور یعنی منبع تأمین کننده توان، Tondro, 2012دارد )

ت مزرعه است که مدیران مزارع ترین تصمیمات در مدیرییکی از مهم
 ها ودلیل متنوع بودن مدلرو هستند. امروزه بهو کشاورزان با آن روبه

توان تراکتورها، مشکالتی زیاد در انتخاب مناسب تراکتور با شرایط 
 (.Mehta et al., 2011کشاورزی و اندازه مزارع به وجود آمده است )

ناگون برای تولید محصول های گوهای مختلف با اندازهاگر ماشین
تر موجود باشند، انتخاب اندازه و نوع ماشین برای اجرای عملیات مشکل

های تر به کاهش هزینههای بزرگشود. در این حالت، ماشینمی
توانند عملکرد محصول را بهبود بخشند کنند و میکارگری کمک می

، اما در عوض تر پیش برندتر و مطلوبهای دقیقو عملیات را در تاریخ
های ثابت را افزایش عواملی چون استهالک و بهره بانکی هزینه

های کارگری، ها با ظرفیت کم موجب افزایش هزینهدهند. ماشینمی
ها موقع عملی نشدن برنامههای بهتعمیرات و نگهداری، و نیز هزینه

شوند. اگر هزینه کارگری دارای هزینه فرصت باال باشد، انتخاب می
پذیر است اما در انتخاب اندازه ماشین باید طوری تر توجیهشین بزرگما

ها در محدوده زمانی موجود با کمترین هزینه کل عمل شود که برنامه
(. بنابراین الزم است تراکتور مناسب با شرایط Tondro, 2012اجرا شود )

هر منطقه و هر مزرعه انتخاب شود. تصمیم اشتباه در انتخاب تراکتور 
های اضافه شکالتی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد که هزینهم

اولیه و ثانویه هم جزیی از آن خواهد بود. انتخاب درست مستلزم 
ات گذارد. در مطالعشناخت کافی از عواملی است که بر ماشین تأثیر می

صورت گرفته، معیارها و عوامل مختلف برای انتخاب مناسب تراکتور 
در انتخاب ماشین مواردی مانند عالمت تجاری، نام  بیان شده است.

های مختلف از یک نام تجاری، تعمیرات و خدمات پس از تجاری، مدل
فروش، طرح ماشین، راحتی کار و استفاده از ماشین، آسانی تنظیمات، 

 Almasi etایمنی کار، و مسائل ارگونومیک باید درنظر گرفته شوند )

al. 2005 .)Lak & Borghaee, 2011))  معیارهای ارزیابی را به چهار
کنند: فنی، اقتصادی، زیست محیطی، و فرهنگی. گروه عمده تقسیم می

Modarres Razavi, 2008)) های برای تعیین تعداد و اندازه ماشین

کند ابتدا سطح زیر کشت هر محصول کشاورزی مورد نیاز پیشنهاد می
و زمان اجرای عملیات مشخص و پس از آن ظرفیت اجرای عملیات با 

 های مختلف محاسبه، و سپس ماشین مناسب انتخاب شود. ماشین
لف در ای مختپیشتر گفته شد که در انتخاب تراکتور باید معیاره

شند  ضاد با یکدیگر با ست در ت شوند؛ این معیارها ممکن ا نظر گرفته 

های دیگر یعنی بهبود یک شاااخص الزاما همراه با بهبود در شاااخص

نباشااد. همچنین، تولیدکنندگان مختلف و تنوع در تراکتورها، انتخاب 

های ساااده با یک معیار ساانجش کند و روشتر میتراکتور را پیچیده

س ست از روشپا شکالت نخواهد بود. بنابراین نیاز ا  هایخگوی این م

ستفاده کرد که توانایی در نظر گرفتن همه معیارها  سب و کارآمد ا منا

 های مختلف را با هم داشته باشند. و گزینه

ای با معیارهای چندگانه وقتی اساااتاندارد در میان در مسااائله

صمیم شد، فرآیند ت سرعت و دقت الزمنبا شت و  گیری  را نخواهد دا

باعث می گیری تا حد زیادی به خود شاااود که تصااامیمهمین امر 

صمیم شکل ت شد. به همین منظور و برای حل این م سته با گیرنده واب

اند که هر گیری با معیارهای چندگانه طراحی شاادههای تصاامیمروش

 (. Karimi et al., 2010کند )یک، از قوانین و اصول خاصی پیروی می

های حلگیری شاااامل بیان درسااات اهداف، تعیین راهیمصااامت

ها، ارزیابی عواقب ناشااای از پذیری آنمختلف و ممکن، ارزیابی امکان

یک از راه خاب و اجرای آن  ،هاحلاجرای هر  یت اساااتو انت . کیف

گیری اساات زیرا کیفیت طرح و مدیریت اساااساااب تابع کیفیت تصاامیم

و کیفیت نتایجی که از اعمال  ،بردهاها، اثربخشی و کارآمدی راهبرنامه

آید همگی تابع کیفیت تصامیماتی اسات که مدیر دسات میه ها بآن

و اساات ها وقتی مطلوب گیریتصاامیم ،. در اکثر مواردکنداتخاذ می

اساااس چندین معیار  که  بر کندرا تأمین میگیرنده رضااایت تصاامیم

شد. شدهبررسی  های چند ه مدلن باتوجه محقق ،های اخیرر دههد با

اساات. در این  دهشاا های پیچیده معطوفگیریبرای تصاامیم معیاره

ها به جای اسااتفاده از یک معیار ساانجش بهینگی، از گیریتصاامیم

 د. شومیچندین معیار سنجش استفاده 

Kosarimoghaddam et al. (2014) های مدیریت و انتخاب مدل

ی سااینوبرنامههای کشاااورزی را به سااه گروه ریاضاای، بهینه ماشااین

 Loghmanpoor et al. (2012) اند.سازی تقسیم کردهکامپیوتر، و شبیه

به  یاردر مزارع شالیزاری استان مازندران، با استفاده از سامانه تصمیم

داختند. این محققان و تطابق منبع توان و ادوات مناساااب پر انتخاب

یدرولیکی، و توان محور توان ندی، توان ه مالب دهی، مصااارف توان 

سااوخت وی،ه، دامنه ساارعت حرکت، و دور مشااخصااه موتور را برای 

عات دیگر برای  طال ند. در م یابی کرد ناساااب ارز طابق منبع توان م ت

ها در نظر گرفته شاادند: ترین تراکتور، این شاااخصانتخاب مناسااب

صرف سرمایه اولیه، خدمات پس از فروش، و  میزان م سوخت، میزان 

(؛ ایمنی، صرفه اقتصادی، Esmailpour et al. 2014قیمت لوازم یدکی )

نات، و ساااطح زیرکشااات  کا مات پس از فروش، تجهیزات و ام خد

(Sarkheil & Navid, 2010 ؛ و توان مالبندی، توان هیدرولیکی، توان)

مصااارف ساااوخت وی،ه، دامنه  دهی،دهی، نوع محور توانمحور توان

https://jame.um.ac.ir/index.php/jame/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.B&lastName=Lak&id=18761
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ساارعت حرکت، دور مشااخصااه موتور، جعبه دنده، و کارخانه سااازنده 

(Lak & Borghaee, 2011غام و عات، برای اد طال مه این م  (. در ه

های چند معیاره اساااتفاده شاااده اسااات. گیری نهایی از روشنتیجه

Mohajeran & Golrizan, 2016))  یابی فنی تراکتور از به منظور ارز

اساااتفاده کردند که بر پایه عملکرد  گیری چند معیارهمدل تصااامیم

دهی، عملکرد اتصاال ساه نقطه، و عملکرد مالبندی اسات. محور توان

مدل تصااا قان در  یاره از روش دکسااای میماین محق گیری چند مع

در تحقیقی در  ((Amini & Asoodar, 2016اساااتفاااده کردنااد. 

ستان شهر هایشهر سله  اهواز و قائم سل ستفاده از فرآیند تحلیل  با ا

مراتبی، تراکتور مناساااب را انتخاب کردند. در این تحقیق، معیارهای 

مدل،  هداری و تعمیرات،  ند از نگ بارت بود یابی ع مت، و ارز توان، قی

شهرستان اهواز نگهداری و  شان دادند که در  ارگونومی. این محققان ن

تأثیر را در انتخاب تراکتور  تعمیرات بیشاااترین و ارگونومی کمترین 

دارد. در شااهرسااتان قائمشااهر بیشااترین و کمترین تأثیر در انتخاب 

 ترتیب قیمت تراکتور و ارگونومی بود.تراکتور مناسب به

Butani & Singh (1994) یاری را برای انتخاب سااامانه تصاامیم

در این سااامانه، های کشاااورزی در مزارع هند ایجاد کردند. ماشااین

انتخاب منبع توان و ادوات برای هر مزرعه بر اسااااس معیارهای زیر 

ساعت کارکرد مورد نیاز ست:  شده، بوده ا ستفاده  های هزینه، انرژی ا

های به موقع انجام نشاادن عملیات ینههای عملیاتی، و هزثابت، هزینه

ازای و سرعت بازگشت سرمایه برای هر منطقه، برای هر محصول، و به

ای دیگر برای انتخاب اندازه مناسب در مطالعههر فصل و سال زراعی. 

های کشاورزی، مدلی ریاضی توسعه داده شد که بر اساس آن ماشین

ماشاااین ندازه  عدا یاز ها و ادوات و توان و نیز ت اد تراکتورهای مورد ن

ساس این مدل حداقل کردن همه هزینهمشخص می های ثابت شود. ا

موقع واساااطه اجرا نشااادن بههایی اسااات که بهو متغیر و نیز هزینه

ندازهبرنامه های مختلف مزرعه تحمیل ها برای هر نوع محصاااول و ا

ز نی Mehta et al., (2011)(. Sogaard & Sorensen, 2004شااود )می

صمیم یاری را برای انتخاب تراکتور و ادوات در مزارع هند بر سامانه ت

نویساای کامپیوتری ایجاد کردند که توانایی اتصااال به اساااس برنامه

گاه داده ها و ادوات، دادهپای ند مشاااخصاااات تراکتور مان های هایی 

با پردازش  خاک را دارد و  کاری و  ها و شااارایط  عملکردی تراکتور

سب از مدلها، تراکتداده ها را های موجود در بانک دادهور و ادوات منا

عه دیگری که از روش تصااامیمانتخاب می گیری چند کند. در مطال

، هیاول نهیهز معیاره برای انتخاب تراکتور کشاااورزی اسااتفاده شااد،

 ینگهدار تیخدمات پس از فروش و قابل ،موتور ی، تواننگهدار نهیهز

تنااد ) گرف قرار  بررسااای  (. در Garcia-Alcaraz et al. 2017مورد 

ای که در کشور سودان جهت انتخاب تراکتور متناسب با ادوات مطالعه

انجام شد از سیستم پشتیبان تصمیم توسعه داده شد. در این مطالعه 

بر اساس نوع عملیات، عرض کار، نوع خاک و سرعت پیشروی، تراکتور 

سب انتخاب گردید )  Abdalla et al. 2016 .)Toshboltaevبا توان منا

& Kholikov (2019) عه بهدر مطال انتخاب تراکتور مناساااب ای که 

شیدن تریلی دو محوره پرداختند، ظرفیت حمل، جرم تریلی،  جهت ک

ساارعت پیشااروی، انرژی مصاارفی، توان مورد نیاز و شاارایط جاده را 

 & Karmarkarدر نظر گرفتند. در مطالعه  رگذاریتأثعنوان عوامل به

Gilke (2020) ترین عامل در انتخاب نوع عملیات کشااااورزی را مهم

تراکتور معرفی کردنااد. همچنین خاادمااات پس از فروش، عالماات 

های تراکتور، تعمیر و نگهداری و توان تراکتور به عنوان تجاری، هزینه

 دیگر عوامل مهم در انتخاب تراکتور بیان شدند.

ترین یکی از مهمهمان طور که گفته شد، انتخاب تراکتور 

تصمیمات مدیران مزارع و کشاورزان است که اگر به درستی پیش نرود 

های زیادی به همراه خواهد داشت. بنابراین، انتخاب مشکالت و هزینه

تناسب با پارامترها و عوامل مهم  بر اساسبندی تراکتورها و اولویت

ان منطقه و شرایط کشاورزی آن ضروری است. منطقه سارال شهرست

ترین مراکز کشاورزی استان کردستان است که دیواندره یکی از مهم

تراکتورهای مختلفی بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و مزارع در آن 

شود. هدف از این مطالعه انتخاب تراکتورهای مناسب برای توزیع می

گیری چند های تصمیماستفاده در منطقه سارال با استفاده از روش

 است.معیاره 

 هاروشمواد و  -5

 منطقه مورد مطالعه -1-5

 است. ایران در غرب استان کردستان منطقه سارال دیواندره در شمال

از  سارال و اوباتو های وسیعبه علت وجود دشتدیواندره شهرستان 

است و این  استان کردستان مراکز اصلی تولید گندم و دامداری

های طبق داده د.نها در زندگی مردم این منطقه نقش اساسی دارفعالیت

اداره جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره، سطح زیرکشت اراضی 

مساحت اکثر  هزار هکتار است که 02کشاورزی منطقه سارال بیش از 

هکتار  01هکتار یا در قطعات کمتر از  01ضی کشاورزان کمتر از ارا

های جهاد کشاورزی، تعداد تراکتورها منطقه سارال است. بر اساس داده

تراکتور رسیده  081های اخیر افزایش یافته است و به بیش از در سال

این شهرستان از نظر آب و هوایی یکی از مناطق سردسیر و است. 

جمعیت ، 0321 سرشماری سال برابرشود. حسوب میگیر کشور مبرف

 30 بین شهرستان . اینتاسبوده  نفر هزار 81حدود  این شهرستان

النهار نصف از شرقی طول درجه 06 و دقیقه 32 و شمالی عرض درجه

شهرستان دیواندره دارای سه بخش مرکزی،  .استگرفته  قرار گرینویچ

دهستان )حومه، قراتوره، چهل چشمه، اوباتو، کانی  2و سارال و  ،کرفتو

آباد شمالی( است. تغییرات دمای و حسین ،شیرین، زرینه، سارال، کوله

 این شهرستان. است درجه سلسیوس+ 32 تا –21ساالنه از 

تعداد روزهای  دارد. معتدل تابستان و بهار و طوالنی و سرد هایزمستان

 فراوان دارد.سارال مراتع رسد. میروز  031به در سال  بندانخی

https://jame.um.ac.ir/index.php/jame/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.B&lastName=Lak&id=18761
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 معیارهای مورد بررسی -5-5

اند: توان تراکتور، ایمنی، ها بررسی شدهدر این مطالعه این شاخص

تعمیرپذیری، مانورپذیری، قیمت، خدمات و دسترسی به تعمیرکار و 

قطعات، سرعت حرکت، قابلیت اطمینان، تناسب توان با اندازه مزارع 

منطقه، و تناسب قیمت و هزینه تراکتور با اندازه مزارع و درآمد 

ها، مطالعات صورت گرفته در این کشاورزان. مبنای انتخاب این شاخص

ای و دارندگان تراکتور است که از بین زمینه و نظر رانندگان حرفه

اند. شاخص و پارامترهای در نظر گرفته شده بیشترین اهمیت را داشته

د بررسی کوهستانی و رفت و آمد در آن دشوار است. ایمنی منطقه مور

های به دلیل کوهستانی بودن منطقه، شیب زیاد، و ناهموار بودن زمین

کشاورزی از عوامل بسیار مهم در انتخاب تراکتور است. دشواری در 

های منطقه در زمستان موجب شده است رفت و آمد و برفی بودن راه

جایی، به جای های کشاورزی برای جابهالیتاز تراکتور عالوه بر فع

جایی با تراکتور به خودرو، استفاده شود. به همین دلیل راحتی جابه

 عنوان شاخص در نظر گرفته شد.

های مهم در انتخاب تراکتور است. تراکتور توان، یکی از شاخص

های کشاورزی در مزرعه است. نیروی محرک ادوات و سایر ماشین

تر شود کوتاه شود زمان اجرای عملیاتیشتر موجب میتوان ب هرچند

ولی انتخاب تراکتور با توان بیشتر نیز مستلزم پرداخت بهای بیشتر، 

های باالتر، و افزایش مصرف سوخت است. قیمت یکی از هزینه

های انتخاب تراکتور در تمام جهان است. تراکتور ترین شاخصمهم

نوع محصول کشت شده، اجاره  اندازه مزرعه،مناسب، با توجه به

-کند. سطح توجیههای نگهداری تراکتور تغییر میها، و هزینهماشین

کننده مالکیت برابر با حداقل مساحتی است که خرید و مالکیت تراکتور 

کند. البته سطح توجیه کننده شامل سایر شرایط پذیر میرا توجیه

 زمستان نیست. جایی درمنطقه و استفاده از تراکتور برای جابه

در این مطالعه تراکتورهای متداول منطقه در نظر گرفته شدند 

هستند  ITM 322و  611U ،281ITM ،001ITMکه شامل تراکتور 

های ها به وسیله رانندهدهی تراکتورها از نظر شاخص(. ارزش0)جدول 

 01ای و کشاورزان منطقه صورت پذیرفت. برای این منظور، حرفه

ورز با تجربه به طور تصادفی و بر اساس فرمول کوکران راننده و کشا

(Kizilaslan, 2009 .انتخاب شدند ) پایایی پرسشنامه با استفاده از

به  820/1سنجیده شد که مقدار آن برابر با  0ضریب آلفای کرونباخ

از  نامهدست آمد. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش

دهی ها و ارزشبرای تبدیل شاخص پایایی مناسب برخوردار است.

 ,Momeniای دو قطبی استفاده گردید )کیفی به کمی از مقیاس فاصله

ها و صاحبان تراکتور با استفاده از میانگین هندسی (. نظر راننده2014

با هم ادغام و امتیاز نهایی هر تراکتور از نظر هر شاخص محاسبه شد. 

 ها ووزن نسبی شاخصدست آمده،  به یازهایامت ازاستفاده  باسپس 

 سیو تاپس یآنتروپ یهاروشوزن نهایی تراکتورها با استفاده از 

  .شد محاسبه

 

 مشخصات کلی تراکتورهای متداول در منطقه سارال -1جدول 

Table 1. General specifications of tractors in Saral region 
 نوع تراکتور

Type 

tractor 

 توان
Power (hp) 

 تعداد سیلندر
Number of 

cylinders  

 دهیمحور توان
PTO (RPM) 

 جعبه دنده
Gearbox 

 های محرکچرخ
Driving wheel 

U650 65  4 540 10 fwd+ 2 rev 2WD 
ITM 285 75  4 540 8 fwd+ 2 rev 2WD 
ITM 475 75  4 540 12 fwd+ 4 rev AWD 
ITM 399 110 6 1000 and 540 12 fwd+ 4 rev 4WD 

 

 هادهی به شاخصوزن -5-3

های چند معیاره باید اهمیت نسبی معیارها مشخص شود. در اکثر روش

ها وجود دارد که معیارها و شاخصدهی به هایی مختلف برای وزنروش

-باشد که در این زمینه بهها میترین آنروش آنتروپی یکی از معروف

شود. آنتروپی یک مفهوم عمده در رشته کار گرفته میطور گسترده به

های مختلف علمی است که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان و زمینه

است. ایده روش آنتروپی بر  امیپ هراز  یانتظار اطالعات موجود از مقدار

این پایه قرار دارد که هر چقدر پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر 

باشد اهمیت آن شاخص بیشتر است. در روش آنتروپی، مثبت یا منفی 

ها ندارد. این روش زمانی ها تأثیری در محاسبه وزنبودن شاخص

                                                 
1 Cronbach's Alpha  
2 Shanon 

ی ماتریس تصمیم هاکار رود که دادهها بهتواند برای ارزیابی وزنمی

(. در ماتریس Momeni, 2014طور کامل مشخص شده باشند )به

تصمیم هر ردیف نشان دهنده یک گزینه و هر ستون نشان دهنده یک 

ها از نظر هر شاخص خاص است. در واقع در این ماتریس به گزینه

شود. این ماتریس حاوی اطالعاتی است که شاخص امتیاز داده می

ی در آنتروپند مانند معیاری برای ارزیابی آن به کار رود. تواآنتروپی می

توزیع احتمال  بااطالعات یک معیار عدم اطمینان است که  هنظری

ام از نظر iدهنده امتیاز گزینه نشان ijaاگر شود. بیان می Piمشخص 

ارائه  2ها با این روش که شانونام باشد، آنگاه محاسبه وزنjشاخص 

 ,Asgharpoor, 2008; Momeniهای زیر است )داده است، شامل گام

2014:) 
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آید. تعداد ( به دست می0، از رابطه )ijPگام اول: در این گام 

 است. mبرابر با  هاگزینه

(0) 𝑝𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

( 3( و )2های )( با استفاده از رابطهEjگام دوم: مقدار آنتروپی )

 شود.میمحاسبه 

(2) 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑[𝑝𝑖𝑗l n( 𝑝𝑖𝑗)]

𝑚

𝑖=1

 

(3) 𝑘 =
1

ln(𝑚)
 

( به دست 0( با استفاده از رابطه )jdگام سوم: مقدار عدم اطمینان )

 آید.می

(0) 𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗 

( محاسااابه 1( با اساااتفاده از رابطه )wj) هایگام چهارم: وزن

 شود.می

(1) 𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑖=1

 

های مورد بررسی در وزن نسبی شاخصهای به دست آمده، وزن

 ها برابر با یک است.دهند که مجموع آنماتریس تصمیم را نشان می

 1مدل تاپسیس -5-0

میالدی معرفی کردند.  0280در سال  2مدل تاپسیس را هوانگ و یون

گیری چند معیاره است که های تصمیماین مدل یکی از بهترین مدل

شاخص ارزیابی  nگزینه با  mدر اینجا، شود. از آن استفاده زیادی می

شوند. اساس این روش بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی می

آل مثبت )بهترین حالت ممکن( و حل ایدهباید کمترین فاصله را با راه

آل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته حل ایدهبیشترین فاصله را با راه

طور یکنواخت وبیت هر شاخص بهباشد. فرض بر این است که مطل

افزایشی یا کاهشی است. این روش شامل شش مرحله زیر است 

(Momeni, 2014; Asgharpoor, 2008:) 

با اسااتفاده از رابطه  ماتریس تصاامیممرحله اول: در این مرحله 

 شود. میمقیاس بی (6)

(6) 𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑙

√∑ 𝑎𝑖𝑗
2

𝑖

 

( در Nمقیاس شاااده )ماتریس بیبا ضااارب کردن  مرحله دوم:

یاس موزون )ماتریس بی، ( wn×nها )ماتریس قطری وزن به  (Vمق

 ((.0آید )رابطه )دست می

(0) V = N × Wn×n 

یدهمرحله ساااوم: در این مرحله،  آل مثبت و راه حل راه حل ا

 آل منفی بهآل مثبت و ایدهراه حل ایدهشود. تعیین می آل منفیایده

 :شوندمیصورت زیر تعریف 

                                                 
1 TOPSIS 
2 Hwang & Yoon 

[= راه حل ایده آل V]بردار بهترین مقادیر هر شاااخص ماتریس 

Vjمثبت )
+) 

[= راه حل ایده آل V]بردار بدترین مقادیر هر شاااخص ماتریس 

Vjمنفی )
−) 

قادیر برای شااااخص مثبت بزرگ قادیر و برای بهترین م ترین م

ترین مقادیر اسااات. بدترین مقادیر برای های منفی کوچکشااااخص

چک بت کو قادیر و برای شااااخصتشااااخص مث های منفی رین م

 ترین مقادیر است.بزرگ

مرحله چهارم: برای به دسااات آوردن میزان فاصاااله گزینه تا 

سی هر گزینه از ایدهآلایده صله اقلید ت آل مثبهای مثبت و منفی، فا

(𝑑𝑗
𝑑𝑗آل منفی )ایده( و +

 شود.( حساب می2( و )8رابطه )( بر اساس −

(8) 𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2𝑛

𝑗=1 ,               i=0,2,...,m 

(2) 𝑑𝑖
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2𝑛

𝑗=1              i=0,2,...,m 

 

CLiنزدیکی نسبی ) مرحله پنجم:
از  آلگزینه به راه حل ایده هر( ∗

 شود.( تعیین می01رابطه )

(01) 𝐶𝐿𝑖
∗ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑗
− + 𝑑𝑗

+ 

تر شوند. بزرگبندی میرتبه CLها بر اساس مرحله ششم: گزینه

 است. بودن آن بهتر نشان دهنده برای گزینه بودن این مقدار

 3مدل الكتر -5-2

های مطرح و یکی از بهترین روش 0281مدل الکتر در اواخر دهه 

این مدل بر اساس روابط غیر  .شناخته شد گیری چند شاخصهتصمیم

لکه شود بها منتهی نمیبندی گزینهای است یعنی لزوما به رتبهرتبه

هایی را حذف کند. این مدل شامل هشت گام است؛ ممکن است گزینه

شود انجام می سیتاپس روشگام اول  دوآن مانند  اولدو گام 

(Momeni, 2014; Asgharpoor, 2008.) 

وعه هماهنگ و ناهماهنگ(: در این مرحله، گام سوم )تشکیل مجم

شوند و مجموعه ها ارزیابی میها نسبت به تمام شاخصتمامی گزینه

شود. مجموعه هماهنگ از تشکیل می "و ناهماهنگهماهنگ "

 هشود، مشتمل بر کلینشان داده می klSکه با  lو  kهای گزینه

به ازای  lA هبر گزین kA هها گزینهایی خواهد بود که در آنشاخص

ها مطلوبیت بیشتری داشته باشد. برای یافتن این مطلوبیت باید به آن

یا  دارند جنبه مثبتکه نظر این از  ،گیریهای تصمیمنوع شاخص

 توجه شود. ،منفی

( 00اگر شاخص مورد نظر جنبه مثبت داشته باشد از رابطه )

 cبا ها برابر مجموعه هماهنگ به دست خواهد آمد. تعداد شاخص

 باشد.می

(00) 𝑆𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≥ 𝑉𝑙𝑗}    𝑗 = 0,2, . . . , c 

3 ELECTRE 
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شاخص مورد نظر جنبه منفی داشته باشد آنگاه مجموعه اگر و 

 شود:( تعریف می02هماهنگ به صورت رابطه )

(02) 𝑆𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≤ 𝑉𝑙𝑗}    𝑗 = 0,2, . . . , c 

ها هایی است که در آنشامل شاخصنیز  klD مجموعه ناهماهنگ

برای . مطلوبیت کمتری داشته باشد lA هنسبت به گزین kAگزینه 

( و برای شاخص با جنبه 03صورت رابطه )شاخص با جنبه مثبت به

 گردد:( تعریف می00منفی به صورت رابطه )

(03) 𝐷𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≤ 𝑉𝑙𝑗}    𝑗 = 0,2, . . . , 𝑐 

 

(00) 𝐷𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≥ 𝑉𝑙𝑗}    𝑗 = 0,2, . . . , c 

گام چهارم )تشکیل ماتریس هماهنگ(: در این مرحله از اطالعات 

آید. این ماتریس یک دست میمراحل قبلی، ماتریس هماهنگ به

. سایر عناصر این ماتریس نیز استقطر آن فاقد عنصر  و m*mماتریس 

با استفاده هماهنگ  ههای متعلق به مجموعشاخص هایوزناز جمع 

 .شودحاصل می( 01از رابطه )

(01) 𝐼𝑘𝑙 = ∑ 𝑊𝑗              𝑗 ∈ 𝐴𝑘𝑙 

است.  Alبه نسبت  Akاهمیت نسبی  ه( بیان کنندIklاین معیار ) 

مقدار این معیار، عددی بین صفر و یک است و هر چه این مقدار بیشتر 

دارد و  Al نسبت بهبیشتری  برتری Akباشد نشانگر این است که 

 برعکس.

. شودمحاسبه می "ناهماهنگیماتریس "گام پنجم: در این مرحله، 

شود و مانند ماتریس هماهنگ، نشان داده می NIاین ماتریس با 

است. قطر اصلی این ماتریس عنصری ندارد و سایر  m*mماتریسی 

آید. موزون به دست می هعناصر این ماتریس از ماتریس بی مقیاس شد

 آید.دست میبه (06) هاین عناصر طبق رابط

(06) 𝑁𝐼 =
𝑀𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗| ,    𝑗 ∈  𝐷𝑘𝑙

𝑀𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗|   𝑗 ∈ شاخصها همه 
 

را به  lو  kاین معیار نسبت عدم مطلوبیت مجموعه ناهماهنگ 

 .کندگیری میها اندازهکل ناهماهنگی در شاخص

محاسبه  "مؤثرماتریس هماهنگ "گام ششم: در این مرحله، 

کنند. برای ایجاد این ماتریس، ابتدا مشخص می Hشود که آن را با می

تر بزرگ  Iماتریسای را تعیین کرد و اگر هر عنصر باید یک حد آستانه

گیرد ، مقدار یک به خود میHیا مساوی آن باشد، آن مؤلفه در ماتریس 

توان از ( ، میI̅)گیرد. برای تعیین حد آستانه صفر میوگرنه مقدار 

گیرنده استفاده کرد. یک معیار عمومی اطالعات گذشته و نظر تصمیم

است  (I̅)یعنی  Iبرای مشخص شدن این حد، میانگین مقادیر ماتریس 

 :شود( محاسبه می00که از رابطه )

(00) 𝐼 ̅ = ∑ ∑ 𝐼𝑘𝑙 𝑚(𝑚 − 1)⁄

𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑙=1

 

 حال اگر:

                                                 
1 Simple Additive Weighting Method (SAW) 

 (08) {
𝐻𝑘𝑙 = 1     ←  𝐼𝑘𝑙 ≥ 𝐼̅

𝐻𝑘𝑙 = 0     ←  𝐼𝑘𝑙 < 𝐼̅
 

باشد، این ماتریس برتری یک گزینه را بر گزینه دیگر نشان 

 دهد.می

به دست  "ماتریس ناهماهنگ مؤثر"گام هفتم: در این مرحله نیز 

شود، مانند ماتریس نشان داده می G. این ماتریس نیز که با آیدمی

از رابطه حد آستانه برای این ماتریس آید. هماهنگ مؤثر به دست می

 شود.محاسبه می (21( و )02)

(02) 𝑁𝐼̅̅̅̅ = ∑ ∑ 𝑁𝐼𝑘𝑙 𝑚(𝑚 − 1)⁄

𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑙=1

 

 

(21) {
𝐺𝑘𝑙 = 1     ←  𝑁𝐼𝑘𝑙 ≤ 𝑁𝐼̅̅̅̅

𝐺𝑘𝑙 = 0     ←  𝑁𝐼𝑘𝑙 > 𝑁𝐼̅̅̅̅
 

 

( Hگام هشتم: در این مرحله، با ترکیب ماتریس هماهنگ مؤثر )

( به دست F) "کلی مؤثر ماتریس"(، Gو ماتریس ناهماهنگ مؤثر )

 .است (20رابطه )این ماتریس به صورت  هآید. محاسبمی

(20) 𝐹𝑘𝑙 = 𝐻𝑘𝑙 × 𝐺𝑘𝑙 

این ماتریس، نشان دهنده ترتیب برتری راهکارهای مختلف نسبت 

 برتری lAبر  kAتوان گفت باشد، می 1klF=به یکدیگر است یعنی اگر 

ها ندارند و تنها برتری گزینهها وزن نهایی در این روش، گزینه دارد.

 شود.نسبت به هم مشخص می

 1مدل مجموع ساده وزین -1-1

-های بهترین روش( یکی از قدیمیSAWروش مجموع ساده وزین )

گیری چند شاخصه است. محاسبه کارگیری شده در تصمیم

ترین گزینه در این روش با استفاده از ماتریس تصمیم شامل مناسب

 (.Momeni, 2014; Asgharpoor, 2008سه گام است )

ت گیری اسسازی خطی مقادیر ماتریس تصمیممقیاسگام اول: بی

های منفی از ( و برای شاخص22های مثبت از رابطه )که برای شاخص

 شود.( استفاده می23رابطه )

(22) 𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 (𝑎𝑖𝑙)
 

 

(23) 𝑛𝑖𝑗 =
𝑀𝑖𝑛(𝑎𝑖𝑗)

𝑎𝑖𝑗
 

 

ها ضرب بی مقیاس شده در وزن شاخصگام دوم: ماتریس 

 شود.می

( به 20گام سوم: انتخاب بهترین گزینه که با استفاده از رابطه )

 آید.دست می

(20) 𝐴∗ = {𝐴𝑖|𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑛𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 } 



 20...                                                                                   ارزیابی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی

 

 

جمع مقادیر شود که حاصلای انتخاب میدر نهایت گزینه

مقیاس شده جمع مقادیر بیحاصل( از 𝑛𝑖𝑗𝑤𝑗مقیاس شده وزنی آن )بی

 ها بیشتر باشد.بقیه گزینهوزنی 

 نتایج و بحث -3

ای ماتریس تصمیم بر اساس میانگین هندسی امتیازات رانندگان حرفه

نشان  2تراکتور و کشاورزان به چهار تراکتور متداول منطقه، در جدول 

 داده شده است. با استفاده از ماتریس تصمیم و روش آنتروپی شانون،

(. بر اساس 3ها تعیین شد )جدول وزن و اهمیت نسبی شاخص

به ایمنی تعلق گرفت.  062/1امتیازدهی و آنتروپی، بیشترین وزن با 

کوهستانی بودن منطقه، ناهمواری مزارع، و استفاده از تراکتور برای 

جایی مردم در فصل سرما و در مناطقی که آمد و شد دشوار است بهجا

ی تراکتور برای کشاورزان و صاحبان تراکتور به باعث شده که ایمن

عاملی اساسی و بسیار مهم تبدیل شود. حمل و نقل و استفاده از 

جای وسیله نقلیه موجب شده که اهمیت سرعت حرکت و تراکتور به

جایی در منطقه افزایش یابد مناسب بودن آن برای حمل و نقل و جابه

رتبه دوم را داشته باشد.  022/1دهی پس از ایمنی با وزن و در وزن

در  023/1پس از سرعت حرکت، عامل قیمت با اختالف اندکی با وزن 

دهد بهای تراکتور از عوامل رتبه سوم قرار گرفته است که نشان می

 تعیین کننده در انتخاب تراکتور است. 

های بسیار مهم در انتخاب تراکتور است توان تراکتور از شاخص

ه تناسب توان با اندازه مزرعه از عامل توان به تنهایی، ولی در این مطالع

تر است و وزن بیشتری دارد. نوع مالکیت زمین و سنتی بودن بااهمیت

نظام کشاورزی موجب شده است اندازه بیشتر مزارع منطقه کوچک 

باشد و به همین جهت تناسب توان تراکتور با اندازه مزارع اهمیت 

 بیشتری پیدا کرده است.

 

 های مورد بررسیامتیازات تراکتورها از نظر شاخص -5 جدول

Table 2. Tractor scores in terms of indicators 
 تراکتور

Tractor 
 ایمنی

Safety 
(1C) 

 قیمت
Price 

(2C) 

 تناسب توان با اندازه مزرعه
Suitability of power 

with farm size 

(3C) 

 مانورپذیری

Maneuverability 
(4C) 

دسترسی به خدمات و 

 قطعات
Access to services 

and spare parts 
(5C) 

استفاده به عنوان 

 وسیله نقلیه
Application 

as a vehicle 
(6C) 

قابلیت 

 اطمینان

Reliability 
(7C) 

تعمیرپذیری و 

 وجود تعمیرکار

Reparability 
(8C) 

 توان تراکتور

Power 

(9C) 

U650 3.68 4.34 3.98 4.81 4.53 4.71 4.63 4.18 65 
ITM 285 5.54 3.93 5.43 5.27 4.77 5.33 6.40 5.53 75 
ITM 475 5.47 4.58 4.53 4.65 4.87 4.35 4.98 4.60 75 
ITM 399 2.51 2.21 2.59 2.65 2.49 2.47 3.38 3.15 110 

 

 تراکتورهای ارزیابی و انتخاب وزن نسبی شاخص -3جدول 

Table 3. Relative weights of tractor selection indices 
 شاخص

Indicator 
1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 

 وزن

Weight 
0.169 0.123 0.120 0.108 0.111 0.129 0.091 0.072 0.077 

 
است. مقیاس شده موزون نشان داده شده ، ماتریس بی0در جدول 

، جز در عامل توان، از نظر کل 322ITMشود که تراکتور مشاهده می

عوامل نسبت به سایر تراکتورها امتیاز کمتری گرفته است. سه تراکتور 

اول، دارای چهار سیلندر و جزء تراکتورهای متوسط هستند؛ این چهار 

 322ITMاند. تراکتور تراکتور از نظر مشخصات کلی و توان شبیه به هم

ش سیلندر دارد و جزء تراکتورهای نیمه سنگین و سنگین است. ش

شرایط کشاورزی منطقه و نوع نظام مالکیت اراضی و درآمد کشاورزان 

با  322ITMهای تراکتور موجب شده است که توان، قیمت، و هزینه

اندازه مزارع و نیازهای کشاورزان و صاحبان تراکتور در منطقه متناسب 

تر حضور تراکتورهای چهار سیلندر و آشنایی نینباشد. سابقه طوال

و  تعمیرکاران با این نوع تراکتورها ومالکین تراکتور  کشاورزان، شتریب

ها نیز در بیشتر شدن امتیازشان نسبت در دسترس بودن قطعات آن

و  281ITMتأثیر بسزایی دارد. فراوانی تراکتور  322ITMتراکتور به

میرکاران و همچنین وجود قطعات و آشنایی بیشتر کشاورزان و تع

های خود تراکتور )مانند مانورپذیری و قابلیت اطمینان( موجب وی،گی

شده که این تراکتور در شش شاخص بیشترین امتیاز را داشته باشد. 

به ترتیب در دو و یک شاخص بیشترین  322ITMو  001ITMتراکتور 

 تراکتوربا  001ITM تراکتور اختالف نیترمهمامتیاز را دارند. 

281ITM  عالوه بر  جهار چرخ محرک شدن تراکتور )در نوع دو چرخ

 آن است. در واقع تراکتور هدنددر جعبهشود(، متحرک نیز تولید می

281ITM 322جعبه دنده تراکتور  که دارایITM  تراکتوراست به نام 

001ITM رسد. تغییر جعبه دنده موجب افزایش در بازار به فروش می

  تر شدن نگهداری و تعمیر آن شده است.قیمت تراکتور و سخت
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 ماتریس بی مقیاس شده موزون -0جدول 

Table 4. Weighted normalized decision matrix 
 تراکتور

Tractor 
1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 

U650 0.069 0.069 0.056 0.058 0.059 0.070 0.042 0.034 0.030 
ITM 285 0.104 0.062 0.076 0.064 0.062 0.079 0.058 0.045 0.035 
ITM 475 0.103 0.073/1 0.064 0.057 0.063 0.056 0.046 0.037 0.035 
ITM 399 0.047 0.035 0.036 0.032 0.032 0.037 0.031 0.025 0.051 

 
گیری، تراکتورهای تصمیم هایحاصل از روش بر اساس نتایج

های مورد منطقه از نظر تناسب با شرایط منطقه بر اساس شاخص
بندی تراکتورها در دو روش (. رتبه1بندی شدند )جدول بررسی رتبه
ها، یکسان ، با وجود اختالف در امتیاز نهایی گزینهSAWتاپسیس و 

در رتبه اول و  281ITM، تراکتور SAWاست. در دو روش تاپسیس و 
در رتبه دوم قرار دارد ولی در روش الکتر این دو نوع  001ITMتراکتور 

ه اول صورت مشترک در رتبیکدیگر برتری ندارند و بهتراکتور نسبت به
هستند که این موضوع تنها تفاوت این روش با دو روش دیگر در 

 281ITMری برت دهدیمبندی تراکتورهاست. در کل نتایج نشان رتبه
زیاد نیست. از دالیلی که موجب برتری نسبی  001ITMنسبت به 

سابقه بیشتر توان بهشده است را می 001ITMبه  281ITMتراکتور 
خصوص در منطقه و آشنایی تعمیرکاران با آن به 281ITMتراکتور 

بخش گیربکس )و هزینه تعمیر گیربکس(، قابلیت اطمینان بیشتر این 
عنوان اد بهیی افرجابجاایی و سهولت بیشتر این تراکتور در تراکتور و توان

 001ITMرود سهولت تعمیر تراکتور اشاره کرد. انتظار می هینقلوسیله 
 تعمیرکار آن در آینده  افزایش یابد.و دسترسی به

 

 بندی نهایی تراکتورها وزن و رتبه -2جدول 
Table 5. The weight and the final rating of tractors 

 روش
Method 

 U 650 285 ITM 
475 

ITM 
399 

ITM 

TOPSIS 

 وزن

weight 
0.643 0.966 0.897 0.037 

 رتبه
Rank 

3 1 2 4 

SAW 

 وزن

weight 
0.809 0.970 0.897 0.538 

 رتبه

Rank 
3 1 2 4 

Electre 

 وزن

weight 
- - - - 

 رتبه

Rank 
2 1 1 3 

 
از خط تولید قدیمی  دلیل خارج شدنبه 611Uتراکتورهای 

تعداد تراکتورهای دیگر در حال هستند. تعداد این تراکتور نسبت به
کاهش است و به تبع آن، قطعات تراکتور کمتر در دسترس است، 
تعمیرکاران آن اندک هستند، و خدمات آن در منطقه نیز کاهش یافته 
است. این تراکتور توان و ایمنی کمتری دارد و همین موضوع موجب 

ری، گیشده تا از دو تراکتور چهار سیلندر دیگر در هر سه روش تصمیم
 تر داشته باشد.ای پایینرتبه

در رتبه آخر قرار  322ITMگیری، تراکتور در هر سه روش تصمیم
توان نتیجه گرفت بندی و امتیازدهی تراکتورها میگرفته است. از رتبه

که تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین مناسب منطقه نیستند و 
تراکتورهای متوسط بهترند. تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین موجب 

های بیشتر و کاهش درآمد کشاورزان خواهند شد. در تحمیل هزینه
ی که در استان همدان برای تعیین تراکتور مناسب انجام شد. امطالعه

به عنوان تراکتور مناسب توصیه گردید. این تراکتور  013Uور تراکت
 ,Lak & Borghaee) باشدیمجزء تراکتورهای سبک دو چرخ محرک 

2011.) 
های کشاورزی و تراکتور در منطقه سعه ماشینبنابراین برای تو

سارال باید عالوه بر مسائل کشاورزی به مسئله حمل و نقل و آمد و 
ای شود و تراکتورهایی در اولویت عرضه به رفت با تراکتور توجه وی،ه

منطقه باشند که در شرایط دشوار این منطقه کوهستانی توانایی حمل 
باشند یا اینکه اصالحاتی برای افزایش  داشته ترتر و ایمنو نقل راحت

های ها در تراکتورهای در حال عرضه ایجاد شود. از شاخصاین وی،گی
دست داده  مهم دیگر که امتیاز و وزن زیادی در انتخاب تراکتور به

است، تعمیرپذیری، خدمات، و دسترسی به قطعات است که نشان 
ئله خدمات پس از مسدهد برای عرضه تراکتور مناسب باید بهمی

. داشت فروش، دسترسی به قطعات، و تعمیرپذیری نیز توجهی وی،ه
ای هبندی نیازمندیشناسایی و اولویتدر رابطه با  ایمطالعه جینتا

ترتیب کیفیت قطعات، نشان داد که به، 281MF مشتریان از تراکتور
ضمانت و گارانتی، قیمت پایین تراکتور، مصرف سوخت، راحتی و 

مش، عمر و دوام، حرکت نرم، پاسخگویی سریع سیستم ترمز، ایجاد آرا
هاای اول تاا دهام نیازها قطعات در اولویتاتاقک و دسترسی آسان به

 (.Taghizadeh et al., 2017باشند )میهای مشتریان و خواسته

 

 گیرینتیجه -0

نظر در این مطالعه، تراکتورهای متداول در منطقه سارال دیواندره از 

عوامل مختلف ارزیابی شدند. پارامترهای توان تراکتور، ایمنی، 

تعمیرپذیری، مانورپذیری، قیمت، خدمات و دسترسی به تعمیرکار و 

قطعات، سرعت حرکت در جاده، قابلیت اطمینان، تناسب توان با اندازه 

مزارع منطقه، تناسب قیمت و هزینه تراکتور با اندازه مزارع و درآمد 

، 611U ،281ITMبرای چهار تراکتور متداول در منطقه ) کشاورزان

001ITM  322وITM ارزیابی شدند. در این مطالعه از روش آنتروپی )

بندی تراکتورها های چند معیاره جهت امتیازدهی و رتبهشانون و روش

https://jame.um.ac.ir/index.php/jame/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.B&lastName=Lak&id=18761
https://jame.um.ac.ir/index.php/jame/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.B&lastName=Lak&id=18761


 22...                                                                                   ارزیابی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی

 

 

بندی نشان داده است که تراکتورهای استفاده شد. بررسی نتایج و رتبه

مناسب شرایط منطقه نیستند و توان بیشتر و نیمه سنگین و سنگین 

تر الزاما به معنی بهتر بودن تراکتور نیست. وزن معیارها تراکتور بزرگ

دهد که در ارزیابی تناسب بندی تراکتورها به روشنی نشان میو رتبه

تراکتور، اندازه مزارع، تناسب قیمت تراکتور با درآمد کشاورزان، و 

پس از فروش، قابلیت اطمینان، و  عوامل دیگری مانند خدمات

تر از توان تراکتور هستند. همچنین، در انتخاب تعمیرپذیری مهم

های دیگر آن، با توجه به شرایط منطقه، نیز توجه تراکتور باید به کاربرد

بشود. در منطقه سارال از تراکتور برای رفت و آمد از مناطق  وی،ه

های بر اهمیت نسبی شاخص شود که این عاملکوهستانی استفاده می

 مختلف انتخاب تراکتور به شدت اثر گذاشته است.
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