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چكیده
. یكی از مهمترین تصمیمات در مدیریت مزرعه است که مدیران مزارع و کشاورزان با آن روبهرو هستند، یعنی منبع توان در مزرعه،انتخاب تراکتور
 خدمات و دسترسی به، قیمت، مانورپذیری، تعمیرپذیری، ایمنی، توان. انتخاب بهترین تراکتور در منطقه سارال دیواندره است،هدف از این مطالعه
 تناسب قیمت و هزینههای تراکتور با اندازه مزارع و درآمد کشاورزان، تناسب توان با اندازه مزارع، قابلیت اطمینان، سرعت حرکت،تعمیرکار و قطعات
 راننده حرفهای و کشاورز با تجربه استفاده04  از، برای ارزشدهی تراکتورها از نظر شاخصها.شاخصهای انتخاب تراکتور مناسب درنظر گرفته شدند
 نتایج نشان. دادهها و ارزشدهیها با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره تحلیل و ارزیابی شدند.شد که بهصورت تصادفی انتخاب شدند
. سرعت حرکت و قابلیت استفاده به عنوان وسیله حمل و نقل و قیمت مهمترینِ عوامل در انتخاب تراکتور در منطقه هستند،می دهد که ایمنی
 تراکتورهای نیمهسنگین و سنگین برای منطقه گفته شده، مناسب ترین تراکتور انتخاب شد و نیز بررسی نتایج نشان میدهدITM582 تراکتور
 همچنین یافتهها نشان داد که استفادههای غیرکشاورزی از تراکتور مانند. مناسب نیست،که دارای مزارع کوچک و نظام کشاورزی سنتی است
.استفاده بهعنوان وسیله نقلیه در مناطق صعبالعبور تأثیر بسزایی در انتخاب تراکتور در منطقه سارال دارد
 کردستان، قابلیت اطمینان، تصمیمگیری چندمعیاره، ایمنی، انتخاب تراکتور:واژههای کلیدی
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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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شکرپور و عساکره

 -1مقدمه
یکی از اهداف مکانیزاسیون ،افزایش تولید و کسب سود بیشتر است .با
توسعه مکانیزاسیون و افزایش تعداد و ظرفیت ماشینها ،امکان احیای
زمینهای بایر ،سنگالخی و فقیر ،و افزایش سطح زیرکشت به وجود
آمده است .همچنین با بهبود کیفیت کار ماشینها و افزایش دقت آنها
بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود سایر عوامل غیرماشینی ،تولید در واحد
سطح افزایش یافته است ( .)Almasi et al. 2005ماشین یکی از
ابزارهای مهم در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی و مکانیزاسیون است
و برای رسیدن به تولید بهینه و پایدار باید آن را درست و مناسب
انتخاب کرد ( .)Babaiee, 2010انتخاب نوع و اندازه مناسب ماشین و
ادوات کشاورزی و سرمایهگذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی
مکانیزاسیون کشاورزی است .توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تا حدود
زیادی تابع میزان و چگونگی به کارگیری و استفاده از منبع توان است.
تراکتور متداولترین و مهمترین منبع تولید توان در کشاورزی مکانیزه
است و کاربرد آن در اجرای عملیات کشاورزی مکانیزه نقش اساسی
دارد ( .)Tondro, 2012انتخاب تراکتور یعنی منبع تأمین کننده توان،
یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت مزرعه است که مدیران مزارع
و کشاورزان با آن روبهرو هستند .امروزه بهدلیل متنوع بودن مدلها و
توان تراکتورها ،مشکالتی زیاد در انتخاب مناسب تراکتور با شرایط
کشاورزی و اندازه مزارع به وجود آمده است (.)Mehta et al., 2011
اگر ماشینهای مختلف با اندازههای گوناگون برای تولید محصول
موجود باشند ،انتخاب اندازه و نوع ماشین برای اجرای عملیات مشکلتر
میشود .در این حالت ،ماشینهای بزرگتر به کاهش هزینههای
کارگری کمک میکنند و میتوانند عملکرد محصول را بهبود بخشند
و عملیات را در تاریخهای دقیقتر و مطلوبتر پیش برند ،اما در عوض
عواملی چون استهالک و بهره بانکی هزینههای ثابت را افزایش
میدهند .ماشینها با ظرفیت کم موجب افزایش هزینههای کارگری،
تعمیرات و نگهداری ،و نیز هزینههای بهموقع عملی نشدن برنامهها
می شوند .اگر هزینه کارگری دارای هزینه فرصت باال باشد ،انتخاب
ماشین بزرگتر توجیهپذیر است اما در انتخاب اندازه ماشین باید طوری
عمل شود که برنامهها در محدوده زمانی موجود با کمترین هزینه کل
اجرا شود ( .)Tondro, 2012بنابراین الزم است تراکتور مناسب با شرایط
هر منطقه و هر مزرعه انتخاب شود .تصمیم اشتباه در انتخاب تراکتور
مشکالتی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد که هزینههای اضافه
اولیه و ثانویه هم جزیی از آن خواهد بود .انتخاب درست مستلزم
شناخت کافی از عواملی است که بر ماشین تأثیر میگذارد .در مطالعات
صورت گرفته ،معیارها و عوامل مختلف برای انتخاب مناسب تراکتور
بیان شده است .در انتخاب ماشین مواردی مانند عالمت تجاری ،نام
تجاری ،مدلهای مختلف از یک نام تجاری ،تعمیرات و خدمات پس از
فروش ،طرح ماشین ،راحتی کار و استفاده از ماشین ،آسانی تنظیمات،
ایمنی کار ،و مسائل ارگونومیک باید درنظر گرفته شوند ( Almasi et
 )Lak & Borghaee, 2011) .)al. 2005معیارهای ارزیابی را به چهار
گروه عمده تقسیم میکنند :فنی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،و فرهنگی.
) )Modarres Razavi, 2008برای تعیین تعداد و اندازه ماشینهای
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کشاورزی مورد نیاز پیشنهاد میکند ابتدا سطح زیر کشت هر محصول
و زمان اجرای عملیات مشخص و پس از آن ظرفیت اجرای عملیات با
ماشینهای مختلف محاسبه ،و سپس ماشین مناسب انتخاب شود.
پیشتر گفته شد که در انتخاب تراکتور باید معیارهای مختلف در
نظر گرفته شوند؛ این معیارها ممکن ا ست در ت ضاد با یکدیگر با شند
یعنی بهبود یک شاااخص الزاما همراه با بهبود در شاااخصهای دیگر
نباشااد .همچنین ،تولیدکنندگان مختلف و تنوع در تراکتورها ،انتخاب
تراکتور را پیچیدهتر میکند و روشهای ساااده با یک معیار ساانجش
پا سخگوی این م شکالت نخواهد بود .بنابراین نیاز ا ست از روشهای
منا سب و کارآمد ا ستفاده کرد که توانایی در نظر گرفتن همه معیارها
و گزینههای مختلف را با هم داشته باشند.
در مسااائلهای با معیارهای چندگانه وقتی اساااتاندارد در میان
نبا شد ،فرآیند ت صمیمگیری سرعت و دقت الزم را نخواهد دا شت و
همین امر باعث میشاااود که تصااامیمگیری تا حد زیادی به خود
ت صمیمگیرنده واب سته با شد .به همین منظور و برای حل این م شکل
روشهای تصاامیمگیری با معیارهای چندگانه طراحی شاادهاند که هر
یک ،از قوانین و اصول خاصی پیروی میکند (.)Karimi et al., 2010
تصااامیمگیری شاااامل بیان درسااات اهداف ،تعیین راهحلهای
مختلف و ممکن ،ارزیابی امکانپذیری آنها ،ارزیابی عواقب ناشااای از
اجرای هر یک از راه حل ها ،و انت خاب و اجرای آن اسااات .کیف یت
مدیریت اسااساات تابع کیفیت تصاامیمگیری اساات زیرا کیفیت طرح و
برنامهها ،اثربخشی و کارآمدی راهبردها ،و کیفیت نتایجی که از اعمال
آنها به دسات میآید همگی تابع کیفیت تصامیماتی اسات که مدیر
اتخاذ میکند .در اکثر موارد ،تصاامیمگیریها وقتی مطلوب اساات و
رضااایت تصاامیمگیرنده را تأمین میکند که بر اساااس چندین معیار
برر سی شده با شد .در دهههای اخیر ،توجه محققان به مدلهای چند
معیاره برای تصاامیمگیریهای پیچیده معطوف شااده اساات .در این
تصاامیمگیریها به جای اسااتفاده از یک معیار ساانجش بهینگی ،از
چندین معیار سنجش استفاده میشود.
) Kosarimoghaddam et al. (2014مدلهای مدیریت و انتخاب
بهینه ماشااینهای کشاااورزی را به سااه گروه ریاضاای ،برنامهنویس ای
کامپیوتر ،و شبیهسازی تقسیم کردهاندLoghmanpoor et al. (2012).
در مزارع شالیزاری استان مازندران ،با استفاده از سامانه تصمیمیار به
انتخاب و تطابق منبع توان و ادوات مناساااب پرداختند .این محققان
توان مالب ندی ،توان ه یدرولیکی ،و توان محور تواندهی ،مصااارف
سااوخت وی،ه ،دامنه ساارعت حرکت ،و دور مشااخصااه موتور را برای
ت طابق منبع توان م ناساااب ارز یابی کرد ند .در م طال عات دیگر برای
انتخاب مناساابترین تراکتور ،این شاااخصها در نظر گرفته شاادند:
میزان م صرف سوخت ،میزان سرمایه اولیه ،خدمات پس از فروش ،و
قیمت لوازم یدکی ()Esmailpour et al. 2014؛ ایمنی ،صرفه اقتصادی،
خد مات پس از فروش ،تجهیزات و ام کا نات ،و ساااطح زیرکشااات
()Sarkheil & Navid, 2010؛ و توان مالبندی ،توان هیدرولیکی ،توان
محور تواندهی ،نوع محور تواندهی ،مصااارف ساااوخت وی،ه ،دامنه
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ساارعت حرکت ،دور مشااخصااه موتور ،جعبه دنده ،و کارخانه سااازنده
( .)Lak & Borghaee, 2011در ه مه این م طال عات ،برای اد غام و
نتیجهگیری نهایی از روشهای چند معیاره اساااتفاده شاااده اسااات.
) )Mohajeran & Golrizan, 2016به منظور ارز یابی فنی تراکتور از
مدل تصااامیمگیری چند معیاره اساااتفاده کردند که بر پایه عملکرد
محور تواندهی ،عملکرد اتصاال ساه نقطه ،و عملکرد مالبندی اسات.
این محق قان در مدل تصااامیمگیری چ ند مع یاره از روش دکسااای
اساااتفاااده کردنااد )Amini & Asoodar, 2016) .در تحقیقی در
شهر ستانهای اهواز و قائم شهر با ا ستفاده از فرآیند تحلیل سل سله
مراتبی ،تراکتور مناساااب را انتخاب کردند .در این تحقیق ،معیارهای
ارز یابی ع بارت بود ند از نگ هداری و تعمیرات ،مدل ،توان ،قی مت ،و
ارگونومی .این محققان ن شان دادند که در شهر ستان اهواز نگهداری و
تعمیرات بیشاااترین و ارگونومی کمترین تأثیر را در انت خاب تراکتور
دارد .در شااهرسااتان قائمشااهر بیشااترین و کمترین تأثیر در انتخاب
تراکتور مناسب بهترتیب قیمت تراکتور و ارگونومی بود.
) Butani & Singh (1994سااامانه تصاامیمیاری را برای انتخاب
ماشااینهای کشاااورزی در مزارع هند ایجاد کردند .در این سااامانه،
انتخاب منبع توان و ادوات برای هر مزرعه بر اسااااس معیارهای زیر
بوده ا ست :ساعت کارکرد مورد نیاز ،انرژی ا ستفاده شده ،هزینههای
ثابت ،هزینههای عملیاتی ،و هزینههای به موقع انجام نشاادن عملیات
و سرعت بازگشت سرمایه برای هر منطقه ،برای هر محصول ،و بهازای
هر فصل و سال زراعی .در مطالعهای دیگر برای انتخاب اندازه مناسب
ماشینهای کشاورزی ،مدلی ریاضی توسعه داده شد که بر اساس آن
ا ندازه ماشاااین ها و ادوات و توان و نیز تعداد تراکتورهای مورد نیاز
مشخص می شود .اساس این مدل حداقل کردن همه هزینههای ثابت
و متغیر و نیز هزینههایی اسااات که بهواساااطه اجرا نشااادن بهموقع
برنامه ها برای هر نوع محصاااول و اندازه های مختلف مزرعه تحمیل
میشااود ( Mehta et al., (2011) .)Sogaard & Sorensen, 2004نیز
سامانه ت صمیمیاری را برای انتخاب تراکتور و ادوات در مزارع هند بر
اساااس برنامهنویساای کامپیوتری ایجاد کردند که توانایی اتصااال به
پای گاه داده هایی مان ند مشاااخصاااات تراکتور ها و ادوات ،داده های
عملکردی تراکتور ها و شااارایط کاری و خاک را دارد و با پردازش
دادهها ،تراکتور و ادوات منا سب از مدلهای موجود در بانک دادهها را
انتخاب میکند .در مطالعه دیگری که از روش تصااامیمگیری چند
معیاره برای انتخاب تراکتور کشاااورزی اسااتفاده شااد ،هزینه اولیه،
هزینه نگهداری ،توان موتور ،خدمات پس از فروش و قابلیت نگهداری
مورد بررسااای قرار گرفتنااد ( .)Garcia-Alcaraz et al. 2017در
مطالعهای که در کشور سودان جهت انتخاب تراکتور متناسب با ادوات
انجام شد از سیستم پشتیبان تصمیم توسعه داده شد .در این مطالعه
بر اساس نوع عملیات ،عرض کار ،نوع خاک و سرعت پیشروی ،تراکتور
با توان منا سب انتخاب گردید (Toshboltaev .)Abdalla et al. 2016
) & Kholikov (2019در مطالعهای که بهانتخاب تراکتور مناساااب
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جهت ک شیدن تریلی دو محوره پرداختند ،ظرفیت حمل ،جرم تریلی،
ساارعت پیشااروی ،انرژی مصاارفی ،توان مورد نیاز و شاارایط جاده را
بهعنوان عوامل تأثیرگذار در نظر گرفتند .در مطالعه & Karmarkar
) Gilke (2020نوع عملیات کشااااورزی را مهمترین عامل در انتخاب
تراکتور معرفی کردنااد .همچنین خاادمااات پس از فروش ،عالماات
تجاری ،هزینه های تراکتور ،تعمیر و نگهداری و توان تراکتور به عنوان
دیگر عوامل مهم در انتخاب تراکتور بیان شدند.
همان طور که گفته شد ،انتخاب تراکتور یکی از مهمترین
تصمیمات مدیران مزارع و کشاورزان است که اگر به درستی پیش نرود
مشکالت و هزینه های زیادی به همراه خواهد داشت .بنابراین ،انتخاب
و اولویتبندی تراکتورها بر اساس تناسب با پارامترها و عوامل مهم
منطقه و شرایط کشاورزی آن ضروری است .منطقه سارال شهرستان
دیواندره یکی از مهمترین مراکز کشاورزی استان کردستان است که
تراکتورهای مختلفی بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و مزارع در آن
توزیع می شود .هدف از این مطالعه انتخاب تراکتورهای مناسب برای
استفاده در منطقه سارال با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند
معیاره است.

 -5مواد و روشها
 -5-1منطقه مورد مطالعه
منطقه سارال دیواندره در شمال استان کردستان در غرب ایران است.
شهرستان دیواندره به علت وجود دشتهای وسیع اوباتو و سارال از
مراکز اصلی تولید گندم و دامداری استان کردستان است و این
فعالیتها در زندگی مردم این منطقه نقش اساسی دارند .طبق دادههای
اداره جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره ،سطح زیرکشت اراضی
کشاورزی منطقه سارال بیش از  02هزار هکتار است که مساحت اکثر
اراضی کشاورزان کمتر از  01هکتار یا در قطعات کمتر از  01هکتار
است .بر اساس دادههای جهاد کشاورزی ،تعداد تراکتورها منطقه سارال
در سالهای اخیر افزایش یافته است و به بیش از  081تراکتور رسیده
است .این شهرستان از نظر آب و هوایی یکی از مناطق سردسیر و
برفگیر کشور محسوب میشود .برابر سرشماری سال  ،0321جمعیت
این شهرستان حدود  81هزار نفر بوده است .این شهرستان بین 30
درجه عرض شمالی و  32دقیقه و  06درجه طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ قرار گرفته است .شهرستان دیواندره دارای سه بخش مرکزی،
کرفتو ،و سارال و  2دهستان (حومه ،قراتوره ،چهل چشمه ،اوباتو ،کانی
شیرین ،زرینه ،سارال ،کوله ،و حسینآباد شمالی) است .تغییرات دمای
ساالنه از  –21تا  +32درجه سلسیوس است .این شهرستان
زمستانهای سرد و طوالنی و بهار و تابستان معتدل دارد .تعداد روزهای
یخبندان در سال به  031روز میرسد .سارال مراتع فراوان دارد.
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 -5-5معیارهای مورد بررسی
در این مطالعه این شاخصها بررسی شدهاند :توان تراکتور ،ایمنی،
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
کشاورزان .مبنای انتخاب این شاخصها ،مطالعات صورت گرفته در این
زمینه و نظر رانندگان حرفهای و دارندگان تراکتور است که از بین
شاخص و پارامترهای در نظر گرفته شده بیشترین اهمیت را داشتهاند.
منطقه مورد بررسی کوهستانی و رفت و آمد در آن دشوار است .ایمنی
به دلیل کوهستانی بودن منطقه ،شیب زیاد ،و ناهموار بودن زمینهای
کشاورزی از عوامل بسیار مهم در انتخاب تراکتور است .دشواری در
رفت و آمد و برفی بودن راههای منطقه در زمستان موجب شده است
از تراکتور عالوه بر فعالیتهای کشاورزی برای جابهجایی ،به جای
خودرو ،استفاده شود .به همین دلیل راحتی جابهجایی با تراکتور به
عنوان شاخص در نظر گرفته شد.
توان ،یکی از شاخصهای مهم در انتخاب تراکتور است .تراکتور
نیروی محرک ادوات و سایر ماشینهای کشاورزی در مزرعه است.
هرچند توان بیشتر موجب میشود زمان اجرای عملیات کوتاهتر شود
ولی انتخاب تراکتور با توان بیشتر نیز مستلزم پرداخت بهای بیشتر،
هزینههای باالتر ،و افزایش مصرف سوخت است .قیمت یکی از

مهمترین شاخصهای انتخاب تراکتور در تمام جهان است .تراکتور
مناسب ،با توجه به اندازه مزرعه ،نوع محصول کشت شده ،اجاره
ماشینها ،و هزینههای نگهداری تراکتور تغییر میکند .سطح توجیه-
کننده مالکیت برابر با حداقل مساحتی است که خرید و مالکیت تراکتور
را توجیهپذیر میکند .البته سطح توجیه کننده شامل سایر شرایط
منطقه و استفاده از تراکتور برای جابهجایی در زمستان نیست.
در این مطالعه تراکتورهای متداول منطقه در نظر گرفته شدند
که شامل تراکتور  ITM001 ،ITM281 ،U611و  ITM322هستند
(جدول  .)0ارزشدهی تراکتورها از نظر شاخصها به وسیله رانندههای
حرفه ای و کشاورزان منطقه صورت پذیرفت .برای این منظور01 ،
راننده و کشاورز با تجربه به طور تصادفی و بر اساس فرمول کوکران
( )Kizilaslan, 2009انتخاب شدند .پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ 0سنجیده شد که مقدار آن برابر با  1/820به
دست آمد .محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه از
پایایی مناسب برخوردار است .برای تبدیل شاخصها و ارزشدهی
کیفی به کمی از مقیاس فاصلهای دو قطبی استفاده گردید ( Momeni,
 .)2014نظر رانندهها و صاحبان تراکتور با استفاده از میانگین هندسی
با هم ادغام و امتیاز نهایی هر تراکتور از نظر هر شاخص محاسبه شد.
سپس با استفاده از امتیازهای به دست آمده ،وزن نسبی شاخصها و
وزن نهایی تراکتورها با استفاده از روشهای آنتروپی و تاپسیس
محاسبه شد.

جدول  -1مشخصات کلی تراکتورهای متداول در منطقه سارال
نوع تراکتور
Type
tractor
U650
ITM 285
ITM 475
ITM 399

توان
)Power (hp
65
75
75
110

Table 1. General specifications of tractors in Saral region
جعبه دنده
محور تواندهی
تعداد سیلندر
Gearbox
PTO (RPM) Number of
cylinders
10 fwd+ 2 rev
540
4
8 fwd+ 2 rev
540
4
12 fwd+ 4 rev
540
4
12 fwd+ 4 rev
1000 and 540
6

 -3-5وزندهی به شاخصها
در اکثر روشهای چند معیاره باید اهمیت نسبی معیارها مشخص شود.
روشهایی مختلف برای وزندهی به معیارها و شاخصها وجود دارد که
روش آنتروپی یکی از معروفترین آنها میباشد که در این زمینه به-
طور گسترده بهکار گرفته میشود .آنتروپی یک مفهوم عمده در رشته
و زمینههای مختلف علمی است که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان
موجود از مقدار انتظار اطالعاتی از هر پیام است .ایده روش آنتروپی بر
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
بودن شاخصها تأثیری در محاسبه وزنها ندارد .این روش زمانی
Cronbach's Alpha

1

Shanon

2

چرخهای محرک
Driving wheel
2WD
2WD
AWD
4WD

میتواند برای ارزیابی وزنها بهکار رود که دادههای ماتریس تصمیم
بهطور کامل مشخص شده باشند ( .)Momeni, 2014در ماتریس
تصمیم هر ردیف نشان دهنده یک گزینه و هر ستون نشان دهنده یک
شاخص خاص است .در واقع در این ماتریس به گزینهها از نظر هر
شاخص امتیاز داده میشود .این ماتریس حاوی اطالعاتی است که
آنتروپی میتواند مانند معیاری برای ارزیابی آن به کار رود .آنتروپی در
نظریه اطالعات یک معیار عدم اطمینان است که با توزیع احتمال
مشخص  Piبیان میشود .اگر  aijنشاندهنده امتیاز گزینه iام از نظر
شاخص jام باشد ،آنگاه محاسبه وزنها با این روش که شانون 2ارائه
داده است ،شامل گامهای زیر است ( Asgharpoor, 2008; Momeni,
:)2014

ارزیابی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی ...
گام اول :در این گام  ،Pijاز رابطه ( )0به دست میآید .تعداد
گزینهها برابر با  mاست.
𝑗𝑖𝑎
()0
𝑚 = 𝑗𝑖𝑝
𝑗𝑖𝑎 ∑𝑖=1

گام دوم :مقدار آنتروپی (  )Ejبا استفاده از رابطههای ( )2و ()3
محاسبه میشود.
𝑚

()2

]) 𝑗𝑖𝑝 (𝐸𝑗 = −𝑘 ∑[𝑝𝑖𝑗 l n
𝑖=1

1
)𝑚(ln

()3

=𝑘

گام سوم :مقدار عدم اطمینان ( )djبا استفاده از رابطه ( )0به دست
میآید.
𝑗𝐸 𝑑𝑗 = 1 −
()0
گام چهارم :وزنهای (  )wjبا اساااتفاده از رابطه ( )1محاسااابه
میشود.
𝑗𝑑
𝑗𝑑 ∑𝑛𝑖=1

()1

= 𝑗𝑤

وزنهای به دست آمده ،وزن نسبی شاخصهای مورد بررسی در
ماتریس تصمیم را نشان میدهند که مجموع آنها برابر با یک است.

 -0-5مدل

تاپسیس1

مدل تاپسیس را هوانگ و یون 2در سال  0280میالدی معرفی کردند.
این مدل یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری چند معیاره است که
از آن استفاده زیادی میشود .در اینجا m ،گزینه با  nشاخص ارزیابی
میشوند .اساس این روش بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی
باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن) و
بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته
باشد .فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص بهطور یکنواخت
افزایشی یا کاهشی است .این روش شامل شش مرحله زیر است
(:)Momeni, 2014; Asgharpoor, 2008
مرحله اول :در این مرحله ماتریس تصاامیم با اسااتفاده از رابطه
( )6بیمقیاس میشود.
𝑙𝑖𝑎

()6

= 𝑗𝑖𝑛

2
𝑗𝑖𝑎 𝑖∑√

مرحله دوم :با ضااارب کردن ماتریس بیمقیاس شاااده ( )Nدر
ماتریس قطری وزن ها (  ،)wn×nماتریس بیمق یاس موزون ( )Vبه
دست میآید (رابطه (.))0
V = N × Wn×n
()0
مرحله ساااوم :در این مرحله ،راه حل ایدهآل مثبت و راه حل
ایدهآل منفی تعیین می شود .راه حل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی به
صورت زیر تعریف میشوند:

TOPSIS
Hwang & Yoon

1
2

21
[بردار بهترین مقادیر هر شاااخص ماتریس  =]Vراه حل ایده آل
مثبت ( )Vj+
[بردار بدترین مقادیر هر شاااخص ماتریس  =]Vراه حل ایده آل
منفی ( )Vj−
بهترین مقادیر برای شااااخص مثبت بزرگترین مقادیر و برای
شااااخصهای منفی کوچکترین مقادیر اسااات .بدترین مقادیر برای
شااااخص مث بت کو چکترین م قادیر و برای شااااخص های منفی
بزرگترین مقادیر است.
مرحله چهارم :برای به دسااات آوردن میزان فاصاااله گزینه تا
ایدهآلهای مثبت و منفی ،فا صله اقلید سی هر گزینه از ایده آل مثبت
( )𝑑𝑗+و ایدهآل منفی ( )𝑑𝑗−بر اساس رابطه ( )8و ( )2حساب میشود.
()8

2

𝑑𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ ) ,

i=0,2,...,m

2

i=0,2,...,m

()2

مرحله پنجم :نزدیکی نسبی (
رابطه ( )01تعیین میشود.
()01

CL∗i

) 𝑑𝑖− = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗−

) هر گزینه به راه حل ایدهآل از
𝑑𝑖−
+ 𝑑𝑗+

𝑑𝑗−

= 𝑖∗𝐿𝐶

مرحله ششم :گزینهها بر اساس  CLرتبهبندی می شوند .بزرگتر
بودن این مقدار برای گزینه نشان دهنده بهتر بودن آن است.

 -2-5مدل الكتر

3

مدل الکتر در اواخر دهه  0281مطرح و یکی از بهترین روشهای
تصمیمگیری چند شاخصه شناخته شد .این مدل بر اساس روابط غیر
رتبهای است یعنی لزوما به رتبهبندی گزینهها منتهی نمیشود بلکه
ممکن است گزینههایی را حذف کند .این مدل شامل هشت گام است؛
دو گام اول آن مانند دو گام اول روش تاپسیس انجام میشود
(.)Momeni, 2014; Asgharpoor, 2008
گام سوم (تشکیل مجموعه هماهنگ و ناهماهنگ) :در این مرحله،
تمامی گزینهها نسبت به تمام شاخصها ارزیابی میشوند و مجموعه
"هماهنگ و ناهماهنگ" تشکیل میشود .مجموعه هماهنگ از
گزینههای  kو  lکه با  Sklنشان داده میشود ،مشتمل بر کلیه
شاخصهایی خواهد بود که در آنها گزینه  Akبر گزینه  Alبه ازای
آن ها مطلوبیت بیشتری داشته باشد .برای یافتن این مطلوبیت باید به
نوع شاخصهای تصمیمگیری ،از این نظر که جنبه مثبت دارند یا
منفی ،توجه شود.
اگر شاخص مورد نظر جنبه مثبت داشته باشد از رابطه ()00
مجموعه هماهنگ به دست خواهد آمد .تعداد شاخصها برابر با c
میباشد.
()00
𝑆𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≥ 𝑉𝑙𝑗 } 𝑗 = 0,2, . . . , c
ELECTRE

3
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و اگر شاخص مورد نظر جنبه منفی داشته باشد آنگاه مجموعه
هماهنگ به صورت رابطه ( )02تعریف میشود:
()02
𝑆𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≤ 𝑉𝑙𝑗 } 𝑗 = 0,2, . . . , c
مجموعه ناهماهنگ  Dklنیز شامل شاخصهایی است که در آنها
گزینه  Akنسبت به گزینه  Alمطلوبیت کمتری داشته باشد .برای
شاخص با جنبه مثبت بهصورت رابطه ( )03و برای شاخص با جنبه
منفی به صورت رابطه ( )00تعریف میگردد:
()03
𝑐 𝐷𝑘𝑙 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≤ 𝑉𝑙𝑗 } 𝑗 = 0,2, . . . ,

()08

باشد ،این ماتریس برتری یک گزینه را بر گزینه دیگر نشان
میدهد.
گام هفتم :در این مرحله نیز "ماتریس ناهماهنگ مؤثر" به دست
میآید .این ماتریس نیز که با  Gنشان داده میشود ،مانند ماتریس
هماهنگ مؤثر به دست میآید .حد آستانه برای این ماتریس از رابطه
( )02و ( )21محاسبه میشود.
𝑚

()02
()00

𝑚

)̅̅̅̅ = ∑ ∑ 𝑁𝐼𝑘𝑙 ⁄𝑚(𝑚 − 1
𝐼𝑁
𝑙=1 𝑘=1

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

گام چهارم (تشکیل ماتریس هماهنگ) :در این مرحله از اطالعات
مراحل قبلی ،ماتریس هماهنگ بهدست میآید .این ماتریس یک
ماتریس  m*mو قطر آن فاقد عنصر است .سایر عناصر این ماتریس نیز
از جمع وزنهای شاخصهای متعلق به مجموعه هماهنگ با استفاده
از رابطه ( )01حاصل میشود.
()01
𝑗𝑊 ∑ = 𝑙𝑘𝐼
𝑙𝑘𝐴 ∈ 𝑗
این معیار (  )Iklبیان کننده اهمیت نسبی  Akنسبت به  Alاست.
مقدار این معیار ،عددی بین صفر و یک است و هر چه این مقدار بیشتر
باشد نشانگر این است که  Akبرتری بیشتری نسبت به  Alدارد و
برعکس.
گام پنجم :در این مرحله" ،ماتریس ناهماهنگی" محاسبه میشود.
این ماتریس با  NIنشان داده میشود و مانند ماتریس هماهنگ،
ماتریسی  m*mاست .قطر اصلی این ماتریس عنصری ندارد و سایر
عناصر این ماتریس از ماتریس بی مقیاس شده موزون به دست میآید.
این عناصر طبق رابطه ( )06بهدست میآید.
𝑙𝑘𝐷 ∈ 𝑗 𝑀𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗 | ,

= 𝐼𝑁

()06
شاخصها همه
این معیار نسبت عدم مطلوبیت مجموعه ناهماهنگ  kو  lرا به
کل ناهماهنگی در شاخصها اندازهگیری میکند.
گام ششم :در این مرحله" ،ماتریس هماهنگ مؤثر" محاسبه
میشود که آن را با  Hمشخص میکنند .برای ایجاد این ماتریس ،ابتدا
باید یک حد آستانهای را تعیین کرد و اگر هر عنصر ماتریس  Iبزرگتر
یا مساوی آن باشد ،آن مؤلفه در ماتریس  ،Hمقدار یک به خود میگیرد
وگرنه مقدار صفر میگیرد .برای تعیین حد آستانه ̅( ، )Iمیتوان از
اطالعات گذشته و نظر تصمیمگیرنده استفاده کرد .یک معیار عمومی
برای مشخص شدن این حد ،میانگین مقادیر ماتریس ( Iیعنی ̅ )Iاست
که از رابطه ( )00محاسبه میشود:
∈ 𝑗 | 𝑗𝑙𝑣 𝑀𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 −

𝑚

()00

̅ 𝐼 ≥ 𝑙𝑘𝐼 ←
̅ 𝐼 < 𝑙𝑘𝐼 ←

𝐻 =1
𝑙𝑘 {
𝐻𝑘𝑙 = 0

𝑚

)𝐼 ̅ = ∑ ∑ 𝐼𝑘𝑙 ⁄𝑚(𝑚 − 1
𝑙=1 𝑘=1

حال اگر:

)Simple Additive Weighting Method (SAW

1

()21

̅̅̅
𝐼𝑁̅ ≤ 𝑙𝑘𝐼𝑁 ←
̅̅̅̅
𝐼𝑁 > 𝑙𝑘𝐼𝑁 ←

𝐺 =1
𝑙𝑘 {
𝐺𝑘𝑙 = 0

گام هشتم :در این مرحله ،با ترکیب ماتریس هماهنگ مؤثر ()H
و ماتریس ناهماهنگ مؤثر (" ،)Gماتریس کلی مؤثر" ( )Fبه دست
میآید .محاسبه این ماتریس به صورت رابطه ( )20است.
𝑙𝑘𝐺 × 𝑙𝑘𝐻 = 𝑙𝑘𝐹
()20
این ماتریس ،نشان دهنده ترتیب برتری راهکارهای مختلف نسبت
به یکدیگر است یعنی اگر  Fkl=1باشد ،میتوان گفت  Akبر  Alبرتری
دارد .در این روش ،گزینهها وزن نهایی ندارند و تنها برتری گزینهها
نسبت به هم مشخص میشود.

 -1-1مدل مجموع ساده وزین

1

روش مجموع ساده وزین ( )SAWیکی از قدیمیترین روشهای به-
کارگیری شده در تصمیمگیری چند شاخصه است .محاسبه
مناسبترین گزینه در این روش با استفاده از ماتریس تصمیم شامل
سه گام است (.)Momeni, 2014; Asgharpoor, 2008
گام اول :بیمقیاسسازی خطی مقادیر ماتریس تصمیمگیری است
که برای شاخصهای مثبت از رابطه ( )22و برای شاخصهای منفی از
رابطه ( )23استفاده میشود.
𝑗𝑖𝑎
()22
= 𝑗𝑖𝑛
) 𝑙𝑖𝑎( 𝑥𝑎𝑀

()23

) 𝑗𝑖𝑎(𝑛𝑖𝑀
𝑗𝑖𝑎

= 𝑗𝑖𝑛

گام دوم :ماتریس بی مقیاس شده در وزن شاخصها ضرب
میشود.
گام سوم :انتخاب بهترین گزینه که با استفاده از رابطه ( )20به
دست میآید.
𝑛
∗
} 𝑗𝑤 𝑗𝑖𝑛 𝐴 = {𝐴𝑖 |𝑀𝑎𝑥 ∑𝑗=1
()20

ارزیابی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی ...
در نهایت گزینهای انتخاب میشود که حاصلجمع مقادیر
بیمقیاس شده وزنی آن ( 𝑗𝑤 𝑗𝑖𝑛) از حاصلجمع مقادیر بیمقیاس شده
وزنی بقیه گزینهها بیشتر باشد.

 -3نتایج و بحث
ماتریس تصمیم بر اساس میانگین هندسی امتیازات رانندگان حرفهای
تراکتور و کشاورزان به چهار تراکتور متداول منطقه ،در جدول  2نشان
داده شده است .با استفاده از ماتریس تصمیم و روش آنتروپی شانون،
وزن و اهمیت نسبی شاخصها تعیین شد (جدول  .)3بر اساس
امتیازدهی و آنتروپی ،بیشترین وزن با  1/062به ایمنی تعلق گرفت.
کوهستانی بودن منطقه ،ناهمواری مزارع ،و استفاده از تراکتور برای
جابهجایی مردم در فصل سرما و در مناطقی که آمد و شد دشوار است
باعث شده که ایمنی تراکتور برای کشاورزان و صاحبان تراکتور به

20
عاملی اساسی و بسیار مهم تبدیل شود .حمل و نقل و استفاده از
تراکتور به جای وسیله نقلیه موجب شده که اهمیت سرعت حرکت و
مناسب بودن آن برای حمل و نقل و جابهجایی در منطقه افزایش یابد
و در وزندهی پس از ایمنی با وزن  1/022رتبه دوم را داشته باشد.
پس از سرعت حرکت ،عامل قیمت با اختالف اندکی با وزن  1/023در
رتبه سوم قرار گرفته است که نشان میدهد بهای تراکتور از عوامل
تعیین کننده در انتخاب تراکتور است.
توان تراکتور از شاخصهای بسیار مهم در انتخاب تراکتور است
ولی در این مطالعه تناسب توان با اندازه مزرعه از عامل توان به تنهایی،
بااهمیتتر است و وزن بیشتری دارد .نوع مالکیت زمین و سنتی بودن
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.

جدول  -5امتیازات تراکتورها از نظر شاخصهای مورد بررسی
تراکتور
Tractor

U650
ITM 285
ITM 475
ITM 399

ایمنی قیمت
Price Safety
()C2
()C1

3.68
5.54
5.47
2.51

4.34
3.93
4.58
2.21

Table 2. Tractor scores in terms of indicators
تعمیرپذیری و
دسترسی به خدمات و استفاده به عنوان قابلیت
مانورپذیری
تناسب توان با اندازه مزرعه
Maneuverability
Suitability of power
وجود تعمیرکار
اطمینان
وسیله نقلیه
قطعات
with farm size
)
C
(
4
Reparability Reliability Application Access to services
()C3
as a vehicle and spare parts
()C8
()C7
()C6
()C5
4.18
4.63
4.71
4.53
4.81
3.98
5.53
6.40
5.33
4.77
5.27
5.43
4.60
4.98
4.35
4.87
4.65
4.53
3.15
3.38
2.47
2.49
2.65
2.59

توان تراکتور
Power
()C9

65
75
75
110

جدول  -3وزن نسبی شاخصهای ارزیابی و انتخاب تراکتور
Table 3. Relative weights of tractor selection indices
شاخص
Indicator
وزن
Weight

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

0.169

0.123

0.120

0.108

0.111

0.129

0.091

0.072

0.077

در جدول  ،0ماتریس بیمقیاس شده موزون نشان داده شده است.
مشاهده میشود که تراکتور  ،ITM322جز در عامل توان ،از نظر کل
عوامل نسبت به سایر تراکتورها امتیاز کمتری گرفته است .سه تراکتور
اول ،دارای چهار سیلندر و جزء تراکتورهای متوسط هستند؛ این چهار
تراکتور از نظر مشخصات کلی و توان شبیه به هماند .تراکتور ITM322
ش ش سیلندر دارد و جزء تراکتورهای نیمه سنگین و سنگین است.
شرایط کشاورزی منطقه و نوع نظام مالکیت اراضی و درآمد کشاورزان
موجب شده است که توان ،قیمت ،و هزینههای تراکتور  ITM322با
اندازه مزارع و نیازهای کشاورزان و صاحبان تراکتور در منطقه متناسب
نباشد .سابقه طوالنیتر حضور تراکتورهای چهار سیلندر و آشنایی
بیشتر کشاورزان ،مالکین تراکتور و تعمیرکاران با این نوع تراکتورها و
در دسترس بودن قطعات آنها نیز در بیشتر شدن امتیازشان نسبت
بهتراکتور  ITM322تأثیر بسزایی دارد .فراوانی تراکتور  ITM281و

آشنایی بیشتر کشاورزان و تعمیرکاران و همچنین وجود قطعات و
وی،گیهای خود تراکتور (مانند مانورپذیری و قابلیت اطمینان) موجب
شده که این تراکتور در شش شاخص بیشترین امتیاز را داشته باشد.
تراکتور  ITM001و  ITM322به ترتیب در دو و یک شاخص بیشترین
امتیاز را دارند .مهمترین اختالف تراکتور  ITM001با تراکتور
 ITM281عالوه بر جهار چرخ محرک شدن تراکتور (در نوع دو چرخ
متحرک نیز تولید میشود) ،در جعبهدنده آن است .در واقع تراکتور
 ITM281که دارای جعبه دنده تراکتور  ITM322است به نام تراکتور
 ITM001در بازار به فروش میرسد .تغییر جعبه دنده موجب افزایش
قیمت تراکتور و سختتر شدن نگهداری و تعمیر آن شده است.
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جدول  -0ماتریس بی مقیاس شده موزون
Table 4. Weighted normalized decision matrix
تراکتور
Tractor
U650
ITM 285
ITM 475
ITM 399

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

0.069
0.104
0.103
0.047

0.069
0.062
1/0.073
0.035

0.056
0.076
0.064
0.036

0.058
0.064
0.057
0.032

0.059
0.062
0.063
0.032

0.070
0.079
0.056
0.037

0.042
0.058
0.046
0.031

0.034
0.045
0.037
0.025

0.030
0.035
0.035
0.051

بر اساس نتایج حاصل از روشهای تصمیمگیری ،تراکتورهای
منطقه از نظر تناسب با شرایط منطقه بر اساس شاخصهای مورد
بررسی رتبهبندی شدند (جدول  .)1رتبهبندی تراکتورها در دو روش
تاپسیس و  ،SAWبا وجود اختالف در امتیاز نهایی گزینهها ،یکسان
است .در دو روش تاپسیس و  ،SAWتراکتور  ITM281در رتبه اول و
تراکتور  ITM001در رتبه دوم قرار دارد ولی در روش الکتر این دو نوع
تراکتور نسبت بهیکدیگر برتری ندارند و بهصورت مشترک در رتبه اول
هستند که این موضوع تنها تفاوت این روش با دو روش دیگر در
رتبهبندی تراکتورهاست .در کل نتایج نشان میدهد برتری ITM281
نسبت به  ITM001زیاد نیست .از دالیلی که موجب برتری نسبی
تراکتور  ITM281به  ITM001شده است را میتوان بهسابقه بیشتر
تراکتور  ITM281در منطقه و آشنایی تعمیرکاران با آن بهخصوص
بخش گیربکس (و هزینه تعمیر گیربکس) ،قابلیت اطمینان بیشتر این
تراکتور و توانایی و سهولت بیشتر این تراکتور در جابجایی افراد بهعنوان
وسیله نقلیه اشاره کرد .انتظار میرود سهولت تعمیر تراکتور ITM001
و دسترسی بهتعمیرکار آن در آینده افزایش یابد.
جدول  -2وزن و رتبهبندی نهایی تراکتورها
Table 5. The weight and the final rating of tractors
روش
399
475
285 ITM
U 650
ITM
ITM
Method
وزن
0.037 0.897
0.966
0.643
weight
TOPSIS
رتبه
4
2
1
3
Rank
وزن
0.538 0.897
0.970
0.809
weight
SAW
رتبه
4
2
1
3
Rank
وزن
weight
Electre
رتبه
3
1
1
2
Rank

تراکتورهای  U611بهدلیل خارج شدن از خط تولید قدیمی
هستند .تعداد این تراکتور نسبت بهتعداد تراکتورهای دیگر در حال
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
شده تا از دو تراکتور چهار سیلندر دیگر در هر سه روش تصمیمگیری،
رتبهای پایینتر داشته باشد.

در هر سه روش تصمیمگیری ،تراکتور  ITM322در رتبه آخر قرار
گرفته است .از رتبهبندی و امتیازدهی تراکتورها میتوان نتیجه گرفت
که تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین مناسب منطقه نیستند و
تراکتورهای متوسط بهترند .تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین موجب
تحمیل هزینه های بیشتر و کاهش درآمد کشاورزان خواهند شد .در
مطالعها ی که در استان همدان برای تعیین تراکتور مناسب انجام شد.
تراکتور  U013به عنوان تراکتور مناسب توصیه گردید .این تراکتور
جزء تراکتورهای سبک دو چرخ محرک میباشد ( Lak & Borghaee,
.)2011
بنابراین برای توسعه ماشینهای کشاورزی و تراکتور در منطقه
سارال باید عالوه بر مسائل کشاورزی به مسئله حمل و نقل و آمد و
رفت با تراکتور توجه وی،های شود و تراکتورهایی در اولویت عرضه به
منطقه باشند که در شرایط دشوار این منطقه کوهستانی توانایی حمل
و نقل راحتتر و ایمنتر داشته باشند یا اینکه اصالحاتی برای افزایش
این وی،گیها در تراکتورهای در حال عرضه ایجاد شود .از شاخصهای
مهم دیگر که امتیاز و وزن زیادی در انتخاب تراکتور به دست داده
است ،تعمیرپذیری ،خدمات ،و دسترسی به قطعات است که نشان
میدهد برای عرضه تراکتور مناسب باید بهمسئله خدمات پس از
فروش ،دسترسی به قطعات ،و تعمیرپذیری نیز توجهی وی،ه داشت.
نتایج مطالعهای در رابطه با شناسایی و اولویتبندی نیازمندیهای
مشتریان از تراکتور  ،MF281نشان داد که بهترتیب کیفیت قطعات،
ضمانت و گارانتی ،قیمت پایین تراکتور ،مصرف سوخت ،راحتی و
آرامش ،عمر و دوام ،حرکت نرم ،پاسخگویی سریع سیستم ترمز ،ایجاد
اتاقک و دسترسی آسان بهقطعات در اولویتهاای اول تاا دهام نیازها
و خواستههای مشتریان میباشند (.)Taghizadeh et al., 2017

 -0نتیجهگیری
در این مطالعه ،تراکتورهای متداول در منطقه سارال دیواندره از نظر
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
کشاورزان برای چهار تراکتور متداول در منطقه (،ITM281 ،U611
 ITM001و  )ITM322ارزیابی شدند .در این مطالعه از روش آنتروپی
شانون و روشهای چند معیاره جهت امتیازدهی و رتبهبندی تراکتورها
استفاده شد .بررسی نتایج و رتبهبندی نشان داده است که تراکتورهای

22

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

کوهستانی استفاده میشود که این عامل بر اهمیت نسبی شاخصهای
.مختلف انتخاب تراکتور به شدت اثر گذاشته است
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