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ABSTRACT
Agricultural sector is one of the main production sectors in each country. Increasing the growth
and efficiency of this sector requires the development of a proper, accurate and realistic model of
crops planting based on different goals and criteria, in order to provide the benefits of the whole
beneficiary community in long term. The purpose of this research was to identify, validate and rank
the effective criteria on crops prioritization for being selected in the cropping pattern, using a
hybrid research method of exploratory factor analysis and analytical network process. In order to
achieving the research goals, in the first phase, by aid of literature reviewing, effective criteria on
crops prioritization have been selected, and then by using exploratory factor analysis method and
application of SPSS 25 software, these criteria have been loaded on 6 factors named: cultural and
social, political, passive defense, water, environmental impacts and economics. The final step of
this phase was the construction of the conceptual model of the factors and effective criteria. In
second phase the criteria were ranked by using analytical network process method and application
of Super Decisions software. According the results the most important criteria in the process of
assessing the prioritization of crops are listed as below: “Domestic Resource Cost” with a weight of
0.2277, “consent culture” with a weight of 0.1468, “risk taking attitude of farmer” with a weight of
0.1160, and “crops’ irrigation water demand” with a weight of 0.0754. The conceptual model can
facilitate the selection process of crops and ease the designing of optimal crop pattern.
Keywords: Crop Pattern, Crops Prioritization, Domestic Resource Cost.
Objectives
Agricultural sector is one of the main production parts in each country. Development in each
country requires stressing special attention in the agricultural sector and increasing agricultural
production simultaneously, in order to help the growth of other sectors of the economy, to meet the
food demands of country population and in the case of mass production, to export of agricultural
products. Increasing the growth and efficiency of this sector requires the development of a proper,
accurate and realistic model of crops planting based on different goals and criteria, in order to
provide the benefits of the whole beneficiary community in long term. By reviewing other
researches, the existence of multiple and different qualitative and quantitative criteria and factors in
determining crops planting models is obvious. In fact, designing a cropping pattern is a
multifaceted issue, which should be viewed from various points of views and different decision
makers choose a particular cropping pattern as the optimal model, according to their points of
views and based on several criteria. The purpose of this research is to identify, validate and rank
the effective criteria on crops competitiveness for being selected in the cropping pattern, using a
hybrid research method of exploratory factor analysis and analytical network process.
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Methods
In order to achieving the research goals, two phases was designed: 1- construction of the
conceptual model of effective criteria on crops competitiveness for being selected in the cropping
pattern 2- ranking the selected criteria. In the first phase, by aid of literature reviewing, 16
effective criteria on crops competitiveness have been selected. Then exploratory factor analysis
(EFA) method, which is a statistical method used to uncover the underlying structure of a relatively
large set of criteria and variables, was applies to load the selected criteria on different factors. By
using EFA and application of SPSS software, these criteria were loaded on 6 factors named:
cultural and social, political, passive defense, water, environmental impacts and economics. The
final step of this phase was the construction of the conceptual model of the factors and effective
criteria. In second phase to rank the selected criteria, the application of analytical network process
(ANP( method, which is a multi-criteria decision analysis method and represents a decision making
problem as a network of elements (including criteria and other alternatives) that are grouped into
clusters, was used and the criteria were ranked by using ANP and application of Super Decisions
software.
Results
In the first phase, based on 16 selected criteria, a questionnaire with 16 questions was designed to
be answered by a group of 260 experts with appropriate technical and scientific skills in the
research domain. According to the experts, answers and by using EFA, the 16 selected criteria were
loaded on 6 factors named: cultural and social, political, passive defense, water, environmental
impacts and economics and the conceptual model of effective criteria on crops competitiveness was
made. Then to determine the goodness of fit of the model, two tests were applied on it: ‘Chi squire
to degree of freedom test” and “Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) test”. The
value of “Chi squire to degree of freedom ratio” and the value of “RMSEA ratio” was calculated
1.17 and 0.025, respectively, which shows the excellent fitness of the model. In the second phase,
ANP method was applied on the selected criteria. According the results the most important criteria
in the process of assessing the competitiveness of crops are listed as below: “Domestic Resource
Cost” with a weight of 0.2277, “consent culture” with a weight of 0.1468, “risk taking attitude of
farmer” with a weight of 0.1160, and “crops’ irrigation water demand” with a weight of 0.0754.
Also, criteria related to the environmental impact factor have been evaluated among the less
effective criteria with rank 13 and 14.
Discussion
The role of the agricultural sector is highlighted among the role of other sectors, in terms of
providing employment and profitability along with bringing food security and economic growth in
each country. Determining the priority of crops to enter in to a particular crop pattern can provide a
good basis for making an accurate and realistic decision in agricultural production programing. On
the other hand, making decision about choosing a crop for cultivation, without considering the
appropriate criteria, is not a methodical work and ultimately does not lead to the maximum social
profitability. This research provides a conceptual model of the effective criteria and factors on the
competitiveness of agricultural products, which helps to select the best products for being planted,
and provides a scientific basis for designing optimal cropping patterns.
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تبیین مدل مفهومی شاخصهای تاثیرگذار بر اولویتبندی
محصوالت کشاورزی برای ورود به الگوی کشت
3

نیلوفر یاراحمدی  ،1ابراهیم امیری تکلدانی*  ،2احمد ماکویی
 ،1دانشجوی دکتری سازههای آبی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،2استاد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،3استاد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -99/1/20 :تاریخ تصویب)99/6/1 :

چکیده
کشاورزی یکی از بخشهای اساسی تولیدی در هر کشور محسوب میشود .افزایش رشد
و کارایی این بخش ،مستلزم تدوین الگوی مناسب ،دﻗیﻖ و واﻗعبینانﻪ کشت محصوﻻت
براساس اهداف و معیارهای مختلﻒ در راستای تﺄمین منافع کﻞ مجﻤوعﻪی ذینﻔع کشاورزی
در بلندمدت است .هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی و رتبﻪبندی شاخصهای تاثیرگذار بر
اولویتبندی محصوﻻت کشاورزی بﻪ منظور انتخاب در الگوی کشت ،با استﻔاده از روش
پژوهش ترکیبی تحلیﻞ عامﻞ اکتشافی و فرآیند تحلیﻞ شبکﻪای بود .در راستای دستیابی بﻪ
اهداف پژوهش ،ابتدا با بررسی پیشینﻪ تحقیﻖ ،شاخصهای اولویتبندی محصوﻻت کشاورزی
استخراج و سپس ،با استﻔاده از روش تحلیﻞ عاملی اکتشافی و با استﻔاده از نرمافزار

SPSS

 ،25این شاخصها دستﻪبندی شد و مدل مﻔهومی عوامﻞ و شاخصهای تاثیرگذار بر
اولویتبندی محصوﻻت کشاورزی ساختﻪ شد .در مرحلﻪ بعد ،با استﻔاده از روش فرآیند
تحلیﻞ شبکﻪ ،بﻪ رتبﻪبندی شاخصها پرداختﻪ شد .بر اساس نتایج تحقیﻖ ،شاخصها تحت
شش عامﻞ فرهنگی و اجتﻤاعی ،سیاسی ،مالحظات پدافند غیرعامﻞ ،آب ،تاثیرات زیست

محیطی و اﻗتصاد ،دستﻪبندی شدند .هﻤچنین ،شاخصهای "هزینﻪ داخلی منابع محصول" با

وزن " ،0/2277فرهنگ پذیرش" با وزن " ،0/1468ریسکپذیری کشاورز برای پذیرش

کشت جدید" با وزن  0/1160و "نیاز آبیاری محصول" با وزن  ،0/0754مهﻤترین شاخصها

در فرآیند سنجش اولویتبندی محصوﻻت کشاورزی ارزیابی شدند .مدل مﻔهومی ارایﻪ شده
این تحقیﻖ میتواند بﻪ انتخاب محصوﻻت برتر برای کشت ،کﻤک کرده و امکان تعیین الگوی
کشت بهینﻪ را فراهم آورد.
کلﻤات کلیدی :الگوی کشت ،اولویتبندی محصوﻻت کشاورزی ،هزینﻪ داخلی منابع
محصول.
مقدمه
يکی از اهداف مدنﻈر برنامهريﺰان توسعه کشور ،توﺟه
ويﮋه به بﺨﺶ کشاورزی و همﮕام با آن ،اﻓﺰايﺶ تولیدات
کشاورزی است تا اين بﺨﺶ بتواند ﺿمن کمﮏ به رشد
ديﮕر بﺨﺶهای اقتصادی ،تامین نیازهای ﻏذايی ﺟمعیت

و در ﺻورت تولید انبوه ،ﺻادرات محصوالت کشاورزی را
مدنﻈر داشته باشد ( Mahmoodi & Rasoolzadeh,
 .)2016توسعه کشاورزی بهﺻورت بﺨشی يا منطقهای
مستلﺰم داشتن يﮏ الﮕوی ﺟامع مطالعه شده بر حسب
اهداف سیاستگذاران است .با توﺟه به نقﺶ حیاتی
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بﺨﺶ کشاورزی در تولید ملی ،اشتﻐالزايی ،تﺄمین ﻏذای
ﺟامعه و ارزآوری ،الزم است که از منابع و ابﺰارهای تولید
در اين بﺨﺶ به بهترين شیوه استفاده شود تا ﺿمن
کاهﺶ مصرف اين منابع ،سودآوری و رﻓاه کشاورزان نیﺰ
اﻓﺰايﺶ يابد ( .)Roosta et al., 2012برنامهريﺰی تولید و
مديريت منابع بﺨﺶ کشاورزی ،میتواند کاربرد بهینه
منابع را به درستی تعیین کرده و مشﺨص میکند کدام
شیوهی بهرهبرداری از منابع موﺟود و الﮕوهای بهکار
رﻓته ،کاربرد موثرتری از منابع و شرايط موﺟود را سبب
میشود .در اين راستا ،تبیین و اولويتبندی شاخصهای
تاثیرگذار بر رقابتپذيری محصوالت کشاورزی ،تعیین
الﮕوی بهینهی کشت و بهدست آوردن ترکیب مناسبی از
محصوالت با توﺟه به اهـداف مـورد نﻈـر ،از ﺟملـه
مسايل اساسی در زمینه برنامهريـﺰی تولیـد محصـوالت
کشـاورزی است .از اينرو ،محققین زيادی کار پﮋوهشی
خود را به اين موﺿوع اختصاص دادهاند (بهعنوان مثال:
Itoh et al., 2003؛ Agrell et al., 2004؛ Annepu et
al., 2011؛ Alabdulkader et al., 2012؛ Galán-Martín
et al., 2015؛ Shreedhar et al., 2015؛ Niu et al.,
2016؛ .)Raghavendra et al., 2018
با مرور تحقیقات ،آنچه در نﮕاه اول به چشم
میخورد ،وﺟود عوامل کمـی و کیفـی متعدد و متنوع
موثر در تعیین الﮕوی کشت محصوالت کشاورزی است.
درحقیقت ،طراحی الﮕوی کشت موﺿوعی چند وﺟهی
است که بايد از زوايای مﺨتلفی نﮕريسته شود ،اگرچه
ممکن است که تصمیمگیران و برنامهريﺰان مﺨتلف با
توﺟه به معیارهای متفاوتی ،يﮏ الﮕوی کشت خاص را
بعنوان الﮕوی کشت بهینه انتﺨاب کنند .بديهی است که
تعیین الﮕوی کشت بايد به نحوی ﺻورت پذيرد تا عالوه
بر استفاده بهینه از ظرﻓیتهای موﺟود ،با نیازهای
منطقهای و ملی منطبق باشد .تحقق هدف اﻓﺰايﺶ
بهرهوری از طريق اعمال شاخص تامین حداکثر بازده
ناخالص کشت محصوالت ،در الﮕوی کشت مناطق
مﺨتلف در پﮋوهﺶ  )2002( Doppler et al.مورد توﺟه
قرار گرﻓته است .همچنین ،شاخصهای استفاده پايدار از
منابع آبی در دسترس و تﺨصیص بهینه آب ،از ﺟمله
معیارهای مورد توﺟه در بسیاری از مطالعات از ﺟمله
مطالعات Bartolini et al. (2007); Berbel & Gomez-

) Limon (2000); Bender & Simonovic (2000بوده
است .از سوی ديﮕر ،مقولهای که معموال در سیاستهای
دولت به آن توﺟه ويﮋهای میشود ،آن است که با توﺟه
به نرخ بیکاری موﺟود در مناطق روستايی ،اتﺨاذ
تصمیماتی که به هر شکل موﺟب اشتﻐال بیشتر نیروی
کار شده و نرخ بیکاری را کاهﺶ دهد ،مناﻓع اﺟتماعی را
اﻓﺰايﺶ خواهد داد .بر اين اساس ،میﺰان اشتﻐال در
مدلهای تصمیم ،بهعنوان شاخص مناﻓع اﺟتماعی و
حداکثر کردن آن بهعنوان يکی ديﮕر از اهداف بايد مد
نﻈر قرار گیرد .عالوه بر اين ،اهمیت نﮕاه از منﻈر
محیطزيست به مصرف نهادههای آب ،کود شیمیايی و
سموم شیمیايی باعث شده که تمرکﺰ بسیاری از
مطالعات مﺨتلف ،به بهینهسازی الﮕوی مصرف اين
نهادهها معطوف شود ( ;Latinopoulos & Mylopoulos
Almasri & Kaluarachchi, 2005; De koeijer , 2005
 .)et al. 2003; Ten Berge et al., 2000همچنین ،در

تنﻈیم يﮏ الﮕوی کشت مناسب از گیاهان مﺨتلف ،الزم
است اﻓﺰون بر مالكهايی مثل سـودآوری ،شاخصهای
تعیینکنندهی ديﮕری مثل مﺰيتهای طبیعی منطقه،
مديريت ،میﺰان تﺨصص و مهارت کشاورز در کشت برخی
محصوالت ،تجربه ،میﺰان تﺄثیر محصوالت بر محیط
زيست ،میﺰان مصرف آب ،تضمینهای خريد و بسیاری
ديﮕر از شاخصهای کیفی و يا قضاوتهای شﺨصی
تصمیمگیرندگان که ﻓرموله کردن آنها بسیار دشوار
است ،هم بايد مورد توﺟه واقع شود ( Agha et
 .)al.,2012از میان تحقیقاتی که معیارهای ﻓوق را در
طراحی الﮕوی کشت در نﻈر گرﻓتهاند میتوان به
مطالعات )Lee et al. (1995؛ )Biswas & Pal (2005؛
)Sahoo et al. (2006؛ Ragkos & Psychoudakis
)(2008؛ ) Wei et al. (2009اشاره کرد.
بررسی تحقیقات انجام شده در ايران در زمینه
اولويتبندی محصوالت کشاورزی در يﮏ بازه زمانی 10
ساله ( ،)1387-1397حاکی از استفاده از معیارهای
مﺨتلفی برای رتبهبندی محصوالت کشاورزی است.
اگرچه تقريباً در هیچ يﮏ از تحقیقات انجام شده (ﻓارغ
از رويکرد حل مساله) ،شاخصهای موثر ،بهﺻورت
يکسان در نﻈر گرﻓته نشدهاند .معیارهايی از قبیل :هﺰينه
کاشت ،داشت و برداشت ،قیمت واحد محصول و نیاز
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منطقه به محصوالت ،مقدار آب در دسترس ،باﻓت خاك،
مقدار تبﺨیر و تعرق گیاه ،میﺰان بارش ،سیاستگذاری
کالن کشـاورزی کشـور در خصـوص سطح توسعه کشت
محصوالت ،قیمـت آب ،نوع منبع آب ،سـطح آﻓات و
بیماريها ،توانمندی کشاورزان در امور مديريت کشت
محصـول ،بههمراه عواملی همچون ﺟنبههای
زيستمحیطی ،امنیت ﻏذايی ﺟامعه و سیاستهای
خوداتکايی کشور از ﺟمله معیارهايی هستند که در
بعضی تحقیقات مورد توﺟه ﺟدی قرار گرﻓتهاند .با
بررسی  41کار تحقیقی انجام شده در ايران ،در ﻓاﺻله
زمانی سالهای  1387تا ( 1397بهعنـوان مثال:
;Gholami et al.,
;Mohammadi et al., 2019
;Abedi, 2016 2018;Kazemi et al., 2017
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;Hatef et al., 2016 ;Sharifi et al.,2014 Alavi et
al., 2011؛ Akbari & Zahedi Keyvan,2008؛
Dahimavy et al., 2015؛ Fallahi & Gholinezhad,

2016؛  ،)Sakhdari & Ziaee, 2018شاخصهای کلی
رتبهبندی محصوالت کشاورزی ،استﺨراج شده و سپس،
شاخصهای مورد استفاده به شرح شکل ( ،)1دستهبندی
شدند .همانگونه که در شکل ( )1ديده میشود،
پرتکرارترين شاخصی که در رتبهبندی محصوالت ،مورد
استفاده قرار گرﻓته است شاخص "سود " بوده است که
در  38مقاله ( %92/7مقاالت مورد بررسی) استفاده شده
است .شاخصهای پرتکرار بعدی به ترتیب "نیاز آبیاری"
( %51/2مقاالت مورد بررسی) و "تاثیرات زيست-
محیطی" ( %46/3مقاالت مورد بررسی) هستند.

شکل  -1دستهبندی شاخصهای رتبهبندی محصوالت کشاورزی در مطالعات انجام شده در ايران در ﻓاﺻله زمانی
 1387تا ( 1397ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)

با توﺟه به تنوع شاخصهای رتبهبندی محصوالت در
مطالعات انجام شده ،تبیین يﮏ مدل مفهومی برای
تعیین شاخصهای تاثیرگذار بر اولويتبندی محصوالت
کشاورزی برای ورود به الﮕوی کشت ،ﺿروری بهنﻈر
میرسد .هدف از انجام اين پﮋوهﺶ ،تبیین اين مدل با
استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشاﻓی
( ،)Exploratory Factor Analysisاعتبار يابی
مدل مفهومی با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی

( )Confirmatory factor analysisو سپس
رتبهبندی شاخصها ،با استفاده از روش ﻓرآيند تحلیل
شبکهای ( )Analytical Network Processاست.
روش تحقیق
پﮋوهﺶ حاﺿر بر اساس هدف ،کاربردی و از نﻈر
شیوه گردآوری دادهها ،توﺻیفی (ﻏیرآزمايشی) است.
روش مورد استفاده برای ساخت و اعتباريابی مدل
مفهومی ،تحلیل عاملی است .مراحل ساخت مدل شامل
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شناسايی شاخصهای تبیینکننده موﺿوع ،کنترل
تناسب دادهها برای انجام تحلیل عاملی ،استﺨراج عوامل،
چرخﺶ عوامل و تفسیر و نامﮕذاری عوامل است
( )Zebardast,2017که با نرماﻓﺰار  SPSS 25انجام شد.
ابﺰار اعتباريابی مدل ساخته شده ،تحلیل عاملی تائیدی و
روش مدلسازی معادالت ساختاری ،مبتنی بر رويکرد
کمترين مربعات ﺟﺰئی ( )Partial Least Squaresاست.
از
تائیدی
عاملی
تحلیل
انجام
برای
نرماﻓﺰار  Smart PLS 3استفاده شد .ابﺰار استفاده شده
برای رتبهبندی شاخصها ،روش ﻓرآيند تحلیل شبکهای
است .مراحل روش  ANPشامل تبیین ساختار سوپر
ماتريس اولیه ،انجام مقايسات زوﺟی الزم ،تشکیل سوپر
ماتريسهای اولیه ،موزون و حد و در نهايت ،رتبهبندی
شاخصها میباشد ( .)Zebardast,2010برای رتبهبندی
شاخصها ،از نرماﻓﺰار  Super Decisions 2.10.0استفاده
شد.
ﺟامعه آماری ،شامل دانشجويان ارشد و دکتری و
اساتید رشته کشاورزی  34دانشکده کشاورزی کشور در
سه گرايﺶ "علوم آب"" ،زراعت" و "اقتصاد کشاورزی"
و همچنین ،کارشناسان ﻓعال در حوزه مسايل کشاورزی
کشور از ﺟمله کارشناسان ﻓعال در سازمانهای ﺟهاد
کشاورزی و وزارت نیرو بود .از آنجا که ﻓهرست کامل
اﻓراد ﺟامعه مورد مطالعه (حجم ﺟامعه آماری) در
دسترس نبود؛ برای انتﺨاب نمونه ،از روش نمونهگیری
تصادﻓی خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .مراﺟعه
به اﻓراد ،هم از طريق مراﺟعه حضوری و هم از طريق
ارسال ﻓرم الکترونیکی پرسشنامه ﺻورت گرﻓت .در
مجموع تعداد  260نفر در پاسخگويی به پرسشنامه
مشارکت کردند .حجم نمونهی  260نفر ،از نﻈر علمی
قابل دﻓاع ،کفايتکننده و مطلوب است .بهزعم
بسیــاری از پﮋوهشﮕران ،حداقل حجم نمونه الزم 200
& Hoe, 2008; Garver
است (;Hoelter,1983
 .)Mentzer, 1999بعضی محققین ،نسبت تعداد
مشاهدات به تعداد متﻐیرها را از نسبت  3به  1تا نسبت
 20به  1ذکر کردهاند (.)Ferguson & Cox, 1993
پرسشنامه پﮋوهﺶ حاﺿر ،شامل  16شاخص بهعنوان
عوامل تاثیرگذار بر اولويتبندی محصوالت کشاورزی به
منﻈور انتﺨاب در الﮕوی کشت ،است .اين پرسشنامه

برای پاسخگويی و اظهار نﻈر (در دو مرحله ،اولین بار
برای انجام تحلیل عاملی اکتشاﻓی و دومین بار به ﻓاﺻله
 3هفته برای انجام تحلیل عاملی تائیدی) در اختیار
ﺟامعه آماری قرار گرﻓت .نﻈرات پاسﺨﮕويان ،در قالب
طیف پنج گﺰينهای لیکرت (کامالً مواﻓقم  5تا کامالً
مﺨالفم  )1برای  16شاخص ﺟمعآوری شد .بهمنﻈور
بررسی روايی ﺻوری و محتوايی ،سواالت پرسشنامه در
اختیار  4استاد گروه کشاورزی (با گرايﺶهای علوم آب،
زراعت و اقتصاد کشاورزی) گرﻓته و مورد اﺻالح و تايید
قرار گرﻓت .در پﮋوهﺶ حاﺿر ،از تحلیل عاملی تايیدی
بهمنﻈور اعتباريابی ابﺰار استفاده شد.
یافتهها
تبیین مدل مفهومی

سوال اﺻلی پﮋوهﺶ اينست که عوامل زيربنايی ابﺰار
(مدل) سنجﺶ اولويتبندی محصوالت کشاورزی برای
ورود به الﮕوی کشت کدامند؟ برای پاسخ به اين سوال از
روش تحلیل عاملی اکتشاﻓی استفاده شد .محققان در
گام اول پس از مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین و
همچنین با مرور مستندات مراکﺰ و نهادهای متولی
بﺨﺶ کشاورزی و مرور قوانین و اسناد باالدستی16 ،
شاخص را برای سنجﺶ اولويتبندی محصوالت
کشاورزی در نﻈر گرﻓته و پرسشنامهای مبتنی بر اين
شاخصها تهیه و دادههای مربوط به آن را ﺟمعآوری
کردند .برای تبیین مدل مفهومی ،در ابتدا با استفاده از
نرماﻓﺰار  ،SPSS 25نحوه توزيع دادههای هريـﮏ از
شاخصها و میﺰان انطباق آنها بر توزيـع نرمال ،مورد
بررسی قرار گرﻓت .بررسی ﺿرايب چولﮕی و کشـیدگی
شاخصها نشان داد که تنها يﮏ شاخص ،دارای چولﮕی
بــه سمت چپ است .درنتیجه ،با توﺟه به نﻈر
 ،)Ferguson & Cox,1993( Ferguson & Coxﺻحت
دادهها برای انجام تحلیل عاملی مورد تائید قرار گرﻓتند.
برای کنترل تناسب دادهها ،مقدار شاخص کايﺰر -ماير-
الکین ( )Kaiser-Meyer-Olkinو آماره آزمون کرويت
بارتلت ( )Bartlett’s Test of Sphericityمحاسبه شد.
اگر مقدار عددی  KMOاز  0/6بیشتر بوده و نتیجه
آزمون بارتلت نیﺰ دارای  95درﺻد اطمینان و يا بیشتر
باشد (يعنی  ،) Sig≥0/05دادهها برای انجام تحلیل

ياراحمدی و همکاران :تبیین مدل مفهومی شاخصهای تاثیرگذار بر اولويت بندی محصوالت...

عاملی مناسباند ( .)Howard,2016در اين پﮋوهﺶ،
مقدار عددی معیار  KMOمعادل  0/697و سطح
معنیداری آزمون کرويت بارتلت ( )Sig=0/001محاسبه
شد که نشاندهنده تناسب کلی دادهها برای انجام
تحلیل عاملی هستند (ﺟدول .)1
ﺟدول  -1نتايج آزمون  KMOو بارتلت
مالک کايزر -ماير
آزمون بارتلت

0/697

مجذور خی دو

702/859

درﺟه آزادی

120

معناداری

0/001

(ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)

تعداد عوامل زير بنايی بر اساس قاعده کیسر (داشتن
مقدار ويﮋه باالتر از  ،)1برابر شﺶ عامل محاسبه شد .اين
شﺶ عامل ،ﺟمعاً  61/52درﺻد تﻐییرات دادهها را
تبیین میکنند (برای حصول اطمینان از نتايج مدل ،آن

823

تعداد عواملی را بايد استﺨراج کرد که تجمعاْ حداقل 60
درﺻد تﻐییرات دادهها را توﺿیح دهند
(.))Howard,2016
عاملهای استﺨراج شده نهايی بهشرح ﺟدول ()2
ارايه شدند .الزم بذکر است ،در ﺟدول ( ،)2شاخص
1
هﺰينه
هﺰينه منابع داخلی عبارتست از اندازهگیری
عوامل تولید و نهادههای خارﺟی و داخلی بکار گرﻓته
شده برای تولید يﮏ کاالی خاص ،بر حسب قیمتهای
بینالمللی .به طوری که هرگاه هﺰينه منابع داخلی تولید
يﮏ واحد محصول کمتر از قیمت سايهای ارز باشد،
کشور در تولید آن محصول دارای مﺰيت بوده و بیشتر
بودن هﺰينه مذکور در مقايسه با نرخ ارز ،بیانﮕر آن است
که منابع الزم برای تولید و ﻓعالیت مورد نﻈر میتواند در
بﺨﺶ ديﮕری از اقتصاد ملی ،بهشکلی سودآورتر مورد
استفاده قرار گیرد.

1. Domestic Resource Cost

ﺟدول  -2عوامل شکلدهنده مدل مفهومی شاخصهای اولويتبندی محصوالت کشاورزی
شماره
شاخص
15
2
6
8
9
11
14
16
12
7
10
13
5
1
3
4

عاملها

شاخص
ﻓرهنگ پذيرش
میﺰان مهارت و تﺨصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول
ريسﮏ پذيری کشاورز
ﻓرﺻت سازی برای اشتﻐال در ﺻنايع وابسته
شاخص هﺰينه منابع داخلی محصول ()DRC
آسیب پذيری کم بﺨﺶ تولید ﻏذا از مﺨاطرات و تهديدات اقتصادی
کاهﺶ نوسانات قیمت و تامین مواد اولیه ﻏذاهای اساسی
وابستﮕی به کشورهای خاص در نهادههای مورد نیاز
حجم و نوع منبع آب در دسترس
نیاز آبیاری
آماده بودن زيرساختها
تاثیر تحريم های ﺟهانی (منابع مالی ،تکنولوژی ،تجهیﺰات ،بانکی و
)...
سیاستﮕذاری کالن کشاورزی کشور
وﺟود تضمین خريد محصول از سوی دولت
میﺰان مصرف کودهای شیمیايی
میﺰان مصرف سموم شیمیايی
مقدار ويﮋه
درﺻد واريانس

1
-0/43
0/46
0/77
0/68

2

3

4

5

6

0/42
0/65
0/54
0/68
0/42
0/86

0/46
0/48
-0/63
-0/45

3/15
19/66

1/80
11/26

1/50
9/39

1/15
7/18

1/13
7/09

0/64
0/46
1/11
6/94

(ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)

دو رديف آخر ﺟدول ( ،)2مقدار ويﮋه و واريانس
تبیینشده هر عامل را نشان میدهند .عامل اول
بیشترين مقدار از اطالعات مورد تحلیل را تبیین میکند.
عوامل دوم تا ششم در رتبههای بعدی قرار دارند.

در ادامه ،برای تايید ساختار عاملی شناسايی شده ،از
روش تحلیل عاملی تايیدی استفاده شد .بهمنﻈور بررسی
معناداری ﺿرايب مسیر از طريق باز نمونهگیری از روش
تﻐییرات سطح سازه ( )Construct Level Changesبرای
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اﺻالح خطای تﻐییر عالمت در حالت  5000نمونه که در
روش کمترين مربعات ﺟﺰيی توﺻیه شده ( & Mohsenin
 ،)Esfidani,2014استفاده شد .در شکل ( ،)2بار عاملی و
ﺿرايب تعیین مدل اندازهگیری نشان داده شده است.

بار عاملی استاندارد و معناداری  tدر سطح  99درﺻد
اطمینان برای تﮏتﮏ شاخصهای هر عامل ،بهمراه
نتايج شاخصهای ارزيابی مدل ،در ﺟدول ( )3مشﺨص
شدهاند.

شکل  -2بار عاملی و ﺿرايب تعیین مدل اندازهگیری (ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)
ﺟدول  -3مدل اندازهگیری و شاخصهای ارزيابی ﺟﺰئی
عامل
عوامل ﻓرهنﮕی و اﺟتماعی

اقتصاد
مالحﻈات پداﻓند ﻏیرعامل
آب

عوامل سیاسی

تﺄثیرات زيست محیطی

شاخصها
xx2
xx6
xx8
x15
xx9
x11
x14
x16
x7
x12
xx1
xx5
x10
x13
xx3
xx4

بار عاملی
0/587
0/802
0/799
0/509
1
0/885
0/722
0/647
0/851
0/872
0/745
0/810
0/665
0/531
0/835
0/737

معناداري t
7/093
16/166
17/932
4/751
18/118
78/330
16/993
9/077
26/249
45/285
18/217
26/975
13/936
7/329
25/521
13/776

شاخصهاي ارزيابی مدل
آلفاي کرونباخ پايايی ترکيبی

پيشبينی مدل

0/612

0/775

0/144

1

1

0/487

0/647

0/799

0/376

0/653

0/852

0/218

0/639

0/786

0/157

0/595

0/764

0/315

(ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)

در شکل ( ،)2ﺿرايب تعیین مدل اندازهگیری نشان
داده شده است .ﺿريب تعیین حاکی از شدت تﺄثیر
متﻐیر برونزا بر متﻐیر درونزا میباشد .اين معیار قابلیت

کاهﺶ خطاها در مدل اندازهگیری و اﻓﺰايﺶ واريانس
بین سازه و شاخصها را دارد که تنها در نرماﻓﺰار
 Smart PLSکنترل میشود .سه مقدار  0/33 ،0/19و
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 0/67بهعنوان مقادير ﺿعیف ،متوسط و قوی برای شدت
رابطه معرﻓی شده است ( )Chin,1998که با توﺟه به اين
مقادير ،ﺿرايب تعیین مدل اندازهگیری ،در حد قابل
قبولی قرار داشته و ساختار عاملی پرسشنامه ،قابل قبول
است.
مقدار آماره  tدر واقع مالك اﺻلی تائید يا رد
ﻓرﺿیات است .اگر مقدار اين آماره بهترتیب از ،1/64
 1/96و  2/58بیشتر باشد ،نشاندهنده معناداری ﻓرﺿیه
در سطح  95 ،90و  99درﺻد اطمینان است ( Davari
 .)& Rezazadeh,2014اين نتیجه که مقادير آماره  tدر
تمامی شاخصها ،از  1/96باالتر میباشد ،نشان از
معنیدار بودن روابط دارد.
در ﺟـدول ( )3سه شاخص ارزيابی ﺟﺰيی مدل
اندازهگیری شامل :مقادير آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی
و معیار پیﺶبینی مدل ،ارايه شده است .مطابق ﺟدول
( ،)3مقـادير آلفای کرونباخ متﻐیـرهای پﮋوهـﺶ باالتر و
مساوی  0/6بهدست آمـده اسـت که مقـدار  0/6برای
متﻐیرهای با تعداد سواالت اندك ،ﺿريب قابل قبولی
محسوب میشود ( .)Moos et al., 1998پايايی ترکیبی،
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میﺰان کفايت سواالت يﮏ عامل نهفته را در اندازهگیری
آن میسنجد که توسط  Werts et al.در سال 1974
معرﻓی شد ( .)Werts et al., 1974اگر مقدار پايايی
ترکیبی باالتر  0/7باشد ،نشان از پايداری درونی اسـت و
ذکر اين نکته ﺿروری است که پايايی ترکیبی معیار
بهتری از آلفا به شمار میرود ( .)Vinzi et al.,2010با
توﺟه به ﺟدول ( ،)3ﺿرايب همـه متﻐیرهـای پنهان
باالتـر از  0/7است ،که ﺿـرايب قابل قبولی هستند.
معیار قدرت پیﺶبینی مدل توسط  Stoneو Geisser
معرﻓی شد که قدرت پیﺶبینی شاخصهای مربوط به
سازههای درونزای مدل را مشﺨص میسازد ( Geisser,
1975؛  .)Stone,1974در مورد شدت قدرت پیﺶبینی
مدل سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35تعیین شده است
( )Henseler et al.,2009که در پﮋوهﺶ حاﺿر مقدار
همه متﻐیرها ،قابل قبول است.
در شکل ( ،)3مدل مفهومی عوامل و شاخصهای
تاثیرگذار بر اولويتبندی محصوالت کشاورزی ،ارايه شده
است.

شکل  -3مدل مفهومی عوامل و شاخصهای تاثیرگذار بر اولويتبندی محصوالت کشاورزی (ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)

 -2-3رتبهبندی عوامل و شاخصهای تاثیرگذار بر
اولویتبندی محصوالت کشاورزی

در اين تحقیق ،برای انجام مقايسـات زوﺟی،
محاسبه سوپر ماتريسها و در نهايت ،رتبهبندی
شاخــصها ،از نرماﻓـﺰار Super Decisions 2.10.0
استفاده شد .برای تشکیل سوپر ماتريس اولیه ،از ساختار
سوپر ماتريس شکل ( )4استفاده شد.

زیر معیارها

معیارها

هدف

0

0

0

0

W 22

W 21

W 33

W 32

0

هدف
معیارها (عوامل)
زیر معیارها (شاخص ها)

شکل  -4ساختار کلی سوپر ماتريس اولیه
(ماخذ)Zebardast,2010 :

=W
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برای دستیابی به نتیجه مطلوب ،از قضاوت گروهی از
خبرگان برای مقايسه دوبهدويی مﺆلفهها استفاده شد و
عناﺻر ماتريس مقايسه دوبهدويی مﺆلفههای اﺻلی ،از
میانﮕین هندسی نﻈرات کارشناسان حاﺻل شد .برای
اطمینان از ﺻحت مقايسات زوﺟی ،نرخ سازگاری ()CR
بايستی محاسبه شود .مقدار  CRکمتر از  0/1نشان
دهنده قابل قبول بودن مقايسات زوﺟی انجام شده است.
طريقه محاسبه نرخ سازگاری وزنهای بهدست آمده در
روابط ( )1و ( )2آمده است (:)Isalou et al., 2014
()1

در ساختار کلی سوپر ماتريس اولیه (شکل (،))5
 W21بردار تاثیر معیارها بر هدف اﺻلیW22 ،
نشاندهنده ماتريس وابستﮕی داخلی بین شﺶ معیار
(عامل) اﺻلی W32 ،ماتريس تاثیر زير معیارها بر معیارها
و  W33ماتريس وابستﮕی داخلی بین زير معیارها است.
در ادامه ،ماتريسهای مقايسهای معیارهای اﺻلی،
وابستﮕی معیارهای اﺻلی به يکديﮕر ،ماتريسهای
مقايسهای زير معیارها و وابستﮕی زير معیارها به يکديﮕر
با استفاده از مقايسات زوﺟی و پس از کنترل سازگاری
آنها ،تشکیل شد .برای انجام مقايسات زوﺟی در اين
بﺨﺶ ،اهمیت نسبی مقادير بر مبنای مقیاس 1-9
تعیین شد (ﺟدول  ،)4بهطوریکه هر يﮏ از اعداد بیانﮕر
میﺰان اهمیت معینی هستند.

در رابطه ( C.I. ،)1شاخص سازگاری ماتريس
مقايسه زوﺟی بوده که با استفاده از بﺰرگترين مقدار
) و بعد ماتريس ( )nبر اساس رابطه
بردار ويﮋه (
( )2برآورد میشود و عدد  R.I.نیﺰ بر اساس بعد
ماتريس از ﺟدول ( )5بهدست میآيد:
() 2

ﺟدول  -4تعیین ارزش معیارها نسبت به يکديﮕر توسط
نﻈرات کارشناسی
ارزش

ترجيحات

عددي

کامال ارﺟح يا کامال مهمتر يا کامال مطلوبتر
ترﺟیح يا اهمیت يا مطلوبیت خیلی قوی
ترﺟیح يا اهمیت يا مطلوبیت قوی
کمی ارﺟح يا کمی مهمتر يا کمی مطلوبتر
ترﺟیح يا اهمیت يا مطلوبیت يکسان
ترﺟیحات بین ﻓواﺻل ﻓوق

9
7
5
3
1
2،4،6،8

ﺟدول  -5میانﮕین  R.I.برای ماتريسهای با اندازههای
مﺨتلف
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

n

1/49

1/45

1/41

1/32

1/24

1/12

/90

0/58

0

0

I.R.

(ماخذ)Isalou et al., 2014 :

(ماخذ)Isalou et al., 2014 :

بهعنوان نمونه در ﺟدول ( )6ماتريس مقايسهای
معیارهای اﺻلی (ماتريس  ،)W21ارايه شده است.
ﺟدول  -6مقايسه زوﺟی معیارهای اﺻلی

و ماتريس W21

بردار ويﮋه ()W

اقتصاد

زيست محیطی

آب

پداﻓند
ﻏیرعامل

سیاسی

ﻓرهنﮕی و
اﺟتماعی

معیارها

0/312
0/137
0/125
0/195
0/083
0/148

2/00
0/79
0/58
1/26
1/00
1/00

2/88
1/59
2/29
4/38
1/00
1/00

1/44
1/00
1/00
1/00
0/23
0/79

3/78
1/26
1/00
1/00
0/44
1/71

2/62
1/00
0/79
1/00
0/63
1/26

1/00
0/38
0/26
0/69
0/35
0/50

ﻓرهنﮕی و اﺟتماعی
سیاسی
پداﻓند ﻏیرعامل
آب
زيست محیطی
اقتصاد

0/046

(ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)

= ﺿريب سازگاری ()CR
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در ﺟدول ( ،)6ﺿريب سازگاری برابر  0/046محاسبه
شد که نشاندهنده قابل قبول بودن مقايسات زوﺟی
انجام شده است ( .)0/046>0/1بردار ويﮋه حاﺻل از اين
ماتريس (ستون آخر ﺟدول  ،)6بههمراه مقادير حاﺻل از
مقايسات زوﺟی ماتريسهای  W32 ،W22و  ،W33بر
اساس ساختار ارايه شده در شکل ( ،)4در سوپر ماتريس
وارد شدند که رابطه متقابل بین عناﺻر سیستم را نشان
میدهد .سوپر ماتريس بهدست آمده در اين مرحله،
سوپر ماتريس اولیه نامیده میشود .سپس ،با استفاده از
مفهوم نرمال کردن ،سوپرماتريس ناموزون به
سوپرماتريس موزون ( )Weighted Supermatrixتبديل
و در نهايت ،سوپرماتريس حد ( )Limit Supermatrixبا
به توان رساندن تمامی عناﺻر سوپرماتريس موزون،
محاسبه شد .سوپرماتريس حد محاسبه شده با استفاده
از نرماﻓﺰار  Super Decisionsرتبهبندی نهايی (وزن)
شاخصها را مشﺨص میکند.
بحث
پﮋوهﺶ حاﺿر با هدف ساخت و اعتباريابی مدل
مفهومی شاخصهای تاثیرگذار بر اولويتبندی محصوالت
کشاورزی برای انتﺨاب در الﮕوی کشت انجام شد .به
همین منﻈور ،بر اسـاس نتايـج حاﺻـل از مرور پیشینه
پﮋوهﺶ که بـا رويکرد پديدار شناسانه انجـام گرﻓـت،

 16شاخص اولويتبندی محصوالت کشاورزی شناسايی
شدند .بر اساس اين شاخصها ،يﮏ پرسشنامه طراحی و
در اختیار يﮏ نمونهی  260نفری از اساتید ،خبرگان و
کارشناسانی قرار گرﻓت که از لحاظ علمی ،تجربی و
مهارتی در اين حوزه به توان تحلیل و ارزيابی نسبی
دست ياﻓتهاند .بر مبنای پاسخ اين اﻓراد و با کاربرد روش
تحلیل عامل اکتشاﻓی ،اين شاخصها بر روی شﺶ عامل
ﻓرهنﮕی و اﺟتماعی ،سیاسی ،مالحﻈات پداﻓند ﻏیرعامل،
آب ،تاثیرات زيست محیطی و اقتصاد ،بارگذاری شدند و
مدل مفهومی عوامل و شاخصهای تاثیرگذار بر
اولويتبندی محصوالت کشاورزی ساخته شد .ساختار
عاملی ياد شده با استفاده از تحلیل عاملی تايیدی و با
تکیه بر ﺟديدترين و کاملترين ﻓنهای آماری از مدل-
سازی معادالت ساختاری مبتنی بر رويکرد کمترين
مربعات ﺟﺰيی ،بررسی و تايید شد .در مرحله بعد ،با
استفاده از روش ﻓرآيند تحلیل شبکهای ،به رتبهبندی
شاخصها پرداخته شد .برای انجام مقايسات زوﺟی ،از
قضاوت گروهی از خبرگان بر اساس مقیاس  9کمیتی
ساعتی ،استفاده شد و عناﺻر ماتريس مقايسه دوبهدويی
شاخصها ،از میانﮕین هندسی نﻈرات کارشناسان بدست
آمد .در ﺟدول ( ،)7شاخصهای تاثیرگذار بر
اولويتبندی محصوالت کشاورزی برای ورود به الﮕوی
کشت و وزن آنها ،ارايه شده است.

ﺟدول  -7وزن نهايی شاخصهای تاثیرگذار بر اولويتبندی
معيارها (عوامل)
عامل اول:
عوامل ﻓرهنﮕی و
اﺟتماعی
عامل دوم :عوامل
سیاسی
عامل سوم:
مالحﻈات پداﻓند
ﻏیرعامل
عامل چهارم:
آب
عامل پنجم:
تاثیرات زيست
محیطی
عامل ششم:
اقتصاد

(ماخذ :ياﻓتههای تحقیق)
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محصوالت کشاورزی بر اساس روش ANP

وزن نهايی
0/0747
0/1160
0/0099
0/1468
0/0515
0/0442
0/0259
0/0583
0/0107
0/0244
0/0421
0/0754
0/0660
0/0129

رتبه
5
3
16
2
8
9
11
7
15
12
10
4
6
14

زير معيارها (شاخصها)
میﺰان مهارت و تﺨصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول
ريسﮏ پذيری کشاورز
ﻓرﺻت سازی برای اشتﻐال در ﺻنايع وابسته
ﻓرهنگ پذيرش
وﺟود تضمین خريد محصول از سوی دولت
سیاستﮕذاری کالن کشاورزی کشور
آماده بودن زيرساختها
تاثیر تحريم های ﺟهانی (منابع مالی ،تکنولوژی ،تجهیﺰات ،بانکی و )...
آسیب پذيری کم بﺨﺶ تولید ﻏذا از مﺨاطرات و تهديدات اقتصادی
کاهﺶ نوسانات قیمت و تامین مواد اولیه ﻏذاهای اساسی
وابستﮕی به کشورهای خاص در نهادههای مورد نیاز
نیاز آبیاری
حجم و نوع منبع آب در دسترس
میﺰان مصرف کودهای شیمیايی
میﺰان مصرف سموم شیمیايی

0/0133

13

شاخص هﺰينه منابع داخلی محصول ()DRC

0/2277

1
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نتايج حاﺻل از بهکارگیری روش  ANPنشان داد که
شاخصهای "هﺰينه داخلی منابع محصول" با وزن
" ،0/2277ﻓرهنگ پذيرش" با وزن ،0/1468
"ريسﮏپذيری کشاورز برای پذيرش کشت ﺟديد" با
وزن  0/1160و "نیاز آبیاری محصول" با وزن ،0/0754
مهمترين شاخصها در ﻓرآيند سنجﺶ اولويتبندی
محصوالت کشاورزی برای ورود به الﮕوی کشت بودند.
مجموع وزن اين چهار عامل به تنهايی ،حدود  57درﺻد
اوزان کل شاخصها را تشکیل میدهد .شاخصهای
مربوط به عامل تاثیرات زيستمحیطی نیﺰ ،با رتبههای
 13و  ،14ﺟﺰ کم اثرترين شاخصها ارزيابی شدند.
همچنین ،مجموع اوزان شاخصهای زير مجموعه عوامل
ﻓرهنﮕی و اﺟتماعی ،اقتصاد ،زيستمحیطی ،عوامل
سیاسی ،مالحﻈات پداﻓند ﻏیرعامل و آب به ترتیب برابر
 0/077 ،0/180 ،0/026 ،0/228 ،0/348و 0/141
محاسبه شد .در شکل ( ،)5درﺻد تاثیرگذاری عوامل
مﺨتلف در انتﺨاب يﮏ محصول برای ورود به الﮕوی
کشت ،نشان داده شده است.

شکل  -5درﺻد تاثیرگذاری عوامل مﺨتلف در انتﺨاب يﮏ
محصول برای ورود به الﮕوی کشت (ماخذ :ياﻓته های تحقیق)

بدين ترتیب ،مجموعه عوامل ﻓرهنﮕی و اﺟتماعی و
پس از آن عامل اقتصاد به عنوان مهمترين عوامل موثر
در انتﺨاب محصوالت برای ورود به الﮕوی کشت،
شناسايی شدند .عوامل سیاسی ،آب ،مالحﻈات پداﻓند
ﻏیر عامل و تاثیرات زيست محیطی به ترتیب در
رتبههای سوم تا ششم قرار گرﻓتند.

مرور تحقیقات پیشین نشان میدهـد کـه بـه مسـاله
شــاخصهای مــوثر در تعیــین الﮕــوی کشــت از زوايــای
مﺨتلفی نﮕريسته شده است .در مطالعات مﺨتلف ،تعیـین
الﮕوی کشت محصوالت کشاورزی با استفاده از مفـاهیمی
مانند مفهوم توسعه پايدار ،مفهوم مﺰيـت رقـابتی و ﻏیـره
انجام شده و تحقیقاتی نیﺰ در راستای تعیین اولويتهـای
سرمايهگذاری يا اولويت توسعه بﺨﺶ کشاورزی بهﺻـورت
مطالعه موردی و با در نﻈـر گـرﻓتن شـاخصهای مـرتبط
ﺻــورت گرﻓتــه اســت (بــهعنــوان مثــالFallahi & :
Gholinezhad,2016؛

Mahmoodi & Rasoolzadeh,

2016؛  .)Sakhdari & Ziaee,2018از سـوی ديﮕـر ،ابـﺰار
مورد استفاده برای اولويتبندی محصوالت کشاورزی نیـﺰ
در بیشتر تحقیقات يکی از روشهای تصمیم گیری چنـد
شاخصه ماننـد روش تاکسـونومی  ،روش تحلیـل سلسـله
مراتبی و ﻏیره بـوده اسـت (بـهعنـوان مثـالRoosta et :

1

al.,2012؛ Moradi et al., 2017؛ .)Gholami et al., 2018

به نﻈر میرسد ،تحقیق حاﺿر از نﻈر روش مورد اسـتفاده
(تحلیل عـاملی) و نیـﺰ بـه ﺟهـت تعیـین ،دسـتهبندی و
وزندهی شاخصهای تاثیرگذار بر اولويتبندی محصـوالت
کشاورزی در کشور ،نوآورانه باشد.
در پايان ،الزم به توﺿیح است که نتايج حاﺻله بر
اساس نقطهنﻈرات پاسخدهندگان به سواالت پرسشنامه
بهدست آمده و نويسندگان هیچﮕونه دخل و تصرﻓی در
نقطه نﻈرات نداشتهاند .اين نکته از آن ﺟهت حائﺰ
اهمیت است که با توﺟه به نتايج نهايی ،شاخص
ﻓرﺻتسازی برای اشتﻐال در ﺻنايع وابسته رتبه
شانﺰدهم (رتبه آخر) را کسب نموده است و اين در حالی
است که عموما ،در پروژههای بینالمللی که تامین
سرمايه اولیه طرح ،توسط گروه بانﮏ ﺟهانی ﺻورت
میپذيرد ،عامل ايجاد اشتﻐال در ﺻنايع وابسته و
متعاقب آن اﻓﺰايﺶ سهم ارزش اﻓﺰوده محصول ناشی از
انجام ﻓرآوریهای بعدی ،در انتﺨاب گیاهان در الﮕوی
کشت نقﺶ مهمی را ايفا میکند .اين امر لﺰوم تﻐییر در
ديدگاههای کارشناسان و متﺨصصان مربوطه را از طريق
ارايه تحقیقات بیشتر در اين زمینه ،آشکار میکند.
1. Taxonomy
2. World Bank Group

2
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نتیجهگیری

بﺨﺶ کشاورزی به لحاظ تامین درآمد ،ايجاد
اشتﻐال ،ارزآوری و به ويﮋه تامین ﻏذا ،نقﺶ تاثیرگذاری
را در چﮕونﮕی سیاستگذاریهای کالن کشور ايفا
میکند .تعیین اولويت محصوالت زراعی برای ورود به
الﮕوی کشت ،میتواند زمینه مناسبی برای تصمیمسازی
دقیق و واقعبینانه در برنامهريﺰی تولید محصوالت
کشاورزی را ﻓراهم کند .از طرﻓی ،تصمیمگیری در
انتﺨاب محصول برای کشت ،بدون در نﻈرگرﻓتن
معیارهای مناسب ،کاری ﻏیر علمی است و در نهايت،
منجر به حداکثر سودآوری اﺟتماعی نمیشود .پﮋوهﺶ
حاﺿر نشان داد که ابﺰار سنجﺶ شاخصهای تاثیرگذار
بر اولويتبندی محصوالت کشاورزی برای ورود به الﮕوی
کشت ،از ساختار عاملی و پايايی مطلوبی برخوردار است
و برای استفاده در ﻓعالیتهای پﮋوهشی به منﻈور
انتﺨاب الﮕوی کشت بهینه مفید است .در نهايت،
محاسبه وزن نهايی شاخصهای تاثیرگذار بر
اولويتبندی محصوالت کشاورزی بر اساس پايههای
نﻈری مدل و تعیین میﺰان اهمیت هر معیار برحسب نﻈر
کارشناسان و البته میﺰان تﺄثیرگذاری هر معیار بر
معیارهای ديﮕر ،منجر به ارايه يﮏ مدل مفهومی از
عوامل و شاخصهای تاثیرگذار بر اولويتبندی محصوالت
کشاورزی شد که میتواند به انتﺨاب محصوالت برتر
برای کشت ،کمﮏ کرده و زمینه طراحی الﮕوی کشت
بهینه را ﻓراهم آورد .بدينترتیب که با گردآوری دادههای
آماری (استفاده از دادههای وزارت ﺟهاد کشاورزی و
ساير مراﺟع ذيربط و توزيع پرسشنامه بین کشاورزان) و
با استفاده از شاخصهای کمی و کیفی ارايه شده در
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يکی از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه مانند روش
تاپسیس ( ،)TOPSISمیتوان به رتبهبندی مناسبترين
محصوالت کشاورزی ﺟهت کشت در هر منطقه دست
ياﻓت .اين امر به کشاورزان کمﮏ میکند که در انتﺨاب
يﮏ محصول خاص برای کشت ،کلیه عوامل را مد نﻈر
قرار داده و محصولی را برای کشت انتﺨاب کنند که بر
اساس شاخصهای مدل مفهومی و با لحاظ مجموعه
عوامل ﻓرهنﮕی و اﺟتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،زيست-
محیطی ،آب و با در نﻈر گرﻓتن مالحﻈات پداﻓند ﻏیر
عامل ،باالترين امتیاز را بهدست آورده باشد.
پیشنهاد میشود در تحقیقات ديﮕر با استفاده از
مدل ارايه شده در اين تحقیق ،به رتبهبندی مناسبترين
محصوالت برای کشت در يﮏ منطقه خاص ،پرداخته
شود.
بهعالوه ،در تحقیقات آتی میتوان با رويکرد استفاده
از اعداد ﻓازی برای کسب نﻈر پاسﺨﮕويان به پرسشنامه و
با بکارگیری ﻓرآيند تحلیل شبکهای ﻓازی ،وزن شاخصها
را محاسبه کرد .همچنین ،الزم به ذکر است که مدل
پیشنهادی ،بهترين مدل حاﺻل از تحقیق حاﺿر با توﺟه
به دادههای موﺟود است و پیشنهاد اين پﮋوهﺶ ،بررسی
ابﺰار مذکور در ﺟمعیتهای ديﮕر بهمنﻈور تعمیمپذيری
بیشتر است .بهعالوه ،همچنان اين احتمال وﺟود دارد که
با انجام تحقیقات ديﮕر و اعمال تﻐییراتی در شاخصهای
مورد آزمون ،بتوان مدلهای ديﮕری را پیشنهاد داده و در
نهايت با مقايسه مدلها ،به ابﺰاری برای سنجﺶ
اولويتبندی محصوالت کشاورزی در کشور برای ورود به
الﮕوی کشت دست ياﻓت.
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