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  چكيده

اولويتهاي جمله دستيابي به عرضه باثبات مواد غذايي و تأمين مناسب امنيت غذايي جامعه از 

 و به اين مسئله حياتي ايرانساله انداز بيستبا توجه به رويكرد سند چشم .ي هر كشور استراهبرد

عمومي كشور براي تحقق امنيت  هبردارثر به عنوان ؤمهم، در اين مقاله سعي شده است بهترين گزينة م

كه از زير،  اي در چهار سطحبا ساختاري رده با استفاده از روش تصميمگيري چند معياره ،غذايي

    :دشوهاي اين پژوهش است، انتخاب يافته

به عنوان ركن اصلي امنيت غذايي گسترش عرضه باثبات مواد غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي .1

  (هدف تصميمگيري) 

الملل شامل امنيت غذايي در سطح بينعوامل مؤثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات .2

  دات، قيمت، صادرات و واردات و درآمد مليجمعيت، تولي

                                                
  )استراتژيك علوم( ملي دفاع يعال دانشگاه عضو هيئت علمي∗  

e-mail: dr_m_dehkordi@yahoo.com 
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متغيرهاي اثرگذار بر عرضة مبتني بر توليد از منابع داخلي شامل اقتصاد توليد، ساختار توليد، الگوي  .3

  توليد، الگوي مصرف، محيط (اقليم و خاك) و فناوري

  .يعمومي كشور براي تحقق امنيت غذاي هبردارهاي مؤثر به عنوان مهمترين گزينه .4

با توجه به  ،هابراي تعيين بردار ارجحيت گزينه 1در اين تحقيق از روش تحليل سلسله مراتبي

استفاده شده است. همچنين در هر مرحله، شاخص  ،ماتريسهاي مقايسات زوجي مراحل مختلف

  اعتبار نتايج محاسبه شده است.تعيين سازگاري به منظور 

  

  :هاكليد واژه

  هاي مؤثر مقايسات زوجي، ضريب سازگاري، گزينه ،2چند معيارهامنيت غذايي، تصميمگيري 

  

  مقدمه

به بحران  ،هاي امنيت مليلفهؤبه عنوان يكي از مهمترين م ،3منشأ فكري بحث امنيت غذايي

مختلف ارائه شده، امنيت غذايي به  هايگردد. بر اساس تعريفدر جهان برمي 1970غذا در اوايل دهه 

براي داشتن يك زندگي سالم و م در همه اوقات و همه زمانها به غذاي كافي مفهوم دسترسي همه مرد

  ) .1373،12ست (قاسمي،پويا

، يختزيست شنااي از عوامل وسيله تعامل دامنهه مفهوم امنيت غذايي بسيار گسترده است و ب

اد غذايي مستلزم عرضه كافي موامنيت غذايي  .شوداقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و فيزيكي تعيين مي

 عبارت آنهاي مشخص مؤلفه و باشددر سطح كالن و توزيع عادالنه به منظور دستيابي همه به آن مي

  . 6و استفاده از مواد غذايي 5، دسترسي به مواد غذايي4: موجودي مواد غذايياست از

يافته و عنصر اصلي سالمت فكري، امنيت غذايي در حقيقت سنگ بناي يك جامعه توسعه 

ضرورت اتخاذ  بر ،هاي سازمان خواربار جهانيبراساس توصيه است.و جسمي اعضاي آن  رواني
                                                

1. analytic hierarchy process (AHP) 
٢. multiple attribute decision making (MADM)   

3 . food security 

4. food availability 
5.  food access 
6. food utilization 
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تضمين كيفيت و سالمتي غذاي قابل عرضه به  به منظورسياستهاي ملي امنيت غذايي توسط دولتها 

  ).59 ،1382ه است (فتحي،شدشهروندان از طريق برقراري معيارهاي ملي ايمني تأكيد 

به عنوان يكي از شروط تحقق امنيت ملي، از وظايف اساسي دولتها  ،معهتأمين امنيت غذايي جا

كه كم و كيف  مريگب. چنانچه امنيت غذايي را يك سياست امنيت ملي در نظر استدر هر كشوري 

كند، عرضه بهينه آن مقدار عرضه و كيفيت كاالي عمومي امنيت ملي را در هر كشور تعيين مي

  . استتلزم تدارك سطح بهينه امنيت غذايي سطحي مطلوب از امنيت ملي مس

سوم نياز مواد غذايي از اكنون حدود يكهم ،طبق آمار و اطالعات ترازنامه غذايي كشور

ترين سناريوي بينانهبا توجه به جواني جمعيت ايران و بر اساس خوش شود.طريق واردات تأمين مي

درصد به يكصد  6/1نه عيت ايران با رشد ساالشناسان، در دو دهه آينده جمورد شده توسط جمعيتابر

با توجه به اهميت امنيت غذايي در برقراري امنيت ملي، چگونگي  ،ميليون نفر خواهد رسيد. بنابراين

 حاضر مقالهرو به رشد در اين مقاله بررسي مي شود. جمعيت اين راههاي تأمين نيازهاي غذايي 

پردازد ز منظر عرضه باثبات مواد غذايي در سطح ملي ميهمچنين به رويكرد جديدي از امنيت غذايي ا

  . است نيز به آن توجه شده 1404ساله جمهوري اسالمي ايران در سال انداز بيستكه در سند چشم

  

  پيشينه موضوع

شده براي رفع مشكالت غذا و تغذيه و چارچوب امنيت غذايي به معناي علمي، روشي حساب

 50. تاريخچه بحث امنيت غذايي به بيش از استيزي و مديريت توسعه راي براي برنامهشدهتعريف

  گردد. برمي 1948سال پيش و اعالميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 

، توليد مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه كاهش يافت و روز به 1970در آغاز دهه 

شد. به دليل جلوگيري از عواقب جهان افزوده ثباتي و عدم تعادل بين جمعيت و غذا در روز بر بي

تشكيل شد كه در  1974وخيم اين بحران، كنفرانس جهاني غذا به ابتكار سازمان ملل متحد در سال 

، امنيت 1980امنيت غذايي در سطح جهان و به تبع آن در سطح كشورها تأكيد شد. در دهه  رآن ب

كه امروزه امنيت غذايي در كليه  طوريه ار گرفت بغذايي در سطح خانوار و فرد نيز مورد توجه قر

. بسياري از دانشمندان و متخصصان امر، وقوع قحطي در استسطوح به صورت مرتبط با هم مطرح 
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ت در بسياري از كشورهاي جهان ، مشكالت تأمين حداقل معيش1985- 1984آفريقا طي سالهاي 

اي را عامل ريزي چندبخشي تغذيهه در زمينه برنامهتعديل ساختاري و نهايتاً سير انديشه و تجربه دربار

  ).108، 1378دانند (نوري نائيني،مي 1980افزايش توجه افكار عمومي به امنيت غذايي در دهه 

المللي براي اولين بار در كنفرانس بين ،به صورت يك نظريه و روش مدون» امنيت غذايي«

مهم در برخورد با سوءتغذيه و  راهبردهاي عنوان يكي ازه مطرح شد و ب 1992تغذيه در سال 

در  1996در سال  سرانجام .مورد تأكيد و تصويب قرار گرفتنيز گرسنگي، امنيت غذايي خانوار 

امنيت غذايي يعني اين كه ”اجالس جهاني غذا آخرين تعريف امنيت غذايي به شرح زير اعالم شد: 

ي دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند و همه مردم در تمامي ايام به غذاي كافي، سالم و مغذ

اي سازگار با ترجيحات آنان را براي يك زندگي فعال و غذاي در دسترس نيازهاي يك رژيم تغذيه

  ).109(همان منبع، “ سالم فراهم سازد

المللي صندوق توسعة بينپيشنهادي  1 رابطه قالبتوان در شاخصهاي كمي امنيت غذايي را مي

  :)966، 1383داد (ديني تركماني، كشاورزي نشان

)1         (                                 ( ){ }( )[ ] ( ){ }[ ]534261 1/23.011/77.0 xxxxxxFSI
n

+×+++×=  

عرضه سرانه كالري در روز نسبت به كالري مورد نياز،  1x اين رابطهدر 
2x  ميزان رشد

ساالنه عرضه سرانه انرژي در روز، 
3x  ،شاخص توليد محصوالت غذايي

4x  ،شاخص خودكفايي

5x  6تغييرات در توليد وx  استتغييرات در مصرف.  

اين شاخص، ميانگين وزني دو عبارت سمت راست معادله است كه در آن تركيب شاخصهاي 

رابطه اول، امنيت .باشدمياز اين رو، جامع و كامل  ،ه استديگر آمد منفرد مورد استفاده در مطالعات

  غذايي در طرف عرضه و مصرف (توليد و واردات) و رابطه دوم امنيت در طرف توليد را نشان

شاخص مصرف سرانه موزون شده با ميزان تغييرات مصرف از حول   x1x + 1)/6(مي دهد. رابطه 

ميزان شاخص رشد در دهد. حاصل ضرب آن ي مورد مطالعه نشان ميميانگين مصرف را در دوره زمان

تفاوتهاي بين كشوري طي دوره مورد  n)2(1+x. نمايان مي سازدمصرف، امنيت در طرف مصرف را 

شاخص توليد موزون شده با ميزان تغييرات توليد از  x3x+1)/5(دهد. رابطه را نشان مي (n)مطالعه 
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توان  ،x)4(نسبت خودكفايي  درضرب آن  مورد مطالعه است. حاصلحول ميانگين توليد در دوره 

دهد. ميانگين وزني دو عبارت، يعني امنيت مصرف غذايي نشان ميرا در تأمين نيازهاي غذايي جامعه 

دهد. را به دست مي 1، ميزان شاخص امنيت غذايي23/0و امنيت توليد غذايي با ضريب  77/0با ضريب 

رابر با صفر باشد، تنها عرضه (مصرف) سرانه كالري درمحاسبه مد نظر قرار اگر ضريب رابطه دوم ب

در اين حالت ميزان شاخص  .شودگيرد و اثر توان تأمين داخلي اقتصاد در آن ناديده گرفته ميمي

ورد صحيح وضع امنيت غذايي نه تنها كل عرضه مواد غذايي، ايابد. بنابراين به منظور برافزايش مي

. البته چون در وهله اول تأمين عرضه حتي از فته مي شودگرنظر  روليد داخلي در آن نيز دبلكه سهم ت

  شود.طريق واردات اهميت دارد، وزن بيشتري به رابطه اول داده مي

  

  سئواالت تحقيق 

عمــومي كشــور بــراي تحقــق  راهبردثر به عنوان ؤهاي مميزان ارجحيت هر يك از گزينه :سئوال اصلي

  بندي آنها چگونه است؟ي در عرضه مبتني بر توليد از منابع داخلي چقدر است و اولويتامنيت غذاي

  سئواالت فرعي: 

ميزان نقش هــر يــك از عوامــل مــؤثر بــر عرضــه (رشــد جمعيــت، توليــدات، قيمــت،  :1سئوال 

  بندي آنها چگونه است؟خالص صادرات و واردات و درآمد ملي) چقدر است و اولويت

نقش هر يك از متغيرهاي تحقيق (شامل اقتصاد توليد، ســاختار توليــد، الگــوي ميزان  :2سئوال 

و فناوري) به ازاي عوامل مؤثر بر عرضه چقــدر اســت و  -اقليم و خاك -توليد، الگوي مصرف، محيط 

  بندي آنها چگونه است؟اولويت

بــراي عمــومي كشــور  هبــردارثر بــه عنــوان ؤهاي مــميزان ارجحيت هر يك از گزينه :3ال ئوس

ازاي هر يك از متغيرهاي تحقيــق (شــامل اقتصــاد توليــد، ســاختار توليــد، الگــوي ه تحقق امنيت غذايي ب

بنــدي آنهــا چگونــه و فنــاوري) چقــدر اســت و اولويت -اقليم و خــاك -توليد، الگوي مصرف، محيط 

  است؟

                                                
1. food security index (FSI) 
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  روش تحقيق

اصول اصلي استدالل ها و شناسي تحقيق در اغلب موارد داللت بر بررسي مفاهيم، نظريهروش

دارد (رجوع شده رياضي و آماري كند. بعضي از اين الگوها مباني اثباتدر مورد موضوع خاصي مي

تحقيق و  پيشينه و مباني نظريكار رفته در اين مقاله بر مبناي ه الگوهاي ب ).اين مقاله ١ضميمه به شود 

 مورد نياز جهتهاي دآوري دادهتنظيم شده است. براي گرانتخاب و مورداستفاده  مدل مفهومي

از  بهره گيريالوه با عه ) استفاده شده است. ب1382پور،پاسخگويي به سئواالت، از روش دلفي(مظفري

ميزان ارجحيت  ،)1378يري چندمعياره و روش تحليل سلسله مراتبي(اصغرپور،مدلهاي تصميمگ

فاكتورهاي  و نيز توليد از منابع داخلي ثر به ازاي متغيرهاي اثرگذار بر عرضة مبتني برؤهاي مگزينه

  اساسي امنيت غذايي جامعه و عرضه با ثبات مواد غذايي محاسبه شده است. 

  

  ابزار گردآوري اطالعات 

تقسيم زير آوري اطالعات به دو گروه عمده با توجه به ماهيت و نوع روش كار، ابزار جمع

  شود: مي

ي اسناد و مدارك يكي از مهمترين بخشهاي اين مقاله با توجه به موردي بودن مطالعه، بررس .1

هاي مختلف در كتابخانهموجود اسناد و مدارك  و . به همين دليل كتابها، جرايد، نشريات مختلفاست

اطالعات از . همچنين ندو سايتهاي اينترنتي از مهمترين منابع گردآوري اطالعات اين مقاله بوده ا

سسات علمي و پژوهشي وابسته ؤزي، بهداشت و درمان، بازرگاني و مهاي كشاورموجود در وزارتخانه

اي و جهاني در مورد امنيت غذايي ها و مراكز تحقيقات ملي و اسناد سازمانهاي منطقهبه آنها، دانشگاه

  استفاده شده است.

از  يي، در مطالعات ميداني با استفاده از پرسشنامه تخصصاهاي كتابخانهعالوه بر داده .2

متخصصان بخش كشاورزي در مورد متغيرها، امكانات، فرصتها، تهديدات و تنگناهاي بخش 

پرسشنامه ابتدا اين طراحي سئواالت در تهيه و آوري شده است. اطالعات جامعي جمع ،كشاورزي

                                                
  اد شده در دفتر نشريه موجود و قابل دسترس مي باشد.. ضميمه ي1
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هاي مختلف اي متشكل از كارشناسان خبره كشاورزي در رشتهمحورهاي اساسي مورد نظر در كميته

آالت، اقتصاد كشاورزي، ترويج و آموزش، اقليم و ي، باغباني، زراعت، دام، آبياري، ماشينمنابع طبيع

پرسشنامه مربوط ، سپسگرديد. اي و بخش آمار و اطالعات مطرح ن امور تغذيهاي و متخصصفناور

و “ عرضه باثبات مواد غذايي”هاي ششگانه مؤثر بر مؤلفه و االت مورد نظر در اين مقالهؤسبراساس 

هاي اين كه از يافته(هاي عمومي كشور براي تحقق امنيت غذايي راهبردثر به عنوان ؤهاي مگزينه

با درصد خطاي كمتري در تجزيه و تحليل  نبتوارا د تا نظرات نمونه آماري ش، تنظيم )پژوهش است

  د. داپاياني مورد استفاده قرار 

  

  جامعه آماري تحقيق 

دادند كه بر موضوع بايست افرادي تشكيل ميعه آماري را ميجام ،با توجه به موضوع مقاله

ت علمي مراكز تحقيقاتي ئجامعه آماري آن دسته از اعضاي هياز اين رو كامل داشته باشند.  اشراف

هاي كشور در نظر هاي كشاورزي دانشگاهوابسته به وزارت جهاد كشاورزي و همچنين دانشكده

 موردانهاي متبوع آنها با موضوع مقاله تطابق كامل داشت. در گرفته شدند كه موضوع فعاليت سازم

ت علمي حوزه ستادي معاونت ئمراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي عالوه بر اعضاي هي

سه مركز تحقيقاتي  )كه در تمامي موضوعات مربوط به كشاورزي فعاليت دارند(آموزش و تحقيقات 

ريزي و مركز تحقيقات روستايي و مؤسسه پژوهشهاي برنامه ،شاورزيدفتر بررسيهاي اقتصاد كشامل 

از ها، آن دستهت علمي دانشگاهئعضاي هيا رهدر نظر گرفته شدند. دربانيز اقتصاد كشاورزي 

 ه اندشدو قطبهاي علمي كشاورزي كشورشناخته  داشتههاي كشاورزي كه قدمت بيشتري دانشكده

ن كشاورزي با مدرك فوق ليسانس و اار مستند، تعداد متخصصمورد توجه قرار گرفتند. طبق آم

هاي كشاورزي و مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي در گونه دانشكده دكتري شاغل در اين

  .)1383(سازمان تحقيقات و آموزش وزارت جهاد كشاورزي،  ستا نفر بوده 3067معادل  1383سال 

  

  گيري و تعيين حجم نمونهروش نمونه

گيري كامًال تصادفي ساده استفاده شده است. در منظور تعيين نمونه تحقيق از روش نمونه به

و سپس براساس نسبت تعداد اعضاي گرديده اين روش ابتدا حجم نمونه با استفاده از فرمول محاسبه 



 ۵۱شماره -  اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۲۲

نسبت تعداد هر يك از  ،هاي كشاورزي به كل جامعه آماريت علمي هر يك از مراكز و دانشكدهئهي

  مراكز در حجم نمونه محاسبه شده است.

گيري براي نسبتها استفاده شده است. در اين در اين مقاله از روش تعيين حجم نمونه در نمونه

، حاشيه خطا را به )در جامعه Pورد نسبتابر (pاند. برايبندي شدهروش افراد در دو گروه رده

Ppخواهيم مقدار خطا يعني گيريم و مينظر مي در dاندازه  ، بزرگتر يا α، با احتمال كوچك −

  خواهيم:يعني مي ؛باشد  dمساوي

( ) α=≥− dPpP )                                                                                                        (2) 

  آيد:دست ميه براي رسيدن به خواسته فوق، حجم نمونه مطلوب از رابطه زير ب
  

( ) qpZdN

qpZN

n
..1

...

2

2

2

2

2

α

α

+−
=                                                                                                     (3) 

  

، α=05/0حاشيه خطاست. در اين مقاله  dحجم جامعه و  Nحجم نمونه، nروابط باالدر 

96/1=
2

αZ وp گيري مقدماتي است كه نقش مؤلفه خاصي را در افزايش نسبت افرادي در نمونه

  باشد.مي p -1=q. همچنيندانندخيلي زياد) ميتوليد محصوالت كشاورزي باال (زياد و 

قسمتي از  6به منظور دستيابي به حجم نمونه با استفاده از فرمول فوق ابتدا يك سئوال 

و نظرات ده نفر از شد انتخاب باشد، كه مهمترين موضوع مقاله را در برداشته  ،پرسشنامه تحقيق

. سئوال انتخاب شده، نظرات افراد مورد ديدبررسي گر ،به عنوان نمونه مقدماتي ،يربطن ذامتخصص

پس از است. گذار بر توليد محصوالت كشاورزي بوده مطالعه درباره نقش هر يك از شش متغير اثر

درصد افراد نقش متغيرها را  83تجزيه و تحليل پاسخها مشخص گرديد كه به طور متوسط در حدود 

در  pاند. بنابرايندرصد نيز در حد متوسط، كم و خيلي كم دانسته 17ياد و خيلي زياد و در حد ز

. با توجه به به دست آمد p -1=q=17/0در نظر گرفته شد و در نتيجه  83/0فرمول حجم نمونه برابر 

نفر گرديد كه در اين مقاله با  144د، حجم نمونه برابر با فرض ش 06/0در اين مقاله اينكه حاشيه خطا 

د شپرسشنامه ارسال  170ها و يا ناقص بودن آنها، تعداد توجه به احتمال عدم برگشت برخي پرسشنامه

  .          گرديدپرسشنامه تجزيه و تحليل  161ها تعداد آوري پرسشنامهكه پس از جمع



 ... رويكردي نو به 
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  ثر بر عرضه باثبات مواد غذاييؤهاي مهعوامل، متغيرها و گزين

هاي مورد نظر در اين از بين گزينه ،عمومي راهبردعنوان ه براي دستيابي به بهترين گزينه ب

هاي مختلف و تحليل سلسله مراتبي، وزن و سهم مقاله، با استفاده از چگونگي روابط بين عوامل رده

 ثر عبارتؤهاي ممهمترين گزينهبراين اساس ها در توليد (عرضه باثبات) تعيين شد. هر يك از گزينه

  : است از

منابع داخلي و طريق  يازهاي غذايي جامعه در دو دهه آينده ازحداكثرسازي توان تأمين ن :1گزينة 

  صدور مازاد محصوالت كشاورزي

تأمين نيازهاي كنوني مواد غذايي جامعه و واردات  ه منظورتالش براي توليد از منابع داخلي ب :2گزينة 

  با صدور محصوالت باغباني يندهكمبودها براي رشد جمعيت آ

  ترازمثبت تجاري در توليد محصوالت كشاورزي بر اساس مزيتهاي نسبي.بهرسيدنبرايتالش :3گزينة 

اي و در در اين مقاله عوامل و زيرفاكتورهاي مؤثر بر عرضه باثبات مواد غذايي به صورت رده

شامل زيرفاكتورهاي اين نمودار هر سطح  .نشان داده شد 1نمودار  درسطوح مختلف مرتبط با هم 

  است. يجود در سطح قبلمتأثر از متغيرهاي مو

اولين سطح تنها شامل هدف تصميمگيري (گسترش عرضه باثبات مواد غذايي) در اين نمودار 

اي شامل عوامل متأثر از تصميمگيري (رشد جمعيت، دومين سطح از تصميمگيري رده باشد.مي

ي اقتصاد متغيرها نيزسومين سطح  توليدات، قيمت، خالص واردات و صادرات و درآمد ملي) است.

كه هر كدام  ،ارالگوي توليد، الگوي مصرف، محيط (اقليم و خاك) و فناوري توليد، ساختار توليد،

  .است، در برمي گيردتحت تأثير هر يك از عوامل موجود در سطح دوم 

هاي عمومي كشور براي هبردارثر به عنوان ؤهاي مشامل مهمترين گزينههم چهارمين سطح 

  باشد.مي )هاي اين پژوهشاز يافته(تحقق امنيت غذايي 
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  عرضه باثبات مواد غذايي

  خالص واردات و صادرات  درآمد ملي  رشد جمعيت  قيمت  توليدات 

  سطح اول 

  يريهدف تصميمگ

  سطح دوم

  (عوامل)

 محيط(اقليم و  مصرف الگوي  توليد الگوي  ساختارتوليد  اقتصاد توليد

  خاك)

  سطح سوم  وريافن

  (متغيرها)

هارم چسطح    ۱گزينه شماره   ۲گزينه شماره   ۳گزينه شماره 

  ها)(گزينه

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  . عوامل مؤثر بر عرضه باثبات مواد غذايي1نمودار

  روش تحليل سلسله مراتبي

با توجه به پاسخ صاحبنظران به ماتريس مقايسات زوجي در مراحل مختلف، از روش تحليل 

ترين سطح تصميمگيري هميت پايينكه اثر و ا ،)W(سلسله مراتبي براي تعيين بردار ارجحيت نهايي 

  دهد، استفاده شد. ر هدف تصميمگيري (عرضه باثبات مواد غذايي) نشان ميدثر) را ؤهاي م(گزينه

ثر) به ازاي هر ؤهاي مبه عنوان نمونه، تحليل سلسله مراتبي چهارمين سطح تصميمگيري (گزينه

ن در مورد احاصل قضاوت متخصص كه ،)D(يك از متغيرهاي تحقيق بر اساس ماتريس تصميمگيري 

 - اقليم و خاك - هاي فوق به ازاي متغيرهاي تحقيق (محيط مقايسات زوجي و اهميت نسبي گزينه

  به شرح زير است: ،باشدفناوري، اقتصاد توليد، ساختار توليد، الگوي توليد، الگوي مصرف) مي



 ... رويكردي نو به 
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  يري به ازاي متغير محيط (اقليم و خاك)گ. ماتريس تصميم1

اي به ازاي متغير محيط (اقليم و خاك) در سطح سوم ساختار رده )D(س تصميمگيري ماتري

  ست از: ا عبارت

  . ماتريس تصميمگيري مقايسه زوجي به ازاي متغير محيط (اقليم و خاك)1جدول 

  3  2  1  گزينه

 1  1  
9  
7  

9  
7  

2  
7  
9  

1  
6  
7  

3  
7  
9  

7  
6  

1  

چهارم به ازاي متغير محيط (اقليم و خاك) در سطح هاي سطح بردار ارجحيت (اوزان) گزينه

  :ازست ا سوم عبارت

گزينه  

  ها
1  2  3  

  

  
  وزن

391/

0  

289/

0  
32/0  

  

هاي موجود در سطح چهارم، به ازاي متغير محيط (اقليم با توجه به جدول فوق، اولويت گزينه

  .است 2و  3، 1هاي و خاك)، به ترتيب عبارت از گزينه

) براي ماتريس تصميمگيري محاسبه شده است كه مقدار C.Rاري (همچنين شاخص سازگ

  آن در حد مطلوب است.

  هاتعداد گزينه
maxλ  C.I R.I C.R 

3 002/3  001/0  58/0  0017/0  

1/0< 0017/0  =C.R 
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  . ماتريس تصميمگيري به ازاي متغير فناوري2

  ست از: ا اي عبارتسطح سوم ساختار رده به ازاي متغير فناوري در )D(يري ماتريس تصميمگ

  ماتريس تصميمگيري مقايسه زوجي به ازاي متغير فناوري .2جدول 

  3   2  1  گزينه

 1  1  
9  

7  

9  

6  

2  
7  

9  
1  

7  

6  

 3  
6  

9  

6  

7  
1  

 هاي سطح چهارم به ازاي متغير فناوري در سطح سوم عبارتبردار ارجحيت (اوزان) گزينه

  ست از:ا

    3  2  1  هاگزينه  

    273/0  318/0  409/0  وزن  

هاي موجود در سطح چهارم، به ازاي متغير فناوري، به با توجه به جدول فوق، اولويت گزينه  

  است. 3و  2، 1هاي ترتيب عبارت از گزينه

يري محاسبه شده است كه مقدار گبراي ماتريس تصميم )C.R(همچنين شاخص سازگاري 

  آن در حد مطلوب است.

  هاينهتعداد گز
maxλ  C.I R.I C.R 

3  0008/3  0004/0  58/0  0068/0  

1/0< 0068/0  =C.R 

  . ماتريس تصميمگيري به ازاي متغير اقتصاد توليد3



 ... رويكردي نو به 
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 اي عبارتبه ازاي متغير اقتصاد توليد در سطح سوم ساختار رده )D(ماتريس تصميمگيري 

  ست از: ا
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  زوجي به ازاي متغير اقتصاد توليد . ماتريس تصميمگيري مقايسه3جدول 

    3  2  1  گزينه  

  
 1  1  

9  

7  

9  

6  
  

  
2  

7  
9  

1  
7  
6  

  

  
3  

6  
9  

6  
7  

1    

  ست از:اعبارتسوممتغيراقتصادتوليددرسطحازايبهچهارمسطحهايبردارارجحيت(اوزان)گزينه
    3   2  1  هاگزينه  
    272/0  318/0  409/0  وزن  

هاي موجود در سطح چهارم، به ازاي متغير اقتصاد توليد، هبا توجه به جدول فوق، اولويت گزين

  .است 3و  2، 1هاي به ترتيب عبارت از گزينه

براي ماتريس تصميمگيري محاسبه شده است كه مقدار  )C.R(همچنين شاخص سازگاري 

  آن در حد مطلوب است.
  maxλ  هاتعداد گزينه

C.I R.I C.R 

3  3  0  58/0  0  

1/0< 0  =C.R 

  . ماتريس تصميمگيري به ازاي متغير ساختار توليد4

  ست از:ا اي عبارتمتغيرساختارتوليددر سطح سوم ساختار ردهازايبه)D(تصميمگيريماتريس
  

  . ماتريس تصميمگيري مقايسه زوجي به ازاي متغير ساختار توليد4جدول 

    3  2   1  گزينه

1  1  
9  

7  

8  

6  

  

2  
7  

9  
1  

8  

7  

  

3  
6  

8  

7  

8  
1  

  



 ... رويكردي نو به 

 ۲۹

  از:ستاعبارتسومساختارتوليددرسطحمتغيرازايبهچهارمسطحهايبردارارجحيت(اوزان)گزينه
    3  2  1  هاگزينه  

    287/0  317/0  395/0  وزن  

هاي موجود در سطح چهارم به ازاي متغير ساختار با توجه به جدول فوق، اولويت گزينه  

  .است 3و  2، 1هاي يب عبارت از گزينهتوليد به ترت

براي ماتريس تصميمگيري محاسبه شده است كه مقدار آن  )C.R(همچنين شاخص سازگاري 

  در حد مطلوب است.
  maxλ  هاتعداد گزينه

C.I R.I C.R 

3  0006/3  0003/0  58/0  005/0  

1/0< 005/0  =C.R 

  . ماتريس تصميمگيري به ازاي متغير الگوي توليد5

 اي عبارتبه ازاي متغير الگوي توليد در سطح سوم ساختار رده )D(يري ماتريس تصميمگ

  ست از: ا
  . ماتريس تصميمگيري مقايسه زوجي به ازاي متغير الگوي توليد5جدول 

  3  2  1  گزينه

1  1  
9  

6  

9  

5  

2  
6  

9  
1  

6  

7  

3  
5  

9  

7  

6  
1  

  از:ستاعبارتسوموليددرسطحتمتغيرالگويازايبهچهارمسطحهايبردارارجحيت(اوزان)گزينه
    3  2  1  هاگزينه  
    280/0  269/0  451/0  وزن  

هاي موجود در سطح چهارم به ازاي متغير الگوي با توجه به جدول فوق، اولويت گزينه  
  .است 2و  3، 1هاي توليد، به ترتيب عبارت از گزينه
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است كه مقدار  يري محاسبه شدهگبراي ماتريس تصميم )C.R(همچنين شاخص سازگاري 

  آن در حد مطلوب است.
  هاتعداد گزينه

maxλ  
C.I R.I C.R 

3  012/3  0006/0  58/0  01/0  

1/0< 01/0  =C.R 

  . ماتريس تصميمگيري به ازاي متغير الگوي مصرف6

  ست از: ا اي عبارتسوم ساختار ردهدرسطحمصرفمتغيرالگويازايهب)D(تصميمگيريماتريس

  . ماتريس تصميمگيري مقايسه زوجي به ازاي متغير الگوي مصرف6ول جد

  3  2  1  گزينه

1  1  
9  

8  

9  

5  

2  
8  

9  
1  

9  

6  

3  
5  

9  

6  

9  
1  

  :ازستاعبارتسومدرسطحمصرفمتغيرالگويازايبهچهارمسطحهايبردارارجحيت(اوزان)گزينه
    3  2  1  هاگزينه  
    233/0  357/0  41/0  وزن  

هاي موجود در سطح چهارم به ازاي متغير الگوي فوق، اولويت گزينهبا توجه به جدول 

  .است 3و  2، 1هاي مصرف به ترتيب عبارت از گزينه

براي ماتريس تصميمگيري محاسبه شده است كه مقدار آن  )C.R(همچنين شاخص سازگاري 

  در حد مطلوب است.
  maxλ  هاتعداد گزينه

C.I R.I C.R 

3  002/3  001/0  58/0  0017/0  

1/0< 0017/0  =C.R 
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  در نهايت، بردار ارجحيت متغيرهــا نســبت بــه كــل سيســتم تصــميمگيري بــه شــرح زيــر حاصــل

  مي شود : 

W = W4 W3 W2 

هاي سطح چهارم به ازاي هر يــك از متغيرهــاي ماتريس ارجحيت (اوزان) گزينه 4Wكه در آن 

ر يــك از عوامــل هاي سطح سوم به ازاي هــوزان) متغيرماتريس ارجحيت (ا 3Wموجود در سطح سوم و 

ــردار ارجحيــت  2Wو  موجــود در ســطح دوم       اســتيري (اوزان) عوامــل ســطح دوم هــدف تصــميمگب

  ).  344، 1383(مبيني، 
ـــــــوي    الگ

  مصرف      

ـــــوي  الگ

  توليد

ساختار 

  توليد

اقتصاد 

  توليد
  فناوري

محيط (اقليم و 

  خاك)

      

    1گزينه     409/0  395/0  451/0  41/0  409/0  391/0  

  4W=  2گزينه     318/0  317/0  269/0  357/0  318/0  289/0  
    3گزينه     272/0  287/0  280/0  233/0  273/0  320/0  

  
درآمد   

  ملي

صادرات و 

  واردات
  توليدات  قيمت

      رشدجمعيت

  اقتصاد توليد    16/0  11/0  15/0  1/0  119/0  

  توليد ساختار    138/0  145/0  09/0  165/0  087/0  

 3W=                  الگوي توليد        12/0  156/0  109/0  112/0  146/0  

  الگوي مصرف    101/0  143/0  108/0  13/0  14/0  

  فناوري    24/0  231/0  33/0  279/0  325/0  

  محيط    241/0  216/0  213/0  213/0  184/0  

                

                

  
    جمعيت    239/0      

    توليدات    118/0      

  2W=                  قيمت    29/0      

    صادرات و واردات    163/0      

    درآمد ملي    189/0      
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هاي يري (شــامل گزينــهترين ســطح تصــميمگثــر و اهميــت پــايينكه ا )W(بردار ارجحيت كلي 

 ،دهــديري (عرضه باثبات مواد غذايي) براي يافتن بهتــرين گزينــه نشــان ميهدف تصميمگگانه) را بر سه

  شود:حاصل مي زيرت به صور

    1گزينه   408/0

  W3W4W=W 2  =  2گزينه     31/0

    3گزينه   28/0

  بندي شدند:اولويت پيشگفتههاي زير به ترتيب امتياز گزينه ،سرانجام

حداكثرسازي توان تأمين نيازهاي غذايي جامعــه در دو دهــه آينــده از منــابع داخلــي و  :1گزينه 

  رزيصدور مازاد محصوالت كشاو

تــأمين نيازهــاي كنــوني مــواد غــذايي جامعــه و  جهتتالش براي توليد از منابع داخلي  :2گزينه 

  با صدور محصوالت باغباني يندهواردات كمبودها براي رشد جمعيت آ

تالش براي رسيدن به تراز مثبت تجــاري در توليــد محصــوالت كشــاورزي بــر اســاس  :3گزينه 

  مزيتهاي نسبي

  

  ريگيجمعبندي و نتيجه

گروهــي  .شــودتوســعه بخــش كشــاورزي مطــرح مي هبــردارهاي مختلفــي در خصــوص نظريــه

اي از كــه دامنــه (كه ظرفيت و امكانات توليد كشاورزي ايران بر اســاس تقســيمبنديهاي اقليمــيمعتقدند 

وســعت ســرزمين و  ،)ر مرطــوب تــا خشــك و بســيار خشــك را در بــر مــي گيــرداقلــيم مرطــوب و بســيا

از همپوشــاني اطالعــات اقلــيم و توپــوگرافي ســرزمين و  شود. محاسبه ميبندي خاكها طبقه ،توپوگرافي

 ،بــراين اســاس .دد محصوالت كشاورزي كشور را تهيــه كــرتوان نقشة پتانسيل توليمي بندي خاكهاطبقه

حداقل توليد ملي در بخــش كشــاورزي به عنوان ميليون تن محصوالت توليد شدة كنوني كشاورزي  80

مين نيازهــاي غــذايي بــر أعالوه بــر تــيك گروه اعتقاد دارند نه حداكثر توليد. بنابراين   مي گرددقلمداد 

اساس جمعيت كنوني و دو دهة آينده، امكــان صــادرات محصــول نيــز وجــود دارد(گزينــة اول). گــروه 

هــاي غــذايي جمعيــت مين نيازأديگر اعتقاد دارند كه ظرفيــت توليــد بخــش كشــاورزي ايــران در حــد تــ
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 همچنــان .اين گروه دكري اساسي وارد هاغذايي جمعيت آينده بايد كاالنياز مين أنوني است و براي تك

هاي روغني را متــذكر دات دانهدانند، وابستگي كشور به واركه خودكفايي در توليد گندم را پايدار نمي

بــا بررســي  و همچنــين پندارنــدثر ميؤييــد ايــن گزينــه مــأر تغييــرات آب و هــوايي را بــر تاثآند و شومي

مين نيازهــاي غــذايي از توليــد داخلــي را بســيار أ، دستيابي به تكشور كميتهاي مندرج در ترازنامه غذايي

) را از نظــر 1383ميليــون تــن محصــول در پايــان ســال  80شمارند و ميزان توليد فعلي(حدودمشكل برمي

داننــد، امــا ظرفيــت اكثر ممكــن مينزديك به حد ،متكي بر كشت آبي است كه عمدتاً ،توليدات زراعي

آورنــد و امكــان رشــد بــراي توليــدات توليــد بــراي محصــوالت باغبــاني را اشــباع شــده بــه حســاب نمي

دانند(گزينة دوم). گروه سوم اعتقاد دارند كه بر اســاس مزيتهــاي نســبي محصوالت باغباني را مقدور مي

توان بــه امنيــت غــذايي ادرات و واردات ميتوجه به تراز مثبت تجاري بخش كشاورزي در صبا توليد و 

  رسيد(گزينة سوم).

  ياكارگيري روشها و تكنيكهــاي تصــميمگيري چنــدمعياره بــا ســاختاري ردهه در اين مقاله، با ب

عوامــل مــؤثر  )ب، هدف تصميمگيري يعني گسترش عرضه باثبات مواد غذايي )الف شامل چهار سطح

هاي گزينــه )و د ذار بر عرضــه مبتنــي بــر توليــد از منــابع داخلــيمتغيرهاي اثرگ )ج،بر عرضه مواد غذايي

  دست آمد: زير به نتايج  ، ثرؤم

  هاي سطح چهارم به ازاي هــر يــك از متغيرهــاي موجــود در ســطح ســوم با توجه به اوزان گزينه

، اوزان متغيرهاي ســطح ســوم بــه ازاي هــر يــك از عوامــل موجــود در ســطح دوم يعنــي )4Wماتريس (

هاي ، اوزان گزينــه)2Wمــاتريس(و اوزان عوامل سطح دوم به ازاي هدف تصميمگيري ) 3W(ماتريس 

گزينه ســوم. بنــابراين گزينــه اول  28/0نه دوم و يگز 31/0گزينه اول،  41/0گانه به ترتيب عبارتند از: سه

گزينــه  و همچنين گزينه دوم وزن بيشــتري نســبت بــه استباالترين وزن نسبت به دو گزينه ديگر داراي 

حداكثرسازي توان تــأمين نيازهــاي غــذايي جامعــه در دو دهــه آينــده از "سوم دارد. لذا گزينه اول يعني 

عمــومي توســعه  نــه برتــر و راهبــرديبــه عنــوان گز "منابع داخلي و صدور مــازاد محصــوالت كشــاورزي

  گردد.كشاورزي آينده ايران پيشنهاد مي
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ايــن نظريــه دارد كــه حــداقل توليــد محصــوالت  داللــت بــر ،گزينــة برتــريــا همــان ه زينــايــن گ

يكصــد بــه كــه را، خودكفايي براي جمعيت دو دهة آينده مسئله كشاورزي اعم از زراعي، باغي و دامي 

ند كه با نوسازي كشــاورزي از طريــق ككيد ميأد و بر اين نكته تماينمطرح ميخواهد رسيد، ميليون نفر 

به بــازده هــر واحــد آب مصــرفي در بخــش كشــاورزي ايــران  يندهاي توليد، توجهااصالح و نوسازي فر

نظامهــاي  و  متناسب با شاخصهاي عملكرد جهاني آب در بخش كشــاورزي، بازســازي الگوهــاي توليــد

در ســه توان به حداكثر توليــد(ريزي توليد بر مبناي اقليم و كاربرد فناوريهاي نوين ميبرداري، برنامهبهره

  ) مازاد بر نياز داخلي دست يافت.        دامزير بخش زراعت، باغباني و 

  منابع

  .انتشارات دانشگاه تهران ،هاي چندمعيارهگيريتصميم ،)1378اصغرپور، محمدجواد ( .1

بــرآورد امنيــت غــذايي در ايــران و ارزيــابي از نحــوه مواجهــه  ،)1383ديني تركماني، علــي( .2

مجموعه مقاالت همايش كشــاورزي و توســعه ملــي،  ،با ناامني غذايي رويكردهاي نظري رقيب

  ,966ريزي و اقتصاد كشاورزي، جلد چهارم، ص سسه پژوهشهاي برنامهؤم

مؤسســه پژوهشــهاي  ،2015 -2030كشــاورزي در جهــان بــه ســوي  ،)1382فتحي، هــومن( . 3

  ريزي و اقتصاد كشاورزي.برنامه

نامــه مجموعــه مقــاالت ويژه ،مباني نظري امنيــت غــذاييتعاريف و  ،)1373قاسمي، حسين (. 4

ريزي و اقتصــاد ، مؤسســه پژوهشــهاي برنامــه، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توســعهامنيت غذايي

  كشاورزي.

 ،تدوين استراتژي بهينه امنيت غذايي جمهوري اسالمي ايــران)، 1383( مبيني دهكردي، علي .5

  ملي. ، دانشگاه عالي دفاعينامه دكترپايان

مجموعــه  ،نگري فنــاوري در كشــور ژاپــنآينــده ،)1382پــور، احســان و همكــاران (مظفري .6

مقاالت اولين همايش علم و فناوري، آينده و راهبردها، مجمع تشخيص مصلحت نظــام، مركــز 

  تحقيقات استراتژيك، معاونت علوم و فناوري، تهران.
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مجموعــه مقــاالت امنيــت  ،ني امنيت غذاييابعاد جها ،)1378نوري نائيني، سيد محمد سعيد( .7

ريزي و اقتصــاد كشــاورزي، چــاپ اول، غذايي و توسعه كشاورزي، مؤسسه پژوهشــهاي برنامــه

  تهران.

گزارش تحقيقات  ،)1383سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي( .8

  .و آموزش در وزارت جهاد كشاورزي

 

 


