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نیاز به استفاده از ماشین بجاي نیـروي کـارگري هنگـامی بوجـود    
آید که درآمد حاصل از کار کارگري کمتر از درآمد بدسـت آمـده از   می

جایگزین نمودن ماشین و موتور باشد کـه خـود بـه عوامـل متعـددي      
: )Mansouri Rad, 2003(زیر بستگی داردموارد ازجمله 

.دستمزد کارگر باال باشد-1
.مشکالت کارگري موجب وقفه در کار در زمان معین شود-2
هاي حاصل از طوالنی بودن کار کارگري بیش از هزینه هاي زیان-3

.استفاده از ماشین و موتور شود
قدر باال باشد که هزینه هاي آن را مستهلک کیفیت کار ماشین آن-4
.ایدنم

، دانشگاه آزاد اسالمی واحـد علـوم و تحقیقـات   عضو باشگاه پژوهشگران جوان، -1
تهران

(Email: mbagher_lak@yahoo.com :نویسنده مسئول-(*
، علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد کشاورزي،هاياشینماستاد گروه-2

تهران
3 - Multiple Criteria Decision Making
4 -Technique for Order-Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS)

Modarres Razavi)2008(منظــور تعیــین تعــداد و انــدازه ه بــ
ابتدا سطح کشت هر محصـول و  کندپیشنهاد مینیازهاي مورد ماشین

همحاسـب و ظرفیت انجام هـر کـار   شودزمان اجراي عملیات مشخص
با درنظرگـرفتن عـرض کـار وسـایل مختلـف کشـاورزي قابـل        . گردد

معـین شـده و بـازده هـر دسـتگاه،      استفاده در منطقه و برآورد سرعت
و از تقسیم ظرفیت انجـام کـار   شدهظرفیت حقیقی هر دستگاه تعیین

.برآورد شوددستگاه تعداد آنها یمزرعه بر ظرفیت حقیق
موارد و نکات کلی را کـه ) 2005(و همکاران Almasiاز دیدگاه 

درنظـر :عبارتنـد از تواند در یک انتخاب موفق نقش داشـته باشـند  می
گرفتن مارك تجاري ماشینها، توجه بـه نـام تجـارتی، درنظـر داشـتن      
مدلهاي مختلف از یک مارك یا نام تجاري، توجه به مسـئله تعمیـرات   
و خدمات پس از فروش، طرح ماشین، راحتی کار و استفاده از ماشـین،  

.آسانی انجام تنظیمات، ایمنی کار، مسائل ارگونومیک
نواع تراکتور مناسـب اسـت تـا    د اعملیات مختلف کشاورزي نیازمن

از طـرف دیگـر،   . رسـاند موقع و اقتصادي به انجام را بهعملیاتبتوان
هـاي مختلـف را خریـداري کننـد و     تواننـد مـدل  کشاورزان اغلب نمی

ترین تراکتور که عموم کـار کشـاورزان را   بنابراین لزوم انتخاب مناسب
.انجام دهد یک ضرورت است
تـوان چنـد معیـار فنّـی    تـور مناسـب مـی   براي انتخاب یـک تراک 

mailto:mbagher_lak@yahoo.com
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-هاي تصـمیم و با شیوهدر نظر گرفت هاي متفاوت را با وزن) 1جدول(
در . گیري چند معیاري مانند تاپسـیس بهتـرین مـدل را انتخـاب کـرد     

ادامه معیارهاي فنّی مورد نظر در ایـن پـژوهش معرفـی شـده و روش     
: شودمیگیري تشریحتصمیم

توان
بتنی بر توان مالبندي هـدف اصـلی تراکتورهـاي    انجام کارهاي م

Zoz and)باشـد  انـواع متوسـط و سـنگین مـی    درویژهکشاورزي، به
Grisso, 2003) .Lak and Boluki)2008 ( مکانیزاســــیون

کشاورزي را در همدان بررسی کردنـد و تراکتورهـاي بـا حـدود تـوان      
40حـدود  یشان توان کششـی  طبق مطالعه ا. متوسط را پیشنهاد کردند

نیـز  1که در شکلطوريبه).1شکل(کیلو وات بیشترین کاربرد را دارد 
،کننـدگان کشـش  از کل مصرفدرصد60شود، بیش از نشان داده می

بنـابراین، تراکتورهـایی بـا    . کیلووات را نیاز دارنـد 50تا 30توانی بین 
تـرجیح  توانی براي اسـتان همـدان   تولید توان کششی در این محدوده 

.دشونده میدا

دندهجعبه
ار انـداختن  هاي کشـاورزي نیازمنـد بـه کـ    مدیریت مناسب ماشین

مناسـب اسـت در   و نیروهاي گشتاوري کاريي هاها با سرعتماشین
یابـد و  هاي دنده تغییر میوسیله نسبتضمن اینکه سرعت پیشروي به

سـرعت  دامنه تغییر بنابراین، . ماندسرعت دورانی موتور نسبتاً ثابت می
تراکتـور عوامل مؤثر در ارزیـابی مطلوبیـت   از تواند میدنده و نوع جعبه

.تر خواهد بودباشد و تعداد دنده بیشتر مطلوب

سازنده
توانـد در ارجحیـت انتخـاب یـک     شهرت سازنده و سابقه آن مـی 

. گزینه مؤثر باشد

.Hamedan Div)استان همدان توزیع توان کششی مورد نیاز -1شکل of Agri., 2007; Lak and Bolouki, 2008)

Fig.1. Hamedan province needed traction power distribution (Hamedan Div. of Agri., 2007; Lak and Bolouki, 2008)

*تراکتورها و معیارها- 1جدول

Table1. Tractors and criteria

مدل تراکتور
PTOنوع شفت 

(rpm)
(c1)

دندهجعبه
(c2)

کشور سازنده
(c3)

مصرف سوخت ویژه
(kg kw-1 h-1)

(c4
-)

دامنه سرعت
(km h-1)

(c5)

توان هیدرولیک
(kw)
(c6)

PTOتوان 
(kw)
(c7)

توان مالبندي
(kw)
(c8)

دور مشخصه موتور
(rpm)
(c9

-)
GLH 820/2 (t1) 540 10F†,2R‡ ایران 32/0 02/31 -01/3 13/10 25/46 86/34 2000
ITM 240/2 (t2) 540 8F,2R ایران 33/0 07/29 -68/2 87/4 48/31 81/27 2250
ITM 285/4 (t3) 540 8F,2R ایران 32/0 24-02/3 60/5 51/45 69/40 2000
ITM 399/4 (t4) 1000و 540 12F,4R ایران 35/0 62/30 -13/2 4/9 66/62 90/57 2200

U 453 (t5) 540 8F,2R ایران 38/0 76/25 -54/2 99/7 21/30 68/21 2400
U 860/2 (t6) 540 10F,2R ایران 34/0 29-80/2 57/9 56/58 89/45 1900

DTM 204/4 (t7) 540 12F,4R چین 31/0 24/25 -32/0 10/2 30/17 13/11 2300
MF 440/4 (t8) 540 12F,4R برزیل 23/0 9/29 -2/2 05/12 20/50 30/43 2200
MF460/4 (t9) 540 12F,4R برزیل 21/0 31/30 -06/2 60/11 00/65 60/59 2200

MF 465/4 (t10) 540 12F,4R برزیل 27/0 89/31 -16/2 04/8 20/65 00/63 2200
MF475/4 (t11) 1000و 540 12F,4R برزیل 28/0 31/30 -06/2 70/11 90/74 20/71 2200

(F)دنده جلو† (R)دنده عقب‡

.شده استمشخصات از نتایج آزمون استخراج - *
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دهنده طرح، کیفیت، قابلیت اعتماد، بازارپسـندي،  این معیار نشان
خدمات پس از فروش، خدمات و فراهم بودن لوازم یـدکی، و راحتـی   

تراکتورهاي مـورد بررسـی در   . الشعاع قرار دهدکار با تراکتور را تحت
این مطالعه ساخت کشورهاي ایران، برزیـل، و چـین هسـتند کـه بـا      

.بندي شدنده کیفیت مورد انتظار اولویتتوجه ب

مصرف سوخت ویژه
مصرف سوخت ویژه شاخصی است که میزان مصرف سـوخت را  

با توجـه بـه   . دهددر هر ساعت به ازاي تولید هر واحد توان نشان می
هـاي توزیـع سـوخت،    دور بودن اغلب مزارع از دسترسـی بـه محـل   

و هزینـه اضـافی   مشکالت نگهداري سـوخت در مزرعـه، آالینـدگی    
هـاي مهـم   این شاخص یکی از شاخصناشی از مصرف سوخت زیاد 

c4در "-"نماد .دنبال داردبوده که افزایش آن کاهش مطلوبیت را به
-

.تر استمصرف سوخت ویژه کمتر مطلوبدهنده اینست کهنشان

دامنه سرعت
منـه سـرعت   دا. اي داردهر عملیاتی سرعت انجام مطلـوب ویـژه  

. کنـد است که انجام بعضی از عملیات زراعـی را محـدود مـی   عاملی 
ارزیـابی  9تـا  1هـاي سـرعت از   ، بـازه 1بنابراین با توجه بـه جـدول  

مـورد نیـاز بـراي    ترین بازه سـرعت  دهنده مطلوبنشان9شوند و می
.استانجام عملیات زراعی در همدان 

سرعت مشخصه موتور
ـ   (سرعت مشخصه موتور  راي تـأمین دور  سرعت کـاري موتـور ب

(rpm)که برحسب دور بر دقیقـه  ) (PTO)دهی استاندارد محور توان
که هرچقـدر  طوريیک ویژگی نامطلوب موتور است؛ به؛شودبیان می

c9("-"بنابراین از نماد . تر استسرعت مشخصه کمتر باشد، مطلوب
- (

. شودبراي نشان دادن نامطلوب بودن آن استفاده می
بـه تراکتـوري تعلـق دارد کـه کمتـرین      9عـدد  در این بررسـی، 

ــور   ــه موت ــرعت مشخص ــدد  ) rpm1900(س ــت و ع ــه 1را داراس ب
) rpm2400(گیرد که بیشترین دور مشخصـه آن  تراکتوري تعلق می

.بیشترین است

تاپسیسروش
گیري چند معیاره اسـت کـه   هاي تصمیماین روش یکی از روش

آل مثبت ن فاصله را از نقطه ایدهداند که کمتریاي را مطلوب مینقطه
یکـی  تاپسیس.آل منفی داشته باشدو بیشترین فاصله را از نقطه ایده

دلیـل  گیري چند معیـاره اسـت کـه بـه    ها در تصمیماز کاراترین روش
گیرد، ها در نظر میها را در ارزیابی گزینهاینکه وابستگی بین شاخص

).Grei, 2006(از قابلیت نسبتا باالیی برخوردار است 
,Wang and Elhag)کاربردهـاي ایـن شـیوه را در صـنعت     
2006; Wang and Chang, 2007)يکشاورزو(Momeni

and Eghbali, 2004; Parthanadee and
Buddhakulsomsiri, 2010)کردمشاهدهتوانیم.

فـازي از تاپسـیس  ) Eghbali)2004و Momeniطوري که به
حمـل نیشـکر از بـین دو گزینـه اسـتفاده      براي انتخاب یک سیسـتم  

ــد ــراي ) Buddhakulsomsiri)2010و Parthanadee.کردن ب
Hipelو Ghanbarpourکنســروي، وبنــدي سیســتم میــوه زمــان

طقه کن از این شـیوه  نبراي مدیریت زمین در حوضه آبریز م)2010(
.استفاده کردند

Germain)مراحل اجراي این روش عبارتند از et al, 2005):
میتصمسیماترکیلیتشک(R)
کردنبعدیب(ND)
یمنفومثبتآلدهیاي هاحلراهکردنبرقرار(A-,A+)
یمنفومثبتآلدهیاازنهیگزهرفاصلهنییتع(di-,di+)
نیبدتربهنیبهترازهانهیگزیی نهاي سازمرتب(cli+)

ـ ادرنظـر مـورد يارهایمع حـور مسـرعت : ازعبارتنـد مقالـه نی
ژه،یوسوختمصرفسازنده،دنده،جعبهي هاسرعتتعداد،یدهتوان
، تـوان کششـی، و دور   PTOتـوان ک،یدرولیـ هتـوان سرعت،دامنه

.هاي تراکتور هستندها مدلمشخصه موتور و گزینه

دهیوزن
گیري چنـدمعیاره بایـد اهمیـت نسـبی     هاي تصمیمدر اکثر روش

هـاي مختلـف   معیارهـا بـه شـیوه   ها مشـخص گـردد بنـابراین،    معیار
ــی از روش. شــونددهــی مــیوزن ــه هــاي وزنشــیوه انتروپ دهــی ب

انتروپی یـک  . معیارهاست که در این پژوهش از آن استفاد خواهد شد
مفهوم عمده در علوم فیزیک، علـوم اجتمـاعی، و تئـوري اطالعـات     

که نشـان دهنـده مقـدار عـدم اطمینـان موجـود از       طوريبه. باشدمی
,Asgharpour(اي مورد انتظار اطالعـاتی از یـک پیـام اسـت     محتو

2006(.
11ترین مدل از بین هدف از انجام این پژوهش، انتخاب مناسب

تراکتورها با توجه بـه  . باشدمعیار فنّی می9مدل تراکتور با استفاده از 
مورد نیـاز در زراعـت اسـتان همـدان از     آلایدهشان به نقطه نزدیکی
ترین تراکتـور  مناسب. ترین مرتب خواهند شدتا نامناسبترین مناسب

گیري چند معیاري تاپسیس انتخاب خواهـد  با استفاده از روش تصمیم
.شد

هاي آزمون تراکتورها موجـود هسـتند و   اطالعات فنّی در گزارش
بنابراین، اطالعات فنّی گزارش شـده در نتـایج   . باشنداغلب ثابت می

البته ثابـت بـودن اطالعـات فنّـی     .ند بودآزمون مبناي انتخاب خواه
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تراکتور بدان معنا نیست که اولویت انتخاب تراکتورها بر مبنـاي ایـن   
اطالعات در همه منـاطق یکسـان اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت دامنـه        

. مطلوب برخی از مشخصات فنّی در همه مناطق یکسان نباشد

هامواد و روش
مبنـاي  . مشـخص شـدند  9تـا 1ها در معیارها بین اولویت گزینه

9کـه عـدد   طـوري بـه . ها بودبندي میزان مطلوبیت گزینهاین اولویت
دهنـده مطلوبیـت کمتـر    نشـان 1دهنده مطلوبیت بیشتر و عـدد  نشان
). 2جدول(است 

(t×c)معیار - ماتریس تراکتور. 2جدول
Table2. Tractor-Criteria (t×c) Matrix

مدل تراکتور c1 c2 c3 c4
- c5 c6 c7 c8 c9

-

t1 7 6 5 4 6 9 9 9 8
t2 7 5 5 4 7 6 8 8 4
t3 7 5 5 4 6 6 9 9 8
t4 9 8 5 3 8 8 7 7 5
t5 7 5 5 1 7 7 8 8 1
t6 7 6 5 3 7 8 9 9 9
t7 7 8 3 4 9 2 6 6 3
t8 7 8 7 8 7 9 9 9 5
t9 7 8 7 9 8 9 7 7 5
t10 7 8 7 6 8 6 7 7 5
t11 8 8 7 6 8 9 5 5 5

هـر  در این ماتریس، . تشکیل شد2هاي جدولاز دادهRماتریس 
در ؛دارد)c(عنوان یک گزینه مشخصات مثبـت و منفـی   به)t(تراکتور

rijکـه  شـود سـتون تشـکیل مـی   nو ردیـف mازRنتیجه ماتریس

بـا  Rبنـابراین، مـاتریس   ).2و1جـداول (هاي مـاتریس هسـتند  مؤلفه
-طوريستون؛ به9سطر و 11ریسی با عبارتست از ماتrijهاي مؤلفه

:که
i = 1, 2, …, m (m=11)
j= 1, 2, …, n (n=9)

7 6 5 4 6 9 9 9 8
7 5 5 4 7 6 8 8 4
7 5 5 4 6 6 9 9 8
9 8 5 3 8 8 7 7 5
7 5 5 1 7 7 8 8 1

R = 7 6 5 3 7 8 9 9 9
7 8 3 4 9 2 6 6 3
7 8 7 8 7 9 9 9 5
7 8 7 9 8 9 7 7 5
7 8 7 6 8 6 7 7 5
8 8 7 6 8 9 5 5 5

بـه  (گیري هاي مختلف اندازهمنظور قابل مقایسه شدن مقیاسبه
اسـتفاده کـرد   "مقیاس کردنبی"باید از ) هاي گوناگونازاي شاخص

)Asgharpour, 2006( . اعداد ماتریسR  با استفاده از رابطـه)بـه  ) 1
. تبدیل شدNDماتریس 

)1(




m

i ij
r

ij
r

ij
n

1
2

و وزن هـا در  دهی معیارها از روش انتروپی استفاده شدبراي وزن
یک ماتریس قطـري  Wn×nماتریس. ندنشان داده شدWn×nماتریس 

هـاي آن قـرار   هاي مفروض بـراي هـر معیـار در آرایـه    است که وزن
.گیرندمی

:چنین خواهد بودمقیاس وزینبیین، ماتریس بنابرا

)2        (
mnVmjVmV

nVjVV

......1

:::

:::

1...1...11

V = ND . Wn×n =

2892/0 2604/0 2654/0 2309/0 2439/0 3635/0 3503/0 3503/0 4216/0

2892/0 2170/0 2654/0 2309/0 2846/0 2423/0 3114/0 3114/0 2108/0
2892/0 2170/0 2654/0 2309/0 2439/0 2423/0 3503/0 3503/0 4216/0
3718/0 3472/0 2654/0 1732/0 3252/0 3231/0 2725/0 2725/0 2635/0
2892/0 2170/0 2654/0 0577/0 2846/0 2827/0 3114/0 3114/0 0527/0

ND = 2892/0 2604/0 2654/0 1732/0 2846/0 3231/0 3503/0 3503/0 4743/0
2892/0 3472/0 1592/0 2309/0 3659/0 0808/0 2335/0 2335/0 1581/0
2892/0 3472/0 3715/0 4619/0 2846/0 3635/0 3503/0 3503/0 2635/0
2892/0 3472/0 3715/0 5196/0 3252/0 3635/0 2725/0 2725/0 2635/0
2892/0 3472/0 3715/0 3464/0 3252/0 2423/0 2725/0 2725/0 2635/0
3305/0 3472/0 3715/0 3464/0 3252/0 3635/0 1946/0 1946/0 2635/0
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0134/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0606/0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.0451 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4223/0 0 0 0 0 0

Wn×n = 0 0 0 0 0220/0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.1824 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0594/0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0660/0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1288/0

c1
+ c2

+ c3
+ c4

- c5
+ c6

+ c7
+ c8

+ c9
-

0039/0 0158/0 0120/0 0975/0 0054/0 0663/0 0208/0 0231/0 0543/0
0039/0 0131/0 0120/0 0975/0 0063/0 0442/0 0185/0 0206/0 0272/0
0039/0 0131/0 0120/0 0975/0 0054/0 0442/0 0208/0 0231/0 0543/0
0050/0 0210/0 0120/0 0731/0 0072/0 0589/0 0162/0 0180/0 0339/0
0039/0 0131/0 0120/0 0244/0 0063/0 0516/0 0185/0 0206/0 0068/0

V = 0039/0 0158/0 0120/0 0731/0 0063/0 0589/0 0208/0 0231/0 0611/0
0039/0 0210/0 0072/0 0975/0 0080/0 0147/0 0139/0 0154/0 0204/0
0039/0 0210/0 0168/0 1951/0 0063/0 0663/0 0208/0 0231/0 0339/0
0039/0 0210/0 0168/0 2194/0 0072/0 0663/0 0162/0 0180/0 0339/0
0039/0 0210/0 0168/0 1463/0 0072/0 0442/0 0162/0 0180/0 0339/0
0044/0 0210/0 0168/0 1463/0 0072/0 0663/0 0116/0 0128/0 0339/0

مشـخص  ) -Aو +A(آل مثبـت و منفـی   هـاي  ایـده  سپس گزینه
مـدل  9(هـاي  بـین گزینـه  ) -diو +di(تـا فواصـل   ) 4و3روابـط (شدند 

).6و5روابط(گیري شوند اندازه-Aو +Aموجود و نقاط ) تراکتور

آلگزینه ایده = A+ = {(max Vij | jJ), (min Vij | jJ’) | i=1, 2,…, m} )3(
A+ = {max Vi1, max Vi2, max Vi3, min Vi4, max Vi5, max Vi6, max Vi7, max Vi8, min Vi9}
A+ = 0050/0 0210/0 0168/0 0244/0 0080/0 0663/0 0208/0 0231/0 0068/0

آل منفیگزینه ایده = A- = {(min Vij | jJ), (max Vij | jJ’) | i=1, 2,…, m} )4(
A- = {min Vi1, min Vi2, min Vi3, max Vi4, min Vi5, min Vi6, min Vi7, min Vi8, max Vi9}
A- = 0039/0 0131/0 0072/0 2194/0 0054/0 0147/0 0116/0 0128/0 0611/0

:کهطوريبه
J = {j = 1, 2, …, n | {معیارهاي مثبت
J’ = {j = 1, 2, …, n | {معیارهاي منفی

di+ = 





n

j
VVij

1
2

)( )5(
di+ = فاصله بین گزینهiآل مثبتام و گزینه ایده

)6(





n

j
VVij

1
2

)(di- =

di- = فاصله بین گزینهiآل منفیام و گزینه ایده

ایج و بحثنت
دهـی  با استفاده از شیوه انتروپی معیارهـاي انتخـاب تراکتـور وزن   

تشـکیل شـد کـه    (R)هـا ماتریسـی   بنـدي گزینـه  براي اولویت. شدند
هـا را در معیارهـاي ارزیـابی نسـبت بـه یکـدیگر نشـان        اولویت گزینه

هر گزینـه در هـر معیـار    ارزشتاپسیسشیوهگیري از با بهره. دهدمی

.آل مثبت و منفی مشخص شدندو نقاط ایده)Vماتریس (محاسبه شد 
هـاي  ها، فواصل بین هر کدام با گزینهبراي تعیین مطلوبیت گزینه

7رابطـه با استفاده از و ) 6و5روابط(گیري آل مثبت و منفی اندازهایده
).3جدول(آل محاسبه شد ها به گزینه ایدهنزدیکی نسبی گزینه

d1+ = 0875/0 d1- = 1334/0
d2+ = 0797/0 d2- = 1304/0
d3+ = 0905/0 d3- = 1264/0
d4+ = 0569/0 d4- = 1556/0
d5+ = 0178/0 d5- = 2061/0
d6+ = 0737/0 d6- = 1535/0
d7+ = 0916/0 d7- = 1288/0
d8+ = 1728/0 d8- = 0659/0
d9+ = 1970/0 d9- = 0600/0
d10+ = 1270/0 d10- = 0846/0
d11+ = 1256/0 d11- = 0944/0
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تراکتورهابندياولویت- 3جدول
Table3. Tractors preference arrangement

cli+ گزینه اولویت
cl1+ = 6037/0 GLH 820/2 U 453
cl2+ = 6207/0 ITM 240/2 ITM 399/4
cl3+ = 5829/0 ITM 285/4 U 860/2
cl4+ = 7323/0 ITM 399/4 ITM 240/2
cl5+ = 9204/0 U 453

  tArrangemen GLH 820/2
cl6+ = 6756/0 U 860/2 DTM 204/4
cl7+ = 5844/0 DTM 204/4 ITM 285/4
cl8+ = 2760/0 MF 440/4 MF475/4
cl9+ = 2336/0 MF460/4 MF 465/4
cl10+ = 3998/0 MF 465/4 MF 440/4
cl11+ = 4289/0 MF475/4 MF460/4

cli+ =




idid

id
;  0 ≤ cli+ ≤ 1 ; i=1,2,..,m )7(

cli+=آلها به گزینه ایدهنزدیکی نسبی گزینه
شده در نتایج آزمـون تراکتورهـا، بـا    هاي گزارشبا توجه به ویژگی

هاي موجـود بـه ترتیـب سـازگاري بـا     گزینهتاپسیساستفاده از روش 
آل هـر  اي کـه نقطـه ایـده   به گونـه . شرایط استان همدان مرتب شدند

.معیار با توجه به شرایط استان مد نظر قرار گرفت
در با لحاظ کردن معیارهاي موجـود،  در این مقاله مشخص شد که 

هـا  نسبت به دیگـر مـدل  U453تراکتور ،هاي مورد بررسیبین گزینه
بنـابراین،  . گاري کمتري داردسازMF460/4تراکتور تر است ومناسب

.شودوصیه میتU453توزیع تراکتورهاي مدل 
گیري چند معیـاره اسـت   هاي تصمیمیکی از روشتاپسیسروش 

توانـد کارآمـد باشـد و بـا تعریـف نقـاط       چنینی میکه در مطالعاتی این
از ایـن روش در  . کنـد بهترین گزینه را معرفی مـی مطلوب و نامطلوب 

ا در پـژوهش   سیونی میمطالعات مکانیزا توان استفاده فراوان کـرد امـ-
.هاي موجود کمتر به آن پرداخته شده است

هایی که از شیوه تاپسیس براي انتخـاب بهتـرین   از جمله پژوهش
EghbalوMomeniتوان بـه پـژوهش  میگزینه استفاده شده است،

دو اشاره کرد که به دنبال بهترین شیوه حمل نیشـکر از بـین   ) 2004(
گزینه موجود بودند؛ اما در پژوهش حاضر هدف تعیین بهترین تراکتـور  

.گزینه بود11از بین 
hanbarpour وHipel)2010( بــراي مــدیریت زمــین در نیــز

و براي ایـن منظـور   استفاده کردندتاپسیسطقه کن از نحوضه آبریز م

. معیارهاي اجتماعی، مدیریتی، اقتصـادي و محیطـی را منظـور کردنـد    
هـاي مکـانیزه   توان در تحلیل سیستممعیارهاي مورد نظر ایشان را می
-ایـن براي ادامه مطالعـات  بنابراین، . در کشاورزي نیز مد نظر قرار داد

، که در ایـن پـژوهش   وامل فنّیشود که عالوه بر عچنینی پیشنهاد می
اجتمــاعی محیطــی و اقتصــادي، زیســتعوامــل،بــدان پرداختــه شــد

.اظ شوندلحنیزفرهنگی

گیري کلینتیجه
ترین تراکتـور مسـتلزم در نظـر داشـتن معیارهـاي      انتخاب مناسب

در این پـژوهش بـاال بـودن    . هاستمتعددي است که توان یکی از آن
توان کششی تراکتور بعنوان نقطه مثبت تلقی نشد بلکه درخـور بـودن   

پـژوهش  لذا، در ایـن  . آن با نیاز منطقه بعنوان مطلوبیت آن منظور شد
آل ترین گزینـه بـه نقطـه ایـده    از شیوه تاپسیس استفاده شد تا نزدیک

. انتخاب شود
هـاي  براي هریـک از معیارهـا بـا اسـتفاده از شـیوه انتروپـی وزن      

مقیـاس  معیـار، بـی  -با تشـکیل مـاتریس تراکتـور   . متفاوتی تعیین شد
آل و هـاي ایـده  مقیاس وزین، تعیین گزینـه کردن، تشکیل ماتریس بی

هـا، و محاسـبه میـزان نزدیکـی     هـا از آن آل منفی و فواصل گزینهیدها
تراکتـور  11آل؛ مشـخص شـد کـه در بـین     هـا بـه نقطـه ایـده    گزینه

تناسـب را بـا نیـاز منطقـه     بیشـترین  U453پیشنهادي، تراکتور مـدل  
.داشت
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