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  چکیده

 برداري  بهرهدر سه نظام ها  آنهاي کشاورزي و مقایسه  ماشینبرداري   هاي بهره نظامعملیاتی  -مدیریتی ییکارامحاسبه اجزاء  منظور بهاین پژوهش 
 -فنی: ییکارانوع  4هاي کشاورزي  ماشینبرداري   هاي بهره نظامعملیاتی  -مدیریتی ییکارا يکشاورزي در استان البرز انجام گردید. اجزاهاي  ماشین

هـاي   ماشـین بـرداري    هاي بهره گذار بر نوع و عملکرد نظامعوامل اثرها  آني محاسبه شود که برا میعملیاتی، اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی را شامل 
شـاخص   7شـاخص اجتمـاعی و    5شاخص اقتصادي،  5عملیاتی،  -شاخص فنی 12 شاخص شامل: 29 این عوامل در قالب شناسایی شد و يکشاورز

بـا   بنـدي  جمعهاي کشاورزي پس از  ماشینبرداري   نظام بهره نوع تخصصی از سهنامه پرسشنوع  4از  شده يآور جمعهاي  داده سنجش شدند. مدیریتی،
مورد ارزیابی قرار گرفت. بر  برداري  بهرههاي  نظام دو  به دووایتنی براي مقایسه  -من و آزمونها  میانگین والیس براي مقایسهاستفاده آزمون کروسکال 

بـرداري    مـدیریتی را نشـان داد و نظـام بهـره     -عملیـاتی  ییکـارا بیشترین میـزان   برداري  نظام بهرهاي در بین سه  حرفهبرداري   هاین اساس نظام بهر
کشاورزي با استفاده هاي  ماشین برداري  بهرههاي  نظامعملیاتی  -کارایی مدیریتی بندي  رتبهاي از این نظر در جایگاه دوم قرار گرفت.  حرفه -ختصاصیا

  بندي گردید: رتبهزیر  یبترت بهبرز هاي کشاورزي استان ال ماشینبرداري  هاي بهره نظام درنهایت که انجام گردیدTOPSIS  فناز 
  برداري اختصاصی   نظام بهره .3 ،اي حرفه -برداري اختصاصی  . نظام بهره2 ،اي حرفهبرداري   . نظام بهره1
  

  برداري  بهره يها نظامکروسکال والیس،  کارایی، ،TOPSIS فن: کلیدي يها واژه
  

 1 مقدمه

 یریتساختار مد بهبود با يکشاورز ونیزاسیمکان توسعه
 است حصول و قابل ممکن يامر يکشاورز يها نیماش از يبردار بهره

 و مطالعه مستلزم يبردار بهره يها نظام یریتیساختار مد شناخت و
 یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع ،ياقتصاد، مختلف جوانب و اجزاء یبررس
 جزء هر مانند يبردار بهره يها نظام. باشد یم يبردار بهره يها نظام

 ستمیس کل تحوالت و رییتغ از یتابع ،یاجتماع ستمیسیک  از يگرید
                                                        

مکانیزاسیون کشاورزي، دانشجوي سابق دکتري مکانیزاسیون کشاورزي، گروه  -1
تحقیقـات،   دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحـد علـوم و  

  تهران
گروه مکانیزاسیون کشاورزي، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه  ،استاد -2

 تحقیقات، تهران  آزاد اسالمی واحد علوم و
  ) :morteza.almasi@gmail.com         Emailنویسنده مسئول: -*(
گـروه مکانیزاسـیون کشـاورزي، دانشـکده کشـاورزي و منـابع طبیعـی،          ،استاد -3

  تحقیقات، تهران  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
DOI: 10.22067/jam.v7i2.51782 

 يها نظام اضمحالل یا و استحکام ش،یدایپبیان دیگر   به است.
 .دهد یم رخ  جامعه روند توسعه چارچوبدر  يکشاورز يبردار بهره

طور  به  هر جامعه یو فرهنگ یاسیس ،ياقتصاد يساختارها ییراتتغ
گذار اثر يکشاورز يبردار بهره يها نظام کارکرد و ساختار بر یممستق
 هاي ینماش يبردار بهره يها نظام یلو تحل شناخت بنابراین .است

از  يبردار بهره یریتمد و نحوه ساختار مناسبی از دید ،يکشاورز
هاي  نظامگیري کارایی  اندازه .نماید یم ارائه يکشاورز هاي ینماش
مسائلی ، ابعاد ها نظامعملکرد مقایسه  هاي روشنسبت به  برداري بهره
هاي کشاورزي، انتخاب  ماشین  عدم استفاده کامل از ظرفیت ،نظیر

را  غیره ها، مالکیت وماشین یراصولیغ یريکارگ به ماشین، نادرست
برداري  هاي بهره نظامدر وضعیت هرگونه بهبود  دهد.بهتر توضیح می

ها، افزایش بازدهی  جویی در مصرف نهاده ها، صرفه کاهش هزینه
و افزایش سودآوري  شده تمامآن کاهش قیمت  تبع بهعوامل تولید و 

از  یو اصول حیصح يبردار بهره نیبنابرا .دارد به دنبالکشاورزي را 
و  نهیبه يبردار بهره از نظام يمستلزم برخورداري کشاورز هاي ینماش
 یجو ترو آموزشمانند: ي ساختار عوامل یگرد حل کنار در کارا
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یریت و مد نیقواناصالح  ،ها یارانهبانی مالی و پشتی ،نوین هاي يرآو فن
با  مرتبط يها تشکل و یکاهاسند ،ها یهاتحادحاکم بر  کالن
   .است یزاسیونمکان

 - مدیریتی ییکاراهدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان 
. مقایسه کارایی استبرداري در استان البرز  بهره يها نظامعملیاتی 
کشاورزي با  هاي ینماش يبردار بهره يها نظامعملیاتی  -مدیریتی

هاي  نظامآن در  دهنده یلتشکمهم  يمحاسبه میزان کارایی اجزا
کشاورزي شامل کارایی: اجتماعی، اقتصادي،  هاي ینماش يبردار بهره

شناخت الگوي  منظور به ها آن يبند رتبهفنی، عملیاتی و مدیریتی و 
موضوع  .کشاورزي انجام گردید هاي ینماشاز  يبردار بهرهبهینه 

یکی از  حال  به تاتوسط فارل  1957سنجش و تحلیل کارایی از سال 
 ینمحققو  استمختلف بوده  يها نظاممهم تحلیل عملکرد  يابزارها

در ایران نیز از  .اند بردهزیادي از این ابزار در تحقیقات خود بهره 
به  که يطور بهاست  شده استفادهتحلیل کارایی در مطالعات متعددي 

تأثیر که به بررسی  يا مطالعهاشاره کرد. در  توان یممورد  چند
اختالف فاحش  مکانیزاسیون بر کارایی فنی در خوزستان انجام شد،

و با میانگین  99/0تا  5/0کارایی در سطوح مختلف مکانیزاسیون از 
تا  52/0 مکانیزاسیون در محدوده مطالعه ازحکایت دارد شاخص  67/0
 بیشترین اختالف در کاربرد مکانیزاسیون در تولید برنج دارد. 6/0

شاخص مکانیزاسیون بر کارایی فنی تأثیر شدت  هضریب همبستگی ب
  ).Hormozi et al., 2012( دهد یمرا نشان 

 از برداري بهره نظام نوع سه اجتماعی کارایی مقایسه و سنجش در
نتایج آزمـون میـان کـارایی     بهینه، الگوي به دستیابی منظور به مراتع

ـ حاکی از  يبردار بهرهاجتماعی و نوع نظام  بـودن روابـط در    دار یمعن
نمــره کــارایی در واحــدهاي تعــاونی بــاالتر از  .اســت 995/0 ســطح

 دو بـاالتر از واحـدهاي سـنتی اسـت     و در هـر  يدار مرتـع  يها طرح
)Vosoghi, 2001(.  طـرح  عنـوان  تحـت  کـه دیگـري   در مطالعـه 

 يبردار بهره يها نظامی فن و ياقتصاد -یابعاد اجتماعی قیتطبی بررس
و ی شـرق  جـان یآذربا يهـا  در استانی تعاون بر نظام یدبا تأک از مراتع

ـ م یـري گ انـدازه  يشـد بـرا   انجام کردستان  يهـا  نظـام یی کـارا  زانی
ـ : شـامل یی کـارا  نوع 6 از مجموع مراتع يبردار بهره  ،یتیریمـد  ،یفن

انـواع  ي بـرا  ،یجـ یترو -یو آموزشـ ی روانشناس ،ياقتصاد ،یاجتماع
ي آمار روش از با استفادهیج نتاو  محاسبه مراتع يبردار بهره يها نظام

ــ کروســکال ــیوا_مــن و سیوال ــورد تحلی تن ــل م ــابیو ارزی ــرار ی  ق
تحلیـل   درخصـوص  حـال  ینبـاا .  (Azkia et al., 2000)نـد گرفت

کشـاورزي مطالعـه جـامعی     هاي ینماش يبردار بهره يها نظامکارایی 
لذا این تحقیق شـاید اولـین مطالعـه در نـوع خـود       ،است نشده  انجام

 -نظیر:  یسؤاالتنتایج تحقیق بتواند به  رود یممحسوب شود. انتظار 
 کـارایی  کشـاورزي  هـاي  ماشـین  بـرداري  بهـره  هاي امظن از یک کدام

به روند رو به رشد تقطیع اراضی و ازطرفـی   با توجه - دارد؟ بیشتري
 يبردار بهره) الگوي صحیح غیره وسرمایه  خاك، محدویت منابع (آب،

 حـدود  از اسـتفاده  عدم به باتوجه -چیست؟  کشاورزي هاي یناز ماش
 اختصاصـی  بـرداري  بهره امظن در کشاورزي هاي ماشین ظرفیت% 40

 توسعه هاي برنامه گیري جهت )تحقیق این مقدماتی فاز نتایج براساس(
  باشد؟ برداري بهره نظام کدام سمت به باید کشاورزي مکانیزاسیون

از  يبـردار  بهـره خوشبختانه ضرورت توجه به موضـوع مـدیریت   
 قرارگرفتـه کشـور   گـذاران  قـانون کشاورزي مـورد توجـه    هاي ینماش

  آمده است: يور بهرهقانون  28که در ماده  طوري هب
 هــاي ینماشــ يور بهــره یشو افــزااســتفاده بهینــه  منظــور بــه"

از  يبـردار  بهـره وضعیت نظام  براساسکشاورزي، دولت موظف است 
 و نسـبت را طراحی  یناز ماش يبردار بهرهتولید، الگوي صحیح  عوامل

از بخـش   یـاز ن مـورد کشاورزي  هاي ینماشترکیب مناسب تأمین به 
نتایج این تحقیق و تحقیقات  ".غیردولتی اقدام کند يها بخش یقطر

شناخت وضـعیت موجـود و طراحـی     به تواند یممشابه در سطح ملی 
  کشاورزي کمک نماید. هاي ینماشاز  يبردار بهرهالگوي صحیح 

  
  ها و روشمواد 

از  هـا  داده يآور جمـع  يو برا 1است پیمایشی این پژوهش از نوع
 بـرداران  بهـره جامعه آمـاري ایـن پـژوهش     پرسشنامه استفاده گردید.

کـه بـه تفکیـک     اسـت کشاورزي در سطح اسـتان البـرز    هاي ینماش
تصـادفی   صـورت  بـه ، دهستان و روستاها در چند مرحله ها شهرستان

تعیین گردید. براي تعیین حجـم نمونـه از فرمـول کـوکران      ها نمونه
 بـرآورد  بـردار  بهره 225 نمونهکل  تعدادکه بر این اساس شد استفاده 

 بـرداران  بهرهي آمار جامعه تناسب به شهرستان هر در ها نمونه. دیگرد
 ها نمونه ،يبعد مرحله در و شدیین تع ها در دهستانی تصادف صورت  به

روش . شدند نییتعی تصادف صورت به هر دهستان برداران بهره نیدر ب
آوري اطالعات: مطالعه اسنادي، مصاحبه، مشـاهده و پرسشـنامه   جمع
ابعاد  :پرسشنامه شامل چهار نوع این تحقیق ازاصلی  يها دادهو  است
عملیـاتی، ابعـاد مـدیریتی، ابعـاد اجتمـاعی و ابعـاد اقتصـادي         -فنی
کشـاورزي اسـتان البـرز اسـتخراج      يها نیماش يبردار بهره يها نظام

تخصصـی از   سـؤاالت کمـی   يگذار ارزشو  یازدهیامتجهت  گردید.
و انجـام شـد    هـا  پرسشـنامه 2روایـی  شده است.طیف لیکرت استفاده 

 ارزیـابی مـورد  آلفاي کرونباخ  از روشبا استفاده  ها پرسشنامه 3یائیپا
  است.  شده دادهنشان  1در جدول  جینتاقرار گرفت که 

 کــارایی، ي: بــراي محاســبه اجــزا  هــا دادهروش تحلیــل 
یی خاص براساس مطالعات انجام شده تهیه شد و نتـایح  ها پرسشنامه

 ,SPSSيافزارهـا  نـرم بـا اسـتفاده از    پس از بررسی اولیه وکدگذاري
MCDM و Engine مدیریتی  -کارایی عملیاتی ياجزا.تحلیل گردید

                                                        
1- Survey Research 
2- Validity 
3- Reliability 
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از: کـارایی   عبارتنـد هاي کشاورزي کـه   ینماشي بردار بهرهي ها نظام
اجتماعی، کارایی اقتصادي، کارایی مدیریتی، کارایی فنی و عملیـاتی  

 .),.Mouameni et.al 2012( زیر سنجش گردید صورت به

  
  مختلف يها پرسشنامهخالصه نتایج محاسبه ضریب کرونباخ براي  - 1جدول 

Table 1- Summary of the results of Cronbach's coefficient for different questionnaires 
 آماره قابلیت اعتماد

Statistical reliability 
 کل 

Total 

نامعتبرموارد   
Invalid 

 

 موارد معتبر
Valid 

 

 نوع پرسشنامه
Types of questionnaires آلفاي کرونباخ 

Cronbach's coefficient 
 تعداد آیتم

Item 

0.773 24  225 0 225 
 ابعاد اجتماعی

Social dimensions 

0.701 24  225 0 225 
 ابعاد مدیریتی

Management dimensions 

0.752 24  225 0 225 
 عملیاتی -ابعاد فنی

Technical operation- dimensions 

0.791 24  225 0 225 
 ابعاد اقتصادي

Economic dimensions 
  .گردیدمطلوب ارزیابی  ها پرسشنامه )پایاییقابلیت اعتماد ( است 7/0بیش از  ها  پرسشنامههمه  ضریب آلفاي کرونباخ چون بنابراین

  
ساختن مقایسه سـازمان   یرپذ منظورامکان به کارایی اجتماعی: -

کشاورزي استان البرز  هاي ینماش يبردار بهره يها نظاماجتماعی انواع 
تعریف گردید.  يبردار بهره يها نظاماجتماعی  ییکاراشاخصی به نام 

کـه شـاخص ترکیبـی اسـت      يبردار بهره يها نظام11اجتماعی ییکارا
مفهوم مرکب و پیچیـده ایـن شـاخص مقیـاس      یريگ اندازه منظور به

از طریق تعدادي شاخص بسیط و مرکب ساخته شد که هر  يچندبعد
یک یا چند متغیر تعریف گردید. مجموعه نتایج  برحسبشاخص خود 

اجتمـاعی و رفـاهی    دو بعـد بـرداران در  و دستاوردها و عملکرد بهـره 
و هر شاخص از طریق چند گویه تعریف گردید. بـراي هـر    ساخته شد

ــاعی و    ــدگی اجتم ــبی آن در زن ــت و وزن نس ــب ماهی ــه برحس گوی
میانگین این نمرات از تولیدي عددي در نظر گرفته شد و  هاي یتفعال

کـارایی اجتمـاعی نظـام     ،دهنده یلتشک يها شاخصبراي هر یک از 
  .(Azkia,1990; Azkia, 2003) دمحاسبه ش يبردار بهره

که در  يبردار بهره يها نظاماجتماعی هریک از  ییکارا يها مؤلفه
  محاسبه گردید: )1(رابطه  طبقاین بررسی مورد سنجش قرار گرفت 

퐸푠 = ∑ ( . . . . ) )1(                        

ــه ( ــاعی Es)، 1در رابط ــارایی اجتم ــاق= Sc ،=ک ــاع وف ، یاجتم
Sw=ــاه ــاع رف ــارکت=Sp ،یاجتم ــاع مش ــجام=  Sco،یاجتم  انس

 هـــاي = وزن شـــاخصw، یاجتمـــاع اعتمـــاد= St ،یاجتمـــاع
(تعــداد  بــرداران =تعــداد بهــرهn) و Ec, Sw, Sp, Scoچهارگانــه (
  باشد. می پرسشنامه)

                                                        
1- Social efficiency 

مختلـف   يهـا  نظـام اجتمـاعی   ییکـارا سنجش میـزان   منظور به
 ییکـارا کشاورزي در اسـتان البـرز میـزان     هاي ینماشاز  يبردار بهره
از آزمون کروسکال والیس براي مقایسه میـانگین سـه نظـام     ها نظام
 هـا  نظـام  دو دوبـه وایتنی براي مقایسـه   _و از آزمون من يبردار بهره

  استفاده گردید.
 يها شاخص جمع از حاصل یتیریمد ییکارا :2یکارایی مدیریت -

هــاي  یناز ماشــ بـرداري   بهــره در تیریمــد اعمـال  تیــفیک هفتگانـه 
ـ فیک اسـاس  نیبـرا  .است شده محاسبه يکشاورز از  يبـردار  بهـره  تی

 نظر از سازمان دری تیریمد نهیزم هفت براساسي کشاورز هاي ینماش
، تنظیم برنامه :از عبارتند هااین شاخص که ی شدندابیرزا 3کیولیلوترگ

، ارتباطـات ، هماهنـگ کـردن  ، فرماندهی، کارگزینی، تشکیل سازمان
هـاي   ماشـین  بـرداري   بهـره بـراي ارزیـابی نظـام هـاي      .يبند بودجه

ی مدیریتی پرسشنامه بررسـی ابعـاد مـدیریتی    یکشاورزي از نظر کارا
هاي کشاورزي استان البرز مشـتمل بـر    ماشین برداري  بهرههاي  نظام

  Azkia et al., 2000(. 123( هاي هفتگانه تنظیم گردید شاخص
 يهـا  نظـام شـاخص سـودآوري هریـک از     اقتصادي:کارایی  -
کشاورزي محور طراحـی پرسشـنامه بررسـی     هاي ینماش يبردار بهره

استان البرز  يکشاورز هاي ینماش يبردار بهره يها نظامابعاد اقتصادي 
بـرداري هـم بیـانگر    بهـره  يها نظاموري هر یک از قرار گرفت. بهره

و هم سودآوري بیشـتر   ستانظر  باالتر نظام مورد 4ايراندمان هزینه

                                                        
2- Efficiency management 
3- Posdcorb 
4- Cost efficiency profitability 
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. دهد یمدیگر را نشان  يبردار بهره يها نظامآن واحد را در مقایسه با 
  .شود یممشخص  )2رابطه (این ارتباط از تعریف شاخص سودآوري 

درآمد حاصل از هر  صورت به برداري  بهرهسودآوري در یک نظام 
ـ . شود یمواحد هزینه در آن نظام تعریف  سـودآوري   یگـر د  تعبـار  هب

آن  هـاي  هزینه کل به يبردار بهرهاز کل درآمدهاي نظام  عبارت است
  .نظام

Prof= = 푻푯푵 .푷푸
푴.푷풂

= 푻푯푵
푴

. 푷푸
푷풎

                            )2(  
ــه ( ــدمان=Prof)، 2در رابط ــههز ران ــل، = TC،اي ین ــه ک   هزین

TR=درآمد کل، THN= ،ساعات کار ساالنه PQ هـر سـاعت   = قیمت
نهـاده   = قیمت هر واحـد Pm ،ي مصرفیها نهادهمقدار کل  = M،کار

  باشد. مصرفی می
سـاعات کـار    ضـرب  حاصـل از عبارت  )TRاز طرفی درآمد کل (

 و هزینـه کـل   باشـد  یمساالنه در قیمت هر ساعت عملیات ماشینی 
)TC( کـه   باشـد  مـی رفی در قیمت آن صمقدار نهاده م ضرب حاصل

نظیر  هایی ینههزکشاورزي  هاي ینماشرفی در خدمات صم يها نهاده
. باشـد  یمـ غیـره   سوخت، روغن، راننده، السـتیک و سـود سـرمایه و   

 برداري بهره هاي نظام همه براي PQ/Pm تغییرات چه چنان بنابراین
 و رشـد  THN/M نسـبت  ،شـود  فرض ناچیز کشاورزي هاي ماشین
 کـه  معنا بدان دهد می نشان را برداري بهره هاي نظام وري بهره بهبود

  .کمتر مصرفی نهاده يازا به بیشتر ساالنه کار ساعات
 ییـات عملکـرد عمل  جینتـا  نسـبت  عملیـاتی:  -کارایی فنـی  -

 برداري  بهره واحد در آنهای فن تیقابل به با توجهي کشاورز هاي ینماش
ـ یی کـارا  آنها انتظار مورد جینتا بهي کشاورز ـ عمل -یفن ـ نامی اتی  دهی

 وی اتیعمل توانی کل دو شاخص به رای اتیعمل –ی فن ییکارا. شود یم
ی فن ییکارا دو شاخص نیا حاصل جمع که گردد یم میتقسی فن توان

عملیـاتی   -هـاي کـارایی فنـی   . شـاخص دهد یم نشان را یاتیو عمل
میـزان   -2میـزان مهـارت در انجـام تعمیـرات اولیـه،       -1از:  عبارتند

 -4، علمیات زراعـی  موقع بهانجام  -3، آالت ینماشمهارت در تنظیم 
 -6 ،ساعات کار ساالنه -5، کشاورزي هاي ینماشقابلیت دسترسی به 

متوسط تـوان   -7، (توان بالقوه /توان واقعی) ماشین يور بهرهضریب 
متوسـط عمـر    -9، متوسـط تعـداد ادوات   -8 ،کشـاورزي  هاي ینماش
ادوات  و تعدادتنوع  -11، کیفیت انجام عملیات زراعی -10 ،ها ینماش

ـ عملیی کـارا  .تعداد روزهاي لنگی کـار ماشـین   -12و  بند دنباله  یاتی
 تواني برا اما شد استخراج پرسشنامه از کهی واقع ساالنه کار ساعات

ي تراکتورهـا ي بـرا  بـالقوه  توان ASAES استاندارد بر اساسی واقع
 1600 یفرانسیلدو دي تراکتورها يو برا ساعت 1200 یفرانسیلتک د
 توان چون(Behrozilar et al., 2010). د ش نظر گرفته در ساعت
 ساالنه کار با متناسب است شده  نظر گرفته در نو تراکتوري برا بالقوه
 )3(رابطه  با استفاده از بالقوه توان تراکتور هري لنگی کار روزها تعداد
  .دیگرد لیتعد

푃 = 푃 – (d×h)   )3                   (                                  
=푃توان بالقوه،=	푃      گـی ي لنروزهـا  تعـداد  d=،یاسـم  توان 

h =منطقه هر در ها کار ماشین ساعات تعداد متوسط.  
 ,.Almassi et al( محاسبه گردیـد ) 4(توان فنی نیز از رابطه 

2008(.  
IPM=Pa/Pp    )4             (                                             

IPM =ــره بیضــر ــي ور به ــوان= Pa، نیماش ــ ت   ،)hp( یواقع
Pp=بالقوه توان )hp(  

ي بردار بهرهي ها نظام یاتیعمل -یتیریمد ییکارا يبند رتبهبراي 
ـ ا حـل  بـه  شـباهت  فـن  از البرز استان يکشاورز هاي ینماش  1آل دهی

چند معیاره است  گیري یمتصم يها مدل جمله ازمدل  ایناستفاده شد، 
بر در  . در این روش عالوهشود یمجبرانی محسوب  يها مدلاز گروه  و

آل، فاصله آن از نقطه  از نقطه ایده A1نظر گرفتن فاصله یک گزینه 
؛ بدین معنی که گزینه انتخابی شود یمآل منفی هم در نظر گرفته  ایده

آل بوده، در عین حـال داراي   ایده حل راهباید داراي کمترین فاصله از 
  1 .منفی باشد آل یدهادورترین فاصله از 

 حـل  بـه  شباهت( TOPSISبندي با استفاده از  فن  مراحل رتبه
  . )Asgharpur, 2000(َ ) عبارتست از:آل دهیا

تبدیل ماتریس تصمیم به یک ماتریس بی مقیاس شده بـا   الف)
 :)5(رابطه استفاده از 

풏풊풋
풓풊풋

∑ 풓풊풋
ퟐ풎

풊 ퟏ

      )5             (                                        

=풓풊풋 ارزش بی مقیاس شده گزینهi  از نظر شاخصj، 		푋푖푗 ارزش
  ها ینهتعداد گز m = و jاز نظر شاخص  iینهگز

 푤ب) ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین با مفـروض بـودن بـردار    
  ، یعنی:)6(با استفاده از رابطه  الگوریتمعنوان ورودي براي  به

푤 = 푤 	,푤 	,…	,푤 } ≈  )6      (                                        
V=NDWn*mماتریس بی مقیاس وزین 

푉 푉 푉
푉 푉 푉 )7(    

در آن  هـا  شـاخص ماتریسی است که امتیـازات   ND که يطور به
푤شـده اسـت و    یسـه مقا قابلو » بی مقیاس« ماتریسـی اسـت    .

  قطري که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواهد بود.
آل منفـی: بـراي    حل ایده آل و راه ایده حل راهمشخص نمودن  ج)

  کنیم: می تعریف )¯Aآل منفی ( ایدهو  )퐴	( آل گزینه ایده
)8(  

퐴 =
(max 푉 푗 ∈ 	퐽), (min푉 │푖 ∈ 	퐽′)푖 = 1,2, …푚 						

 گزینه ایده آل مثبت
)9(  

= {푉 	,푉 , …푉 , … ,푉  
                                                        
1- Topsis 
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퐴
= (min푉 푗 ∈ 	퐽′), (max푉 │푖 ∈ 	퐽′)푖 = 1,2, …푚 ) 

  گزینه ایده آل منفی
= {푉 	,푉 , …푉 , … ,푉  

بـا اسـتفاده از روش    هـا  آل ام بـا ایـده   iد) محاسبه فاصله گزینه 
  :)11(و  )10(رابطه  صورت بهاقلیدسی 

)10( 

= ∑ 푉 − 푉
.

i =1, 2…  فاصله گزینهi ام از
  푑آل (مثبت) =  ایده

)11(  
		= 	 ∑ 푉 − 푉

.
i =1, 2… m  فاصله گزینه

iمنفی آل ( ام از ایده = (푑 
آل:  ایـده  حـل  راه) به شاخص شباهت( هـ) محاسبه نزدیکی نسبی

  :شود یمزیر تعریف  صورت بهاین نزدیکی نسبی 
푐푙 = +

( )
0 ≤ 푐푙 ≤1        i=1,2,…,m    )12(        

푐푙           شاخص شباهت =푑ᵢآل منفی       =فاصله از ضد ایده
푑ᵢآل مثبت =فاصله از ضد ایده 

مختلـف   يهـا  حالت يکشاورز هاي ینماش يبردار بهره يها نظام
 و دهند یمرا نشان  يکشاورز يانجام کارها يبرا نیماش هب یدسترس

  :شوند یم يبند طبقهنوع سه  بهاساس دامنه فعالیت  بر
ـ : در ایاختصاصـ  يبردار بهره) نظام الف ، يبـردار  بهـره  نظـام  نی

بوده و  یحقوق یا یقیحق بردار  بهره تیتحت مالک کشاورزي هاي ینماش
انجـام امـور    جهت صرفاٌ اریدر اخت کشاورزي هاي ینماشاز  بردار بهره

  .نماید یممزرعه خود استفاده 
، يبـردار  بهـره  نـوع نظـام   نی: در ايا حرفه يبردار بهره) نظام ب

 هاي ینماشارائه خدمات  نسبت به صرفاً بوده و نیفاقد زم برداران بهره
 بـردار   بهـره  یحرفـه اصـل   داري و ماشین نمایند یمکشاورزي مبادرت 

  .باشد یم
ــادر : اي حرفــه–ی) نظــام اختصاصــج ــردار بهــره نظــام نی  ،يب
بـوده امـا بـه     یزراع یاراض يدارا کشاورزي هاي ینماش برداران بهره

در  اسـتفاده  بـال  تیظرفیا وجود کشت و  ریبودن سطح ز نییپا لیدل
 ,Omidi( نماید یمارائه  خدمات ماشینی به سایرین اجاره افتیدر يازا

2001(.  
  

 و بحثنتایج 

کـارایی مـدیریتی    يمحاسـبه اجـزا  خالصـه نتـایج    3جدول در 
کشاورزي در استان البـرز   هاي ینماش يبردار بهره يها نظامعملیاتی 

  .است شده  دادهنشان 
  

  استان البرز برداري  بهره يها نظامخالصه نتایج کارایی  - 3جدول 
Table 3- Summary results of the efficiency of agricultural machinery operating systemsinAlborz province 

  عملیاتی - مدیریتی ییاجزاء کارا
Components of efficiency management - Operational 

  کشاورزي هاي ینماش يبردار بهرهنوع نظام 
The type of farming system agricultural machinery  

 
  اختصاصی

Dedicated 
  يا حرفهاختصاصی 

Dedicated - professional 
  يا حرفه

professional 
  عملیاتی -فنی 

Technical - Operational 
1.356 1.472 1.451 

  اقتصادي
Economic 

0.76 1.11 1.43 

  اجتماعی
Social 

5.6 6.6 6.2 

  مدیریتی
Management 

6.19 5.42 6.07 

  
 يبـردار  بهره يها نظاماجتماعی  ییکارابه نتایج محاسبه  با توجه

 ییکـارا از  يبـردار  بهـره هر سه نظـام   3استان البرز مندرج در جدول 
اجتماعی در هر  ییکاراباالیی برخوردارند چراکه میزان  نسبتاًاجتماعی 

اجتماعی که از میـانگین   ییکارا. باشند یمسه نظام باالتر از میانگین 
وزنی پنج شاخص وفاق اجتماعی، رفاه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و 

 -اختصاصـی  يبـردار  بهرهاست در نظام  آمده دست بهاعتماد اجتماعی 

اختصاصی کمترین میزان را  يبردار بهرهبیشترین و در نظام  يا حرفه
ی و مشـارکت اجتمـاعی، انسـجام اجتمـاع     يها شاخص .باشد یمدارا 

نسـبت   يا حرفه-نظام اختصاصی برداران بهرهاعتماد اجتماعی در بین 
  به دو نظام دیگر بیشتر است.

 يبـردار  بهـره  نظـام   سـه در بین  ییکاراسنجش میزان  منظور به
بـا اسـتفاده از آزمـون     ییکـارا کشاورزي آزمـون فـرض    هاي ینماش
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) وجود p=0.000آزمون ( کروسکال والیس انجام گردید و نتایج این
 دو دوبهدرصد را نشان داد. براي مقایسه  1در سطح  دار یمعناختالف 

شد کـه نتـایج ایـن آزمـون نیـز       استفادهاز آزمون من وایتنی  ها نظام
ـ را  ها نظام ییکارااختالف میانگین   یطـورکل  بـه  نشـان داد.  دار یمعن

هر سه نظام باالتر از میانگین است اما این شـاخص در   ییکارامیزان 
 یرياثرپـذ  دیگـر  یعبـارت  بـه متفاوت اسـت.   يبردار بهرهر سه نظام ه

باشـد بنـابراین    اجتماعی یکسان نمی ییکارااز  يبردار بهره يها نظام
کشاورزي الزم  هاي ینماش يبردار بهره يها نظام ییکارابراي افزایش 

کشاورزي مورد توجه  هاي ینماش برداران بهرهاجتماعی  يها جنبهاست 
  واقع شود.
 ییکـارا  3با توجه به نتایج مندرج در جـدول   :مدیریتی ییکارا

 يبـردار  بهرهاختصاصی نسبت به دو نظام  يبردار بهرهمدیریتی نظام 
ــدیریتی  ییکــارامحاســباتی  يدیگــر بیشــتر اســت بررســی اجــزا  م

اختصاصی  يبردار بهرهکه نظام  دهد یمهفتگانه) نشان  يها شاخص(
مـدیریتی، سـازمان یـافتگی، تنظـیم      هاي یآگاه يها شاخص نظر از

 ها نظامبرنامه و بودجه و استفاده از ابزارهاي مدیریتی نسبت به سایر 
این نظام از نظر  برداران بهرهبرخوردار است اما  يتر مطلوباز وضعیت 

هدایت و هماهنگی نسبت به دو نظام دیگر مرتبه کمتري را دارند و از 
 مراتـب  بـه عملکـرد   يا حرفـه  يبردار بهرهنظام  برداران بهرهاین حیث 

با توجه  يا حرفهاختصاصی  يبردار بهره. نظام باشند یمبهتري را دارا 
 ییکـارا هفتگانـه کمتـرین میـزان     يهـا  شـاخص به میانگین نمرات 

مدیریتی ایـن   ییکاراعلل پایین بودن  ینتر مهممدیریتی را دارند، از 
پایین ، به ضعف در تنظیم برنامه و بودجه (دخل و خرج) توان یمنظام 

ریزي  بودن سطح هماهنگی با مراکز خدمات و وضعیت نامناسب برنامه
 ییکـارا کـرد کـه    گیـري  یجهنتچنین  توان یم یطورکل به اشاره کرد.

از مدیریت واحد و کنترل و متأثر اختصاصی  يبردار بهرهمدیریتی نظام 
ـ این نظام بر حوزه فعالیت خود  نبردارا بهرهنظارت بهتر  بـا   باشـد  یم

یکـی از علـل عـدم موفقیـت کامـل       رسـد  یم به نظر ،توجه به نتایج
تعاونی خـدمات مکـانیزه اسـتان برخـوردار نبـودن ایـن        يها شرکت
تعاونی خدمات  يها شرکت% 50(حدود از مدیریت واحد باشد ها تشکل

نتیجه آزمون فرض برابر است  ).1هستند یرفعالغمکانیزاسیون استان 
 يبردار بهره يها نظامبنابراین اختالف کارایی مدیریتی  ،p=0.001با

 .است دار یمعنکشاورزي در استان البرز  هاي ینماش
 يبـردار  بهـره  يهـا  نظـام اقتصـادي   ییکـارا  :2اقتصـادي  ییکارا

اسـت.   شده محاسبه يور بهرهکشاورزي براساس شاخص  هاي ینماش
 دهـد  یمـ آمده است نشان  3نتایج محاسبه این شاخص که در جدول 

بیشترین  يا حرفه يبردار بهرهنظام  ،يبردار بهره يها نظامکه در بین 
                                                        

  سازمان جهاد کشاورزي استان البرز -1
هاي کـارایی   نتایج مربوط به شاخص نویسی جزئیات محاسبات و جهت خالصه -2

  .اقتصادي نیامده است

اقتصادي را دارا  ییکارااختصاصی کمترین میزان  يبردار بهرهو نظام 
 هاي ینههزبا وجود باال بودن  يا حرفه يبردار بهره. در نظام باشند یم

کمتـر از نظـام    مراتب بههزینه مالکیت  یژهو بهثابت  هاي ینههزمتغیر 
متوسط سـاعات کـار سـاالنه در نظـام      .استاختصاصی  يبردار بهره
درصد بیشتر از میانگین ساعت کاري سـاالنه  53 يا حرفه يبردار بهره

میانگین هزینـه هـر    یطورکل به باشد یماختصاصی  يبردار بهرهنظام 
هـزار ریـال    306 يا حرفـه  يبردار بهرهواحد خدمات ماشینی در نظام 

اختصاصـی معـادل    يبردار بهرهاین شاخص در نظام  که یدرحالاست 
 يبـردار  بهـره برابر هزینـه نظـام    2 تقریباًیعنی  استهزار ریال  632
که با فرض ثابت ماندن قیمـت اجـاره هـر سـاعت خـدمات       يا حرفه
و بـراي   ها نظامهزار ریال در همه  400کشاورزي معادل  هاي ینماش

متوسـط   طـور  بـه نظام اختصاصـی   برداران بهرههمه خدمات ماشینی، 
هزار ریال هزینه مازاد بـراي هـر سـاعت کـار ماشـینی       233 ازبیش 

در هر سه نظـام   يور بهره. مقایسه میانگین شاخص شوند یممتحمل 
سکال والیس که نتیجه آزمون فرض بر اساس آزمون کرو يبردار بهره

% را نشان 1در سطح  دار یمعنوجود تفاوت است،   p=0.000آن برابر
نیز وجود  يبردار بهره يها نظام دو دوبهمقایسه در . این تفاوت دهد یم

خاص شـاخص   صورت بهاقتصادي و  يها جنبهدارد. بنابراین توجه به 
 هاي ینماش يبردار بهره يها نظام ییکارادر بهبود  تواند یم يور بهره

  باشد. اثرگذارکشاورزي 
فنی  ییکاراکه حاصل جمع دو شاخص  :عملیاتی –فنی  ییکارا

از  استکشاورزي  هاي ینماش يبردار بهره يها نظامعملیاتی  ییکاراو 
ـ محسوب  ها نظام ییکارادر  اثرگذارمهم و  يها شاخص بـا   .شـود  یم

 -فنـی  ییکـارا  3توجه به نتایج محاسبه این دو شـاخص در جـدول   
نسبت بـه دو نظـام دیگـر بیشـتر      يا حرفه يبردار بهرهعملیاتی نظام 

 ییکـارا که  دهد یمبررسی جزئیات محاسبه این شاخص نشان  .است
ماشین محاسبه گردیده اسـت   يور بهرهکه بر اساس شاخص  اي فنی

در اختیار  رسد یبه نظرمبیشتر است که  يا حرفه يبردار بهرهدر نظام 
که قابلیت انجام عملیات زراعی  ها تعدد ادوات و ماشین وداشتن توان 

و نیز باال بودن میـانگین سـاعات کـار سـاالنه از      دهد یمرا افزایش 
نظـام   يبـردار  بهـره  هـاي  ینماشـ  يور بهرهعوامل افزایش  ینتر مهم

 يهـا  نظـام عملیـاتی   ییکارانتایج  حال ینباا .رود یمشمار  هب يا حرفه
 يبردار بهرهکه این شاخص در نظام  طوري همتفاوت است ب يبردار بهره

است. دسترسی  يا حرفه يبردار بهرهبیشتر از نظام  مراتب بهاختصاصی 
کشاورزي و باالتر بودن کیفیت عملیات زراعی از  هاي ینماشآسان به 

 .باشـند  یمـ ام اختصاصـی  عملیاتی نظـ  ییکاراعلل افزایش  ینتر مهم
 گیـري  یمتصـم عوامل مدیریتی نظیر آزادي عمـل و اسـتقالل    هرچند

با  .باشند یرگذارتأث اي یجهنتدر بروز چنین  توانند یممدیریت زمان نیز 
نتـایج   يسـاز  نرمـال  ها پـس از  فنی عملیاتی نظام ییکارااین وصف 

فنی و عملیاتی جمع و قضاوت در خصوص ایـن شـاخص بـر     ییکارا
بـر ایـن    .صـورت گرفـت   يبردار بهرهمبناي مجموع نمرات هر نظام 
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 يا حرفـه  -اختصاصی يبردار بهرهعملیاتی نظام  -فنی ییکارااساس 
  دیگر از وضعیت بهتري برخوردار است. يبردار بهرهنسبت به دو نظام 

 يبـردار  بهـره  يها نظاماتی عملی -براي مقایسه کارایی مدیریتی
کارایی  ينوع کارایی محاسبه شده چون مقیاس سنجش اجزا 4 ازنظر

 هـا  نظـام مـدیریتی   -کارایی عملیاتی مقایسه متفاوت است لذا امکان

-کـارایی مـدیریتی   ممکن نبود، بنابراین بـراي میسرشـدن محاسـبه   
 واحـدها، عملیـات   سـازي  یکسـان و  يبـردار  بهـره  يها نظامعملیاتی 

بـا اسـتفاده از    همگـن  یـر غ(بی مقیاس کردن) نتایج  ياستانداردساز
ــالهــاي  روش ــاز نرم ــق از روش  يس ــن تحقی ــت. در ای ــام گرف  انج
  استفاده شد.» نـورم« يساز نرمال

  
  نتایج نرمال شده کارایی مدیریتی عملیاتی بدون اعمال ضرایب اهمیت -4جدول 

Table 4- Normalized results of the operational management efficiency without applying the importance coefficients 

  عملیاتی - مدیریتی ییاجزاء کارا
Components of managerial - operationalefficiency 

  کشاورزي هاي ینماش يبردار بهرهنوع نظام 
The type of operatingsystem for agricultural machinery 

  اختصاصی
Dedicated 

  يا حرفه - اختصاصی 
Dedicated - professional 

  يا حرفه
professional 

  عملیاتی -فنی 
Technical - Operational 

0.5485 0.5955 0.5870 

  اقتصادي
Economic 

0.3871 0.5654 0.7284 

  اجتماعی
Social 

0.5202 0.6239 0.5832 

  مدیریتی
Managerial 

0.6054 0.5301 0.5937 

  
مقـدماتی ایـن تحقیـق ضـرایب اهمیـت       هاي یبررسبا توجه به 

ششگانه در تعیین کارایی مشخص گردیـد کـه     بیست و يها شاخص
در  ضـرب  حاصـل ضرب شـد کـه    ییکارا ياجزااین ضرایب در نتایج 

  است. شده  دادهنشان  5جدول 
  

  کشاورزي استان البرز با اعمال ضرایب اهمیت هاي ینماش يبردار بهره يها نظامنتایج کارایی مدیریتی عملیاتی  -5جدول   
Table 5- The results of the efficiency of operational manageral operating systems for agricultural machinery in Alborz 

province by applying the importancecoefficients 

  عملیاتی - مدیریتی ییاجزاء کارا
Components of 

manageral – 
Operational efficiency 

  کشاورزي هاي ینماش يبردار بهرهنوع نظام   
The type of farming system agricultural machinery 

  ضرایب وزن
Coefficients  

  اختصاصی
Dedicated 

  يا حرفه  - اختصاصی 
Dedicated - 
professional 

  يا حرفه
Professional 

  عملیاتی -فنی 
Technical - Operational 

0.2460 0.1349 0.1465 0.1444 

  اقتصادي
Economic 

0.2930 0.1134 0.1657 0.2134 

  اجتماعی
Social 

0.2510 0.1306 0.1566 0.1464 

  مدیریتی
Manageral 

0.2100 0.1271 0.1113 0.1247 

  
اسـت   1و  0مقدار شاخص شباهت که دامنـه تغییـرات  آن بـین    

کشاورزي استان البرز محاسـبه شـد کـه     يبردار بهره يها نظامبراي 
 يها نظاماست. بر اساس این نتایج  شده ارائه 6نتایج در جدول شماره 

  گردید. يبند رتبه 6جدول  صورت به يبردار بهره
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  TOPSIS فنبا عملیاتی - کارایی مدیریتی بر اساسکشاورزي استان البرز  هاي ینماش يبردار بهره يها نظام يبند رتبه -6جدول 
Table 6- The ranking of agricultural machinery operating systemsin Alborz Province based on managerial operational 

efficiencyby TOPSIS technique 
  اختصاصی يبردار بهرهنظام 

Dedicated operating system    C₁=0.1556  

  يا حرفه -اختصاصی يبردار بهرهنظام  
Dedicated-Professional operatingsystem   

C₂=0.5261 

  يا حرفه يبردار بهرهنظام 
Professional operatingsystem   C₃=0.9219 

  
  گیري یجهنت

در مجموع از کارایی  يا حرفه يبردار بهرهبا توجه به نتایج، نظام 
 دیگـر برخـوردار اسـت.    يبـردار  بهـره بیشـتري نسـبت بـه دو نظـام     

 طور به يا حرفه يبردار بهرهکه کارایی مدیریتی عملیاتی نظام  طوري هب
. در پذیر استتأثیراز کارایی اقتصادي و کارایی فنی و عملیاتی  يمؤثر

باالبودن میانگین این دو نوع کارایی سبب  يا حرفه يبردار بهرهنظام 
مدیریتی گردیده است. در بررسـی اهمیـت    -افزایش کارایی عملیاتی

مشـخص شـد کـه وزن عوامـل      هـا  نظامدر کارایی  یرگذارتأثعوامل 
 یرتـأث بیشتر از سایر عوامل است بـه همـین علـت     مراتب بهاقتصادي 

نظـام   یعبـارت  بـه است.  اثرگذارکارایی اقتصادي بر کارایی کل بیشتر 
کـارایی اقتصـادي بیشـتر از کـارایی      یـل بـه دل  يا حرفه يبردار بهره

  .استدار عملیاتی باالتري برخور -مدیریتی
 کارایی بر اثرگذار عوامل همه بین در ماشین مالکیت هزینه عامل
 مرتبه در اقتصادي عوامل سایر به نسبت توجه قابل فاصله با اقتصادي

 انتخـاب  بـر  مسـتقیم  طور هب هم اقتصادي عوامل و دارد قرار نخست
ـ  عوامل سایر بر مستقیم غیر طور هب هم و برداري بهره هاي نظام  ثرؤم

. است ثیرگذارأت کشاورزي هاي نیماش برداري بهره هاي نظام کارایی در
 مـدیریت  بهبـود  کلیـد  رسـد  می نظر هب گرفت نتیجه توان می بنابراین
 پرداختن ،مهم نهاده این از وري بهره افزایش و کشاورزي هاي ماشین

 هزینـه  کـاهش  جهـت  در تالش و نیماش مالکیت مختلف جوانب به
 هـاي  ماشـین  بـرداري  بهره هاي نظام وضعیت مطالعات. است مالکیت

 نشان امریکا متحده ایاالت ویژه هب جهان کشورهاي سایر در کشاورزي
 و گردیـده  معطوف مالکیت هزینه عامل به توجه بیشترین که دهد می

 محـور  حـول  مکانیزاسـیون  مشـکالت  رفع براي ها حل راه اکثر تقریباً
 آسـان  دسترسـی  امکـان  نمـودن  فراهم و مالکیت هاي هزینه کاهش

 :نظیـر  موضوعاتی رعایت با مختلف ها شیوه به ماشین به برداران بهره
ـ  دسترسـی  سهولت ماشین، مالکیت احساس حفظ  انجـام  ماشـین،  هب

ـ  شـود  مـی  منجـر  هـا  هزینـه  کاهش و عملیات موقع به  کـه  طـوري  هب
  : نظیر کارهایی راه

   
  

  

  
 
بـا خـدمات    کـار  ، تبـادل 1مشـترك  گذاري یهسرماقراردادهاي  -

  5لیزینگ عملیاتی و )Roltover( 4، رولت اور3، اجاره مرسوم2ماشینی

(Edward, 2001; Edward and Vernan, 1986; Fraser and 
Hone, 2001)    همگی به حفظ احساس مالکیت و در اختیـار داشـتن

 .نمایند یمسنگین مالکیت ماشین داللت  هاي ینههزماشین و کاهش 
و در حال توسـعه   یافته توسعهاین راهکارها تقریباً در اغلب کشورهاي 

. بنابراین با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش و توجه استدر حال اجرا 
به فراهم نمودن  توان یم راهکارهاي کشورهاي دیگرو  سازي یبومبه 

 و کشـور کشاورزي در اسـتان   هاي ینماششرایط براي مدیریت بهتر 
 بود.امیدوار 

1 2 3 4 5 

                                                        
1-Joint venture 
2- Laborexchangeservices,machine 
3- Custume  hiring 

دهنده براي یک فصل است  مین هزینه کامل ماشین توسط اجارهأیند مالی تآفر -4
 .شود دهنده عودت می که در پایان فصل ماشین به اجاره

5- Operational Leasing 
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Introduction 

Measuring the efficiency of operating systems in comparison with the methods of comparing the 
performance of systems explains the various dimensions of issues such as, the lack of full use of agricultural 
machinery capacity, improper selection of machine, incorrect use of machinery, ownership, etc.. Any 
improvement in operating system conditions reduces costs,, consumption of inputs, increases the efficiency of 
production factors and consequently reduces the price and increases agricultural profitability. The main objective 
of this research is to compare the operational-management efficiency of operating systems in Alborz province 
and comparison of managerial and operational efficiency of agricultural machinery farming systems by 
calculating the efficiency of its major components in agricultural machinery farming systems including 
efficiency, social, economic, technical-operational and managerial and ranking them in order to understand the 
optimal model of agricultural machinery systems.  

 
Materials and Methods 

This research is a survey study.The study population was beneficiaries of agricultural machinery in the 
Alborz province which in the multi-stage random sample was determined. Alborz province has 31,438 
agricultural operations, of which 543 are exploited agricultural machinery. Cochran formula was used to 
determine sample size. Since, Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7 was obtained by questionnaire, the 
reliability of the questionnaires was assessed as desirable. To calculate the efficiency the component data were 
extracted from 4 specialized questionnaires after the initial examination and encoding, then they  were analyzed 
using the software SPSS, MCDM Engine. TOPSIS techniques were used for ranking managerial performance 
operating system for operating agricultural machinery Alborz province. 

 
Results and Discussion 

The results showed that social efficiency of dedicated-professional operation with an average of 6.6 had 
maximum efficiency operation among the three systems of agricultural machinery. Economic efficiency of 
professional operation system with an average of more than 1.43 units is capable of the highest rate among the 
three systems and economic performance of the dedicated operation less than one and equal to 0.76 in the three 
systems have the lowest rate. In other words, the professional operation of the annual profit is 43%, but the 
annual dedicated operation is facing a 24 percent loss. Performance of management operation system is 
dedicated 6.19 and was the highest performance among systems. The number of dedicated - operation system 
5.42 is the least efficient management of three farming system agricultural machinery in Alborz province. 
Appear organizing, planning, directing and coordinating, decision-making, control and supervision of the 
operation system was far better than the other two systems. The operating efficiency of the dedicated operating 
system is 76.537% and in this respect, it has the highest value among the three operating systems and the lowest 
operational efficiency is related to the professional operating system.   
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The increased operational efficiency of the dedicated operating system is further influenced by the high 
average scores for the indicators of timely operations, the availability of the machine and the quality of the 
operation. Kruskal-Wallis statistical tests were performed to compare the average of four types of efficiency 
(social, economic, managerial, technical-operational) in three agricultural machinery farming systems, with 
mean difference for all items at 5% and 1% significance.  

Ranking of managerial-operational efficiency of agricultural machinery utilization systems using TOPSIS 
technique: The ranking criterion of this technique is a similarity index, with a range of 0 to 1 variation. The 
results showed that among the three systems of agricultural machinery exploitation, the professional farming 
system with the rank of 0.9219 ranked first, the professional- dedicated farming system with 0.5261 had second 
rank and dedicated farming system with 0.1556 ranked third 

 
Conclusions 

The results showed that the managerial-operational efficiency of the professional operating system was more 
than the other two operating systems, which was due to the high effectiveness of the management-operation of 
the economic efficiency and technical-operational efficiency, which in this system was more efficient from other 
systems. Investigating the importance of factors affecting the efficiency of agricultural machinery farming 
systems showed that the weight economic factors is far more than other factors and the effect of economic 
efficiency on the efficiency of the entire farming systems is much higher. The cost of ownership of a machine is 
very important among economic agents, this factor directly affects the choice of operating systems, and it also 
indirectly affects other factors. Therefore, it can be concluded that the key for improving agricultural machinery 
management and increasing the productivity of this important input is to perpend different aspects of the cost of 
ownership. 
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