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کاربرد منطق فازي در ارائة مدل ارزيابي سطوح توسعة کشاورزي 
 ي شهرستان کرمانشاهها دهستان

 * کيومرث زرافشاني،ويدا پزشکي

 ۱۶/۱۰/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۱/۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

 چکيده

 هـاي   دهـستان  ي کـشاورز  ة توسع يابي در ارز  ي کاربرد منطق فاز    مدل و  ة ارائ ة حاضر هدف مقال 
  هــای پژوهــشی داده. زان اســتيــر برنامــهتــرقيــ دقگيــري تــصميم ایشهرســتان کرمانــشاه بــر

ـ  هـا   ايـن دهـستان   ن مراکـز خـدمات      مـسئوال بـا   افته  سـاختاري يمـه  ن ة مصاحب طريقاز    عنـوان  ه ب
. اسـت  رتبـه    پـنج  در   هـا   دهستان يبندحي از سط   حاک  تحقيق جي نتا ه و  شد يافراد خبره گردآور  

  ؛ اول ة رتبـ  ۳۹/۰ يـافتگي   اللونـد بـا ميـزان توسـعه        و ج  ،ي درودفرامان، ميان در بنـد     ها  دهستان
؛ و   دوم ة رتبـ  ۳۸۹/۰ کشاورزي   ةخاني با ميزان توسع   ، و الهيار  سراب نيلوفر، کوزران، چقانرگس   

 بـوده و همگـي در رديـف          سـوم را دارا    ة رتبـ  ۳۸۸/۰ کـشاورزي    ةدشت با ميـزان توسـع     ماهي
ة ترتيب با ميـزان توسـع     آباد نيز به  بيلوار و سرفيروز  . نداهيافته قرار گرفت   عهتوسهاي کمتر   دهستان

 نيافتـه  هـاي توسـعه     دهـستان هاي چهارم و پـنجم و در گـروه           در رتبه  ۱۷/۰ و   ۲۵/۰کشاورزي  
 .اند شدهواقع 

 ).شهرستان(کرمانشاه / يارزياب/ توسعة روستايي/  توسعة کشاورزي:هاکليدواژه

* * * 
                                                 

 . رازی دانشگاه کشاورزی دانشکدة علمی هيئت عضو و ؛رازی دانشگاه روستايی توسعة ارشد کارشناس ترتيب، به*
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 مقدمه

رونـد،  شمار می اجتماعي و فرهنگي يک کشور به  -ين افراد اقتصادي  تر  بنياديروستاييان  
بنـابراين، توسـعة    . ای که توسعة آنها نقشی اساسي در فرآينـد توسـعة ملـي دارد             گونهبه

). ۵۶: ۱۳۸۲دي،  پاپلي يز (همة ابعاد همراه است      در کشور توسعة با کشاورزي و روستايي
همچنين، سرعت گرفتن توسعة کشاورزي تنها راه کاهش نابرابري در سـطوح درآمـدي              

رو، گرچــه بــسياري از از ايــن). ۱۸: ۱۳۸۳ملــور، (منــاطق شــهري و روســتايي اســت 
کشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه و کاهش شکاف ميان فقير و غني بـه                 

اندرکاران اين کشورها، اغلب با     رسد که دست  ند اما به نظر مي    ايي پرداخته ها    ريزي  برنامه
کارگيري درست آنها، در اين راه دچـار        غفلت از شناخت دقيق امکانات و منابع و نيز به         

 . اند شدهمشکل و سردرگمي 
ها گامی اساسـي    ي کارآمد و منطبق بر واقعيت     ها  برنامه درست و تدوين      ريزي  برنامه

ماعي ميان مناطق مختلـف اسـت؛ زيـرا در صـورت عـدم تناسـب                در ايجاد عدالت اجت   
ها چنـدان قابـل     يابي و ريشه  ها  تحليل با منابع و شرايط موجود در منطقه،         ها    ريزي  برنامه

 از داليل  ريزي برنامهضعف مديريت و ). ۳۶: ۱۳۸۰زاده دلير، حسن(اعتماد نخواهند بود  
ت الزم براي رسيدن بـه سـطوح بـاالی          اصلي عدم دستيابي روستاهاي محروم به امکانا      

هاي توسعة روسـتايي ايجـاد همـاهنگي ميـان          شرطيکي از پيش  . رودشمار می توسعه به 
اي، بخشي و ملـي اسـت       هاي منطقه جانبة روستايي محلي و طرح    ي توسعة همه  ها  برنامه

ر هاي بهبود وضعيت کشاورزان بـسيا     که در اين ميان، توجه به توسعة کشاورزي و زمينه         
رو، با در نظر گرفتن ابعاد مختلـف توسـعة کـشاورزي و اسـتفاده از          از اين . اهميت دارد 

ريـزان بـه درکـي      فنون نوين، هر گونه تالش در اين زمينه باعث خواهد شد کـه برنامـه              
شفاف از صورت مسئله يا همان نابرابري مناطق مختلف برسند و در مراحل بعد، بتوانند 

 .انديشي کنندبراي رفع اين مشکل چاره
دليل عدم قطعيت و ابهـام      ای پيچيده، ذهني و مبهم است، به      از آنجا كه توسعه پديده    

ي کالسـيک   هـا   روشنيـافتگي، اسـتفاده از       و توسـعه   يـافتگي   توسـعه در تعيين مرزهاي    
مثابه رهيـافتی جديـد کـه       بنابراين، در پژوهش حاضر، منطق فازي به      . نمايدغيرمؤثر مي 
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هـاي  نظرية مجموعـه  . سازد، برگزيده شده است   ي را آسان و دقيق مي     گير  تصميمفرآيند  

هـاي نـامطمئن    فازي تالش براي ايجاد يک چارچوب دقيق رياضي در ارتباط با پديـده            
رياضيات فازي تعميمي از مفاهيم رياضي است که در آن، اعداد فازي جـايگزين              . است

هـاي مهـم و     سـازي جنبـه   ي مـدل  ای مناسب بـرا   اين نظريه زمينه  . اند  شدهاعداد حقيقي   
هـاي  رود؛ و عالوه بر آن، ديد انسان را نسبت به پديده          شمار می نامطمئن دنياي واقعي به   

پيرامونش از حالت دووجهي خارج کرده، او را متوجه ابعاد گسترده و چندوجهي جهان              
 ).۶۳۲: ۱۳۸۰مقدم،  (کند ميهاي موجود در آن و پديده

يافتـه يـا     توسعة کشاورزي يک منطقه صـرفًا توسـعه        در رياضيات کالسيک، سطوح   
صورت يک  شود، در حالي که فازي ميزان توسعة کشاورزي را به         نيافته معرفي مي  توسعه

يافتـه و   هـاي فـازي توسـعه     طيف و در قالب درجة عضويت به هـر کـدام از مجموعـه             
تـا از قـضاوت    کنـد  مـي بدين ترتيب، منطق فازي به ما کمـک        . کند  مينيافته بيان   توسعه

 اجتنـاب ورزيـم و بـا    يـافتگي  توسعهافراطي و مغرضانه سياه و سفيد و ناقص نسبت به         
صـورت   بـه هـا  شـاخص بيـان  . ي کنـيم گيـر  تـصميم توجه به طيف گستردة احتمـاالت،     

فـرد  هـاي منحـصر بـه     ي کمـي و کيفـي از ويژگـي        هـا   شاخصمتغيرهاي زباني و تلفيق     
پوشـاني مقـادير    ت منطق فـازي، يـا همـان هـم         ترين مزي مهم. هاي فازي است  مجموعه

شود که ميزان توسعة کشاورزي و روستايي در قالـب يـک پيوسـتار              عضويت، سبب مي  
کـاربرد منطـق فـازي در       . تر خواهد انجاميد  ي آسان گير  تصميمبيان شود که سرانجام، به      

ي خواهد  گذاران توسعة روستايي را يار    ريزان و سياست  ارزيابي سطوح توسعه به برنامه    
ای بهينه شناسـايي کننـد و در        گونهکرد تا کمبودها و نقاط ضعف موجود در منطقه را به          

راستای رفع آنها گام بردارند؛ تالشی که با تخصيص اعتبـارات بـه منـاطق نيازمنـدتر و                  
 .انجامدجويي در بودجة کشور میمندی کشاورزان از مزاياي آن، به صرفهبهره

موجود در منطق ارسطويي و نيـز نقـاط قـوت منطـق فـازي،               های  با توجه به کاستي   
هدف اصلي اين مقالـه ارائـة مـدلی مناسـب بـراي ارزيـابي ميـزان توسـعة کـشاورزي                     

 هايی از اين مدل در زمينه. شهرستان کرمانشاه با استفاده از منطق فازي است يها دهستان

چنـدمعياري   يگير  تصميم يهامدل کمک با پايدار كشاورزي نظام ترينمناسب انتخاب مانند
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)Marks et al., 1975( سنجش پايداري ،)Andriantiatsaholiniaina, 2001(  ارزيـابي ،
، شناسايي ارتباط ميـان عوامـل مختلـف در          )۱۳۸۲ولی،  آزادي و شاه  (تعادل دام و مرتع     

) Zanoli et al., 2000(، و مفاهيم کشاورزي ارگانيک )Berzal et al., 2007(کشاورزي 
 .تفاده شده استاس

 روش تحقيق 

مطالعة حاضر پژوهشی کاربردي است که جامعة آماري آن را مسئوالن مراكـز خـدمات               

گيری از آنها، شامل آن دسـته   دهند که با بهره   ي شهرستان كرمانشاه تشکيل مي    ها  دهستان

ي توسـعة کـشاورزي و      هـا   شاخصتوانستند در تعيين    از مسئوالن مراکز خدماتي که مي     

 ، انـد   شـده  معرفـي    )۱(هاي فازي بدين مطالعه کمک کنند و بـا عنـوان افـراد خبـره              دامنه

 شود که دانش خود را     خبره  به کساني گفته می     . پژوهش مورد نظر به انجام رسيده است      

انـد  دسـت آورده  تـدريج و در يـک دورة يـادگيري و تجربـه بـه             در يک حيطة خاص به    

. کننـد   مـي فازي، افراد خبره نقش اساسي را ايفا        در مطالعات   ). ۱۳۸۲ولی،   و شاه  آزادي(

اند از مسئوالن مراكز خدماتي با سه تا پنج سال تجربه کـه از              خبرگان اين مطالعه عبارت   

آشنايي الزم با شـرايط منطقـة مـورد تحقيـق و مـسائل مربـوط بـه توسـعة کـشاورزي                      

رسـتان كرمانـشاه،    بر اين اساس، از ميان ده مسئول مركز خدمات شه         . اندبرخوردار بوده 

عنوان سه مسئول دارای اطالعات جامع در زمينة مسائل توسعة روستايي و کشاورزي به            

، از روش مـصاحبة     هـا   دادهآوري  بـرای جمـع   .  انتخـاب شـدند    )۲(افراد كليدي و مطلـع    

 استفاده شد و مصاحبه با هر يکدام از خبرگان تا رسـيدن بـه اشـباع                 )۳(يافته ساختار نيمه

 نيز ها دادهمنظور پردازش به). Strauss and Corbin, 1990: 94-96(مه يافت  ادا)۴(نظری

ي اصـلي بهـره گرفتـه شـد      هـا   شـاخص  براي درک    )۵( کيفي شامل تحليل محتوا    از فنون 

)Silverman, 2004: 80 ،شــاخص اســتخراج ۳۲؛ و ســرانجام، )۴۷: ۱۳۷۶، و ســرمد  

 افزارهـاي   بـا اسـتفاده از نـرم        بـر مبنـای منطـق فـازي و         هـا   دادهتجزيـه و تحليـل      . شد

Matlab (Version 7) و Mathematicalانجام شده است . 
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اي فازي با اسـتفاده از بـسط مفهـوم تـابع     مرحلهاساس طرح تحقيق بر پاية مدل پنج  

 Xيک زيرمجموعة دلخـواه از مجموعـة مرجـع      Aبرای مثال، اگر. نشانگر طراحي شد
 :شودريف ميصورت زير تع بهA باشد، تابع مشخصة

⎩
⎨
⎧

∉
∈

Ax
Ax

0
1=( )xAχ 

( ) { },A x Xχ = → 0 1 

بـسط داده شـود،      ]۰،  ۱[ به بازة  }۰،  ۱{اگر برد تابع مشخصه از مجموعة دو عضوي       
. دهـد  مي نسبت ]۰، ۱[، عددي را از بازه X از xوجود خواهد داشت که به هر  يک تابع

  يـک مجموعـة فـازي       Aدر ايـن حالـت،    . شـود اميـده مـي    ن Aاين تابع، تابع عـضويت      
 A بنابراين، يک مجموعـة فـازي  . است)  Xتر، يک زيرمجموعة فازي ازبيانی دقيقو به(

 ]=I ۰ ،۱[ طور پيوسته ازتوان درجات عضويت اعضای آن را بهاي است که میمجموعه

)طور کامل يک تابع عـضويت کـه بـا           اين مجموعه را به   . اختيار کرد  )xAμ    نـشان داده 
)نزديکي مقدار . کند ميشود، مشخص مي )xAμدهندة تعلق بيشتر  به عدد يک نشانx 

 A بـه    xدهنـدة تعلـق کمتـر        و برعکس، نزديکی آن به صفر نشان       Aبه مجموعة فازي    
): عضو باشد، خواهيم داشـت     A کامًال در    xدر اين حالت، چنانچه     . است ) 1=xAμ  ؛ و

): نباشد، خواهيم داشت   Aچنانچه اصًال در     ) 0=xAμ .  هـاي معمـولي و     پس، مجموعـه
هـاي فـازي و توابـع عـضويت آنهـا           هايي خاص از مجموعـه    توابع مشخصة آنها حالت   

 .روندشمار می به
 عددي است كه بيـانگر ميـزان عـضويت آن           هاي فازي، همراه هر عنصر        در مجموعه 

درجة عضويت عناصر در يـك      ). ۸۲: ۱۳۷۵خاني،  کوچک(عنصر در آن مجموعه است      
كنندة مجموعه در هر عنـصر، كـه        مجموعه عبارت است از ميزان وجود صفت مشخص       

طور كامل داشته باشد، درجـة      عنصري كه يك صفت را به     . عددي بين صفر و يک است     
ري كه هيچ اثري از آن صفت نداشته باشد، درجة عضويت صفر و             عضويت يک و عنص   

مشخص اسـت كـه بـر       . ساير عناصر نيز عددي متناسب بين صفر و يک خواهند داشت          
هـاي معمـولي در مـورد         اساس اين تعريف، حالت قطعـي بااطمينـاني كـه در مجموعـه            
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 گيـرد كـه     رود و به جاي آن، عددي قرار مـي          عضويت هر عنصر وجود دارد، از بين مي       
هاي فـازي، تـابع       در تعريف مجموعه  . نمايانگر ميزان عضويت عنصر در مجموعه است      

 و ممكـن اسـت دو مجموعـه بـا           کنـد   مـي عضويت يك مجموعه را كـاربرد آن تعيـين          
هايي   علت اختالف در كاربرد آنها، به اعضاي خود درجة عضويت         هاي يكسان، به    صفت

 جـاي  )۶(ها در منطـق بـولي    يا نادرستي گزارهبدين ترتيب، درستي . متفاوت نسبت دهند  
با توجه به مفاهيم ياد شـده، در تحقيـق          . دهد  ميخود را به درستي، با ارزشي مشخص،        

اي داراي درجة عـضويت يـک باشـد،         حاضر نيز چنانچه ميزان توسعة کشاورزي منطقه      
شـود؛  وب مي نيافته محس يافته و چنانچه ميزان آن صفر باشد، منطقه توسعه        منطقه توسعه 

و همچنين، در صورتي که بينابين اين دو عدد قرار گيرد، بسته به ميزان درجة عضويت،                
 . نيافته تعلق خواهد گرفتيافته و يا توسعهيافته، کمي توسعهبه مجموعة توسعه

دقـت تعيـين و      از سوی خبرگان به    )۷(ها  شاخص در نخستين مرحلة محاسبات، ابتدا      
ميان متغيرهاي مورد نظر براي شروع مراحل فازي، پـنج متغيـر            سپس، از   . تعريف شدند 

، »گستردگي شبکة آبياري تحت فشار در منطقه      «،  »هاي ترويجي ميزان شرکت در کالس   «
دليـل در دسـترس     ، به »عملکرد گندم آبي  «و  » عملکرد گندم ديم  «،  »اندازة قطعات زمين  «

 و  )۹(ا به تعريف متغيرهاي زبـاني     ، ابتد )۸(سازي  فازيدر  . بودن آمار مربوط انتخاب شدند    
هـا   هر مجموعه با توجه بـه دامنـه        )۱۰(تعيين دامنة فازي و سپس، به تعيين تابع عضويت        

 .پرداخته شد
از آنجـا کـه     . کنـد   مـي انسان براي بيان فکر و دانش خود از متغيرهاي زباني استفاده            

شناسان خواسـته شـد     سازي پايگاه دانش انسان است، از کار      مقصود از کنترل فازي شبيه    
 را  هـا   شاخصشده را فازي کنند، بدين ترتيب كه اين         ي تعيين ها  شاخصکه هر کدام از     

تعريـف و در نتيجـه،      ) از صفر براي عدم وجود تا يك براي وجود        (به شكل يك طيف     
اين كار با تقسيم هر     . تعاريف پيشين خود را از حالت قطعي به حالت فازي تبديل كنند           

. هاي مختلف انجام شد     صورت مجموعه ح و در قالب يك طيف، به      شاخص به چند سط   
 شـود     مناسـب تعريـف مـي      )۱۱(هـاي زبـاني     در اين حالـت، هـر مجموعـه بـا اصـطالح           

.  آمـده اسـت    ۱متغيرهاي زباني هر شـاخص در قالـب جـدول           ). ۱۶۳ :۱۳۷۵طاهري،  (
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نوبـه  نيـز بـه   شود، هر شاخص داراي سه متغير زباني و هر متغير           گونه که ديده مي   همان

 .هايي خاص استخود داراي دامنه

 هاي فازي هر شاخص متغيرهاي زباني و دامنه-۱جدول 

 هاي فازيمتغيرهاي زباني و دامنه ها شاخص

 شرکت در کالس ترويجي
 کم

 متوسط
 زياد

۱۵  %≤  x  ≤  ۰ 
۴۳  %≤  x  ≤  ۳/۹% 
۱۰۰  %≤  x  ≤  ۲۶% 

 شبکة آبياري تحت فشار
 ضعيف
 متوسط
 خوب

۵/۵  %≤  x  ≤  ۰ 
۵/۱۱  %≤  x  ≤  ۳% 
۳۰  %≤  x  ≤  ۵/۷%

 عملکرد گندم ديم
 کم

 متوسط
 زياد

۱/۱  ≤  x  ≤  ۰ 
۵/۱  ≤  x  ≤  ۹/۰ 
۴/۲ ≤  x  ≤  ۴/۱

 عملکرد گندم آبي
 کم

 متوسط
 زياد

۴/۳  ≤  x  ≤  ۰ 
۵  ≤  x  ≤  ۸/۲ 
۳/۱۰  ≤  x  ≤  ۴

 اندازة قطعات زمين
 کوچک
 متوسط
 بزرگ

۶/۷  ≤  x  ≤  ۰ 
۳/۲۴  ≤  x  ≤  ۶/۵ 

۳/۴۸ ≤  x  ≤  ۱۱

 تحقيق هایيافته :منبع

بـدين  . پس از تعريف متغيرهاي زباني هر مجموعه، توابع عـضويت تعريـف شـدند          

توان درجة عضويت هر نقطه را در مجموعه تعيين           ترتيب، با تعريف توابع عضويت، مي     

اع توابـع عـضويت يکنواخـت، مثلثـي،         برای متغيرهاي فازي، معموًال يکـي از انـو        . کرد

 که با توجه بـه ماهيـت تحقيـق حاضـر، شـکل      کنند مياي و يا قوسي را انتخاب  ذوزنقه

، (Pedrycs 2001: 329-335)بر اساس نظرية پـدريس  . اي استصورت ذوزنقهتوابع به

پـس از وارد کـردن      . گيري توابـع عـضويت اسـت      دانش و تجربة کارشناسان پاية شکل     

گونـه كـه در     همان. ، توابع عضويت رسم شد    Matlabافزار  هاي فازي به نرم   دامنهمقادير  
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 آمده، متغير شبکة آبياري تحت فشار به سه مجموعة فازي تقسيم شده است كه               ۱شکل  

هاي فـازي نـسبت       پوشاني كه مزيت اصلي مجموعه    اين هم . پوشاني دارند با يكديگر هم  

 بـا   هـا   شـاخص  کـه مقـادير متفـاوت از         شـود   هاي قطعي است، موجب مـي       به مجموعه 

 که  -هاي متفاوت باشند و از بيان بلي و خير          های عضويت مختلف عضو مجموعه     درجه

 اجتناب شود؛ و بدين ترتيب، از قضاوت صـرفًا          -هاي کالسيک وجود دارد   در مجموعه 

. ي درستي خـواهيم داشـت     گير  تصميمنيافته دوري جسته،    يافته و يا صرفًا توسعه    توسعه

شود، در شـاخص ميـزان گـستردگي شـبکة آبيـاري         گونه که در شکل نيز ديده مي      مانه

شـود؛   درصـد را شـامل مـي   ۵/۵ تـا  ۰از ]b ۳ [تحت فشار در منطقه، مجموعـة ضـعيف  

يابـد؛ و   درصـد ادامـه مـي   ۵/۱۱ درصد شـروع شـده، تـا    ۳نيز از ]b ۲ [مجموعة متوسط

شکل  مناطق مثلث. گيرد را در بر مي درصد۳۰ تا ۵/۷اي از هم دامنه]b ۱ [مجموعة خوب

 .دهد ميخوبي نشان ها را بهپوشاني مجموعهروي نمودار هم
 

 
 

 )گستردگي شبکة آبياري تحت فشار در منطقه( تابع عضويت متغير دوم -۱شکل 

 های خام تحقيق داده: منبع

  تابع عضويتنمودار

 متغير ورودي
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اي از   مجموعـه  )۱۳(پايگـاه دانـش   . شـود  تشکيل مـي   )۱۲(در مرحلة بعد، قوانين بنياني    

هدف از نوشتن اين قـوانين  . رودکار میبنيانی است که در آن، متغيرهاي زباني به قوانين
شده براي هايي مختلف و متنوع است كه از تركيب حاالت مختلف تعريف تعريف گزاره 

 )۱۴(»…، آنگـاه    …اگـر   «هـا بـا جمـالت شـرطي         اين گزاره . آيد  دست مي هر شاخص به  
 تعريف همة حاالت، پايگاه دانش ارزيابي توسعة کـشاورزي   شوند كه پس از     تعريف مي 
 :توان قوانين زير را نوشتبرای مثال، در مورد پنج متغير مورد نظر، مي. گيرد شكل مي
منطقه  در فشار تحت آبياري شبکة گستردگي ،»زياد« ترويجي هايكالس در شركت اگر

، و عملكـرد    »زياد«) گندم(، عملكرد محصول ديم     »بزرگ«، اندازة قطعات زمين     »خوب«
 . يافته استباشد، آنگاه روستا از نظر كشاورزي توسعه» زياد«) گندم(محصول آبي 

منطقه  در فشار تحت آبياري شبکة گستردگي ،»زياد« ترويجي هايكالس در شركت اگر
، و عملكـرد    »زياد«) گندم(، عملكرد محصول ديم     »بزرگ«، اندازة قطعات زمين     »خوب«

 . يافته استباشد، آنگاه روستا از نظر كشاورزي توسعه» متوسط«) گندم (محصول آبي
بدين ترتيب، با نوشتن اين جمالت شرطي و تعريف همة حاالت ممكن با اسـتفاده               

در ايـن  . ، پايگاه دانش ارزيابي توسعة کشاورزي كامل شـد Mathematicalافزار  نرم از
 . دست آمدقانون به ۲۴۳مطالعه، با توجه به تعداد حاالت ممکن، 

 کـه   )۱۵(کننـده و تـشکيل پايگـاه دانـش، موتـور اسـتنتاج            پس از تهية قوانين کنتـرل     
هـاي فـازي بـر اسـاس        هوشمندکنندة سيستم است، شکل گرفت تا با پـذيرش ورودي         

بدين ترتيب، با تعريف تمامي     . قوانين پايگاه دانش، خروجي فازي مناسب را ايجاد کند        
 به سيستم،   )۱۶(ها، با وارد شدن يك ورودي     يستم به همة گزاره   حاالت ممكن و تجهيز س    

 و قـادر    دهـد   مـي را در مجموعة مناسب خـود قـرار         ) متغير(موتور استنتاج اين ورودي     
در ايـن بخـش،     . جاي انسان، سطوح توسـعة کـشاورزي را تبيـين کنـد           خواهد شد تا به   

خروجـي  . شـوند  فعال مـي قوانيني که موافق و سازگار با درجة عضويت هر تابع باشند،       
، بـه يـک مقـدار    )۱۷(سـازي  قطعـي موتور استنتاج يک تابع عضويت است کـه از طريـق    

، خروجي موتور استنتاج و اجتمـاع       سازي  قطعيورودي مرحلة   . شودغيرفازي تبديل مي  
ي مختلف، مانند روش    ها  روش به سازي  قطعي. دست آمده از قوانين درگير است     نتايج به 
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تـرين سـطح، و     ها، روش ارتفاع، روش مرکـز بـزرگ       روش مرکز مجموع  ،  )۱۸(مرکز ثقل 
» مرکز ثقل «شود که روش مورد استفاده در اين مطالعه           روش متوسط ماکزيمم، انجام مي    

کننده، با محاسبة دقيق درجة عـضويت       در مرحلة غيرفازي  ). ۱۷۷: ۱۳۷۸زاهدي،  (است  
در نهايت، به محاسبة مقدار     توان مجموعة خروجي را تعيين كرد و          خروجي، نخست مي  

 و تکميل مـدل  )۱۹(كنندة فازيبا پايان اين مرحله، عمًال طراحی كنترل   . دقيق آن پرداخت  
اي از  كننـدة فـازي كـه مجموعـه       بـدين ترتيـب، كنتـرل     . شـود فازي مورد نظر انجام می    

، )۱۳۸۲ولی،  آزادي و شاه  ( است   سازي  قطعيسازي، قوانين بنياني، موتور استنتاج و        ابهام
شـود کـه در      انجـام مـي    Matlabافـزار   كمك نرم تمام مراحل ياد شده به    . گيردشكل مي 

 .دهد مي نمايش ۲را در قالب شکل) يافتگي توسعهميزان (نهايت، خروجي 
 

 
 )Y( و خروجي (xi)ها  ورودي-۲شکل 

 های خام تحقيق داده: منبع
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  آمده است، اگر۲گونه كه در شکل همان

15552144243152501 /X,/X,/X,X,X =====  

هـاي  عبارت ديگر، اگر مقـدار شـركت در كـالس   به. خواهد بود=Y ۶۵۹/۰: باشد، آنگاه

 درصد، X۱۵) ۲ ( درصد جمعيت كشاورزان، شبکة آبياري تحت فشارX۵۰) ۱(ترويجي

 تـن در  X۲/۱) ۴ ( هكتار، عملكرد محصول ديـم گنـدم  X۱/۲۴) ۳ (اندازة قطعات زمين

 تن در هكتار باشد، آنگاه ميزان توسـعة         X ۱۵/۵)۵(هكتار، و عملكرد محصول آبي گندم     

ميـزان توسـعة    (از آنجـا كـه خروجـي        .  خواهد بـود   ۶۵۹/۰ (y)کشاورزي يك دهستان    

تعريف شده، با توجه به تابع عـضويت خروجـي، عـدد            ] ۰،۱[در بازه بسته    ) کشاورزي

ر يافتـه قـرا    بيانگر آن است كه دهـستان مـورد نظـر در مجموعـة فـازي توسـعه                 ۶۵۹/۰

سرانجام، براي بررسي وضـعيت كنـوني روسـتاها از نظـر توسـعة كـشاورزي،          . گيرد مي

 كـشاورزي   يافتگي  توسعهشده، ميزان   ي مربوط در مدل ارائه    ها  دادهتوان با جايگزينی     مي

 .، مراحل مختلف مدل فازی آمده است۳در شکل . مناطق را تعيين کرد
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   مراحل مدل فازي-۳ل شک

 ۱۳۸۶پزشکی، : منبع

 هاشاخص
)۵x،۴x،۳x،۲x،۱x( 

µ(x۱), µ(x۲), µ(x۳), µ(x۴), µ(x۵) 
)درجة عضويت(

تبديل متغير (سازيقطعي
)زباني به مقدار كمي  

قوانين بنياني 
...)، آنگاه...اگر(  

 موتور استنتاج

تعريف متغيرهاي زباني و (سازيابهام
)توابع عضويت  

 ميزان 
كشاورزيتوسعة   
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 تعيين و سپس،    ها  دهستانپس از طراحي مدل، سطوح توسعة كشاورزي هر کدام از           
شده، شـامل وضـعيت كنـوني هـر         آوريي جمع ها  دادهبدين ترتيب،   . شوندبندي مي رتبه

افـزار  شود و تجزيه و تحليل با كمك نـرم        کدام از متغيرها در هر دهستان، وارد مدل مي        
Matlab  هـر   يـافتگي   توسـعه گيرد؛ و در پايان، خروجي مدل يـا همـان ميـزان              انجام مي 

مقـادير کنـوني هـر کـدام از متغيرهـا در هـر              . آيددست مي دهستان از نظر كشاورزي به    
 . آمده است۲دهستان در جدول 

 )۱۳۸۵-۸۶سال زراعي (ها   مقادير كنوني شاخص-۲جدول 
 متغير

 
 دهستان

 شبکة آبياري
تحت فشار 

 )هکتار(

عملکرد گندم 
 آبي

 )تن در هکتار(

عملکرد گندم 
 ديم

 )تن در هکتار(

کنندگان  شرکت
های در کالس
 )نفر(ترويجي 

ميانگين اندازة 
 قطعات زمين

 )هکتار(

 ۸۸/۵ ۲۰۸ ۵/۱ ۵/۴ ۵/۲۲ بيلوار

 ۶۴/۱۲ ۵۳۷ ۱۵/۱ ۱/۵ ۱۶۸ دشتماهي

 ۱۲/۵ ۳۱۳ ۱ ۴ ۰ سرفيروزآباد

 ۸۵/۹ ۳۳۳ ۴/۱ ۹/۴ ۱۲۳ نيلوفر سراب

 ۴۶/۱۰ ۲۷۸ ۵/۱ ۵/۴ ۱۶۵ کوزران

 ۸۸/۹ ۴۱۴ ۵/۱ ۵ ۶/۸ الهيارخاني

 ۹۳/۱۱ ۲۳۸ ۸۵/۰ ۵/۳ ۰ درودفرامان

 ۷۵/۶ ۲۳۱ ۱ ۵/۶ ۲۹۸ چقانرگس

 ۰۱/۸ ۲۱۰ ۱ ۵/۳ ۰ وندجالل

 ۲/۶ ۴۰۶ ۲ ۵ ۱۲ دربندميان

يج ادارة جهادکـشاورزي    هـاي زراعـت و تـرو      اطالعات گردآوري شده توسط محققـان از بخـش        : منبع
 ۱۳۸۶شهرستان کرمانشاه در سال 
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 هايافته

 شاخــصی اســت کــه مــسئوالن مراکــز خــدمات ۳۲هــاي تحقيــق حاضــر شــامل يافتــه

 . آمده است۳نها در جدول آاند و خالصة ي شهرستان کرمانشاه برشمردهها دهستان
 

 شده از سوی كارشناسانهاي معرفي  شاخص-۳جدول 
 

ف
ردي

 

 متغيرها

 استفاده از توصيه هاي ترويجي۱۷

 تعداد كشاورزان با سواد ۱۸

ترويجي-توجه به مسائل تحقيقي ۱۹  

 استفاده بهينه از سم و كود ۲۰

 فاصله روستا تا مركز تحقيقات ۲۱

 فاصله روستا تا مركز خدمات ۲۲

 محصوالت خارج از فصل ۲۳

 سطح باغات ۲۴

 اجراي طرح تجهيز و نوسازي ۲۵

يت اصول مكانيزاسيونرعا ۲۶  

 ميزان شركت در كالس هاي ترويجي ۲۷

 درجه مكانيزاسيون ۲۸

 اندازه قطعات زمين ۲۹

)گندم(عملكرد محصول ديم  ۳۰  

)گندم(عملكرد محصول آبي  ۳۱  

منطقه در فشار تحت آبياري سيستم گستردگي ۳۲  

 های تحقيقيافته: منبع 

ي شهرسـتان   هـا   دهستانورزي هر کدام از     پس از انجام محاسبات، ميزان توسعة کشا      

 .شود ارائه مي۴صورت شکل کرمانشاه به

ف
ردي

 

 متغيرها

 در آمد كشاورزي ۱

 ميزان سكونت كشاورزان در روستا ۲

 استفاده بهينه از آب ۳

 تعداد كشاورزان پيشرو ۴

 سطح آگاهي كشاورزان ۵

 رعايت تناوب زراعي ۶

 درآمد ۷

 تنوع محصوالت و رعايت اصول بهزراعي ۸

 كيفيت خاك و حاصلخيزي ۹

 تعداد كشاورزان جوان ۱۰

 سطح كشت آبي و ديم ۱۱

 فاصله روستا تا شهر ۱۲

 مزارع نمايشي ۱۳

 امنيت ۱۴

 گرايش به كشت مكانيزه ۱۵

 گرايش به كشت محصوالت جديد ۱۶
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 (A) ،بيلوار  (B)دشت، ماهي (C) ،سرفيروزآباد (D) ،سراب نيلوفر (E) ،کوزران (F) ،الهيارخاني(G) 
 دربندميان(L) وند، جالل(I)  چقانرگس، (H)درودفرامان، 

 هاي شهرستان کرمانشاه  دهستان ميزان توسعة کشاورزي-۴شکل 

 های تحقيقيافته: منبع

دربنـد، درودفرامـان، و     ي ميـان  هـا   دهـستان شـود،    ديده مي  ۴گونه که در شکل     همان

 يـافتگي   توسـعه درجة  . گيرند در رتبة اول قرار مي     ۳۹/۰ يافتگي  توسعهوند با ميزان    جالل

ه معنی تعلق آنها به مجموعـة       ، با توجه به شکل خروجي، ب      ۳۹/۰ميزان   به ها  دهستاناين  

ي الهيارخاني، سـراب نيلـوفر،      ها  دهستان. با درجة عضويت يک است    » يافتهتوسعهکمي«

  در رتبة دوم قرار دارند که عدد         ۳۸۹/۰ يافتگي  توسعهکوزران، و چقانرگس نيز با ميزان       

 رتبة  .با درجة عضويت يک است    » يافتهتوسعهکمي« بيانگر تعلق آنها به مجموعة       ۳۸۹/۰

 اختصاص دارد کـه بـا درجـة         ۳۸۸/۰ يافتگي  توسعهدشت با ميزان    سوم به دهستان ماهي   

های چهارم و پنجم هم     در رتبه . است» يافتهتوسعهکمي«عضويت يک متعلق به مجموعة      

ميـزان توسـعة کـشاورزي      . گيرنـد ي بيلوار و سرفيروزآباد قرار مـي      ها  دهستانترتيب،  به

 است که هر دو دهستان بـا درجـة عـضويت يـک بـه                ۱۷/۰اد   و سرفيروزآب  ۲۵/۰بيلوار  

 ارائـه   ۵هاي مربوط به هر دهـستان در جـدول          رتبه. تعلق دارند » نيافتهتوسعه«مجموعة  

 .شده است
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 ۶۷  …توسعه  كاربرد منطق فازي در ارائة مدل ارزيابي سطوح 

 
 هاي شهرستان کرمانشاه  ميزان توسعة کشاورزي و رتبة هر کدام از دهستان-۵جدول 

 درجة عضويت به مجموعه
 توسعه دهستان

 يافته 
 کمي
 نيافتهتوسعه يافتهتوسعه

 سازي مقدار قطعي
 )يافتگي يزان توسعهم(

 رتبه

 ۴ ۲۵/۰ ۱ ۰ ۰ بيلوار
 ۳ ۳۸۸/۰ ۰ ۱ ۰ دشتماهي

 ۵ ۱۷/۰ ۱ ۰ ۰ سرفيروزآباد
 ۲ ۳۸۹/۰ ۰ ۱ ۰ سراب نيلوفر
 ۲ ۳۸۹/۰ ۰ ۱ ۰ کوزران

 ۲ ۳۸۹/۰ ۰ ۱ ۰ الهيارخاني
 ۱ ۳۹/۰ ۰ ۱ ۰ درودفرامان
 ۲ ۳۸۹/۰ ۰ ۱ ۰ چقانرگس

 ۱ ۳۹/۰ ۰ ۱ ۰ وندجالل
 ۱ ۳۹/۰ ۰ ۱ ۰ دربندميان

 های تحقيقيافته: منبع

 گيرينتيجه

يی هـا  دشواريشده با استفاده از آن در مطالعة حاضر با هر چند، منطق فازي و مدل ارائه   
دليـل  روسـت امـا بـه     هاي فازي و استفاده از دانش افراد خبـره روبـه          مانند تعريف دامنه  

، عـالوه بـر نداشـتن سـاير         Matlabافـزار    خـاص ايـن مـدل و اسـتفاده از نـرم            ساختار
ضعف مـشترک همـة ايـن       ي کالسيک، قابليت آن را دارد تا نقطه       ها  روشهاي  پيچيدگي

.  يا متغير با متغيرهاي زباني را از ميان بـردارد ها شاخص مبنی بر عدم استفاده از   ها  روش
 ارزيابي سطوح توسـعة روسـتايي و کـشاورزي،          هاي استفاده از منطق فازي در     از مزيت 

 :توان موارد زير را يادآور شدمي
 ؛گيرية کشاورزي با واحدهاي مختلف اندازههاي مختلف توسعترکيب جنبه -۱

 ؛هاي کميهاي توسعه بدون معيار حل مشکالت ارزيابي ناشي از شاخص -۲

 دست آمده؛ وبهتفسير ساده و نسبتًا آسان نتايج  -۳

 .ي کمي و کيفيها شاخص از استفادة توأمان -۴
شده ابزاری خوب و مناسب توان چنين نتيجه گرفت که مدل ارائه   به ديگر سخن، مي   

هـاي  نـدگان در زمينـه    گير  تـصميم ريزان صـفي و سـتادي و        براي سياستگذاران و برنامه   
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 امکـان ايجـاد تغييـرات و توانـايي پيـشرفت در ايـن              . رودشمار می توسعة کشاورزي به  
 تـوان بـر تعـداد      طـوري کـه مـي     فـرد آن اسـت، بـه      هاي منحصر به  گر ويژگي مدل از دي  
  افزود و توابع عضويت و متغيرهاي زباني را بار ديگًر تعريف کـرد ها شاخصقوانين و 

(Cox, 1999: 165-183) .     ،از آنجا که شرايط هر منطقه با منطقـة ديگـر متفـاوت اسـت
ر منطقـة ديگـر، شاخـصی ديگـر         بسا شاخصي در يک منطقه مد نظـر باشـد ولـي د            چه

بـه عبـارت   . ي ديگر افـزوده شـود   ها  شاخصجايگزين آن شود يا شاخصي به مجموعة        
دست آمده از دانش    ي کيفي به  ها  دادهديگر، نظام فازي توانايي پذيرش اطالعات کمي و         

همچنين، ديگـر  ). Cheung et al., 2005: 97-111(خبرگان و نيز تلفيق آنها را داراست 
ي معمـول و غيرپوياسـت    ها  روشپذيري آن در مقابل ساير      هم اين مدل انعطاف   مزيت م 

)Andriantiatsaholiniaina, 2001(گانـة مـدل   ای کـه مراحـل پـنج   گونـه ، به) ،ورودي
انجامـد  به تعديل عدم اطميناني می    ) ، و خروجي  سازي  قطعيسازي، موتور استنتاج،     ابهام

 .انند توسعه وجود داردکه همواره در مفاهيمی مبهم و پيچيده م

 پيشنهادها

دست آمده از اين تحقيق و اهميت مـدل فـازي در مباحـث توسـعه،            با توجه به نتايج به    
 :شودپيشنهادهای زير ارائه مي

ي هـا   توانند عالوه بـر اسـتفاده از روش       ة روستايي مي  ريزان توسع گذاران و برنامه   سياست -۱

 مناسـب و نـسبتًا      ی ابـزار  مثابهاز مدل فازي به   گيری  به بهره  ،تعيين سطوح توسعه  در  رايج  

  پردازند؛آسان ب

هـاي     بـر دهـستان     بايـد هـر چـه بيـشتر         کرمانـشاه  ريـزان اسـتان    و برنامـه   گذارانسياست -۲

ة هر چه بيشتر کـشاورزي در        توسع ؛ درصدد ندکنسرفيروزآباد و بيلوار تمرکز     نيافتة  توسعه

نيافته عتبارات و بودجه، روستاهاي توسعهيع ا و در توز؛يافته باشندهاي کمترتوسعه دهستان

 و را در اولويت قرار دهند؛

  .شودد يشتر تأکي بيفي کهاي شاخص بر يافتگي، يين سطوح توسعهدر تع -۳



 ۶۹  …توسعه  كاربرد منطق فازي در ارائة مدل ارزيابي سطوح 

 
 هايادداشت

1. experts 
2. key informants 
3. semi-structured interview  
4. theoretical saturation 
5. content analysis 
6. Boolean logic 
7. indices 
8. fuzzification 
9. linguistic variables 
10. membership function 

11. linguistic terms 
12. rule base 
13. knowledge base 
14. If …, then … 
15. inference motor 
16. input 
17. defuzzification 
18. Centre of Gravity (COG) 
19. fuzzy controller  

 منابع

برداري د بين پايداري و بهره    ي در حل تضا   کاربرد منطق فاز  «،  )۱۳۸۲ (.ولي، م و شاه . آزادي، ح 
هاي فازي  مجموعه مقاالت چهارمين همايش مجموعه     .»از مراتع در بخش کشاورزي    

 .دانشگاه مازندران: بابلسر. و کاربردهاي آن
. نظـران جايگاه روستا در فرآيند توسعة ملي از ديدگاه صـاحب         ،  )۱۳۸۲. (ح. پاپلي يزدي، م  
 . ارات مؤسسة روستايي ايرانانتش: تهران
ی شهرسـتان   هـا   ة کـشاورزی دهـستان    الگويی برای ارزيابی توسـع    ،  )۱۳۸۶ (پزشکی، ويدا 

 .نامـة کارشناسـی ارشـد توسـعة روسـتايی        پايـان  .رمانشاه با استفاده از منطق فـازی      ک
 . دانشگاه رازی:کرمانشاه

 . سمت: تهران. اي ناحيه ريزي برنامه، )۱۳۸۰. (زاده دلير، کحسن
 . نشر دانشگاهي:  تهران. هاي فازي و كاربردهاي آن رية مجموعهنظ، )۱۳۷۸. (زاهدي، م
 .آگاه: تهران. ي تحقيق در علوم رفتاريها روش، )۱۳۷۶(و همکاران . سرمد، ز

 .  جهاد دانشگاهي: مشهد. هاي فازيآشنايي با نظرية مجموعه، )۱۳۷۵. (م. طاهري، س
ماهنامـة كـامپيوتري    . »بردهـاي آن  اي بر منطق فازي و كار       مقدمه«،  )۱۳۷۵. (خاني، س   كوچك

 .۵۶ش . رايانه
 .۱۰ش . دانش و مردم. »نگاهي به نظرية فازي«، )۱۳۸۰. (مقدم، ر

فـصلنامة  . »هـا و راهبردهـا    توسـعة کـشاورزي در ايـران، تعامـل هـدف          «،  )۱۳۸۳. (ملور، جي 
 .۴۵، ش ۱۲سال . اقتصادي کشاورزي و توسعه

Andriantiatsaholiniaina, L. A. (2001), Sustainability Assessment Using 
Fuzzy Logic. Department of Production Engineering and 
Management. PhD.  Dissertation. 



 ويدا پزشكي، كيومرث زرافشاني ۷۰

 

 

Berzal, F. et al. (2007), A Fuzzy Data Mining Application over User 
Knowledge Involving Fuzzy Resemblance Relations. Spain: Dept. 
Computer Science and Artificial Intelligence. University of Granada. 

Cheung, William W. L. et al. (2005), “A Fuzzy logic expert system to 
estimate intrinsic extinction vulnerabilities of marine fishes to 
fishing”. Journal of Biological Conservation. Vol. 124, pp. 97-111. 

Cox, E. (1999), The Fuzzy Systems Handbook: A Practitioner’s Guide to 
Building, Using and Maintaining Fuzzy Systems (2nd ed.). Chestnut 
Hill: Academic Press Professional. 

Marks, L. A. et al., (1975), “Multiple criteria decision making (MCDM) 
using fuzzy logic: an innovative approach to sustainable agriculture”. 
Dept. of Agricultural Economics and Dept. of Electrical and 
Computer Engineering. University of Missouri-Columbia. Available 
on: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=845701.    

Pedrycz, W. (2001), “Fuzzy equalization in the construction of fuzzy sets”. 
Fuzzy Sets and Systems. Vol. 119, pp. 329- 335.  

Silverman, D. (2004), Qualitative Research: Theory, Method and Practice. 
Thousand Oaks: SAGE Publication. 

Strauss, A. and Corbin, J. (1990), Basics of Qualitative Research: 
Grounded Theory Procedures and Techniques (2nd ed.). Newburyo 
Park: SAGE Publications.  

Zanoli, R. et al. (2000), “Organic farming in Europe by 2010: 
scenarios for the future”. Organic Farming in Europe 

Economics and Policy. Vol. 8.  
 


