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  مقدمه
محصوالت كشاورزي،  برداشت از بعد يها فعاليت از يكي
يا ساير  شكل، رنگ ابعاد، براساس بندي محصول درجه

 بندي، بهبود بستهبندي، موجب  خصوصيات است. درجه
طول  در ها و بيماري آفات نقل، بازاريابي و كنترل و حمل

از برداشت شده و به محصول توليدي ارزش  فرآيند بعد
گذاري  بخشد. به اين ترتيب اين فرآيند در قيمت افزوده مي

كننده نقش مهمي ايفا  انتخاب مصرف و افزايش قدرت
از  محصوالت کشاورزي بندي درجه کند. براي مي

ها  شود. در اين تکنيک مختلفي استفاده مي يها تكنيك
براي تفکيک و جداسازي از معيارهايي مانند رنگ، ميزان 
رسيدگي، اندازه ابعاد، حجم، تفاوت دانسيته، خواص 

داخلي  پوشش سطحي، بازتابش نور و صدا و وضعيت
بندي  و دسته بندي درجه شود. مفاهيم استفاده مي محصول

بندي براساس يک معيار (اندازه) و  دسته متفاوت است،
شود  زمان انجام مي هم معيار چند براساس بندي درجه

(Fellows, 2000)بندي حالت تعريف، دسته اين . مطابق 
و  (Londhe et al., 2013)است  بندي از درجه خاصي

ارايه  قالب استانداردهايي در عمدتاً بندي معيارهاي درجه
بندي  درجه اصلي معيارهاي از يكي شوند. هميشه مي

 Naeemi)است  آن ابعادي هاي محصول، محدوديت

Amini et al., 2013)محصول بندي دسته موارد، اغلب . در 
براساس  بندي (دسته ها تكنيك ساير به براساس قطر نسبت

است و  تر هزينه كم نتيجه در و تر ساده شكل) و رنگ وزن،
 و زردآلو مركبات، هلو، براي محصوالت باغي مانند سيب،

هويج، چغندر و  پياز، زميني، سيب مانند محصوالت زراعي
. در (Londhe et al., 2013)دارد  كاربرد جات انواع صيفي

بندي محصوالت براساس قطر، از وسايلي مانند  درجه
هاي  نقاله و غلتک نوار لرزشي و دوراني، سرند سرندهاي

 ,.Londhe et al)شود  واگراي ثابت و متحرک استفاده مي

2013; Fellows, 2000 ) .  
از خانواده  L.allium cepa يبا نام علم يخوراک يازپ

Alliaceae يدتول يبرا بيشتراست دو ساله که  ياهيگ 
شود  يساله کشت م يک ياهعنوان گ به غده محصول

)Forutan, 1995.(  سطح زيرکشت پياز در ايران بالغ بر
ميليون  ۳/۲قدار، حدود هکتار است که از اين م ۵۳۹۰۰

. از جمله عوامل (Anon, 2018)شود  تن پياز توليد مي
کننده قيمت پياز در مرحله فروش، تميزي و خلوص  تعيين

بندي و تميز کردن  پيازها است. براي اين منظور درجه

صورت  خصوص در پايان دوره انبارداري به به محصول
شود.  م ميهاي گزاف کارگري انجا دستي و با صرف هزينه

بندي پياز، عالوه بر کاهش  انتخاب تکنولوژي مناسب درجه
دهد.  بندي،  ارزش محصول را افزايش مي هاي درجه هزينه

ي مکانيزه متفاوتي قابل  ها بندي پياز روش براي درجه
استفاده است. در تحقيقي از باالبرهايي با پوشش مشبک 

متوسط و استفاده شد که پيازها را در سه اندازه درشت، 
. در (Balakrishnan & Anand, 2011)نمود  ريز جدا مي

ها، پياز براساس اختالف قطر جداسازي  برخي از دستگاه
هايي مجهز هستند که  ها به غلتک شود. اين ماشين مي

محصول بر روي آنها حرکت کرده و براساس اندازه قطر از 
ها  کنند. فاصله بين اين غلتک ها عبور مي بين غلتک

 ,Sheppard)کننده قطر پيازهاي عبوري هستند  يينتع

بندي  هاي متفاوت درجه . در ايران نيز دستگاه(1984
موجود است که هر يک بسته به خصوصيات محصول و 

  عملکرد دستگاه قابل انتخاب و استفاده هستند.
 Analytical Hierarchy( يسلسله مراتب ليفرآيند تحل

Processچندمنظوره  رييگ ميفنون تصم نياز بهتر يک) ي
 االصل در دهه يعراقي بار توسط ساعت نياست که اول

روش بر  ني. ا(Habibi et al., 2014) ديابداع گرد ۱۹۷۰
بندي  و اولويت يجفت اي ييدو دو سهيمقا ه،يسه اصل تجز

با در نظر  ،هيتجز مبناي اصل استوار است. بر  ها نهيگز
 يي ها رشاخهيبه ز يمتوال به طور همسئل يارهاييگرفتن مع

شکل  يساختار درخت سلسله مراتب شده و ميتقس
 تيکه داراي اهم ييارهايروش مع ني. در ارديگ مي
قرار  يدرخت سلسله مراتب باالتر هستند، در نقاط شترييب

با استفاده از جدول  ارهاياصل دوم، مع مبناي. بر رنديگ مي
وزن آنها  و شوند مي سهيدو به دو با هم مقا حاتيترج

  ها نهيبندي گز اولويت پايانيشود. در مرحله  مشخص مي
فرموله نمودن  ني. همچنشود انجام ميبراساس وزن آنها 

 وشده  زيير برنامه رييگ ميتصم فرآيند انتخاب باعث
 بروز از رييگ ميتصم شکل از ني. اشود مي مند دهعقا
 ارهاييکند. مع مي رييجلوگ اشتباههاي  انتخاباز  ارييبس

 باشد يفيک اي يتواند کم روش مي نيمطرح شده در ا
(Habibi et al., 2014)و رواج روش  يآسان رغم ي. عل

روش وجود  اشکاالتي نيز در اين مراتبي، سلسله يلتحل
 يتعدم قطع يت محاسبه،توان به عدم قابل يدارد که م

 Zhi-Ping) اشاره نمود يارهاوزن مع قطعيت ها و عدم داده

Fan et al., 2004)يري گ يمتصم يط. در محAHP ،
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ها  و شاخص ين معيارهاو رابطه ب ياطالعات ورود
صورت  فرد خبره به يها قضاوت است ونامشخص و مبهم 

ي زوج يساتاز مقا يدر برخ يول .شود يم ي بياناعداد قطع
 ي بيانعدد قطع يکصورت  را به يسهمقا ينتوان ا نمي

را  فازي ، اصول منطقAHPيبرفع معا ان براينمود. محقق
مقابله با مشکل ابهام و  ييدادند که توانا قرار مورد استفاده

 يفاز يتئور .را داشت ييدوتا يسهفرآيند مقا بودن گنگ
 رغم يدهد که عل يم يرندهگ يمرا به فرد تصم ين امکانا

 ،قابل دسترسغيراطالعات در مورد اطالعات ناقص، 
نيز  شوند و يم يانب يفيصورت ک بهاطالعاتي كه 

 يستند، بتوانن يکديگرکه قابل سنجش با  معيارهايي
را  يمدل يونگ چانگ ۱۹۹۶نمود. در سال  يريگ يمتصم
سلسله  يلتحل روش از يا يزهمدل آم يننمود که ا يهارا

 يلعنوان روش تحل تحت بود و يفاز يو تئور يمراتب
روش  ينکه ا ييجا . از آنيده شدنام يفاز يسلسله مراتب

 ياديز يانسان سازگار يذهن هايو فرآيند تفکر با نحوه
 بنا شده است، از ياضيبراساس منطق ر يتم آندارد و الگور

يک عنوان  باشد و امروزه به يبرخوردار م ييباال کارايي
 Zhi-Ping Fan)است مطرح  يريگ يمدر تصم يننو روش

et al., 2004) .  
ي مختلف  ها سازي در بسياري از زمينه براي تصميم

کشاورزي از تکنيک سلسله مراتبي استفاده شده است. در 
انتخاب  يسلسله مراتب ليبا استفاده از روش تحلتحقيقي 

 ,.Heidari et al)گرفت قرار  يمورد بررس مناسب نيکمبا

 عبارتشد  فيکه براي انتخاب تعر ييارهاي. مع(2010
 نهيهز ،يو راحت يمنيا مت،يتلفات، ق زانيم :از ندبود
 زين قيي تحق ها نهياي. گز جاده کيو نگهداري و تراف ريتعم

، سهند، کالس و دروگر ۹۵۵ ريجاند نيکمباشامل 
با استفاده از   ها داده ليو تحل هيکردستان بود. پس از تجز

 ،ي موجود ها نيکمبا نياز ب Expert choice 11افزار نرم
براي  شد. شنهاديانتخاب و به کاربران پ کالسکمباين 

نوع  ۱۱براساس خصوصيات فني مناسب  انتخاب تراکتور
چند  رييگ ميکشاورزان از روش تصم ازينتراکتور و 

. (Sarlak & Borghei, 2011)استفاده شد  topsis ارييمع
توان مالبندي، توان  ارهاييبا توجه به معطبق نتايج، 

 ،يتوانده محور نوع ،يتوان محور توانده ک،يدروليه
دامنه سرعت حرکت، دور مشخصه  ژه،يمصرف سوخت و

فرگوسن  يمسموتور، جعبه دنده و کارخانه سازنده، تراکتور 
 بوده و  برتري و تيمز داراي  ها نهيگز ريسا نسبت به ۴۴۰

  گرديد. هيتوص
، ۵۶ يس يت وهلندين نيسه کمبا نياز ب يقيدر تحق

فرآيند گيري از  با بهره، ۹۵۵ ريو جاند ۱۱۶۵ ريجاند
انتخاب  نيکمبا نيتر مناسب )AHP(ي سلسله مراتب ليتحل
 زانيدستگاه، م متيق يارهايمع. براي اين منظور شد

 تيمصرف سوخت، قابل زانياي، م مزرعه تيتلفات، ظرف
و خدمات  يمنيو ا يو امکانات، راحت زاتيتجه نان،ياطم

 نيکمبا ،جي. براساس نتامعرفي گرديد پس از فروش
 ازيامت نيشتريب ۴۷۲/۰ ييابا وزن نه ۵۶ يس يت وهلندين

 ,Habib Zadeh & Sheikh Davoodi) را به دست آورد

روش تحليل سلسله مراتبي با هدف تعيين  .(2013
بندي کشت محصوالت زراعي شهرستان بيرجند  اولويت

ترين  ي پژوهش نشان داد که مهم ها شد. يافته کار گرفته  به
ول زراعي، منابع آب و کننده کشت محص معيار تعيين

کشاورزي پايدار هستند. از بين محصوالت نيز زعفران، 
 ,.Rusta et al)گندم و جو در اولويت کشت قرار گرفتند 

. در مطالعه مشابهي با استفاده از روش تحليل 2012
سلسله مراتبي محققان به اين نتيجه رسيدند که معيار 

و مصرف آب آبياري  ۴۶۷/۰نسبت  با خالص درآمد متوسط
ترين معيارهاي مؤثر بر انتخاب الگوي  مهم ۲۸۲/۰با نسبت 

كشت توسط كشاورزان هستند. همچنين، دو محصول 
 گندم و جو با اختالف كمي نسبت به هم از اولويت باالتري

در . (Moradi et al., 2017)شدند برخوردار براي کشت 
برداشت در موجود  ي ها مشکالت روش يبررسبه  ،پژوهشي
 يسلسله مراتب ليتحل ه از فرآيندداتفبا اس مينخود د

)AHP ( .نيکمباکه نشان داد  ليتحل جينتاپرداخته شد 
، تمام شده متيق بودن نخود در صورت مناسب يکشش
صورت  هبکشور و تبديل آن  داخلدر  يازس يتجارو  ديتول

خواهد بود و قابل توصيه  مطلوب خودگردان، نيکمبا
(Safari et al., 2017)اي براي انتخاب بهترين  . در مطالعه

ي مختلف کنترل  ها برنج از بين روش  روش وجين
کن موتوردار، وجين مکانيکي  ي هرز شامل وجين ها علف

بدون موتور، وجين دستي و کنترل شيميايي، از تحليل 
معيار زراعي،  ۵سلسله مراتبي استفاده شد. در اين روش 

مديريت مصرف انرژي، اقتصادي، اجتماعي و ارگونومي 
مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که 

رغم مخاطرات زيست محيطي، همچنان اولويت اول  علي
 Skizari)ي هرز، کنترل شيميايي است  ها در کنترل علف

Cherati, 2011) در پژوهش ديگري با توجه به معيارهاي .
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عي، تکنولوژي، طراحي ماشين و پتانسيل اقتصادي، اجتما
محل تحقيق روش مناسب تبديل برنج با استفاده از تحليل 
سلسله مراتبي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان 

ترين روش تبديل برنج، استفاده از واحدهاي  داد که مناسب
. براي انتخاب  (Suryaningrat, 2017)بزرگ تبديل است 

استفاده  topsisتراکتور مناسب از روش سلسله مراتبي و 
 متخصص فروش و کشاورز ۱۸ي  ها شد كه در آن اولويت

ي  ها مشخص و در نهايت معيارهاي قيمت اوليه، هزينه
ساالنه، مصرف سوخت، ايمني راننده، قابليت تعمير و 

 Jiménez-Macías et)خدمات پس از فروش انتخاب شد. 

al., 2016) .در  يمحصوالت زراع يدتول گذاري يتدر اولو
سلسله  يلفرآيند تحل يکمزارع شهرستان بابلسر دو تکن

 يجنتا مورد مقايسه قرار گرفتند.و فازي  يقطع يمراتب
 يسلسله مراتب يلکه در هر دو روش فرآيند تحل داد نشان
گندم و کلزا  يشتر ازب بسياربرنج  يتاهم ،و فازي يقطع
سلسله  يلفرآيند تحل، ها وزن يشتراختالف ب يل. به دلاست
  يشتريب اطمينان را با دقت و گيرنده يمتصم فازي  يمراتب

 Asadpoor etرساند ( يمحصوالت م يينها گذاري يتبه اولو

al., 2016.(  
ترين دستگاه  مناسبانتخاب  قيتحق نيا يهدف اصل

با استفاده از  موجود دستگاهچند  نياز بپياز  بندي درجه
 يمبتن اين انتخاب. روش سلسله مراتبي قطعي و فازي بود

انتخاب  هنگامدر  انداريخر اي انکاربر که بود يي ها اريبر مع
  د. نده مورد توجه قرار مي

  
  ها مواد و روش

بندي شامل  در تحقيق حاضر عملکرد چهار دستگاه درجه
ب)،  -۱الف)، غلتک ثابت واگرا (شکل  - ۱ سرندي (شکل

ج) و  - ۱اي (شکل  انداز صفحه غلتک متحرک با فاصله
د) مورد  - ۱انداز غلتکي (شکل  غلتک متحرک با فاصله

 ۱۲. براي اين منظور ندقرار گرفتارزيابي و مقايسه 
کارشناس خبره و آگاه نظرات خود را در قالب امتيازدهي 

نامه مقايسات زوجي (شامل معيارها و  به يک پرسش
هاي انتخابي) بيان کردند و سپس با استفاده از  گزينه

ها  تحليل سلسله مراتبي قطعي و فازي، رتبه نهايي گزينه
  ها، ه هدف، معيارها و گزينهتعيين  شد. با توجه به اين ک

 Moradi et)است،   ارکان اصلي يک تحليل سلسله مراتبي

al., 2017; Habibi et al., 2014)  در اين تحقيق نيز
بندي مناسب براي  همين موارد در انتخاب دستگاه درجه

معيار استقرار صحيح  ۸قرار گرفت.  پياز مدنظرمحصول 
ه محصول، سهولت پياز، ظرفيت دستگاه، درصد آسيب ب

، قابليت تنظيم هر دسته،  ها جابجايي، قابليت افزايش دسته
عنوان معيارهاي  قيمت اوليه و خدمات پس از فروش به

بندي مناسب تعريف شد.  تعيين اولويت دستگاه درجه
معيارهاي مذكور پس از تبادل نظر با سازندگان و کاربران 

  تهيه شد.  بندي و به روش دلفي ي درجه ها اين دستگاه
چيدمان ساختاري تحليل سلسله مراتبي  ۲در شکل 

نمايش داده شده است. در زير معيارهاي انتخابي تشريح 
  شده است:

خدمات پس از فروش: ميزان ارائه خدمات پس از  -۱
فروش از طرف سازنده دستگاه. اين معيار براساس وجود و 

هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش در  تعداد شرکت
  شد. يکشور امتيازبند

 قيمت اوليه: شامل قيمت فروش دستگاه و اجرت نصب. -۲
صورت انجام  استقرار صحيح پياز: اين ارزيابي به -۳

بندي پياز انجام شد. براي اين منظور يک  آزمايش درجه
نمونه اوليه توده درهم پياز برحسب حداقل ظرفيت هر 

زها وارد کيلوگرم پياز) تهيه شد. سپس پيا ۵۰دستگاه (
بندي شدند. در مرحله بعدي تمامي  دستگاه شده و درجه

ي هر دستگاه  ها ها يا دسته شده در خروجي پيازهاي جمع
آوري و مقادير حداکثر، حداقل، ميانگين و  بندي جمع درجه

گيري شد. براي محاسبه  انحراف معيار قطر پيازها اندازه
تنظيمي  احتمال استقرار صحيح پيازها در محدوده فاصله

ه زير به دست معادلاز  zاستفاده شد. مقدار  zاز آزمون 
  :(Camelo et al., 2003)آمد 

)۱(  x   − x σ ≤ z ≤ x   − x σ  
حداکثر و حداقل  ترتيب به   x و     xه معادلدر اين 

بندي  قطر پياز در هر دسته يا خروجي دستگاه درجه
، با مراجعه به zباشد. احتمال به دست آمده براي  مي

  جداول آماري محاسبه  شد. 
ظرفيت دستگاه: ظرفيت ماشين (تن در ساعت)  -۴

  شود. براساس نظر سازنده بيان مي
هاي مهم در  درصد آسيب به محصول: يکي از شاخص -۵

بندها حفظ کيفيت محصول و  عملکرد مناسب درجه
هاي مکانيکي (بيش از حد) وارد بر آن  جلوگيري از آسيب

  است.
ديدگي پيازها در جريان  در هر دستگاه، ميزان آسيب

ها شامل  گيري شد. اين آسيب بندي اندازه عمليات درجه
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ها بود. بروز  شدگي و پارگي غده جدا شدن پوست پياز، له
بندي شده، امتياز دستگاه  آسيب روي پيازهاي درجه

گيري اين  بند را کاهش خواهد داد. براي اندازه درجه
هاي هر دستگاه، به  شده در خروجي زهاي جمعها پيا آسيب

دقت وارسي شده و بر حسب تعداد کل پيازها و تعداد 
عنوان  پيازهاي آسيب ديده، درصد صدمات محاسبه و به

  امتياز منفي در نظر گرفته شد.

  

    

    
  

(د) غلتک اي  انداز صفحه بند پياز. (الف) سرندي (ب) غلتک ثابت واگرا (ج) غلتک متحرک با فاصله هاي درجه اصول کار دستگاه - ١شکل 
  انداز غلتکي متحرک با فاصله
  

  
: دستگاه S2بند سرندي،  : دستگاه درجهS1بندي مناسب پياز(  چيدمان ساختاري تحليل سلسله مراتبي انتخاب دستگاه درجه - ٢شکل 

بند غلتک متحرک با  درجه: دستگاه S4اي و  انداز صفحه بند غلتک متحرک با فاصله : دستگاه درجه S3بند غلتک ثابت واگرا، درجه
  انداز غلتکي) فاصله



 بندي پياز به روش تحليل سلسله مراتبي قطعي و فازي ترين روش درجه تعيين مناسب                                                                        ٦٨

سهولت جابجايي: وزن دستگاه و شرايط الزم براي  - ۶
حمل و جابجايي آن تعيين کننده سهولت جابجايي 

حجم   هاي کم دستگاه بود. امکان حمل و جابجايي دستگاه
 وجود دارد.  دار چرخبا شاسي متحرک و 

هر دستگاه  توانايي از : شاخصي ها ابليت افزايش دستهق -۷
عنوان  (خروجي) است. بهها  بندي دسته تعداد افزايش در

بندي  مثال در يک دستگاه، مواد در دو اندازه دسته
شوند در حالي که همين مواد در دستگاه ديگر در چهار  مي

ها  اندازه قابل تفکيک هستند. قابليت افزايش تعداد دسته
 ب افزايش امتياز دستگاه در اين شاخص بود. موج
در  توانايي دستگاه قابليت تنظيم هر دسته: نمايانگر -۸

محصول  نياز با متناسب ها دسته ابعادي محدوده تغيير
  است. 

- ۱۰و ۲- ۶عنوان مثال اگر در دستگاهي مواد در دو بازه  به
بندي شوند و اين قابليت تنظيم در  متر دسته سانتي ۶

 ۲-۴دستگاه وجود داشته باشد که همين مواد در دو بازه 
متر تفکيک شوند، دستگاه امتياز قابليت  سانتي ۴-۱۰و 

  تنظيم هر دسته را کسب خواهد کرد. 
سات زوجي و تعيين وزن معيارها و در امتيازدهي به مقاي

ها از دو روش سلسله مراتبي قطعي و فازي به شرح  گزينه
  زير استفاده شد:

مراتبي قطعي: پس از تعيين هدف،  سلسله الف) تحليل
 يق انجاماز طرهاي انتخاب  يتاولوها،  معيارها و گزينه

ها (در هر يک از  بين معيارها و گزينه يزوج يساتمقا
 ترجيحاتجدول شخص شد. براي اين منظور از معيارها) م
ي استفاده شد. در اين جدول، درجه ي شفاه ها و قضاوت

بندي شد. با  درجه ۹تا  ۱اهميت در مقايسات زوجي از 
ها، ميانگين هندسي امتيازات  نامه توجه به تعداد پرسش

عنوان امتياز آن عنصر در  اخذ شده در هر مقايسه زوجي به
. پس از تکميل (Habibi et al., 2014)نظر گرفته شد 

وزن  ي،انيپا در مرحله  ها مقايسات زوجي معيارها و گزينه
در اين . شد محاسبه  ها گزينه) يا تلفيقي (مطلق يينها

 Expert افزاري در محيط نرمتحقيق مراحل ياد شده 

Choice ي ها کنترل نرخ ناسازگاري قضاوت .اجرا شد 
از  استفاده و با ياضيبط ربراساس روا رندگانيگ ميتصم
نرخ  ،مختلف منابع گرفت. با توجه به انجامافزار  نرم

 در غير اين صورتباشد و  ۱/۰ کمتر از يستيناسازگاري با
  .شوند حيتصح  ها يده مشکل، وزن نيا رفع براي ديبا

 توسعه يزه روش آنالبفازي ي سلسله مراتب يلتحلب) 
تئوري  يمفازي از مفاه يفرآيند سلسله مراتبچانگ: در 

استفاده  يساختار سلسله مراتبيل هاي فازي و تحل مجموعه
 يتم،الگور يننخست ا ). مرحلهBozdag et al., 2003شد (

 سلسله همانند سلسله مراتبي قطعي، تشکيل درخت
 يزوج يسهمقا هاي ماتريس ،است. در مرحله دوم يمراتب
. پذيرد يصورت م هاي زوجي قضاوت و اعمالشده  يينتع

متناظر با  مقدار ،بر خالف حالت قطعي در حالت فازي
 هاي يسدر ماتر مثلثي با اعداد فازي يزبان هاي يتارجح
 روششود. در تحقيق حاضر از  وارد مي يزوج يساتمقا

استفاده  Excelچانگ در محيط  توسعه يزآنال محاسباتي
  ).Asadpoor et al., 2016شد (

  
  نتايج و بحث 
  هدفارها با توجه به مقايسه معي

معيارهاي اصلي امتيازبندي شده از نظر کارشناسان 
 ۳بندي شدند. شکل  براساس وزن محاسبه شده دسته

معيار  ۸هاي اختصاص يافته به  مقايسه زوجي و وزن
استقرار صحيح پياز، ظرفيت دستگاه، درصد آسيب به 

و   ها محصول، سهولت جابجايي، قابليت افزايش دسته
تنظيم هر دسته، قيمت اوليه و خدمات پس از قابليت 

فروش را در دو تحليل سلسله مراتبي قطعي و فازي نشان 
دهد. طبق اين شکل در تحليل سلسله مراتبي قطعي،  مي

به آسيب مکانيکي  ترتيب بهها  بيشترين و کمترين وزن
) تعلق گرفت. در تحليل ۰۳۷/۰) و قيمت اوليه (۳۲۹/۰(

يشترين وزن مربوط به آسيب سلسله مراتبي فازي، ب
) بود و چهار معيار ظرفيت، جابجايي، ۴۱۲/۰مکانيکي (

  تنظيم دسته و قيمت اوليه وزن صفر دريافت کردند.
دهد که از نظر کارشناسان خبره،  اين نتيجه نشان مي

بندي  معيار ميزان صدمات وارد بر محصول در حين درجه
يل بيشترين بيشترين اهميت را دارا بوده و به همين دل

امتياز را در هر دو روش سلسله مراتبي قطعي و فازي 
  دريافت کرده است.
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  وزن معيارها نسبت به هدف کلي - ۳ شکل

  
   ها نهمقايسه زوجي گزي

طبق آنچه بيان شد دو معيار استقرار پياز و ميزان صدمات 
گيري و سپس امتيازدهي شد.  بندي، اندازه ناشي از درجه

درصد احتمال قرارگيري صحيح پياز در  ۴در شکل 
بندي مختلف نشان داده شده است. بر  هاي درجه دستگاه

اين اساس ميانگين احتمال قرارگيري صحيح پياز در 
بند  دسته يا محدوده تنظيم شده، براي دستگاه درجه
انداز  سرندي، غلتک ثابت واگرا، غلتک متحرک با فاصله

 ترتيب بهانداز غلتکي  اي و غلتک متحرک با فاصله صفحه
 گيري شد. درصد اندازه ۵/۸۴، و ۵/۸۷،  ۵/۸۷، ۳/۸۸

امتيازدهي کارشناسان خبره به معيار استقرار صحيح پياز 
گيري درصد پيازهاي  براساس اين محاسبه بود. اندازه

بندي نشان داد که در دو دستگاه  آسيب ديده در اثر درجه
غلتک متحرک با  اي و انداز صفحه غلتک متحرک با فاصله

انداز غلتکي به پيازها آسيب جدي وارد نشده است  فاصله
بند سرندي و غلتک ثابت  در حالي که در دو دستگاه درجه

ديدگي پياز قابل رويت  درصد آسيب ۵و  ۲ ترتيب بهواگرا 
بود. ساير معيارها براساس مشخصات ظاهري و فني 

  ازدهي شد.بند از جانب کارشناسان امتي ي درجه ها دستگاه
ي محاسبه شده براي هر يک از  ها خالصه وزن ۱جدول 
بندي را در معيارهاي مختلف نشان  ي درجه ها دستگاه

دهد. براساس معيار استقرار صحيح پياز در دو حالت  مي
هاي  ) با وزنS1بند سرندي ( قطعي و فازي، دستگاه درجه

 قرار گرفت.  ها باالتر از ساير دستگاه ۴۲۴/۰و  ۴۲۴/۰
اي در  انداز صفحه بند غلتک متحرک با فاصله دستگاه درجه

 (قطعي) و ۲۹۴/۰هاي  معيارهاي ظرفيت دستگاه با وزن

هاي  (فازي) و درصد آسيب به محصول با وزن ۳۳۵/۰
(فازي) باالتر از ساير  ۶۰۷/۰(قطعي) و  ۴۶۹/۰

بندي قرار گرفت در حالي که اين  هاي درجه دستگاه
علت عدم امکان جابجايي، کمترين بندي به  دستگاه درجه

(قطعي) و صفر (فازي) به  ۰۳۶/۰امتياز جابجايي را با وزن 
بند غلتک متحرک با  خود اختصاص داد. دستگاه درجه

) در دو مقوله قابليت افزايش تعداد S4انداز غلتکي ( فاصله
(فازي) و  ۶۷۱/۰(قطعي) و  ۵۳۴/۰هاي  با وزن  ها دسته

 ۵۲۰/۰ي  ها با وزن ترتيب بهقابليت تنظيم هر دسته 
(فازي) در جايگاه بهتري قرار داشت. در  ۵۴۶/۰(قطعي) و 

معيار قيمت اوليه، با توجه به حداقل بودن قيمت دستگاه 
اولويت با انتخاب اين  )S2بند غلتک ثابت واگرا ( درجه

بند غلتک متحرک با  دستگاه بود و دستگاه درجه
  ه دوم قرار گرفت.) در جايگاS4انداز غلتکي ( فاصله

عنوان يکي از عوامل مهم در  خدمات پس از فروش به
انتخاب هر وسيله يا تکنولوژي حائز اهميت بوده و در بين 

بند غلتک متحرک  بندي، دستگاه درجه چهار دستگاه درجه
(قطعي) و  ۳۹۱/۰هاي  ) با وزنS3اي ( انداز صفحه با فاصله

بند  دستگاه درجه (فازي) در صدر بود. از اين لحاظ ۳۶۸/۰
نتايج  ۵) در رده بعدي قرار گرفت. شکل S1سرندي (

ي مختلف را در انتخاب  ها حاصل از تلفيق معيارها و گزينه
دهد. بر اين اساس  بندي مناسب نمايش مي دستگاه درجه

بند غلتک متحرک با  و در نتيجه کلي، دستگاه درجه
 ۳۱۷/۰هاي  ) با اختصاص وزنS3اي ( انداز صفحه فاصله

(فازي) در اولويت اول انتخاب قرار  ۴۱۲/۰(قطعي) و 
  گرفت.
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: دستگاه S2بند سرندي،  : دستگاه درجهS1بند مختلف(  هاي درجه احتمال استقرار صحيح پياز در خروجي (دسته) دستگاه - ۴ شکل
بند غلتک متحرک با  : دستگاه درجهS4اي و  انداز صفحه بند غلتک متحرک با فاصله : دستگاه درجه S3بند غلتک ثابت واگرا، درجه

  انداز غلتکي) فاصله
  

  هاي مورد انتخاب براساس معيارها وزن گزينه -۱جدول 

  
   ھا گزینھ

S1  S2  S3  S4 
 فازي قطعي   فازي قطعي   فازي قطعي   فازي قطعي

  ۲۳۲/۰  ۲۲۶/۰    ۳۶۸/۰  ۳۹۱/۰    ۱۰۱/۰  ۱۲۶/۰    ۲۹۹/۰  ۲۵۷/۰  خدمات پس از فروش
  ۳۴۳/۰  ۲۰۵/۰    ۰  ۰۶۴/۰    ۶۵۷/۰  ۶۱۳/۰    ۰  ۱۱۸/۰  قيمت اوليه

  ۰۸۱/۰  ۱۲۲/۰    ۲۴۷/۰  ۲۲۷/۰    ۲۴۷/۰  ۲۲۷/۰    ۴۲۴/۰  ۴۲۴/۰  استقرارصحيح پياز
  ۳۰۴/۰  ۳۰۵/۰    ۳۳۵/۰  ۲۹۴/۰    ۱۸۱/۰  ۲۰۱/۰    ۱۸۱/۰  ۲۰۱/۰  ظرفيت دستگاه

  ۳۹۳/۰  ۴۱۲/۰    ۶۰۷/۰  ۴۶۹/۰    ۰  ۰۴۳/۰    ۰  ۰۷۶/۰  درصد آسيب به محصول
  ۳۳۳/۰  ۳۲۱/۰    ۰  ۰۳۶/۰    ۳۳۳/۰  ۳۲۱/۰    ۳۳۳/۰  ۳۲۱/۰  سهولت جابجايي

  ۶۷۱/۰  ۵۳۴/۰    ۳۲۹/۰  ۳۳۳/۰    ۰  ۰۳۸/۰    ۰  ۰۹۵/۰   ها افزايش دسته
  ۵۴۶/۰  ۵۲۰/۰    ۴۲۴/۰  ۳۵۰/۰    ۰۳۰/۰  ۰۵۵/۰    ۰  ۰۷۵/۰  تنظيم هر دسته

S1بند سرندي،  : دستگاه درجهS2بند غلتک ثابت واگرا، : دستگاه درجه S3اي و  انداز صفحه بند غلتک متحرک با فاصله : دستگاه درجهS4 دستگاه :
  انداز غلتکي بند غلتک متحرک با فاصله درجه

  
گونه که قبالً بيان شد اين دستگاه در بررسي  همان

دستگاه و ميزان معيارهاي خدمات پس از فروش، ظرفيت 
صدمات وارد بر محصول نسبت به سه دستگاه ديگر برتري 

بندي معيارها،  داشت. دومين گزينه انتخابي براساس رتبه
انداز غلتکي با  بند غلتک متحرک با فاصله دستگاه درجه

(فازي) بود. اين  ۲۹۱/۰(قطعي) و  ۳۱۵/۰هاي  وزن
و قابليت   ها دستگاه نيز در معيارهاي قابليت افزايش دسته

تر بود و از امتياز  مناسب  ها تنظيم هر دسته از ساير دستگاه
بيشتري برخوردار شد. انتخاب سوم مربوط به دستگاه 

هاي کسب شده در اين دستگاه  بند لرزشي بود. وزن درجه
(فازي)  ۱۸۹/۰(قطعي) و  ۲۱۸/۰ترتيب  بندي به درجه

و خدمات بودند. اين دستگاه نيز در استقرار صحيح پياز 
تر معرفي شد.  پس از فروش، از سه دستگاه ديگر مناسب

) در رده آخر S2بند غلتک ثابت واگرا ( نهايتاً دستگاه درجه
انتخاب قرار گرفت. اين دستگاه گرچه در قيمت اوليه 
امتياز مناسبي داشت اما در ساير موارد در اولويت انتخاب 

يي و اولويت کارشناسان نبود. نکته قابل توجه در وزن نها
ها، اين است که دو اولويت اول انتخاب دستگاه  اين دستگاه
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بندهاي غلتکي متحرک مربوط بوده و  بندي به درجه درجه
ي غلتکي متحرک از  ها نشان دهنده آن است که مکانيزم
بندي پياز  تر و در درجه نوع غلتک ثابت و سرندي مناسب

ج ذکر شده، اند. با توجه به نتاي کارايي بيشتري داشته
تحليل سلسله مراتبي فازي با حذف احتماالت ضعيف در 

ها موجب شد تا وزن  بندي معيارها و گزينه دهي و رتبه وزن
بند) نسبت به حالت  هاي درجه ها (دستگاه نهايي گزينه

بندي شوند  سلسله مراتبي قطعي با اختالف بيشتري طبقه
عنوان  به گيري براي کاربران افزايش يابد. و قدرت تصميم

غلتک بندي  هاي دو دستگاه درجه مثال اختالف وزن
و غلتک متحرک با  يا انداز صفحه متحرک با فاصله

 ۲/۰ي در روش قطعي کم و در حدود انداز غلتک فاصله
که اين اختالف در حالت فازي به  درصد است در حالي

يابد. ساير محققان نيز کارايي  درصد افزايش مي ۱/۱۲
تحليل سلسله مراتبي فازي را باالتر از  گيري در تصميم

 ;Aşkın & Güzin, 2007)اند  حالت قطعي بيان داشته

Asadpoor et al., 2016 ) .  

  
: دستگاه S3 بند غلتک ثابت واگرا، : دستگاه درجهS2بند سرندي،  : دستگاه درجهS1نسبت به هدف کلي (  ها اولويت بندي گزينه - ۵ شکل

  انداز غلتکي) بند غلتک متحرک با فاصله : دستگاه درجهS4 اي و انداز صفحه بند غلتک متحرک با فاصله درجه
     

  گيري نتيجه
بندي پياز  در تحقيق حاضر عملکرد چهار دستگاه درجه

شامل سرندي، غلتک ثابت واگرا، غلتک متحرک با 
انداز غلتکي  اي و غلتک متحرک با فاصله انداز صفحه فاصله

به روش تحليل سلسله مراتبي قطعي و فازي مورد مقايسه 
معيار  ۸و ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در بين 

به  ترتيب بهها  رفي شده، بيشترين و کمترين وزناصلي مع
. نتايج حاصل از دندارآسيب مکانيکي و قيمت اوليه تعلق 

ي مختلف در دو حالت قطعي و  ها تلفيق معيارها و گزينه
بند غلتک  دستگاه درجه ترتيب بهفازي نشان داد که 

بند غلتک  اي، دستگاه درجه انداز صفحه متحرک با فاصله
بند سرندي و  انداز غلتکي، دستگاه درجه اصلهمتحرک با ف

 بند غلتک ثابت واگرا در اولويت انتخاب قرار دستگاه درجه
  دارند.

  
  گزاري سپاس
هاي پويا  وسيله از کارشناسان و کارگران شرکت بدين

پژوهان دنياي توس، بادله، سبز دشت و پويان صنعت که 

و  هاي فني مشارکت در امر معرفي توليدات و آزمايش
  شود.  همکاري داشتند، صميمانه قدرداني مي
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