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بزاساس  در بورس اوراق بهادر فعالصنایع غذایی شزکتهای رتبه بندی 

 با استفاده اس روش تاپسیس شاخص های هالی
 ،کاسضٌاسی اسضذ هذیشیت صٌعتی،  1پشٍاًِ داًایی

  دکتشای هذیشیت -استادیاس ،2 عبذالدلیل ساسلی 

 

 ایشاى-ساٍُ–ص هؤسسِ آهَصش عالی  في ٍ داً -هذیشیت صٌعتی -داًطکذُ علَم اًساًی -1

– parva_dana@yahoo.com 

 ایشاى-ساٍُ -هؤسسِ آهَصش عالی في ٍ داًص -هذیشیت صٌعتی-داًطکذُ علَم اًساًی -2

– abduljalil.sarli@gmail.com 

 

ستبِ بٌذی گضیٌِ ّاا ّواَاسُ اص دغذغاِ ّاای هْان           چکیده:

هذیشاى اسات   باذیي هٌراَس دس ایاي ه الاِ باشای ستباِ بٌاذی         

ی فعاااد دس صااٌایا غاازایی کااِ دس بااَسا اٍسا  بْااادس  ضااشکتْا

اساتاادُ کاشدُ اسات عاذم      TOPSISپزیشفتِ ضذُ اًذ اص سٍش 

بسایاس  قطعیت دس دادُ ّا هَضَع تصوین گیشی سا بشای هاذیشاى  

ٍیژُ ّستٌذ  یٍ تصوین گیشًذگاى هَاخِ با ضشایط ًوَدُپیچیذُ 

ین دسسات سا  دُ ٍ تصاو سا هَسد اسصیاابی قاشاس دا   ضشایطبتَاًٌذ  تا

 اتخار ًوایٌذ 

بذٍى ضک الصهِ سضذ اقتصادی تَلیاذ بیطاتش ٍ ساشهایِ گازاسی     

افضٍى تش است ٍ دس ایاي ساساتا ستباِ بٌاذی صاٌایا تَلیاذی دس       

ًتایح بذست آهاذُ   سشهایِ گزاسی ً ص بِ سضایی خَاّذ داضت  

هی تَاًذ بِ سشهایِ گزاساى کوک کٌذ تا ًسبت باِ ضاشکت بشتاش    

اص ایي ستباِ  ًتایح بذست  آهذُ  اسی اقذام کٌٌذ   بشای سشهایِ گز

عولکشد هاالی بْتاشی   ًطاى هیذّذ کِ ضشکت گلَکَصاى اص بٌذی 

ضشکتْا بشخَسداس است  ٍ ضشکت کاالبش دس پااییي   ًسبت بِ سایش 

تاااااااااااااااشیي ستباااااااااااااااِ قاااااااااااااااشاس داسد    

 

 

   هقدهه .1

خَّش توام فعالیت ّای هذیشیت تصوین گیشی است   هذیشاى       

ن گیشًذگاى بشاساا ًتایح تصویواتی کِ اتخار هیکٌٌذ ٍ تصوی

هَسد قضاٍت قشاس هیگیشًذ   اص سَیی دیگش سشهایِ گزاسی ً ص 

کلیذی ٍ هْن دس سضذ ٍ تَسعِ اقتصادی خَاها ایاا هی ًوایذ 

اّویت اسصیابی عولکشد هالی دس ستبِ بٌذی هَخَد اقتصاد سقابتی 

   بیطتش ًوایاى هی ساصد سا صٌایا تَلیذی 

اص ایي سٍ عولکشد هالی ضشکت ّا هی تَاًٌذ سضذ اقتصادی ضشکت 

 ًوَدُ ٍ خایگاُ ّش ضشکت سا دس کطَس هطخص ًوایذ  ّا سا بیاى 

دس ایي ٍضعیت ، هحیط اقتصادی ضشایط ٍیژُ ٍ عَاهل گًَاگًَی سا 

بشای تذاٍم حیات بٌگاُ اقتصادی هطشح هی ًوایذ   اکٌَى هَضَع 

بٌگاُ ّای تَلیذی سا با چالص ّای  خْاًی ضذى دس کطَسّا ،

تَلیذی  پیچیذُ ای هَاخِ ساختِ است   لزا بشسسی اسصیابی صٌایا

ضٌاخت  اص ًرش ستبِ بٌذی کیایت ٍ عولکشد اص اّویت ٍیژُ ای دس

 ضاخص ّایدس ایي ساستا اص  ایداد هی ًوایذ    تَاى ّای اقتصادی

( ، ROA کِ ضاهل باصدّی داسایی )    (AFP)حسابذاسی سٌتی

( ٍ ًسبت  EPS( ، سَد ّش سْن )ROE باصدّی سشهایِ ) 

 15ٍ ستبِ بٌذی اسصیابی  ( هی باضذ بشای P/Eرخیشُ ای قیوت )

دس بِ سٍش تاپسیس  اص بَسا اٍسا  بْادس صٌایا غزایی ضشکت

  ضذُ است ًرش گشفتِ 
 

 

 تکنیک تاپسیس. 2

ایي  تَسط َّاًگ ٍ یَى اسائِ گشدیذ  دس1981ایي سٍش دس ساد 

گیشًذ ٍ ّش ضاخص هَسد اسصیابی قشاس هی nگضیٌِ بَسیلِ  mسٍش 
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ً طِ   mتَاى بِ عٌَاى یک سیستن ٌّذسی ضاهل هسالِ سا هی

بعذی دس ًرش گشفت  ایي تکٌیک بش ایي هاَْم   nدس یک فضای 

بٌا ضذُ است کِ گضیٌِ اًتخابی بایذ کوتشیي فاصلِ سا با ساُ حل 

( ٍ بیطتشیي فاصلِ سا با ساُ ت هوکي،بْتشیي حال اد هثبت)ایذُ

( داضتِ باضذ  فشض بش اد هٌای)بذتشیي حالت هوکي،حل ایذُ

ایي است کِ هطلَبیت ّش ضاخص بطَس یکٌَاخت افضایطی ٍ یا 

بشای ستبِ بٌذی ًْایی  TOPSISدس ایي ه الِ سٍش  کاّطی است 

است کِ بِ صَست صیش بِ  استاادُ ضذُ صٌایا غزاییضشکت ّای 

 دست هی آیذ : 

 اص ضص هشحلِ صیش استاادُ هی کٌذ: Topsisالگَسیتن 

بااا اسااتاادُ اص تساااٍی صیااش هاااتشیس تصااوین ًشهاااد   .1هزحلههه 

 :ساصی هی ضَد

 
هاااتشیس تصااوین ًشهاااد ساااصی ضااذُ ٍصًاای تَسااط  .2هزحلههه 

هااتشیس ًشهااالیضُ ضاذُ هتطااکل اص ٍصى ضاااخص ّاا ضااش  هاای    

   ضَد

 

)ه ااااادیش  NIS)ه ااااادیش حااااذاکثشی( ٍ  PIS .3زحلههههه ه

 حذاقلی( بصَست صیش تعییي هی ضًَذ 

 
 

    

بصااَست صیااش   PIS  ٍNISفاصاالِ ّااض گضیٌااِ اص    .4هزحلههه 

 هطشح هی ضًَذ:  

 

بصااَست صیااش   CCiضااشین ًضدیکاای ّااش گضیٌااِ    .5هزحلههه  

 هحاسبِ هی ضَد:

 
یٌااِ ستبااِ بٌااذی گض CCiدس هشحلااِ پایاااًی اعااذاد  .6هزحلههه 

 ّا سا بِ ضکل صعَدی تعییي هی کٌذ 

 

با استاادُ اص دادُ ّای ضشکت فٌاٍسی بَسا تْشاى هست یواً دادُ 

بش اساا سایت کذاد هَخَد بَدُ است ٍلی دس  EPS , P/Eّای 

هَاسد سَد بعذ اص هالیات ، خوا   ROA , ROEهَسد هحاسبِ 

ّا ضشکت هالی ّا ٍ خوا ح َ  صاحباى سْام اص تشاص ًاهِ داسایی

ٍ طبق فشهَد هحاسبِ  استخشاج گشدیذُ استدس سایت هضبَس 

آٍسدُ ضذُ  1طبق خذٍد گشدیذُ است ٍ هاتشیس تصوین گیشی 

 است  
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 هاتزیس تصوین گیزی.  1جدول 

P/E EPS ROE ROA 
 شزکت اسن

 ها

9.28 305 0.245423 0.049079 

 ضُیشپاستَسیض

 خشاساى پگاُ

 پاک اتیلبٌ 0.1245645 0.442906201 75 23.39

39.09 34 0.025708186 0.006019279 

ُ پگا

 داىیرسباآ

 یغشب

 ٌَیه پاسا 0.065350766 0.12623187 708 6.22

 يیهاسگاس 0.05849959 0.271750282 895 4.51

4.59 1704 0.195830543 0.034755346 

 یصٌعت

 بْطْش

 البشک اتیلبٌ 0.014938088 0.027361636 200 9.45

7.56 470 0.221991597 0.064152693 

 ضُیشپاستَسیض

 فاسا پگاُ

5.79 1425 0.420335441 0.089380458 

 پگاُ شیض

 اصاْاى

20.59 160 0.067872274 0.037311174 

 ٍ کطت

 رسیاپ صٌعت

 هْشام یذیتَل 0.048708159 0.356510198 1674 6.95

 ٌَضش یه 0.087874694 0.195283683 698 6.14

 کَصاىَگل 0.071412785 0.180639887 4357 12.3

10.7 253 0.225614245 0.104190321 

 شیض ایٌاص

 تَضِ

18.54 244 0.155562076 0.074298404 

 تیکَیسب

 یگشخ

 هدوَع 0.930536152 3.159021811 13202 185.1

 

 

 

هاتشیس تصوین گیشی بِ سٍش ، هشحلِ اٍد  فشهَدبا استاادُ اص 

 بذست آیذ  rijیضُ هیطَد تا هاتشیس بشداسی ًشهال

 

  1هزحله –rij. هاتزیس نزهالیشه شده 2جدول 

 

بشای بذست آٍسدى اٍصاى ضاخص ّا اص سٍش آًتشٍپی ضاًَى 

هحاسبِ ضَد بشای   Pijهاتشیس  ایذاستاادُ ضذُ است پس ب

ّش دسایِ هاتشیس تصوین گیشی بِ  Pijبذست آٍسدى هاتشیس 

 َد  خوا ّش ستَى آى ت سین هیط

P/E EPS ROE ROA ها شزکت اسن 

0.155954 
0 05661

8 
0.260225 0.182717 

 ضُیشپاستَسیض

 خشاساى پگاُ

0.393079 
0.01392

2 
 پاک اتیلبٌ 0.463735 0.469617

0.656925 
0.00631

1 
0.027258 0.022408 

 داىیآرسبا پگاُ

 یغشب

0.104530 
0.13142

8 
 ٌَیه پاسا 0.243291 0.133844

0.075792 
0.16614

2 
 يیهاسگاس 0.217785 0.288139

0.077137 
0.31631

9 
 بْطْش یصٌعت 0.129388 0.207641

0.158811 
0.03712

6 
 کالبش اتیلبٌ 0.055612 0.029011

0.127049 
0.08724

7 
0.235379 0.238830 

 ضُیشپاستَسیض

 فاسا پگاُ

0.097303 
0.26452

7 
 اصاْاى پگاُ شیض 0.332750 0.445685

0.346024 
0.02970

1 
0.071965 0.138903 

 صٌعت ٍ کطت

 رسیاپ

0.116798 
0.31075

0 
 هْشام یذیتَل 0.181333 0.378011

0.103185 
0.12957

2 
0.207061 0.327144 

 ییغزا ایصٌا

 ٌَضش یه

0.206707 
0.80880

5 
 کَصاىَگل 0.265859 0.191534

0.179818 
0.04696

5 
 تَضِ شیض ایٌاص 0.387885 0.239220

0.311573 
0.04529

4 
 یگشخ تیکَیسب 0.276601 0.164943
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                                   Pijهاتزیس نزهالیشه . 3دول ج            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wjهحاسبه وسى . 4جدول 

 
P/E EPS ROE ROA 

Ej 0.916918 0.791807 0.931547 0.947704 

Dj 0.083081 0.208192 0.068452 0.052295 

Wj 0.201643 0.505295 0.166137 0.126923 

  

اٍصاى ضاخص ّا   Pijطبق فشهَد ّای صیش با استاادُ اص هاتشیس 

 هحاسبِ هیطَد  

 
 

LNJ  /1   =K 

 
 

 

 

 

با استاادُ اص فشهَد هشحلِ دٍم ٍصى ضاخص ّای بذست آهذُ اص 

ضش  هیطَد تا  rijش یک اص دسایِ ّای هاتشیس دس ّ 4خذٍد 

 بذست آیذ   Vijهاتشیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/E EPS ROE ROA ها شزکت اسن 

0.050135 0.023102 0.077689 0.052743 
 ضُیشپاستَسیض

 خشاساى پگاُ

 پاک اتیلبٌ 0.133863 0.140203 0.005680 0.126364

0.211183 0.002575 0.008138 0.006468 

 داىیرسباُ آپگا

 یغشب

 ٌَیه پاسا 0.070229 0.039959 0.053628 0.033603

 يیهاسگاس 0.062866 0.086023 0.067792 0.024365

 بْطْش یصٌعت 0.037349 0.061990 0.129071 0.024797

 کالبش اتیلبٌ 0.016053 0.008661 0.015149 0.051053

0.040842 0.035600 0.070272 0.068941 

 ضُیشپاستَسیض

 فاسا پگاُ

0.031280 0.107938 0.133058 0.096052 

 پگاُ شیض

 اصاْاى

0.111237 0.012119 0.021485 0.040096 

 صٌعت ٍ کطت

 رسیاپ

 هْشام یذیتَل 0.052344 0.1128547 0.126798 0.037547

 هیٌَ ضش  0.094434 0.061817 0.052870 0.033171

 کَصاىَگل 0.076743 0.057182 0.330025 0.066450

0.057806 0.019163 0.071419 0.111968 

 شیض ایٌاص

 تَضِ

0.100162 0.018482 0.049243 0.079844 

 تیکَیسب

 یگشخ
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 2هزحله   Vij = Wj*rij-تزیسها -5جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 3هزحله  –جواب های ایده آل هثبت و هنفی  – 6جدول 

 

 4هزحله –فاصله با جواب ایده آل هثبت و هنفی  – 7جدول 

 

خَا  ّای ایذُ آد هثبت ٍ هٌای یعٌی  Vijبا استاادُ اص هاتشیس  

بذست آٍسدُ ٍ  6بْتشیي ٍ بذتشیي حالت هوکي سا طبق خذٍد 

ًیض فاصلِ اص خَا  ّای هثبت ٍ هٌای هحاسبِ هی  7طبق خذٍد 

 گشدد  

 

 

P/E EPS ROE ROA اسن شزکت ها 

0.031447 0.028608 0.043233 0.023191 
ضیشپاستَسیضُ پگاُ 

 خشاساى

 لبٌیات پاک 0.058858 0.078020 0.007034 0.079262

0.132465 0.003189 0.004528 0.002844 

پگاُ آرسبایداى 

 غشبی

 پاسا هیٌَ 0.030879 0.022236 0.066410 0.021077

     

 هاسگاسیي 0.027642 0.047870 0.083950 0.015283

     

 صٌعتی بْطْش 0.016422 0.034496 0.159834 0.015554

 لبشلبٌیات کا 0.007058 0.004819 0.018759 0.032023

0.025618 0.044085 0.039105 0.030313 

ضیشپاستَسیضُ پگاُ 

 فاسا

 ضیش پگاُ اصاْاى 0.042233 0.074044 0.133664 0.019620

0.069773 0.015007 0.011956 0.017630 

کطت ٍ صٌعت 

 پیارس

 تَلیذی هْشام 0.023015 0.062801 0.157020 0.023551

0.020806 0.065472 0.034400 0.041522 

صٌایا غزایی 

 هیٌَضش 

 کَصاىَگل 0.033743 0.031820 0.408685 0.041681

 صٌایا ضیش تَضِ 0.049231 0.039743 0.023731 0.036259

 بیسکَیت گشخی 0.035107 0.027403 0.022887 0.062826

 -فاصله

 هثبت
 

 -فاصله

 هنفی
 ها شزکت اسن 

0.396415 d+1 0.053098 d-1 خشاساى پگاُ ضُیشپاستَسیض 

0.405158 d+2 0.112458 d-2 ٌپاک اتیلب 

0 415891 d+3 0.117181 d-3 یغشب داىیرسباُ آپگا 

0.365313 d+4 0 071624 d-4 ٌَیه پاسا 

0.347947 d+5 0.094952 d-5 يیهاسگاس 

0.281584 d+6 0.160063 d-6 بْطْش یصٌعت 

0.412519 d+7 0.023249 d-7 ٌلبشکا اتیلب 

0.382986 d+8 0.061069 d-8 فاسا پگاُ ضُیشپاستَسیض 

0.297762 d+9 0.153057 d-9 اصاْاى پگاُ شیض 

0.406173 d+10 0.058161 
d-

10 
 رسیاپ صٌعت ٍ کطت

0.276972 d+11 0.165937 
d-

11 
 هْشام یذیتَل

0.363959 d+12 0 079360 
d-

12 
 ٌَضش یه ضشکت

0 104913 d+13 0.408440 
d-

13 
 کَصاىَگل

0 398751 d+14 0.065221 
d-

14 
 تَضِ شیض ایٌاص

0 396 d+15 0.064904 
d-

15 
 یگشخ تیکَیسب

  
P/E EPS ROE ROA 

MAX Rij J+ 0.132465 0.408685 0.078020 0.058858 

MIN Rij J- 0.015283 0.003189 0.004528 0.002844 
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 5هزحله  – TOPSISبه بندی شزکت ها با رت - 8جدول 

 رتبه نام شزکت رتبه نام شزکت

 9 پاسا هیٌَ 1 گلَکَصاى

 10 بیسکَئیت گشخی 2 تَلیذی هْشام

 11 تَسعِ صٌایا ضیش ّلذیٌگ 3 صٌعتی بْطْش

 12 ضیش پاستَسیضُ پگاُ فاسا 4 ضیش پاستَسیضُ پگاُ اصاْاى

 13 سکطت ٍ صٌعت پیار 5 پگاُ آرسبایداى غشبی

ضیش پاستَسیضُ پگاُ  6 لبٌیات پاک

 خشاساى

14 

 15 لبٌیات کالبش 7 هاسگاسیي

   8 صٌایا غزایی هیٌَ ضش 

 

 

ضشایط ضشکت  TOPSISسٍش استاادُ اص ستبِ بٌذی بِ با 

گلَکَصاى ًسبت بِ ب یِ با عولکشد هالی بْتشی سٍبشٍ بَدُ است دس 

شاس گشفتِ است ستبِ حالی کِ لبٌیات کالبش دس پاییي تشیي ستبِ ق

اّطی اًدام ضذُ است یعٌی بصَست ک TOPSISبٌذی دس سٍش  

تعلق گشفتِ بِ کوتشیي اهتیاص  15بِ بیطتشیي اهتیاص ٍ ستبِ  1ستبِ 

  است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دس ایي ساستا ًتایح بذست آهذُ داللت بش آى داسد کِ دس بیي 

خص ضشکت ّا دس ساصهاى بَسا سقابت ضذیذی ٍخَد داسد ٍ ضا

ّای هالی ًیض تاثیشات هعٌا داسی دس خز  سشهایِ گزاساى خَاّذ 

داضت ٍ دس استاادُ اص سٍش ّا بایستی بِ هٌطق یا پایِ آًْا تَخِ 

ضَد کِ چِ ًَع ستبِ بٌذی الصم است اخشا ضَد تا دقت آى بِ 

( ستبِ 1395هیضاى اًتخا  افضایص یابذ دس ضشایط کًٌَی کطَس )

خز  ذ بِ ضکل ّای هعٌا داسی بشای بٌذی صٌایا کطَس هیتَاً

 سشهایِ گزاساى اًدام ضَد  
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