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اس  تَسط کطاٍرساى کطاٍرسی پایذارکارتزد ضٌاسایی ٍ رتثِ تٌذی عَاهل هَثز تز 

دیذگاُ کارضٌاساى جْاد کطاٍرسی ضْزستاى کزهاًطاُ؛ کارتزد رٍیکزد تحلیل 

 (AHPسلسلِ هزاتثی)

 3هلیحِ السادات اخَاى کاظویٍ  2، کثزی ارکَاسی1*رٍیا ارتعیي

 مؾاٍرسي زاًؾگاُ راسي، گزٍُ تزٍيج ٍ آهَسػ مؾاٍرسيمزهاًؾاُ، تشرگزاُ اهام ذويٌي، زاًؾنسُ 
 زاًؾنسُ مؾاٍرسي زاًؾگاُ راسي زاًؼ آهَذتگاى مارؽٌاعي ارؽس تزٍيج ٍ آهَسػ مؾاٍرسي3،2،1

 چکیذُ :

ِ اعت. ايي هطالؼِ اس ًَع ؽْزعتاى مزهاًؾاُ اًجام گزفتگذار تز مؾاٍرسي پايسار اس زيسگاُ مارؽٌاعاى جْاز مؾاٍرسي ّاي اثزي اٍلَيت هَلفِيتحقيق حاضز تا ّسف ؽٌاعايي ٍ تؼي 

تَز مِ پايايي آى اس طزيق ضزية  ايآٍري اطالػات پزعؾٌاهُِ اعت. اتشار گززاًجام ؽس ( AHPّوثغتگي ٍ تحليل علغلِ هزاتثي) -ٍ تا اعتفازُ اس رٍػ تَفيفي مارتززي تَزُ 

اس طزيق اطالػات هَرز ًياس  .( N=62)ؾاُ تؾنيل زازًسًٍّؼ حاضز را مليِ مارؽٌاعاى هسيزيت جْاز مؾاٍرسي ؽْزعتاى مزهاضپهاري آجاهؼِ (. α=62/0) فامزًٍثاخ هحاعثِ گزززيسلآ

هذمَر اس رٍينزز علغلِ تٌسي ػَاهل ٍ زر هزحلِ تؼس جْت رتثِ  سهَى اعپيزهيآاس  زر اتتسا تِ هٌظَر ؽٌاعايي ػَاهل هَثز تز مؾاٍرسي پايسار ،تِ زعت آهس. زر ايي تحقيق 62 عزؽواري

اعتفازُ اس ؽرن حساقل، اعتفازُ اس هحقَالت پَؽؾي، حفاظت ذاك، تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ قطزُ اي، هسيزيت  پيزهي ًؾاى زاز مِ ؽاذـ ّايهزاتثي اعتفازُ ؽس. ًتايج آسهَى اع

هسيزيت  را زاؽتِ زر حالي مِ االتزيي اٍلَيتتحفاظت اس ذاك  ؽاذـ AHPؽٌس ٍ ّوچٌيي تز اعاطتاتز تَعؼِ پايسار مؾاٍرسي هَثز هي زيسگاُ مارؽٌاعاى ( اسIPM)تلفيقي آفاي 

ًتايج ايي هطالؼِ . اًجام پذيزفت  SPSS  ٍExpert Choice 11تجشيِ ٍ تحليل اطالػات زر زٍ ترؼ تِ ٍعيلِ ًزم افشار  .اعت پاييي تزيي رتثِ را تِ ذَز اذتقاؿ زازُتلفيقي آفات 

 زاؽتِ تاؽس. تزًاهِ ريشاى زٍرُ ّاي آهَسؽي تِ ّوزاُي تزاي يزعتاٍرزّا هَثز تز مؾاٍرسي پايسار، ضوي تاميس تز ػَاهل تَاًسهي

 

 مؾاٍرسي پايسار، مارؽٌاعاى، رٍينزز تحليل علغلِ هزاتثي مليس ٍاصُ ّا:
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 هقذهِ 

اٍليي قسم  تِ غذا ٍ رفاُ تيؾتز زر ًظام طثيؼت زذالت مززُ ٍ هغيز ذَز را اس جزياى طثيؼي ذارج ًوَزُ اعت. تالػ تزاي تْيِ غذا ٍ اًقالب مؾاٍرسي زعتياتي تِ هٌظَرتؾز ّوَاُ 

اعتفازُ تي  اهزٍسُيَلَصي زر ايجاز ايي فافلِ هَثز تَزُ اًس.تِ تسريج اًقالب فٌؼتي، اًٌقالب ؽيويايي، اًقالب اًقَرهاتيل ٍ اًقالب ت ػالٍُ تز اييتزاي ايجاز فافلِ هياى تؾز ٍ طثيؼت تَز 

ٍ قارچ مؼ ّا زر هقياط ٍعيغ،  رٍيِ اس هٌاتغ تَليس ٍ ترزية هحيط سيغت تِ هؼضل جسي ٍ تشرگي تثسيل ؽسُ اعت. تِ مارگيزي هَاز ؽيويايي اس قثيل آفت مؼ ّا، ػلف مؼ ّا

تَزُ مِ آيٌسُ هثْوي را تزاي ًغل آيٌسُ تزعين هي ًوايٌس. ايي ؽيَُ هَجة اس تيي  اس جولِ هْن تزيي هؾنالت مؾاٍرسي تياريتنٌيل ّاي غلط سراػي ٍ آّوچٌيي  زفؼات هتؼسز ٍ

ًِ اي اعت مِ اعتفازُ اس هحقَالت مؾاٍرسي آلَزُ تِ عن ًيش ذَز هثحث جساگا ّوچٌييٍ َمعو هغتقين رفتي هَجَزات هفيس طثيؼي ٍ ػوالً هزه تافت سًسُ ذاك ؽسُ اعت. اثزات

 .(3167عاسهاى جْاز مؾاٍرسي مزهاًؾاُ، )تِ فَرت جسي هَرز تْسيس قزار زازُ اعت.عالهت تؾز ٍ تْساؽت ػوَهي را 

ُ را فزاّن آٍرزرعيسى تِ اّساف جاُ طلثاًِ ذَز ، هَجثات اس اتشارّاي هرتلف اعتفازُحفظ هحيط سيغت قسم تززاؽتِ ٍ تا گيزي اس هزر راعتاي تْزُذَز  هٌافغ تحقق جْتاًغاى   

، ماّؼ تٌَع  قثيل فزعايؼ ذاپيآهسّاي هرتلفي اس  اعت ٍ ّوزاُ تَزُ فزاٍاًي هؾنالت سيغت هحيطي زر تز زاؽتِ ٍ اها هتاعفاًِ ايي زعتاٍرزّا زر تزذي هَارز تِ قيوت گشافي. اعت

تِ ّويي زليل زر چٌس زِّ اذيز ًگزػ ّا ، اًگارُ ّا ٍ ايغتار ّاي جسيسي زر راتطِ تا   (.3165)ماهنار ٍ افغاًي ، اًس ِسيغتي، گزهايؼ سهيي ٍ آلَزگي آب ٍ ذاك ٍ َّا را زر تززاؽت

 (.2007ى، تَعؼِ پايسار زر تْزُ تززاري اس هٌاتغ مؾاٍرسي ؽنل گزفتِ اعت)تاتليسيل ٍ ّونارا

ّا ٍ هؼضالت طثيؼي ٍ اهاليوتي ( اػتقاز زارز مؾاٍرسي پايسار تِ ػٌَاى يل فلغفِ هسيزيتي ٍ عيغتن فزاّن مٌٌسُ ًياسّاي مؾاٍرساى ًغل حاضز ٍ آيٌسُ زر پاعد تِ ايي 2002ًلَئيظ)

يس موتز هقزف مٌٌسُ تاؽٌس. ٍيضگي هْن  مؾاٍرسي پايسار زر ايي اعت مِ  تز ثثات ػولنزز ظَْر ًوَزُ اعت ٍ تِ ايي هفَْم اعت مِ مؾاٍرساى تا 23اًغاًي تِ ػٌَاى چالؼ ػوسُ قزى 

 اگز چِ هحتَا ٍ تاثيز ايي ٍيضگي تِ طَر قاتل هالحظِ اي زر هٌاطق هرتلف هتفاٍت هي تاؽس ٍلي هي  (.3154)مَچني ،  زارزحيط سيغت  تاميس زر طَالًي هست تا حساقل تاثيز تز ه

اس ػَاهل زر  گزٍ آگاّي  پايسار (. اس آًجا مِ تِ طَر افَلي تَعؼ2003ِِ هٌاتغ اًغاًي تِ ػٌَاى يني اس هحَري تزيي راّثززّا هس ًظز قزار هي گيزز) آگثاجي ٍ ّوناراى، تَاى گفت تَعؼ

 ايي ترؼ تي فايسُ اعت.  اس زيسگاُ مارؽٌاعاى آىػَاهل هَثز تزهي تَاى ًتيجِ گزفت تحث زر هَرز تَعؼِ پايسار تسٍى  تَجِ تِ  ،هي تاؽس ىآهَثز تز 

ّاي پايساري اؽارُ ؽسُ اعت ٍ موتز تز هغايلي هاًٌس ذقَؿ پايساري فَرت گزفتِ تز اتؼاز هرتلفي تاميس ؽسُ اعت مِ تيؾتز تِ هغائل امَلَصيني ٍ ؽاذـ زر تحقيقاتي مِ زر 

ػَاهل هَثز افَل پايساري ٍ ؽٌاذت  زر ذقَؿ ّاي هرتلف مؾاٍرسيترؼ  ًظزات مارؽٌاعاى زرزر ايي راعتا ارسياتي  اؽارُ ؽسُ اعت. مؾاٍرسي زر جْت پايساري اٍلَيت تٌسي ػَاهل

س مِ حتي اس هٌطقِ اي  السم ٍ ضزٍري اعت. ػٌافز هرتلفي تزاي تياى پايساري زر مؾاٍرسي هطزح هي تاؽ مؾاٍرسيايي ترؼ تِ هٌظَر تسٍيي تزًاهِ ّاي تنويلي زر راعتاي تَعؼِ  زر 

حياتي ٍ   ،3164هحقَالت سراػي) حغيٌي ٍ ّوناراى  اي، ؽرن ػوَز تز ؽية، تٌاٍب سراػي ٍ حفظ تقايذاك تا اعتفازُ اس هحقَالت پَؽؾيزيگز هتفاٍت اعت. حفاظت تِ هٌطقِ 

ػالٍُ تز ايي . تياى ؽسُ اًستزيي ػٌافز پايساري  ّاي ؽرن حفاظتي تِ ػٌَاى هْن ، اعتفازُ اس تٌاٍب سراػي ٍ مَزّاي زاهي ٍ عيغتنٍرسي حساقل رٍػ ّاي ذاك ،(3156مزيوي 

 ماّؼ هقزف هَاز ؽيويايي ٍ اعتفازُ اس رٍػ ّاي فحيح ٍ هٌاعة آتياري اهناى پذيز اعت. هسيزيت تلفيقي آفات اس طزيق مِ پايساري تلقي هي ؽَز تزًيش اس ػَاهل هَثز  ميفيت آب

(. 2007گززز) اٍهاًي ٍ چيذري ؽيويايي ٍ اثز هتقايل ػولياتي هي ، سراػي ٍ فيشيني، اس طزيق رٍػ ّاي  تيَلَصيل يت ّاي مؾاٍرسي پايسار هحغَب هي ؽَز ًٍيش زر سهزُ عايز فؼال

 تحقق هي ياتس،  اي ًظيز مَزّاي زاهي ٍ عثشتاهيي ًياسّاي غذايي گياّاى ٍ افشايؼ مارتزز هٌاتغ زرٍى هشرػِ هٌجولِهسيزيت هَاز غذايي مِ تا اعتفازُ اس ؽيَُ ّاي هسيزيتي هٌاعة 

َم عٌجِ ّاي پايساري مِ زر تسٍيي ؽاذـ پايساري تِ مار هي رًٍس تايس مليِ هغايل تٌيازي يل مؾت ت(. 2005ؽَز )ػلي تيگي هٌجز تِ ماّؼ ّشيٌِ تَليس ٍ افشايؼ عَزهٌسي هي

 (.3777، اقتقازي اجتواػي ٍ فٌاٍري ّاي اعتفازُ ؽسُ را هَرز تزرعي ٍ تحليل قزار زٌّس ٍ ّز يل را تِ ؽنل موي تياى مٌٌس) پاًل ٍ ؽيليتشي،ًظيز ػَاهل سراػي، تَم ؽٌاذتي

تَاًٌس ًقؼ مليسي زر افالح الگَي هقزف ٍ زر ًتيجِ هي زر ترؼ مؾاٍرسي  ناتشارّاي هْتِ ػٌَاى يني اس  مِ مؾاٍرسي پايسارتز ايي ػلن ًچِ گفتِ ؽس تحقيق حاضز تا آتا تَجِ تِ  

اطالػات حافلِ تِ  تتَاى اس اس زيسگاُ مارؽٌاعاى فَرت گزفتِ اعت. تِ گًَِ اي مِرسي پايسار اٍتؼييي ٍ اٍلَيت تٌسي ػَاهل هَثز تز مؾتا ّسف  ،زاؽتِ تاؽٌس مؾاٍرسيارتقاي تَعؼِ 

 ػٌَاى هثٌايي تزاي تزًاهِ ريشي زر جْت تَعؼِ پايسار تْزُ گزفت.

 

 

 رٍش ضٌاسی پژٍّص

. اتشار افلي اي ٍ ماٍػ ايٌتزًتي اعتفازُ تْزُ گزفتِ ؽسگزز آٍري اطالػات هَرز ًظز ٍ گذري تز ازتيات ًظزي اس هطالؼِ متاتراًِ  جْت .هي تاؽسپيوايؾي  اتتحقيق هطالؼِ حاضز اس ًَع

لفاي هقسارآ هَرز تاييس قزار گزفت. هترققاى ٍ اعاتيس زاًؾگاُ ي اسپاًل تَعط آى  ق عاذتِ اي تَز مِ رٍاييٌاهِ هحقت ٍ زعتياتي تِ پزعؼ ّاي پضٍّؼ، پزعؾآٍري اطالػاگزز

ًفز   62ّا  مِ تؼساز آى ًسمزهاًؾاُ تَزؽْزعتاى  جْاز مؾاٍرسي مارؽٌاعاى، مليِ پضٍّؼ ؽاهلجاهؼِ آهاري  گززيس.تزآٍرز0 /62 هحاعثِ ؽسُ تِ هٌظَر عٌجؼ پايايي هؼازلمزًٍثاخ 
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ضزية ّوثغتگي  ،حزاف هؼيار(ً)هياًگيي ٍ ا . تزاي تجشيِ ٍ تحليل زازُ ّا اس ؽاذـ ّاي آهار تَفيفيؽس تْزُ گزفتِ اس رٍػ عزؽواري جوغ آٍري اطالػات تِ هٌظَر لذا  س.تاؽ هي

ػَاهل، تسيي فَرت مِ زر اتتسا جْت ؽٌاعايي ػَاهل هَثز تز تَعؼِ پايسار اس آسهَى اعپيزهي اعتفازُ ؽسُ، زر هزحلِ تؼس ٍ تزاي رتثِ تٌسي ايي اعتفازُ ؽس.  AHPاعپيزهي ٍ رٍػ 

 .فَرت گزفت   SPSS  ٍExpert Choice 11اس ًزم افشار  زازُ ّا تا تْزُ گيزيتجشيِ ٍ تحليل فزآيٌس تحليل علغلِ هزاتثي تِ مار گزفتِ ؽس. 

 

 یافتِ ّا

زرفس زاراي هسرك مارؽٌاعي ارؽس  1/36زرفس پاعرگَياى زاراي هسرك مارؽٌاعي ٍ  32. عال تَز  20 هَرز هطالؼِ ّايهياًگيي عٌي ًوًَِمِ پضٍّؼ، ًؾاى زازًسًتايج حافل اس 

  ٍ تاغثاًيزرفس  36، زرفس رؽتِ سراػت 15 ،زرفس پاعرگَياى فارؽ التحقيل رؽتِ تزٍيج مؾاٍرسي23 زرفس مارؽٌاعاى هزز هي تاؽٌس ٍ 43ًتايج پضٍّؼ ًؾاى زاز مِ  .هي تاؽٌس

 . تياري تَزًسآ 20زرفس

  اس زيسگاُ مارؽٌاعاى مؾاٍرسي پايسارمارتزز  ػَاهل هَثز تز  -3جسٍل 

 اًحزاف هؼيار هياًگيي پايسار مؾاٍرسيآگاّي ّاي پايِ  رزيف

 1.80 3.5 استفادُ اس ضخن حذاقل  3

 0872 1862 اعتفازُ اس هحقَالت پَؽؾي 2

 1.85 3.43 حفاظت خاك  1

 0872 1833 تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ قطزُ اي 2

 1.94 3.53 حفظ تقایای هحصَالت سراعی 3

 0873 1813 ايييهيشاى هقزف مَزّاي ؽيو 4

 IPM 3.43 1.94 تهذیزیت تلفیقی آفا 5

 0872 1810 هقزف ًيتزٍصى 6

 1.95 3.36 سطح هکاًیشاسیَى 7

 0876 1824 هسيزيت تلفيقي هشرػِ 30

 0.14 3.56 استفادُ اس کَدّای داهی 33

 0875 1826 اعتفازُ اس تقَالت 32

 0.13 3.43 ضخن عوَد تز ضیة 31

 0.14 3.4 رعایت تٌاٍب سراعی 32

 0 3.26 هذیزیت هٌاتع آب 33

 1.95 3.01 آفت کص ّاکارتزد  34

 0.14 3.36 هذیزیت هَاد غذایی 35

 0.12 3.26 کطت هحصَالت جایگشیي 36

 1.99 3.03 استفادُ اس کَد سثش 37

 0.17 3.28 استفادُ اس ًظام آیص  20

 0.17 3.26 هطارکت تْزُ تزداراى 23

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  رانیا ستیز طیمح و یکشاورز علوم یتخصص یمل شیهما هیاول
4931اردیبهشت   

 
 0.12 3.13 هیشاى آگاّی تْزُ تزداراى اس کطاٍرسی پایذار 22

 

 

تا زيسگاُ مارؽٌاعاى تز   IPMهسيزيت تلفيقي آفاي  ٍ ًؾاى زاز مِ اعتفازُ اس ؽرن حساقل، اعتفازُ اس هحقَالت پَؽؾي، حفاظت ذاك، تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ قطزُ ايًتايج 

 (.2.)جسٍل راتطِ اي هؼٌي زار هي تاؽس ، زارايپايسارمؾاٍرسي تَعؼِ 

 

 اس زيسگاُ مارؽٌاعاى پايسار مؾاٍرسيمارتزز راتطِ تيي هتغيزّاي تحقيق تا  -2جسٍل 

 R p هتغيز

 1.101 1.310● ؽرن ػوَز تز ؽية

 1.122 1.295 ● اعتفازُ اس ؽرن حساقل 

 1.110 1.394● اعتفازُ اس مَز عثش

 1.111 1.470●● هيشاى آگاّي تْزُ تززاراى اس مؾاٍرسي پايسار

 1.111 1.436●● اعتفازُ اس مَزّاي زاهي

 1.110 1.403● اس هحقَالت پَؽؾي اعتفازُ

 1.126 1.253● حفاظت ذاك 

 1.104 1.308● تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ قطزُ اي

 1.113 1.381● حفظ تقاياي هحقَالت سراػي

 IPM 1.368 1.114تهسيزيت تلفيقي آفا

 1.111 1.409●● عطح هناًيشاعيَى

 1.110 1.414● رػايت تٌاٍب سراػي

 1.110 1.423● غذاييهسيزيت هَاز 

 1.136 1.235●● اعتفازُ اس ًظام آيؼ 

                                 3%> p ●                                                       3%> p ●●   

   

سا تايس ايي هاتزيظ را تي هقياط يا ًزهاليش تهاتزيظ اعترزاج ًوَز. تزاي ايي هٌظَر، اتتِ هٌظَر زعت ياتي تِ هاتزيظ هقايغات سٍجي گزٍُ، هي تَاى اٍلَيت ّا را تا اعتفازُ اس ايي 

گززز. پظ اس ًزهال مززى ٍ  هَلفِ ّاي عتَى هزتَطِ تقغين هي ًوايين. تزاي تي هقياط عاسي هقايغات سٍجي زر ايي رٍػ ّز يل اس هَلفِ ّاي هاتزيظ تقوين گيزي تز هجوَع

 زٌّسي اٍلَيت ّز هؼيار يا گشيٌِ رقية هي تاؽس.ؽسُ هياًگيي ّز عطز ايي جسٍل ًؾاىتؾنيل هاتزيظ تٌْجار 

اسگاري اعتفازُ هي ؽَز. چٌاًچِ ايي ضزية ٍقتي اّويت هؼيارّا ًغثت تِ ينسيگز تزآٍرز هي ؽًَس، احتوال ًاّوگٌي زر قضاٍت ّا ٍجَز زارز. تِ ّويي زليل اس ضزيثي تِ ًام ضزية ًاع

اس تقغين ؽاذـ عاسگاري تِ ؽاذـ تقازفي تَزى حافل هي ؽَز. ؽاذـ تقازفي تَزى تا تَجِ تِ  ايي ضزية تاؽس عاسگاري زر قضاٍت ّا هَرز قثَل اعت. 3/0ٍي مَچنتز  يا هغا

 ( ، اس جسٍل  سيز قاتل اعترزاج اعت.nتؼساز هؼيارّا )
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 ؽاذـ تقازفي تَزى تا تَجِ تِ تؼساز هؼيارّا -1جسٍل 

N 2 1 2 3 4 5 6 7 30 33 32 31 32 33 
R.I 0 36/0 7/0 32/3 22/3 12/3 23/3 23/3 27/3 33/3 26/3 34/3 35/3 37/3 

 

 آٍرزُ ؽسُ اعت.  2هاتزيظ هقياط سٍجي ازغام ؽسُ)گزٍّي(، زر جسٍل 

 

 مؾاٍرسي پايسارهاتزيظ هقايغات سٍجي گزٍّي ػَاهل هَثز تز  -2جسٍل 

حفاظت اس  

 ذاك

حفظ تقاياي 

 سراػيهحقَالت 

تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ  اعتفازُ اس ؽرن حساقل 

 قطزُ اي

هسيزيت تلفيقي 

 آفات

 0/5 2/6 4/3 0/2 0 حفاظت اس ذاك 

 3/0 8/3 6/2 0 476/1 حفظ تقاياي هحقَالت سراػي

 214/0 5/0 0 384/1 294/1 اعتفازُ اس ؽرن حساقل 

تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ قطزُ 

 اي
060/1 263/1 66/1 0 313/0 

 0 767/1 83/1 77/1 096/1 هسيزيت تلفيقي آفات

 هٌثغ: يافتِ ّاي تحقيق

 

ي هتٌاظز زر هاتزيظ هقايغات سٍجي گزٍّي را تز هجوَع زرايِ ّاي عتَى هَرز ًظز تقغين ًوَزُ ، مِ ًتايج زر جسٍل ؽوارُ تِ هٌظَر تؾنيل هاتزيظ تٌْجار)ًزهااليش( ؽسُ، ّز زرايِ

 ارائِ ؽسُ اعت. ، 3

 

 هاتزيظ تٌْجار ؽسُ )ًزهااليش(ؽسُ  -3جسٍل 

حفظ تقاياي  حفاظت اس ذاك 

 هحقَالت سراػي

اعتفازُ اس ؽرن 

 حساقل 

تغييز رٍػ آتياري 

 تاراًي تِ قطزُ اي

هسيزيت 

 تلفيقي افات

 تززار الَيت

 421/1 495/1 437/1 367/1 387/1 429/1 حفاظت اس ذاك 

حفظ تقاياي هحقَالت 

 سراػي
214/1 084/1 281/1 268/1 026/1 092/1 

 015/1 006/1 015/1 018/1 171/1 026/1 اعتفازُ اس ؽرن حساقل 
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تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ 

 قطزُ اي
169/1 148/1 170/1 171/1 026/1 179/1 

 003/1 197/1 154/1 189/1 042/1 184/1 هسيزيت تلفيقي آفات

 )هٌثغ: يافتِ ّاي تحقيق(

 

ّاي تؼييي ؽسُ زر آذزيي عتَى عوت راعت هاتزيظ ، هياًگيي ّز رزيف جسٍل ًزهااليش ؽسُ را هحاعثِ هي ًوايين. اٍلَيت پايسار مؾاٍرسيتِ هٌظَر تؼييي اٍلَيت ػَاهل هَثز تز 

 تٌْجار ؽسُ آٍرزُ ؽسُ اعت. 

تا  حفظ تقاياي هحقَالت سراػيتيؾتزيي اّويت را زارز. تٌاتزايي زر اٍلَيت تزتز قزار گزفتِ اعت. ّوچٌيي ؽاذـ ّاي  22/0تا ٍسى   حفاظت اس ذاكؽاذـ  ،4تز اعاط جسٍل

 06/0تِ زعت آهسُ هؼازل ٍجي  ًزخ ًاعاسگاري هقايغات س اس آى جايي مِ س.ًذز قزار زارآ يتَتا موتزيي ٍسى ًغثي زر اٍلهسيزيت تلفيقي آفات زر اٍلَيت زٍم ٍ هتغييز   ،372/0ٍسى

 اعت، ايي هقايغات قاتل قثَل هي تاؽس.  30/0موتز اس ٍ ايي هقسار هي تاؽس

 AHPتا اعتفازُ اس  مؾاٍرسي پايسار اٍلَيت تٌسي ًْايي ػَاهل هَثز تز   -4جسٍل 

 اٍلَيت ٍسى ػاهل

 3 220/0 حفاظت اس ذاك 

 2 372/0 حفظ تقاياي هحقَالت سراػي

 1 331/0 اعتفازُ اس ؽرن حساقل 

 2 303/0 تغييز رٍػ آتياري تاراًي تِ قطزُ اي

 3 064/0 هسيزيت تلفيقي آفات

 ()هٌثغ: يافتِ ّاي تحقيق

 

 نتيجه گيري و بحث

تزذَرزارًس؛  سيزا هَتَر هحزمِ ٍ  فزاٍاًياّويت اس ارؽٌاعاى زيسگاُ ماس  َلَصيل مػَاهل ا هرتلف  هي تاؽس مِ زر هياى آًْا  سهٌس تزًاهِ ريشي ٍ اقسام زر اتؼازپايسار، ًيامؾاٍرسي تْثَز  

ًتايج  . اعت تزذَرتَعؼِ مؾَر زر   قاتل هالحظِ اياس اّويت  ،هي تاؽٌس تَعؼِ مؾاٍرسيپايسار تِ ٍاعطِ ايي مِ هٌؾا ّز گًَِ تغييز مؾاٍرسي . هي تاؽٌسراّثز اقساهات عايز هزاحل 

حفاظت اس ذاك، حفظ تقاياي هحقَالت سراػي ٍ اعتفازُ اس ، ًؾاى زاز اس زيسگاُ مارؽٌاعاى ؽْزعتاى مزهاًؾاُ پززاذتِ اعت ػَاهل هَثز تز تَعؼِ مؾاٍرسي پايسارايي هطالؼِ تِ تزرعي 

 هَجة  مِ ؽرن زر جْت ؽية چٌيي تياى ًوَزيي اهز را ؽايس تتَاى زليل ا  هي تاؽٌس.  زر تَعؼِ ٍ ارتقاي مؾاٍرسي پايسار اّويت سيازي ؽرن حساقل اس زيسگاُ مارؽٌاعاى زاراي

تا  ايي يافتِ .هي تاؽٌستَعؼِ مؾاٍرسي پايسار  زر تحيجارزر  يتَزاراي اٍلاس زيسگاُ مارؽٌاعاى ايي ػَاهل  تٌاتزايي .گزززي ٍ يا تارػ ّاي عالياًِ هي فزعايؼ ذاك تَعط آب آتيار

تياري تاراًي تِ قطزُ اي ٍ هسيزيت آتغييز رٍػ   مٌٌسُ ًتايج تحقيق تاؽس.مِ ايي ػاهل ذَز هي تَاًس تاييس ( ّورَاًي زارز3156ٍ حياتي ٍ مزهي )  ( 2007پضٍّؼ  اٍهاًي ٍ چيذري )

ًيوِ ذؾل زًيا هحغَب هي ؽَز ٍ ًغثت تِ آب . تا تَجِ تِ ايٌنِ مؾَر ها اس هٌاطق ذؾل ٍ فات ًيش اس ػَاهل هَثز تز مؾاٍرسي پايسار زر ايي پضٍّؼ ؽٌاذتِ ؽسُ اعتآتلفيقي 

تَجِ تِ رٍػ ّاي آتياري زر ايي پضٍّؼ، لذا  .، ضزٍرت زارز ًحَُ هقزف آب تا حغاعيت  ٍ زقت تيؾتزي هَرز تَجِ قزار گيززؽيزيي ٍ قاتل ؽزب ٍ آتياري هحسٍزيت جسي زارز

 ايي هَضَع تاميس ؽسُ اعت. زت ًيش  (3164حغيٌي ٍ ّوناراى)  هطالؼاتزر  مِ ؽٌاذتِ ؽسمارؽٌاعاى حائش اّويت اس زيسگاُ هَارز  جولِ فحيح اس

 تا تَجِ تِ ًتايج پضٍّؼ پيؾٌْاز هي ؽَز مِ : 

 هاًٌس تلَيشيَى ارائِ گززز. مؾاٍرسي اس طزيق رعاًِ ّاي جوؼي تزًاهِ ّاي آهَسؽي  تِ هٌظَر ارتقاي عطح زاًؼ پايساري  -

 تسٍيي گززز. تزاي مؾاٍرسي فزاّن گززز ٍ هحتَاي آهَسؽي السم زر ايي ذقَؿ  رٍػ ّاي فحيح ذامَرسي حفاظت اس ذاك  ٍي زر ذقَؿ ْايهَسؽآ -

 ى عالهت اًغاى ٍ حفظ هحيط سيغت زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت.آتثسيل تزًاهِ ريشي ّاي مَتاُ هست تِ تلٌس هست ٍ ضزٍرت جاهغ ًگزي ٍ تَجِ تِ هٌافغ تلٌس هست مِ زر  -
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Identifying and ranking factors that affecting the application of sustainable agriculture bay farmers from the viewpoints of 

Kermanshah provinces’ agricultural experts, AHP approach 

Arbaeen, R.1, Arkavazi, K.2, & Akhavan Kazemi, M.3 

1, 2, 3 Graduate students  in department of  agricultural extension and education, college of agriculture, Razi university, Kermanshah, Iran 

 

Abstract 

The present study conducted to identify and determine sustainable agriculture affecting components priority from Kermanshah province 

agricultural experts’ viewpoint. This applied study was used descriptive- correlative and analytical hierarchy process (AHP).  Data 

collection tools was a questionnaire, to measure its reliability Cronbach’s Alpha coefficient was calculated (α= 0/82). The population of 

this study was consisted of Kermanshah provinces’ agricultural experts. In order to identify factors influencing sustainable agriculture, 

spearman test was used at first step and AHP in the next step. Spearman test results revealed that indicators such as: minimal tillage, use 

of cover crops, soil conservation, change irrigation method to drip method, integrated pest management (IPM); are agricultural 

development factors. Also, according to APH results, soil conservation has the highest priority and integrated pest management has the 

lowest priority. Data analysis was performed by SPSS and Expert Choice soft wares. This study results in addition to emphasize on 

sustainable agriculture affecting factors, could have achievements for training courses’ planners. 

 

Key words: sustainable agriculture, experts, Analytical Hierarchy Process 
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