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 چکیده

وري و هاي نوين کشاورزي سبب باال رفتتن بهترهرايج شدن کشاورزي متعارف، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به دليل به کارگيري نهاده

متدن بازدهي توليد محصوالت کشاورزي و سبب تغييرات بسيار و پايين آمدن ريسک ذاتي فعاليت هاي کشاورزي شتده، امتا ستبب وارد آ

هتاي زيتر زمينتي، افتوا کشتاورزي ختانوادگي، وز تت روز افتزون از هاي قابل توجهي از قبيل فرسايش خاک سطحي، آلتودگي آ هزينه

در هاي باالي توليد و عدم هماهنگي شرايط اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي نيز شده استت و کاري و معيشتي کارگران، هزينهشرايط

ها حرکتت در جهتت کشتاورزي براي حل اين مشکالت؛ در پي يافتن راهکارهاي موثري بوده است که يکي از آنطي دودهه گذشته، بشر 

بندي عوامل موثر بر توسعه کشاورزي پايدار از ديدگاه مروجان جهاد کشاورزي استان اردبيل پايدار است. هدف اين مقاله سنجش و اولويت

 نزتر از مروجتان جهتاد کشتاورزي  160نامه از يمايشتي بتوده و اطالعتات از طريتق پرستشباشد. در اين تحقيق، روش کار به صورت پمي

نامه توسط پانل متخصصان مورد تاييد قرار گرفتت. مطالعته راهنمتا در منطقته آوري گرديده است. روايي صوري پرسشاردبيل جمعاستان

 کسب شده و استزاده از فرمتوا ويتژه کرونبتال آلزتا در نترم افتزارهاي پرسش نامه صورت گرفت و با داده 30مشابه جامعه آماري با تعداد

SPSS، هاي بدست آمده با استزاده از تکنيک دادهدر بدست آمد. 78/0نامه تحقيق پايايي پرسشAHP اند. فازي مورد تح يل قرار گرفته

وزشتي در استتان اردبيتل، متوثرترين عامتل بتوده و دهد که از بين عوامل موثر بر توسعه کشاورزي پايدار؛ عامل آمنتايج پژوهش نشان مي

 هاي بعدي قرار گرفتند.شناختي در اولويتعوامل محيطي، فردي، اقتصادي و  روان

 ل.استان اربي کشاورزي پايدار، توسعه کشاورزي، توسعه روستايي، فرآيند تح يل س س ه مراتب فازي،: کلمات کلیدي
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Abstract 

Conventional farming prevails, especially after World War II due to the use of modern agricultural 

Institutions increase productivity of agricultural production. It rewards the true values of producers and their 

products. It draws and learns from organic farming. It works on farms and ranches large and small, 

harnessing new technologies and renewing the best practices of the past. The purpose of this paper is 

measurement and prioritization of influencing factors on sustainable agricultural development from 

point of view Jihad experts of Ardabil Province. The statistical population of this survey consists of 

Jihad Experts of Ardabil Province. For data collection, it was used the documents, library and internet 

as the material to investigate the literature background, while utilizing the questionnaire to gather 

necessary field data, which was formulated, as proposed in different resources, based on the research 

assumptions and questions. Further, validity of the questionnaire was approved by a panel of experts 

and scholars the field of sustainable agriculture and agriculture development. Then, 30 questionnaires 

were completed in the Ardabil Province to determine its reliability through the test, and the Cronbach 

alpha coefficient was calculated for the total questionnaire equal 0.78 = α using SPSS software 

package. The study sample consisted of all experts in Ardabil Province, of which 160 were selected by 

multistage random sampling.  For data analysis, SPSS software was used. The research results showed 

that barriers of educational, environmental, economical and psychological settled in Ardabil province, 

respectively. 
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 مقدمه

هاي مهم در توسعه پايدار، کشاورزي پايتدار استت يکي از جنبه

محيطي ناشي خير به ع ت بروز مشکالت زيستهاي اکه در ساا

 از کشاورزي متداوا شکل گرفته است. مباني چنين ديدگاهي با

تکيه بر اصوا حزاظت محتيط زيستت، درک روابتط پيگيتدگي 

هاي مناستب و هماهنتگ بتا آوريگيري از فنبيولوژيکي و بهره

تاکنون تعاريف متعددي  (.1) باشدهاي جوامع مربوط ميويژگي

در يتک تعريتف ک تي، عمل آمتده استت بته کشاورزي پايداراز 

اي پايتا و بتادوام، کشاورزي پايدار نظتامي استت کته بته شتيوه

کرد توليدات کشاورزي را بهبتود بخشتيده، بته وري و عملبهره

طوري کته کشتاورزان بتواننتد عرمته محصتوالت کشتاورزي را 

هماهنگ بتا رشتد جمعيتت و رشتد اقتصتادي و  بتا توجته بته 

(. فتتتا و 2) حظتتتات زيستتتت محيطتتتي افتتتزايش دهنتتتدمال

ايدار را مديريت و حزاظتت از منتابع طبيعتي پايته و پکشاورزي

گيري تغييترات نهتادي و تکنولتوژيکي بته شتيوه اي کته جهت

نيازهاي مستمر نسل حامر و آينده را با اطمينان خاطر برآورده 

(.  و نيتتز، مرکتتز نظتتام ت زيقتتي کشتتاورزي، 3دانتتد )ستتازد مي

دانتتد کتته شتتامل: ستتودمندي اورزي پايتتدار را نظتتامي ميکشتت

خيزي، کشاورزان از طريق کاهش فرسايش خاک و بهبود حاصل

هايي جهت کاربرد موثر منابع دروني مزرعه، تدوين تدوين روش

راهبردهايي به منظور بهبود کزيت جوامتع روستتايي و کتاربرد 

محيطتي  ترين تاثيرات بر تخريب منابع زيستتهايي با کمروش

کشتاورزي پايتدار نتوعي حاصل کتالم ايتن کته،  (.4)  باشدمي

تر انستان، کتارايي کشاورزي است که در جهت سودمندي بيش

تتر در محتيط پتيش برداري از منابع و تتوازن بيشتر بهرهبيش

رود. کشتاورزي پايتدار بايتد بتا متديريت صتحيع منتابع در مي

يير انسان را برآورده کشاورزي همراه باشد تا نيازهاي در حاا تغ

کند و در عين حاا منابع طبيعتي را حزتک کترده و يتا ارتقتاي 

بخشتتد و از تخريتتب محتتيط ج تتوگيري کنتتد. و اهتتداف ک تتي 

هاي کشاورزي پايدار، مهيا ساختن سالمت متداوم کتره سيستم

باشد، به اين خاطر در اين نظام به زمين و افراد ساکن در آن مي

ي کوتتاه متدت جهتت رفتع مشتکالت، ريزجاي تاکيد بر برنامه

(. در اين راستا، بته بتاور 5) شودهاي ب ند مدت تاکيد ميحلراه

هتاي ب ندمتدت بته جهتت فراتتر دليل تاکيد بتر راه حل 1ولزرت

بودن کشاورزي پايتدار از مجموعته اصتوا فکتري يتا مجموعته 

ريزي، بتتراي بنتابر ايتن برنامته (.6) باشتدمحتدود عم يتات مي

ه هدف افزايش توليدات محصوالت کشاورزي بايد در يابي بدست

هاي بخش نظير حزاظت از منتابع طبيعتي، ارتباط با ساير هدف

توسعه پايدار و امنيت وذايي جامعه انجام گيرد. از جم ه اهدافي 

توان از حزاظت منابع گردد ميکه در کشاورزي پايدار دنباا مي

ايش سود، حزک طبيعي يا بهبود آن، حزاظت محيط زيست، افز

انرژي، افزايش بتاروري، بهبتود کيزيتت وتذا و بهبتود ستاختار 

در  .(7)  اقتصادي مزارع و جوامع روستايي اشاره کرد-اجتماعي

توان گزت که استراتژي کشاورزي پايدار با فقتر و اين ارتباط مي

 .(8کند )تخريب محيطي به صورت انتقادي برخورد و مبارزه مي

دهتد کته سته ديتدگاه تون توسعه نشان ميدر نهايت اين که، م

بينش خودکزايي وذايي، بينش اکولوژيتک و بيتنش فرهنگتي و 

اجتمتتاعي در زمينتته کشتتاورزي پايتتدار وجتتود دارد کتته بيشتتن 

خودکزايي وذايي يا توليتدي؛ کشتاورزي را وستي ه تتامين وتذا 

داند؛ بيتنش اکولوژيتک کته ميان منابع و ترکيبات مخت ف مياز

به کشاورزي پايدار به مثابه يتک پديتده اکولوژيتک  مبناي آنبر

شتود و مزرعته را بخشتي از اکوسيستتم طبيعتي و نگريسته مي

اجتمتاعي معتقتد  -داند و بينش فرهنگيتر هر منطقه ميبزرگ

هاي کشاورزي بايستي بتواند زندگي زارعين را تامين است نظام

ر متمن نموده و پذيريش کشاورزان را به دنباا داشتته باشتد د

ها بايد انسجام اجتماعي و توسعه سترمايه اجتمتاعي را اين نظام

در کشورهاي (. در نهايت بايد گزت، که 9) به همراه داشته باشد

اي نستتبت بتته توستتعه يافتتته در طتتي گذشتتته آگتتاهي فزآينتتده

نامناسب بودن کشاورزي متعارف پديتد آمتده استت و کوشتش 

گذاري جتي و سياستتفراواني در زمينه هتاي تحقيقتاتي و تروي

يابي بته يتک نظتام پايتدار در کشتاورزي کشاورزي براي دستت

                                                           
1  - Wolfret 
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صورت گرفتته استت. امتا در کشتورهاي جهتان ستوم نته تنهتا 

اي در جهت فاص ه گرفتن از کشاورزي متعتارف مشتاهده برنامه

دهتد کته در را نشتان ميشود ب که آمارهاي موجود روندي نمي

ينتده را دارنتد کته جهت تخريب محيط زيست يک حرکتت فزآ

هتاي روم تالشع تينيستت و کشور ما از اين قاعتده مستتثني 

صورت گرفته از جانب مسئولين در بخش کشاورزي و بتا وجتود 

هاي انجام يافته در نواحي روستايي، هنوز بخش کشاورزي طرح

نتوانسته پايداري الزم را در نواحي روستايي استتان اردبيتل بته 

دليل عتدم شناستايي عوامتل دودي بتهدست آورد. اين امر تا ح

موثر بر توسعه کشتاورزي پايتدار و درک مقتوالت يتاد شتده در 

کشتتاورزي پايتتدار از ستتوي کارشناستتان و مروجتتان کشتتاورزي 

سنجش به اين خاطر، هدف تحقيق حامر  باشداردبيل مياستان

بندي عوامل موثر بر توسعه کشاورزي پايدار از ديتدگاه و اولويت

. بر ايتن استا  باشدد کشاورزي استان اردبيل ميمروجان جها

تترين شتوند کته مهمسئواالت تحقيق بدين صتورت مطترح مي

بتتر کشتتاورزي پايتتدار از ديتتدگاه مروجتتان جهتتاد عوامتتل متتوثر 

 باشد؟کشاورزي استان اردبيل کدام عامل مي

 پیشینه تحقیق

گيري، اي تحت عنوان انتدازه( در مطالعه1383ايرواني و دربان )

بترداري کته بته صتورت تح يل و تبيين پايداري واحدهاي بهره

کاران استتتان تهتتران انجتتام گرفتتت متتوردي در متتورد گنتتدم

ها در گروه ناپايتدار قترار برداريبهره  7/46نتيجه رسيدند اينبه

وري کتل عوامتل توليتد و دارد و ميزان محصوا توليدي و بهره

. (10) نظام زراعي داردترين تاثير را در پايداري دانش فني بيش

عوامل موثر »( با عنوان 1387) هاي ميداني س يمانينتايج يافته

کاران تحتت پوشتش بر پذيرش کشاورزي پايدار بوستي ه گنتدم

دهد که بين پتذيرش کشتاورزي نشان مي« طرح محوري گندم

پايدار با نوع زراعت، ميتزان دانتش و نگترش کشتاورزي پايتدار 

و  %1ترويجتي در ستطع -هاي آموزشتيکشاورزان، تاثير کال 

هاي ارتبتاطي، دسترستي بته مهندستين ميزان استزاده از کاناا

رابطته  %5ل زراعي در سطع يناظر جهت در ميان گذاشتن مسا

در  ،(1384. موستتوي )(11) داري بدستتت آمتتدمثبتتت و معنتتي

بررستي عوامتل متوثر بتر پتذيرش »اي که تحت عنتوان مطالعه

کاران استتتان سيستتتان و اده گنتتدمکشتتاورزي پايتتدار کتتم نهتت

کرد، نتيحه رسيد کته ميتزان عمتل اينانجام داد به« ب وچستان

رويجتي، هتاي آموزشتي و تهاي اجتمتاعي، تتاثير کال ويژگي

ل زراعتي بتا مروجتان و مراکتز ميزان در ميتان گذاشتتن مستاي

خدمات، سطع خدمات، دانش، نگترش در رابطته بتا کشتاورزي 

در زمينته مراحتل کشتت گنتدم و پتذيرش پايدار و دانش فني 

. (12)داري بدستتتت آمتتتدکشتتتاورزي پايتتتدار رابطتتته معنتتتي

(، نبتتود فقتتر و بتتاال بتتودن ومتتعيت اقتصتتادي 2011)1آلتتتري

کشاورزان، پايين بودن قيمت تکنولوژي، نگرش و باور کشاورزان 

يابي و سهولت روش کشاورزي پايدار را از عوامل موثر در دستت

(، 2012. بولويتگ و همکتاران)(13) داندمي به کشاورزي پايدار

در مطالعتتات ختتود بتته ايتتن نتيجتته رستتيدند کتته بتتين عتتدم 

هاي زيربنايي مثل حمل و نقل محصوالت به بازارهتاي محدويت

هتا در بتازار، عتدم مصرف، پتايين بتودن نوستانات قيمتت نهاده

يابي بته محدوديت در دسترسي بته کشتاورزي پايتدار و دستت

 2. بته بتاور بتون (41) دار وجود داردرابطه معني کشاورزي پايدار

هتاي ع متي ( توجه صرف به توليد، عدم آشنايي با روش2010)

ستتاختي بختتش کشتتاورزي و کشتتاورزي پايتتدار، مشتتکالت زير

هاي اساستي بودن سطع ستواد کشتاورزان را از محتدويتپايين

. (15) داندجهت تحقق کشاورزي پايدار در مناطق روستايي مي

(  بتتر ايتتن عقيتتده استتت دسترستتي بتته ادوات و 2010تتتان)رو

هاي دولتت مبنتي بتتر آالت کشتاورزي پايتدار، سياستتتماشتين

حمايت از توليد کننده و عدم کمبود مروجان آگاه و متقاعتد در 

زمينتته کشتتاورزي پايتتدار از عوامتتل اساستتي فتتراروي توستتعه 

 .(16) باشدکشاورزي پايدار مي

 کشاورزي پایدار وسعهمعرفي عوامل موثر بر ت

هاي عوامتل متوثر در االت تحقيق مولزهؤگويي به سجهت پاسخ

توسعه کشتاورزي پايتدار بتا عنايتت بته مبتاني نظتري تحقيتق 

چنتان کته در مبتاني نظتري توجه قرار گرفته استت. و هممورد

شود عوامل مخت زتي در توستعه کشتاورزي تحقيق مالحظه مي

                                                           
1- Altieri 

2- Bunch 
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در پنج گروه اص ي به ترتيب پايدار اثرگذار هستند و اين عوامل 

 ذيل تقسيم بندي گرديده است:

ج( عوامتل محيطتي  عوامل فردي  ( عوامل روانشتناختي الف(

ع عوامل اقتصادي ه( عوامل آموزشي. و حاال در ذيل به تشتريد(

 ي شود.مالذکر پرداخته هر يک از عوامل فوق

 عوامل فردي( 1

عوامتل فتردي  باال بودن سطع سواد و سطع دانش کشاورزان از

موثر در توسعه کشاورزي پايدار متي باشتند،  در ايتن پتژوهش 

 .بررسي سطع سواد پرداخته شده استبه

 عوامل اقتصادي(2

هاي مالي، عدم توجه صرف فراهم بودن اعتبارات و بودجه عوامل

ودن ها در بازار، باال نببه توليد، پايين بودن نوسانات قيمت نهاده

فقتتر و بتاال بتتودن ومتتعيت اقتصتتادي  قيمتت تکنولتتوژي، نبتتود

 کشاورزان از عوامل اقتصادي موثر در توستعه کشتاورزي پايتدار

 مي باشند، که در اين تحقيق به دليل مقدور نبودن بررسي يتک

به يک همه اين عوامل به يک عامتل مهتم فقتر پرداختته شتده 

 است.

 عوامل محیطي( 3

مروجتان آالت کشتاورزي، وجتود دستر  بودن ادوات و ماشين

هاي فني و سياستتهاي دولتت مبنتي بتر مط ع، عدم محدوديت

حمايتتتت از توليتتتد کننتتتده از عوامتتتل محيطتتتي متتتوثر در 

باشند، که در پژوهش حامر به خاطر کشاورزي پايدار ميتوسعه

مقدور نبودن بررسي تمامي عوامتل متذکور بته دو عامتل مهتم 

آالت وجتتود مروجتتان مط تتع و ستتهولت دسترستتي بتته ماشتتين

 .داخته شده استپر

 عوامل آموزشي( 4

هتتاي آموزشتتي بتتراي کشتتاورزان و معرفتتي برگتتزاري دوره

 هتا از عوامتل آموزشتي متوثر درپايدار از طريق رسانهکشاورزي

 توسعه کشاورزي پايدار مي باشند، که در اين تحقيتق برگتزاري

 ورد بررسي قرار گرفته است.هاي آموزشي مدوره

 

 شناختيعوامل روان( 5

سک پذيري کشاورزان در پذيرش کشاورزي پايدار و نگرش و ري

شتتناختي متتوثر در توستتعه بتتاور کشتتاورزان از عوامتتل روان

پايدار مي باشند، که در اين تحقيتق ايتن دو شتاخ  کشاورزي

 مورد بررسي قرار گرفته است.

 شناسي تحقیقروش

بنتدي در اين پژوهش سعي بر آن استت بتا شناستايي و اولويت

استتتان اردبيتتل در  در توستتعه کشتتاورزي پايتتدارثر متتو عوامتتل

گويان، گتتامي اساستتي در جهتتت استتتزاده از ديتتدگاه پاستتخبا

برداشته شتود. جهتت استان اردبيل روستايي کشاورزي و هتوسع

در توستعه کشتاورزي متوثر  عوامتلرفع اين مشکل و شناسايي 

 )فرآيند تح يتل س ست ه مراتبتيفازي   AHPاز تکنيک  پايدار

فازي بر استا  بتردار  AHPتکنيک( استزاده شده است. فازي

اي کته از دارد بتردار ويتژهريزي شده است و بيان ميويژه طرح

( از متاتريس مقايسته دو بته دو ترين مقدار ويژه )بزرگ

آيتتد مبتتين انتختتا  گزينتته متتورد نظتتر از ميتتان بدستتت مي

هاي ميتان گزينته ها خواهد بود. به عبتارت ديگتر، ازگرينهساير

اي انتختا  گردنتد، گزينتهديگر مقايسته ميمخت ف که بتا يتک

شود( که بتردار ويتژه آن از بقيته خواهد گرديد )ترجيع داده مي

فازي، از اعداد فتازي مث ثتي بته  AHPباشد. در روش  تربزرگ

گيري استزاده دهي در ماتريس تصميمجهت بهبود مقيا  رتبه

(. هتم 16) ار ويژه فازي محاستبه شتودخواهد گرديد و بايد برد

هاي س س ه مراتب فتازي ستاده چنين اين تکنيک از ساير روش

يل س ست ه مراتتب کالستيک تر، و در ممن با روش فرآيند تح 

کته طوري که ذکر آن رفت نظتر بته اينهمان .(17)مشابه است

بنتتدي عوامتتل متتوثر در توستتعه هتتدف پتتژوهش حامتتر، اولويت

هاي جمع آمتاري شتده از طريتق د، لذا دادهکشاورزي پايدار بو

فتازي، متورد ارزيتابي و  AHPنامه با استزاده از تکنيکپرسش

محقق چيني بته نتام  1996پردازش قرار گرفته است و در ساا 

ه کترد کته بتر استا  را اراي« ايتح يل توسعه»روش « نگچا»

اعداد مث ث فازي استوار بتود، بتر ايتن مبنتا دو عتدد مث ثتي را 

 ترسيم شده اند.  (1صورت شکل )توان فرض کرد که بهمي



 حيدري ساربان  98بهار، 48فص نامه انسان و محيط زيست شماره   70
 
 

 

 2Mو  1Mاعداد مثلثي -1شکل

گرهاي ريامي زير دو عتدد مث ثتي در اين حالت بر اسا  عمل

تتوان قترار در فرآيند تح يتل فتازي مي 1فوق را به صورت تابع 

 داد.

 

 

,  

اي الزم است براي هر يتک از ستطرهاي در روش تح يل توسعه

را محاستتبه کتترد.  متتاتريس مقايستته هتتاي زوجتتي مقتتدار 

 ( انجام مي پذيرد2محاسبه از طريق تابع )اين

 

ها ز به ترتيب گزينهني jو  iگر شماره سطر و بيان Kکه در آن  

ها را معرفتي متي کننتد. الزم استت در روش تح يتل و شاخ 

هتا را نستبت بته درجه بزرگي آن اي پس از محاسبه توسعه

 ( محاسبه کرد. 3هم از طريق تابع)

 

 
پس از محاستبه زوجتي درجته بزرگتي، بايتد بته محاستبه وزن 

ي قدام کرد. بدين منظور در متاتريس مقايسته زوجتها اشاخ 

 ( عمل مي کنيم.4صورت تابع )به

 5تابع 

=Min

 

 ( خواهد بود. 5ها به صورت تابع )بنابر اين، بردار وزن شاخ 

 

با توجه به اهداف تحقيق اين مطالعه از نوع کاربردي و به روش  

نامه آوري اطالعتات پرستشجمتعتح ي ي است. ابزار -توصيزي 

نامه توستط پانتل متخصصتان بوده است. روايي صتوري پرستش

متتورد تاييتتد قتترار گرفتتت. مطالعتته راهنمتتا در منطقتته مشتتابه 

هاي پرسش نامه صورت گرفت و با داده 30آماري با تعدادجامعه

 کسب شده و استزاده از فرموا ويژه کرونبال آلزتا در نترم افتزار

SPSS، بدستت آمتد. جامعته  78/0نامه تحقيتق رسشپايايي پ

آماري اين تحقيق شامل مروجان جهاد کشاورزي استان اردبيل 

باشد و با استزاده از فرموا کوکران تعداد نمونه مناسب براي مي

نزر انتخا  شدند. و براي بتاالتر بتردن ميتزان  157اين تحقيق 

يافتت.  نزر افتزايش 160ها، حجم اعضاي به اعتبار و دقت يافته

نامه، عوامتل متوثر بتر توستعه چنين از طريق ابتزار پرستشهم

اا بستته متورد ستنجش قترار ؤس 54کشاورزي پايدار به کمک 

گرفتتت و بتتراي امتيتتازدهي آن از طيتتف پتتنج قستتمتي ليکتترت 

اي از ازدهي، از آن جا کته دستتهاستزاده گرديد. در مرح ه امتي

 اده از نترم افتزاراالت در جهت منزي مطرح شده اند، با استزسؤ

SPSSاالت انجام شتد. ؤ، کدگذاري مجدد براي اين دسته از س

االت با جهت مثبتت بته صتورت: ؤها در سبنابر اين، امتياز پاسخ

= 1م و = مختالز2= نظري نتدارم، 3=موافقم، 4= کامال موافقم، 5

0 

1 

   

 

 

 3تابع 

 4تابع 
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االت منزي عکتس ايتن حالتت متي کامال مخالزم و در مورد سؤ

هاي بدستت آمتده بتا استتزاده از  تکنيتک باشد. سرانجام، داده

انتد.  فرآيند تح يل س س ه مراتب فازي  مورد تح يل قترار گرفته

متغيرهاي مستتقل ايتن تحقيتق عبارتنتد از عوامتل آموزشتي، 

اقتصادي، روانشناختي، فتردي و محيطتي و متغيتر وابستته آن 

طوري کتته ذکتتر آن رفتتت متتي باشتتد. همتتان کشتتاورزي پايتتدار

هاي تحقيق حامتر بوستي ه متدا فرآينتد تح يتل س ست ه داده

مراتب فازي مورد تجزيه و تح يل قرار گرفت. بدين ترتيب کته، 

در مرح ه اوا اقدام به تهيه ساختار س س ه مراتبي به شرح زيتر 

دهتد ستطع ( نشان مي1طوري که نمودار )مبادرت شد و همان

بنتدي عوامتل متوثر در توستعه مل هدف اصت ي، اولويتاوا شا

کشاورزي پايدار از ديدگاه کارشناسان کشاورزي استتان اردبيتل 

هتتا و معيارهتتاي اساستتي استتت. ستتطع دوم دربرگيرنتتده مالک

تاثيرگذار بر روي عوامل توسعه کشاورزي پايدار مانند بتاالبودن 

. ستطع باشتدسطع سواد کشاورزان، نگرش و باور کشاورزان مي

بندي معيارهتا در هاي مهتم حاصتل از دستتهآخر شامل گزينته

ستتتطع دوم شتتتامل عوامتتتل آموزشتتتي، فتتتردي،  اقتصتتتادي، 

 شناختي و محيطي ست. روان

 

ساخت سلسله مراتبي الویت بندي عوامل موثر در توسعه کشاورزي پایدار -1شکل
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 زوجي( کمیتي ساعتي براي مقایسه زوجي)مقیاس مقایسه 9مقایسه  -1جدول

 دارند هدف بر سانييک اثر گزينه دو هر ترجيع يکسان 1

 .است اندک مقايسه( مورد )گزينه ديگري بر گزينه ها از يکي ارجحيت کمي ارجحيت 3

 ارجحيت يکي از گزينه ها بر ديگري )گزينه مورد مقايسه( قوي است. ارجحيت قوي 5

 يگري )گزينه مورد مقايسه( بسيار قوي است.ارجحيت يکي از گزينه ها بر د ارجحيت بسيار قوي 7

 د.رار دارکن قارجحيت يکي از گزينه ها بر ديگري )گزينه مورد مقايسه( در حداکثر مقدار مم ارجحيت بي نهايت 9

 هاي مياني هر يک از حاالت مقايسه اي فوق است.دهنده حالتامتيازات مياني نشان 4،2، 6، 8
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 = ميانگين هندسي معيار

 a = معياري که با گزينه ها مقايسه مي شود

دو گزينه که با هم مقايسه مي شوند   =ij 

 االت پرسش نامه پاسخ داده شده استت.کد شخصي که به سؤ

= k 

n اند. = تعداد افرادي که گزينه ها را با معيارها مقايسه کرده 

مراتبي عم يات ريامي در محيط نرم س س هپس از تهيه درخت 

شد. نخست معيارها با توجته  تعقيب Expert Choiceافزاري 

به هدف، مورد مقايسه زوجي قرار گرفته و وزن نسبي هر معيتار 

ها بتا توجته با توجه به هدف برآورد گرديد، در مرح ه بعد گزينه

ستبه به معيارها مورد مقايسه زوجي و وزن نسبي هر گزينه محا

پس از اين مرح ته هتم بته بهبتود ناستازگاري تصتميم  گرديد.

که روشي که ساعتي براي بررسي سازگاري مبادرت گرديد چون

ها درنظتتتر گرفتتتته، محاستتتبه متتتريبي بتتته نتتتام در قضتتتاوت

( IIناسازگاري است، که از تقسيم شاخ  ناسازگاري بر )مريب

چته آيتد، چنانبته دستت مي (RIبر شاخ  تصتادفي بتودن )

ها باشد، سازگاري در قضاوت 1/0تر يا مساوي مريب کوچکاين

ها تجديتد نظتر شتود. مورد قبوا است، و گرنه بايد در قضتاوت

نهايت جهت محاستبه وزن نهتايي هتر گزينته، عمتل ت زيتق در

گيرد و در نهايت پاسخ نهتايي مستاله بته نمتايش در صورت مي

 آيد.مي

 نتایج و بحث

 الف( مقايسه معيارها:

مرح ه اوا معيارها به صورت زوجي، نسبت به هدف مطالعته  در

ه موثر در توسعه کشاورزي پايتدار( مقايست عوامل)اولويت بندي 

 مي گردند.

که نشان دهنده مقايسه زوجي معيارها با توجه به  2طبق شکل 

هتاي آموزشتي بتا نستبت باشد، برگزاري دورههدف پژوهش مي

تترين و از بيش 048/0 پذيري بتا نستبتو معيار ريسک 212/0

ترين اولويت برخوردارند. نرل سازگاري محاسبه شده برابر بتا کم

قبوا بوده، بنابر اين سازگاري معيارها با هدف پژوهش قابل06/0

 باشد.مي

 
 06/0نرخ ناسازگاري:

 مقایسه معیارها به صورت زوجي نسبت به هدف تحقیق -2شکل



 73  ....يبندي عوامل موثر برکشاورزسنجش و اولويت 

 

  

 هاب( مقایسه زوجي گزینه

ها با توجه به معيارها مورد مقايسه زوجتي دوم گزينه در مرح ه

 گيرند.قرار مي

ها با توجه بته معيتار برگتزاري دهنده وزن گزينهننشا -3شکل 

هاي آموزشي است، طبق اين شکل عامل آموزشي با نسبت دوره

بتته ترتيتتب  07/0شتتناختي بتتا نستتبت و عامتتل روان 283/0

 ، نرل ناسازگاري محاستبهباشندترين سهم را ميترين و کمبيش

استت. بنتابر ايتن ستازگاري معيتار برگتزاري 07/0شده برابر با 

 ا گزينه ها قابل قبوا است.هاي آموزشي بدوره

ها با توجه به معيار بتاال بتودن دهنده وزن گزينهنشان -4شکل 

سطع سواد است، طبق ايتن شتکل عامتل آموزشتي بتا نستبت 

ترين و به ترتيب بيش 114/0و عامل اقتصادي با نسبت  288/0

باشند. نرل ناسازگاري محاستبه شتده ترين اولويت را دارا ميکم

سطع  است. بنابراين نرل ناسازگاري معيار پايين بودن06/0برابر 

 سواد با گزينه ها قابل قبوا است.

ها بتتا توجتته بتته معيتتار دهنده وزن گزينتتهنشتتان -5شتتکل 

شناختي با نسبت نپذيري است، طبق اين شکل عامل رواريسک

تترين به ترتيب بيش 137/0و عامل اقتصادي با نسبت   249/0

باشند، نرل ناسازگاري محاسبه شده ترين اولويت را دارا ميو کم

پذيري بتتا استتت. بنتتابراين ستتازگاري معيتتار ريستتک08/0برابتتر 

 ها قابل قبوا است.گزينه

ت بته ، نتيجه حاصل از مقايسه گزينه با يکديگر نستب6در شکل

معيار نگرش و باور کشاورزان نشان داده شده استت، بتر استا  

تترين از بيش 295/0شتناختي بتا نستبت شکل فوق عامل روان

تترين اولويتت از کم 127/0اولويت و عامل اقتصادي بتا نستبت 

ت است04/0برخوردار است. نرل ناسازگاري محاسبه شده برابر با 

ا هتکشتاورزان بتا گزينته بنابر اين سازگاري معيار نگرش و باور 

 قابل قبوا است.

دهد نتايج و بررستي مقايسته نشان مي 7طوري که شکل همان

دهنده ايتن ها با توجه به معيار باال بودن ميزان فقر نشتانگزينه

ترين اولويتت و از بيش 321/0است که عامل اقتصادي با نسبت 

وردار ترين اولويت برخاز کم 091/0شناختي با نسبت عامل روان

بوده، در نتيجته  05/0است. نرل ناسازگاري بدست آمده برابر با 

سازگاري معيار پايين بودن ميزان فقر با گزينه هتا قابتل قبتوا 

 باشد.مي

 

 

 07/0نرخ ناسازگاري:

 هاي آموزشيمقایسه گزینه ها به صورت زوجي با توجه به معیار برگزاري دوره -3شکل

 

 

 06/0نرخ ناسازگاري:

 مقایسه گزینه ها به صورت زوجي با توجه به معیار باال بودن سطح سواد -4شکل 
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 08/0نرخ ناسازگاري:

 پذیريمقایسه گزینه ها به صورت زوجي با توجه به معیار ریسک -5شکل 

 
 04/0نرخ ناسازگاري:

 مقایسه گزینه ها به صورت زوجي با توجه به معیار نگرش و باور کشاورزان -6شکل

 

 
 05/0ازگاري:نرخ ناس

 مقایسه گزینه ها به صورت زوجي با توجه به  پایین بودن میزان فقر  -7شکل

 

 
 07/0نرخ ناسازگاري:

 مقایسه گزینه ها به صورت زوجي با توجه به معیار وجود مروجان مطلع  -8شکل

 

 
 03/0نرخ ناسازگاري:

 آالت رسي به ماشیندست ها به صورت زوجي با توجه به معیار سهولتمقایسه گزینه -9شکل
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 08/0تلفیق گزینه ها  و معیارها با توجه به هدف؛ شاخص ناسازگاري نهایي 

 

 وزن نهایي گزینه ها -10شکل

دهد نتيجه حاصتل از مقايسته نشان مي 8که شکل طوريهمان

ها با يکديگر نسبت به وجتود مروجتان مط تع گتواه ايتن گزينه

از بيشتترين  307/0مط ب است که عامتل محيطتي بتا نستبت 

تترين اولويتت از کم 120/0اولويت و عامل اقتصادي با نستبت  

ست. ا 07/0برخوردار است. نرل ناسازگاري محاسبه شده برابر با 

ها قابتل بنابر اين سازگاري معيار وجود مروجان مط ع با گزينته

 قبوا است.

ها به صورت زوجي با توجته بته نتيجه مقايسه گزينه 8در شکل 

آالت نشتان داده شتده استت، ر سهولت دسترسي به ماشينمعيا

و عامل فردي بتا 312/0طبق اين شکل عامل محيطي با نسبت 

ترين اولويتتت بتته ترتيتتب در بتتاالترين و پتتايين 130/0نستتبت 

در  بتوده،03/0دارند. نرل ناسازگاري محاسبه شده برابتر بتا قرار

با گزينه  آالتنتيجه سازگاري معيار سهولت دسترسي به ماشين

 ها قابل قبوا مي باشد.

 ج( تلفیق 

دهد بر اسا  نتايج حاصل از نشان مي 10که شکل طوريهمان

تتوان ها و معيارها با توجته بته هتدف پتژوهش ميت زيق گزينه

پايدار، موجود در توسعه کشاورزي عواملنتيجه گرفت که از بين 

عامتتل آموزشتتي متتوثرترين عامتتل بتتود و در مقابتتل عامتتل 

تتترين اهميتتت برختتوردار استتت. در نهايتتت شتتناختي از کمانرو

پايتدار  عمتده در توستعه کشتاورزيعوامتل توان گزتت کته مي

ترتيب عبارتنتتد از آموزشتتي، محيطتتي، فتتردي، اقتصتتادي و بتته

 شناختي.روان

 گیري و پیشنهاداتنتیجه

تح يتل در اين تحقيق با اتکا به رويکترد فتازي و روش  فرآينتد 

منتد نمتودن ه شد که قادر به نظاملگوريتمي ارايس س ه مراتب ا

گيري در خصوص تعيين عوامل توسعه کشاورزي پايتدار تصميم

شتناختي، آموزشتي، با توجه به مجموعه عوامل اقتصتادي، روان

گيري فازي، فرآيند تصتميم AHPمحيطي و فردي است. روش 

ه پس از آن کت AHPرا با دقت نظر بااليي انجام داد. در فرآيند 

مراتبي عوامل موثر در توستعه کشتاورزي پايتدار ساختار س س ه

گيرنده ک يه عوامل و پارامترهاي موجتود تکميل گرديد، تصميم

را در ک يه سطوح به ع ت تعيتين اهميتت هتر يتک از مقايسته 

دودويي کرد. بر اين اسا ، در مقايسه دو دويي اصوال از مقيا  

بتين دو ستطع مقايسته اي استزاده گرديتد کته برتتري نه رتبه

شتتونده را بتته صتتورت ارجحيتتت کتتامال يکستتان، کمتتي ارجتتع، 

ارجحيت قوي، ارجحيت خي ي قوي و نهايتا کتامال ارجتع بيتان 

اا اين تحقيق چنين مطرح شد کته ؤترين سچنين مهمکرد. هم

بندي عوامل موثر در توسعه کشاورزي پايتدار از ديتدگاه اولويت

چنتين، در ايتن تحقيتق  مروجتان کشتاورزي چگونته استت. هم

عامل عمده درتوسعه کشاورزي پايدار با عنايت به مباني نظري 5

هاي )باال بودن تحقيق مورد توجه گرفت که عامل فردي با مولزه

هاي )فتراهم سطع سواد کشاورزان(، عامتل اقتصتادي بتا مولزته

هاي مالي، عدم توجه صرف به توليد، باال بودن اعتبارات و بودجه

هتا در بتازار، پتايين بتودن قيمتت وسانات قميتت نهادهنبودن ن

تکنولوژي و فقر و باال بودن ومعيت اقتصادي کشاورزان(، عامل 

پذيري کشاورزان در پتذيرش هاي )ريسکشناختي با مولزهروان

کشاورزي پايدار، نگرش و باور کشتاورزان(، عامتل آموزشتي بتا 

ورزان و معرفي هاي آموزشي براي کشاهاي )برگزاري دورهمولزه

هاي ها( و عامل محيطي با مولزهکشاورزي پايدار از طريق رسانه

)در دستتتر  بتتودن ادوات و ماشتتين آالت کشتتاورزي، وجتتود 
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هاي دولتت هاي فني و سياستتمروجان مط ع، نبود محدوديت

 مبني بر حمايت از توليد کننده( مورد سنجش قرار گرفت.

بر اسا  نتايج حاصل از  شان دادطوري که نتايج تحقيق نهمان

توان نتيجه ها و معيارها با توجه به هدف تحقيق ميت زيق گزينه

مل گرفت که از بين عوامل موجود بر توسعه کشاورزي پايدار، عا

شتناختي از آموزشي موثرترين عامل بود و در مقابل عامتل روان

توان گزت عوامتل ترين اهميت برخوردار است. در نهايت ميکم

در توسعه کشاورزي پايدار از ديدگاه مروجتان کشتاورزي عمده 

ترتيب عبارتنتتد از آموزشتتي، محيطتتي، فتتردي، اقتصتتادي و بتته

 شناختي.روان

تترين واريتانس عوامتل متوثر در توستعه با توجه به تبيين بيش

کشاورزي پايدار از ديدگاه کارشناسان کشتاورزي توستط عامتل 

در توستعه کشتور، آموزشي با توجه به اهميت بخش کشتاورزي 

توانتد گذاري در زمينه تترويج و آمتوزش کشتاورزان ميسرمايه

پايدار برداريتحوا عظيمي را در بخش کشاورزي و خصوصا بهره

ان ايجاد کند. چون که کشاورزي پايدار به کارشناسان و کشاورز

ها نيازمند دانا به اصوا و عم يات پايداري و توانا در کاربست آن

ز منابع انساني متورد نيتاز کشتاورزي پايتدار نيتز ااست. توسعه 

چنين مط و  است طريق آموزش و ترويج امکان پذير است. هم

هاي الزم براي مشارکت کشاورزان، محققان و مروجان بته زمينه

زم عنوان اجزاي اص ي در فرآيند توليد فراهم گتردد و زمينته ال

اقتصتادي هتاي اجتمتاعي و براي مشارکت کشاورزان در فعاليت

فراهم گردد. براي رفتع موانتع در زمينته کشتاورزي پايتدار بته 

اي اقدام به شناسايي موانع کرده و در جهت رفتع صورت منطقه

تتوان بتا ها اقدام گردد. افتزون بتر ايتن، ميها و يا تعديل آنآن

هتتاي هتتاي آموزشتتي در زمينتته کتتاربرد نهادهبرگتتزاري کال 

بتيش از حتد انتواع ستموم و  کشاورزي، عواقب کتاربرد نابجتا و

کودهاي شيميايي و در زمينه کاربرد افتزايش متديريت صتحيع 

تتري توان به توسعه کشاورزي پايدار شتا  بيشنظام زراعي مي

 بخشيد.
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