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مقاله علمی -پژوهشی

شناسایی و رتبهبندی چالشهای کشاورزی استان گیالن با استفاده از
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
ناهید طاهرزاده شالمائی 1و حسن قاسمی
 1و  -2بهههر یبیدهههج ی ههه
ارنههد هر ک ههرو

یکتهههب

مبتکر*2

و دهههتریتر نهههتر انیزدهههن اشر دز دهههد

ی ههشزه انیزدههن و یههرو

ک ههرو

رههبیتم ک ههرو

ک هههرو

گهههبوه انیزدهههن

و ایههرب هردنههن ی ه ره ینههب

کبج تب
یر تخ ی تر ت 1400/9/25 :یر تخ رذتبش1401/1/22 :
چکیده
هدف از این پژوهش ،معرفی مه تیرین چالشهیای پیيش روی توسیعۀ کشیاورزی اسیاان ییي ن اسیت بیدین مظویور،
برای شظاسیای و رتههبظیدی چالشهیای بشیش کشیاورزی اسیاان ییي ن از فرآیظید تحليیس سلهیله مراتهی اسیاااهه و
برای این کار شیش معيیار می ر بیه همیراه  21زیرمعيیار هر نویر یرفایه شید بیرای تعيیين وزن معيارهیا و زیرمعيارهیا،
پرسشییظامههای بییر مهظییای مقایهییههای زوج ی تهيییه و از کارشظاسییان هییرۀ جهییاه کشییاورزی اسییاان یییي ن بییرای
تکميس پرسشیظامهها اسیاااهه شید .بیا توجیه بیه وزن بیه هسیت آمیده از چالشهیای میدیریا ( ،)0/368قطعیه قطعیه
و مییاهر ( ،)0/155محییدوهیت

بییوهن زمییين ( ،)0/229کمهییوه ییظایع تهییدیل و تکميلیی و نيییروی انهییان ماشریی

مظییابع و تیييییر کییاربری زمییين ( ،)0/126سییطم مکانيزاسییيون پییایين هر بشییش کشییاورزی ( )0/076و کشییت
رتههبظییدی شییدند اسییاااهۀ

تکمحرییول و وارهات ب رویییه محرییوشت کشییاورزی ( )0/047معيارهییا بییه ترتيیی

ناهرسییت از مظییابع و سییرمایهیذاریهای ناکییاف ( ،)0/157اسییاااهه نکییرهن از سياسییتهای حمییایا و اباهییاری
( )0/121و پرها ت نشیدن یارانیه بیه یورت هر یدی از حیه بيمیه بیه تمیام بيمهییذاران بیه طیور یکهیان و نهیاه
ب مهییالوشنۀ هولییت و بيمهیییذاران بییه بيم یۀ کشییاورزی ( ،)0/085سییه زیرمعيییار مه ی بییا توجییه بییه بيشییارین وزن بییه
هست آمده ههاظد

واژههای کلیدی
ترمي یيری چظدمعياره ،چالش مدیریا  ،حه بيمۀ کشاورزان

ی ز ری

مقدمه

ک هههرو

بهههر یلدهههس دهههتزریه

یدب زتهن ک ه بهر ته بصهع اببه

اننهههه ی .ه یههههد

نریهههههر

بصههههع ک ههههرو

تههههب

هردنههن و بسههت ن بههر نههب تم د ههن دههندب ب ه ی

یأاد کییههزۀ ههزوی  80ی ههز اهه ی یههذ تن ک هه

ی ی لدهههز رصهههرلی ی ص هههن ت هههری نهههت رر بهههب

ب یه و  80یر  90ی هز اه ی ولدهۀ هیرت و بسهتر بهر

دبو کهر یهأاد اه ی ولدهر بهب

بصهع هینت و

ت بصع دهت ( .)Anon, 2020بهر ی جهر بهر ه دهت

صهههزار و ه هههر انبیهههب یهههأاد

ایدهههت یهههذ تن

نرلدههت ی تهه بصههع بههر یلدههس

ک هه

جرت ههره وتهه ه

بصههع ک ههرو

وج ی نهب تم یدب ربهس کیتهبر و دهز ع اهس تاهری

ی ی (.)Aziz-Nasiri, 2011

بصههع ک ههرو

ههزوی  6/6ی ههز ی لدههز رصههرلی

و اههزتبتتن ه ه

ی ص ههن تههب

ی ی و  17/7ی ههز نههت رر و 5/9

اصههههرهبهآادزیبت

* ر زه اسئ ر:

د ههت بههر

و قههز

رههر

نرلدتهههههر نهههه بیه اننهههه ی
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( .)Kannan & Haq, 2007ی تهه

چ هه دب دههت ک هه هرتن هسههتیز کههر عههووه بههب

نرلدههت هه

چرلعهههههر هردنههههن جت ههههرعن تاههههری و
تسههتاحدطن وجهه ی ی ی و ا
بهههههب

عههر

آدههدجرذتب

ی لدزکییهههههزگر و ک هههههرو

هههههب هب

اندههر ز .بههب

ه احا ه ال ک ههرو
بر ههههر جنهههر ن ی

تشن بنتهبت

ک ههرو

رهههرتد آو ی

ی بصههع ک ههرو

دههب تر ههر ربی صههت اننهه ی .ه یههد
ک رو

که ی و

ی آاههزهر

د ههت احاهه ال ک ههرو

بهههههزو بب راهههههر ینب هههههرهر و ی

ود هدنن اههبیم ت ه
ک ههرو

و کههرهع
بن وتهههههر ی

بهههر ههههزا یهههأاد

دههبارترگذ

دههتر

هبت هق نرلد هتهههر

یههأاد ا هنن ه ی .گ هدو ی

هشتههر

در هههههر ی ص ههههن ا جرههههر ی ههههند بههههر یهن
ی بصههع ک ههرو

انههبیههبت نههرصی نرلد هت تاههری

ی دههتر گههدو دههت .ههزگن و انههرش بصههع

اههر رایردههج و ا ی عدههت تههر احههزویتت ههری
ببصهههن احاههه ال ک هههرو

ی بصههههع

برنز (.)Saddik, 1995

ک ههرو

ارلدهر انهرا دهت .عهووه بهب آ رهرتد

ری نههت

ار یههز دههر و یسههطدا ضههن انی ههز

ک رو

بههر نریههههرتن چ ه

ولدههر و تببیههرتن

ی ههههزتزکییزۀ عههههزم دههههبارترگذ

(.)Hesari-Sharmeh et al., 2016

بههر

ش

(Cranfield et al.,

) .1998بههرال بهه ی هزتیههۀ ههز ار

وتهر وتن بهر آ نهر اهزتبتت

تسهههم دهههت یهههر ضهههبتج صسهههر

بر ههههر ی ص هههن بز گهههن

ههزویه بههرال جههذ کییههز

ههههر گ ههرگ ن وج ه ی ی ی.

وشههر

بههر

هسههتیز کههر انی یههز احاه ال ک ههرو

کیتههبر تسههم و ادههز صطبرههذتب

احا ه ال ک ههرو

ش ههزویۀ بههرال ی

ضههن ک ههرو

 ۳15هههز

دههت 107 .هههز ارنههد

ک ههرو

و  ۳17هههز زههب اههبیم دههتر ی بصههع

ک ههرو

ا هه ر بههر نرلدههت هسههتیز

) .2020ته یی یرهههر ی دههتر گههدو

ههب هب کههبیه

(Anon,

ه ی بد ههتب

انتربههز تههب ی ههز ربههسی جنن ادههز یههأاد

دههت ( .)Ghanbari & Barghi, 2008ی یهههرهر

ا ی یذ تن دهطا ک ه بهب عنهزه ته

صدب یشی له ی بهر بصهع ی لدهز ه تر تهر و ع شهبی

گههدو دههتر ن دههت ربج ندههت بههر ع اههس هردنههن

ههز تع تر تههر دههت ولههن دههرصتر بههر

احا ه ال

احا ال ک هرو
چیهههد بهههر

اسههرعز کههر تاههری ی ههج ودههترتدر آ

بهر هه ع هزه دهیتن دهت .ی

ظب دههت بههرلق ۀ تهه

احا ال ی لدز ص ی بهر د هت رهرتد بهر و دهطرهر

ک ههههرو

د هههت

کههرهع بنههبهو

دههزۀ ی لدههز گبیتههزه دههت

( .)Akbari & Bakhshodeh, 2000ی

نههزه دههت (Rezvani et al.,

).2015
تشههن یت ههب چرلعهههر ک ههرو

رلنکهههر

رد ههبویبت و رد ههب تریبت ک هه هرتن کههر قههع
بصههع ک ههرو

یناهههج شهههب

دهههبو

سهههر ن

یدباههرهب دهه ی رکههر ن و  ...کههر تهه ع اههس برعههد

اب دز بهر بهۀ صه ی ا جهج کهرهع بهر یه

دههبارترگذ

گههههرهن بهی ههههن دههههت ار یههههز

تسهههم ررذتب

ااههباکییزه تههری و ی ببگدب ههزۀ دهه ی حاههر
و ی ههند

دههتر دههتزریه هه ی ب شههر

ا جج یوا ایهرب ههب نه ی .چرلعههر رهدع و

ی تهههههر تن ی لدزکییهههههزه و د هههههت ربی صتهههههن
دت .ت

ک ههرو

ی شدس انیهز .ع اهس اصت زهن برعهد نهزه هر یینهر

ی لدزکییهههزگر رچهههر بهههر هههبوش

هسهههتیز .ی ی هههج اههه ی صهههتوا ادهههر

دهتر دهت.

اههزتبتتن و ر
و ی

ی ی دههنۀ تاههری آ نههر بسههدر

بن وتهههۀ احاههه ال ک هههرو
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گههذ

دههت .تهه

ا هههشس

اههب رنههن
یهههر رههه ی

طاهرزاهه شالمائ و قاسم مهاکر

شظاسای و رتههبظدی چالشهای کشاورزی اساان یي ن

اشر هههر و تبدهههرصتهر و رههه ی هههیرت یرهههزت ن و

اصت هه ک ههن و کدزههن ی دههم ی اههر  .ر .دههرعتن

یش د ههههن دههههت (.)Kazemi & Palouj, 2011

وش

بیهههربب ت

دهههرار رهر ک هههرو

( )Saaty, 1977رد ههههینری نههههز .ی تهههه
هههزاهر

برتهههز بهههب اریهههر

هرهههبی اهههزتبتتن ایردههههج بهههر ایرههه ی لدهههز

آ هههر بههر ه ههزت ب لحههرظ اننهه ز .بآتیههز یح دههس

احا ه ال ررتههز و تاههری بب راهههر تز ن ه ز یههر

د س ه ر اب یرههن بههب ررت هۀ یئ

عههووه بههب زرظههت ایههرب و ی ه د کدزدههت بههرال
احدم

لحرظ تاری

هه ن یتههزگرههر کر نیردههن و ه دههت
هههر اطههب نههزه ی

ادیهههرهر اصت ههه انیزدهههن آا نهههن هههیرت
ع م جت هرعن و ع ه م ایهرب هردنهن بهر کهر گب تهر

دز بر ب ر برنیز.

نههزه دههت (Rauscher et al., 2000; Forgionne,

یاههه دبگدب ههههر بهههب یو یدهههتر چیهههزاندر ه و
چیزهز ههههر یقسههههدببیز اننهههه ز .اههههزرهر

;2002;Lai et al., 2002; Bachurmoz, 2003

یاهه دبگدب چیههزاندر ه ( )MCDM1ان هه الب بههب

).Ngai, 2003; Vaidya & Kumari, 2003

تصهر بنتههبت گزتیههر دههتزریه اننه ز کههر ا شه
دههت اندر هههر آ نههر بههر تشههزت ب ی ینههر

ی ددههب

برن هیز.

آتیههزه بههر طندههت ربههس ردعبدیههن

دسههتیز اههر اطرلنههر ی

ه ۀ نیردههرتن اسههرئس و

یاههه دبگدب چیزهز هههر ( )MODM2انی هههز بهههر

چرلعهههههر ا جهههه ی ی دههههر ار هر یولتههههن

ی بکهز کیهز و

انی ههز یولههت اههبیم و نریهههر اصت ه بب راههر تز

ه ه زاهر بهب چیهز ههزا اتیهر

ترضههن بنتههبت

بههر وشهههر بب راههر تز

ه ههس

بهههر زت هههدز ی اههه ی نیردهههرتن ه سههههر

ئههر یهههز .یاهه دبگدب چیزهز هههر بههر ببیهههب

بنتههههب و یأذدبگههههذ یب ی ب یزاههههز و ی کیههههز

سهرن هههزاههر و یرههر بههد هههزاهههر و نهرصیهر

( .)Kianmehr & Hayati, 2017ی یحقدقهههن بهههر

ی جهههر انکیهههز (.)Abo-Sinna & Amer, 2005

لحههرظ کههبی دههر اندههر ب منههیرصتن جت ههرعن و

یاهه دبگدب چیههز نرصاههر ( )MADM۳وتشههبی
دههت ی ههدزن کههر بههب

تاههری بههر وش بآتیههز یح دههس د سه ر اب یرههن بههر

تقههرر بنتههبت گزتیههر

یندههد نرتسههت ن ضههن ی وتتیههرم ربی صتههر نههز و

بهههد گزتیهههرهر رد هههینری نهههزه بهههر ی جهههر بهههر

اندر ب منهیرصتن جهزم انبیهبت اندهر گهز ش نهز

تربن هب گزتیهر بهر کهر اهن وی .ههزا

نرصیهر

( .)Duc, 2006ی اطرلنهههر

یاهه دبگدب چیههز نرصاههر یندههد بنتههبت گزتیههر
دههت ی

ضههرتتایز

رلنکههر بد ههتبت

یت هههب بهههر دهههی ع

گهههب تع یهیهههن و ع هههن احققهههر ک هههرو

ت ههری

ی

رهه وهع ی ههع و گههب تع احققههر دههر ار یههبوت

کیهههز ( .)Yang & Hung, 2007ی وش بآتیهههز

آا ه ش و یحقدقههر ک ههرو

سههرت بههر ک ههرو

یح دهههس د سههه ر اب یرهههن ( )AHP4یاهههه دبگدب

ررتههههز ربی صتههههر نههههز.

رههههب رردههههص تر

چیهههزایر ه یشیدمههههر ربکهههر ببی دهههت .تههه

تهههرت یحقدقهههر آ نهههر ردراهههزهرتن ار یهههز هههز تع

وش بب دهر

اقرتسهرههر

هههزا آ احردههرۀ و
گزتیرهردت .ته
بههههب

وجهن بیهر نهزه دهت و

ع شههبی ی و ههز دههطا زههظ ی لدههز

ع اههس رهه وهع و یرربیههز

وش بهب دهر

ی ی اهز

یح دهس ا هز سهر

زههظ ایههرب هردنههن و ک ههرو

هههز تع ی لدهههز و ی آاهههز ک هههرو

ههههس اسههههرئس رد دههههزه ی ادیههههرهر

ک ههرو
و دههز

ی ببی نهههتر

دهههت ( .)Alipour et al., 2009ی ر وه هههن بهههر

2- Multi Objective Decision Making

1- Multi Criteria Decision Making

4- Analytical Hierarchy process

3- Multi Attribute Decision Making
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چرلعهههر

عیهه

رههرم یههبوت ک ههرو
تهه

ع ههزه چرلعهههر رههدع و

هیههز

رههرم ی جههب

اهههزتبتت ی هههع یهههز صس قعههههر و ا
بصعههههههر اصت ههههه یهههههبوت
صا ندههر
بب ههب

رب هه

مواد و روشها

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

کهههر

بر هه ک هن ههب اسهألر یح دهس د سه ر اب یرهن

ا ههههه هر

بههر دههر دههطا ک ههن دههب و کههر ی ی کههر دههطا

کههبی قههع دههر رهر ی

یرههر بههر ک ههرو

ور ههههزا ک هههن اسهههألر دهههطا یوم اندر ههههر

و ج ههج ا ههر کت

تههربن و دههطا دهه م گزتیههرهههر ا شهه

دههت.

ودهههترتدر ی بب راهههرهر یبوت هههن انب هههن نهههز

جز ی هب دطا د سه ر اب یهج جزهت جزهت بهر ههب

یت هههب

اقرتسههههر اههههننهههه ز یههههر یههههبجدا سههههرن

چرلعههر ایهرهق ودهترتن ک ه ی بب راهر تز و

دهههتر گزتیهههرهر یندهههد نههه ی

( .)Ferroni & Zhou, 2012ی اطرلنهههر
اههزتبتت ضههند یولتههن قههز دههرصتر
بههب

ههههب تهههم ی

ایردههج

( .)Pohekar & Ramachandran, 2004ی تهههه

اههزتبتت ی دههنۀ ودههترتن بههنی جههر ب ه ی بههر

وش ههههزاهر

ههه ن یتهههزگرههر کر نیردهههن و

ی ع ب ان بنی جهر به ی بهر ا هر کتهر ابیاهن

ه دههت آ هههر بههر ه ههزت ب لحههرظ اننهه ز .بههب

اشهههر دزه

و اندر هههر

و دهههبارتۀ جت هههرعن قهههز ک هههرو
رهههه ی یقههههر بنههههبهو

ایههههرب ررتههههر

ضههن ی صههزار یههبوت ک ههرو

یرربیههز چرلعهههر بصههع ک ههرو

و

تصهههر

انب ههن نههز

اههریبتم د سههه ر اب یرههن ا شهه

(.)Feˊli et al., 2016

ردهههر گر برنهههز .ادههههز

یگبگ نههههر بهههر وجههه ی آاهههزه ی دهههرصت
ک هههرو
ایردههرر

جت ههرعن ی لدههز رنههن

ادههر د رههرتد ی لدههز
بههب

تهه

ک ههرو

 0/1بههر عیهه

ههر ج ندههت و
چ ههب ز هر

دههتر بههرالصی

عههت

یههرو
وشهر

هت

تصههر
یرربیههز

یح دس د س ر اب یرهن بهب اریهر اقرتسهرههر
آدههر و ی هت احردههرر

بههرال

ههرو

تصههر

اندر هههر ایههرب ا جهه ی یدههت لن سهر اصت هه
و رههب کر نیردههر ا ههب جنههری ک ههرو

ی لدههز و دههتزریۀ بد ههتب

گهدو

لز اهن دهت .یهوش تسهیزگر ته

اقرلهههههر یاههههه دبگدب و نهههههن ی

ههز ربههس رهه ر ئههر انکیههز.

انبههبی ( .)Pourkhabaz et al., 2014بههب

هز تع بهر یهن بصهع بهر یشدهر بهب

ههز تع بنههبهو

ربهههس رههه ر ردهههر گر

وجهن

دههت کههر

ههب ی یه دههت .بیههربب ت بب دههن چرلعهههر

ی دنر ک رو

دههت دههر گر تههر

بسههت ن بههر احقههق ی ی و دههرعتن ()Saaty, 1977

دهههتر گهههدو و ه یهههد ی ددهههب ی

ارن ههن ی ک ههرو

یح دههس د سهه ر اب یرههن دههتزریه نههز.

عههب اههزتب

نههز و ادههر ن و کر نیردههر ن

دههتزریه نههز کههر ی گدههب نرلدتهههر

تهههههربن و

دههتر
جب تههن ی

ادیۀ هزا ا ی اطرلنر ب ی ز.

وش یاهه دبگدب چیههزاندر ه بههر ایرهه

ربد یرارههرتن بهب

هربیهههر ایردههج اههزتبتت ک ههرو

ج ه آو

ی یهههر اه ی

در یحقدق بهر ی جهر بهر ینهز ی عیر هب و

هبتههق یح دههس اسههرئس و ا ههشو بصههع ک ههرو

هرو ههر

ا ه ی دههر اتیههرظب بههر آ هههر بههب اریههر اقرتسههرهههر

دت.

وجههن (اقرتسههر ه دههت ببیههب تههر ی دههت ههرتن یو
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شظاسای و رتههبظدی چالشهای کشاورزی اساان یي ن

اب یرههن عیر ههب هههب دههطا سههرت بههر عیاههب ابب ه

عیاب سهرت بهر عیاهب دهطا بهرالیب) هب هن نهز ز.

تهه ربد ههیرارهر ی دههم  15صرههبه کر نیردههر
جنههری ک ههرو

صهه ی ی دههطا بههرالیب بههر هه

دههتر گههدو رههب نههز .جههزور 1
بر یدب صربگر

ا صار ابب

اننه ی و و
و هر

ر انیهز.

و

ی وش یح دههس د س ه ر اب یرههن اندر هههر یو بههر
یو بههر ت ههزت ب اقرتسههر انن ه ز .ی اقرتس هۀ وجههن
یاهههه دبگدب زگر

وجههن اقرتسههر

آ نهر احردهرر اننه ی ته و ههر

سهرن اهن رایهز .بهر ی زدهق و ههر

سهرن

نههرتن هههب گزتیههر ا ههصی ص هههز نههز کههر و

اط ق رادزه انن ی (.)Veisia et al., 2016
جههزور  2اقههریتب عههزی یبجدحههر اقرتسههر

ههههرو هر نههههزرهن ( رههههب

ههر انیهههز .ربههس یکههب دههت کههر ینههز ی د ه ال

کر نیردر ) دهتزریه انکییهز .گهب عیاهب  iبهر عیاهب
 jاقرتسهههر نههه ی یاههه دبگدب زه چیهههر یاههه دب

ا ج ه ی ی ربد ههیرار ه ههر ینههز ی

انگدهبی کهر ه دهت عیاهب  iبهب  jتشهن رردهخهر و

کههر ع ههر اههریبتم اقرتسههر وجههن

بههر یبیدههج عههزی بههد  1یههر  9بههر آ سههرت ی یه

کیههز .بههر ههه ک ههن بههر ی نههت

اننهه ی ( .)Saaty, 2008ی بآتیههز یح دههس د سهه ر

)𝑛(𝑛−1
2

رو

ههرو هر دههت
ههب هب اههن

 nعیاههب ینههز ی

ا ی در دت (.)Saaty, 1977

جدول  -1مششرات هریان از جهاه کشاورزی
Table 1- Profile of experts from agricultural jihad
تعداه

سن

Number

Age

فراوان

فراوان

تحري ت

Education Abundance

Abundance

کاردانی
2

20-30

( 3زن)
()Female

( 12مرد)
()Male

31-40

9

41-50

4

>50

0

رشاه تحريل
Field of Study

فراوان

تجربه کاری

Work
Abundance
experience

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
2

Associate
degree

5

Bachelor’s
degree

کارشناسی ارشد

Agricultural economics
engineering

3

11-20

6

Agricultural promotion and
education

4

21-30

3

ترویج و آموزش کشاورزی
6

علوم و مهندسی صنایع غذایی

دکترا
Doctoral
degree

کشاورزی

2

1

Agricultural food industry
science and engineering

Table 2- Numerical value of preferences for pairwise comparisons
مقدار بدهی
ترجيمها
Preferences

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
ترجیحهای بینابینی

1-10

6

مهندسی اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

Master’s
degree

Agricultural mechanization
engineering

7

جدول  -2مقدار بدهی ترجيمها برای مقایهههای زوج

کامالً مرجح یا کامالً مهمتر یا کامالً مطلوبتر

فراوان
Abundance

Numerical value
Extremely preferred

9

Very strongly preferred

7

Strongly preferred

5

Moderately preferred

3

Equally preferred

1

Intermediate preferences
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2, 4, 6 and 8

>30

0
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بههب

بر ی جهر بهر بآتیهز اقرتسهۀ وجهن رهرتد یبت
دههههطا د سهههه ر اب یرههههن بههههر دهههه ت بههههرال
دهههههرصتر ربد هههههیرار ی

یندههد اندر هههر رههم اطرلنههر کتربصر ههر
و

اههذ کبه بههر کر نیردههر و احققههر ک ههرو

دهههههرصتر تهههههم

ههر ج رههب ی هه ره و ه یههد اههبو اطرلنههر

وجهن کهر

هرم نههزه نههرصیهههر

ت ههرلن یأذدبگههذ یندههد

ربد ههههیرار بههههب دههههر

آ ینبتهههه و هب ههههن

نههز .ی یههههر ج هه آو

نههزه دههت بههر هه

بطههۀ  1نههتر اننهه ی

اههه ی یح دهههس و احردهههرر هههب گب تهههر ب ی هههز

اریبتم دت .بهر هه ک هن اریبتمههر

(.)Ferroni & Zhou, 2012

نههزه ربد ههیرارهر کههر

(اریبتمهههر اقرتسههۀ وجههن گبوهههن) بههر عیهه
و وی بهر هبم هز  Expert Choice11بهب

3

⋯

𝑊3
𝑛𝑊
⋯ ⋯
⋯

()1
]

1

⋯

𝑊1
𝑊1
1
𝑛𝑊
𝑊2
𝑊2
𝑊2
⋯
1
𝑊𝑛 = 𝑊1
⋯ ⋯
⋯
⋯
𝑛𝑊
𝑛𝑊
⋯
1/3
[ ] 𝑛𝑊
𝑊2
⋯

𝑊1
𝑊1
𝑊2
𝑊 =𝐴
1
⋯
𝑛𝑊
[𝑊1

𝑊1
𝑊2
𝑊2
𝑊2
⋯
𝑛𝑊
𝑊2

و

یندهد

اندر هر و تباندر هر انب ن گبیتز.
بم ههز  Expert Choiceی ههرتن ی تر ههت ی یه

هههر بههر هه

ک ههن و کدزههن ی ی و تههم بب راههر

کر ببی جنهت احردهرر اقرتسهر وجهن بهب

هس

اسهههرئس ب تیهههز یح دهههس د سههه ر اب یرهههن دهههت.
سهههرن بهههر وش ادهههر د

ی احردهههرۀ و

کر ببیههههر انهههب بم هههز انیههه

بهههر

هیزدههن بتههز جهه بهه ی سههرن تههر احردههرۀ

یاهه دبگدب چیههزاندر ه بههب دههر

وش د سهه ر

ادهههههر د هیزدهههههن یت ههههههر اریبتمههههههر

اب یرههن هب ههن هه ی د سهه ر اب یرههن و هب ههن

اههنگدههبی و د ه م ت ه

اندر هههر

اقرتس هرهههر

وجههن ه

جهه بهه ی باههرر اننهه ز .ضههبتجهر
ته

د ه ال ابب ه

ر ههس

بههر دههتزریه

بآتیههز ههر یهیزۀ ه دههت سههرن هههب تههم

عیر ههب اههریبتم هسههتیز .بههب
کههر ن دههت کههر ا هه
تباندر هههر بههب دههر

احردههرۀ و

نههرتن

ههس اههزر و تصههر بنتههبت گزتیههر

اههزر اندر هههر اهه ی رههب و ی نههز .ی اب ههر
آ

بنههز

بطهههۀ  2بهههر یدهههت آتهههز

تباندر هههر هههب اند هر و ی نههز و دههب رم

اهههزر یصدهههبه نهههز (جهههزور  .)۳یاههه تب گب دشهههن

(:)Pourkhabaz et al., 2014
()2

وش اقرتسههر وج هن و یبکد هج کههبی

نههر ه کههبی .بنههز و ی کههبی ههرم اههزر و ینبتهه

ر ههس ضههب هر و

هههب تههم اندر هههر ی و

اندر ههههر بهههب دهههر

تههرت

ر ههس

بههر یا ه دبهر احردههرر و

هههرم

د سهه ر اب یههج دههز ی نههشس  1ههرتع ی یه نههزه
دت.

𝑗𝑐𝑊 × 𝑗𝑖𝑎𝑊 ∑ = 𝑖𝑃

بهههر ی هههشدس دهههرصتر د سههه ر اب یرهههن ی بم هههز
عیر ب اقرتسهۀ وجهن نهز ز .اهزر د سه ر اب یرهن

کر ی آ
 =Pول تههت گزتیههر  iم و  =Waijو
تباندر بهب دهر

اببهه

ههب اندهر و  =Wcjو

ررتد یبت دهطا آ بهر ده ت بهرال هس نهز .رهم

بههر هههب
اببه

ی رم اقرتسهرهر تهرت

بهر

ر هس اقرتسهرههر

وجهن

هههب اندههر  .بههر ی جههر بههر ههه ال ن و رد دههزه بهه ی

هه

هه ی

و هههر بههر ههرتع ی آاههز کههر

بم هههز  1ECبهههب

ادز

ردهر گر

هر ی ی .ی زدهق ل تتههر

بب

احردرۀ و

احردهههرۀ ی یهههههر رهههبویه
یندد و

اندر هر و تباندر هر دتزریه نز.
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دهز

نرتن هب تباندر دتزریه نز
1- Expert Choice
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شظاسای و رتههبظدی چالشهای کشاورزی اساان یي ن

 زیرمعيارهای هر یک از معيارهای هرنور یرفاه شده-3 جدول
نماه
Symbol

D1

D2

D3

Table 3 - Sub-criteria of each of the considered criteria
زیرمعيارها
زیرمعيارها
نماه
Sub-criteria

مدیریت نامناسب در استفاده از روشها و تکنولوژیهای جدید
Improper management in using new methods and
technologies

نبود قوانین و شورای حل اختالف برای برخورد اصولی و محلی
مدیریت آبیاری شالیزارهای گیالن
Absence of laws and dispute resolution council for
principled and local management of Guilan paddy fields
irrigation

 کاستی در امکانات عمومی و کمبود،کمبود فرصتهای اقتصادی
درآمد کشاورزان

A1

A2

A3

Lack of economic opportunities, lack of public facilities
and lack of farmers' income

D4

فقدان کنترل در نابودی زمین زراعی و زیر ساخت و ساز رفتن
زمینهای کشاورزی

E2

فقدان ترویج مزایای کشتهای چند محصولی در منطقه
Lack of promoting the benefits of multi-crop farming in
the region

نظارت نکردن مسئوالن در واردات و فروش آنها با قیمتی پایینتر از
محصوالت داخلی

E3

F1

F2

The high cost of domestically produced products for the
consumer due to the lack of government support for
farmers to provide inputs

نبودحمایت و تسهیالت عملی دولت از ایجاد کارخانههای صنایع
تبدیلی برای حفظ محصول و جلوگیری از فروش ارزانتر آن از
سوی کشاورزان
The lack of government support and practical facilities
for the creation of processing industries factories to
preserve the product and prevent it from being sold
cheaper by farmers

نبود اعتماد کشاورزان به کمکهای دولتی با توجه به سوابق ناموفق
در این زمینه

A4

B1

B2

B3

C1

F3

فقدان قوانین مناسب در حفظ منابع طبیعی و نبود استراتژیها و سیاستهای
مناسب و تلفیقی

Non-payment of subsidy as a percentage of the insurance
premium to all insurance policyholders equally and irresponsible
view of the government and insurance policyholders towards
agricultural insurance

از دسترفتن وحدت روستاییان برای عملی کردن کار واحد
The loss of the unity of the villagers to implement the single work

استفاده نشدن از سیاستهای حمایتی و اعتباری
Not using support and credit policies

قانونگذاریهای نادرست در ارتباط با اصالحات اراضی و مالکیت زمینها
Improper legislations related to land reforms and land ownership

کمبود تعداد ماشینها برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان برای جلوگیری از
خسارت
Lack of number of machines to meet the needs of farmers to
prevent damage

C2

Farmers' lack of trust in government aid due to
unsuccessful records in this field

فقدان برنامهریزی برای ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی جدید
همراه با آموزش برای جوانان

روند تخریب منابع به علت کمتوجهی و بهرهبرداری بیش از ظرفیت منابع
The process of destroying resources due to lack of attention and
exploitation beyond the capacity of resources

پرداخت نشدن یارانه به صورت درصدی از حق بیمه به تمامی بیمهگذاران
بهطور یکسان و نگاه بیمسئوالنۀ دولت و بیمهگذاران به بیمۀ کشاورزی

Not supervising the authorities in importing and selling
them at a lower price than domestic products

گرانبودن محصوالت تولیدی داخلی برای مصرفکننده ناشی از
فقدان حمایت دولت از کشاورزان برای تأمین نهادهها

استفادۀ نادرست از منابع و سرمایهگذاریهای ناکافی
Improper use of resources and insufficient investments

Lack of proper laws in preserving natural resources and lack of
appropriate and integrated strategies and policies

Lack of control in the destruction of agricultural land and
under construction of agricultural land

E1

Sub-criteria

Symbol

C3

Lack of planning to create employment and new job
opportunities along with training for the youth

آگاهی ندادن به کشاورزان در زمینۀ مزایای استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی
Informing farmers about the benefits of using agricultural
mechanization

حمایت نکردن سازمانهای متولی کشاورزی از توسعۀ شرکتهای
مکانیزاسیون
The non-support of agricultural trustee organizations for the
development of mechanization companies

C4

مشکالت ناشی از دریافت تسهیالت بانکی توسط کشاورزان و متقاضیان
دریافت وام خرید با توجه به باالبودن قیمت ماشینها
Problems caused by receiving bank facilities by farmers and
applicants for purchase loans due to the high price of cars
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شکس  -1ترویر شماتيک سلهله مرات

رتههبظدی چالشهای کشاورزی

Fig. 1- Schematic representation of the Agricultural Challenges ranking series

نههههب تم ینهههه

نتایج و بحث

و

ایردهج ک هرو

اندر ههههر اینشمکییهههزۀ ه دهههت آ ههههر ی

بههب

بههرالیبت و

گههدو

( )0/۳68اببهه

اههزتبتتن دههت .اندر هههر

ایههرب

دههتر

جب

بههر چرلعهههر

طنر طنههر بهه ی

اههد

سههر ن اتصاههی و اههرهب ( )0/155و احههزویتت ایههرب
اههد ( )0/126ی یرههرهر بنههز

و

احاه ال ک ههرو
ادههز

ی

بههر (نههشس  .)2و

ردههر گر

دههر گر

بن وتهههۀ

بهر هه تشسهر و هره بناسهئ ال ۀ
بههر بد ههر ک ههرو

()0/229

یت ههب بههر

ر هن بههبی کههر

ههر ی ی

(نههشس  .)۳ه یههد تر تههرهر اطرلنههر
کههههر اندر هههههر یههههر آو

وج ی ی ی.

ی ددهههب ل ههه

ی هههز

هههق بد هههر بهههر

تباندر هههههر انههههب چههههرلع اههههزتبتتن دههههت

ددردههههتهر
هههزگن انهههرجب

رکههر ن ( )0/۳68و ربی صههت ههز

یولههت و بد رگههذ

ب هد اقرتسههرهههر یو بههر یو و وج هن ی ربد ههیرارهههر
در گر

هر

ی ران بد رگهذ

 0/1یاهه دب گههبوه ی

ربههس ر ه ر ب ه یه دههت .بههر عرههر

ک ههم نههرصی ههب ردههر گر

یههز هر بصههع

تباندر ههههر ههههب تهههم اندر ههههر دهههز

تر هههر بهههر ههه

نههرتن اندر هههر

ا نی ه

هر ایردهههج و

یبیتز ت ری ن ی (.)Rezvani et al., 2015

دههبارترگذ

 0/02دههت کههر بههر ی جههر بههر

ک تههب بهه ی تهه ادههز

ره ی

اقرتسههههر نههههز ز .دههههتزریه ری دههههت ایههههرب و

( )0/047اندر هههر اببهه

دهههت بهههر ک هههت یماحاههه لن و و ی

ه د ایردههج و

ه د ا جه ی ی ادیهۀ زهظ ایهرب

ی زدقههن ا جههج نههزه دههت ی ی
ک رو

ههب ی ههز .رههرتد یبت و

رکههر ن و ههز یصبتههج

ی ههزتز کههبیه دههت .قههز
ز

دهتزریۀ ری دههت

بب راهههر تز ه هههر جر رهههر و دهههتب ی

( )0/229ک رهه ی ههیرت یرههزت ن و یش د ههن و دههبو
و ی ددههب کههر بب

ک ره ی ایهرب آ

ایههرب ررتههر و دههبارترگذ

یندههد هههزا دههت .تههرت ت ه بب دههن ههر ی ی کههر
یرربیههز چرلعهههر بصههع ک ههرو

ک ل یتههههم احههههزویتت ضههههن

ههههرتتن و ص ی یشههههرتن و بب بههههب

انبیههبت اندر هههر ک ههرو

ودهههترتدر

(.)Veisi et al., 2016

بههر نههنبهر رههرتد بهه ی دههطا یشی لهه ی ی لدههز
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ررمهههههر ک ههههرو
ررت هز ی ت هب هسههتیز
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شظاسای و رتههبظدی چالشهای کشاورزی اساان یي ن

0.368

0.229
0.155
0.126
0.076
0.047

کمبود صنایع تبدیلی و
تکمیلی و نیروی انسانی
Lack of industries
and skilled human
labor

کشت تک محصولی و محدودیت منابع و تغییر سطح مکانیزاسیون قطعه قطعه بودن زمین چالشهای مدیریتی
پایین در بخش Management Fragmentation of
کاربری زمین
واردات بی رویه
challenges
the farm
Resource
Low
کشاورزی
محصوالت
limitation and
level of
Single crop
mechanization in land use change cultivation and
the agricultural
excessive import
sector

شکس  -2وزن معيارها برای تعيين مه ترین چالش مظطقه
Fig. 2- Weight of criteria to determine the most important challenge of the region

0.426

0.231
0.195
0.148

پرداخت نشدن یارانه از حق بیمه به فقدان قوانین مناسب در حفظ منابع
Nonتمامی بیمهگذاران
payment of insurance
premium subsidy to all
policyholders

طبیعی و نبود استراتژیها
Lack of proper laws in
preserving natural
resources and lack of
strategies

روند تخریب منابع به علت

استفادۀ نادرست از منابع و

سرمایهگذاریهای ناکافی
کمتوجهی و بهرهبرداری زیاد
Improper use of resources The process of resource
and insufficient investments destruction due to lack of
attention and high
exploitation

شکس  -3وزن زیرمعيارهای چالشهای مدیریا
Fig. 3 - Weight of sub-criteria of management challenges

تباندههههر دههههتزریه شههههبی
ههههرتتن و عترههههر

بههههر و

ددردههههتهر

نههز (نههشس  .)4رب کیههزگن طنههر و کهه چشن آ نههر

 0/528انبیههههبت

ه هههز تع

ا لزهههۀ اندهههر طنهههر طنهههر بههه ی

تشهههن ینههه
ی لدهههز و بنهههبهو

اهههد نهههیرصتر
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هر و ا ههه

ههه ن ی

ضهههن دهههت .بنهههز

جهههب

تحقيقات سامانهها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد  /23شماره /81بهار /1401ص 57-74

بب راهههۀ هههو ر

ضهههن اسهههئ ۀ یقطدههه

برعههد نههزه ودههتر و ههز صهه ی

ضهههن

ع ههق صههرم رایردههج و نههدج اهه ی اطرلنههر ایطقههر

یدههت یهههز.

ی جهر بدهرتع تهری

بسدر تری دهت و بهب ته

دهر

رههرم ج نههن و یررهههر ا جه ی ی ددههب کههبی .ی یبکدهر

اننههه ی ( .)Akıncı et al., 2013ک چهههم بههه ی

هههب یحقدقههرین بههر دههتزریه یح دههس د سهه ر اب یرههن

تههری ا جههج هههز

ههت

دبو کر اننه ی .دهب رم طنهر طنهر به ی

اهد

بهههب

یندهههد

ضهههن ایردهههج ک هههرو

طنههر

هههرم

اههد بههر ادههز

گب تهههر دهههت .تههه اطرلنهههر هههر ی ی کهههر بصهههع

دههز

ربههس یهه جنن (یقبترههرب  85ی ههز) اسههر ت ضههن

اهههزتبتت هههحدا و ات بکهههز ی ی لدهههز انط رهههز

ر ن هدزه جی ههس و ابی ه دههت .ض هن ک چههم ی

(.)Yasouri, 2016

کههر قههع

دههت ی بب بههب ی دههنۀ ک ههرو

0.528

0.333

0.14

قانونگذاریهای نادرست در
ارتباط با اصالحات اراضی و
مالکیت زمینها
Improper legislations
related to land reforms
and land ownership

استفاده نشدن از سیاستهای از دست رفتن وحدت روستاییان
حمایتی و اعتباری
Not using support and
credit policies

برای انجام کار واحد
The loss of the unity of
the villagers to do the
work

شکس  -4وزن زیرمعيارهای قطعه قطعه بوهن زمين
Fig. 4- Weight of sub-criteria of fragmentation of land

رتههت شههبی دههر ار هر اتهه لن ک ههرو
ی دههنۀ نههبکتهر اشر دز دههد

و ا ههشو

اشر دز دههد

رنههن

ی تر ههههت یسههههندو بههههر شن ی دههههم ک ههههرو

یشی لهه ی و وشهههر

هه ت

نکیههز .بده یه به ی یب کت هههر ک ههرو
بهز

و

ههب هب
تشههن

یهبت چرلعههر رهدع و بصهع ک هرو

بههر

اتقرضههدر ی تر ههت و م صبتههز بههر ی جههر بههر بههرالب ی

نهه ر اههن وی کههر دههرج کههرهع دههطا اشر دز دههد

د هههت ارنهههد هر بهههر یبیدهههج بهههر و ههههر  0/۳56و

اننههه ی .ج هههر ع اهههس یأذدبگهههذ بهههب ی دهههنۀ

0/۳01

تباندر ههههر انهههب دهههطا اشر دز دهههد

رههرتد ی بصههع ک ههرو
دههتزریه شههبی

اشر دز دههد

گههز ش نههز (نههشس .)4

ددردههتهر

هههب ایطقههر وج ه ی ینههز ی کههر ن یب کت ه و

ئههۀ صههزار رههم
ارند هر ک رو

ههرتتن و عترههر

ا ههههشو یت ههههب دههههت کههههر اشههههر دههههتزریه

ههبوش بههر کههر بب یب کت هههر و
دهت کهر ا هت س ص ههز به ی بهب

یههأاد له م تههزکن و ت ههری نههرشۀ ین دبگرههههر ذربههت
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شظاسای و رتههبظدی چالشهای کشاورزی اساان یي ن

و دههههدر ی احههههس یدتبدههههن ک ههههرو
دههر زگر و رتیههزگر

ی هههز .ی

ی دههههم

انی ه

ههبوش ارنههد هر ک ههرو

(.)Yazdan-Shenas et al., 2005
بد ههههههتبت و
ه د و نه

اهههد اببههه

ههس صههتوا بههب

اح ههن اههزتبتت آبدههر
ک رههه ی ب هههتهر
تههرت

هربیههههر ج ههه گدب
کههر بب

د تههن رههرتد یب

بهههر رههه ی

بهههر

ببص ه ی ه لن و

( )0/228دههت.

ضههن بههر ادههر د و ههن  22/9ی ههز ی دههنر

ت ههههری نههههت رر و

ج ههر ()0/460

تباندههر ک رهه ی ههیرت یرههزت ن و

یش د هن و دهبو

سهر ن اتصاههی و اهرهب بهبآو ی نههز

تب ادیهههن بهههر

آا شهههر یصااههن

رب ی هههر ارنههد هر ک ههرو

بههر ایرهه

کههههر ببی بندیههههر ارنههههد هر ک ههههرو

ضههههبو

انههب

دهههت ( .)Karimi et al., 2012ت هههری و ی دهههنۀ

هربیههههر ی ایطقهههر تهههزی نیردهههرتن نهههز

هههیرت یرهههزت ن و یش د هههن ی گهههدو جتیر ررهههذتب
دههت .بههر یلدههس ی لدههز رهه ه احاهه ال اصت هه و

گههب بههه ی احاههه ال ی لدههز ی ص هههن بهههب
ااهههباکییزه رنهههن

رتهههت شهههبی یولهههت

یههأاد

نریههههر ( )0/528انبیههبت

بههب

تباندر ههههر ک هههت یماحاههه لن و و ی
احاهههه ال ک ههههرو

احهههزوی بههه ی ینهههز ی کر صر هههرهر یندهههرکییهههزۀ
بآو یهههههر جهههر رن ه هههر دهههرلر بد هههتب ی لدهههز
ک ههرو
ان دههههز.

بن وتهههۀ

(نههههشس  )5دههههت .بد ههههتب

بههزو

ههبآو

و ب هر ه

ت هههری کر صر هههرهر

یرههزت ن اههر ص هههز نههز

رههم ببی نههت بههب آاههریگن ک ههت یوم

ببوی تر ک رو احا ر ص ی
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ههر بههر ههبوش

رتههههت و یسههههندو ع ههههن یولههههت و

دهههر ار هر ی بهههم

نههرلدز هر گههدو بههزو دههر بههر هد گ ههر ع دههر
آاریهدههر

د ههت احا ه ال ی ص ههن نههشییزۀ

احاههه ال ی ص هههن و بهههد بب هههزۀ دهههزه ی

بههب

(.)Sadeghi Ravesh et al., 2010

ک ههرو

دهههتر دهههت و ی

بهههب بهههر

(نههشس  .)6ی تد ههر جههب

و دههرم ر نههع گدههرهن بههر ادههر د و ههن  21/8ی ههز

یهههبت

بن وتهههۀ بهههب

ب ههتهر نهه ن جزتههز ه ههب ه بههر آاهه ش بههب

یرهههزتس و ی ددهههب رایردهههج

ادههر د و ههن  19/1ی ههز بههر یبیدههج بههر عیه

ه

یت هههب

قههههز بب راههههر تز بههههب

یت ههب ههر ی ی کههر

و ینهههزتس ی ببی نهههت ایهههرب آ

احا ه ال

ودترتدر ب یه دت.

کردهههتن ی اشر هههر

ع هه ان و ک رهه ی ی آاههز ک ههرو
ر ههس نههزه اطرلنههر

رههم ررتههر ببی نههت بههب

ا هههشو ک هههرو

نههرلدز هر گههدو ( )0/۳۳8و
تاهههری

ههه

عهههن کرنهههت .و ی

تباندر هههههههر احههههههزویتت

ایهههرب و ی ددهههب کهههر بب

هش هههن و اهههزتبتت آبدهههر

هههیرت

تیشههر احاهه ر بههد
یب بزبونز.

57-74 ص/1401 بهار/81  شماره/23 جلد/تحقيقات سامانهها و مکانيزاسيون کشاورزی

0.528

0.333

0.14

فقدان ترویج مزایای کشت های چند

نظارت نکردن مسئوالن در واردات و

Lack of
محصولی در منطقه
فروش آنها با قیمتی پایینتر
promoting the benefits of multi- Not supervising the authorities
crop cultivation in the region in importing and selling them at
a lower price

گران بودن محصوالت تولیدی داخلی
برای مصرفکننده
Expensive domestically
produced products for the
consumer

 وزن زیرمعيارهای کشت تکمحرول و وارهات ب رویه محروشت کشاورزی-5 شکس
Fig. 5- Weight of sub-criteria of single crop cultivation and uncontrolled import of
agricultural products

0.46

0.319
0.221

فقدان برنامهریزی برای ایجاد اشتغال نبود اعتماد کشاورزان به کمکهای دولتی نبود حمایت و تسهیالت عملی دولت از
Lack of farmers' trust in
ایجاد کارخانههای صنایع تبدیلی
همراه با آموزش برای جوانان
government aid
Lack of government support
Lack of planning to create
and practical facilities for the
employment along with
establishment of conversion
education for the youth
industries factories

و ماهر

 وزن زیرمعيارهای کمهوه ظایع تهدیل و تکميل و نيروی انهان ماشر-6 شکس

Fig. 6- Weight of sub-criteria of shortage of conversion and complementary industries and
specialized and skilled human labor

نههرتن تباندر هههر هر
 دههتزریۀ: ههز

 و.)4 احردههرر نههز (جههزور

ر سضهههب و

اههنیهههز یأذدبگههذ یبت ع اههس عرههر

نههرتن ه ههۀ تباندر هههر

و

سههرن اندر هههر و تباندر هههر هههب تههم اندر هههر
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شظاسای و رتههبظدی چالشهای کشاورزی اساان یي ن

ری دهههت ایهههرب و رکهههر ن بههه ی دهههبارترگذ
ددردههتهر

دههتزریه شههبی

ربی صت هز تر هر بهر ه
بهههر ی هههران بد رگهههذ

هر

ههرتتن و عترههر
ی هز

دهههههت (2013

و

ول تتبیههز ا لزههرهر اههرلن اهه ذب بههب دههبارترگذ

هق بد هر

بصهههع ک هههرو

بهههر هههه تشسهههر و هههره

بناسئ ال ۀ یولهت و بد رگهذ

بهههر دهههتزریه یح دهههس د سههه ر

اب یرهههن تههه اههه ی بهههر یبیدهههج بد هههتبت ی جهههۀ

بهر

ه دههههت ی ههههز :یصااههههنکبی ا دسههههرهر

یبیدههج بههر و هههر  0/121 0/157و  0/085انبرنههز.

یز تهههق قهههزتی ن بهههر بر ههههر

بصههع ک ههرو

بهر بد هۀ ک هرو

al.,

et

 .)Roustaی رههههه وهع

اهههرلن و عترهههر

بههر ی جههر بههر ه دههت دههتب ی تشن آ

ی رد ربی هزاههر

اهههرلن ک هههرو
عترر

تاهری ک ه و بهر تیشهر دهنب

تههری ی ی لدههز رصههرلی ی ص ههن ک ه ی ی اههر دههنب
آ

دهههبارترگذ

کهههس ک ههه

ی لدهز

رهب ع اهس

ر وه ن ا هربر ی یبکدهر ررتهز

اشههر دشن و تاههری ی احههزویه ررتههز

ات دههم و

ادهههز
ک هههرو
ک ههرو

احههزویه یقبترههرب ررتههز بهه ی (.)Amini et al., 2020
ببهبا کهبی چرلعههر ک هرو
تههر ایطقههر

اسههت زم ی نههت

ذهههب انگهههذ ی .ایطقهههۀ اههه ی هههزگن
ضههرتتایز

بههب ادههز

یههههأذدب ص هههههز گذ نههههت .یو

صههزار بد ههر
و زیتشههههن بههههر

ل هه تن جههرا اطرلنههر

ا ه ذب دههت

اصت ه

دههت .بههر

ی ی لدهز ا هن

( )Fallahi & Gholinezhad, 2014گهههز ش ی یه هههز

ال م

ههرتتن و

جرانهههر و

بنتههبت نههد ه دههتزریه ن ه ی یههر ض ه
و ههره ک ههرو

دههز بههب ادههز

ضههرتت ک ههرو

( .)Stock Berger & Roe, 2003و ههن و ههن ه ی

آو

کههر نههرصیهر

دههت کههر ایههرب و بز هههر ی لدههز ی ت ه بصههع بههر

تربههز .ونهه

ضهههرتتایز ک هههرو

بص هن

ی جر بهر قهع دهرین بصهع ک هرو

تهه ایههرب دهه یآو

بد هههۀ احاههه ال

دههر ار کر ایههز و نرلدتهههر دههر ار ی ایههرهق

نههزه بههب سههج هههزاهههر ددردههتگذ
نهههت رر تن یهههأاد یهههذ

ی ا دسهههرهر اهههرلن و عترهههر

اهههههزتبتتن صا هههههدرین دهههههت کهههههر بهههههب

سهههرت بهههر اشهههر دشن و تاهههری ی هههز ی
بهر ه

اهرلن ی جهر بهر بصهع

) .(Ansari & Hosseini-Yekani, 2015وت گنههههر

ه یههد بههر ی جههر بههر ع اههس جت ههرعن کههر وضههندت
بنتهههب

ت ری اب کهز ا هرو ه

صا هههن و ییههه

هههزم دهههت .ی

بهههر و کهههبی ا دسهههر اهههرلن و

یب اهههت ی تهههر تن بهههرالیبت

کههرهع ااههبا

ول تهههت ی رههه وهع

نیردههرتن و یرربیههز ع اههس اهه ذب بههب ضههرتتایز

دههز ههز تع

ک ههرو

دههت کههر ی هههب بب راههر ی دههنر بههب

دههدز بههر هههزاهههر بب راههر ب یجههر بههز

ههق بد ههر و یسههندو

بد ههۀ احاهه ر بههب ی دههتر ار ههز

بههههر کههههر ببی وتشههههبی یح دههههس د سهههه ر اب یرههههن
ی نتر ز.

دردههن
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جدول  -4وزن نهای زیرمعيارها با توجه به وزن معيارها
Table 3- Final weight of sub-criteria according to the weight of criteria
وزن نهای
رتههبظدی
وزن نهای
نماه

نماه
Symbol

Final weight

Ranking

Symbol

Final weight

Ranking

A1
A2
A3

0.157
0.072
0.054

1
5
7

D1
D2
D3

0.026
0.043
0.036

16
14
9

A4

0.085

3

D4

0.021

10

B1
B2

0.032
0.121

12
2

E1
E2

0.016
0.007

17
19

B3

0.076

4

E3

0.026

21

C1
C2
C3

0.019
0.007
0.027

18
20
13

F1
F2
F3

0.043
0.036
0.021

16
14
9

C4

0.023

16

و ر دههرئنهر ا جهه ی ی بصههع ک ههرو

نتیجهگیری

بب

تببیههرتن ک ههرو

ار یههز ههز تع بنههبهو

ر دهههرئنهر

ی ایههرب

ک ههرو

یههن .بههر عرههر

دهههت :اشر دز دهههد

د

بههب

دههر دههر ار ینههرو

یت ههب وتشبیهههر و ه سهههر گذنههتر
دههتر گههدو رتر سههدس کههر ن

ی دهههنر

کههر بب
ک هههرو

احاهههه ال ک ههههرو
چرلعهههر بصههع ک ههرو

ک ههرو

رههرتد ی بصههع

و ک هههت یماحاههه لن و و ی

ررتههر

بن وتهههر

بههزو

شگههذ

اشر رهههذتب دسهههت.

ی دههتر گههدو بههر عیهه

تههم بصههع

و بیدههری اطههب دههت .ی تد ههر

بصههع ک ههرو

بههههر یبیدههههج انبیههههبت

رتههت

دههتر و یثردههت ی آاههز ک ههرو

ج ههههر ییزیههههرهر اههههزتب و اسههههئ ال بصههههع

دههتر گههدو نههیرصتر

نههز ز .اطرلنههر و بب راههر تز بههب

دههتر و ک هه

هههرتتن و و نهههن ک هههرو

سههر ن اتصاههی و اههرهب احههزویتت ایههرب و ی ددههب

هربیهههر و ددردههتهر

وجهه ی ی نههتر برنههز .نههز و ی دههنۀ

بصههع ک ههرو

ک ره ی هیرت یرهزت ن و یش د هن و دهبو
اههد

رههه وهع ی اب کهههز و ا دسهههر یحقدقهههرین

بصههع ک ههرو

جههرت زت نهه ز .چرلعهههر اههزتبتتن طنههر طنههر

دههطا اشر دز دههد

و

ودههترتن ک ه ی یدههت کههر

دههتر ن و ا ههن ی چههر چ

ز نههتر و بنتههب دههت بههر وتشبیهههر و یتههزگرههر جزتههز
بی

ک هت اهزتبتت

هههب گدهههبی .ددردهههتهر و هربیههههر کهههر ببی و

وتههر وتن بههر چرلعهههر دههر ار ن و احدطهههن

اهد

هو ر

اههد هههر ک ههرو

ضهن ی ددهب ل ه

ههو

و ههز ایههرب ییرههدب د ههت احاهه ال ک ههرو

و دههرار ۀ تقههرر هوعههر و ی ههع

ی بصههع ک ههرو

ههه د و اقهههب

ول تتبیههز رنیههرهر

ههیرت جههر رن و یرههزت ن دههرار یهن بههر
ک ههرو

ا جههه ی ضهههبو

دهههت .ه یهههد رد هههینری اننههه ی کهههر رد هههرتع و

صههز ی ی ایطقههر ا ه ی تههب در ایههز ی ددههب و یح ه ر
دهههر ار ن بصهههع ک هههرو

و یندههر و

ییرههدب و ئههر رد ههینریهرتن ی جنههت ه ا ههشو و

یحقهق تاهری اقهرواتن اهزتبتت اه انهب و

ی لدههز

رتههبظدی

ک رو

نیردههرتن ا ههشو

دتر

ب گدبی.
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Abstract
The purpose of this study is to introduce the most important challenges in advancing agricultural development
in Guilan province. For this purpose, hierarchical analysis process was used to identify and rank the
challenges of the agricultural sector of Guilan province. In this regard, six effective criteria along with 21
sub-criteria were considered. To determine the weight of criteria and sub-criteria, questionnaires based on
pairwise comparisons were prepared and experts from Ministry of Agriculture Jihad of Guilan province were
questioned to complete the questionnaires and the Expert Choice software was used to perform the
calculations. According to the results, criteria of managerial challenges (0.368), fragmentation of land
(0.229), lack of conversion and complementary industries and specialized and skilled human labor (0.155),
resource limitation and land use change (0.126), low level of mechanization in the agricultural sector (0.076)
and single crop cultivation and uncontrolled import of agricultural products (0.047) were ranked,
respectively. Also inadequate use of inadequate resources and investments (0.157), failure to use supportive
and credit policies (0.121) and non-payment of subsidies as a percentage of premiums to all insurers equally
and irresponsible view of government and insurers on agricultural insurance (0.085), are three important subcriteria with respect to the maximum weight obtained.
Keywords: Farmers' Premiums, Management Challenge, Multi-Criteria Decision Making
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