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 های کشاورزی استان گیالن با استفاده از بندی چالششناسایی و رتبه

 مراتبی سلسله فرآیند تحلیل
 

 *2و حسن قاسمی مبتکر 1ناهید طاهرزاده شالمائی

 

گهههبوه انیزدهههن  یکتهههب   و  دهههتریتر   نهههتر انیزدهههن اشر دز دهههد   ک هههرو    بهههر یبیدهههج ی   ههه     -2و  1

هر  ک ههرو     ی   ههشزه انیزدههن و  یههرو   ک ههرو     رههبیتم ک ههرو    و ایههرب  هردنههن  ی   هه ره ینههب    ارنههد 

 کبج   تب  

 22/1/1401  یر تخ رذتبش: 25/9/1400یر تخ ی تر ت: 
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 مقدمه

ههههر  یلدهههس  دهههتزریه     نریه بهههرک هههرو     

دههندب بهه ی    و بسههت ن بههر نههب تم    د ههن  هردنههن

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

اد  اه  ی  ولدهر بهب   بصهع  هینت و أ دبو  کهر   یه

اد   ایدهههت یهههذ تن أیهههب یهههصهههزار  و    ه هههر انب

(. Aziz-Nasiri, 2011)ی  ی    جرت ههره وتهه ه  ک هه  

ی  ههز ی لدههز  رصههرلی  6/6 بصههع ک ههرو     ههزوی

  9/5  نههت رر وی  ههز  7/17 وی  ی  تههب      ی ص ههن 

 

یدب زتهن ک ه   بهر  ته  بصهع اببه    ی  ز  ری   

بصههههع ک ههههرو     تههههب     نهههه ی. ه  یههههد ان

ی  ههز اهه  ی یههذ تن ک هه    80 ههزوی  ۀکییههزیأاد 

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

 ه دهت  بهر ی جهربهر (. Anon, 2020)  دهتبصع  ت  

یلدههس     نرلدههت ی   تهه  بصههع بههربصههع ک ههرو   

 ع  اهس   تاهری  و  دهزکیتهبر  یدب ربهس وج ی نهب تم

     و  قههز    رههر   ه  هه    د ههت بههر    و اههزتبتتن

  نهههه ینهههه بیه انهههههر آادزیبت   نرلدتاصههههرهبه
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(Kannan & Haq, 2007.)     ی   تهه   نرلدههت    هه

و هردنههههن   جت ههههرعن    تاههههری   هههههر چرلع

 رذتب   آدههدجو ا   عههر وجهه ی ی  یاحدطن  تسههت

  هههههب هب و ک هههههرو     کییهههههزگر  بهههههب   ی لدز

یتههبر  تسههم و ادههز   صطبرههذتب  دههر  ز. بههب   کان

 ی  ی.هههر  گ  ههرگ  ن وجهه ی   ه  ک ههرو     الاحاهه 

  اهزتبتت نهر وتهر وتن بهر آ  ههر تشن    بنتهبت   وش

 ضهههبتج صسهههر      رهههرتد  آو ییهههر  دهههت  تسهههم 

(Hesari-Sharmeh et al., 2016.) 

هههرتن چهه   کهه ی و بههر  نریه ک ههرو   بصههع ی   

ی آاههزهر    ه  یههد  نهه ی.اندههب تر   ههر ربی صههت 

 رهرتد  بهب آ   عهووهک رو       ارلدهر  انهرا  دهت. 

 کههرهعو  ک ههرو    احاهه ال   د ههت ی نههت   ر

  ی   وتهههههربن و  ی    هرینب هههههر بب راهههههر بهههههزو 

  احههزویتت  ههری   تههر ا ی عدههت و  رایردههج  اههر 

 اد  أک هههرو    بهههر ههههزا یهههببصهههن احاههه ال  

ا جرههههر  ی ههههند  بههههر یهن   در هههههر  ی ص ههههن

 هکههبی  ههب هب   ی  بصههع ک ههرو     گذ   رتردههبا

هر  ی  یهههر (.Ghanbari & Barghi, 2008 دههت )

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

 بههر    دههرصتر  ولههن   دههت تر تههر   ههز تع احاهه ال 

 ی .  دهت دهیتن ع هزه هه   ربه ک هرو    احا ال 

  هههبوش بهههر  رچهههر  ی لدزکییهههزگر   بهههر     چیهههد 

 هرو دهطر بهر رهرتد   د هت بهر ص ی ی لدز  احا ال 

 صهههتوا ادهههر   د هههت   اههه   ی  ی هههج. ی  هسهههتیز

  د هههههت ربی صتهههههن تهههههر تن ی لدزکییهههههزه و ی

دهه ی   حاههر    ۀو ی  ببگدب ههزکییزه  تههری ااههبا

صه ی ا جهج کهرهع بهر یه  ۀ.  ت   اب  دز بهر   به دت

  دههت ی لدههز گبیتههزه ۀ    و ی ههند     دههزگذدههبارتر

(Akbari & Bakhshodeh, 2000).  کهههر  رلن ی

یبت  ک هه  هرتن کههر  قههع رد ههبویبت  و رد ههب تر

  آ نههر بسههدر    تاههری ۀبصههع ک ههرو    ی  ی دههن

بههب   دههت ک هه  هرتن هسههتیز کههر عههووه  چ هه  دب

بههرال ی   ۀ  ههزوی  هه   احاهه ال  ک ههرو    بههر    ش 

بر   ههههر  ی ص هههن بز گهههن بر   ههههر  جنهههر ن  ی     

ی   یههز احاهه ال  ک ههرو    بههر    ش هسههتیز کههر ان

 ,.Cranfield et al)کییههز   ههزویه بههرال    جههذ  

  ههز ار   ولدههر و  تببیههرتن  ۀبهه ی  هزتیهه بههرال. (1998

ی   ههز ان    دههر و یسههطدا    ضههن ار یههز  ک ههرو   

گذ    ی  بصههههع عههههزم دههههبارتر ۀی ههههزتزکییز

 (.Saddik, 1995ک رو    برنز )

    تاههری تدههنههرصی  نرل  تیههبانههب  ک ههرو   

بصههع  و انههرش ن.   ههزگ دههت و دگهه  دههتر ی  

  هههرتدهه نرل قتهه دههتر     هب  تهه   اههبیم   نندودهه

هههز    ۳15  ی    و دگهه .نهه یناهه  دیههأا  ک ههرو  

  دارنهه هههز   107 دههت.   ک ههرو   نهشتههر     ضهه

هههز    زههب    اههبیم  دههتر  ی  بصههع  ۳17و   ک ههرو  

 ,Anon) هسههتیز تدهها هه  ر بههر  نرل  ک ههرو  

    هه ی بد ههتب  و ته  یی یرهههر ی   دههتر  گههد. (2020

اد  أیههادههز       ی جنن ربههس ی  ههز  تههب   تربههزان

.  دهت ته   دهتر  عنهزه بهب  دهطا ک ه  ا  ی یذ تن 

ربج ندههت بههر ع  اههس هردنههن  دههت  دههتر ن   وگههد

ودههترتدر  آ     ک ههرو       ی ههج  تاههری  کههراسههرعز 

یینهر  ع  اهس اصت زهن برعهد نهزه  هر .یهزی شدس ان

ب شههر    دههتزریه   هه ی  دههتر  تهه   ۀ   ظب دههت بههرلق 

ههر  رهدع  و  چرلع. ایهرب  ههب نه ی یواا جج  

 ار یههههز   بهی ههههن  دههههت نگههههره ک ههههرو   

  دهههبو    سهههر نرذتب   یناهههج  شهههب    ر تسهههم

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

 ,.Rezvani et al)  دههت نههزهو   بنههبهکههرهع 

2015) . 

ا هههشس   هههر  ک ههرو   چرلع شههن یت ههب   ت 

     رنههن تهه   اههب  .گههذ     دههتاههزتبتتن و  ر   

و    یهههر  رههه ی   ک هههرالاحاههه  ۀ وتهههو  ی   بن
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اهرزاهه شالمائ  و قاسم  مهاکرط                                                                                          های کشاورزی اساان یي نبظدی چالششظاسای  و رتهه  

 هههیرت  یرهههزت ن و   رههه یهر و دهههرصت اشر هههر  و  تب

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

ک هههرو    برتهههز بهههب اریهههر   هر رار ردهههبیهههربب ت   

ی لدهههز  ایرههه   بهههرزتبتتن ایردههههج اههه    هرهههبی

 تز  نهه  ز یههر و   تاههری  بب راهههر حاهه ال  ررتههز  ا

بههب  زرظههت    ایههرب  و ی هه د  کدزدههت بههرال   عههووه

 . ب ر برنیزبری   دز   تار احدم     لحرظ

و ه اندر بهههب یو یدهههتر چیهههز ههههرگدب یاههه دب 

 هر اههههزر نهههه  ز.بیز  انر یقسههههدبچیزهز هههه

ان هه الب بههب   ( 1MCDM) گدب  چیههزاندر هیاهه دب

ز کههر ا شهه   نهه   تصهر  بنتههبت  گزتیههر  دههتزریه ان

 .زی دههت اندر هههر  آ نههر بههر تشههزت ب ی  ینههر   برنهه

 ی   هههز بهههران (2MODM) گدب  چیزهز هههریاههه دب

و  کیهزی بکهز  اتیهر  ه   ه زاهر  بهب چیهز ههزا 

 ههس     تز   ترضههن بنتههبت    ههههر  بب راههربههر  وش

 بههر ببیهههب   گدب  چیزهز هههریاهه دب .   ئههر یهههز

 هر یصرو نهه هههرهههزا  یرههر  بههد  و  ههرهههزا  سهرن

. (Abo-Sinna & Amer, 2005) کیهههزی جهههر ان

   وتشههبی (۳MADMگدب  چیههز نرصاههر )اهه دبی

 بههب     تقههرر بنتههبت  گزتیههر ی  ههدزن کههر  دههت 

نری نهههزه بهههر ی جهههر بهههر یهر  رد ههه   بهههد  گزتیهههر

 ههزا.  ویکهر  اهن هر     تربن هب گزتیهر بهرینرص

یندههد  بنتههبت  گزتیههر گدب  چیههز نرصاههر یاهه دب

ایز      ت ههری کههر بد ههتبت   ضههرتت رلن ی    دههت

تیهههز آ بوش    ی (.Yang & Hung, 2007) کیهههز

گدب  یاهههه دب( 4AHP) یرهههناب  ر سههه یح دهههس د

 تههه   دهههت. ر ببی کهههههههر  رب   یشیدم ایر  هچیهههز

بیهر نهزه  دهت و ن  وجه ههر سهراقرت دهر    وش بب

بیههز  و   ع  اههس رهه وهع و  یرر ۀهههزا آ  احردههر

  سهر بهب  دهر  یح دهس ا هز     وش ته   .دتهرگزتیر

 هر  ی   ادیههههر رئس رد دههههزهسهههها ههههس بههههب   

 

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

(Saaty, 1977)  ی   تهههه   وش   .نههههزرد ههههینری 

هر  کر نیردههن و  ه دههت هر    هه ن  یتههزگرههههزا

تیههز یح دههس آ بنهه  ز. هههر بههر ه ههزت ب لحههرظ انآ 

نههزه ی   هههر  اطههب یئ    ۀبههب ررتهه یرههنر اب  سهه د

اصت ههه  انیزدهههن  آا  نهههن   هههیرت    هر  ادیهههر

کهر  گب تهر  بهرع  م  جت هرعن و ع ه م ایهرب  هردنهن 

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

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

Ngai, 2003; Vaidya & Kumari, 2003). 

بدیههن ردع ربههس ی ددههب   آتیههزه بههر  طندههت  

و   نیردههرتن اسههرئس ۀ اههر اطرلنههر  ی   هه    دسههتیز 

 هر  یولتههههن هههههر  ا جهههه ی ی  دههههر ار چرلع

 تز اصت هه  بب راههر ی   ههز یولههت  اههبیم و  نریهههر ان

 ههههر   س   بهههر   زت هههدز  ی  اههه  ی نیردهههرتن   ه

 کیههههزبنتههههب و یأذدبگههههذ  یب ی  ب یزاههههز  و ی   

(Kianmehr & Hayati, 2017.)  ی  یحقدقهههن بهههر

نههیرصتن   جت ههرعن و ر اندههر  ب مدهه کههبی  ظلحههر

بههر  یرههنر اب  سهه یح دههس د بآتیههز   تاههری  بههر  وش 

 یندههد  نرتسههت ن    ضههن ی  وتتیههرم ربی صتههر نههز و 

 یهبت  اندهر  گهز  ش نهز نهیرصتن جهزم انباندر  ب م

(Duc, 2006.) یت هههب بهههر دهههی ع ی  اطرلنهههر   

گهههب تع یهیهههن و ع  هههن احققهههر  ک هههرو    ی  

و گههب تع احققههر  دههر ار  یههبوت    رهه وهع ی  ههع

ک ههرو     سههرت بههر ک ههرو     آاهه  ش و یحقدقههر 

 ررتههههز   ربی صتههههر نههههز.     رههههب رردههههص  تر   

  هههز تع ار یهههز   تهههرت  یحقدقهههر  آ نهههر ردراهههزهرتن

ظ ی لدههز   ک ههرو    ع  شههبی ی  و  ههز دههطا   زهه

ی  ی   اهز    زههظ ایههرب  هردنههن و ک ههرو    و  دههز 

   هههز تع ی لدهههز و ی آاهههز ک هههرو        ی ببی نهههتر

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

   1- Multi Criteria Decision Making   2- Multi Objective Decision Making 

  3- Multi Attribute Decision Making   4- Analytical Hierarchy process 
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هههر   رههرم یههبوت  ک ههرو    هیههز  عیهه    چرلع

  و   تهه   رههرم ی   جههب    هههر  رههدعع ههزه چرلع

کهههر   و ا    ههههر اهههزتبتت ی  هههع  یهههز صس  قع

 هر ههههههر  اصت ههههه  یهههههبوت   ا ههههه  بصع

هر ی  کههبی   قههع  دههر ر دههر    رب  هه صا  ن

بههر ک ههرو     و ج ههج ا ههر کت بب ههب      یرههر  

 نهههزهر  یبوت هههن انب هههن ر  ی  بب راهههرتد ودهههتر

(Ferroni & Zhou, 2012.) یت هههب    ی  اطرلنهههر

 تز  و ههر  ایهرهق  ودهترتن ک ه   ی  بب راهرچرلع

ضههند  یولتههن   قههز   دههرصتر   ایردههج  اههزتبتت

بههر  بهه ی  ی جههربههن ودههترتن   ۀبههب   اههزتبتت ی دههن

هر  ابیاهن بهر ا هر کت به ی  ی جهربنی  ع ب ان  

  جت هههرعن   قهههز   ک هههرو    اشهههر دزه   ۀو دهههبارت

    و و      ایههههرب  ررتههههر  یقههههر  بنههههبه  رهههه ی

 نههزضههن  ی  صههزار  یههبوت  ک ههرو    انب ههن 

(Feˊli et al., 2016).  

 وجههه ی آاهههزه ی  دهههرصت ههههر  بهههریگبگ  ن 

و ه  یهههد  ی ددهههب ی   گهههدو  ک هههرو     دهههتر 

ایردههرر   جت ههرعن ی لدههز  رنههن      ههر  ج ندههت و 

  ز  هر  ک ههرو     چ ههبی لدههز   ادههر  د  رههرتد  

ارن ههن ی  ک ههرو     تهه   دههتر  بههرالصی    عههت 

هههر   دههت. بیههربب ت  بب دههن چرلع ی یه بههب    ههب  

ی دنر ک رو       هز تع بهر یهن بصهع بهر یشدهر بهب 

بد ههتب     ۀو   ی لدههز و  دههتزری    ههز تع بنههبه یههرو  

 ته    تسهیزگر  ش ویههر   ه ت   لز اهن  دهت.  وش

 گدب  و  نهههههن ی     تهههههربن و یاههههه دباقرلهههههر 

ایرهه    بههر چیههزاندر هگدب    تصههر   وش یاهه دب

    ک ههرو     هربیهههر  ایردههج اههزتبتت بیههز   یرر

 ک ههرو     بصههع  وهبتههق یح دههس اسههرئس و ا ههش

 . دت

 

 

 هامواد و روش

 تحلیل سلسله مراتبی فرآیند 

  یرهنر اب  سه یح دهس د ههب اسهألر نک ه هه   بر 

 کههر  ی  ی کههر دههطا  و دههب نبههر دههر دههطا ک هه

   ر ههههرداسهههألر  دهههطا یوم ان ن ور ههههزا ک ههه

 ا شهه   دههت.   هههریههرتگز دهه م دههطا و نربتهه   

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

  ن سههههر ادنهههه  ز یههههر یههههبجناهههه سههههرتاقر

  نههه ی  دهههدین هریهههرتگز  ی    دهههتر متههه ههههب

(Pohekar & Ramachandran, 2004 .) تهههه  ی  

 و نکر نیردههه  هرزگرهتهههی  ن  ههه   هرههههزا  وش 

بههب   . نهه  زنا لحههرظ  بته ههز بههر هههرآ  تدهه ه 

و اندر هههر   هههر  بصههع ک ههرو   چرلعبیههز   یرر

.  دههتزریه نههز   یح دههس د سهه ر اب یرههن     تصهههر 

د سههه ر اب یرههن ا شهه   دههت دههر گر  تههر  اههریبتم

 ر  ردهههر گر    رههه ادههههز    ربهههس .ر گر  برنهههز ردههه

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

. کیههزر انئههعیهه     ههز  ربههس  رهه ر        بههر 1/0

 وجهن  ههر راقرتسهاریهر   بن بهد س ر اب یرهیح دس 

 بههرالاحردههرر     ت  دههت کههر   ههرو     آدههر  و ی هه

بههب     تصههر   (.Pourkhabaz et al., 2014) یبههبان

هر  اصت هه  اندر هههر    ایههرب  ا جهه ی  یدههت   لن س

و  رههب کر نیردههر  ا ههب  جنههری ک ههرو     دههتر  

  کر نیردههر نگهدو    عههب    اههزتب     نههز و ادههر ن و 

هههر   جب تههن ی  کههر ی گدههب  نرلدتنههز   دههتزریه

  .هزا ا  ی اطرلنر ب ی ز ۀ ادی

ههر  اه  ی آو   ی یهههرتن بهب   ج ه ربد یرار 

ههر   در  یحقدق بهر ی جهر بهر ینهز ی عیر هب و   هرو 

هههر  هههر بههب اریههر  اقرتسههراهه  ی  دههر  اتیههرظب بههر آ 

   ههرتن یو  وجههن )اقرتسههر  ه دههت  ببیههب  تههر ی دههت
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 .عیاب  سهرت بهر عیاهب دهطا بهرالیب( هب  هن نهز ز

 کر نیردههر     صرههبه 15 ی دههم هرربد ههیرار  تهه 

 1 جههزور. نههز رههب و دگهه  دههتر   ک ههرو   جنههری

 .یهزنا   ر     صربگر  بدی بر ابب   ا صار 

یو بههر  اندر هههر  یرههنر اب  سهه یح دههس د ی   وش 

   وجههن ۀاقرتسههنهه  ز. ی  ان یو بههر ت ههزت ب اقرتسههر

 رههههب )هر  نههههزرهن گدب زگر       ههههرو یاهههه دب

 بهر عیاهب i کییهز.  گهب عیاهب دهتزریه ان (کر نیردر 

j گدب زه چیهههر  یاههه دب اقرتسهههر نههه ی  یاههه دب

هر و تشهن    رردهخ  j بهب i گدهبی کهر  ه دهت عیاهبان

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

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

 

عیر ههب هههب دههطا  سههرت بههر عیاههب اببهه     اب یرههن

 ب بههر  هه     وجههن اقرتسههر الیصهه ی ی  دههطا بههر

     ههر ته  و     ینه و و   آ نهر احردهرر ان نه یان

ههر   سهرن  . بهر ی زدهق و   رایهزاهن سهرن  هر و  

کههر و    ص  هههز نههزو    نههرتن هههب گزتیههر ا ههصی 

 (.Veisia et al., 2016) ن یاط ق  رادزه ان

    سههر تاقر حههر دیبج  عههزی بتاقههری 2جههزور  

.  ربههس یکههب  دههت کههر ینههز ی دهه  ال  یهههزن  ههر  ا

 دههت  هرا جهه ی ی  ربد ههیرار ه ههر  ینههز ی   ههرو 

کههر  ع ههر  اههریبتم اقرتسههر  وجههن     ههب هب اههن

عیاههب  ینههز ی    nک ههن  بههر ی نههت  ههه   کیههز. بههر
𝑛(𝑛−1)

2
 .(Saaty, 1977 دت ) ر د  رو  ا  ی    

 

 یکشاورز جهاه از  هریان مششرات -1 جدول

Table 1- Profile of experts from agricultural jihad 

  فراوان
Abundance 

 یکار تجربه
Work 

experience 

  فراوان
Abundance 

  ليتحر رشاه
Field of Study 

  فراوان
Abundance 

  تيتحر
Education 

  فراوان
Abundance 

 سن
Age 

 تعداه
Number 

6 1-10 7 

 یکشاورز ونیزاسیمکان یمهندس
Agricultural mechanization 

engineering 
2 

 یکاردان
Associate 

degree 
2 20-30 

 )زن( 3

(Female) 
6 11-20 3 

 یکشاورز اقتصاد یمهندس
Agricultural economics 

engineering 
5 

 یکارشناس
Bachelor’s 

degree 
9 31-40 

3 21-30 4 

 یکشاورز آموزش و جیترو
Agricultural promotion and 

education 
6 

 ارشد یکارشناس
Master’s 

degree 
4 41-50 

 )مرد( 12 

(Male) 

0 >30 1 

 ییغذا عیصنا یمهندس و علوم

 یکشاورز
Agricultural food industry 

science and engineering 

2 
 دکترا

Doctoral 

degree 
0 >50  

 

 های زوج ها برای مقایههمقدار بدهی ترجيم -2جدول 

Table 2- Numerical value of preferences for pairwise comparisons 

 هاترجيم
Preferences 

 مقدار بدهی
Numerical value 

 Extremely preferred 9                          ترمطلوب الًتر یا کاممهم الًمرجح یا کام الًکام

 Very strongly preferred 7                            ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی 

 Strongly preferred 5                                          ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی 

 Moderately preferred 3                         تریا کمی مطلوبتر کمی مرجح یا کمی مهم

 Equally preferred 1                                        ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان 

 Intermediate preferences 2, 4, 6 and 8                                                های بینابینیترجیح  
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یبت   وجهن    رهرتد  ۀتیهز اقرتسهآر ی جهر بهر  بب 

 اب یرههههن بههههر دهههه ت بههههرال   دههههطا د سهههه ر

 دهههههرصتر  ربد هههههیرار ی     دهههههرصتر  تهههههم 

ههر   وجهن کهر ک هن  اریبتم هه   . بهر دت اریبتم

  دههههر  آ  ینبتهههه  و هب  ههههن  ربد ههههیرار بههههب

 نهه ی  نههتر ان 1 ۀبههر  هه      بطهه   دههت نههزه

(Ferroni & Zhou, 2012.) 

 

(1) 𝐴 =

[
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⋯
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⋯
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=
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𝑊2
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1 ⋯

𝑊3

𝑊𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯

1/3
𝑊𝑛

𝑊2
⋯ 1

]
 
 
 
 
 
 

 

 

 ادهههر  د   وش بهههر  سهههرن و   ۀدهههراحری   

 ۀاحردههرن تههر سههر    جهه  بهه ی ز  تهه ب  هیزدههن

 ههههههر  ههههههر  اریبتمهیزدهههههن  یت   ادهههههر  د

   تهه دهه مو  گدههبی هه    اههن وجههن  هههر راقرتسهه

 ر ههس     هر ضههبتج .نهه  ز باههرر ان   جهه  بهه ی 

تههم     هههب  سههرن  ه دههت ۀزیهیتیههز   ههر آ ب   تهه

  نههرتن و   ۀربههب   احردهه .عیر ههب اههریبتم هسههتیز

هر  و   ضههب   ر ههس ا  هه    دههت کههر کههر ن

هههر ی  و   آ  هههر بههب  دههر  هههب تههم    اندر  تباندر 

 آتهههزیدهههت  بهههر 2 ۀبهههب  دهههر    بطهههاندر ههههر 

(Pourkhabaz et al., 2014): 
 

(2) 𝑃𝑖 = ∑𝑊𝑎𝑖𝑗 × 𝑊𝑐𝑗  

 

  کر ی  آ 

P =گزتیههر   ول تههتi و م ijWa =  هههب بههر اببهه   و 

 بهر اببه   و   =jWc و اندهر  ههب  دهر  بهب  تباندر 

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

بهههب    EC1ز     ههه    بم  ههههر  رهههبویهی یه ۀاحردهههر

 .زریه نزدد  و   اندر هر و  تباندر هر  دتین

یندههد  اندر هههر  رههم    اطرلنههر  کتربصر ههر بههب   

اههذ کبه بههر کر نیردههر  و احققههر  ک ههرو    و     

اههبو  اطرلنههر    ده  یهه و رههب   ی   هه ره  ههر ج

  دههدهههر    ت ههرلن یأذدبگههذ   یننههرصی   هرم نههزه  

کههر هر ربد ههیرارآو   نههزه    هههر  ج هه ی یه نههز.

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

عیهه     ربهه  ( وجههن گبوهههن ۀهههر  اقرتسهه)اریبتم

بهب   یندهد   Expert Choice11   هز  و وی  بهر  هبم

 . زانب ن گبیت ر هردبانت و   اندر هر و 

ی   ههرتن ی تر ههت ی یه Expert Choice   ههز   بم 

 بب راههر متهه و ی  یهههر بههر  هه    ک ههن و کدزههن    

  هس  بهب  ن وجه سهرتاقر احردهرر  جنهت  کر ببی

   . ت دههه ناب یرههه د سههه ر سدهههیح  یهههزت ب  اسهههرئس

  هههرم   بهههر یههه   نا   هههز   بم انهههب  کر ببیههههر

 د سهه ر  وش  دههر  بههب ر هدچیههزان  بدگبدیاهه 

 نو هب  هه ن  هه ی   د سهه ر اب یرهه نب  ههه  ناب یرهه

 ر هههردحردههرر و   انا هر بد ال  اببهه   بههر یاهه  دهه

کههبی   جدههو یبک ن وجهه سههرتاقر  وش     دههتزریه بههر

  یههرتگز  تبنتههب   تصههر  و اههزر  ههس     ر ههس  ت تههر

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

 راهه  ی  رههب و  ی نههز. ی  اب  هه  اههزر  اندر هههر

و  ی نههز و دههب   رم  ر دهههههب ان  ر هههردبانت   بنههز 

 نشهههدگب   بتیاههه  .(۳)جهههزور اهههزر یصدهههبه نهههز 

 نههزه ی یه عت  ههر 1 نههشس ی  زدهه  اب یههج د سهه ر

  . دت

   هههز   اب یرهههن ی   بم بهههر ی هههشدس دهههرصتر  د سههه ر

اب یرهن      وجهن نهز ز. اهزر د سه ر ۀعیر ب اقرتسه

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

 وجهن ههر  رهر   تهرت   ر هس    اقرتسه ی رم اقرتسهر

هههر بههر   ههرتع ی آاههز کههر  هه      هه ی       و  

ههر  ردهر گر       دهز   هر  ی ی.    ی زدهق  ل تت ادز  

 نز  دتزریه  تباندر و    نرتن هب  ۀبب   احردر
  1- Expert Choice  

 

https://parsmodir.com/mcdm/ahp-education.php
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 شده یرفاه هرنور یارهايمع از کی هر یارهايرمعیز -3 جدول
Table 3 - Sub-criteria of each of the considered criteria 

 نماه
Symbol 

 زیرمعيارها
Sub-criteria 

 نماه
Symbol 

 زیرمعيارها
Sub-criteria 

D1 
 های جدیدتکنولوژیها و مدیریت نامناسب در استفاده از روش

Improper management in using new methods and 

technologies 
A1 

 های ناکافیگذاریاستفادۀ نادرست از منابع و سرمایه
Improper use of resources and insufficient investments 

D2 

نبود قوانین و شورای حل اختالف برای برخورد اصولی و محلی 
 شالیزارهای گیالن مدیریت آبیاری

Absence of laws and dispute resolution council for 
principled and local management of Guilan paddy fields 

irrigation 

A2 
 برداری بیش از ظرفیت منابعتوجهی و بهرهروند تخریب منابع به علت کم

The process of destroying resources due to lack of attention and 
exploitation beyond the capacity of resources 

D3 

های اقتصادی، کاستی در امکانات عمومی و کمبود کمبود فرصت
 درآمد کشاورزان

Lack of economic opportunities, lack of public facilities 

and lack of farmers' income 

A3 

های ها و سیاستطبیعی و نبود استراتژیفقدان قوانین مناسب در حفظ منابع 
 مناسب و تلفیقی

Lack of proper laws in preserving natural resources and lack of 

appropriate and integrated strategies and policies 

D4 

فقدان کنترل در نابودی زمین زراعی و زیر ساخت و ساز رفتن 
 های کشاورزیزمین

Lack of control in the destruction of agricultural land and 

under construction of agricultural land 

A4 

گذاران پرداخت نشدن یارانه به صورت درصدی از حق بیمه به تمامی بیمه
 گذاران به بیمۀ کشاورزیمسئوالنۀ دولت و بیمهطور یکسان و نگاه بیبه

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 

E1 
 های چند محصولی در منطقهفقدان ترویج مزایای کشت

Lack of promoting the benefits of multi-crop farming in 

the region 
B1 

 رفتن وحدت روستاییان  برای عملی کردن کار واحداز دست
The loss of the unity of the villagers to implement the single work 

E2 

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

Not supervising the authorities in importing and selling 

them at a lower price than domestic products 

B2 
 های حمایتی و اعتباریاستفاده نشدن  از سیاست

Not using support and credit policies 

E3 

کننده ناشی از بودن محصوالت تولیدی داخلی برای مصرفگران
 هاکشاورزان برای تأمین نهادهفقدان حمایت دولت از 

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

farmers to provide inputs 

B3 
 هاهای نادرست در ارتباط با اصالحات اراضی و مالکیت زمینگذاریقانون

Improper legislations related to land reforms and land ownership 

F1 

های صنایع نبودحمایت و تسهیالت عملی دولت از ایجاد کارخانه
تر آن از تبدیلی برای حفظ محصول و جلوگیری از فروش ارزان

 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 

C1 

گویی به نیاز کشاورزان برای جلوگیری از ها برای پاسخکمبود تعداد ماشین
 خسارت

Lack of number of machines to meet the needs of farmers to 
prevent damage 

F2 

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

Farmers' lack of trust in government aid due to 

unsuccessful records in this field 

C2 
 آگاهی ندادن به کشاورزان در زمینۀ مزایای استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی

Informing farmers about the benefits of using agricultural 

mechanization 

F3 

های شغلی جدید ریزی برای ایجاد اشتغال و فرصتفقدان برنامه
 همراه با آموزش برای جوانان

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

C3 

های متولی کشاورزی از توسعۀ شرکت هایحمایت نکردن سازمان
 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 
 هاماشیندریافت وام خرید با توجه به باالبودن قیمت 

Problems caused by receiving bank facilities by farmers and 

applicants for purchase loans due to the high price of cars 
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 یکشاورز یهاچالش یبظدرتهه مرات  سلهله کيشمات ریترو -1 شکس

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

 

 نتایج و بحث

ههههر ی  کییهههزۀ  ه دهههت آ و   اندر ههههر اینشم 

یندههد  هههزا  دههت.  تههرت   تهه  بب دههن   ههر  ی ی کههر 

هههر  بصههع ک ههرو     دههتر  بیههز  چرلع یرربههب   

هههر  ( اببهه   بههر چرلع۳68/0   بههرالیبت  و   )گههدو 

 طنههر بهه ی   اههد  اندر هههر   طنراههزتبتتن  دههت. 

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

( و احههزویتت ایههرب  155/0)   سههر ن اتصاههی و اههرهب

هر  بنههز  ( ی   یرههر126/0و ی ددههب کههر بب   اههد  )

( اندر هههر اببهه   047/0یبت  و   ) ههب   ی   ههز. رههرتد 

 وتهههۀ احاههه لن و و  ی   بن دهههت بهههر ک هههت یم

هههر اندر و    نههرتن (. 2  ک ههرو    بههر )نههشس احاهه ال

 دههت کههر بههر ی جههر بههر  02/0 ردههر گر    ادههز  ی     

یاهه دب گههبوه ی       1/0    ادههز  ک تههب بهه ی   تهه  

 بههر  ههبتعرههر   ی بههر دههت.  دههر گر    ربههس  رهه ر بهه یه

بههبی کههر  نیهه    رههنا   ردههر گر   ههب  نههرصی ک ههم

هههر ی  ربد ههیرار نیو بههر یو و  وجهه  هههرسههرتاقر  دبهه

 وج ی ی  ی.  در گر 

 ی ددهههب  ل ههه     هههزگن  انهههرجب   ودهههترتدر   

 بهه ی  دههطا یشی لهه ی  ی لدههز   بههر نههنبهر  رههرتد 

 احههههزویتت    ضههههن   نههههب تم ینهههه     ک ل یتههههم

 ری دههت  ۀایردهج ک هرو     ک رهه ی ایهرب  آ    دهتزری

گذ     رکههر ن   و ههز یصبتههج    ایههرب  ررتههر و دههبارتر

 دههت.  قههز    هه   د  ایردههج و  ی ههزتز کههبیه ایههرب    

 زهظ ایهرب    ره ی  ادیهۀ  ه   د  ا جه ی ی     ز   جب 

ایردهههج و   هرجر رهههر و  دهههتب ی    تز  ه هههربب راهههر

بصههع  هر ی    یههز  ی  دههت  ی زدقههن ا جههج نههزه

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

 و    تباندر ههههر  ههههب تهههم    اندر ههههر  دهههز  

 ری دههههت    ایههههرب  و  اقرتسههههر نههههز ز.  دههههتزریه

( و ربی صههت   ههز  ۳68/0هر   رکههر ن )گذ   دههبارتر

 تر   هههر بهههر  ههه    ی  هههز      هههق بد هههر بهههر 

اسهئ ال ۀ هه   تشسهر  و   هره بن گهذ     بهری ران بد ر

 (   229/0گههذ     بههر بد ههر ک ههرو    )یولههت و بد ر

  تباندر هههههر  انههههب چههههرلع اههههزتبتتن  دههههت 

  ههر  ی ی    اطرلنههر  هرر تههرت  ده  یهه(. ۳)نههشس 

   ک ههههرو    هههههر ررم  آو یههههر   ر هههههردکههههر ان

   و بب بههههب تنو ص ی یشههههر نتت  ههههر  هرردههههتدد

هسههتیز  ب  تههی    ز  تههرر  ک ههرو    ر هههردان  تیههبانب

(Veisi et al., 2016.) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X15004331#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X15004331#!
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 مظطقه چالش نیترمه  نييتع یبرا ارهايمع وزن -2 شکس

Fig. 2- Weight of criteria to determine the most important challenge of the region 

 

 
  ایریمد یهاچالش یارهايرمعیوزن ز -3 شکس

Fig. 3 - Weight of sub-criteria of management challenges 

 

 هر   تباندههههر   دههههتزریه  شههههبی     ددردههههت 

 یههههبت    انب528/0  ههههرتتن و  عترههههر    بههههر و   

 ا لزهههۀ اندهههر   طنهههر  طنهههر بههه ی   اهههد  نهههیرصتر 

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

 هر و ا   ههه    ههه ن ی    ه   هههز تع تشهههن    ینههه    

  جهههب   و      ضهههن  دهههت. بنهههز    ی لدهههز و بنهههبه

0.368

0.229

0.076

0.126

0.047

0.155

چالش های مدیریتی 
Management 

challenges

قطعه قطعه بودن زمین   
Fragmentation of 

the farm

سطح مکانیزاسیون 

پایین در بخش 

 Lowکشاورزی        

level of 

mechanization in 

the agricultural 

sector

یر محدودیت منابع و تغی

کاربری زمین   
Resource 

limitation and 

land use change

کشت تک محصولی و 

واردات بی رویه 

محصوالت         
Single crop 

cultivation and 

excessive import

ی و کمبود صنایع تبدیل

تکمیلی و نیروی انسانی          
Lack of industries 

and skilled human 

labor

0.426

0.195

0.148

0.231

استفادۀ نادرست از منابع و 

سرمایه گذاری های ناکافی     
Improper use of resources 

and insufficient investments

روند تخریب منابع به علت 

کم توجهی و بهره برداری زیاد                           
The process of resource 

destruction due to lack of 

attention and high 

exploitation

بع فقدان قوانین مناسب در حفظ منا

طبیعی و نبود استراتژی ها              
Lack of proper laws in 

preserving natural 

resources and lack of 

strategies

ه پرداخت نشدن یارانه از حق بیمه ب

-Nonتمامی بیمه گذاران            

payment of insurance 

premium subsidy to all 

policyholders
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 یقطدههه     ضهههن  ئ ۀاسههه   ر    ضهههنو  هههبب راهههۀ 

 یهههز.  ودههتر و ههز  صهه ی       یدههت ه نههزبرعههد 

 ردههیبکی  .  رههرم ج نههن و   یررهههر  ا جهه ی ی ددههب کههبی

هههب یحقدقههرین بههر  دههتزریه    یح دههس د سهه ر اب یرههن 

 ک هههرو       هههرم  ایردهههج ن   ضههه  دهههدین  بهههب 

 اطرلنهههر   هههر  ی ی کهههر بصهههع   تههه  .گب تهههر  دهههت

 ن   ضههی  ههز(    اسههر ت  85 رههربت)یقب ن ربههس یهه جن

  ک چههم ی    ن   جی ههس و ابیهه   دههت.    ضهه زهدر نهه

اهه  ی اطرلنههر ایطقههر  جدنهه وع ههق صههرم  رایردههج 

 ریته  عت دهر  ی جهر  بدهر  ته دهت و بهب   ریت  ر دبس

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

  ههت  ز   طنههر   اههد  بههر ادههز    تههری  ا جههج ههه

 طنهر  طنهر به ی   اهد  . دهب   رم  نه ی دبو  کر  ان

 قههع کههر ک ههرو     ۀی  بب بههب ی دههن دههت دههز  

ط رهههز انی  ی لدهههز    اهههزتبتت  هههحدا و ات بکهههز 

(Yasouri, 2016.)

 

 
 نيزم بوهن قطعه قطعه یارهايرمعیز وزن -4 شکس

Fig. 4- Weight of sub-criteria of fragmentation of land 

هر  اتهه لن ک ههرو         رتههت  شههبی  دههر ار  

هر  اشر دز دههد   و ا ههشو   رنههن    ی دههنۀ نههبکت

ی تر ههههت یسههههندو  بههههر شن ی دههههم ک ههههرو     و 

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

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

دهههطا اشر دز دهههد         تباندر ههههر  انهههب ۳01/0

(. 4رههرتد  ی  بصههع ک ههرو    گههز  ش نههز )نههشس 

   هر    ههرتتن و  عترههر      ددردههت شههبی   دههتزریه 

 دههههتزریه    ا ههههشو  یت ههههب  دههههت کههههر  اشههههر  

 ههب هب هههر   هه ت     اشر دز دههد    یشی لهه ی  و  وش

  هههر  ک ههرو    تشههن    بهه ی  یب کت بدهه یه . کیههز  ن

  و  بصهع ک هرو    بههر ههر  رهدعیهبت  چرلعبهز  

 وی کههر دههرج کههرهع دههطا اشر دز دههد   نهه ر  اههن

 ۀ  ج  هههر ع  اهههس یأذدبگهههذ   بهههب ی دهههن  .ینههه ان

اشر دز دههد   هههب ایطقههر وجهه ی ینههز ی کههر ن یب کتهه   و 

صههزار  رههم     ههبوش بههر کههر بب   یب کت  هههر و  ۀ   ئهه

 کهر ا هت س ص  ههز به ی بهب  دهت هر  ک رو    ارند 

هههر  ذربههت ین دبگره ۀیههأاد  لهه   م تههزکن و  ت ههری نههرش

0.14

0.528

0.333

از دست رفتن وحدت روستاییان

برای انجام کار واحد                
The loss of the unity of 

the villagers to do the 

work

استفاده نشدن از سیاست های 

حمایتی و اعتباری                              
Not using support and 

credit policies

قانون گذاری های نادرست در 

ارتباط با اصالحات اراضی و 

مالکیت زمین ها                                      
Improper legislations 

related to land reforms 

and land ownership

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169913001567#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169913001567#!
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و دههههدر  ی  احههههس یدتبدههههن ک ههههرو     ی دههههم 

ک ههرو     هر دههر  زگر  و   رتیههزگر   ههبوش ارنههد 

(Yazdan-Shenas et al., 2005.) 

 بد ههههههتبت  و    تباندر هههههههر  احههههههزویتت  

 ایهههرب  و ی ددهههب کهههر بب   اهههد  اببههه   بهههر  رههه ی 

 هه   د  و نهه      ههس  صههتوا بههب   ببصهه  ی   هه لن و 

( و ۳۳8/0اح ههن اههزتبتت آبدههر   نههرلدز  هر  گههدو  )

هر    تاهههری   کردهههتن ی   اشر هههر  ک رههه ی  ب هههت

(  دههت. 228/0ع هه ان و ک رهه ی ی آاههز ک ههرو     )

  ههر  ی ی کههر   ههبتی   ت   ر ههس نههزه    اطرلنههر تههر

  هربیههههر  ج ههه گدب     یرهههزتس و ی ددهههب  رایردهههج 

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

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

و ینهههزتس ی  ببی نهههت    ایهههرب  آ   تب ادیهههن بهههر 

عیهه    انههب یبیدههج بههر ی  ههز بههر 1/19ادههر  د  و  ههن 

نهههز  تننیردهههر زیتهههقهههر یهههبت    هربیههههر ی  ایط

(Sadeghi Ravesh et al., 2010.) 

بهههب    ی ص هههن بههه ی  احاههه ال  ی لدههز  گههب   

کییزه  رنهههن      رتهههت  شهههبی  یولهههت    ااهههبا

یههبت  (    انب528/0هههر )ک ههرو     بههب   یههأاد   نریه

 وتهههۀ بن احاههه لن و و  ی  یم  تباندر ههههر  ک هههت

(  دههههت. بد ههههتب 5احاهههه ال  ک ههههرو    )نههههشس 

گ  ههر ع  دههر    بههزو   دههر  بههر هد ونههرلدز  هر  گههد

 آاههریگن ک ههت یوم دههر    رههم    ببی نههت بههب  آاریه

ی   ههه     هش هههن و اهههزتبتت آبدهههر   . ی   هههز   

  الیهه    رههم    ررتههر  ببی نههت بههب      هه    احاهه ان

بهههب      یت هههب  ۀ وتهههو  ی   بن   کرنهههت.    عهههن 

   بهههر و  ی   بهههب    ک هههرو     دهههتر   دهههتوا هههش

 ۀ  ی ص ههن  نههشییزالاحاهه  د ههت یب     د تههن رههرتد 

   دهههزه ی   ۀ  ی ص هههن و    بهههد  بب هههزالبهههر    احاههه 

 . ودترتدر  ب یه  دت

 تز  بههههب    ت ههههری  نههههت رر و  قههههز   بب راههههر 

هر  نهه  ن جزتههز ه ههب ه بههر آاهه  ش بههب    ب ههت

(     تباندههر  ک رهه ی  ههیرت  یرههزت ن و 460/0ج   ههر  )

  سهر ن اتصاههی و اهرهب بهبآو ی نههز  یش د هن و  دهبو 

هههر  یصااههن  جههب   آا  ش(. ی   تد ههر  6)نههشس 

ایرهه    هر  ک ههرو    بههربههب    رب ی  هههر  ارنههد 

 هر  ک ههههرو    ضههههبو   کههههر ببی بندیههههر ارنههههد 

  ۀت هههری و ی دهههن(.  Karimi et al., 2012 دهههت )

 ررهههذتب    جتیر و هههیرت  یرهههزت ن و یش د هههن ی  گهههد

و ال  اصت هه  ی لدههز   رهه ه احاهه یلدههس  بههر . دههت

 کییهههزۀیندهههر هر کر صر هههرینهههز ی احهههزوی بههه ی  

ه هههر دهههرلر بد هههتب ی لدهههز     ههههر  جهههر رنبآو یه 

  هه      ههر بههر  ههبوش ربههزو   ههبآو   و بههک ههرو    

  ع  ههههن یولههههت و و  رتههههت و یسههههند دههههز. ان

 هههیرت   هر  بهههم     ت هههری کر صر هههر هر  یدهههر ار 

    بههد ص  هههز نههز     تیشههر احاهه ر اههر     یرههزت ن

 بزبونز.یب      ببوی تر ک رو   احا ر ص ی    
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 یکشاورز محروشت هیرو ب وارهات و  محرولتک کشت یارهايرمعیز وزن -5 شکس

Fig. 5- Weight of sub-criteria of single crop cultivation and uncontrolled import of 

agricultural products 

 
 ماهر و ماشر   انهان یروين و  ليتکم و  لیتهد عی ظا کمهوه یارهايرمعیز وزن -6 شکس

Fig. 6- Weight of sub-criteria of shortage of conversion and complementary industries and 

specialized and skilled human labor 

و     ضهههباندر هههر     ر س تب ۀه هه نههرتنو     

   اندر هههر تههم و  تباندر هههر  هههب   سههرن اندر هههر

ر    هه  تباندر هههر و    نههرتن (.4احردههرر نههز )جههزور 

 دههتزریۀ :   ههز   عرههر  یأذدبگههذ  یبت  ع  اههس  یهههزاههن

0.333

0.14

0.528

فقدان ترویج مزایای کشت های چند 

 Lack ofمحصولی در منطقه               

promoting the benefits of multi-

crop cultivation in the region

نظارت نکردن مسئوالن در واردات و 

فروش آن ها با قیمتی پایین تر                               
Not supervising the authorities 

in importing and selling them at 

a lower price

گران بودن محصوالت تولیدی داخلی 

برای مصرف کننده                   
Expensive domestically 

produced products for the 

consumer

0.319

0.221

0.46

نبود حمایت و تسهیالت عملی دولت از

ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی                       
Lack of government support 

and practical facilities for the 

establishment of conversion 

industries factories

ی                  نبود اعتماد کشاورزان به کمک های دولت
Lack of farmers' trust in 

government aid

فقدان برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال 

همراه با آموزش برای جوانان                             
Lack of planning to create 

employment along with 

education for the youth
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هر  گذ   دهههبارتر رکهههر ن بههه ی   ایهههرب  و    ری دهههت 

هر    ههرتتن و  عترههر   و    ددردههت شههبی   دههتزریه 

 هق بد هر تر   هر بهر  ه    ی  هز       هز   ربی صت

هههه   تشسهههر  و   هههره  گهههذ     بهههربهههر ی هههران بد ر

بهر  ک هرو    ۀگهذ     بهر بد هیولهت و بد ر ۀاسئ ال بن

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

 آ بههر ی جههر بههر  ه دههت  دههتب ی تشن    ک ههرو   بصههع

دهنب  یشهرت ههر    تاهری  ک ه   و بهر ی  رد ربی هزا

ی  ی لدههز  رصههرلی ی ص ههن ک هه   ی  ی   اههر دههنب    تههری

 ی  . دهههت   هههزمگذ    کهههس ک ههه   آ     دهههبارتر

 ع  اهس  رهب    زدهی ل  ز  تهرر ردهیبک ی  ا هربر نر وه 

 و ات دههم  ز  تههرر احههزویه ی     تاههری و نشداشههر 

 تدوضههن کههر ن جت ههرع ع  اههس بههر ی جههر بههر  ده  یهه

 ی  ی   هههز     تاهههری و نشداشهههر  بهههر  سهههرت  بنتهههب

(. Amini et al., 2020) بهه ی ز  تههرر رههربتیقب احههزویه

 ه    بص هن  ک هرو    بهر ههر ببهبا کهبی  چرلع

جههرا  اطرلنههر  ن   اسههت زم ی نههت   ل هه تتههر ایطقههر

. بههر  دههتگذ     ددردههت هههر هههزا نههزه بههب  سههج

ی جر بهر  قهع  دهرین بصهع ک هرو    ی  ی لدهز ا هن  

  تن  یهههأاد  یهههذ   جرانهههر و    آو    ال م  نهههت رر

 دههت کههر    ایههرب  و  بز  هههر  ی لدههز ی   تهه  بصههع بههر 

بنتههبت  نههد ه  دههتزریه نهه ی یههر ضهه   کههرهع ااههبا 

 تهه  ایههرب   دهه یآو   و   ههره ک ههرو      دههز   ههز تع 

بههب     بب راههر ی دههنر هههبی   کههر  دههت  ونهه  .زتربهه

 دردههن   بب راههر  ب یجههر  بههز   هههر هههزا دههدز  بههر 

ی  رههههه وهع  (.Rousta et al., 2013)  دهههههت

 گذ   هر  اههرلن اهه ذب بههب دههبارتربیههز  ا لزههر ول تت

 بهههر  دهههتزریه    یح دهههس د سههه ر  بصهههع ک هههرو   

  ۀبهههر یبیدهههج  بد هههتبت  ی جههه تههه  اههه   ی   اب یرهههن

 هر  کبی  ا دسههههریصااههههن  ههههز:    ی  ه دههههت 

 اهههرلن و  عترهههر    یز تهههق  قهههزتی ن بهههر بر   ههههر  

 و  کهههبی  ا دسهههر  اهههرلن و  اهههرلن ک هههرو     بهههر

   اهرلن  ی جهر بهر بصهع  عترر     ت ری اب کهز ا هرو ه

هر  اهههرلن و  عترهههر   ی  ا دسهههر  صا  هههن و ییههه 

(Ansari & Hosseini-Yekani, 2015) .ههههر  وت گن

 اهههههزتبتتن    صا  هههههدرین  دهههههت کهههههر بهههههب 

احاههه ال   ۀایز  ک هههرو        بد هههادهههز    ضهههرتت

اههه  ی   هههزگن  ۀ. ایطقهههگهههذ  یک هههرو     ذهههب ان

      صههزار  بد ههر ایز ک ههرو    بههب ادههز    ضههرتت

 یههههأذدب ص  هههههز گذ نههههت. یو   و  زیتشههههن بههههر 

هههر  دههر ار  ی  ایههرهق دههر ار   کر ایههز   و  نرلدت

 دههز بههب ادههز    ضههرتت ک ههرو     اهه ذب  دههت اصت هه  

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

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

 هر   ههق بد ههر و یسههندو    ههرتتن ونههرصیکههر 

یب اهههت ی تهههر تن بهههرالیبت   ول تهههت    ی  رههه وهع 

ایز  ذب بههب  ضههرتت بیههز  ع  اههس اههنیردههرتن و  یرر

  احاهه ر بههب   ی   دههتر  ار  ههز    ۀک ههرو        بد هه

  کههههر ببی  وتشههههبی یح دههههس د سهههه ر اب یرههههن بههههر

.  زری نت
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 ارهايمع وزن به توجه با ارهايرمعیز ی نها وزن -4 جدول

Table 3- Final weight of sub-criteria according to the weight of criteria 
 بظدیرتهه

Ranking 
 وزن نهای 

Final weight 
 نماه

Symbol 

 بظدیرتهه
Ranking 

 وزن نهای 
Final weight 

 نماه
Symbol 

16 0.026 D1 1 0.157 A1 

14 0.043 D2 5 0.072 A2 

9 0.036 D3 7 0.054 A3 

10 0.021 D4 3 0.085 A4 

17 0.016 E1 12 0.032 B1 

19 0.007 E2 2 0.121 B2 

21 0.026 E3 4 0.076 B3 

16 0.043 F1 18 0.019 C1 

14 0.036 F2 20 0.007 C2 

9 0.021 F3 13 0.027 C3 

   16 0.023 C4 

 

 گیرینتیجه

انهب و  بب   یحقهق   تاهری اقهرواتن اهزتبتت  اه   

و   ی  ایههرب    ههز تع بنههبه تببیههرتن ک ههرو    ار یههز 

 در ایههز ی ددههب و یحهه ر  تههب   اهه   یصههز ی ی  ایطقههر  

اشر دز دهههد   : دهههر ار ن بصهههع ک هههرو     دهههت

یهن بههر    یرههزت ن  دههرار   ههیرت  جههر رن و  ک ههرو   

  تقههرر  هوعههر  و ی  ههع  دههرار ۀو   ی لدههز   ک ههرو   

 گذنههتر هههر  س  ه و  وتشبیهههر یت ههب  عرههر   بههر . یههن

    کههر ن رتر سههدس  دههتر  گههدو  ک ههرو    بصههع ی 

 احدطهههن و دههر ار ن هههر چرلع بههر  وتههر وتن بههب  

هر  جزتههز بنتههب  دههت بههر  وتشبیهههر و یتههزگره و  ز نههتر

 طنههر  طنههر هههر  اههزتبتتن  چرلع .جههرت زت  نهه  ز

ب ی   اهد   ک ره ی  هیرت  یرهزت ن و یش د هن و  دهبو  

ی ددههب   سههر ن اتصاههی و اههرهب  احههزویتت ایههرب  و 

کههر بب   اههد   دههطا اشر دز دههد   رههرتد  ی  بصههع 

 وتهههر احاههه لن و و  ی   بنک هههرو    و ک هههت یم

یههههبت  یبیدههههج    انب احاهههه ال  ک ههههرو     بههههر

هههر  بصههع ک ههرو     دههتر  گههدو  نههیرصتر چرلع

 تز  بههب   نیردههرتن ا ههشو  اطرلنههر و بب راههرنههز ز. 

و  هر  ا جهه ی ی  بصههع ک ههرو    و یندههرو  ر دههرئن

جنههت   هه  ا ههشو  و  ی  هرتنییرههدب و    ئههر رد ههینری

 ضهههبو    هر   ههه   د  و اقهههب    ا جههه ی ر دهههرئن

رد هههرتع و نههه ی کهههر  دهههت. ه  یهههد  رد هههینری ان

  ههو    ک ههرو    هههر  اههد هر  رنیههر بیههز  ول تت

زتبتت   اهی ددهب  ل ه   ک هت      د    هو ر     ضهن

و    ییرههدب  د ههت احاهه ال  ک ههرو   و  ههز ایههرب 

ی  یدههت   کههر     دههر  دههر ار  ینههرو   ودههترتن ک هه  

هر و   هربیههههر  کهههر ببی  و ددردهههت هههب   گدهههبی. 

دسهههر  یحقدقهههرین     رههه وهع ی  اب کهههز و ای دهههنر

هر   دههتر ن و ا ههن ی  چههر چ     هربیهههر و ددردههت

 ۀبرنههز.  نههز و ی دههن بصههع ک ههرو    وجهه ی ی نههتر

گههذ    بههزو     ش  بصههع ک ههرو     دههتر  و ک هه  

. رهههذتب  دسهههت  هههرتتن و و  نهههن    ک هههرو     اشر 

 بصههع تههم عیهه    بههر گههدو   دههتر  ی  ک ههرو   

     دههت. ی   تد ههر   رتههت اطههب  بیدههری  و   ررتههر

    ی آاههز ک ههرو     یثردههت و  دههتر  ک ههرو    بصههع

ع بصهههه اسههههئ ال  و اههههزتب   هر ییزیههههر ج  ههههر

 ب   گدبی.ک رو     دتر  
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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 sub-

criteria with respect to the maximum weight obtained. 
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