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 چکیده
اراضی ینۀ به. تخصیص شود یمکشاورزی محسوب  تولید در یور بهرهعوامل افزایش  نیتر یاصلانتخاب الگوی کشت از 

و کااهش مخااطرات ناشای از     هاا  نهاده ۀیرو یبو تعیین محصوالت مناسب کشت هر منطقه برای جلوگیری از مصرف 
مختلف قابال   یها شاخصپس از بررسی علمی عوامل مؤثر بر الگوی کشت و با در نظر گرفتن تأمین غذا کمبود منابع 

پهنۀ پردازد. این پژوهش در  آنها می یبند تیاولوگوی کشت و دستیابی است. پژوهش حاضر به تعیین عوامل مؤثر بر ال
خبرگاان  با ، مصاحبه یا کتابخانه. روش تحقیق در این پژوهش، گرفتکشاورزی سیالخور واقع در دورود لرستان انجام 

عااملی  و پیمایشی )گردآوری پرسشنامه از کشاورزان( بود. متغیرهای مؤثر بر الگوی کشت با اساتااده از روش تحلیال   
کشت محصوالت کشااورزی از روش تاپسایس مبتنای بار آنتروپای       یبند تیاولوو سپس برای  شد اکتشافی استخراج

در شاش عامال    بیترت بهانتخاب الگوی کشت بر  متغیرهای مؤثرکه  شانون استااده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد
 یبناد  دساته تولیاد   یا هیحاشا تیبان تولید، اجتماعی و زراعی، خاک و اقلیم، مدیریتی کالن دولت، پش -مکانیزاسیونی

را در انتخاب الگاوی کشات تبیاین کردناد.      از واریانس متغیرهای مؤثردرصد  41/61در مجموع  ها عامل. این شود یم
(، نیااز آبای محصاو     236/0) وکاار  کشات نقدی مورد نیاز سرمایۀ همچنین در روش آنتروپی چهار معیار دسترسی به 

( بیشاترین اولویات را در انتخااب    039/0بیشتر از یا  هکتاار )   یبردار بهره( و واحد 098/0سود محصو  )(، 233/0)
 یهاا  کشات کاه  تاپسایس نشاان داد    ةچنادمعیار  یریا گ میتصمالگوی کشت داشتند. در نهایت نتایج مبتنی بر روش 

(، کیناوا  499/0(، بارنج ) 515/0اییزه )(، نخود پ556/0(، کلزا )558/0(، جو )589/0(، گندم )598/0چغندرقند پاییزه )
 دارند.قرار اولویت الگوی کشت منطقه در ، بیترت به( 390/0( و زعاران )471/0)

 .، مخاطراتتاپسیس، تحلیل عاملی اکتشافییی، غذا تیامنالگوی کشت،  کلیدی: یها واژه 
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 مقدمه

ت غذایی بسیار مهام اسات.   برای امنی منابع تولید غذااطمینان از در دسترس بودن مداوم و منظم 

ممکان اسات   و  شوند یمتأمین  یالملل نیبداخلی و تجارت  اتبازارهای مواد غذایی، از طریق تولید

شارای   دیگر تأمین، نوسانات قیمت کاالها، همراه با زنجیرة متعدد ناشی از اختال  در  هایبا خطر

کاه ثباات    ییهاا  چاالش شاوند. بارای کااهش     مواجاه نشاده از جملاه بالیاای طبیعای      ینیب شیپ

و یاباد  گیری در بخاش ماواد غاذایی بایاد افازایش       میتصم، دنکن یمغذایی را تهدید  یها ستمیس

رشاد   [.33] دهاد  پوشاش کمبود ماواد غاذایی را    احتمالی منجر به رهرگونه تغییتر شود تا  جدی

 باه افازایش   پایادار توساعۀ  و تحقاق   امنیات غاذایی   توجاه باه   کاه  شود یمسبب سریع جمعیت 

ریازی الگاوی    برناماه باا   تاوان  یمبینجامد که کشورهای در حا  توسعه  یطیمح ستیز یها نهیهز

در تولیاد غاالت و   ویژه  بهکشت مناسب ی  رویکرد عملیاتی، مبتنی بر تولیدات متنوع کشاورزان 

کااهش  باه   تاوان  یما از مزایای الگوی کشت  [.36] از مزارع، مخاطرات آن را کاهش داد یور بهره

زیااد  و در نتیجه کاهش آلودگی مواد غذایی به مواد شیمیایی، کارایی  ها کش علفکودها و  مصرف

در استااده از اراضی، ثبات عملکرد، توزیع سهم نیروی کار در طو  فصل رشد، وابستگی کمتر باه  

و پایداری مؤلاۀ ایجاد تعاد  در تولید محصوالت زراعی،  رایبیشتر بازار ب یها فرصت، یساز رهیذخ

الگاوی  تغییارات   [.35] اشاره کرد بیشتر مالی یها یگذار هیسرماسودآوری بلندمدت بدون نیاز به 

 یزیا ر برناماه یا   پی تحت تأثیر شرای  اجتماعی، اقتصادی و محیطی جوامع روستایی در  کشت

معیارهاای   یبناد  تیاولوبا محققان . [11] افتد یمدرست یا واکنش احساسی به شرای  بازار اتااق 

یکی، اجتماعی ژدر بین معیارهای اکولوکه  معتقدندزراعی  یها ستمیاکوسمؤثر در کاهش پایداری 

و مادیران   زانیا ر برناماه . بر ایان اسااس   [15]دارد معیار اقتصادی  راتصادی، بیشترین اهمیت قو ا

را در  یاجرایای و مادیریتی مناساب    یهاا  اسات یسبا آگاهی از الگوی کشات،   باید بخش کشاورزی

مادیریت باازار محصاو     و  الزممنطقاه، سااخت سایلوها و انبارهاای      یها کشتتعیین نوع نۀ زمی

محصاوالت   تنوع تولیاد محققان با بررسی نقش  .[14] کنند نیازها و شرای  بومی اتخاذبر منطبق 

پاذیری   انعطااف ، تناوع زراعای   کاه بیان کردناد   ،در ماالوی زراعی در بهبود امنیت غذایی خانواده

نتاایج معنااداری    ،دولت در این زمینه یاستگذاریسمالکی و  خردهتولید در کشاورزی  یها ستمیس

 یهاا  روشتایج ی  تحقیق با اساتااده از  [. ن32] غذایی دارد تو تهدید امنی هیسوءتغذدر کاهش 

نشان داد که معیارهای شوری، مواد آلی خاک، فرساایش خااک و بافات     ارهیچندمع یریگ میتصم

 .[31] روناد  یما  شامار  باه گلستان  یکار میدالگوی کشت در مناطق حدودکنندة م از عوامل ،خاک

الگوی کشت محصوالت کشاورزی با رویکرد کااهش ساموم و کودهاای     یساز نهیبه پژوهش نتایج
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دوم ساط   مرحلاۀ  او  محصوالت جالیزی و در مرحلۀ در دشت ورامین نشان داد که در  شیمیایی

 کارانیشاال مؤثر بر نگرش عوامل  ی دربارةپژوهش یها افتهی. [18]کاهش یابد  بایدکشت غالت  زیر

 -یآموزشا باه عوامال    یدسترسا مازندران نشان داد که متغیرهاای   برنج در استان داریپا کشتبه 

و  التیتحصا ، ساط   یخانوادگ کاار یاروینبارنج، تعاداد  کاشت ۀتجرب، یارتباطعوامل  ،یجیترو

آثاار و عوامال    یواکااو . پژوهشاگران در  [12] مؤثرندوابستۀ متغیرهای  نیتر مهم، کارشناساننظر 

 ،مؤثر بار الگاوی کشات    یها مؤلاهترین  مهمکه  بیان کردندکشت زعاران  یالگومؤثر بر گسترش 

. در تعیین الگوی کشت در دشات نیشاابور   [8] هستندبازار مصرف  یها جاذبهعوامل جغرافیایی و 

، که برای دستیابی به الگوی کشات مطلاوب  گزارش کردند پتانسیل منابع آب، پژوهشگران پایۀ بر 

که بر این اساس کشاورزان تنها مجاز به برداشات  کند تغییر  بایدحصوالت مبیشتر سط  زیرکشت 

باه  تاوان   را میهکتار  183و تنها هستند میلیون لیتر مکعب از آبخوان نیشابور در طو  سا   359

کاارایی مصارف    پاژوهش  نتایج. [10] تصاص داداخ یفرنگ گوجهمثل  دوست آبمحصوالت کشت 

و ل زراعای  ئمساا  بر افزایش کاارایی مصارف آب،   عالوهکه  دهد یمنشان کشتزارهای کشور  رآب د

 یهاا  عامال . در خصاوص تاأثیر   [9] دارناد در ایان زمیناه    اهمیت زیاادی مکانیزاسیون مزرعه نیز 

رساانه،  شاش عامال    ،ینا یزم بیسا ترویجی بر مدیریت مصرف آب کشاورزی در تولیاد   -آموزشی

و  میادانی  اجتمااعی، بازدیاد  ۀ شابک محلای و   هایکیایت مرکز خدمات، مهارت کارشناسان، نهاد

در پژوهشای در شاما  ایاران     .[24] متغیرهای مؤثر شناسایی شدند عنوان به آموزشی یها کالس

ود و ، اساتااده از حاداقل مصارف کا    یطا یمح سات یزشد که عوامل اقتصادی، خودکاایی،  گزارش

بارای  . [30]بر الگوی کشت منطقه دارناد   یدار یمعنآب و اهداف اجتماعی تأثیر تأمین ، کش آفت

تعیین الگوی کشت و بررسی کارایی ی  محصو  در هر منطقه معیارهای بسیاری وجود دارد کاه  

ایان   ۀمطالعبه همین دلیل بررسی و . شود یممنجر  یاز معیارها، به نتایج متااوت رشتهانتخاب هر 

بهیناۀ  در تعیین الگاوی  محققان  .دانجام یمنابع در بخش کشاورزی مبهینه از  ةاستاادبه معیارها 

زمیناۀ  از محصوالت زراعی بیان کردند که تشاویق و حمایات دولات از کشااورزان در      یبردار بهره

 ]16[ اسات ، الزامی شود یم برداران بهره یا برنامهکارگیری الگوی کشتی که موجب افزایش بازده  هب

چندمعیاره نشان داد که این  یریگ میتصممحصوالت کشاورزی با رویکرد  یبند رتبهنتایج پژوهش 

 یادیا ز ةمعیارچند یریگ میتصم یها روش. [20]برحسب اولویت است  ها روشاز مایدترین  ،روش

این میاان   که از اند ایجاد شدهبرتر  ۀگزیننتخاب ا ی  تصمیم و یها شاخص اوزانارزیابی  منظور به

 مراتبای  سلساله کمترین مجذورات ماوزون و فرایناد تحلیال     ،آنتروپیمانند  ییها روشبه  توان یم

از معیارهاای عینای    توان یم همزمانآن است که س سیتاپ روشمهم  یهازمتیاا ز. ا[2] اشاره کرد

نظرخاواهی  مانند  ییها روشاز  توان یم چندمعیاره یریگ میتصمی  . در [6]و ذهنی استااده کرد 
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نتاایج مااتریس    ازو بهاره گرفات   مراتبای   سلسلهیند تحلیل افریا  گزینش معیارها یبرا از خبرگان

 یهاا  ناه یگزبه معیارها استااده کارد و در نهایات اهمیات     یده وزنتصمیم )روش آنتروپی( برای 

 ینا یب شیپمشارکت آموزش مردم در  یها روشبندی  تیاولودر پژوهش . [1]را تعیین کرد له ئمس

مبتنی بر آنتروپی شانون برای ارزیاابی معیارهاا    تاپسیسن از روش اهشدار سیالب در ایران محقق

الگوی کشت محصاوالت   یبند تیاولومتااوتی مثل  یها پژوهشدر شرای  و [. 28]استااده کردند 

 یهاا  نظاام عملیااتی   -کاارایی مادیریتی  مقایسۀ استراتژی  استان البرز، انتخاب تراکتور مناسب و 

 یبناد  رتباه محققان برای ارزیابی نهاایی معیارهاای پاژوهش و     ،کشاورزی یها نیماش یبردار بهره

روش تاپسیس اساتااده کردناد    مشخصاً و یریگ میتصمخبرة  یها روشاز نظر خبرگان و  ها نهیگز

انتخاب معیارهاای الگاوی کشات وجاود      ةنحوتمرکزی بر ، ها پژوهش. براساس نتایج [3، 13، 22]

در  رساد  یما نظار   باه کاه  است  شدهطور خاص استااده  بهبرخی معیارها از  مطالعهرد و در هر ندا

شرای  موجود اقتصاد کشاورزی کشور، ساختار زیربنایی کشت محصاوالت بلاوک کاافی را حاصال     

. بناابراین اصاال    ردیپاذ  یماقتصادی صورت زیاد  یها نهیهزنکرده و تولید محصوالت کشاورزی با 

و  یا منطقاه با توجه باه نیازهاای    ییغذا تیامنمخاطرات  کاهشو محصوالت زراعی الگوی کشت 

 رعایات  زیارا  ،مزیت نسبی محصوالت در مناطق مختلف دارای اهمیت خاصی است و توجه به ملی

 یهاا  سااخت دسترسی به آب و تاأمین آن، زیر زمینۀ نامطلوبی در  پیامدهایکشت، الگوی  نکردن

در ایان   رو ایان از . ]21[ خواهاد داشات  ه اقتصادی در منااطق روساتایی   ، امنیت غذایی و رفاتولید

 ،کشااورزی  تولیاد  از میان معیارهای مختلفپژوهش، ابتدا متغیرهای مؤثر بر انتخاب الگوی کشت 

و مهندسای   یهاا  روشاولویات کشات محصاوالت زراعای باا تکیاه بار         ساپس و  شاده شناسایی 

یکی  ش  یب .شود میمحصو  محوری تعیین الگوی بر  هنگاعملی با تجارب در کنار  نگر جانبه همه

باا طراحای یا      توان یمزمینه در این از نتایج نهایی رعایت الگوی کشت، امنیت غذایی است که 

 .افزایش دادآن را  نتایج اثرپذیری ،موفقکشت الگوی 

 مطالعهمنطقۀ و  روش تحقیق

دورود و بروجارد   یها شهرستانین پژوهش، دشت سیالخور پایین، در استان لرستان، ب ۀمنطق 

 57دقیقه و  31درجه و  48شمالی و  ۀثانی 56دقیقه و  36درجه و  38در مختصات جغرافیایی 

متر از سط   1522با میانگین ارتااعی دشت این  است. 39شرقی واقع در زون مختصاتی  ۀثانی

استان لرستان است کاه   ارترین زمین همو بزرگ، متر یلیم 1/627 ۀدریا و میانگین بارش سالیان

و زراعای اساتان و کشاور    کشاورزی مهم  یها قطباز با تکیه بر منابع آب سطحی و زیرزمینی، 

  .رود می شمار به
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 )دورود، دشت سیالخور( تحقیق ۀ. موقعیت منطق1شکل 

اسانادی و نظار    ۀمطالعا برای دستیابی به عوامل ماؤثر بار الگاوی کشات از دیادگاه علمای )      

 ۀمطالعا از  یریا گ بهاره هم از دیدگاه عملی )نظر کشاورزان( استااده شد. در ابتدا با  متخصصان( و

عوامال  ، پنج شااخص پنج شاخص اصلی طراحی شد این  و گویه 78شامل  یا پرسشنامهاسنادی، 

زراعی و عوامال کاالن و سااختاری     -خاک، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی، عوامل مکانیزاسیونی

. [5، 20، 25]شاد   امتیازبنادی خیلی کم تا خیلای زیااد   تأثیر لیکرت از  روشمبتنی بر بودند که 

علمی ساازمان تحقیقاات    هیأتمتخصص از اعضای  20سپس با نظرخواهی از گروهی مشتمل بر 

مختلف کشاورزی، کارشناسان جهاد کشاورزی اساتان لرساتان و    یها تخصصکشاورزی لرستان با 

بزرگ در  ۀنمون ةاندازاستااده از گویه طراحی شد.  22شامل جامعی  ۀپرسشنامکارشناسان ترویج، 

میل شاده و بناابراین نتاایج تحقیاق     کتوس  خبرگان ت ضروری نیست، زیرا پرسشنامه قسمتاین 

مجزا )خارج از نموناه   ۀنمون 30در  71/0. ضریب پایایی پرسشنامه [7] استکقابل ات و علمیالً کام

بعد با توجه به سط  اجرایای هار محصاو  و     ۀمرحلآمد. در  تدس بهگروه هدف(  عنوان بهانتخابی 

با تساهیم   یا طبقه، با استااده از فرمو  کوکران به روش ینار 260آماری  ۀجامعتعداد کشاورز و 

حجام نموناه در نظار گرفتاه شاد. بارای تشاخیص         عنوان بهپرسشنامه از کشاورزان  155نسبت، 

ترتیاب از شااخص    باه همبساتگی متغیرهاا    یدار یمعنجهت تحلیل عاملی و  ها دادهمناسب بودن 

روش  ،اصالی  یهاا  عامال و بارای تحلیال   استااده شاد   آزمون بارتلت و KMO یریگ نمونهکاایت 

طاور   باه شاده   بررسی یها شاخصازآنجا که  کار رفت. هب SPSSv22افزار  نرمدر  چرخش واریماکس
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وزن و ضاریب اهمیات هار یا  از      بایاد ندارناد،   یریا گ میتصمیکسانی در  ضریب اهمیت معمو 

تقریبی مثال   یها روشبراساس نظر کارشناسی یا  توان یمرا  این ضریبتعیین شود که  ها شاخص

روش  ،مراتبای  سلسلهتحلیل روش  ،مثل بردار ویژه تر قیدق یها روشیا  میانگین حسابی و هندسی

روش بارای   نیتار  یاربردکا و  نیتار  مهمنتروپی شانون . آ[34]روش آنتروپی تعیین کرد  و لینمپ

بیشاتری   اطالعاات براساس این روش، هر شاخصی که  .ستها شاخصاهمیت  بدستیابی به ضرای

دستیابی به مزایاای هار دو    منظور بهدر این پژوهش  .است، از وزن بیشتری برخوردار کند یمتولید 

از ایان   روش آنتروپی شانون محاسابه و ساپس   کم  بهدر ماتریس تصمیم  ها شاخصروش، وزن 

 22. ماتریس تصمیم باا  شداستااده  ها نهیگز یبند رتبه منظور بهمراحل تاپسیس  اجرایدر  ها وزن

در چهاار مرحلاه انجاام    روش آنتروپای شاانون   و شد  متخصصان ایجاد ۀپرسشنامشاخص از نتایج 

دیل شده بر اساس نرم ساعتی تب مقیاس به ماتریس بی ماتریس تصمیم او  ۀ. در مرحل[26] گرفت

محصو  قابل کشت شامل گندم، جو، بارنج، کلازا، چغندرقناد پااییزه،      هشت، ها نهیگزشد. تعداد 

 ،دوم ۀمرحلا در  .شاد   گرفتهمؤلاه در نظر  22، ها شاخصنخود پاییزه، زعاران و کینوا بود و تعداد 

دار از مقا  ها شاخصاز   یهردرجۀ انحراف اطالعات موجود سوم  ۀمرحلدر و عدم اطمینان  بضری

شااخص  کاه   دهاد  یما انحراف یا شاخص اطمینان نشاان   ۀدرجشد. ه محاسب آن شاخص یآنتروپ

، تیا نها. در دهد یمگیرنده قرار  میتصم، در اختیار یریگ میتصماطالعات ماید برای  چقدرمربوطه 

، روش تاپسیس برمبناای  کارۀ ادامدر . شود یموزن معیار در هر شاخص محاسبه  چهارم ۀمرحلدر 

گرفت روش آنتروپی انجام مراحل شده از  محاسبه یها شاخصوزن  ۀمحاسب و سازی ماتریس نرما 

در نهایات باا   شاد کاه   افزار اکسل با توجه به مراحل پنجم تا دهم محاسابه   که این مراحل در نرم

کشاورزی مورد  ۀپهن، اولویت کشت محصوالت در آ  دهیاو منای  آ  دهیامثبت  یها نهیگزتوجه به 

اقلیدسای   یسااز  نرماا  پنجم ماتریس تصمیم باا اساتااده از روش    ۀمرحل. در [4]یین شد نظر تع

اقلیدسای، باه فارم     یساز نرما با روش  R. در این مرحله ماتریس تصمیم شود یمسازی  اسیمق یب

، چنادمعیاره  یریا گ میتصم یها روش همۀکه علت این کار در  شود یمتبدیل عد و نرمالیزه بدون بُ

در معیارهاای مختلاف و    هاا  ناه یگز ۀمقایسا ن مقیاس معیارهای مختلف و ایجاد قابلیت از بین برد

 . (1 ۀرابطترکیب نتایج است )

(1) R=   ,   ,     ,  

موزون شده است، به این صورت که وزن هر معیار را در  اسیمق یبششم ماتریس  ۀمرحلدر 

 (.2 ۀرابطحاصل شود )تا ماتریس  میکن یمتون مربوط به آن معیار ضرب س
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(2) V=         ,            =  

تنهاایی   بهروش تاپسیس  اینکهدلیل  بهپنجم است.  ۀمرحلشده از  مقیاس بیماتریس  که در آن، 

محاسبه دیگر  یها روشاز با استااده باید ورودی  یوزن معیارها ،وزن معیارها نیست ۀاسبمحقادر به 

ادامه و  برای این منظور در این پژوهش وزن هر معیار از روش آنتروپی شانون محاسبه شد. در شود.

مثبت و منای محاسبه شد. معیارهای مثبت، معیارهاایی هساتند کاه     آ  دهیاهاتم نقاط  ۀدر مرحل

و برعکس. در این مرحله معیارهایی که باار   شود یم یریگ میتصمبهبود در هدف  سببزایش آنها اف

 .شوند یممحاسبه  4 ۀرابطمنای از  ۀجنب دارای یو معیارها 3 ۀرابطمثبت دارند از 

(3)  

(4)  

مثبت بیشترین مقدار  ۀجنببا  یها شاخصدر  مثبت آ  دهیا، مقدار 4و  3 یها رابطهدر 

مثبت کمترین مقادار اسات. در    ۀجنببا  یها شاخصدر  منای آ  دهیااست. همچنین مقدار 

دسات   باه منای  آ  دهیامثبت و  آ  دهیااز مقادیر  ها نهیگزت   ت اقلیدسی  ۀفاصلهشتم  ۀمرحل

 (.5 ۀرابط) دیآ یم

(5)  

 ، اسات. در نهایات و در  از iگزیناه   ۀفاصل، +Siو  از iگزینه  ۀفاصل -رابطه، این  در

 (.6 ۀرابط) شود یممحاسبه  ها نهیگز یبند رتبهدهم شاخص شباهت و مرحلۀ 

(6)  

است. بر اساس این رابطه، بررسی نسبی نزدیکای   آ  دهیا ۀگزیننزدیکی نسبی به  که در آن، 

کاه   یا ناه یگز، هار  هاا  ناه یگزکه بعد از مرتب کردن  دگیر یمآنها انجام  یبند تیاولوو  ها نهیگز

 بیشتری برای انتخاب دارد.دارای نسبت دوری بیشتری باشد، برتری 

 و بحث ها افتهی

 کاه نتاایج در   گرفات عاملی انجاام   لسی امکان اجرای تحلیربرای بر یدار یمعن در آغاز آزمون

در آزماون   رارض صا فا و  اسات  5/0بیشاتر از   KMO ةآماار دار ت. مقشده اس شگزار 1  جدو
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بارای اساتخراج    هاا  هیا گوکه بر مناساب باودن    شود یمدرصد رد  99در سط  اطمینان  بارتلت

 .داردداللت و همبستگی مناسب برای اجرای تحلیل عاملی  لاده در تحلیتامورد اس یها عامل

 (1398، ارندگانگن) تحلیل عامل یدار یمعنآزمون  .1جدول 

 یدار یمعنسطح  آزادیدرجۀ  KMO Bartlett تعداد نام گروه
 000/0 231 819/1192 72/0 155 کشاورزان

 

شاخص مورد استااده در تحلیل، دارای بار عااملی معناادار    22نشان داد که  2 نتایج جدو 

درصاد واریاانس کال را تبیاین      62کاه حادود    رندیگ یماصلی جای  ۀگوی ششهستند که در 

یا  اصلی است یها عامل، مقادیر ویژه بیشتر از ی ، مبنای انتخاب KMOمالک  ۀپای. برکنند یم

 دنا درصد واریاانس را تبیاین کن   60 که ها عاملشماری از  باخنتا، درصد واریانسمالک  ۀبرپای

توسا  آن   کاه  رهاسات یمتغ کل انسیواراز  ینسبتهر عامل،  ژةیومقدار [. 27] کند یمکاایت 

مرباوط باه تماام     یعاامل  یبارهاا مجموع مجاذورات   قیطراز  ژهیو. مقدار شود یم نییتبعامل 

، هااا عاماالشااده و وزن  بارگااذاری یهااا عاماالدر آن عاماال قاباال محاساابه اساات و   رهااایمتغ

را در  هاا  عامال  یاکتشااف  تیا اهم ةژیا ومقادار   رو نیااز  .اند یعاملاصلی تحلیل  یها یریگ اندازه

آن  کاه است معن نیاعامل به   ی یبرامقدار  نیابودن  زیادکه  دهد یمنشان  رهایمتغارتباط با 

باار ایاان اساااس، عواماال ت. داشااته اساا رهااایمتغ انسِیااوار نیاایتبعاماال نقااش بیشااتری در 

 03/18تنهاایی   به 96/3 ةترین عامل با مقدار ویژ نخستین و مهم عنوان بهزراعی  -مکانیزاسیونی

 که بیانگر ارزش و اهمیت این عامل کند یمدرصد واریانس عوامل مؤثر بر الگوی کشت را تبیین 

 زیارا  است،گذار بر طراحی الگوی کشت تأثیر عامل ترین مهم عنوان به، ی دیگرها عاملنسبت به 

ست که در الگوی کشات  ها مؤلاهاز  یا گسترده دامنۀدارای  ،زراعی و مکانیزاسیون -مسائل فنی

درصاد، عامال مادیریت کاالن      28/11. در ادامه، عوامل خاک و اقلیم باا  مدنظر قرار گیرند باید

درصاد، و   9/7امل اجتمااعی باا   درصد، عو 09/8درصد، عوامل پشتیبان تولید با  83/9دولت با 

 یسا نتایج برر بعد قرار دارند. های رتبهدرصد تبیین واریانس، در  04/6تولید با  یا هیحاشعوامل 

 هاا  اشاتراک استخراجی و میازان   یها عاملشده در  معرفی یها شاخصو ضریب  ها عاملساختار 

 2، در جادو   دهد یمان نشرا  ها عامل یریگ شکلرا در  ها شاخصکه اهمیت و نقش هر ی  از 

 انسیا وار نیای تبشاده در   نییتع یها عامل ییتوانا حد انگریبمقادیر اشتراک  گزارش شده است.

باه   کاه است  ریمتغ  ی انسیواراز  یبخش زین اشتراک زانیمهمچنین  .است تحقیق یرهایمتغ

در  شاتر یبدقت  ةدهند نشان ،باشد شتریبآن  زانیم هرچه که شود یممربوط  مشترک یها عامل

 .استمربوط  ریمتغ انسیواربرآورد 
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 (1398)نگارندگان،  مؤثر بر طراحی الگوی کشت محصوالت زراعی یها شاخص یبند عامل . 2جدول 

 ها مؤلفه درصد واریانس درصد تجمعی مقادیر ویژه

 96/3 03/18 03/18 زراعی -عوامل مکانیزاسیونی

 48/2 32/29 28/11 عوامل خاک و اقلیم

 17/2 20/39 88/9 مدیریت کالن دولتعوامل 

 78/1 29/47 09/8 عوامل پشتیبان تولید

 73/1 20/55 90/7 عوامل اجتماعی

 32/1 24/61 04/6 تولید یا هیحاشعوامل 

 

مقادار   ،درصاد  1/78 خااک باا   ییایمیشا  اتیخصوص که عامل دهد یم، نشان 3نتایج جدو  

 .نداشتراک را در گروه دار بیشتریندرصد  1/74با درصد و نیاز آبی محصو   9/77بارش منطقه با 

مکاانیزه در   هکتار، نیاز آبی گیااه، وجاود تجهیازات    ی  از بیشتر یبردار بهرهمحصو ، واحد  سود

مصارف و   بازار مزرعه تا ۀفاصلهکتار،  ی  از کمتر یبردار بهرهمنطقه، بازار مناسب محصو ، واحد 

 -یونیزاسیمکاناین عامل را مسائل  توان یمکه  رندیگ یمار عوامل آموزشی و ترویج در عامل او  قر

 خااک، خصوصایات   فیزیکای  منطقاه، خصوصایات   باارش  مقدار یِها مؤلاهزراعی نامید. همچنین 

را  آنهاا  تاوان  یما کاه   رناد یگ یممنطقه )از سط  دریا( در عامل دوم جای  ارتااع خاک و شیمیایی

 پایاداری تولیاد   مقادار مثال   ییهاا  مؤلااه ت نامیاد.  عوامل اقلیم و خاک در ارتباط با الگاوی کشا  

 یهاا  اسات یستضامینی و   خریاد  سازگار با شرای  منطقاه، داشاتن   بذر چندساله محصو ، وجود

عامال   تاوان  یما را نیاز   هاا  عامال که این  رندیگ یممحصو  در عامل سوم جای  به دولت تشویقی

باودن   ماه یبم شامل تحت پوشش عامل چهار ةدهند مدیریت کالن دولت نامید. متغیرهای تشکیل

 شاد.  یگاذار  ناام عوامال پشاتیبان تولیاد     عناوان  به وکار کشتنقدی مورد نیاز  ۀسرمایمحصو  و 

کشات محصاو  و رساوم     ۀتجربا دو عامل تاأثیر داشاتن    ،اند عامل پنجم را ساختهمتغیرهایی که 

، عوامل اجتماعی مرتب  با الگوی کشت هستند. در نهایات میازان آفات    ها مؤلاهکشاورزند که این 

تولید در عامل ششامِ   یا هیحاشعوامل  جزو ،رشد در فصل منطقه حرارت ۀدرجشایع در منطقه و 

ز نظرخواهی از کارشناسان، مرور مناابع و نتاایج   بعد ا. بر الگوی کشت قرار گرفت عوامل تأثیرگذار

مؤلااه   22مؤثر بار الگاوی کشات محصاوالت زراعای در قالاب        یها شاخصنهایی تحلیل عاملی، 

 q7 و q3 یهاا  شاخص و از نوع شاخص کمّی مثبت q6 یها شاخصبر این اساس، مشخص شد که 

همچناین   شادند.  یسااز  مثبات ، هاا  شااخص  ۀهما از نوع شاخص کمّی منای بودند که در اداماه  

از ناوع شااخص کیاای     ها شاخصاز نوع شاخص کیای منای و بقیه  ،q22 و q4  ،q9 یها شاخص

خبرگاان   توسا  کیای با استااده از جدو  طیف دوقطبی لیکارت،   یها شاخص ۀهم .بودند مثبت
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مراحال روش   اجارای  . بارای نداهمیت، امتیاازدهی شاد   ۀدرج، برحسب 9تا  1عددی از  صورت به

 صورت به، 4نتایج تحلیل عاملی و معیارهای جدو   ۀاو  ماتریس تصمیم برپای ۀمرحلپسیس، در تا

در گام بعدی  .و نرمالیزه شد یساز اسیمقسپس بی  و ستونی تشکیل صورت به ها نهیگزسطری، و 

شاش عامالِ نیااز آبای     کاه   محاسبه شاد  منای آ  دهیامثبت و ی   آ  دهیابرای هر شاخص ی  

 ۀیسارما  ،q4مصارف   مزرعه تاا باازار   ۀفاصل، q5هکتار  ی  از کمتر یبردار بهرهواحد ، q3محصو  

 دارایعوامال   ، q22منطقه در شایع و میزان آفت q9 رسوم کشاورز، q7 وکار کشت الزم برایدی نق

 ارائه شده است. 4منای بودند که نتایج در جدو   ۀجنب

 (1398)نگارندگان، یافته  هر عامل و میزان بار عاملی ماتریس دوران یها شاخص .3جدول 

 ها شاخص نام عامل ردیف
مقدار بار 

 عاملی

 ها اشتراک
)%( 

1 
 -عوامل مکانیزاسیونی

 زراعی

(q6 سود محصو ) 
(q2 واحد )بیشتر از ی  هکتار یبردار بهره 

(q3نیاز )  آبی محصو 

(q1وجود تجهیزات مکانیزه در منطقه ) 
(q8 بازار محصو ) 

(q5 واحد )کمتر از ی  هکتار یبردار بهره 
(q4 )مزرعه تا بازار مصرف ۀفاصل 

(q10عوامل آموزشی و ترویج ) 

74/0 

71/0 

74/0 

75/0 

62/0 

60/0 
51/0 
37/0 

5/67 

4/70 

1/74 

5/63 

5/63 

53 
7/38 
5/38 

 عوامل اقلیم و خاک 2

(q18مقدار بارش منطقه ) 
(q14خصوصیات فیزیکی خاک ) 
(q15خصوصیات شیمیایی خاک ) 

(q17)( ارتااع منطقه )از سط  دریا 

(q20 پایداری تولید چندساله محصو ) 

86/0 

78/0 
70/0 
49/0 
72/0 

9/77 

8/67 
1/78 
7/55 
4/67 

3 
عوامل مدیریت کالن 

 دولت

(q21وجود بذر سازگار با شرای  منطقه ) 

(q12داشتن خرید تضمینی ) 
(q13 سیاست تشویقی دولت ) به محصو 

70/0 

61/0 
49/0 

3/67 
2/55 
5/39 

 عوامل پشتیبان تولید 4
(q19 تحت پوشش )بودن محصو  مهیب 

(q7 )وکار کشتیاز نقدی مورد ن ۀسرمای 
77/0 

65/0 
5/67 

3/64 

5 
6 

 عوامل اجتماعی
 تولید یا هیحاشعوامل 

(q11 داشتن تجربه در کشت محصو ) 
(q9آداب و رسوم کشاورز ) 

(q16 )در فصل رشدحرارت منطقه  ۀدرج 
(q22 )میزان آفات شایع در منطقه 

73/0 

70/0 

70/0 
55/0 

7/72 

54 

6/59 
4/57 
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 (1398گارندگان، )ن ها شاخصمثبت و منفی  آل دهیامقادیر  .4جدول 

 تا فاصله
 آل دهیا

 کینوا زعفران نخود دنچغندرق کلزا برنج جو گندم

فاصله تا 
 (+) آ  دهیا

52/0 60/0 48/0 035/0 040/0 049/0 042/0 039/0 

یدها تا فاصله
 (-) آ 

046/0 038/0 051/0 052/0 051/0 049/0 053/0 055/0 

 (1398)نگارندگان،  یسکشت محصوالت برمبنای نتایج روش تاپس یبند تیاولو .5جدول 

 اولویت آل دهایگزینۀ نزدیکی تا  اولویت

 )پاییزه( چغندر قند

 گندم

 جو

 کلزا

 نخود )پاییزه(

 برنج

 کینوا

 زعاران

598/0 

589/0 

558/0 

556/0 

515/0 

499/0 

471/0 

390/0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 همثبت محاسبه شد آ  دهایوالت(، نزدیکی نسبی به برای معیارها )محص در نهایت و در گام آخر

برای هر گزینه براساس نتایج مورد پژوهش تعیین شد  ۀپهنو اولویت کشت محصوالت کشاورزی در 

 یهاا  تیا اولوگندم، جاو و کلازا در    یها کشت، کشت چغندرقند )پاییزه( در اولویت او  و 5جدو  

گساترده   طور بهسیالخور، یکی از محصوالتی که  . در دشترندیگ یمبعدی الگوی کشت منطقه قرار 

عمیق زیرزمینی تأمین  یها چاهدر تابستان از طریق  اًبرنج است که نیاز آبی آن عمدت شود یمکشت 

سود کشاورزان، انطباق مناساب   نیافتن حااظت از منابع آب و از طرفی کاهش منظور بهکه  شود یم

اقلیم و خاک ایان   زیادقند و استعداد  ۀکارخاندیکی تا وضعیت مکانیزاسیون منطقه با این کشت، نز

گارفتن در الگاوی کشات جااری، چغندرقناد اسات.        دشت، تنها محصو  قابل رقابت با برنج و قرار

 .شود یمدر مصرف منابع آب هم  ییجو صرفه سببهمچنین کشت پاییزه این محصو  

 یبناد  پهناه و  مربوط به الگاوی کشات   ۀزمینمطالعات قبلی در با نتایج این تحقیق  ۀسیمقا

که از نظر استااده از سیستم خباره تعیاین الگاوی کشات، باا       دهد یممحصوالت زراعی، نشان 

و از نظر تعیین عوامل مؤثر بر الگاوی  . ]29[ قرابت داردطراحی الگوی کشت خبره در مازندران 
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پاژوهش   یهاا  شااخص  همراساتا باا   ،چنادمعیاره  یریا گ میتصام  یهاا  روشکشت و استااده از 

همچنااین در . ]19[ اساات چندشاخصااه یریااگ میتصااممحصااوالت کشاااورزی بااا  یناادب رتبااه

خباره   یهاا  روشکشات محصاوالت زراعای و اساتااده از      یهاا  شااخص ترین  مهم یبند تیاولو

 .]23[  مطابقت دارد در کرمانشاهکشاورزی اولویت کشت محصوالت با نتایج  یریگ میتصم

 یریگ جهنتی

عامل که  دهد یمنشان  ها مؤلاهگوی کشت و تحلیل عاملی این عوامل مختلف بر ال بررسی تأثیر

کال را توجیاه    یهاا  انسیا واردرصاد   18 در مجموع، 96/3زراعی با مقدار ویژه  -مکانیزاسیونی

نقش بسایار مهام ایان عامال در تبیاین الگاوی کشات اسات. در باین           ةکنند انیبکه  کند یم

 با و نیاز آبی محصو  نیزه، سود محصو این عامل، وجود تجهیزات مکا ۀمجموعزیر یها شاخص

اولویت را در تبیین الگوی کشت دارند. عوامل  بیشترین بیترت به 74/0و  74/0، 75/0بار عاملی 

 16/21 مجماوع در ، 17/2و  48/2 ةویاژ ترتیب با مقادیر  بهخاک و اقلیم و مدیریت کالن دولت 

 مهام نقاش   ةدهناد  نشاان کاه   کنناد  یما درصد واریانس عوامل کلای الگاوی کشات را توجیاه     

انگیزشی، تغییر الگاوی   یها نهیزمباالدستی است، زیرا بدون داشتن  یها بخشدر  یریگ میتصم

تشویقی دولت بارای اصاال     یها استیس بایدو  گیرد می صورت یسخت بهکشت برای کشاورزان 

نشاان   تاپسایس  یریا گ میتصام صورت هدفمند در دستور کار قرار گیرد. نتاایج   الگوی کشت به

و  558/0، 589/0، 598/0باا   ترتیاب  باه چغندرقند، گنادم، جاو و کلازا     یها کشت که دهد یم

محصو  انتخابی دارناد. الگاوی کشات کناونی      هشتاولویت کشت را در بین  بیشترین 556/0

آب برای کشت برنج اساتااده از   نیتأممنطقه عمدتأ سه محصو  گندم، جو و برنج است. روش 

محیطای و   زیست مخاطرات ایجاد بهاین روند  ۀادامزیرزمینی بوده که  یها بآعمیق و  یها چاه

معیاره و باا در نظرگارفتن   چناد  یریا گ میتصام . بناا باه نتاایج    شود یممنجر کاهش منابع آب 

چغندرقند و کلازا باا ثابات مانادن      یها کشتمؤثر برالگوی کشت محصوالت زراعی،  یها مؤلاه

 کشت یالگو ۀنیبه یطراح. کردبه الگوی کشت منطقه اضافه  توان یم را سود کشاورزان ۀحاشی

زراعای   یهاا  نهااده  دیگار و  نیزما دسترسی کشاورزان باه   شودکه یم ییها استیسسبب اتخاذ 

در کاهش مخاطرات ناشای از   نیزو  کند یم لیتسه را و درآمد خانوار یور بهره شیافزامنظور  به

 استیس نیااثربخش  یاجراامر مستلزم  نیاد که نقش بسزایی دار ،آینده درکمبود مواد غذایی 

 ةحاوز ویاژه، در   طاور  باه موفقیت الگوی کشت محصاوالت زراعای    برای بایدحا   عیندر  .است

برداشت مکانیزه محصوالتی غیر از گندم و جو، تحقیق و توسعه انجام گیرد تا تشویق باه تغییار   

 جه شود. صورت جدی و عملی با اقبا  کشاورزان موا الگوی کشت به
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 منابع 

 ۀنقشا  ۀارزیابی و تهیا  های مد ها و  روش»(. 1390، محمدرضا؛ و سپهر، عاد  )اختصاصی [.1]

 .انتشارات دانشگاه یزد یزد: ،«زایی ابانبی

دانشگاه  . تهران: انتشارات12چ  ،«چندمعیاره یریگ متصمی»(. 1393اصغرپور، محمدجواد )[. 2]

 تهران.

کااارایی  ۀمقایساا(. »1396) محماادعلی؛ و برقعاای، مرتضاایامیاادی، عبدالسااتار؛ الماساای،  [.3]

ماوردی اساتان    ۀمطالعا هاای کشااورزی )   برداری ماشین های بهره عملیاتی نظام –مدیریتی

 .503-513، ص 1396، 2، ش 7ج ، های کشاورزیماشینمجلۀ ، («البرز

 گیاری  تصامیم (. 1396حبوب قدسی، مهسا )، مقصود؛ دارستانی فراهانی، احمد؛ و مامیری [.4]
  انتشارات دانشگاهی کیان.تهران: ، 2چ  ،چندمعیاره

ارزیاابی پایاداری و تعیاین    » (.1390) هللا تهادای امینی فسخودی، عباس؛ و ناوری، ساید   [. 5]

از مناابع آب و خااک باا     بارداری  بهره یساز نهبهیزراعی براساس  یها ستمسیالگوی کشت 

ش  ،15، دورة علاوم آب و خااک   ۀمجلا  ،«ریزی ریاضای  های غیرخطی برنامهاستااده از الگو

 .99-111، ص 55

سانجش و  (. »1389، طااهره ) لاو  صاادق ؛ سجاسی قیداری، حماداهلل؛ و  مهدیپورطاهری،  [.6]

براساس  بندی رتبهتکنی   بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی، با استااده از تاولوی

بخاش مرکازی شهرساتان     ۀماوردی: دهساتان حوما    ۀمطالعا )فاازی   آ  دهایتشابه به حل 

 . 1، ش 1، ج روستایی های پژوهش«. (خدابنده

اساالمی   های تأمین مالی بندی تکنی  اولویت(. »1393) ثممی؛ و احمدوند، نحسیتملکی،  [.7]

مالیاۀ   هاای  پاژوهش  ۀدوفصالنام «. مسکن در نظام بانکی کشور با اساتااده از روش ویکاور  
 . 57-77ش چهارم، ص  ،، سا  دوماسالمی

واکاوی آثار و عوامل مؤثر بار گساترش   (. »1393) جهخدی؛ و بوزرجمهری، دمجی، ئی حمزه [.8]

نشاریۀ   ،«(آبااد  موردی: دهستان اساحق  ۀمطالع)الگوی کشت زعاران در شهرستان نیشابور 
 . 277-288 ص ،4، ش 2، ج علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعاران

تعیین و ارزیابی شااخص کاارایی مصارف آب محصاوالت زراعای      » (.1390، نادر )حیدری [.9]

 .43-57، ص 2، ش 1، ج مدیریت آب و آبیاری ،«تحت مدیریت کشاورزان در کشور
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 الگاوی  نتعیای (. »1393) مهادی ، زاده کوچا  ؛ و ژنبی، عباس؛ قهرمان، یوکسی خاشعی[. 10]

پاژوهش آب  مجلاۀ   ،«PSO تمالگاوری ا با  ینا یرزمزیاز افت آب  یرجلوگی برای نهبهیکشت 
 . 137-146، ص 14، ش 8، سا  ایران

بخااش  اقتصااادیرشااد (. »1391شاایرازی، اندیشااه ) نااژاد قااتحقیو خالاادی، کوهسااار؛  [.11]

 .65-91، ص 46 ، ش12، سا  رفاه اجتماعی، «رانایدر  روستاییو فقر  کشاورزی

عوامال ماؤثر بار    (. »1393) روسسی، هزاد سلمانو  ؛کورشمقدم،  رضایی، نجمه؛ ییادری[. 12]

تارویج و   هاای  پاژوهش  ،«نگرش شالیکاران نسبت به کشت پایدار برنج در استان مازنادران 
 .  33-43، ص 1، ش 7، سا  آموزش کشاورزی

 یبند تاولوی(. »1393) دمجی ،پرور سبزه؛ و نشاهیشریای، محمد؛ اکرم، اسداله؛ رفیعی،  [.13]

یناد  افرو  فاازی راعی استان البرز باا اساتااده از روش دلاای    کشت محصوالت استراتژی  ز

 . 116-124، ص 1، ش 4ج ، کشاورزی هایماشین ۀنشری ،«AHP یمراتب سلسلهتحلیل 

تهیاۀ  (. »1388اسکندری ناوده، محماد )  و ؛ ادصی؛ بیدهندی، زپرویضیائیان فیروزآبادی، [. 14]

ای  اساتااده از تصااویر مااهواره    نقشه و تخمین سط  زیرکشت برنج در شهرستان ساری باا 

 .45-58، ص 68، ش 41، ج جغرافیای طبیعی های پژوهش ،«RADARSATرادارست 

در  ماؤثر معیارهاای   یبند تاولوی(. »1398) ارؤی؛ و عابدی، طوبی؛ عابدی، نهسکیعبدی، . [15]

 ناش دا ،«غربی با تکنی  دلای فازی زراعی استان آذربایجان یها ستماکوسیکاهش پایداری 

 . 307-321، ص 4، ش 29ر، ج کشاورزی و تولید پایدا

 کالئای،  ؛ عابادی، سامانه؛ و کشامیری   یدعلسای ؛ حسینی یکاانی،  جهخدیعبدی رکنی، [. 16]

گهربااران   ۀمنطقا  برداری از محصوالت زراعی در بهره ۀبهینتعیین الگوی (. »1397فاطمه )

دانش کشاورزی و  ،«م ژنتی ریتریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگو برنامه ۀمقایسساری، 
    .207-216، ص 28، ج 4، ش تولید پایدار

 یارهاا معیکشت مبتنی بار   ۀنبهی الگوی» (.1395) ، سپیدهزاده قلیو سماعیل؛ [. فالحی، ا17]

 تلایقی الگویکاربرد  ؛ساریدر شهرستان  کشاورزی یدارپایو  ای منطقه، اقتصادی ۀچندگان

AHP  37-49ص ، 1، ش 30، دورة کشاورزی ۀتوسعاقتصاد و  ۀشرین. «خطی یزری برنامهو . 

(. 1394؛ پیااروز، رزا؛ و نجااای علماادارلو، حامااد )دسااعیقاساامی، عبدالرسااو ؛ حساانلو،  [.18]

ریزی آرماانی   برنامهرویکرد محی  زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استااده از مد  »

-172، ص 11، ش 6، ساا   حی  زیستم های پژوهش ،«ورامین(  ۀمنطقموردی:  ۀمطالع)

169. 
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تولیاد   بندی رتبه(. »1396، محمد )زاده لخلی، جال ؛ ثمره دهقان سانچ، کاظم؛ و کاظمی [19]

 ۀمنطقا ماوردی:   ۀمطالعا فاازی )  ۀچندشاخصا  یریگ میکردتصمرویمحصوالت کشاورزی با 

 .145-162، ص 3، ش 9، ج تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،«آذربایجان غربی(

، ساودابه؛ و ثماره قاسام    کرماانی ؛ گلساتانی  همرضای کرانی، الهام؛ ثمره هاشمی،  کاظمی. [20]

 ۀتوساع معیارهای الگوی کشت مبتنی بر  ۀبهینارزیابی و انتخاب (. »1398) ثممیشعبجره، 

 . 98-108، ص 2، ش 15، سا  تحقیقات منابع آب ایران، «پایدار

(. 1398بری، احمد؛ و سردار شاهرکی، علای )  ؛ شهرکی، جواد؛ اکسرد، سروش قلعهکیانی  [.21]

، ش 8 ةدور، مخااطرات محای  طبیعای    ،«بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایاران »

 . 19-40، ص 22

 مبنااایانتخاااب تراکتااور مناسااب بر(. »1390) محمااد علاای؛ و برقعاای، محماادباقر[. لاا ، 22]

 . 41 -47، ص1، ش 1، ج کشاورزی های ماشیننشریۀ  ،«یارمعیچند یرگی متصمی

 یبناد  تاولویا (. »1394) حساین ، زهرا؛ و شعبانعلی فمی، فرد ییباشکی[. مرادی، مصطای؛ 23]

مراتبی  سلسلهیند تحلیل ابا استااده از فر کشت محصوالت کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

(AHP)» ،کرج، ایران.، سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 

بر  مؤثرترویجی  -های آموزشی عامل»(. 1397) دحمیفائزه؛ و باللی،  موحدی، رضا؛ گلی،[. 24]

، پژوهش مدیریت آماوزش کشااورزی   ،«زمینی همدان سیبمدیریت آب کشاورزی در تولید 
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