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  1چکیده

 عملکرد یک محصول در یک منطقـه اسـتفاده از روش    ءکننده خال عوامل ایجاد هاي تعیین    یکی از روش  
نامه متفـاوت امـا    ین منظور دو نوع پرسشبه ا. باشد مین و کشاورزان آن منطقه ااز دیدگاه متخصص بندي   رتبه

یـین اهمیـت   براي تعهاي کارشناسان کشاورزي و کشاورزان منطقه   سواالت مشابه براي بررسی دیدگاه   شامل
ي هاي کارشناسان کشاورز نامه گویی، پرسش  پس از پاسخ .طراحی شد  عملکرد گندم    ءکننده خال عوامل ایجاد 

آنتروپی مورد تجزیـه و  روش هاي کشاورزان با   نامه و پرسش  )AHP (یفرآیند تحلیل سلسله مراتب   صورت   به
 ءثر بـر ایجـاد خـال     ؤ عوامـل مـ    بندي بهرتاساس کار هر دو روش تعیین میزان اهمیت و          . تحلیل قرار گرفتند  

نتایج تجزیه   . بود ها نامه  ارایه شده در پرسش     تخصیص وزن نسبی با توجه به نظرهاي       عملکرد گندم از طریق   
نامناسـب  آبیـاري،   نادرسـت  نشان داد که مـدیریت     AHPهاي کارشناسان مختلف با روش       و تحلیل دیدگاه  

تـرین   ترتیب بیش فاده نامناسب از کودهاي پایه، سرك و میکرو به ژنتیکی و استبودن ارقام مورد کشت از نظر  
هـاي   اما نتایج تجزیه و تحلیـل دیـدگاه      .  عملکرد گندم در منطقه مورد مطالعه دارند       ءاهمیت را در ایجاد خال    

 آنتروپی نشان داد که میزان نامناسب بذر در زمان کاشت، استفاده نامناسب از کود میکـرو،    روشکشاورزان با   
 ژنتیکـی و ریـزش بـذر در هنگـام برداشـت             نظـر بودن رقم مورد کشت از      نامناسب  مق نامناسب کاشت،    ع
با توجه به تناقض در دیدگاه این دو طیف،      .  عملکرد گندم دارند   ءترین اهمیت را در ایجاد خال      ترتیب بیش  به

شناسـی بـراي نزدیـک     انتقـال نظـرات کار  کارشناسان کشاورزي و کشاورزان برايرابطه بین شود  میتوصیه  
  .گردد تقویت ، عملکردءشدن عملکرد واقعی به عملکرد پتانسیل و کاهش میزان خال

  

  AHPگندم،  بندي،  عملکرد، رتبهء خال،آنتروپی : کلیديهاي واژه
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  مقدمه
 بـین  ء کـاهش خـال  بـراي تعیین عوامل محیطی و زراعی محدودکننده عملکرد در یک ناحیه معین        

هیچ روش کاملی براي این منظور وجود ندارد، زیـرا در         . رسد نظر می  مهم به عی  عملکرد پتانسیل و واق   
آماري تجزیه و تحلیل  ناهمگونی و اثرات متقابل زیادي وجود دارد که اجازه    ،محیط و مدیریت زراعی   

براي مـشخص  هاي مختلفی    روشبا این حال،    ). 2003آفهولدر و همکاران،    (د  ساز کاملی را میسر نمی   
خـاص خـود   هـاي   برتـري  و هـا  یـب ها داراي ع که هرکدام از این روش     وجود دارند     عوامل اینکردن  
هـاي پیمایـشی اسـتوارند کـه در ایـن گونـه مطالعـات               گیري برخی از مطالعات براساس اندازه    . هستند

در مـوارد دیگـر میـزان    ). 1991فوجیساکا،  (شود   آوري می  مشکالت کشاورزان از طریق مصاحبه جمع     
و سـپس از طریـق تجزیـه و تحلیـل     شـوند   ورزان و مدیریت زراعی مربوطه مشخص می   عملکرد کشا 

ثر بـر عملکـرد مـشخص    ؤمتغیره و همبستگی آماري بین عملکرد و متغیرهاي مدیریتی، عوامل مـ        چند
عوامـل  هـاي تعیـین      سازي یکـی دیگـر از روش       هاي شبیه  مدل). 2001کالیواس و کولیاس،    (شوند   می

اي وجـود دارنـد کـه هـر      پیچیده و سادههاي  باشند که در این روش مدل      میرد   عملک ءخالکننده  ایجاد
 و ؛ لوبل2007؛ کالرا و همکاران، 2002سدراز و همکاران،  (باشند میهایی  برتري و ها یبعکدام داراي 
کننده  براي تجزیه و تحلیل عوامل محدود     توان از آن   که می  یهای یکی دیگر از روش   . )2009همکاران،  

  .باشد میبندي  از طریق فرآیند رتبهبندي این عوامل   اولویت،استفاده کردرد عملک
ر د. رود شـمار مـی   ریزي و مدیریت به   عنوان یکی از اصول اساسی برنامه       همواره به بندي   رتبهمقوله  

الزم . سازد ریزي را مشخص می ، چارچوب و اصول حاکم بر برنامهبندي  از رتبهدست آمده واقع، نتیجه به
اصل محصول حمدیریت  اطالعات جامع و کاملی از بندي، در گام نخست باید  رتبهمنظور به ذکر است، به

منظور شناسایی معیارها  هب. بندي کرد بندي و اولویت نظر را شناسایی، گروهنمود تا بتوان معیارهاي مورد    
، کارشناسـان و  گـران  هشاران، پـژو  زگ  اي داشت و از نظرات سیاست       اي گسترده    مطالعات کتابخانه  باید

  ).2010بهمنی، (بندي شوند  کشاورزان اطالعاتی کسب کرد تا فهرست اولیه معیارها تدوین و اولویت
، هـا   میـان آن توان بهره گرفـت کـه در   هاي متفاوتی می   از روش   عوامل مورد مطالعه   بندي رتبهبراي  

 بـراي نـوین و علمـی     رتمنـد،   گیـري قد     ابـزار تـصمیم    عنـوان   به) AHP1(تحلیل سلسله مراتبی    روش  
دلیل توانایی و قابلیت بـاال، سـادگی و قابـل فهـم        بهاین روش   . آید   می رشما  به این هدف به   یابی   دست

ثر در ؤبراي ارزیـابی معیارهـاي مـ   زمان معیارهاي کمی و کیفی   کارگیري هم  هبودن و همچنین قابلیت ب    
  ).2002ور، پ قدسی ( است و کاربرديگیري روش مناسب یند تصمیمآفر

                                                
1- Analytical Hierarchy Process 
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AHP  ،هاي پیچیده و  زمان بسیاري از وضعیت    سازد اثرات متقابل و هم     گیرندگان را قادر می    تصمیم
هـا را براسـاس اهـداف،     کند تا اولویـت  گیرندگان را یاري می    این فرآیند، تصمیم  . نامعین را تعیین کنند   

طـور کامـل در نظـر     د را بـه هاي خو که احساسات و قضاوت نحوي دانش و تجربه خود تنظیم نمایند به  
یات تعریف  یله را به دقت و با همه جز       أ، باید مس  AHPگیري از طریق     براي حل مسایل تصمیم   . گیرند

اساس سـه اصـل    برAHP. صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود    و تبیین کرد و جزییات آن را به       
  ):2006 ؛ اصغرپور،2008، زاده ؛ آذر و رجب2006مومنی، (زیر استوار است 

له در حالـت کلـی و       أبراساس ایـن اصـل، درك یـک مـس          :اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی    ) الف
نظر، مورد توجـه  أله موردپیچیده، براي انسان کاري دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم مس   

ار کارآمـد   له بسی أتر، در درك مس     جزیی ایلله کلی، به چندین مس    أرو، تجزیه یک مس    از این . قرار نگیرد 
له أگـر روابـط و مفـاهیم مـس     تـر، بیـان   تر به مسایل کوچـک  له بزرگأدر واقع، تجزیه یک مس    . باشد می

بـا ایـن کـار درخـت     . شود گیري و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر دیگر، به دقت درك می          تصمیم
  .)2006ومنی، م(کند  توجهی می له کمک قابلأآید و به درك مس وجود می سلسله مراتبی تصمیم به

صورت پراکنده صورت گرفته   اندکی و بههاي  در زمینه کشاورزي پژوهشروش از این این حالدر 
ثیرگذاري عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتـصادي و فنـی و اجرایـی را از      أتاز این مدل در ارزیابی      . است

ار آهنگرکالیـی و  آشـک (سـازي اراضـی در شـالیزارهاي مازنـدران         دیدگاه کشاورزان بر طرح یکپارچه    
خیـزي خـاك    اهمیت فسفر، پتاسـیم و مـواد آلـی خـاك در میـزان حاصـل      ، ارزیابی   )2005همکاران،  

 هـاي   گـروه ، در بررسی نوع سیستم آبیاري مورد اسـتفاده از دیـدگاه          )2010ازغدي و همکاران،     اعمی(
) b2008همکـاران،   ؛ اکادا و    a2008؛ اکادا و همکاران،     2006کرمی،  (ن  امختلف کشاورزان و متخصص   

  . استهاستفاده شد
بنـدي    بـراي رتبـه  AHP روشاستفاده از  ،آوري اطالعات در برخی از موارد با توجه به نحوه جمع  

یکـی از ایـن   . هاي دیگري استفاده کـرد  پذیر نیست و به ناچار باید از روش عوامل مورد بررسی امکان   
  . آنتروپی است، روشها روش

وقتـی  . باشـد  با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیک، و تئوري اطالعات میآنتروپی یک مفهوم بسیار    
توان از روش آنتروپی براي  طور کامل مشخص شده باشد، می گیري، به هاي یک ماتریس تصمیم که داده

چـه پراکنـدگی در مقـادیر یـک شـاخص      ایده روش باال، این است که هر   . ها استفاده کرد   ارزیابی وزن 
  ).2006؛ اصغرپور، 2006مومنی، (تري برخوردار است  ص از اهمیت بیشتر باشد آن شاخ بیش
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زي و  ناسـان کـشاور   آوري اطالعـات در دو گـروه کارش        بنابراین با توجه به نحـوه متفـاوت جمـع         
 ءخـال کننده هریک از عوامل ایجاد بندي  میزان اهمیت و یا رتبه تعیین کشاورزان، هدف از این پژوهش 

 و AHPهـاي   ترتیب با روش  بهز دیدگاه کارشناسان کشاورزي و کشاورزان       ادر منطقه گرگان    عملکرد  
  .بودآنتروپی و نیز مقایسه نتایج این دو گروه 

  
  ها مواد و روش

 بـا  مذاکرهاي و  پس از مطالعات کتابخانه   در این پژوهش   :)AHP (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی   ) الف
 ءایجـاد خـال  تأثیرگـذار بـر   احتمـالی    شاخص 22 گاهدانشنظران   صاحب  و محققان کشاورزي و    کارشناسان

 مـدیریت نامناسـب کاشـت،     گروه عمده شـامل عوامـل محیطـی نامناسـب،    7و در   شناسایی   عملکرد گندم 
هـاي    تنش ، مدیریت نامناسب  )آبیاري کم یا آبیاري نکردن    (مدیریت نامناسب رقم، مدیریت نادرست آبیاري       

  ).1شکل (قرار گرفتند مورد مطالعه یت نامناسب برداشت زیستی، مدیریت نامناسب تغذیه و مدیر
  

  
  

  .هاي تأثیرگذار در ایجاد خال عملکرد گندم در شرایط گرگان  شاخصنمودار درختی فرایند سلسله مراتبی -1شکل 
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  :باشند شرح زیر می بهمعیارهاي متفاوتی داراي زیره نظرگرفته شد اصلی درمعیار  از هفت هر یک
آب و هواي نامناسب در طول فصل  و خاكشوري و امناسب بودن بافت ن:  نامناسب محیطیعوامل  ) 1

  .رشد
آالت  از ماشـین نکـردن   اسـتفاده  ،نامناسب بودن عملیات تهیه بـستر بـذر     :مدیریت نامناسب کاشت  ) 2

  .نامناسب بودن عمق کاشتمیزان بذر کم در موقع کاشت، و مصرف ،  کاشت مناسب و تاریخمناسب
 و  پایین بودن کیفیـت بـذر     ،  ) ژنتیکی از نظر (دن رقم موردکشت    بو نامناسب :امناسب رقم دیریت ن م) 3

  .بذرنکردن ضدعفونی 
  . آبیاري کم یا آبیاري نکردن: آبنادرستمدیریت ) 4
ـ  کـم ، هـاي هـرز    علـف  وهـا   بیماري ،آفاتفراوانی   : زیستی هاي تنشمدیریت نامناسب   ) 5 ثیر بـودن  أت

  .ها کش علفثیر بودن تأ کم و ها کش آفت
استفاده کم و نامناسـب از      ،   قبل از کاشت   استفاده کم و نامناسب از کودها      :مدیریت نامناسب تغذیه  ) 6

  .دامی کود  وها  از ریزمغذي نکردن استفاده،کودهاي سرك
  .وجود ورس در زمان برداشت، ریزش بذر، برداشت در زمان نامناسب :مدیریت نامناسب برداشت) 7

تـرین عوامـل    ، بـراي تعیـین مهـم   در ایـن قـسمت از پـژوهش   : هـا  عیین اولویتاصل تدوین و ت ) ب
 زوجـی معیارهـا و زیرمعیارهـا    هـاي  مقایـسه هاي مربوط به    نامه  عملکرد گندم پرسش   ءایجادکننده خال 

بـراي هـر   ین منظور ه اب. ن ناظر تکمیل شدندا کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزي و مهندس   15توسط  
اهمیت یک عنصر را نسبت بـه  س، هاي ماتری  ورودي شد که   هاي زوجی تشکیل     ماتریس مقایسه  عنصر

التر، بـا  در نظرگرفتن عنصر سـطح بـا  ا عناصر، در هر سطح سلسله مراتب ب  . دهد عنصر دیگر نشان می   
  .نددش  گذاري ش، ارزبرترياستفاده از مقیاس 

  

Am … 2A  1A  معیارها یا زیرمعیارها  
m1a  … 12a  11a  1A  
m2a  … 22a  21a  2A  

…  … … …
 

amm … 2am 1am Am 
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 ماننـد  کالمـی  صـورت  عنصر بـه  ترجیحاتش را میان هر زوجتواند  میگیرنده  تصمیمبر این اساس 
سپس  .نمایدتر بیان  نهایت مهم  بی تر و  تر، خیلی مهم   تر، مهم   مهم نسبت به،   ندادن ترجیح اهمیت برابر یا  

 8 و 6، 4، 2 اعـداد . ندتبدیل شد 9 و 7، 5، 3، 1 ترتیب ههاي عددي ب این ترجیحات توصیفی به ارزش 
 هـاي  پـس از مقایـسه  ). 1 جدول(د خواهند بوباال  میان ترجیحات   در  اي   هاي واسطه  عنوان ارزش   بهنیز  

 میانگین حسابی هر سطر ماتریسزوجی، وزن نسبی معیارها از طریق نرمالیزه کردن ماتریس و محاسبه 
ـ . شد وزن زیرمعیارها نیز به همین صورت محاسبه   .دمآدست   نرمالیزه شده به   یـن صـورت   ه ابنابراین ب

در نهایت وزن نهـایی  . گردیدوزن معیارها نسبت به هدف و وزن زیرمعیارها نسبت به معیارها محاسبه      
؛ 2006مـومنی،  ( دمـ آدست  وزن هر معیار در وزن زیرمعیار مربوطه به       ترکیب  یک از زیرمعیارها از      هر

  .)2008، زاده ؛ آذر و رجب2006اصغرپور، 
 ضـریبی بـه نـام ضـریب         ،ها براي بررسی سازگاري منطقی قضاوت    : ها سازگاري منطقی قضاوت  ) ج
بـه شـاخص تـصادفی بـودن        ) I.I.2(از طریق تقسیم شـاخص ناسـازگاري        ) I.R.1(ناسازگاري  ) نرخ(
)R.I.3 (  قبول  یا قابل ها   قضاوتدهنده سازگاري در      نشان 1/0تر یا مساوي     کضریب کوچ . شد محاسبه

عبـارت دیگـر مـاتریس       به. نظر کرد ها تجدید  باید در قضاوت  صورت   در غیر این  ست  ها بودن قضاوت 
زبردسـت،   (شـد  صورت زیـر محاسـبه   شاخص ناسازگاري به.  تشکیل شود معیارها باید دوباره  مقایسه
  ):2008، زاده ؛ آذر و رجب2006؛ مومنی، 2006؛ اصغرپور، 2002، پور ؛ قدسی2001

  

1



n

nII max..  
  

 n هاي سازگار مقدار آن برابـر      در ماتریس  کهباشد   ترین مقدار ویژه ماتریس می     بزرگ: maxکه در آن،    
 کمی فاصله خواهد گرفت nاز  max ،چه ماتریس از حالت سازگاري کمی فاصله بگیرد  چنان. باشد می

پـور،   قدسی (گیري ناسازگاري ماتریس باشد ی براي اندازهتواند معیار خوب  میnو  maxبنابراین تفاضل  
  قابل اسـتخراج اسـت  2از جدول ) n(با توجه به تعداد معیارها ) .R.I(شاخص تصادفی بودن   . )2002

  .)2008، زاده آذر و رجب؛ 2006؛ اصغرپور، 2006؛ مومنی، 2002پور،  ؛ قدسی2001زبردست، (
 بـا اسـتفاده از    و محاسـبات مربـوط بـه آن   لسله مراتبی یند س رآمدل ف ه مراحل   هم در این پژوهش  

  .انجام شد Expert Choice افزار نرم
                                                
1- Inconsistency Ratio 
2- Inconsistency Index 
3- Random Index 
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روستاهاي جلین، محمدآباد، ( کشاورز از نقاط مختلف شهر گرگان  40 در این پژوهش  :  آنتروپی روش
ت هـر   نامه اهمی   در هر پرسش  .  پاسخ دادند  هاي تهیه شده   نامه به پرسش ) آباد، نودیجه و اسبومحله    کریم

زیـاد مـشخص    کم، کم، متوسط، زیاد و خیلـی     صورت خیلی   عملکرد به  ءکننده خال یک از عوامل ایجاد   
ـ  مق، کلیـه در پایان.  کشاورزان تکمیل شد   صورت مصاحبه حضوري توسط    ها به  نامه پرسش. شد  تاسای

 ایده .شدنجام ها با روش آنتروپی ا دهی آن تبدیل شدند و وزن) 9 و 7، 5، 3، 1ترتیب  به(کیفی به کمی 
تر باشـد آن شـاخص از اهمیـت     چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیش    این روش این است که هر     

  ).2006؛ اصغرپور، 2006مومنی، (تري برخوردار است  بیش
 شـکل هـا بـه     نامـه  ه سواالت پاسخ داده شده در همـه پرسـش          ابتدا هم  براي اجراي روش آنتروپی   

  :مرتب شدندصورت زیر  گیري به تصمیمماتریس 
  

Cj … 2C  1C  
  ها شاخص

ها گزینه  

j1a  … 12a  11a  1A  
j2a  … 22a  21a  2A  

…  … … …
 

aij  … 2ai 1ai Ai 
  

. گرفتـه شـدند   عنوان شاخص و گزینـه در نظـر   ترتیب به نامه و کشاورزان به  سواالت پرسش  ،که در آن  
داده  امتیـازات پاسـخ    کـل جمعیک از سواالت کشاورزان از طریق تقسیم امتیاز آن سوال به           پاسخ هر 

هـاي   یک از پاسـخ  در مرحله بعد از هر.  نشان داده شدندpijصورت   و به  شده به آن سوال نرمالیزه شد     
هـا معکـوس     لگاریتم طبیعی گزینـه   . گرفته شد لگاریتم طبیعی   ها   و نیز از تعداد کل گزینه     نرمالیزه شده   

) Ej( ام jآنتروپـی شـاخص    این نتایج محاسبات باال  استفاده از   با  .  نشان داده شد   k صورت گردید و به  
  :شدصورت زیر محاسبه  به

  

 


m

i
ijijj ppkE

1
ln  
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کنـد کـه      بیان مـی   jدست آمده براي شاخص      از اطالعات به  ) dj(یا درجه انحراف    نداشتن  اطمینان  
. دهد ده قرار میگیرن گیري در اختیار تصمیم   چه میزان اطالعات مفید براي تصمیم     ) dj(شاخص مربوطه   

  :آید دست می صورت زیر به به) dj(مقدار 
  

Ej -1=dj 
  

  :محاسبه شدصورت زیر   به)Wj(  هر سوالسپس مقدار وزن
  

Wj






n

i
j

j

d

d

1

 

  

 یکسان بوده و اهمیـت آن    ها تقریباً  ه گزینه ده آن است که اثر شاخص براي هم       دهن تر نشان  وزن کم 
  ).2006؛ اصغرپور، 2006مومنی، (گزینه ناچیز است گیري براي انتخاب  در تصمیم

  
  نتایج و بحث

نامناسب از دیدگاه کارشناسان کشاورزي نشان داد که مدیریت         ها   نامه نتایج تجزیه و تحلیل پرسش    
عوامـل  و  عملکـرد  ء، نسبت به سایر معیارها باالترین نقش در ایجاد خـال          287/0رقم با درجه اهمیت     

را  عملکـرد  ءثیر در ایجـاد خـال  أترین اهمیت و یا ت ، کم053/0ن اهمیت نسبی ی با میزامحیطنامناسب  
 عملکرد نسبت به نقش عوامل ءنقش مربوط به مدیریت نامناسب رقم در ایجاد خال. )3جدول  (ندداشت

 گنـدم مـورد   دهنده اهمیـت مـدیریت رقـم     برابر بود که این اختالف نشان5/5 نامناسب حدود  محیطی
 ءمعیارهاي مدیریت نامناسب تغذیـه و آبیـاري در ایجـاد خـال     . باشد قه مورد مطالعه می   در منط استفاده  

که میزان اهمیت نسبی در مـدیریت نامناسـب          طوري هاي بعدي اهمیت قرار گرفتند، به      عملکرد در رتبه  
 3جـدول   همچنـین از    ).3جـدول    ( تخمین زده شـد    198/0 و   231/0ترتیب حدود    تغذیه و آبیاري به   

 عملکـرد را بـر   ء درصد از کل خال6/71تواند حدود    می ،شود نامناسب بودن این سه معیار       می استنباط
ی و ت، مـدیریت نامناسـب عوامـل زیـست      نقش معیارهاي مدیریت نامناسب برداشـ     . عهده داشته باشند  

هاي بعدي اهمیت قرار داشتند و همراه بـا مـدیریت نامناسـب             عملکرد در رتبه   ء در ایجاد خال   ،کاشت
دهد کـه   این مقایسه نشان می . ندرد توجیه ک   عملکرد را  ء درصد از کل خال    4/28ی حدود   محیطامل  عو
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هاي رقم، تغذیه و آبیاري قرار دهند، زیرا  تر قدرت تمرکز خود را بر روي مدیریت     کشاورزان باید بیش  
 معیار نسبت  عملکرد ایجاد شده در منطقه به نامناسب بودن این سهءبیش از حدود دو سوم از کل خال    

  .داده شده است
  بـودن رقـم مـورد کـشت از نظـر     نامناسبدر میان زیرمعیارهاي مربوط به مدیریت نامناسب رقم،       

بیشتر ارقام مـورد اسـتفاده در   . ترین اهمیت بود  داراي بیش 678/0ژنتیکی با میزان درجه نسبی اهمیت       
نظـر کارشناسـان     بـه احتمـاالً . ندباش  و زاگرس میN8118، کوهدشت، N8019این منطقه شامل ارقام  

شاید ارقامی بهتر باشند که بتوانند در شرایط تشعشع محدود گرگان بهتـر سـازگار باشـند و عملکـرد                     
ترتیـب بـا    آن بـه  نکـردن   ضـدعفونی کیفیت نامناسب بذر و. باالتري را در این گونه شرایط تولید کنند 

این امر نـشان  ). 3جدول (اهمیت قرار گرفتند    هاي بعدي     در رتبه  117/0 و   205/0میزان اهمیت نسبی    
تـر بـه    سـازگاري بـیش  دهد قبل از انجام هر کاري در مورد مدیریت رقم باید براي تولید ارقـام بـا         می

  . آفات اقدام کردها و  و یا مقاوم به بیماريشرایط تشعشع محدود گرگان
توانـد   امناسب از کودهاي پایه می  در بین زیرمعیارهاي مربوط به مدیریت نامناسب تغذیه، استفاده ن         

تري نسبت به سایر زیرمعیارهاي این گروه داشته باشد و اهمیـت آن           عملکرد نقش مهم   ءدر ایجاد خال  
هـاي بعـدي اهمیـت قـرار      البته استفاده نامناسب از کودهاي سرك و میکرو در رتبه    .  بود 345/0حدود  

در بـین ایـن زیرمعیارهـا، اسـتفاده     .  بـود 250/0  و298/0ترتیب حدود   ها به  داشتند و میزان اهمیت آن    
 عملکرد داشته باشد و میزان اهمیت ءتري را در کاهش خال  توانست نقش کمدامینامناسب از کودهاي 

 عملکرد نسبت بـه  ءمیزان اهمیت استفاده نامناسب از کودهاي پایه در ایجاد خال.  بود107/0آن حدود   
  ).3جدول ( برابر بود 2/3 و 4/1، 2/1 حدود ترتیب  بهدامیکودهاي سرك، میکرو و 

ترین اهمیـت   در بین زیرمعیارهاي مربوط به مدیریت نامناسب برداشت، زیرمعیار ورس داراي بیش  
که زیرمعیارهاي ریزش بذر و تاریخ برداشت با   بود در حالی560/0بود و میزان اهمیت نسبی آن حدود 

این مقایـسه نـشان   . هاي بعدي اهمیت قرار گرفتند    رتبه در   189/0 و   252/0میزان اهمیت نسبی حدود     
 عملکرد در بین این زیرمعیارهـا مربـوط بـه ایجـاد ورس در     ء درصد ایجاد خال50دهد که بیش از      می

  ).3جدول (باشد  مزرعه می
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) 3جـدول  (ی چهار زیرمعیار مورد بررسـی قـرار گرفـت         ر مربوط به مدیریت عوامل زیست     در معیا 
 492/0هاي فراوان در مزرعه بـا درجـه اهمیـت حـدود       زیرمعیار وجود آفات و بیماري    که در این بین     

 این در حـالی اسـت کـه اهمیـت وجـود            . عملکرد باشد  ءثیر در ایجاد خال   أترین ت  توانست داراي بیش  
هـا   تر از نصف اهمیت وجود آفـات و بیمـاري    عملکرد حدود کمءهاي هرز فراوان در ایجاد خال   علف

هـاي بعـدي اهمیـت قـرار         ها در رتبه   کش ها و علف   کش ثیر بودن آفت  أت ر این میان نقش کم    البته د . بود
هـاي فـراوان    توان استنباط کـرد کـه وجـود آفـات و بیمـاري       میها با توجه به این مقایسه. گرفته است 

 از . عملکرد را در بین ایـن زیرمعیارهـا بـر عهـده داشـته باشـد         ء درصد از کل خال    50تواند حدود    می
اي، سـفیدك پـودري، فوزاریـوم سـنبله و سـپتوریوز       هاي مهم این منطقه زنگ زرد، زنگ قهـوه    بیماري

بـاران   هاي کـم  در سال. باشند خوار گندم و سن گندم می ملخ، سوسگ برگ برگ و از آفات مهم منطقه       
ي حـال بـرا    بـه هـر   . یابـد  هاي پرباران کاهش می    ها نسبت به سال    شدت خسارت این آفات و بیماري     

ها در صورت لزوم کنترل شیمیایی و یـا بیولوژیـک انجـام     کنترل خسارت ناشی از این آفات و بیماري 
  .شود می

ترین اهمیت مربوط به تاریخ کاشـت        در بین زیرمعیارهاي مربوط به مدیریت نامناسب کاشت بیش        
تیـب تهیـه بـستر    تر  تخمین زده شد و بعد از آن به307/0نامناسب بود و میزان اهمیت نسبی آن حدود  

آالت، عمق کاشت نامناسب و استفاده از میزان نامناسب بـذر در   از ماشین نکردن   استفاده   نامناسب بذر، 
هـا   هاي بعدي اهمیت قرار گرفتند که میزان اهمیت نسبی تخمین زده شده براي آن   زمان کاشت در رتبه   

دهـد کـه در     نشان مـی ها  مقایسهاین). 3جدول ( بود 090/0 و 152/0، 196/0، 256/0ترتیب حدود    به
 عملکرد ء درصد از کل خال50توان حدود  صورت استفاده از تاریخ کاشت و تهیه بستر بذر مناسب می

 نیز نـشان داد کـه میـزان اهمیـت          ها  البته این مقایسه  . ت را کاهش داد   مربوط به مدیریت نامناسب کاش    
 عملکرد نسبت به استفاده از میران بذر مناسب حـدود   ءاستفاده از تاریخ کاشت نامناسب در ایجاد خال       

 ءدهنده اهمیت باالتر استفاده از تاریخ کاشت مناسب در کاهش خال   باشد که این امر نشان      برابر می  4/3
  .باشد عملکرد می

ی، شـوري خـاك     محیطـ در بین زیرمعیارهاي مورد مطالعه مربوط بـه مـدیریت عوامـل نامناسـب               
 440/0که میـزان اهمیـت نـسبی آن حـدود            طوري  عملکرد داشت، به   ءایجاد خال ثیر را در    أترین ت  بیش

 در رتبـه بعـدي   298/0در بین این زیرمعیارها بافت نامناسب خاك با اهمیت نسبی حدود           . برآورد شد 
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 263/0اهمیت قرار داشت و شرایط آب و هوایی بد در طول فصل رشد با میزان اهمیت نسبی حـدود           
  ).3جدول (گرفت در رتبه بعدي قرار 

افـزار   وسیله نرم به)  عملکردءعوامل ایجادکننده خال(ه زیرمعیارها دست آمده براي هم   وزن نهایی به  
Expert Choice  له مدیریت نامناسـب  أه زیرمعیارها، مسدر بین هم.  نشان داده شده است4در جدول

ترین عامل در تعیین میـزان   مهمنوان ع عبارت دیگر به آب داراي باالترین مقدار نسبی اهمیت بود و یا به 
 ءکننـده خـال   تـرین عوامـل تعیـین    بعد از این عامـل، مهـم      . عملکرد در منطقه مورد مطالعه شناخته شد      

عملکرد نوع رقم مورد استفاده و نیز مدیریت کود شامل مدیریت کود پایه، کود سرك و کـود میکـرو                  
هـا، میـزان بـذر     کـش  ثیر بودن علـف   أت  عملکرد کم  ء این عوامل در ایجاد خال     ترین اهمیت بودند، اما کم  
توان استنباط کرد که  کلی میطور به. هاي هرز بودند  علف فراوانیها و    کش ثیر بودن آفت  أت مصرفی و کم  

تر روي مدیریت آب، رقم و تغذیه متمرکز شـده اسـت و مـدیریت مناسـب ایـن       نظر کارشناسان بیش  
  . عملکرد جلوگیري کندءخالتواند تا حد زیادي از ایجاد  عوامل می

کـم،   خیلـی (صـورت کیفـی     عملکرد را بـه ءثر بر ایجاد خالؤکشاورزان اهمیت هر یک از عوامل م 
 روشمشخص کردند و در نهایت وزن نسبی هر یک از این عوامل بـا              ) زیاد کم، متوسط، زیاد و خیلی    

رسی بسیار به هم نزدیـک بـود   ه عوامل مورد بردست آمده براي هم وزن نهایی به . آنتروپی محاسبه شد  
ترین وزن تخمین زده شده مربوط به میزان بـذر مـصرفی نامناسـب در             حال بیش  ، اما با این   )4جدول  (

 ماننـد بعد از این عامل، عوامل دیگـري    .  برآورد شد  067/0زمان کاشت بود و اهمیت نسبی آن حدود         
ناسب قرار داشـتند کـه اهمیـت نـسبی     از کود میکرو و عمق نامناسب کاشت و رقم نام        نکردن  استفاده  

در بـین ایـن عوامـل، تهیـه نامناسـب بـستر بـذر               .  بودنـد  055/0 و   059/0،  062/0ترتیب بین    ها به  آن
عـواملی  .  برآورد شـد 031/0 عملکرد داشت و اهمیت نسبی آن حدود ءترین نقش را در ایجاد خال   کم
 ءورس نیـز نقـش کمـی در ایجـاد خـال     هـا و   کـش  ثیر بودن آفت  أت بذر، کم نکردن  چون ضدعفونی    هم

 034/0 و  033/0،  033/0ترتیـب حـدود      ها بـه   عملکرد از دیدگاه کشاورزان داشتند و اهمیت نسبی آن        
هـاي هـرز    کیفیـت بـذر، وجـود علـف    نداشـتن   از کود سرك،    نکردن  عوامل دیگري مثل استفاده     . بود

 در میانـه ایـن   میت متوسط بودنـد و تقریبـاً    از کود پایه نیز داراي میزان اه      نکردن  فراوان و نیز استفاده     
  .بندي قرار گرفتند رتبه

  



  1392، )1( ی، جلد ششمه تولید گیاهان زراعنشری

 182

 عملکرد گندم در منطقه گرگـان  ءکننده خالعدد ایجاددر بین عوامل مت) 2011(لطانی و همکاران    س
کـه میـزان    ها مشخص شـد      در مطالعه آن  . انتخاب کردند  CPA1چندین عامل مهم را با استفاده روش        

 کاشت، میزان کود نیتروژن مصرفی پس از کاشت، شاخص سطح بـرگ در              مصرف کود پتاسیم قبل از    
افشانی، کل نیتروژن جذب شده توسط گیاه در رسیدگی و طول  افشانی، شاخص کلروفیل در گرده گرده

.  نقـش دارنـد  ء درصد در ایجاد ایـن خـال  19 و 14، 10، 19، 18، 20ترتیب  دوره رشد رویشی گیاه به    
که شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل و میزان جذب نیتروژن همگی تحت ها نشان داد  بررسی داده

کنترل مدیریت کود نیتروژن هستند، همچنین طول دوره رشـد رویـشی توسـط تـاریخ کاشـت کنتـرل         
گیري شد که میزان مصرف پتاسیم، مـدیریت تغذیـه نیتـروژن و تـاریخ کاشـت          بنابراین نتیجه . شود می
هـا   سـازي آن   عملکرد هستند و با بهینـه ءدر خالثر ؤترین عوامل م هم درصد م19 و 61، 20ترتیب با   به

اولویت اهمیت مصرف پتاسیم   .  کیلوگرم افزایش داد   2348میزان   توان عملکرد گندم در گرگان را به       می
 ء عملکـرد گنـدم در پـژوهش       قبل از کاشت، مدیریت تغذیه نیتروژن و تاریخ کاشـت در ایجـاد خـال              

در . باشـد  دیدگاه کارشناسان کشاورزي نزدیـک مـی      به  تا حدودي زیادي    ) 2011(سلطانی و همکاران    
از دیـدگاه  . ییـد کـرد  أواقع نظرات کارشناسان کشاورزي نیز ترتیب میزان اهمیت ایـن سـه عامـل را ت            

کارشناسان کشاورزي استفاده از کودهاي قبل از کاشت، استفاده از کود سرك که در واقـع مربـوط بـه               
 ءترتیـب در کـاهش خـال       مناسـب بـه   استفاده از تاریخ کاشـت      و  باشد،   روژنی می مدیریت کودهاي نیت  

 قـرار داشـته    دیگري ممکن است در بین عوامل باال      سري عوامل  عملکرد داراي اهمیت هستند؛ اما یک     
البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه         . )4جدول   (تر باشد  ها از هر یک از این عوامل بیش        باشند که اهمیت آن   

پـذیر نیـست و تنهـا        ، انتخاب اولویت همـه عوامـل مـورد بررسـی امکـان            CPAروش  دلیل ماهیت    به
 این در حالی است که دیـدگاه کـشاورزان بـا            اما. شوند در این روش انتخاب می    سري عوامل مهم     یک

از . و نیز نظـرات کارشناسـان کـشاورزي مطابقـت نداشـت           ) 2011(نتایج مطالعه سلطانی و همکاران      
فاده از تاریخ کاشت مناسب، استفاده از کودهاي قبل از کاشت و استفاده از کـود              دیدگاه کشاورزان است  

همچنین از دیدگاه کارشناسان ). 4جدول ( عملکرد داراي اهمیت بودند ءترتیب در کاهش خال سرك به 
کـه از   در حـالی  )4جـدول  (بنـدي قـرار داشـتند     کشاورزي این سه عامل در قسمت باالي جدول رتبه        

 جـدول (رزان استفاده از کودهاي پایه و سرك در قسمت پایین جدول قرار گرفتـه بودنـد    دیدگاه کشاو 
                                                
1- Comparative Performance Analysis 
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 کـه دیـدگاه خـود را در مـورد       شود دست آمده به کشاورزان توصیه می      بنابراین با توجه به نتایج به     ). 4
  .یابی به عملکرد باال به دیدگاه کارشناسان کشاورزي نزدیک نمایند مدیریت مزرعه و دست

  
  گیري نتیجه

کارشناسان کشاورزي نـشان داد کـه    عملکرد از دیدگاه   ءکننده خال گذاري عوامل ایجاد   نتایج ارزش 
 عملکـرد  ءتري در ایجـاد خـال      مدیریت نامناسب آب، رقم و تغذیه نسبت به سایر عوامل اهمیت بیش           

 باشد  می دلیل وجود خشکی انتهاي فصل در منطقه مورد مطالعه         اهمیت مدیریت نامناسب آب به    . دارند
 بارنـدگی و  دلیل نبـود  در زمان پر شدن دانه، بهکه در این منطقه    طوري ، به )2000سلطانی و همکاران،    (

باعـث  توانـد   شود و ایـن عامـل مـی        تعرق، گیاه با کمبود آب مواجه می       نیز افزایش میزان دما و تبخیر     
توانـد در   میـزان کـافی مـی    ي بـه بنابراین آبیار. ها و در نهایت کاهش عملکرد گردد    چروکیده شدن دانه  

  .جلوگیري از چنین تنشی مفید واقع شود
توانـد در افـزایش    نـد، مـی  حیطی موجود حداکثر اسـتفاده را نمای      تولید ارقامی که بتوانند از منابع م      

 اند کـه از نظـر    تولید شدهیاکنون ارقام که هم البته با وجود این. ثري داشته باشد ؤعملکرد منطقه نقش م   
انجامـد   ل عملکرد نسبت به سایر ارقام عملکرد باالتري دارند ولی مدت زمان زیادي به طول می           پتانسی

تواند یکی از دالیل کاهش  د و این عامل نیز مین کشت مورد پذیرش قرار گیر  برايتا توسط کشاورزان    
  .شمار رود عملکرد به

شـویی   باشد و امکان آب طوب میمر  آب و هوایی نیمه    که منطقه مورد مطالعه از نظر       با توجه به این   
و نیز بـا توجـه بـه اسـتفاده از سیـستم       ) 2009زینلی و همکاران،     ( خاك وجود دارد   درعناصر غذایی   

اسـتفاده صـحیح از   ، بنـابراین  کنـد  کشت فشرده که احتمال کمبود عناصر غذایی در خـاك ایجـاد مـی      
میزان . ایی براي گیاه را جبران کند کمبودهاي عناصر غذ  تواند هاي شیمیایی در طول فصل رشد می       کود

 کودهاي پایه در .داشته باشددر افزایش عملکرد تواند نقش مهمی  و زمان مصرف کودهاي شیمیایی می
. اي و نیز در ایجاد مقاومت نسبت به نامالیمات محیطی نقـش دارنـد           استقرار بهتر بوته و سیستم ریشه     

هـا در   دل رشد رویشی گیـاه و نیـز حجـیم شـدن دانـه     استفاده از کودهاي سرك و میکرو در ایجاد تعا  
  .ثر باشندؤتوانند م مرحله پرشدن دانه می

توانـد در   دهد که استفاده نامناسب از میزان بذر مصرفی می گذاري توسط کشاورزان نشان می     ارزش
بـول  مـورد ق توانـد    منطقی نمـی  که این امر از نظر عملکرد باالترین اهمیت را داشته باشد   ءکاهش خال 



  1392، )1( ی، جلد ششمه تولید گیاهان زراعنشری

 184

تغییـر در  توانـد از طریـق    باشد و مـی   زنی می  واقع گردد، زیرا گندم گیاهی است که داراي قدرت پنجه         
بنابراین اگر میزان بذر مصرفی زیاد باشـد تعـداد   . ، میزان تراکم خود را در مزرعه حفظ کند     پنجهتعداد  

ـ   خویابد و اگر میزان بذر مصرفی کم باشد تعداد پنجـه افـزایش        پنجه کاهش می   یـن  ه ااهـد یافـت و ب
  .آمد خواهددست  بهصورت تراکم مطلوب 
شـود کـه    مشاهده مـی  عملکرد توسط کشاورزان  ءگذاري عوامل ایجادکننده خال    همچنین در ارزش  

نظـر    منطقی بهگذاري نسبت به عوامل دیگر هستند که این ارزشتري  برخی از عوامل داراي اهمیت کم     
و استفاده  ها    آفات و بیماري   فراوانی ، مدیریت آبیاري  نداشتنرسد که    نظر می  عنوان مثال به   به. رسد نمی

تـري داشـته باشـند در     نامناسب از کود سرك از شوري خاك و یا عمق نامناسب کاشت اهمیت بـیش             
بنابراین ). 4جدول  (گذاري توسط کشاورزان عکس این حالت نشان داده شده است            که در ارزش   حالی

 و ها یاز است که رابطه بین بخش پژوهش    ابی به عملکرد باالتر در مزرعه ن      ی براي مدیریت بهتر و دست    
کـه   کما ایـن  ،هاي کارشناسان کشاورزي استفاده کنند  و دیدگاها تقویت گردد و کشاورزان از نظرها    اجر

گندم تا حدودي از فاصله ن کشاورزي از مزارع انظارت مهندس طرح اجرايدر چند سال اخیر از طریق 
  .ه استدیگردو دستاوردهاي تحقیقاتی به کشاورزان منتقل و بخش کاسته شده بین این د

  
  . درجه اهمیت یک معیار نسبت به معیار دیگر و مقداري عددي مربوط به آن-1جدول 

  مقدار عددي  درجه اهمیت
  9  تر یا اهمیت مطلق  مهمتر یا کامالً  مطلوبکامالً

  7  تر بیشاهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي یا اهمیت خیلی 
  5  تر اهمیت یا مطلوبیت قوي یا اهمیت بیش

  3  تر تر یا اهمیت اندکی بیش تر یا کمی مطلوب کمی مهم
  1  اهمیت یا مطلوبیت یکسان یا اهمیت مساوي

  8 و 6، 4، 2  مطلوبیت یا اهمیت بین فواصل باال
  

  ).n(با توجه به تعداد معیارها ) .R.I( میزان شاخص تصادفی بودن -2جدول 
n 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

R.I. 0  58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  49/1  51/1  54/1  56/1  57/1  59/1  
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ز دیـدگاه کارشناسـان    و زیرمعیارهاي مربوطه در ایجاد خال عملکرد گندم در گرگان اها معیارو رتبه  ارزش وزنی    - 3جدول  
  . بوده است03/0 ها  نرخ ناسازگاري براي قضاوت.کشاورزي

  رتبه  وزن  زیرمعیار
  1  287/0  مدیریت نامناسب رقم

  1  678/0   ژنتیکیبودن رفم مورد کشت از نظرنامناسب 
  2  205/0  کیفیت نامناسب بذر

  3  117/0  بذرنکردن ضدعفونی 
  2  231/0  تغذیهمدیریت نامناسب 

  1  345/0  استفاده نامناسب از کود پایه
  2  298/0  سركاستفاده نامناسب از کود 

  3  250/0  استفاده نامناسب از کود میکرو
  4  107/0  دامیاستفاده نامناسب از کود 

  3  198/0   آبیارينادرست مدیریت
  4  100/0  مدیریت نامناسب عملیات برداشت

  1  560/0  ایجاد ورس در هنگام برداشت
  2  252/0  ریزش بذر در هنگام برداشت

  3  198/0  زمان نامناسب برداشت
  5  066/0   زیستیهاي تنشیریت نامناسب مد

  1  492/0  ها  آفات و بیماريفراوانی
  2  211/0  هاي هرز  علففراوانی

  3  193/0  ها کش ثیر بودن آفتأت کم
  4  105/0  ها کش ثیر بودن علفأت کم

  6  065/0  مدیریت نامناسب عملیات کاشت
  1  307/0  تاریخ کاشت نامناسب

  2  256/0  تهیه نامناسب بستر بذر
  3  196/0  آالت از ماشیننکردن استفاده 

  4  152/0  عمق نامناسب کاشت
  5  090/0  میزان نامناسب بذر در زمان کاشت

  7  053/0   نامناسب محیطیعواملی
  1  440/0   خاكيشور

  2  298/0  بافت نامناسب خاك
  3  263/0  وجود آب و هواي نامناسب در طول فصل رشد
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 عملکرد گندم در گرگان از دیدگاه کارشناسان کشاورزي ءي عوامل ایجادکننده خالبند  ارزش وزنی و رتبه -4جدول  
  .و کشاورزان

  دیدگاه کشاورزان    دیدگاه کارشناسان کشاورزي
   عملکردءعوامل ایجادکننده خال

  رتبه  وزن    رتبه  وزن
  18  037/0    1  249/0   آبیارينادرستمدیریت 
  4  055/0    2  124/0  کیم مورد کشت از لحاظ ژنتیقبودن ر نامناسب

  12  041/0    3  100/0  استفاده نامناسب از کود پایه
  15  039/0    4  086/0  استفاده نامناسب از کود سرك
  2  062/0    5  072/0  استفاده نامناسب از کود میکرو
  20  034/0    6  043/0  ایجاد ورس در هنگام برداشت

  14  039/0    7  038/0  کیفیت نامناسب بذر
  8  044/0    8  031/0  دامیسب از کود استفاده نامنا

  19  035/0    9  029/0  ها  آفات و بیماريفراوانی
  6  047/0    10  028/0  تاریخ کاشت نامناسب

  23  031/0    11  023/0  تهیه نامناسب بستر بذر
  16  038/0    12  023/0   خاكيشور

  22  033/0    13  022/0  بذرنکردن ضدعفونی 
  5  051/0    14  019/0  ریزش بذر در هنگام برداشت

  17  037/0    15  018/0  آالت از ماشیننکردن استفاده 
  7  045/0    16  015/0  بافت نامناسب خاك

  9  044/0    17  015/0  زمان نامناسب برداشت
  10  043/0    18  014/0  وجود آب و هواي نامناسب در طول فصل رشد

  3  059/0    19  014/0  عمق نامناسب کاشت
  13  040/0    20  012/0  هاي هرز  علففراوانی

  21  033/0    21  011/0  ها کش ثیر بودن آفتتأ کم
  1  067/0    22  008/0  میزان نامناسب بذر در زمان کاشت

  11  043/0    23  006/0  ها کش ثیر بودن علفأت کم
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Abstract1 

Ranking the viewpoint of experts and farmers is an approach to determine the 
factors causing the yield gap. For this purpose, two different questionnaire types but 
with same questions designed for both agricultural specialists and farmers. After 
answering, the questionnaires of agricultural experts and farmers were analyzed 
through AHP and entropy techniques, respectively. Both techniques determined and 
ranked the importance of factors affecting on wheat yield gap based on attributing 
relative weights to factors with respect to comments provided in the questionnaires. 
Analysis of different experts viewpoints through AHP method showed that 
inappropriate management of irrigation, lack of good varieties grown genetically, and 
inappropriate use of basic, broadcast and micro fertilizers are the most important 
factors causing yield gap in the studied area. The results of analysis of the viewpoints 
of farmers using entropy technique showed that the inappropriate amount of seed at 
planting, inappropriate use of micro fertilizer, inappropriate planting depth, lack of 
good cultivars grown genetically and seed loss at harvest are the most important 
factors causing wheat yield gap, respectively. With respect to inconsistency in the 
viewpoints of these two groups, it was recommended that it should be made a strong 
relationship between agricultural experts and farmers to transfer experts' viewpoints 
to farmers for decreasing yield gap. 
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