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 مقاله پژوهشی 
 

  روش با رانيا یشمال  يهااستان  در مرکبات عاتي ضا بر اثرگذار عوامل يبندت ي اولو و يیشناسا
 ی مراتب سلسله ليتحل

 
 * 2مبتکر یقاسم  حسن   و  1ی عيرف  مهتا

 
 

 ده يچک
 
  ابتدا  ، گلستان  و   مازندران  الن،يگ  يشمال   استان  سه  در  مرکبات  ديتول  چرخه  در  عاتيضا  جاديا  بر  مؤثر  عوامل  يبندرتبه   منظوربه
  يارهايمع  عنوانبه   بازار  و  برداشت  از  پس  برداشت،  داشت،  مرحله  چهار  ،کارشناسان  با  مشورت  و  پژوهش  نهيشيپ   از  استفاده  با

  از  پس   مرحله  يبرا  اريرمعيز  5  برداشت،  مرحله  يبرا  اريرمعيز  4  داشت،  مرحله  يبرا  اريرمعيز  4)  اثرگذار  عامل  17  و  ياصل
  و   يطراح  ،يزوج  ساتيمقا  صورتبه  ها پرسشنامه  شدند.  ييشناسا  ارهايرمعي ز  عنوانبه  بازار(  مرحله   يبرا  اريرمعيز  4  و  برداشت

  به   ها داده  ليتحل  و   هيتجز  شدند.  ليتکم  حوزه  نيا  خبره  کارشناسان  از  نفر  10  با   مصاحبه  قيطر  از  هدفمند  يريگنمونه  روش  به
  در  مرحله  نيرگذارتريتأث  ي اصل  يارهايمع  ن يب  در   که  داد  نشان  جينتا   گرفت.   صورت  (AHP)  ي مراتب  سلسله  ل يتحل  روش  کمک

 مرحله   ،284/0  وزن  با  برداشت  از  پس  مرحله  ب،يترت  به  ،آن  از  پس  .است  542/0  وزن  با  داشت  مرحله  ،مرکبات   عاتيضا  جاديا
  و  سهيمقا  در  دارند.  قرار  خبرگان  دگاهيد  زا  تياهم  يبعد  يهارتبه  در  045/0  وزن  با  بازار  مرحله  و  129/0  وزن  با  برداشت

  تلفات  در  عامل  نيترت ياهم  با  320/0  وزن  با   هايماريب  و  آفات  با  حيصح  و  موقع به  مبارزه  عدم  شاخص  ارها،يرمعيز  يبندرتبه 
  و  انبارها  بودن  نامناسب  دوم،  رتبه  در  (156/0)  يسرمازدگ  کنترل  عدم  يهاشاخص   بيترت  به  آن  از  پس  شد.  يي شناسا  مرکبات

  پس   ي هايماريب  مناسب  کنترل  عدم   و   چهارم  رتبه  در  (075/0)  نامناسب   زمان   در  برداشت  سوم،  رتبه  در  (134/0)  هاسردخانه
 گرفتند.  قرار تياهم پنجم رتبه در (064/0) برداشت از
 

 ، مازندران.گيالن، گلستان مرکبات،  عاتيضا ،يبندرتبه  ،يمراتب سلسله ليتحلآفات،   : يديكل  يهاواژه
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 مقدمه 
 يبرا  ها ينگران  رفتن  بال   موجب   ت،يجمع  روزافزون  شيافزا

 يبرا  ي طرف  از  است.  شده  جهان  در  ييغذا  تيامن  جاديا
 است  لزم  ،تيجمع  رشد  با  هماهنگ  شتريب  يغذا  ديتول

 د يتول  شيافزا  تا  شود  گرفته  نظر  در  زين  داريپا  توسعه  اهداف
  به  بيآس  و   منابع   حد  از  ش يب  استفاده   به  منجر

  منابع  به  نده يآ  ي هانسل  از ين  نيهمچن  نگردد.  ستيزطيمح
  ي زمان   ،توسعه  گفت  توانيم  واقع   در   . رديگ  قرار  مدنظر  هم 
  و   ياجتماع  ،ياقتصاد  يها رکن  از  کيهر  که  است  داري پا
 Lemaire)  کنند  رشد  متعادل  صورتبه  آن  يطيمحست يز

& Limbourg, 2019; Sharma et al., 2020; Ashtiani et 

al., 2020; He et al., 2021).  يراهکارها  از  يک ي  ،رو  نيا  از  
 ز ين  داريپا  توسعه  يراستا  در  که  ييغذا  تيامن  جاديا  مؤثر
  ژه يوبه  يکشاورز  محصولت  عاتي ضا  کاهش   ، باشد

 Miraei al., 2022; Chauhan et)  است  يباغ ي  محصولت

al., 2021; Thompson, 2015).  
 ي کشاورز  عاتيضا  متحد  ملل  يکشاورز  و  خواروبار  سازمان

  تيفيک  در  يي ايميش  و  يکيزيف  رييتغ  هرگونه  صورت  به   را
  بدهد،  دست از  را خود مصرف  تيقابل که يطور به محصول

  50  از  ش يب  ، سازمان  ني ا  آمار  اساس  بر  . کنديم  فيتعر
  در  يکشورها  در  شده  د يتول  جاتيسبز  و  ها وهيم  درصد
  عاتيضا  به  سفره  تا  مزرعه  از  ديتول  رهي زنج  در  توسعه  حال
  قابل   حجم   نيا  کاهش   با   .(FAO, 2021)  شوديم   ليتبد

  همانند  يرقم  کي  يعدد  به  آن  رساندن  و  عاتيضا  توجه
 توان يم  درصد   6  تا   5  حدود   در  افتهي  توسعه  يکشورها

  در  بزرگ  يگام   و  نمود  ني تأم  را  نفر  ونيليم  ده  چند  يغذا
  شود يم  موجب  امر   نيا  .برداشت  يي غذا  تيامن  جاديا  جهت

  يبرا  ي مصرف  آب  دات،يتول  از  ي اديز  بخش   رفت  هدر   از  تا
  ي هانهاده  ، يانسان  يروين   تالش   و   کار  ،محصول  ياريآب
  کاهش   مانع نيهمچن کرد. يريجلوگ يانرژ و هيسرما ه،ياول

  يبرا  متيق  تا   شد  بازار  در   آن  کمبود  و  محصول  عيتوز
  بال   يجاهب  توانيم  عالوهبه  .داب ين  شيافزا  کنندگانمصرف

 محصولت   واردات  شيافزا  ا ي  و  کشت  ريز  سطح  بردن
 تيامن  از  يقبول  قابل  سطوح  به  دنيرس  يبرا  يکشاورز

 د يتول  چرخه  مختلف  مراحل  ي ط  عاتيضا  كاهش   به   ،يي غذا
 . (Teuber & Jensen, 2020) شود توجه
 رهيزنج  در  را  محصول  کاهش  زانيم  محققان  از  يا  عده 
  عاتيضا  زمره   در  مصرف  مرحله  تا   کاشت  مرحله  از  ديتول
  مراحل  به  مربوط  عاتيضا  که  معتقدند  ي گروه  و   کرده   يتلق

  در  د ي با  را  مصرف  مرحله  تا   برداشت  از  پس   و  برداشت
  در  .(Khosravani et al., 2014)  داد  قرار  نظرمد  يابيارز

  داشت   مرحله  از  عاتيضا  FAO  فيتعر  اساس بر  قيتحق  نيا
 گرفت.  قرار مدنظر

 ،يريگرمس  مهين  يهاوهيم   و  مركبات  پژوهشكده  گزارش  به
  را   رانيا  در  يباغ   محصولت  ديتول  زانيم  نيشتريب  مرکبات

  سبد  در  يخصوص  به  گاهيجا   و  اندداده  اختصاص  خود  به
 از   يبرخ  به  وهيم  صادرات  نيهمچن  و  مردم  ييغذا

 Citrus and subtropical fruits)  دارند  هيهمسا  يکشورها

research center, 2021).  288  از  ش يب  داشتن  با   رانيا  
  6/5  انهيسال  ديتول  با  و  مرکبات  کشت  ري ز  سطح  هکتار  هزار

 در   محصولت  نيا  ديتول  برتر  کشور  10  نيب  تن،  ونيليم
 ,Ministry of Agricultural-Jahad)  دارد  قرار  جهان

  مرکبات  ديتول  در  را  نخست  رتبه  مازندران  استان  .(2021
  به  زين  گلستان  و  النيگ  ي شمال  استان   دو  .دارد  کشور  در
  ي هامکان  مازندران  استان  با  يمياقل  طيشرا  مشابهت  ليدل

  . رونديم  شمار  به  محصولت  نيا  ديتول  يبرا  يمناسب
 مويل  ، ينارنگ   پرتقال،   جمله  از  ي گوناگون  انواع  مرکبات

  ترنج   کامکوات،  فروت،  پي گر  نارنج،  ترش،  مويل  ن،يريش
  کي  از  يي هاوهيم  نکهيا  جهت  از  و  دارند   يداراب  و   (برگاموت)

 Czech).  دارند   همه  ب  ياد ي ز  يهاشباهت  هستند،  خانواده

et al., 2020)  محصولت   ريسا  همچون  محصولت  نيا  
  ، تنفس  و   لن يات  ديتول  اد،يز  رطوبت  داشتن  ل يدل  به  يباغ
توليد  مختلف  مراحل  در  ييبال  عاتيضا  دارند  زنجيره 

(Thompson, 2015) . 
 طول  در  يمتعدد  عوامل  توسعه،درحال  يشورهاک  در

  برداشت  داشت،  کاشت،   مراحل  در  مصرف  تا  ديتول  رهيزنج
 ي کشاورز  محصولت  عاتي ضا   جاد يا  باعث  برداشت  از  پس  و
  محصولت   برداشت  به  توانيم  عوامل  نيا  انيم  از  .شونديم

  انجام  عدم  و  ياراضـ  نبـودن  کپارچـهي  ،نامناسب  زمان  در
  وعيش  آفات،  هجوم  ، يسرمازدگ  آنها،   در   زهيمکان  اتيعمل

  در   بودن  فيضع  ،نامناسب  و  ي طولن  ونقل حمل  ،هايماريب
 يبندبسته   صنعت  در  ضعف  صولت،مح  يسازرهيذخ  بخش

 Razeghi)کرد  اشاره   ،يکاف   ي ليتبد  عيصنا  وجـود  عـدم  و

& Sadighi, 2018; Pirouz & Cheraghi, 2015).   توجه   با 
 ن يا  يبال  تياهم  و  يكشاورز  محصولت  عاتيضا  حجم  به

  در   يمتعدد  يهاپژوهش  در  مذکور  مشکالت  مسئله،
 يبررس  متفاوت  يهاروش  با   و   مختلف  ي هايبنددسته 
   . اندشده
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  ش يافزا  در  مؤثر  عوامل  فارس  استان  در  ي پژوهش  در
  در  پرسشنامه  ليتكم  با   و   شده  ييشناسا  مركبات  عاتيضا

  رهايمتغ  ،ها داده  ياكتشاف  يعامل  ليتحل  و  باغداران  نيب
  مدل   جينتا   در  شدند.  يبنددسته  عامل  هفت  صورتبه
  يهارساختيز  ،يمياقل  طي شرا  و  آفات  ريغمت  چهار  يينها

 تيريمد  و  محصول  نامناسب  حمل  و  يانباردار  نامناسب،
  عات يضا  بر  رگذاريتأث  عوامل  برداشت  از  پس  نامناسب
 در   .(Pirouz & Cheraghi, 2015)  شدند   گزارش  مركبات
  و   ياقتصاد-ي اجتماع   عوامل  گروه   دو   ريتأث  گريد  يامطالعه

  ندرانماز  استان  در  مرکبات  رفت  هدر  زانيم  کاهش  بر  يفن
  ي تصادف   يريگنمونه   روش  از  منظور  نيا  به  شد.  يبررس

  در   .شد  استفاده  پرسشنامه  ليتکم  و  باغداران  انتخاب  يبرا
  نهيهز  و  مرکبات  برداشت  ي طولن  يزمان   بازه  اول  گروه

  استفاده   دوم  گروه  در  و  هاسردخانه   ينگهدار  و  ريتعم  يبال
  مرکبات   رفت  هدر   در  عوامل  نيترمهم  کودها  از  نامناسب

 در  .(Mirzaie Gorji et al., 2017)  شدند.  يي شناسا
 ،يکشاورز  محصولت  عاتيضا   کاهش  منظوربه  يقيتحق

  شد.   يبررس  ي دلف  روش  از  استفاده   با  مختلف  ي سازوکارها
 به   حوزه  نيا  خبره  متخصص  18  يهاپاسخ  ليتحل  از  پس

  در  مؤثر  يهاراهکار  عنوانبه  سازوکار  48  ، هاپرسشنامه
  عامل   هفت  رمجموعهيز  عنوانبه  و   انتخاب  عات يضا  کاهش

  -يگذاراستيس  ،ياقتصاد  ،ياجتماع   -يرساختيز
  و   ي جيترو  -يآموزش  ،يفن   ،يفراور  -يديتول  ،يزيربرنامه

 در  .(Razeghi & Sadighi, 2018)  شدند  يطراح  يقاتيتحق
  مؤثر عوامل  نييتع به هيترک ريازم استان در گر يد يامطالعه

 از  قيتحق  ي هاداده  . شد  پرداخته  الس يگ  ديتول  در  تلفات   بر
 يبرا  .آمد  دست  به  کشاورزان  با  يحضور  مصاحبه  قيطر
 ليتحل  از  تلفات   نيا  بر  مؤثر  ياقتصاد  و  ي فن  عوامل  نييتع

  داد   نشان  جينتا   . شد  استفاده   يمعمول  کيلجست  ونيرگرس
  در   تجربه  الس،يگ  محصول  ديتول  در  تجربه  يفاکتورها  که
  ريتأث  ،استاندارد  طبق  ديتول   و  ديتول  تيکم  ،يکشاورز  کار

 Kantaroglu) داشتند السيگ تلفات  کاهش  بر يتوجهقابل

& Demirbas, 2020).  يقايآفر  نگتونيول  در  يا مطالعه  در  
  علل   و  مزرعه  در  رفته  دست   از  انار  وه يم  مقدار  يجنوب

 يريگاندازه   روش  از  منظور  نيا  به  .شد  يبررس  آن  عاتيضا
  در  مشاهده   با   ز ين  يفيک  ي هاداده  . شد  استفاده  ميمستق
 مزرعه  کارگران  با  تعامل  و  محصول  برداشت  هنگام
  درصد   20  تا   15  حدود   که  داد   نشان  جينتا   . شد  يآورجمع 

  ن يترياصل  که  رود يم  ني ب  از  شده  برداشت  محصول  از

 .شد  شناختهوه  يم  يرو  ترک  و  يسوختگ  آفتاب  آن  ليدل
 عوامل  کنترل  ي هاي استراتژ  تلفات  نيا  کاهش   يبرا
 Opara et)  شد  شنهاديپ  ي کيمکان  يهابيآس  و  يطيمح

al., 2021). مراحل عات يضا خصوص در  يمطالعات  نيهمچن 
 ب يس  جمله  از  يکشاورز  محصولت  ريسا   ديتول  مختلف

(Abi Tarabay et al., 2018)،  ،زردآلو   آلو،  ل، يشل  هلو 
(Subramanian et al., 2018)،  گوجه  (Emana et al., 

 است. گرفته  انجام رهيغ  و (2017
  جاد يا نهيزم در ي گوناگون  ي ارهايمع  ،فوق مطالب  به توجه  با

  عوامل  ييشناسا  از  پس   دارد.   وجود  ي باغ   و   يزراع   عاتيضا
  ،آنها  تياولو  نمودن  مشخص  با  مرکبات،  عاتيضا  در  مؤثر
  .شوديم   ترساده  تمشکال  کردن  برطرف  يبرا  يريگميتصم

 نديفرآ  روش  از  توانيم  هاشاخص  يبندرتبه   منظور  به
 روش  نيا  کرد.  استفاده  (AHP)  1يمراتب  سلسله  ليتحل
  1980  سال  در  Thomas L. Saaty  توسط  بار  نياول  يبرا

 در  موجود  يهاروش  نيترمهم  از  ي کي  و  شد  ارائه
 ,.Shahnazari et al)  است   شاخصه  چند  يريگميتصم

  يادهيچيپ   مسائل  به  دادن  پاسخ  امکان  AHP  روش  (.2020
  آنها،   در   ابهامات  انواع  وجود  ليدل  به   که  کند يم   فراهم  را

  .شوند  ميتقس  يترکوچک   ياجزا  به  ديبا  حل  جهت
  را  يفيک  و  يکم  يارهايمع  توانيم   روش  نيا  در  نيهمچن

  درک  در  ابهام  رفع  يبرا  روش،   ن يا  کرد.  لحاظ   هم  کنار  در
 رفع   يبرا   و  يمراتب  سلسله  ساختار  جاديا  کارراه  مسئله
 را  يزوج  ساتيمقا  کارراه  ميمفاه  بودن  ينسب  مشکل

 . (Saaty, 2008) کنديم شنهاديپ 
 خصوص   در  تاکنون  كه  دهديم  نشان  منابع  يبررس
  در  مركبات  عاتيضا  شيافزا  در  مؤثر  عوامل  يبندرتبه 

  در  بازار  مرحله  تا  داشت  مرحله  از  ديتول  چرخه  مراحل
  است.   نگرفته  انجام   ي جامع  قيتحق  رانيا  ي شمال  ي هااستان 

  در  يباغ   محصولت  رفت  هدر  کاهش  ضرورت  به  توجه  با
 حاضر  پژوهش  انجام  از  هدف  ، مركبات  ژهيوبه   کشور
  عات يضا  ش يافزا  در  اثرگذار  عوامل  يبندرتبه  و  يي شناسا

  تا   است  AHP  روش  با  يشمال  استان  سه  در  مرکبات
  و   خبرگان  دگاهيد  به  توجه  با  عوامل  از  کي  هر  تياهم

  ها،تياولو با   متناسب و  گردد مشخص حوزه نيا متخصصان
  عاتيضا  کاهش   يبرا  بهتر  ي بازده  با   يمؤثر  يراهکارها

 شود.  ارائه
 

 
1- Analytical Hierarchy process 
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 هاروش  و   مواد
 گلستان  و  مازندران  الن،يگ   يهااستان   ،مطالعه  مورد  منطقه

  ي گيهمسا  در  استان  سه  ن يا  (.1  )شکل  شد  گرفته  نظر  در
  ده يکش  خزر  يايدر  يجنوب  يساحل  نوار  مجاورت  در  و  هم

 و  جنوب  در  البرز  يهاکوهرشته  وجود  ليدل  به  . اندشده
 مرطوب   يمياقل  طيشرا  ،هاآن  شمال  در  خزر  يايدر  نيهمچن

  .دارند  کشور  يهااستان  ري سا   با   متفاوت   و   مشابه   ، معتدل  و
 استان قسمت  نيتريغرب از  منطقه  نيا ييايجغراف مختصات

 تا   قهيدق  32  و  درجه  48  بًايتقر  ييايجغراف  طول  با  النيگ
  56  ييايجغراف  طول  با  گلستان  استان  قسمت  نيتريشرق

 . (Pendar et al., 2020) است قهيدق 22 و درجه

 

 
 مطالعه مورد منطقه -1 شکل

 

  عوامل  يبنددسته و انتخاب ،يي شناسا يبرا  پژوهش نيا در
  منابع   يبررس  ،يباغ  محصولت  و  مرکبات  عاتيضا  بر  مؤثر

  با   مرتبط  مقالت  و  هاکتاب  گزارشات،  شامل  ياگسترده
  نيا  در   متخصص  کارشناسان  با  مشورت  نيهمچن  موضوع،

 در  يبررس  يبرا  شده  ييشناسا   عوامل  گرفت.  صورت  حوزه
 است.  آمده (1) جدول

  (AHP)  يمراتب  سلسله  لي تحل  نديفرآ  روش  از  کار  ادامه  در
  AHP  روش  شد.   استفاده  هاشاخص  يبندرتبه   منظور  به
 شکستن  با   را  ابهامات  انواع  يدارا  دهيچيپ   مسائل   تواند يم

  ليتحل  و  هيتجز  ترکوچک   يهابخش  به  مسئله  ياجزا 
 : کنديم عمل ريز  گام سه اساس بر روش نيا . دينما
  يهابخش  از  درخت  نيا  :يمراتب  سلسله  درخت  ميترس  .1
 .شوديم ليتشک ريز

   مسئله ياصل پرسش  :هدف 

  يهاشاخص  اي   هدف  نيتضم   يهامالک  :اريرمعيز  و  اريمع
  .مسئله  يهاحل راه سنجش

  پرسش   حل  يبرا  شده  شناخته  ي هاحلراه  همان  :ها نه يگز
   .ياصل

  هم   با  ارها يمع  يزوج  ساتي مقا  قيطر  از  هاتياولو  نييتع  .2
 باهم.  يبنددسته کي در  يارهايرمعيز و
 محاسبه  قيطر  از  ها قضاوت  ي منطق  يسازگار  سنجش  .3

 .(Saaty, 1988) يناسازگار نرخ
  نآ  ييايپا  و  ندارد  ييروا  AHP  يزوج  ساتيمقا  پرسشنامه

  از   کيهر  يبرا  .شوديم  يابيارز  يناسازگار  نرخ  با
  زانيم  از  يقبولقابل  حد  يزوج  سات يمقا  يهاسيماتر

  د يبا  که  شوديم  فيتعر  يناسازگار   نرخ   همان  ا ي  ي ناسازگار
  يمنطق  ارتباط  زانيم  يمعن  به  ي سازگار  . باشد  1/0  از  کمتر

 (. Saaty, 1988) است هاپاسخ نيب
 است  يکل  اصل  چهار  يدارا   يمراتب  سلسله  ليتحل  نديفرآ 

 عنصر  دو  اگر  کنند.  صدق   محاسبات  هي کل  در  است  لزم  که
 اصول  ن يا  م،يباش  داشته  را  n  ي فرض  عدد   و   B  و   A  يفرض
 از:  ندعبارت
 برابر  B  عنصر  بر  A  عنصر  يبرتر  زانيم  اگر  :يمعکوس  اصل

n  ،عنصر رابطه آنگاه باشد B  عنصر با A 1  با برابر
n
 است. 

  قابل   و  همگن  B  عنصر  با  A  عنصر  است  لزم  :يهمگن  اصل
  بر  A  عنصر  يبرتر  زاني م  که  معنا  نيا  به  باشند.   اسيق

 باشد.  صفر اي  تينهايب تواندينم B عنصر
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  بالتر  سطح  عنصر  به  سطح  ک ي  در  عنصرها   :يوابستگ  اصل
 .هستند وابسته خود

  ساختار   در  رييتغ  هرگونه  جاديا  رتصو  در  انتظارات:  اصل
  از   دي با  مسئله  ليتحل  و   هيتجز  نديآفر  د يبا  ،يمراتب  سلسله

 . (Saaty, 1988) شود انجام ابتدا
 

 مطالعه مورد يارهايرمعيز و ارهايمع -1 جدول
 عنبم عوامل مؤثر در ضايعات مرکبات شماره

 Mirzaie Gorji et al. (2017) از حد  يشب   يا ي ناکاف  يزانبه م ياريآب  1
   Mirzaie Gorji et al. (2017) ها با آفات و بيماري  يحو صح موقعبهعدم مبارزه   2
   Mirzaie Gorji et al. (2017) عدم استفاده به اندازه از کود شيميايي و مواد مغذي پاششي  3
 Pirouz & Cheraghi. (2015) ي عدم کنترل سرمازدگ 4
   Mirzaie Gorji et al. (2017) برداشت در زمان نامناسب  5
 Mirmajidi Hashtijin (2016) ي آورنامناسب جهت جمعظروف  6
 Kantaroglu and Demirbas (2020) يرماهر نيروي کار غ 7
 Razeghi & Sadighi (2018) مکانيزه  نيمهعدم برداشت مکانيزه و   8
 Pirouz & Cheraghi (2015) ونقل نامناسب حمل 9
   Mirzaie Gorji et al. (2017) بندي بودن در صنعت بسته  يفضع 10
   Mirzaie Gorji et al. (2017) کمبود صنايع تبديلي  11
 Kantaroglu & Demirbas (2020) ها نامناسب بودن انبارها و سردخانه 12
 Razeghi & Sadighi (2018) پس از برداشت ي هامناسب بيماري عدم کنترل 13
 Mirmajidi Hashtijin (2016) و صادرات محصولت بازاريابي   ضعف در 14
 Mirmajidi Hashtijin (2016) گذاريقيمتنبود شاخص مناسب جهت  15
 Pirouz & Cheraghi (2015) عرضه بيش از نياز به بازار  16
 Razeghi & Sadighi (2018) ها وجود واسطه 17

 

  بر   مؤثر  عامل  17  نخست  گام   در   شد   گفته  که  طورهمان
  داشت،   بخش   چهار   در  اريرمعيز  عنوان  به  مرکبات   عات يضا

  ي اصل  اريمع  عنوان  به  بازار  و   برداشت  از   پس   برداشت،
  و   يدگيچيپ   درک  جهت  گريد  عبارت  به  شدند.  يبنددسته 

  نيا  در  .شد  ميتقس  ترکوچک  ياجزا  به  مسئله  ،يسازساده
  از  کيهر  و   دي گرد  رسم  يمراتب  سلسله  درخت  راستا

 . (2 )شکل شدند  يکدگذار ارهايرمعيز و ارها يمع

 

 
 مرکبات عاتيضا در مؤثر مشکالت ميتصم درخت -2 شکل
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 عناصر  ت ياولو  زانيم  يکم  نييتع  منظوربه  دوم  گام  در
  بالتر  سطح  اريمع  به  توجه  با  ،هم  به  نسبت  سطح  هر

  ي زوج  ساتيمقا  از  ي مراتب  سلسله  درخت  در  خود
  ينسب  سهيمقا  جدول  از   کار  نيا  يبرا  .شوديم  استفاده
 استفاده  کرتيل  فيط  مشابه  (2)جدول  هاشاخص

  سات يمقا  با  يفيک  عناصر  بودن  ينسب  مشکل  .گردديم
  و   سطح  هر  عناصر  يدو   به  دو  سه يمقا  صورتبه  يزوج
 ,.Gompf et al)  شوديم  حل  يعدد  ازاتيامت  صيتخص

  با   يزوج  سات يمقا  پرسشنامه  راستا  ن يا  در  .(2021

  عاتيضا  کاهش  در  رگذاريتأث  عوامل  يبندتياولو  هدف
  سلسله   درخت  در  موجود  عناصر  کمک  با  مرکبات

 ي ريگنمونه  روش  با  شد.  يطراح  2  شکل  يمراتب
  با   مصاحبه  قيطر  از  پرسشنامه  10  تعداد  هدفمند 

 سه  نيا  يکشاورز  جهاد  در  حوزه  نيا  خبره  کارشناسان
  د. يگرد ليتکم  استان

  است   محور  خبره  يروش   AHP  روش  است  ذکر  به  لزم
 در  يريگنمونه  ندارد.  اجياحت  ياديز  نمونه  حجم  هب  و

  يتصادف  ريغ   طوربه  ارهيمع  چند  يريگميتصم  يهاروش

 خبرگان  از  نفر  20  تا  5  تعداد   با   مصاحبه  است.  هدفمند 
  . کند يم   ت يفاک  يزوج  سهيمقا  بر   ي مبتن  مطالعات   يبرا
 زين  خبره  پرسشنامه  ،يزوج  سات يمقا  پرسشنامه  به

  و   خبرگان  ،دهندگانپاسخ  رايز  ،شوديم  گفته
  صاحب   مطالعه  مورد  نهيزم  در  که   هستند  ي کارشناسان

  هستند.  محدود  طيشرا  واجد  افراد  رو  نيا  از  .ندينظر
 دسترس در  کارشناس  10 از مترک موارد شتريب  در يحت

  مسائل   حل  در  متعارف  يکرديور  روش،  نيا  .است
 Baby, 2013; Habibi)  است  ارهيچندمع  يريگميتصم

et al., 2015) . 
 

  روش  در یزوج تسايمقا يبرا يگذارارزش -2  جدول
 ی مراتب سلسله ليتحل

 حاتيترج ارزش 

 کسان ي حيترج اي برابر تياهم 1
 ترمهم يکم 3
 بال تياهم اي ترمهم 5
 بال  يليخ تياهم اي ترمهم يليخ 7

 تينهايب تياهم اي مهم کامالا  9
 فواصل  نيب تياهم 2،4،6،8

  يحاو  که  است  ي مربع   يس يماتر  ، يزوج  ساتيمقا   س يماتر
  هر   واقع   در  است.  هاپرسشنامه  يزوج  سات يمقا  ي تمام

  است  يزوج  ساتيمقا   سي ماتر  کي  هاپرسشنامه  از  بخش
  لزم   کارشناسان،  نظرات  در  ها تفاوت  يبرخ  ليدل  به  که

  شود  محاسبه  هاپرسشنامه  تمام  در  عنصر  هر  نيانگيم  است
  د. ي آ  دست  به  يزوج  ساتيمقا  سيماتر  ک ي  تينها  در  و

(Saaty, 1988) . 
  بر   يزوج  سات يمقا  يهاپرسشنامه  شده،  ذکر  موارد  طبق  بر

  کارشناسان   توسط  9  تا  1  اعداد   نيب  2  جدول   اساس

 در  ارهايرمعيز  ازاتيامت  ن يانگيم  سپس  شدند.  يازدهيامت

 بازار  و  برداشت  از  پس  برداشت،  داشت،  بخش  چهار

  شده   داده   ش ينما  3  جدول  در   که  طورهمان  شد.  محاسبه

مربعي   ماتريس  )الف(،    4×4است،  داشت   4×4مرحله 

)ب(،   برداشت  و    5×5مرحله  )ج(  برداشت  از  پس  مرحله 

 . مرحله بازار )د( تهيه شدند  4×4

ماتر مربعي اطالعات  زوجيمقا  4×4  يس    يارهايمع  يسات 
بالتر    ياصل سطح  به  توجه  طبق   يعني با  مسئله  هدف 

 شد.  يسازادهيپ  4جدول  طبقصورت گرفته،  ي هامصاحبه 
برا سوم  گام  ماتريهر  يدر  از  زوجيمقا  يهاسيک    ي سات 

ناسازگار م  ينرخ  با   شوديمحاسبه   از  يکه  کمتر    1/0د 

وزن  باشد.  محاسبه  جهت  از يم   ينسب  يهاسپس  توان 
 يسات زوجياستفاده نمود. هدف از انجام مقا  يروش آنتروپ 

شاخص وزن  ماترمحاسبه  در  مقا يهاست.  زوجيس    ي سات 
j={1,...,n}    وi    است. پارامترn  يها است. براتعداد شاخص  

آوردن وزن هر    به از معيدست  عناصر  يک  ابتدا تمام  ارها، 
از  يماتر استفاده  با  با1)  معادلهس  شوند  ي (  نرمال  د 

(Shahnazari et al., 2020:) 

آن:   امتrijکه در  به    ييازهايها  توسط خبرگان  هستند که 
اختصاص داده    يسات زوجيها، نسبت به هم در مقاشاخص

 ها نرم مجموع است.  Pjiشده است و  
بعد گام  محاسبه  (  2)  معادلهله  يوس  به  ي آنتروپ   ي در 

ايم در  مجموعه  يشود.  رابطه  ازا  ijPن  به  از  ک  يهر  يها 
Kشوند و  يارها محاسبه ميمع =

1

Ln(n)
 است. 

(2) 
1

[ .Ln ] .
n

j ij ij
i

K ،jE P P
=

= −  

آن:  در  و    Pji  که  ادامه،    ي آنتروپ   Ejنرم مجموع  در  است. 
  معادلهاز    ا درجه انحراف هر شاخصينان  يزان عدم اطميم
 گردد. ي ( محاسبه م3)

(1) 
1

.
ij

nij

ij
i

،j
r

P
r

=
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(3) 1 .
jj

،jd E= −  
ار  يهر مع  نانيزان عدم اطميم  djو    ي آنتروپ   Ej  که در آن:

  ( به4)  معادلهها با  ک از شاخصياست. و سرانجام وزن هر  
 (. Shahnazari et al., 2020د )يآيدست م

آن:   در  اطميم  djکه  عدم  مع  نانيزان  و يهر  وزن    Wj  ار 
 ارهاست. يمع

روش   تحليفرآمحاسبات  مراتبيند  سلسله  که  AHP)  يل   )
ارها و وزن  يمحاسبه اوزان مع  يدر بال آورده شده است، برا

انجام شد.    Expert Choice 11افزار  ارها با نرميرمعيه زياول
ناسازگار زوجيمقا   ينرخ  نرمين  يسات  توسط  افزار  ز 

ا که  است  ذکر  به  لزم  شد.  نرميمحاسبه  توانان    يي افزار 
وزن زيصح  يي نها  محاسبه  برايرمع يح  ندارد.  را  ن  يا  يارها 

زياول  ي هاس وزنيکار ماتر   ي هاس وزنيارها و ماتريرمعيه 
 درهم ضرب شدند.  Excelافزار در نرم ي اصل يارهايمع

 عاتيضا  در  اثرگذار  عوامل  يبندت ياولو  يبرا  قي ن تحقيا  در
مع هدف،  زي مرکبات،  و  روش    که  ارهايرمع يارها  ارکان  از 

مراتبيتحل سلسله  ميباشند،ل    واقع  درمشخص هستند.    ي 
در    مشکالت   يبندرتبه  موضوع  ن يا  طرح  از  هدف  موجود 

  . است(  ارهايرمعيز  و  ارهايمع  همان)  تلفات مرکبات  يراستا
اساس يا  بر به وزنيدر تحق  ن  با توجه  روش    که   ي ق حاضر 

AHP  ارها  يمع  از  ک يهر  يبا استفاده از نظرات خبرگان برا
مورد   توانيم  کند، يم  محاسبه  ارهايرمعيز  و معضالت 

 . نمود يبندرتبه  را مطالعه
 

 

 هاي مربعی مقايسات زوجی براي مراحل داشت )الف(، برداشت )ب(، پس از برداشت )ج( و بازار )د( ماتريس  -3جدول
 

 )الف( 

 زيرمعيارها  آبياري  آفات  مواد مغذي سرمازدگي 

5 /5-  6 /1-  6 /6-  آبياري  1 

7 /3  آفات   1 7 

9 /6-  مواد مغذي   1 

 سرمازدگي     1

 

 )ب( 

 زيرمعيارها  زمان  ظروف نيروي کار مکانيزاسيون 

8 /6  3 /3  زمان  1 8 

1 /2  3 /6-  ظروف  1 

2 /6-  نيروي کار   1 

 مکانيزاسيون     1

  )د(  )ج( 
 زيرمعيارها  ونقل حمل بنديبسته  صنايع  انبارداري  بيماري 

1/5-  7-  8/5-  2/5-  ونقل حمل 1 

2/3-  1/5-  9/3-  بنديبسته   1 

2-  9/3-  صنايع    1 

 انبارداري     1 3

 بيماري      1
 

 زيرمعيارها  بازاريابي  گذاري قيمت عرضه بال گرواسطه

3 /2  بازاريابي  1 5 3 

9 /3-  1 /3-  گذاري قيمت  1 

4 /2-  عرضه بال   1 

 گرواسطه    1

 نشانگر اهميت معکوس است.  هاعالمت منفي در ماتريس*
 

 ی اصل  يارهايمع یسات زوجيمقا یس مربعيماتر -4 جدول

 معيارها  داشت مرحله  برداشت مرحله  پس از برداشت بازارمرحله 

6 /7  9 /2  3 /4  داشت مرحله  1 
2 /4  3-  برداشت مرحله   1 

3 /7  پس از برداشت   1 

 بازارمرحله     1

 نشانگر اهميت معکوس است.  عالمت منفي در ماتريس*
 

 بحث   و   جينتا
 بر  اثرگذار  عوامل  يبندرتبه  هدف  با  حاضر  قيتحق  در
  يهاپرسشنامه ليتکم از پس  مرکبات ديتول چرخه عاتيضا

 توسط  عهموردمطال  شاخص  17  يبرا  يزوج  ساتيمقا
 ي برا   افزارنرم  يخروج  جي نتا  حوزه،  نيا  خبره  کارشناسان
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  طور به  نمودار  صورتبه  3  جدول  يهاسيماتر  از  ک ي  هر
  ارهايرمعيز  از  کدام  هر  وزن  و  است  آمده  3  شکل  در  مجزا

 داشت  مرحله  در  هياول  جي نتا  به  توجه  با  است.  شده   مشخص
(A)،  و   آفات  با  حيصح  و  موقعبه  مبارزه  عدم   اريرمعيز  

  ، (B)  برداشت  مرحله  در  ، 590/0  وزن  با   (A2)   هايماريب
  ، 585/0  وزن  با   ( B1)  نامناسب  زمان  در  برداشت  اريرمعيز

 بودن  نامناسب  اريرمعيز  ، (C)  برداشت  از  پس   مرحله  در
  بازار   مرحله  در  و  471/0  وزن  با  (C4)   هاسردخانه  و  انبارها

(D)،  صادرات  و  ياب يبازار  در   ضعف  (D1)   483/0  وزن  با 
  از  کيهر  در   مرکبات  عاتيضا  جاد يا  در  عوامل  نيترمهم

 شناخته  جداگانه  طوربه  محصول   نيا  نيتأم  چرخه  مراحل
  ن يا  در   سيماتر  چهار  هر  يبرا  که  است   ذکر  به  لزم   شدند. 
  نيبنابرا  آمد،  دست  به  1/0  از  کمتر  يناسازگار  نرخ  مرحله

  يسازگار  از  يزوج  ساتي مقا  و  ها قضاوت  که  گفت  توانيم
 . هستند برخوردار يقبولقابل  ييايپا  و

  
 08/0  =  يناسازگار  نرخ 08/0   =  يناسازگار  نرخ

  
 09/0  =  يناسازگار  نرخ 04/0  =  يناسازگار  نرخ

 ارهايرمعيزارها و وزن يمع ليوتحله يتجز -3 شکل

 (A4)، سرمازدگی (A3)، مواد مغذی (A2)، آفات (A1)با زیر معیارهای آبیاری  (A)الف( مرحله داشت *

 (B4)، مکانیزاسیون (B3)، نیروی کار (B2)، ظروف (B1)با زیرمعیارهای زمان   (B)ب( مرحله برداشت  

 (C5)، بیماری (C4)، انبارداری (C3)، صنایع تبدیلی (C2)، بسته بندی (C1)با زیرمعیارهای حمل و نقل    (C)ج( مرحله پس از برداشت  

 (D3)، واسطه گری (D2)، عرضه باال (D1)، قیمت گذاری (D)د( مرحله بازار با زیرمعیارهای بازاریابی 
 

  ي زوج  ساتيمقا  سيماتر  يهاداده  يسازادهيپ   از  پس
  ج ينتا  شد،  ارائه  4  جدول   در  که  افزارنرم  در  ياصل  ي ارهايمع

  با   محصولت  نيا  ديتول  نديآفر  مراحل  از  کي  هر  يده  وزن
  در  و   شد   محاسبه  1/0  >  06/0  قبولقابل  يناسازگار  نرخ

  شوديم  مشاهده  که  طورهمان  است.  شده  گزارش  4  شکل
 ديتول  چرخه  در  عاتيضا  جاديا  در  مرحله  نيرگذارتريتأث

  مراحل،  ريسا  به  نسبت  يامالحظهقابل  اختالف  با   مرکبات

  از   پس  مرحله  ادامه  در  .است   542/0  وزن  با  داشت  مرحله
 با  برداشت  مرحله  ت،ياهم  دوم  رتبه  284/0  وزن  با  برداشت

 045/0  وزن  با  بازار  مرحله  و  تياهم  سوم  رتبه  129/0  وزن
 از  مرکبات  تلفات  جاديا  جهت  از  را  تياهم  چهارم  رتبه

  گلستان  و  النيگ  مازندران،  استان  سه  در  خبرگان  دگاهيد
 اند. داده اختصاص خود به
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 ( 06/0 يناسازگار )نرخ یاصل يارهايمع وزن ساتيمقا  جينتا -4 شکل

 

  طبق  ارهايرمعيز  و  ياصل  يارهايمع  يهاداده  ورود  از  پس
  روش   محاسبات  انجام  و  يزوج  ساتيمقا  يهاپرسشنامه

AHP  17  هر  يبرا  يکل   جينتا  تينها  در  ،افزارنرم  توسط  
 توجه   با   و   گريکد ي  به  نسبت  مرکبات   تلفات   بر   اثرگذار  عامل 

  >   07/0  ي کل  يناسازگار  نرخ  با   بالتر  سطح   يارهايمع  به
  در  است.  مشاهده  قابل   5  شکل  در  که  آمد  دست  به  1/0

  ي اصل يارهايمع کيتفک با ارها يرمعيز ي تمام وزن شکل نيا
 واضح   طوربه  و  است  شده  مشخص  د،يتول  مختلف  نديآفر

  حيصح  و  موقعبه  مبارزه  عدم  فاکتور  تياهم  يبرتر  از  نشان
  تلفات  بر  فاکتورها  ريسا  به  نسبت  هايماريب  و   آفات  با

 دارد.  مرکبات

 

 
 (07/0 یکل يناسازگار )نرخ یاصل يارهايمع کيتفک به مرکبات تلفات در مؤثر يارهايرمعيز يینها  جينتا -5 شکل

 

  ي کل  جينتا  و  شدهانجام  محاسبات  به  توجه  با  آخر  گام  در
  در   ها شاخص  نيا  يي نها  يبندرتبه  ،5  شکل  در  شده  اعالم

  شد   ان يب  زين  تر شيپ   که  طورهمان  شد.  گزارش  5  جدول
  ها يماريب  و   آفات  با  حيصح  و   موقعبه  مبارزه   عدم   شاخص

  320/0  يينها  وزن  با   مرکبات  داشت  مرحله  در
  و   شد  ييشناسا  محصول  ن يا  تلفات  در  عامل   نيترتيبااهم

  بيترت  به  آن  از  پس  گرفت.  قرار  تياهم  اول  رتبه  در
 داشت  مرحله  در  ي سرمازدگ  کنترل  عدم   يهاشاخص

  ها سردخانه  و   انبارها   بودن  نامناسب   دوم،   رتبه  در  (156/0)
  برداشت  سوم،   رتبه  در  (134/0)  برداشت  از  پس   مرحله  در
 کنترل   عدم  چهارم،  رتبه  در  (075/0)  نامناسب   زمان  در

  رتبه  در  (064/0)  برداشت  از  پس   ي هايماريب  مناسب
 و  ششم  رتبه  در  (051/0)  يل يتبد  ع يصنا  کمبود  پنجم،

 در   تياهم  هفتم  رتبه  در  (038/0)  رماهريغ   کار  يروين
  کارشناسان   نظر  از  مرکبات  رفت  هدر  مؤثر  عوامل  مبحث

  نامناسب   ظروف   يهاشاخص  گريد  جهت  از  گرفتند.  قرار
  ازين  از  شيب  عرضه  (،009/0)  محصولت  يآورجمع   جهت

  زه يمکان  مهين  و  زه يمکان  برداشت  عدم  (،007/0)  بازار  به
 يگذارمتيق  جهت  مناسب  شاخص  نبود  و  (007/0)
  ن يا  تلفات  لحاظ  از  تياهم  نيکمتر  بيترت  به  (،003/0)

  اختصاص  خود  به  هاشاخص  ريسا  به  نسبت  را  محصولت
 .است داده
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 مرکبات  عاتيضا  جاديا در  رگذاري تأث يهاشاخص يبندرتبه -5جدول
 ي بندرتبه يیوزن نها ها شاخص نماد
A2 1 320/0 ها يماري ح با آفات و ب ي موقع و صحعدم مبارزه به 

A4 2 156/0 ي عدم کنترل سرمازدگ 

C4 3 134/0 ها نامناسب بودن انبارها و سردخانه 

B1  4 075/0 برداشت در زمان نامناسب 

C5  5 064/0 پس از برداشت  يهايماريعدم کنترل مناسب ب 

C3  6 051/0 ي لي ع تبديکمبود صنا 

B3  7 038/0 رماهر يکار غ يروين 

A3 8 035/0 ي پاشش ي و مواد مغذ ييا يمياندازه از کود شعدم استفاده به 

A1  9 031/0 ش از حد يا ب ي  ي زان ناکافيبه م ياريآب 

C2 10 026/0 ي بندضعف در صنعت بسته 

D1   11 022/0 و صادرات محصولت  ياب يبازار ضعف در 

D4 12 013/0 ها وجود واسطه 

C1 13 010/0 ونقل نامناسب حمل 

B2 14 009/0 محصولت  يآورظروف نامناسب جهت جمع 

D3  15 007/0 از به بازار يش از ن يعرضه ب 

B4  16 007/0 زه يمه مکان يزه و ن يعدم برداشت مکان 

D2 17 003/0 يگذارمتينبود شاخص مناسب جهت ق 

 

 تلفات  در  مؤثر  عوامل  يبررس   نهي زم  در  قاتيتحق  ريسا  در
  متفاوت   ي هاروش  و   هايبند ميتقس  با  يکشاورز  محصولت

 & Pirouz  قيتحق  در  شد.   گزارش  ريز  صورتبه  جينتا

Cheraghi (2015)  عات يضا  در  رگذاريتأث  عوامل  از  يبرخ  
  نگرش  با عوامل  نيا . شدند انتخاب فارس  استان در مرکبات

  يبنددسته  گروه   هفت  در  حاضر  قيتحق  به   نسبت  ي متفاوت
  در   يعامل  بار  نيشتريب  که  داد  نشان  يي نها  جينتا  . شدند

  ي سرمازدگ   ريمتغ  به  مربوط  مذبور،   گروه  7  يهارمجموعه يز
 حمل  و  يانباردار  سردخانه،  و  انبار  كمبود  درختان،
 سه   نيبنابرا  .است  نكردن  يبنددرجه   و  محصول  نامناسب

 ق يتحق  برتر  عامل  5  نيب   در  شده  گزارش  عوامل  از  مورد
  تواند يم  اثرگذار  عوامل  بي ترت  در  تفاوت  .دارند  قرار  حاضر

  رفته   کار  به  کيتکن  ،يمياقل  طيشرا  بودن  متفاوت  ليدل  به
  ي مطالعه  در  . باشد  ارهاي مع  انتخاب  و  پژوهش   انجام  در

Mirzaie Gorji et al (2017)   در  مؤثر  عوامل  نشيگز  
  ي فاکتورها  تينها  در  است.  متفاوت  قيتحق  نيا  با  عات،يضا

  و   هرز  يهاعلف  نيوج  عدم  برداشت،  زمان  شدن  يطولن
  رفت   هدر  در  عوامل  نيترمهم  کودها  از  نامناسب  استفاده
 از  کي  شد  ذکر  که  طورهمان  شدند.  گزارش  مرکبات

 قيتحق  دو   نيا  ج ينتا  بودن  ناهماهنگ  باعث  که   ي ليدل
 عنوان   به  است.  يبررس  مورد  يهاعامل  بودن  متفاوت  است،
  و   آفات   با   حيصح  و  موقعبه  مبارزه  عدم   شاخص  مثال

  عات يضا  در  را  اول  رتبه  حاضر  قيتحق  در   که  هايماريب
 دو  به  قي تحق  آن  در  است  داده  اختصاص  خود  به  مرکبات

  در  ،شده  ميتقس  آفات  و  نامناسب  سموم  از  استفاده  عامل 
  يطرف  از  است.  شده  ميتقس  عامل   دو  نيب  ازاتيامت  جهينت
  قيتحق  است.  نشده   گرفته  نظر  در  مرکبات   يهايماريب

Razeghi & Sadighi (2018)  عات يضا   کاهش  منظوربه  
 حاضر  قيتحق  به  نسبت  و   شد  انجام  يکشاورز  محصولت

 به   مربوط  و  دارد  مؤثر  يهاراهکار  يي شناسا  به  يتريکل  نگاه
  عوامل،  نيترمهم   قيتحق  آن  در  .ستين  يبخصوص  مياقل

  انجام   ،يبندبسته   و  يل يتبد  عيصنا  توسعه  و  احداث

  ي هاروش  و  ديتول  نديفرآ  خصوص  در  يکاربرد  يهاپژوهش
  شدند.   شناخته  مزرعه  حي صح  تيريمد  و  عاتيضا   کاهش

 قيتحق  با   سهيمقا  در  قيتحق  نيا  در   که  است  ذکر  به  لزم
  و   محدود   مزرعه  مرحله  در   خصوص  به  ها شاخص  حاضر،

  و   يدانش  ،يآموزش  عوامل  بر  يشتريب  تمرکز  و   هستند  يکل
  در   گريد  يامطالعه  در  است.  بوده   برداشت  از  پس  مرحله

  دو   در   پرتقال  برداشت  از  پس   تلفات  بر  مؤثر  عوامل  هيجرين
  بود   آن  از  ي حاک   ج ينتا  . شد  يبررس  ي ابيبازار  و  مزرعه  بخش

 و  برداشت  روش  آموزش،  ي رهايمتغ  مزرعه  بخش  در  که
  که   داشت،  محصول  نيا  تلفات   بر  يداريمعن  اثر   ونقلحمل 

  ج ينتا  .بود  مؤثرتر  رهايمتغ  ريسا  از  برداشت  روش  ريمتغ
 ،يانباردار  ،يبندبسته  عوامل  که  داد   نشان  زين  بازار  بخش
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 دارد  تلفات  بر يتوجهقابل ر يتأث ابيبازار تجربه و  ونقلحمل 
 ,.Doki et al)  گذارديم  را  ريتأث  نيشتريب  يانباردار  ريمتغ  و

  دو   بر  فقط  حاضر  قيتحق  با  سهيمقا  در  قيتحق  نيا  .(2019
 ن يشيپ   مراحل  و  شده  تمرکز  بازار  و  برداشت  از  پس  بخش
  و  قيتحق  انجام   روش  عالوه  به  .است  نگرفته  قرار  مدنظر

  حاضر   قيتحق  با   زين  شده  گرفته  نظر  در  ي رهايمتغ  از  يبرخ
 دارد.  تفاوت

  يي هاشاخص   به   است  لزم  حاضر  قيتحق  جينتا  به  توجه  با
 توجه   دارند  يشتر يب  تياهم  کارشناسان  دگاهيد  از  که

  عوامل  نيا  شدت   شدن  کمتر  يبرا  و   داشت  ياژهيو
  به  مربوط مرکبات  عاتيضا زانيم از تا  کرد ارائه يي راهکارها
 شاخص   خصوص  در  شود.  کاسته  نظر  مورد  يهاشاخص

  که   هايماريب  و  آفات   با  حيصح  و  موقعبه  مبارزه  عدم
  کهييازآنجا نمود  انيب توانيم  ،شد  شناخته عامل   نيترمهم

  بال   ينسب  رطوبت  اد، يز  يبارندگ   رانيا  يشمال   يهااستان   در
  ها، قارچ  آفات،  تراکم  و  تنوع  لذا  دارد  وجود  متعادل  يدما  و
 خسارت  که  است،  اد يز  اريبس  هرز،  ي هاعلف  و   هايماريب

 کنترل  يبرا  .کننديم  وارد  مرکبات  باغات  به  يتوجهقابل
 مورد  منطقه  يهايماريب  و  آفات  شوديم  هيتوص  عوامل  نيا

  بازه  و   شده  ييشناسا  يپزشک اهيگ  کارشناسان  توسط  نظر
 گردد.  مشخص  آنها  هيعل  مبارزه  جهت  مناسب  يزمان

  باغات  از  تا  آورد  فراهم  يطيشرا  يکشاورز  جهاد  نيهمچن
 نظر  طبق  سموم  تا   رديگ  صورت   يريگنمونه   جداگانه  طوربه

 نه يبه  زانيم  به  و  حيصح  بيترک  با  کارشناسان،  يتخصص
  ي کي  سموم  بودن  بال   رياخ  ي هاسال  در  ي طرف  از  شود.  هيته
 يصادرات  يکشاورز  محصولت  يبرخ  برگشت  ليدل  از

  يکشورها  بازار  ندادن  دست  از  يبرا  رو  نيا  از  است.  کشور
  که   است  ازين  کشورمان  مردم  سالمت  و   هيهمسا

 شود.  تيرعا  سموم  مصرف  جهت  يالمللنيب  ياستانداردها
  آفات  يعيطب  دشمنان  از  تيحما  تياهم  ليدل  به  نيهمچن

  ي سمپاش  است  لزم  يطيمحستيز  سوء  اثرات  کاهش   و
 بهتر  امکان  صورت  در  شود.  انجام   آلوده   درختان  يرو  فقط
 عنوان   به  شود.  استفاده  آفات   با  کيولوژيب  مبارزه  از  است
 بهتر   مرکبات  آلود  آرد  شپشک  آفت  حمله  هنگام  در  مثال
  استفاده  يي ايميش مبارزه از پس   روز 10 کفشدوزک از است
 نمود.
  خاص،   ي مياقل  طيشرا  لي دل  به  رانيا  ي شمال  ي هااستان 
  ي سرمازدگ  از  يناش  صدمات  معرض  در  که  هستند  يمناطق

 نظر  از  يسرمازدگ  کنترل  عدم  شاخص  رو  نيا  از  دارند  قرار

  عامل   نيا  گرفت  قرار  تياهم  دوم   رتبه  در  کارشناسان
  کامل   رفتن  نيب  از  مانند  يريناپذجبران   خسارات  يگاه 

 درخت  مقاومت  شيافزا  يبرا  .کنديم  وارد  مرکبات  درختان
  نهيهزکم  و  ساده  که  يكارآمد يهاروش از توانيم سرما  به

 ي اجـرا عهـده  از  بتواند يباغدار  هر  تا   نمود استفاده  هستند
  ها نهال  پوشاندن  به  توانيم  راهکارها نيا  جمله  از  .ديآبر  آن
  يرو  آهک   آب  از  استفاده  ، قيعا  پوشش  با  درختان  تنه  و

  خبندان، ي  در  دود   جاديا  ها، باغ  کردن  گرم  درخت،  تنه
 کرد.  اشاره درختان هرس  و بادشكن احداث

  ار يبس  نقش   برداشت  از  پس   مرحله  در  يانباردار  طيشرا
  دارد  مرکبات   تيفيک  حفظ  و   عاتيضا  اهش ك  در  يمهم

  در   ها سردخانه  و   انبارها   بودن  نامناسب   عامل   کهي طوربه
 است  لزم  نيبنابرا  گرفت،  قرار  تياهم  سوم  رتبه

 ي انباردار   يطيمح  طيشرا  تيريمد  در  يجهان  يتانداردهااس
  و   انبارها  در  محصول  نيا  ينگهدار  يبرا  گردد.   لحاظ

  با   مطابق  رطوبت  و   دما  کنترل  تنهانه  است  لزم  هاسردخانه
 به   انبارها  زيتجه  بلکه  ردي گ  صورت  محصول  يازهاين

 زان يم  جمله  از  مهم   عوامل  ريسا   کنندهکنترل  ساتيتأس
  نظر  طبق  فشار   و   لنيات  ، كربن  دياکسيد  ژن،ياكس

  با   ي جهان  ياستانداردها  و  حوزه  نيا  کارشناسان
 .است يضرور دولت  يمال يهاتيحما

  ش يافزا  در  يمهم  نقش  نامناسب   زمان  در  برداشت  عامل
 اختصاص   خود  به  را  چهارم  رتبه  و  دارد  مرکبات  عاتيضا

  برداشت  مناسب  زمان  از  رتريد  محصول  چنانچه  .است  داده
  بلكه   ،شوديم  ستهكا  آن  ي مانانبار  عمر  از  تنهانه  ،شود
  از  ابد.ييم  شيافزا  زين  ونقلحمل   مرحله  در  آن  عاتيضا

  ي مناسب  تيفيك  شود  برداشت  موقع   از   زودتر  اگر   يطرف
 توجه   بـا  توانيم  را  برداشت  مناسب  زمان  داشت.  نخواهد

  از  يشاتيآزما  و  محصول  يبرا  شده  فيتعر  يياستانداردها
  ي گلده  زمان  و  دياس  به  قند  نسبت  بافت،  يسفت  ليقب
 توجه  با   يکشاورز  جهاد  مراکز  شوديم  هيتوص  نمود.  نييتع
  ي هايبررس  طبق  منطقه،  يدما  و   شده   ذکر  عوامل  به

 مرکبات   از  کيهر  برداشت  زمان  نيبهتر  يباغبان  کارشناسان
 ند. ينما اعالم باغداران به و  زده نيتخم بال دقت  با را
  برداشت   مرکبات  از  ياديز  بخش  برداشت  از  پس  مرحله  در

 خارج   مصرف  چرخه  از  زايماريب  عوامل  حمله  ليدل  به  شده
  كه  است  يحد  تا   ها ي ماريب  از  يبرخ  خسارت  . شونديم

  راستا  نيا  در  .شوديم  خته ير  دور  محصول  تمام  يگاه 
 در  برداشت  از  پس  يهايماريب  مناسب  کنترل  عدم  شاخص
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  گرفت.   قرار  مرکبات  عاتي ضا  بر   رگذاريتأث  عوامل   پنجم  رتبه
  به  يكيزيف  صدمات  دنبال  به  معمولا   زاي ماريب  عوامل  هجوم

 توسعه  و  رشد  از  يريجلوگ  يبرا  .رديگيم  صورت  محصول
 به   هيتوص  نيهمچن  و   يانبارمان   يط  در  زايماريب  عوامل

  بردن   نيب  از  يبرا  يياي ميش  باتيرکت  از  استفاده  عدم
 از   استفاده  زايماريب  عوامل  گري د  و  هايباکتر  ،ها قارچ
  ي گرمادرمان  و  فرابنفش  اشعه  همچون  نينو  يهاروش

 . شوديم شنهاديپ 
 توسعه  در  مهم  يواملع   عنوان به  يليتکم  و  يليتبد  عيصنا

  و   يي غذا  تيامن  جاديا  در  ي ديکل  نقش   يکشاورز  داري پا
  سه   در  يليتبد  عيصنا  توسعه  نيبنابرا  .دارند  ييزااشتغال
 است،  استوار  يکشاورز  بر  ان اقتصادش  که  يشمال  استان
  يمؤثر  راهکار  عيصنا  نيا  توسعه  نيهمچن  است.  يضرور

  هر  .رود يم  شمار   به  محصولت  عاتيضا  حجم   کاهش  يبرا
  بدشکل   ،زير مرکبات از ييبال حجم ،برداشت زمان در ساله

  عات يضا   به  ليتبد  بودن،ن  بازارپسند  ليدل  به  نامرغوب  و
 آنها  يفرآور  امکان  يليتبد  عيصنا  کمک  به  که  شوديم

  در  را ييغذا  ماده تواننديم  عيصنا نيا نيهمچن .دارد وجود
 محصول   ديتول  مازاد  از  و  کرده  نيتأم  ديتول   فصل  از  خارج

  کمبود  شاخص   رو   نيا  از  د. ينما  استفاده  احسن  نحو  به
  عات يضا  بر  رگذاريتأث  عوامل  ششم  رتبه  در  ي ليتبد  عيصنا

 نکهيا  با   توجه  با   گرفت.   قرار  متخصصان  دگاهيد  از  مرکبات
  موردمطالعه  يهااستان  در  مرکبات   ي ل يتبد  ع يصنا  از  يبرخ
  اريبس  اي  و  اندشده  ليتعط  ياقتصاد  صرفه  نداشتن  ليدل  به

 ،اياح  يبرا  دولت  طرف  از  است  لزم  ،کننديم  عمل  فيضع
  از   اقدام  و  يزيربرنامه    آنها  شتريب  ي بازده  و  توسعه
 .رديگ صورت يمال  و  يتيريمد يهاجنبه 

 نهيزم  در  شده   انجام  يها پژوهش  در  نکهيا  به  توجه  با
  ،مرکبات  خاص  طوربه  و  يکشاورز  محصولت  عاتيضا

  برداشت  از  پس   مرحله  بر  مطالعات  تمرکز   و  توجه  معمولا 
  شده   پرداخته  داشت  مرحله  در  عات يضا   به  ترمک  و   بوده
 به  ترآسان   يدسترس  ليدل  به  توانديم  مسئله  نيا  ؛است
 ياقتصاد  صرفه  و  برداشت  از  پس  و  برداشت  مرحله  در  آمار
 مرحله  در  کهيصورت  در  .باشد  مراحل  نيا  نفعانيذ  يبرا

 دشوار  کشاورز  يبرا  عاتيضا   قيدق  آمار  به   يدسترس  ،داشت
  در  مرکبات   عات يضا   در  مؤثر   عوامل  يهايبندگروهي  .است

  در  اما   شده  انجام  يگريد  يهانگرش  با  نيشيپ   يهاپژوهش
  از   کيهر  وزن  افتني   هدف  با  يبندم يتقس  قيتحق  نيا

  اتکا   با  ريتفاس  نيا  با   است.  شده   انجام  ديتول  رهيزنج  مراحل

 نظرات  شزپردا و  مرکبات  عات يضا حوزه کارشناسان  نظر به
 محصولت   نيا  عاتيضا  که  شد  مشخص  AHP  روش  با  آنها
  ل يدل  بالست.   اريبس  يشمال  يهااستان  در  داشت  مرحله  در

  و   موقعبه  مبارزه  »عدم  عامل   دو   يبال  وزن  مسئله  نيا
  « يسرمازدگ  کنترل  عدم»  و  ها«يماريب  و  آفات  با  حيصح
  و   منطقه  نيا  ي مياقل  طي شرا  به  مربوط  مورد  دو   هر   که

 . استي کشاورزان دانش
  در   است  لزم  مرکبات  عات يضا  کاهش  يبرا  يطورکلبه

  کاشت،   کاشت،  از  شيپ   مرحله  از  ديتول  مراحل  يتمام

  در  اصالح  راباز  مرحله  و  برداشت  از  پس  برداشت،  ،داشت
  ، هايگذاراستيس  بهبود  قيطر  از  ت يريمد  و   ديتول  ساختار

  ي برا  رايز  ؛رديگ  صورت  يآموزش  و  يصادقتا  يهاتيحما
 قيتحق  در  ذکرشده   يهاشاخص  يتمام   در  تيوضع  بهبود
  نفعانيذ   يبال  دانش   ، ياصول  ي هاي زيربرنامه  به   ازين  حاضر

 به  توانيم  راهکارها  نيا   جمله   از  .است  يکاف  بودجه  و
  ي آموزش  يهادوره  و   هاکارگاه  يبرگزار  با  کشاورزان  آموزش

  انجام   مناسب،  رقم  انتخاب  شامل  ،مرحله  هر  با  متناسب
  و  درست  تفادهاس  ،مناسب  زمان  در  درختان  هرس  حيصح

  زمان  قيدق  تيريمد  ،ييايميش  يکودها  و  سموم  از  موقعبه
  يريکارگبه  و   ب مناس  آلت نيماش  از  استفاده   ،برداشت

  ياقتصاد  تيحما  نيهمچن  کرد.  اشاره  ن ينو  يهاروش
  يهاوام  صيتخص  ،يراورف  يهايتعاون  ليتشک  از  دولت

  ، ي ليدتب  عيصنا  احداث  جهت  ي اتيمال  يهامشوق   و   بهرهکم
  تواننديم   زين  روزبه  يهاي تکنولوژ  با  ها سردخانه  و   انبارها 

  يي غذا  تيامن  بهبود  و  داري پا  يکشاورز  ، عاتيضا  كاهش   در
 . ندينما فايا را يمؤثر نقش

 

 ي ريگجهينت

  بر   مؤثر  عوامل  يبندتياولو  حاضر  پژوهش   يكل   هدف 
  استان  سه  در   مرکبات   د يتول  نديفرآ  در  عاتيضا  شيافزا

  که  داد   نشان  AHP  روش  با   يبندرتبه  جينتا   .است  يشمال
  مراحل  در  بيترت  به  تلفات  ياصل  ي هاشاخص  نيب  در

  . رديگيم  صورت  بازار  و  برداشت  اشت،برد  از  پس  داشت،
  مبارزه   عدم »  شاخص  ارهايرمعيز  يبندت ياولو  در  نيهمچن

  کنترل  عدم»  و  «هايماريب  و  آفات  با  حيصح  و  موقعبه
  خود   به  را  دوم   و  اول  يهارتبه  ب يترت  به  ، «يسرمازدگ
  شنهاديپ   مشکالت  نيا  بهبود    جهت  دادند.   اختصاص

 توسط  مطالعه  مورد  منطقه  يهايماريب  و   آفات  شوديم
  مناسب   ي زمان  بازه  و  شده  ييشناسا   يپزشکاهيگ  کارشناسان
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  يهمکار  با  عالوه  به  گردد.  اعالم  آنها  هيعل  مبارزه  يبرا
  نظر  با  سموم  و  شود  يريگنمونه  باغات  از  يکشاورز  جهاد

 يبرا  شود.  مصرف  نهيبه  زانيم  به  و   زيتجو  کارشناسان
  ،بادشكن  احداث  ليقب  از  ي راهکارها  زين  يسرمازدگ  کنترل

 يرو  آهک  آب  از  استفاده  ،درختان  تنه  و   هانهال  يبندقيعا
 .شوديم هيتوص دود  جادي ا و باغات نمودن گرم درخت، تنه
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