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  ده يچک

 یطیمحستیز يهاامروزه توجه به شاخص

 يکشاورز دیتول يکردهایرو نیتراز مهم یکیعنوان به

شناسایی و منظور،  نیا ي. برارودیبه شمار م

 يهاشاخص تیسنجش اثر، شدت حساسي، بندتیاولو

 یدر ط ي شیمیاییهانهاده راتییبه تغ یطیمحستیز

اساس، هدف مطالعه حاضر،  نیزمان الزم است. بر ا

 بر ییایمیشي هانهادهي بندتیاولوشناسایی و 

استان محصول پسته در ی ستیزطیمح يهاشاخص

و  کارشناسانپژوهش شامل  يآمار کرمان است. جامعه

 50بوده و  جهاد کشاورزي استان کرمانافراد باسابقه 

 يندبتیاولو ياند. براشده صورت هدفمند انتخاببه نفر

 مورد ییایمیش يهانهاده یطیمحستیز يهاشاخص

 لیلتح ندیپسته از روش فرا يدیاستفاده در باغات تول

(روش چنگ) و با استفاده از  يفاز یتبسلسله مرا
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که نشان داد  جیاستفاده شد. نتا MATLABافزار نرم

از  ي شیمیاییهانهادهآلودگی خاك ناشی از مصرف 

آلودگی آب ناشی از برخوردار است.  تیاولو نیشتریب

آلودگی هوا در درجه دوم قرار دارد.  ي شیمیاییهانهاده

قرار  سومدر درجه  ي شیمیاییهانهادهناشی از مصرف 

ي شیمیایی و میزان هانهادهمیزان صادرات دارد. 

ي هاهنیگزي در استفاده از کود شیمیایی از زیگرسکیر

ن شده وزبا توجه به محاسبات انجام .باشندیمانتهایی 

 FAHPمدل با روش  يهااز شاخص کیهر ینهائ

 توانیمي مطالعه هاافتهی محاسبه شد. بر اساس

رد که استفاده از کودهاي ارگانیک در کنار پیشنهاد ک

ي بیولوژیکی و طبیعی مبارزه با آفات در باغات هاروش

ي هایآلودگي جایگزین مرتبط هانهیگز تواندیمپسته 

  ی باشد.ستیزطیمح
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 یخاك، آلودگ یآلودگ، آب یآلودگ :يديکل هايواژه

  یطیمحستیز يهاهوا، شاخص

  

  مقدمه 

 تنها برنه ییایمیش يهانهادهاثرات استفاده از 

 بیبلکه سبب تخر .بود یبررس قابل ستیزطیمح

 شودیم عهرفته در مزر کارمحصوالت به یجیتدر

)Daaloul et al., 2014 این موضوع به دلیل اثرات .(

 .ی کشاورزي را به همراه داردآل ریغنامطلوب کودهاي 

 ییایمیش يهاتوجه به موضوع نهاده تیموضوع اهم نیا

ن موضوع ی. اکندیرا مشخص م ستیزطیکود بر مح

ي ناشی از تغییر نهاده را براي هاانیز نیهمچن

 بیبا کاهش تخر یاز طرف. کندیمتبیین  ستیزطیمح

مطرح  زیموضوع حفظ عناصر خاك ن ستیزطیمح

ي هانهاده. بنابراین (Wang et al., 2018) شودیم

ي اهشاخصبر  اثرگذاري هامؤلفهي از کشاورزشیمیایی 

که  هامؤلفه. این باشندیمی در روند تولید طیمحستیز

سطح  توانندیم ،اندقرارگرفته موردتوجهدر مطالعات 

ي انهگوقرار دهند. به  ریتأثرا تحت  ستیزطیمحسالمت 

ي هانهادهی از طیمحستیزي اثرپذیري هاشاخصکه 

 کود شیمیایی به موضوعاتی نظیر مصرف کودها،

ی، مصرف سموم طیمحستیزمدیریت کشت و 

  .(Holden., 2018) گرددیبازم

اگرچه در این راستا نیز قابل ذکر است که 

توجه  در ابعاد کالن مورد ستیزطیموضوع حفاظت مح

اما  ).1393ست (حسام و همکاران، ا زانیربرنامه يجد

 ياهسال یدر ط ییایمیاز مواد ش یکاربرد انواع مختلف

 شده هاکشآفتدر برابر  فاتمنجر به مقاومت آ اخیر

 يبرامیزان مصرف آن را افزایش داده که  ن کاریا است.

 به ینیرزمیو ز یسطح يهاآب یآلودگ ،ستیزطیمح

). 1393و همکاران،  ینیاست (امآلودگی بیشتر  منزله

و شدت  تیجمع عیسر شیامروزه، با توجه به افزا

مشکالت  ،یعیوارده بر منابع طب يفشارها

 دهیگرد داریپد از جهان یعیدر بخش وس یطیمحستیز

 ،نددار یعیمشکالت، منشأ طب نیاز ا یاست. اگرچه برخ

نداشتن از  یاز آگاه یها، ناشاز آن ياریبس کنیل

است  یطیاز منابع مح يبرداربهره درست يهاروش

امروزه در کشور ما مصرف ). 1395 ،يدری(پوراحمد و ح

 جیرا يکشاورز ياز دستاوردها یکی ییایمیش يهانهاده

 انیدر حال جر نظر دیتجد ینوع ن روشی. اباشدیم

کاهش تنوع  سبب یطیمحستیمشکالت ز رایز .است

ره و باالخ تیفیها و کاهش کبوم نظام متسال ،یستیز

 مقدم و ی(نجات شود یمها بر سالمت انسان اثر سود آن

 يهامصرف نهاده گرید ياز سو ).1391 ،يبوزرجمهر

هزار تن  20-25در کشور ما طبق آمار موجود  ییایمیش

مصرف  زانیم % 5/0 حدودن مقدار یاست. ادر سال 

 يامدهایو پ ).1392است (نقاب و همکاران،  یجهان

 يرو ياورزها در بخش کشنهاده نیکاربرد ا یمنف

گذشته مورد غفلت  در ینیرزمیز يهاآب تیفیک

 داریپا يبه توسعه یابیامر دست نیا .قرارگرفته است
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و  یروبرو کرده است (موالئ دیرا با تهد يبخش کشاورز

که توسعه  شودیموضوع سبب م نیا). 1396همکاران، 

 یاشن یطیمحستیاثرات ز یابیارز يمناسب برا افتیره

ر باشد ید امکان پذکو ییایمیش يهااز مصرف نهاده

به  ییایمیکود ش ).1390و همکاران،  گوهري ی(مهراب

در مناطق مختلف و براي محصوالت است که  يگونه ا

ضرایب فنی ن حالت یاست. در ا استفاده قابلمتنوع 

 یبایقابل دستی بررس موردي هامؤلفهاز  شده استخراج

ر ي دبندتیاولو صورتبه تواندیمت ین قابلیاست. ا

ي بهبود روند مدیریت و حفظ هاياستراتژتعیین 

 تولیدات کشاورزي اثرگذار باشد ستیزطیمحسالمت 

   .)1396و همکاران،  ياکبر(

 يابر ییایمیش يهااستفاده از نهاده انیم نیدر ا

گرفته  توجه قرار مؤلفه مهم مورد کیعنوان به يکشاورز

که  چرا  (McArthur & McCord., 2017).است

شدت بر مصرف به يکشاورز یفعل يهاوهیاز ش يوربهره

 تی. محدودگذاردیم ریتأث ییایمیکود ش يهانهاده

کاهش  ییایمیکود ش يهااز نهاده استفادهعمده 

آب در کنار اثرات  ادیمصرف ز وعملکرد  یجیتدر

  .(Guo et al., 2018) است یطیمحستیز

از مناطق  یکدر این راستا نیز استان کرمان ی

ن یا .باشدیمل پسته کشت محصو در یبررس مورد

از سم و کود  يورو بهره دیتول شیافزا يبراکرد یرو

استفاده  محصول کنندهتیتقو يهاعامل عنوانبه

اثرات که  دهدینشان م بنابراین این موضوع. شودیم

طقه من نیدر ا پسته يبردارکشت و بهره یطیمحستیز

. دباشیم تیاهم يدارا ییایمیش يهابا استفاده از نهاده

 ياهنهاده اتدرباره اثر یتا به امروز پژوهش گرید يسواز 

 یطیمحستیز يهابر شاخص يدر کشاورز ییایمیش

 .نگرفته استمحصول پسته در منطقه استان کرمان 

محصول  نیدر حوزه ا رفتهیصورت پذ يهاپژوهش

 در اقتصاد یموردبررس يهامؤلفه ریسامربوط به 

 طیحاصل منطبق با شرا ن مطالعهیا يهاافتهیباشد. یم

اطق من ریبه سا هیتولید همان منطقه است و قابل توص

اثرات  نهیزم در يالذا انجام مطالعه .ستین

 بریی ایمیش يهااستفاده از نهاده یطیمحستیز

  است. يضرورل پسته در استان کرمان محصو

 بر ییایمیشي هانهادهدر خصوص اثر 

 ي مطالعاتیهانهیشیپی برخی طیمحستیزي هاشاخص

 نهین زمی. در ااست شده انجامدر داخل و خارج از ایران 

صیدمحمدي  اشاره کرد. هاآنبه برخی از  توانیم

 دهنها مصرف ياقتصاد نهیبه سطح ) به بررسی1397(

 يکشاورز غالب محصوالت دیتول در ییایمیش يکودها

نشان داد که سطح  ن مطالعهی. اپرداخت همدان استان

 محصوالت دیتول در ییایمیش يهانهاده مصرف نهیبه

فراهی  ست اثرگذار است.یزطیبر مح يکشاورز غالب

 و ییایمیش يهانهاده مصرف يالگو یبررس) به 1394(

 دارانباغ نیب در یستیزطیمح اخالق دگاهید با آن رابطه

نشان داد که ن مطالعه یپرداخت. ا گرگان شهرستان

 ییایمیش يکودها و سموم انواع مصرف وهیش و زانیم
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ود. اثرگذار ب ستیزطیمحي سطوح سالمت ریگشکل بر

 – یمنیا رفتار به بررسی) 1397( همکاران و يبندر

 سموم يریکارگبه در مغان دشت کشاورزان یبهداشت

 يارهیمتغنشان داد که  ن مطالعهی. اپرداخت ییایمیش

اثرگذار هستند.  ییایمیش سموم يریکارگبه در دانش

 88 ،ییایمیش سموم تیمسموم سابقه و نگرشن یا

 یبهداشت یمنیا رفتار بر مؤثر عوامل راتییتغ از درصد

 ینیبشیپ را ییایمیش سموم يریکارگبه در کشاورزان

  اند.کرده

) در مطالعه خود 1392ذاکریان و همکاران (

انرژي،  انواع مصارف يهاشاخصکه  ندنشان داد

 در شهري و خانگی يهافاضالب وها پساب

 کشاورزي يهاتیفعال یزد، استان يهاشهرستان

 در یطیمحستیز مسائل افزایش در را ریتأث بیشترین

  . دارند استان يهاشهرستان

Chinchmalatpure et al. )2019 ( به بررسی

 مختلف يهاندهیآال قیاز طر ینیرزمیز يهاآب یآلودگ

 يهاآبپرداخت. این مطالعه نشان داد که  هند در

اعتماد براي  عنوان منبع اصلی قابلزیرزمینی به

سبب  تواندیمن منابع ی. اکشاورزي پدید آمده است

ي محیط زیستی شود. هاشاخصافزایش سالمت 

Helmy et al. )2019 (يکودهابررسی در خصوص  به 

 یمحصوالت زراع دیدر تول یکیولوژیب يو کودها یآل

 ياستفاده از کودهاکه  دادندنشان  هاپرداختند. آن

 شدهاصالح يهاسمی، سموم دفع آفات و ارگانیمصنوع

) Wang et al.  )2019.دهد یمکاهش  را سالمت خاك

و  يابر گاز گلخانه ییایمیش يکودها ریتأثبه بررسی 

ج در مزارع برن ن کاریپرداختند. ا یمحصوالت زراع دیتول

. این مطالعه نشان داد که آلودگی در سطح انجام شد

  نیتروژن منجر خواهد شد. دیاکسيدانتشار از 

Montemayor et al. )2019 ( در مطالعه خود

وان عنبه ذرت تولید یطیمحستیز به بررسی محاسبه

ذرت پرداخت. این مطالعه نشان داد که  محصوالت کود

 تواندیم معدنی کودهاي از بزرگی بخش جایگزینی

 ن،زمی شدن گرم بالقوه تأثیر بیشتر کاهش به منجر

 Früh-Müller etازن گردد.  بردن بین از منابع، کاهش

al.  )2019 (زراعی اقدامات از به بررسی استفاده 

 آلمان در محیطی فشارهاي با مقابله براي محیطی

 . این مطالعه نشان داد که اقداماتندپرداخت

 در ژهیوبه زمین، مدیران براي باید یطیمحستیز

 .Attallah et alباشد. تر جذاب مولد، کشاورزي مناطق

 یطیمحستیز اثرات به بررسی ارزیابی) 2019(

ن یا .ندپرداخت فسفولیپس يهازباله و فسفات کودهاي

این  .رادیولوژیکی پرداخت و عنصري اثراتمطالعه 

 مقادیر کودهاي فسفات از از مطالعه نشان داد که برخی

 احتمال افزایش باعث این است. قبول باالتر قابل حد

و افزایش خطرات آلودگی  سالمتی نامطلوب اثرات

  شود.زیست محیطی می

  

  هامواد و روش
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روش این تحقیق به صورت تحلیل سلسله 

مراتبی با رویکرد فازي بود. در تکنیک تحلیل سلسله 

مراتبی فازي چندین مرحله براي محاسبات نهایی وجود 

محاسبات صورت  هاآن بر اساسکه  ن مراحلی. ادارد

و  ییشناسااین رویکرد در گام اولیه  بر اساس. ردیگیم

 يهااثرگذار بر شاخص يهامؤلفه يبندتیاولو

پس از . در این مرحله ردیگیمی صورت طیمحستیز

ترسیم درخت سلسله مراتبی تصمیم، باید به مقایسه 

ي انجام مرحلهر زوجی عناصر هر سطح مدل پرداخت. د

فازي،  AHPمحاسبات، با استفاده از تعاریف و مفاهیم 

ي مقایسات زوجی محاسبه هاسیماترضرایب هریک از 

یک از سطرهاي  که براي هر بیترتنیابه. شودیم

که خود یک عدد  푆ماتریس مقایسات زوجی، ارزش 

  .دیآیمي زیر به دست هارابطهفازي مثلثی است، از 

푆 = ∑ 푀 	⨂ ∑ ∑ 푀             )1(  

 

∑ 푀	 = ∑ 휄 ,∑ 푚 , 	∑ 푢 	 =

1,2,… ,푚	     )2(                                            

 

∑ ∑ 푀 = ∑ 휄 , ∑ 푚 , 	∑ 푢 	 	         )3(  

 

∑ ∑ 푀 = ∑ , ∑ . ∑   )4(  

 jو  iبیانگر شماره سطر و  Kکه در این روابط 

 .باشندیم هاشاخصو  هانهیگز دهندهنشانبه ترتیب 

باید  مرحلهها، در این  푆پس از محاسبه تمامی 

طبق رابطه زیر درجه بزرگی هریک از عناصر سطوح را 

جداگانه محاسبه  صورتبهبر سایر عناصر آن سطح، 

 نماییم.

푉(푀 ≥ 푀 ) = 1																																	푖푓	푚 ≥ 푚 	
푉(푀 ≥ 푀 ) = ℎ푔푡(푀 ∩푀 )									표푡ℎ푒푟푤푖푠푒			

                                                              )5(  

  

ℎ푔푡(푀 ∩푀 ) = ( ) ( )                    )6(  

عدد فازي  Kمیزان بزرگی یک عدد فازي مثلثی از 

  :دیآیمي زیر به دست رابطهمثلثی دیگر از 

푉(푀 ≥ 푀 ,… ,푀 ) = 푉(푀 ≥

푀 )푎푛푑…푎푛푑	푉(푀 ≥ 푀 )                           )7(  

در  هاشاخصي وزن محاسبههمچنین براي 

  :میکنیمزیر عمل  صورتبهماتریس مقایسات زوجی 

푤 ,	(푥 ) = 푚푖푛{푣(푠 ≥ 푠 )}							퐾 =

1,2,… , 푛, 푘 ≠ 푖                                               )8(  

زیر  صورتبه هاشاخصبنابراین بردار وزن 

 AHP بهنجار ریغخواهد بود که همان بردار ضرایب 

  فازي خواهد بود:

푊 ́ = 푊 ́(푥 )푊 ́(푥 ),… ,푊 ́	(푥 )                )9(  

گام بعدي روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

قطعی رسم ساختار سلسله  AHPفازي همانند روش 

 1شکل  ن نمودار دری. اباشدیممراتبی براي پژوهش 

  . شودیم ارائه

تنها  مسئلهاین  شودیمکه مشاهده  طورهمان

ي اصلی دارد. دومین مرحله هاشاخصدو سطح هدف و 

از مراحل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي 

ي نظرات آورجمعطراحی پرسشنامه مقایسه زوجی و 
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پسته  دکنندگانیتولکارشناسان جهاد کشاورزي و 

  . باشدیم

ي نظرات خبرگان و کارشناسان آورجمعپس از 

توسط جداول تبدیل به اعداد فازي  هاآنابتدا نظرات 

 يهاپرسشنامههر یک از  يو نرخ ناسازگار شدهلیبدت

پس از مشخص شدن . شودیممقایسه زوجی محاسبه 

 قبول قابلي در حد هاپرسشنامهاینکه نرخ ناسازگاري 

به محاسبه ماتریس مقایسات  .هست) 1/0از  کمتر(

. در گام سوم بر شودیمپرداخته  شدهادغامزوجی فازي 

به محاسبه جمع فازي هر سطر  شدهانیباساس روابط 

. در گام چهارم بر شودیمو بسط مرکب فازي اقدام 

به محاسبه درجه امکان بزرگی،  شدهانیباساس روابط 

. شودیمي ارجحیت اقدام سازنرمالدرجه ارجحیت و 

ي مربوط به هاشاخصدر گام پنجم به محاسبه وزن 

ی پرداخته خواهد موردبررسپرسشنامه مقایسه زوجی 

ي پژوهش بر هاشاخصم ششم رسم نمودار گا درشد. 

. براساس گام هاي تعیین شده هاآناساس وزن 

چهارچوب سنجه هاي مورد ارزیابی در مطالعه به صورت 

  بود که در زیر نشان داده شده است. 1جدول 

 يهابر شاخصجامعه آماري این پژوهش 

پسته استان کرمان بر اساس ی محصول طیمحستیز

 نظر خبرگان و متخصصان کشاورزي و مدیریت آفات و

 انتخابی از بین صورتبه . براي این منظورسموم بود

  .خبرگان متخصص انتخاب شدند عنوانبهنفر  50 هاآن

  
  . FAHP يبرا ينمودار سلسله مراتب -۱ شکل
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  ي.ابيمورد ارز يچهارچوب سنجه ها -۱ جدول

مورد بررسی در متغیرهاي 
  تحقیق

  منابع مورد مراجعه  سنجه

  مصرف کودها
  

 استفاده از کود حیوانی -1

 استفاده از کودهاي شیمیایی -2

 کود از رضایت میزان -3

کود  از استفاده در کشاورزان گریزي ریسک میزان -4
  شیمیایی

Wange et al. (2018)  
Wange et al. (2018)  

  

  مدیریت کشت

 مصرف کودهاي گیاهی و آلی -1

استفاده از روش سوزاندن و شیمیایی در کنترل  -2
 ي هرزهاعلف

 ي هرزهاعلفاستفاده از روش بیولوژیک براي کنترل  -3

  ي شیمیاییهانهادهمدیریت مصرف  -4

Wange et al. (2018)  
  )1396محمدنیا و همکاران (

  

  مصرف سموم

 سموم از رضایت میزان -1

  سموم از استفاده در کشاورزان گریزي ریسک میزان -2
  هاکشحشره مصرف -3
 هاکشآفت مصرف -4

  هاکشقارچمصرف  -5

Holden (2018)  
 بوزرجمهري و مقدم نجاتی

)1391(  

  ترویج
 ي شیمیاییهانهادهي از مصرف سازآگاهنقش ترویج در  -1

 ي شیمیاییهانهادهآموزش مصرف  -2
  )1396حمید برقی و همکاران (

  آلودگی

 ي شیمیاییهانهادهآلودگی آب ناشی از  -1

 ي شیمیاییهانهادهآلودگی خاك ناشی از مصرف  -2

 ي شیمیاییهانهادهآلودگی هوا ناشی از مصرف  -3

 )کیفیت( آب شوري میزان تغییر -4

  )1396حمید برقی و همکاران (
  )1396خورسندي آقایی (

  خطرات اقتصادي
 ي شیمیاییهانهادهمیزان واردات  -1

 ي شیمیاییهانهادهمیزان صادرات  -2
  )1396( حمید برقی و همکاران

  

سابقه کاري، جنسیت و همچنین  هاآنمعیار انتخاب 

 مطالعه نیدر ا ازیاطالعات موردنمیزان تحصیالت بود. 

 1399-1398 يهاسال یدر ط یدانیاساس روش م بر

. رفتگصورت ماتریس متقارن فازي پرسشنامه  لیو تکم

 بر اساسابزار براي گردآوري اطالعات در این مطالعه 

 صورتبهرویکرد پیمایشی آن شامل یک پرسشنامه 

ماتریس متقارن فازي تخصیصی فازي براي متخصصین 

 ستیزطیمحو خبرگان در عرصه مدیریت کشاورزي و 

  ي فازي بود. هايبندرتبهباغات پسته جهت تخمین 
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  و بحث جينتا

لعه نتایج و بحث مرتبط با در این بخش از مطا

داده هاي تحقیق ارایه می شود. همچنین داده هاي 

مرتبط با متغیرهاي تحقیق در بخش توصیف آماري و 

  همچنین جدول هاي ماتریسی نیز ارایه می گردد.

درصد  78گفت که  توانیم 2جدول  با توجه به

درصد  22ت مرد و یجنس يدارا شوندگانمصاحبهاز 

شتر ی، لذا بباشندیمت زن یجنس يدارا

درصد  62 مرد بودند. شوندگانمصاحبه

درصد  38سانس، یو ل پلمیدفوق يدارا شوندگانمصاحبه

االتر و ب سانسیلفوقالت یتحص يدارا شوندگانمصاحبه

الت یتحص يدارا شوندگانمصاحبهشتر یبود. لذا ب

ن یدرصد کارشناسان ب 28سانس بودند. یو ل پلمیدفوق

ن یدرصد ب 54داشتند،  یسال سابقه کارشناس 10تا  5

سال سابقه  15شتر از یدرصد ب 18سال و  15تا  10

شتر کارشناسان سابقه یداشتند، لذا ب یکارشناس

 سال داشتند. 15تا  10ن یب یکارشناس

 تیوضع یابیمرحله از پژوهش جهت ارز نیدر ا

 يکشاورز ییایمیش يهااثرات استفاده از نهاده یبررس

در استان پسته  دیتول یطیمحستیز يهابر شاخص

ه از با استفاد يفاز سهیمقا سیماتر لی، به تشککرمان

 3جدول  مبادرت شد. شدهفیتعر یمثلث ياعداد فاز

 يبرانشان دهنده نماد متغیرهاي تحقیق می باشد. 

 ،یمثلث ياعداد فاز نییمنظور و تع نیبه ا دنیرس

بر  مناطق نیر بها دپراکنش شاخص زانیحداقل م

 يبرا تیوضع نیادر نظر گرفته شد.  مؤلفه 15 اساس

 زیافزار ننرم یبخش اصلدر  يبندرتبه يمبنامحاسبه 

 ندیبودن فرآ یبه جهت طوالن نجایمبنا قرار گرفت. در ا

 ریز صورتبه هاشاخص يبرا يفاز یزوج سیانجام ماتر

 يبر اساس نمادها يرهایدر ابتدا جدول متغ بود.

  ف شد.یر تعریز صورتبهشد که  یمعرف کاررفتهبه

ات سیمقا سیبا ماتربعد محاسبات مرتبط  درگاه

س یماتر دهندهنشانس ین ماتریشد. ا ارائه يفاز

 يازف یانجام محاسبات سلسله مراتب يزه شده براینرمال

  بود.

 يرهایت مرتبط با متغیدر گام بعد درجه ارجح

 ارائهرها یک از متغیهر  يدر پژوهش به ازا یمورد بررس

 يت فازیزان اولویم دهندهنشانت یشد. درجه ارجح

ر گیکدینسبت به  یسیماتر يک فضایرها در یمتغ

که در گام  دهدیمت نشان ین درجه ارجحی. اباشدیم

ر چه گیر دیرها نسبت به متغیک از متغیهر  یمحاسبات

تا  هاآنت یزان ارجحیم .کنندیمجاد یرا ا یاثرات متقابل

ت در بازه یدرجه ارجح معموالًخواهد بود.  يچه حد

  .ردیگیمقرار  1تا  0عدد 

د بررسی در نماد مولفه هاي مور 3 جدولدر 

نماد مولفه هاي تحقیق براي  پژوهش ارایه شده است.

جایگذاري در محاسبات نرم افزاري مورد استفاده قرار 

نشان  6و جدول  5و جدول  4 جدولمی گیرد. در 

 هايماتریس مقایسه زوجی فازي استفاده از نهادهدهنده 

  شیمیایی کشاورزي بر شاخص هاي زیست محیطی
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  از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي. شوندگانمصاحبهدرصد فراواني  -۲جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  متغیر مورد بررسی  متغیر مورد بررسی

  جنسیت
  78  39  مرد
  22  11  زن
  100  50  کل

  تحصیالت
  62  31  و لیسانس پلمیدفوق
  38  19  و باالتر سانسیلفوق

  100  50  کل

  سابقه شغلی

  28  14  سال 10تا  5بین 
  54  27  سال 15تا  10بین 

  18  9  سال 15بیشتر از 
  100  50  کل

  سن
  44  22  سال 39تا  27بین 
  42  21  سال 45تا  40بین 

  14  7  سال 45از باالتر 
  

 .FAHPبراي محاسبات  هاآني موردبررسو نماد  مورداستفادهمتغيرهاي  -۳جدول 

  نماد  مورد بررسی مؤلفه  ردیف
 O ییایمیش يهااز مصرف نهاده یخاك ناش یآلودگ 1

 J (کود و سم) ییایمیش يهااز نهاده یآب ناش یآلودگ  2

 N (کود و سم) ییایمیش يهااز مصرف نهاده یهوا ناش یآلودگ  3

 E هاکشاز انواع حشره تیرضا زانیم  4

 B هاکشاز انواع آفت تیرضا زانیم  5

 H از انواع سم تیرضا زانیم  6

 K ییایمیانواع کود ش مصرف  7

 I آب يشور زانیم راتییتغ  8

 L ییایمیاز کود ش تیرضا زانیم  9

 M کشاورزان در استفاده از سموم يزیگرسکیر زانیم  10

 C ییایمیدر استفاده از کود ش يزیگرسکیر زانیم  11

 D ییایمیش يهاصادرات نهاده زانیم  12

 F (کود و سم) ییایمیش يهادر مصرف نهاده يسازدر آگاه جیترو نقش  13

 G ییایمیش يهامصرف نهاده تیریمد  14

 A (کود و سم) ییایمیش يهاواردات نهاده زانیم  15
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 ي.طيمح ستيز يبر شاخص ها يکشاورز ييايميش ياستفاده از نهاده هاماتريس مقايسه زوجي فازي  -۴جدول 

 
 يهاواردات نهاده

ییایمیش  

از انواع  تیرضا
هاکشآفت  

در استفاده از کود  يزیگرسکیر
ییایمیش  

ییایمیش يهاواردات نهاده  1 1 1 0/76 0/97 1/22 0/72 0/87 1/05 

هاکشاز انواع آفت تیرضا  0/81 1/03 1/30 1 1 1 97/0  1/15 1/36 

ییایمیدر استفاده از کود ش يزیگرسکیر  0/94 1/13 1/37 0/73 0/86 1/02 1 1 1 

ییایمیش يهاصادرات نهاده  0/82 0/98 1/18 0/75 0/91 1/09 0/76 0/98 1/25 

هاکشاز انواع حشره تیرضا  0/71 0/87 1/06 0/99 1/19 1/41 0/96 1/15 1/38 

جینقش ترو  1/06 1/30 1/60 0/69 0/83 1 0/80 0/98 1/19 

ییایمیش يهامصرف نهاده تیریمد  0/89 1/08 1/30 0/68 0/83 1/03 0/94 1/13 1/35 

از انواع سم تیرضا  0/92 1/14 1/4 0/69 0/83 1/01 0/74 0/88 1/05 

آب يشور زانیم  0/81 0/96 1/15 0/75 0/93 1/14 0/77 0/98 1/25 

آب یآلودگ  0/96 1/16 1/39 0/78 0/94 1/14 0/86 1/05 1/30 

ییایمیمصرف انواع کود ش  0/81 1/02 1/28 0/97 1/16 1/40 0/63 0/77 0/96 

ییایمیاز کود ش تیرضا  0/92 1/10 1/33 0/86 1/02 1/2 0/69 0/85 1/03 

کشاورزان در استفاده  يزیگرسکیر زانیم
 از سموم

0/83 1/04 1/30 0/79 0/96 1/14 0/69 0/87 1/09 

 يهااز مصرف نهاده یهوا ناش یآلودگ
ییایمیش  

0/82 1 1/21 0/91 1/13 1/4 1/07 1/33 1/63 

 يهااز مصرف نهاده یخاك ناش یآلودگ
ییایمیش  

1/02 1/21 1/43 0/92 1 1/21 0/83 0/99 1/18 

  

درجه ارجحیت مربوط به  7 جدولباشد. در می

نشان داده شده  متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش

است. همچنین ادامه ارجحیت مرتبط با متغیرهاي مورد 

نیز نشان داده شده است. عالوه بر  8 جدولبررسی در 

تخمین محاسبات فازي نشان دهنده  9 جدولاین 

FAHP بود. بر این اساس  براي متغیرهاي پژوهش

  توان گفت که محاسبات فازي داراي نتایج بود.می

درصد  78گفت که  توانیم 2با توجه به جدول 

درصد  22ت مرد و یجنس يدارا شوندگانمصاحبهاز 

شتر ی، لذا بباشندیمت زن یجنس يدارا

درصد  62 مرد بودند. شوندگانمصاحبه

درصد  38سانس، یو ل پلمیدفوق يدارا شوندگانمصاحبه

االتر و ب سانسیلفوقالت یتحص يدارا شوندگانمصاحبه

الت یتحص يدارا شوندگانمصاحبهشتر یبود. لذا ب

ن یدرصد کارشناسان ب 28سانس بودند. یو ل پلمیدفوق

ن یدرصد ب 54داشتند،  یسابقه کارشناسسال  10تا  5

سال سابقه  15شتر از یدرصد ب 18سال و  15تا  10

  شتر کارشناسان سابقهیداشتند، لذا ب یکارشناس
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 .يطيمح ستيز يهابر شاخص يکشاورز ييايميش يهااستفاده از نهادهادامه ماتريس مقايسه زوجي فازي  -٥جدول 

ییایمیش يهاصادرات نهاده  هاکشاز انواع حشره تیرضا  جینقش ترو   

ییایمیش يهاواردات نهاده  0/84 1/01 1/20 0/94 1/14 1/39 0/62 0/76 0/93 

هاکشاز انواع آفت تیرضا  0/91 1 1/32 0/70 0/83 1 0/99 1/19 1/44 

ییایمیدر استفاده از کود ش يزیگرسکیر  0/79 1 1/3 0/72 0/86 1 0/83 1/01 1/23 

ییایمیش يهاصادرات نهاده  1 1 1 0/69 0/83 1 1 1/2 1/44 

هاکشاز انواع حشره تیرضا  0/96 1/19 1/44 1 1 1 1/04 1/2 1/55 

جینقش ترو  0/68 0/82 0/99 0/64 0/79 0/95 1 1 1 

ییایمیش يهامصرف نهاده تیریمد  0/57 0/70 0/88 0/89 1/07 1/30 0/73 0/9 1/13 

از انواع سم تیرضا  0/75 0/94 1/18 0/83 1/04 1/31 1/06 1/33 1/66 

آب يشور زانیم  0/87 1 1/28 0/84 0/96 1/11 0/61 0/74 0/90 

آب یآلودگ  0/81 0/99 1/21 0/73 0/88 1 1/21 1/43 1/66 

ییایمیمصرف انواع کود ش  1/05 1/24 1/47 0/91 1/13 1/40 0/66 0/81 0/98 

ییایمیاز کود ش تیرضا  0/79 0/94 1/10 0/67 0/86 1/1 0/81 0/96 1/13 

کشاورزان در استفاده از سموم يزیگرسکیر زانیم  0/74 0/93 1/18 0/88 1/06 1/28 0/69 0/82 0/99 

ییایمیش يهااز مصرف نهاده یهوا ناش یآلودگ  0/76 0/93 1/15 0/83 1/04 1/31 1 1/27 1/61 

ییایمیش يهااز مصرف نهاده یخاك ناش یآلودگ  0/99 1/17 1/39 0/86 1/04 1/29 0/72 0/89 1/08 

 

 ي.طيمح ستيز يبر شاخص ها يکشاورز ييايميش ياستفاده از نهاده هاماتريس مقايسه زوجي فازي  -٦جدول 

ییایمیش يمصرف نهاده ها تیریمد  از انواع سم تیرضا  آب يشور زانیم   

ییایمیش يهاواردات نهاده  0/76 0/92 1/11 0/74 0/87 1/08 0.86 1/03 1/22 

هاکشاز انواع آفت تیرضا  0/96 1/19 1/45 0/98 1/2 1/43 0.87 1/06 1/31 

ییایمیدر استفاده از کود ش يزیگرسکیر  0/73 0/87 1/05 0/94 1/12 1/34 0.79 1/01 1/29 

ییایمیش يهاصادرات نهاده  1/11 1/41 1/74 0/84 1/06 1/31 0/77 0/95 1/14 

هاکشاز انواع حشره تیرضا  0/76 0/93 1/12 0/76 0/95 1/19 0/89 1/03 1/18 

جینقش ترو  0/88 1/09 1/36 0/59 0/74 0/93 1/10 1/34 1/62 

ییایمیش يهامصرف نهاده تیریمد  1 1 1 0/86 0/98 1/13 0/94 1/11 1/33 

از انواع سم تیرضا  0/88 1/01 1/16 1 1 1 0/95 1/16 1/42 

آب يشور زانیم  0/74 0/89 1/06 0/69 0/85 1/04 1 1 1 

آب یآلودگ  0/84 1 1/19 0/87 1/04 1/24 0/83 0/99 1/19 

ییایمیمصرف انواع کود ش  0/88 1/05 1/24 1/05 1/24 1/48 1/02 1/18 1/35 

ییایمیاز کود ش تیرضا  1/15 1/41 1/69 0/74 0/90 1/1 0/60 0/71 0/84 

کشاورزان در استفاده از سموم يزیگرسکیر زانیم  0/88 1/08 1/31 0/64 0/81 1/01 0/78 0/94 1/15 

ییایمیش يهااز مصرف نهاده یهوا ناش یآلودگ  1/1 1/31 1/54 0/78 0/97 1/20 0/78 0/91 1/06 

ییایمیش يهااز مصرف نهاده یخاك ناش یآلودگ  0/83 1/04 1/30 0/93 1/10 1/31 0/77 0/88 1/02 
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  مربوط به متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش. تيدرجه ارجح -۷جدول 

 
از انواع  تیرضا

هاکشآفت  

در  يزیگر سکیر
ییایمیاستفاده از کود ش  

 يهاصادرات نهاده
ییایمیش  

از انواع  تیرضا
هاکشحشره  

جینقش ترو  
مصرف  تیریمد
ییایمیش يهانهاده  

از انواع  تیرضا
 سم

 زانیم
آب يشور  

ییایمیش يهاواردات نهاده  0/87 0/89 0/90 0/86 0/91 0/99 0/44 0/92 

هاکشاز انواع آفت تیرضا  1 1 1 0/99 1 1 1 1 

در استفاده از کود  يزیگرسکیر
ییایمیش  

1 0/97 1 0/96 1 1 0/50 1 

ییایمیش يهاصادرات نهاده  1 0/97 0/99 0/96 1 1 0/50 1 

هاکشاز انواع حشره تیرضا  1 1 1 1 1 1 1 1 

جینقش ترو  1 0/95 0/98 0/98 0/94 1 0/49 1 

ییایمیش يهامصرف نهاده تیریمد  1 0/87 0/89 0/9 0/86 0/91 0/44 0/92 

از انواع سم تیرضا زانیم  1 0/99 1 1 0/98 1 1 1 

آب يشور زانیم  1 0/94 0/97 0/97 0/93 0/99 1 0/95 

آب یآلودگ  1 1 1 1 1 1 1 1 

ییایمیمصرف انواع کود ش  1 0/97 1 1 0/98 1 1 1 

ییایمیاز کود ش تیرضا  1 0/92 0/94 0/95 0/91 0/96 1 0/93 

کشاورزان در  يزیگر سکیر زانیم
 استفاده از سموم

1 0/89 0/92 0/92 0/88 0/94 1 0/90 

از مصرف  یهوا ناش یآلودگ
ییایمیش يهانهاده  

1 1 1 1 1 1 1 1 

از مصرف  یخاك ناش یآلودگ
ییایمیش يهانهاده  

1 1 1 1 1 1 1 1 
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  .مربوط به متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش  تيدرجه ارجحادامه  -۸جدول 

 
 یآلودگ
 آب

مصرف انواع کود 
ییایمیش  

از کود  تیرضا
ییایمیش  

کشاورزان در  يزیگر سکیر زانیم
 استفاده از سموم

از مصرف  یهوا ناش یآلودگ
ییایمیش يهانهاده  

از مصرف  یخاك ناش یآلودگ
ییایمیش يهانهاده  

ییایمیش يهاواردات نهاده  0/84 0/87 0/94 0/97 0/85 0/80 

هاکشاز انواع آفت تیرضا زانیم  0/96 1 1 1 0/98 0/93 

در استفاده از کود  يزیگر سکیر
ییایمیش  

0/93 0/97 1 1 0/95 0/91 

ییایمیش يهاصادرات نهاده  0/93 0/97 1 1 0/95 0/91 

هاکشاز انواع حشره تیرضا  0/97 1 1 1 0/99 0/94 

جینقش ترو  0/91 0/96 1 1 0/94 0/89 

ییایمیش يهامصرف نهاده تیریمد  0/83 0/87 0/94 0/97 0/85 0/80 

از انواع سم تیرضا زانیم  0/95 0/99 1 1 0/97 0/93 

آب يشور زانیم راتییتغ  0/90 0/95 1 1 0/93 0/88 

آب یآلودگ  1 1 1 1 1 0/97 

ییایمیمصرف انواع کود ش  1 0/95 1 1 0/98 0/93 

ییایمیاز کود ش تیرضا  0/97 0/88 0/92 1 0/90 0/85 

کشاورزان در  يزیگر سکیر زانیم
 استفاده از سموم

0/94 0/85 0/9 0/97 0/88 0/83 

 يهااز مصرف نهاده یهوا ناش یآلودگ
ییایمیش  

1 0/97 1 1 1 0/95 

 يهااز مصرف نهاده یخاك ناش یآلودگ
ییایمیش  

1 1 1 1 1 1 
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  براي متغيرهاي پژوهش. FAHPتخمين محاسبات فازي  ۹-جدول

رتبه مورد 
 بررسی

نماد متغیر در 
 افزارنرم

 ضریب اثرگذاري متغیر مورد بررسی

1  O  086/0 ي شیمیایی  هانهادهآلودگی خاك ناشی از مصرف  
2  J  084/0 ي شیمیایی (کود و سم)هانهادهآلودگی آب ناشی از  
3  N  082/0 ي شیمیایی (کود و سم)هانهادهآلودگی هوا ناشی از مصرف  
4  E  081/0 هاکشحشرهمیزان رضایت از انواع  
5  B  081/0 هاکشآفتمیزان رضایت از انواع  
6  H 080/0 میزان رضایت از انواع سم  
7  K 080/0 مصرف انواع کود شیمیایی  
8  I 076/0 تغییرات میزان شوري آب  
9  L 074/0 رضایت از کود شیمیایی میزان  
10  M 044/0 میزان ریسک گریزي کشاورزان در استفاده از سموم  
11  C 044/0 میزان ریسک گریزي در استفاده از کود شیمیایی  
12  D  043/0 ي شیمیاییهانهادهمیزان صادرات  
13  F  043/0 ي شیمیایی (کود و سم)هانهادهي در مصرف سازآگاهنقش ترویج در  
14  G  038/0 ي شیمیاییهانهادهمدیریت مصرف  
15  A  038/0 ي شیمیایی (کود و سم)هانهادهمیزان واردات  

  

  سال داشتند. 15تا  10ن یب یکارشناس

 تیوضع یابیمرحله از پژوهش جهت ارز نیدر ا

 يکشاورز ییایمیش يهااثرات استفاده از نهاده یبررس

در استان پسته  دیتول یطیمحستیز يهابر شاخص

ه از با استفاد يفاز سهیمقا سیماتر لی، به تشککرمان

 3جدول  مبادرت شد. شدهفیتعر یمثلث ياعداد فاز

 يبرانشان دهنده نماد متغیرهاي تحقیق می باشد. 

 ،یمثلث ياعداد فاز نییمنظور و تع نیبه ا دنیرس

بر  مناطق نیها در بپراکنش شاخص زانیحداقل م

 يبرا تیوضع نیادر نظر گرفته شد.  مؤلفه 15 اساس

 زیافزار ننرم یبخش اصلدر  يبندرتبه يمبنامحاسبه 

 ندیبودن فرآ یبه جهت طوالن نجایمبنا قرار گرفت. در ا

 ریز صورتبه هاشاخص يبرا يفاز یزوج سیانجام ماتر

 يبر اساس نمادها يرهایدر ابتدا جدول متغ بود.

  ف شد.یر تعریز صورتبهشد که  یمعرف کاررفتهبه

 سیبا ماتربعد محاسبات مرتبط  مگا در

 دهندهنشانس ین ماتریشد. ا ارائه يسات فازیمقا

انجام محاسبات سلسله  يزه شده برایس نرمالیماتر

  بود. يفاز یمراتب

 يرهایت مرتبط با متغیدر گام بعد درجه ارجح

 ارائهرها یک از متغیهر  يدر پژوهش به ازا یمورد بررس

 يت فازیزان اولویم دهندهنشانت یشد. درجه ارجح
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ر گیکدینسبت به  یسیماتر يک فضایرها در یمتغ

که در گام  دهدیمت نشان ین درجه ارجحی. اباشدیم

ر چه گیر دیرها نسبت به متغیک از متغیهر  یمحاسبات

تا  هاآنت یزان ارجحیم .کنندیمجاد یرا ا یاثرات متقابل

ت در بازه یدرجه ارجح معموالًخواهد بود.  يچه حد

  .ردیگیمقرار  1تا  0عدد 

ن یگفت که باالتر توانیم 9بر اساس جدول 

 يهااثرگذار بر شاخص يهامؤلفهت در یاولو

ا مرتبط ب محصول پسته استان کرمان یطیمحستیز

با  ییایمیش يهانهادهاز مصرف  یخاك ناش یآلودگ

 یت دوم مرتبط با آلودگیبود. اولو 08/0 يب فازیضر

ت سوم مرتبط ین اولویبود. همچن 084/0ب یآب با ضر

ق یت چهارم تحقیبود. اولو 08/0ب یهوا با ضر یبا آلودگ

بود که  هاکشحشرهت از انواع یزان رضایمرتبط با م

ر یبه خود اختصاص داد. متغ 081/0برابر با  یبیضر

ت پنجم قرار یدر اولو هاکشآفتت از انواع یزان رضایم

ن مصرف یداشت. همچن 08/0برابر با  یبیداشت و ضر

 يب فازیت هفتم بود. ضریدر اولو ییایمیانواع کود ش

ان زیرات مییمرتبط با تغ ییایمیمصرف انواع کود ش

ن یهمچن بود. 07/0برابر با  يب فازیآب بود و ضر يشور

 زیآب ن يزان شوریمرات ییمرتبط با تغ يضرب فاز

ن موضوع نشان ی. اباشدیم 07/0برابر با  یبیضر يدارا

 يهاشاخصاثرگذار بر  يهامؤلفهجاد یکه در ا دهدیم

آب داراي  يزان شوریدر محصول پسته م یطیمحستیز

در  رین متغی. ااست 074/0برابر با  یب اهمیتیضر

 زانین میقرار دارد. همچن يریگمیتصمت هشتم یاولو

ر با براب یبیضر يدر استفاده از سموم دارا يزیگرسکیر

در استفاده از کود  يزیگرسکیزان ریبود. و م 044/0

ر ین متغی. ابود 044/0برابر با  یبیضر يدارا ییایمیش

ج در ین نقش ترویقرار داشت. عالوه بر ا 12ت یدر اولو

 یبیضر يدارا ییایمیش يهانهادهدر مصرف  يسازآگاه

زدهم قرار یت سیر اولور  دین متغیبود و ا 043/0برابر با 

اثرگذار بر  يهامؤلفه یدر بررس یگرفت. به عبارت

ت یدر اولو مؤلفهن یا یطیمحستیز يهاشاخص

 ییایمیش يهانهادهت مصرف یریزدهم قرار دارد. مدیس

ب ین ضریهمچن بود. 038/0برابر با  يب فازیضر يدارا

 ییایمیش يهانهادهزان واردات یر میمرتبط با متغ يفاز

  بود. 038/0برابر با  یبیضر يو دارا 15ت یز در اولوین

  

  گيري كلينتيجه

توان نشان داد که یمطالعه م يهاافتهیبراساس 

بر هاي شیمیایی بندي اثرات نهادهشناسایی و اولویت

ت یقابل زیستی محصول پستههاي محیطشاخص

توان نشان داد که چه  یبراساس آن م .دارد يسازادهیپ

ر یست را تحت تاثیط زیمح یتواند آلودگ یم ییهامولفه

 يهاتوان گفت که شاخصیم یبه عبارت .قرار دهد

براثر استفاده از  یمرتبط با آلودگ یطیمحستیز

را  يبندتین و اولوییت تعیقابل ییایمیش يهانهاده

ن یتوان در نظر داشت که ایم یدهد. به عبارت ینشان م

 یطیمحستیز يهامرتبط با شاخص يبندتیاولو
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و  یعیاقتصاد منابع طب يهايزیربرنامه يتواند برایم

ار کبه ییایمیش يهامصرف نهاده يسازنهین بهیهمچن

  رود.

 يهاشاخص يبندتیاولو این مطالعه به بررسی

یی پرداخت. براي این ایمیش يهانهاده یطیمحستیز

ي مطالعه هاافتهکرد. ی استفاده FAHPمنظور از روش 

ی مرتبط با طیمحستیز يهاشاخصنشان داد که 

آلودگی خاك، آلودگی آب و آلودگی هوا باالترین اولویت 

ی داشت. طیمحستیزي هاشاخصي فازي بندرتبهدر 

و  هاکشحشرهاز سوي دیگر میزان رضایت از انواع 

قرار  5 و 4در اولویت  هاکشآفتمیزان رضایت از انواع 

ي شیمیایی هانهادهی طیمحستیزي هاشاخصداشتند. 

ي آب، خاك و هوا قرار دارند. از هایآلودگ ریتأثتحت 

ه ي شیمیایی بهانهادهسوي دیگر میزان آلودگی توسط 

 هاکشحشرهو  هاکشآفتي کشاورزان از مندتیرضا

 يزیربرنامهاین رویکرد، هر نوع  بر اساس. گرددیبازم

ی در مناطق مورد طیمحستیزي هاشاخصجهت بهبود 

ي هانهادهي در سازنهیبهبررسی بهتر است بر اساس 

شیمیایی به کار گرفته شود. این امر منجر به بهبود در 

گردیده بود. همچنین  هاکشحشرهو  هاکشآفتمصرف 

بتواند به کاهش آلودگی خاك، هوا و آب منجر شود. این 

و ) 1397و همکاران ( يبندر تموضوع در مطالعا

همخوانی داشت. این  )1392و همکاران ( انیذاکر

ی را در طیمحستیزي هاشاخصمحققین موضوع 

. ندقرارداد دییتأفرایند تولید محصوالت کشاورزي مورد 

 ،)Chinchmalatpure et al. )2019همچنین مطالعات 

Helmy )2019 ( وWang et al. )2019(  نشان داد که

ي هانهادهی مرتبط با طیمحستیزي هاشاخص

 میزان تولید محصوالت کشاورزي کنندهنییتعشیمیایی 

ي هاگزاره بر اساسدر حالت ارگانیک و همچنین 

) Montemayor et al. )2019  .هستسالمت محیطی 

عنصر  معموالًي کود شیمیایی هانهادهنشان دادند که 

چنین نوع ی و همطیمحستیزمهمی در تعیین شاخص 

ي شیمیایی خواهد بود. این مطالعات هانهادهاستفاده از 

ي حاصل از تحقیق حاضر را مورد هاافتهی درمجموع

ي حاصل از این مطالعه هاافته. بر اساس یقراردادند دییتأ

ي بیولوژیک و هاروشپیشنهاد کرد که از  توانیم

ي ارگانیک در باغات پسته استفاده هاروشهمچنین 

ي هوا و آبسطح آلودگی خاك،  هاروششود. این 

کمتري را به همراه خواهند داشت. این روش سبب 

ی در سطح طیمحستیزي هاشاخصکه  شوندیم

ه از ک شودیمباالتري قرار بگیرند. همچنین پیشنهاد 

ي طبیعی و یا دشمنان طبیعی آفات باغ هاکشآفت

جایگزین سم استفاده گردد. این کار  عنوانبهپسته 

ي هاروش بهاحتمال آلودگی خاك و آب را نسبت 

  .دهدیمرا بهبود  هاکشآفتو  وممساستفاده از 
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Identification and Prioritization of the Effects of Chemical Inputs on 

Environmental Indicators of Pistachio Crop in Kerman Province 

 
Abstract 

Today, paying attention to environmental 

indicators is considered as one of the most 

important approaches to agricultural production. 

For this purpose, it is necessary to identify and 

prioritize, measure the effect, the intensity of 

sensitivity of environmental indicators to 

changes in chemical inputs over time. The aim of 

this study is to identify and prioritize chemical 

inputs on environmental indicators of pistachio 

in Kerman province. The statistical population of 

the study included veteran experts of agricultural 

jihad in Kerman province. The sample consisted 

of 50 specialists who were purposefully selected. 

To prioritize the environmental indicators of 

chemical inputs used in pistachio orchards, the 

fuzzy hierarchical analysis process method 

(Chang method) was used. Findings of the study 

showed that soil contamination due to the use of 

chemical inputs has the highest priority. Water 

pollution caused by chemical inputs is in the 

second place. Air pollution caused by the use of 

chemical inputs is in the third degree. Exports of 

chemical inputs and risk aversion in the use of 

chemical fertilizers are the last ranking. It can be 

suggested that the use of organic fertilizers along 

with biological and natural methods of pest 

control in pistachio orchards can be alternative 

options related to environmental pollution. 

Keywords:Air pollution, Environmental 

indicators, Soil pollution,Water pollution

 

 

  

  

 


