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 چکیده
د. آیمیمار به شکننده درآمد روستاییان و منبع اصلی تأمینهای اقتصادی کشور ترین بخشکشاورزی یکی از مهم

ی هازمینهبخشیدن به  برای تحققمطلوب  وهماهنگ  ،شدهریزی های برنامهتالش نتیجه ی کشاورزیتوسعه
ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی فعالیت ی، گسترش دامنهخودکفایی تولیدات کشاورزی

گام در فرآیند  زی، نخستینیافتگی کشاورتوسعه درجهها و در پی آن تعیین شناخت و بررسی امکانات و قابلیت است.
 ی کشاورزیتوسعهبندی درجه ارزیابی و پژوهش با هدفاین است. از این رو،  ی کشاورزیتوسعهریزی و برنامه

های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه شهرستان
برداری )بهره عمده پنج گروه قالب در یی کشاورزتوسعهشاخص  48استان، فهرستی از  2931آماری سال 

ردهل گیری از مدبا بهره (کشاورزیهای و تشکل و آبزیان کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور
 دارایها نسبت به دیگر شهرستان گچسارانکه شهرستان  نشان داد. نتایج شدبررسی عددی  (تاکسونومیبندی )

دام "و  "مکانیزاسیون کشاورزی"اساس دو شاخص  و بر (iF= 319/0)بوده  ی کشاورزیتوسعهی باالترین درجه
 رزیی کشاوتوسعهشهرستان دنا دارای کمترین درجه  ،در مقابلدر رتبه اول قرار گرفته است.  "و طیور و آبزیان

برآورد  108/0 های استانشهرستان ی کشاورزیتوسعه هدرجدامنه نوسان (. بدین ترتیب، iF= 313/0بوده است )
یافته ها در سطح توسعهکدام از شهرستانیافتگی، در مجموع هیچتوسعه درجهبا توجه به افزون بر این،  شده است.

 که است ستهیشا لذا، ند.شویافته تلقی میتوسعه به نسبتقرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد 
 داشته یشتریب توجه مناطق نیا به خود ییزداتیمحروم و یمحورعدالت یهااستیس یراستا در کشور زانیربرنامه
 .باشند

 JEL  :58R, 12Q, 01Q, 10O بندیطبقه

 استان کهگیلویه و بویراحمد ،عددی بندیرده ،کشاورزی یتوسعه :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
تأمین نیازهای غذایی و  بر افزونهای اقتصادی کشور است که ترین بخشکشاورزی یکی از مهم

ناسایی کند. از این رو شی در استقالل سیاسی کشور ایفا میتهیه مواد اولیه برای صنایع، نقش مهم

واند تبرداری مناسب از استعدادهای بالقوه طبیعی و تقویت توانایی بخش کشاورزی میو بهره

کشاورزی از  (.1931، بستر مناسبی برای رشد و توسعه ملی فراهم آورد )تقوایی و بسحاق

یز ن دوران کنونیییان بوده و در کننده درآمد روستادور شغل و منبع اصلی تأمین هایگذشته

د )مزینی و آیمی به شمارنان شغل اصلی روستاییان رغم ایجاد و توسعه مشاغل جدید، همچبه

 (.1931همکاران، 

 در راهبردی و بخش اقتصادی توسعه و رشد در محوری بخش مثابه به کشاورزی ما کشور در

 توسعه است. این هایبرنامه در زیادی اهمیت دارای رشد، رو به جمعیت غذایی نیازهای تأمین

 01و  دارد در بر را کشور شاغالن کل پنجم یك و داخلی تولید ناخالص درصد 11حدود  بخش

موقعیت  دارای و (1901کند )حاجیان، می تأمین را نیاز داخلی مورد غذایی محصوالت درصد

 شایان هایظرفیت بودن دارا لحاظ به ایران .های اقتصادی کشور استبخش ای درممتاز و ویژه

 میلیون 1/10 هم اکنونمستعد کشاورزی )که  هکتار اراضی میلیون 9٣ از بیش جمله از توجه

 استحصال، قابل آب مکعب میلیارد متر 191 شود(،می استفاده تولید فرایند در آن هکتار

باغی،  و زراعی محصوالت از ایگسترده و قابلیت تولید طیف و هوایی های متنوع آباقلیم

 4/111 و مراتع با وسعت هاجنگل شامل تجدیدشونده طبیعی منابع طیور، و دام محصوالت

 نیروی از و برخورداری جنوب و شمال هایآب در آبزیان منابع غنی وجود و هکتار میلیون

 خلق تواندمی یا و داشته کشاورزی مزیت نسبی محصوالت از بسیاری زمینه تولید در انسانی،

 . (1931)پورتال وزارت جهاد کشاورزی، کند مزیت 

 هایندهبازدارکه  هنگامیباشد و تا توسعه بخش کشاورزی پیش شرط توسعه اقتصادی کشور می

ت رشد و توسعه دست نخواهند یافها نیز به شکوفایی بخش دیگرتوسعه این بخش برطرف نشود 

زایی، تأمین درآمد و سهم ن بخش توانسته است از نظر اشتغال(. ای1909)صامتی و فرامرزپور، 

تری آن در تولید ناخالص ملی، تأمین نیازهای مصرفی جمعیت و نیز تأمین ارز، موقعیت مطلوب

ی توسعهطور کلی، ه ب(. 1901لنگرودی، )مطیعی کندهای اقتصادی کسب بخش دیگربه  را نسبت

وب مطل دگرگونیو  ریزی شده و هماهنگ به منظور اعمال تغییرهای برنامهحاصل تالش کشاورزی

افزایش عملکردها در  سازیزمینه و هاها، گسترش دامنه فعالیتوسعت بخشیدن به زمینه برای



 020...یتوسعه بندی سطح و ارزیابی

 و توجه به توان و امکانات ی کشاورزیتوسعهقالب برنامه جامع توسعه روستایی است. بنابراین 

های طبیعی و نیروی انسانی پرتوان آن، برای رسیدن به تولیدی نواحی روستایی از نظر داده

 (.1900لنگرودی و شمسایی، ناپذیر است )مطیعیپرهیزسطحی از توسعه روستایی، امری 

خستین کشاورزی، نیافتگی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعهشناخت و بررسی امکانات و توانایی

شناخت (. 1931است )تقوایی و همکاران،  ی کشاورزیتوسعهریزی و گام در فرآیند برنامه

های گوناگون، به ها از شاخصنق مختلف از نظر میزان برخورداری آهای موجود بین مناطتفاوت

های برنامهتنظیم  ای وهای منطقهتوسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابری درجهمنظور آگاهی از 

 (.1931ناپذیر است )برقی و همکاران، پرهیزمتناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی 

که در قالب توسعه  است 1له توسعه متوازنئیکی از مباحث عمده و اساسی توسعه، مسبه هر حال، 

و نیز د. توجه به توسعه متوازن و متعادل امکانات شوها مطرح میها و زیربخشمتعادل بخش

ی هاشاخص دیگرسازی مناطق مختلف به لحاظ برخورداری از امکانات، تسهیالت و همگن

 تواند برنامه کالن تخصیص منابع را تحت تأثیر قراراقتصادی و اجتماعی، موضوعی است که می

ای را سر و سامان بخشد. بدین منظور الزم است سازماندهی داده و چارچوب سیاستگذاری منطقه

ها طوری صورت پذیرد که همراه با توسعه پایدار میان انسان و فضا و فعالیت رابطهو  ساختار

 بررسی و ارزیابیی اجتماعی، نابرابری میان مناطق کاهش یابد. هاشاخصاقتصادی و بهبود 

ها، قشرها، اقوام و نیز بین های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در میان گروهنابرابری

رای ای بجغرافیایی و یا تقسیمات سیاسی در یك کشور، یکی از کارهای ضروری و پایهمناطق 

فر، ریزی و اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است )غیاثوند و معزیبرنامه

توازن در جریان توسعه، بین نواحی مختلف موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری  نبود(. 1931

 بررسی و ارزیابیدر مسیر توسعه است. بر این اساس،  ایبازدارندهشود که خود یای ممنطقه

ای ضروری و پایه هایاجتماعی مناطق کشور یا نواحی یك استان، از اقدام -های اقتصادینابرابری

ریزی و اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که برای برنامه

ای، تحت تأثیر قرار دهد )تقوایی و های ناحیهتخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریتواند می

 راهها از تعادل نبودها و تحقق این امر سعی در کاهش نابرابری برایریزان برنامه (.1931بهاری، 

 ییافتگتوسعههای مثبت زدایی و گسترش همه جانبه جنبهمحرومیت پرشمارهای اجرای برنامه

                                                 
1 Balanced development 
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ها، دستیابی به بر واقعیت سازگارهای کارآمد و ند. گام نخست در این زمینه، تدوین برنامهدار

 هدف برتر عدالت اجتماعی و شناسایی شرایط موجود است. 

، ریزی اصولیدستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی نیازمند برنامهبه عبارت دیگر، 

در گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق از امکانات، فرصتکارآمد و اجرای دقیق آن است و این مهم 

 یی)تقوا میهست روبروبه وضع مطلوب با آن  دنیاست که در رس ییهاتیمحدودو  هایتوانمند ها،

توسعه  زمینه درجهدر انجام شده  یهاپژوهش از یاریبس حال هر به(. 1901 ،یآورگان یو نوروز

و  ی(، پزشک190٣) یی(، موال1901و همکاران ) رضوانفراز جمله  در کشور بخش کشاورزی

و همکاران  ی(، برق1900) فریبهشت(، فطرس و 190٣) یو سلطان یآبادیزنگ(، 190٣) یزرافشان

و  ینیمز(، 1931موسوی و همکاران )(، 1931ران )، تقوایی و همکا(1931جمشیدی ) (،1931)

و همکاران  ی(، سردارشهرک1931و همکاران ) یکوچک (،1931مرادی )(، 1931همکاران )

هشجین و موالیی(، موالئی1931سلیمی و منصوری ) (،1931محمدی )آزادی و بیك(، 1931)

توازن  نبودله ئ، مس(1114) یرستم و یکالنتر و( 1939) همکاران و زاد نیحس(، 1939) پارده

ی موضوع نابرابری درون استان، ولی اندهکردهای کشور را بررسی در بین استان ی کشاورزیتوسعه

 درجهاین رو بررسی و تحلیل از )و درون شهرستانی( کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

 برای ،یکشاورز یتوسعه یهاشاخصاز  یاستان به لحاظ برخوردار یهایافتگی شهرستانسعهتو

 .باشدیم تیاهم یدارا مناسب یامنطقه یزیربرنامه

شهر،  1٣شهرستان،  0 یدارا 1934 سال یکشور ماتیبراساس تقس راحمدیو بو هیلویکهگ استان

هزار  110استان بالغ بر  تیباشد. جمع یم سکنه یدارا یآباد 11٣1دهستان و  41بخش،  10

 آب روان مترمکعب اردیلیم 4/0 از و دارد را کشور مساحت درصد 34/1 استان نیانفر بوده است. 

 منابع مساعد، خاک. است برخوردار زاگرس یهاجنگل درصد 11 و کشور آب درصد 11 معادل

 و هیلویکهگ استان که شده سبب یغن به نسبت مراتع و سرسبز و انبوه یهاجنگل ،یکاف آب

)پورتال  دیبه شمار آ یو دامپرور یکشاورز یاهیناح عنوان به ،یاقتصاد نظر از راحمدیبو

-نظر به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد ناحیه(. 1934 راحمد،یو بو هیلویاستان کهگ یاستاندار

ر ای که دلهئمسباشد، لذا نیافته کشور میهای توسعهای کشاورزی و دامپروری است و از استان

این پژوهش به آن پرداخته شده نحوه و چگونگی توزیع امکانات و خدمات کشاورزی و تعیین 

 اساس، نیتوسعه بوده است. برا یهاشاخصهای استان از لحاظ برخورداری از موقعیت شهرستان
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و بویراحمد با  هیلویکهگ استان یهاشهرستان یافتگیتوسعه تیوضع یبررس پژوهشاین  هدف

 باشد.می یافتگی کشاورزیتأکید بر توسعه

  تحقیقروش 
جامعه آماری پژوهش، تحلیلی است.  -به روش توصیفیپژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و این 

)دست  های ثانویهداده ازدر این پژوهش، . باشدمیاستان کهگیلویه بویراحمد  چهار شهرستان

)آخرین اطالعات  1931در  ماری استان کهگیلویه و بویراحمدآاستخراج شده از سالنامه  دوم(

است که آمار  یادآوریقابل  بهره گرفته شد.منتشر شده در زمینه مسائل کشاورزی استان( 

های نوظهور چرام، باشت، بهمئی و لیکك وجود نداشته و یا تنها کشاورزی مربوط به شهرستان

بویراحمد،  گزارش شده است. از این رو، در این پژوهش، تنها چهار شهرستان هاشاخصبرخی از 

 اند.شدهدنا، کهگیلویه و گچساران بررسی 

عه ی توسهاشاخصای است. توسعه منطقه هایبررسیدر  گامترین ی توسعه مهمهاشاخصتعیین 

ها را در ست که امکان مقایسه و ارزیابی پدیدهی موجود در منطقه اهادر واقع بیان آماری پدیده

 گیری وبینی، سیاستگذاری، تصمیمکند و امکان پیشهای مختلف فراهم میها و مکانزمان

 در (.1931د )کالنتری، سازها و افراد فراهم میبرای سازمان تلفهای مخریزی را در حوزهبرنامه

 یهااخصش انتخاب به اقدام شده، بررسیمناطق  یافتگیتوسعه درجه تعیین منظور به ،زمینه این

 نظر در یهاشاخص شد سعی هاشاخص انتخاب در شد. مطلوب هدف به رسیدن برای مناسب

 یرندبرگ در ار شده یاد هایکشاورزی شهرستان توسعه گوناگون بعدهای حدامکان تا شده گرفته

مورد بررسی باشد.  مناطق در هاتفاوت دهنده نشان و موجود وضع گویای و جامع درحد امکانو 

و  رمعتب بایستی آن بررسی و تحلیل برای الزم آمار و اطالعات وریگردآ که آنجایی همچنین، از

 راکزم طریق از هاآن به دسترسی که یی استفاده شدهاشاخصرسمی و قابل اطمینان باشد لذا از 

 یافتگیتوسعهه درج تعیین منظور است. بدین ترتیب، به بوده پذیرامکان رسمی و آماری معتبر

مکانیزاسیون، برداری، عملکرد، شاخص کشاورزی در پنج گروه عمده بهره 04 شمارها، شهرستان

 هاشاخص اغلباست که  یادآوریقابل گردآوری شد.  کشاورزیهای تشکلو  و آبزیان و طیور دام

ها به دست آمده و سپس های خام خارج شده و پس از پردازش، ضریب یا نسبت آناز حالت داده

 بیان شده است. 1کار رفته در جدول ه ی بهاشاخصاستفاده شده است. به هر حال، 
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 یبررس مورد یفرع و یاصل یهاشاخص (1) جدول

 ردیف
ی هاشاخص

 اصلی
 ا(هه)سنج ی فرعیهاشاخص

1 
 برداریبهره

 کشاورزی

معکوس  -9ان؛ برداربهره ساکن به کل برداربهرهنسبت  -1؛ کشاورزی برداریبهره شمار -1

درصد  -1؛ ایتولیدات گلخانه برداریبهره شمار -4ان؛ برداربهره بدون زمین به کل برداربهره

کاردانی کشاورزی  با مدرک باسواد برداربهرهدرصد  -1؛ انبرداربهرهان باسواد به کل برداربهره

 برداربهرهباسواد کاردانی غیر کشاورزی به کل  برداربهرهدرصد  -٣؛ به کل کشاورزان باسواد

ان زراعی برداربهرهنسبت  -3؛ زراعی یهابرداریبهرهمساحت اراضی زراعی  میانگین -0؛ باسواد

متوسط مساحت  -11؛ درصد اراضی آیش به کل اراضی در هر سال -11 ؛هابرداریبهرهبه کل 

 نسبت -19؛ هابرداریبهرهان باغی به کل برداربهرهنسبت  -11؛ هابرداریبهرهاراضی باغی 

حت امس میانگین -11؛ به کل اراضیبی انسبت اراضی  -14 ان؛برداربهره ی به کلان آببرداربهره

 -1٣ ؛ی آبیهابرداریبهرهمساحت اراضی باغی  میانگین -11؛ بیآی هابرداریبهرهاراضی زراعی 

سطح زیر  میانگین -13؛ اراضی باغی دیمسطح  میانگین -10؛ اراضی زراعی دیم سطح میانگین

 سطح زیر کشت جو میانگین -11؛ سطح زیر کشت گندم دیم میانگین -11؛ بیآکشت گندم 

 شمار -14؛ سطح زیر کشت برنج میانگین -19؛ سطح زیر کشت جو دیم میانگین -11؛ بیآ

 ؛های دولتی و خصوصیمساحت نهالستان -11 ؛زنبور عسل ی پرورش دهندههابرداریبهره

 عملکرد 1

عملکرد جو  -10؛ در هر هکتار عملکرد گندم دیم -1٣؛ در هر هکتار عملکرد گندم آبی -11

؛ برداریبهرهتولید انگور به ازای هر  میزان -91؛ عملکرد برنج -91 ؛عملکرد جو دیم -13 ؛بیآ

 ؛برداریبهرهتولید پرتقال به ازای هر  میزان -99 ؛برداریبهرهتولید سیب به ازای هر  میزان -91

تولید زردالو و قیسی به ازای هر  میزان -91 ؛برداریبهرهتولید گالبی به ازای هر  میزان -94

لو آتولید  میزان -9٣ ؛برداریبهرهشلیل و شفتالو به ازای هر  ،مقدار تولید هلو -91 ؛برداریبهره

 میزان -93 ؛برداریبهرهبی به ازای هر آتولید انجیر  میزان -90 ؛برداریبهرهو گوجه به ازای هر 

 ؛برداریبهرهتولید لیمو ترش به ازای هر  میزان -41 ؛برداریبهرهتولید لیموشیرین به ازای هر 

؛ برداریبهرهتولید گردو به ازای هر  میزان -41 ،برداریبهرهتولید انار به ازای هر  میزان -41

تولید نارنگی به ازای هر  میزان -44 ؛برداریبهرهبه ازای هر  دیم تولید انگور میزان -49

میزان  -4٣؛ تولید پشم گوسفند )کیلوگرم(میزان  -41؛ )تن(تولید شیر  میزان -41؛ برداریبهره

تولید  میانگین -43؛ تولید نهالستانها )هزار اصله( میانگین -40؛ تولید مو و کرک بز )کیلوگرم(

میزان  -11 ؛سنتیکندوی در تولید عسل با موم  میانگین -11 ؛عسل با موم در کندوی جدید

  .کود شیمیاییمیزان مصرف معکوس  -11 در هر متر مربع؛ )تن( ماهی تولید
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 یبررس مورد یفرع و یاصل یهاشاخص (1) جدولادامه 

9 
مکانیزاسیون 

 کشاورزی

ان برداربهرهنسبت  -14ان؛ برداربهرهبه کل  ان استفاده کننده از تراکتوربرداربهرهنسبت  -19

کمباین به ان استفاده کننده از برداربهرهنسبت  -11ان؛ برداربهرهتیلر به کل استفاده کننده از 

نسبت  -1٣ان؛ برداربهرهتریلر به کل ان استفاده کننده از برداربهرهنسبت  -11ان؛ برداربهرهکل 

ان استفاده کننده برداربهرهنسبت  -10ان؛ برداربهرهدروگر به کل ان استفاده کننده از برداربهره

ردیف کن ان استفاده کننده از برداربهرهنسبت  -13ان؛ برداربهرهعلف چین )موور( به کل از 

بسته بند )بیلر( به کل ان استفاده کننده از برداربهرهنسبت  -11ان؛ برداربهره)ریك( به کل 

نسبت  -11ان؛ برداربهرهچاپر به کل ان استفاده کننده از برداربهرهنسبت  -11ان؛ برداربهره

نسبت  -19ان؛ برداربهرهبه کل  و جو خرمنکوب گندمماشین ان استفاده کننده از برداربهره

نسبت  -14ان؛ برداربهرهبه کل خرمنکوب برنج ماشین ان استفاده کننده از برداربهره

ان برداربهرهنسبت  -11ان؛ برداربهرهبه کل ان استفاده کننده از گاوآهن تراکتوری برداربهره

ان استفاده کننده از فاروئر برداربهرهنسبت  -11ان؛ برداربهرهبه کل استفاده کننده از دیسك 

 -10ان؛ برداربهرهبه کل ان استفاده کننده از نهرکن برداربهرهنسبت  -1٣ان؛ برداربهرهبه کل 

ان برداربهرهنسبت  -13ان؛ برداربهرهبه کل  ان استفاده کننده از کولتیواتوربرداربهرهنسبت 

ان استفاده کننده از سمپاش برداربهرهنسبت  -٣1ان؛ برداربهرهبه کل استفاده کننده از کودپاش 

ل به کان استفاده کننده از سمپاش موتوری برداربهرهنسبت  -٣1ان؛ برداربهرهبه کل تراکتوری 

 -٣9ن؛ ابرداربهرهبه کل ان استفاده کننده از سمپاش پشتی برداربهرهنسبت  -٣1ان؛ برداربهره

نسبت  -٣4ان؛ برداربهرهبه کل دیزلی موتور پمپ آب ان استفاده کننده از برداربهرهنسبت 

 .انبرداربهرهبه کل ان استفاده کننده از الکتروپمپ برداربهره

4 
و  دام و طیور

 آبزیان

نسبت دام کوچك )بز( به  -٣1 ؛برداربهرهنسبت دام کوچك )گوسفند و بره( به ازای هر  -٣1

کارگاه پرورش  شمار -٣0, برداربهرهنسبت دام سنگین )گاو( به هر  -٣٣ ؛برداربهرهازای هر 

 .)هزار قطعه( برداربهرهماکیان به ازای هر  شمارنسبت  -٣3؛ ماهی

1 
های تشکل

 کشاورزی

ان عضو برداربهره شمار -01؛ برداربهره 1111 هر به ازای کشاورزی تعاونیشرکت  شمار -01

تعداد  -09؛ انبرداربهرهکل به  کشاورزی تعاونی ینسبت اعضا -01کشاورزی؛  شرکت تعاونی

های تعاونی گذاری اعضای شرکتسرانه سرمایه -04کشاورزی؛ شاغل در تعاونی افراد 

 .کشاورزی

(، 1931(، میرکتولی و کنعانی )1931بسحاق )(، تقوایی و 1931(، غیاثوند و معزی فر )1931آزادی و بیك محمدی ): منبع

پزشکی  (،1900(، فطرس و بهشتی فر )1931(، تقوایی و بهاری )1931(، محمدی و همکاران )1931سلیمی و منصوری )

 (. 190٣جمشیدی )(، 190٣موالیی ) ،(1931(، کوچکی و همکاران )190٣و زرافشانی )

 بندیرتبهو پردازی داده به Matlab ره از نرم افزابا استفاد ها،در نهایت پس از گردآوری داده

گیری هرهبا ب سپسشد و  پرداختهاصلی  یهاشاخص تفکیك بهبه صورت کلی و نیز  هاشهرستان

 . شدندبندی درجه( مناطق مورد بررسی GISاطالعات جغرافیایی ) سامانهافزار از نرم
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استفاده  یافتگیبرای سنجش درجه توسعه متفاوتیهای ای، الگوای و ناحیهمنطقه هایبررسیدر 

: روش شاخص ناموزون موریس، تحلیل (1931)کالنتری،  ند ازاها عبارتترین آنکه مهم ندشومی

، 9، منطق فازی، روش وایکور1عددی بندیرده، روش 1روش تاپسیس ،ایتحلیل خوشهعاملی، 

  های عصبی.شبکه و 4روش مجموع ساده وزین

 بندیردهاز روش  بررسیمورد  در منطقه ی کشاورزیتوسعهسطوح پژوهش برای سنجش این در 

ررسی به عنوان نقطه یکی از نقاط مورد ب به طور معمولدر این روش . ه استعددی استفاده شد

ن کنند. بدیبندی میانتخاب شده، نقاط یا مناطق دیگر را بر مبنای آن درجه مطلوب یا منطقه

. (1931شود )مسعود و همکاران، معین می مطلوب فاصله هر منطقه از آن منطقه ترتیب، تفاوت یا

؛ 1931کالنتری، شود )مراحل زیر به اجرا گذاشته میعددی  بندیردهمدل گیری از بهره برای

  (: 1900آسایش، 

شکککاخص وجود دارد.  nگزینه و  mمرحله اول: تشککککیل ماتریس تصکککمیم مکانی؛ فر  کنید 

ای از شکککود، برای هر گزینه مجموعهنشکککان داده می iaگزیکدارهکای مختلف وجود دارند که با   

مقدار شاخص  ijaشود، به عبارتی نشکان داده می  ijaمعیارها وجود دارد که مقدار آن به صکورت  

iباشد.ام می 

 گذاریبه منظور حذف اثر ها و تشکککیل ماتریس اسککتاندارد؛ داده سککازیدوم: اسککتاندارد مرحله

ها، ماتریس تصکککمیم پذیر بودن انجام عملیات جبری روی شکککاخصواحکدهای متفاوت و امکان 

 :دباشقابل اجرا می زیر تشکیل ماتریس استاندارد از رابطه .گرددمکانی، استاندارد می

𝒁 =
𝑿𝒊𝒋−�̅�𝒊

𝑺𝒅
          (1) 

ام؛ jام در واحد iشاخص استاندارد  =Zبه این شرح است:  هانمایهدر این دستور معنای هر یك از 

𝑋𝑖𝑗=  شاخصi ام در واحدj ام؛�̅�= میانگین شاخصi ام؛ وSd=  انحراف معیار شاخصiام؛ 

در این مرحله با  مرکب؛ هایفاصلهمرکب و تشکیل ماتریس  هایفاصکله مرحله سکوم: محاسکبه   

های فعالیت مرکب بین هایفاصککله، Zتوجه به اعداد اسککتاندارد شککده در ماتریس اسککتاندارد   

بطه زیر آید. با اسککتفاده از راگانه به دسککت می mی هاشککاخص(، برای مناطقگانه ) nمختلف 

 شود: گانه را محاسبه می nهای هر یك از فعالیت هایفاصله

                                                 
1 TOPSIS Technique 
2 Numerical Taxonomy Method 
3 VIKOR Method 
4 SAW Method 
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𝒅𝒂𝒃 = √∑(𝒁𝒂 − 𝒁𝒃)𝟐
                                                        (2) 

                                                               

؛  نگر فاصله بین دو منطقهانمای = abdبه این شرح است:  هانمایهدر دستور باال معنای هر یك از 

a  وb= ؛ بیانگر دو منطقهaz= استاندارد شده منطقههای ادهد a ؛ وbz= های استاندارد شدهداده 

 .b منطقه

هر  هصلترین فاهای همگن؛ تعیین کوتاهبخشترین فاصله و تشخیص چهارم: تعیین کوتاه مرحله

، در این ماتریسفاصله بین هر دو فعالیت در شاخص مورد نظر است.  دهندهعنصر ماتریس نشان

شود. و در ستونی جداگانه نوشته می شدهبین دو فعالیت مشخص  ترین فاصلهدر هر سطر، کوتاه

های برای مشککخص کردن فعالیت سککپسه و معیار آن محاسککبه شککد ، میانگین و انحرافگاهآن

 د:شومعادله زیر، محاسبه می برابر( d-( و حد پائین )d+حد باال ) هایههمگن، فاصل

𝑑−=𝐷 −  2𝑆𝑑𝑜                                         
(9) 

 

𝑑+=𝐷 + 2𝑆𝑑𝑜                                                                        (4) 

 ترینبیانگر میانگین ستون کوچك =Dبه این شرح است:  هانمایهدر دستور باال معنای هر یك از 

ای در فواصل حد باال و پائین حال اگر منطقه معیار همان ستون.بیانگر انحراف  =sd؛ و فواصل

ناطق که همه م هنگامید تا شویات صورت گرفته تکرار میلقرار نگیرد از تحلیل حذف و دوباره عم

  حد باال و پائین قرار گیرند. هایهدر فاصل

از یکدیگر محاسبه  نشهرستاچهار ها، فاصله بین سازی دادهپس از نرمال است کهیادآوری قابل 

ها همگن بودند و هیچ و مناطق همگن مورد شناسایی قرار گرفت. در این مرحله، همه شهرستان

 کدام از تحلیل کنار گذاشته نشد. 

از اینکه مناطق همگن مشخص شدند،  پس برای هر شاخص؛ مقدار مطلوبمرحله پنجم: تعیین 

، هاشککاخصشککود. در ماتریس اسککتاندارد، برای تك تك آغاز می بندیردهپنجم از روش  مرحله

 راشککود؛ و پس از یافتن مقد)بیشککترین مقدار برای هر شککاخص( در نظر گرفته میمقدار مطلوب 

ها، برخورداری مطلوب برای هر فعالیت را محاسکبه شده و در قالب  برای تك تك فعالیت مطلوب

 د.شویك بردار سطری ذخیره می
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ام از  i حله ششم فاصله فعالیت یا منطقهدر مر ؛oCiسکرمشکق توسعه    مرحله شکشکم: محاسکبه   

 مطلوباز  امiی ی گزینهفاصلهشود. آمد تعیین میدست ه که در مرحله پنجم ب مطلوبشاخص 

 شود:محاسبه میا فرمول زیر ب
 

𝐶𝑖𝑜 = √∑(𝐷𝑖 − 𝐷𝑜)2   (1) 

= اعداد Di= سرمشق توسعه؛ oCiبه این شرح است:  هانمایهدر دستور باال معنای هر یك از 

 .zهر ستون ماتریس  مطلوب= اعداد Do؛ و zموجود در ماتریس 

( از Coبندی نهایی(؛ در این مرحله حد باالی سرمشق توسعه ))رتبه Fiمرحله هفتم: محاسبه 

 آید:دست میه رابطه زیر ب
 

𝐶𝑜 = 𝐶𝑖𝑜 + 2𝑠𝑑𝐶𝑖𝑜                                                 (1) 

باشد. با استفاده انحراف معیار سرمشق توسعه می sdمیانگین سرمشق توسعه و   oCiکه در آن 

 هایراقدم د.شو( برای هر منطقه محاسبه میی کشاورزیتوسعه )درجه 𝐹𝑖زیر مقادیر  رابطهاز 

𝐹𝑖  تر باشد، آن مکان از لحاظ کشاورزی هر قدر به صفر نزدیك واست الزاماً عددی بین صفر و یك

  تر باشد در سطح توسعه پایین قرار دارد.در سطح باالی توسعه و هر قدر به یك نزدیك

𝑭𝒊 =
𝑪𝒊𝒐

𝑪𝒐
                                           (٣) 

)باالترین شاخص(  مطلوبص خفاصله هر شاخص از شا بندیردهدرجه توسعه به دست آمده از 

بوده  1شماره به صورت جدول  iF هایاردیافتگی بر اساس مقگیری توسعهاست. معیار تصمیم

 است.
 یافتگیتوسعه یریگمیتصم اریمع (2) جدول

 iF> 1 0/1 ≥ iF> 1/1 1 ≥ iF> 0/1 ≤ 1/1 یافتگیدرجه توسعه

 افتهینتوسعه افتهیتوسعه به نسبت افتهیتوسعه مناطق توسعه تیوضع

 1901 فر،یبهشت: نبعم

 بحث و جینتا
ی توسعهی هاشاخصی اصلی و زیرهاشاخصهای مربوط به ماتریس داده 9شماره در جدول 

 مربوط به مناطق مورد بررسی ارائه شده است. کشاورزی
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 (و پردازش شده خام یهاداده) یمکان میتصم سیماتر (3)جدول

 شاخص

 یاصل
 گچساران هیلویکهگ دنا راحمدیبو هاشاخصریز

ره
به

ی
رز
شاو
 ک
ی
دار
بر

 

 1311 1٣431 31٣1 11113  کشاورزی برداریبهره شمار

 111/01 1٣1/01 139/00 13٣/04   کل به ساکن برداربهره نسبت

 111/4 011/9 111/11 194/٣ کل به زمین بدون برداربهره معکوس

 1 1 0 ٣ ای گلخانه تولیدات برداریبهره شمار

 10٣/11 111/41 1٣1/11 33/11 انبرداربهره کل به باسواد انبرداربهره درصد

 کل به کشاورزی کاردانی مدرک با برداربهره درصد

 باسواد کشاورزان
101/1 031/1 4٣٣/1 411/1 

 به غیرکشاورزی کاردانی مدرک با برداربهره درصد

 باسواد برداربهره کل
031/0 01٣/11 ٣1٣/0 ٣00/3 

 311/4 311/1 011/1 919/1 زراعی یهابرداریبهره زراعی اراضی مساحت میانگین

 01٣/04 011/01 319/01 11٣/03 هابرداریبهره کل به زراعی انبرداربهره نسبت

 ٣10/10 ٣٣٣/11 133/11 914/19 سال هر در اراضی کل به آیش اراضی درصد

 114/1 31٣/1 1٣1/1 014/1 هابرداریبهره باغی اراضی مساحت میانگین

 49/10 39/14 3٣/9٣ 3/91 هابرداریبهره کل به باغی انبرداربهره نسبت

 11/93 11/14 01/٣9 11/19 کل به بیآ برداربهره شمار

 11/14 41/11 ٣9/13 41/41 اراضی کل به ابی اراضی نسبت

 ٣19/1 393/1 110/1 414/1 آبی یهابرداریبهره زراعی اراضی مساحت میانگین

 403/1 1٣0/1 111/1 101/1 آبی هایبرداریبهره باغی اراضی مساحت میانگین

 ٣09/4 019/1 311/1 114/1 دیم زراعی اراضی میانگین

 3٣1/9 13/1٣ ٣11/1 100/1 دیم باغی اراضی میانگین

 1٣11 1311 1191 1111 آبی گندم کشت زیر سطح میانگین

 11190 1٣930 1491 3113 دیم گندم کشت زیر سطح

 119 941 413 1111 آبی جو کشت زیر سطح میانگین

 4019 13131 4111 ٣101 دیم جو کشت زیر سطح میانگین

 1143 14٣1 10٣1 1101 برنج کشت زیر سطح میانگین

 131 44٣ ٣11    1110 عسل زنبور برداریبهره شمار

 1 1/1 1 1/1 نهالستان مساحت
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 و پردازش شده( خام یهاداده) یمکان میتصم سیماتر (3)جدولادامه 

رد
لک
عم

 

 11/1 1٣/1 4٣/1 31/1 آبی گندم عملکرد

 ٣1/1 34/1 1٣/1 13/1 دیم گندم عملکرد

 1٣/1 49/1 19/1 ٣9/1 آبی جو عملکرد

 149/1 394/1 1٣1/1 1٣٣/1 دیم جو عملکرد

 349/4 941/4 ٣9٣/9 111/9 برنج عملکرد

 1٣1/1 111/1 114/9 113/1 برداریبهره هر ازای به انگور تولید میزان

 4٣/1 111/1 113/1 ٣٣1/1 برداریبهره هر ازای به سیب تولید میزان

 114/1 111/1 1 1 برداریبهره هر ازای به پرتقال تولید میزان

 91/1 1٣4/1 119/1 113/1 برداریبهره هر ازای به گالبی تولید میزان

 111/1 131/1 131/1 19٣/1 برداریبهره هر ازای به قیسی و زردالو تولید میزان

 هر ازای به شفتالو و شلیل هلو، تولید میزان

 برداریبهره

111/1 ٣٣/1 114/1 101/1 

 910/1 191/1 13٣/1 1٣٣/1 برداریبهره هر ازای به گوجه و آلو تولید میزان

 14٣/1 101/1 1٣1/1 193/1 برداریبهره هر ازای به آبی انجیر تولید میزان

 111/1 101/1 1 1 برداریبهره هر ازای به لیموشیرین تولید میزان

 940/1 104/1 1 1 برداریبهره هر ازای به ترش لیمو تولید میزان

 101/1 101/1 1٣1/1 441/1 برداریبهره هر ازای به انار تولید میزان

 114/1 111/1 149/1 141/1 برداریبهره هر ازای به گردو تولید میزان

 111/4 111/1 111/1 191/1 برداریبهره هر ازای به دیم انگور تولید میزان

 191٣/1 110/1 1 1 برداریبهره هر ازای به نارنگی تولید میزان

 0111 11101 010٣ 1111٣ (تن) شیر تولید میزان

 10113 114101 11114 44001 (کیلوگرم) گوسفند پشم تولیدمیزان 

 11101 01311 011 11٣1 (کیلوگرم) بز کرک و مو تولیدمیزان 

 ٣1111 01111 91111 110111 (اصله هزار) هانهالستان تولید میانگین

 1 114/1 19/1 191/1 (تن) ماهی عملکرد

 913/0 131/11 41٣/0 111/٣ جدید کندوی در موم با عسل تولید میانگین

 1/11 149/11 19٣/4 991/1 سنتی کندوی موم با عسل تولید میانگین

 191/1 111/1 141/1 144/1 شیمیایی کود معکوس

ن 
یو
اس
یز
کان
م

ی
رز
شاو
ک

 

 ٣11/10 101/13 19٣/٣1 319/٣9 ردارانببهره کل به تراکتورگان کنند استفاده نسبت

 113/1 111/1 133/1 9٣9/1 کل به تیلر از کننده استفاده بردارانبهره نسبت

 1٣1/91 1٣3/3 114/0 041/19  لک به کمباین از کننده استفاده بردارانبهره نسبت

 33/10 111/11 013/9٣ 040/99  لک به تریلر از کننده استفاده بردارانبهره نسبت

 111/9 911/1 111/1 111/1  کل به دروگر از کننده استفاده بردارانبهره نسبت
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 و پردازش شده( خام یهاداده) یمکان میتصم سیماتر (3)جدولادامه 

 191/1 119/1 111/1 91٣/1  لک به( موور) چین علف از کنندگان استفاده نسبت 

 191/1 1 1 101/1  لک به( ریك) کن ردیف از کنندگان استفاده نسبت

 1٣1/1 14٣/1 1 191/1  کل هب بند بسته از کننده استفاده بردارانبهره نسبت

 1٣9/1 1191/1 111/1 1  کل به چاپر از کننده استفاده بردارانبهره نسبت 

 11/19 39/19 141/11 911/11  کل به جو و گندم خرمنکوب کنندگاناستفاده نسبت

 913/1 01٣/1 99٣/1 4٣/1  کل به برنج خرمنکوب کنندگان استفاده نسبت

 113/11 114/90 43/1٣ 39/14  لک به تراکتوری گاوآهن از کنندگان استفاده نسبت

 13٣/11 913/1 111/1 ٣94/3  لک به دیسك از کننده استفاده بردارانبهره نسبت

 31/9 191/1 119/1 111/9  لک به فاروئر از کننده استفاده بردارانبهره نسبت 

 310/1 101/1 141/1 110/1  لک به نهرکن از کننده استفاده بردارانبهره نسبت 

 141/1 1 1 110/1  کل به کولتیواتور گان ازکنند استفاده نسبت 

 913/1 191/1 1111/1 11٣/1  لک به ازکودپاش کننده استفاده بردارانبهره نسبت

 310/0 4٣1/1 133/1 414/0  کل به تراکتوری سمپاش از کنندگاناستفاده نسبت

 1٣٣/1 931/1 191/11 101/1  لک به موتوری سمپاش از کنندگان استفاده نسبت

 191/9 411/1 940/3 903/11  لک به پشتی سمپاش از گانکنند استفاده نسبت

 141/1 109/1 114/1 331/1  کل هب دیزلی آب پمپ موتور کنندگاناستفاده نسبت

 001/4 111/1 19٣/1 134/1  کل به الکتروپمپ از گانکنند استفاده نسبت

ان
زی
 آب
ر و
یو
 ط
م و
دا

 

 هر ازای به( بره و گوسفند) کوچك دام نسبت

 برداربهره

413/94 431/11 931/11 143/14 

 3٣4/44 110/91 911/11 319/11 برداربهره هر ازای به( بز) کوچك دام نسبت

 1111/1 1114/1 1111/1 119/1 برداربهره هر به( گاو) سنگین دام نسبت

 1 11 11 111 (قطعه هزار) برداربهره هر ازای به ماکیان تعداد نسبت 

 13٣/4 311/1 111/9 110/9 ماهی پرورش کارگاه شمار

ل
شک
ت

ی
رز
شاو
 ک
ی
ها

 

 103/4 090/1 19٣/1 ٣13/٣ برداریبهره1111 هر ازای به تعاونی شمار

 131 1101 ٣0 1991 تعاونی شرکت عضو بردارانبهره شمار

 110/4 ٣11/1 011/1 144/0 بردارانبهره به تعاونی اعضای نسبت

 10٣ 1109 ٣9 114٣ کشاورزی تعاونی در شاغل افراد شمار

 10/9111 11/1011 111٣ 1100 کشاورزی تعاونی شرکت اعضای گذاریسرمایه سرانه

 تحقیق یهاداده: نبعم
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یافتگی کشاورزی در سال توسعه درجهبراساس  ی استانهاشهرستانبندی رتبه 4در جدول 

نشان  1در شکل شماره این مناطق یافتگی کشاورزی همچنین روند توسعهشده است.  ارائه 1931

 داده شده است.

 یافتگیتوسعه درجه براساس راحمدیبو و هیولیکهگ استان یهاشهرستان یبندرتبه (4) جدول

 1331 سال یکشاورز

 شهرستان

درجه 

توسعه 

(𝑭𝒊) 

Fi-1 رتبه 

 ها براساسیافتگی کشاورزی شهرستانتوسعهدرجه 
Fi 

 یافتهتوسعه

(1/1- 1) 

 فتهیاتوسعهبه نسبت 

(0/1- 1/1) 

 یافتهنتوسعه

(1- 0/1) 

 - فتهیاتوسعهبه نسبت  - 1 111/1 ٣11/1 بویراحمد

 یافتهنتوسعه - - 4 1٣9/1 31٣/1 دنا

 یافتهنتوسعه - - 9 111/1 043/1 کهگیلویه

 - فتهیاتوسعهبه نسبت  - 1 1٣٣/1 ٣19/1 گچساران

 تحقیق یهاافتهی: نبعم

 1٣٣/1با  گچسارانشهرستان ، های استانشهرستاندر بین ، دهدها نشان مینتایج بررسی

را دارند. بدین ترتیب  ی کشاورزیتوسعه هدرج نتریپائین 1٣9/1با  شهرستان دناباالترین و 

همچنین، با . برآورد شده است 114/1 های استانشهرستان کشاورزیی توسعهدامنه نوسان 

یافته قرار ها در سطح توسعههیچ کدام از شهرستاندر مجموع یافتگی، توسعه درجهتوجه به 

ه هر حال، بند. شویافته تلقی مینداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه

ی عهتوساز لحاظ کهگیلویه و بویراحمد استان  در مجموع، دهد کهیافتگی نشان میدرجه توسعه

ش خود این ( نیز در پژوه1901رضوانفر و همکاران )در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.  کشاورزی

 اند. بندی کردههردیافتگی پایین توسعه درجهاستان را در 

 



 033...یتوسعه بندی سطح و ارزیابی

 
 1331 سال در راحمدیبو و هیلویکهگ استان یهاشهرستان یکشاورز یافتگیروند توسعه (1) شکل

برداری بهرهگانه )پنجی هاشاخصبه تفکیك هر یك از  مناطقیافتگی توسعه درجهافزون براین، 

( محاسبه و در کشاورزیهای تشکلو  و آبزیان ، دام و طیورعملکرد، مکانیزاسیونکشاورزی، 

 نشان داده شده است.  1جدول شماره 

 سال عمده یهاشاخص کیتفک بهاستان  یهاشهرستان یکشاورز یافتگیتوسعه درجه (5) جدول

1331 

ی هاشاخص

 عمده
 شهرستان

درجه 

یافتگی توسعه

(Fi) 

 رتبه

ها یافتگی کشاورزی شهرستانتوسعهدرجه 

 ی اصلی توسعههاشاخصبراساس 

 هیافتتوسعه

(1/1- 1) 

 فتهیاتوسعهبه نسبت 

(0/1- 1/1) 

 هیافتنتوسعه

(1- 0/1) 

برداری بهره

 کشاورزی

 هیافتنتوسعه   1 014/1 بویراحمد

 هنیافتتوسعه   4 399/1 دنا

 هنیافتتوسعه   1 31٣/1 کهگیلویه

 هنیافتتوسعه   9 310/1 گچساران
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 عمده یهاشاخص کیتفک بهاستان  یهاشهرستان یکشاورز یافتگیتوسعه درجه (5) جدولادامه 

 1331 سال

 عملکرد

 هنیافتتوسعه   3 242/1 بویراحمد

 نیافتهتوسعه   4 031/1 دنا

  فتهیاتوسعهبه نسبت   1 111/1 کهگیلویه

 نیافتهتوسعه   1 ٣93/1 گچساران

مکانیزاسیون 

 کشاورزی

   هیافتتوسعه 1 119/1 بویراحمد

  فتهیاتوسعهبه نسبت   9 ٣9٣/1 دنا

 نیافتهتوسعه   4 013/1 کهگیلویه

   هیافتتوسعه 1 411/1 گچساران

دام و طیور و 

 آبزیان

   هیافتتوسعه 1 113/1 بویراحمد

  فتهیاتوسعهبه نسبت   9 ٣10/1 دنا

 نیافتهتوسعه   4 ٣39/1 کهگیلویه

   هیافتتوسعه 1 411/1 گچساران

های تشکل

 کشاورزی

   هیافتتوسعه 1 133/1 بویراحمد

 نیافتهتوسعه   4 044/1 دنا

   هیافتتوسعه 1 411/1 کهگیلویه

   هیافتتوسعه 9 111/1 گچساران

 تحقیق یهاافتهی: نبعم

 شهرستان بویراحمد ی کشاورزیتوسعه درجه میانگینسازد که مشخص می 1نتایج جدول شماره 

مکانیزاسیون ، 041/1، عملکرد کشاورزی برابر با 014/1برابر  ی کشاورزیهابرداریبهرهاز لحاظ 

است.  133/1 برابر با های کشاورزیو تشکل 113/1، دام و طیور و آبزیان برابر 119/1ابر با رب

های ی کشاورزی و تشکلهابرداریبهرهه همچنین، شهرستان بویراحمد از لحاظ دو شاخص عمد

رتبه اول است. شهرستان گچساران نیز از لحاظ دو شاخص مکانیزاسیون  دارایکشاورزی 

شهرستان قرار گرفته است. یافته توسعه درجهو در کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رده اول 

قرار  هیافتنسبتاً توسعه ایدرجهدر  و رتبه اول دارایکهگیلویه نیز تنها از لحاظ شاخص عملکرد 

 هایبرداری کشاورزی، عملکرد و تشکلهرستان دنا براساس سه شاخص بهره. در مقابل، شدارد

 کشاورزی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

 دهدنشان می هاهها و دامنه این درجکشاورزی شهرستان یافتگیبررسی درجه توسعههمچنین، 

باشد که دامنه می های کشاورزیتشکلها در شاخص شهرستان و نوسان که بیشترین تفاوت

مکانیزاسیون  در گچساران است. پس از آن شاخص 133/1تا در شهرستان دنا  044/1نوسان آن از 



 035...یتوسعه بندی سطح و ارزیابی

برداری کشاورزی بهرهها در شاخص کمترین تفاوت شهرستانهمچنین، قرار دارد.  کشاورزی

 . (1)جدول  شودمشاهده می

 یاصل یهاشاخصبراساس  هاشهرستان یکشاورز یافتگیتوسعه هنوسان و دامنه درج (6) جدول

 یافتگیتوسعهه دامنه درج بیشینه کمینه هاشاخص

 113/1 399/1 014/1 برداری کشاورزیبهره

 141/1 031/1 111/1 عملکرد

 410/1 013/1 411/1 مکانیزاسیون کشاورزی

 900/1 ٣39/1 411/1 دام و طیور و آبزیان

 141/1 044/1 133/1 های کشاورزیتشکل

 تحقیق یهاافتهی: نبعم

 هاو پیشنهاد یریگجهینت
نیافتگی است. امروزه از دیدگاه عدالت های مهم توسعهوجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشانه

د بلکه به معنای وجود امکانات و توزیع عادالنه شووسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمیاجتماعی، ت

مؤثر در ایجاد این توازن در مناطق مختلف برای نیل  هایعاملباشد. لذا شناسایی و تقویت می

ساز توسعه بخش کشاورزی زمینه(. 1931فر، به توسعه پایدار امری ضروری است )غیاثوند و معزی

از نظر  این بخشها و امکانات ، توجه به توانمندیباشد. از این روتوسعه اقتصادی کشور می

  .ناپذیر استپرهیزآن، امری  های طبیعی و نیروی انسانیداده

های یافتگی شهرستانزیرشاخص، درجه توسعه 04و شاخص اصلی  1با استفاده از در این پژوهش، 

د که ده. نتایج پژوهش نشان میشدعددی برآورد  بندیردهاستان کهگیلویه و بویراحمد با روش 

شاخص اصلی  دودر  گچسارانشهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد، در میان شهرستان

 طور کلی از نظره و ب شدرتبه اول  دارای "دام و طیور و آبزیان"و  "کشاورزی مکانیزاسیون"

ه درج قرار دارد.یافته نسبتاً توسعه ایدرجهو ، در رتبه اول ی کشاورزیتوسعهی هاشاخصمجموع 

 بویراحمدباشد و به دنبال آن شهرستان می 100/1برابر با این شهرستان کشاورزی یافتگی توسعه

 ناد در مقابل شهرستانیافته قرار دارد. نسبتاً توسعه درجهو  411/1یافتگی معادل با درجه توسعه

ی این یافتگگیرد. دلیل این امر درجه توسعهقرار می یافتهکمتر توسعه درجهاز نظر کشاورزی در 

 شاخصبه استثنای  هاباشد که در همه آنمی ی کشاورزیتوسعه ی اصلیهاشاخصدر شهرستان 

ه است و بایستی در در رده آخر قرار گرفتمکانیزاسیون کشاورزی و شاخص دام و طیور و آبزیان 

راستای  در ریزان کشوربرنامه و ریزی قرار گیرد. لذا، شایسته است که بخش دولتیاولویت برنامه
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به این مناطق رسیدگی بیشتری داشته باشد  زدایی خودمحوری و محرومیتهای عدالتسیاست

آن  هایهای ذاتی و کشف نشده آن به توسعه بخش کشاورزی و زیربخشو با شناسایی قابلیت

 مناطق داشتهاین در هنگام تخصیص اعتبار و توزیع امکانات توجه بیشتری به همت گمارد و 

 .پیدا کنند وضعیت همگن و متعادلی در بخش کشاورزی مناطق یهمهباشند تا 

 منابعفهرست  
 استانهای شهرستاندر  یتوسعه کشاورز هایشاخص بر یلی( تحل1931ح. ) ،یمحمد كی. و بی ،یآزاد

 . 13-49(: 1)1 ،یطیو مطالعات مح ایجغراف. المیا
 ، تهران.نور پیام دانشگاه انتشاراتای. ریزی ناحیههای برنامه( اصول و روش1900آسایش، ح. )

های استان اصفهان در یافتگی شهرستان( تحلیل درجه توسعه1931برقی، ح.، قنبری، ی. و حجاریان، ا. )

 .119-110(: 4)1، شهری ریزیبرنامه و پژوهش مجلههای عمده بخش کشاورزی. شاخص

 هایها در سالهای کشور و مقایسه تطبیق آنیافتگی استان( بررسی درجه توسعه1901فر، م. )بهشتی

 ، دانشگاه بوعلی سینا همدان.ارشد یکارشناس نامهانیپا. 1901و  19٣9

 ی کشاورزیتوسعهکاربرد منطق فازی در ارائه مدل ارزیابی سطوح  (190٣) ک. ،و. و زرافشانی ،پزشکی

 .19-٣1(:4)11 توسعه، و روستادهستانهای شهرستان کرمانشاه. 

-http://kb: اینترنتی در پایگاهقابل دسترس  (1934) .راحمدیبو و هیلویکهگ استان یاستاندار پورتال

p.ir/portal/home 
 ( قابل دسترس در پایگاه اینترنتی:1931پورتال وزارت جهادکشاورزی. )

http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx 
های استان در شهرستان ی کشاورزیتوسعهبندی و ساماندهی سطح (1931)م. و بسحاق، م.ر.  ،تقوایی

 .  1-1٣(: ٣٣) 11، توسعه و یکشاورز اقتصاد. GISفارس با استفاده از 

های استان فارس شهرستان یافتگیتوسعهتعیین جایگاه  (1931)م.، تقدیسی، ا. و بسحاق، م.ر.  ،تقوایی

 . 11-41(: 1) 1، ییفضا یزیربرنامهی اصلی بخش کشاورزی. هاشاخصدر 
بر نحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و  (. تحلیلی1901آورگانی، ا. )نوروزی و م. ،تقوایی

-٣4(: 9)14 ،اصفهان دانشگاه پژوهشی مجلههای استان چهارمحال و بختیاری. بندی دهستانسطح

13. 

ای در استان زنجان . های منطقهو نابرابری ی کشاورزیتوسعهتعیین سطوح  (1931) ت.، م.جمشیدی

 . 1٣-٣0(: 1)41-1، رانیا یکشاورز یتوسعهاقتصاد و  قاتیتحق
 تهران. ،سمت انتشاراتریزی توسعه روستایی. برنامه (1901)م.  ،پورجمعه
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های مختلف کشور از نظر ظرفیت دامپروری بندی استانگروه (1901)ف.  ،ه. و شفیعی ،ا.، ویسی ،رضوانفر

 .  1-11(: 99پیاپی 1)3، توسعه و روستابه منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی. 

مناطق  دری بخش کشاورز یافتگیتوسعه هدرجه سیو مقا یریگاندازه (1931)م.  ،یمنصورغ. و  ،یمیسل

 یکشاورز یتوسعهاقتصاد و  قاتیتحق. 1900و  1901ی هادر سال یغرب جانیاستان آذربا ییروستا
 .191-144(: 1)44ران،یا

گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران. بررسی موانع سرمایه (1909)ب.  ،م. و فرامرزپور ،صامتی

 .31 -111: 41، توسعه و یکشاورز اقتصاد

های استان شهرستان یافتگیتوسعههای تعیین درجه مقایسه روش (1931)ح.  ،فرا. و معزی ،غیاثوند

 . 111-100(: 1٣) 1، یاقتصاد علوم فصلنامهخراسان جنوبی. 

های کشور در بخش کشاورزی استان یافتگیتوسعهمقایسه درجه  (1900) م. ،فرم.ح. و بهشتی ،فطرس

 . 1٣-93(: 11) 1٣، توسعه و یکشاورز اقتصاد. 1901و  19٣1دو مقطع 

 . تهران ،نیخوشب انتشارات ای )تئوریها و تکنیکها(.ریزی و توسعه منطقهبرنامه (1931)خ.  ،کالنتری

ی توسعهبندی وضعیت پهنه (1931)ح.  ،ر. و منصوری ،م.، مرادی ،محالتیع.ر.، نصیری ،کوچکی

-13٣(: 4) 19 دار،یپا دیتول و یکشاورز دانشپایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری.  کشاورزی

1٣3. 

های استان نیافتگی شهرستانتعیین درجه توسعه (1931). س.ن ،یریو ش . ا.مهرانیمعززم.،  ،مسعود

 . 14-93(: 0)1 ،ایو منطقه یشهر هایمطالعات و پژوهشاصفهان با تکنیك تاکسونومی عددی. 
 استان هایشهرستان یافتگیسطح توسعه بررسی (1931)م.  ،بیرانوندفتحیا. و  ،بدلیج.، ع ،محمدی

 تحقیقات. و صنعت یربنایی، کشاورزیز -رفاهی و خدمات مسکن هایبخش تفکیك به لرستان
 .11٣-111(: 11)11، جغرافیایی علوم کاربردی

های کشور با توجه به بندی استانمقایسه و رتبه (1931)ا.  ،آرانیر. و باغبانی ،ن.، مالکی ،مزینی

 . 03-111(: 1)4، زراعت دانشی زیربخش باغبانی. هاشاخص

 مشهد. ،یدانشگاه جهاد انتشاراتجغرافیای اقتصادی ایران )کشاورزی(.  (1901)س.ح.  ،لنگرودیمطیعی

توسعه و کشاورزی پایدار از دیدگاه اقتصاد روستایی.  (1900)ا.  ،اییس.ح. و شمس ،لنگرودیمطیعی

 تهران.، تهران دانشگاه انتشارات

های کشاورزی شهرستان یافتگیتوسعهتعیین درجه  (1931)س.  ،ا. و کشاورزی ،س.ن.، روستا ،موسوی

 . 113-101(: 4)1، یکشاورز اقتصاد فصلنامهاستان فارس. 

ای هایران طی سال هایاستان کشاورزی یافتگی بخشررسی و مقایسه درجه توسعهب (190٣) م. ،موالیی

 .٣1-00(: 19) 11، توسعه و یکشاورز اقتصاد. 1909و  19٣9
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استان  یهادر شهرستان یکشاورز یتوسعه یمکان لیتحل (1939. )س پارده،ییموالو  .ن ن،یهشجیموالئ

 .13-90 (:0)9 ،ییروستا توسعه و فضا اقتصادخوزستان، 
د گیری چنای با مدل تصمیمارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه (1931)م.ر.  ،ج. و کنعانی ،میرکتولی

، نیسرزم شیآما و ایجغراف فصلنامههای روستایی استان مازندران. معیاره، مطالعه موردی: سکونتگاه
1 (1 :)91-10 . 
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