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چکیده
کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمینکننده درآمد روستاییان به شمار میآید.
توسعهی کشاورزی نتیجه تالشهای برنامهریزی شده ،هماهنگ و مطلوب برای تحقق بخشیدن به زمینههای
خودکفایی تولیدات کشاورزی ،گسترش دامنهی فعالیتها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی
است .شناخت و بررسی امکانات و قابلیتها و در پی آن تعیین درجه توسعهیافتگی کشاورزی ،نخستین گام در فرآیند
برنامهریزی و توسعهی کشاورزی است .از این رو ،این پژوهش با هدف ارزیابی و درجهبندی توسعهی کشاورزی
شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است .در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه
آماری سال  2931استان ،فهرستی از  48شاخص توسعهی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهرهبرداری
کشاورزی ،عملکرد ،مکانیزاسیون کشاورزی ،دام و طیور و آبزیان و تشکلهای کشاورزی) با بهرهگیری از مدل رده
بندی (تاکسونومی) عددی بررسی شد .نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستانها دارای
باالترین درجهی توسعهی کشاورزی بوده ( )Fi =0/319و بر اساس دو شاخص "مکانیزاسیون کشاورزی" و "دام
و طیور و آبزیان" در رتبه اول قرار گرفته است .در مقابل ،شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعهی کشاورزی
بوده است ( .)Fi =0/313بدین ترتیب ،دامنه نوسان درجه توسعهی کشاورزی شهرستانهای استان  0/108برآورد
شده است .افزون بر این ،با توجه به درجه توسعهیافتگی ،در مجموع هیچکدام از شهرستانها در سطح توسعهیافته
قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد به نسبت توسعهیافته تلقی میشوند .لذا ،شایسته است که
برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته
باشند.
طبقهبندی O10, Q01, Q12, R58 : JEL
واژههای کلیدی :توسعهی کشاورزی ،ردهبندی عددی ،استان کهگیلویه و بویراحمد
1به ترتیب دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج(نویسنده مسئول) و دانشجوی دکتری توسعهی کشاورزی
دانشگاه یاسوج،دانشیار قتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
Email:aiatkarami@yahoo.com
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مقدمه
کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که افزون بر تأمین نیازهای غذایی و
تهیه مواد اولیه برای صنایع ،نقش مهمی در استقالل سیاسی کشور ایفا میکند .از این رو شناسایی
و بهره برداری مناسب از استعدادهای بالقوه طبیعی و تقویت توانایی بخش کشاورزی میتواند
بستر مناسبی برای رشد و توسعه ملی فراهم آورد (تقوایی و بسحاق .)1931 ،کشاورزی از
گذشتههای دور شغل و منبع اصلی تأمینکننده درآمد روستاییان بوده و در دوران کنونی نیز
بهرغم ایجاد و توسعه مشاغل جدید ،همچنان شغل اصلی روستاییان به شمار میآید (مزینی و
همکاران.)1931 ،
در کشور ما کشاورزی به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در
تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد ،دارای اهمیت زیادی در برنامههای توسعه است .این
بخش حدود  11درصد تولید ناخالص داخلی و یك پنجم کل شاغالن کشور را در بر دارد و 01
درصد محصوالت غذایی مورد نیاز داخلی را تأمین میکند (حاجیان )1901 ،و دارای موقعیت
ممتاز و ویژهای در بخشهای اقتصادی کشور است .ایران به لحاظ دارا بودن ظرفیتهای شایان
توجه از جمله بیش از  9٣میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی (که هم اکنون  10/1میلیون
هکتار آن در فرایند تولید استفاده میشود) 191 ،میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال،
اقلیمهای متنوع آب و هوایی و قابلیت تولید طیف گستردهای از محصوالت زراعی و باغی،
محصوالت دام و طیور ،منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگلها و مراتع با وسعت 111/4
میلیون هکتار و وجود منابع غنی آبزیان در آبهای شمال و جنوب و برخورداری از نیروی
انسانی ،در زمینه تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی مزیت نسبی داشته و یا میتواند خلق
مزیت کند (پورتال وزارت جهاد کشاورزی.)1931 ،
توسعه بخش کشاورزی پیش شرط توسعه اقتصادی کشور میباشد و تا هنگامی که بازدارندههای
توسعه این بخش برطرف نشود دیگر بخشها نیز به شکوفایی رشد و توسعه دست نخواهند یافت
(صامتی و فرامرزپور .)1909 ،این بخش توانسته است از نظر اشتغالزایی ،تأمین درآمد و سهم
آن در تولید ناخالص ملی ،تأمین نیازهای مصرفی جمعیت و نیز تأمین ارز ،موقعیت مطلوبتری
را نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی کسب کند (مطیعیلنگرودی .)1901 ،به طور کلی ،توسعهی
کشاورزی حاصل تالشهای برنامهریزی شده و هماهنگ به منظور اعمال تغییر و دگرگونی مطلوب
برای وسعت بخشیدن به زمینهها ،گسترش دامنه فعالیتها و زمینهسازی افزایش عملکردها در
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قالب برنامه جامع توسعه روستایی است .بنابراین توسعهی کشاورزی و توجه به توان و امکانات
تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های طبیعی و نیروی انسانی پرتوان آن ،برای رسیدن به
سطحی از توسعه روستایی ،امری پرهیزناپذیر است (مطیعیلنگرودی و شمسایی.)1900 ،
شناخت و بررسی امکانات و تواناییها و در پی آن تعیین سطوح توسعهیافتگی کشاورزی ،نخستین
گام در فرآیند برنامهریزی و توسعهی کشاورزی است (تقوایی و همکاران .)1931 ،شناخت
تفاوتهای موجود بین مناطق مختلف از نظر میزان برخورداری آنها از شاخصهای گوناگون ،به
منظور آگاهی از درجه توسعه و یا محرومیت ،کاهش نابرابریهای منطقهای و تنظیم برنامههای
متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه ،ضرورتی پرهیزناپذیر است (برقی و همکاران.)1931 ،
به هر حال ،یکی از مباحث عمده و اساسی توسعه ،مسئله توسعه متوازن 1است که در قالب توسعه
متعادل بخشها و زیربخشها مطرح میشود .توجه به توسعه متوازن و متعادل امکانات و نیز
همگن سازی مناطق مختلف به لحاظ برخورداری از امکانات ،تسهیالت و دیگر شاخصهای
اقتصادی و اجتماعی ،موضوعی است که میتواند برنامه کالن تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار
داده و چارچوب سیاستگذاری منطقهای را سر و سامان بخشد .بدین منظور الزم است سازماندهی
ساختار و رابطه میان انسان و فضا و فعالیتها طوری صورت پذیرد که همراه با توسعه پایدار
اقتصادی و بهبود شاخصهای اجتماعی ،نابرابری میان مناطق کاهش یابد .بررسی و ارزیابی
نابرابری های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی در میان گروهها ،قشرها ،اقوام و نیز بین
مناطق جغرافیایی و یا تقسیمات سیاسی در یك کشور ،یکی از کارهای ضروری و پایهای برای
برنامهریزی و اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است (غیاثوند و معزیفر،
 .)1931نبود توازن در جریان توسعه ،بین نواحی مختلف موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری
منطقهای میشود که خود بازدارندهای در مسیر توسعه است .بر این اساس ،بررسی و ارزیابی
نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی مناطق کشور یا نواحی یك استان ،از اقدامهای ضروری و پایهای
برای برنامه ریزی و اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که
میتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریهای ناحیهای ،تحت تأثیر قرار دهد (تقوایی و
بهاری .)1931 ،برنامهریزان برای تحقق این امر سعی در کاهش نابرابریها و نبود تعادلها از راه
اجرای برنامههای پرشمار محرومیتزدایی و گسترش همه جانبه جنبههای مثبت توسعهیافتگی
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دارند .گام نخست در این زمینه ،تدوین برنامههای کارآمد و سازگار بر واقعیتها ،دستیابی به
هدف برتر عدالت اجتماعی و شناسایی شرایط موجود است.
به عبارت دیگر ،دستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی نیازمند برنامهریزی اصولی،
کارآمد و اجرای دقیق آن است و این مهم در گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق از امکانات ،فرصت
ها ،توانمندیها و محدودیتهایی است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن روبرو هستیم (تقوایی
و نوروزی آورگانی .)1901 ،به هر حال بسیاری از پژوهشهای انجام شده در زمینه درجه توسعه
بخش کشاورزی در کشور از جمله رضوانفر و همکاران ( ،)1901موالیی ( ،)190٣پزشکی و
زرافشانی ( ،)190٣زنگیآبادی و سلطانی ( ،)190٣فطرس و بهشتیفر ( ،)1900برقی و همکاران
( ،)1931جمشیدی ( ،)1931تقوایی و همکاران ( ،)1931موسوی و همکاران ( ،)1931مزینی و
همکاران ( ،)1931مرادی ( ،)1931کوچکی و همکاران ( ،)1931سردارشهرکی و همکاران
( ،)1931آزادی و بیكمحمدی ( ،)1931سلیمی و منصوری ( ،)1931موالئیهشجین و موالیی
پارده ( ،)1939حسین زاد و همکاران ( )1939و کالنتری و رستمی ( ،)1114مسئله نبود توازن
توسعهی کشاورزی در بین استانهای کشور را بررسی کردهاند ،ولی موضوع نابرابری درون استانی
(و درون شهرستانی) کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از این رو بررسی و تحلیل درجه
توسعهیافتگی شهرستانهای استان به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعهی کشاورزی ،برای
برنامهریزی منطقهای مناسب دارای اهمیت میباشد.
استان کهگیلویه و بویراحمد براساس تقسیمات کشوری سال  1934دارای  0شهرستان 1٣ ،شهر،
 10بخش 41 ،دهستان و  11٣1آبادی دارای سکنه می باشد .جمعیت استان بالغ بر  110هزار
نفر بوده است .این استان  1/34درصد مساحت کشور را دارد و از  0/4میلیارد مترمکعب روان آب
معادل  11درصد آب کشور و  11درصد جنگلهای زاگرس برخوردار است .خاک مساعد ،منابع
آب کافی ،جنگلهای انبوه و سرسبز و مراتع به نسبت غنی سبب شده که استان کهگیلویه و
بویراحمد از نظر اقتصادی ،به عنوان ناحیهای کشاورزی و دامپروری به شمار آید (پورتال
استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد .)1934 ،نظر به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد ناحیه-
ای کشاورزی و دامپروری است و از استانهای توسعهنیافته کشور میباشد ،لذا مسئلهای که در
این پژوهش به آن پرداخته شده نحوه و چگونگی توزیع امکانات و خدمات کشاورزی و تعیین
موقعیت شهرستانهای استان از لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه بوده است .براین اساس،

ارزیابی و سطح بندی توسعهی023...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد با
تأکید بر توسعهیافتگی کشاورزی میباشد.

روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و به روش توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش،
چهار شهرستان استان کهگیلویه بویراحمد میباشد .در این پژوهش ،از دادههای ثانویه (دست
دوم) استخراج شده از سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد در ( 1931آخرین اطالعات
منتشر شده در زمینه مسائل کشاورزی استان) بهره گرفته شد .قابل یادآوری است که آمار
کشاورزی مربوط به شهرستان های نوظهور چرام ،باشت ،بهمئی و لیکك وجود نداشته و یا تنها
برخی از شاخصها گزارش شده است .از این رو ،در این پژوهش ،تنها چهار شهرستان بویراحمد،
دنا ،کهگیلویه و گچساران بررسی شدهاند.
تعیین شاخصهای توسعه مهمترین گام در بررسیهای توسعه منطقهای است .شاخصهای توسعه
در واقع بیان آماری پدیدههای موجود در منطقه است که امکان مقایسه و ارزیابی پدیدهها را در
زمانها و مکانهای مختلف فراهم میکند و امکان پیشبینی ،سیاستگذاری ،تصمیمگیری و
برنامهریزی را در حوزههای مختلف برای سازمانها و افراد فراهم میسازد (کالنتری .)1931 ،در
این زمینه ،به منظور تعیین درجه توسعهیافتگی مناطق بررسی شده ،اقدام به انتخاب شاخصهای
مناسب برای رسیدن به هدف مطلوب شد .در انتخاب شاخصها سعی شد شاخصهای در نظر
گرفته شده تا حدامکان بعدهای گوناگون توسعه کشاورزی شهرستانهای یاد شده را در برگیرند
و درحد امکان جامع و گویای وضع موجود و نشان دهنده تفاوتها در مناطق مورد بررسی باشد.
همچنین ،از آنجایی که گردآوری اطالعات و آمار الزم برای تحلیل و بررسی آن بایستی معتبر و
رسمی و قابل اطمینان باشد لذا از شاخصهایی استفاده شد که دسترسی به آنها از طریق مراکز
معتبر آماری و رسمی امکانپذیر بوده است .بدین ترتیب ،به منظور تعیین درجه توسعهیافتگی
شهرستانها ،شمار  04شاخص کشاورزی در پنج گروه عمده بهرهبرداری ،عملکرد ،مکانیزاسیون،
دام و طیور و آبزیان و تشکلهای کشاورزی گردآوری شد .قابل یادآوری است که اغلب شاخصها
از حالت دادههای خام خارج شده و پس از پردازش ،ضریب یا نسبت آنها به دست آمده و سپس
استفاده شده است .به هر حال ،شاخصهای به کار رفته در جدول  1بیان شده است.
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به کل کشاورزان باسواد؛  -٣درصد بهرهبردار باسواد کاردانی غیر کشاورزی به کل بهرهبردار
باسواد؛  -0میانگین مساحت اراضی زراعی بهرهبرداریهای زراعی؛  -3نسبت بهرهبرداران زراعی
به کل بهرهبرداریها؛  -11درصد اراضی آیش به کل اراضی در هر سال؛  -11متوسط مساحت
اراضی باغی بهرهبرداریها؛  -11نسبت بهرهبرداران باغی به کل بهرهبرداریها؛  -19نسبت
بهرهبرداران آبی به کل بهرهبرداران؛  -14نسبت اراضی ابی به کل اراضی؛  -11میانگین مساحت
اراضی زراعی بهرهبرداریهای آبی؛  -11میانگین مساحت اراضی باغی بهرهبرداریهای آبی؛ -1٣
میانگین سطح اراضی زراعی دیم؛  -10میانگین سطح اراضی باغی دیم؛  -13میانگین سطح زیر
کشت گندم آبی؛  -11میانگین سطح زیر کشت گندم دیم؛  -11میانگین سطح زیر کشت جو
آبی؛  -11میانگین سطح زیر کشت جو دیم؛  -19میانگین سطح زیر کشت برنج؛  -14شمار
بهرهبرداریهای پرورش دهنده زنبور عسل؛  -11مساحت نهالستانهای دولتی و خصوصی؛

1

عملکرد

 -11عملکرد گندم آبی در هر هکتار؛  -1٣عملکرد گندم دیم در هر هکتار؛  -10عملکرد جو
آبی؛  -13عملکرد جو دیم؛  -91عملکرد برنج؛  -91میزان تولید انگور به ازای هر بهرهبرداری؛
 -91میزان تولید سیب به ازای هر بهرهبرداری؛  -99میزان تولید پرتقال به ازای هر بهرهبرداری؛
 -94میزان تولید گالبی به ازای هر بهرهبرداری؛  -91میزان تولید زردالو و قیسی به ازای هر
بهرهبرداری؛  -91مقدار تولید هلو ،شلیل و شفتالو به ازای هر بهرهبرداری؛  -9٣میزان تولید آلو
و گوجه به ازای هر بهرهبرداری؛  -90میزان تولید انجیر آبی به ازای هر بهرهبرداری؛  -93میزان
تولید لیموشیرین به ازای هر بهرهبرداری؛  -41میزان تولید لیمو ترش به ازای هر بهرهبرداری؛
 -41میزان تولید انار به ازای هر بهرهبرداری -41 ،میزان تولید گردو به ازای هر بهرهبرداری؛
 -49میزان تولید انگور دیم به ازای هر بهرهبرداری؛  -44میزان تولید نارنگی به ازای هر
بهرهبرداری؛  -41میزان تولید شیر (تن)؛  -41میزان تولید پشم گوسفند (کیلوگرم)؛  -4٣میزان
تولید مو و کرک بز (کیلوگرم)؛  -40میانگین تولید نهالستانها (هزار اصله)؛  -43میانگین تولید
عسل با موم در کندوی جدید؛  -11میانگین تولید عسل با موم در کندوی سنتی؛  -11میزان
تولید ماهی (تن) در هر متر مربع؛  -11معکوس میزان مصرف کود شیمیایی.
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ادامه جدول ( )1شاخصهای اصلی و فرعی مورد بررسی

9

مکانیزاسیون
کشاورزی

 -19نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از تراکتور به کل بهرهبرداران؛  -14نسبت بهرهبرداران
استفاده کننده از تیلر به کل بهرهبرداران؛  -11نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از کمباین به
کل بهرهبرداران؛  -11نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از تریلر به کل بهرهبرداران؛  -1٣نسبت
بهرهبرداران استفاده کننده از دروگر به کل بهرهبرداران؛  -10نسبت بهرهبرداران استفاده کننده
از علف چین (موور) به کل بهرهبرداران؛  -13نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از ردیف کن
(ریك) به کل بهرهبرداران؛  -11نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از بسته بند (بیلر) به کل
بهرهبرداران؛  -11نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از چاپر به کل بهرهبرداران؛  -11نسبت
بهرهبرداران استفاده کننده از ماشین خرمنکوب گندم و جو به کل بهرهبرداران؛  -19نسبت
بهرهبرداران استفاده کننده از ماشین خرمنکوب برنج به کل بهرهبرداران؛  -14نسبت
بهرهبرداران استفاده کننده از گاوآهن تراکتوری به کل بهرهبرداران؛  -11نسبت بهرهبرداران
استفاده کننده از دیسك به کل بهرهبرداران؛  -11نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از فاروئر
به کل بهرهبرداران؛  -1٣نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از نهرکن به کل بهرهبرداران؛ -10
نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از کولتیواتور به کل بهرهبرداران؛  -13نسبت بهرهبرداران
استفاده کننده از کودپاش به کل بهرهبرداران؛  -٣1نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از سمپاش
تراکتوری به کل بهرهبرداران؛  -٣1نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از سمپاش موتوری به کل
بهرهبرداران؛  -٣1نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از سمپاش پشتی به کل بهرهبرداران؛ -٣9
نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از موتور پمپ آب دیزلی به کل بهرهبرداران؛  -٣4نسبت
بهرهبرداران استفاده کننده از الکتروپمپ به کل بهرهبرداران.

4

دام و طیور و
آبزیان

 -٣1نسبت دام کوچك (گوسفند و بره) به ازای هر بهرهبردار؛  -٣1نسبت دام کوچك (بز) به
ازای هر بهرهبردار؛  -٣٣نسبت دام سنگین (گاو) به هر بهرهبردار -٣0 ,شمار کارگاه پرورش
ماهی؛  -٣3نسبت شمار ماکیان به ازای هر بهرهبردار (هزار قطعه).

1

تشکلهای
کشاورزی

 -01شمار شرکت تعاونی کشاورزی به ازای هر  1111بهرهبردار؛  -01شمار بهرهبرداران عضو
شرکت تعاونی کشاورزی؛  -01نسبت اعضای تعاونی کشاورزی به کل بهرهبرداران؛  -09تعداد
افراد شاغل در تعاونی کشاورزی؛  -04سرانه سرمایهگذاری اعضای شرکتهای تعاونی
کشاورزی.

منبع :آزادی و بیك محمدی ( ،)1931غیاثوند و معزی فر ( ،)1931تقوایی و بسحاق ( ،)1931میرکتولی و کنعانی (،)1931
سلیمی و منصوری ( ،)1931محمدی و همکاران ( ،)1931تقوایی و بهاری ( ،)1931فطرس و بهشتی فر ( ،)1900پزشکی
و زرافشانی ( ،)190٣کوچکی و همکاران ( ،)1931موالیی ( ،)190٣جمشیدی (.)190٣

در نهایت پس از گردآوری دادهها ،با استفاده از نرم افزار  Matlabبه دادهپردازی و رتبهبندی
شهرستانها به صورت کلی و نیز به تفکیك شاخصهای اصلی پرداخته شد و سپس با بهرهگیری
از نرمافزار سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISمناطق مورد بررسی درجهبندی شدند.
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در بررسیهای منطقهای و ناحیهای ،الگوهای متفاوتی برای سنجش درجه توسعهیافتگی استفاده
میشوند که مهمترین آنها عبارتاند از (کالنتری :)1931 ،روش شاخص ناموزون موریس ،تحلیل
عاملی ،تحلیل خوشهای ،روش تاپسیس ،1روش ردهبندی عددی ،1منطق فازی ،روش وایکور،9
روش مجموع ساده وزین 4و شبکههای عصبی.
در این پژوهش برای سنجش سطوح توسعهی کشاورزی در منطقه مورد بررسی از روش ردهبندی
عددی استفاده شده است .در این روش به طور معمول یکی از نقاط مورد بررسی به عنوان نقطه
یا منطقه مطلوب انتخاب شده ،نقاط یا مناطق دیگر را بر مبنای آن درجهبندی میکنند .بدین
ترتیب ،تفاوت یا فاصله هر منطقه از آن منطقه مطلوب معین میشود (مسعود و همکاران.)1931 ،
برای بهرهگیری از مدل ردهبندی عددی مراحل زیر به اجرا گذاشته میشود (کالنتری1931 ،؛
آسایش:)1900 ،
مرحله اول :تشککککیل ماتریس تصکککمیم مکانی؛ فر کنید  mگزینه و  nشکککاخص وجود دارد.
گزیکدارهکای مختلف وجود دارند که با  aiنشکککان داده میشکککود ،برای هر گزینه مجموعهای از
معیارها وجود دارد که مقدار آن به صکورت  aijنشکان داده میشود ،به عبارتی  aijمقدار شاخص
iام میباشد.
مرحله دوم :اسککتانداردسککازی دادهها و تشکککیل ماتریس اسککتاندارد؛ به منظور حذف اثرگذاری
واحکدهای متفاوت و امکانپذیر بودن انجام عملیات جبری روی شکککاخصها ،ماتریس تصکککمیم
مکانی ،استاندارد میگردد .تشکیل ماتریس استاندارد از رابطه زیر قابل اجرا میباشد:
() 1

𝒊̅
𝑿𝑿𝒊𝒋 −
𝒅𝑺

=𝒁

در این دستور معنای هر یك از نمایهها به این شرح است =Z :شاخص استاندارد iام در واحد jام؛
𝑗𝑖𝑋= شاخص iام در واحد jام؛ ̅𝑋=میانگین شاخص iام؛ و  =Sdانحراف معیار شاخص iام؛
مرحله سکوم :محاسکبه فاصکلههای مرکب و تشکیل ماتریس فاصلههای مرکب؛ در این مرحله با
توجه به اعداد اسککتاندارد شککده در ماتریس اسککتاندارد  ،Zفاصککلههای مرکب بین فعالیتهای
مختلف  nگانه (مناطق) ،برای شککاخصهای  mگانه به دسککت میآید .با اسککتفاده از رابطه زیر
فاصلههای هر یك از فعالیتهای  nگانه را محاسبه میشود:
1

TOPSIS Technique
Numerical Taxonomy Method
3 VIKOR Method
4 SAW Method
2
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( )2

𝟐

) 𝒃𝒁 𝒅𝒂𝒃 = √∑(𝒁𝒂 −

در دستور باال معنای هر یك از نمایهها به این شرح است = dab :نمایانگر فاصله بین دو منطقه؛
 aو  =bبیانگر دو منطقه؛  =zaدادههای استاندارد شده منطقه a؛ و  =zbدادههای استاندارد شده
منطقه .b
مرحله چهارم :تعیین کوتاهترین فاصله و تشخیص بخشهای همگن؛ تعیین کوتاهترین فاصله هر
عنصر ماتریس نشاندهنده فاصله بین هر دو فعالیت در شاخص مورد نظر است .در این ماتریس،
در هر سطر ،کوتاهترین فاصله بین دو فعالیت مشخص شده و در ستونی جداگانه نوشته میشود.
آنگاه ،میانگین و انحراف معیار آن محاسککبه شککده و سککپس برای مشککخص کردن فعالیتهای
همگن ،فاصلههای حد باال ( )d+و حد پائین ( )d-برابر معادله زیر ،محاسبه میشود:
() 9

𝑜𝑑𝑆𝑑 − =𝐷 − 2

() 4

𝑜𝑑𝑆𝑑 + =𝐷 + 2

در دستور باال معنای هر یك از نمایهها به این شرح است =D :بیانگر میانگین ستون کوچكترین
فواصل؛ و  =sdبیانگر انحراف معیار همان ستون .حال اگر منطقهای در فواصل حد باال و پائین
قرار نگیرد از تحلیل حذف و دوباره عملیات صورت گرفته تکرار میشود تا هنگامی که همه مناطق
در فاصلههای حد باال و پائین قرار گیرند.
قابل یادآوری است که پس از نرمالسازی دادهها ،فاصله بین چهار شهرستان از یکدیگر محاسبه
و مناطق همگن مورد شناسایی قرار گرفت .در این مرحله ،همه شهرستانها همگن بودند و هیچ
کدام از تحلیل کنار گذاشته نشد.
مرحله پنجم :تعیین مقدار مطلوب برای هر شاخص؛ پس از اینکه مناطق همگن مشخص شدند،
مرحله پنجم از روش ردهبندی آغاز میشککود .در ماتریس اسککتاندارد ،برای تك تك شککاخصها،
مقدار مطلوب (بیشککترین مقدار برای هر شککاخص) در نظر گرفته میشککود؛ و پس از یافتن مقدار
مطلوب برای تك تك فعالیتها ،برخورداری مطلوب برای هر فعالیت را محاسکبه شده و در قالب
یك بردار سطری ذخیره میشود.
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مرحله شکشکم :محاسکبه سکرمشکق توسعه Cio؛ در مرحله ششم فاصله فعالیت یا منطقه  iام از
شاخص مطلوب که در مرحله پنجم به دست آمد تعیین میشود .فاصلهی گزینهی iام از مطلوب
با فرمول زیر محاسبه میشود:
2

() 1

) 𝑜𝐷 𝐶𝑖𝑜 = √∑(𝐷𝑖 −

در دستور باال معنای هر یك از نمایهها به این شرح است =Cio :سرمشق توسعه؛  =Diاعداد
موجود در ماتریس z؛ و  =Doاعداد مطلوب هر ستون ماتریس .z
مرحله هفتم :محاسبه ( Fiرتبهبندی نهایی)؛ در این مرحله حد باالی سرمشق توسعه ( )Coاز
رابطه زیر به دست میآید:
𝑜𝑖𝐶𝑑𝑠𝐶𝑜 = 𝐶𝑖𝑜 + 2

() 1

که در آن  Cioمیانگین سرمشق توسعه و  sdانحراف معیار سرمشق توسعه میباشد .با استفاده
از رابطه زیر مقادیر 𝑖𝐹 (درجه توسعهی کشاورزی) برای هر منطقه محاسبه میشود .مقدارهای
𝑖𝐹 الزاماً عددی بین صفر و یك است و هر قدر به صفر نزدیكتر باشد ،آن مکان از لحاظ کشاورزی
در سطح باالی توسعه و هر قدر به یك نزدیكتر باشد در سطح توسعه پایین قرار دارد.
𝒐𝒊𝑪
() ٣
= 𝒊𝑭
𝒐𝑪
درجه توسعه به دست آمده از ردهبندی فاصله هر شاخص از شاخص مطلوب (باالترین شاخص)
است .معیار تصمیمگیری توسعهیافتگی بر اساس مقدارهای  Fiبه صورت جدول شماره  1بوده
است.

جدول ( )2معیار تصمیمگیری توسعهیافتگی
درجه توسعهیافتگی

وضعیت توسعه مناطق

1 >Fi ≥ 1/1

1/1 >Fi ≥ 1/0

1/0 >Fi ≥ 1

توسعهیافته

به نسبت توسعهیافته

توسعهنیافته

منبع :بهشتیفر1901 ،

نتایج و بحث
در جدول شماره  9ماتریس دادههای مربوط به شاخصهای اصلی و زیرشاخصهای توسعهی
کشاورزی مربوط به مناطق مورد بررسی ارائه شده است.
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جدول( )3ماتریس تصمیم مکانی (دادههای خام و پردازش شده)
شاخص

بویراحمد

دنا

کهگیلویه

گچساران

زیرشاخصها
شمار بهرهبرداری کشاورزی

11113

31٣1

1٣431

1311

نسبت بهرهبردار ساکن به کل

04/13٣

00/139

01/1٣1

01/111

معکوس بهرهبردار بدون زمین به کل

٣/194

11/111

9/011

4/111

شمار بهرهبرداری تولیدات گلخانه ای

٣

0

1

1

11/33

11/1٣1

41/111

11/10٣

1/101

1/031

1/4٣٣

1/411

0/031

11/01٣

0/٣1٣

3/٣00

1/919

1/011

1/311

4/311

نسبت بهرهبرداران زراعی به کل بهرهبرداریها

03/11٣

01/319

01/011

04/01٣

درصد اراضی آیش به کل اراضی در هر سال

19/914

11/133

11/٣٣٣

10/٣10

میانگین مساحت اراضی باغی بهرهبرداریها

1/014

1/1٣1

1/31٣

1/114

نسبت بهرهبرداران باغی به کل بهرهبرداریها

91/3

9٣/3٣

14/39

10/49

شمار بهرهبردار آبی به کل

19/11

٣9/01

14/11

93/11

نسبت اراضی ابی به کل اراضی

41/41

13/٣9

11/41

14/11

میانگین مساحت اراضی زراعی بهرهبرداریهای آبی

1/414

1/110

1/393

1/٣19

میانگین مساحت اراضی باغی بهرهبرداریهای آبی

1/101

1/111

1/1٣0

1/403

میانگین اراضی زراعی دیم

1/114

1/311

1/019

4/٣09

میانگین اراضی باغی دیم

1/100

1/٣11

1٣/13

9/3٣1

میانگین سطح زیر کشت گندم آبی

1111

1191

1311

1٣11

سطح زیر کشت گندم دیم

3113

1491

1٣930

11190

میانگین سطح زیر کشت جو آبی

1111

413

941

119

میانگین سطح زیر کشت جو دیم

٣101

4111

13131

4019

میانگین سطح زیر کشت برنج

1101

10٣1

14٣1

1143

شمار بهرهبرداری زنبور عسل

1110

٣11

44٣

131

1/1

1

1/1

1

اصلی

درصد بهرهبرداران باسواد به کل بهرهبرداران
درصد بهرهبردار با مدرک کاردانی کشاورزی به کل
کشاورزان باسواد
درصد بهرهبردار با مدرک کاردانی غیرکشاورزی به
کل بهرهبردار باسواد
میانگین مساحت اراضی زراعی بهرهبرداریهای زراعی

بهرهبرداری کشاورزی

مساحت نهالستان
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ادامه جدول( )3ماتریس تصمیم مکانی (دادههای خام و پردازش شده)

عملکرد

عملکرد گندم آبی

1/31

1/4٣

1/1٣

1/11

عملکرد گندم دیم

1/13

1/1٣

1/34

1/٣1

عملکرد جو آبی

1/٣9

1/19

1/49

1/1٣

عملکرد جو دیم

1/1٣٣

1/1٣1

1/394

1/149

عملکرد برنج

9/111

9/٣9٣

4/941

4/349

میزان تولید انگور به ازای هر بهرهبرداری

1/113

9/114

1/111

1/1٣1

میزان تولید سیب به ازای هر بهرهبرداری

1/٣٣1

1/113

1/111

1/4٣

میزان تولید پرتقال به ازای هر بهرهبرداری

1

1

1/111

1/114

میزان تولید گالبی به ازای هر بهرهبرداری

1/113

1/119

1/1٣4

1/91

میزان تولید زردالو و قیسی به ازای هر بهرهبرداری

1/19٣

1/131

1/131

1/111

میزان تولید هلو ،شلیل و شفتالو به ازای هر
بهرهبرداری

1/111

1/٣٣

1/114

1/101

میزان تولید آلو و گوجه به ازای هر بهرهبرداری

1/1٣٣

1/13٣

1/191

1/910

میزان تولید انجیر آبی به ازای هر بهرهبرداری

1/193

1/1٣1

1/101

1/14٣

میزان تولید لیموشیرین به ازای هر بهرهبرداری

1

1

1/101

1/111

میزان تولید لیمو ترش به ازای هر بهرهبرداری

1

1

1/104

1/940

میزان تولید انار به ازای هر بهرهبرداری

1/441

1/1٣1

1/101

1/101

میزان تولید گردو به ازای هر بهرهبرداری

1/141

1/149

1/111

1/114

میزان تولید انگور دیم به ازای هر بهرهبرداری

1/191

1/111

1/111

4/111

1

1

1/110

1/191٣

میزان تولید شیر (تن)

1111٣

010٣

11101

0111

میزان تولید پشم گوسفند (کیلوگرم)

44001

11114

114101

10113

میزان تولید مو و کرک بز (کیلوگرم)

11٣1

011

01311

11101

میانگین تولید نهالستانها (هزار اصله)

110111

91111

01111

٣1111

میزان تولید نارنگی به ازای هر بهرهبرداری

کشاورزی

مکانیزاسیون

عملکرد ماهی (تن)

1/191

1/19

1/114

1

میانگین تولید عسل با موم در کندوی جدید

٣/111

0/41٣

11/131

0/913

میانگین تولید عسل با موم کندوی سنتی

1/991

4/19٣

11/149

11/1

معکوس کود شیمیایی

1/144

1/141

1/111

1/191

نسبت استفاده کنندگان تراکتور به کل بهرهبرداران

٣9/319

٣1/19٣

13/101

10/٣11

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از تیلر به کل

1/9٣9

1/133

1/111

1/113

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از کمباین به کل

19/041

0/114

3/1٣3

91/1٣1

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از تریلر به کل

99/040

9٣/013

11/111

10/33

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از دروگر به کل

1/111

1/111

1/911

9/111

ارزیابی و سطح بندی توسعهی030...
ادامه جدول( )3ماتریس تصمیم مکانی (دادههای خام و پردازش شده)
نسبت استفاده کنندگان از علف چین (موور) به کل

1/91٣

1/111

1/119

1/191

نسبت استفاده کنندگان از ردیف کن (ریك) به کل

1/101

1

1

1/191

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از بسته بند به کل

1/191

1

1/14٣

1/1٣1

1

1/111

1/1191

1/1٣9

11/911

11/141

19/39

19/11

نسبت استفاده کنندگان خرمنکوب برنج به کل

1/4٣

1/99٣

1/01٣

1/913

نسبت استفاده کنندگان از گاوآهن تراکتوری به کل

14/39

1٣/43

90/114

11/113

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از دیسك به کل

3/٣94

1/111

1/913

11/13٣

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از فاروئر به کل

9/111

1/119

1/191

9/31

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از نهرکن به کل

1/110

1/141

1/101

1/310

نسبت استفاده کنندگان از کولتیواتور به کل

1/110

1

1

1/141

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده ازکودپاش به کل

1/11٣

1/1111

1/191

1/913

نسبت استفادهکنندگان از سمپاش تراکتوری به کل

0/414

1/133

1/4٣1

0/310

نسبت استفاده کنندگان از سمپاش موتوری به کل

1/101

11/191

1/931

1/1٣٣

نسبت استفاده کنندگان از سمپاش پشتی به کل

11/903

3/940

1/411

9/191

نسبت استفادهکنندگان موتور پمپ آب دیزلی به کل

1/331

1/114

1/109

1/141

نسبت بهرهبرداران استفاده کننده از چاپر به کل
نسبت استفادهکنندگان خرمنکوب گندم و جو به کل

نسبت استفاده کنندگان از الکتروپمپ به کل

1/134

1/19٣

1/111

4/001

نسبت دام کوچك (گوسفند و بره) به ازای هر

94/413

11/431

11/931

14/143

دام و طیور و آبزیان

بهرهبردار

تشکلهای کشاورزی

نسبت دام کوچك (بز) به ازای هر بهرهبردار

11/319

11/911

91/110

44/3٣4

نسبت دام سنگین (گاو) به هر بهرهبردار

1/119

1/1111

1/1114

1/1111

111

11

11

1

شمار کارگاه پرورش ماهی

9/110

9/111

1/311

4/13٣

شمار تعاونی به ازای هر 1111بهرهبرداری

٣/٣13

1/19٣

1/090

4/103

شمار بهرهبرداران عضو شرکت تعاونی

1991

٣0

1101

131

نسبت اعضای تعاونی به بهرهبرداران

0/144

1/011

1/٣11

4/110

شمار افراد شاغل در تعاونی کشاورزی

114٣

٣9

1109

10٣

سرانه سرمایهگذاری اعضای شرکت تعاونی کشاورزی

1100

111٣

1011/11

9111/10

نسبت تعداد ماکیان به ازای هر بهرهبردار (هزار قطعه)

منبع :دادههای تحقیق
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در جدول  4رتبهبندی شهرستانهای استان براساس درجه توسعهیافتگی کشاورزی در سال
 1931ارائه شده است .همچنین روند توسعهیافتگی کشاورزی این مناطق در شکل شماره  1نشان
داده شده است.
جدول ( )4رتبهبندی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد براساس درجه توسعهیافتگی
کشاورزی سال 1331
درجه
شهرستان

توسعه

1-Fi

رتبه

(𝒊𝑭)
بویراحمد
دنا
کهگیلویه
گچساران

1/٣11
1/31٣
1/043
1/٣19

1/111
1/1٣9
1/111
1/1٣٣

1
4
9
1

درجه توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانها براساس
Fi
به نسبت توسعهیافته توسعهنیافته
توسعهیافته
()1/0 -1
()1/1 -1/0
()1 -1/1
-

به نسبت توسعهیافته
به نسبت توسعهیافته

توسعهنیافته
توسعهنیافته
-

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج بررسیها نشان میدهد ،در بین شهرستانهای استان ،شهرستان گچساران با 1/1٣٣
باالترین و شهرستان دنا با  1/1٣9پائینترین درجه توسعهی کشاورزی را دارند .بدین ترتیب
دامنه نوسان توسعهی کشاورزی شهرستانهای استان  1/114برآورد شده است .همچنین ،با
توجه به درجه توسعهیافتگی ،در مجموع هیچ کدام از شهرستانها در سطح توسعهیافته قرار
نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعهیافته تلقی میشوند .به هر حال،
درجه توسعهیافتگی نشان میدهد که در مجموع ،استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ توسعهی
کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .رضوانفر و همکاران ( )1901نیز در پژوهش خود این
استان را در درجه توسعهیافتگی پایین ردهبندی کردهاند.

ارزیابی و سطح بندی توسعهی033...

شکل ( )1روند توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1331

افزون براین ،درجه توسعهیافتگی مناطق به تفکیك هر یك از شاخصهای پنجگانه (بهرهبرداری
کشاورزی ،عملکرد ،مکانیزاسیون ،دام و طیور و آبزیان و تشکلهای کشاورزی) محاسبه و در
جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول ( )5درجه توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانهای استان به تفکیک شاخصهای عمده سال
1331
شاخصهای
عمده

بهرهبرداری
کشاورزی

درجه توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانها

درجه
شهرستان

توسعهیافتگی

رتبه

()Fi

براساس شاخصهای اصلی توسعه
توسعهیافته
()1 -1/1

به نسبت توسعهیافته
()1/1 -1/0

توسعهنیافته
()1/0 -1

بویراحمد

1/014

1

توسعهنیافته

دنا

1/399

4

توسعهنیافته

کهگیلویه

1/31٣

1

توسعهنیافته

گچساران

1/310

9

توسعهنیافته
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ادامه جدول ( )5درجه توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانهای استان به تفکیک شاخصهای عمده
سال 1331

عملکرد

مکانیزاسیون
کشاورزی

دام و طیور و
آبزیان

تشکلهای
کشاورزی

بویراحمد

1/242

3

توسعهنیافته

دنا

1/031

4

توسعهنیافته

کهگیلویه

1/111

1

گچساران

1/٣93

1

بویراحمد

1/119

1

دنا

1/٣9٣

9

به نسبت توسعهیافته
توسعهنیافته
توسعهیافته
به نسبت توسعهیافته
توسعهنیافته

کهگیلویه

1/013

4

گچساران

1/411

1

توسعهیافته

بویراحمد

1/113

1

توسعهیافته

دنا

1/٣10

9

کهگیلویه

1/٣39

4

گچساران

1/411

1

توسعهیافته

بویراحمد

1/133

1

توسعهیافته

دنا

1/044

4

کهگیلویه

1/411

1

توسعهیافته

گچساران

1/111

9

توسعهیافته

به نسبت توسعهیافته
توسعهنیافته

توسعهنیافته

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول شماره  1مشخص میسازد که میانگین درجه توسعهی کشاورزی شهرستان بویراحمد
از لحاظ بهرهبرداریهای کشاورزی برابر  ،1/014عملکرد کشاورزی برابر با  ،1/041مکانیزاسیون
برابر با  ،1/119دام و طیور و آبزیان برابر  1/113و تشکلهای کشاورزی برابر با  1/133است.
همچنین ،شهرستان بویراحمد از لحاظ دو شاخص عمده بهرهبرداریهای کشاورزی و تشکلهای
کشاورزی دارای رتبه اول است .شهرستان گچساران نیز از لحاظ دو شاخص مکانیزاسیون
کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رده اول و در درجه توسعهیافته قرار گرفته است .شهرستان
کهگیلویه نیز تنها از لحاظ شاخص عملکرد دارای رتبه اول و در درجهای نسبتاً توسعهیافته قرار
دارد .در مقابل ،شهرستان دنا براساس سه شاخص بهرهبرداری کشاورزی ،عملکرد و تشکلهای
کشاورزی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
همچنین ،بررسی درجه توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانها و دامنه این درجهها نشان میدهد
که بیشترین تفاوت و نوسان شهرستانها در شاخص تشکلهای کشاورزی میباشد که دامنه
نوسان آن از  1/044در شهرستان دنا تا  1/133در گچساران است .پس از آن شاخص مکانیزاسیون

ارزیابی و سطح بندی توسعهی035...

کشاورزی قرار دارد .همچنین ،کمترین تفاوت شهرستانها در شاخص بهرهبرداری کشاورزی
مشاهده میشود (جدول .)1
جدول ( )6نوسان و دامنه درجه توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانها براساس شاخصهای اصلی
شاخصها

کمینه

بیشینه

دامنه درجه توسعهیافتگی

بهرهبرداری کشاورزی
عملکرد
مکانیزاسیون کشاورزی
دام و طیور و آبزیان
تشکلهای کشاورزی

1/014
1/111
1/411
1/411
1/133

1/399
1/031
1/013
1/٣39
1/044

1/113
1/141
1/410
1/900
1/141

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن ،از نشانههای مهم توسعهنیافتگی است .امروزه از دیدگاه عدالت
اجتماعی ،توسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمیشود بلکه به معنای وجود امکانات و توزیع عادالنه
میباشد .لذا شناسایی و تقویت عاملهای مؤثر در ایجاد این توازن در مناطق مختلف برای نیل
به توسعه پایدار امری ضروری است (غیاثوند و معزیفر .)1931 ،توسعه بخش کشاورزی زمینهساز
توسعه اقتصادی کشور میباشد .از این رو ،توجه به توانمندیها و امکانات این بخش از نظر
دادههای طبیعی و نیروی انسانی آن ،امری پرهیزناپذیر است.
در این پژوهش ،با استفاده از  1شاخص اصلی و  04زیرشاخص ،درجه توسعهیافتگی شهرستانهای
استان کهگیلویه و بویراحمد با روش ردهبندی عددی برآورد شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که
در میان شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد ،شهرستان گچساران در دو شاخص اصلی
"مکانیزاسیون کشاورزی" و "دام و طیور و آبزیان" دارای رتبه اول شد و به طور کلی از نظر
مجموع شاخصهای توسعهی کشاورزی ،در رتبه اول و درجهای نسبتاً توسعهیافته قرار دارد .درجه
توسعهیافتگی کشاورزی این شهرستان برابر با  1/100میباشد و به دنبال آن شهرستان بویراحمد
با درجه توسعهیافتگی معادل  1/411و درجه نسبتاً توسعهیافته قرار دارد .در مقابل شهرستان دنا
از نظر کشاورزی در درجه کمتر توسعهیافته قرار میگیرد .دلیل این امر درجه توسعهیافتگی این
شهرستان در شاخصهای اصلی توسعهی کشاورزی میباشد که در همه آنها به استثنای شاخص
مکانیزاسیون کشاورزی و شاخص دام و طیور و آبزیان در رده آخر قرار گرفته است و بایستی در
اولویت برنامهریزی قرار گیرد .لذا ،شایسته است که بخش دولتی و برنامهریزان کشور در راستای
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همت گمارد و در هنگام تخصیص اعتبار و توزیع امکانات توجه بیشتری به این مناطق داشته
باشند تا همهی مناطق وضعیت همگن و متعادلی در بخش کشاورزی پیدا کنند.
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