
 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی

 11-78: ص-8242، زمستان 9، شماره 8جلد

 های کشورتعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان

 5، حسن صديقی*۱مينا موسوی

 8939آذر  81 :تاریخ پذیرش  8939ممر  10 :تاریخ دریافت

 چکیده

های در کشور ما، توسعه کشاورزی در استان. به توسعه کشاورزی به علت اهمیت این بخش در اقتصاد کشور ضروری است توجه

این مقاله بها ههدف بررسهی    . های مختلف وجود داردهای زیادی در میان استانمختلف به صورت همگن اندام نشده است و نابرابری

شاخص کشاورزی در زیهر بخشهمای    11برای سندش سط  توسعه از . ام شده استهای مختلف اندوضعیت توسعه کشاورزی استان

بر اساس اطالعات و آمار حاصل از وزارت جماد  8931-38زراعت، باغبانی، دامپروری، مکانیواسیون و خدمات زیربنایی در سال زراعی 

. اصهلی بمهره گرفتهه شهد     هایمؤلفه تحلیل کاز شاخص ترکیبی و تکنی هامحاسبه سط  توسعه استان برای. کشاورزی، استفاده شد

-استان و دارد وجود توسعه کشاورزی سط  نظر از کشور هایاستان بین ایمالحظه شکاف قابل که داد نشان مطالعه های این یافته

. کشاورزی دارند های فارس، مازندران و آذربایدان غربی بمترین رتبه و استان های ق ، هرموگان و بوشمر کمترین رتبه را در توسعه

هها بهرای تحلیهل فضهایی وضهعیت توسهعه       سط  بندی اسهتان  (GIS)در نمایت، با استفاده از نرم افوار سیست  اطالعات جغرافیایی 

 .ها در توسعه کشاورزی مشخص گردیدکشاورزی اندام شد و جایگاه هریک از استان

 . سعه کشاورزی، شاخص ترکیبیهای اصلی، تواستان های ایران، تحلیل مؤلفه :های کلیدیواژه

                                                                                                                                                               
 دانشدوی دکتری تروی  و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس -8

   و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسدانشیار گروه تروی -1

 (mousavi_mina@yahoo.com : نویسنده مسئول -)*
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 مقدمه
های  در عرصه جمانی، نگرشی بر زمینه. ر تدوام حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن دارای نقش بنیادی استد

بسیاری از این ممالک، مازاد تولید در بخش  یافتگی گویای آن است که منشأ توسعه ،تحولی جوامع پیشرفته کنونی

بخش (. 8910لنگرودی و شمسایی،مطیعی)احل اولیه توسعه، مبناساز تحوالت شده است کشاورزی بوده و در مر

های اقتصادی مممی چون رشد مستمر تولید و بازدهی مطلوب سرمایه، ارزآوری، ارزبری کشاورزی به اعتبار شاخص

سایر بخش های اقتصادی و نقش مم  آن در تأمین مواد غذایی، در مقایسه با ( درصد 10)کمتر، سم  باال در اشتغال 

به عبارت دیگر، نقش . کشور به قابلیتی مشمور است که میتوان آن را به درستی محور توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد

بخش کشاورزی به دلیل تأمین مواد غذایی، کمک به توسعۀ سایر بخشما از طری  ایداد مازاد اقتصادی، کمک به تأمین 

ک به تأمین منابع ارزی، کمک به تأمین ذخیره نیروی کار، و کمک به بازارکاالهای سرمایه در رشد اقتصادی، کم

امروزه توجه به کشاورزی از خواسته وآرمان به ضرورت تبدیل گشته و . صنعتی در فرایند توسعه انکار ناپذیر است

ه این ضرورت بایستی در برای پرداختن ب. استقالل سیاسی با امنیت غذایی و نیازهای اساسی مردم گره خورده است

های اصولی و دورنگر  مطلوب است این تالش در قالب برنامه. وری کشاورزی تالش شود زمینۀ افوایش بازدهی و بمره

سراندام اینکه توسعه کشاورزی  .برای توسعه کشاورزی در مسیر فرایند توانمندسازی نیروی انسانی صورت پذیرد

 ر تسریع روند توسعه اقتصادی کشور، نقشی حیاتی در توسعه ملی ایفا کندترین بخش د تواند به عنوان اصلی می

 (.8911افتخاری و همکاران، )

دستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی که باشد نیازمند برنامه ریوی اصولی، کارآمد و اجرای دقی  آن 

توانما و محدودیت هایی است که در رسیدن به این مم  در گرو شناخت جامع و آگاهی دقی  از امکانات، فرصتما، . است

بسیاری از نظریه پردازان توسعه مانند میردال و تودارو، بر (. 8910تقوایی و نوروزی آورگانی، )وضع مطلوب وجود دارد 

 نبود توازن میان. کاهش نابرابری و رفع دوگانگی های اقتصادی و اجتماعی به مثابه یکی از اهداف توسعه تأکید دارند

مناط  گوناگون در جریان توسعه به ایداد شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای می اندامد که خود مانعی در مسیر توسعه 

 (.8910آهنگری و سعادت ممر، )است

 میوان نظر از مناط  بندی سط  و شناخت نخست گام ای، منطقه های تعادل عدم از ناشی مسائل حل منظوربه

همانطور که روند (.  891صحنه، و رضوانی) باشد می غیره و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، های زمینه در برخورداری

توسعه یافتگی درکشورهای مختلف جمان دارای مراتب گوناگون است، در داخل یک کشور نیو روند توسعه یافتگی در 

توزیع فضایی ناهمگن منابع و توسعه یافتگی استان های کشور با توجه به . بین استان ها و مناط  مختلف یکسان نیست

به عبارت دیگر . همچنین عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی و اقلیمی مناط ، ممکن است دارای روندی متناسب نباشد

های کشور ممکن است در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی ای، توسعه یافتگی استانبه علت امکانات بالقوه منطقه

های کشور های مختلف اقتصادی را در استانشد و این امر ضرورت مطالعه بخشخدمات با یکدیگر متدانس نبا و

 (.8913موالیی، ) اجتناب ناپذیر می سازد
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 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، فضایی، مکانی، اختالف که است مناط  توسعۀ سندش برای روشی توسعه، بندی سط 

 این با. کندمی مشخص توسعه سط  نظر از یکدیگر هب نسبت را ناط م از هریک وضعیت و دهدمی نشان را مناط 

 نیازمند مناط ، مناط ه توسع ریوی برنامه در نمایت، در و گردد یم مشخص مناط  قطبی توسعۀ یریگ شکل روند روش

همچنین، شناخت این  (.8919، میاندشتی جدیدی) شود یم جلوگیری مناط  تعادل عدم از و تعیین یافته توسعه کمتر و

آثاری از جمله؛ رون  بخش کشاورزی،  ها آنبرطرف نمودن یا ک  رنگ کردن  منظور بهو تدوین برنامه مناسب  مسائل

بخش کشاورزی، افوایش تولیدات، افوایش درآمد کشاورزان، تثبیت جمعیت روستایی و  های یلپتانساستفاده بمینه از 

 (8938آزادی و بیک محمدی، ) دارد به دنبالتوسعه کشاورزی را 

، درجه 1و تاکسونومی عددی 8تحلیل عاملی یها روششاخص کشاورزی و با   0با استفاده از ( 8913)موالیی 

. مورد بررسی و مقایسه قرار داد 8919و  8939مقطع زمانی  1کشور را در  یها استانتوسعه یافتگی بخش کشاورزی 

 نتای  نشان. تر توسعه یافته و توسعه نیافته دسته بندی کردگروه توسعه یافته، نسبتا  توسعه یافته، کم  ها را در وی استان

 درصد 3/81به میوان  8939-8919در طی سالمای  ایران یها استان در کشاورزی توسعه نابرابری شدت ضریب که داد

 مورد مطالعه، تغییر چندانی نداشته یها سالمتوسط طی  طور به ها استاناست ولی وضعیت کشاورزی  یافته افوایش

بخش  ی عمده یها شاخصهای کشور در زمینه ضمن بررسی درجۀ توسعه یافتگی استان( 8913)بردی آنامرادنواد . است

کشاورزی تأکید داشتند و با  ٔ  ینهدرزمکشاورزی، با استفاده از هدده شاخص که بیشتر روی مسائل مدیریت منابع استان 

 ٔ  ینهدرزم ها استان؛ دریافتند که شکاف و نابرابری بین 0ب تغییراتو ضری  ، امتیاز استاندارد9از روش موریس یریگ بمره

که  دهد یمهمچنین، کاربرد ضریب تغییر نشان . کشاورزی عمی  بوده و نسبت آن تا پن  برابر است های یتفعال

ن نسبت خانوارهای بی زمی ٔ  ینهدرزم، و کمترین نابرابری ها گلخانهدر شاخص مساحت  ها استانبیشترین تفاوت 

 .روستایی بوده است

کشور در دو  یها استاندرتحقیقی که به مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی ( 8911) فر فطرس و بمشتی

 0شاخص در  31از  یریگ بمرههای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و با  با استفاده ازتکنیک 8911 و 8931 مقطع

هکتار، مکانیواسیون کشاورزی، دامپروری، خدمات زیربنایی و سایر کشاورزی، عملکرد در  های یبردار بمره: بخش

 طور بههای مذکور  طی سال ها استانخدمات کشاورزی اندام دادند، به این نتیده رسیدند که سط  توسعه کشاورزی 

 . کاهش یافته است ها آنمتوسط افوایش و دوگانگی کشاورزی بین 

مناسب به منظورتحلیل نابرابری  یها شاخص تدوین و اعتبارسندیبا هدف ( 8913) عبداله زاده و همکارانش

بعد  در پن شاخص  13 یها داده، ها آن. را اندام دادند یا مطالعههای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس 

ی و خدماتی، را پس از اعتبارسند -مالی و زیرساختی -مدیریتی؛ اقتصادی -اجرایی؛ فنی -فرهنگی؛ ساختاری -اجتماعی

                                                                                                                                                            
1- Factor Analysis 
2- Numerical Taxonomy 

3- Morris Model 
4- Standard Score 

5- Coefficient of Variation 
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تا  8919 یها سالآماری استان در  یها سالنامهو همچنین نتای    8911با استفاده از نتای  سرشماری عمومی کشاورزی 

و  9، شاخص تایل1، ضریب ویلیامسون8تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده یها شاخص، گردآوری و با محاسبه 8910

نتای  محاسبه ضرایب . استان پرداختند در سط فوق  یها شاخص، به بررسی وضعیت نابرابری  شاخص هرفیندال

خدماتی توسعه  -مالی و زیرساختی -بعد اقتصادی یها شاخصنابرابری نشان داد که بیشترین سط  نابرابری مربوط به 

  .باشدهای روستایی و کشاورزی میسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیؤکشاورزی از قبیل م

و  0های اصلیشاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه 31با بمره گیری از ( 8931) جمشیدی

در این مطالعه، . در استان زندان پرداخت یا منطقه های ینابرابرضریب تغییرات به سندش سط  توسعه کشاورزی و 

، باغبانی، دامداری، منابع آب، مکانیواسیون و صنایع زراعت یها بخش یرزسط  توسعه کشاورزی در ارتباط با جمعیت، 

مقایسه ضریب تغییرات، وجود . ، مورد سندش قرار گرفتها شاخصتبدیلی کشاورزی و شاخص ترکیبی حاصل از این 

 یلیتبدصنایع  یها شاخصاین استان، از نظر . در توسعه کشاورزی استان زندان را نشان داد یا منطقه های ینابرابر

 .را دارا بود یا منطقهجمعیتی کمترین میوان نابرابری  یها شاخصین نابرابری و در خصوص بیشتر

اصلی بخش  یها شاخصاستان فارس در  یها شمرستانبه تعیین جایگاه توسعه یافتگی ( 8931)تقوایی و همکاران 

نشان داد  ها آننتای  مطالعه . ند، پرداخت0یا خوشهگروه با روش تحلیل عاملی و  0شاخص در   1کشاورزی با استفاده از 

 . از توسعه کشاورزی قرار داشتند تری یینپاجنوبی استان نسبت به سایر مناط  در سطوح  یها شمرستانکه 

نو   برحسبکشاورزی  های یبردار بمره: گروه 0شاخص توسعه در  90از  یریگ بمرهبا ( 8938)تقوایی و بسحاق 

استفاده کننده از هر یک از انوا  ماشین آالت  های یبردار بمرهکشاورزی، تعداد  های یبردار بمرهفعالیت، مساحت اراضی 

ها و با استفاده از ، و مقدار شیر تولید هریک از دامها آندارای انوا  دام و تعداد دام  های یبردار بمرهو ادوات کشاورزی، 

حاکی  ها آننتای  تحقی  . ستان خوزستان پرداختندا یها شمرستانبه ارزیابی توسعه کشاورزی  3روش آنالیو اسکالوگرام

 .استان از نظر توسعه کشاورزی وجود دارد یها شمرستاناز آن بود که اختالف و شکاف زیادی میان 

کشور از نظر سط  توسعه یافتگی کشاورزی  یها استان یبند رتبهدر پووهشی به ( 8931)سردار شمرکی و همکاران 

تحلیل  یها روششاخص کشاورزی و با  0 شاخص اقتصادی و  01با استفاده از  8913سال و اقتصادی بر اساس آمار 

را تأیید کرد و نشان داد که  ها استانوجود نابرابری در میان  ها آننتای  پووهش . عاملی و تاکسونومی عددی پرداختند

توسعه یافته از نظر کشاورزی قرار  یها استانهای اصفمان، تمران، مازندران، فارس، گلستان، یود و ق  در گروه استان

 .داشتند

                                                                                                                                                            
1- Simple variation coefficient 
2- Williamson Coefficient 

3- Theil Index 

4- Herfindal Index 
5- Analysis technique of main components 

6- Cluster Analysis 

7- Analysis Askalvgram 
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بندی و تعیین  استان ایالم به رتبه یها شمرستانتحلیل وضعیت کشاورزی  منظور به( 8938) آزادی و بیک محمدی

با بررسی تعداد  ها آن. توسعه کشاورزی، اقدام نمودند یها شاخصاین استان از نظر  یها شمرستانسطوح توسعه یافتگی 

، سط  زیر کشت و عملکرد در هکتار ها یبردار بمره، زمین برداران بمرهوضعیت ) شاخص 0 یر در قالبمتغ 91

 یها شمرستانموریس، وضعیت بخش کشاورزی در  از مدلبا استفاده ( محصوالت، مکانیواسیون کشاورزی و دامداری

، ها شمرستانکلیه  .یافتگی، طبقه بندی کردندسط  توسعه  ازنظررا  ها شمرستانقرار دادند و  یموردبررساستان ایالم را 

، ها شاخصتنما از نظر برخی  و( توسعه نیافته) محروم یها شمرستانمورد مطالعه، در زمره  یها شاخصاز نظر مدمو  

 .اند قرارگرفته( درحال توسعه) در وضعیت نیمه برخوردار ها شمرستانتعدادی از 

روندهای توسعه  یبند طبقهعاد فضایی سیاست کشاورزی به تحلیل و نیو در بررسی اب(  111)رستمی کالنتری و

ایران را از نظر سط  توسعه یافتگی کشاورزی به سه سط  بسیار  یها استانایران پرداختند و  یها استانکشاورزی در 

همچنین . ردندک یبند طبقه( استان 81) و توسعه نیافته( استان 3) ، سط  توسعه یافتگی متوسط(استان 3)توسعه یافته

به علت عدم توجه به  3 83 -8333 یها سالکشاورزی کارایی محور در طی  های یاستساین مطالعه نشان داد که 

 .ایران را تقویت کرده است یها استانبین  یا منطقه، مشکل نابرابری یافتهن توسعه یها استان

و با استفاده از شاخص  1118اقتصادی سال  -اجتماعی شاخص 1 از اطالعات  یریگ بمرهبا (  111) 8رای و باهاتی

هند  1اقتصادی ایالت آسام -توسعه اجتماعی یا منطقه های ینابرابربررسی ابعاد به ها شاخصترکیبی حاصل از این 

جداگانه و سپس توسعه کلی  طور بهابتدا سط  توسعه کشاورزی، صنعتی، تسمیالت زیربنایی را  ها آن. پرداختند

 یها بخشنتای  در بخش توسعه کشاورزی حاکی از وجود نابرابری در . اقتصادی را ارزیابی کردند -یاجتماع یها بخش

بخش در حال توسعه  1بخش سط  متوسط توسعه نشان دادند و   3بخش این ایالت، سط  باالی توسعه؛  9ایالت بود و 

 .بخش در سط  پایین توسعه قرار داشتند 9و 

منابع کشاورزی، : سیست  حمایتی 0عامل در  30کشاورزی پایدار چین را با استفاده از  توسعه( 1110) 9ژو و همکاران

بر اساس . توسعه کشاورزی، محیط زیست و اکوسیست ،  جامعه روستایی، و عل ، آموزش و مدیریت منطقه بندی کردند

وم توسعه کشاورزی تقسی  زیر منطقه سط  د 11منطقه سط  اول توسعه کشاورزی و  3نتای  این مطالعه، کشور به 

 . شدند

 8331-1111در کشور غنا در دوره زمانی  یا منطقه های ینابرابرطی تحقیقی به بررسی ( 1113)  الحسن و دیائو

 . کرد ییدتأنتای  این مطالعه وجود نابرابری را . پرداختند

 0   توسعه کشاورزی شاخص توسعه کشاورزی به تعیین سط 98با استفاده از ( 1181) جمشیدی و کالنتری

 یها بخشدر منابع آب بیشتر از سایر زیر  یا منطقهنتای  حاصله نشان داد که نابرابری . دهستان استان زندان پرداختند

 .کشاورزی است

                                                                                                                                                            
1- Rai and Bhatia 
2- Assam 
3- Xu  
5- Al-Hassan and Diao 
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هندوستان در دو  1کشاورزی در ایالت اوتار پراداش ی توسعه یا منطقهبه بررسی نابرابری ( 1181) 8رامان و کوماری

شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از روش  89با استفاده از  ها آن. پرداختند 1111-3و  8331-38مقطع زمانی 

UNDP  را  یا منطقهمختلف پرداخته و یک شاخص ترکیبی ساختند و نابرابری محلی و  یها شاخصبه استانداردسازی

. ختلف این ایالت در هر دو مقطع وجود داشتنتای  نشان داد که نابرابری شدید و پایداری بین مناط  م. ارزیابی کردند

متغیر برای بررسی نابرابری  10شاخص برای بررسی توسعه کشاورزی و از   8از  یریگ بمرهبا ( 1189) 9شفی  اهلل

بر توسعه کشاورزی  یا منطقه های ینابرابرو امتیاز شاخص ترکیبی، تأثیر  Z-Scoreو با استفاده از روش  یا منطقه

های مختلف این ایالت نتای  این مطالعه حاکی از وجود نابرابری در بخش. مورد بررسی قرار داد ندوستان رااتارپرادش ه

 .بود

هندوستان را طی  0های دوله و ناندورباردر توسعه کشاورزی در بخش یا منطقههای سط  نابرابری( 1189)  پاتیل

نتیده تحقی  وی وجود نابرابری در . د بررسی قرار دادبا استفاده از شاخص ترکیبی مور 1118 -1119ساله  9دوره 

 . کرد ییدتأرا  ها بخشمناط  مختلف این 

های مختلف و تعیین نابرابری با توجه به مطالب بیان شده، هدف این تحقی ، تعیین سط  توسعه کشاورزی استان

های ن هدف؛ شناسایی و انتخاب شاخصو برای دستیابی به ای باشد یمتوسعه بخش کشاورزی  ینهدرزمهای کشور استان

 یبند طبقهمختلف کشاورزی و   یها بخشدر زیر  ها استانمناسب توسعه کشاورزی، تعیین میوان توسعه یافتگی 

 .پذیرد یمهای مختلف توسعه اندام در گروه ها استان

 ها روشمواد و 

 

زلحاظ سط  مطالعه در سط  تبیین و از کمی است که از لحاظ هدف کاربردی، ا 0تحقی  حاضر مبتنی بر پارادی 

روش مورد استفاده در این تحقی  مبتنی بر تحلیل . میباشد یا کتابخانهلحاظ نحوه گردآوری اطالعات، اسنادی و 

های ای توسعه کشاورزی است، بنابراین در گام اول شاخصمنطقه یها تفاوتبرای ارزیابی  ها شاخصاز  یا مدموعه

 .های مختلف توسعه کشاورزی را مدنظر قرار دهند باید انتخاب شوندبهمناسب که بتوانند جن

های اصلی برای سندش میانگین و روش مؤلفه بر ی تقسشاخص کشاورزی با استفاده از روش  11در این پووهش از 

( GIS)3ات جغرافیاییاز نرم افوار سیست  اطالعدر ادامه؛ . کشور استفاده شد یها استان یافتگی توسعهمیوان  یریگ اندازهو 

در  ها استانها برای تحلیل فضایی وضعیت توسعه کشاورزی استفاده شد و  جایگاه هریک از برای سط  بندی استان

  .توسعه کشاورزی مشخص گردید

                                                                                                                                                            
1- Raman and Kumari 
2- Uttar Pradesh 
3- Shafiqallah  
4- Patil 
5- Dhule and Nandvrbar 

6- Paradigm 

7- Geographic information system 
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 استفاده شده برای سنجش و ارزیابی توسعه کشاورزی یها شاخص -1جدول
 بخش زیر شاخص مورد استفاده زیر بخش شاخص مورد استفاده

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار گندم آبی  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد کمباین غالت 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار گندم دی  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد تیلر 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار جو آبی مکانیواسیون (دستگاه)تعداد زیرشکن 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار جو دی  مکانیواسیون (تگاهدس)تعداد خاکورز حفاظتی 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار برن  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد رتیوار 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار ذرت دانه ای مکانیواسیون (دستگاه)تعداد رتیوار باغی 

 زراعت (کیلوگرم)ار نخود آبیعملکرد در هکت مکانیواسیون (دستگاه)تعداد دیسک 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار نخود دی  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد کاشت مستقی  خطی کار 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار لوبیا آبی مکانیواسیون (دستگاه)تعداد بذرکار کودکار خطی 

 زراعت (کیلوگرم)عدس آبی عملکرد در هکتار مکانیواسیون (دستگاه)تعداد بذرکار خطی 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار عدس دی  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد عمی  کار 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار پنبه مکانیواسیون (دستگاه)تعداد ردیفکار مکانیکی 

 راعتز (کیلوگرم)عملکرد در هکتار کلوا مکانیواسیون (دستگاه)تعداد ردیفکار پنوماتیک 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار سیب زمینی مکانیواسیون (دستگاه)تعداد کمبینات 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار پیاز مکانیواسیون (دستگاه)تعداد کودپاش سانتریفوژ 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار گوجه فرنگی مکانیواسیون (دستگاه)تعداد کودپاش حیوانی 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار خیار مکانیواسیون (دستگاه)لتیواتور میان ردیف تعداد کو

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار هندوانه آبی مکانیواسیون (دستگاه)تعداد هرس باغات 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار هندوانه دی  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد دروگر پشت تراکتوری 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار یونده آبی مکانیواسیون (دستگاه)پر پشت تراکتوری تعداد چا

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار یونده دی  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد خرمنکوب غالت و حبوبات 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار ذرت علوفه ای مکانیواسیون (دستگاه)تعداد بوجار 

 زراعت (کیلوگرم)عملکرد در هکتار زعفران مکانیواسیون (دستگاه)وا  گاو آهنتعداد ان

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار سیب  مکانیواسیون (دستگاه)تعداد سیب زمینی کار اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار گالبی مکانیواسیون (دستگاه)تعداد انوا  سمپاش

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار به مکانیواسیون (دستگاه)چرخ  چرخ و  1اد انوا  تریلر تعد

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار آلو دامپروری (هوار رأس)تعداد دام کوچک 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار زردآلو دامپروری (هوار رأس)تعداد دام بورک 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار گیالس دامپروری (قطعه8111)تیظرفیت واحدهای مرغ گوش

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار آلبالو دامپروری (قطعه8111)ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذار

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار هلو دامپروری (هوار تن)میوان تولید عسل 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار انگور بی روریدامپ (هوار تن)میوان تولید گوشت قرمو

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار انگور ی  دامپروری (هوار تن)میوان تولید گوشت مرغ 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار بادام آبی دامپروری (هوار تن)میوان تولید شیر

 باغبانی (کیلوگرم)ر هکتار بادام دی عملکرد د دامپروری (هوار تن)میوان تولید تخ  مرغ 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار پسته دامپروری (تن)میوان تولید ماهی و آبویان 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار گردو خدمات زیر بنایی (هکتار)سط  آبیاری تحت فشار

 باغبانی (کیلوگرم)ملکرد در هکتار انارع خدمات زیر بنایی (هکتار)احداث و بمسازی کانال آبیاری عمومی 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار اندیر خدمات زیر بنایی (هکتار)احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 

 باغبانی (کیلوگرم)عملکرد در هکتار زیتون خدمات زیر بنایی (هکتار)تدمیو و نوسازی اراضی زیر سدهای مخونی 

 مکانیواسیون (دستگاه)تعداد تراکتور  خدمات زیر بنایی (کیلومتر)به موار  احداث جاده دسترسی 

 آمارنامه کشاورزی، وزارت جماد کشاورزی: ماخذ
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های ترین اطالعات در سالهست که کامل 8931-38، اطالعات مربوط به سال زراعی یازموردناطالعات و آمار 

(. 8931وزارت جماد کشاورزی، )طات وزارت جماد کشاورزی تمیه شدو از مرکو فناوری اطالعات و ارتبا باشد یماخیر 

های مورد استفاده با شاخص. باشداستان کشور می 98و مکان مورد مطالعه  8931-38زمان مورد مطالعه سال زراعی 

 .باشندمی 8توجه به چارچوب مفمومی بیان شده به شرح جدول 

هایی با مقیاس یکسان مورد استفاده قرار گیرد، قضاوت اخصدر بح  سندش توسعه اگر تنما یک شاخص و یا ش

که با یک تحلیل چند متغیره مواجه باشی  و  کند یماما مشکل زمانی بروز . در مورد وضعیت هر منطقه کار آسانی است

العه را بخواهی  تعدادی شاخص را به یک شاخص ترکیبی تبدیل کنی  تا بتوانی  به راحتی واحدهای جغرافیایی مورد مط

 ها شاخصمورد استفاده دارای مقیاس مشترکی نیستند، جمع کردن این  یها شاخصاز آندا که . با همدیگر مقایسه کنی 

به همین دلیل ضروری است که این . باشد ینمبه یک شاخص ترکیبی امکان پذیر  ها آنمتفاوت و تبدیل  های یاسمقبا 

 یها روشبرای اندام این کار . فراه  گردد ها آنتا امکان جمع کردن به واحدهای بدون مقیاس تبدیل شوند  ها شاخص

محسوب  ها شاخصروش برای رفع اختالف مقیاس  ینتر مناسب« روش تقسی  بر میانگین»اماری زیادی وجود دارد که 

ش تقسی  بر ، در مرحله اول با استفاده از روها شاخصلذا در این مطالعه؛ پس از انتخاب (. 8938کالنتری، ) شود یم

اصلی، وزن  یها مؤلفهرفع اختالف مقیاس شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل  شده انتخاب یها شاخصمیانگین، 

رفع  یها شاخصدر مقادیر مربوط به  آمده دست به یها وزنمحاسبه گردید و پس از محاسبه وزن هر شاخص،  ها شاخص

وزن داده شده،  یها شاخصدست آمدند که با جمع کردن این به هشد دادههای وزن اختالف مقیاس شده ضرب و شاخص

، شاخص ترکیبی نمایی ها بخششاخص ترکیبی برای هر زیر بخش محاسبه گردید و با جمع کردن شاخص ترکیبی زیر 

 . مقایسه گردیدند باه و  یبند رتبهها آمد که با استفاده از شاخص ترکیبی نمایی، استان به دست

 .شود یمفرمول ذیل محاسبه  بر اساساصلی  یها مؤلفه، شاخص ترکیبی روش تحلیل از نظر آماری

(8) 
 

 

وزن مربوط  Xi ،Wijمیانگین شاخص  ، jمربوط به منطقه  i مقدار متغیرXij شاخص ترکیبی، CI : در این معادله

 .که از طری  بردار اولین عامل می باشد iبه شاخص 

 از یک هر حد چه تا اینکه بررسی منظوربه شاخص های انتخاب شده، برای نیاز مورد های دهدا آوری گرد از پس

استفاده شد که از طری  ( CV)8آماره ضریب تغییرات از است شده توزیع استان ها بین در نامتعادل بطور هاشاخص

 :شودذیل محاسبه میتقسی  کردن مقدار انحراف معیار یک شاخص به میانگین همان شاخص بر اساس فرمول 

(1) 

 
CV ،ضریب تغییراتXi    مقدار شاخصi ،  میانگین شاخصi ،N هاتعداد استان 

                                                                                                                                                            
1- Coffient of Variation 
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های توسعه در بین نواحی در سط  وسیع مورد استفاده این روش برای بررسی روند نابرابری های موجود در شاخص

این شاخص کمک . رابری بیشتر در توزیع شاخص فوق می باشدنشان دهنده ناب( CV)قرار گرفته است که مقدار باالی 

 (.8938کالنتری، ) تری گرفته شودمی کند تا در فرایند برنامه ریوی تصمیمات دقی 
 

 نتایج و بحث

های مورد مطالعه از روش تقسی  بر میانگین و تحلیل مؤلفه برای سندش سطوح توسعه کشاورزی در زیر بخش

های نشان داد که از نظر شاخص ترکیبی زیر بخش زراعت؛ استان 1ه نتای  آن در جدول های اصلی استفاده شد ک

های بمترین رتبه و استان 11/ 0و  09/11، 38/11مازندران، گلستان و کرمان به ترتیب با داشتن شاخص ترکیبی 

کمترین رتبه را  0/ 8و ق  با شاخص ترکیبی  00/0، هرموگان با شاخص ترکیبی 33/1خراسان جنوبی با شاخص 

 .داشتند

و کرمانشاه ( 81/ ) سمنان ( 11/81)البرز ( 90/18)های تمران از نظر شاخص ترکیبی زیر بخش باغبانی؛ استان

کمترین رتبه  9/  و   /13، 31/0های های ایالم، هرموگان و بوشمر به ترتیب با شاخصبمترین رتبه و استان( 98/81)

 .را داشتند

و اصفمان ( 3/80) مازندران ( 13/83) های آذربایدان شرقی بی زیر بخش دامپروری؛ استاناز نظر شاخص ترکی

کمترین رتبه را ( 11/1)و بوشمر ( 1/ )هرموگان (  0/1)خراسان شمالی ( 00/1)های ایالم بمترین رتبه و استان( 09/80)

، 8 /19های فارس به ترتیب با شاخص در زیر بخش مکانیواسیون؛ استان های مازندران، خراسان شمالی و. داشتند

، 39/1های بمترین رتبه و استان های بوشمر، هرموگان و کمگیلویه و بویراحمد به ترتیب با شاخص 93/ 3و  1 / 3

 .کمترین رتبه را داشتند 3/1 و  08/1

و خراسان  9/88، آذربایدان شرقی با شاخص  3/8 های فارس با شاخص در زیر بخش خدمات زیر بنایی؛ استان

و خراسان  1/ 1البرز با شاخص  8/ 1های خراسان شمالی با شاخص بمترین رتبه و استان 1/ 1رضوی با شاخص 

 . کمترین رتبه را داشتند 19/1جنوبی با شاخص 

  بر اساس نتای  این شاخص در جدول . های ترکیبی پندگانه، شاخص ترکیبی نمایی محاسبه شدبا جمع شاخص

بمترین رتبه و  93/19و آذربایدان غربی با شاخص  33/ 0مازندران با شاخص  81/ 3س با شاخص های فاراستان

 . کمترین رتبه را داشتند 13/81و  08/83، 13/10های ق ، هرموگان و بوشمر به ترتیب با شاخص های استان

 مالحظه ها،استان بین در هاشاخص توزیع نابرابری تعیین برای شده محاسبه تغییرات ضریب به توجه باهمچنین، 

با ضریب « رکیبی خدمات زیربناییتص شاخ» و توزیع مناسبترین 91/1 باضریب« شاخص ترکیبی زراعت» که شود می

 .دارند را هااستان بین در توزیع نابرابری بیشترین 11/1تغییرات 
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 ترکیبی و رتبه (CI)وضعیت استان ها از نظر شاخص های  -2جدول

 زراعت استان
  CI1 

 باغبانی رتبه
  CI2 

 دامپروری رتبه
  CI3 

رت

 به

 0 31/81 0 13/83   18/    رس فا
 1 31/80 81 80/89 8 38/11  ن زندرا ما
 0  3/8  3 83/83 81 30/80  غربى ن یدا آذربا

 81 03/1  1 0/3 1 09/11  ن گلستا
 9 09/80 11 31/3 1 89/83  ن صفما ا

 80 3/0  0 90/83 9 11/ 0  ن کرما
 8 13/83 81 88/ 0 3 99/83  شرقى آذربایدان 

 13 0/1 3 13/80  8  80/8  لى شما ن سا خرا
 88 19/3 83 13/88 0 0/11  همدان
 83 10/0   98/81 11 10/81 کرمانشاه
 1 30/81 11 0/ 1 13 81  ن خوزستا
 3 03/3 11 08/81 81  8/ 1  گیالن
 3 10/88 8 90/18 18 18/81 تمران

   0/80 83 30/88 83 03/89  رضوى ن سا خرا
  8 00/0  8 03/81 89  90/8  ردبیل ا

 81 08/3 89 39/81 0 08/83  قووین
 89 10/3 88 01/89 3 9/83  ن لرستا
 18  /08 80 98/81  1 09/88  ن کردستا
 80 3/0  80 90/81 80 31/89  مرکوى
 10 03/9 1 80 11 88/ 1  ن زندا
 81 09/0 1 11/81 88 00/80 لبرز ا

 10 09/9 9 81/  19 3/88  ن سمنا
 83 8/0 13 90/1 80 89/ 3  رى بختیا و  ل رمحا چما

 13 31/1 81  8/8 83 13/89 حمد وبویرا کمگیلویه
 11  /  10 31/1 81 90/89 یود

  1 39/9 10 11/3 10 88/88  ن بلوچستا و  ن سیستا
 11 00/1 13 31/0 10 3/81   یالم ا
 19 39/9 19 00/3 13 33/1  جنوبى ن سا خرا

 11  /19 18 93/81 98 0/ 8  ق 
 91 1/  91  /13 91 00/0 هرموگان
 98 11/1 98 9/   11 91/3 بوشمر
  00/3  81/     00/8 میانگین

   /38   /90   /03 انحراف معیار
  01/1  90/1  91/1 ضریب تغییرات

 ای تحقی یافته ه: ماخذ       
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 وضعیت استان ها از نظر شاخص های ترکیبی و رتبه -3جدول 

 مکانیزاسیون استان
CI4 

 خدمات زیربنایی رتبه
CI5 

 رتبه

 8  3/8  9 93/ 3  رس فا
 89 9/ 0 8 8 /19  ن زندرا ما
 3  /11 0 11/91  غربى ن یدا آذربا

  8 83/9   39/90  ن گلستا
 1  /19 0 11/   ن صفما ا

 0 0/ 9 3 13/10  ن کرما
 1 9/88  8 30/80  شرقى آذربایدان 

 13 8/ 1 1 1 / 3  لى شما ن سا خرا
 80 31/1 3 9/11 همدان
 0 01/0 81 91/83 کرمانشاه
   3/  1 11/10  ن خوزستا
 88 00/9 81 11/ 9  گیالن
 83 00/1 83 33/81 تمران

 9 1/ 1 18 83/1  رضوى ن سا خرا
 81 30/9 89 90/83  ردبیل ا

 13 13/8 83 88/ 9  قووین
  1 9/8 81 11/81  ن لرستا
 19 01/8 88 01/11  ن کردستا
 11 10/8 80 11/80  مرکوى
 18 31/8 80  00/8  ن زندا
 91 1/ 1 13 18/9 لبرز ا

 3  /11  1 1/0  ن سمنا
 81 1/ 8 11 3/   رى بختیا و  ل رمحا چما

 11 3/8 98 3/1  دحم بویرا و  کمگیلویه
 10 81/8 19 39/0 یود

 83 8/1 11 13/3  ن بلوچستا و  ن سیستا
 81 01/9 10  /30  یالم ا
 98 19/1 10 0/ 0  جنوبى ن سا خرا

 11 10/8 11 13/1  ق 
 80 83/9 91 08/1 هرموگان
 10 8/8 13 39/1 بوشمر
  00/9  38/80 میانگین

  11/9  18/81 انحراف معیار
  11/1  39/1 تغییرات ضریب

 یافته های تحقی : ماخذ                  
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 وضعیت استان ها از نظر شاخص ترکیبی نهایی و رتبه نهایی -4جدول 

 شاخص ترکیبی کل استان
CI Total 

 رتبه

 8  81/ 3  رس فا
 1 33/ 0  ن زندرا ما
 9 93/19  غربى ن یدا آذربا

   19/18  ن گلستا
 0 13/31  ن صفما ا

 0 33/33  ن کرما
 3 93/30  شرقى آذربایدان 

 1  9/3  لى شما ن سا خرا
 3 19/31 همدان
 81 83/01 کرمانشاه
 88 11/08  ن خوزستا
 81 11/08  گیالن
 89 03/01 تمران

  8 3/03   رضوى ن سا خرا
 80  13/0  ردبیل ا

 80 93/01  قووین
 83 00/08  ن لرستا
 81 38/01  ن کردستا
 83 3 / 0  مرکوى
 11 3 /10  ن زندا
 18   /30 لبرز ا

 11 9 /9   ن سمنا
 19 91/ 3  رى وبختیا ل رمحا چما

  1  10/9 حمد وبویرا کمگیلویه
 10 33/99 یود

 10 13/99  ن وبلوچستا  ن سیستا
 13 80/11  یالم ا
 11 39/13  جنوبى ن سا خرا

 13 13/10  ق 
 91 08/83 هرموگان
 98 13/81 بوشمر
   31/0 میانگین

  11/ 9 انحراف معیار
  8/1  ضریب تغییرات

 یافته های تحقی : ماخذ                         

 
گروه   ها در استان یبند دستهبرای ( شاخص ترکیبی کل) ، از نتای  حاصل از بخش قبلیها یافتهدر این بخش از 

 شده دادهنیو نشان  0که در جدول  گونه همان. استفاده گردید یافته توسعه، یافته توسعه، کمتر هیافت توسعه، نسبتا  یافته توسعه
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درصد در گروه  18/10، یافته توسعهدرصد در گروه نسبتا   10/91، یافته توسعهها در گروه درصد از استان 18/10است، 

سپس، با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی . ندقرار گرفت یافتهن توسعهدرصد در گروه  89/80و  یافته توسعهکمتر 

(GIS ) ها و میوان توسعه جمت تحلیل فضایی توسعه کشاورزی اندام شد و وضعیت استان ها استان یبند سط

 .دهد یمها را نشان وضعیت توسعه کشاورزی و سط  بندی آن در استان 1شکل . یک مشخص گردید کشاورزی هر

 
 ستان ها از نظر توسعه کشاورزیطبقه بندی ا -5جدول 

 فاصله طبقات گروه
وضعیت توسعه 

 کشاورزی
 درصد تعداد نام استان ها

 توسعه یافته  3بیشتر از  اول
فارس، مازندران، آذربایدان غربی، 
گلستان، اصفمان، کرمان، آذربایدان 

 شرقی، خراسان شمالی
1 18/10 

 نسبتا  توسعه یافته 01 –  3 دوم
، تمران، خراسان اردبیل، گیالن

رضوی، همدان، خوزستان، لرستان، 
 کرمانشاه، کردستان، قووین

81 10/91 

 کمتر توسعه یافته 99  - 8/01 سوم
مرکوی، زندان، البرز، سیستان و 
بلوچستان، چمارمحال بختیاری، 
 کمکیلویه و بویراحمد، سمنان، یود

1 18/10 

 توسعه نیافته 99کمتر از  چمارم
سان جنوبی، بوشمر، ایالم، ق ؛ خرا

 هرموگان
0 89/80 

 یافته های تحقی : ماخذ   

 
اکثرا  در مناط  شمال،  یافته توسعه یها استاندهد که نشان می 1ها در شکل بررسی نقشه توسعه یافتگی استان

آن کرمان و فارس در  یها استانکه شمال، شمال غرب، و مناطقی که  اند قرارگرفتهشمال غرب، مرکو تا جنوب 

 که یدرحال. را برای کشاورزی دارند... آب فراوان، خاک حاصلخیو و  ازجملهبمترین شرایط طبیعی و اقلیمی  اند شده واقع

کشاورزی، عمدتا  در جنوب کشور و مناط  کویری قرار دارند که شرایط طبیعی و اقلیمی  ازنظر ها استان ترین یافتهن توسعه

به استثنای استان ) اند شده واقع، عمدتا  در غرب کشور یافته توسعهنسبتا   یها تاناس. باشد یمبرای کشاورزی نامناسب 

. که در این مناط  نیو شرایط طبیعی و اقلیمی برای کشاورزی مناسب است( خراسان رضوی که در شرق قرار دارد

ز جمله یود، سمنان و سیستان و که در برخی از مناط  ا اند شده واقعکمتر توسعه یافته در شرق و مرکو کشور  یها استان

 . ها شده استبلوچستان؛ ک  آبی و کویری بودن منطقه از عوامل طبیعی و اقلیمی است که مانع توسعه این استان



 1313، زمستان 4، شماره 1فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد      22

 
 سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی -2شکل

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

شاخص در پن  زیر بخش  11از  مختلف یها استانمنظور شناخت وضعیت توسعه کشاورزی در این مقاله، به

و با  کشاورزی استفاده شد و پس از محاسبه شاخص ترکیبی برای هر زیر بخش، شاخص ترکیبی نمایی محاسبه شده

های شدند که نتای  نشان داد استان یبند رتبههای کشور از نظر میوان توسعه کشاورزی، استفاده از این شاخص استان

توسعه کشاورزی  ٔ  ینهدرزماستان برتر  3غربی، گلستان، اصفمان، کرمان و آذربایدان شرقی فارس، مازندران، آذربایدان 

 ازنظراستان ضعیف  3های یود، سیستان و بلوچستان، ایالم، خراسان جنوبی، ق ، هرموگان و بوشمر و استان باشند یم

توسعه یافته در مناطقی  یها استان توان متوجه شد کهتوسعه کشاورزی هستند، با نگاه به نقشه توسعه یافتگی می

های توسعه نیافته در که آب و هوا و اقلی  و شرایط طبیعی برای کشاورزی مناسب است و بالعکس استان اند شده واقع

که این نتیده بیانگر این  هاست آنخشک، آب ناکافی و خاک نامساعد ویوگی بارز  یوهوا آبکه  اند قرارگرفتهمناطقی 

 است شده ها باع استان های نسبیمویت وجود یطورکل به و هوایی و وضعیت آب جغرافیایی، وقعیتمطلب است که م
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های های پووهشتا حدود زیادی با یافته ها یافتهاین . باشند متفاوتی وضعیت یافتگی دارای توسعه درجه نظر از ها آن که

، بردی (8913) ، موالیی(8911) س و بمشتی فر، فطر( 111) محققان دیگر مطابقت دارد چنانچه کالنتری و رستمی

میوان توسعه یافتگی . نیو به نتای  مشابمی دست یافتند( 8931)، و سردار شمرکی، کری  و شی  تبار(8913) آنامرادنواد

های کمتر توسعه برابر استان 0، بیش از ( 81/ 3با شاخص ترکیبی )های توسعه یافته تر از قبیل استان فارس استان

به این نکته  نیو در تحقیقی( 8913) باشد که بردی آنامرادنوادمی( 13/81با شاخص ترکیبی )فته از قبیل استان بوشمر یا

 توزیع و اعتبار هنگام برنامه ریوی، تخصیص در کشور ریوان برنامه که است لذا بر این اساس، بمتر. اشاره کرده است

 داشته مختلف کشت محصوالت برای ها آنایط اقلیمی و مویت نسبی با توجه به شر مناط  به بیشتری توجه امکانات

 .گردد برخوردار بخش کشاورزی در متعادلی و همگن وضعیت از کشور تمام تا باشند

و باغبانی (  91/1ضریب تغییرات ) های ترکیبی نشان داد که شاخص ترکیبی زراعتبررسی ضریب تغییرات شاخص

ضریب تغییرات )تری برخوردار هستند و شاخص ترکیبی خدمات زیر بنایی مناسباز توزیع ( 90/1ضریب تغییرات )

ها بیشتر است لذا در های مختلف ندارد و نابرابری در این شاخص در میان استانتوزیع مناسب در سط  استان( 11/1

گیرند و پس از آن، در  قرار یویر برنامهمرحله برنامه ریوی و تصمی  گیری شاخص خدمات زیر بنایی باید در اولویت 

ها با توجه به نابرابری بیشتر در توزیع یعنی مکانیواسیون و دامپروری، ها و تخصیص اعتبار به سایر شاخصبرنامه ریوی

 . اولویت داده شود
 

 منابع

 

جغرافیا  هفصلنام. استان ایالم یها شمرستانتوسعه کشاورزی در  یها شاخصتحلیلی بر  .(8938) و بیک محمدی ح. آزادی ی

 .9 -03 :8، شماره 8و مطالعات محیطی، دوره 

 یها بخشاستان لرستان به تفکیک  یها شمرستانمطالعه تطبیقی سط  توسعه یافتگی  .(8910)و سعادت ممر م . آهنگری  

 .808 -803 :18دانش و توسعه، شماره . اقتصادی و اجتماعی

: دینقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی، مطالعه مور .(8911) ساربان وو حیدری . ، فرج زاده م.، پورطاهری ح.افتخاری   ر

 .819 -13ص . 03های جغرافیای انسانی، شماره فصلنامه پووهش. استان اردبیل

فصلنامه روستا و . عمده بخش کشاورزی یها شاخصکشور در  یها استانجایگاه توسعه یافتگی  .(8913) بردی آنامرادنواد ر

 .839- 83، 9توسعه، 

 یها دهستانتحلیلی بر نحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سط  بندی  .(8910)و نوروزی آورگانی ا . تقوایی م

 .03 - 3 :(9) 1مدله پووهشی دانشگاه اصفمان، . استان چمار محال و بختیاری

اصلی  یها شاخصاستان فارس در  یها انشمرستتعیین جایگاه توسعه یافتگی  .(8931) و بسحاق م. ، تقدیسی ا.تقوایی م

 .10 -1 فضایی، سال اول، شماره دوم،  یویر برنامهمدله علمی تخصصی . بخش کشاورزی

استان خوزستان با  یها شمرستان یبند سط کشاورزی و  ی توسعه یها شاخصتحلیلی بر  .(8938)و بسحاق م . تقوایی م

 .893 - 80 :(1) ت اقتصاد کشاورزی، تحقیقا. از روش آنالیو اسکالوگرام یریگ بمره
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، اقتصادی یها پووهشه فصلنام. مناط  ی توسعه بندی سط  روش به مالی منابع متعادل توزیع .(8919) م میاندشتی جدیدی

 . 83 -8  :81و 88

و توسعه تحقیقات اقتصاد . در استان زندان یا منطقه های ینابرابرتعیین سطوح توسعه کشاورزی و  .(8931) جمشیدی  م

 .03-31 :(8)1 -1. کشاورزی ایران

فصلنامه . فازی منط  روشز ا استفاده با روستایی نواحی یافتگی توسعه سطوح سندش .( 891)ب  صحنه و. م رضوانی

 . 8-91، 1روستا و توسعه، 

. خش روستایی ایرانتعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی و اقتصادی در ب .(8931) و شی  تبار م. ، کری  م.سردار شمرکی  

 . 18-90 :8، شماره 80فصلنامه روستا و توسعه، سال 

تحلیل  منظور بهمناسب  یها شاخصتدوین و اعتبارسندی  .(8913) و دانشور عامری ژ. اسدی    ،.، کالنتری خ.عبداهلل زاده غ
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Abstract 

Given the importance of agriculture sector in the economy, attention to agricultural 

development is essential. In Iran, agricultural developments in the provinces have not been 

conducted homogeneous and large disparities exist among different provinces. This study was 

conducted to assess agricultural development in different provinces. 82 indicators were used to 

measure agricultural development level in the areas of agronomy, horticulture, animal 

husbandry, mechanization and infrastructure services. Required data was gained from 

Information and Communication Technology Center, Ministry of Agriculture (Jahad-e- 

keshavarzi) in 2011-12. Composite index and analysis technique of main components was used 

for obtaining the results. The results show that considerable gap between provinces in terms of 

agricultural development. Fars, Mazandaran and West Azerbaijan provinces have the best rank 

and Qom, Bushehr, Hormozgan provinces have the lowest rating in agricultural development. 

Geographical Information System software (GIS) was used for spatial analysis of the state of 

the provinces’ agricultural development and the position of each province in agricultural 

development is determined. 
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