
  1391 ، زمستان5شماره  ،جغرافیا و پایداري محیط
  111-126 صص.

  هاي استان کرمانشاه کشاورزي شهرستان  یافتگی سنجش توسعه

  ریزي روستایی، دانشگاه رازي کرمانشاه استادیار جغرافیا و برنامه ـجعفر توکلی

  28/09/1391 نهایی: تأیید           01/05/1391 مقاله: پذیرش

  چکیده
یـافتگی   ریزي، بـه شناسـایی سـطح توسـعه     برنامه ي با هدف تمهید زمینه پیش روپژوهش 

 ي شاخص توسعه 52هاي استان کرمانشاه پرداخته است. در این راستا از  کشاورزي شهرستان
گیري شده اسـت. پـس از رفـع اخـتالف مقیـاس و       هاي گوناگون بهره کشاورزي در زیربخش

هاي اصلی، شـاخص ترکیبـی نهـایی     لفهمؤدهی به هر شاخص با استفاده از روش تحلیل  وزن
هاي اسـتان در   دست آمد. نتایج گویاي آن است که بیشترین ضریب اختالف بین شهرستان به

و زیرسـاختی وجـود دارد. از نظـر سـطح     ي ترکیبی نهادي، نیروي انسانی ها شاخص ي زمینه
هـاي اول و دوم و   آبـاد غـرب در رتبـه    هاي کرمانشاه و اسـالم  کشاورزي شهرستان ي توسعه

یازدهم و دوازدهم قرار گرفتند. همچنین وجود  ي هاي پاوه و ثالث باباجانی در مرتبه شهرستان
زیرسـاختی و نهـادي کشـاورزي بـا توسـعه در سـایر        ي دار بین توسعهامثبت و معن ي رابطه

توجه به توزیع متوازن توسعه در بخش  بنابراینرسیده است.  تأییدهاي کشاورزي به  زیربخش
  زیرساختی، نهادي و نیروي انسانی پیشنهاد شده است. ي بر توسعه تأکیدکشاورزي استان با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ي کشاورزي توسعهیافتگی،  اي، سنجش توسعه اي، نابرابري ناحیه منطقه  ریزي برنامه ها: واژه کلید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :0831-4283907 نویسنده مسئول   E-mail: Tavakkoli@gmail.com    
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  مقدمه

    ،بخشـی   هـاي  برنامـه  و  پایین  متمرکز و از باال به  ریزي برنامه  راهبردهاي  حاکمیتدر رویکرد سنتی به توسعه، 
عـدالتی فضـایی در    بـی  ،پیامـدهاي بـارز آن  بوده و یکـی از  پایدار   ي توسعه  به  یابی در مسیر دست  جدي  مانعی
متوازن فضـایی   ي هاي جدي توجه رویکردهاي نوین به توسعه سرزمین است. این مسئله یکی از زمینه ي عرصه

هـاي   کـاهش نـابرابري   ،اي و آمایشی اسـت کـه یکـی از اهـداف مهـم آن      هاي منطقه ریزي  یابی برنامه و اهمیت
اسـت کـه بیشـتر بـه سـاختار       1محصول تنوع طبیعـی  ،هاي بین نواحی وت. هرچند بخشی از تفااستاي  ناحیه

 ي ویـژه شـیوه   ، بـه عوامل انسـانی  تأثیر بیانگر بیشتر 2نابرابرياما گردد،  شرایط اقلیم و خاك بازمی مانندمنطقه 
 ).113:  1380مدیریت منابع است (کالنتري، 

 روابـط از  متـأثر هاي تاریخی و فرهنگـی   بر ریشه وهعال ،اي هاي ناحیه معتقدند نابرابري 3میسرا و مابوگونج 
دو   کشـور را بـه    فضایی  و نظام  یکدیگر ندیده را جدا از  اي منطقه  هاي اختالف 4فریدمنطبقات اجتماعی است. 

  شدن  قطبی  که  دانست  استعماري  اي را رابطه  دو نظام  این  بین   هکرد. او رابط  پیرامون) تقسیم و (مرکز  زیر نظام
 شـود  اي مـی  هـاي ناحیـه   و موجـب پیـدایش نـابرابري    دارد  دنبال به  را در پیرامون  شدن  اي مرکز و حاشیه را در

  تمرکـز داشـته    بـه   میـل   گیري تصمیم  جریان  چنانچه  ،معتقد است 5هیلهورست ).77 :1380دلیر، زاده  حسین(
موجـب   ، و در نتیجـه   بـوده   بزرگنسبت  بهدر چند شهر   تجمع  به  گیران تصمیم  گرایش  ،آن  فضایی  باشد بازتاب

  .   )58: 1370،  هیلهورست( خواهد شداي  هاي ناحیه و بروز نابرابريها  سکونتگاه  مراتب  سلسله  نظام  تعادل  عدم
رشـد   پردازان توسعه بر راهبرد قطـب  که برخی از نظریه در حالی ،اي هاي ناحیه در راستاي کاهش نابرابري

 دیگـري چـون  ورزیدنـد، گروهـی    مـی  تأکیـد  6اي و تسري توسعه به پـایین  هاي ناحیه در جهت کاهش نابرابري
معتقدند که راهبرد فوق در کاهش نابرابري مناطق گوناگون کشـورهاي   9، میسرا و دان فورد8، هاریسن7میردال
 است. از این رو براي این کشورها الگـوي  شده  اي نیافته موفق نبوده، بلکه موجب تشدید نابرابري منطقه توسعه

هـاي   اولویـت و  جهـت  ،1970 ي دهـه   در خـالل بـدین لحـاظ    ).170-190: 1370باغیان،  (قرهنیست مناسبی 
بیشـتر    دسترسـی  ، نـواحی   بین  اقتصادي  هاي نابرابري  اساسی، کاهش  نیازهاي  برآوردن  سمت به  توسعه  سیاست

  و سیاسـی   ، اجتمـاعی  اقتصـادي   در فراینـدهاي   مـردم  بیشـتر   مشارکت  و جلب  دولتی  خدمات  اقشار محروم به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Diversity 
2. Disparity  
3. A.L. Mabogunje & R.P.Misra  
4. J. Freidmann  
5. J. Hilhorst 
6. Trickle down  
7. G. Myrdal 
8. Harrison 
9. Down Fored 



  113  هاي استان کرمانشاه کشاورزي شهرستان  یافتگی توسعهسنجش 

 
و  شـابیرچیما ( در پـیش گرفتنـد  را   1بـا برابـري    رشـد همـراه    هاي سیاست  یش از پیشها ب دولت تغییر یافت و

اي و  ریـزي منطقـه   هـاي برنامـه   مرکززدایی و نیـز روش اي ه خط مشیبدین منظور اتخاذ  .)8: 1373، راندینلی
  اي فزاینده مورد توجه قرار گرفت.   گونه به ،اي هاي منطقه هاي کاهش نابرابري روش عنوان به ،آمایشی

باهاتیـا و   هاي متعددي انجام پذیرفتـه اسـت.   پژوهش ،ي کشاورزي توسعهاي سطح  در مورد تحلیل منطقه
هاي تحلیل عاملی و تاکسونومی عـددي   کمک روش به ،شاخص بخش کشاورزي 12) با استفاده از 2004( 2راي

هـاي ایشـان گویـاي آن     هند پرداختنـد. یافتـه   ي منطقه 32بلوك در  380کشاورزي  ي توسعه به تعیین سطح
بلـوك کمتـر    116، یافتـه  بلـوك نسـبتاً توسـعه    156یافته،  بلوك توسعه 56هاي مورد بررسی  است که از بلوك

  بودند.  نیافته بلوك توسعه 52یافته و  توسعه
هاي  روش کمک با و کشاورزي ي توسعه شاخص 78 از استفاده با) در پژوهشی 1388فر ( بهشتی فطرس و

 1372مقطع  دو کشور را در هاي استان کشاورزي بخش یافتگی توسعه درجه ،عددي تاکسونومی و عاملی تحلیل
 ،یـاد شـده   هـاي  سـال  طـی  هـا  استان کشاورزي ي توسعه سطح که دهد می نشان نتایج. کردندبررسی  1382و 
  .است یافته کاهش آنها بین کشاورزي ي توسعه دوگانگی و افزایش متوسط طور به

و بـا   1386-1382 هـاي  سـال  اطالعـات آمـاري   ي ) در پژوهشی بر پایـه 1388کهنسال و رفیعی دارانی (
رضـوي را بـر    خراسـان  اسـتان  هـاي  شهرسـتان  کشاورزي یافتگی توسعه ي درجه ،عددي استفاده از تاکسونومی

 فریمـان  چنـاران،  هاي شهرستان که داد نشان ي مطالعه شاخص اصلی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج 10اساس 
 هـاي  تانشهرسـ  و برخوردارنـد  ها شهرستان دیگر به نسبت باالتري کشاورزي یافتگی توسعه ي درجه از سبزوار و

   .دارند قرار پایانی مراتب در نیز گناباد و نیشابور کالت،
کشاورزي  ي ي عمدهها شاخصهاي استان اصفهان در  دیگري به شناسایی شکاف بین شهرستان ي مطالعه

و نفـوس و مسـکن    1382هاي سرشماري کشـاورزي   شاخص با استفاده از داده 14پرداخته است. در این راستا 
گیري از روش موریس مورد ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج حـاکی از نـابرابري عمیـق بـین          و با بهره 1385

برابـر اسـت. اصـفهان، فالورجـان،      6/14هاي کشـاورزي بـوده و نسـبت آن تـا      فعالیت ي ها در زمینه شهرستان
 هـا  شهرسـتان تـرین   شـهر از محـروم   یافته و خوانسار، چادگان و فریدون ي توسعهها شهرستان دستهآباد در  نجف
  ).1390(برقی، قنبري و حجاریان،  اند بوده

گیــري از دو روش تحلیــل عــاملی و  و بــا بهــره 1382و  1372هــاي  پـژوهش دیگــري برپایــه سرشــماري 
ي اسـتان لرسـتان پرداختـه اسـت. نتـایج      ها شهرستانکشاورزي  ي به ارزیابی سطح توسعه ،تاکسونومی عددي

از  ي کشـاورزي  توسـعه بـه لحـاظ    1382ي استان لرستان در سـال  ها شهرستاندرصد از  78/77نشان داد که 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Growth with equity policies  
2. V.K. Bhatia & S.C. Rai 
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. همچنـین نـابرابري   اند برخوردار شده 1372درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال  22/22وضعیت بهتر و 

درصـد کـاهش    96/6میزان  ي زمانی مطالعه، به ي استان لرستان در بخش کشاورزي طی دورهها شهرستانبین 
  ).1384مهر،  یافته است (سعادت

ریـزي   اي در اکثر موارد است. با این وصف برنامـه  هاي ناحیه گویاي وجود نابرابري ،به پیشینه کوتاهنگاهی 
و عـدم   هـا  نـابرابري بـیش از هـر چیـز مسـتلزم شـناخت دقیـق و علمـی         ،ابعاد توسـعه  اي در هریک از منطقه
هـاي   یکـی از اسـتان   ،بررسـی  ي عنـوان محـدوده   هاي مناطق و نواحی سرزمین است. استان کرمانشاه به تعادل

رود.  مـی شمار  اري از محصوالت مهم و راهبردي بهاصلی بسی ي کشاورزي بوده و تولیدکننده ي مطرح در زمینه
سـفیدي، سـارکی و    درصد نیازهاي غـذایی کشـور اسـت (هاشـمی گـل      10 کم ي دست این استان تولیدکننده

ي اسـتان اسـت. ایـن    هـا  شهرستاندر سطح  ي کشاورزي توسعهاما شواهد گویاي نابرابري ، )21: 1386دلفانی، 
عوامـل انسـانی در تشـدید آن سـهم      رسـد  پذیرد، اما به نظر می می تأثیرهاي طبیعی  لفهؤنابرابري هر چند از م

ها  و فاصله ها نابرابريمستلزم شناخت  ،ي کشاورزي توسعهریزي متوازن  زیادي دارند. از این رو مدیریت و برنامه
ها و نیـروي انسـانی اسـت. از     منظور هدایت مناسب امکانات، سرمایه اي و تمرکززدایی، به رویکرد منطقهو اتخاذ 

 ي کاسته شده و یکی از اهـداف توسـعه   ي کشاورزي توسعهي ها شاخصعد از ب ها ستانشهر ي این رهگذر فاصله
گـویی بـه ایـن     پژوهش حاضر ضـمن پاسـخ   ،گردد. بر این اساس پایدار که همانا عدالت فضایی است، محقق می

توسـعه   ي ي اسـتان کرمانشـاه در چـه سـطحی قـرار دارد، رابطـه      هـا  شهرسـتان  ي کشـاورزي  توسعهال که سؤ
 دهد. زیرساختی و نهادي کشاورزي مورد ارزیابی قرار می ي هاي گوناگون کشاورزي را با سطح توسعه زیربخش

  ها و روشمواد 
هاي سازمان جهاد کشـاورزي   داده ي با استفاده از تحلیل ثانویه طور عمده بهبا روش اسنادي و  پیش روپژوهش 

هاي آماري و... انجام شده اسـت. در راسـتاي    نامه اي، نتایج سرشماري کشاورزي، سال استان، شرکت آب منطقه
ي  شـماره  زیربخش متفاوت به شرح جـدول  7در  ي کشاورزي توسعهشاخص  52 پژوهش،یابی به اهداف  دست

 تـأثیر کار آیند که کمتـر تحـت    هسعی شده است مواردي ب ها شاخصاند. در انتخاب  مورد ارزیابی قرار گرفته 1
مـدیریتی   مسائلوري و  عد بهرهاز ب 2اي ي ناحیهها نابرابريبین مناطق بوده و بیشتر نشانگر  1هاي طبیعی تفاوت
ي ها شاخصمثبت نبودند، براي هم جهت شدن  پژوهشي استفاده شده در ها شاخص ي همه . از آنجا کهباشند

ي تهیه شـده از نظـر   ها شاخص گام بعدي چوناز معکوس آنها استفاده شده است. در  ،ها شاخصمنفی با سایر 
رفـع اخـتالف مقیـاس    ، گیري و مقیاس متفاوتند، آنها را بـا اسـتفاده از روش تقسـیم بـر میـانگین      واحد اندازه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Natural Diversity 
2. Regional Disparities 
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  ).130: 1380(کالنتري،  ایم دهکر

بایستی در استخراج شـاخص   وداراي وزن و اهمیت متفاوتی است  ها شاخصبا توجه به این که هر یک از 
هاي اصلی) اسـتفاده   مؤلفهاز روش تحلیل عاملی (تحلیل  ها شاخصترکیبی مد نظر قرار گیرد، براي اعمال وزن 

 هـا  شـاخص وزن هـر یـک از    ،1ردار اولـین عامـل اصـلی   گیري و لحاظ نمودن ب شده است. بر این اساس با بهره
ي  شـکل رابطـه   بـه شـاخص ترکیبـی    ي محاسـبه  2سـاختاره  عمال شده است. بر ایـن اسـاس  و در آن امحاسبه 

  :است 1ي  شماره

퐶퐼  )1ي  رابطه =
푋
푋
	× 푊  

  در این رابطه:
      퐶퐼؛= شاخص ترکیبی  

푋مقدار متغیر = 푖 ي مربوط به منطقه 푗؛  
푥̅i میانگین شاخص =푥؛  

w  وزن مربوط به شاخص =푖 149(همان:  آید دست می ردار اولین عامل بهکه از طریق ب.(  
هاي میـانگین، انحـراف معیـار و     از آماره ،هاي پژوهش همچنین در راستاي تجزیه و تحلیل و پردازش داده

استفاده شده اسـت.   Excelو  SPSSافزارهاي  هاي نرم و ضریب همبستگی در چارچوب قابلیت 3ضریب اختالف
از  ،ي مـورد بررسـی نیـز   هـا  شهرسـتان یـافتگی کشـاورزي در    فضایی میزان توسعه ـ  براي نمایش توزیع مکانی

  گیري شده است. بهره GISافزار  نرم

  پژوهشهاي  یافته

و میزان تفـاوت و   کردهجهت رعایت اختصار، نتایج مربوط به هر زیربخش را با استفاده از ضریب اختالف، ارائه  
کشـیم. بررسـی ضـریب     بـه تصـویر مـی    ها شاخصبرخی از  ي ي مورد بررسی را در زمینهها شهرستانپراکنش 

ي ها شهرستانحکایت از آن دارد که بیشترین پراکندگی بین  ،شاخص زیرساختی 7شده براي  اختالف محاسبه
. همچنین ضـریب تغییـرات   است 215/1برابر  وکننده از آبیاري نوین  در مورد سطح زیر کشت استفاده ،استان

ي اسـتان  هـا  شهرسـتان است که باز گویاي اختالف زیـاد بـین    188/1آبیاري سرپوشیده برابر  ي شبکهشاخص 
تفـاوت کمتـر بـین     ي دهنـده  بـوده و نشـان   424/0هاي روستایی ضریب اختالف  اما در مورد شاخص راه ،است

  ).  2 ي شماره (جدولاست ي مورد بررسی ها شهرستان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. First Principal component 

  فرمول .2
3.C.V: Coefficient of Variation 
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  ي کرمانشاهها شهرستان ي کشاورزي توسعهي ناظر بر سطح ها شاخص. 1جدول 

  زیرساختی ي ي توسعهها شاخص
   ساعت) (کیلو وات برداران کشاورزي مصرف برق بهره ي سرانه -5 آبیاري سرپوشیده (کیلومتر/صد کیلومترمربع) ي شبکه -1

 مصرف برق به سطح زیر کشت (کیلووات ساعت/ هکتار)  -6 (درصد) آبیاري نوینکننده از  هاي استفاده برداري بهره -2

  هاي روستایی سهم هر آبادي از راه -7 (درصد) کننده از آبیاري نوین سطح زیرکشت استفاده -3

  شده در کشاورزي(درصد) برق مصرف -4

 نهادي ي هاي توسعه شاخص

  نسبت مراکز خدمات کشاورزي به آبادي (درهزار) -12 (درصد) هاي داراي تعاونی شهرستان آبادي -8
  (درصد)  کشاورزي استان هاي  مؤسسهها و  سهم از شرکت -13 (درصد) هاي داراي تعاونی استان سهم شهرستان از آبادي -9

 (درصد) روستاهاي داراي صنایع تبدیلی کشاورزي -14 (ریال) هاي کشاورزي تعاونی ي اعضاي میزان سرمایه -10

  سهم شهرستان از صنایع تبدیلی استان(درصد) -15  سهم شهرستان از مراکز خدمات کشاورزي استان(درصد) -11
 نیروي انسانی ي ي توسعهها شاخص

 سهم از دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی استان(درصد) -19  برداران(درصد) برداران فوق دیپلم و باالتر به کل بهره بهره -16

  دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی به هزار دامدار -20 برداران (درصد) برداران ساکن به کل بهره بهرهنسبت  -17
  بردار آالت کشاورزي به هزار بهره تعمیرکار ماشین -21 هاي داراي دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی(درصد) آبادي -18

  مکانیزاسیون ي  ي توسعهها شاخص
 بردار(درهزار) نسبت کودپاش به بهره -28 بردار(درصد) بهرهنسبت تراکتور به  -22

 برداران(درهزار) کنندگان از کودپاش به کل بهره ستفادها -29 برداران(درصد) کنندگان از تراکتور به کل بهره استفاده -23

 نسبت کودپاش به هزار هکتار زمین کشاورزي -30 نسبت تراکتور به صد هکتار زمین کشاورزي -24

 بردار(درهزار) نسبت سمپاش به بهره -31 بردار(درهزار) نسبت کمباین به بهره -25

 برداران(درهزار) کنندگان از سمپاش به کل بهره استفاده -32 برداران(درصد) کنندگان از کمباین به کل بهره استفاده -26
  تار زمین کشاورزينسبت سمپاش به هزار هک -33 نسبت کمباین به هزار هکتار زمین کشاورزي -27

  بهداشت دام ي ي توسعهها شاخص
 هاي دامی به صد واحد دامی میزان واکسیناسیون بیماري -36 ي کوچک (درصد)ها دامدام کوچک به کل  ومیر مرگمعکوس  -34

  درصد)ي شهرستان( ها دامشده به کل  ي سمپاشیها دام -37 ي بزرگ (درصد)ها دامدام بزرگ به کل  ومیر مرگمعکوس  -35
  دام و تولیدات دامی ي ي توسعهها شاخص

 بردار گوسفند و بره هر بهره ي سرانه -43 نسبت گاو اصیل و دورگ به کل (درصد) -38

 بردار بز و بزغاله هر بهره ي سرانه -44 بردار (به کیلوگرم) تولید عسل هر بهره ي سرانه -39

  بردار گاو و گوساله هر بهره ي سرانه -45 (درصد) نسبت کندوهاي جدید به کل کندوها -40
  ازاي واحد دامی(لیتر) میزان تولید شیر به -46 ي کوچک(درصد)ها دامنسبت فروش دام کوچک به کل  -41
  متر مربع استخر (کیلوگرم) 100ازاي  تولید ماهی به -47 هاي شهرستان فروش دام کوچک دامداري ي سرانه -42

  باغداريي توسعه زراعت و ها شاخص
 بردار(کیلوگرم) تولید انگور آبی هر بهره ي سرانه -51 گذاري سطح زیر کشت (درصد) معکوس میزان آیش -48

 بردار(کیلوگرم)   تولید سیب هر بهره ي سرانه -52 عملکرد گندم آبی (تن/ هکتار) -49

  عملکرد جو آبی (تن/ هکتار) -50
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ایجـاد   ،خـدمات کشـاورزي و نیـز    ي ها و ایجاد مراکز ارائه سازي نهادي در قالب تشکل ي که توسعهاز آنجا
ي  توسـعه ي جـدي  هـا  شاخصیکی از  ،تولید و فراوري محصول ي تولید از رهگذر تکمیل چرخه ي ارزش افزوده

ي هـا  شـاخص ي اسـتان از حیـث   هـا  شهرستانوضعیت  ،حاضر پژوهششود، از این رو در  قلمداد می کشاورزي
گویاي آن اسـت کـه بیشـترین     ،نهادي ي شاخص توسعه هشتنهادي مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اختالف 

. اسـت  375/1پراکندگی در مورد شاخص سهم شهرستان از مراکز خدمات کشاورزي محاسبه شـده کـه برابـر    
داراي تعـاونی  هـاي   ي مـورد بررسـی نیـز در ارتبـاط بـا شـاخص آبـادي       هـا  شهرسـتان کمترین پراکندگی بین 

ي نهادي باال ها شاخص ي به ثبت رسیده است. در مجموع ضریب اختالف در مورد همه 536/0شهرستان، برابر 
  ). 2 ي شماره (جدول ي استان استها شهرستانبوده و نشانگر نابرابري زیاد بین 
 ت آمـده دسـ  بـه شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. ضـرایب اخـتالف    ششدر زیربخش نیروي انسانی 

نسبت دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی به هزار  ي ي استان در زمینهها شهرستانگویاي بیشترین اختالف بین 
ي مـورد  ها شهرستانمحاسبه شده است. همچنین کمترین پراکنش و اختالف بین  154/1 برابردامدار بوده که 

برداران دیـده شـده اسـت کـه ضـریب اخـتالف آن برابـر         برداران ساکن به کل بهره بررسی در مورد نسبت بهره
  ). 2 شماره (جدولاست  149/0

  ي مورد بررسیها شاخص. ضریب اختالف 2جدول 

ضریب   شاخص
ضریب   ها شاخص  اختالف

ضریب   شاخص  اختالف
ضریب   شاخص  اختالف

ضریب   شاخص  اختالف
  اختالف

1  188/1 12  848/0 23 309/0 34 018/0 45 210/0  
2  697/0 13 158/1 24 547/0 35 013/0 46 265/0  
3  215/1 14  668/0 25 566/0 36 439/0 47 955/0  
4  732/0 15 072/1 26 375/0 37 555/0 48 102/0  
5  881/0 16  557/0 27 587/0 38 591/0 49 363/0  
6 815/0 17  149/0 28 804/0 39 766/0 50 385/0  
7 424/0 18  901/0 29 973/0 40 251/0 51 962/0  
8 536/0 19 849/0 30 755/0 41 341/0 52 128/1  
9  663/0 20 154/1  31 596/0 42 537/0    

10 837/0 21 860/0 32 574/0 43 361/0    
11 375/1 22 515/0 33 569/0 44 303/0   
  هاي پژوهش یافته منبع:

منـاطق کشـور پیشـرفت     ي مکانیزاسیون کشاورزي ضمن فاصـله زیـاد از اهـداف ملـی، در همـه      ي توسعه
هـاي موجـود در سـطح     تفـاوت  ،اي در بخـش کشـاورزي   ناحیه يِها نابرابري یکی از ابعاد است.یکسانی نداشته 
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هاي بین  چون تفاوتمکانیزاسیون است. درجه مکانیزاسیون کشاورزي در مناطق گوناگون تابع عوامل متعددي 

بـرداي، الگـوي کشـت و نـوع محصـول از نظـر تنـوع و میـزان          بهره  عد طبیعی، الگوي مالکیت، نظامنواحی از ب
برداران کشاورزي، میـزان دسـتمزد نیـروي کـار و...      کاربري محصول، شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر بهره

نشـانگر آن اسـت کـه     ،شاخص مکانیزاسیون 12ورد ). ضرایب اختالف در م198: 1382است (سینگ و دیلون، 
. بیشترین ضـرایب اخـتالف در   استي استان متوسط و باال ها شهرستانپراکندگی بین  ها شاخصدر مورد اکثر 

تر از  ي استان نامتوازنها شهرستانمورد کودپاش به ثبت رسیده و گویاي آن است که توزیع این افزار در سطح 
بـرداران برابـر    کننـدگان کودپـاش بـه بهـره     سایر ادوات زراعی است. براي نمونه ضریب اختالف نسبت اسـتفاده 

بـرداران در   کننـدگان تراکتـور نسـبت بـه کـل بهـره       . در مقابل ضریب اختالف مربوط به اسـتفاده است 973/0
ي اسـتان از  هـا  شهرستاناست که گویاي تفاوت کمتر بین محاسبه شده  309/0کمترین حد قرار داشته و برابر 

2 ي شماره عد استفاده از تراکتور است (جدولب  .( 

  ي کشاورزي توسعهي استان کرمانشاه بر حسب میزان ها شهرستانبندي  رتبه .3جدول 

  شاخص  
 رتبه د رتبه  ج رتبه ب رتبه الف شهرستان

 4 82/12 6 2/3 2 5/8 2 91/5  آباد غرب  اسالم
 12 49/0 3 5/4 11 75/1 11 27/1  پاوه

 11 55/3 12 3/1 10 82/1 12 93/0  ثالث و باباجانی
 6 81/11 8 6/2 7 62/3 3 71/5  جوانرود

 2 35/13 5 4/3 4 02/6 6 03/4  سرپل ذهاب
 9 47/8 7 2/3 3 14/8 10 71/1  سنقر
 8 7/8 1 6/8 9 84/2 5 28/4  صحنه

 10 31/5 9 6/2 12 56/0 8 22/3  قصر شیرین
 1 73/15 2 7/4 1 92/12 4 78/4  کرمانشاه
 3 04/13 11 6/1 8 09/3 1 64/8  کنگاور

 7 08/9 10 9/1 6 4/4 9 73/2  گیالنغرب
 5 72/12 4 9/3  5 77/5 7 87/3  هرسین
   588/9   451/3   953/4   923/3 میانگین

   561/4   929/1   535/3   197/2 انحراف معیار
   476/0   559/0   714/0   56/0 ضریب اختالف

 نیروي انسانی ي شاخص ترکیبی توسعه -ج زیرساختی ي شاخص ترکیبی توسعه -الف

 مکانیزاسیون ي شاخص ترکیبی توسعه -د نهادي ي شاخص ترکیبی توسعه -ب

  هاي پژوهش یافته منبع:
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  ي کشاورزي حسب میزان توسعههاي استان کرمانشاه بر  بندي شهرستان . رتبه3جدول  ي ادامه

  شاخص  
 رتبه توسعه سطح  رتبه  ز رتبه  و رتبه  ه شهرستان

 2 23/44 7 22/4 3 3/7 5 11/2  آباد غرب  اسالم

 11 71/16 12 99/1 12 1/4 3 65/2  پاوه

 12 11/16 11 88/1 10 08/5 12 47/1  ثالث و باباجانی

 7 83/37 5 66/4 6 25/6 2 04/3  جوانرود

 4 62/40 6  6/4 4 24/7 8 89/1  ذهاب سرپل

 8 16/31 9 27/3 11 41/4 6 1/2  سنقر

 5 04/40 1 86/6 5 05/7 9 84/1  صحنه

 10 92/26 8 19/4 1 97/7 1 59/3  قصر شیرین

 1 39/52 3 44/6 8 58/5 4 28/2  کرمانشاه

 3 15/41 4 55/5 2 68/7 11 61/1  کنگاور

 9 33/28 10 71/2 7 72/5 10 68/1  گیالنغرب

 6 72/39 2 37/6 9 14/5 7 89/1  هرسین

  602/34   394/4   126/6   179/2 میانگین

  981/10   702/1   31/1   627/0 انحراف معیار

  317/0   389/0   214/0   288/0 ضریب تغیرات

  شاخص ترکیبی توسعه زراعت و باغداري -ز بهداشت دام ي شاخص ترکیبی توسعه -ه

  دام و تولیدات دامی ي ترکیبی توسعهشاخص  -و

  هاي پژوهش یافته منبع:

. حساسیت ایـن  استوضعیت بهداشت دام  يبهبود و ارتقا ،هاي پیش روي بخش کشاورزي یکی از چالش
اي  وري آن در مقیاس ملی و ناحیـه  مسئله از یک سو به امنیت غذایی کشور و حفظ سطح تولید و افزایش بهره

هاي مشـترك انسـان و    درمانی و احتمال سرایت بیماري ـ  به لحاظ مسائل بهداشتی ،ي دیگرگردد. از سو بازمی
عـد  . نـابرابري نـواحی گونـاگون از ب   اسـت دام و پیامدهاي منفی ناشی از آن براي جامعه، مورد توجـه مضـاعف   

نوع دام و الگوي دامداري غالـب، تنـوع دام، درجـه گسـترش      چوني مذکور خود به عوامل متعددي ها شاخص
هـاي فرهنگـی و سـطح سـواد و تحصـیالت       دامداري نوین و تجاري، میزان تخصصی شدن تولید دامی، زمینـه 

 و نظـایر آن ترویجی بـه دامـداران    آموزشی ـ   خدمات ي هاي سرمایه و اعتبار، کیفیت ارائه دامداران، محدودیت
نشـانگر آن اسـت کـه     ،شـاخص بهداشـت دام   چهـار ضریب اخـتالف حاصـله در مـورد     ي بستگی دارد. مقایسه

هـا   هاي سمپاشی شده به کـل دام  شاخص نسبت دام ي هاي استان در زمینه بیشترین پراکندگی بین شهرستان
هاي مـورد بررسـی در    که کمترین پراکندگی و تفاوت بین شهرستان در حالی است، 555/0وجود دارد که برابر 

  ). 3 ي شماره (جدول شود که ضریب اختالف آن نزدیک به صفر است دام بزرگ مشاهده می ومیر مرگورد م
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ضرایب اختالف حاصله نشانگر  .شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است10در زیربخش دام و تولیدات دامی 
شـود کـه برابـر     ي استان در شاخص تولید ماهی مشاهده مـی ها شهرستانآن است که بیشترین پراکندگی بین 

تولید عسل نیز بـاال بـوده و برابـر     ي شاخص سرانه ي در زمینه ها شهرستاناست. همچنین اختالف بین  955/0
گـاو و گوسـاله هـر     ي در مـورد شـاخص سـرانه    210/0. در مقابل کمترین ضـریب اخـتالف برابـر    است 766/0
شاخص نسبت کندوهاي جدید به کل کندوها نیـز اخـتالف انـدك     ،بر این ه است. عالوهبردار به ثبت رسید بهره
 ).  3 ي شماره (جدول دهد نشان می 251/0ي مورد بررسی را با ضریب اختالفی برابر ها شهرستانبین 

دست آمده در زیربخش زراعت و باغداري گویـاي آن اسـت کـه بیشـترین      نتایج بررسی ضرایب اختالف به
دسـت آمـده اسـت کـه      بردار به ي تولید سیب هر بهره ي استان در مورد شاخص سرانهها شهرستانبین اختالف 

 962/0 برابر رقـم بردار نیز  تولید انگور آبی هر بهره ي . همچنین ضریب اختالف شاخص سرانهاست 128/1برابر 
مقابـل تفـاوت و پـراکنش بـین     . در اسـت ي استان در این زمینه ها شهرستانبوده و بیانگر پراکندگی زیاد بین 

گذاري سطح زیر کشت اندك بـوده و ضـریب اخـتالف آن     ي استان در مورد شاخص معکوس آیشها شهرستان
  ).  3 ي شماره است (جدول 102/0برابر 

هاي گوناگون، گویاي آن است کـه   ي ترکیبی زیربخشها شاخصضریب اختالف حاصله در مورد  ي مقایسه
نهادي وجـود دارد کـه    ي شاخص ترکیبی سطح توسعه ي ي استان در زمینهها شهرستانبیشترین پراکنش بین 

ه اسـت. همچنـین   کرداول را کسب  ي محاسبه شده است و شهرستان کرمانشاه در این زمینه رتبه 714/0برابر 
ي مـورد بررسـی از پـراکنش بـاالیی     هـا  شهرسـتان نیروي انسانی نیـز در بـین    ي شاخص ترکیبی سطح توسعه

هـاي   ي صحنه و کرمانشاه رتبهها شهرستان. در این رابطه است 559/0خوردار بوده و ضریب اختالف آن برابر بر
و ثالث باباجانی در مرتبه آخر قرار گرفته اسـت. ضـریب اخـتالف شـاخص      به خود اختصاص دادهاول و دوم را 

که نشانگر اختالف و پراکندگی زیـاد  محاسبه شده  56/0زیرساختی نیز باال بوده و برابر  ي ترکیبی سطح توسعه
ي هـا  شهرسـتان هاي بخش کشاورزي است. در ایـن زمینـه    ي استان از نظر وضعیت زیرساختها شهرستانبین 

بخش قابـل تـوجهی از    ،دیگر به بیان. اند دست آورده بهترتیب مقام اول و دوازدهم را  کنگاور و ثالث باباجانی به
ي استان ناشی از عوامل انسانی و مدیریتی، توزیع نـامتوازن امکانـات و   ها شهرستان ي کشاورزي توسعهنابرابري 
  ).3 ي شماره (جدولاست ریزي تمرکزگرا  ها و برنامه گذاري سرمایه

زیربخش دام و تولیدات دامـی بـوده    ي در مقابل کمترین ضریب اختالف مربوط به شاخص ترکیبی توسعه
چنـدانی وجـود نـدارد. در مـورد شـاخص       ي ي اسـتان فاصـله  هـا  شهرستانعد بین و مبین آن است که از این ب

هـاي صـنعتی    شهرستان قصرشیرین با توجه به باال بودن تعـداد دامـداري   ،بهداشت دام ي ترکیبی سطح توسعه
  اسـت. بـه   288/0ده است. ضریب اختالف شاخص یاد شده در کل انـدك بـوده و برابـر    ي اول را کسب کر رتبه
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بررسی از نظر بهداشت دام تفاوت درخور توجهی بـا   ي ي محدودهها شهرستانها،  تفاوت با وجود این ،بهتربیان 

  ).3 ي شماره (جدول یکدیگر ندارند
هاي بررسی شـده گویـاي    ي تمامی زیربخشها شاخصدست آمده از ترکیب  به ي کشاورزي توسعهشاخص 

هـاي اول و دوم   آبـاد غـرب رتبـه    ي کرمانشاه و اسالمها شهرستان ،ي کشاورزي توسعهآن است که از نظر سطح 
هـاي   ترتیـب در ردیـف   ي پاوه و ثـالث و باباجـانی بـه   ها شهرستاناند. در مقابل  استان را به خود اختصاص داده
 ي کشـاورزي  توسـعه اند. ضریب اختالف حاصله در مورد شاخص ترکیبی سـطح   یازدهم و دوازدهم جاي گرفته

ي هـا  شهرستانن ضریب یادآور این مهم است که هر چند اختالف و پراکندگی زیادي بین است. ای 317/0برابر 
 ممکن اسـت شـدت یابـد    نادرست،ریزي  و برنامه توجهی بیهاي موجود در صورت  استان وجود ندارد، اما تفاوت

  ).1ي  شمارهو شکل  3 ي شماره (جدول
ي استان کرمانشاه بـه  ها شهرستان ي کشاورزي توسعهي ها نابرابريتوجهی از شایان رسد بخش  به نظر می

هـاي بررسـی شـده، مـواردي کـه       از میـان زیـربخش   ،دیگـر  ي گفته . بهمربوط استعوامل زیرساختی و نهادي 
هـا سـهم درخـور     سایر زیربخش ي شوند، در توسعه شناخته می ي کشاورزي توسعهساز  عنوان بسترهاي زمینه به

ي ترکیبـی  ها شاخصبه بررسی روابط بین  ،آزمون همبستگی پیرسون استفاده ازبا توجهی دارند. بر این اساس 
دست آمده گویاي آن است که بین  هاي کشاورزي پرداخته شد. نتایج به حاصله در ارتباط با هریک از زیربخش

 ي رابطـه  "مکانیزاسیون کشـاورزي  ي سطح توسعه"ي مورد بررسی و ها شهرستان "زیرساختی ي سطح توسعه"
یی کـه در آنهـا   هـا  شهرسـتان درصـد برقـرار اسـت. بـه تعبیـر بهتـر        99دار بـا ضـریب اطمینـان    ابت و معنمث

تـري قـرار    یافته اند، مکانیزاسیون کشاورزي نیز در سطح توسعه بیشتري یافته ي هاي کشاورزي توسعه زیرساخت
ي دام و تولیـدات   وسـعه ت"و  "زیرسـاختی  ي سـطح توسـعه  "همبسـتگی بـین    ي دارد. همچنین برقراري رابطه

. ایـن بـدان معناسـت    استدرصد  95با ضریب اطمینان در سطح معنادار مثبت و  ي نشانگر وجود رابطه "دامی
دام و تولیـدات دامـی    ي عد توسـعه زیرساختی وضعیت بهتري دارند، از ب ي یی که از نظر توسعهها شهرستانکه 

زراعـت و   ي توسـعه "و  "زیرسـاختی  ي سـطح توسـعه  "بـین   تري قرار دارند. همین رابطه نیز در شرایط مطلوب
درصـد برقـرار    95با ضـریب اطمینـان    معنادارگویاي آن است که بین دو متغیر همبستگی مثبت و  "باغداري

زي برخوردارند، داراي زراعـت و  تر بخش کشاور هاي مناسب هایی که از زیرساخت شهرستان ،دیگر به بیاناست. 
  تري هستند. یافته داري توسعه باغ
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  یافتگی کشاورزي توسعه ي ي استان کرمانشاه بر حسب درجهها شهرستان. وضعیت 1شکل 

  
بـا  معنـادار  همبسـتگی مثبـت و    "مکانیزاسیون ي سطح توسعه"و  "نهادي ي سطح توسعه"همچنین بین 

نهـادي   ي توسـعه  یی که در آنها وضعیتها شهرستان ،بهتر به بیانشود.  درصد مشاهده می 95ضریب اطمینان 
مکانیزاسیون کشاورزي نیز در شرایط بهتري قـرار دارنـد. آزمـون همبسـتگی بـین       ي از نظر توسعه ،بهتر است

نشانگر آن اسـت کـه بـین     ،نیز "زراعت و باغداري ي سطح توسعه"و  "مکانیزاسیون کشاورزي ي سطح توسعه"
یی کـه از  ها شهرستاندرصد وجود دارد. یعنی  99با ضریب اطمینان در سطح  معناداردو متغیر ارتباط مثبت و 

زراعت و باغداري نیز در شـرایط   ي تر هستند، از نظر شاخص ترکیبی توسعه یافته عد سطح مکانیزاسیون توسعهب
  ).  4 ي شماره بهتري قرار دارند (جدول
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  . ضریب همبستگی متغیرهاي اصلی پژوهش4جدول

  معناداري  سطح  همبستگی ضریب  متغیر دوم  اولمتغیر  ردیف

  007/0  727/0  مکانیزاسیون ي سطح توسعه  زیرساختی ي سطح توسعه  1

  016/0  676/0  دام و تولیدات دامی ي سطح توسعه  زیرساختی ي سطح توسعه  2

  018/0  665/0  زراعت و باغداري ي سطح توسعه  زیرساختی ي سطح توسعه  3

  012/0  694/0  مکانیزاسیون ي توسعه سطح  نهادي ي سطح توسعه  4

  005/0  752/0  زراعت و باغداري ي سطح توسعه  مکانیزاسیون ي سطح توسعه  5
  هاي پژوهش یافته منبع:

  

  گیري و پیشنهاد  نتیجه
زیـرا در یـک    ؛توزیع متوازن توسعه در نواحی گوناگون یک منطقـه اسـت   ،اي ریزي منطقه یکی از اهداف برنامه

مانـده از ابعـاد    سرزمین منجـر بـه ایجـاد منـاطق محـروم و عقـب       ي عدالتی فضایی در عرصه مند، بی نگاه نظام
شـود. بازتـاب فضـایی ایـن مسـئله در قالـب        امکانات و خدمات زیربنایی، اشتغال، درآمد، رفاه عمومی و... مـی 

 سـخن یابد. به  اي نمود می و شهرهاي بزرگ منطقه ویژه کالنشهرها به ،هاي مهاجرفرستی به سایر مناطق جریان
. از ایـن رو در  شـود  مـی موجب انتقال مشکالت نواحی محروم به مناطق برخوردار  ،توزیع نامتوازن توسعه ،بهتر

عنـوان یـک ضـرورت قلمـداد      از نظر سـطح توسـعه، بـه   ر کردن شکاف بین نواحی گوناگون پ ،ریزي نظام برنامه
هـاي   بخـش  ي همـه  ي عدي نبوده و در یـک چـارچوب سیسـتمی، توسـعه    ب اي تک منطقهریزي  شود. برنامه می

ریـزي   . بنـابراین برنامـه  کنـد  مـی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و... را در یـک فراینـد هماهنـگ دنبـال     
هــاي اقتصــادي (صــنعت، خــدمات) و نیــز بــا  در همــاهنگی بــا ســایر بخــش ،ي کشــاورزي توســعهاي  منطقــه

اي  ریـزي منطقـه   نیـاز مبـرم برنامـه    ،از هـر چیـز   پـیش گیرد. امـا   هاي فرادست و فرودست قرار می یزير برنامه
  کسب شناخت و آگاهی از وضعیت موجود براي ترسیم شرایط مطلوب است. ي کشاورزي توسعه

ي اسـتان کرمانشـاه گویـاي آن اسـت کـه تفـاوت و اخـتالف بـین         هـا  شهرسـتان نتایج بررسـی در مـورد   
ي ترکیبی نهادي، نیروي انسانی و زیرسـاختی زیـاد اسـت. از نظـر     ها شاخص ي ي استان در زمینهها شهرستان

ي هـا  شهرسـتان هـاي اول و دوم و   آباد غرب در رتبـه  ي کرمانشاه و اسالمها شهرستان ي کشاورزي توسعهسطح 
بـین   عنـادار طـه مثبـت و م  یازدهم و دوازدهم قرار گرفتند. همچنین وجود راب ي پاوه و ثالث باباجانی در مرتبه

  رسیده است. بر ایـن  تأییدهاي کشاورزي به  زیرساختی و نهادي کشاورزي با توسعه در سایر زیربخش ي توسعه
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ي مـورد بررسـی پیشـنهادها و    هـا  شهرسـتان بـین   ي کشـاورزي  توسـعه ي هـا  نـابرابري منظور کاهش  اساس به

  شود: میراهکارهاي ذیل ارائه 
پـاوه، ثـالث و باباجـانی و     شـامل ي غربی استان ها شهرستاننشانگر آن است که  1 ي شماره بررسی شکل

شـوند. از ایـن رو در    مـی  شـمرده نیافته اسـتان   مناطق توسعه ءجز ي کشاورزي توسعهقصرشیرین از نظر سطح 
طریـق  ي مـذکور داده شـده و از   ها شهرستانبیشتري به  اولویتاستان بایستی  ي کشاورزي توسعهریزي  برنامه

 برداري قرار گیرد. آنها شناسایی و مورد بهره ي کشاورزي توسعه ي هاي بالقوه هاي استعدادسنجی، توان پژوهش

تـوان   بـا وجـود  ي غربـی  ها شهرستانصحنه، هرسین و سنقر نسبت به مانند ي شرقی استان ها شهرستان
تـوان نتیجـه    شوند. مـی  می شمرده یافته مناطق کمتر توسعه ءجز ،ي کشاورزي توسعهطبیعی زیاد از نظر سطح 

گیـري کامـل نشـده اسـت. از ایـن رو       بهـره  هـا  شهرسـتان هاي کشاورزي این  گرفت که از استعدادها و ظرفیت
فاصله آنهـا   کردنها و کمتر  ن کشاورزي استان در جهت استفاده از توانریزان و مسئوال شود برنامه پیشنهاد می

 ند.کنیافته کوشش  ي توسعهها شهرستانبا 

ي استان در مورد شاخص ترکیبی نهادي مالحظه شـد و  ها شهرستاننظر به این که بیشترین اختالف بین 
هاي کشاورزي از طریق آزمون همبستگی به اثبات رسید،  سایر زیربخش ي رابطه بین این شاخص با توسعه ،نیز

هـا، مراکـز خـدمات دولتـی و غیـر       ها، تعاونی تشکل ي ریزي در جهت نهادسازي، توسعه شود برنامه پیشنهاد می
هـاي کشـاورزي دارنـد، در     سـایر زیـربخش   ي دولتی و نیز صنایع بخش کشاورزي که نقش اساسـی در توسـعه  

 قرار گیرد. اولویت

ي اسـتان نسـبت بـه سـایر     هـا  شهرسـتان با توجه به این که پراکنش شاخص ترکیبی نیروي انسانی بـین  
بکـارگیري نیـروي انسـانی و کارشناسـان سـتادي و میـدانی        بـا د شـو  زیاد بوده است، پیشنهاد مـی  ها شاخص

عـد  ترویجـی و... بـه تقویـت بخـش کشـاورزي از ب      ي خدمات آموزشی ـ  ارائه همچنینو  و کارشناس متخصص
 نیروي انسانی توجه شود.

ي هـا  شهرسـتان هاي بخش کشاورزي بـین   زیرساخت ي از آنجا که ضریب اختالف شاخص ترکیبی توسعه
شـده اسـت، پیشـنهاد     تأییـد هـاي کشـاورزي    سایر زیربخش ي این شاخص با توسعه ي اال بوده و رابطهاستان ب

هـاي بخـش کشـاورزي در     کمتر، از نظر گسترش و تقویت زیرسـاخت  ي ي با سطح توسعهها شهرستانشود  می
 اولویت قرار گیرند.

ي اسـتان  هـا  شهرسـتان بین  کشاورزيي  توسعهگونه که مالحظه شد بخش قابل توجهی از نابرابري  همان
ریـزي   شود در نظـام برنامـه   می پیشنهادهاي زیرساختی، نهادي و نیروي انسانی وجود دارد. از این رو  در زمینه

آن، راهبـرد اساسـی     ي عنوان زیرمجموعـه  به ي کشاورزي توسعهریزي  استان در مقیاس کالن و برنامه ي توسعه
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ها و اعتبارات باشد.  گذاري اي و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه یزي ناحیهر مبتنی بر تمرکززدایی، برنامه

گرایی در تولید، مشـارکت مـردم و کارشناسـان بـومی،      در این راستا توجه به مطالعات استعدادسنجی، تخصص
  تواند راهگشا باشد.  گذاران داخلی و خارجی می جذب سرمایه
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