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تحلیل شکاف جغرافیایی شاخصهای توسعه کشاورزی در استان لرستان

یعقوب اسفرم ،دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
فرزاد کرمی ،دانشجوی دکتری گروه علوم جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
مرتضی قورچی ،استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1399/1/18 :

پذیرش نهایی1399/3/27 :

چکیده
ثبات و استمرار رشد کشاورزی میتواند از عوامل ایجاد ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه باشد .توسعه
کشاورزی ،نیازمند آمایش مناطق و توانمندی هر منطقه است .ازاینرو مطالعه چگونگی وضعیت توسعه کشاورزی مناطق
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مجید سعیدیراد* ،1دانش آموخته دکتری گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

مختلف جهت برنامهریزی امری ضروری است .این پژوهش با استفاده از نرم افزار  GISو بهرهگیری از مدل تاپسیس و
تحلیل خوشهای به تحلیل شکاف و فاصله شهرستانهای استان لرستان به لحاظ شاخصهای عمده توسعه کشاورزی
بدینجهت  87شاخص توسعه کشاورزی و اطالعات مربوط به آن از سالنامه آماری سال  1395و سرشماری عمومی
کشاورزی سال  1393استان و دادههای میدانی استخراج گردید .نتایج تحقیق نشاندهنده شکاف و فاصله شدید و
نابرابری عمیق بین شهرستانهای استان میباشد .بهطوریکه ضریب نهایی توسعهیافتهترین شهرستان (الیگودرز)  85برابر
توسعهنیافتهترین شهرستان (رومشکان) به دست آمده است .همچنین نتایج حاصل از تحلیل خوشهای نشاندهنده چهار
سطح توسعه در استان میباشد که شهرستان الیگودرز در سطح توسعهیافته و شهرستانهای پلدختر ،دوره ،کوهدشت و
رومشکان در سطح توسعهنیافته قرار دارند و فضای استان نشاندهنده نابرابری و عدم تعادل میباشد.

واژگان کلیدی :توسعه کشاورزی ،تحلیل شکاف ،نابرابری فضایی ،استان لرستان.

نحوه استنادهی به مقاله:
سعیدیراد ،مجید ،اسفرم ،یعقوب ،کرمی ،فرزاد و قورچی ،مرتضی ( .)1399تحلیل شکاف جغرافیایی شاخصهای توسعه کشاورزی در استان لرستان .فصلنامه مطالعات
جغرافیایی مناطق کوهستانی .سال اول ،شماره  .)1( 1صص 44ـ Doi:10.29252/gsma.1.1.31 .31
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پرداخته است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده است .جامعه آماری کل شهرستانهای استان لرستان میباشد.
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تحلیل شکاف جغرافیایی شاخصهای توسعه ( ....سعیدیراد و همکاران)

 .1مقدمه

توسعه ،حذف نابرابریهای توسعه در ابعاد مختلف و توجه

اجتماعی و سند چشمانداز بیستساله کشور مورد تأکید قرار

توسعه درصدد کاهش عقبماندگی و توسعه مناطق از نظر

گرفته است .در عرصه جهانی ،نگرشی بر زمینههای تحول

کشاورزی هستند (قادری و همکاران .)83 :1395 ،در این

جوامع پیشرفته کنونی گویای آن است که منشأ توسعه-

زمینه برای برنامهریزی مناسب توسعه منطقهای و متعاقب آن

یافتگی این ممالک مازاد تولید بخش کشاورزی بوده است

رشد و توسعه کشاورزی ،باید شناخت کافی از بخش

(مطیعی لنگرودی و شمسایی  .)86 :1386در کشورهای رو

کشاورزی و توانمندیهای نواحی مختلف یک کشور یا

به رشد و در حال گذار نیز ،کشاورزی در تحکیم پایههای

منطقه به دست آورد (بروک .)30 :2005 ،3به بیان کلی،

اقتصادی آن نقش اساسی ایفا میکند (افراخته و همکاران،

رشد اقتصادی هر کشور بدون رشد و توسعه سختافزاری و

 .)44 :1392ثبات و استمرار رشد کشاورزی میتواند از

نرمافزاری کشاورزی در سطح منطقهای امکانپذیر نیست .بر

عوامل ایجاد ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه باشد

این اساس ،یکی از موضوعات مهم و اصلی جهان ،استفاده

(سرجویک .)38 :2004 ،1بخش کشاورزی به اعتبار

بهینه از اراضی برای تأمین احتیاجات جمعیت در حال رشد

شاخصهای اقتصادی مهم چون رشد مستمر و بازدهی

میباشد (میکانیکی و همکاران .)44 :1394 ،متون توسعه

مطلوب سرمایه ،ارز آوری ،ارز بری کمتر ،سهم باال در

نشان میدهد وجود پتانسیل محیطی ،کیفیت خاک

اشتغال ( 25درصد) و نقش مهم آن در تأمین مواد غذایی،

کشاورزی ،منابع آب کافی و ...که در واقع درونمایههای

میتواند پایه اقتصادی کشور باشد (موسوی و صدیقی،

فضایی هر منطقه قلمداد میشوند ،فعالیت در عرصه فضا را

 .)56 :1393با این وجود دستیابی به توسعه در هر سطحی و با

آسان میسازند و نقشی اساسی در توسعه کشاورزی دارند

هر هدفی نیازمند برنامهریزی اصولی ،کارآمد و اجرای دقیق

(رکنالدین افتخاری و همکاران .)90 :1388 ،با وجود

آن است .این امر در گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق از

اهمیت اقتصادی و اجتماعی ،توسعه کشاورزی در مناطق

امکانات ،فرصتها ،توانها و محدودیتهایی است که در

مختلف کشور با موانع عدیدهای روبهرو است (موالیی-

رسیدن به وضع مطلوب وجود دارد (تقوایی و نوروزی

هشجین و موالییپارده .)21 :1393 ،در نتیجه توسعه آن

آورگانی .)60 :1386 ،از اینرو ،بسیاری از نظریهپردازان

متناسب و هماهنگ با سایر بخشها نبوده است .عالوه بر این

مانند میردال و تودارو بر کاهش نابرابری و رفع دوگانگی-

عدم توجه به ظرفیتها و توانمندیهای مناطق مختلف در

های اقتصادی و اجتماعی بهمثابه یکی از اهداف توسعه

برنامهریزیهای پراکنده نتوانسته کارآمدی و تأثیر الزم را

تأکید دارند (آهنگری و سعادت مهر.)159 :1386 ،

داشته باشد؛ بنابراین باعث عدم برخورداری بیش از حد

موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقهای میشود که
خود مانعی در مسیر توسعه است .یکی از مهمترین اهداف
1 . Srdjevici

2 . Binswanger
3 . Bruke
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نبود توازن در جریان توسعه ،بین مناطق گوناگون،

برخی مناطق خاص و محروم ماندن برخی از مناطق از
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بخش کشاورزی است و در برنامههای توسعه اقتصادی ـ

(بینزوانگر .)183 :2001 ،2به همین سبب بیشتر برنامهریزان
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امروزه توسعه پایدار از جمله اهداف توسعهای در

به توسعه مناطق به صورت متعادل و متوازن است

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1399
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پتانسیلهای کشاورزی خود به سود قطبهای توسعه

رغم داشتن منابع آبی و خاکی غنی در کل استان دارای

کشاورزی در سایر مناطق میشود.

تفاوتهایی است به عبارتی" ،تفاوت سطوح توسعهیافتگی

لزوم شناسایی مناطق توسعهیافته و توسعهنیافته از منظر

شهرستانهای استان لرستان از منظر توسعه کشاورزی نسبت

توسعه کشاورزی میتواند به امر برنامهریزی جهت توسعه

به همدیگر چگونه است؟" پرسشی اساسی است که این

کشاورزی کمک نماید .با این روش روند شکلگیری

مقاله درصدد یافتن پاسخهای مناسب برای آن است.

برنامهریزی توسعه مناطق ،نواحی نیازمند و کمتر توسعهیافته

مختلف ،ضرورت برنامهریزی منطقهای صحیح را برای

تعیین و از عدم تعادل مناطق جلوگیری میشود .از اینرو،

رسیدن به توسعه متوازن مطرح میکنند و معتقدند که توسعه

توسعه آمایشی به مفهوم مناسبترین توزیع جغرافیایی

تعادلهای منطقهای به این دلیل است که بهترین شرایط و

فعالیتهای اقتصادی با توجه به ظرفیتهای محیطی،

امکانات را برای توسعه جامع همه نواحی فراهم آورد و

توانمندیهای منطقهای و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و

تفاوتهای کیفیت زندگی بین نواحی را به حداقل برساند و

انسانی ضرورت دارد که در بخش کشاورزی ،بررسی

نهایتاً از بین ببرد .در این زمینه مطالعاتی بهصورت سطحبندی

آمایشی نه تنها تفاوتها و تمایزات منطقهای و ابزار

توسعهیافتگی در بخشهای مختلف اعم از بخش

شکلگیری و تبیین مسائل را شناسایی کند بلکه بتواند منجر

کشاورزی ،صنعت و زیربنایی در مقیاسهای مختلف مکانی

به ارائه راهبردهای مؤثر در توسعه بخش کشاورزی شود؛

انجامشده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر که

بنابراین ،منطقهبندی توسعه کشاورزی به منظور کسب دانش

منابعی نزدیک به موضوع پژوهش هستند اشاره نمود (جدول

و بررسی توزیع مکانی و زمانی پدیدههای کشاورزی

شماره .)1

دستیابی به حداکثر سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی

شاخصهای توسعه کشاورزی در ایران و در اکثر استانهای

اهمیت زیادی دارد (گالنت و کیم.)235 :2001 ،1

بهطور نامتعادلی توزیع و پراکندهشدهاند که منجر به عدم

از اینرو ،هدف از تحقیق حاضر شناسایی شکافهای

توازن و تعادل در سطوح ملی ،منطقهای و محلی شده است.

موجود به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه

در این تحقیق سعی شده است با توجه به تغییرات اجتماعی و

کشاورزی در استان لرستان میباشد .عدم شناسایی

اقتصادی و فنّاوری عالوه بر توصیف وضع موجود شاخص-

توانمندیهای مناطق کشاورزی و در نتیجه نادیده گرفتن

های جدیدتری نسبت به مطالعات قبلی در تحقیق به کار

تفاوتها و نابرابریها در توسعه کشاورزی این استان منجر

گرفته شود تا نشاندهنده واقعیت بهتری از منطقه مورد

به توسعهنیافتگی برخی از مناطق و مهاجرتهای روستایی

مطالعه باشد.

اینکه استان لرستان از جنبه کشاورزی یکی از استانهای پر
توان و پویای کشور است اما سطوح توسعهیافتگی آن علی-
1 Gallent & kim
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شده است؛ و این پرسش اساسی مطرح است که با وجود
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ضروری است و بر مبنای یکپارچگی واحدهای منطقهای

بررسی پیشینه تحقیق حاکی از آن است که
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توسعۀ قطبی مناطق مشخص میگردد و در نهایت ،در

امروزه اقتصاددانان نظریۀ رشد متوازن در مناطق
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تحلیل شکاف جغرافیایی شاخصهای توسعه ( ....سعیدیراد و همکاران)
جدول 1ـ برخی از تحقیقات انجامشده در رابطه با سطحبندی توسعه کشاورزی
مؤلف (سال)

عنوان
تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای

کالنتری و همکاران

مناسب بهمنظور تحلیل نابرابریهای

()1389

فضایی توسعه کشاورزی (مطالعه
موردی استان فارس)
تحلیلی بر شاخصهای توسعه

تقوایی و بسحاق ()1391

کشاورزی و سطحبندی شهرستانهای
استان خوزستان با بهرهگیری از روش
آنالیز اسکالوگرام

()1392

پایدار در ایران و ارائه راهبردهای
پایداری

کشاورزی مناسب میباشند .همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین
سطح نابرابری مربوط به شاخصهای بعد اقتصادی ـ مالی و زیرساختی ـ خدماتی توسعه
کشاورزی از قبیل مؤسسات اعتباری کشاورزی ،صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای
روستایی و کشاورزی میباشد.
اختالف و شکاف زیادی بین شهرستانهای استان ازنظر توسعه کشاورزی وجود دارد،
بهطوریکه اهواز و دزفول در باالترین رتبهها و هندیجان و امیدیه هر دو در پایینترین رتبه
از توسعه کشاورزی قرار دارند.
بهطورکلی نتایج پهنهبندی توسعه کشاورزی پایدار در ایران نشان داد که درمجموع کشور
ازنظر توسعه کشاورزی پایدار در وضعیت ناپایدار یا با پایداری ضعیف قرار دارد ،زیرا از
 30استان کشور تنها  5استان دارای پایداری متوسط و باال بوده و بقیه استانهای کشور یا
ناپایدار بوده و یا از پایداری پایین برخوردار بودند.
شکاف و نابرابری بین شهرستانها درزمینه فعالیتهای کشاورزی عمیق بوده ،بهطوریکه

موالئیهشجین و موالیی-

تحلیل مکانی توسعه کشاورزی در

پارده ()1393

شهرستانهای استان خوزستان

اسدزاده و همکاران

نابرابریهای فضایی توسعه بخش

()1394

کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

ضریب نهایی در برخوردارترین شهرستان (باغملک) به ترتیب در مدل موریس و شاخص
مرکزیت  53.54و  286و در محرومترین شهرستان (آبادان) به ترتیب  14.87و 65.69
بهدستآمده است .با توجه به ضریب نهایی محاسبهشده ،اختالف بین برخوردارترین
شهرستان و محرومترین شهرستان تقریباً چهار برابر بوده است.
در استان آذربایجان شرقی در سال  1389از مجموع  19شهرستان ،سه شهرستان توسعهیافته،
 7شهرستان نسبتاً توسعهیافته 5 ،شهرستان کمتر توسعهیافته و  4شهرستان توسعهنیافته بوده
است .رتبهبندی شهرستانهای استان برحسب شاخصهای بخش زراعی نیز نشان داد که
شهرستان ملکان باالترین و شهرستان چاراویماق پایینترین درصد توسعهیافتگی بخش
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کوچکی و همکاران

پهنهبندی وضعیت توسعه کشاورزی

نتیجه
جز چهار شاخص ،بقیه شاخصها ازنظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه

کشاورزی را داشته است
قادری و همکاران

قادرزاده و همکاران
()1396

کشاورزی دهستانهای شهرستان پاوه

نابرابریهایی وجود دارد .ازلحاظ نتایج کلی ،دهستان هولی در سطح اول و دهستان

با استفاده از روش ویکور ()Vikor

سیروان ،ماموان و شمشیر در سطح دوم و دهستان شیوه سر در سطح سوم قرار دارند.

سنجش سطح توسعهیافتگی

شهرستانهای مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای  0/491و  0/475در باالترین درجه

شهرستانهای استاد کردستان با استفاده

توسعهیافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای  0/340و  0/343در پایینترین درجه

از شاخصهای عمده کشاورزی
منطقه بندی توسعه کشاورزی

اعظمی و همکاران

شهرستانهای استان همدان با استفاده از

()1397

مدل
TODIM

ژو و همکاران ()2006
رامان و کوماری ()2012

بررسی شاخصهای توسعه کشاورزی
پایدار در چین
نابرابریهای منطقهای توسعه در ایالت
اوتارپرداش هندوستان

توسعهیافتگی کشاورزی قرار دارند.
شهرستان فامنین توسعهنیافته ،شهرستان تویسرکان کمتر توسعهیافته ،شهرستانهای بهار و
اسدآباد نسبتاً توسعهیافته و شهرستانهای مالیر ،همدان ،کبودرآهنگ ،رزن و نهاوند
توسعهیافته هستند .جهت توسعه کشاورزی متعادل و متوازن در استان ،توجه به تفاوتها و
ظرفیتها ،بهبود و نوسازی زیرساختهای کشاورزی و برنامهریزی و سیاستگذاری در
حوزه کشاورزی با رویکرد توسعه متعادل منطقهای ضروری است.
تقسیمبندی کشور چین به نه منطقه اصلی توسعه کشاورزی و  22زیر بخش
نابرابری شدید و پایداری میان مناطق مختلف این ایالت وجود داشت

پاتیل ()2013

وجود نابرابری در بخشهای مختلف و مناطق مختلف در این ایالت

هند
منبع :نگارندگان1397 ،

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.1.31

نابرابریهای منطقهای در توسعه
کشاورزی در بخشها دوله و ناندوربار

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.1.3.2

()1395

اندازهگیری و تحلیل سطح توسعه

بین دهستانهای شهرستان ازلحاظ توسعه کشاورزی در زیر محورهای مختلف اختالف و

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1399
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تحقیق در نرمافزار اکسل بانک دادهها تشکیل شد :سپس

 .2روش تحقیق

توصیفی ـ تحلیلی میباشد .دادههای پژوهش بهوسیله

پایه  8شاخص و  87گویه به شرح جدول  ،2مورد ارزیابی و

مطالعات اسنادی ـ کتابخانهای (مطالعه ادبیات موضوع و

تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .در این تحقیق با بهرهگیری

سالنامههای آماری) جمعآوری گردیده است .جامعه آماری

از مدل آماری وزندهی آنتروپیشانون و تکنیک رتبهبندی

پژوهش حاضر  11شهرستان استان لرستان (خرمآباد،

تاپسیس شهرستانهای استان رتبهبندی و جهت تعیین سطوح

بروجرد ،دورود ،ازنا ،الیگودرز ،سلسله ،دلفان ،دوره،

همگن ضریب اولویت شهرستانها ،از تکنیک تحلیل

کوهدشت ،رومشکان و پلدختر) را شامل میشود .در این

خوشهای استفاده گردید و در نرمافزار سیستم اطالعات

پژوهش ،ابتدا اطالعات و آمار مورد نیاز در ارتباط با

جغرافیایی ( )GISبهصورت نقشه نشان داده شد .در نهایت،

زیرساختهای مربوط به توسعه کشاورزی در سطح

میزان شکاف جغرافیایی و نحوه توزیع زیرساختهای بخش

شهرستانهای استان لرستان از طریق نتایج سرشماری عمومی

کشاورزی در سطح شهرستانها تعیین و مورد تجزیه و

کشاورزی  1393و سالنامه آماری  1395استان لرستان،

تحلیل قرار گرفت.

جمعآوری گردید و همچنین برای انجام عملیات آماری
جدول  .2شاخصهای تحقیق
شاخصهای
توسعه
زیرساختی
شاخصهای

استفادهکننده آبیاری نوین (درصد)؛ درصد اراضی آبی کشتشده؛ تعداد سدها (مخزنی ،بتنی ،خاکی).
نسبت عملکرد گلخانههای به کل استان (درصد)؛ مساحت گلخانهها؛ تعداد شرکتهای تعاونی تولید روستایی؛ تعداد بهرهبردار عضو
تعاونی به ازای هر  1000نفر جمعیت روستایی؛ تعداد شرکتهای سهامی زراعی؛ صنایع تبدیلی کشاورزی در هر شهرستان؛ میزان
اشتغال در بخش صنایع تبدیلی.

شاخصهای

تعداد دامپزشک و تکنسین دامپزشکی؛ نسبت شاغالن کشاورزی به کل شاغالن در بخشهای مختلف اقتصادی؛ نرخ باسوادی؛ نسبت

توسعه نیروی

بهرهبرداران دارای مدرک فوقدیپلم و باالتر به کل باسوادی شهرستان؛ نسبت فوقدیپلم و باالتر مرتبط با کشاورزی به کل باسوادی

انسانی
شاخصهای
توسعه
مکانیزاسیون
شاخصهای
توسعه بهداشت
دام

شهرستان
استفادهکنندگان از کمباین به کل بهرهبرداران ،نسبت کمباین به بهرهبردار ،نسبت تراکتور به بهرهبردار ،نسبت تراکتور به صد هکتار
زمین کشاورزی ،استفادهکنندگان از تراکتور نسبت به کل بهرهبرداران ،تعداد ادوات خاکورزی ،تعداد ادوات کاشت ،تعداد ادوات
داشت ،تعداد ادوات برداشت و پس از برداشت ،تعداد چاه ،تعداد موتورپمپ آبی در رودخانه ،تعداد الکترو پمپهای برقی ،تعداد
الکتروپمپهای دیزلی
دامهای سمپاشی شده؛ نسبت مرگومیر دامهای بزرگ؛ نسبت مرگ و میر دام کوچک بهکل دامهای کوچک؛ میزان واکسیناسیون

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.1.3.2

توسعه نهادی

شبکه آبیاری سرپوشیده (کیلومتر /ده کیلومترمربع)؛ بهرهبرداریهای استفادهکننده از آبیاری نوین (درصد)؛ سطح زیرکشت

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2023-01-10

این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش

میزان برخورداری هر یک از شهرستانهای استان لرستان بر

بیماریهای دامی به  100واحد دامی
سرانه تولید عسل هر بهرهبردار (کیلوگرم)؛ میزان تولید شیر به ازای هر رأس دام (لیتر)؛ نسبت فروش دام کوچک بهکل دامهای

توسعه دام و
تولیدات دامی

دامهای سنگین؛ نسبت گاو اصیل و دورگه به کل دام های سنگین؛ تعداد دام سبک و سنگین به ازای هر خانوار روستایی؛ دامداریهای
صنعتی به ازای هر  200رأس (کیلوگرم)؛ میزان تولید پرورش ماهیان گرم آبی (کیلوگرم)؛ میزان تولید پرورش ماهیان سردآبی
( کیلوگرم)؛ تعداد واحدهای پرورش مرغ گوشتی؛ تعداد واحدهای پرورش شترمرغ؛ تعداد واحدهای پرورش بوقلمون؛ تعداد
واحدهای پرورش بلدرچین؛ تعداد واحدهای پرورش مرغ تخمگذار.

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.1.31

شاخصهای

کوچک؛ تعداد دام گوسفند و بره ،بز و بزغاله ،شتر و گاو؛ تعداد دامدار گوسفند و بره ،بز و بزغاله ،گاو و شتر؛ نسبت گاو بومی به کل
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تعداد بهرهبرداری باغداری به ازای هر  100نفر جمعیت روستایی؛ تعداد بهرهبرداریهای پرورشدهنده قارچ خوراکی؛ متوسط تولید هر

شاخصهای

اصله درخت مرکبات (کیلوگرم)؛ متوسط تولید هر اصله درخت زیتون (کیلوگرم)؛ متوسط تولید درختان نیمه گرمسیری (کیلوگرم)؛

توسعه باغداری

عملکرد تولید در هکتار توتفرنگی (تن)؛ عملکرد در هکتار فلفل دلمهای (تن)؛ عملکرد در هکتار بادمجان (تن)؛ عملکرد در هکتار
خیار سبز (تن)
نسبت آیش به سطح زیر کشت-تعداد بهرهبرداری زراعت به ازای هر  100نفر جمعیت روستایی؛ مساحت زمینهای آبی (هکتار)؛
مساحت زمینهای قابلکشت ( هکتار)؛ سرانه سطح زیرکشت زراعی به ازای هر بهرهبردار (هکتار)؛ سرانه مصرف کود شیمیایی هر

شاخصهای
توسعه زراعت

بهرهبردار (کیلوگرم)؛ عملکرد در هکتار وسمه (تن)؛ عملکرد در هکتار حنا (تن) عملکرد در هکتار ارزن (تن)؛ عملکرد در هکتار
کنجد (تن)؛ عملکرد در هکتار کلزا (تن)؛ عملکرد در هکتار هندوانه (تن)؛ عملکرد در هکتار یونجه (تن)؛ عملکرد در هکتار نباتات
علوفهای (تن)؛ عملکرد در هکتار ذرت علوفهای (تن)؛ عملکرد پیاز (تن)؛ عملکرد گوجهفرنگی (تن)؛ عملکرد سیبزمینی (تن)؛
عملکرد ذرت دانهای (تن)؛ عملکرد جو آبی (تن)؛ عملکرد گندم آبی (تن)؛ عملکرد در هکتار دانههای روغنی (تن)؛ عملکرد در
منبع :مرکز آمار ایران1393 ،

 .1 .2محدوده مورد مطالعه

متر از سطح دریا در میان رشتهکوه زاگرس قرار دارد .استان

استان لرستان با مساحتی حدود  28308کیلومترمربع در

لرستان از شمال به استان همدان ،از شمال شرقی به استان

ناحیه جنوب غربی ایران بین  46درجه و  50دقیقه تا 50

مرکزی ،از شرق به استان اصفهان ،از جنوب به استان

درجه و  1دقیقه طول شرقی و  32درجه و  40دقیقه تا 34

خوزستان ،از غرب به استان ایالم و از شمال غربی به استان

درجه و  23دقیقه عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع

کرمانشاه محدود است .براساس آخرین تقسیمات کشوری و

شده است .میانگین ارتفاع آن بیش از  2200متر از سطح

استانی در سال  ،1395این استان شامل  11شهرستان25 ،

دریا است ،پستترین نقطه استان با ارتفاع  239متر در

شهر 31 ،بخش و  87دهستان بوده و مرکز آن شهر خرمآباد

دشتهای استان و بلندترین قله آن اشترانکوه با ارتفاع 4080

میباشد (مرکز آمار ایران.)1395 ،

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2023-01-10

هکتار سبزیجات (تن).

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.1.3.2
] [ DOI: 10.29252/gsma.1.1.31

شکل  .1موقعیت استان لرستان در کشور .منبع :نگارندگان1397 ،
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 .3یافتههای تحقیق
تحلیل شکاف توسعه کشاورزی با استفاده از
الگوریتم TOPSIS
الگوریتم  ،TOPSISبه عنوان یک تکنیک
تصمیمگیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی ،برای

است که به تکنیک وزندهی ،حساسیت بسیار کمی داشته،

به دلیل آنکه احتمال قوی وجود دارد که مقادیر کمی

پاسخهای حاصل از آن تغییر نمیکند .در این روش ،گزینه

تعلقگرفته به معیارها و شاخصهای دارای یک واحد

انتخاب شده باید کوتاهترین فاصله را از جواب ایدهآل و

نباشند ،باید دیمانسیون واحد آنها از بین برده شود و این

دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد.

مقادیر کمی را به ارقام بدون بعد تبدیل نمود .باید براساس

تاپسیس بهعنوان یک روش تصمیمگیری چند شاخصه،

رابطه زیر به مقادیر بدون بعد تبدیل شود.

روشی ساده ولی کارآمد در اولویتبندی محسوب می-
گردد .این روش در سال  1992توسط چنوهوانگ با ارجاع

اساس این تکنیک ،بر این مفهوم استوار است که گزینه

مرحله وزن هر یک از شاخصها بر اساس روش آنتروپی

انتخابی ،باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل مثبت

محاسبه میشود .باید در نظر داشت که مجموع وزن معیارها

(بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل

برابر یک باشد .سپس مقدار هر معیار را در وزن همان ضرب

منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد .فرض بر این است

کرده و ماتریس استاندارد موزون پس از وزن دهی مشخص

که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی یا

شود.

کاهشی است .حل مسئله با این روش مستلزم هشت گام زیر
است:
1ـ تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nشاخص و m
گزینه :الف ـ معیارهای کمی و کیفی بهطور همزمان می-
توانند در این مدل مورداستفاده قرار گیرند ،به شرطی که

 -4تعیین فاصله  iامین آلترناتیو از آلترناتیو ایدهآل
(گزینه ایدهآل مثبت) باالترین عملکرد هر شاخص که آن را
با (  )A+نشان میدهند.

معیارهای کیفی قابلیت تبدیل به معیارهای کمی را داشته

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.1.3.2

به کتاب هوانگ ویون در سال  1981مطرح شده است

3ـ تعیین وزن هر یک از شاخصها ( :)wiدر این

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2023-01-10

اولویتبندی گزینهها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل

2ـ بیمقیاس کردن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد:

باشند .بر این اساس ،معیارهای کیفی باید امتیازدهی شده و

معیارها باید یکدست باشند ،یعنی یا همه مثبت باشند و یا

حداقل (گزینه ایدهآل منفی) پایینترین عملکرد هر شاخص

همه منفی باشند .چنانچه شاخصی منفی باشد ،نمیتواند در
کنار معیارهای مثبت مورد آزمون قرار گیرد.

که آن را با (  )A−نشان میدهند.

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.1.31

برای انجام تحلیل در ماتریس دادهها قرار گیرند .ب ـ تمامی

 -5تعیین فاصله  iامین آلترناتیو از آلترناتیو ایدهآل
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 -6تعیین معیار فاصلهای برای آلترناتیو ایدهآل مثبت و
ایدهآل منفی

زیادی از سایر شهرستانها به لحاظ توسعهیافتگی کشاورزی
جداشده است و باالترین سطح توسعه کشاورزی در استان را
دارا میباشد .شهرستان رومشکان با کمترین مقدار ممکن در
انتهای این رتبهبندی و توسعهیافتگی قرارگرفته است و
توسعه نیافتهترین شهرستان استان میباشد .به عبارتی

 -7محاسبه نزدیکی نسبی گزینههای مختلف به ایدهآل
مثبت

شهرستانهای الیگودرز و رومشکان دو سر یک طیف هستند
که یکی توسعهیافته و دیگری کامالً توسعهنیافته است و

فوق بین صفر و یک در نوسان است )Ci+ ( .برابر 1
نشاندهنده باالترین رتبه و (  )Ci+برابر صفر نیز نشاندهنده

1.000

0.500

کمترین رتبه است (طاهرخانی .)66-64 ،1383 ،ضریب

0.080

0.231
0.208
0.124
0.103
0.086
0.046
0.038
0.032
0.000

0.000
ازنا

الیگودرز

بروجرد

پلدختر

خرم آباد

دلفان

دوره

دورود

رومشکان

سلسله

برخورداری از شاخصهای توسعه کشاورزی در جدول

کوهدشت

اولویت و رتبه شهرستانهای استان لرستان به لحاظ

 0.855توسعه یافتگی

شکل  .2رتبه شهرستانهای استان لرستان به لحاظ توسعه-

شمار(  )3و شکل شماره ( )2آورده شده است.

یافتگی کشاورزی منبع :نگارندگان1397 ،

با توجه به نتایج نهایی تکنیک تاپسیس در شکل شماره
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 -8رتبهبندی گزینهها براساس میزان (  ،)Ci+میزان

فاصله زیادی بین آنها وجود دارد.

( )2میتوان گفت که شهرستان الیگودرز با اختالف بسیار
جدول  . 3ضریب اولویت و رتبه شهرستانهای استان لرستان به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه کشاورزی

ازنا

0/455

2//988

0/080

7

الیگودرز

0/076

2/360

0/855

1

بروجرد

0/444

3/807

0/124

4

پلدختر

0/463

3/688

0/032

10

خرم آباد

0/394

2/926

0/208

3

دلفان

0/456

3/808

0/103

5

دوره

0/461

3/417

0/038

9

دورود

0/444

3/670

0/231

2

رومشکان

0/466

4/188

0/000

11

سلسله

0/450

33/809

0/086

6

کوهدشت

0/464

2/828

0/046

8

شهرستانهای دورود ،خرم آباد و بروجرد به ترتیب با

شهرستانها در رتبههای بعدی به لحاظ توسعهیافتگی قرار

ضریب  0/208 ،0/231و  0/124در رتبههای بعدی قرار

دارند ولی همچنان فاصله چشمگیری با شهرستان الیگودرز

دارند و سطح باالتری از توسعه را دارا میباشند .هر چند این

دارند که خود نشاندهنده عدم توازن و تعادل شدید به لحاظ
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منبع :نگارندگان1397 ،
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شهرستان

فاصله از ایدهآل مثبت

فاصله از ایدهآل منفی

وضعیت توسعهیافتگی

رتبه
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توسعه کشاورزی در استان لرستان میباشد .شهرستانها

شهرستانهای استان لرستان به لحاظ توسعه کشاورزی می-

پلدختر ،دوره و کوهدشت به ترتیب با ضریب اولویت

باشد به این صورت که امتیاز نهایی توسعهیافتهترین

 0/038 ،0/032و  0/046در پایینترین سطح توسعه

شهرستان (الیگودرز) بیش از  80برابر توسعهنیافتهترین

کشاورزی قرارگرفتهاند .این نمودار بیانگر شکاف زیاد بین

شهرستان (رومشکان) میباشد شکل شماره (.)3
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شکل  .3رتبه شهرستانهای استان لرستان به لحاظ توسعهیافتگی کشاورزی .منبع :نگارندگان1397 ،

تکنیک تحلیل خوشهای

لرستان در زمینه توسعه کشاورزی با توجه به امتیازات آنها

پس از انجام تکنیک تاپسیس و محاسبه مجموع

به  4دسته خوشه همگن دستهبندی نمود که با توجه به

امتیازات هریک از شهرستانها و تعیین جایگاه آنان در زمینه

وضعیت هر خوشه به نامگذاری آنان اقدام گردید.

شاخصهای انتخابی ،به سطحبندی شهرستانهای استان

بدینصورت که شهرستانهای استان درزمینه توسعه

پرداخته شده است .جهت انجام این کار از روش خوشهای

کشاورزی به  4سطح توسعهیافته ،نسبتاً توسعهیافته ،کمتر

سلسله مراتبی به جهت کاربرد بیشتر در مطالعات جغرافیایی

توسعهیافته و توسعهنیافته طبقه بندی شدهاند .نتیجه حاصل از

بهره گرفتهشده است .بر این اساس با توجه به هدف پژوهش

کاربرد تکنیک تحلیل خوشهای در گروهبندی شهرستانها و

و دادههای آماری از روش پیوند متوسط که یکی از روش-

تعیین سطوح توسعه بهصورت زیر اقدام شده است

خوشهای سلسلهمراتبی استفاده شده است .تکنیک تحلیل

سطح تنها شهرستان الیگودرز با ضریب  0/855بهعنوان

خوشهای شهرستانهایی را که بیشترین همانندی ازنظر

توسعهیافتهترین استان در زمینه توسعه کشاورزی میباشد.

امتیازهای کسبشده رادارند در یک خوشه دستهبندی می-

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.1.31

های تشکیل خوشههای تراکمی است؛ درروش تحلیل

سطح اول شهرستانهای توسعهیافته :در این

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.1.3.2

تحلیل فضایی توسعه کشاورزی با استفاده از

نماید .بدین منظور تحلیل خوشهای شهرستانهای استان
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قرارگیری این شهرستان در سطح باال نشاندهنده وضعیت

سطح واقع شدهاند و از کمترین حد توسعه در بخش

مناسب توسعه کشاورزی در این شهرستان است.

کشاورزی برخوردارند .جهت نمایش بهتر توزیع فضایی

سطح دوم شهرستانهای نسبتاً توسعهیافته :در

توسعه بخش کشاورزی و شاخصهای مرتبط با آن در استان

این سطح دو شهرستان دورود و خرم آباد (حدود  18درصد

لرستان ،نتایج حاصله از تحلیل خوشهای وارد نرمافزار سامانه

شهرستانهای استان) به ترتیب با ضریب  0/231و 0/208

اطالعات جغرافیایی ( )GISقرار گرفت که در شکل ()4

واقعشدهاند.

قابل مشاهده است.

شهرستانهای بروجرد ،دلفان ،سلسله و ازنا به ترتیب با

استان لرستان در شکل ( )4نشاندهنده نابرابری و شکاف

ضریب  0/086 ،0/103 ،0/124و  0/080در این سطح

عمیق بین شهرستانهای استان به لحاظ توسعه بخش

واقعشدهاند درواقع نسبت به سطوح باالتر از توسعه کمتری

کشاورزی و شاخصهای آن است .بهطورکلی قسمتهای

در بخش کشاورزی برخوردارند که شامل  36درصد

شرقی و جنوبی استان نسبت به قسمتهای غربی و شمالی

شهرستانهای استان میباشد.

استان وضعیت بهتری دارند و توسعهیافتهترند.

سطح

چهارم

شهرستانهای

توسعهنیافته:

شهرستانهای کوهدشت ،دوره ،پلدختر و رومشکان به
ترتیب با ضریب  0/032 ،0/038 ،0/046و  0/000در این
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سطح سوم شهرستانهای کمتر توسعهیافته:

نمایش توزیع فضایی توسعهنیافته در شهرستانهای
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به نظر میرسد مناطق غربی استان به دلیل متعدد

ندارد .شهرستان الیگودرز در جنوب شرق استان از وضعیت

ازجمله ارتفاع باال ،شیب زیاد ،دسترسی پایین و تبع آن عدم

مطلوبی برخورداراست .از دالیل توسعهیافتگی این شهرستان

توسعه کشاورزی در بخشهای مختلف شرایط مطلوبی

میتوان به ارتفاع پایین ،شیب پایین ،واقعشدن بر مسیرهای
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اصلی و نزدیکی به مراکز جمعیتی و شهرهای بزرگ استان-

تحقیق تقوایی و بسحاق ( )1391و موالییهشجین و

های همجوار و نزدیکی به مرکز استان اشاره نمود.

موالییپارده ( )1393و پاتیل ( )2013یکسان است .نتایج

 .4بحث و نتیجهگیری

حاصل از تکنیک تاپسیس نشان میدهد به لحاظ توسعه

و حیات اقتصادی -اجتماعی کشور از سوی دیگر ،از

شهرستان میباشند .شکاف بین توسعهیافتهترین شهرستان

اهمیت بسیار باالیی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی

(الیگودرز) و توسعهنیافتهترین شهرستان (رومشکان) 85

برخوردار است .بدون تکیه بر تحقیقات علمی دقیق و توجه

برابر است .در مجموع حدود  9درصد از شهرستانهای

به شناخت توانها و قابلیتهای محیطی هر منطقه نمیتوان

استان به لحاظ توسعه کشاورزی در سطح توسعهیافته19 ،

به توسعه کشاورزی اصولی و دقیق دستیافت .بخش

درصد در سطح نسبتاً توسعهیافته 36 ،در سطح کمتر توسعه-

کشاورزی در فرآیند توسعه نیازمند تخصیص بهینه منابع،

یافته و  36در سطح توسعهنیافته واقعشدهاند در سطح اول

امکانات و خدامت در جهت دستیابی به اهداف برنامههای

شهرستان الیگودرز ،در سطح دوم شهرستانهای دورود و

توسعه است .امروزه آنچه در توسعه کشاورزی خأل آن

خرمآباد ،در سطح سوم شهرستانهای ازنا ،بروجرد ،دلفان و

احساس میشود نبود یا بیتوجهی به راهبردهای بومیشده و

سلسله ،در سطح چهارم شهرستانهای پلدختر ،دوره

متناسب با شرایط محیطی ،اجتماعی و تکنولوژی میباشد.

رومشکان و کوهدشت واقع شدهاند .فضای استان لرستان به

در این شرایط یکی از راهکارهای اساسی در شناخت

دو نیمه شرقی توسعهیافته و غربی توسعهنیافته قابل

مسائل کشاورزی ،شناخت شکافها و نابرابریهای موجود

مجزاست .با توجه به مطالب فوق جهت متعادلسازی فضای

در بین مناطق است .این روش بهعنوان پایه و اساس توسعه

استان در بخش کشاورزی میتوان به اهمیت موارد زیر

کشاورزی و الگوی مناسب و بااهمیتی برای ارزیابی منابع

اشاره کرد.

اراضی ،برنامهریزی و مدیریت بهتر منابع مورداستفاده قرار

ـ توجه به تفاوتهای اکولوژیکی ،اقلیمی و توپوگرافی

میگیرد .ازاینجهت ،ضرورت ایجاب مینماید که مناطق

مناطق ،تعیین کاربری و نقشی که هر شهرستان میتواند در

کشاورزی ازلحاظ میزان توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی
شناسایی شود تا برنامهریزیهای دقیق در راستای رسیدن به

راستای توسعه کشاورزی ایفا نماید و سرمایهگذاری در
بخشهایی که میتواند منجر به توسعه در هر شهرستان شود.
ـ بهبود و نوسازی زیرساختهای کشاورزی در استان

توسعه کشاورزی طراحی شود .در تحقیق حاضر ،وضعیت

بهمنظور بهرهبرداری از توانمندیها و پتانسیلهای شهرستان-

توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانهای استان لرستان ازنظر

ها.

ارزیابی شد .نتایج حاصل از الگوریتم تاپسیس نشاندهنده

در پایینترین وضعیت ممکن قرار دارد .ازاینرو توجه بیشتر

شکاف و فاصله بسیار بین شهرستان اول و شهرستانهای

به توسعه سرمایهگذاری و بهبود زیرساختهای در این

دیگر میباشد و بیانگر نوعی ازهمگسیختگی و عدم تعادل
در توسعه کشاورزی استان میباشد .این یافتهها با نتایج

شهرستان الزم و ضروری است.
ـ حمایت مؤثرتر نظام بانکی از سرمایهگذاری بخش
خصوصی در کشاورزی و اعطای تسهیالت و امکانات
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توسعه کشاورزی و از منظر شاخصهای گوناگون بررسی و

ـ توجه بیشتر به شهرستان رومشکان که از نظر توسعه
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ارزشافزوده و اشتغالزایی از یک سو و تأمین امنیت غذایی

شهرستان رومشکان با ضریب  0/0توسعهنیافتهترین
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بخش کشاورزی به دلیل توانمندی در ایجاد

شهرستان الیگودرز با ضریب  0/855توسعهیافتهترین و
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مناسب به سرمایهگذاران و همچنین حمایتها و مشوقهای

باشد و با کشف استعدادهای ذاتی و نهفته هر منطقه به

دولت برای بخش خصوصی از جمله معافیتهای مالیاتی.

گسترش تخصصگرایی در تولید فراوردههای مختلف

جا دارد که دولت در راستای سیاستهای عدالت محوری

کشاورزی اعم از زارعی ،دامی ،جنگلی و شیالتی بپردازد.

خود و رفع محرومیت به این مناطق رسیدگی بیشتری داشته
فهرست منابع
آهنگری ،عبدالمجید و مسعود سعادتمهر" ،1386 .مطالعه تطبیقی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای
اقتصادی و اجتماعی" ،دانش و توسعه ،شماره  ،21صص .159-194
اسدیزاده ،احمد ،حبیبه ایمانی و محمد شالی" ،1394 .نابرابریهای فضایی ،توسعه بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی"،

اعظمی ،موسی ،محسن احدنژاد روشتی و شادعلی توحید لو" ،1397 .منطقهبندی توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان با استفاده
از مدل  ،" TODIMفصلنامه برنامهریزی منطقهای ،شماره  ،29صص .53-64
افراخته ،حسن ،محمد حجی پور ،مریم گرزین و بهناز نجاتی " .1392جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامههای توسعه ایران (مورد:
برنامههای پنج ساله پس از انقالب)"  ،سیاست های راهبردی و کالن ،سال اول ،شماره  ،1صص .43-62
تقوایی ،مسعود و محمد رضا بسحاق " ،1391 .تحلیلی بر شاخصهای توسعه کشاورزی و سطحبندی شهرستانهای استان خوزستان با
بهرهگیری از روش آنالیز اسکالوگرام"  ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،شماره  ،14صص .137-154
رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،مهدی پورطاهری ،منوچهر فرج زاده و وکیل حیدری ساربان" .1388 .نقش توانمندسازی در توسعه
کشاورزی ،مطالعه موردی :استان اردبیل" ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،69صص .87-103
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اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،شماره  ،12صص .41-54

عبداله زاده ،غالمحسین ،کالنتری خلیل ،علی اسدی و ژیال دانشور عامری " ،1396 .تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای مناسب بهمنظور
تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی (مطالعه موردی استان فارس)" ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی در ایران ،شماره ،1
قادر زاده ،حامد ،کیوان باقری و داوود امین پور " ،1396 .سنجش سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استاد کردستان با استفاده از
شاخصهای عمده کشاورزی" ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،شماره  ،97صص .1-23
قادری ،نسرین ،علی شمش ،محسن احدی نژاد روشتی و زهرا هوشمندان مقدم مفرد" ،1395 .اندازه گیری و تحلیل سطح توسعه
کشاورزی دهستانهای شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور ( ،")VIKORاقتصاد کشاورزی و توسعه ،شماره  ،93صص .81-109
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Abstract
Stability and sustainability of agricultural growth can be factors of social stability and economic
growth in society. Agricultural development requires the zoning and capability of each region. Hence,
the study of how the development of agriculture in different regions is essential for planning. Using
GIS software, TOPSIS model and cluster analysis, this study has analyzed the gap and distance
between the counties of Lorestan province in terms of major indicators of agricultural development.
The research method was analytical-descriptive. The statistical population is the total number of
counties in Lorestan Province. For this purpose, 87 indicators of agricultural development and its
related information were extracted from the Statistical Yearbook of 2016 and the General Agricultural
Census of 2014 and the field study data. The results of the research show a deep gap, distance and
inequality between the counties of the province. So that the final coefficient of the most developed
county (Aligudarz) is 85 times more than the undeveloped county (Rumeshkan). Also, the results of
cluster analysis indicate that there are four levels of development in the province. The county of
Aligudarz is in developed level and the counties of Poldokhtar, Kuhdasht and Rumeshkan are in an
undeveloped level, and the province's space indicates inequality and imbalance.
Keywords: Agricultural Development, Gap analysis, Spatial Inequality, Lorestan Province.
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