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 چکیده

های  بخش کشاورزی در فرآیند توسعه نیازمند تخصیص بهینه منابع، امکانات و خدمات در جهت دستیابی به اهداف برنامه

توجهی به راهبردهای بومی شده و شود نبود یا کم  توسعه است. امروزه آنچه در توسعه کشاورزی خطر آن احساس می

باشد. در این شرایط یکی از راهکارهای اساسی در شناخت مسائل  متناسب با شرایط محیطی، اجتماعی و تکنولوژی می

های موجوددر بین مناطق است. در تحقیق حاضر، وضعیت شکاف جغرافیایی  ها و نابرابری کشاورزی، شناخت شکاف

-منطقه هدف با پژوهش این رو،از این. شد ارزیابی و بررسی همدان استان های شهرستان کشاورزی توسعه هایشاخص

 یهثانو آمارهای از ها، داده آوریجمع به منظور. است شده انجام همدان استان هایشهرستان کشاورزی توسعه بندی

ها به  ای از شاخصحلیل مجموعهبندی بر مبنای تهای مختلف استفاده شده است؛ در این تحقیق که روش منطقه سازمان
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(وحدت مؤدبو  اعظمی).... های توسعه کشاورزی در استان تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص  

 

 مقدمه. 1

در بخش کشاورزی،  ای  امروزه از جمله اهداف توسعه

-توسعه اقتصادیهای  توسعه پایدار است که در برنامه

اجتماعی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور به آن 

 نیز(.  تاریخ 1399راد و همکاران، )سعیدی تاکید شده است

توسعه داده است که منشأ توسعه یافتگی در کشورهای  نشان

 اساس مازاد کشاورزی صورت گرفته استی دنیا بریافته

ی و شمسایی، ؛ مطیعی لنگرود1391 )تقوایی و بسحاق،

 در کشورهای رو به رشد و در حال گذارهمچنین (. 138۶

های اقتصادی آن نقش اساسی ایفا  کشاورزی در تحکیم پایه

(. از این رو ثبات و 1392کند )افراخته و همکاران،  می

تواند از عوامل ایجاد ثبات  استمرار رشد کشاورزی می

، 1اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه باشد )سرجویک

(. در ایران نیز، همانند سایر کشورهای رو به رشد، 2004

های اقتصادی است که  ترین بخش کشاورزی یکی از مهم

 در را اشتغال و ملی تولید ناخالص از ایدرصد قابل مالحظه

(. عالوه بر این در 1390 چیذری، و عمانی) گیرد می بر

اقتصاد وابسته به درآمد نفت، بخش کشاورزی به دلیل 

 برای زاتواند رشد پایدارتر و درون وابستگی کمتر به آن می

(. این مسئله نقش مهم 1384 پور،جمعه) آورد فراهم جامعه

 این برای ریزیکشاورزی در کشورمان و اهمیت برنامه

 پردازان نظریه از بسیاری رو،این از .دهد می نشان را بخش

 بر 3فورد دان و میسرا ،2هاریسن تودارو و میردال مانند

 به اجتماعی و اقتصادی های  ش نابرابری و رفع دوگانگیکاه

 و آهنگری) دارند تأکید توسعه اهداف از یکی عنوان

؛ سعیدی راد و 1370، قره باغیان، 138۶ مهر، سعادت

 (. 1390همکاران، 
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 به رشد توسعه، مفهوم بهترین گفت توانمیبه عبارتی 

و  4کلوس) هاستشکاف حذف و اجتماعی عدالت همراه

( 1391) به نقل از توکلی 5هیلهورست(. 201۶همکاران، 

ریزی میل به تمرکز داشته  معتقد است، چنانچه جریان برنامه

گیران به تجمع در  باشد بازتاب فضایی آن، گرایش تصمیم

بزرگ بوده و در نتیجه، موجب عدم چند شهر به نسبت 

های  ها و بروز نابرابری تعادل نظام سلسله مراتب سکونتگاه

(. 1391، توکلی، 1370ای خواهد شد )هیلهورست،  ناحیه

ای  رابطه بین مرکز و پیرامون ایجاد شده را رابطه ۶فریدمن

ای  استعماری دانسته که قطبی شدن را در مرکز و حاشیه 

مون به دنبال دارد و موجب پیدایش شدن را در پیرا 

 ،7و لوکوموسکادابروسکا شود ) می ای  های ناحیه نابرابری

 (. 1393زاده دلیر، حسین؛ 2011

8میسرامابو گنج و 
ای، های ناحیه معتقدند نابرابری 

های فرهنگی و تاریخی ناشی از روابط طبقات  عالوه بر ریشه

 همه در مردم(. 1395 پور،اهللفر و امان)نظم اجتماعی است

-جهت وریزی  برنامه در ها دولت که دارند توقع دنیا جای

ی به نحوی عمل نمایند که آحاد جامعه از اقتصادهای  گیری

آفرینی مؤثر برخوردار  امکانات مناسبی برای رشد و نقش

-مجموعه از عوامل باعث جذب سرمایهاما همواره  ،شوند

رشد سریع را فراهم  گذاری در بعضی مناطق شده و زمینه

 زیربناها، محدودیت نیز هاییکرده و در مقابل در بخش

توسعه با تأخیر  غیره و منابع یها محدودیت و مشکالت

مسئله  .(1398ثانی و نعمتی، )مصطفوی پذیرد صورت می

نابرابری در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر 

ا که قلمرو توسعه است؛ به ویژه برای آن دسته از کشوره

شود؛ این  حاکمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می
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شکاف ها، تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و 

متوازن مناطق است و دستیابی به وحدت و یکپارچگی ملی 

(. لذا کاهش 2003 ،1شاه و شنکرنماید ) را دشوار می

 مناطق متوازن توسعه به توجه و مختلف ابعاد در هاینابرابری

  (.2001، 2بینزوانگراست ) توسعه، اهدافترین  مهم از

ریزی متناسب با شرایط هر منطقه )برنامه بنابراین برنامه

 به بخشی رونق سبب تواندمی( آمایشی و ایمنطقه ریزی

 جمعیت تثبیت کشاورزان، درآمد افزایش تولیدات،

 و کرمی) شود روستایی و کشاورزی توسعه و روستایی

(. آمایش 1395 همکاران، و قادری ،1397 رستگاری،

به  1970و  19۶0های  از دهه ای  سرزمین و توسعه منطقه

ای  های محلی و منطقه عنوان فعالیتی مهم، هم در سطح دولت

زونی مورد توجه قرار گرفته در سراسر جهان به طور روزاف 

ی  استراتژی توسعه لذا (.200۶و همکاران،  3پیکهاست )

به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای  ( RDS) ای منطقه

ای  ی علمی، برای دستیابی به توسعه و تعادل منطقه جامعه

بوده است. این استراتژی به منظور از بین بردن اختالف  

و ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق  ای  ساختاری منطقه

برای ایجاد جوامع پایدار  ی ابزاری طرح گردیده و به مثابه

؛ محمدی، 1397شود )یاسوری و سجودی،  شناخته می

و متعاقب  ای  ریزی مناسب توسعه منطقه (. برای برنامه1392

آن رشد و توسعه کشاورزی، باید شناخت کافی از بخش 

های نواحی مختلف یک کشور یا  کشاورزی و توانمندی

توسعه پایداردر (. زیرا  2005، 4بروکمنطقه به دست آورد )

های منطقه است.  هر منطقه، مستلزم بکارگیری تمام پتانسیل

ترین توزیع  بر این اساس توسعه آمایشی به مفهوم مناسب

های  های اقتصادی با توجه به توانمندی جغرافیایی فعالیت

برداری بهینه از اراضی برای تأمین احتیاجات  و بهره ای  منطقه
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 ؛1397)توکلی و همکاران،  باشد جمعیت در حال رشد می

؛ 1998، 5مولینمک؛ 1391زاده و همکاران، عبداهلل

ائل ناشی از ه منظور حل مسب .(1394میکانیکی و همکاران، 

بندی  ای، گام نخست شناخت و سطحهای منطقه عدم تعادل

 و رضوانی ،1393 صدیقی، و موسوی) باشدمناطق می

توسعه میزان بنابراین شناسایی مناطق از منظر . (1384 صحنه،

ریزی جهت توسعه  تواند به امر برنامه کشاورزی می

بندی توسعه کشاورزی به  کشاورزی کمک نماید. منطقه

منظور کسب دانش و بررسی توزیع مکانی و زمانی 

های کشاورزی امری ضروری است و بر مبنای  پدیده

ی به حداکثر سود دستیاب ای  یکپارچگی واحدهای منطقه

 گالنتهای کشاورزی اهمیت زیادی دارد ) حاصل از فعالیت

از این رو، هدف از تحقیق حاضر شناسایی (. 2001،  ،۶کیم و

های  های موجود به لحاظ برخورداری از شاخص شکاف

 شد. با ه کشاورزی در استان همدان میتوسع

و همچنین،  ای  در رابطه با سنجش سطوح توسعه منطقه

رویکردهای منطقه بندی، تحقیقات متعددی در داخل و 

به برخی از  خارج از کشور انجام  شده است که در ادامه

با  ،(2021) و همکاران 7ژنگت. آنها پرداخته شده اس

در  یاهای توسعه منطقه یکننده نابرابر یینعوامل تعبررسی 

 یگذاریهسرمایی چین به این نتیجه رسیدند که مناطق روستا

 یامنطقه هایینابرابر عامل تعیین کننده ینمهمتر یداخل

 یابیارز ( در پژوهشی به2020و همکاران ) 8یووچ. است

 یطی رومانکشور  ی درامنطقه یکشاورز یوربهره توازن

 یجنتا اند؛پرداخته( 2017تا  2001دوره شانزده سال )از  یک

 یکبر توسعه  یاعمده یرتأث یدهد که کشاورز نشان می

ریزی برنامهبه و در صورت عدم وجود اقدامات  دارد منطقه

 یر، مناطق به شدت تحت تأثی هر منطقهکشاورز یندهآ برای
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پژوهش یج  نتا خود قرار خواهند گرفت. یضعف کشاورز

در  یتوسعه کشاورز یبا عنوان نابرابر 2014در سال  1جنا

-بخش اودیشا: هفت بخش عقب 30ه از اودیشا نشان داد ک

و شش بخش در حال توسعه  یافتهمانده، هشت بخش توسعه ن

منطقه  ینقرار گرفتند. باالتر یافتهو نه بخش در دسته توسعه 

منطقه  ترین یینکندر پارا و پا یاز نظر سطح توسعه کشاورز

با  (2013) 2یلپات .جاسر گودا است یاز نظر توسعه کشاورز

در سطح  یمنطقه ا یتحت عنوان نابرابر یانجام پژوهش

و ناندر بار هند نشان  یهای دول دهستان یتوسعه کشاورز

دهستان در سطح توسعه باالتر، سه دهستان در  یکداد، 

 ییندر سطح توسعه پا ستانسطح توسعه متوسط و شش ده

 . قرار دارند

( در تحقیقی به بررسی 2012) 3رامان کوماری

ان های منطقه ای در ایالت اوتارپرداش هندوست نابرابری

های شدید میان  پرداختند که نتیجه نشانگر وجود نابرابری

 یپژوهش (، 2011) 4بورجا مناطق مختلف این ایالت بود.

در  یعملکرد کشاورز یمنطقه ا یتحت عنوان نابرابر

 یرومان ینشان داد، کشاورز یجانجام داد که نتا یرومان

 یهدر اتحاد ینسبت به کشاورز یفیعملکرد ضع یدارا

مناطق توسعه  طحنشان داده شده در س ییو کارا اروپاست

 یدر پژوهش 2011در سال  5و ماسال یراجک .متفاوت است

در  یدر سطح توسعه کشاورز یامنطقه یبا عنوان نابرابر

نشان دادند که  یجنوب یبخش کولهاپور ماهر اشترا

 یافتگیه از نظر توسعههای منطقه مورد مطالع دهستان

 12 ینشدند، از ا یبندبه چهار سطح طبقه یکشاورز

سه دهستان نسبتا توسعه  یافته، وسعهدهستان، دو دهستان ت

و دو دهستان کمتر توسعه  یافتهپنج دهستان توسعه  یافته،

                                                           
1
 Jena 

2
 Patil 

3
 Raman and Kumari 

4
 Burja 

5
Ajagekar and Masal 

پژوهش خود ( در 1399) راد و همکارانکاویانید. بودن یافته

های استان یافتگی شهرستانسنجش سطوح توسعهبه 

پرداختند که نتایج  ارتباط آن با مخاطرات انسانیکردستان و 

( سنندج 1) ی کامیارانهاشهرستان یببه ترت نشان داد

 یواندره(، د2549/0) یجار(، ب221/0(، دهگالن )0/211)

(، سرو آباد 3۶71/0) یوان(، مر3483/0(، قروه )3425/0)

رتبه  یب( به ترت90۶0/0(، بانه )۶152/0(، سقز )48۶0/0)

به خود اختصاص  یافتگیرا از لحاظ توسعه 10 تا 1 یها

با بررسی تحلیل  ،(1399راد و همکاران )سعیدی دادند.

 استان در کشاورزی توسعه هایشکاف جغرافیایی شاخص

 و شدید فاصله و شکاف که رسیدند نتیجه این به لرستان

 طوری به. دارد وجود استان هایشهرستان بین عمیق نابرابری

برابر توسعه  85 شهرستانترین  یافته توسعه نهایی ضریب که

 ت.هرستان )رومشکان( به دست آمده استرین ش نیافته

بندی  در پژوهشی به منطقه، (1395) اعظمی و همکاران

های استان همدان با استفاده از  توسعه کشاورزی شهرستان

های پرداختند که نتایج نشان داد شهرستانTODIM  مدل

های کشاورزی در شرایط  نظر شاخص استان همدان از

یکسانی قرار ندارد و هر شهرستان بسته به شرایط و 

-ها توسعهفرایندهای مؤثر در این زمینه، در برخی شاخص

نتایج پژوهش قادری و . یافته و در برخی ضعیف است

با عنوان اندازه گیری و تحلیل توسعه  (،1395)همکاران 

های شهرستان پاوه با استفاده از روش  کشاورزی دهستان

های شهرستان پاوه از لحاظ  ویکور نشان داد که بین دهستان

توسعه کشاورزی در زیر محورهای مختلف اختالف و 

نابرابریهایی وجود داشت و همچنین نتایج نشان داد یک 

ر دهستان در سطح دوم و یک دهستان در سطح اول، چها

 .دهستان در سطح سوم قرار گرفتند

پژوهشی تحت عنوان  (، در1394)آبادی و ملکی فیض

های  بررسی و مقایسه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان



 1400 زمستان، (8)پیاپی  چهارم، شماره دومسال  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

119 
 

ایران با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی 

 عددی انجام دادند. نتایج این پژوهش، نشان داد که در سال

نه استان کشور ایران توسعه یافته، سه استان نسبتأ  1383

توسعه یافته، چهار استان کمتر توسعه یافته، پنج استان توسعه 

تعداد  1393نیافته و بقیه ناهمگن بودند. در حالی که در سال 

هشت استان توسعه یافته، پنج استان نسبتأ توسعه یافته، شش 

توسعه نیافته و بقیه  استان کمتر توسعه یافته، شش استان

ناهمگن شدند. همچنین، نتایج حاکی از کاهش نابرابری در 

( 1394)مرادی و همکاران . های یاد شده بوده است بین سال

تحت عنوان سنجش سطوح توسعه کشاورزی  در پژوهشی

روستاهای دهستان قراتوره با استفاده از تکنیک تاپسیس به 

ار گرفتن سه روستا در پژوهش پرداختند. نتایج حاکی از قر

روستا  13روستا در حال توسعه و  11سطح توسعه یافته، 

کمتر توسعه یافته بود. همچنین، ضریب پراکندگی نشان 

های منابع آب و دامپروری بوده  دهنده نابرابری در بخش

عنوان  بابا پژوهشی  (، در1393)موسوی و صدیقی  ت.اس

های کشور به این  یافتگی کشاورزی استانتعیین سطح توسعه

های  بین استان ای  نتیجه رسیدند که شکاف قابل مالحظه

کشور از نظر سطح توسعه کشاورزی وجود دارد و 

های فارس، مازندران و آذربایجان غربی بیشترین رتبه  استان

های قم، هرمزگان و بوشهر کمترین رتبه را در توسعه  و استان

 .کشاورزی دارند

در پژوهشی تحت  (1393)شهرکی و سردار شهرکی 

های سیستان و  عنوان بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان

های عمده بخش کشاورزی  بلوچستان با تأکید بر شاخص

های زابل، زاهدان،  انجام دادند. نتایج نشان داد، شهرستان

های نسبتا توسعه  سراوان، چابهار و خاش در دسته شهرستان

سرباز و سیب و سوران در های ایرانشهر،  یافته، شهرستان

های زابلی،  های کمتر توسعه یافته و شهرستان دسته شهرستان

های  کنارک، نیک شهر و میان کنگی در دسته شهرستان

توکلی د. رون از لحاظ کشاورزی به شمار می توسعه نیافته

یافتگی ر پژوهش خود با عنوان سنجش توسعهد (1393)

ده از تحلیل عاملی و های ایران با استفا کشاورزی استان

تاکسونومی عددی به این نتیجه رسیده است که در بین 

های استان آذربایجان شرقی بهترین وضعیت و استان  استان

سیستان بلوچستان بدترین وضعیت را از لحاظ توسعه 

نتایج پژوهش . ها دارند کشاورزی نسبت به دیگر استان

مقایسه و با عنوان  (،1390)آرانی و همکاران باغبانی

های زیر بخش  بندی استانهای کشور با توجه به شاخص رتبه

ایالم،  چون کرمانشاه،همهایی  باغبانی نشان داد که استان

شمالی، اردبیل، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان

چهارمحال و بختیاری، کردستان در مرحله نخست و پس از 

بلوچستان  و های بوشهر، قم، هرمزگان و سیستان آن استان

رغم شرایط نسبتأ مساعد اقلیمی و آبی، متاسفانه از علی

های مناسبی برخوردار نیستند و ضرورت دارد در  رتبه

مورد توجه  (ریزی توسعه کشاورزی )به ویژه باغبانی برنامه

با انجام پژوهشی تحت  (،1387)موالیی د. ویژه قرار گیرن

بخش  عنوان بررسی و مقایسه درجه توسعه یافتگی

و  1383و  1373های  های ایران طی سال کشاروزی استان

بهره گیری از تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی نشان داد 

های  های کشور طی سال که سطح توسعه کشاورزی استان

نتایج پژوهش  ت.د مطالعه تغییر چندانی نداشته اسمور

تحت عنوان مقایسه درجه  (،1388)فر فطرس و بهشتی

های کشور در دو مقطع  یافتگی بخش کشاورزی استانتوسعه

با استفاده از تاکسونومی عددی نشان داد که  1382و  1372

های مورد مطالعه به  ها طی سال سطح توسعه کشاورزی استان

طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزی بین آنها کاهش 

 .یافته است

-ه نظری پژوهش حاکی از توجه نظریهبندی پیشین جمع

پردازان به مقوله توسعه مناطق روستایی به خصوص توجه 
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خاص به توسعه کشاورزی است. به طوری که از زمان پایان 

جنگ جهانی دوم تا به امروز همچنان در رابطه با مباحث 

توسعه، توسعه روستایی و توسعه کشاورزی نظریات و 

گیرد. با توجه به مبانی نظری  های متعددی انجام می پژوهش

توان توسعه کشاورزی را نقطه عطف در توسعه مناطق  می

روستایی دانست چرا که فعالیت اقتصادی اصلی و اساسی در 

های  باشد. همچنین، پژوهش مناطق روستایی، کشاورزی می

علمی بسیاری در راستای سنجش سطح توسعه اعم از 

کشاورزی و روستایی انجام گرفته است که در ادبیات 

ها برای  آنها اشاره شد. در این پژوهشپژوهش به برخی از 

هایی نظری موریس،  بررسی میزان سطح توسعه از روش

تودیم، تاپسیس، تاکسونومی عددی، وزن دهی ساده و غیره 

هایی  حاضر با پژوهش استفاده نموده اند. وجه تمایز پژوهش

بندی مناطق از لحاظ توسعه  بندی و اولویت رتبه که در زمینه

 باشد.فاده از تکنیک ویکورمید دارد استوجو

 تحقیق  روش. 2

باشد و با  تحلیلی می -این پژوهش از نوع توصیفی

بندی توسعه کشاورزی شهرستانهای استان  هدف منطقه

ها در این  همدان انجام شده است. برای جمع آوری داده

های مختلف از قبیل استانداری،  پژوهش، از آمار سازمان

فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی 

ها استفاده  تعاون استان جهت بررسی شاخصو اداره کل 

شده است؛ همچنین از سایت سازمان جهاد کشاورزی استان 

و نیز مرکز آمار ایران اطالعات تکمیلی استخراج و بررسی 

ترین محدودیت پژوهش حاضر تغییر  گشته است. مهم

های جدید و نبود آمار  مرزبندی شهرستانی، تشکیل شهرستان

باشد که این مسئله  ی جدید می محدودهو اطالعات الزم در 

بندی و تحلیل  شهرستان برای سطح 9سبب شد تا در نهایت 

ی کشاورزی در سطح استان مورد ارزیابی قرار گیرد.  توسعه

بندی بر مبنای تحلیل  در این تحقیق که روش منطقه

ها به منظور ساخت شاخص ترکیبی  از شاخص ای  مجموعه

های مناسب، که بتواند  شاخصاست، در گام اول انتخاب 

های مختلف توسعه کشاورزی را در قالب چنین  جنبه

نمود. برخی معیارها  هایی مد نظر قرار دهد ضروری می مولفه

های این تحقیق مد نظر قرار گرفته اند  که در انتخاب شاخص

شامل ارتباط با موضوع تحقیق، آسان بودن قابلیت اندازه 

ها و عدم همپوشانی  الل شاخصگیری و عملیاتی شدن، استق

آنها، قابلیت دسترسی آسان به جدیدترین اطالعات آن برای 

های مورد مطالعه و همچنین عدم ارتباط  تمامی شهرستان 

ها با تنوع طبیعی و فیزیکی مناطق است )عبداهلل زاده  شاخص

(. بر مبنای چنین 2001؛ دیل و بیلر، 1390و همکاران،

در سه مولفه انتخاب و برای شاخص  75هایی  محدودیت

نشان داده  (1)  استفاده قرار گرفت که در جدولتحلیل مورد 

 شده است.

طور  های مختلف به ابتدا شاخص ترکیبی برای بخش

های یک بخش جداگانه محاسبه گشت تا امتیازات شاخص

بر بخش دیگر غلبه نکند، سپس شاخص ترکیبی کل محاسبه 

ها تنها  ایی هر یک از بخششد. با این روش در مرحله نه

یک رای خواهند داشت و امکان غلبه یک بخش بر 

(. برای 1391)کالنتری،  یابد های دیگر کاهش می بخش

و برای ترسیم  Excelو  SPSSانجام محاسبات از نرم افزار 

استفاده  GISها و تولید اطالعات مکان مند از نرم افزار  نقشه

که   1از تکنیک ویکورشده است. با توجه به هدف تحقیق 

معیاره است استفاده  گیری چند های تصمیمیکی از روش

 شده است.

                                                           
1
 Vikor 
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 های مورد استفاده در تحقیق شاخص. 1جدول

 گویه شاخص

 انسانی -طبیعی

نیروی کار شاغل در بخش نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت، تعداد بهره برداران کشاورزی به کل جمعیت روستایی،نسبت 

بردار باسواد دارای مدرک  برداران، نسبت بهره برداران باسواد به کل بهره کشاورزی شهرستان به کل نیروی کار فعال، نسبت بهره

های زراعی به  بردار ساکن در روستا به کل جمعیت کشاورزان، نسبت بهره برداری دانشگاهی به کل کشاورزان باسواد، نسبت بهره

های کشت گلخانه ای به کل بهره برداری ها؛  بهره برداری ها، نسبت بهره بردارن باغی به کل بهره برداری ها؛ نسبت بهره برداریکل 

های پرورش زنبور عسل به کل بهره  های پرورش طیور به روش سنتی به کل بهره برداری ها؛ نسبت بهره برداری نسبت بهره برداری

های دام سبک به کل بهره برداری  های پرورش دام سنگین به کل بهره برداری ها؛ نسبت بهره برداری ریبرداری ها؛ نسبت بهره بردا

های زراعی )هکتار(،  برداری های پرورش ماهی به کل بهره برداری ها.متوسط مساحت قطعات اراضی بهره ها؛ نسبت بهره برداری

، نسبت اراضی آبی به اراضی کل کشاورزی )درصد(، وسعت مراتع به های )هکتار( برداری متوسط مساحت قطعات اراضی باغی بهره

 کل اراضی، مجموع سطح زیر کشت ساالنه و دائمی به کل سطح اراضی، سطح اراضی آیش به کل اراضی

تولیدات 

 کشاورزی

دیم  در هر هکتار،  عملکرد گندم آبی در هر هکتار، عملکرد گندم دیم در هر هکتار، عملکرد جو آبی در هر هکتار، عملکرد جو

عملکرد یونجه در هر هکتار، عملکرد سیر در هر هکتار، میزان تولید بادام به به ازای هر اصله درخت، میزان تولید سیب به به ازای هر 

رخت، اصله درخت، میزان تولید زردآلو و قیسی به به ازای هر اصله درخت، میزان تولید هلو و شلیل و شفتالو به به ازای هر اصله د

میزان تولید گالبی به ازای هر اصله درخت، میزان تولید گردو به ازای هر اصله درخت، میزان تولید انگور به ازای هر اصله درخت، 

عملکرد هندوانه در هر هکتار؛ عملکرد چغندر قند در هر هکتار، عملکرد لوبیا در هر هکتار، عملکرد نخود در هر هکتار،  عملکرد 

، عملکرد کلزا در هر هکتار، عملکرد آفتابگردان در هر هکتار، عملکرد ذرت دانه ای در هر هکتار، نسبت تولید عدس در هر هکتار

 گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوشت ماهی، شیر، تخم مرغ، عسل )به ازای هر بهره بردار(

تجهیزات و زیر 

 هاساخت

ودپاش، سم پاش، خرمن کوب، تعمیرگاه ثابت، تعمیرگاه تراکتور، کمباین، دروگر، خودگردان، گاو آهن، دیسک، بذرپاش، ک

هکتار زمین کشاورزی (  100های مکانیزه فعال، تعداد تراکتور داران حرفه ای، تعداد کمباین داران حرفه ای )به ازای  سیار، تشکل

ره آب، بندهای انحرافی، نسبت آبیاری تحت فشار به کل اراضی )هکتار(، آب بندان، سدهای خاکی،تعداد قنوات، استخرهای ذخی

هکتار(،  نسبت صنایع تبدیلی دام و طیوربه کل  100کانال آبیاری، جاده بین مزارع، تجهیز و نوسازی مدرن ، انتقال آب با لوله )در 

 محصول تولیدی، نسبت صنایع تبدیلی زراعی به کل محصول تولیدی، نسبت صنایع تبدیلی باغی به کل محصول تولیدی

 1400نگارندگان،  منبع:

تواند  از جمله ویکور می 1های چندمعیاره گیری تصمیم

نشان  نظر گرفته شده را به مدیران بسیاری از وجوه عناصر در

های ممکن با درجات متفاوت را بدهد، همچنین گزینه

ارزیابی کند که این مزیت اصلی این تکنیک است )وانگ و 

قابلیت  های دیگر روش ویکور(. از مزیت2011، 2پانگ

رهای ناسازگار در آن است )اوپریکوویچ و ز متغیاستفاده ا

 (. 2002، 3تزنگ

معرفی  4روش نخستین بار توسط اپریکوییکاین 

توسعه یافت  5گردید و سپس توسط اپریکوییک و تسنگ

از اولین محققینی  ۶(. هونگ1399)خواجه و همکاران، 

                                                           
1
Multi-Indicator Decision-Making Model (MCDM) 

2
 Wang and Pang 

3
 Opricovic and Tzeng 

4
 Opricovic 

5
 Tzeng 

6
 Huang 

ویکور به  به بحث نظری در مورد کاربرد روشباشند که  می

(. در 7۶1: 2009اند )هونگ، پرداخته 7همراه تئوری تاسف

-های متدوال تصمیممرحله کاربرد، این روش با سایر شیوه

و تئوری  AHPگیری چند معیاره از جمله روش 

های فازی ترکیب شده و در حل مسائلی همچون  مجموعه

آمد در اب زنجیره تامین کارخدمات، انتخ ارزیابی کیفیت

( و توسعه 1391صنایع مختلف )میراحمدی و تیموری، 

فناوری و استراتژی بهبود خدمات مورد استفاده بوده است 

های ذیل است  (. مراحل این روش شامل گام2012)لین، 

 (:2008 ،8)وی و لین

سازی  برای نرمال شده:  محاسبه مقادیر نرمالـ 1

 𝑥𝑗  است. برای گزینه  ( استفاده شده1رابطه )از    𝑥𝑖𝑗مقادیر

                                                           
7
 Regret Theory 

8
 Wei and Lin 
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 𝑓𝑖𝑗مشخص شده است. که در آن   𝑥𝑖𝑗ام، مقدارj و شاخص

 مقدار نرمال مقادیر است.

(1)𝑓𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑙=1

 

بهترین و  تعیین بهترین و بدترین مقدار:ـ 2

بدترین هر یک از مقادیر در هر معیار را مشخص شده و به 

fjترتیب 
fj( و fij)ماکزیمم مقدار ∗

)کمترین مقدار آن(   −

 است. 

تعیین وزن و درجه اهمیت معیارها ـ 3

پژوهش جهت تعیین وزن برای  در این ها(: )شاخص

ها به منظور کنترل اختالف بین متغیرها از روش  شاخص

استفاده شده است. کاربرد تحلیل  1های اصلی تحلیل مولفه

های اصلی نقطه عطفی در در سنجش سطوح توسعه به  مولفه

ای است. این  های سلیقه روش علمی و بدون دخالت برداشت

برداری تحت عنوان اولین  روش امکان دستیابی محقق به

 کند. را فراهم می 2عامل اصلی

( و شاخص Sمحاسبه شاخص مطلوبیت ) ـ4

حل  ام از راهiبیانگر نسبت فاصله گزینه   𝑆𝑗 (:Rنارضایتی )

بیانگر نسبت فاصله  𝑅𝑗آل مثبت )بهترین ترکیب( و  ایده

باشد.  آل منفی )بدترین ترکیب( می حل ایده ام از راهiگزینه 

و بدترین رتبه براساس ارزش  𝑆𝑗برترین رتبه براساس ارزش 

𝑅𝑗 آید.  بدست می 

                (3)𝑆𝑗 = ∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖

−                              

(2)𝑅𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑖 ∙
𝑓𝑖

∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖

− 

بزرگترین عدد ماتریس نرمال وزنی  ∗𝑓که در آن؛  

نظر برای هر معیار در  عدد گزینه مورد  𝑓𝑖𝑗برای هر ستون، 

ال کوچکترین عدد ماتریس نرم −𝑓ماتریس نرمال وزنی و 

 باشد.وزنی برای هر ستون می

                                                           
1
 Principal Component Method 

2
 First Principal Component/Factor 

این مقدار برای هر  : 𝑸𝒊محاسبه مقدار ویکور  -5

 شود: صورت زیر تعریف می ها بهیک از  شاخص

 (4)𝑆− = 𝑀𝑎𝑥𝑖  𝑆𝑖              𝑆
∗ = 𝑀𝑖𝑛𝑖  𝑆𝑖      

       𝑀𝑖𝑛𝑖𝑅𝑖 = 𝑅∗                     𝑅− =𝑀𝑖𝑛𝑖  𝑅𝑖   

شود.        در نظر گرفته می 5/0وزن است که معموال  vو  

(5)𝑄𝑖 =v [
𝑆𝑖−𝑆∗ 

𝑆−−𝑆∗ ] +  (1 − 𝑣) [
𝑅𝑖−𝑅∗ 

𝑅−−𝑅∗ ] 
    

 [
𝑆𝑖−𝑆∗ 

𝑆−−𝑆∗ ] آل منفی گزینه  حل ایده بیانگر نسبت فاصله از راه

i عبارت دیگر موافقت اکثریت برای نسبت  ام و بهi   .ام است 

  [
𝑅𝑖−𝑅∗ 

𝑅−−𝑅∗ ]  آل گزینه  حل ایده نسبت فاصله از راهبیانگرi ام

ام است. بنابراین هنگامی iو به معنی مخالفت با نسبت گزینه 

منجر به  𝑄𝑖باشد شاخص  5/0بزرگتر از  vکه مقدار 

 5/0شود و هنگامی که مقدار آن کمتر از  اکثریت موافق می

بیانگر نگرش منفی اکثریت است. به  𝑄𝑖شود شاخص  می

است بیانگر نگرش توافقی  5/0برابر  V طورکلی وقتی مقدار

 متخصصان ارزیابی است.

در : 𝑸𝒊ها براساس مقادیر  بندی گزینه رتبه -6

های قبل،  محاسبه شده درگام Qiاین مرحله براساس مقادیر 

شود  گیری می بندی کرده و تصمیم ها را رتبه گزینه

 (. 1394آبادی و همکاران،  )ملک

 محدوده مورد مطالعه. 1. 2

(. 1) این تحقیق در استان همدان انجام پذیرفته است شکل

، کیلومتر مربع 19493به مساحت  ای  استان همدان در گستره

 48 درجه و 35دقیقه تا  59 درجه و 33در غرب ایران بین 

 3۶درجه و 49دقیقه تا  34درجه و 47دقیقه عرض شمالی و

النهار گرینویچ قرارگرفته است دقیقه طول شرقی از نصف

(. این استان از شمال به زنجان و 1400)استانداری همدان، 

قزوین، از جنوب به لرستان، از شرق به مرکزی و از غرب به 

کرمانشاه و کردستان محدود است. جمعیت استان در سال 

درصد شهرنشین  2/۶3نفر است که  1738234برابر با  1395
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 (.1400درصد از آن روستا نشین هستند )مرکز آمار ایران،  8/3۶و 

 1400منبع: نگارندگان، ، همداناستان جغرافیایی موقعیت  .1شکل 

 های پژوهش یافته. 3

ها به فورمول ویکور نتیجه بدست آمده  پس از ورود داده

به عنوان شاخص ویکور در هر شهرستان در بازه صفر تا یک 

به ترتیب نزولی مرتب شده است. هرقدرشاخص ویکور 

تر باشد شهرستان از لحاظ  شهرستان به عدد صفر نزدیک

های بررسی شده برخوردارتر و هرقدر به یک  شاخص

های مورد بررسی کمبود  ر سطح شاخصتر باشد د نزدیک

 بیشتری دارد. 

شود از نظر  مشاهده می(، 2)همانطور که در جدول 

 83/0؛ کمترین رتبه با عدد "انسانی-طبیعی"های  شاخص

ترین عدد به  مربوط به شهرستان تویسرکان است که نزدیک

یک را دریافت کرده که نشان از کمترین سطح برخورداری 

متعلق به شهرستان فامنین  0.15به با عدد است و بهترین رت

 0.58ویکور در این شاخص است، دامنه تغییرات شاخص 

های همدان و فامنین باالترین سطح  شهرستان باشد.می

عامل  (.24/0و  15/0 برخورداری را دارند )به ترتیب با اعداد

تاثیرگذار بر کسب رتبه پایین در شهرستان تویسرکان خرده 

برداری باال بودن تعداد  مالکی و زیاد شدن تعداد اراضی بهره

 های باغی در این شهرستان است.  برداری بهره

نزدیک به هم  ها در وضعیتی تقریباً الف( سایر شهرستان 

های  برداری و متوسط از لحاظ برخورداری در بهره

شاورزی قرار دارند. نکته مهم در مورد شهرستان فامنین ک

لفه قرار گرفته است ؤکه در سطح اول برخورداری در این م

هایی با وزن باال  مانند  این است که این شهرستان در شاخص

برداران  بهره"، "برداران ن باسواد به کل بهرهبردارا  بهره"

و  "اسوادان ببردار درای مدرک دیپلم و باالتر به کل بهره

متوسط "گذار این بعد یعنی شاخص بسیار مهم و تاثیر

)یکپارچه بودن سطح  "مساحت قطعات اراضی کشاورزی

اراضی و کم بودن خرده مالکی( از وضعیت مطلوبی 

 برخوردار بود.
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 ش ویکورهای طبیعی و انسانی  با روها با شاخص بندی شهرستان . رتبه2جدول 

 شهرستان ردیف
مقدار 

 ویکور

رتبه 

 برخورداری

 

15/0 همدان 1  1 

24/0 فامنین 2  2 

32/0 رزن 3  3 

45/0 مالیر 4  4 

51/0 نهاوند 5  5 

57/0 کبودراهنگ ۶  ۶ 

۶2/0 اسدآباد 7  7 

۶7/0 بهار 8  8 

83/0 تویسرکان 9  9 

1400، نگارندگان منبع:

های  بیانگر این است که از نظر شاخص (3)جدول 

ترتیب  های نهاوند و اسدآباد به تولیدات کشاورزی شهرستان

های اول و دوم را دریافت کرده اند و برخوردارترین  رتبه

ها هستند. شهرستان همدان با اختالف کمی از سایر  شهرستان

ها  هرستانترین عملکرد را داشته و سایر ش ها ضعیف شهرستان

با اختالف بسیار کم از یکدیگر  عملکرد متوسطی را ارائه 

اند. یکی از دالیل باال بودن رتبه شهرستان اسدآباد در  داده

این بعد ظرفیت باالی این شهرستان در تولید برخی از 

محصوالت باغی از جمله هلو شلیل و شاخص میزان تولید 

 ای دراین شهرستان است.  گیاهان علوفه

 ها با شاخص تولیدات کشاورزی به روش ویکور بندی شهرستان رتبه .3جدول 

 شهرستان ردیف
مقدار 

 ویکور

رتبه 

 برخورداری

 

 1 0 نهاوند 1

09/0 اسدآباد 2  2 

۶4/0 فامنین 3  3 

۶8/0 رزن 4  4 

705/0 تویسرکان 5  5 

70۶/0 کبودراهنگ 6  ۶ 

7۶/0 مالیر 7  7 

78/0 بهار 8  8 

80/0 همدان 9  9 

 1400 منبع: نگارندگان،

همچنین شاخص سطح تولید محصوالت صنعتی در 

تری نسبت به سایر  این شهرستان از وضعیت مطلوب

ها برخوردار است که این شاخص با داشتن وزن  شهرستان

باال تاثیر مستقیمی بر رتبه نهایی شهرستان اسدآباد گذاشته 

است و چنانچه  8/0 ها در این بعد است.  دامنه اختالف رتبه

اختالف دامنه  9تا  3های  کنید رتبه ه میدر جدول مشاهد

بسیار کمی دارند که نشان از یکنواختی حدودی در تولیدات 

هاست. نهاوند با داشتن رتبه صفر  کشاورزی این شهرستان
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ضعیت ترین رتبه را دریافت کرده که نشان از و آل ایده

تر تولیدات کشاورزی در این شهرستان نسسبت به مطلوب

خصوص تولید  ا است. شهرستان نهاوند دره سایر شهرستان

محصوالت باغی همچون سیب و گالبی نیز دارای باالیی 

که میانگین برداشت سیب توسط هر باغدار است به طوری

تن در هکتار( از میانگین برداشت  29)با رقم  در نهاوند

 تن هکتار( باالتر است. 20همین محصول در کشور  )با رقم 

ها نیز در  بعد تجهیزات و زیرساختبندی  نتایج اولویت

شود. دامنه اختالف رتبه در بعد   مشاهده می (،4)جدول 

ها از سایر ابعاد مورد بررسی با کسب  تجهیزات و زیرساخت

وجود اختالف زیاد بین بهترین و بدترین رتبه  9۶/0عدد 

-شهرستان دهد. شهرستان در این گروه شاخص را نشان می

و تویسرکان به ترتیب بهترین سطح را های نهاوند، اسدآباد 

های فامنین، همدان و رزن به ترتیب بدترین دارند و شهرستان

ها با پراکندگی نرمالی  سایر شهرستانباشند. سطح را دارا می

از یکدیگر در وضعیت متوسط قرار دارند. وضعیت 

هنگ و فامنین( در این گروه آهای محروم )کبودر شهرستان

نشان از وجود وضعیت  91/0و  9۶/0ی ها شاخص با رتبه

نگران کننده در این شهرستان هاست که در 

های جهاد کشاورزی استان باید مورد توجه  گذاری سیاست

ویژه قرار بگیرد چرا که شهرستان فامنین کمترین خرده 

ها داشته بنابراین بهبود وضعیت  مالکی را در بین شهرستان

ای بر رشد  ستان اثر ویژهها در این شهر تجهیزات و زیرساخت

 تولید و عملکرد آن خواهد داشت.

 ها به روش ویکور تجهیزات و زیرساخت  ها از لحاظ شاخص بندی شهرستان رتبه: 4جدول 
 رتبه برخورداری مقدار ویکور شهرستان ردیف

1.  

 1 0 نهاوند 1

25/0 اسدآباد 2  2 

31/0 تويسرکان 3  3 

46/0 بهار 4  4 

67/0 مالير 5  5 

75/0 رزن 6  6 

76/0 همدان 7  7 

91/0 فامنين 8  8 

96/0 کبودراهنگ 9  9 

 1400منبع: نگارندگان، 

بندی شاخص  نتایج اولویت (،5)در نهایت در جدول 

ترکیبی توسعه کشاورزی آمده است و وجود اختالف دامنه 

نشان از وجود اختالف زیاد بین بهترین رتبه و کمترین  84/0

نهاوند   رتبه است.  نتایج نشان دهنده این است که شهرستان

های مورد مطالعه  برخوردارترین شهرستان در شاخص

های  ه ترتیب شهرستانارزیابی شده است. پس از آن ب

اسدآباد، مالیر، رزن، بهار، تویسرکان و همدان به ترتیب در 

گیرند که نشان از وضعیتی  گروه نیمه برخوردار قرار می

های  هاست. و سرانجام شهرستان متوسط در این شهرستان

ها کمترین سطح را  فامنین و کبودرارهنگ در این شاخص

بندی  های محروم رتبه دریافت کرده و به عنوان شهرستان

شوند. شهرستان نهاوند از لحاظ سطح زیرکشت  می

ها  محصوالت صنعتی  باالترین مقام را در بین شهرستان

داراست که این میزان از تولید حدود نیمی از تولید کل 

شود. با توجه به این که شاخص میزان  استان را شامل می

ها  بین شاخصتولید محصوالت صنعتی وزن باالیی را نیز در 

داشت تاثیر زیادی بر رتبه شهرستان و فاصله آن با سایر 

ها این شهرستان ها گذاشته است. عالوه بر این شهرستان
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گالبی  نیز نشان داده شد در تولید سیب، همانطور که در باال

و حبوبات نیز دارای عملکردی باالتر از میانگین کشور 

 است.

 شاخص ترکیبی به روش ویکور با استفاده ازها  بندی شهرستان رتبه .5جدول 

 شهرستان ردیف
مقدار 

 ویکور

رتبه 

 برخورداری

 

 1 0.09 نهاوند 1

 2 0.41 اسدآباد 2

 3 0.47 مالیر 3

 4 0.55 رزن 4

 5 0.57 بهار 5

 ۶ 0.۶7 تویسرکان ۶

 7 0.۶8 همدان 7

 8 0.91 کبودراهنگ 8

 9 0.92 فامنین 9

1400منبع: نگارندگان، 

 گیری یجهنتبحث و . 4

بخش کشاورزی به دلیل توانمندی در ایجاد ارزش 

افزوده و اشتغال زایی از یک سو و تأمین امنیت غذایی و 

اجتماعی کشور از سوی دیگر، از اهمیت  -حیات اقتصادی 

شکوفایی اقتصاد ملی برخوردار بسیار باالیی در رشد و 

است. بدون تکیه بر تحقیقات علمی دقیق و توجه به شناخت 

 توسعه به توان نمی منطقه هر محیطی هایتوان و قابلیت

 در کشاورزی بخش. یافت دست دقیق و اصولی کشاورزی

 و امکانات منابع، بهینه تخصیص نیازمند توسعه فرآیند

های توسعه است.  ت در جهت دستیابی به اهداف برنامهخدما

شود  امروزه آنچه در توسعه کشاورزی خطر آن احساس می

نبود یا بی توجهی به راهبردهای بومی شده و متناسب با 

باشد. در این  شرایط محیطی، اجتماعی و تکنولوژی می

شرایط یکی از راهکارهای اساسی در شناخت مسائل 

های موجوددر بین  ها و نابرابری کافکشاورزی، شناخت ش

مناطق است. این روش به عنوان پایه و اساس توسعه 

کشاورزی و الگوی مناسب و با اهمیتی برای ارزیابی منابع 

ریزی و مدیریت بهتر منابع مورد استفاده قرار  اراضی، برنامه

نماید که مناطق  گیرد. از این جهت، ضرورت ایجاب می می

میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی  کشاورزی از لحاظ

های دقیق در راستای رسیدن به  شناسایی شود تا برنامه ریزی

توسعه کشاورزی طراحی شود. در تحقیق حاضر، وضعیت 

های استان همدان از نظر  توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان

های گوناگون بررسی و  توسعه کشاورزی و از منظر شاخص

 ارزیابی شد. 

حاصل از تکنیک ویکور نشان دهنده شکاف و  نتایج

باشد  های دیگر می فاصله بسیار بین شهرستان اول و شهرستان

و بیانگر نوعی از هم گسیختگی و عدم تعادل در توسعه 

نهاوند در   باشد. بطوریکه شهرستان کشاورزی استان می

های اسدآباد، بهار،  گروه برخوردارترین، شهرستان

یر و همدان در گروه نیمه برخوردار و تویسرکان، رزن، مال

های  های فامنین و کبودراهنگ از نظر شاخص شهرستان

ترین عملکرد یا به عبارت  مورد بررسی در این مطالعه ضعیف

دیگر غیر برخوردار از لحاظ توسعه بوده اند. نتایج تحقیق 

(، کرمی و 2013) (، پاتیل1395اعظمی و همکاران )

(، شهرکی و 1390و همکاران ) (، برقی1397) رستگاری
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( 1399راد و همکاران )و سعیدی (1392شهرکی ) سردار

کنند که بین  ی تایید مینتایج مطالعه حاضر را به نوع

توسعه کشاورزی  مناطق مختلف شکاف وجود  های شاخص

 یکی،اکولوژ یها وجود با در نظر گرفتن تفاوت یندارد. با ا

که هر  یو نقش یکاربر نییمناطق، تع یو توپوگراف یمیاقل

و  یدنما یفاا یتوسعه کشاورز یدر راستا تواند یشهرستان م

هر شهرستان  عهتوس یلکه پتانس ییهادر بخش یگذاریهسرما

در استان خواهد  یرا دارد منجر به رشد و توسعه کشاورز

استان  یفضا یشد با توجه به مطالب فوق جهت متعادل ساز

 .اشاره کرد یرموارد ز یتبه اهم توانیم یدر بخش کشاورز

و  ینمحروم فامن یها به شهرستان یشترتوجه بـ 

 ترین ییندر پا یکبودراهنگ که از نظر توسعه کشاورز

به توسعه  یشتررو توجه ب ینممکن قرار دارند،از ا یتوضع

 هاشهرستان یندر ا های یرساختو بهبود ز یگذار یهسرما

 .است ضروری و الزم

بخش  یگذار یهاز سرما یمؤثر تر نظام بانک حمایتـ 

و امکانات  یالتتسه یو اعطا یدر کشاورز یخصوص

 یها و مشوق ها یتحما ینگذاران و همچنیهمناسب به سرما

جا  یاتیمال های یتاز جمله معاف یبخش خصوص یدولت برا

خود  یعدالت محور های یاستس یدارد که دولت در راستا

داشته باشد  یشتریب یدگیناطق رسم اینبه  یتو رفع محروم

و نهفته هر منطقه به گسترش  یذات یو با کشف استعدادها

 یمختلف کشاورز یها وردهآفر یددر تول ییگرا تخصص

 بپردازد.  یو دام یباغ ی،اعم از زارع

در استان  یکشاورز های یرساختز یبهبود و نوساز -

 های یلو پتانس ها یاز توانمند یبردار به منظور بهره

 .ها شهرستان

های استعداد سنجی در مناطق محروم،  پژوهش انجامـ 

 .ها ی آن گیری از توان بالقوه و شناسایی وبهره

های  های ترویجی و انتقال تجربه کالس برگزاریـ 

کشاورزان پیشرو به  سایر کشاورزان در مناطقی که شاخص 

 (.سواد بهربرداران پایین است )اسد آباد و مالیر

کاربری و نقش اقتصادی ویژه برای هر  عیینتـ 

های اکولوژیکی و اقلیمی و  شهرستان )با توجه به تفاوت

 .توپو گرافیکی مناطق(، و سرمایه گذاری بر روی آن

بیشتر به توسعه سرمایه گذاری و بهبود  توجهـ 

 (.های تازه تاسیس )فامنین ها در این شهرستان زیرساخت

ورزی با رویکرد توسعه ریزی کشا به برنامه توجهـ 

 .های استان متعادل و متوازن در برنامه ریزی ای  منطقه

یابی علل ناکارآمدی بخش کشاورزی در ریشهـ 

 .های کاربردی با پژوهش ای  سطوح مختلف منطقه

وری آو ایجاد صنایع تبدیلی و فر گسترشـ 

 آبیزی به ویژه در مناطقی با مشکل کممحصوالت کشاور

 )کبودرآهنگ(.

 تقدیر و سپاسگزاری

رساله پژوهش حاضر برگرفته از بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

، توسعه روستاییگروه ، هاجر وحدت مؤدب دکتری

، و فاقد حامی است بوعلی سینا، دانشگاه کشاورزیدانشکده 

 باشد.مالی می

 منابعفهرست 

استان همدان با استفاده از  یهاشهرستان یتوسعه کشاورز یمنطقه بند".1397. یشادعل یدلومحسن، توح یاحدنژادروشت ی،موس یاعظم

 :.۶4-53. صص29شماره  .یامنطقه یزیربرنامه .".TODIM مدل

 یرانتوسعه ا یدر برنامه ها یکشاورز یدارتوسعه پا یگاهجا". 1392بهناز.  ینجات یم،مر ینمحمد، گرز ، پور یحسن، حج ،افراخته

 .۶2-43. صص1 شماره و کالن. یراهبرد یهایاستس. "پنج ساله پس از انقالب( یها)مورد: برنامه
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 یبخش ها یکاستان لرستان به تفک یشهرستان ها یافتگیسطح توسعه  یقیمطالعه تطب" .138۶.سعادت مهر، مسعود یدعبدالمج ،آهنگری

 .1۶1-1۶9 ص، ص21 شماره دانش و توسعه، ."یو اجتماع یاقتصاد

بخش  یرز یهاکشور با توجه به شاخص یهااستان یبندو رتبه یسهمقا ".1390. رسول ،مالکی و نادر مزینی، ؛، ابوالفضلآرانیباغبانی 

 .102-89. صص 5 شماره .دانش زراعت ."یباغبان

استان خوزستان با  یهاشهرستان یو سطح بند یکشاورز یتوسعه یهابر شاخص یلیتحل". 1391حمدرضا.م ، و بسحاق سعودم ، تقوایی

 .1137 – 154 . صص2 شماره ی.اقتصاد کشاورز یقاتتحق. "گراماسکالو یزاز روش آنال یریگبهره

 .15-1 . صص5 شماره یط.مح یشآما. "یراندر ا یامنطقه یهاینابرابر". 1391. حمدم ی،و شال میلهج یا،نیتوکل

و  یاجغراف ."یعدد یو تاکسونوم یعامل یلان با استفاده از تحلیرا یهااستان یکشاورز یافتگیسنجش توسعه". 1393.جعفر توکلی،

 . 1-12ص ص .12. شمارهیطمح یداریپا

از پسامشروطه تا به  یراندر ا ینسرزم یشآما یمنطقه بند یالگو یلتحل". 1397 یراسم ی؛تهران یدیحم ؛آرام یمی،ابراه ی؛مرتض ی،توکل

 .123-85. صص 1شماره  ،فضا یشو آما یزیربرنامه. "حال

 ..انتشارات سمت :تهران .چاپ نهم :"یایهناح یزیربرنامه ".1393یم.کر یر،زاده دل ینحس

با  یشهود یفاز یطدر مح یدارکنندگان پا ینو انتخاب تام یابیارز" .1399 .یمصطف یهزند یا،مقصود، الفت لع یریام ی،خواجه مصطف

  .48-25 . صص۶4 شماره (.یکاربرد یاضیاتآن )ر یدر کاربردها یاتدر عمل یقتحق. "یکورو یارهچندمع یبیترک یکردرو

روستا و  ."یبا استفاده از روش منطق فاز ییروستا ینواح یافتگیسنجش سطوح توسعه". 1384همن.و صحنه ب حمدرضام رضوانی،

 .1-32 . صص8 شماره .توسعه

تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در " .1399مجید، اسفرم یعقوب، کرمی فرزاد، قورچی مرتضی. ،رادسعیدی

 .44-31صص .1 شماره.مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. "استان لرستان

 یهابر شاخص یدو بلوچستان با تاک یستاناستان س یهاشهرستان یافتگیدرجه توسعه یبررس" .1393 .یعل یجواد، سردارشهرک یشهرک

 .27-13. صص15شماره  .یامنطقه یزیربرنامه. "یعمده بخش کشاورز

مطالعات . "(یبیشاخص ترک یافت)کاربرد ره یراندر ا یاتوسعه منطقه یبندسطح". 1391زاده ابوالقاسم. یفشر ین،زاده غالمحسعبداله

 .۶2-41صص  .13 شماره .یامنطقه یشهر یهاو پژوهش

گندمکاران  یندر ب یمنابع آب زراع یدارپا یریتمد یرشپذ ینیب یشمدل مناسب پ ییشناسا" .1390.محمد یذری،احمدرضاء چ ی،عمان

  77-100صص .73 شماره، و توسعه یاقتصاد کشاورز ."شهرستان اهواز

و  1372کشور در دو مقطع  یاستان ها یبخش کشاورز یافتگیدرجه توسعه  یسه. مقا1388محمود.  ،بهشتی فر ؛محمدحسن ،فطرس

 .17-39 صص .۶5 شماره و توسعه، یاقتصاد کشاورز. 1382

های رشد و  پژوهش ".ایرانهای  یافتگی مناطق روستایی استانبررسی و مقایسه توسعه" .1394فاطمه.  ، ملکی ،یاسر ،آبادیفیض

 .۶9-80 . صص20شماره . توسعه اقتصادی

سطح توسعه  یلو تحل یریگاندازه". 1395. و زهرا هوشمندان مقدم مفرد ینژاد روشتینسرین، على شمشه محسن احمد قادری،

  .810-119، صص93، شماره و توسعه یکشاورزاقتصاد . "یکورشهرستان پاوه با استفاده از روش و یهادهستان یکشاورز

های استان کردستان و ارتباط یافتگی شهرستانسنجش سطوح توسعه" .1399 محمد. ، صیاد، بی نیاز ، مراد، ایرانی هریس ، رادکاویانی

 .۶7-51. صص4 شماره مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی.. "آن با مخاطرات انسانی

https://www.magiran.com/author/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84%20%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%20%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c
https://www.magiran.com/magazine/6010
https://www.magiran.com/magazine/6010
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 ."یمصنوع یشبکه عصب یریبا به کارگ یرانا یسطح توسعه کشاورز یلو تحل یریگاندازه ". 1397، یدحم ی،رستگار ؛اهلل یتآ یکرم

 .30 – 15 صص .30شماره . یامنطقه یزیربرنامه

ز سنجش سطوح توسعه کشاورزی روستاهای دهستان قراتوره با استفاده ا ".1394 فرحناز. ، رستمی ،علی اصغر ،زادهمیرک ، ژیال ،مرادی

 .78-۶7.صص10 شماره .ریزی روستاییبرنامه پژوهش و. "تکنیک تاپسیس

های سیاست. "های توسعه کشور ای در برنامه شناسانه توسعه متوازن منطقه تحلیل آسیب" .1398 مصطفوی ثانی علی، نعمتی محمد.

 ۶9-31صص .2۶شماره  اقتصادی. مالی و

بخش  یمطالعه مورد یکشاورز یداریبر تدوام و پا یمبتن ییتوسعه روستا". 138۶ .براهیما یی،.، و شمسایدحسینس ی،لنگرود یعیمط

 . 104-85 . صص85 شماره .یاییجغراف یقاتتحق. "سجاسرود زنجان

شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در مسیرهای ارتباطی " .1399موسوی، سیده شهناز؛ عباسی، حامد؛ شرفی سیامک. 

 .1۶-1 . صص1 شماره .کوهستانیمطالعات جغرافیایی مناطق . "رشهرستان پلدخت

جلد  ،ییتوسعه روستا یراهبردها، "کشور یاستان ها یکشاورز یافتگیسطح توسعه  یینتع". 1393 یقی،حسن صد ینا،م موسوی،

 .55-71، صص 4، شماره 1

اقتصاد . "1383و  1373 یهاسال یط یرانا یاستانها یبخش کشاورز یافتگیدرجه توسعه  یسهو مقا یبررس". 1387. محمد یی،موال

 .88-71 . صص۶3 شماره ،و توسعه یکشاورز

 هایتوانمندی شناخت راستای در مناسب الگویی محیطی، سنجیتوان" .1394 فدایی. معصومه و صادقی حجتاهلل جواد، میکانیکی،

 .19 شماره .ایمنطقه ریزیبرنامه ،"(زیرکوه و قاینات هایشهرستان در زعفران کشت: مطالعه موردکشاورزی ) بر تأکید با ایمنطقه

 .43-5۶.صص

 یاستان کردستان ط یبخش کشاورز ییفضا یها یو نابرابر یافتگیتوسعه  یلو تحل یبررس". 1395. نور، و امان اله پور، اسیننظم فر، ح

 .87-۶9 .صص20 شماره .(یایی)پژوهشنامه جغراف یطمح یداریو پا یاجغراف. "1395و  1375 یهاسال

)مطالعه  یاجهت توسعه متوازن منطقه یننو ی( راهکارRDS) یتوسعه منطقه ا یاستراتژ". 1397. ریمم ی،و سجود جیدم  یاسوری،

 .105-93 . صص29 . شمارهیامنطقه یزیربرنامه. ": شهرستان رشت(یمورد
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Abstract 

The agricultural sector in the development process needs the optimal allocation of resources, facilities 

and services in order to achieve the goals of development programs. Today, what is felt is the danger 

in agricultural development, the lack or lack of attention to localized strategies and adapted to 

environmental, social and technological conditions. In this situation, one of the basic strategies in 

recognizing agricultural issues is to identify gaps and inequalities between regions. In the present 

study, the status of the geographical gap of agricultural development indicators in the cities of 

Hamadan province was investigated and evaluated. Therefore, this study was conducted with the aim 

of zoning the agricultural development of the cities of Hamadan province. In order to collect data, 

secondary statistics of different organizations have been used; In this study, in which the zoning 

method is based on the analysis of a set of indicators in order to construct a composite index, 75 

indicators were selected in three components and Vickor method was used to analyze them. Drawing 

maps and generating localized information using GIS software. The results of Vikor technique show a 

kind of disruption and imbalance in the agricultural development of the province. Nahavand city in the 

most privileged group, Asadabad, Bahar, Tuyserkan, Razan, Malayer and Hamedan cities in the most 

privileged group and Famenin and Kaboudar Ahang cities in terms of indicators studied in this study 

were not in terms of agricultural development. 
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