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 چکیده

های ریزان توسعه، شناخت وضعیت و تنگناهای توسعه هر منطقه با استفاده از شاخصهای اساسی برنامهیکی از الزامات و چالش هدف:

یافتگی هر منطقه تخصیص داد و بهینه و در سطح توسعه صورتبهها بتوان منابع را است تا ضمن شناسایی این تفاوت ظرموردنزمینه 

هدف از انجام این  رونیازاانجام داد.  افتهیتوسعههای مناطق کمتر ی درستی در جهت حل مشکالت و نارساییگزاراستیسریزی و برنامه

های برخورداری از شاخص ازلحاظبندی این روستاها افتگی کشاورزی روستاهای دهستان قراتوره و رتبهیوضعیت توسعهتحقیق، بررسی 

 های توسعه کشاورزی در منطقه است.ها و نشان دادن اولویتترین آنتوسعه کشاورزی و تعیین برخوردارترین و محروم
شاخص توسعه کشاورزی تدوین شد، سپس وزن  48ی، تعداد در این تحقیق با استفاده از بررسی منابع و مطالعات میدان روش:

اقدام گردید. در نهایت با  TOPSIS گیری از روشبندی روستاها با بهرهبه رتبه تیدرنهاها با استفاده از آنتروپی تعیین و شاخص

 ای تطبیقی انجام شد.مقایسهاستفاده از مدل موریس 

+ای دهستان با توجه به ضریب توسعه ): نتایج تاپسیس نشان داد روستاههایافته 
iC(، روستا 9) افتهی(، به سه سطح توسعه

بندی شدند. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در ابعاد مختلفِ روستا(، طبقه 49) افتهیتوسعهروستا( و کمتر  44توسعه )درحال

دهد که بیشترین نابرابری روستاها به ترتیب ان میتوسعه کشاورزی، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج نش

 آب و آبیاری و دامپروری است. های منابعمربوط به بخش

 های مهم کنار گذاشته شدند.به دلیل نبود برخی اطالعات، تعدادی از شاخص ها/ راهبردها:محدودیت 

توان با مدیریت صحیح منابع طبیعی و تربیت نیروی که این دهستان قطب کشاورزی است میبا توجه به اینراهکارهای عملی:  

ترکیبی از دامداری در کنار زراعت و باغداری( را که باعث بهبود معیشت و درآمد مردم در ) یبیترکانسانی متخصص، کشاورزی 

 شود را بکار برد و کشاورزی را رونق بخشید.که یکی از این سه دچار رکود میزمانی 

 باشد.کاربردهای این پژوهش، کمک در توزیع اعتبارات کشاورزی بین مناطق روستایی این دهستان از کشور میاز : اصالت و ارزش 

 .، دهستان قراتورهTOPSIS، توسعهتوسعه کشاورزی، نابرابری  :هادواژهیکل

 

                                                 
 :zhila.moradi@yahoo.com Email :نویسندة مسؤول .*
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

در  خصوو به، کشاورزیعدم شناخت وضعیت و تنگناهای 

با محوریوت اقتصواد کشواورزی محوور، موانعی  مناطق روستایی

 ریزی اصوولی در راسوتایجدی در توزیع متوازن منابع و برنامه

شناخت ایون  باشد.می ترافتهیتوسعهل مشکالت مناطق کمتر ح

برطورف نموودن یوا  منظوربوهمسائل و تودوین برناموه مناسوب 

کشواورزی،  یبخشورونق؛ ازجملوههوا آاواری کوردن آن رنگکم

بخووش کشوواورزی، افووزایش  هایده بهینووه از پتانسوویلاسووتفا

 و معیت روسوتاییجتولیدات، افزایش درآمد کشاورزان، تثبیت 

ایون امور مسوتلزم  منطقوه را بوه دنبوال دارد.توسعه کشاورزی 

 ازنظوور موردمطالعووهمنطقووه یووافتگی تعیووین سووطوس توسووعه

کشوواورزی، بووه منظووور تحلیوول وضووعیت توسووعه های شوواخص

 مایدنمی ایجاب ضرورت ،جهتنیازا باشد.می منطقه کشاورزی

 و یوافتگیتوسوعه میوزان ازلحواظ کشواورزی منواطق کوه

 در دقیوق هوایریزیبرناموه با تا شوند شناسایی نیافتگیتوسعه

شوود  اقودام کشواورزی پایودار توسوعه بوه رسویدن راسوتای

از آنجا که مشکالت و  (.449.  ،4938 و سلطانی، یآبادیزنگ)

ورزی بسته به هر منطقوه متفواوت جود در بخش کشامسائل مو

ای و ریوزی منطقوهد، الزم است توجه خاصوی بوه برناموهباشمی

دقیوق  طوربوههای موجود در هور منطقوه لویتومحلی نمود تا ا

ریزی در کشاورزی بایسوتی عبارت دیگر برنامههب؛ مشخص گردد

 ای انجواممنطقوه صوورتبهامل از سطح کوچوک و با شناخت ک

باشود گیرد تا در تصمیمات کالن کشوری بازده مناسب داشوته 

 .(4،  . 4933رنجبر، )

 بافوت دهستان قراتوره از توابوع شهرسوتان دیوانودره دارای

دهسوتان  ایون اسوت. کشاورزی بخش به وابسته غالباً روستایی

های بالقوه رغم وجود منابع قابل توجه و استعدادها و پتانسیلبه

بیشوترین وسوعت اراضوی کشواورزی ) رزیبرای توسوعه کشواو

 انبورداربیشترین تعداد کشاورزان از تعداد کول بهره ،شهرستان

( بیشترین عملکرد تولیدات زراعی شهرستان، کشاورز شهرستان

، عودم ارائوه کمبوود منوابع آب لیقباز  هاییچالش ها وضعف با

موزشووی آتسووهیالت بووانکی کووافی بووه کشوواورزان، نبووود تووداوم 

نبوود  ضوعف در مودیریت،های پویای تورویج کشواورزی، برنامه

 ،تولیود هزینوه بوودن بواال منطقوه، در کشاورزی تبدیلی صنایع

مکانیزه  ،در منطقه یسازکپارچهیعدم اجرای طرس زراعت دیم، 

 رغمبوهمواجوه اسوت.  تولیود سونتی هوایشیوهال اعمو نبودن 

محدودی در تمام روستاها تنها قسمت  توجهقابلهای توانمندی

بورداری قورار از منابع و استعدادهای طبیعی موجوود موورد بهره

وری منابع در ایون منطقوه در حود قابول قبوول و بهره گیردمی

سطوس توسعه مناطق بررسی نیست. حل مسائل مذکور ضرورت 

در ایون هوای توسوعه منواطق نسبت به یکدیگر و تعیین اولویت

 معلووم آنجوا از حقیقت ارزش و اهمیتدهستان را ایجاد نمود. 

 تووازن یک به دستیابی مناسبی برای ابزار تواندمی شود کهمی

 و دهود قورار مسووولین اختیوار در مختلف مناطق بین منطقی

 تولیود بالفعول و بوالقوه امکانات بررسی برای نیز را الزم زمینه

 منواطق مانودگیعقب رفوع کشواورزی، مختلوف محصووالت

 فوراهم کشواورزی بخوش در افتوهیتوسعه کمتر و افتهینتوسعه

توجه به مسائل و مشکالت شرس داده شده، هدف  با. کرد خواهد

 بخش کشاورزی یافتگیتوسعه وضعیت مطالعهکلی این پژوهش 

این پژوهش همچنین در پوی  .است دهستان قراتورهروستاهای 

کی وآیوا بوین دوری و نزدیوه اسوت کوه ون فرضیووخ به ایووپاس

ات کشاورزی و مدیریت جهواد کشواورزی روستاها به مرکز خدم

 هرستان با توسوعه کشواورزی رابطوه معنوادار وجوود دارد یواوش

 خیر؟ 

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1

 گونواگونی هایمطالعه ،کشاورزی یافتگیتوسعه یزمینه در

 شوده انجوام مطالعوات از برخوی یهئوارا بوه که گرفته صورت

 پرداختوه منواطق یافتگیتوسوعه زمینوه در داخلوی و خوارجی

 .شودمی
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  یکشاورزیافتگی توسعه یمطالعات انجام شده در زمینه -1جدول 
 .4934 های پژوهش،مأخذ: یافته

 خارجی در سطح شده انجام مطالعات

 محقق تاریخ موضوع نتایج

کشاورزی رومانی دارای عملکرد ضعیفی نسبت به 

شده در کشاورزی در اتحادیه اروپاست و کارایی نشان داده 

 .سطح مناطق توسعه متفاوت است
 1بورجا  2144 ای عملکرد کشاورزی در رومانینابرابری منطقه

یافتگی های بخش از نظر توسعهبندی دهستانطبقه

(، دهستان 2) افتهیسطح، منطقه توسعه 4کشاورزی به 

دهستان(، منطقه کم  9) افتهیتوسعه نسبتاًمنطقه 

 2) افتهیمنطقه کمتر توسعه( و دهستان 4یافته )توسعه

 (دهستان

ای در سطوس توسعه های منطقهنابرابری

کشاورزی در بخش کولهاپورِ ماهاراشترای 

 جنوبی
 2اجیکر و ماسال 2144

های تالودا دهستان شاهادا در سطح توسعه باالتر، دهستان

های و شیرپور و دول در سطح توسعه متوسط و دهستان

ی، شینکیدا، ناواپور و اکلکوا در سطح ساکری، ناندربار، اکران

 توسعه پایین قرار دارند.

 س توسعهوسط در ایهای منطقهنابرابری

 های دول و ناندربار هنددهستان کشاورزی
 3پاتیل 2149

بخش  3، ماندهعقب بخش 8بخش اودیشا:  91از 

بخش در دسته  3و  توسعهدرحالبخش  0و نیافته توسعه

. باالترین منطقه از نظر سطح اندفتهگریافته قرار توسعه

ترین منطقه از نظر توسعه کشاورزی کندرپارا و پایین

 توسعه کشاورزی جاسرگودا است.

های توسعه کشاورزی در اودیشا: یک نابرابری

 مطالعه آماری
 4جنا 2144

 در سطح داخلی شده انجام مطالعات

 محقق تاریخ موضوع نتیجه تحقیق

 های موردسال طی هااستان کشاورزی توسعه سطح

 بین کشاورزی دوگانگی و افزایش متوسط طوربه مطالعه

 است. افتهیکاهشها آن

رزی یافتگی بخش کشاومقایسه درجه توسعه

4932و  4982مقطع ی کشور در دو هااستان  
4933 

فطرس و 

 فربهشتی

 یدرجه از سبزوار و چناران، فریمان هایشهرستان

 دیگر به نسبت باالتری ورزیکشا یافتگیتوسعه

 نیشابور کالت، هایشهرستان و برخوردار است هاشهرستان

 دارد. قرار پایانی یمرتبه در نیز گناباد و

یافتگی کشاورزی سنجش درجه توسعه

با استفاده  های استان خراسان رضویشهرستان

 عددی تاکسونومی روش از

4933 
کهنسال و 

 رفیعی دارانی

های ی فعالیتها در زمینهی بین شهرستانشکاف و نابرابر

 برابر است. 0/44کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 

های یافتگی شهرستانتحلیل درجه توسعه

های عمده بخش استان اصفهان در شاخص

 کشاورزی،

4931 
برقی ، قنبری و 

 حجاریان

، طبقهسهروستاها به لحاظ سطح توسعه کشاورزی در 

، روستاهای با 4ی باال در طبقه توسعهروستاهای با سطح 

و روستاهای با سطح  2ی متوسط در طبقه سطح توسعه

 اند.قرار گرفته 9توسعه کشاورزی پایین در طبقه 

 برارزیابی سطح توسعه کشاورزی و عوامل مؤار 

 در شهرستان هیرمند آن
4934 

میرلطفی، شایان 

 و علوی زاده 

از حیث توسعه سو های مشگین شرقی و قرهدهستان

در رتبه اول و دوم و دهستان نقدی در  بیبه ترتکشاورزی 

 رده آخر قرار دارد.

های شهرستان بندی دهستاناولویت

 شهر برحسب سطوس توسعه کشاورزیمشگین
 حیدری ساربان 4934

های مختلف نشان داد که دست آمده در روشمقایسه نتایج به

ها و دهی به شاخصارزشبه دلیل نوع، ماهیت و تفاوت شیوه 

یافتگی در های خا  هر منطقه، درجه توسعههمچنین ویژگی

هاست. از مناطق مورد مطالعه در هر روش متفاوت با دیگر روش

های کمی و ها و روشکارگیری مدلرو الزم است در بهاین

ها با احتیاط برخورد ریزیدست آمده در برنامهاعمال نتایج به

گر تحقیقاتی که در خصو  توسعه کشاورزی شود؛ از سوی دی

باشد با این انجام شده تا حدودی نزدیک به این مطالعه می
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ها بیشتر، میزان برخورداری در سطح تفاوت که در این مطالعه

که صورتیدر  .بررسی شده استاستان و شهرستان( ) ترگسترده

 روستا( انجامخرد )در سطح صورت میدانی و به مطالعه ینا

  .ده استش

 تحقیق یشناسروش .2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2 

دهستان شهرستان دیواندره  3دهستان قراتوره، یکی از 

 3/041است که در شمال شرقی شهرستان با وسعت 

درصد از مساحت  4/44قرار دارد. این دهستان  لومترمربعیک

درصد از مساحت کل استان را شامل  4/2شهرستان دیواندره و 

 28، 4930آخرین تقسیمات کشوری سال  بر اساسشود. یم

مرکز است )آبادی خالی از سکنه داشته  4آبادی داری سکنه و 

س و مسکن سال و(. طبق سرشماری نف4930، آمار ایران

 مرکزاست )نفر جمعیت داشته  8841، دهستان قراتوره 4931

رام دهستان قراتوره جزء مناطق معتدل و آ(. 4931 ،آمار ایران

شود و شرایط بهتری از نظر آب و هوایی شهرستان محسوب می

نسبت به برخی مناطق سردسیر شهرستان جهت کشت اغلب 

های متعدد، دهستان، با توجه به پتانسیلمحصوالت دارد. این 

، معتدل یوهواآب ،توجهقابلاز قبیل دارا بودن منابع طبیعی 

به علت  قابلیت و تنوع کاشت محصوالت دیمی کشاورزی

توان مستعد برای کشت  توپوگرافی و موقعیت خا  جغرافیایی،

اراضی  زیاد داشتن میزان های مناطق معتدله،انواع غالت و میوه

، برخورداری از نیروی انسانی باال، بیشترین زیحاصلخکشاورزی 

میزان تولیدات زراعی شهرستان، جزو مناطق مستعد برای 

سرانه دهستان قراتوره  در .دروکشاورزی به شمار میتوسعه 

هکتار و به کل  93/9 دهستانزمین کشاورزی به کل جمعیت 

ترین منبع درآمد زراعت مهماست.  هکتار 44/49برداران بهره

جو، نخود، عدس،  گندم،. باشدیمروستاهای این دهستان 

دهستان قراتوره سیب از جمله محصوالت کشاورزی  ،زردآلو

 .هستند

 
 مطالعه مورد همنطق -1شکل 

 .4934مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 . روش تحقیق2. 2
کار کاربردی و روش به -کمی یشناسروشاین تحقیق از نظر 

تحلیلی با رویکرد -رفته با توجه به اهداف تحقیق، توصیفی

 گردد.پیمایشی است و از نظر زمان، تک مقطعی محسوب می

رزان دهستان آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کشاو یهجامع

در این  نفر است. 2311برابر ها که تعداد آن باشندقراتوره می

پژوهش، سطح مطالعه و واحد تحلیل، روستاهای دهستان قراتوره 

از مجموع  باشند.روستا می 28ها برابر با باشند که تعداد آنمی
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 نمونه حجمبردار در نقاط روستایی منتخب، کشاورز بهره 2311

 متناسب با تعداد کشاورزان نفر 993 ز جدول مورگانبا استفاده ا

به طریق . آمد به دست منتخب، روستایی نقاط از کدام هر در

اند. سرشماری تمام روستاهای منطقه مورد مطالعه انتخاب شده

ای با انتساب متناسب طبقه گیرینمونه روشدر مرحله بعد با 

طالعات و ا یآورجمعجهت  ها شد.اقدام به انتخاب نمونه

ای و مطالعات میدانی های کتابخانهاز بررسی ازیموردنهای داده

ترین روش مناسب در بخش میدانی مطالعه، استفاده شده است.

که ، استفاده از پرسشنامه بود ازیموردنبرای گردآوری اطالعات 

ای و چارچوب مفهومی تحقیق در برمبنای مطالعات کتابخانه

 تا و پرسشنامه کشاورز طراحی گردید.ی روسقالب دو پرسشنامه

منظور سنجش سطوس توسعه کشاورزی در این پژوهش به

به  .سازی استفاده شده استدهستان قراتوره، از تکنیک شاخص

سپس  آوری گردید.گروه جمع 4در شاخص  48منظور این 

منظور در نظر گرفتن میزان اهمیت هر شاخص از طریق روش به

ها وزن تعیین شد. سرانجام با شاخص آنتروپی شانون برای

شد. با استفاده از  لیوتحلهیتجزها استفاده از روش تاپسیس داده

ای تطبیقی صورت گرفت. در نهایت از مدل موریس، مقایسه

ای در طریق ضریب پراکندگی برای بیان نابرابری منطقه

و  سازیشاخص برایهای مختلف کشاورزی استفاده شد. بخش

 استفاده SPSS  و Excel  افزارهاینرم از سبات،محا انجام

 .گردید

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

داشتن شناخت دقیق از وضعیت توسعه کشاورزی در مناطق 

مختلف، مستلزم دسترسی به اطالعات جامع و تحلیل مناسب از 

 ایگونهبه هاشاخص انتخاب در این پژوهش نحوهباشد. ها میآن

بخش کشاورزی  در اصلی عوامل تمامی است شده سعی که بوده

 صورتی به تحقیق هدف نهایتاً  و شود وتحلیلتجزیهمنطقه 

برای دستیابی به این منظور گیرد.  قرار موردسنجش بینانهواقع

ه کشاورزی که های توسعای از شاخصمجموعهدر این پژوهش، 

 منابع (9 و باغداری ( زراعت2(نیروی انسانی 4گروه شامل:  4در 

 زیر شرس ، بهونیزاسی( مکان4 ی( دامپرور4 یاریو آبآب 

 است گفتنی، مورد استفاده قرار گرفته است. اندشده بندیتقسیم

 گذارینامگروه  با مرتبط محتوا، و مفهوم ازنظر شاخص هر که

 .گردیده است بندیدسته شده

 پژوهش های شاخص -2جدول 

 .4934  های پژوهش،مأخذ: یافته

 شاخص عاد توسعه کشاورزیاب

 نیروی انسانی

 

 درصد، درصد کشاورزان زن به کل کشاورزان، جمعیت کشاورز به کل جمعیت روستا، برداراندرصد کشاورزان باسواد به کل بهره

ی از فعالیت درصد کشاورزان راض، برداربهره 4111تعداد مددکار ترویج به ازای ، دارای تحصیالت تکمیلی به کل کشاورزان کشاورزان

تعداد افراد عضو تعاونی به ، برداربهره 4111 هر ازای به بردار دامیبهره تعداد ،برداربهره 4111 هر ازای به باغی برداربهره تعداد ،کشاورزی

 برداربهره 4111ازای هر 

 زراعت و باغداری

میزان  ،های کشاورزیزراعی به کل زمین محصوالت کشت زیرسطح ، های کشاورزیمحصوالت باغی به کل زمین کشت زیرسطح 

میزان  ،کشتقابلبه کل اراضی  کشت زیرنسبت اراضی  ،کشت زیرمیزان اراضی دیم به کل اراضی ، کشت زیراراضی آبی به کل اراضی 

مشاوره درصد اراضی تحت ، کشت زیربه کل اراضی  شدهبیمهدرصد اراضی ، مصرف کود شیمیایی به ازای هر هکتار زمین کشاورزی

 گندم هکتار در عملکرد ،بردارمتوسط تعداد قطعات زمین به ازای هر بهره، کشت زیربه کل اراضی  های فنی مهندسی کشاورزیشرکت

 یونجه هکتار در عملکرد، نخود هکتار در عملکرد، آبیجو  هکتار در عملکرد، دیم جو هکتار در عملکرد، گندم آبی هکتار در عملکرد، دیم

 آبیاری ومنابع آب 
تعداد چشمه به ازای هر ، هکتار اراضی کشاورزی 411 هرتعداد قنات به ازای ، هکتار اراضی کشاورزی 411تعداد چاه نیمه عمیق به ازای 

 هکتار اراضی کشاورزی 411تعداد استخر ذخیره آب به ازای هر ، هکتار اراضی کشاورزی 411

 دامپروری

تعداد گاو ، برداررأس( به ازای هر بهره) بومیتعداد گاو ، بردارتعداد طیور بومی به ازای هر بهره، رداربتعداد کندوی مدرن به ازای هر بهره

 تعداد ،کیلوگرم درکل جمعیت() روستاسرانه تولیدات دامی  ،روستا دامی واحدهای یسرانه ،بردار)رأس( به ازای هر بهره شدهاصالس

 برداربهره هر ازای به رأس(گوساله )گاو و  تعداد، ارردببهره هر ازای به رأس(بز ) و گوسفند

 مکانیزاسیون

 

ازای  به پمپ موتور تعداد، کشاورزی اراضی هکتار 411 هر ازای به تراکتور تعداد ،کشاورزی اراضی هکتار 411به ازای هر  کمباین تعداد

 زیراراضی  هکتار 411تعداد دروگر به ازای  ،کشت زیراراضی  هکتار 411 هر ازای به گاوآهن تعداد، کشاورزی اراضی هکتار 411 هر

تعداد بذرکار به ، کشت زیراراضی  هکتار 411تعداد خرمنکوب به ازای هر  ،کشت زیراراضی  هکتار 411 به ازای هر تعداد سمپاش ،کشت

 زراعی بیآ کشت یرز سطح مجموع به (بارانی و ایقطره) فشارتحت بیاریآ کشت یرز سطح نسبت ،کشت زیراراضی  هکتار 411ازای هر 

اعتبارات جذب ) بردارمیزان اعتبارات بانکی به ازای هر بهره، های قابل تبدیل به کشت آبیدرصد زمین ،(هکتار 411 برحسب) یباغ و

 شده جهت مکانیزه کردن اراضی(
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 . مبانی نظری تحقیق3

 مفهوم توسعه کشاورزی .3.1
 وتمتفا ربسیا یاهرساختا لیلد به ورزیکشا توسعه از

 را تیومتفا ربسیا یفرتعا مختلف یهارکشو در ورزیکشا

 در ورزیکشا توسعه یندآفر کهآن ویژهداد، به ئهارا انتومی

 تیومتفا ربسیا ضعف و تشد و لتحو و تغییر با مختلف معاجو

 از ارگذ انبهعنو ورزیکشا توسعه بر برخی. ستا دهبو روبهرو

 ییندآفر را آن یگرد برخی و نددار تأکید سنتی ورزیکشا

 جتماعیا و دیقتصاا عضااو یجربتد آن طی در که ننددامی

 ،  .4983 ر،پو مانیز)دشومی سصالا و یافته دبهبو ورزانکشا

از دیدگاه تاریخی مسأله توسعه کشاورزی، تبدیل بخش  (.84

کشاورزی ایستا به یک کشاورزی پویای نوین نیست، بلکه 

شد تولیدات کشاورزی و کارایی آن سرعت بخشیدن به آهنگ ر

 و های یک اقتصاد  در حال رشد است)هایامیبا رشد سایر بخش

امروزه بسیاری از مضاف بر این (. 49،  . 4983روتان، 

ی ی کشاورزی را به مثابهمحققان و دانشمندان، توسعه

ی روستایی قلمداد کرده و استراتژی و راهبرد اصلی توسعه

عنوان منبع اصلی تأمین درآمد و به معتقدند که کشاورزی

ی روستایی ایفا های اشتغال، نقش اساسی در توسعهفرصت

توان بنابراین می .(498 .  ،4933)تقدیسی و بسحاق، کندمی

توسعه کشاورزی فرآیندی است که طی آن ضمن افزایش  گفت،

های وری، درآمد و وضع زندگی کشاورزان، فعالیتتولید و بهره

آوری، نگهداری، بازاریابی محصوالت لید یعنی جمعپس از تو

یابد و کشاورزی از حالت معیشتی به کشاورزی تجاری بهبود می

 آید. و تخصصی در می

 مورد همواره توسعه ابعاد از یکی عنوانبه کشاورزی توسعه

 توسعه کمیسیون درباره فائو گزارش در که طوریبه بوده تأکید

 اجتماعی، توسعه بر پایدار کشاورزی فمختل هاینقش به پایدار،

 دلیل همین است. به شده پرداخته زیست محیط و اقتصادی

 توسعه متفاوت سطوس با جهان مختلف کشورهای که است

 خود کشاورزی هاینظام از حکایت به اجتماعی و اقتصادی

 ارتباط یک وجود از اطمینان راه بهترین و دهندمی ادامه

 در کشاورزی فعالیت را زمین و جمعیت پا بین دیر و مستحکم

در ادبیات توسعه  (.43  . ،2119 ،4دوراند(گیرندمی نظر

اقتصادی در مورد اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در فرآیند 

ویژه این نقش در توسعه اقتصادی سخن بسیار رفته است. به

تری برخوردار است، زیرا ابتدای توسعه اقتصادی از اهمیت بیش

اورزی، بزرگترین بخش در اقتصاد کشورهای در حال بخش کش

های گوناگون مانند عرضه نیروی تواند به شیوهتوسعه بوده و می

کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کاالهای 

تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی به توسعه 

بسیاری از که  4301و 4341های اقتصادی کمک نماید. در دهه

کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی را با توسعه صنعتی 

و « ی صنعتیاول توسعه»مترادف دانسته و بر مبنای استراتژی

با تأکید بر توسعه صنعتی به بهای نادیده گرفتن و یا غفلت از 

های توسعه اقتصادی خود را تدوین توسعه کشاورزی برنامه

تند که توسعه اقتصادی بدون نمودند و پس از دو دهه دریاف

گذاری در توسعه توسعه کشاورزی غیرممکن بوده و عدم سرمایه

تواند منجر به کند شدن و یا تکنولوژی در بخش کشاورزی می

رو به تدریج کشورهای در توقف توسعه اقتصادی گردد، از این

حال توسعه یکی پس از دیگری متوجه نقش کشاورزی در 

ه و به استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای توسعه اقتصادی گردید

روی « رشد متوازن»توسعه بخش کشاورزی یا استراتژی

بنابراین (. 82،  . 4932، حاجی رحیمی و ترکمانیاند)آورده

با توجه به جایگاهی که کشاورزی در توسعه اقتصادی دارد و 

ویژه در بسیاری از عمال در برخی کشورهای در حال توسعه و به

و مناطق از جمله منطقه مورد مطالعه، توسعه اقتصادی و نواحی 

لذا گردند. توسعه کشاورزی در کنار هم به ذهن متبادر می

 نیازمند کشاورزی، پایدار توسعه ویژه به و توسعه به دستیابی

 این است. برنامه آن دقیق اجرای و کارآمد و اصولی ریزیبرنامه

 هاتوان ها، صتفر امکانات، از دقیق آگاهی گرو در مهم

 آن با مطلوب وضعیت به رسیدن در که است هاییومحدودیت

 .مواجهیم

 ارتباط توسعه کشاورزی و توسعه روستایی . 3.2
ی کشاورزی امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه

ی روستایی قلمداد ی استراتژی و راهبرد اصلی توسعهمثابهرا به

عنوان منبع اصلی تأمین درآمد ی بهکرده و معتقدند که کشاورز

ی روستایی ایفا های اشتغال، نقش اساسی در توسعهو فرصت

های مشهور متعددی نیز در توسعه روستایی بر کند. مدلمی

توسعه »هایی چون مبنا و محور کشاورزی استوار است. در مدل

عنوان وسیله به کشاورزی و توسعه آن به« همه جانبه روستایی

هایی چون توسعه روستایی نگریسته شده و در مدلو شرط 

فریدمن و توسعه مبتنی بر کشاورزی نیز، کشاورزی  0اگرو پلتین

 کند.نقش اساسی ایفا می
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، 3، جون رابینسون8نظران توسعه مانند لوییس امرجصاحب

با  24و آرتور لوئیز44، روستو41، مایکل تودارو3نیل اسملسر

مهمی از جامعه زیستی کشورها، عنوان بخش احتساب روستا به

راه توسعه اقتصادی کشورها)با نگاه کالن( و توسعه روستایی)با 

شایان، اند)نگاه خرد( را در توسعه بخش کشاورزی دیده

توسعه کشاورزی از  (.444 ،  .4933 ،بوذرجمهری و میرلطفی

کند؛ در بعد چند بعد نقش فعالی در توسعه روستایی ایفا می

ق فعال ساختن اقتصاد روستایی، گذشته از محیطی از طری

کند، زمینه استفاده که فضای فعال برای زندگی ایجاد میاین

مناسب و بهینه از منابع محیطی روستا را نیز فراهم آورده و به 

بخشد. توسعه کشاورزی با اندازی مفرس و زیبا میروستا چشم

ایجاد چنین فضای مناسبی نه تنها موجب جلوگیری از 

ای در ابعاد زیست شود، نقش ارزندههای روستایی میهاجرتم

کند. در بعد اجتماعی، کشاورزی عامل محیطی نیز ایفا می

تعیین کننده در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ساختار 

ترین و فرهنگی روستا است. کشاورزی بزرگ -اجتماعی

ترین پارامتر برای ابات و امنیت سیاسی، اجتماعی و مهم

رود. عالوه بر این، توسعه تصادی در روستا به شمار میاق

های جذب امکانات و خدمات را در تواند زمینهکشاورزی می

روستا فراهم آورده و عامل مهمی در جلوگیری از بیکاری و 

پیامدهای منفی و معضالت ناشی از آن باشد. در بعد اقتصادی 

. از طریق «توان گفت کشاورزی همان اقتصاد روستاستنیز می

 شود.توسعه کشاورزی محیط اقتصادی روستا فعال و بانشاط می

تر از منابع در واقع، توسعه کشاورزی موجب استفاده مناسب

شود. همچنین به الیزال الهی و افزایش تولید مواد غذایی می

جهت تأایری که در باال رفتن درآمد اقتصادی، ایجاد مازاد 

تواند زمینه مناسبی نی دارد، میتولید و آزاد شدن نیروی انسا

های های جنبی کشاورزی و حتی فعالیتبرای توسعه فعالیت

جدید تولیدی و اقتصادی کشاورزی و غیرکشاورزی در سطح 

. به این ترتیب، توسعه کشاورزی با محلی و منطقه ای شود

سهم فراوانی که در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

ترین و بیشترین سهم را در فرآیند د، طبعا مهمکنروستا ایفا می

)نوری زمان آبادی و باشدنیل به توسعه پایدار روستایی دارا می

در بیشتر کشورهای جهان، . (204  . ،4930امینی فسخودی، 

حمایت از بخش کشاورزی یک موضوع بسیار مهم امنیتی 

های بخش کشاورزی و رود و توجه به توانمندیشمار میبه

ش مهم آن در رونق اقتصاد روستایی ضرورت داشته، حمایت نق

 ی روستاها خواهد داشت.از آن نیز نقش اساسی در توسعه

 های تحقیق.یافته4
 نتایج تاپسیس .1. 4

بندی یافتگی کشاورزی و رتبهمنظور سنجش توسعهبه

های موجود با روستاهای دهستان قراتوره و تبیین نابرابری

 گیری چندشاخصه تاپسیس و تشکیلیمتصم گیری از روشبهره

، روستا() نهیگز 28شاخص و  48ها با مقادیر ماتریس داده

تپه سفلی با بیشترین میزان روستای گلنتایج نشان داد که 

ل و روستای آل مثبت، رتبه اونزدیکی نسبی به میزان ایده

آل مثبت، رتبه مرادقلی با کمترین میزان نزدیکی نسبی به ایده

اند. در این رابطه روستاهای آخر را به خود اختصا  داده

هیجان، پس از روستای  گتر و تازآبادجعفرآباد، گاوشله، گادمه

تر و روستاهای تپه سفلی به ترتیب از وضعیت مطلوبگل

سفلی و جقلو پس از روستای  عزیزآباد، پنجه علیا، پنجه

 در تری برخوردارند.مرادقلی به ترتیب از وضعیت نامطلوب

 هایشاخص تفکیک روستاها به بندیرتبه 9 شماره جدول

میزان توسعه )با توجه به ضریب  است. شده مشخص مختلف

دست آمده در روش آل بهحل ایدهنزدیکی نسبی به راه

 ینسبالترین میزان نزدیکی که با در نظر گرفتن با تاپسیس(

روستاهای ( 1822/1) یکینزدترین میزان ( و پایین4239/1)

یافتگی دهستان قراتوره بر اساس میزان برخورداری از توسعه

و کمتر  توسعهدرحالیافته، کشاورزی، به سه سطح توسعه

سطوس  4اند. جدول بندی شدهمحروم( طبقه) افتهیتوسعه

روستاهای دهستان قراتوره را نشان یافتگی کشاورزی توسعه

تپه روستای گل 9بندی، تنها این تقسیم بر اساسداده است. 

یافته درصد( در گروه توسعه 44/44گاوشله )سفلی، جعفرآباد و 

گتر، روستا شامل روستاهای گادمه 44قرار گرفتند. تعداد 

اسب، وزمان، خان، درهتازآباد هیجان، تازآباد وزیر، سراب قره

چی قرآن و هیجان به عنوان بابارار، وزیر، قشالق سفید، قره

 49شناخته شدند. به همین ترتیب،  توسعهدرحالروستاهای 

یافته جای گرفتند؛ روستا در گروه روستاهای کمتر توسعه

قزکه با کسب  ورمزیار، آخکند،ای که روستاهای زرینهگونهبه

گروِه خود، در همامتیاز بیشتر در سنجش با روستاهای دیگرِ 

 رأس این طبقه قرار دارند و انتهای این گروه به روستاهای پنجه

 شود.علیا، عزیزآباد و مرادقلی ختم می
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 یافتگیهای توسعهمثبت و منفی شاخص آلبندی و نزدیکی نسبی روستاها به ایدهرتبه -3جدول 

 .4934های پژوهش، مأخذ: یافته

 روستا
آل مثبتفاصله تا ایده  

 )Si
+(  

آل منفیفاصله تا ایده  
) Si

-( 
 آلنزدیکی نسبی به ایده

(+
iC) رتبه 

 4 4239/1 1344/1 1848/1 تپه سفلیگل
 2 4142/1 1884/1 1844/1 جعفرآباد
 9 4944/1 1093/1 1392/1 گاوشله

 4 9443/1 1418/1 1388/1 گترگادمه
 4 9244/1 1404/1 1300/1 تازآباد هیجان

 0 2330/1 1428/1 4112/1 یرتازآباد وز
 8 2334/1 1440/1 4128/1 خانسراب قره

 3 2890/1 1414/1 4189/1 اسبدره
 3 2441/1 1943/1 4124/1 وزمان
 41 2993/1 1944/1 4428/1 بابارار
 44 2912/1 1941/1 4193/1 وزیر

 42 2430/1 1944/1 4421/1 قشالق سفید
 49 2400/1 1910/1 4418/1 چی قرآنقره

 44 2429/1 1912/1 4422/1 هیجان
 44 4348/1 1234/1 4484/1 زرینه ورمزیار

 40 4390/1 1241/1 4444/1 آخکند
 48 4314/1 1242/1 4449/1 قزکه

 43 4803/1 1240/1 4430/1 شکربالغ
 43 4434/1 1243/1 4440/1 گلقره

 21 4401/1 1244/1 4444/1 کندینگی
 24 4434/1 1210/1 4489/1 آباریک

 22 4904/1 1439/1 4409/1 طوره قره
 29 4948/1 1439/1 4403/1 جقلو

 24 4239/1 1484/1 4434/1 پنجه سفلی
 24 4243/1 1493/1 4143/1 پنجه علیا
 20 1302/1 1440/1 4223/1 عزیزآباد

 28 1822/1 1132/1 4439/1 قلیمراد

ای دهستان یافتگی کشاورزی روستاهسطوح توسعه -4 جدول

 قراتوره بر اساس تکنیک تاپسیس

 .4934 های پژوهش،مأخذ: یافته 

 شرح

 گروه

ضریب 

 یافتگیتوسعه
 درصد فراوانی

+ یافتهتوسعه
iC > 41/1 9 44/44 

 توسعهدرحال
41/1 > +iC> 

21/1 
44 84/41 

 iC 49 44/43+ < 21/1 یافتهکمتر توسعه

 مدل موریس جینتا .4.2
دی روستاهای دهستان با استفاده از شاخص بنمنظور رتبهبه

یافتگی هر یک از روستاها ناموزون موریس، ضریب و رتبه توسعه

بعد اصلی محاسبه شد. بر اساس  4کشاورزی در  توسعه ازنظر

 لحاظ ازیافتگی روستاها، نتایج حاصل از بررسی ضریب توسعه

 بیضربا  های نیروی انسانی روستای تازآباد هیجانشاخص

 های زراعت و باغداری روستای گاوشلهشاخص لحاظ از، (04/1)

های منابع آب و آبیاری شاخص لحاظ از (،02/1) بیضربا 

های شاخص لحاظ از (،34/1) بیضربا  تپه سفلیروستای گل

از لحاظ  (،44/1) بیضربا  دامپروری روستای تازآباد هیجان

 بیضربا  وزیر های مکانیزاسیون روستای تازآبادشاخص

اند و این بدین آورده به دستی اول را از این نظر رتبه (،01/1)

ها در وضعیت این شاخص لحاظ ازمعنی است که این روستاها 

 لحاظ ازبهتری نسبت به دیگر روستاها قرار دارند. همچنین 

 (،24/1) بیضربا  های نیروی انسانی روستای عزیزآبادشاخص

با  قرآنچیاری روستای قرههای زراعت و باغدشاخص لحاظ از

های منابع آب و آبیاری شاخص لحاظ از(، 91/1) بیضر
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های شاخص لحاظ از (،18/1) بیضربا  سفلی روستای پنجه

های شاخص لحاظ از (،1) بیضربا  دامپروری روستای عزیزآباد

دارای  (44/1) بیضربا  سفلی مکانیزاسیون روستای پنجه

ی آخر را از این رتبه باشند ومییافتگی کمترین ضریب توسعه

بندی جامع اند. جهت دستیابی به یک رتبهآورده به دستنظر 

روستا، با استفاده از  28یافتگی کشاورزی هر از وضعیت توسعه

یافتگی نهایی هر روستا محاسبه مدل موریس ضریب توسعه

گزارش شده است. نتایج حاصل از  4گردید که در جدول 

یافتگی اهای دهستان بر اساس ضریب توسعهبندی روسترتبه

های توسعه شاخص ینهایی نشان داده است که در زمینه

یافتگی تپه سفلی با کسب ضریب توسعهروستای گلکشاورزی، 

عنوان برخوردارترین روستای دهستان در ، رتبه اول و به44/1

آباد توسعه کشاورزی شناخته شده است. روستای عزیز یزمینه

 یافتگیبندی و با کسب ضریب توسعهتهای طیف رتبهدر ان

 گردد.ترین روستا معرفی میعنوان محرومبه 44/1

 های توسعه کشاورزی تدوین شدهیافتگی روستاهای دهستان قراتوره از نظر شاخصضریب و رتبه توسعه-5 جدول

 .4934 های پژوهش،مأخذ: یافته

 شاخص

 

 روستا

   یافتگیضریب توسعه

های نیروی شاخص

 انسانی

های زراعت و شاخص

 باغداری

های منابع شاخص

 آب و آبیاری

های شاخص

 دامپروری

های شاخص

 مکانیزاسیون

ضریب نهایی 

 یافتگیتوسعه

بندی رتبه

 روستاها

 4 44/1 44/1 48/1 34/1 44/1 42/1 تپه سفلیگل

 2 48/1 44/1 94/1 44/1 02/1 48/1 گاوشله

 9 44/1 01/1 94/1 29/1 44/1 49/1 تازآباد وزیر

 4 93/1 91/1 94/1 29/1 01/1 41/1 گترگادمه

 4 93/1 92/1 44/1 21/1 24/1 04/1 تازآباد هیجان

 0 93/1 24/1 44/1 44/1 93/1 93/1 جعفرآباد

 8 93/1 49/1 20/1 28/1 48/1 93/1 اسبدره

 3 90/1 94/1 93/1 24/1 40/1 41/1 وزیر

 3 94/1 40/1 24/1 28/1 41/1 90/1 وزمان

 41 94/1 44/1 93/1 29/1 93/1 43/1 گلقره

 44 92/1 44/1 40/1 29/1 99/1 48/1 کندینگی

 42 94/1 23/1 29/1 43/1 41/1 44/1 آخکند

 49 91/1 94/1 23/1 22/1 24/1 44/1 چی قرآنقره

 44 91/1 22/1 42/1 24/1 44/1 44/1 خانسراب قره

 44 91/1 22/1 98/1 44/1 93/1 93/1 آباریک

 40 23/1 23/1 44/1 40/1 41/1 42/1 سفیدقشالق

 48 23/1 98/1 10/1 18/1 48/1 48/1 بابارار

 43 28/1 28/1 29/1 41/1 44/1 93/1 قزکه

 43 20/1 22/1 48/1 21/1 98/1 93/1 هیجان

 21 20/1 94/1 49/1 41/1 90/1 98/1 جقلو

 24 24/1 94/1 94/1 14/1 23/1 91/1 شکربالغ

 22 29/1 22/1 24/1 14/1 94/1 90/1 قلیمراد

 29 29/1 49/1 14/1 21/1 23/1 44/1 طورهقره

 24 22/1 41/1 48/1 14/1 41/1 41/1 ورمزیار زرینه

 20 44/1 14/1 49/1 14/1 23/1 24/1 سفلیپنجه

 24 21/1 13/1 23/1 14/1 23/1 23/1 علیاپنجه

 28 44/1 44/1 1 18/1 91/1 24/1 عزیزآباد



 01/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           امهپژوهش و برن مجلّه                                                                            08            

یافتگی روستاهای دهستان بندی و تعیین سطح توسعهرتبه

حاصل از کاربرد دو روش تاپسیس و موریس در این پژوهش، به 

بندی که با حصول نتایج متفاوتی منجر گردیده است؛ طبق رتبه

تپه سفلی گلاز تکنیک تاپسیس انجام شد، روستای استفاده 

 یبرخوردارترین روستای دهستان در زمینهعنوان رتبه اول و به

روستای مرادقلی در  .توسعه کشاورزی شناخته شده است

ترین روستا معرفی عنوان محرومبه و بندیانتهای طیف رتبه

دست آمده از روش با استفاده از نتایج به کهدرحالیگردد. می

یافتگی تپه سفلی با کسب ضریب توسعهموریس روستای گل

آباد با کسب ضریب رتبه اول و روستای عزیز در 44/1

گیرند. در رتبه بیست و هفتم قرار می 44/1یافتگی توسعه

تپه گلتوان چنین اظهار نمود که روستاهای می درمجموع

در هر دو  چی قرآنوزمان، قره ،تازآباد هیجان ،گترگادمه ،سفلی

ا سایر یافتگی، رتبه یکسان، امروش سنجش درجه توسعه

طور مثال روستای اند. بههای متفاوتی کسب نمودهستاها رتبهرو

رتبه دوم و مطابق  زتکنیک تاپسیس حائ اساس برجعفرآباد 

مدل موریس رتبه ششم را در میان سایر روستاهای دهستان 

 باشد اینناشی از  ،یکی از دالیل متفاوت بودن نتایج داراست.

از آنتروپی صورت  فادهدهی که با استکه در روش تاپسیس، وزن

در مدل موریس  کهدرحالیپراکندگی است،  اساس برگیرد می

برای بیان هرچه  گیرد.بندی صورت میبر اساس میانگین رتبه

کشاورزی، ضریب  توسعه یدرزمینهای بیشتر نابرابری منطقه

های مورد مطالعه برای هر یک از بخش (cv) پراکندگی

های ابری روستاها در شاخصبر این اساس، نابر محاسبه شد.

ی بخش منابع آب و آبیاری و دامپروری بیشتر است. مطالعه

سطح  اساس برپراکنش فضایی روستاهای دهستان 

ای حاکی از آن است که تا اندازه یافتگی کشاورزیتوسعه

برخورداری از منابع آب با مشکل مواجه  ازنظرروستاهایی که 

آن میان  تبعی وجود دارد، بههستند و میان این مناطق نابرابر

 دامپروری تعادل وجود ندارد. ازنظراین مناطق 

  کشاورزی های توسعهضریب پراکندگی مربوط به مؤلفه-6 جدول

 .4934 های پژوهش،یافتهمأخذ:)

 ضریب اختالف مؤلفه

 02/1 نیروی انسانی

 04/1 زراعت و باغداری

 94/4 منابع آب و آبیاری

 14/4 دامپروری

 33/1 مکانیزاسیون

 همبستگی اسپیرمن ضریب از فرضیه، آزمون منظوربه 

 ایرابطه داد که نشان بستگیهم ضریب یشد. محاسبه استفاده

 و یافتگیی توسعهدرجه بین %34و معنادار با اطمینان  مثبت

مدیریت جهاد  تا مرکز خدمات کشاورزی و روستا فاصله

 کشاورزی شهرستان وجود دارد.

 گیریحث و نتیجهب. 5
ی توان گفت: درجهمی های تحقیقیافته بر اساس

برخورداری از  ازلحاظیافتگی روستاهای دهستان قراتوره توسعه

رغم کشاورزی متوازن نبوده است. علی های توسعهشاخص

های در اوضاع طبیعی و جغرافیایی، تفاوت توجهقابلهمگنی 

شاورزی در بین ک سطح برخورداری توسعه ازنظرمحسوسی 

ها و عدم توازن وجود نابرابریشود. ها مشاهده میدهستان

و  موردسنجشای موضوعی است که در مطالعات مختلف منطقه

در رضوانی در این خصو  مطالعات  .ارزیابی قرار گرفته است

نواحی روستایی  یافتگیتوسعهسنجش و تحلیل سطوس " مورد

های تاکسونومی و مدل ، با استفاده از"سنندج در شهرستان

های زیادی در ها و نابرابریکه تفاوت نیز نشان دادموریس 

 موردمطالعهشهرستان  هاییافتگی در دهستانسطح توسعه

 در موردمطالعههای وجود دارد. همچنین وضعیت دهستان
باشد ها میتر از سایر زمینهاقتصادی بسیار نامناسب یزمینه

 سنجش کالنتری و همکاران درمطالعه  (.4939 رضوانی،)

حاکی نیز  ،هسطوس توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدری

که هرچند شکاف و نابرابری بین مناطق  باشداز آن می

دسترسی به امکانات مختلف در طول  روستایی شهرستان از نظر

روستایی این  است، اما نقاط افتهیکاهشدوره زمانی مذکور 

یابی به توسعه متوازن، یکپارچه و شهرستان هنوز برای دست

، ایروانی و وفایی رو دارند )کالنتریراه طوالنی در پیش پایدار

گیری از روش تاپسیس در با بهرههمچنین . (4932، نژاد

بندی روستاهای دهستان قراتوره، مشخص گردید که اولویت

تپه سفلی، جعفرآباد و گاوشله کوتاهترین فاصله روستاهای گل

مرادقلی( از حیث توسعه کشاورزی روستا )کارآمدترین را از نا

از عواملی که موجب قرارگرفتن روستاها در  درواقعدارند. 

های اول تا سوم شده است، وجود منابع آبی بوده است که رتبه

اند. از گرفته ی باالتر قرارهای دیگر در مرحلهنسبت به روستا

ر با مرکز خدمات تجهت ارتباط نزدیکتوان به عوامل دیگر می

، اکبریان بدری .روستایی اشاره کردیافتگی و توسعه و شهر

در مطالعه خود به این نتیجه  (4934) رونیزی و جواهری
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رسیدند که نزدیکی دهستان به شهرستان برمبنای نظریات 

نتایج این تحقیق  گردد.می یافتگیتوسعهمکان مرکزی موجب 

های توسعه کشاورزی در این نشان داد که دلیل اصلی نابرابری

ناشی از کمبود منابع آبی است. نزدیکی و  دهستان بیشتر

دسترسی تعدادی از روستاها به منابع آبی در دهستان بر 

عبارتی روستاهایی ها تأایر گذاشته است. بهی آنسطوس توسعه

 ازلحاظی رودخانه واقع در دهستان قرار دارند که در حاشیه

ت به روستاهایی که به منابع آبی نسب یتوسعه کشاورز

مسائل  رونیازاباشند. تر مییافتهدسترسی ندارند توسعه

ای است. در نیازمند نگرش ویژه روستاهای محروم دهستان

ای کشاورزی، های منطقهصورت ادامه و تشدید این نابرابری

مناطق  یسوبهها همچنان سرمایه و در پی آن امکانات و فرصت

بنابراین برای رسیدن به ؛ ه سرازیر خواهد شدیافتتوسعه

ی همه زمانهمی ی پایدار و یکپارچه کشاورزی، توسعهتوسعه

یافته و محروم امری توسعه مناطق با تأکیِد ویژه بر مناطق کمتر

که در مطالعات )گونه هدف این کهییازآنجاناپذیر است. پرهیز

شناسایی وضعیت  گیرند(،ریزی قرار میزمره مطالعات برنامه

های توسعه مؤلفه ازنظرها بندی آنموجود مناطق و رتبه

و متنوعی برای اجرای  فراوانباشد، اقدامات کشاورزی می

 ای در راستای نیل به توسعهریزی منطقهصحیح و دقیق برنامه

کشاورزی و رفع محرومیت از مناطق مختلف الزم است. در 

نتایج دست آمده از تحقیق،  جهت تحقق این امر و با توجه به

 شود:پیشنهاد می
 و های انتقال آبشبکه، هاتوسعه زیرساخت با ایجاد سد،* 

 کمبود منابع آبی کشاورزیجهت رفع ، فشارتحتاجرای آبیاری 

روستاهای دور از رودخانه و  الخصو یعل روستاهای منطقه

اب پنجه سفلی، پنجه علیا، مرادقلی، قراتوره، سر) یاصلجاده 

 چی قرآن و تعدادی روستای دیگر( اقدام شود.هقره خان، قر

قطب کشاورزی است  قراتوره که دهستانبا توجه به این* 

توان با مدیریت صحیح منابع طبیعی و تربیت نیروی انسانی می

ترکیبی از دامداری در کنار ) ترکیبیمتخصص، کشاورزی 

رآمد مردم در زراعت و باغداری( را که باعث بهبود معیشت و د

شود را بکار برد و که یکی از این سه دچار رکود میزمانی 

 کشاورزی را رونق بخشید.

محصولی در منطقه در کنار غالت،  ترویج کشت چند* 

کشت محصوالت جالیزی نظیر هندوانه، خربزه، طالبی و 

زمینی و پیاز و کشت فرنگی، سیبمحصوالت صیفی مانند گوجه

تواند کمک شایانی برای اقتصاد وبه خود مینای که بهگلخانه

 کشاورزی منطقه باشد.

با توسعه کشت علوفه  احداث واحدهای صنعتی دامپروری* 

جو و ) غالتو استفاده از کاه  رودخانه حاشیه هایدر زمین

دامپروری  درواقع شود.در منطقه یافت می وفوربهگندم( که 

اری کشاورزان در هایی است که باعث ماندگیکی از فعالیت

ها به شهر حتی روستا و یکی از عوامل جلوگیری از مهاجرت آن

 صورت مهاجرت فصلی است.به
 و مسن سوادکم کشاورزان از متشکل که مناطقی برای* 

 توانمی های ترویجیپذیرش برنامه منظوربه هستند، بیشتری

 بازدیدهای ترویجی، نظیر گرانتیجه آموزشی هایتکنیک از

 جمعیارتباط وسایل از استفاده حداکثر با غیره و فیلم ایشنم

 .نمود استفاده

صرفه نبودن مشاغل به محدودیت منابع آب و به توجه با*  

به منابع درآمد و معیشت  بخشیتنوعکشاورزی در منطقه، 

زا های غیرکشاورزی و اشتغالبه فعالیت آوریرویروستاییان و 

 .قرار گیرد مدنظرد تواندر روستاهای منطقه می
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Abstract 
Purpose: Identifying and studying facilities and capabilities and Followed by determine the level of 

agricultural development, the first step in the planning process and the development of agriculture. The 

purpose of this study was to investigate the agricultural development situation in Qaratureh Dehestan 

and ranking these villages in terms of having to agriculture development indicators and determination 

the most advanced and the deprived and showing agricultural development priorities in region.  
Methodology: In this study by using of resources and field studies are obtained 47 indicators of 

agricultural development, then was determined weight indicators by using the entropy and finally the 

villages were ranked by using the TOPSIS method. Then by using Morris model, a comparison was 

adjusted. Population was all farmers in 27 villages Qratoreh Dehestan (N=2800) that by using stratified 

sampling method with Proportional allocation a sample to size 338 was selected in base Morgan table. 

Finding: The results TOPSIS showed that the villages of district according to development coefficient 

(Ci+) were classified to three levels of developed (3 villages), developing (11 villages), and least 

developed (13 villages), were classified. Also, to explaining the amount of disparities in various aspects 

of agriculture development was calculated dispersion coefficient for each section. Results showed that 

most disparities villages’ respective is related to water resources and irrigation sectors and animal.   

Research limitation: Because of to lack some information, were excluded a number of important indicators.  

Practical implication: According to Qaratureh Dehestan is agricultural center. Can be whit natural 

resource management and manpower training specialist, Combination of agriculture (Combination of 

livestock beside agronomy and garden) that cause improve livelihood applied and income when you 

apply one of these three is stagnating and improve agriculture. 

Original/ value: Applications of this research, is to help in the distribution agricultural credit among 

the rural districts of the country. 

Key words: Agricultural development, inequality development, TOPSIS, Qaratureh Dehestan.  
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