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 1394 /08 /12: تصویبتاریخ                 77-49صص               20/09/1393تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
لیت  تثییرپتریری از اوامت  ای هر یک از مناطق روستتایی بته دهای نسبی محلّی و منطقهها و مزیتجایی که قابلیتاز آن :هدف

ای از منتاطق روستتایی بته لحتاس توستعة متعدد اقتصادی، اجتماای و محیطی همواره متفاوت است، این مهم بااث برتتری پتاره

شود. به این منظور، شناخت وضعیت موجود هر یتک از منتاطق روستتایی، از اصتول بنیتادین کشاورزی نسبت به مناطق دیگر می

  یابد.وسعة کشاورزی در مناطق روستایی محسوب شده و راهکارهای املی نیز با تبیین وضع موجود معنا میهای تریزیبرنامه

آمتاری  ةجامعتهتا، تحقیقتی کمّتی استت. پژوهش حاضر به لحاس هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاس تجزیه و تحلی  داده :روش

روستتایی متورد  320 از این میان، روستا( بود که 39) ان بویراحمددهستان دشتروم شهرستخانوار و باالتر  دهپژوهش، روستاهای 

 -651/0ساخته به کار رفت. ضریب آلفای کرونبتا  )محقق ةنامها، االوه بر اَسناد، پرسشآوری دادهمطالعه قرار گرفتند. برای جمع

 -ترکیبی تاپسیساز روش  عة کشاورزیسنجش درجة توس. برای ه استنامگی پرسشبهینه دهندةنشان که دست آمده ( به955/0

 انجام گرفت. 21vrSPSSو   7.10MATLAB هایافزارپردازی نیز با استفاده از نرماستفاده شد. دادهآنتروپی 

 909/0بخش زرااتت(، بترای روستتای تنگتاری بتا یافتگی کشاورزی )زیردهد که ضریب توسعهها نشان مینتایج بررسی :هایافته

فزون بر این، نتایج پژوهش حاکی از وضعیت یافتگی را دارند؛ اترین ضریب توسعهپایین 082/0ستای چشمه بلوطک با باالترین و رو

درصتد( در  97/58نحوی که اغلب روستاها )با دامنة )صفر تا یک( در منطقه بود؛ به 353/0نامطلوب توسعة کشاورزی )با میانگین 

ج حاکی از آن است که پراکُنش فضایی توسعة کشاورزی در منطقة مورد مطالعه در وضتعیت نتای یافته قرار دارند.توسعهسطح کمتر

 متوازنی قرار ندارد.
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 مقدمه .1
 لهأطرح مس. 1. 1

یتتافتگی در تتتاریخ نشتتان داده استتت کتته منشتتث توستتعه

گرفته دنیا بر اساس مازاد کشاورزی صورت ةپیشرفتکشورهای 

و بخش کشتاورزی بته لحتاس تنهتا بختش اقتصتادی جوامتع 

تترین نقتش را داشتته توستعه، امتده ةمختلف در مراح  اولی

(. بتته 86، ص. 1389ستتالی، یعتتی لنگتترودی و شماستتت )مط

همین دلی  است کته کشتورهای مختلتف جهتان بتا ستطو  

هتای اقتصادی و اجتماای به حمایتت از نظتام ةمتفاوت توسع

دهند و بهترین راه اطمینان از وجتود کشاورزی خود ادامه می

یک ارتباط مستحکم بین جمعیت و زمین را فعالیت کشاورزی 

امتروزه  ،بنتابراین .(19، ص. 2003، 1)دوراند گیرنددر نظر می

در بیشتر کشورهای جهان، حمایت از بختش کشتاورزی یتک 

رود و توجتته بتته موضتتوب بستتیار مهتتم امنیتتتی بتته شتتمار متتی

های بختتش کشتتاورزی و نقتتش مهتتم آن در رونتتق توانمنتتدی

حمایت از آن نیز نقتش اساستی در  و اقتصادی ضرورت داشته

، ص. 1389، مختاری حصتاریکشورها خواهد داشت ) ةتوسع

گر آن استت (. به همین دلی  نیز گزارش بانک جهانی بیان86

مستتقیم در صتورت مستتقیم یتا غیترکه اهمیت کشاورزی به

ویژه در کشتورهای به 2هزاره ةیابی به اهداف توسعدست ةزمین

در (. 2003، 3)بانتک جهتانی درآمد رو بته گستترش استتکم

محتوری در رشتد و کشور ایران نیز کشاورزی، به مثابه بخش 

اقتصادی و بخشی راهبردی در تثمین نیازهتای غترایی  ةتوسع

های توستعه رشتد، از اهمیتت زیتادی در برنامتهبتهجمعیت رو

امتروزه (. 175، ص. 1387بتردی و مرادنتژاد، برخوردار است )

درصتتد از تولیتتد  14درصتتد اشتتت ال،  23بختتش کشتتاورزی 

درصتد  94و  نفتتیدرصتد از صتادرات غیتر 31ناخالص ملی، 

کند. بنابراین، یکتی نیازهای غرایی کشور را تولید و تثمین می

-، متالکی و باغبتانیهای مهم اقتصادی است )مزیتتیاز بخش

از نظر میتزان، تنتوب و ارزش غترایی  (.90، ص. 1390 آرتنی،

هتای مهتم بختش بخشمحصوالت تولیدی، زراات یکی از زیر

-موجتود ایتن زیترشناخت وضعیت  ،کشاورزی است. بنابراین

 ةبخش مهم کشاورزی در منتاطق روستتایی کته بختش امتد

ای از اهمیت ویژه ،محصوالت زراای را در خود جای داده است

 برخوردار بودهریزی توسعه و مدیریت کشاورزی در نظام برنامه

 و انجام تحقیقات المی مرتبط با آن ضرورت دارد.  است

هتای کارآمتد و هریتزی درستت و تتدوین برنامتبرنامه     

گامی اساسی در ایجاد اتدالت اجتمتاای  ،هامنطبق بر واقعیت

-ادم تناسب برنامه ،میان مناطق مختلف است؛ زیرا در صورت

-هتا و ریشتهها با منابع و شرایط موجود منطقه، تحلیت ریزی

زاده دلیتر، حستنچندان قاب  ااتمتاد نخواهنتد بتود ) ،هایابی

ریزی از دالی  اصتلی و برنامهضعف مدیریت  (.36، ص. 1380

یابی روستاهای محروم به امکانات الزم برای رسیدن ادم دست

های شرطرود. یکی از پیشبه سطو  باالی توسعه به شمار می

-همته ةتوستع ةایجاد هماهنگی میتان برنامت ،روستایی عةتوس

ی ای، بخشتی و ملّتهتای منطقتهی و طر روستایی محلّ ةجانب

کشاورزی و استتفاده از  ةتوجه به توسع ،یاناست که در این م

بااث خواهد شد که  ،هرگونه تالش در این زمینه و فنون نوین

له یا همان نتابرابری ثریزان به درک شفاف از صورت مسبرنامه

برای رفع ایتن  دمناطق مختلف برسند و در مراح  بعد، بتوانن

، ص. 1387زشتکی و زرافشتانی، اندیشی کننتد )پمشک  چاره

ریتزی و متدیریت الگوی واحتدی بترای برنامته ،کنون تا (.54

های گونتاگون اامتال کشاورزی در مناطق روستایی به صورت

هتای آمتدی برنامتهکتارشده که این وضع بااث نارستایی و نتا

ریزی نه بتر زیرا مدیریت و برنامه ؛کشاورزی شده است ةتوسع

بلکته بتا  ؛هتای روستتاهااساس نیازها، استعدادها و توانمنتدی

هتای بتالقوه و بالفعت  نگری در نیازهتا و توانتایینوای یکسان

نش بر همین اساس، آگاهی از پتراکُ .ده استشطراحی و اجرا 

ها و نیاز طر پیش ،یافتگی کشاورزی این نواحیتوسعه ةو درج

د. در شتوروستایی و کشاورزی محسوب متی ةهای توسعبرنامه

و ریتزی توانتد در برنامتهکته متیاین راستا، یکی از ابزارهایی 

بندی منتاطق مفید واقع شود، سطح کشاورزی ةمدیریت توسع

. استکشاورزی  ةهای متعارف توسعروستایی بر حسب شاخص

نستبت  روستاهاکشاورزی  ةدرک و شناخت بهتر سطو  توسع

دیگر در یک منطقه نه تنها بااث توجته ختاص از نظتر به یک

بلکه موجب شناخت نقتاط قتوت و  ؛شودها میاقتصادی به آن

موجتب توفیتق  ،ها و در نهایتتها و کمبودهای آنضعف، توان

ن، اهمیتت ایتن ایتفتزون بتر ا ؛شتودریزی کشاورزی میبرنامه

هتا و بندی آن استت کته بتا شتناخت تنگناهتا و قابلیتتسطح

توان سطح کشتاورزی یتک ناحیته را نواحی می ةسطو  توسع

بیشتتر  ةهایی، جهت توستعبرنامه یةخوبی نشان داد و به ارابه

آن نواحی پرداختت و شترایط مناستب بترای توستعه را مهیتا 

 ساخت.
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متورد  ةآمتده از منطقتامت های میتدانی بتهنتایج بررسی

بتا توجته بته شهرستان بویراحمد( روم مطالعه )دهستان دشت

از برختورداری از امکانتات  نظتریافتگی، صترفتحوالت توسعه

یابی بته ستطحی ق محروم بوده، برای دستطبیعی، جزو مناط

ریتتزی استتت. بتتا یتتافتگی نیازمنتتد دخالتتت و برنامتتهاز توستتعه

توان فرض کرد که کارکرد کشتاورزی های مقدماتی میبررسی

 ةدر این منطقه، از متدیریت و هتدایت الزم در جهتت استتفاد

در  و منتد نبتودهمطلوب از امکانتات طبیعتی و محیطتی بهتره

دخالتت و  ،دچار نارسایی است. از این رو ،سعهتحقق اهداف تو

بته منظتور کتاهش و  ،دهی در ساختار کشاورزی منطقهجهت

به انوان یک فتاکتور مهتم ضترورت  ،های توسعهرفع نارسایی

در همین راستا، هتدف اصتلی پتژوهش حاضتر، خواهد داشت. 

منتاطق  بختش زرااتت()زیتر کشتاورزی ةسطح توستع تعیین

بختش مرکتزی شهرستتان وم از توابع دهستان دشترروستایی 

روستتایی  عةهتای توستریتزیبرنامه بهبود بویراحمد به منظور

 . است

 تحقیق ۀپیشین .2. 1
کشاورزی به دلیت  ستاختارهای بستیار متفتاوت  ةاز توسع

تعتاریف بستیار متفتاوتی را  ،کشاورزی در کشورهای مختلتف

ورزی در کشتا ةکه فرآینتد توستعویژه آنهه داد، بیتوان ارامی

جوامتتع مختلتتف بتتا ت ییتتر و تحتتول و شتتدت و ضتتعف بستتیار 

کشاورزی به انوان  ةرو بوده است. برخی بر توسعبهمتفاوتی رو

گرار از کشتاورزی ستنتی تثکیتد دارنتد و برختی دیگتر آن را 

تتدریج اوضتاب اقتصتادی و بته ،دانند که طتی آنفرآیندی می

، پتورزمتانیود )شاجتماای کشاورزان بهبود یافته و اصال  می

 ة( توستتتع2000) 4بتتته بتتتاور کوتستتتوریس (.71، ص. 1389

اوضاب اقتصادی  ،تدریجکه در آن و به استکشاورزی فرآیندی 

 رابترت شتود.و اجتماای کشاورزان بهبود یافته و اصتال  متی

 خود معروف کتاب در میشیگان ایالتی دانشگاه استاد 5استیونز

 ةتوستع تعریتف وصخصت در ،کشتاورزی ةتوستع اصول به نام

 ت ییتر ایجاد بر داللت کشاورزی ةتوسع کهد گویمی کشاورزی

 کشتاورزی تعتادل ت ییترات کند. ایتنمی کشاورزی بخش در

 تولیتدات تترستریع رشتد آوردندستتهبت منظتور به را سنتی

 معتقتد زند. ویمی همبر کشاورزان درآمد افزایش و کشاورزی

 کته دارنتد دخالت ساسیا اام  چهار ،فرآیند این در که است

 ت ییترات-2 تکنولتويی ت ییترات -1از:  نتداابتارت ترتیب به

 انستانی نیتروی تربیت در گراریسرمایه -3 سازمانی و نهادی

 منظوربته کشتاورزی تترویج و تحقیتق در گتراریسترمایه -4

نهتتادی  و تکنولتتويی ت ییتترات ایجتتاد بتته بخشتتیدنستترات

 از یکی ةمقدم در 6کسینا جرج .(1382)ابراهیمی و کالنتری، 

 ،کشتاورزی جهتان کردنمدرنیزه نام به خود مشهور هایکتاب
 ةتوسع ،آن ایمبن بر که دهدمی قرار حمایت مورد را ایاقیده

 ماات طوربه روستایی ةتوسع و امران و خاص طوربه کشاورزی

 آن یاجزا که دارد نظامی به خود، بستگی ةگسترد معنی در و

 یدارنتد و اجتزا هم به وابسته و مربوط ایاملکرده و هانقش

 تولیدکننتدگان -1کنتد: گونته معرفتی متیرا این سیستم این

 بتازار -3 مربتوط نهاد کنندگانارضه -2 کشاورزی محصوالت

 مختلتف هتایرشتته گترانپتژوهش -4 کشتاورزی محصوالت

-آن -6 کننتد ومتی اداره را جامعته هایی کهآن -5 کشاورزی

پور، هستند )زمانی کشاورزی ترویج و آموزش کار در که هایی

1387.)  

کشتتاورزی،  ةدرخصتتوص اوامتت  متتؤیر بتتر رشتتد و توستتع

و هتر استت تحقیقات زیادی از سوی پژوهشگران انجام گرفتته 

انتد کته از آن جملته یک به ال  و اوام  خاصتی اشتاره کترده

ای، شرایط نامسااد ج رافیتایی، پیشترفت فنتی و تنتوب ناحیته

کتردن ها و ماشینیساختاری در بخش تحقیقات، زیرگرسرمایه

-برخی نقش زیتر ،توان نام برد. همچنینبخش کشاورزی را می

 دانندبخش کشاورزی مهم می ةهای امومی را در توسعساخت

( و 75، ص. 2008، 7و بعضی ارتقای بتازده نیتروی کتار )بتایلیز

 ةستازی متزارب بته منظتور افتزایش استتفادپارچتهای یتکاده

امقی کشاورزی از طریق افزایش املکرد  ةمکانیزاسیون و توسع

کشتتاورزی  ةتتترین راهکارهتتای توستتعو تتتراکم کشتتت را مهتتم

 ، ص.1391 زاده،، شتتایان و التتویانتتد )میرلطفتتیبرشتتمرده

 96.) 

 منتتاطق کشتتاورزی در ةتوستتع ستتطو  بررستتی ةدربتتار 

 محدودی در ستطح کشتور صتورت تجربی مطالعات ،روستایی

 .استت شتده اشتاره هاآن از برخی به ادامه در که ستا گرفته

گیری از روش ( در پژوهشی با بهره1387پزشکی و زرافشانی )

شتتاخص، بتته تعیتتین ستتطو   32منطتتق فتتازی و استتتفاده از 

هتتای شهرستتتان یتتافتگی بختتش کشتتاورزی دهستتتانتوستتعه

دهتد کته این پژوهش نشان مینتایج کرمانشاه پرداخته است. 

از لحتتاس هتتا در ستتطو  برختتورداری دهستتتانتفتتاوت زیتتادی 

 هشتدارد، به طوری که نوجود کشاورزی  ةهای توسعشاخص

 یافتتهی توستعهکمّتدهستان در ستطح  دهدهستان از مجموب 

. نیافته قترار دارددو دهستان در سطح توسعهقرار دارند و تنها 

( پژوهشتی را بتا 1387) بردی و مرادنتژاددر همین راستا نیز، 
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هتای های کشور در شاخصیافتگی استانجایگاه توسعهانوان 

-بتا بهتره ،در این پتژوهش انجام دادند. بخش کشاورزی ةامد

 18های موریس و امتیاز استاندارد و استفاده از گیری از روش

هتای کشتور کشاورزی استان ةشاخص، به تعیین سطو  توسع

ری دهد، شکاف و نتابرابپرداخته است. نتایج پژوهش نشان می

های کشتاورزی امیتق فعالیت ةهای کشور در زمینبین استان

 زنگتی آبتادی و ستلطانیبوده و نسبت آن تا پنج برابر استت. 

یتافتگی انوان سنجش ستطو  توستعه( پژوهشی را با 1387)

بتا استتفاده از روش  های استتان اصتفهانکشاورزی شهرستان

نین هدفی ها برای دستیابی به چتحلی  ااملی انجام دادند. آن

انتد. نتتایج ایتن استفاده کرده کشاورزی شاخص توسعه 95از 

های استان اصتفهان از لحتاس که شهرستانپژوهش نشان داد 

 .یافتگی بختش کشتاورزی در چهتار ستطح قترار دارنتدتوسعه

گیری و اندازهوهشی را با انوان ژ( پ1392سلیمی و منصوری )

منتاطق  مقایسه درجته توستعه یتافتگی بختش کشتاورزی در

 1388و  1380های روستایی استان آذربایجان غربی در ستال

های تحلیت  گیری از روشدر این پژوهش با بهره .انجام دادند

شاخص، به تعیین  48ااملی و تاکسونومی اددی و استفاده از 

نتایج  سطو  توسعه کشاورزی مناطق روستایی پرداخته است.

کشتاورزی  عهچته ستطو  توست دهتد کته اگترنشان متیآنها 

و  1380های استان آذربایجان غربتی در دو مقطتع شهرستان

تنزل داشته، ضریب دوگانگی حاص  مبین بهبود توازن  1388

را بتا انتوان تعیتین  ی( پژوهشت1390جمشیدی ) .بوده است

ای در استتان هتای منطقتهسطو  توسعه کشاورزی و نابرابری

 گیتری از روشرهدر این پژوهش با بهتزنجان انجام داده است. 

شتاخص، بته تعیتین  98و استفاده از های اصلی تحلی  مؤلفه

پرداخته  های استان زنجانشهرستانسطو  توسعه کشاورزی 

دهتد، شتکاف و نتابرابری بتین نتایج پژوهش نشان متی است.

ی  کشاورزی امیق بوده های استان زنجان در زمینهشهرستان

با انوان  ی( پژوهش1391) زادهمیر لطفی، شایان، الوی است.

ی کشتاورزی و اوامت  متؤیر بتر آن در ارزیابی ستطح توستعه

گیری با بهره ،. در این پژوهشنداشهرستان هیرمند انجام داده

شتاخص در چهتار  29ای و استتفاده از از روش تحلی  خوشه

بُعد، به تعیین سطو  توسعه کشاورزی منطقته متورد مطالعته 

عتد دهتد کته بُنشتان متی آنهتا پرداخته است. نتایج پتژوهش

عد تولید با ضریب ترین و بُهمگن درصد 12اجتماای با ضریب 

( 1391حیتدری ستاربان )عد استت. ترین بُناهمگندرصد  35

-بندی دهستاهای شهرستان مشکینویتپژوهشی با انوان اول

در این کشاورزی انجام داده است.  ةحسب سطو  توسعشهر بر

ای و استتفاده از روش تحلیت  خوشتهگیری از پژوهش با بهره

کشتاورزی  ةشاخص در سه بُعد، به تعیتین ستطو  توستع 15

دهد که در مورد مطالعه پرداخته است. نتایج نشان می ةمنطق

های مشگین شرقی و دهستان ،های مورد مطالعهبین دهستان

اول و  ةدر رتبت ،کشاورزی به ترتیتب ةاز حیث توسعقره سو 

آخر قرار دارد. تقوایی و بسحاق  ةدر رددوم و دهستان نقدی 

دهتتی بندی و ستتامان( پژوهشتتی را بتتا انتتوان ستتطح1391)

های استان فارس با استفاده از کشاورزی در شهرستان ةتوسع

GIS گیتری از روش بتا بهتره ،اند. در این پتژوهشانجام داده

شتاخص در سته بُعتد، بته  24گرام و استفاده از آنالیز اسکالو

کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته  ة  توسعتعیین سطو

های جنتوبی استتان دهد که شهرستاناست. نتایج نشان می

 ةتری از توسعپایین حفارس نسبت به مناطق شمالی در سط

شده، با توجه به مباحث ذکر ،در مجموب کشاورزی قرار دارند.

-، فنی، زیراقتصادی، اجتماای»ابعاد دارای کشاورزی  ةتوسع

. ایتن ابعتاد دارای ستاختاری است «محیطیو زیست تیساخ

ایتن امتر  ،مراتبی هستند. همچنینمشخص و نظامی سلسله

محیطتی،  ةهتای توستعنگرانه در سیاستتنیازمند دیدی ک 

پارچگی در ایتن و اقتصادی و یک ساختی، فنی، زیراجتماای

ة در تبیتتین نظتتری مفهتتوم توستتع ،استتت. بنتتابراینابعتتاد 

تتوان چتارچوب مفهتومی پتژوهش را مطتابق می ،کشاورزی

 ه داد.یارا (1 شک )
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اهرا با
ک هعسوت ی

اش رو
ی

یزرواشک هعسوت فادها

یزرواشک تالوصحم درکلما

حطس دحاو رد دمآرد نازیم

یزرواشک یاه تیلاعف  ر هداوناخ  غاش راک یورین دصرد

یاامتجا هیامرس

یدمآرد تیاضر

یل ش تیاضر

یتخوس داوم هاگیاج هب یسرتسد

هار صخاش

ییاتسور دیلوت ینواعت هب یسرتسد

یزرواشک تامدخ تکرش هب یسرتسد

یزرواشک بآ عبانم هب یسرتسد

یاارزهب - ییانبریز تایلما ماجنا

یزرواشک نیون نونف و اه شور دربراک

نویسازیناکم

یزرواشک مومس و دوک فرصم نازیم

تسیز طیحم یگدولا و بیرخت زا یریگولج و  فح

یضارا حطس رد یهایگ یایاقب و اهدنامسپ ندنازاوس نازیم

یدا ت ا دع ب

یزرواشک هعسوت داعبا

یعامتجا دع ب

 دع ب
یتخاسریز

ینف دع ب

 -تسیز دع ب
یطیحم

ک هعسوت
زرواش

ی
 

 چارچوب مفهومی پژوهش -1 شکل
1393 نویسندگان،: مثخر

 شناسی تحقیقروش .2
  لمرو جغرافیایی تحقیق .1. 2

استتان در و  ایترانجنتوبی  هایستانیکی از شهر بویراحمد

 599شهرستتان مترکور دارای  قترار دارد. کهگیلویه و بویراحمد

نفتر در  79692و جمعیتی بتال  بتر  استروستای دارای سکنه 

آماری استتان کهکیلویته و  ةنام)سال کننداین بخش زندگی می

ی ای سردستیردشتروم منطقتهدهستان  .الف( 1390بویراحمد،

کیلتومتری در  17ای حتدود سوج با فاصلهکه در جنوب یا است

ین منطقه مح  ییالق ا. است بابامیدان واقع شده -مسیر یاسوج

گودسترابی، منگتونی، خواجه، آقتایی،  ،قاید گیویمردم اشایر )

اکنتون بستیاری از ایتن متردم که هتماستتفارسی، اوالد( بتوده 

صورت روستایی در این منطقه ستکنی ه ب ،رها کرده رااشایری 

دشتتروم اند. اند و به ش   کشاورزی و باغداری روی آوردهیدهگز

ای هتای پازنتان دارای رودخانتهآبریز کوه ةحوز گرفتن دربا قرار

است که در فص  بهار تا پاییز دارای آب فراوانی برای کشاورزی 

گنتدم، ذرت، لوبیتا،  است. محصوالت کشاورزی آن شام : جتو،

 غیترهبزیجات، خیتار، کتدو و سیب، هلو، ست ،لزاکُ، ادس نخود،

 ، کشتتاورزی استتتان کهگیلویتته و بتتویر احمتتدد )ستتازمان جهتتا

1391).

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 مو عیت جغرافیایی دهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد -2 شکل

 1393 نویسندگان،: مثخر

 روش تحقیق .2. 2
پژوهش حاضر به لحاس هدف، تحقیقی کاربردی و از لحتاس 

آمتاری  ةجامعتهتا، تحقیقتی کمّتی استت. دهتجزیه و تحلی  دا

ختانوار دهستتان دشتتروم از ده پژوهش، نواحی روستایی باالی 

 39توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمتد بودنتد کته شتام  

جتدول ختانوار، از طریتق  ة. برای تعیین حجم نمونتاستروستا 

از میتان  (2002، 8)پتاتن کرجسی و مورگان ةبرآورد حجم نمون

بتا ستطح خطتای مورد مطالعته،  ةار ساکن در منطقخانو 1924

، و در هر روستا بتا خانوار محاسبه 320درصد، حجم نمونه پنج 

کته امتدتاس سرپرستت  کشتاورزانتوجه به جمعیت، تعتدادی از 

در ایتن  (.1انتختاب و مطالعته شتدند )جتدول  ،خانوارها بودنتد

نی و های مورد نیاز امدتاس از طریق مطالعتات میتداپژوهش، داده

هتای نامتهآوری شد. پرستشنامه جمعطراحی پرسشة به وسیل

ابتارت  ،)دست اول( مورد نیاز پژوهش ةهای اولیگردآوری داده

 بودند از:

نامته بتا مراجعته بته ایتن پرستش کشاورز: ةنامالف( پرسش

 کشاورزان تکمی  شد.

نامه با مراجعه به شتوراها، روستا: این پرسش ةنامب( پرسش

 تکمی  شد.و بومی ی و افراد آگاه و مطلع محلّ هادهیاری

بته  ،هتای یانویته بودنتد نیتزها که دادهبخش دیگر داده     

روستا با مراجعته  ةشناسنام لیستی با انوانطراحی چک ةوسیل

آماری استان کهگیلویته  ةنامربط و سالها، ادرات ذیبه سازمان

بته منظتور  ،ند. همچنینشدتکمی   1391و بویراحمد در سال 

 استتفاده شتد 10از روش ااتبار محتوا ،نامهپرسش 9تعیین روایی

که با استتفاده از نظترات استتادان و متخصصتان پتس از چنتد 

 11دست آمتد. جهتت تعیتین پایتاییه مرحله اصال  و بازنگری ب

ضتریب  .شتدنامه( انجام پرسش 30) 12آزمونینامه، پیشپرسش

 دهنتدةنشتان(، 955/0تتا  651/0آمتده )دستآلفای کرونبا  به

 شده بود. طراحی ةنامااتبار پرسش
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 ی پژوهشحجم نمونه به تفکیک روستاهای مورد مطالعه -1جدول 
 1390 راحمد،یبو شهرستان یفرماندار: خرثم

 وضعیت طبیعی نام روستا

ت*
عی

جم
 

 جامعه و نمونه
 نام روستا

وضعیت 

ت طبیعی
عی

جم
 

 جامعه و نمونه

 نمونه خانوار نمونه خانوار*

 10 57 306 ایتپه دان امیرآبادتلخه 12 123 600 ایتپه کوشک الیا

 8 28 113 ایتپه حسن اباد تبرقو 7 24 101 ایتپه گاوبرگ

 15 165 785 دشتی حسین آباد الیا 15 330 1675 دشتی تنگاری

 7 31 138 جنگلی واقع در تپه چونک 12 118 715 دشتی جهان آباد برآفتاب

 7 27 126 ایتپه چشمه تبرقو 8 37 196 دشتی جهان آباد سفلی

 10 40 202 ایتپه طاوه بادام 10 76 407 دشتی چال بنیو دشتروم

 10 46 212 جنگلی واقع در تپه آبگردو 8 35 199 دشتی گرکالغ نشین امیرآبا

 7 27 111 جنگلی واقع در تپه پیروزک 10 62 298 دشتی آبادباریک جهانچات

 7 22 77 جنگلی واقع در تپه چیتاوه پراشگفت 8 32 152 دشتی پهن دشتروم چشمه

 7 22 87 جنگلی واقع در تپه خانی پراشگفتدره 10 68 337 ایتپه امیر آباد الیا

 10 50 229 جنگلی واقع در تپه ده بزرگ پراشگفت 10 55 278 ایتپه وسطیامیر آباد 

 10 37 172 جنگلی واقع در تپه مرادی پراشگفت 10 43 183 ایتپه دولت اباد

 5 13 62 جنگلی واقع در تپه چشمه خرسی پیروزگ 5 11 45 دشتی دوراهی سفیدار

 4 10 52 ایتپه چاه پازنان 6 14 75 جنگلی واقع در تپه چشمه قنات چونک

 4 10 41 ایتپه ت  سیاه 6 15 80 ایتپه برد خیاری

 4 11 40 ایتپه سادات آباد 6 15 75 پهجنگلی واقع در ت آب چارو

 5 13 46 ایتپه چشمه رقات 6 14 52 جنگلی واقع در تپه دره گلگه پراشگفت

 4 11 48 ایتپه چ  محمدباقری 15 166 811 دشتی خمزانمنصورآباد سراب

 4 10 55 ایتپه دوپوت 4 10 65 ایتپه چشمه بلوطک

 320 1924 9461   جمع ک 4 10 56 ایتپه بهاره بردخیاری

 

 تحقیقهای متغیرها و شاخص .3. 2
روستتتایی و  ةگیتتری توستتعتتترین رهیافتتت انتتدازهمقبتتول

ها بته ها است. شاخصها و شاخصکارگیری معرفکشاورزی، به

در ستطو  مختلتف  ،گیری پیشرفت در توسعهانوان ابزار اندازه

 ص. ،1393شوند )کریمتی، ی استفاده میای و محلّملّی، منطقه

این اساس، در ایتن پتژوهش بترای تتدوین چتارچوبی  (. بر320

 ةهتای توستعگتر ویژگتیها که بیتانمنظم و منطقی از شاخص

-بتر .مورد مطالعه باشتد ةبخش زراات( در منطقکشاورزی )زیر

های اساس تحقیقات گرشته و بررسی اطالاات موجود، شاخص

ایی و کشتتاورزی شناستت ةدر وضتتعیت توستتع کلیتتدی و ایرگتترار

هتای متورد هتا و شتاخصتعاریف املیاتی معرفدند. اب شانتخ

 زیر ارایه شده است. مطالعه در
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 های پژوهشسنجش شاخص ۀنحو -2جدول 

 1393مثخر: نویسندگان، 
 

 تعریف عملیاتی ابعاد

ی
اد

 
ا ت

د 
ب ع

 

 ر بهره گرفته شد.های کشاورزی از رابطة زیبرای سنجش شاخص درصد نیروی کار شاغ  خانوار در فعالیت

 
که در روستاهای منطقة مورد مطالعه از لحاس محصوالت کشاورزی معموالس محصوالت متفاوتی در هر املکرد محصوالت کشاورزی در واحد سطح: با توجه به این

مقیاس شدند. سپس، شاخص املکرد مدة هر روستا بیبه روش فازی املکرد محصوالت ا سازیبرای این منظور، ابتدا با استفاده از استانداردشود، روستا کشت می
سازی به روش فازی از (. برای استاندارد55، ص. 1391محصوالت متفاوت قابلیت تجمیع پیدا کردند و به انوان شاخص املکرد آن روستا معرفی شد )کریمی،

 (:103 ، ص.1390سبکبار، حصاری، بدری، پورطاهری و فرجیرابطة زیر بهره گرفته شد )یاری

 
ام.  )کمینه و بیشینة املکرد محصول با استفاده i:  بیشینة املکرد محصول و ام؛ i: کمینة املکرد محصول  ام؛  i: املکرد محصول  ijxکه در آن: 

 از نظر کارشناسان به دست آمد(.

 کشت از رابطة زیر بهره گرفته شد.ربرای سنجش شاخص متوسط ک  درآمد تولیدی به ازای واحد سطح زی

 

ی
 فن

عد
ُ ب

 

بردن سطو  یکی از اوام  تثییرگرار در افزایش تولیدات زراای، انجام به موقع املیات زراای و نیز باال مکانی اسیون )نسبت تراکتور به اراضی کشاورزی(:
ترین مقطع زمانی از فص  بتواند نیاز املیات کشاورزی آن منطقه را در پُر تراکم کشت محصول است. به همین دلی  الزم است توان تراکتوری موجود هر منطقهزیر

ظرفیت اجرایی بر حسب هکتار با  زراای از نظر املیات ماشینی برطرف کند. به این منظور، ابتدا ظرفیت اجرایی هر روستا بر حسب توان تراکتوری محاسبه شد،
 (:77، ص. 1391استفاده از رابطة زیر محاسبشد )کریمی، 

   

EC :(؛ ظرفیت اجرایی روستا )هکتارH :فرصت زمانی موجود بر اساس تقویم زراای برای انجام املیات مورد نظر )ساات(؛ n  : تعداد تراکتورهای موجود در روستا؛
شده برای هر روستا بر وسعت اراضی رفیت اجرایی محاسبهسپس، ظزمان الزم برای انجام املیات در یک هکتار زمین به وسیلة یک تراکتور )ساات(، : h و

 کشاورزی هر روستا تقسیم کرده و به انوان شاخص نسبت تراکتور به اراضی کشاورزی هر روستا معرفی شد.

  

Rنسبت تراکتور به اراضی کشاورزی؛ : A  :(؛ وهای کشاورزی هر روستا )هکتاروسعت زمین EC  :(؛روستا )هکتار ظرفیت اجرایی 

های ارتباطی بین مزارب، کشی، احداث راههای نوین زهسؤال )تسطیح اراضی، احیا و اصال  اراضی، تثسیس شبکه 12این شاخص با  بنایی کشاورزی:خدمات زیر
 پارچگی کشت و غیره( در قالب طیف لیکرت بیان شد.یک

های مناسب شخم، یت اصول آیش، راایت اصول تناوب زراای، راایت زمان مناسب شخم، روشسؤال )راا 23این شاخص نیز با  توجه به مسائل فنی:
 ها، مبارزه با سرمازدگی و غیره( در قالب طیف لیکرت سنجیده شد.ضدافونی برر

ی
یط

مح
ت 

س
 زی

عد
ب 

 

 از رابطة زیر بهره گرفته شد. شاخص می ان سوزاندن پسماندهای کاه و کلش اراضیبرای سنجش 

 
سازی محیط زیست با روستائیان در پاک -1هفت سؤال در قالب طیف لیکرت طراحی گردید که ابارتند از:  شاخص حفاظت از محیط زیست:ت محاسبه جه

ان های در این روستا مردم از تخریب مک -3حف  محیط زیست روستا به منظور تداوم بخشیدن به حیاط و بقایای منابع طبیعی؛  -2کنند؛ یکدیگر مشارکت می
در این روستا مردم آلودگی آب و خاک در روستا   -5در این روستا ازم ملی برای زیباسازی محیط روستا وجود دارد؛  -4کنند؛ تاریخی و طبیعی جلوگیری می

حف  و نگهداری از منابع آبی مردم در  -7کنند؛ های واقع در حریم روستا کمک میمردم در حف  و نگهداری از پوشش گیاهی و جنگ  -6کنند؛ جلوگیری می
 کنند.مینی واقع درحریم روستا کمک میسطحی و زیر
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 تعریف عملیاتی ابعاد
ها در زیر ارایه شده است، بهره گرفته شد و با استفاده از شاخص که نحوة سنجش آناز سه زیر سنجش شاخص می ان م رف کود و سموم کشاورزیبرای 

ها به انوان شاخص میزان مصرف کود و سموم کشاورزی ه شاخص با هم جمع و معکوس میانگین آنمقیاس شدند. سپس، این سسازی فازی بیروش استاندارد
 معرفی شد.

 

 

 

ی
خت

سا
یر
د ز

ب ع
 

ی های روستایی مورد توجه قرار گرفت. برابنایی مهم در توسعة مناطق روستایی دسترسی به جادههای ارتباطی به انوان یک امکانات زیربا توجه به اهمیت جاده
 (.74، ص. 1391از رابطة زیر استفاده شد )کریمی،  شاخص نوع راه دسترسی به شهرمحاسبة 

 
؛ امتیاز 2؛ امتیاز جادة شوسه: 4گر امتیاز نوب راه )امتیاز جادة آسفالت: بیان 3Yو  1Y ،2Yگر طول نوب راه است. همچنین، به ترتیب، بیان 3Xو  1X ،2Xکه در آن: 

 ( است. 1جادة خاکی: 
 
 

های توسعه رسد که برخوردار از همة خدمات و شاخصای که باید به آن توجه شود، این است که آستانة جمعیتی بعضی از روستاها به حدی نمیدر واقع، نکته
، (17 -13، ص. 1375اد سازندگی، )وزارت جهشده از سوی دولت باشند. به همین دلی ، با توجه به ضوابط و استانداردهای ارایة خدمات به روستاهای کشور ارایه

بنابراین، اگر روستایی فاصلة بیشتر از حداکثر فاصلة دسترسی داشته باشد، ادد شاخص آن های توسعه شد. اقدام به تعیین سطح مطلوب دسترسی به شاخص
(. 76، ص. 1391شود )کریمی، ها مشخص میشاخص آناساس تابع اضویت ادد شود و روستاهایی که در محدودة آستانة پایین و باال قرار گیرند، برصفر می

 کیلومتر در نظر گرفته شد.  25دامنة دسترسی به این شاخص باتوجه به ضوابط و استانداردهای ارایة خدمات به روستاهای کشور 
فاوت که دامنة دسترسی به این شاخص، نیز همانند شاخص دسترسی به شرکت تعاونی تولید سنجیده شد با این ت شاخص دسترسی به جایگاه مواد سوختی

 کیلومتر با توجه به ضوابط و استاندارهای ارایة خدمات به روستاها در نظر گرفته شد. 12صفر تا 
نیز همانند شاخص دسترسی به شرکت خدمات کشاورزی سنجیده شد با این تفاوت که دامنه دسترسی  شاخص دسترسی به شرکت تعاونی تولید روستایی

شده از تعاونی شاخص میزان رضایت از خدمات ارایهکیلومتر با توجه به ضوابط و استاندارهای ارایة خدمات به روستاها در نظر گرفته شد.  15شاخص صفر تا  به این
فروش ، آالت و ادوات کشاورزیینگراشتن ماشاختیاردر، ها )کود، سم، برر، ماشین آالت و غیره(دهارضة به موقع نهااند از: گویه سنجیده شد که ابارت 10با 

شاخص به انوان شاخص دسترسی به شرکت تعاونی و غیره. سپس، در دامنة صفر و یک بیان و میانگین این دو زیرمحصوالت )بازاریابی(، ارایة خدمات آموزشی 
 تولید روستایی معرفی شد.

شاخص دسترسی به منابع آبی و کیفیت آب کشاورزی این شاخص با دو زیر زی(:منابع آبی )دسترسی به منابع آبی، می ان رضایت از کیفیت آب کشاور 
 سنجیده شد.
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آمدن مجمواة هنجارهای موجود در سیستم اجتماای است که موجب ارتقای سطح همکاری ااضای آن جامعه شده و موجب پایین شاخص سرمایۀ اجتماعی:

-س این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعة مدنی و نهادهای اجتماای نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایة اجتماای میاساشود، برهای تبادالت میسطح هزینه

 -1اند از: که ابارت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(ای لیکرت گزینه پنجنه سؤال در قالب طیف از  برای سنجش این شاخص (.1387پور، شوند )آریان
اهالی این روستا  -3کنند؛ دیگر کمک میدر فص  کار اهالی روستا به یک -2آمد دارند؛ ودیگر رفتها مردم بیشتر به فکر خودشان هستند و کمتر با یکاین روز

این روستا بسیار قاب  ااتماد  مردم -5ای وجود دارد؛ در این روستا نزاب و اختالفات طایفه -4کنند؛ مگو میدیگر بگوهمیشه بر سر برخی از مسائ  جزیی با یک
های روستاییبه اکثر هم -8با ادارات دولتی )کشاورزی، آب، منابع طبیعی و غیره( همکاری و ارتباط نزدیکی دارند؛  -7با هم همدل و متحد هستند؛  -6هستند؛ 

 شده است.سنجیده شوند، و میهایی که منفعتی برای روستا دارد، اضها و یا تشک در اغلب تعاونی -9خود ااتماد دارند؛ 
داری و باغداری و شیالت(، های کشاورزی )تولیدات زراای، دامهایی چون فعالیتهای روستایی کشور، درآمد خانوارها از روشدر کانون شاخص رضایت درآمدی:

های سازی(، پرداخت یارانهازمان بهزیستی و سازمان خصوصینقدی کمیتة امداد امام خمینی )ره(، سهای نقدی و غیرهای مالی نهادهای پشتیبان )کمکحمایت
نق ، کارگری و غیره(، فروش صنایع دستی و غیره است. از این رو، سنجش شاخص درآمد برای یک روستا دشوار وهای خدماتی )تعمیرکاری، حم نقدی، فعالیت
( که در قالب طیف لیکرت و با شش 74، ص. 1391ایت ش لی بهره گرفته شد )کریمی، رسد. بنابراین، در این پژوهش از شاخص رضممکن به نظر میچه بسا غیر

ساختن نیازهای اساسی؛ همچون غرا، پوشاک، امکان تعویض وسای  فرسوده منزل با توجه بودن درآمد با زحمت، برآورداند از: متناسبسؤال سنجیده شد که ابارت
 دولتی.ینة تحصی  فرزند در یک دانشگاه غیرزیارتی و هز -به درآمد، امکان سفر مسافرتی

ها هاست. آنهای موفق و پیشرو، دربارة ارزش نیروی انسانی مبیّن اهمیت سرمایة انسانی شاغ  در آن سازمانتجارب ارزندة سازمان شاخص رضایت شغلی:
-ان جامعه، نارضایتی ش لی داشته باشند، اواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت براند؛ زیرا اگر کارگراظمت و بزرگی سازمان خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده

پور، رجاییباری داشته باشند )بختیار نصرآبادی، ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خالقیت و غمشود که میلیونگردد؛ چون کار ناخوشایند موجب این میمی
های توسعه در نظر گرفته شد و با استفاده از پنج همین راستا، شاخص رضایت ش لی به انوان یکی از شاخص(. در 58، ص. 1388سلیمی، طاهرپور و پرتوی، 

اند از: رضایت از ش   فعلی، رضایت از موقعیت اجتماای ش   فعلی، رضایت از ادامة ش   فعلی توسط فرزندان، ای که ابارتگزینهسؤال در قالب طیف لیکرت پنج
 داشتن کار سنجیده شد.یر ش   و دوستمیزان تمای  به ت 
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 های استفاده در تحقیقدلها و م روش .4. 2
 ةکشتاورزی در منطقت ةبرای ستنجش توستع ،در پژوهش حاضر

-داده آنتروپی استتفاده شتد. -مورد مطالعه از روش ترکیبی تاپسیس

انجتام  20SPSSو   7.10MATLABافتزار پردازی نیز با استفاده از نترم

هتای متورد استتفاده در ادامه به شر  مختصری از روش. گرفته است

 شود.پرداخته می

 مدل آنتروپی شانن. 1. 4. 2
استت  13یک معیار اتدم اطمینتاناطالاات،  ةآنتروپی در نظری    

مراحت  انجتام  شتود.بیان می iPتوزیع احتمال مشخص  ةکه به وسیل

 (: 1390ص رپور، روش آنتروپی در زیر بیان شده است )ا

 ةسازی از رابطتبرای نرمالشده: های نرمالداده ة، محاسبگام اول

 شود. استفاده می (1)

)1(  

 =ijaها و تعتداد شتاخص =nروستتاها،  تعتداد =mجتا: که در این

 .استام iام برای گزینه jارزش شاخص 

از مجمواته  jE(: بترای jEام )jآنتروپی اام   ة، محاسبگام دوم

ijP  ،وجود خواهد داشت: (2رابطة )ها به ازای هر شاخص 

                                 )2(   

شتود ( محاسبه میjd) 14انحراف ة، در ادامه مقدار درجگام سوم

-ام چه میزان اطالاات مفید بترای تصتمیمjکند شاخص که بیان می

های انحراف از داده ةرجدهد. دگیرنده قرار میگیری در اختیار تصمیم

 شود:بیان می (3) ةام به صورت رابطjآمده به ازای اام  دستهب
                                 )3(  

 (: Wjها و اوام  موجود )وزن شاخص ة، محاسبگام چهارم

                                    )4(  

اساس تشاابه بندی برسیس )تکنیک رتبهمدل تاپ .2. 4. 2

 (15آلبه حل ایده

گیری چند شاخصه، روشتی تاپسیس به انوان یک روش تصمیم

د. ایتن روش در شتوبندی محستوب متیساده ولی کارآمد در اولویت

توسط چن و هوانگ با ارجاب به کتاب هوانتگ و چتن در  1992سال 

(. 2004، 16مطر  شتده استت )سترافیم و گائوهشتیونگ 1981سال 

آل مثبتت و هتای ایتدهح بنایی روش تاپسیس، تعریف راهمنطق زیر

( و مبنتای آن بتر ایتن استت کته 2008، 17آل منفی بوده )وانگیدها

)رائتو  آل داشته باشدح  ایدهترین فاصله را تا راهکوتاه ،منتخب ةگزین

مراحت  زیتر اجترا  ،گیری از ایتن روشجهت بهره(. 2008، 18و داویم

 (. 2004، 19شود )اولسونیم

 ؛ تصمیم مکانیتشکی  ماتریس  اول: ۀمرحل

؛ در مقتادیر( دنکترمقیاسها )بیدن دادهکراستاندارد دوم: لۀمرح

بتودن پتریراین مرحله، به منظور حرف ایر واحدهای متفتاوت و امکان

شتده های تشتکی ها، ماتریس دادهانجام املیات جبری روی شاخص

 . شوداستاندارد می زیر ةا استفاده از رابب قب  ةدر مرحل

                                               )5( 

 = ija :از استت م ابتارتیتمعنای هتر یتک از اال ،در این دستور

 ؛امiاستاندارد شاخص  =ijRام؛ و  jام در واحد iشاخص

 (؛ وزنjW) هاتعیتتین وزن هتتر یتتک از شتتاخص سااوم: ۀمرحلاا

. استتها برابر یک است که مجموب وزن شاخص ایها به گونهشاخص

هتای مختلفتی نظیتر آنتروپتی، بتردار توان از روشدهی میبرای وزن

 .بهره گرفت linmapو  AHP ،ANPویژه، 

-؛ از حاصت دتشکی  ماتریس متوزون و استتاندار چهارم: ۀمرحل

ر ستوم، د ةهتا در مرحلتهریتک از شتاخصة شتدضرب وزن محاسبه

دوم، ماتریس موزون و نرمال بته دستت  ةمرحل ةشدماتریس استاندارد

 آید.می

مثبتت و منفتی؛ گزیتدار آل گزیدارهای ایدهتعیین : پنجم ۀمرحل

منفتی آل و گزیدار ایتده دهندنشان می آل مثبت که آن را با ایده

        دهند.نشان می که آن را با 
          )6(  

             )7(  

از  امiة گزینت ةفاصل جدایی )فاصله(؛ ةانداز ةمحاسب ششم: ۀمرحل

 شود:محاسبه میزیر  هایا فرمولب و منفی مثبتآل ایده

                                        )8(  

                                        )9( 

 = ijv :از استت م ابتارتیمعنای هر یک از اال در دستورهای باال

 تترین( شتاخصآل مثبت )بزرگایده =ام؛  jام در واحد i شاخص

i تترین( شتاخصآل منفتی )کوچتکایتده =ام؛ i ةفاصتتل =ام؛ 

ام jواحتد  ةفاصتل =ین( و تترهای منفی )کوچتکآلام ایدهjواحد 

 ترین(.های مثبت )بزرگآلایده

؛ ایتن ضتریب بتا A+بته   iAتعیین نزدیکی نسبی  هفتم: ۀمرحل

 آید: دست میه زیر ب ة( نشان داده شده است و از رابط)

Ci
+                                                  )10( 

-بندی گزیدارها )روستاهای مورد مطالعه( بتررتبه هشتم: ۀرحلم

iاساس میزان 
+C در نوستان استت.  (صتفر و یتک): میزان فوق بتین

+کههنگامی
iC باالترین رتبته و هنگتامی ةدهندنشان ،برابر یک باشد-
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+که 
iC شتاهرخی ترین رتبته استت )کم ةدهندنشان ،برابر صفر باشد

 (.96، ص. 1393ساردو، 

 ی تحقیقهایافته .3
یافتگی های مورد استتفاده بترای ستنجش توستعهاساس شاخصبر

های متورد های خام هر یک از معیارها در روستاکشاورزی، ماتریس داده

ستازی به شاخص ،آوری شد و سپسنامه جمعمطالعه، از طریق پرسش

گیتری )متاتریس پرداخته شد که نتیجه آن تشتکی  متاتریس تصتمیم

برای انجام مدل، نیاز به بیان اهمیتت نستبی  ،بعد ة. در مرحلمکانی( بود

بعدی، به  ةدر مرحل ،سپساستفاده شد.  آنتروپیمعیارها بود که از روش 

بتودن انجتام املیتات پتریرمنظور حرف ایر واحدهای متفتاوت و امکان

قبت   ةشتده در مرحلتهای تشکی ها، ماتریس دادهجبری روی شاخص

شتده دخالتت های محاسبهوزن ،در این مرحله ،ینهمچن. دش استاندارد

شده در بخش هیهای ارااساس فرمولتجمیع آن بر ،شوند، سپسداده می

نشتان داده ( 5)د که نتایج آن در جتدول شوها محاسبه میمواد و روش

یتافتگی دهتد کته ضتریب توستعهها نشان متینتایج بررسی شده است.

آنتروپی  -روش ترکیبی تاپسیس بخش زراات( حاص  ازکشاورزی )زیر

تنگتاری بتا در بین نواحی روستایی دهستان دشتتروم، بترای روستتای 

ترین ضتریب ینیپا 082/0باالترین و روستای چشمه بلوطک با  909/0

یتافتگی نوسان سطح توستعه ةدامن ،ین ترتیبه ایافتگی را دارند. بتوسعه

، (6)جتدول  توجته بته برآورد شتده استت. بتا 827/0بخش کشاورزی 

روستاهای چشمه بلوطک، گاوبرگ، کوشک الیتا ، ستادات آبتاد، بهتاره 

پراشتکفت، دره  محمتدباقری بردخیاری، چشمه خرسی پیروزک، چت 

پراشگفت، چشمه رقتات و  گلگه خانی پراشگفت، مرادی پراشگفت، دره

آبتاد نیافته و روستاهای تنگتاری و حستینروستاهای توسعه ،چاه پازنان

بختش زرااتت( یافتته از لحتاس کشتاورزی )زیترتاهای توسعهروس ،الیا

فزون بر آن، نتایج پتژوهش حتاکی از وضتعیت نتامطلوب ا ؛شدندمعرفی

 ؛صفر تا یک( در منطقه بود ةبا دامن 353/0کشاورزی )با میانگین  ةتوسع

یافتته توستعهدرصد( در سطح کمتر 97/58به نحوی که اغلب روستاها )

بختش کشتاورزی از  ةبررسی تتوازن ستطح توستع به منظور قرار دارند.

 ،ضریب دوگانگی )ضریب ت ییرات( بهره گرفته شد. هرچه ایتن ضتریب

ضتریب  ،گر نابرابری بیشتر است. بنابرایناددی بیشتر را نشان دهد بیان

 ةگتر وجتود نتابرابری و تفتاوت درجتبیتان ،خود ،شدهدوگانگی محاسبه

کته دهدنشان مینتایج  ،مجموب در یافتگی مناطق روستایی است.توسعه

متورد مطالعته در وضتعیت  ةکشاورزی در منطق ةپراکنش فضایی توسع

پتراکنش فضتایی  ةنقشت ةافزون بر ایتن، بترای تهیت ؛متوازنی قرار ندارند

 (2)گشا شد. شتک  راه Arc-GIS 9.3افزارکشاورزی، نرم ةسطو  توسع

-طو  توستعهخوبی وضعیت روستاهای مورد مطالعته را از لحتاس ستبه

 دهد.یافتگی کشاورز نشان می

  Ci+و  S  ،- S +اسباتحم -5جدول 

 1393 حاضر، پژوهش هاییافته: مثخر

 سطح توسعه    نام روستا سطح توسعه    نام روستا

06/0 کوشک الیا  01/0  14/0 05/0 پیروزک توسعه نیافته   02/0  27/0  یافتهکمتر توسعه 
06/0 گاوبرگ  01/0  09/0 05/0 چیتاوه پراشگفت توسعه نیافته   02/0  26/0  یافتهکمتر توسعه 
01/0 تنگاری  06/0  90/0 06/0 خانی پراشگفتدره توسعه یافته   01/0  21/0  توسعه نیافته 

02/0 جهان آباد برآفتاب  04/0  63/0 05/0 ده بزرگ پراشگفت یافتهنسبتاس توسعه   02/0  30/0  یافتهکمتر توسعه 
04/0 جهان آباد سفلی  03/0  45/0 05/0 مرادی پراشگفت یافتهکمتر توسعه   01/0  23/0  توسعه نیافته 
04/0 چال بنیو دشتروم  03/0  40/0 05/0 دوراهی سفیدار یافتهکمتر توسعه   03/0  40/0  یافتهکمتر توسعه 
05/0 گرکالغ نشین امیرآبا  02/0  32/0 04/0 چشمه قنات چونک یافتهکمتر توسعه   03/0  40/0  یافتهر توسعهکمت 

05/0 آبادباریک جهانچات  02/0  26/0 05/0 برد خیاری یافتهکمتر توسعه   02/0  26/0  یافتهکمتر توسعه 
04/0 پهن دشتروم چشمه  03/0  43/0 05/0 ارونآب چ یافتهکمتر توسعه   03/0  35/0  یافتهکمتر توسعه 

03/0 امیر آباد الیا  03/0  48/0 06/0 پراشگفت دره گلگه یافتهکمتر توسعه   01/0  21/0  توسعه نیافته 
04/0 امیر آباد وسطی  03/0  43/0 06/0 سادات آباد یافتهکمتر توسعه   01/0  14/0  توسعه نیافته 
04/0 دولت اباد  03/0  43/0 06/0 چشمه رقات یافتهکمتر توسعه   01/0  16/0  توسعه نیافته 
02/0 خمزانمنصورآباد سراب  04/0  60/0 06/0 چشمه بلوطک افتهینسبتاس توسعه   01/0  08/0  توسعه نیافته 

03/0 دان امیرآبادتلخه  036/0  49/0 05/0 چشمه خرسی پیروزک یافتهکمتر توسعه   01/0  20/0  توسعه نیافته 
04/0 حسن اباد تبرقو  025/0  34/0 06/0 چ  محمدباقری پراشکفت یافتهکمتر توسعه   01/0  18/0  توسعه نیافته 
10/0 حسین آباد الیا  063/0  82/0 06/0 بهاره بردخیاری توسعه یافته   01/0  19/0  توسعه نیافته 
04/0 چونک  035/0  44/0 04/0 ت  سیاه یافتهکمتر توسعه   03/0  40/0  یافتهکمتر توسعه 

04/0 چشمه تبرقو  026/0  35/0 04/0 دوپوت یافتهکمتر توسعه   03/0  40/0  یافتهکمتر توسعه 
04/0 طاوه بادام  033/0  04/0  یافتهکمتر توسعه 

06/0 چاه پازنان  01/0  18/0  توسعه نیافته 
01/0 آبگردو  03/0  38/0  یافتهکمتر توسعه 

 507/0 ضریب دوگانگی 179/0 توسعه ۀانحراف معیار درج 353/0 توسعه ۀمیانگین درج
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 تان دشتروم به صورت کلیپراکنش فضایی سطوح توسعه کشاورزی )زیربخش زراعت( مناطق روستایی دهس -3 ،شکل

 1393 حاضر، پژوهش هاییافته :مثخر

-محیطتی، زیتر-همچنین، ابعاد اقتصادی، اجتماای، زیست

بته  ،ساختی و فنی مورد توجه قترار گرفتت. بتر همتین استاس

کشاورزی در هر یک از این ابعتاد پرداختته شتد  ةسنجش توسع

اتات تحلیت  اطال ه شتده استت.یارا (7)که نتایج آن در جدول 

ه شتده استت، یتطتور خالصته اراکته بته (7)موجود در جتدول 

یافتگی بختش کشتاورزی از د که متوسط توسعهکنمشخص می

عتد ، ب346/0ُمورد مطالعه برابتر  ةعد اقتصادی در محدودلحاس بُ

ستاختی عتد زیتر، ب491/0ُعد فنی برابر ، ب431/0ُاجتماای برابر 

شتک  استت.  523/0ر محیطی نیز براببعد زیستو ُ  347/0برابر 

خوبی وضعیت روستاهای مورد مطالعه را از لحاس ستطو  به( 2)

 دهد.یافتگی کشاورزی را نشان میتوسعه

 

 
 مورد مطالعه پراکنش فضایی سطوح توسعه کشاورزی )زیربخش زراعت( در ابعاد متعارف -4 شکل

 1393 ،حاضر پژوهش یهاافتهی: مثخر
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 دهستان دشتروم در ابعاد متعارف ییناطق روستام یکشاورز ۀتوسع سطوح -7جدول

 1393 حاضر، پژوهش یهاافتهی: مثخر

کشاورزی بین وضتعیت طبیعتی  ةتوسع ةدرج ةبرای مقایس

ن ویتنتی و مَتروستاها از آزمون ناپارامتریک کروستکال والتیس 

یافتگی توسعه ةدهد که بین درجگرفته شد. نتایج نشان میبهره

تاها تفتتاوت معنتتاداری وجتتود دارد. بتتا وضتتعیت طبیعتتی روستت

-توستعه ةاز درجت ،روستاهایی که در نواحی دشتی واقع هستند

روستاهایی کته در  ،یافتگی بیشتری برخوردار هستند. همچنین

 اند.کمتری یافته ةتوسع ،ای قرار دارندوضعیت دره
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یافتگی با عامل توسعه ۀی میانگین درجمقایسه -8جدول

 وضعیت طبیعی روستاها
 1393 حاضر، پژوهش یهاافتهی: مثخر

 وضعیت

 طبیعی

تعداد 

 روستاها

میانگین 

 ایرتبه

کای 

 اسکور

 سطح

 داری معنی

 29/95a 10 دشتی

 15/78b 19 ایتپه 005/0 451/10

 17/90b 10 جنگلی

داری در تفتاوت معنتی ةدهندیکسان نشانتوضیح: حروف غیر    

 .استسطح ِپنج درصد 

 گیریهنتیجبحث و  .4
 ةیتابی بته توستعدهتد بترای دستتمتون توسعه نشان متی

کشاورزی مناطق روستایی نیازمنتد شتناخت و درک درستت از 

هاست. بررسی برداری از آنهای موجود برای بهرهمنابع و فرصت

-کشاورزی در مناطق روستتایی متی ةوضع موجود سطح توسع

و ضتعف  تواند این فهم و درک را از طریق شناسایی نقاط قتوت

 ةها و تهدهای بیرونی فتراروی توستعفرصت ،مناطق و همچنین

سنجش و ارزیابی سطح  ،دست دهد. در این زمینهه کشاورزی، ب

ای در کشاورزی در مناطق روستایی، نقش و جایگاه ویژه ةتوسع

دهتد نشان می ی این پژوهشهاریزی راهبردی دارد. یافتهبرنامه

حاس تتوان کشتاورزی از ستطو  که روستاهای مورد مطالعه به ل

 ةکتته روستتتای تنگتتاری بتتا درجتتمختلفتتی برخوردارنتتد، چنتتان

 لوطکباالترین و روستای چشمه ب ،درصد 909/0یافتگی توسعه

 ةترین ستطح توستعپایین ،درصد 082/0یافتگی توسعه ةبا درج

 ةعتد توستعدر میان پتنج بُ کشاورزی دهستان دشتروم را دارند.

کمتترین  ،درصتد (346/0عد فنی )گی بُکشاورزی، ضریب دوگان

عتد را حکایت از همگونی نسبی روستتاها در ایتن بُ مقدار بوده و

 (523/0ستاختی )عتد زیتردارد. بیشترین ضتریب دوگتانگی را بُ

کته  کنتدتحلیت  اطالاتات موجتود، مشتخص متیدارد.  درصد

عد اقتصادی در یافتگی بخش کشاورزی از لحاس بُمتوسط توسعه

عتد اجتمتاای برابتر بُ ،درصتد346/0برابر  ،مطالعه مورد ةمحدود

برابر  ساختیعد زیربُ ،درصد491/0عد فنی برابر بُ ،درصد 431/0

درصتد  523/0عد زیستت محیطتی نیتز برابتر و بُدرصد  347/0

به ابعاد دیگر محیطی نسبت عد زیستبرتری بُاست که حاکی از 

پتراکنش  کهدهد نشان می نتایج ،در مجموب. استمورد بررسی 

متورد مطالعته در وضتعیت  ةکشاورزی در منطقت ةفضایی توسع

ند هستت گر آنهای پژوهش، بیاندیگر یافته متوازنی قرار ندارند.

که موقعیت مکانی طبیعی روستاهای متورد مطالعته در ارتقتای 

طتوری کته بته ؛یافتگی مناطق روستایی مؤیر استتوسعه ةدرج

ای استت گونهوالیس به -لهای مستخرج از آزمون کروسکایافته

 ةاز درجت ،که روستاهایی کته در نتواحی دشتتی واقتع هستتند

تتوان گفتت کته یتافتگی بتاالتری برختوردار هستتند. میتوسعه

دشتی هستند، به لحاس موقعیتت روستاهایی که دارای موقعیت 

راه ارتبتاطی »ماننتد  یها و ختدماتساختطبیعی از زیر مناسب

هتای نقت ، زمتینووستای  حمت  مناسب، دسترسی مناسب بته

روستتاهای  بتا ها در قیاسبرای ساکنان آن «خیز و غیرهحاص 

بتا  ،همچنتین انتد.بیشتری ایجاد کترده ةتوسع ،جنگلیو  ایتپه

که روستاهای دهستان دشتتروم از لحتاس وضتعیت توجه به این

-طبیعی در انزوای ج رافیای خاصی قترار داشتته و کوهستتانی

شتهر  ززیتاد ایتن روستتاها ا ةبتودن و فاصتلبورالعبودن و صعب

هایی در توزیع خدمات به این نواحی یاسوج بااث ایجاد نارسایی

 شود.میها ماندن آنمحرومو 
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Extended Abstract 

1. INTRODUCTION  

The pattern has been the same for the planning and 

management of agriculture in rural areas, which is 

applied to various forms of state failure and inefficiency 

of the agricultural development programs. Because this 

planning and management have not been designed based 

on needs, talents, and abilities of the rural areas, but based 

on consensus over the potential and actual needs and 

abilities. Accordingly, knowledge of the distribution and 

degree of development of agriculture in this area could be 

a prerequisite for agricultural and rural development 

projects and programs to be considered. In this regard, 

one of the ways that can be useful in planning and 

managing the development of agriculture is the 

classification of rural areas according to conventional 

indicators of agricultural development. Results obtained 

from the survey studies, showed that due to changes in 

development, regardless of its natural resources, these 

regions are among the deprived areas and to achieve the 

appropriate level of development requires government 

intervention and planning. Hence, in order to reduce the 

problems of development, intervention and orientation of 

the agricultural structure will be an important factor. In 

this regard, the aim of the present study is to determine 

the level of agricultural development (Farming 

Subsector) in rural areas in Dashtroom village in 

Boyerahmad county to improve rural development 

planning.  

2. METHODOLOGY 

The present study, from the objective point is an applied 

research and from the analitycal point is quantitative 

research method. The population of the research 

consisted of rural areas more than ten households in the 

central part of the Dashtroom village in Boyerahmad 

county that includes 39 villages. To determine the sample 

size, Krejcie and Morgan methods was used through 

families residing in the study area. Sample size of 320 

households were calculated, and then in every village, 

according to its population, a number of farmers who 

were the heads of households were selected. In this 

research, the data were primarily collected through field 

studies and questionnaire. Content validity was checked 

to determine the validity of the questionnaire which was 

designed and revised after consulting with university 

professors and experts. In order to determine the 

reliability of the questionare, the pre-test (30 

questionnaires) was conducted; the Cronbach's alpha 

coefficient obtained indicated the reliability of the 

questionnaire. To assess the development of agriculture 

in the region, the hybrid method of TOPSIS-entropy was 

used. Data processing was carried out through using 

MATLAB 7.10 software.    

3. DISCUSSION 

The results showed that the agricultural development 

coefficient (Farming Subsector), in the rural areas of 

Dashtroom, is the highest (0.90) in Tangary village and 

the lowest (0.08) in Cheshmeh Baloot village. Thus, the 

amplitude of the development level in the agricultural 

sector was estimated 0.82. In addition, villages including 

Cheshmeh Balutak, Gav Barg, Kooshk Olia, Saadat 

Abad, Bahareh-e-Barg Khiari, Cheshmeh Khersi 

Piroozak, Chel Mohammad Bagheri Pereshkaft, Chel 

Mohammad-e-Bagheri Pereshkaft, Dare Khani 

Pereshkaft, Moradi Pereshkaft, Dare Galga Pereshkaft, 

Cheshmeh Roghat, and Chah Pazanan were considered 

as underdeveloped villages, and Tangary and Hussein 

Abad Olia as developed villages. Furthermore, the results 

indicated the unfavorable development of agriculture in 

the region (with an average of 0.35 in a range of zero to 

one); thus, most of the villages in the region (58.97 %) 

are the least developed ones. The calculated dichotomy 

coefficient reflects the existence of inequality and 

differences in the rate of development in rural areas. The 

results showed that the spatial distribution of agricultural 

development in the region is not in a balanced state. The 

data indicated that the average rate of development, in the 

agricultural sector, in terms of economic, social, 

*. Corresponding Author: saleh.sh0028@yahoo.com             Tel: +98913 348 8416 

 

mailto:saleh.sh0028@yahoo.com


 12/  پیاپی  4  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            94            

technological, infrastructure, and environmental 

dimentions in the region is equal to 0.34%, 0.43%, 

0.49%, 0.34%, and 0.52%, respectively. Given the 

agricultural development dichotomy coefficient, it can be 

said that, the lowest dispersion, with the coefficient of 

0.34, was the technical dimension and the infrastructural 

dimension, with the coefficient of 0.53, was the 

maximum amount of dispersion and the lack of balance 

in the rural districts. Other findings indicated that the 

natural location of the villages under survey is effective in 

enhancing the rate of development of rural areas. So that, 

the villages located in the plain areas had higher 

development rate. It can be said that, the villages which 

are in a plain position have been developed more because 

they are in the normal position of infrastructure and 

services (i.e., good communication, good access to 

transportation, fertile lands, etc) for its residents in 

comparison to the villages in the hills and further 

development of the forest have created. 

4. CONCLUSION 

The findings suggested that, the studied villages have 

different levels of agricultural development. Tangary 

village, with the degree of development equal to 0.909%, 

and Cheshmeh Balootak village, with the degree of 

development equal to 0.082%, have the highest and the 

lowest level of agricultural development in the 

Dashtroom district. Among the five dimensions of 

agricultural development, dichotomy coefficient of 

technical dimension was the lowest that is indicative of 

the relative homogeneity of the villages in this dimension. 

Infrastructure dimension had the highest level of 

dichotomy coefficient. Data analysis revealed that, the 

degree of agricultural development in the region under 

study in terms of economic, social, technical, 

infrastructure, and environmental dimensions was 0.34, 

0.43, 0.49, 0.34, and 0.52%, respectively, that reflects the 

superiority of environmental dimension compared to 

other dimensions. Overall, the results suggested that, the 

spatial distribution of agricultural development rate in the 

studied region is not in a balanced state.  

 

Key words: Boyer-Ahmad County, degree of 
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