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۷۱ 

 
 
 1387اييزپ، 63، شماره انزدهمشاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 

 
 يافتگي بخش كشاورزي استانهاي ايران بررسي و مقايسه درجه توسعه

 1383 و 1373طي سالهاي 
 
 

 ∗محمد موالييدكتر 
  30/2/87:  تاريخ پذيرش        5/12/85: تاريخ دريافت

 
 چكيده

 آن يكسان  مختلف مناطقدريك كشور  بخش كشاورزييافتگي  عموماً سطح توسعه
خورد و اين امر  يك عدم تجانس و ناهمگني به چشم مييست و در واقع در اين زمينه ن

در . سازد ناپذير مي هاي يك كشور اجتنابيافتگي را در ميان استان ضرورت مطالعه روند توسعه
 و 1373مقطع زماني هاي كشور در بخش كشاورزي در دو نيافتگي استا اين مقاله درجه توسعه

اي ايران نهشود كه آيا دوگانگي كشاورزي بين استا ل پاسخ داده ميؤا مطالعه و به اين س1383
 اي موردمطالعه كاهش يا افزايش يافته است؟لهطي سا

ي كشور طي سالهاي مورد نها كه سطح توسعه كشاورزي استادهد نشان مينتايج تحقيق 
 درصد افزايش يافته 7/18اما ضريب شدت نابرابري به ميزان  نداشته است، چندانيمطالعه تغيير 

 . است
 JEL:  Q19بندي  طبقه

                                                 
  e-mail:mmowlaei@yahoo.com                                                             دانشگاه بوعلي سينا    استاديار ∗
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   6۳هم، شماره انزدش سال –اقتصاد كشاورزي و توسعه 

  ۷۲  

 :ها واژه كليد

  استانهاي ايران، تاكسونومي عددي،تحليل عاملي،  دوگانگي،توسعه كشاورزي
 

 مقدمه 
يافتگي در كشورهاي مختلف جهان داراي مراتب گوناگون  طوركه روند توسعه همان

 و مناطق مختلف يكسان نهايافتگي در بين استا  كشور نيز روند توسعهاست، در داخل يك
ي كشور با توجه به توزيع فضايي ناهمگن منابع و همچنين عوامل نهايافتگي استا  توسعه.نيست

. مختلف اقتصادي اجتماعي و اقليمي مناطق ، ممكن است داراي روندي متناسب نباشد
يافتگي استانهاي كشور ممكن است در  اي، توسعه  منطقهعلت امكانات بالقوه هعبارت ديگر ب هب

هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدمات با يكديگر متجانس نباشد و اين امر ضرورت شبخ
هدف از اين . سازد ناپذير مي مطالعه بخشهاي مختلف اقتصادي را در استانهاي كشور اجتناب

ا استفاده از شاخصهاي توسعه در بخش يافتگي استانهاي كشور ب بندي درجه توسعه تحقيق رتبه
 .باشد آنها طي سالهاي مورد مطالعه مي) ضريب پراكندگي(برابري  كشاورزي و بررسي شدت نا

ريزان اقتصادي را در مطالعات آمايش سرزمين و تخصيص منابع مختلف  نتايج تحقيق، برنامه
 براي بررسي  نيزينه الزم را زمو مالي ، فيزيكي و فني براي توسعه كشاورزي ياري خواهد نمود

امكانات بالقوه و بالفعل توليد محصوالت مختلف كشاورزي، رفع عقب ماندگي مناطق 
يافته و ارائه راهكارهايي براي مقابله با دوگانگي در بخش كشاورزي  نيافته و كمتر توسعه توسعه

هاي نيافتگي استا ست كه آيا درجه توسعه ا سؤال اصلي در اين تحقيق آن. فراهم خواهد كرد
  بوده است يا خير؟      سال گذشته متوازن 10كشور در بخش كشاورزي طي 

 شاخص كشاورزي با استفاده از دو روش تحليل عاملي 54براي پاسخ به سؤال فوق از 
يافته، نسبتاً  ي توسعهنهاشور به استاك استانهايبندي  و تاكسونومي عددي اقدام به رتبه

، 1373سال . شد 1383 و 1373نيافته در دو مقطع زماني  يافته و توسعه توسعهيافته، كمتر  توسعه
اي مختلف اقتصادي شهسال آغازين برنامه دوم بوده و همچنين در اين سال، سرشماري از بخ
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باشد  مي آخرين سالي 1383 انجام شده است و سال 1بندي استاندارد بين المللي براساس طبقه
 ،روش گردآوري اطالعات. مطالعه در دسترس بوده استكه آمار و اطالعات مورد 

اي قم، نهبه دليل اينكه استا.  مركز آمار ايران استةاي و براساس آمار منتشر شد كتابخانه
اند و  اي مركزي، مازندران و زنجان بودهنه به ترتيب جزء استا1373گلستان و قزوين در سال 

يافتگي  ت، لذا در اين پژوهش سطح توسعه وجود نداشته اس1373آمار مختص آنها در سال 
 لحاظ 1383 و 1373ي مركزي، مازندران و زنجان در دو مقطع زماني نهاآنها را در استا

 . ايم نموده
 دةتوان به دو گروه عم هاي ارائه شده دربارة دستيابي به توسعه اقتصادي را مي نظريه

  : تقسيم كرد3 و نظريه رشد متعادل2نظريه رشد نامتعادل
 از پيروان دكترين رشد 9، روستو8، استرتين7، كيندلبرگر6، سينگر5، هيرشمن4 پرو)الف

 . شود نامتعادل هستند كه در آن نظريه قطب رشد متجلي مي
  .11پخش راثآ و ديگري 10 تمركزآثاريكي : نظريه قطب رشد پويا بر دو اثر استوار است

اي توسعه اتفاق بهافتد بلكه در نقاط يا قط ميجا اتفاق ن رشد همزمان در همهبرپايه اين نظريه، 
ايي لهاين نقاط، توسعه را در كانا). اثر تمركز(افتد كه از قدرت جاذبه بااليي برخودارند  مي

 ). 70 -60، 1380كالنتري، ) (اثر پخش(دهد  كل اقتصاد را تحت تأثير قرار مي كنندكه مي پخش
ش شهرها منجر به توسعه اجتماعي  طرفداران نظريه قطب رشد معتقدند كه گستر)ب

گردد و در نتيجه بايد به دنبال گسترش و رشد صنايع در شهرهاي بزرگ  اقتصادي روستاها مي
 . بود

                                                 
1.I.S.I.C.,Rev.3  
2 . unbalanced growth theory 
3 . balanced growth theory  
4 . Francios Perroux 
5 . Hirschman 
6 . Singer 
7 . Kindleberger 
8 . Streeten 
9 . Rostow 
10 . polarization effects 
11 . spread effects 
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 قطب رشد نتوانسته نظريه معتقدند كه 5، ميسرا4، دان فورد3، دوير2، هاريسن1ميردال
نيافته از بين ببرد بلكه  ماندگي بين مناطق مختلف را در كشورهاي توسعه است نابرابري و عقب

اي شده است و لذا الگوي مناسبي براي كشورهاي توسعه نيافته  باعث تشديد نابرابري منطقه
 .)190 -170  ،1370قره باغيان،(باشد نمي

 :باشد  قطب رشد مينظريه مؤيد انتقادات وارد بر زيرمطالعات تجربي 
 برجسته نشان 1990ا در دهه اي روسيه ر رشد نابرابري منطقه) Fedorov,2002(فدرو
 . دنده اي را در غنا نشان مي  رشد و افزايش نابرابري منطقه6واندرپويي و اورگل. داده است
اي موجود در چين و  اي چين را دليلي بر مشكالت منطقه  افزايش نابرابري منطقه7كيم و وي

 . دانند يك مانع براي توسعه آن مناطق مي
پراكنــدگي توســعه اقتصــادي و اجتمــاعي ميــان )  Dreze & Sen 1995 ,(درز و ســن

گـزارش توسـعه انسـاني در ايـران         . داننـد   اي هند را از عوامل عمده فقر در اين كشـور مـي            تهايال
 هايـ پبر . دهـد    مـي   استان از نظر درجه توسعه انساني نشـان        26اي را ميان      اي گسترده    منطقه  تفاوت
 اي كـاهش نيافتـه بلكـه ضـريب          دم تعـادل منطقـه     نظريه همگرايـي، عـ     طبق نه تنها    ،زارشاين گ 

 .)PBOUNDP, 1999,23) 8تحت مطالعه نيز افزايش يافته است  واحدهاي بين  پراكندگي 
اي   ريزي منطقه   رشد متوازن در مناطق مختلف، ضرورت برنامه       ةنظري امروزه اقتصاددانان 

اي    توسـعه متعـادل ناحيـه      كنند و معتقدند كـه      صحيح را براي رسيدن به توسعه متوازن مطرح مي        
براي آن است كه بهترين شرايط و امكانـات را بـراي توسـعه جـامع همـه نـواحي فـراهم آورد،                       

 .اي را به حداقل رساند و نهايتاً از بين ببرد ناحيه اي و درون اي كيفيت زندگي بين ناحيهتهتفاو

                                                 
1 . Myrdal 
2 . Harrison 
3 . Dwyer 
4 . Down Fored 
5 . Misra 
6 . Vander Puye - Orgle 
7 . Kim & Wei 
8 . Plan and Budget Organization of the Islamic Republic of Iran and United Nations 
Development Programe 
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گي مناطق يافت  برخي از مطالعات انجام شده خارجي و داخلي در زمينه توسعهزير، در 
 .شود ميارائه مختلف در بخش كشاورزي 

اي و همگرايي بين  به بررسي تفاوتهاي منطقه ) Noorbakhsh,2003( نور بخش 
 هاي  از شاخص،تفاده از روش تحليل عاملي وي با اس.ايالتهاي هند پرداخته است

 مناطق اقتصادي ـ اجتماعي براي به دست آوردن يك شاخص تركيبي استفاده نموده و
ها صبراي تعيين وزن و درجه اهميت شاخو ا. ده استكربندي  موردمطالعه را با توجه به آن رتبه

سپس . هاي اصلي، ضريب نابرابري و تركيبي از آن استفاده نموده است هاي تحليل مؤلفهشاز رو
با تحليل رگرسيوني بين سه شاخص به دست آمده و شاخص توسعه انساني به آزمون نتايج 

اقتصادي ـ اجتماعي مورد مطالعه  هايصاي هند را براساس شاختهداخته و در انتها ايالپر
 . بندي نموده است رتبه

 شاخص به كمك روشهاي 23با استفاده از ) Bhatia & Rai,2004(باهاتيا و راي 
 منطقه از هند در 32 بلوك در 380تحليل عاملي و تاكسونومي عددي به تعيين سطح توسعه 

ها تعيين  شاخص، سطح توسعه بلوك32ر با كل با در اين پژوهش يك. اند  پرداخته2001سال 
 بلوك كمتر 118يافته،   بلوك نسبتاً توسعه187يافته،   بلوك توسعه43كه  طوريه  ب،شد

 شاخص مربوط به بخش 12سپس بار ديگر با . نيافته شناخته شدند  بلوك توسعه32يافته و  توسعه
 . اند دهكربندي   به لحاظ توسعه، رتبه اين بخش را،كشاورزي
 116يافته،   بلوك نسبتاً توسعه156يافته،   بلوك توسعه56 ،دست آمدهه نتايج ب پايه رب

 در پايان تحقيق، علل .اند نيافته معرفي شده  بلوك توسعه52يافته و  بلوك كمتر توسعه
 . ين مناطق ارائه گرديده است براي توسعه اهايينيافتگي مناطق شناسايي شده و پيشنهاد توسعه

بندي مناطق مختلف  يك روش براي طبقه) Joae & et al.,2001(جو و همكارانش 
فاده بندي با است اين رتبه. اند اي ارائه داده كشور بلژيك به منظور حمايت از سياست توسعه منطقه

 شاخص 33 از اي و با استفاده هاي آماري چندمتغيره تحليل عاملي و تحليل خوشهاز تكنيك
 در اين بررسي به منظور. اقتصادي، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و غيره انجام شده است
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  و براي2 و آزمون بارتلت1نام آزمون كيسره هايي بها، از آزمون ارزيابي مناسب داده
ار درصد ، معي3اسكرينام  هايي بگيري در مورد تعداد عاملهاي استخراج شده از آزمونه تصميم
بندي مناطق را از  تحقيق، صحت رتبه نتايج.  مقدار ويژه استفاده شده استنس و آزمونواريا

 . يافتگي مورد تأييد قرار داده است لحاظ درجه توسعه
با استفاده از تكنيك تاكسونومي عددي و تحليل عاملي در دو مقطع ) 1372(اسالمي 

يافتگي  اي به تعيين درجه توسعه  شاخص توسعه منطقه44 و با استفاده از 1365 و 1355زماني 
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه وضعيت مناطق . مناطق روستايي كشور پرداخته است

 بهبود يافته، اما دوگانگي 1355 نسبت به سال 1365روستايي كشور به لحاظ توسعه در سال 
 . اي بين اين مناطق افزايش يافته است منطقه

 مناطق ي،هاي تاكسونومي عددي و تحليل عاملشبا استفاده از رو) 1374(مرسلي 
نشان نتايج تحقيق . بندي نموده است  رتبه1365 و 1355روستايي استان زنجان را طي سالهاي 

يافتگي، مناطق روستايي استان زنجان طي سالهاي مورد  هاي توسعهدهد كه با توجه به شاخص مي
 . ش يافته استمطالعه داراي رشد بوده اما دوگانگي بين آنها افزاي

بندي   و تكنيك تاكسونومي عددي به رتبهيبا استفاده از تحليل عامل) 1373(اشتري 
يافتگي  تعيين درجه توسعه. ي استان آذربايجان غربي پرداخته استها و روستاها، شهرهاشهرستان

دهد كه درجه  نتايج نشان مي. باشد  موضوع اصلي مطالعه مي1365-1355اين استان در مقطع 
، % 224هاي  به نسبتبه ترتيبغربي  شهرستان، شهر و روستاهاي استان آذربايجانيافتگي  توسعه

 اما دوگانگي بين تمامي مناطق شدت يافته و افزايش فاصله شهرستانها ،بهبود يافته % 75و % 166
 . شده استاز مراكز استان موجب كاهش درجه توسعه يافتگي آنها 

 
                                                 

1 . Kaiser 
2 . Bartlet 
3 . Scree 
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  روش تحقيق
 و 1 شاخص كشاورزي با استفاده از دو روش تحليل عاملي54در اين پژوهش 

يافتگي استانهاي كشور   گيري ميزان توسعه  براي سنجش و اندازه2تاكسونومي عددي
زمان . تهيه شد مركز آمار ايران مورد نياز از اطالعات و آمار.گرفته است قرارمورداستفاده 

 ادامهدر  .باشد مي  استان كشور25العه  و مكان مورد مط1383 و1373مورد مطالعه دو مقطع 
شاخصهاي مورد استفاده در به  سپس و روش تحليل عاملي و تاكسونومي عددي به معرفيابتدا 

 .شود پرداخته ميتحقيق 
 

 روش تحليل عاملي ) ا لف

اي از فنون آماري اشاره دارد كه هدف مشترك آنها ارائه  تحليل عاملي به مجموعه
تحليل ). 16، 1383كيم و مولر ،( بر حسب تعداد كمتري متغير فرضي است اي از متغير مجموعه

هاي اصلي  ، روش مؤلفهنآها دارد كه مهمترين  عاملي چندين روش اضافي براي تحليل سازه
كه براي چنين تغييري در  -) يك مؤلفه( يافتن يك تركيب خطي از متغيرها باروش اين . است

كند كه  هاي ديگري را پيدا مي سپس مؤلفه. گردد آغاز مي -شوند  متغيرهاي اصلي محاسبه مي
 با مؤلفه قبلي همبستگي ندارد و براي ادامه اين روش  وشود براي باقي مانده ممكن محاسبه مي

معموالً براي بيشتر تغييرات، چند مؤلفه . هاي زيادي مثل متغيرهاي اصلي وجود دارد هنوز مؤلفه
. توانند به عنوان جايگزين متغيرهاي اصلي استفاده شوند ها مي محاسبه خواهد شد و اين مؤلفه

 مراحل تحليل .شوند اين روش بيشتر اوقات براي كاهش تعداد متغيرها در فايل داده استفاده مي
  ): 72، ص 1380كالين، ( توان به صورت زير خالصه كرد عاملي را مي

 تهيه ماتريس استاندارد .1

 ستگيمحاسبه ماتريس ضرايب همب.2

 استخراج عاملي.3

                                                 
1 . factor analysis 
2 . taxonomy 
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  محاسبه نمرات عاملي .5 1 )ريماكسااز روش و(چرخش عوامل .4

شود، نمرات عاملي  ريماكس استفاده ميااز آنجا كه در چرخش عوامل از دوران و
پس در واقع با . باشد استخراج شده مستقل از هم و بين آنها هيچ تركيب خطي برقرار نمي

 شاخصها رفع و شاخصهاي اوليه به تعدادي فاكتور يا عامل تكنيك تحليل عاملي، همخطي بين
ند نماينده بسيار توا  لذا جمع نمرات عاملي مي؛شود خالصه و به هر يك وزن مناسب داده مي

 سطح مبين  توان را مي ميانگين جمع نمرات عاملي ،بنابراين. ها باشدخوبي براي شاخص
براي نشان دادن نابرابري بين مناطق نياز به تعيين از طرفي . دانستيافتگي استانهاي كشور  توسعه

 . شودبراي اين امر از تكنيك تاكسونومي عددي استفاده . ستيافتگي آنها درجه توسعه
 

  روش تاكسونومي عددي )ب

، آنهااي متعددي وجود دارد كه يكي از مهمترين براي تعيين سطح توسعه مناطق روشه
هاي كم و بيش  دي يك مجموعه را به زير مجموعهتاكسونومي عد. تاكسونومي عددي است

 و به عنوان مقياسي براي شناخت درجه توسعه اقتصادي و اجتماعي در كند ميهمگن تقسيم 
 ). 6،ص1362بيدآباد، (گيرد ميريزي مورد استفاده قرار  برنامه

. ودش آل معين مي  يكي از مناطق مورد مطالعه به عنوان منطقه ايدهدر اين روش معموالً
تعيين بين آنها برقرار باشد، در مواردي كه تعداد مناطق مورد مطالعه زياد و ناهمگني بااليي 

بندي ساير مناطق بر مبناي آن و ارائه برنامه  آل و درجه يك منطقه به عنوان نقطه هدف و ايده
. رسد يآل چندان منطقي و ممكن به نظر نم يافتگي ايده براي رسيدن ساير مناطق به سطح توسعه

و تر تقسيم   به چند گروه همگنتوان نقاط يا مناطق مورد مطالعه را ابتدا براي رفع اين مشكل مي
يند امجموع اين فر. آل اقدام كرد سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه يا منطقه ايده

 قالب تكنيك اجراي آناليز تاكسونومي در .توان از روش تاكسونومي عددي انجام داد را مي
 ):96،ص1382بختياري،(ست قابل اجرازير چندين مرحله به شرح 

                                                 
1. varimax method 
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 تعيين كوتاهترين فاصله.3 تشكيل ماتريس فواصل .2 ها  تشكيل ماتريس داده.1
 آل  محاسبه فاصله مركب هر منطقه از منطقه ايده.5 مشخص كردن بخشهاي همگن .4
  محاسبه درجه توسعه .6

ده از تاكسونومي، فاصله هر شاخص از شاخص از آنجا كه درجه توسعه به دست آم
مبين تواند  يافتگي استانها مي است، پس ضريب تغييرات درجه توسعه) باالترين شاخص(آل  ايده

عبارت ديگر هر چه مقدار درجه توسعه بيشتر باشد،  هب. ها باشدبين استان) دوگانگي(پراكندگي 
 . آل است ده افزايش نابرابري آن منطقه از منطقه اينشاندهنده

 
 شاخصهاي مورد استفاده در بخش كشاورزي 

 توليدات كشاورزي نشاندهنده پيشرفتهاي علمي و فني در  بااليعملكرد در هكتار و سرانه
شخم صحيح، بذر اصالح شده، توجه به مسائل فني (زمينه كشاورزي در مراحل مختلف كاشت

انواع كودها و سموم دفع آفات، آبياري استفاده بموقع از (، داشت .....)در زمينه كشاورزي و
استفاده از ماشين آالت كشاورزي (و برداشت ...) بموقع، آگاهي و دانش در زمينه كشاورزي و

 گرچه مزيت نسبي در ارتقاي رشد بخش كشاورزي مناطق مؤثر .است.....) در زمانهاي معين و
د كشاورزي در كنار ب و زمين مستع برخورداري از شرايط آب و هوايي مناس اما،است

تواند عملكرد در هكتار را  است كه ميو عمراني  پيشرفتهاي علمي و فني مكانيزاسيون و
نگهداري و پرورش شود  يادآور مي .يافتگي بخش كشاورزي شود  و باعث توسعهافزايش دهد

 اري و هاي رفع بيك  مكمل در بخش كشاورزي و يكي از راهفعاليتينه تنها نيز انواع دام و طيور 
هاي  فراورده ، بلكه در توليد انواع گوشت واستكاهش محروميت و افزايش درآمد سرانه 

از جمله شاخصهاي  مرتبط با اين مسئله نيز شاخصهاي ، بنابراين؛باشد مهم و مؤثر مي دامي بسيار
 .شوند مييافتگي بخش كشاورزي محسوب  توسعه

 به  در اين تحقيقكهد نگرد ي ميمعرف شاخصي 54 ،در زيربراساس مطالب پيشگفته، 
 :در نظر گرفته شدنديافتگي در بخش كشاورزي  عنوان معيار توسعه

 عملكرد در هكتار .3 عملكرد در هكتار گندم ديم .2 عملكرد در هكتار گندم آبي .1
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 عملكرد در هكتار ذرت .6 عملكرد در هكتار برنج .5 عملكرد در هكتار جو ديم .4جو آبي 
عملكرد در هكتار .9) وش(عملكرد در هكتار پنبه.8 عملكرد در هكتار چغندرقند .7) اي دانه(

 .12 عملكرد در هكتار آفتابگردان روغني .11 عملكرد در هكتارسويا ديم .10سويا آبي 
 هاي برداري تعداد بهره.14فرنگي   عملكرد در هكتار گوجه.13زميني  عملكرد در هكتار سيب

 باغي به ازاي هر هاي برداري  تعداد بهره.15نفر جمعيت روستايي  به ازاي هر صد هزار يزراع
 به ازاي هر صد هزار نفر دامي هاي برداري  تعداد بهره.16صد هزار نفر جمعيت روستايي

 پرورش ماكيان به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت هاي برداري  تعداد بهره.17جمعيت روستايي
به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت  زنبورعسل شهاي پرو برداري  تعداد بهره.18روستايي
 پرورش كرم ابريشم  به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت هاي برداري  تعداد بهره.19روستايي
اي به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت   توليدات گلخانههاي برداري تعداد بهره.20روستايي
تيلر به ازاي هر صد تعداد  .22 تراكتور به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي  تعداد.21 روستايي

دروگر تعداد . 24كمباين به ازاي هر صد هكتار كشت زراعيتعداد  .23هكتار كشت زراعي  
چين به ازاي هر صد هكتار كشت  علفتعداد  .25به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي

به ازاي هر ) بيلر(بند بستهتعداد  .27ر كشت زراعي ك به ازاي هر صد هكتاريتعداد  .26زراعي
تعداد . 29چاپر به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي تعداد  .28صد هكتار كشت زراعي

 خرمنكوب برنج به ازاي تعداد. 30خرمنكوب گندم و جو به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي 
 هر صد هكتار كشت گاو آهن تراكتوري به ازايتعداد . 31هر صد هكتار كشت زراعي 

فاروير به ازاي هر صد تعداد  .33ديسك به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي تعداد  .32 زراعي
 ولتيواتور به ازاي هر صد هكتار كشت زراعيتعداد ك .34هكتار كشت زراعي 

  سمپاش تراكتوري تعداد. 36كودپاش به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي تعداد  .35
سمپاش موتوري به ازاي هر صد هكتار كشت تعداد . 37ار كشت زراعي به ازاي هر صد هكت

موتور پمپ آب تعداد  .39 سمپاش پشتي به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي تعداد. 38زراعي 
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 .41) بز و بزغاله بره، گوسفند،( سرانه دام كوچك .40به ازاي هر صد هكتار كشت زراعي
  و بچه گاوميش، شتر و گاو ،گوساله، گاو ميش،(سرانه دام بزرگ 

 متوسط توليد .43) مرغ، خروس، جوجه، غاز، اردك و بوقلمون( سرانه ماكيان.42) بچه شتر
راه آسفالته روستايي به ازاي هرصد مقدار  .45 1 درصد اراضي آبي.44) كيلوگرم(يك كندو

زار نفر  نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني به ازاي هر صد ه.46هزار نفر جمعيت روستايي 
 تعداد شركت تعاوني كشاورزي به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت .47جمعيت روستايي 

هاي تعاوني روستايي به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت روستايي    تعداد اتحاديه.48 2روستايي
 تعداد سدهاي مخزني و .50 ٣)سبك و سنگين(دام10000دامپزشك به ازاي هر تعداد  .49

 درصد .52 درصد خانوارهاي روستايي داراي آب .51 ۴ر صد هكتار كشت بتوني به ازاي ه
 درصد .54درصد خانوارهاي روستايي داراي گاز  .53خانوارهاي روستايي داراي برق 

 خانوارهاي روستايي داراي حمام 
 

  نتايج تحقيق
 دار وزن)هاي اصلي از روش تحليل مؤلفه(ا با كمك تحليل عامليدر ابتدا تعداد شاخصه

دهندگي  و همخطي بين آنها رفع و با كمك درصد واريانس تراكمي، قدرت توضيح
سپس جمع نمرات عاملي محاسبه و ميانگين آنها به . دگرديفاكتورهاي استخراج شده مشخص 
فاكتورهاي به دست آمده . شد ا در نظرگرفته هيافتگي استان عنوان معياري براي سطح توسعه

براي نشان . نددش  بندي رار داده و به عنوان مجموعه همگن رتبهقها ورودي تاكسونومي استان
                                                 

آيد و هرچه مقدار آن بيشتر باشد،  ز تقسيم اراضي آبي به كل اراضي قابل كشت به دست مياين شاخص ا. 1
 . ف افزايش محصوالت در آن منطقه استرمع
 در صد هزار نفر جمعيت روستايي  اين شاخص از تقسيم تعداد شركتهاي تعاوني به جمعيت روستايي ضرب .2

 . آيد به دست مي
اين شاخص از . باشد ر باشد امكان مرگ و مير و خطر بيماريهاي دامي كمتر ميهرچه تعداد اين شاخص بيشت.  3

 . آيد دست ميه  ب10000در  تقسيم تعداد دامپزشك به كل دامها ضرب

 . آيد به دست مي100در  اين شاخص از تقسيم تعداد سدها به كل اراضي قابل كشت ضرب.4
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يافتگي آنها  توسط تكنيك تاكسونومي عددي  دادن شدت دوگانگي بين مناطق، درجه توسعه
بندي استانها به چهار گروه توسعه، فراواني نسبي تجمعي به   تقسيمه منظورب. ديگرد محاسبه 

 :زير استنتايج نهايي تحقيق به شرح . ظر گرفته شديافتگي در ن عنوان معيار درجه توسعه
ا در بخش كشاورزي را از نظر جمع نمرات عاملي و درجه هرتبه استان1جدول 

 يافتگي  فراواني نسبي تجمعي معيار توسعه. دهد  نشان مي1373يافتگي در سال  توسعه
 تا 25/0يافته، بين  ، توسعه25/0تا 0با فراواني نسبي تجمعي بين  استانهايي. شود در نظر گرفته مي

نيافته محسوب  توسعه 1 تا 75/0يافته و بين  كمتر توسعه75/0 تا 5/0يافته، بين   نسبتاً توسعه5/0
 در بخش كشاورزي، ،شود كه مالحظه مي طور همان). 71،ص 1385فر ،  بهشتي(شوند مي
مان، فارس و هاي اصفهان، تهران، سمنان، مازندران، گيالن، مركزي، زنجان، كراناست

غربي، همدان،  آذربايجان هاي يزد، خراسان،يافته، استان شرقي استانهاي توسعه آذربايجان
يلويه و بويراحمد كمتر گخوزستان و كه اي اردبيل، لرستان،هيافته، استان  توسعهكرمانشاه نسبتاً

ستان استانهاي يافته و استانهاي چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، ايالم و كرد توسعه
 . شوند نيافته و استانهاي هرمزگان و بوشهر نيز ناهمگن تلقي مي توسعه

بندي استانها را در بخش كشاورزي با توجه به جمع نمرات عاملي و درجه   رتبه2جدول
 در بخش 1383 در سال ،شود چنانكه مالحظه مي. دهد  نشان مي1383يافتگي در سال  توسعه

  ويافته  استان كمتر توسعه4نيافته،   استان توسعه5 ،هيافت ه استان توسع10،كشاورزي
 . شود بندي مربوطه ناهمگن تلقي مي ضمناً استان بوشهر در رتبه. نيافته هستند  استان توسعه4

يافتگي استانهاي كشور در بخش  شود درصد تغييرات توسعه  مالحظه مي3در جدول 
هاي  وضعيت كشاورزي استانعبارت ديگره ب ؛كشاورزي به ميزان ناچيزي كاهش يافته است

 . كشور به طور متوسط طي سالهاي مورد مطالعه تغيير چنداني نداشته است
يابيم كه دوگانگي كشاورزي بين استانهاي موردمطالعه به ميزان  ، در مي4با توجه به جدول 

خش كشاورزي در يافتگي در ب متوازن درجه توسعه  رشد نامبينافزايش يافته است و اين % 7/18
 . استاستانهاي كشور 
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 يافتگي توسعه  رتبه استانها در بخش كشاورزي از نظر جمع نمرات عاملي و درجه.1جدول 

 1373در سال 

 استانهاي كشور رتبه
جمع نمرات 

 عاملي
درجه 

 يافتگي توسعه
فراواني نسبي 

 تجمعي
 004292/0 053872/0 29821/6 اصفهان
 018129/0 182047/0 82936/5 تهران
 033388/0 198851/0 70259/4 سمنان
 054506/0 217906/0 50564/3 مازندران
 07647/0 226637/0 24787/3 گيالن
 098732/0 229699/0 12975/3 مركزي
 12509/0 271969/0 08833/3 زنجان
 155124/0 309908/0 51651/2 كرمان
 187291/0 331902/0 00329/2 فارس

 يافته توسعه

 223756/0 376255/0 70576/1 آذربايجان شرقي
 267764/0 454093/0 10575/1 يزد

 313061/0 467384/0 05278/0 خراسان
 361713/0 502008/0 -12701/0 آذربايجان غربي

 462821/0 652321/0 -6123/0 همدان
 يافته نسبتاً توسعه

 486417/0 783727/0 -63602/0 كرمانشاه
 537411/0 526169/0 -37938/4 اردبيل
 593542/0 579183/0 -92224/0 لرستان
 654062/0 624459/0 -63938/1 خوزستان

 يافته هوسعتكمتر

 716096/0 640086/0 -25189/2 بويراحمد و يلويهگكه
 779185/0 650978/0 -46329/2 بختياري و چهارمحال

 8457/0 655364/0 -61064/2 سيستان و بلوچستان
 906322/0 65647/0 -66997/2 ايالم

 نيافته توسعه

 1 966601/0 -68493/2 كردستان
  ناهمگن -88031/6 هرمزگان

 ناهمگن
  ناهمگن -11182/9 بوشهر

 محاسبات تحقيق: مأخذ
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 يافتگي  نظر جمع نمرات عاملي و درجه توسعهز رتبه استانها در بخش كشاورزي ا.2جدول 

 1383 در سال 

جمع نمرات  انهاي كشوراست رتبه
 عاملي

درجه 
 يافتگي توسعه

فراواني نسبي 
 تجمعي

 002027/0 021382/0 5008231/6 اصفهان
 204206/0 203566/0 853942/5 سمنان
 260567/0 172394/0 70982/4 تهران
 045618/0 134978/0 956123/3 گيالن
 0610256/0 172918/0 921425/3 فارس

 078081/0 196821/0 317730/3 ندرانماز
 098510/0 245371/0 17829/3 يزد

 125610/0 276321/0 57434/2 مركزي
 145351/0 278985/0 38782/2 خراسان

 يافته توسعه

 178240/0 400216/0 17522/2 آذربايجان شرقي
 225137/0 453210/0 367214/1 همدان
 258170/0 48134/0 43338/0 زنجان
 285671/0 508121/0 -52098/0 كرمان

 350521/0 538522/0 -84716/0 آذربايجان غربي
 يافته نسبتاً توسعه

 393122/0 577639/0 -94399/0 كرمانشاه
 45176/0 590221/0 -6771/1 اردبيل
 502721/0 605214/0 -88156/1 ايالم

 57236/0 625918/0 -98964/1 چهارمحال و بختياري
 يافته كمترتوسعه

 623781/0 64452/0 -30521/2 كردستان
 696748/0 682511/0 -5681/2 لرستان

 750522/0 697605/0 -306521/3 يلويه و بويراحمدگكه
 832451/0 903526/0 -26423/3 خوزستان

 925632/0 920927/0 -82407/5 سيستان و بلوچستان
 نيافته توسعه

 1 33457/10 -99862/5 هرمزگان
  ناهمگن -55291/7 شهربو ناهمگن

 محاسبات تحقيق: مأخذ
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 1383 و 1373يافتگي بخش كشاورزي در دو مقطع زماني   درصد توسعه.3جدول 

ميانگين جمع نمرات 

 1383عاملي 

ميانگين جمع نمرات 

 1373عاملي 

درصد 

 يافتگي توسعه

درصد تغييرات 

 يافتگي توسعه

0000016/0- 0 0000016/0%- 0000016/0%- 

 .محاسبات تحقيق: مأخذ

 
 1383 و 1373كشوردردو مقطع زماني  استانهاي) دوگانگي(ضريب شدت نابرابري. 4جدول

ندگي درجه كضريب پرا

 1373توسعه 

ضريب پراكندگي 

 1383درجه توسعه 
 درصد نابرابري

درصد تغييرات 

 نابرابري

502873/0 596929/0 7037/118% 70373/18% 

 محاسبات تحقيق: مأخذ

 
 و پيشنهاد جمعبندي 

 نظريهامروزه اقتصاددانان طرفدار رشد متوازن در مناطق مختلف يك كشور معتقدند كه  
ــه    ــابرابري منطق ــا نتوانســته اســت ن ــه تنه ــا ن ــه  اي را در كشــورهاي توســعه قطــب رشــد پوي  نيافت

اي صـحيح را     ريزي منطقه   لذاآنها ضرورت برنامه   ؛  از بين ببرد، بلكه باعث تشديد آن شده است        
معتقدند كـه هـدف از يـك توسـعه     همچنين آنها . كنند ي رسيدن به توسعه متوازن توصيه مي      برا

 بـه حـداقل     متعادل بايد ايجاد بهترين شرايط و امكانات بـراي توسـعه جامعـه در همـه نـواحي و                  
 . باشداي   تفاوتهاي زندگي بين ناحيهرساندن و نهايتاً رفع

ــاني   ــه در دو مقطــع زم ــن مقال ــتفاده از 1383 و 1373در اي ــا اس ــعه 54، ب  شــاخص توس
يـافتگي    درجـه توسـعه  ،كشاورزي و با كمك دو تكنيك تحليـل عـاملي و تاكسـونومي عـددي         
در ابتـدا بـا     . ررسـي شـد   استانهاي كشور و ميزان شدت نابرابري آن طي سالهاي مـورد مطالعـه ب             

دار و   وزنها  شاخصـ  ،يمـاكس ارهاي اصـلي و دوران و       تحليل عاملي و مؤلفه   روشهاي  استفاده از   
دهنـدگي   توضـيح   قـدرت ،د و بـا كمـك درصـد واريـانس تراكمـي     شـ همخطي بين آنهـا رفـع    
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  هسپس جمع نمرات عاملي محاسبه و ميانگين آنها بـ         . گرديدفاكتورهاي استخراج شده مشخص     
 فاكتورهاي به دست    آنگاه.  شد هعنوان معياري براي سطح توسعه كشاورزي استانها در نظرگرفت        

ورودي تاكسونومي قرار داده و بـا كمـك مـاتريس فواصـل، اسـتانهاي نـاهمگن        وان  به عن آمده  
بـراي نشـان دادن شـدت       . شـد بنـدي     بـه عنـوان مجموعـه همگـن رتبـه           شناسايي و بقيـه اسـتانها     

از تكنيـك تاكسـونومي عـددي محاسـبه و       بـا اسـتفاده      درجه توسعه آنهـا      ،دوگانگي بين استانها  
ا بـه   هبنـدي اسـتان      بـراي تقسـيم    .بررسي گرديد   مقطع زماني  ندگي آنها در دو   سپس ضريب پراك  

 . يافتگي در نظر گرفته شد عنوان معيار توسعه هچهار گروه توسعه، فراواني نسبي تجمعي ب
يافتگي برخي از استانها در  كه درجه توسعهنشان مي دهدنتايج به دست آمده از تحقيق 

 1383 مثال در سال ايبر ؛ده استكر تغيير 1373 نسبت به سال 1383سال 
  اما استانهاي زنجان و كرمان ند،يافته ارتقا يافت  توسعههايخراسان به استان  يزد وهاي استان

  استانهاي ايالم و1383همچنين در سال . ندديافته تنزل نمو نسبتاً توسعههاي به استان
به كمتر ) 1373در سال (نيافتگي   چهار محال و بختياري و كردستان از حالت توسعه

 يلويه و بوير احمد به گهاي خوزستان و كهنكه استا  در حالي،نديافته ارتقا يافت توسعه
يافتگي  همچنين به طور متوسط درصد تغييرات توسعه .نيافته تبديل شدند  توسعههاياستان

به عبارت ديگر . استانهاي كشور در بخش كشاورزي به ميزان ناچيزي كاهش يافته است
مورد مطالعه تغيير چنداني هاي كشور به طور متوسط طي سالهاي ني استاوضعيت كشاورز

افزايش يافته است و اين مغاير % 7/18 دوگانگي بخش كشاورزي بين آنها به ميزان نداشته، ولي
ريزان  برنامه ن ولذا به نظر مي رسد مسئوال.  مي باشدكشوربا نظريه رشد متعادل براي همه نقاط 

نيافته كشور به منظور  ي توسعهنهاالزم را براي ارتقاي سطح كشاورزي استاكشور بايد تمهيدات 
مكانيزه كردن كاشت و برداشت محصوالت مختلف از طريق رفع مشكالت مالي، فني و 

 و بدتا دوگانگي موجود در بخش كشاورزي بين استانها كاهش يايشند نديآموزشي كشاورزان ب
 .در نهايت از بين برود

ايي، وضعيت آب و هوايي و به طور كلي وجود مزيتهاي نسبي استانها موقعيت جغرافي
 طوريه يافتگي  داراي وضعيت متفاوتي باشند، ب باعث شده است كه آنها از نظر درجه توسعه
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در بخش كشاورزي جايگاه خوبي نسبت به استانهاي ) گيالن و مازندران(كه استانهاي شمالي 
ريزان كشور در هنگام  لذا  بهتر است كه برنامه.دارند) بوشهر ، هرمزگان و خوزستان(جنوبي 

نيافته اما مستعد كشت  تخصيص اعتبار و توزيع امكانات توجه بيشتري به مناطق توسعه
محصوالت مختلف داشته باشند تا تمام كشور از وضعيت همگن و متعادلي در بخش 

 .كشاورزي برخوردار گردد
 

 منابع 
 مناطق روستايي كشور،نيافتگي  عيين درجه توسعه، ت)1372(ف اهللا اسالمي، سي .1

 . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي
هاي استان  نيافتگي شهرستان تعيين درجه توسعه ،)1373( اشتري،حميد .2

 . غربي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي آذربايجان

ر صنعت در استان اصفهان و ، بررسي و تحليل ساختا)1382(بختياري، صادق .3
 . جايگاه آن دراقتصاد ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

هاي كشور و مقايسه  يافتگي استان ،بررسي درجه توسعه)1385(فر،محمود بهشتي .4
 .دانشگاه بوعلي سينا نامه كارشناسي ارشد، تطبيقي آنها، پايان

ها و  بندي شهرستان كاربرد آن در طبقه، آناليز تاكسونومي و )1362(بيدآباد، بيژن  .5
 . مركزي استان و بودجه اي،سازمان برنامه منطقه ريزي برنامه جهت توسعه هاي شاخصايجاد

 . ، اقتصاد رشد و توسعه، جلد دوم، نشر ني،تهران)1370(باغيان ، مرتضي قره .6

 ، صدرالسادات و مينايية، راهنماي آسان تحليل عاملي، ترجم)1380(كالين، پل  .7
 .  تهران انتشارات سمت،

، )ها تئوريها و تكنيك(اي  ريزي توسعه منطقه ، برنامه)1380(كالنتري، خليل .8
 . انتشارات خوشبين تهران

اي بر تحليل عاملي و شيوه به كارگيري   مقدمه،)1381(مولر چارلز كيم، جي ان و  .9
 .  دانشگاه اصفهان، بختياري و طالبيةآن، ترجم
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