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واکاوی راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی استان همدان

شادعلی توحیدلو1
دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

موسی اعظمی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

محسن احدنژاد روشتی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده 
برنامه ریزی منطقه ای از موضوعات مهم در توسعه جوامع است. هدف مقاله حاضر ارائه راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی 
با روش توصیفی ـ تحلیلی است. منطقه موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است که اطالعات و داده های موردنیاز از 
مطالعات کتابخانه مبتنی بر مطالعه و مرور آمار و اسناد و همچنین داده های میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از 
روش تصمیم گیری چند معیاره TODIM استفاده شده است. سپس جهت منطقه بندی خروجی داده ها با استفاده از نرم افزار 
GIS، تحلیل و نمایش داده شد و درنهایت با استفاده از تحلیل SOWT مبتنی بر داده های مبتنی بر عملیات میدانی برای 
استخراج راهبردهای منطقه ای استفاده گردید. نتایج مطالعات تحقیق نشان داد، شهرستان های استان همدان ازنظر شاخص های 
 )T=0( فامنین  شهرستان  و  شهرستان  توسعه یافته ترین   )T=1( مالیر  شهرستان های  ندارد  قرار  یکسانی  شرایط  در  کشاورزی 
راهبرد  استان همدان  توسعه نیافته کشاورزی شهرستان های  منطقه  کانونی  راهبرد  نیز  و  توسعه نیافته ترین، شهرستان می باشد 
تدافعی است، راهبرد منطقه درحال توسعه، راهبرد بازنگری می باشد و درنهایت راهبرد منطقه توسعه یافته راهبرد تهاجمی می باشد.

.SOWT تحلیل ،TODIM واژه های کلیدی: راهبرد، منطقه بندی، توسعه کشاورزی، مدل

tohidloo_shadali@yahoo.com ،1ـ نویسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه
دغدغه های  از  رفاه  و  تعالی  به  و دست یابی  توسعه یافتگی 
و  خود  اطراف  محیط  در  بهره برداری  براي  بشریت  اصلی 
و   )2014  ,Mannan( بوده  تحول آفرین  سیاست های  اتخاذ 
توسعه ی  در  که  است  اقتصادی  مهم  بخش های  از  کشاورزی 
کشورها و مناطق مختلف نقش کلیدی داشته و عالوه بر تأمین 
مهمي  نقش  صنایع،  براي  اولیه  مواد  تهیه  و  غذایي  نیازهاي 
ازاین رو شناسایي  ایفا می کند.  استقالل سیاسي کشور  نیز در 
و  موجود  ظرفیت های  و  استعدادها  از  مناسب  بهره برداری  و 
براي  مناسبي  بستر  می تواند  کشاورزي  بخش  توانایي  تقویت 
رشد و توسعه ملي فراهم آورد )تقوایی و بسحاق، 1391(. به 
همین دلیل کشورهاي مختلف جهان با سطوح متفاوت توسعة 
خود  کشاورزي  نظام های  از  حمایت  به  اجتماعي  و  اقتصادي 
ارتباط  یک  وجود  از  اطمینان  راه  بهترین  و  می دهند  ادامه 
مستحکم و دیرپا بین جمعیت و زمین را فعالیت کشاورزي در 

.)2003  ,Durand( می گیرند  نظر 
چنانچه با بررسی منطقه ای تفاوت ها و تمایزهای منطقه ای 
برنامه های  شکل گیری  در  ضروری  ابزاری  شود؛  شناسایی 
دقیق تر و تبیین مسائل سیاست گذاری توسعه منطقه می شود 
از  بسیاری  اخیر  سال های  طی   )1382 دیلون،  و  )سینگ 
دولت ها و تصمیم گیرندگان درصدد مقابله با این نابرابری های 
منطقه ای  توسعه   ،)2012  ,Winkler( برآمده اند  منطقه ای 
آن  هدف  که  می باشد  برنامه ریزی  ادبیات  در  جدید  مفهومی 
با  بهبودی  یک  به  دستیابی  برای  مناسب  چهارچوبی  خلق 
توسعه  به  دستیابی  برای   .)2014  ,Apostolache( است 
کشاورزی اصولی و دقیق باید مناطق کشاورزی ازلحاظ میزان 
برنامه ریزی های  تا  شود  شناسایی  نیافتگی  و  توسعه یافتگی 

.)1388 سلطانی،  و  )زنگی آبادی  شود  انجام  دقیق 
در این میان، توسعه آمایشی به مفهوم مناسب ترین توزیع 
توانمندی های  به  توجه  با  اقتصادی  فعالیت های  جغرافیایی 
منطقه ای و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و انسانی می باشد 

.)1998  ,McMullin(
توسعه کشاورزی  به شباهت های فضایی  بندی  در منطقه 
مختلف  سیاست های  و  طرح ها  اجرای  و  تنظیم  به منظور 
با  و  می شود  تأکید  منطقه ای  واحدهای  کل  برای  منطقه ای 
مشخص کردن تصویر سیستم های کشاورزی شرایط داخلی و 
مدنظر قرار دادن تفاوت های منطقه ای، رابطه آن با مناطق دیگر 
سنجیده می شود )Xu et al., 2006(. این نابرابری های درون 
سیاست گذاری  سطح  در  درحال توسعه  کشورهای  در  مناطق 
است  نگرفته  قرار  موردتوجه  به طورجدی  هنوز  کشورها 
)Noorbakhsh, 2005(، که در ایران این نابرابری ها منجر 
با  مرتبط  پیامدهای  و  مهاجرت  همچون  مختلفی  مسائل  به 
آن از استان های عقب مانده به استان های پیشرفته شده است 

.)2002  ,Noorbakhsh(
بخش  اجتماعی  و  اقتصادی  اهمیت  باوجود  ما،  کشور  در 
راهبردی  مدیریت  و  برنامه ریزی  به  خاصی  توجه  کشاورزی 
توسعه این بخش مبذول نشده است و درنتیجه پیشرفت های 

است.  نبوده  بخش ها  سایر  توسعه  با  هماهنگ  و  متناسب  آن 
با  انطباق  برنامه ریزی های پراکنده به دلیل عدم  این،  بر  مزید 
ظرفیت ها و توانمندی های مناطق مختلف نتوانسته کارآمدی و 
تأثیر الزم را به همراه داشته باشد. نابرابری ها منجر به تخصیص 
غیر بهینه و نابرابر امکانات، منابع، خدمات و سرمایه گذاری ها 
در بخش کشاورزی شده و درنتیجه پتانسیل های واقعی مناطق 
در تولید و توسعه نادیده گرفته می شود و باعث عدم برخورداری 
بیش ازحد برخی مناطق خاص و محروم ماندن برخی مناطق 
از پتانسیل های واقعی توسعه کشاورزی خود به سود قطب های 
توسعه کشاورزی در سایر مناطق می شود )خسروانی و رحیمی، 

.)1384
برنامه ریزی  دهه  چند  تجربیات  بودن  ناموفق  با  همچنین 
نادرست  تعیین  اصلی آن  توسعه کشاورزی که علت  ایران در 
و  معصوم  )قدیری  کشاورزی  توسعه  راهبردهای  و  سیاست ها 
نجفی کانی، 1382( و بی توجهی در آینده نگری به عنوان رکن 
می باشد  توسعه ای  برنامه های  در  راهبردی  برنامه ریزی  اصلی 
)ضعف ها،  راهبردی  اجزای  شناخت   )1383 ملکی،  و  )طیبی 
قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای( پیش رو درنهایت تدوین دور 
نمای توسعه بخش کشاورزی بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است 
)دهقانی زاده و حسینی پور، 1388(. لذا آنچه در برنامه ریزی 
می شود  احساس  آن  اساسی  خالء  کشور  کشاورزی  توسعه 
کم توجهی یا بی توجهی به راهبرد جامع توسعه برپایه شرایط 
نرم افزاری و سخت افزاری موجود می باشد که پژوهش حاضر با 
تجزیه تحلیل آمار و اطالعات موجود بخش کشاورزی و تکیه 
بر نظرات متخصصان نخبه کشاورزی، ضمن شناسایی وضعیت 
بخش کشاورزی منطقه موردمطالعه و عوامل درونی و بیرونی 
راهبردهای  ارائه  در  سعی  کشاورزی،  بخش  توسعه  در  مؤثر 
مناسب برای توسعه کشاورزی منطبق با وضعیت توسعه یافتگی 

دارد. همدان  استان  شهرستان های 
با عنایت به اهمیت موضوع تحقیق، مطالعات و تحقیقاتی 
در رابطه با عدم بهره گیری از اصول دانش مدیریت راهبردی در 
تنظیم راهبردهای توسعه بخش کشاورزی و نبود چارچوب های 
بلندمدت برای حل مسائل راهبردی بخش کشاورزی از یکسو 
با  توسعه  برنامه های  قوانین  تصویب  تقویم  در  تناسب  نبود  و 
و  چالش ها  از  ضعیف  شناخت  انضمام  به  اجرایی  نظام  تقویم 
قابلیت های نظام اجرایی از سوی دیگر مبنای تداوم و استمرار 
توسعه  راهبردهای  تدوین  پیش فرض های  برای  اعتبار  وجود 
اثربخشی  علت  عمده ترین  که  گرفته  صورت  کشاورزی  بخش 
توسعه  راهبردهای  اجرای  کیفیت  از  ناشی  راهبردها،  ضعیف 
بخش کشاورزی، ضعف مدیرت کالن و مدیریت دستگاه اجرایی 

بخش کشاورزی بوده است )کاظمی و پالوج، 1390(.
سکونت گاه های  و  فضاها  و  تولید  کانون های  ساماندهی 
به کارگیری  جهت  مناسب  بستر  کردن  فراهم  روستایی، 
اجرایی  امور  از  بخشی  واگذاری  متخصص،  و  جوان  نیروهای 
به  مشارکت پذیری  افزایش  و  بخش خصوصی  به  تحقیقاتی  و 
این  در  دامداری  و  توسعه کشاورزی  راه های  مهم ترین  ترتیب 

.)1389 همکاران،  و  شاه آبادی  )زارع  می باشد  منطقه 
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کوچکی و همکاران )1392( لزوم توجه به امکانات طبیعی 
)بخصوص آب( و نیروی انسانی را جهت کاهش نابرابری، ایجاد 
کشاورزی  توسعه  به  نیل  درنهایت  و  بیشتر  تولید  اشتغال، 
بر  را  کشور  استان های   ،)1380( گرمابی  می داند.  ضروری 
پهنه بندی کردند و  پایداری در کشاورزی  اساس شاخص های 
توسعه  ضعف  و  قوت  نقاط  شدن  مشخص  به  توجه  با  سپس 
کشاورزی پایدار در هر منطقه، می توان برای افزایش پایداری 
در کشاورزی، برنامه ریزی های آینده را در راستای بهبود نقاط 
منطقه  هر  در  پایینی  پایداری  از  که  شاخص هایی  و  ضعف 
برخوردارند معطوف کرد. نتایج پرهیزکاری و همکاران )1394( 
نشان داد سه راهکار میانگین تغییرات بازده برنامه ای با افزایش 
قیمت آب آبیاری، کاهش منابع آب در دسترس و اعمال کم 

آب می شوند. در مصرف  موجب صرفه جویی  آبیاری 
نتایج پژوهش دهقانی زاده و حسینی پور )1388( نشان 
داد در وضع موجود تأثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی 
که  است  قوت هایی  و  فرصت ها  از  بیشتر  درونی،  و ضعف های 
به  دستیابی  برای  استان،  کشاورزی  بخش  درون  و  بیرون  در 
چهار  منطقه  در  گرفتن  قرار  دارد.  وجود  مطلوب  چشم انداز 
راهبردهای  می کند  ایجاب  خطر(  )منطقه  راهبردی  موقعیت 
انتخابی عمدتاً تدافعی باشند و نیز بر اساس مأموریت تدوین شده 
 )1392( صادقی  و  سلیمان  فال  یزد،  استان  کشاورزی  بخش 
بهره برداران،  اجتماعی  منزلت  و  رفاه  ارتقای  با  کردند  تأکید 
چشم انداز  پایدار  توسعه  اصول  رعایت  و  محوری  عدالت 
این محققان در راستای توسعه  یابد. همچنین  مطلوب تحقق 
نتیجه  این  به  جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی  بخش  پایدار 
رسیدند که بایستی استراتژی تدافعی اتخاذ شود و از بین این 
استراتژی ها اولویت اول با استراتژی افزایش بهره وری منابع آبی 

می باشد. الگوی کشت  تدوین  و 
توسعه  روی  بر  مطالعه ای  طی   )2011(  Li & Ying
این  به   ،SOWT روش  اساس  بر  چین  در  کشاورزی  مزارع 
راهبرد  بهترین   )SO( تهاجمی  استراتژی  رسیدند  نتیجه 
با   )2013(  Wajszczuk & Wawrzynowicz است. 
)قوت  فعلی  وضعیت  بررسی  به   SOWT تکنیک  از  استفاده 
و ضعف( و چشم انداز استفاده از نرم افزار )فرصت ها و تهدیدها 
برای توسعه مرتبط( در بخش کشاورزی لهستان پرداختند و 
پس از شناسایی و گروه بندی و همچنین اولویت های عمومی 
مشتریان بالقوه نرم افزار در بخش درنهایت استراتژی تهاجمی 

یافتند. دست 

اهداف تحقیق
کلي  هدف  تحقیق،  مسأله  و  موضوع  ماهیت  به  توجه  با 
کشاورزي  توسعه  منطقه اي  راهبردهاي  تبیین  تحقیق  این 
شهرستان های استان همدان مي باشد؛ که براي دستیابي به این 

گرفتند؛ قرار  موردتوجه  زیر  اختصاصي  اهداف  هدف 
به  توجه  با  همدان  استان  شهرستان های  بندي  منطقه   -

کشاورزي توسعه  سطوح 
مناطق  در  کشاورزي  توسعه  مناسب  راهبردهاي  ارائه   -

همدان استان  کشاورزی  توسعه 

روش پژوهش
کاربردی  تحقیقات  نوع  از  لحاظ هدف،  به  پژوهش حاضر 
محسوب می شود. همچنین این پژوهش ازنظر افق های زمانی، 
به دلیل اینکه در یک محدوده زمانی معین به انجام می رسد، 
تک مقطعی به حساب می آید. شیوه پژوهش توصیفی- تحلیلی 
است. برای گردآوری اطالعات و داده های موردنیاز از مطالعات 
کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. محدوده موردمطالعه 
تحقیق شامل شهرستان های استان همدان است. شاخص های 
تحقیق شامل شش گروه شاخص اصلی؛ طبیعی ـ انسانی )8 
خدماتی  ـ  زیرساختی  شاخص(،   15( مکانیزاسیون  شاخص(، 
شاخص(   32( دام پروری  شاخص(،   6( زراعت  شاخص(،   19(
اساس  بر  فوق  شاخص های  می باشد.  شاخص(   9( باغبانی  و 

مطالعات انجام شده در گذشته استخراج گردیده است.
روش  از  شد  گفته  که  همان طور  داده ها  تحلیل  برای   
است.  شده  استفاده   TODIM معیاره  چند  تصمیم گیری 
از  مجموعه ای  تحلیل  بر  مبنی  تحقیق  رویکرد  به  توجه  با 
از  هرکدام  برای  توسعه  الگوی  شناسایی  به منظور  شاخص ها 
ابعاد شش گانه باهدف ساخت شاخص ترکیبی، در این مرحله 
با بکار گیری 86 شاخص برای 6 بُعد اصلی توسعه کشاورزی 
استان همدان، بر مبنای روابط 1 تا 3، سطح بندی کل با تلفیق 

شد. محاسبه  شاخص ها 
است  شده ای  معرفي  تکنیک های  از  یکي  تودیم   تکنیک 
که به منظور حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره کاربرد دارد 
)Gomes et al., 2013(. در این بخش به معرفي این تکنیک 

می پردازیم. ماتریس تصمیم جدول 1 را در نظر بگیرید:

جدول 1. امتیازهای اختصاص یافته به گزینه ها
 

گزینه   n و   )C1ز...  Cm( معیار   m فوق  ماتریس  در 
امتیاز   pic به  نحوی که  هستند،  دسترس  در   )A1ز...  An(
 m( ام   c معیار  به  باتوجه  ام   i گزینه  به  اختصاص یافته 
...زC=1( است. همچنین wc وزن اهمیت معیار c ام است. 
است: زیر  شرح  به  ترتیب  به  تودیم  تکنیک  اجرای  گام های 

گام اول- اگر pic و pjc به ترتیب امتیاز اختصاص یافته به 
گزینه های i وj ز)i≠j ( با توجه به معیار c ام باشند، آنگاه ابتدا 
تعامل نسبي )pic - pjc( را به دست می آوریم. سپس مطابق 
رابطه )1( مقدار)Ai, Aj ( ز ϕc مربوطه را محاسبه می کنیم.
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 به نحوی که θ فاکتور کاهش زیان ها نامیده می شود.
گام دوم-  اندازه تسلط گزینه بر گزینه Ai بر گزینه Ajز))Ai, Aj((ر δ( را مطابق رابطه )2( به دست می آوریم:

 

گام سوم- مقدار شاخص جهاني نرماالیز شده گزینه Ai ز)iξ( زماني که با سایر گزینه ها مقایسه می شود را مطابق رابطه 
)3( به دست می آوریم:

 

رتبه بندی نهایی بر اساس روند کاهشی مقادیر iξ است، به عبارت ساده تر، بیشترین مقدار به دست آمده برای iξ متعلق به 
بهترین گزینه موجود است.

بعد از تجزیه وتحلیل داده های مربوط به شاخص های اصلی و نیز شاخص کل، با استفاده از نتایج فوق با به کارگیری تکنیک های 
از روش  ArcGIS، شهرستان های استان همدان منطقه بندی شد. برای تعیین مرز بین مناطق  سیستم اطالعات جغرافیایی 
شکست طبیعی در محیط GIS استفاده گردید. سپس با استفاده از روش دلفی سؤاالت تحلیل SOWT تدوین گردید. جامعه 
پاسخگو اعضای اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا 
همدان بود که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از تحلیل SOWT راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی شهرستان های استان 

همدان برای هرکدام از مناطق منطقه بندی شده ارائه شد.

محدوده موردمطالعه
استان همدان در گستره ای به مساحت 19493 کیلومترمربع، در غرب ایران بین 33 درجه و 59 دقیقه تا 35 درجه و 48 
دقیقه عرض شمالي و 47 درجه و 34 دقیقه تا 49 درجه و 36 دقیقه طول شرقي از نصف النهار گرینویچ قرارگرفته است. این 
استان از شمال به زنجان و قزوین، از جنوب به لرستان، از شرق به مرکزي و از غرب به کرمانشاه کردستان محدود است. جمعیت 
استان در سال 1390 برابر 1758268 نفر است که 59,2 درصد آن شهرنشین و 40,8 درصد آن روستانشین است )مرکز آمار 

ایران، 1390(.
 نگاره 1. موقعیت استان همدان در کشور

یافته ها
هدف اصلی این پژوهش منطقه بندی شهرستان های استان همدان بود که بر اساس شاخص های ترکیبی کشاورزی به شرح 
از روش تصمیم گیری  با استفاده  از محاسبات شاخص های کشاورزی  نتایج حاصل  نگاره 2 آورده شده است. طبق  جدول 2 و 
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چندمعیاره TODIM مقایسه وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان بر اساس شاخص کل کشاورزی نشان می دهد 
که شهرستان های مالیر )T=1(، کبودرآهنگ )T=0,995(، همدان )T=0,987(، رزن )T=0,944(، و نهاوند )T=0,936( به ترتیب 
توسعه یافته ترین و شهرستان های بهار )T=0,594(، اسدآباد )T=0,569( و تویسرکان )T=0,346( شهرستان های درحال توسعه و 

شهرستان فامبین )T=0( توسعه نیافته می باشد )جدول 2(.

TODIM جدول 2. سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با مدل

فامنیناسدآبادمالیرنهادندتویسرکانبهارهمدانکبودرآهنگرزنشهرستان
T0,9440,9950,9870,5940,3460,93610,5690

 
نگاره 2. منطقه بندی شهرستان های استان همدان بر اساس شاخص کشاورزی

 تحلیل راهبردی مناطق توسعه کشاورزی شهرستان های استان همدان
در این بخش با عنایت به اهداف موردنظر تحقیق به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل SOWT و EXCEL استفاده 
شد. ابتدا مجموع وزن ها از طریق جمع امتیازهاي به دست آمده از افراد موردمطالعه بر اساس طیف 9 سطحی )1 تا 9( محاسبه 
گردید. سپس میانگین وزن ها بر اساس تقسیم مجموع وزن هاي به دست آمده بر تعداد نمونه ها، برای هرکدام از زیرمجموعه ها 
به صورت جداگانه محاسبه شد و نیز برای محاسبه وزن نسبي، امتیاز به دست آمده در هرکدام از زیرمجموعه ها بر تعداد گویه  ها 
موجود در آن گروه تقسیم و نتایج آن در ستون وزن نسبي )R( ارائه گردید. همچنین با محاسبه مقیاس ها، ازآنجاکه بهترین 
حالت در مدیریت راهبردي عبارت است از آن که مجموع برابر با یک یا صد باشد، مجموع مخرج برابر با یک یا صد مي شود. در 
این حالت به هرکدام از زیرمجموعه های SOWT )نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها( 0/25 یا 25 تعلق مي گیرد. ازاین رو، 
براي محاسبه مقیاس )M( هرکدام از عوامل در زیرمجموعه ها )نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها(، از معادله های زیر استفاده 

شده است )رکن الدین افتخاري و همکاران، 1389(.
 

در این بخش ابتدا عوامل درونی و سپس عوامل بیرونی بر پایه یافته های تحقیق موردبحث و تحلیل قرار می گیرند.
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 تحلیل عوامل درونی )نقاط قوت و ضعف(
در این بخش نقاط قوت توسعه کشاورزی با 23 مؤلفه موردسنجش قرار گرفت. درمجموع، از دیدگاه افراد موردمطالعه، مهم 
ترین نقاط قوت مناطق توسعه کشاورزی در سه منطقه به ترتیب منطقه توسعه نیافته: تنوع در فعالیت های کشاورزی )زراعت و 
باغبانی، دام پروری( و محصوالت مرتبط با مقیاس 1/445، تنوع آب و هوایی منطقه با مقیاس 1/355 و الزام اعمال شاخص های 
پایداری محیطی در برنامه های توسعه منطقه با مقیاس 1/352؛ منطقه درحال توسعه: تنوع آب و هوایی منطقه با مقیاس 1/287، 
الزام اعمال شاخص های پایداری محیطی در برنامه های توسعه منطقه با مقیاس 1/265 و تنوع در فعالیت های کشاورزی )زراعت 
و باغبانی، دام پروری( و محصوالت مرتبط با مقیاس 1/242 و درنهایت منطقه توسعه یافته تنوع در فعالیت های کشاورزی )زراعت 
و باغبانی، دام پروری( و محصوالت مرتبط با مقیاس 1/353، تنوع آب و هوایی منطقه با مقیاس 1/33 و توانمندی متخصصین 

کشاورزی کشور در گرایش های مختلف کشاورزی با مقیاس 1/306 می باشند )جدول 3(.

جدول 3. تحلیل نقاط قوت مناطق موردمطالعه

منطقه توسعه یافتهمنطقه درحال توسعهمنطقه توسعه نیافته

مقیاسوزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبيگویهاولویت

1S10/31/445S20/2991/287S10/3021/353

2S20/3131/355S210/2811/265S20/2971/33

3S210/3121/352S10/2641/242S40/2911/306

.

.

22S240/2080/921S170/2130/887S150/1870/839

23S90/2030/881S160/1980/842S90/1840/832

24S50/1920/835S110/1770/768S160/1770/793

 نقاط ضعف توسعه کشاورزی منطقه موردبررسی با 28 مؤلفه موردسنجش قرار گرفت. درمجموع، از دیدگاه افراد موردمطالعه، 
مهم ترین نقاط قوت مناطق توسعه کشاورزی در سه منطقه به ترتیب منطقه توسعه نیافته: ناکافي بودن و ضعف تحقیقات کاربردي 
و تقاضامحور با مقیاس 1/488، ناهماهنگی ساختاری و نهادی در توزیع وظایف مرتبط در بخش کشاورزی بین دستگاه ها با مقیاس 
1/312 و عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در بخش کشاورزی با مقیاس 1/311؛ منطقه درحال توسعه: عدم وجود برنامه 
مدون در مدیریت آب در بخش کشاورزی با مقیاس 1/612، عدم استفاده صحیح از نهاده های تولید )کود و سموم شیمیایی( در 
فرآیند کشاورزی با مقیاس 1/349 و بهره وری کم در بخش کشاورزی بر اساس روند موجود با مقیاس 1/334 و درنهایت منطقه 
توسعه یافته: ناکافی بودن و ضعف تحقیقات کاربردي و تقاضامحور با مقیاس 1/19، عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در 

بخش کشاورزی با مقیاس 1/130 و ضعف بنیه مالی و امکانات تولیدکنندگان کشاورزی با مقیاس 1/126 می باشند )جدول 4(.

جدول 4. تحلیل نقاط ضعف مناطق موردمطالعه

منطقه توسعه یافتهمنطقه درحال توسعهمنطقه توسعه نیافته

مقیاسوزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبيگویهاولویت

1W120/3031/488W220/31/612W120/2861/19

2W40/2861/312W10/2861/349W40/2721/130

3W160/2781/311W40/2751/334W80/2691/126
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.

.

26W140/1950/832W270/2360/951W190/2320/967

27W30/1630/6827W0/2240/916W280/2280/949

28W70/1590/68W240/2190/913W30/2050/855

 تحلیل عوامل بیرونی )فرصت ها و تهدیدها(
در رابطه با عوامل خارجي فرصت های پیش رو، 23 مؤلفه برای دستیابی به نقطه نظرات و قضاوت پاسخگویان مدنظر قرار 
گرفت. بر این اساس، مهم ترین فرصت های مناطق توسعه کشاورزی در سه منطقه به ترتیب منطقه توسعه نیافته: امکان جذب 
سرمایه بخش خصوصی در کشاورزی با عنایت به اهمیت امنیت غذایی با مقیاس 1/198، پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی اخیر 
با مجموع مقیاس 1,122 و رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای متنوع و با کیفیت با مقیاس 1,071؛ منطقه درحال توسعه: تنوع 
اقلیمی منطقه و توان زیستی بخش کشاورزی و دامی در سازگاری با اثرات تغییر اقلیم با مقیاس 1/495، امکان افزایش عملکرد 
در بعضی از محصوالت کشاورزی با مقیاس 1/475 و امکان تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی با مقیاس 1/474 و درنهایت منطقه توسعه یافته: تنوع اقلیمی منطقه و توان زیستی بخش کشاورزی و دامی در سازگاری 
با اثرات تغییر اقلیم با مقیاس 1/645، امکان افزایش عملکرد در بعضی از محصوالت کشاورزی با مقیاس 1/574 و امکان تکمیل 

زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با مقیاس 1/513 می باشند )جدول 5(.

جدول 5. تحلیل فرصت های مناطق موردمطالعه

منطقه توسعه یافتهمنطقه درحال توسعهمنطقه توسعه نیافته

مقیاسوزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبيگویهاولویت

1O230/3481/198O10/3421/495O10/3371/645

2O150/3331/122O41/2761/475O150/321/574

3O200/3261/071O151/2711/474O30/3211/513

.

.

21O220/2820/973O70/2460/926O170/2610/987

22O60/2270/8510/2430/924O70/2440/925

23O70/2040/701O60/2330/884O60/190/719

تهدیدهای پیش رو نیز برای توسعه کشاورزی در منطقه موردمطالعه با 18 مؤلفه مورد قضاوت قرار گرفت. از دیدگاه افراد پاسخگو، 
مهم ترین تهدیدهایي که مناطق توسعه کشاورزی با آن روبرو مي باشند به ترتیب عبارت اند از: منطقه توسعه نیافته شامل: گسترش 
مهاجرت ناشی از بیکاری از روستا بهشهرها، جاذبه های شهری و تغییر اقلیم با مقیاس 1/615، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و 
ویال سازی با مقیاس 1/521 و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامه ریزی برای استفاده در کشاورزی با مقیاس 1/518؛ 
منطقه درحال توسعه شامل: کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامه ریزی برای استفاده در کشاورزی با مقیاس 1/517، افزایش 
ریزدگردها و گردوغبار و آالینده ها در منطقه با مقیاس 1/47 و اولویت بخش صنعت در توسعه ملی و پیشی گرفتن بخش صنعت با 
مقیاس 1/401 و درنهایت منطقه توسعه یافته شامل: گسترش مهاجرت ناشی از بیکاری از روستا بهشهرها، جاذبه های شهری و تغییر 
اقلیم با مقیاس 1/477، عدم تناسب نظام آموزشي دانشگاهي و علمی با نیازها و اولویت های بخش کشاورزي با مقیاس 1/475 و 

کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامه ریزی برای استفاده در کشاورزی با مقیاس 1/433 می باشند )جدول 6(.
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 جدول 6. تحلیل تهدیدهای مناطق موردمطالعه

منطقه توسعه یافتهمنطقه درحال توسعهمنطقه توسعه نیافته

 مقیاس وزن نسبيگویهمقیاسوزن نسبي گویهمقیاسوزن نسبيگویهاولویت

1T150/4721/615T50/4861/517T150/4441/477

2T30/4441/521T40/4441/47T50/4371/475

3T50/4261/518T60/4371/401T10/4241/433

.

.

16T160/4141/141T90/341/202T170/3331/206

17T180/3331/4T160/3261/153T160/3191/156

18T80/2240/379T100/2780/981T100/270/982

تجزیه وتحلیل عوامل استراتژیک
 تحلیل راهبردی مناطق توسعه کشاورزی

با مدل )SWOT( صورت پذیرفت، دو گروه عامل درونی و بیرونی دخیل در  در تحلیل وضعیت مناطق موردبررسی که 
قالب یک جدول ماتریسی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در حقیقت، این ماتریس با استفاده از جدول هاي تجزیه وتحلیل عوامل 
داخلي و خارجي و ترکیب آن ها، مهم ترین عوامل استراتژیک توسعه کشاورزی را تبیین کرد که در جدول 7، 8، 9 برای هرکدام 

از مناطق توسعه کشاورزی شهرستان های استان همدان نشان داده شده است.

 جدول 7. راهبردهاي چهارگانه منطقه توسعه نیافته

نقاط ضعفنقاط قوتراهبردها

 
 درونی

بیرونی

1ـ تنوع در فعالیت های و محصوالت کشاورزی 
2ـ تنوع آب و هوایی منطقه

3ـ الزام اعمال شاخص های پایداری محیطی در 
منطقه توسعه  برنامه های 

4ـ ظرفیت دانش بومي و تلفیق با دانش علمی
5ـ پتانسیل پژوهشی باال در بخش کشاورزی 

6ـ نیروی انسانی فعال و کارآمد روستایی 

1- ناکافی بودن تحقیقات کاربردي و تقاضامحور 
وظایف  در  نهادی  و  ساختاری  ناهماهنگی  2ـ 

دستگاه ها  بین  کشاورزی  بخش  در  مرتبط 
در  آب  مدیریت  مدون  برنامه  وجود  عدم  3ـ 

ورزی کشا
4ـ بهره وری پایین بخش کشاورزی 

5ـ مسن و پیر بودن شاغلین بخش کشاورزی

راهبردهاي بازنگري )WO(:راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي )SO(:فرصت ها

در  خصوصی  بخش  سرمایه  جذب  امکان   -1
غذایی امنیت  اهمیت  به  عنایت  با  کشاورزی 

2ـ پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی اخیر
3ـ رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای متنوع 

4ـ امکان به کارگیری نیروی انسانی دانش آموخته 
و کارآمد علمی و پژوهشی منطقه

توسعه  منطقه  قوت  نقاط  از  مطلوب  استفاده 
هاي  فرصت  از  برداري  بهره  جهت  کشاورزی 

آن پیشروی 

توسعه  منطقه  ضعف  نقاط  رفع  جهت  بازنگري 
کشاورزی از طریق بهره برداري بهینه از فرصت-

کشاورزی توسعه  منطقه  این  پیشروی  هاي 

راهبردهاي تدافعي )WT(:راهبردهاي تنوع )ST(:تهدیدها

تغییر  و  بیکاری  از  ناشی  مهاجرت  گسترش  1ـ 
قلیم  ا

2ـ تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
3ـ کاهش منابع آب کشاورزی

4ـ اولویت بخش صنعت در توسعه ملی 
5ـ تغییر در الگوی جمعیت روستایی 

توسعه  منطقه  قوت  نقاط  ارتقا  و  بخشي  تنوع 
تهدیدهاي پیش روی  با  مقابله  کشاورزی جهت 

آن
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جدول 8. راهبردهاي چهارگانه منطقه درحال توسعه 

نقاط ضعفنقاط قوتراهبردها

 
 درونی

بیرونی

1ـ تنوع آب و هوایی منطقه
در  محیطی  پایداری  شاخص های  اعمال  الزام  2ـ 

منطقه  توسعه  برنامه های 
باغبانی،  تنوع در فعالیت های کشاورزی )زراعت و  3ـ 

مرتبط محصوالت  و  دام پروری( 
4ـ نیروی انسانی فعال و کارآمد روستایی 

گرایش های  در  کشاورزی  متخصصین  توانمندی  5ـ 
مختلف   

1ـ عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در بخش 
کشاورزی

و  )کود  تولید  نهاده های  از  صحیح  استفاده  عدم  2ـ 
شیمیایی(  سموم 

3ـ بهره وری پایین بخش کشاورزی 
4ـ مسن و پیر بودن شاغلین بخش کشاورزی

نبود  و  کشاورزی  بخش  در  فراوان  ضایعات  وجود  5ـ 
جامع  مدیریت 

راهبردهاي بازنگري )WO(:راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي )SO(:فرصت ها

1ـ تنوع اقلیمی و توان زیستی  کشاورزی و دامی در 
سازگاری با اثرات تغییر اقلیم 

2ـ امکان افزایش عملکرد در  محصوالت 
از  کشاورزی  بخش  ارزش  زنجیره  تکمیل  امکان  3ـ 

تکمیلی و  تبدیلی  صنایع  توسعه  طریق 
4ـ برخورداري از ذخایر غني ژنتیکي گیاهي و جانوري

روستایی  جایگزین  معیشت  در  مناسب  ظرفیت  5ـ 
اکوتوریسم و  کشاورزی  )گردشگری 

استفاده مطلوب از نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی 
جهت بهره برداري از فرصت هاي پیشروی آن

بازنگري جهت رفع نقاط ضعف منطقه توسعه کشاورزی 
از طریق بهره برداري بهینه از فرصت هاي پیشروی این 

منطقه توسعه کشاورزی

راهبردهاي تدافعي )WT(:راهبردهاي تنوع )ST(:تهدیدها

1ـ کاهش کمیت و کیفیت منابع آب کشاورزی
2ـ افزایش ریز گردها و گردوغبار و آالینده ها 

3ـ اولویت بخش صنعت در توسعه ملی و پیشی گرفتن 
بخش صنعت

4ـ گسترش اراضی شور و بیابان زایی با توجه به تغییر 
شرایط اقلیمی منطقه 

تنوع بخشي و ارتقا نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی 
جهت مقابله با تهدیدهاي پیشروی آن

رفع موانع بالفعل و بالقوه منطقه توسعه کشاورزی

 
جدول 9. راهبردهاي چهارگانه منطقه توسعه یافته

نقاط ضعفنقاط قوتراهبردها

 
 درونی

بیرونی

باغبانی،  و  )زراعت  کشاورزی  فعالیت های  در  تنوع  1ـ 
مرتبط محصوالت  و  دام پروری( 

2ـ تنوع آب و هوایی منطقه 
3ـ وجود پتانسیل پژوهشی باال به منظور بررسی بخش 

راه کارها ارائه  و  کشاورزی 
4ـ توانمندی متخصصین کشاورزی کشور در گرایش های 

مختلف کشاورزی  
5ـ نیروی انسانی فعال و کارآمد روستایی 

1ـ ناکافی بودن و ضعف تحقیقات کاربردي و تقاضامحور 
بخش  در  آب  مدیریت  در  مدون  برنامه  وجود  عدم  2ـ 

کشاورزی
3ـ ضعف بنیه مالی و امکانات تولیدکنندگان کشاورزی

4ـ مسن و پیر بودن شاغلین بخش کشاورزی
5ـ وجود ضایعات فراوان در بخش کشاورزی و نبود مدیریت 

جامع در آن
6ـ ناهماهنگی ساختاری و نهادی در توزیع وظایف مرتبط 

در بخش کشاورزی بین دستگاه ها

راهبردهاي بازنگري )WO(:راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي )SO(:فرصت ها

1ـ تنوع اقلیمی منطقه و توان زیستی بخش کشاورزی و 
دامی در سازگاری با اثرات تغییر اقلیم 

2ـ امکان افزایش عملکرد در بعضی از محصوالت کشاورزی 
3ـ امکان تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق 

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
و  گیاهي  ژنتیکي  غني  از ذخایر  منطقه  برخورداري  4ـ 

جانوري
5ـ رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای متنوع و با کیفیت

استفاده مطلوب از نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی جهت 
بهره برداري از فرصت هاي پیشروی آن

بازنگري جهت رفع نقاط ضعف منطقه توسعه کشاورزی از 
طریق بهره برداري بهینه از فرصت هاي پیشروی این منطقه 

توسعه کشاورزی

راهبردهاي تدافعي )WT(:راهبردهاي تنوع )ST(:تهدیدها

1ـ گسترش مهاجرت ناشی از بیکاری از روستا بهشهرها، 
جاذبه های شهری و تغییر اقلیم 

2ـ عدم تناسب نظام آموزشي دانشگاهي  و علمی با نیازها و 
اولویت های  بخش کشاورزي

3ـ کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامه ریزی برای 
استفاده در کشاورزی

تنوع بخشي و ارتقا نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی 
جهت مقابله با تهدیدهاي پیشروی آن

رفع موانع بالفعل و بالقوه منطقه توسعه کشاورزی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


60

واکاوی راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی استان همدان

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم / شماره 4 / زمستان 95 / پیاپی 36

 درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده از مجموع وزن نسبی )جدول 10(، هرکدام از عوامل درونی )نقاط ضعف، قوت( و عوامل 
بیرونی )فرصت ها و تهدیدها( به صورت نمودار X و Y تنظیم گردید که با توجه به نتیجه حاصل از آن راهبرد کانونی هرکدام از 

مناطق توسعه کشاورزی شهرستان های استان همدان مشخص شد )نگاره 3(.
 

جدول 10.  اولویت بندی راهبردها و تعیین راهبرد کانوني

عوامل بیرونیعوامل درونیمناطق

تهدیدفرصتنقاط ضعفنقاط قوت

7/66-6/887/26-5/77منطقه توسعه نیافته

6/08-7/237/12-5/76منطقه درحال توسعه

5/61-5/316/94-7/12منطقه توسعه یافته

 با استفاده از داده های جدول 10، راهبرد کانونی هرکدام از مناطق توسعه کشاورزی شهرستان های استان همدان را استخراج 
گردید.

 
  نگاره 3. تحلیل SWOT برای مناطق سه گانه توسعه کشاورزی شهرستان های استان همدان

به این ترتیب بررسی ها نشان می دهد راهبرد منطقه توسعه نیافته کشاورزی شهرستان های استان همدان راهبرد تدافعی است 
که با رفع موانع بالفعل و بالقوه توسعه کشاورزی در منطقه توسعه نیافته باید تغییر جهت هایی در سیاست ها، قوانین و ساختارهای 
مرتبط با توسعه کشاورزی انجام گیرد همچنین راهبرد منطقه درحال توسعه، راهبرد بازنگری می باشد که باید تجدیدنظری جهت 
رفع نقاط ضعف توسعه کشاورزی از طریق بهره برداري بهینه از فرصت هاي پیشروی انجام داد. درنهایت راهبرد منطقه توسعه یافته 
راهبرد تهاجمی می باشد که با استفاده مطلوب از نقاط قوت توسعه کشاورزی در جهت بهره برداري از فرصت هاي پیشروی آن 

باید نهایت بهره را برد تا از این طریق فرصت ها و قوت های موجود تقویت شود.

بحث و نتیجه گیری
امکانات و  نیازمند تخصیص بهینه منابع،  اقتصاد در فرایند توسعه  از زیر بخش های اساسی  بخش کشاورزی به عنوان یکی 
خدمات در جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه است. یکی از رویکردهای مهم در مطالعه و برنامه ریزی کشاورزی، بررسی 
آمایشی نظام های تولید جهت شکل گیری و تبیین مسائل سیاست گذاری توسعه پایدار منطقه ای می باشد. بااین وجود، امروزه در 
برپاِی  به راهبرد جامع و متقن توسعه  یا بی توجهی  نبود  برنامه ریزی توسعه کشاورزی کشور خأل اساسی آن احساس می شود 
شرایط نرم افزاری و سخت افزاری موجود می باشد. لذا بر اساس منطقه بندی انجام شده راهبردهای شهرستان های استان همدان 

به شرح زیر می باشد.
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راهبرد کانونی منطقه توسعه نیافته، راهبرد تدافعی می باشد 
که راهبردهای آن عبارت اند از:

نیز  و  کشاورزی  بخش  در  آب  نظام مند  مدیریت   .1
آب رفت  هدر  کاهش  جهت  روز  فناوری های  از  استفاده 

از  جهت  محور   مسئله  و  کاربردی  تحقیقات  انجام   .2
میان برداشتن مشکالت منطقه و نیز افزایش بهره وری در بخش 

کشاورزی
بخش  شاغلین  به  امتیاز  اعطای  و  مشوق  ایجاد   .3
توسعه نیافته مناطق  توسعه  برنامه های  در  کشاورزی 

به  بانکی  بهره  حداقل  با  بلندمدت  وام های  اعطای   .4
فارغ التحصیالن بومی جهت خوداشتغالی و کارآفرینی در بخش 

کشاورزی
استفاده از فناوری های نوین و متناسب با ظرفیت های   .5

منطقه  کشاورزی 
بازنگری  راهبرد  درحال توسعه،  منطقه  کانونی  راهبرد 

از: عبارت اند  آن  راهبردهای  که  می باشد 
استفاده از تنوع اقلیمی جهت تولید محصوالت فصلی   .1
برخوردار  باالیی  قیمت  از  فصول سال  از  برخی  در  که  تازه  و 

هستند
آموزش  همچنین  و  نوین  فناوری های  از  استفاده   .2

ضایعات کاهش  جهت  کشاورزان 
انجام تحقیقات کاربردی و هدفمند برای بهره وری از   .3
ایجاد اشتغال و تولید  ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری جهت 

ثروت
مدیریت مصرف سموم و کودها با استفاده از آموزش   .4

کشاورزان
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی   .5

استفاده از ظرفیت های بالقوه گردشگری روستایی با   .6
گردشگر جذب  جهت  توریستی  جاذبه های  ایجاد 

راهبرد کانونی منطقه توسعه یافته، راهبرد تهاجمی می باشد 
که راهبردهای آن عبارت اند از:

تنوع  و  اقلیمی  تنوع  ظرفیت های  از  استفاده   .1
انجام  نیز  و  اشتغال  ایجاد  جهت  کشاورزی  فعالیت های 

کشاورزی نو  فعالیت های 
ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با توجه به   .2

منطقه در  موجود  استعدادهای 
استفاده از توانمندی های متخصصین بخش کشاورزی   .3

جمعیت  غذایی  نیازهای  رفع  جهت 
عملکرد  افزایش  جهت  کاربردی  تحقیقات  انجام   .4

بااستعداد محصوالت  برخی 
انجام تحقیقات کاربردی در حوزه گیاهان دارویی و   .5
نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی آن به جهت اقبال عمومی مردم 

گیاهی داروهای  از  استفاده  در 

منابع و مآخذ
زاده  تقی  م.،  حسینی،  خدادادی  ا.،  پرهیزکاری،   .1
رنجبری، ح.، و محمودی، ا. )1394(. تعیین راهبرد اقتصادی 

قزوین.  دشت  زیرزمینی  آب  منابع  از  حفاظت  برای  مناسب 
 ،4 شماره   ،2 جلد  روستایی،  توسعه  راهبردهای  فصلنامه 

.477 496ـ  صفحات 
و  سطح بندی   .)1391( م.  بسحاق،  و  م.،  تقوایی،   .2
ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستان های استان فارس با 
استفاده از GIS. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 20، 

.133 159ـ  صفحات   ،77 شماره 
خسروانی، ع.، و رحیمی، ه. )1384(. بررسی تلفات   .3
تحقیقات  مجله  فارس.  استان  در  کمباین  با  گندم  برداشت 
مهندسی کشاورزی، دوره 6، شماره 4، صفحات 130ـ 113.

دهقانی زاده، م.، و حسینی پور، س.م. )1388(. تعیین   .4
اساس  بر  یزد  استان  کشاورزی  بخش  توسعه ای  اولویت های 
برنامه وبودجه،  فصلنامه  راهبردی.  برنامه ریزی  مدل  رهیافت 
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