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45-66هايهصفح/ 4يشماره/3جلد / اقتصاد کشاورزي

هاي یافتگی کشاورزي شهرستاني توسعهسنجش درجه
استان خراسان رضوي

*هادي رفیعی دارانی-محمدرضا کهنسال 

24/8/1388: تاریخ پذیرش30/9/1387: تاریخ دریافت

چکیده
هــاي اســتان یــافتگی کشــاورزي در شهرســتاني توســعههــدف اصــلی ایــن مطالعــه بررســی ســنجش درجــه

شـاخص  10بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف از روش تاکسـونومی عـددي در چـارچوب         . خراسان رضوي اسـت 
ــراي رتبــه ــاگون توســعههــاي گوهــا از نظــر شــاخصبنــدي شهرســتانيبنــدي و درجــهاصــلی، ب ــافتگی ن ی

هـاي  نامـه هـاي کشـاورزي اسـتان و سـال    آمـار و اطالعـات ایـن مطالعـه از آمارنامـه     . کشاورزي استفاده شـد 
ــاري ســال ــد1386-1382هــاي آم ــه دســت آم ــه نشــان داد کــه شهرســتان . ب ــایج مطالع ــاران، نت هــاي چن

هــا برخــوردار گــر شهرســتانیـافتگی کشــاورزي بــاالتري نســبت بـه دی  ي توســعهفریمـان و ســبزوار از درجــه 
کارهــایی در پایــان، راه. ي پایــانی قــرار داردهــاي کــالت، نیشــابور و گنابــاد نیـز در مرتبــه اسـت و شهرســتان 

ــیل  ــتفاده از پتانس ــراي اس ــتانب ــاي شهرس ــعه ه ــت توس ــاگون در جه ــاي گون ــه  ه ــاورزي ارای ــش کش ي بخ
.شودمی
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مقدمه
ــه   ــک مقول ــوان ی ــه عن ــعه ب ــیله -ي اقتصــاديرشــد و توس ــه وس ــاعی، نخســت ب ي اجتم

ــت     ــر راه یاف ــوم دیگ ــه عل ــپس ب ــد و س ــرح ش ــاددانان مط ــواري . اقتص ــه دش ــاي از جمل ه
ــعه  ــات توس ــی ادبی ــونیهمیشــگی در بررس ــاعی، مي اقتصــادي و دگرگ ــاي اجتم ــخص ه ش
ــدي سیاســی، اجتمــاعی و  توســعه را مــی. کــردن مفهــوم توســعه و رشــد اســت  ــوان فرآین ت

بــود ســطح زنــدگی اقتصــادي دانســت کــه منــتج از اســتانداردهاي زنــدگی بــوده و باعــث بــه
فرآینــد توســعه بــه حــدي اهمیــت دارد کــه بایــد ). 1383قدیرمعصــوم و حبیبــی، (شــود مــی

و توصــیفی ایــن چنــین، مفــاهیم کیفــی و بــه مــوازات رشــد جمعیــت قابــل مشــاهده باشــد 
بـه سـخن سـاده    . گیـرد ها قطعی در هـر فرآینـد توسـعه در بـر مـی     منصفانه را به عنوان هدف

تـرین  هـا اسـت، بـه   توان گفت با توجه به این کـه هـدف اصـلی توسـعه، حـذف نـابرابري      می
در نخســتین قــدم ). 2000هــدر، (راه بــا عــدالت اجتمــاعی اســت مفهــوم توســعه، رشــد هــم

منــاطق اســت کــه ایــن شناســایی اي، شناســایی وضــع موجــود آنهــاي منطقــهریــزيبرنامــه
. هــاي گونــاگون اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی آن اســتمســتلزم تجزیــه و تحلیــل بخــش

هــاي محیطــی، اقتصــادي، اجتمــاعی و شــناخت و تجزیــه و تحلیــل وضــع منــاطق در زمینــه
ــه  ــد برنام ــام در فراین ــزيفرهنگــی نخســتین گ ــهتوســعهری ــار، . اي اســتي منطق ــن ک ــا ای ب

هــا تــوان بــراي برطــرف کــردن آنهــاي منــاطق مشــخص شــده و مــیتنگناهــا و محــدودیت
هـاي  توانـد وضـع منـاطق را در زمینـه    هـا مـی  هـا و معـرف  در این راسـتا شـاخص  . اقدام کرد

در ایـــران بـــیش از ســـه دهـــه اســـت کـــه  ). 1381رضـــوانی، (گونـــاگون نشـــان دهـــد 
ریـزي را از قبیـل   هـاي گونـاگون برنامـه   ریـزان روش نظـران و برنامـه  ، صـاحب گزارانسیاست
ــا اســتفاده از ایــن  اي، فضــایی و آمــایش ســرزمین مــورد اســتفاده قــرار داده منطقــه ــا ب ــد ت ان
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و محیطـی در نــواحی     هــا و پتانسـیل هـا و بـا ابـرام بـر تـوان     روش

.اي برقرار کنندمنطقه-ي ملیاي پایدار در عرصهگوناگون، توسعه
ي کشـورها و منـاطق همـواره مـدنظر اسـت، بخـش       هـایی کـه در توسـعه   از جمله بخـش 

ــذایی کشــور، از     ــاي غ ــامین نیازه ــل ت ــه دلی ــران، ب ــن بخــش در ای ــه ای کشــاورزي اســت ک
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ــت  ــوردار اس ــاالیی برخ ــت ب ــال   . اهمی ــول س ــه در ط ــت ک ــالی اس ــن در ح ــر،  ای ــاي اخی ه
ــتاه   ــالت روس ــکالت و معض ــی  مش ــاجرت ب ــث مه ــور باع ــترده،   اي کش ــر گس ــه، فق روی

ــی   ــد، ب ــال رش ــابرابري در ح ــاورزي و    ن ــوالت کش ــاالي محص ــایعات ب ــده، ض ــاري فزاین ک
ــت     ــده اس ــتایی ش ــاطق روس ــتاییان در من ــد روس ــاهش درآم ــا، (ک ــن رو ). 1385رهنم از ای

هـاي مناسـب در ایـن    یـافتگی بخـش کشـاورزي و در پـیش گـرفتن سیاسـت      توجه به توسعه
ــ ــه راهزمین ــادي     ه، از جمل ــش اقتص ــن بخ ــد ای ــعه و رش ــب توس ــه موج ــت ک ــایی اس کاره

. شودمی
ــت    ــورداري از ظرفیـ ــا برخـ ــوي بـ ــان رضـ ــتان خراسـ ــاورزي اسـ ــش کشـ ــا و بخـ هـ

ــا بــیش از توانمنــدي هکتــار ســطح زیــر کشــت انــواع محصــوالت  1081130هــاي وســیع ب
تــن انــواع 7564491واحــد دامــی بــا تولیــد بــیش از 11739546زراعــی و بــاغی و بــیش از 

محصــوالت زراعــی و بــاغی و دامــی از جایگــاه بــاالیی در اقتصــاد ملــی و اســتان برخــوردار 
درصــد اشــتغال و از نظــر ســهم ارزش افــزوده نیــز حــدود 4/31ایــن بخــش حــدود . اســت

درصـد کـل   4/10شـود کـه حـدود    درصد تولید ناخـالص داخلـی اسـتان را شـامل مـی     1/15
ــزوده ــاورارزش اف ــش کش ــت  ي بخ ــور اس ــل کش ــالع(زي در ک ــاه اط ــازمان پایگ ــانی س رس

ــن مطالعــه بررســی وضــعیت  ). 1386جهــاد کشــاورزي خراســان رضــوي،   هــدف اصــلی ای
ــعه ــتان توس ــافتگی شهرس ــعه   ی ــر توس ــوي از نظ ــان رض ــتان خراس ــاي اس ــش  ه ــافتگی بخ ی

هـاي گونـاگونی صـورت گرفتـه کـه در      یـافتگی، مطالعـه  ي توسـعه در زمینـه . کشاورزي است
.شودهاي انجام شده، پرداخته میي بخشی از نتایج مطالعهبه ارایهزیر 

اي بـین کشـوري و بـا هـدف بررســی     در مطالعــه) 1381(قاضـی نـوري  و علـی احمـدي  
ــاگون،  نزدیکــی شــاخص ــاگون توســعه در کشــورهاي گون شــاخص توســعه را 24هــاي گون

) 1383(رضــاییو ییتقــوا. اي بررســی کردنــدکشــور و بــا اســتفاده از تحلیــل خوشــه62در 
یـافتگی  ي توسـعه تعیـین درجـه  بـراي بنـدي تاکسـونومی عـددي    با استفاده از تکنیـک طبقـه  

ــتان  ــتایی شهرس ــاطق روس ــالم من ــاي ای ــه   ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیشب ــزان ب ــرین می ت
ســطح شهرســتان مربــوط بــه شهرســتان شــیروان چــرداول بــوده و منــدي روســتاها دربهــره
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هــاي دهلــران، مهــران، ایــوان و آبــدانان بــه ترتیــب در ردهشــهر،ههــاي ایــالم، درشهرســتان
.بعدي قرار دارد

بــا اســتفاده از آنــالیز تاکســونومی عــددي و بــا اســتفاده ) 1383(حبیبــیو معصــومقــدیر
ــاخص ــنجش     از ش ــه س ــدام ب ــدي اق ــی و کالب ــاعی، فرهنگ ــادي، اجتم ــاگون اقتص ــاي گون ه

ي کردنــد و در پایــان و بــا توجــه بــه توســعههــاي اســتان گلســتان یــافتگی شهرســتانتوســعه
ــین ــکونت   ب ــز س ــاه مراک ــی و جایگ ــد بحران ــاط ح ــین نق ــی و تعی ــاهی، راهبخش ــاي گ برده

ــد   ــه کردنـ ــعه ارایـ ــه توسـ ــیدن بـ ــراي رسـ ــی را بـ ــی. بخشـ ــورد ) 1383(مرصوصـ در مـ
یافتگی اجتمـاعی در شـهر تهـران بـا اسـتفاده از میـزان انحـراف از میـانگین منـاطق از          توسعه

هـاي فقـر و توسـعه، اذعـان کـرد کـه نـابرابري فضـایی اسـتانداردهاي زنـدگی بـین            صشاخ
ــت      ــوردار اس ــی برخ ــد افزایش ــک رون ــابرابري از ی ــن ن ــه ای ــود دارد ک ــران وج ــاطق ته . من

ــورد توســعه) 1384(صــحنهو رضــوانی ــا اســتفاده از  در م ــافتگی روســتایی ب شــاخص 49ی
هـاي مـورد مطالعـه، بـرخالف     دهسـتان در چارچوب منطق فازي به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     

داشتن شرایط محیطـی کـه بـه تقریـب همگـن اسـت، از لحـاظ میـزان برخـورداري و سـطح           
ــعه ــاوت توس ــافتگی، تف ــه  ی ــل مالحظ ــاي قاب ــده ــم. اي دارن ــورداري   ه ــطح برخ ــین س چن
ــا یــک-هــا در هــر یــک از ابعــاد اجتمــاعیدهســتان دیگــر فرهنگــی، اقتصــادي و کالبــدي ب

.برابر نیست
ــ ــمدريب ــاران و ه ــه) 1385(ک ــین ســطح توســعه در مطالع ــه تعی ــتایی اي ب ــافتگی روس ی

نتــایج نشــان داد کــه ســطح . شهرســتان کامیــاران بــا اســتفاده از شــاخص مــوریس پرداختنــد
ــابرابري      ــتالف و ن ــوده و داراي اخ ــاوت ب ــتان متف ــن شهرس ــتاهاي ای ــافتگی روس ــعه ی توس

شهرســتان، یــک دهســتان در ســطح اســت بــه گونــه اي کــه از مجمــوع هفــت دهســتان ایــن
توسعه یافته، پنج دهسـتان در سـطح در حـال توسـعه و یـک دهسـتان نیـز در سـطح توسـعه          

ي اي بــه مقایســه در مطالعــه) 1385(کبریــان رونیــزي و ابــدري. نیافتــه قــرار داشــت  
ــه  روش ــین درج ــاگون تعی ــاي گون ــافتگی  ه ــعه ی ــددي و  (ي توس ــونومی ع ــوریس، تاکس م
هـا سـرانجام بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نتـایج بـه دسـت           آن. رداختنـد پ) هـاي اصـلی  مولفه
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هـا و  دهـی بـه شـاخص   ي ارزشآمده از هر روش، بـه دلیـل نـوع و ماهیـت و تفـاوت شـیوه      
بنـدي متفـاوتی در منـاطق مـورد     ي رتبـه هاي خاص هـر منطقـه باعـث ارایـه    چنین ویژگیهم

ــی  ــه م ــودمطالع ــو. ش ــیو قرخل ــع ) 1385(حبیب ــورد توس ــا  هدر م ــاط آن ب ــافتگی و ارتب ی
ــاط     ــه ارتب ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــل تاکســونومی عــددي ب ــا اســتفاده از تحلی مهــاجرت ب

.یافتگی و مهاجرت وجود داردداري بین توسعهمعنی
هـــاي یـــافتگی در تحلیـــلهـــاي کـــاربردي توســـعهدر مـــورد روش) 1985(رانـــدینلی 

تـوان از طریـق سـطح بنـدي روسـتایی      گوید که میـزان محرومیـت و فقـر را مـی    اي میمنطقه
پارچــه از ي یــک سلســله مراتــب بــه خــوبی توســعه یافتــه و یــکمشــخص کــرد کــه ارایــه

.آیدمراکز خدمات روستایی، یکی از منافعی است که به دست می
ــر  ــاس و کراپت ــه) 1996(کوپ ــاخصدر مطالع ــوص ش ــاط  اي در خص ــدار و ارتب ــاي پای ه

گوینـد کـه   یـافتگی مـی  هـاي گونـاگون سـنجش توسـعه    یـافتگی، در مـورد روش  آن با توسعه
هـاي  بنـدي هـاي نظـري متفـاوتی اسـت کـه طبقـه      هـا و زمینـه  یافـت ها مبتنی بـر ره این روش

هــا یــک موضــوع و مطلــب بنــديي ایــن طبقــهولــی در همــه. کنــدگونــاگونی را ارایــه مــی
ول بـین  شـود و آن تفـاوت و تبـاینی اسـت کـه بـه طـور معمـ        مشترك به روشـنی دیـده مـی   

ــزا و عناصــر تشــکیل  ــدهاج ــهدهن ــک منطق ــود داردي ی ــتایی وج ــفرد . ي روس در ) 1998(ش
هـاي کمـی بایـد بـه عنـوان      یافتگی روسـتایی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه از روش      مورد توسعه

ــه  ــد برنام ــراي تســهیل فرآین ــزاري ب ــه تصــمیم اب ــزي و کمــک ب ــین ســطح  ری ــري در تعی گی
ــعه ــرد توس ــتفاده ک ــافتگی اس ــدر . ی ــی ) 2000(ه ــعه م ــاي توس ــورد جغرافی ــه در م ــد ک گوی

چـون اجتماعـات محلـی، نقـش     هـایی هـم  هـاي نـوین توسـعه بـا پـذیرش دیـدگاه      چارچوب
ــازمان ــی  س ــاي غیردولت ــارکت     (NGO)ه ــی، مش ــدالت و دموکراس ــیتی، ع ــث جنس ، مباح

ــر از همــه محــیط زیســت و توســعه شــهروندي و مهــم ــر رويت ــدار، ب کــرد توســعه از ي پای
.کندشاري میپایین پاف

ــع ــی  در جم ــی م ــدي کل ــه  بن ــه در مطالع ــت ک ــوان گف ــته، از روش ت ــاي گذش ــاي ه ه
ــاگونی همچــون شــاخص مــوریس، تاکســونومی، برنامــه  ــازي وگون ــین ... ریــزي ف ــراي تعی ب
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ــعه ــت   توس ــده اس ــتفاده ش ــاگون اس ــورهاي گون ــران و کش ــافتگی در ای ــه در . ی ــاتی ک تحقیق
ــه مطالعــه اي انجــاي روســتایی و ناحیــهخصــوص توســعه ــا حــدودي نزدیــک ب ي م شــده ت

تــر میــزان برخــورداري روســتاها و نــواحی از هــا بــیشکنــونی اســت؛ ولــی در ایــن مطالعــه
هـــا بررســـی شـــده اســـت و بـــه صـــورت پراکنـــده، بعضـــی از امکانـــات و زیرســـاخت

ایـن مطالعـه بـه    . ي کشـاورزي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـده اسـت       هـاي توسـعه  شاخص
یـافتگی کشـاورزي اسـت کـه در     ي خـاص توسـعه  هـا در زمینـه  لـین مطالعـه  عنوان یکی از او
.هاي خراسان رضوي انجام شده استمورد شهرستان

روش تحقیق
ــت   ــراي دس ــه ب ــن مطالع ــدف در ای ــه ه ــابی ب ــونومی   ی ــر از روش تاکس ــورد نظ ــاي م ه

بـه  هـاي گونـاگون در علـوم    بنـدي آنـالیز تاکسـونومی بـراي طبقـه    . استفاده شده است1عددي
نـوع خـاص آن تاکسـونومی عـددي اسـت کـه بنـا بـه تعریـف، ارزیـابی           . شـود کار برده مـی 

ــباهت  ــددي ش ــی ع ــا و نزدیک ــه   ه ــونومیک و درج ــدهاي تکس ــین واح ــاي ب ــدي آن يه بن
آنـالیز تاکسـونومی عـددي یـک     ). 1380زیـاري،  (هـاي تکسـونومیکی اسـت    عناصر به گـروه 

هــاي گونــاگون بــا توجــه بــه فعالیــتيبنــدي و مقایســهبنــدي، طبقــهيروش عــالی درجــه
در .هـاي مـورد بررسـی اسـت    هـا از شـاخص  منـدي و برخـورداري آن فعالیـت   ي بهـره درجه

هـــاي ارایـــه شـــده بـــه ي مـــورد بررســـی، بـــر اســـاس شـــاخصایـــن روش، مجموعـــه
ي همگـن،  شـود و عناصـر و اعضـاي هـر زیرمجموعـه     هـاي همگـن تقسـیم مـی    زیرمجموعه

تاکســـونومی عـــددي روشـــی شـــناخته شـــده در . شـــودبنـــدي مـــیيســـرانجام درجـــه
. اي مطــرح اســت کــه داراي کاربردهــاي گســترده و متنــوع اســت هــاي منطقــهریــزيبرنامــه

نهـاد شـد   مـیالدي پـیش  1763ي آندرسـون در سـال   این روش براي نخستین بـار بـه وسـیله   
ــال  ــیله 1968و در س ــه وس ــیالدي ب ــه  م ــک از مدرس ــت هلوی ــور زیگنان ــالی ي پروفس ي ع

یـافتگی بـین   ي توسـعه بنـدي و تعیـین درجـه   اي بـراي طبقـه  اقتصاد روکال بـه عنـوان وسـیله   
____________________________________________________

1 - Numerical Taxonomy
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ــکو   ــاگون در یونس ــورهاي گون ــد  (کش ــل متح ــی مل ــی و فرهنگ ــازمان علم ــد ) س ــرح ش مط
ــاري، ( ــت و از آن     ). 1380زی ــاتی اس ــام عملی ــدین گ ــددي داراي چن ــونومی ع ــالیز تاکس آن

افتـد کـه   تـر اتفـاق مـی   وکار دارد یعنـی کـم  بعـدي سـر  تر با فضاي یـک جایی که در عمل کم
ي فضـاي  بندي را بـر اسـاس یـک شـاخص و یـا ویژگـی واحـد انجـام دهـد، بـه ارایـه           طبقه

ــدي   ــونومیک چندبع ــیتاکس ــردازدم ــاتریس داده  . پ ــت م ــددي، نخس ــونومی ع ــا در تاکس ه
هـاي توسـعه   و شـاخص ) در سـطر (هـا در یـک طـرف    شـود کـه در آن نـام مکـان    تشکیل می
ــر در طــرف  ــتون(دیگ ــرار دارد ) در س ــف(ق ــاتریس ال ــزان  ) م ــاتریس، می ــداد داخــل م و اع

. دهدي مکان مورد نظر را نشان میشاخص در باره

m,...,2,1j

n,...,2,1i

X...XXX

..

..

..

X...XXX

X...XXX

X...XXX

nm3n2n1n

m3333231

m2232221

m1131211
































ماتریس الف

ســان سـازي اطالعـات کــه در واقـع مـاتریس هـم     سـان در گـام بعـد، مـاتریس اسـتاندارد هــم    
:شودر تشکیل میها است، به صورت زیي ماتریس دادهشده





























nm3n2n1n

m3333231

m2232221

m1131211

D...DDD

..

..

..

D...DDD

D...DDD

D...DDD

ماتریس ب

عناصـر ایـن مـاتریس بـه صـورت زیـر بـه        . یک ماتریس بـدون مقیـاس اسـت   ) ب(ماتریس 
:آیددست می
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)("سرمشـق توســعه "اي بــه عنــوان حـال واژه  ioC شــود کــه عبــارت در نظــر گرفتــه مـی
کــه oآل ي شهرســتان ایــدهدر مــاتریس اســتاندارد تــا فاصــلهiي شهرســتان اســت از فاصــله

:شودي زیر محاسبه میاز رابطه
)4(





m

1k

2
okikio )DD(C

ــه ــه گون ــه ب N,...,2,1iاي ک  وoــزرگ ــدار اســتاندارد ب ــرین مق ــه از ت شــده اســت ک
)C(هــر چقــدر عــدد. آیــدبــه دســت مــی) ب(مــاتریس  ioي دهنــدهتــر باشــد نشــانبــزرگ

گیـري توسـعه، تـابعی اسـت     انـدازه . آل اسـت تـا شهرسـتان ایـده   iتر شهرستان ي بیشفاصله
آل کــه از روابــط زیــر بــه دســت ي بحرانــی از شهرســتان ایــدهاز سرمشــق توســعه و فاصــله

یـافتگی هـر شهرسـتان از طریـق جمـع فواصـل هـر شهرسـتان         در روابط زیر، توسـعه . آیدمی
ــده    ــه ای ــبت ب ــاخص نس ــر ش ــی در ه ــبه م ــودآل محاس ــدازه  . ش ــر ان ــدازه idه ــه ان ي ک

یــافتگی ي توســعهتــر باشــد، نشــانهنزدیــک) 0(اســت بــه صــفر iیــافتگی شهرســتان توســعه
تـر اسـت و   نیـافتگی بـیش  ي توسـعه دهنـده تـر باشـد، نشـان   نزدیـک 1تر و هر اندازه بـه  بیش

. است1و ) 0(بین صفر dي تغییرات حدود دامنه
)5(

o

io
i C

C
d 

که
)6(ioioo S2CC 

و
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)7(



n

1i
ioio C

n

1
C

)8(




n

1i

2
ioioio )CC(

n
1

S

id :یافتگی شهرستان توسعهياندازهi

ioC :میانگین سرمشق توسعه
ioS :انحراف استاندارد سرمشق توسعه

ــق       ــادیر سرمش ــه مق ــام اول ک ــددي، در گ ــونومی ع ــه روش تاکس ــوط ب ــبات مرب در محاس
د کـه از  شـو توسعه به دست آمـد، مقـدار آن بـا مقـدار حـدهاي نـواحی همگـن مقایسـه مـی         

ــه ــی  رابط ــت م ــه دس ــر ب ــدي زی ــعه  . آی ــق توس ــدار سرمش ــه مق ــورتی ک ــی از در ص ي یک
ــا خــارج از محــدودهشهرســتان ــار گذاشــته  ه ــه کن ي مربوطــه باشــد، آن شهرســتان از مطالع

ــی ــودم ــتان   . ش ــا شهرس ــتان ب ــر، آن شهرس ــخن دیگ ــه س ــت و   ب ــن نیس ــر همگ ــاي دیگ ه
.شودمحاسبات باال دوباره انجام می

)9(
ioio S2CC 

)10(
ioio S2CC 

بنــدي هـاي رتبــه گفتنـی اســت کـه روش تاکســونومی عـددي در مقایســه بـا دیگــر روش    
بـه ایـن معنـی    . سـازي برخـوردار اسـت   ، از ویژگـی همگـن  ...)چـون مـوریس، فـازي و    هم(

هـایی  هـا و یـا هـدف   سـازي در خصـوص منطقـه   بنـدي، همگـن  هاي دیگـر رتبـه  که در روش
ــه   ــد رتب ــه بای ــه در تعیــین        ک ــت ک ــالی اس ــدارد و ایــن در ح ــاهی ن ــود جایگ بنــدي ش

یــافتگی منــاطق، بــه دلیــل وجــود منــاطق غیــرهمگن، از اهمیــت فراوانــی برخــوردار  توســعه
.است

ــراي دســت  ــه، ب ــن مطالع ــه هــدفدر ای ــابی ب ــورد نظــر، از ی ــراي 10هــاي م شــاخص ب
در . ســتان خراســان رضــوي اســتفاده شــدهــاي ایــافتگی ســطح کشــاورزي شهرســتانتوســعه
هـاي مـورد مطالعــه در   شهرسـتان ) 2(هـاي مـورد اســتفاده و در جـدول    شـاخص ) 1(جـدول  

همـان گونـه کـه در مقدمـه نیـز گفتـه شـد؛        . استان خراسـان رضـوي نشـان داده شـده اسـت     
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تـر بـه   یـافتگی و سـنجش آن وجـود دارد، بـیش    ي توسـعه هـایی کـه در زمینـه   تر مطالعـه بیش
ــی مــی ســی توســعهبرر ــافتگی در ابعــاد کل ــردازد کــه شــامل همــه ی ــهپ هــاي توســعه ي زمین

در برخـــی نیـــز مـــواردي بـــه میـــزان . شـــودمـــی...) اقتصـــادي، اجتمـــاعی، فرهنگـــی و(
ــتفاده از روش    ــا اس ــاگون ب ــدمات گون ــات و خ ــورداري از امکان ــعه برخ ــاي توس ــافتگی ه ی

ــافتگی کشــاورزي، مطاپرداختــه اســت و در خصــوص توســعه ي خاصــی دیــده نشــده لعــهی
ــین شــاخص . اســت ــراي تعی ــن خصــوص ب ــتفاده از   در ای ــر اس ــزون ب ــر، اف ــورد نظ ــاي م ه

هـاي گذشـته، مـرتبط بـا کشـاورزي بـود و مـورد اسـتفاده قـرار          هایی کـه در مطالعـه  شاخص
گفتنــی اســت کــه . هــا از نظــر کارشناســان نیــز اســتفاده شــدگرفتــه بــود، در تعیــین شــاخص

یــافتگی کشــاورزي، ارزش افــزوده و یــا بــه عبــارتی در توســعههــاي مهــمیکــی از شــاخص
ــاگون اســت  ــاطق گون ــد در من ــدارد و در   . ارزش تولی ــاري وجــود ن ــین آم ــه چن ــا ک از آن ج

صــورت وجــود، از نســبت اشــتغال هــر شهرســتان در خصــوص کشــاورزي اســتفاده شــده،   
کــلنســبت شــاغالن کشــاورزي بــه "در ایــن مطالعــه افــزون بــر در نظــر گــرفتن شــاخص  

ــاغالن بخــش ــاگون اقتصــادي ش ــاي گون ــرانهاز شــاخص"ه ــاي س ــر کشــت  ه ي ســطح زی
ي گوســفند و بــز و گــاو و گــاومیش نیــز اســتفاده شــده چنــین ســرانهزراعــی و بــاغی و هــم

.ها تاثیر به سزایی بر درآمد مناطق گوناگون دارداست که این شاخص

یافتگی کشاورزيهاي توسعهشاخص).2(جدول 
خصنام شاردیف

برداران کشاورزيبهرهبا زمین به کلان بردارنسبت بهره1
بردارهر بهرهيسطح زیر کشت زراعی به ازايسرانه2
بردارهر بهرهيسطح زیر کشت باغی به ازايسرانه3
بردارهر بهرهيتراکتور به ازايسرانه4
هاي دیزلیمجموع الکتروپمپ و پمپبه پمپ نسبت الکترو5
بردارهر بهرهيگوسفند و بز به ازايسرانه6
بردارهر بهرهيگاو و گاومیش به ازايسرانه7
هاي گوناگون اقتصاديشاغالن بخشنسبت شاغالن کشاورزي به کل8

به مجموع سطح زیر کشت آبی زراعی و باغی ) اي و بارانیقطره(نسبت سطح زیر کشت آبیاري تحت فشار 9
)تارهک100بر حسب (

بردارنفر بهره1000ي تعاونی کشاورزي به ازاي سرانه10
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هاي استان خراسان رضويشهرستان). 2(جدول 
نام شهرستانردیف
بردسکن1
تایباد2
تربت جام3
تربت حیدریه4
چناران5
خواف6
درگز7
رشتخوار8
سرخس9

سبزوار10
فریمان11
قوچان12
کاشمر13
کالت14
گناباد15
مشهد16
نیشابور17

نتایج و بحث
ــتان)3(در جــدول  ــورد   ، وضــعیت شهرس ــان رضــوي در م ــاگون اســتان خراس ــاي گون ه

دهــد کــه در نشــان مــی) 3(نتــایج جــدول . هــاي گونــاگون نشــان داده شــده اســتشــاخص
ر بـرداران کشـاورزي، شهرسـتان کاشـم    بـرداري بـا زمـین بـه کـل بهـره      شاخص نسـبت بهـره  

تـرین مقـدار اسـت و در واقـع نسـبت      داراي باالترین نسـبت و شهرسـتان خـواف داراي کـم    
ي سـطح زیـر کشـت زراعـی بـه ازاي هـر       در ارتبـاط بـا سـرانه   . است919/0تا 593/0آن از 
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ــره ــا   به ــاد ب ــتان تایب ــردار، شهرس ــره  817/2ب ــر به ــه ازاي ه ــار ب ــاالترین و  هکت ــردار در ب ب
. تـرین مقـدار خـود قـرار دارد    ر بـه ازاي هـر نفـر در پـایین    هکتـا 619/0شهرستان کـالت بـا   

بــردار، شهرســتان چنــاران بــا ي ســطح زیــر کشــت بــاغی بــه ازاي هــر بهــرهدر مــورد ســرانه
هـاي  بـردار در رتبـه  هکتـار بـه ازاي هـر بهـره    052/0هکتار و شهرسـتان سـرخس بـا    497/0

ــرار دارد  ــانی ق ــت و پای ــاخص. نخس ــر ش ــعهاز دیگ ــاي توس ــافتگیه ــن ی ــاورزي در ای کش
ي دهنــدهبــردار اســت کــه بــاال بــودن آن نشــاني تراکتــور بــه ازاي هــر بهــرهمطالعــه، ســرانه

ــاالي مکانیزاســیون شهرســتان اســت  ــن شــاخص در شهرســتان  . ســطح ب ــاالترین مقــدار ای ب
78بــردار و یــا بــه ســخن دیگــر درصــد تراکتــور بــه ازاي هــر بهــره78/0درگــز اســت کــه 

ــه ازاي هــر  ــور ب ــردار اســت و کــمبهــره100تراکت ــا  ب ــز در شهرســتان خــواف ب ــرین آن نی ت
100تراکتـور بـه ازاي هـر    41بـردار و یـا بـه دیگـر سـخن،      تراکتور به ازاي هر بهـره 412/0

هـاي الکتریکـی و دیزلـی    نسبت الکتـرو پمـپ بـه مجمـوع موتـور پمـپ      . بردار استنفر بهره
ــاي توســعهاز دیگــر شــاخص ــه  ه ــافتگی کشــاورزي اســت ک ــاالبودن آن نشــانی ــدهب ي دهن

ــن  ــتفاده از ف ــاالتر اس ــطح ب ــطح   آوريس ــه س ــال آب و در نتیج ــراي استحص ــد ب ــاي جدی ه
درصــد در 1/90در ایــن شــاخص شهرســتان فریمــان بــا . ي کشــاورزي اســتبــاالتر توســعه

.ترین مقدار خود قرار دارددرصد در پایین52/31باالترین و شهرستان کالت با 
بــردار ي گوســفند و بــز بــه ازاي هــر بهــرهمــورد بررســی، ســرانههــاياز دیگــر شــاخص

ــا      ــرخس ب ــه شهرســتان س ــت ک ــاران بــا   4/29اس راس در 65/2راس در بــاالترین و چن
ــایین ــرار دارد پ ــدازه ق ــرین ان ــرانه . ت ــورد شــاخص س ــر  در م ــه ازاي ه ــاومیش ب ــاو و گ ي گ
ــره ــا   به ــهد ب ــتان مش ــردار، شهرس ــره  574/1ب ــر به ــه ازاي ه ــردارراس ب ــاالترین و ب در ب

بـردار در پـایین تـرین مقـدار خـود قـرار       راس بـه ازاي هـر بهـره   18/0شهرستان بردسکن بـا  
هــاي هــاي گونــاگون در شهرســتاننســبت شــاغالن کشــاورزي بــه کــل شــاغالن بخــش. دارد

ي دهنـده هـاي مـورد بررسـی اسـت کـه بـاال بـودن آن نشـان        مورد مطالعـه از دیگـر شـاخص   
بـاالترین میـزان ایـن شـاخص     . کشـاورزي در آن شهرسـتان اسـت   باال بـودن جایگـاه بخـش   
شــاخص . اســت081/0تــرین آن نیــز در مشــهد بــا و پــایین594/0در شهرســتان چنــاران بــا 
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نسبت سطح زیر کشت آبیاري تحت فشـار نسـبت بـه کـل سـطح زیـر کشـت آبـی از دیگـر          
ــاط، در شهرســتان. هــاي مــورد بررســی اســتشــاخص ــاد، هــاي بردســکن،در ایــن ارتب تایب

ي توسـعه  دهنـده بـوده کـه نشـان   ) 0(رشتخوار، سرخس و کالت میـزان ایـن شـاخص صـفر     
چنـین مقـدار ایـن شـاخص در     هـم . هـاي یـاد شـده اسـت    ها در شهرسـتان نیافتگی این سامانه

ــتان ــاالي  شهرس ــهد ب ــبزوار و مش ــاي س ــان 3ه ــه نش ــوده ک ــدهب ــعهدهن ــیشي توس ــر ي ب ت
بـاال بـودن   . هـا اسـت  هـا نسـبت بـه دیگـر شهرسـتان     ستانهاي تحت فشار در این شهرسامانه

ــی    ــان م ــاخص نش ــن ش ــدار ای ــن  مق ــن ف ــه ای ــد ک ــه  ده ــبت ب ــتان نس آوري در آن شهرس
هـاي مهـم   از دیگـر شـاخص  . تـر توسـعه و رواج پیـدا کـرده اسـت     هاي دیگر، بیششهرستان
ي شـاخص سـرانه  . هـاي تعـاونی اسـت   یافتگی بخـش کشـاورزي، فعالیـت شـرکت    در توسعه

دهـد کـه در شهرسـتان    بـردار نشـان مـی   بهـره 1000هاي تعـاونی کشـاورزي بـه ازاي    رکتش
ي شـرکت تعـاونی   تـرین سـرانه  اسـت کـه از کـم   32/0سرخس میزان ایـن شـاخص حـدود    

هـاي بردسـکن و   هـا برخـوردار اسـت و در شهرسـتان    کشاورزي نسـبت بـه دیگـر شهرسـتان    
ــتان   ــه نســبت دیگــر شهرس ــن شــاخص ب ــزان ای ــامشــهد، می ــاال ه ــاالي (، ب ــه ) 2ب اســت ک

تــر ایــن دوشهرسـتان از شــرکت تعــاونی نســبت بــه دیگــر  ي برخــورداري بــیشدهنــدهنشـان 
.ها استشهرستان

ــاتریس   ــه، نخســت م ــن مطالع ــف(در ای ــق توضــیح داده  ) ال ــه در قســمت روش تحقی ک
ــدول   ــارچوب ج ــد در چ ــز     ) 3(ش ــق نی ــه در روش تحقی ــه ک ــان گون ــد و هم ــکیل ش تش

ي مقیـاس و سـرانجام مـاتریس فواصـل و انـدازه     در گـام بعـد مـاتریس بـی    توضیح داده شد، 
هـاي ابتـدایی محاسـبات و بـا توجـه بـه       در مرحلـه . یافتگی شهرسـتان بـه دسـت آمـد    توسعه

ــوه   ــه نح ــن ک ــواحی همگ ــدهاي ن ــادیر ح ــیح داده  مق ــق توض ــبه آن در روش تحقی ي محاس
ــتان  ــد؛ شهرس ــدند و     ش ــذف ش ــهد ح ــمر و مش ــز، کاش ــواف، درگ ــاي خ ــن  ه ــع ای در واق

ــتان ــعه    شهرس ــطح توس ــرآورد س ــراي ب ــی الزم ب ــا، از همگن ــم  ه ــه ه ــافتگی ب ــر ی راه دیگ
دلیــل اصــلی آن مربــوط بــه تناســب نداشــتن ایــن       . هــا برخــوردار نبودنــد  شهرســتان

.ها استهاي محاسباتی نسبت به دیگر شهرستانها از نظر شاخصشهرستان
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هاي گوناگونضوي در مورد شاخصهاي استان خراسان روضعیت شهرستان). 3(جدول 

اخصش
شهرستان

ان بردارنسبت بهره
با زمین به کل

برداران بهره
1کشاورزي

سطح زیر يسرانه
کشت زراعی به ازاي 

بردارهر بهره
1)هکتار(

سطح زیر يسرانه
ی به ازاي غکشت با

بردارهر بهره
1)هکتار(

يسرانه
تراکتور به 
ازاي هر 

1برداربهره

پمپ ترونسبت الک
مجموع به 

الکتروپمپ و 
هاي دیزلی پمپ
1)درصد(

0.8441.6540.4340.55188.266بردسکن

0.7832.8170.0890.56678.138تایباد

0.6662.6560.0860.62566.824تربت جام

تربت 
حیدریه

0.8621.8430.2920.70249.478

0.8172.4820.4970.55172.881چناران

0.5931.4350.0640.41280.675فخوا

0.8551.5770.2610.78057.542درگز

0.8362.4340.0590.59759.449رشتخوار

0.7441.9310.0520.72684.572سرخس

0.8292.3010.1340.68470.568سبزوار

0.6702.1890.1410.65090.110فریمان

0.8581.1210.3120.67255.626قوچان

0.9190.6270.3040.48486.638کاشمر

0.8310.6190.1360.75731.522کالت

0.8490.8670.2630.52844.421گناباد

0.7981.4390.2620.54365.812مشهد

0.8111.7710.1460.63858.624نیشابور
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)3(ي جدول ادامه

اخصش
شهرستان

يسرانه
گوسفند و بز 

اي هر به از
برداربهره

1)رأس(

گاو يسرانه
و گاومیش 
به ازاي هر 

برداربهره
1)رأس(

نسبت شاغالن 
کشاورزي به کل

هاي شاغالن بخش
2گوناگون اقتصادي

نسبت سطح زیر کشت 
اي قطره(آبیاري تحت فشار 

به مجموع سطح ) و بارانی
زیر کشت آبی زراعی و 

100بر حسب (باغی 
1)هکتار

ي سرانه
تعاونی

کشاورزي به 
1000ازاي 

2بردارنفر بهره

17.0990.1830.4350.0002.062بردسکن
20.0580.6580.4620.0000.941تایباد

22.7740.6070.4531.1361.037تربت جام
تربت 
حیدریه

11.6890.4570.460
1.3940.941

2.6511.2480.5941.2271.369چناران
23.4420.3040.4690.0001.877خواف
24.9541.1370.5730.0620.750درگز

17.2720.3660.4230.0001.924رشتخوار
29.4050.6460.4400.0000.323سرخس
13.7070.6230.4243.1781.118سبزوار
26.4211.4030.4772.3330.877فریمان
17.3610.6920.4151.2340.736قوچان
6.7980.1900.2870.0491.224کاشمر
28.1081.3010.4230.0000.877کالت
12.1361.0920.4050.2241.385گناباد
15.0701.5740.0813.1343.183مشهد
10.4671.0090.3770.4080.831نیشابور

)1382(ي آماري استان خراسان رضوي نامهسال: منبع- 1
)1386(آماري استان خراسان رضوي ي نامهسال: منبع- 2

ــی از روش    ــه یک ــونومی ک ــر، در روش تاکس ــخن دیگ ــه س ــه ب ــنجش درج ــاي س ي ه
ي آن در محاســبات، تعیــین نــواحی همگــن هــاي اولیــهیــافتگی اســت، یکــی از اقــدامتوســعه
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بـراي نمونـه،   . کنـد و حذف نواحی غیرهمگن است که کمـک شـایانی بـه تحلیـل نتـایج مـی      
ــه جــزو شهرســتان  ســتانمشــهد یکــی از شهر ــه اســت ک ــن مطالع ــاي ای ــرهمگن ه ــاي غی ه

هـاي فعلـی کشـاورزي و سـاختار اقتصـادي شـهر مشـهد        با توجـه بـه شـاخص   . شناخته شد
بینـی بـود کـه ایـن شهرسـتان بـه عنـوان یکـی         هـا در آن، قابـل پـیش   چنین ابعاد فعالیتو هم

هــا اه دیگــر شهرســتانراز نــواحی غیــرهمگن از مطالعــه حــذف شــود و نتــوان آن را بــه هــم
ســـــــرانجام مــــــــاتریس اســــــــتاندارد  .یافتگی، بررسی کردي بندي توسعهدر درجه

هــاي گفتــه شــده، هــاي اســتان خراســان رضــوي، بــدون در نظرگــرفتن شهرســتان شهرســتان
.نشان داده شده است) 4(محاسبه شد که نتایج پایانی آن در جدول 

هابندي آنهاي گوناگون استان و رتبهیافتگی شهرستاني توسعهاندازه). 4(جدول 
بنديرتبهیافتگیتوسعهياندازهسرمشق توسعهنام شهرستانردیف

5.9940.8246بردسکن1
5.5610.8337تایباد2
6.0900.8246تربت جام3
5.4950.7604تربت حیدریه4
4.8670.6621چناران5
6.4270.8718رشتخوار6
5.4370.8939سرخس7
5.5370.7153سبزوار8
4.9510.6842فریمان9
5.7630.8165قوچان10
6.4570.92811کالت11
7.0740.94712گناباد12
6.5150.91810نیشابور13

Ci6.791میانگین 
Sio0.740
C+8.270
C-5.312

نتایج تحقیق: منبع
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ي نشــان داده شــده اســت، شهرســتان چنــاران بــا انــدازه) 4(همــان گونــه کــه در جــدول 
، 684/0هــاي فریمــان بــا ي نخســت و بعــد از آن شهرســتاندر مرتبــه662/0یــافتگی توســعه

ــا   ــبزوار ب ــدازه  715/0س ــا ان ــه ب ــت حیدری ــعهو ترب ــافتگیي توس ــب در  760/0ی ــه ترتی ب
فتگی کشـاورزي نیـز   یـا ي توسـعه تـرین درجـه  چنـین پـایین  هـم . هـاي بعـدي قـرار دارد   مرتبه

از جملـه دالیلـی کـه شهرسـتان چنـاران در      . هـاي کـالت و گنابـاد اسـت    مربوط به شهرستان
ــه ــعهمرتب ــاخص ي نخســت توس ــاالبودن ش ــرار دارد؛ ب ــاورزي ق ــافتگی کش ــرانهی ــاي س ي ه

ي گـاو  بـردار، سـرانه  ي بـاغ بـه ازاي هـر بهـره    بـردار، سـرانه  سطح زیرکشت به ازاي هر بهـره 
بـردار، بـاالبودن جایگـاه شـاغالن بخـش کشـاورزي نسـبت بـه         ازاي هـر بهـره  و گاومیش به

رسـد کـه شهرسـتان    بنـابراین بـه نظـر مـی    . ي تعـاونی کشـاورزي اسـت   ها و سرانهکل بخش
هـا،  چناران با توجه به جایگـاه بـاالي اشـتغال بخـش کشـاورزي نسـبت بـه دیگـر شهرسـتان         

برخــوردار ) بـویژه گـاوداري  (ت، بـاغ و دام  هـاي گونــاگون زراعـ  از توانـایی بـاالیی در زمینـه   
ي هـا، تـاثیر شـگرفی بـر بـاال بـودن سـرانه       رسد که خرد نشدن مـزارع و بـاغ  به نظر می. باشد

ایـن موضـوع از یـک    . بـردار داشـته اسـت   سطح زیر کشت زراعی و بـاغی بـه ازاي هـر بهـره    
وجـه بـه بـاال    بـا ت (هـاي آبیـاري تحـت فشـار شـده اسـت       تر سـامانه ي بهطرف باعث توسعه

ي اسـتفاده از  و از طـرف دیگـر زمینـه   ) بودن جایگاه آبیـاري تحـت فشـار در ایـن شهرسـتان     
هـاي  چنـین بـا توجـه بـه بـاال بـودن شـاخص       هـم . کنـد هاي دیگر را نیز فـراهم مـی  آوريفن

تـوان  بـردار؛ مـی  ي گـاو و گـاومیش بـه ازاي هـر بهـره     ي زمین زراعی و باغی و سـرانه سرانه
هـاي گـاوداري بـه شـکل     ي فعالیـت هـاي ایـن شهرسـتان، توسـعه    از توانـایی گفت که یکـی  

ــه ــعه صــنعتی و نیم ــال آن توس ــه دنب ــنعتی و ب ــانبی ص ــنایع ج ــی و  (ي ص ــویژه صــنایع لبن ب
بـا در نظـر گـرفتن ایـن کـه ایـن شهرسـتان نسـبت بـه دیگـر           . اسـت ) هـاي گوشـتی  فرآورده

مشــهد داراد، ایــن موضــوع از شــهر تــرین فاصــله را نســبت بــه کــالنهــا، نزدیــکشهرســتان
هــایی کــه در شهرســتان فریمــان از جملــه شــاخص. شــودتــري برخــوردار مــیاهمیــت بــیش

ي گوســفند و گــاو، نســبت هــا تــا حــدودي بــاال اســت، ســرانهنســبت بــه دیگــر شهرســتان
ي تعــاونی چنــین ســرانههــاي دیزلــی و الکتریکــی و هــمالکتروپمــپ بــه کــل موتــور پمــپ
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توانـد الگـوي مناسـبی در    رسـد کـه ایـن شهرسـتان مـی     ین به نظـر مـی  بنابرا. کشاورزي است
ــه ــپ  زمین ــاي پم ــه ج ــپ ب ــتفاده از الکتروپم ــی  ي اس ــه م ــد ک ــازوییلی باش ــاي گ ــوان از ه ت
. هــاي اســتان اســتفاده کــردي الکتروپمــپ در دیگــر شهرســتانهــاي آن بــراي توســعهتجربــه

ي گوســفندداري و ســعهچنــین ایــن شهرســتان از جایگــاه و توانــایی بــاالیی در تو     هــم
هـا، بایـد تـالش کـرد کـه      پس بـا توجـه بـه سـطح زیـر کشـت آن      . گاوداري برخوردار است

اي باشـد کـه وضـعیت    هـا بـه گونـه   دام جدیدي به منطقـه اضـافه نشـود و در واقـع سیاسـت     
ــد    دام ــت کن ــنعتی حرک ــمت ص ــه س ــنتی ب ــه، از س ــن   . داري منطق ــر، در ای ــخن دیگ ــه س ب

ــیش  ــد ب ــتان بای ــ شهرس ــه س ــر ب ــامانت ــفندداري  وي س ــردن گوس ــنعتی ک ــی و ص ــا و ده ه
ي هــاي داراي اهمیــت در ایــن شهرســتان، توســعهاز دیگــر نکتــه. هــا حرکــت کــردگــاوداري

تـوان  هـاي آن مـی  هـا اسـت کـه از تجربـه    هاي تعاونی نسبت به دیگـر شهرسـتان  تر فعالیتبه
.هاي استان استفاده کرددر دیگر شهرستان

تـر بـه   یـافتگی اسـت، بـیش   ي توسـعه تـرین درجـه  که داراي پـایین در شهرستان گناباد نیز
بـردار،  ي سـطح زیـر کشـت زراعـی بـه ازاي هـر بهـره       هـاي سـرانه  دلیل پایین بودن شـاخص 

ــرانه ــره  س ــر به ــه ازاي ه ــور ب ــوع    ي تراکت ــه مجم ــی ب ــپ الکتریک ــبت الکتروپم ــردار، نس ب
پـس نیـاز اسـت    . بـردار اسـت  ي گوسفند و بـز بـه ازاي هـر بهـره    الکتریکی و دیزلی و سرانه

اي باشـد کـه اسـتفاده    ي ایـن شهرسـتان در بخـش کشـاورزي بـه گونـه      هاي توسـعه که طرح
ــن ــد   آورياز ف ــزایش یاب ــپ اف ــور و الکتروپم ــد تراکت ــاورزي مانن ــوم در کش ــاي مرس ــا . ه ب
چنــین بــا هــم. تــري دادتــوان بــه آن شــتاب بــیشي تســهیالت الزم در ایــن زمینــه مــیارایــه

ــه   ــه ب ــیتوج ــرح    ویژگ ــتان، ط ــن شهرس ــود در ای ــی موج ــایی و محیط ــاي جغرافی ــاي ه ه
کشاورزي نباید سبب توسـعه و افـزایش سـطح زیـر کشـت و نیـز افـزایش تعـداد دام شـود؛          

هـاي  کـرد بخـش  هـاي موجـود بایـد بـه صـورت افـزایش عمـل       بلکه با توجه بـه محـدودیت  
ي آخــر قــرار در رتبــهچــون گنابــاد هــا کــه هــمدر مــورد دیگــر شهرســتان. گونــاگون باشــد

هـاي توسـعه بایـد در جهـت از بـین بـردن مشـکالت        طـرح ) مانند کـالت و نیشـابور  (دارند 
نیشــابور بــه عنــوان یکــی از . هــا باشــدهــا و توانــاییو موانــع موجــود و اســتفاده از فرصــت
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ــب ــتان   قط ــه شهرس ــتان، از جمل ــاورزي اس ــاي کش ــت    ه ــر موقعی ــه از نظ ــت ک ــایی اس ه
هـاي محیطـی، بـویژه    و توانـایی ) تـرین بـازار منطقـه   مشـهد، بـزرگ  نزدیکـی بـه  (جغرافیایی 

بــه . رســی بــه آب بــا کیفیــت مناســب، از جایگــاه بــاالیی در اســتان برخــوردار اســت دســت
ي یـافتگی آن بـه دلیــل پـایین بـودن ســرانه    ي توسـعه رسـد کــه پـایین بـودن درجــه   نظـر مـی  

بــا وجــود منــاطق (ار ي بســیار پــایین آبیــاري تحــت فشــســطح زیــر کشــت بــاغی، توســعه
ــتان  ــن شهرس ــب در ای ــم) مناس ــاونی  و ه ــافتن تع ــعه نی ــین توس ــن  چن ــاورزي ای ــاي کش ه

تـر  هـایی کـه از خـرد شـدن بـیش     ي سطح زیر کشـت بـا طـرح   افزایش سرانه. شهرستان باشد
هــاي آبیــاري تحــت تــر از طــرحکنــد، حمایــت بــیشهــاي کشــاورزي جلــوگیري مــیزمــین

هـاي کشـاورزي ایـن    ي تعـاونی هـاي موفـق در توسـعه   ربـه چنـین اسـتفاده از تج  فشار و هـم 
.ي بخش کشاورزي آن داردشهرستان؛ تاثیر به سزایی بر توسعه

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ــن مطالعــه، وضــعیت توســعه  ــافتگی کشــاورزي شهرســتاندر ای ــاگون اســتان ی هــاي گون

ــابی شــد خراســان رضــوي از نظــر شــاخص ــاگون، بررســی و ارزی یــک نگــاه در. هــاي گون
) 4(هــاي اســتان خراســان رضــوي کــه در جــدول یــافتگی شهرســتانکلــی، وضــعیت توســعه

هـاي چنـاران، فریمـان، سـبزوار، تربـت      دهـد کـه شهرسـتان   نشان داده شده است، نشـان مـی  
یـافتگی بـاالتر   ي توسـعه هـاي اسـتان از درجـه   حیدریه و قوچان نسـبت بـه دیگـر شهرسـتان    

ــد و دیگــر ش ــههرســتانکشــاورزي برخوردارن ــا در مرتب ــرار يهــاي بعــدي درجــهه ــدي ق بن
ــیش. دارد ــابراین، پ ــیبن ــد  شــود در شهرســتاننهــاد م هــایی کــه داراي مزیــت نســبی در تولی

اي ي کشـاورزي بـه گونـه   هـاي توسـعه  اسـت، طـرح  ) زراعـت و بـاغ  (محصوالت کشاورزي 
ــدارد، ســطح     ــویژه محــدودیت آب ن ــاده و ب ــه محــدودیت نه ــاطقی ک ــه در من ــر باشــد ک زی

ــد   ــزایش یاب ــت اف ــاغ و زراع ــاس    . کشــت ب ــر اس ــد ب ــت بای ــر کش ــطح زی ــزایش س ــن اف ای
.محصوالت داراي مزیت نسبی در تولید باشد
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رو ي سـطح زیـر کشـت بـا مشـکل روبـه      چنین در مـورد منـاطقی کـه در افـزایش توسـعه     هم
اســت، بایــد نخســت ســطح زیــر کشــت محصــوالت فعلــی بــه ســمت الگــوي بهینــه و نیــز  

ســپس چنــان چــه ایــن منــاطق بــا مشــکل و بحــران  . اي مزیــت بــرده شــودمحصــوالت دار
ي کشـاورزي بایـد بـه سـمت حفـظ      هـاي توسـعه  رو باشـد، طـرح  روبـه ) بـویژه آب (ها نهاده

ي بهینــه از منــابع باشــد کــه ممکــن اســت خــود ســبب کــاهش ســطح زیــر منــابع و اســتفاده
.کشت نیز شود

ــن    ــتفاده از ف ــاطق اس ــی من ــو آوريدر برخ ــاي مرس ــعه  ه ــاورزي رواج و توس م در کش
هــاي خــواف و کاشــمر اســتفاده از تراکتــور، در تــوان گفــت در شهرســتانمــی. نیافتــه اســت
ــتان ــپ و در      شهرسـ ــتفاده از الکتروپمـ ــاد اسـ ــالت و گنابـ ــه، کـ ــت حیدریـ ــاي تربـ هـ
ــتان ــت    شهرس ــاري تح ــالت؛ آبی ــرخس و ک ــتخوار، س ــواف، رش ــاد، خ ــکن، تایب ــاي بردس ه

ــل     ــور کام ــه ط ــوز ب ــار، هن ــت فش ــده اس ــج نش ــعه . رای ــت توس ــابراین الزم اس ــن بن ي ای
ي اســتفاده و گــزاران قــرار گیــرد و زمینــه   هــاي سیاســت هــا در راس برنامــه آوريفــن
.هاي مناسب فراهم شودها با استفاده از سیاستیابی به آندست
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