
 
  
  
  
  
  
  

  ۱۰۴-۸۵، صفحات ۱۳۸۹، پاييز ۳، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 

كشاورزي  خورداري مناطق روستايي از خدماترب سطح سنجش و تحليل
   :رساني كشاورزي و تعيين روستاهاي مركزي براي خدمات

  مطالعة موردي بخش مركزي شهرستان ميانه
  **دستگرديزهرا زارعيو  فمي، علي اسدي،حصاري، حسين شعبانعليآرزو مختاري

  ۷/۳/۱۳۸۶: تاريخ پذيرش   ۱۷/۱۰/۱۳۸۵: تاريخ دريافت
  چكيده 

هاي کشاورزي، نقش جامعة روستايي در امنيت غـذايي  دليل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعاليتبه
رو، تأسـيس نظـام خـدماتي مـؤثر     اجتماعي کشور انکارناپذير است؛ از اين -و حيات اقتصادي

هدف پژوهش حاضر . داشت خواهد بسزا نقشي روستايي جوامع يافتگي توسعه در كشاورزان براي
 خـدمت  ۲۹ورداري روستاهاي مورد مطالعه از خدمات كشاورزي بر اساس سنجش سطح برخ

و تعيين روستاهاي مركزي بر اساس تعداد خدمات كشاورزي موجود در  مطالعه مورد كشاورزي
) روسـتا  ۱۲۸(اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه به تعداد روستاهاي مورد مطالعه  .آنهاست

ها با اسـتفاده از   تحليل داده. آوري شد جمع۱۳۸۵-۸۶سال انه در يشهرستان م يدر بخش مرکز
ريزي شامل اسكالوگرام و شاخص مركزيت وزني  انجام گرفت و از فنون برنامه SPSSافزار  نرم
هاي مـورد مطالعـه   دهد كه بسياري از روستاهاي دهستاننتايج تحقيق نشان مي. گيري شد بهره

بنـابراين، پـژوهش   . انـد ز خدمات مورد نيـاز محـروم  با وجود تعداد باالي كشاورز از بسياري ا
رساني كشاورزي، انواع خدمات قابـل ارائـه   حاضر با شناسايي روستاهاي مركزي براي خدمات

  . كندبراي كشاورزان در روستاهاي مورد مطالعه را پيشنهاد مي
                                                 

؛ )hessari_77@yahoo.com(علمي دانشگاه پيـام نـور، واحـد اهـر      ئتيسنده مسئول و عضو هيترتيب، نوبه* 
ضو هيئت علمي دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي، دانشگاه تهران؛ عضـو هيئـت علمـي دانشـكدة اقتصـاد و      ع

  .مركز گلپايگان ئت علمي دانشگاه پيام نور،يتوسعة كشاورزي، دانشگاه تهران؛ و عضو ه
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   مقدمه

امروزه، در بيشتر كشورهاي جهان، حمايت از بخش كشاورزي يك موضوع بسيار مهـم  
هاي بخش كشـاورزي و نقـش مهـم آن در    رود و توجه به توانمنديشمار مي امنيتي به

توسعة روستاها  ضرورت داشته، حمايت از آن نيز نقش اساسي در روستايي اقتصاد رونق
هدف اساسي توسعة كشـاورزي يـك منطقـه افـزايش     ). ۱۳۸۳رضواني، (خواهد داشت 

توليدات كشاورزي، بهبود دسترسي كشاورزان به تسهيالت خـدماتي و زيربنـايي مـورد    
هـاي جديـد، و   كارگيري فناوريهاي شغلي مناسب در اين بخش، بهنياز، ايجاد فرصت
و ) ۱۳۸۰كالنتـري،  (صرف در بخـش كشـاورزي اسـت    گذاري و مافزايش نرخ سرمايه

ريزي توسعة کشاورزي ايـن اسـت کـه از طريـق بهبـود كميـت و كيفيـت        هدف برنامه
اطالعات، نهادها، فنون، فناوري، زيرساخت و بازاريابي، وضعيت توليد و کسب درآمـد  

  ). ۱۳۷۴ديويدوال، بن(كشاورزان را بهبود بخشد 
هاي کشاورزي در روسـتاها صـورت   برداريد بهرهدرص ۸۵در حال حاضر، بيش از 

هاي کشاورزي، نقش جامعة روستايي دليل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعاليتگيرد و بهمي
  . اجتماعي کشور انکارناپذير است -در امنيت غذايي و حيات اقتصادي

 يروسـتاها : شـوند ، روستاها به سه دسته تقسيم مـي يکشاورز ييافتگ از نظر توسعه
، و ي، روستاهاي داراي فناوري نسـبتًا پيشـرفته در توليـد کشـاورز    ينيافته و سنتتوسعه

داراي  يبايد توجـه داشـت کـه در کشـورها    . روستاهاي داراي كشاورزي كامًال مكانيزه
كار گرفتن فنـاوري برتـر و   تنها در راستاي به يروستاي يريز روستاهاي نوع دوم، برنامه
از اهداف آن استفاده  يگيرد، بلکه يک ياين بخش صورت نم مکانيزه کردن هر چه بيشتر

و  يبـين بخـش سـنت    ياز فنون مناسب است؛ همچنين، مواردي چـون ايجـاد همـاهنگ   
پيشرفته و حفظ تعادل و توازن ميان آنها از طريـق افـزايش سـطح زيـر کشـت، توزيـع       
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فـروش  سـازي شـبکة توزيـع و    مناسـب، فـراهم   يتر زمين، ايجاد شـبکة آبيـار  مناسب
کننـدگان، و  ها و دالالن متعدد بـين توليدکننـدگان و مصـرف   محصوالت، حذف واسطه

تـوان از ديگـر اهـداف چنـين      يرا مـ  يبـردار بهره يروستاييان در واحدها يدهسازمان
بتواننـد از سـطح رفـاه     يبرشمرد تا از اين رهگـذر، توليدکننـدگان روسـتاي    يکشورهاي

  . برخوردار شوند يبيشتر
ان روستاهاي ايران را در گروه دوم جـاي داد، چـرا كـه در كشـور مـا نيـز       شايد بتو

هـاي سـنتي و ابتـدايي    برداري از زمين همچنـان بـا روش  شود كه بهره مناطقي ديده مي
گيرد و در عين حال، مناطقي هم هست كه از فنـون سـطح بـاال در كاشـت،     صورت مي

  ). ۱۳۷۷كامران، (كنند  داشت و برداشت استفاده مي
  هـا و كاالهـاي مـادي و نيـز     خدمات كشاورزي بسيار متنوع و شـامل تـأمين نهـاده   

هاي كشـاورزي نامحسـوس اسـيت؛ بـه ديگـر سـخن،       فرايندها يا اجراي انجام فعاليت
  شــود كــه بــراي توليدكننــدگان كشــاورزي خــدمات كشــاورزي عــواملي را شــامل مــي

 قيم يا غيرمستقيم افزايش دهندصورت مستوري توليد را بهبهره ضروري است تا بتوانند

)Huppert and Urban, 1998.( ،مراكز ارائة خدمات كشاورزي  همچنين) مانند مؤسسات
ابزاري براي توسعة كشاورزي و ) هاي کشاورزانها، و سازمانتعاوني خصوصي، و دولتي

ه نكتة قابل توج. توسعه تأمين خدمات مناسب در بهترين حالت است براي الزم شرط نيز
رساني كه شامل عناصر و روابط بين آنهاست، مواردي  نظام خدمات يك است ممكن آنكه
اي مؤسسات  هاي كشاورزي، خدمات مشاوره پا به نهاده دسترسي كشاورزان خرده قبيل از

تحقيقات خصوصي به كشاورزان تجاري، خدمات ترويج خصوصي مؤسسات دولتي، و 
هبود خدمات كشاورزي در يـك منطقـة ويـژه را    يافته براي ب هاي توسعهطراحي سازمان

رسـاني در گـرو افـزايش تحقيقـات در زمينـة       هاي خـدمات  سودمندي نظام. شامل شود
رساني ساده است  هاي خدمات هايي براي ايجاد نظام حل ها و ارائة راهپيچيدگي اين نظام 

)Albert, 2000; Doppler and Calatrava, 2000; Jones and Street, 1990 .(  
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انـواع خـدمات، عوامـل نظـام      :انـد از كشـاورزي عبـارت    پنج جنبـة مهـم خـدمات   
، روابط كاركردي در )كنندگان زيرنظام تأمين خدمات و زيرنظام مصرف(رساني  خدمات

ارائة خدمات، ارتباط بين عوامـل و خـدمات، و نظـارت بـر ارائـة      (رساني  نظام خدمات
، و شـرايط  )سطوح خرد، ميـاني، و كـالن  ( رساني ، سطح و دامنة نظام خدمات)خدمات

بـوم  هاي خدمات و شرايط زيسـت  زيرساخت(رساني  چارچوب يا تدوين نظام خدمات
به باور مونتسي، ارائة خـدمات حمـايتي در راسـتاي افـزايش     ). Albert, 2000) (منطقه
وري و درآمد كشاورزان است كه از طريق خدماتي شامل تحقيـق و توسـعه، ارائـة     بهره
هاي مناسب و اطالعات بازار، آموزش كشاورزان و پشتيباني فني آنها، اعتبـارات  اوريفن

هـاي   كشاورزي، حمل و نقل، انبارداري و ذخيرة محصـوالت كشـاورزي، تـأمين نهـاده    
هاي محيطي از قبيل سالمتي و رفاه بـراي جوامـع    مزرعه و نيز خدمات مربوط به مؤلفه

  ). Montesi, 1996(گيرد  محلي صورت مي
  بـرداري   هـاي مختلـف بهـره   فهرسـتي از خـدمات كشـاورزي بـراي نظـام      ديكسون

  : دهـد در زمينة توسعة روستايي و كشاورزي پايدار در ايـران را بـدين شـرح ارائـه مـي     
  اي  ،  خـدمات مشـاوره  )شامل ترويج كشـاورز بـه كشـاورز   (تحقيق و ترويج كشاورزي 

، بازارهـا و  )زرگـاني كوچـك و محلـي   هـاي با چه براي كشاورزان و چه براي فعاليت(
آالت،  اي ماشـين  هـاي مـالي روسـتايي ، خـدمات اجـاره     اطالعات مربوط به بازار، نظام

آلبـرت  ). ۱۳۸۲ديكسـون،  (خدمات حمل و نقل، انبارداري، و صنايع تبديلي كشاورزي 
رسـاني و   خدمات فابل ارائه در بخش كشاورزي را شامل تحقيقـات كشـاورزي، اطـالع   

كشاورزي، آموزش كشاورزي، بيمه و اعتبارات روستايي، بازاريـابي محصـوالت   ترويج 
ها براي توليدات گياهي و دامي، تنظيم و ارائة قوانين و مقررات از  كشاورزي، ارائة نهاده

هاي اجتماعي براي  سوي دولت، خدمات پشتيباني فني، و خدمات مربوط به زيرساخت
بـه عقيـدة   ). Albert, 2000(دانـد   مـي ) ن سـوخت نقل و تأمي و  مانند حمل (كشاورزي 

انــد از نظـام تحقيقـات كشـاورزي، نظـام تــرويج     كـارني، خـدمات كشـاورزي عبـارت    
كشاورزي، خدمات دامپزشكي، اعتبارات روستايي، بازاريابي محصـوالت كشـاورزي، و   
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شـده  هـاي كشـاورزي از قبيـل كـود و بـذور اصـالح       نيز خدماتي در زمينة ارائـة نهـاده  
)Carney, 1998.( وري كشاورزي قابل مالحظه باشد،  تأثيرات مستقيم بهره كه صورتي در

هـاي   اي گسترده شامل خـدمات مربـوط بـه زيرسـاخت    مفهوم خدمات كشاورزي دامنه
  ، خـدمات اجتمـاعي   )هـاي روسـتايي   تسـهيالت آبيـاري و جـاده   (مورد نياز براي توليد 

، و خدمات مربوط بـه  )تسهيالت بهداشتيمانند آموزش عمومي، آموزش فنون، و ارائة (
از ديـدگاه  ). Lai and Cistulli, 2005(گيـرد  هاي كشاورزان را در بر ميتوسعة سازمان

باتملي، عناصـر اصـلي سياسـت توسـعة روسـتايي از نظـر ارائـة خـدمات بـه اجتمـاع           
كشاورزان خدمات فني، خدمات اجتماعي، خدمات تجاري و اقتصـادي، و زيرسـاخت   

شود؛ و شايد بتوان گفت كه سه عنصـر از چهـار عنصـر اصـلي در      را شامل مي كالبدي
تواند اين وظـايف خطيـر را بـه     هاست و هيچ كارگزار ديگري نميحيطة وظايف دولت

اي ديگـر   شايستگي انجام دهد، اما عنصر چهارم يعني خدمات تجاري و اقتصادي مقوله
ساسي در اين بخش ترجيحًا از سوي است و زيرساخت نهادي الزم براي ارائة خدمات ا

ساير مؤسسات تأمين خواهد شد؛ در واقع، پيشبرد مؤسسات و نهادهاي الزم براي ايـن  
  ). ۱۳۸۲باتملي، (رود شمار ميريزي توسعه به منظور بخشي بسيار مهم از برنامه

هـاي  يك مورد مهم در زمينة حمايت دولت ايجاد توانايي و آموزش بـراي سـازمان  
در  )۲(هاي غيردولتيهاي معتبر، و سازمان هاي كشاورزان، تعاوني انجمن( )۱(مدنيجامعة 

رسد كه به نظر مي. ها و خدمات بازاريابي محصوالت كشاورزي استادارة توزيع نهاده
هـا، بازاريـابي    گيري در زمينة ارائة نهـاده  هاي محلي سازماني مناسب براي تصميمدولت

اگرچه نقش دولت در ايجـاد چـارچوب   . ها نيستندمينهمحصوالت كشاورزي، و ساير ز
هـا نيـز در    بسا در بسياري از جنبـه قانوني مناسب براي دسترسي به خدمات است و چه

دهد كه با دادن نقش بيشـتر   تر اداري تمركز دارد، اما تجارب اخير نشان مي سطوح پايين
هايي خوداتكا درآورد كـه  انصورت سازمتوان آنها را به هاي جامعة مدني، ميبه سازمان

   ).FAO, 2005(توانند در ارائة خدمات نقشي مهم داشته باشند  مي
ريـزي بـراي    از آنجا كه تعيين تعداد و نوع خدمات مورد نياز كشاورزان بدون برنامه

گر ارائة همة خدمات مـورد نيـاز   يو از طرف د ،ستين پذيرامكانگونه خدمات ارائة اين
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در جهـت ارائـه    يزيـ ر، تأكيد پژوهش حاضر بـر برنامـه  ممكن استنيز غيركشاورزان 
آنهـا در زمينـة ايجـاد و    خود خدمات به کشاورزان و استفاده از مشاركت هر چه بيشتر 

تعيين خـدمات مـورد نيـاز كشـاورزان منـاطق      همچنين، . ارائة خدمات كشاورزي است
ورزي و ترسـيم الگـوي   مورد مطالعه و تعيين روستاهاي مركزي براي ارائة خدمات كشا

رساني كشاورزي از اهـداف پـژوهش    مراتبي روستاها در سه سطح براي خدمات سلسله
  .روندشمار ميحاضر به

  قينه تحقيشيپ
تحقق سه شرط را براي موفقيت و تحقـق راهبـرد توسـعة روسـتايي و      )۳(مايكل تودارو

هـاي  ، سياسـت اند از اصـالحات ارضـي  داند؛ اين شروط عبارت كشاورزي ضروري مي
، در )۴(بـه بـاور جـون رابينسـون    ). ۱۳۷۷تـودارو،  (حمايتي، و اهداف توسعة هماهنـگ  

صورتي كه كشاورزي مولد دهقاني شـرايط اوليـه و الزم ماننـد امنيـت بـراي كشـاورز       
هـاي فنـي در قالـب پشـتيباني خـدمات      زمين و ملك، تأمين اعتبارات و كمك  صاحب

هـاي علمـي    نقل و مطالعات و پژوهش و ير برق و حملحمايتي، و امكانات زيربنايي نظ
جويي در زمين را داشته باشد، اساس توسـعه خواهـد بـود     هاي صرفهبراي بهبود روش

مـاير بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـراي دسـتيابي بـه توسـعة           ) . ۱۳۸۲مطيعي لنگرودي، (
و  هاي مهـم پرداخـت؛ وي توزيـع مناسـب درآمـد     كشاورزي، بايد به ايجاد زيرساخت

ها، توسـعه و تـرويج فنـاوري، ارائـة     ريزي و تحليل سياست دسترسي به سرمايه، برنامه
هاي روستايي، و تأمين خـدمات كشـاورزي را پـنج زيرسـاخت مهـم بـراي       زيرساخت

تحقـق نـرخ    ينيز دو الزام مهم بـرا ) ۵(ملور) . Meyer, 1996(داند  توسعة كشاورزي مي
و معتقد است داند  مي يتوسعة فناورو  كالبدي يهاتوسعة زيربنا را يکشاورز رشد يباال
هاي گسترده  گذاري داشته باشد و به سرمايه خاص توجه يکشاورز به نسبت دولت بايد كه

بـه  ). ۱۳۸۳ملـور،  (پا بپردازد ويژه کشاورزان خردهدر خدمات مورد نياز کشاورزان و به
ت اساسـي در حمايـت از   هاي كشاورزي، پـنج دسـته اقـداما   ، در سياست)۶(عقيدة پرتي
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هاي مستقيم، هاي بازار، پرداختكشاورزي و كشاورزان وجود دارد كه حمايت از قيمت
هـاي غيرمسـتقيم را شـامل و    ها، تـأمين خـدمات، و سـاير حمايـت    كاهش هزينة نهاده

شود و يا امتيازهاي مالياتي به كشاورزان  هايي در زمينة توسعة روستايي ارائه ميحمايت
  . )۱۳۸۱پرتي، (شود  هاي خاص اعطا ميعاليتداراي ف

شده در ايران در زمينة سطوح برخورداري افراد از خدمات مورد نياز مطالعات انجام
خود نتايجي مبني بر عدم دسترسي مناسب به خدمات و وجـود شـكاف توسـعه ميـان     

ه رسيد نتيج بدين خود تحقيق در )۱۳۷۳( دهقاني .است ساخته مشخص را روستاها و مناطق
ها بلكه در داخل استانتنها در سطح كشور و بيناز نظر ارائة خدمات نه توسعه شكاف كه

در مطالعة خود دو مشكل ) ۱۳۸۲(مواليي هشتجين . است توجه قابل نيز استان يك مناطق
خدمات و فعال نبودن اقتصاد روستايي عنوان كرده  كمبود را روستاها نيافتگي توسعه عمده
اين، لزوم توجه به خدمات كشاورزي و ارائة خدمات مورد نياز روسـتاييان و  بنابر. است

تـوان حـدومرزي    خـدمات نوعـًا غيرمـادي اسـت و نمـي     . شـود  كشاورزان احساس مي
هاي زيـادي در راه   اگرچه در گذشته، كوشش. مشخص بين كاالها و خدمات تعيين كرد

در زمينـة مـالك دقيـق     تشخيص خدمات از كاالهاي مادي صورت گرفته امـا همـواره  
رو، بهتـر اسـت   تعيين حدود كاالها از خدمات موارد استثنا وجود داشته اسـت؛ از ايـن  

توليد خالص كاالها و توليد خالص خدمات را در دو انتهاي يك طيف يا همان پيوستار 
  . )Huppert and Urban, 1998; Smith, 2001(خدمات در نظر گيريم  -كاالها

   هامواد و روش
شهرسـتان   يمنظور سنجش سطح برخورداري روستاهاي مورد مطالعه در بخش مرکزهب
ــه در ســال يم ــر اســاس  ) =۱۲۸N(  ۱۳۸۵-۸۶ان خــدمت  ۲۹از خــدمات كشــاورزي ب

كشاورزي مورد بررسي و نيـز تعيـين روسـتاهاي مركـزي بـر اسـاس تعـداد خـدمات         
ريـزي شـامل    ن برنامـه ، از فنـو SPSSافـزار   كارگيري نرمكشاورزي موجود در آنها با به

استفاده شد؛ روش اسـكالوگرام بـراي تعيـين    ) ۸(و شاخص مركزيت وزني )۷(اسكالوگرام
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نوع و تعداد خدمات موجود در روستاها و نيز تشخيص خدماتي كه ارائة آن، بـا توجـه   
به جمعيت كشاورز منطقه، براي كشاورزان داراي توجيـه اقتصـادي اسـت، و شـاخص     

هاي منطقـة مـورد مطالعـه    منظور تعيين روستاهاي مركزي دهستانمركزيت وزني نيز به
نخسـتين مرحلـه در جريـان چرخـة توسـعه تحليـل       . براي ارائة خدمات به كشـاورزان 

وضعيت موجود منطقه است، كه خود مستلزم شناسايي نقاط ضعف و قوت آن منطقه و 
هـا و يـا    يرو، سـنجش كاسـت  در واقع، اشراف كامل نسبت بـدين نقـاط اسـت؛ از ايـن    

اي مناسب ضرورت دارد و در ايـن راه، نخسـتين گـام     گونههاي منطقة مورد نظر به توان
آوري  تعيين نوع كاركردها، تأسيسات و خدمات موجود در آن منطقه و گام بعدي جمـع 

  . اطالعات مورد نياز است

  هاي تحقيق يافته
  يسنجش سطح برخورداري روستاهاي مورد مطالعه از خدمات كشاورز

مراتب سكونتگاهي و سنجش سطح برخـورداري روسـتاهاي منطقـة     براي تعيين سلسله
مورد مطالعه از خدمات كشاورزي و نيز تعيين ارائة خدمات مورد نياز براي كشـاورزان،  

منظـور تشـكيل اسـكالوگرام بـراي هـر      بـه . از روش گرافيكي اسكالوگرام استفاده شـد 
بردار  ت روستاهاي منطقه، تعداد جمعيت بهرهدهستان، نخست، اطالعاتي در مورد فهرس

آوري شده كه نـوع   كشاورز هر روستا، و تعداد خدمات كشاورزي موجود در آنها جمع
آمـده اسـت؛ سـپس، بـا      ۱خدمات، تأسيسات يا كاركردهاي مـورد مطالعـه در جـدول    

، طراحي جداول اسكالوگرام صـورت گرفتـه كـه خالصـة آن     SPSSافزار  استفاده از نرم
بردار روستاها، تعداد خـدمات يـا كاركردهـاي موجـود در آنهـا،       امل موارد تعداد بهرهش

 ۲تعداد خدمات غيراقتصادي موجود در روستاها، و تعداد خدمات پيشنهادي در جدول 
  .آمده است
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  نام كاركردها يا تأسيسات و يا خدمات كشاورزي مورد مطالعه -۱جدول 
  تأسيسات يا خدمات رديف
 مات كشاورزيمركز خد ۱
 شركت تعاوني توليد روستايي ۲
 فروشگاه تعاوني روستايي ۳
 دهياري ۴
 بانك كشاورزي ۵
 آالت كشاورزيتعميرگاه ماشين ۶
 آالت كشاورزيتعميركار ماشين ۷
  آالت كشاورزيفروشگاه لوازم يدكي ماشين ۸
 مهندسان ناظر كشاورزي ۹
 ورزان دامپزشكيفن ۱۰
 آوري شيرعايستگاه جم ۱۱
 آهنگري ۱۲
 آسياب ۱۳
 بندي حبوباتواحد بسته ۱۴
 واحد بوجاري غالت و حبوبات ۱۵
  كارگاه صنايع تبديلي محصوالت كشاورزي  ۱۶
  ها و محصوالت كشاورزينقل نهادهووسايل حمل ۱۷
 سردخانه يا انبارهاي سرد ۱۸
  هاي كشاورزيانبار عمومي محصوالت و نهاده ۱۹
  ت مربوط به بيمة محصوالت كشاورزيخدما ۲۰
 خدمات مربوط به آزمايش خاك ۲۱
 جايگاه سوخت روستايي ۲۲
  هاي آبياري تحت فشاربرداري از سامانهخدمات بهره ۲۳
  )غالت(خدمات مربوط به بازاريابي محصوالت كشاورزي  ۲۴
  خدمات مربوط به پوشش انهار و احداث كانال ۲۵
 داث جاده بين مزارعخدمات مربوط به اح ۲۶
  هاي پمپاژخدمات مربوط به تعمير و نگهداري ايستگاه ۲۷
  خدمات مربوط به بيمة اجتماعي كشاورزان ۲۸
 شوراي روستا ۲۹

  يمطالعات نظر يهاافتهي: منبع 
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ميزان برخورداري مناطق روستايي از كاركردها يا خدمات كشاورزي و تعداد  -۲جدول 
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وچ ۱۸ ۰ ۱۱ ۸۶ پورسخلو
ا

  تپه 
قي
شر

  ۱  ۰ ۲ ۲۷  جعفرآباد
  ۰  ۱ ۲ ۱۸  جوق قلعه ۱۹ ۰ ۹ ۴۹ قاسم درق
  ۰  ۱ ۱ ۲۱  كندي شعي ۱۰ ۰ ۷ ۷۳ قمقان

 ۱۵ ۰ ۸ ۵۹ داش كسن

آباد
در
شيخ

  

  ۱۵  ۰ ۳۵۱۱۴  شيخدرآباد
  ۱۲  ۰ ۷ ۶۹  آبادچاينيك ۱۴ ۰ ۷ ۹۰ گلوجه اسالم
  ۷  ۰ ۵ ۵۸  اميرآباد ۱۰ ۰ ۷ ۷۳ سياه كمر
  ۱  ۱ ۳  ۸  كركچي ۱۱ ۰ ۷ ۶۹ آقورن

 ۱۱ ۰ ۵ ۷۶ قاضي ولي

ربي
ه غ

كو
فالن

قا
  

  ۵  ۰ ۱۷۰۲۴  آچاچي
  ۱۳  ۰ ۲۶۵۱۵ خالصه گلوجه ۱۰ ۰ ۵ ۷۳ قياجهقره

  ۱۱  ۰ ۲۲۰۱۳  ايستگاه ۱۰ ۰ ۴ ۶۴ حصار
  ۱۱  ۲ ۱۹۷۱۳  سبز ۹ ۰ ۴ ۶۳ خطب
  ۸  ۰ ۱۱۸۱۰  ارباط ۷ ۰ ۴ ۱۷ قاسمشورجه

  ۸  ۱ ۲۰۷۸  حسن آباد ۷ ۰ ۳ ۹۹ گونلو
  ۸  ۲ ۴ ۱۳  آباد اسالم ۶ ۰ ۳ ۶۹ غيبيگ بال

  ۱۰  ۰ ۱۱۵۳  فراهيه ۶ ۰ ۳ ۵۴ كندشور تازه
  ۷  ۰ ۳ ۲۵  ديزگوين ۴ ۰ ۳ ۴۸ چيقليچ

  ۵  ۰ ۲ ۴۲  شهيدلو ۴ ۰ ۳ ۲۸ قهرمانلو
  ۴  ۰ ۲ ۳۹  الين گرده ۴ ۰ ۲ ۴۷ بالغداش

  ۲  ۱ ۱ ۱۹  عمولرقواق ۳ ۰ ۲ ۳۸ ابك
  ۱  ۱ ۱ ۱۴  ققشالاغ ۱ ۰ ۲ ۳۰ دربندآغچه

زل
ق

 
زن
او

  

 ۱۶ ۰ ۱۳ ۱۱۳ قويوجاق

 كله
 بوز

قي
شر

  

  ۵  ۰ ۵ ۹۲  بالغ قره
  ۴  ۱ ۵ ۴۲ چاي كوهنيك ۱۴ ۰ ۸ ۷۳ دادلو
  ۲  ۱ ۵  ۷  عاقل ۱۴ ۰ ۶ ۱۰۲ بوالنليق
  ۵  ۲ ۴ ۷۲  يدي گلوجه ۱۳ ۰ ۵ ۶۳ كهريز

  ۲  ۱ ۴ ۴۸  خانيوردي ۱۲ ۰ ۴ ۳۵ آوريقره
  ۳  ۲ ۴ ۳۱  كمركوه ۱۰ ۰ ۴ ۲۸ ارس
  ۱  ۲ ۳ ۱۲  زيارتقره ۱۰ ۰ ۴ ۲۸ قويوالر

  ۱  ۰ ۱ ۳۶  سمكلو ۹ ۱ ۳ ۵۶ سفليحالج
  ۲۵  ۰ ۱۵۶۴  باشماق ۵ ۰ ۳ ۴۸ لوگوگرچين
  ۲۴  ۰ ۴ ۷۸  عجمي ۳ ۱ ۳ ۴۳ علياحالج

  …ادامه در صفحه بعد
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 ۲ ۱ ۳ ۳۹ قالوجه
 كله

 بوز
ربي

غ
  

  ۲۲  ۰ ۱۵۲۳  دريندرق
  ۲۰  ۰ ۳ ۹۳  طورققره ۱ ۲ ۳ ۳۲ طغاي
  ۱۸  ۰ ۳ ۵۴  تلوارباغي ۱۵ ۰ ۱۴ ۱۵۳ كنگاور

  ۱۵  ۰ ۳ ۵۱  آباد كريم ۱۴ ۰ ۱۲ ۹۱ آباداكرم

 كله
 بوز

قي
شر

  

  ۱۴  ۰ ۱۲۰۳  دوزنان ۱۴ ۰ ۱۱ ۹۹ قورجاق
  ۱۴  ۰ ۳ ۸۶  چخمور ۱۴ ۰ ۱۰ ۲۶۸ طوق
  ۱۱  ۰ ۲ ۱۹  كنديتليم ۱۴ ۰ ۱۰ ۲۲۳ قراجه
  ۸  ۰ ۲ ۵۹  سفلي قواق ۱۱ ۲ ۱۰ ۷۵ گلبوس
  ۶  ۰ ۲ ۴۹  عليا قواق ۱۰ ۲ ۹ ۷۸ زرنق
  ۵  ۰ ۲ ۴۲  طورقاغ ۱۰ ۱ ۷ ۵۶ كوال
  ۳  ۰ ۲ ۳۶  دميرچي ۹ ۰ ۶ ۸۶ كراهه
  ۲  ۰ ۲ ۲۸  اغدرك ۸ ۰ ۶ ۴۵ تلوارچاي
  ۱  ۰ ۲ ۱۲  زرشلو ۷ ۰ ۶ ۴۲ ملكزرده
  ۱  ۰ ۲  ۹  داد اهللا ۷ ۱ ۶ ۳۹ بالغيدي
  ۱  ۰ ۲  ۹  كمال خليفه ۵ ۰ ۶ ۳۶ بيگبداغ

رمه
گ

 
وبي

جن
  

 ۱۱ ۰ ۱۸ ۲۱۰ گوندوغدي

رمه
گ

 
وبي

جن
  

  ۱۰  ۰ ۳ ۴۲  گاواني
  ۱۰  ۰ ۳ ۳۵  زناري ۱۴ ۰ ۱۴ ۱۰۸ علياچتاب
  ۹  ۰ ۳ ۲۱  ساوجبالغ ۱۶ ۰ ۱۰ ۳۱۵ ممان

  ۹  ۰ ۳ ۱۳  همپا ۱۴ ۰ ۹ ۹۱ چركينلو
  ۹  ۰ ۲ ۵۲  آباد هشي ۱۲ ۲ ۹ ۶۱ خوبستان

  ۸  ۰ ۲ ۳۲  داوند ۱۳ ۲ ۹ ۳۶ سفليچتاب
  ۷  ۰ ۲ ۲۹  توپقره ۱۳ ۲ ۸ ۴۱ پاورس

  ۷  ۰ ۲ ۱۸  سي درهباغ ۱۳ ۰ ۷ ۵۹ مددخانيقبرنل
  ۶  ۰ ۲ ۱۸باغي خانحسن ۱۳ ۰ ۶ ۴۷خانحسين برنليق
  ۵  ۰ ۲ ۱۶  وهيل ۱۲ ۰ ۶ ۲۱ ديوانعليكند تازه

  ۶  ۰ ۲ ۱۴  وليين ۱۲ ۰ ۵ ۴۱ قشالقي علي
  ۵  ۰ ۱ ۲۱  كوهستانق ۱۳ ۰ ۴ ۶۹ بيرون

  ۵  ۰ ۱ ۱۸  سورناكهل ۱۳ ۱ ۴ ۴۳ قارشو يله
  ۵  ۰ ۱ ۱۸  مروشين ۱۲ ۱ ۴ ۳۸ باغيخليفه
  ۵  ۰ ۱ ۱۷  چارخانوار ۱۲ ۰ ۴ ۳۸ داشيدوه

  ۳  ۰ ۱ ۱۶  وكند ۱۰ ۰ ۴ ۲۸ اميرآباد
  ۳  ۰ ۱ ۱۱ممان قانلويقره ۱۰ ۰ ۴ ۱۸ كنديينگي

  ۱  ۰ ۱  ۹  آباد بنيان ۱۰ ۰ ۳ ۵۲ وردوق
  ۱  ۰ ۱  ۹  قشالقيدول ۱۰ ۰ ۳ ۴۸ كهبان

  قيتحق يهاافتهي: منبع
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  تحليل وضعيت موجود و پيشنهادي در زمينة خدمات كشاورزي
خدمت كشـاورزي در   ۲۹، مشخص شده كه  از ۳هاي تحقيق در جدول  بر اساس يافته

داراي كمتـر از پـنج كـاركرد يـا     ) درصد ۷۲/۶۱(روستا  ۷۹روستاي مورد مطالعه،  ۱۲۸
) درصـد  ۸۱/۷(وسـتا  داراي پنج تا ده خـدمت، ده ر ) درصد ۹۱/۲۸(روستا  ۳۷خدمت، 

داراي شانزده تا بيست خدمت، ) درصد ۷۸/۰(داراي يازده تا پانزده خدمت، يك روستا 
توان گفت كـه   مي. خدمت كشاورزي است ۲۵تا  ۲۱داراي ) درصد ۷۸/۰(و يك روستا 

تواننـد كمتـر از ده خـدمت     درصد از روسـتاهاي مـورد مطالعـه مـي     ۶۳/۹۰كشاورزان 
  .خود دريافت كنند كشاورزي را از روستاهاي

  
توزيع فراواني روستاهاي مورد مطالعه بر حسب تعداد خدمات كشاورزي  -۳جدول 

  موجود در آنها
 تعداد كاركردها يا
  درصد تجمعي  درصد  تعداد روستا خدمات كشاورزي

  ۷۲/۶۱  ۷۲/۶۱ ۷۹ ۵كمتر از
۱۰-۵ ۳۷ ۹۱/۲۸  ۶۳/۹۰  
۱۵-۱۱ ۱۰ ۸۱/۷  ۴۴/۹۸  
۲۰-۱۶ ۱ ۷۸/۰  ۲۲/۹۹  
۲۵-۲۱ ۱ ۷۸/۰  ۱۰۰  

   قيتحق يهاافتهي: منبع

هاي تحقيق، در بسياري از روستاهاي واقع در هفـت دهسـتان مـورد     بر اساس يافته
مطالعه، در زمينة ارائة خدمات كشـاورزي معمـول و مـورد نيـاز كشـاورزان روسـتايي       

 داراي تعداد كشاورز باال،ي مشكالت اساسي وجود دارد و حتي در بسياري از روستاها
شود، چه رسد به خدمات نوين كشاورزي  بسياري از خدمات مورد مطالعه نيز ارائه نمي

. از قبيل خدمات ديجيتالي كشاورزي، خدمات فناوري نانو، و فناوري زيستي كشاورزي
طـور  اي مناسـب و مطالعـة روسـتاهاي مختلـف بـه      هاي منطقهريزي بهتر است با برنامه
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ه كشاورزان نيازمند روستايي و نيز دسترسي بهينة آنهـا  جداگانه در زمينة ارائة خدمات ب
به خدمات، نهايت مشاركت و تالش بين نهادهاي مختلـف دولتـي و مردمـي صـورت     

ها در راستاي ارائة خدمات به كشاورزان مطالعة خدمات در ريزي نقطة آغاز برنامه. گيرد
ـ          صـورت  د بـه دسترس آنها و همچنين، بررسـي خـدمات مـورد نيـاز آنهاسـت، كـه باي

  در تحقيـق حاضـر، خـدمات قابـل ارائـه      . تك روستاها انجام شود كامًال موردي در تك
  به كشاورزان روسـتايي، كـه بـر اسـاس تعـداد كشـاورزان موجـود در روسـتاها داراي         
توجيه اقتصادي است، براي روستاهاي مورد مطالعه پيشنهاد شـده كـه توزيـع فراوانـي     

ارائة . آمده است ۴ب تعداد خدمات پيشنهادي در جدول روستاهاي مورد مطالعه بر حس
 ۱۵تـا   ۱۱درصـد،   ۶۲/۴۰خـدمت بـراي    ۱۰تـا   ۵درصد،  ۴۴/۲۳خدمت براي  ۵تا  ۱

خـدمت   ۲۵تـا   ۲۱درصد، و  ۶۹/۴خدمت براي  ۲۰تا  ۱۶درصد،  ۹۱/۲۸خدمت براي 
طقـي و  بـردار كشـاورز، من   دليل تناسب بـا تعـداد بهـره   درصد از روستاها، به ۳۴/۲براي 

  .اقتصادي است
  

  توزيع فراواني روستاهاي مورد مطالعه بر حسب  -۴جدول 
  تعداد خدمات كشاورزي پيشنهادي

  درصد تجمعي  درصد  تعداد روستا  تعداد كاركردها يا خدمات كشاورزي
  ۴۴/۲۳  ۴۴/۲۳ ۳۰ ۵كمتر از
۱۰-۵ ۵۲ ۶۲/۴۰  ۰۶/۶۴  
۱۵-۱۱ ۳۷ ۹۱/۲۸  ۹۷/۹۲  
۲۰-۱۶ ۶ ۶۹/۴  ۶۶/۹۷  
۲۵-۲۱ ۳ ۳۴/۲  ۱۰۰  

   قيتحق يهاافتهي: منبع
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  رساني كشاورزي تعيين روستاهاي مركزي براي خدمات
رسـاني بـه كشـاورزان، از فنـون تعيـين       براي تعيين روستاهاي مركـزي بـراي خـدمات   

شود كه در تحقيـق حاضـر، روش شـاخص مركزيـت      مي ها استفاده مركزيت سكونتگاه
ش، به كاركردها بر مبناي معكوس تعداد فراواني در اين رو. كار برده شده استوزني به

هـاي  رو، شـاخص مركزيـت يـك نقطـه مجمـوع وزن     شـود و از ايـن   آنها وزن داده مي
  ). ۱۳۸۰كالنتري، (كاركردهاي موجود در آن نقطه است 

، رتبة هر كدام از روسـتاها از نظـر ويژگـي مركزيـت آنهـا بـراي ارائـة        ۵در جدول 
البته شاخص مركزيـت وزنـي بـر    . ن مشخص شده استخدمات كشاورزي به كشاورزا

هـا در   رساني كشاورزي محاسبه شده و ساير جنبـه كاركرد مربوط به خدمات ۲۹اساس 
  . تعيين مركزيت لحاظ نشده است
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  شاخص مركزيت بر اساس خدمات كشاورزي و رتبة هر روستا در دهستان -۵جدول 
  نام

شاخص  نام روستادهستان 
 مركزيت

رتبه در
 دهستان

 نام
شاخص   نام روستادهستان

 مركزيت
رتبه در 
 دهستان

آباد
در
شيخ

  

 ۱ ۸/۹۹۱ شيخدرآباد

وبي
 جن

رمه
گ

  

  ۱۱  ۹/۴۵كند ديوانعلي تازه
  ۱۳  ۶/۳۷  علي قشالقي ۲ ۶/۲۹۱ آبادچاينيك

  ۱۵  ۸/۲۸  بيرون ۳ ۶/۱۴۱ اميرآباد
  ۸  ۵/۸۹  قارشو يله ۴ ۰/۷۵ كركچي

 كله
ربي

ز غ
بو

  

  ۵/۱۶  ۶/۲۱  باغي خليفه ۲ ۸/۱۳۶ باشماق
  ۱۲  ۹/۴۲  داشي دوه ۱ ۸/۱۶۱ عجمي
  ۵/۱۶  ۶/۲۱  اميرآباد ۷ ۸/۳۶ دريندرق

  ۱۴  ۴/۳۶  كندي ينگي ۷ ۸/۳۶ طورققره
  ۲۳  ۳/۱۳  وردوق ۷ ۸/۶۱ تلوارباغي

  ۵/۱۹  ۴/۲۰  كهبان ۴ ۸/۶۱ آبادكريم
  ۵/۱۹  ۴/۲۰  گاواني ۴ ۸/۶۱ كنديتليم
  ۵/۱۹  ۴/۲۰  زناري ۴ ۸/۱۱ داداهللا

  ۵/۱۹  ۴/۲۰  ساوجبالغ ۱۳ ۸/۱۱ دوزنان
  ۲۲  ۵/۱۴  همپا ۱۳ ۸/۱۱ چخمور

  ۲۷  ۲/۶  آباد هشي ۱۳ ۸/۱۱ قواق سفلي
  ۲۷  ۲/۶  داوند ۱۳ ۸/۱۱ قواق عليا

  ۲۷  ۲/۶  توپقره ۱۳ ۸/۱۱ طورقاغ
  ۲۷  ۲/۶  سي دره باغ ۱۳ ۸/۱۱ دميرچي
  ۲۷  ۲/۶ باغي خان حسن ۱۳ ۸/۱۱ اغدرك
  ۲۷  ۲/۶  وهيل ۱۳ ۸/۱۱ زرشلو
  ۲۷  ۲/۶  وليين ۱۳ ۸/۱۱ كمالخليفه

رمه
ن گ

ستا
ده

 
وبي

جن
  

  ۵/۳۴  ۶/۲  كوهستانق ۱ ۶/۵۶۸ گوندوغدي
  ۵/۳۴  ۶/۲  سورناكهل ۲ ۷/۳۳۷ چتاب عليا
  ۵/۳۴  ۶/۲  مروشين ۵ ۰/۱۲۱ چركينلو
  ۵/۳۴  ۶/۲  چارخانوار ۳ ۶/۲۰۰ ممان

  ۵/۳۴  ۶/۲  كندو ۴ ۷/۱۴۱ خوبستان
  ۵/۳۴  ۶/۲ ممان قانلوي قره ۷ ۴/۹۸ چتاب سفلي
  ۵/۳۴  ۶/۲  آباد بنيان ۶ ۹/۹۸ پاورس

 ۱۰ ۰/۶۰ خانحسينبرنليق  ۵/۳۴  ۶/۲  قشالغي دول ۹ ۳/۷۴ مددخانبرنليق
   هاي تحقيقيافته: منبع
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  گيري  نتيجه
دليـل توزيـع ناعادالنـة    ه بـه هاي روزافزون توسـع ها و شكافبا توجه به وجود نابرابري

ويـژه در توسـعة   ريزي و مديريت غيرمتمركز توسعه بـه  اي، نياز به برنامه خدمات توسعه
تر خـدمات و   مثابه ابزاري براي برقراري توزيع كارآتر و عادالنهروستايي و كشاورزي به

هـاي   رسـاني در زمينـه   هاي خـدمات  در بيشتر روستاها، نارسايي. يابد منابع ضرورت مي
خورد؛ آنچه مسـلم اسـت ارائـة    چشم ميويژه در ارائة خدمات كشاورزي بهگوناگون به

همة انواع خدمات كشاورزي به روستاييان كاري دشـوار و پرهزينـه اسـت و در واقـع،     
دارد كه از نظر اقتصـادي قابـل    يتيارائة خدمات، نياز به حدي از حمايت و آستانه جمع

ريـزي مناسـب و    ايد تالش كرد كه تا جاي ممكن، بـا برنامـه  با اين همه، ب. توجيه باشد
رساني كشاورزي، امكان دسترسـي كشـاورزان بـه خـدمات     طراحي شبكة بهينة خدمات

هـاي مشـاركت در طراحـي، اجـرا و     بايد براي كشاورزان فرصت. مورد نياز فراهم شود
هايي، نفوذ خـود  مانرساني فراهم آيد تا بتوانند با ايجاد ساز هاي خدمات ارزشيابي طرح

بـر كمبـود و نبـود بسـياري از خـدمات        عـالوه  .كـار گيرنـد  را براي بيان نيازهايشان به
رسـاني كشـاورزي   الگوي خاص خـدمات  كشاورزي مورد نياز كشاورزان در روستاها، 
كار گرفته شود شود كه الگوهاي مشاركتي به هم وجود ندارد و در حال حاضر، سعي مي

هاي كشاورزان خدمات را دريافـت كننـد، امـا بايـد توجـه       قالب تشكلو كشاورزان در 
داشت كه بدون انجام مطالعـات اجتمـاعي در جوامـع روسـتايي، اجـراي ايـن الگوهـا        

  گونـه مشـاركت اجبـاري بـه مشـاركت اختيـاري       بخش نخواهد بـود و بايـد ايـن    نتيجه
سوي ديگر، بايد بعد  از. تبديل شود) گروه براي دريافت خدماتآزادي در انتخاب هم(

ارائة خدمات در ابعاد مسافتي (، بعد مسافتي )ارائة خدمات در بازه زماني مناسب(زماني 
، و عوامـل نگرشـي   )ارائة خدمات بـا قيمـت مناسـب   (، عوامل اقتصادي )قابل دسترس

) كاركنان نسبت به ارائة خدمات به كشاورزان نگرش در اجتماعي و اقتصادي عوامل تأثير(
آيد، گرچـه از نظـر اقتصـادي و    گونه كه نتايج تحقيق برميهمان. توجه قرار گيردمورد 

اصولي، ارائة بسياري از خدمات كشاورزي به روستاهاي مورد مطالعه منطقي است، امـا  
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بردار كشاورز، بسياري از خدمات در روستاها وجود ندارد و بسـياري   از نظر تعداد بهره
  . اندن خدمات با مشكالت عديده مواجهاز كشاورزان براي دستيابي بدي

  پيشنهادها
گيري از آن خدمات نشود و كشاورزان براي آنكه نبود خدمات در روستاها مانع بهره •

به كار كشاورزي و زندگي در مناطق روستايي دلگرم باشـند، تـا جـاي ممكـن، الزم     
و  است كه در مناطق مورد مطالعه، برخـي خـدمات پيشـنهادي اساسـي ارائـه شـود      

  هايي در اين زمينه صورت گيرد؛ ريزي برنامه
ريزي نيازمنـد حضـور پژوهشـگران موضـوعي      از آنجا كه انجام مطالعات اولية برنامه •

  دليل نبـود متخصصـان كـافي در ايـن زمينـه، بايـد تمـامي مراكـز خـدمات         است، به
بـه كمـك   هـا باشـند تـا    ريزي كشاورزي ملزم به ارائة اطالعات اولية مربوط به برنامه

هـاي كشـاورزان در روسـتاها،     بندي نيازها و خواسـته  گونه اطالعات شامل الويت اين
 ها با دقت باال صورت گيرد؛ريزي برنامه

از آنجا كه ايجاد و ارائة بسياري از خدمات در همة روستاها نشدني اسـت، بايـد بـا     •
ات، مسـئوليت و  هاي فني و اقتصادي كشاورزان، منـابع، اختيـار  گيري از تواناييبهره
دهي الزم به آنها واگذار شود تا مشاركت كشاورزان به كـارآيي بيشـتر در ارائـة    پاسخ

رو، بايـد كارشناسـان مراكـز خـدمات كشـاورزي، اعضـاي       از ايـن . خدمات بينجامد
شوراها، دهيارها و نيز ساير نهادهاي فعال در روستا بكوشند كه كشاورزان بـه ايجـاد   

ورد نياز در منطقة خـود تشـويق و ترغيـب شـوند تـا بـا       برخي خدمات كشاورزي م
گيري از نيروي مردمي و برخي تسهيالت دولتي، دسترسي كشاورزان بـه برخـي    بهره

  گونه خدمات نيز ميسر شود؛ از اين
هاي  ريزي در همة روستاها و نيز نياز به برنامه خدمات برخي ارائة امكان عدم به توجه با •

زمينة ارائة برخي ديگر، الزم اسـت روسـتاهاي مركـزي در     گذاري در دقيق و سرمايه
 مناطق مختلف شناسايي شوند تا اين خدمات در روستاهاي مركزي ارائه شود؛ و 
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آالت كشــاورزي، ايســتگاه  در منطقــة مــورد مطالعــه، بايــد بانــك، تعميرگــاه ماشــين •
 بنـدي و بوجـاري غـالت، و كارگـاه صـنايع تبـديلي       آوري شـير، واحـد بسـته    جمع

  .  شده ايجاد شودمحصوالت كشاورزي در روستاهاي مركزي مشخص

  هايادداشت
1 .Civil Society Organizations (CSOs) 
2. Non-Governmental Organizations (NGOs) 
3. Michael Todaro   4. Joan Robinson 
5. John William Mellor   6. Jules N. Pretty  
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