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 ي عمدة ها شاخصي کشور در ها استان يافتگي توسعهجايگاه 

 بخش کشاورزي
 * آنامرادنژاديبردرحيم

 ۶/۸/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۲۱/۱۱/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

عمدة  يها  شاخصي کشور در زمينة     ها  استان يافتگي  توسعهمنظور بررسي درجة    هاين پژوهش ب  
 و  هـا   اسـتان بخش کشاورزي صورت گرفته و هدف اصلي آن يافتن ميزان شکاف موجود بـين               

. شـود   ميي کشور را شامل     ها  استانجامعة آماري تحقيق کل     .نوع محروميت هر يک از آنهاست     
تحقيق بيشتر روي مسائل مديريت منـابع اسـتان در زمينـة             مورد استفاده در اين      هجده شاخص 

 در زمينة   ها  استاننتايج مهم حاکي از آن است که شکاف و نابرابري بين            . کشاورزي تأکيد دارند  
خراسـان، فـارس، مازنـدران،      . ي کشاورزي عميق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است          ها  فعاليت

تر، و سيـستان و بلوچـستان، هرمزگـان،         يافتهي توسعه ها  استانکرمان، اصفهان و تهران در زمرة       
 هـا   اسـتان تـرين   بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد، قم، ايالم و چهارمحال و بختياري نيز از محروم            

 در  هـا   اسـتان  که بيشترين تفـاوت      دهد  ميهمچنين، کاربرد ضريب تغيير نشان      . روند  ميشمار  به
زمـين روسـتايي    ي در زمينة نسبت خانوارهاي بي     ها، و کمترين نابرابر   شاخص مساحت گلخانه  

 . بوده است

                                                 

 ).annamoradnejad@yahoo.com(ريزي شهري، دانشگاه مازندرانهيئت علمي گروه جغرافيا و برنامه عضو*
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 ييـافتگ ضـريب توسـعه   / يبخـش کـشاورز   )/ ايران(ها    استان/ يافتگي  توسعه: هاکليدواژه

 .ضريب همبستگي پيرسون/ امتياز استاندارد/ موريس

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

را رغم تحوالت گوناگون اقتصادي، بخش کشاورزي همچنان اهميت خـود       امروزه، علي 
تواند تنهـا   کشاورزي، مي. توسعة مناطق روستايي و حتي شهري تداوم بخشيده است در

هـاي   ها روستايي فقير باشد که در تغيير و تحوالت اقتصادي دهه      رفت ميليون مسير برون 
 با توسـعة کـشاورزي، در شـهرهاي کوچـک، مـشاغل تـازه             . اخير به عقب رانده شدند    

 ي و در نهايـت، آمـد و شـد بـه شـهرها             شود  مي داير   هاي کوچک ، بنگاه آيد  ميوجود   به
در بعـضي مـوارد، توسـعة کـشاورزي تقاضـا بـراي کـاالي           . يابـد  کوچک افـزايش مـي    

. افزايـد هـاي اشـتغال در شـهرها مـي    بـرد و بـر فرصـت    و توليدي را باال مياي  کارخانه
دارد، اي دوسـويه     گفت که توسعة کشاورزي با توسـعة شـهري رابطـه           توان  ميبنابراين،  

 بلکـه بـر   شـود  مـي تنهـا باعـث پيـشرفت شهرنـشيني      که توسعة کشاورزي نـه     طوري  به
تنها افـزايش   گذارد؛ و توسعة شهرها نيز نه     ياي تأثير م  بندي اقتصاد شهرهاي ناحيه    شکل

 بلکه براي مازاد توليدات کشاورزي،      شود  ميتقاضا براي محصوالت کشاورزي را سبب       
 بـه همـين دليـل اسـت        ). ۳۳۰: ۱۳۷۷شـکويي،   (کنـد   م مي بخش فراه بازارهايي اطمينان 

 که کشورهاي مختلف جهان با سطوح متفاوت توسعة اقتصادي و اجتماعي بـه حمايـت     
 دهنـد و بهتـرين راه اطمينـان از وجـود يـک             هـاي کـشاورزي خـود ادامـه مـي         از نظام 

  گيرنـد  مـي ارتباط مستحکم و ديرپا بين جمعيت و زمين را فعاليت کـشاورزي در نظـر                
)Durand, 2003: 19 .( 

 عدم تعادل بين رشد جمعيت و توليـدات کـشاورزي، کـشورهاي در حـال توسـعه                 

ي ذخيـرة   هـا   محدوديترو ساخته و فشار روزافزون جمعيت و        را با چالشي جدي روبه    

. غذايي توجه جهاني را به تحقيـق در بـارة محـيط، غـذا و تغذيـه جلـب کـرده اسـت                      

ـ   مـي لب نظام يکپارچة توليدات دامي و گيـاهي         در قا » کشاورزي پايدار « د نيازهـاي   توان
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به همـين دليـل نيـز گـزارش بانـک      ). Bruke, 2005: 30(ها را تأمين کند اساسي انسان

صورت مستقيم يـا غيرمـستقيم در زمينـة    جهاني بيانگر آن است که اهميت کشاورزي به    

درآمد رو به گـسترش اسـت       ويژه در کشورهاي کم    به )۱(دستيابي به اهداف توسعة هزاره    

)World Bank, 2003.(  

، کـشاورزي  )کشور ۵۷شامل ( )۲(در بيشتر کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي

سهم ارزش  . ي اقتصادي را به خود اختصاص داده است       ها  فعاليتبخش قابل توجهي از     

يانگين، طورمبه  درصد است؛ و۶۰ بيش از )۳(يافزودة کشاورزي در توليد ناخالص داخل

 و در برخي کشورها، ايـن       شود  مي درصد جمعيت از طريق کشاورزي تأمين        ۴۰زندگي  

  ).SESRTCIC, 2007(يابد  درصد نيز افزايش مي۹۰ميزان تا 

 محـوري در رشـد و توسـعة اقتـصادي و            يمثابه بخش در کشور ما نيز کشاورزي، به     

از اهميـت زيـادي در       راهبردي در تأمين نيازهاي غذايي جمعيـت رو بـه رشـد،              يبخش

 درصد توليد ناخالص داخلـي و       ۱۵اين بخش حدود    . هاي توسعه برخوردار است   برنامه

 درصد محـصوالت غـذايي مـورد نيـاز          ۸۰پنجم کل شاغالن کشور را در بر دارد و          يک

 ). ۲۸: ۱۳۸۶حاجيان و ديگران، (کند داخلي را تأمين مي

نقـاط مرکـزي، جنـوبي و شـرقي     . ايران از لحاظ منابع کشاورزي چندان غني نيست       

متر کمتر اسـت کـه       ميلي ۲۵۰پوشاند و ميزان بارندگي آن از       کشور را نواحي کويري مي    

حال،  با اين ). ۱۴۳: ۱۳۷۸ازکيا،  (براي توليد محصوالت کشاورزي چندان مناسب نيست        

توجه به عوامل توليد از جمله بازده محصول در واحد کـشت، کيفيـت نيـروي انـساني                  

وري در ايـن بخـش       بهـره  ي، و مديريت صحيح اقتـصادي باعـث بهبـود و ارتقـا            شاغل

هاي عمدة اقتصادي کشور، کـشاورزي تنهـا بخـشي           و بدين ترتيب، ميان بخش     شود  مي

 سـير صـعودي پيوسـته و       ۱۳۷۸ تـا    ۱۳۵۵هـاي   است که ارزش افزودة آن در طول سال       

 درصد رشد متوسط سـاالنه      ۱۲/۴ برابر شده است که بيانگر       ۲۳/۵ماليم داشته و حدود     

گـذاري  برخي تحقيقات نيز نـشان داده اسـت کـه سـرمايه           ). ۱۶۹: ۱۳۸۳بهشتي،  (است  

دار بر ارزش افـزودة ايـن بخـش بـوده و             مثبت و معني   يدولت در کشاورزي داراي اثر    
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 ارزش افـزودة آن بيــشترين اثــر مثبـت را بــر ارزش افــزودة کـل اقتــصاد داشــته اســت    

 ). ۱۳۸۲، يانرحيمي و ترکمحاجي(

 در  هـا   اسـتان هاي متفـاوت    ي مرتبط با بخش عمدة کشاورزي و توانمندي       ها  فعاليت

نخـست،  . اي در سطح کشور برشـمرد      منطقه هاي  نابرابري از وجوه    توان  مياين زمينه را    

 ما روشن شود، ضمن آنکه مشکالت       ياي برا منطقهاي و درون  منطقههاي بين بايد تفاوت 

 هاي نابرابري). House of Commons, 2003: 10( اندمتفاوت هايحلهرا نيازمند متفاوت

اي و  بـين فـضاهاي حاشـيه     (اي  اي، حاصل و برآيند عدم تعـادل در ابعـاد منطقـه           منطقه

، )بين بخش سنتي و نوين اقتصاد، و بين توليد و مـصرف           (، اقتصادي   )هاي توسعه قطب

...) هاي کـشاورزي و صـنعت، و  بخشبين (، و بخشي ..)بين شهر و روستا، و    (اجتماعي  

اي وجــود دارد،  منطقــههــاي نــابرابري؛ و تــا زمــاني کـه  )۴۹: ۱۳۷۰معــصومي، (اسـت  

اي هـاي منطقـه   ريـزي   برنامهناپذير است، چرا که هدف      اي نيز اجتناب   منطقه ريزي  برنامه

عمران و توسـعة منـاطق، ايجـاد دگرگـوني کامـل و اساسـي در کليـة                  : عبارت است از  

اي، کــاهش کــارگيري نيروهــاي مــادي و معنــوي منطقــهت زنــدگي مــردم و بــهشــئونا

اي، کاهش اختالف سـطح شـهر و روسـتا در درون            منطقهاي و درون   منطقه هاي  نابرابري

 -اي، تعـديل سـاختار توسـعة اقتـصادي        منطقه و ميان منـاطق و توسـعة پايـدار منطقـه           

نطقه، تعيين و گسترش نيروهـاي    اجتماعي منطقه، افزايش سطح درآمد سرانه در داخل م        

تخصصي، افزايش کارآيي اقتصادي، اطمينان از حفاظـت محـيط زيـست و بهبـود آن و                 

 ).۹۱: ۱۳۸۵زياري، (استفاده از منابع طبيعي 

 اي بتواننـد عوامـل تأثيرگـذار بـر عملکـرد مناسـب             ريزان منطقـه  بنابراين، اگر برنامه  

ـ        هـاي  ست هـم از تجربيـات مـديران بخـش         مناطق را شناسايي کنند، آنگـاه خواهندتوان

صورت بهينه تخصيص دهند    مند شوند و هم بودجة موجود را به       مختلف آن مناطق بهره   

اسـتاني در    بين هاي  نابرابريهدف اين مقاله، نخست، تبيين علمي       ). ۲۸: ۱۳۸۴احمدي،  (

هاسـت؛  ي بخش عمدة کشاورزي و سپس، تعيين ميزان و نوع نابرابري          ها  شاخصزمينة  

در زمينة کشاورزي، تا چه انـدازه بـين         «: دنبال پاسخ بدين سؤاالت اساسي است که       و به 
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ها ناشي از   آيا همة اين نابرابري   «و  » ي کشورمان شکاف و نابرابري وجود دارد؟      ها  استان

براي . »اند؟تمايزات طبيعي است يا عوامل انساني نظير مديريت منابع نيز تأثيرگذار بوده           

 : ايمهاي زير به پيش بردهسي خود را در پرتو گزارهاين منظور، برر

 ويژه در زمينة کشاورزي شديد است؛  استاني در ايران بههاي نابرابري -الف

ماندة کـشورمان در زمينـة کـشاورزي نيـز محروميـت            اي و عقب  ي حاشيه ها  استان -ب

 دارند؛ و 

ي هـا   اسـتان يت برخي   ماندگي و محروم  توان تنها عوامل طبيعي را موجب عقب      ي نم -ج

 .کشور دانست

 پيشينة پژوهش 

اي، بايد با مطالعة وضع موجـود و بيـان    منطقههاي نابرابريزمينة کاهش  گام نخست در

  در ايـن راسـتا، در     . اي برداشـته شـود     منطقـه  هـاي   نابرابريشفاف و علمي ميزان و نوع       

جتمـاعي در سـطوح      ا - ارزنده پيرامون موضوعات مختلف اقتصادي     يکشور ما، مطالعات  

 شـده اسـت؛ از آن ميـان،         يگيـر  نيـز بهـره    ي فنون کم  ياستاني صورت گرفته و از برخ     

 ها  استانشناسي توسعه و نابرابري     پويايي« به مقالة هوشنگ اميراحمدي با عنوان        توان  مي

 خـوبي توانـسته اسـت      اشـاره کـرد کـه بـه       » )۱۳۶۳ تـا    ۱۳۳۵هـاي   بين سـال  (در ايران   

 ترجمـة ايـن    . ي مختلـف بيـان کنـد      هـا   شـاخص ي کشور را در     ها  ناستاروند تحوالت   

 ). ۱۳۷۵اميراحمـدي،   ( اقتـصادي بـه چـاپ رسـيده اسـت            -مقاله در اطالعات سياسـي    

عنوان مقالة ديگري است کـه در فـصلنامة رفـاه اجتمـاعي             » ها  استانبندي سالمت   رتبه«

کار رفتـه اسـت      به چاپ شده و در آن، روش تلفيقي تحليل تاکسونومي و تحليل عاملي           

ي توسـعه در منـاطق      هـا   شـاخص بررسي  «اي با عنوان    مقاله). ۱۳۸۵اميني و همکاران،    (

در فصلنامه اقتصاد كشاورزي    » ي كشور با استفاده از روش اسكالوگرام      ها  استانروستايي  

هاي مختلف جمعيتي،    شاخص در زمينه   ۶۷و توسعه به چاپ رسيده كه در آن به كمك           

 وغيـره بحـث     رساني  اطالع - زيربنايي، ارتباطي  - درماني، تأسيساتي  -يآموزشي، بهداشت 
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 امتياز باالترين رتبه و استان سمنان    ۱۲۰نتيجه حاصل آنكه استان مازندران با       . شده است 

مقالة ديگري با   ). ۱۳۸۵پور،  تقوايي و نيلي  . (اندترين رتبه را كسب كرده     امتياز پايين  ۸با  

هـاي  ي کشور و نابرابري بين آنهـا طـي سـال          ها  استان فتگييا  توسعهتعيين سطح   «عنوان  

 شاخص ۹۰فر به نگارش درآمده که با استفاده ازتوسط فطرس و بهشتي» ۱۳۸۳ و  ۱۳۷۳

ي کـشور پرداختـه     هـا   اسـتان هـاي موجـود بـين       اقتصادي و اجتماعي، به تبيين تفـاوت      

يقـات مـرتبط بـا      از آنجا که در زمينـة کـشاورزي، تحق        ). ۱۳۸۵فر،  فطرس و بهشتي  (اند

 مطالعة حاضـر را در نـوع خـود          توان  مي استاني کمتر صورت گرفته است،       هاي  نابرابري

 .توجه دانستجالب

 روش تحقيق 

 جامعـة آمـاري    . في و تحليلـي اسـت     روش توصـي  تحقيق حاضر از نوع کـاربردي و بـه        

تغيرهـاي  دليل فقـدان آمـار جديـد در زمينـة م          ؛ البته به  شود  مياستان کشور را شامل      ۲۸

 . گانة خراسان در قالب يـک اسـتان بررسـي شـده اسـت              سه هاي  استانناچار  انتخابي، به 

ي بخش عمدة کـشاورزي مـورد نظـر    ها فعاليتدر اين تحقيق، هجده شاخص مرتبط با        

ي کـشور از فنـون ضـريب        هـا   اسـتان  يـافتگي   توسعهمنظور تبيين علمي ميزان     بوده و به  

روش مـوريس از    .  اسـتفاده شـده اسـت      )۵(ز اسـتاندارد  و امتيـا  )۴( مـوريس  يافتگي  توسعه

رود کـه ضـمن   شـمار مـي  اي به ناحيهريزي برنامههاي ترين روشجديدترين و کاربردي 

 و  )۶( اسـکالوگرام  يهـا هـاي مـدل   تر بـودن روش کـار بـا آن، بـسياري از کـارآيي             ساده

 متغيرهـاي اقتـصادي،     کارگيري انواع در اين روش، با به    . همراه دارد  تاکسونومي را نيز به   

هـا پرداخـت،    بنـدي سـکونتگاه   بندي و سپس، طبقـه     درجه توان  مياجتماعي، و کالبدي،    

 هـر واحـد را در ميـان         يـافتگي   توسـعه نيز جايگاه    هاي مرکزي را مشخص کرد، و     مکان

 مقايـسة   يهمچنين، برا  ).۱۴۷: ۱۳۸۲آسايش و استعالجي،    ( ديگر تعيين کرد     يواحدها

هاي گوناگون با يکديگر، از روش امتياز استاندارد استفاده شده           جمعيت امتياز واحدها يا  

منظور مقايسه بـا يکـديگر      ي گوناگون به  ها  شاخصدر اين روش، استانداردسازي     . است
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 کـه در  گيرد ميصورت  ها به امتياز استاندارداين کار از طريق تبديل داده. شود ميانجام 

). Abdi, 2007(ناميـد  » هـا  شـاخص دارد از ميـانگين  انحراف استان« آن را توان ميواقع، 

روش  منظور آگاهي از ميزان توزيع نابرابر يـک عامـل مـشخص درسـطح کـشور، از     به

 )۸(، از ضريب همبستگي پيرسـون     ها  شاخص و براي يافتن ارتباط بين       )۷(ضريب تغييرات 

و رسـم    SPSSپردازي و تحليـل آنهـا در محـيط        برخي عمليات داده  . استفاده شده است  

 .انجام شده است Excelنمودارها درمحيط

 يافتگي موريس  روش توسعه
 :اند ازطورخالصه، عبارتکارگيري اين روش داراي هفت مرحله است که بهبه

هـاي بعـد،    هـا و در سـتون     در سـتون اول، سـکونتگاه      (هـا   شـاخص تنظيم جـدول     -۱

 ؛)ها شاخص
ک معادلة ضريب نـاموزون     کم به ها  شاخص اعداد موجود در جدول      ياستانداردساز -۲

 :موريس

  ضريب ناموزون موريس-۱معادلة 
  

Yij = شاخص ناموزون براي متغير (ضريب ناموزون موريسi ام در واحدjام( ، 

Xij =دهندة عدد مربوط به متغير، نشان 

Xjmax =،حداکثر مقادير متغيرها در هر ستون  

Xjmin =حداقل مقادير متغيرها در هر ستون؛ 

 کـه بـه     ياگونـه دسـت آمـده از ضـريب نـاموزون مـوريس بـه            ي اعداد بـه   بندرتبه -۳

 و ايـن رتبـه نـشانة امکانـات بيـشتر آن             گيـرد   مـي ترين عدد رتبة يک تعلـق        بزرگ

 سکونتگاه است؛ 
 : محاسبة ضريب نهايي توسعه از طريق معادلة زير -۴

.  ضريب نهايي توسعه-۲معادلة 
Yij

D i
N

= ∑

min *
max min

Xij XjYij
Xj Xj

−
=

−
100
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Yij∑ = ،مجموع ضرايب ناموزون توسعهN = ؛ ها اخصشتعداد 

دست آمده از ضريب نهايي توسعه      ها با توجه به اعداد به     بندي نهايي سکونتگاه  رتبه -۵

تـر  يافتهدهندة توسعه تر باشد، نشان   بزرگ Diهرچه عدد   (ها  بندي سکونتگاه و سطح 

 ؛)بودن سکونتگاه است

 کمک ضريب نهايي توسعه و رسم نمودار مربوط؛ وها بهبندي سکونتگاهطبقه -۶

 ضريب همبستگي براي تشخيص نوع ارتبـاط بـين شـاخص مـورد نظـر و       محاسبة -۷

 ).۱۴۸: ۱۳۸۲آسايش و استعالجي، (ضريب نهايي توسعة يک سکونتگاه 

 روش امتياز استاندارد 
کـار بـست، الزم اسـت       جـا بـه    اسـتانداردهاي جهـاني را در همـه        تـوان   مياز آنجا که ن   

در ايـن روش،    . با يکديگر انجام شـود    اي و مقايسة آنها      اطالعات منطقه  ياستانداردساز

 ميزان و نـوع محروميـت هـر کـدام از            توان  ميضمن تعيين مناطق محروم و برخوردار،       

 : شرح زير استمعادلة کلي اين روش به). ۱۳۸۰ضرابي، (مناطق را مشخص کرد 

   امتياز استاندارد-۳معادلة 

Z = ،شاخص مورد نظر 

μ = در هر ستون، وها شاخصميانگين  

δ =انحراف معيار اعداد هر شاخص در ستون مورد نظر. 
ابتـدا هـر   . تر است، مراحل کار آسان SPSSافزاردليل استفاده از نرمدر اين روش، به

د استاندارد شده   کنيم و اعدا  هاي مربوط وارد مي   ي مناطق را در ستون    ها  شاخصکدام از   
بندي را انجام آوريم؛ سپس، اعداد هر رديف را با يکديگر جمع بسته، رتبهدست ميرا به 
. پـردازيم ، بـه ترسـيم نمـودار مربـوط مـي          )مثبت و منفـي   (ها  دهيم و بر اساس رتبه    مي

ي هـا   اسـتان آورد، در مقايـسه بـا ديگـر         دست مـي  اي که بيشترين عدد مثبت را به       منطقه
 و بيــشترين امتيــاز منفــي از آن شــود مــيتــرين اســتان محــسوب يافتــهســعهکــشور، تو

 .ترين منطقه است محروم

xi
Z

μ
δ
−

=
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 هاي پژوهش  معرفي شاخص

 منتـشر شـدة     اطالعاتي کشور، از آخرين     ها  استان يافتگي  توسعهمنظور مطالعة ميزان    به

كز آمـار   ؛ و مر  ۱۳۸۳مركز آمار ايران،    (ن در زمينة مسائل کشاورزي کشور       مرکز آمار ايرا  

هـاي خـام     از حالـت داده    ها  شاخصبرخي  .  استفاده شده است   ) الف و ب   ۱۳۸۵ايران،  

دست آمده و سپس، مورد استفاده خارج شده و پس از پردازش، ضريب يا نسبت آنها به         

 :اند ازکار رفته عبارتهجده شاخص به .قرار گرفته است

مـولي سـاکن در     زمـين روسـتايي بـه کـل خانوارهـاي مع          نسبت خانوارهاي بـي    -۱

 ؛ ) .۱Var(روستاهاي استان 
ديـپلم کـشاورزي و بـاالتر بـه کـل           ان کشاورز بـا مـدرک فـوق       بردار  بهرهنسبت   -۲

 ؛ ).۲Var(خانوارهاي معمولي ساکن در روستاهاي استان 
 ؛ ).۳Var( )۱۳۸۵(ساله و بيشتر نسبت باسوادان روستايي استان در جمعيت شش -۳
 ؛ ).۴Var( )درصد(شور هاي کشاورزي کسهم استان از زمين -۴
 ؛ ).Var ۵( )درصد(ها با زمين آبي کشور يبردار بهرهسهم استان از  -۵
 ؛ ).Var ۶( )درصد(سهم استان از مراتع کشور  -۶
 ؛ ).Var ۷) (هکتار(هاي استان کاريمساحت جنگل -۷
 ؛ ).Var ۸( )هکتار(هاي استان مساحت گلخانه -۸
  ؛).Var ۹( )درصد(شده سهم استان از کود شيميايي توزيع -۹
 هـا بـا اسـتفاده از تراکتـور در اسـتان نـسبت بـه کـل کـشور                   يبـردار   بهرهسهم    -۱۰

 )۱۰ Var.( ؛ 
 هـاي کـشور    يبـردار   بهـره هاي داراي فعاليت باغداري در کـل        يبردار  بهرهسهم    -۱۱

)۱۱ Var.(؛  
 ؛ ).۱۲Var(هاي فعال استان تعداد مرغداري  -۱۲
مان مرکزي تعاون روستايي    هاي تعاوني کشاورزي زير پوشش ساز     تعداد شرکت   -۱۳

)۱۳۸۴( ) ۱۳ Var.( ؛ 
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هـاي کـشور    يبردار  بهرهدهندة زنبور عسل در کل      هاي پرورش يبردار  بهرهسهم    -۱۴

)۱۴ Var.( ؛ 
 ؛ )Var .۱۵( )کيلوگرم(عملکرد درهکتار گندم   -۱۵
 ؛ )Var .۱۶( )درصد(سهم استان از توليد شير کشور   -۱۶
 ؛ و ).۱۷Var( )هزارتن(ميزان توليد گوشت قرمز در استان   -۱۷
 )..۱۸Var( ازاي هر خانوار روستايي استانتعداد دام به  -۱۸

 اسـتاني در ايـران، ضـريب        هاي  نابرابري بهتر در زمينة     يمنظور دستيابي به تصوير   به

- مناسـب بـراي انـدازه      يضريب تغيير معيـار   . تغيير را براي هجده متغير محاسبه کرديم      
عبارت ديگـر،    در فضاي کشور است؛ و به      گيري ميزان توزيع نابرابر يک عامل مشخص      

بنـابراين،  . شود  مي که هر متغير در کل فضاي ملي تا چه حد نابرابر توزيع              دهد  مينشان  

هر چـه ايـن ضـريب       . دهندة ميزان نابرابري استاني است    بزرگي نسبي اين ضريب نشان    

اميراحمدي، ( از لحاظ آن متغير خاص بارزتر خواهد بود          ها  استانتر باشد، تفاوت    بزرگ

۱۳۷۵ :۱۶۰.( 

   ضريب تغيير-۴معادلة 
δ =انحراف معيار اعداد شاخص، وμ =ميانگين اعداد شاخص. 

 ها يافته

 ۸ در شـاخص     هـا   اسـتان  کـه بيـشترين تفـاوت        دهـد   ميبررسي ضريب تغييرات نشان     

  هکتـار در تهـران تـا        ۴۸۷ة نوسـان آن از      اسـت کـه دامنـ     ) هاي استان مساحت گلخانه (

 ۱۳پس از آن، شاخص . و کهگيلويه و بويراحمد بوده است     بوشهر يها  استان در  هکتار ۳

) هـاي اسـتان   کاريمساحت جنگل  (۷و شاخص   ) هاي تعاوني کشاورزي  تعداد شرکت (

نـسبت خانوارهـاي     (۱ي  هـا   شـاخص ترتيـب در     به ها  استانکمترين تفاوت   . قرار دارند 

مـشاهده  ) توليد گوشت قرمـز    (۱۷، و   )عملکرد در هکتار گندم    (۱۵،  )زمين روستايي  بي

 .دهد مي کارگيري اين روش را نشاندست آمده از به نتايج به۱جدول . شود مي

.C V
δ
μ

=
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 ها  نتايج ضريب تغيير براي شاخص-۱جدول 

ضريب تغيير شاخص ضريب تغيير شاخص ضريب تغيير شاخص

۱ ۴۵/۰ ۷ ۱۷/۱ ۱۳ ۳۶/۱ 

۲ ۱۰/۱ ۸ ۷۰/۱ ۱۴ ۰۲/۱ 

۳ ۹۴/۰ ۹ ۸۵/۰ ۱۵ ۴۹/۰ 

۴ ۹/۰ ۱۰ ۸۳/۰ ۱۶ ۷۸/۰ 

۵ ۶۶/۰ ۱۱ ۸۴/۰ ۱۷ ۶۵/۰ 

۶ ۱۳/۱ ۱۲ ۸۵/۰ ۱۸ ۰۲/۱ 

 مطالعات نگارنده: مأخذ

 موريس، نخست، مقادير ضـريب      يافتگي  توسعهکمک مدل   گيري نهايي به   نتيجه يبرا

 آمـده اسـت، بعـد از        ۲ جدول   ي مورد نظر که در    ها  شاخصدر  ) Yij(ناموزون موريس   

پس از آن، ضريب نهـايي توسـعه        . ي اوليه شد  ها  شاخصمحاسبات جداگانه، جايگزين    

)D.i (     آمده است که در آن، رتبة نهـايي هـر اسـتان در مجمـوع                ۳محاسبه و در جدول 

  .شود مي مشاهده ها شاخص
 



 رحيم بردي آنامرادنژاد ۱۸۴
 

 هاي انتخابي بر اساس  ها در هر يک از شاخص  رتبة استان-۲جدول 
 )Yij(ريب ناموزون موريس ض

شاخص/ استان  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ 

 ۱۳ ۳ ۳ ۲۱ ۱ ۳ ۵ ۵ ۳ ۲۴ ۱۶ ۱۱ ۱۰ ۵ ۲ ۲۵۲۰ ۲ آذربايجان شرقي
 ۵ ۳ ۴ ۱۳ ۳ ۵ ۱۴ ۸ ۴ ۱۰ ۲۱ ۲۲ ۹ ۴ ۲۵۶ ۲۱ ۱۵ آذربايجان غربي

 ۹ ۷ ۱۰ ۱۴ ۹ ۱۵ ۲۲ ۱۸ ۱۳ ۱۲ ۲۰ ۱۷ ۱۷ ۱۰ ۱۰ ۲۱ ۱۹ ۱۳ اردبيل
 ۲۳ ۶ ۵ ۲ ۱۰ ۴ ۱ ۷ ۷ ۵ ۳ ۱۳ ۶ ۶ ۱۴ ۶ ۱۴ ۸ اصفهان
 ۳ ۱۷ ۲۵ ۲۵ ۱۹ ۱۳ ۲۱ ۲۶ ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۲۰ ۱۸ ۱۶ ۶ ۲۰ ايالم
 ۲۱ ۱۶ ۲۶ ۲۷ ۲۲ ۱۹ ۲۸ ۲۳ ۲۳ ۲۲۲۳ ۲۳ ۲۱۶۲۴۱۲ ۷ ۲۴ بوشهر
 ۶ ۸ ۲ ۱ ۱۸ ۶ ۴ ۱۶ ۲۲ ۱۳ ۱ ۲۱ ۱۳ ۱۵ ۲۰ ۱ ۱ ۱۴ تهران

 ۱۸ ۱۳ ۱۹ ۱۰ ۱۶ ۱۹ ۲۴ ۲۳ ۱۸ ۱۷ ۲۰ ۲۴ ۱۶ ۱۹ ۲۱ ۹ ۱۶ ۱۱ چهارمحال و بختياري
 ۸ ۱ ۱ ۲۰ ۱۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳ ۱۱ ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۲۰ ۱۸ ۱۷ خراسان
 ۴ ۵ ۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۹ ۲ ۷ ۶ ۹ ۲ ۳ ۱۹ ۱۷ ۲۵ خوزستان
 ۱۴ ۱۶ ۱۲ ۲۶ ۶ ۲۱ ۲۳ ۱۷ ۱۴ ۱۵ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۸ ۹ ۱۷ ۲۷ ۴ زنجان
 ۱ ۱۸ ۲۲ ۶ ۲۱ ۱۷ ۱۶ ۲۵ ۲۴ ۱۸ ۱۲ ۱۴ ۸ ۱۹ ۲۳ ۷ ۴ ۱۹ سمنان

 ۲۶ ۱۴ ۲۰ ۱۲ ۲۴ ۱۸ ۲۶ ۲۰ ۲۱ ۱۹ ۸ ۱۶ ۲ ۱۷ ۱۷ ۲۶ ۲۳ ۲۸ سيستان و بلوچستان
 ۱۵ ۲ ۷ ۴ ۴ ۴ ۶ ۶ ۵ ۱ ۹ ۷ ۴ ۳ ۴ ۳ ۱۰ ۲۲ فارس
 ۱۷ ۱۵ ۱۷ ۹ ۱۷ ۱۴ ۱۱ ۱۴ ۲۰ ۱۴ ۱۴ ۲۶ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۸ ۲۰ ۱ قزوين
 ۲ ۱۹ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲۲ ۲۰ ۲۷ ۲۶ ۲۱ ۲۰ ۲۷ ۲۰ ۲۲ ۲۶ ۲۳ ۹ ۲۶ قم

 ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۲۲ ۲ ۱۵ ۱۹ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۲۲ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۵ ۲۴ ۱۲ ۷ کردستان
 ۱۹ ۹ ۱۵ ۸ ۱۷ ۱ ۸ ۴ ۶ ۴ ۲ ۴ ۳ ۷ ۱۲ ۱۵ ۲۶ ۲۱ کرمان
 ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۷ ۸ ۷ ۲۱ ۸ ۸ ۱۵ ۹ ۱۳ ۱۶ ۹ ۱۴ ۲ ۱۲ کرمانشاه

 ۲۴ ۱۷ ۲۴ ۲۳ ۱۱ ۲۳ ۲۵ ۲۴ ۱۹ ۲۲ ۲۲ ۸ ۲۲ ۲۵ ۲۲ ۱۷ ۱۵ ۱۶ کهگيلويه و بويراحمد
 ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۷ ۸ ۱۰ ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۶ ۱۸ ۲ ۱۲ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۸ ۲۳ گلستان
 ۲۷ ۹ ۱۸ ۲۴ ۵ ۱۰ ۱۵ ۳ ۱۶ ۱۰ ۱۰ ۳ ۲۳ ۱۱ ۱۹ ۱۳ ۱۳ ۳ گيالن
 ۷ ۶ ۹ ۱۷ ۱۴ ۱۹ ۱۸ ۲۲ ۱۰ ۱۱ ۲۱ ۵ ۱۸ ۱۲ ۸ ۱۸ ۱۱ ۶ لرستان
 ۲۵ ۴ ۶ ۱۱ ۵ ۷ ۳ ۱ ۲ ۷ ۴ ۱ ۱۴ ۹ ۱۵ ۵ ۱۹ ۱۰ مازندران
 ۱۱ ۱۱ ۱۶ ۱۸ ۱۴ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۲ ۵ ۱۲ ۱۱ ۱۳ ۱۱ ۲۲ ۳ ۵ مرکزي
 ۲۸ ۲۱ ۲۶ ۳ ۲۵ ۲۰ ۲۷ ۱۳ ۲۵ ۲۰ ۱۳ ۲۰ ۷ ۲۱ ۲۵ ۱۲ ۲۲ ۲۷ هرمزگان
 ۱۶ ۱۰ ۱۱ ۱۶ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۹ ۱۲ ۹ ۱۸ ۲۲ ۲۱ ۸ ۷ ۱۰ ۲۴ ۹ همدان
 ۲۲ ۲۰ ۲۱ ۵ ۱۹ ۱۶ ۹ ۱۱ ۲۱ ۲۰ ۶ ۲۵ ۵ ۲۳ ۲۴ ۴ ۵ ۱۸ يزد

 ب   الف و۱۳۸۵؛ مركز آمار ايران، ۱۳۸۳؛ مركز آمار ايران، مطالعات نگارنده: مأخذ
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ي کشور بـر اسـاس امتيـاز ضـريب          ها  استانبندي نهايي،   منظور مطالعة بهتر و رتبه    به
 ، کمتـر  ۶۳ تـا    ۴۰تـر بـا امتيـاز       يافتـه ي توسـعه  هـا   استان توسعة آنها در سه گروه       ينهاي

در . بنـدي شـدند    سـطح  ۲۰، و محروم با امتياز کمتـر از         ۹/۳۹ تا   ۲۰يافته با امتياز     توسعه
 . مده استآها  بر اساس امتياز آنها استانبندي ، نتايج سطح۳جدول 

 

 ها بر اساس امتياز آنها بندي استان سطح-۳جدول 

  توسعهيضريب نهاي ها استان

 ۷/۶۲ خراسان
 ۱/۴۸ فارس
 ۸/۴۶ کرمان
 ۴/۴۵ اصفهان
 ۳/۴۵ مازندران

 تريافتهتوسعه

 ۱/۴۳ تهران
 ۵/۳۹ يآذربايجان شرق
 ۶/۳۵ خوزستان
 ۲/۳۲ يآذربايجان غرب
 ۹/۲۹ گلستان
 ۸/۲۹ گيالن
 ۲/۲۹ کرمانشاه
 ۱/۲۹ لرستان
 ۹/۲۵ يمرکز

 ۸/۲۵ سمنان
 ۱/۲۵ يزد

 ۲۴ همدان
 ۲۳ اردبيل
 ۵/۲۲ کردستان
 ۵/۲۲ قزوين

 يافتهکمترتوسعه

 ۲۰ زنجان
 ۶/۱۸ يچهارمحال و بختيار

 ۱۸ ايالم
 ۱/۱۷ قم

 ۱/۱۵ کهگيلويه و بويراحمد
 ۵/۱۳ بوشهر
 ۷/۱۲ انهرمزگ

 محروم

 ۵/۱۲ سيستان و بلوچستان

 مطالعات نگارنده: مأخذ
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 متغير مورد استفاده رتبة اول کشوري را داراست؛         ۶بر اين اساس، استان خراسان در       

هـاي  يبردار بهرههاي با زمين آبي،   يبردار  بهرههاي کشاورزي، مراتع،    و سهم آن از زمين    

پـس از   . ستها  استانشت قرمز بيش از ساير      کننده از تراکتور، و توليد شير و گو       استفاده

رتبة اول را به خود اختـصاص  ) ۱۵، و ۸،  ۳،  ۲(خراسان، استان تهران در چهار شاخص       

رتبـة خـوب    . ، در رتبة ششم کشور قـرار دارد       يافتگي  توسعهداده است؛ اما از نظر سطح       

رنـشيني  يي است که به ماهيت اين استان بـا نـسبت شه   ها  شاخصاستان تهران بيشتر در     

باال، برخورداري از امکانات، و نيازهـاي خـاص بـازار مـصرف ارتبـاط دارنـد و از آن                    

ديپلم در رشتة کـشاورزي، نـسبت       ان کشاورزي با مدرک فوق    بردار  بهرهنسبت  : اندجمله

 .هاباسوادان روستايي، و مساحت گلخانه

تان، زنجـان،    مانند يزد، همدان، مرکزي، گـيالن، کرمانـشاه، کردسـ          ييها  استانگرچه  

يافتة کشور قرار دارند، ولـي      ي کمترتوسعه ها  استاناردبيل، و آذربايجان غربي در رديف       

 يبررسـي مقـادير ضـريب نهـاي      . اند رتبة اول را کسب نکرده     ها  شاخصدر هيچ کدام از     

 امتيـاز   ۷/۶۲ کـه در زمينـة کـشاورزي، خراسـان بـا             دهـد   مـي  نشان   ها  استانتوسعه در   

ي کـشور   هـا   اسـتان تـرين    امتياز محروم  ۵/۱۲و سيستان و بلوچستان با      ترين  يافته توسعه

 . رسد در اين زمينه به پنج برابر ميها استان؛ يعني، شکاف موجود بين روند ميشمار  به

يادآوري اين نکته ضروري است که هرچند، امروزه خراسان بـه سـه اسـتان تقـسيم                 

مارهاي مورد استفاده در ايـن تحقيـق بـه          دليل نبود آمارهاي تفکيکي، بيشتر آ     شده اما به  

روسـت کـه اسـتان خراسـان بـا          ؛ و از ايـن    شـود   ميدورة پيش از اين تقسيمات مربوط       

 ضريب  ۱نمودار  . مجموعة امکانات سه استان امروزي به رتبة نخست دست يافته است          

 .دهد مي را نشان ها استاننهايي توسعة 
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 مطالعات نگارنده : مأخذ

ي خراسان، فـارس، کرمـان، اصـفهان، مازنـدران، و           ها  استانترتيب،  بر اين اساس، به   

 سيستان و بلوچستان، هرمزگـان، بوشـهر،        هاي  استانترين و   يافتهتهران در رديف توسعه   

تـرين  کهگيلويه و بويراحمد، قـم، ايـالم، و چهارمحـال و بختيـاري در رديـف محـروم                 

 ۱نقـشة   . انـد  در حالتي متعادل قرار گرفتـه      ها  استان  داشته و ساير   يي کشور جا  ها  استان

  .بندي استگوياي همين سطح

 آگاهي از ميزان و نوع ارتباط ضريب نهايي توسعه با ضرايب ناموزون موريس،         يبرا

انجام شـده و بـا توجـه بـه           SPSS افزارمحاسبة ضريب همبستگي آنها با استفاده از نرم       

 .کار رفته استپيرسون بهها، روش همبستگي  بودن دادهيکم
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  نهايي توسعه هاي کشور بر اساس ضريب بندي استانگروه -۱نقشة 

 مطالعات نگارنده: مأخذ

 

هاي تعيين ضريب همبستگي بين متغيرهـاي داراي        ترين آزمون اين آزمون از متداول   

زيـر اسـتفاده    اي و نسبي است و براي محاسبة ضـريب آن، از معادلـة              هاي فاصله اندازه

 ):۲۸: ۱۳۶۸نادري و سيف نراقي،  (شود مي

  : ضريب همبستگي پيرسون-۵معادلة 

 Sy.Sx.N
xy

rxy ∑=
  

دست آمده بيانگر آن است که ميان بيشتر متغيرها و ضـريب نهـايي توسـعه،                نتايج به 

 دار وجود دارد؛ به عبارت ديگـر، بـا افـزايش ميـزان يکـي از               همبستگي مستقيم و معني   

البته . يابد مانند توليد گوشت قرمز در استان، ضريب نهايي توسعه افزايش مي           ها  شاخص

 درصد است که تصادفي بودن ارتباط       ۵۰ ضعيف و کمتر از      ها  شاخصهمبستگي برخي   
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 هـر   يگيري از روش امتياز استاندارد، نخست، استانداردسـاز        بهره يبرا. دهد  ميرا نشان   

 مثبت و منفي هر     يصورت گرفته و سپس، امتيازها     ۳ة   از طريق معادل   ها  شاخصيک از   

 امتياز هـر    ۲نمودار  ). به شاخص اول بار معکوس داده شد      (استان جمع بسته شده است      

 .دهد مي را نشان ها استانيک از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

) شامل شش اسـتان   (ي برخوردار   ها  استانکارگيري اين روش،     به يهابر اساس يافته  

جز خراسان،  اند؛ با اين تفاوت که به     شده در روش موريس بوده    شناختهي  ها  استانهمان  

 امتيــاز مثبــت ۴۰/۲۰خراســان بــا . جــا شــده اســت جابــههــا اســتانرتبــة ســاير ايــن 

) -۳۰/۱۴يعنـي،   (تـرين و سيـستان و بلوچـستان بـا بيـشترين امتيـاز منفـي                  يافته توسعه

يي ها  استانگر نيز دقيقًا همان     شش استان محروم دي   . ترين استان کشور بوده است     محروم

 هـا نيـز يکـسان      اند؛ و البته اين بـار نتـايج رتبـه         بوده که با روش موريس مشخص شده      
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 ها در امتياز استاندارد ن رتبه استا-۲نمودار 
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 گيري نتيجه

هاي موريس و امتياز اسـتاندارد، ثابـت شـد کـه در تعيـين جايگـاه                 کارگيري روش با به 

ر اين اسـاس، در زمينـة       ب. ي کشور، نتايج اين دو روش يکسان است       ها  استان يکشاورز

ترتيـب درجـة محروميـت    ي محـروم کـشور بـه    ها  استانمسائل بخش عمدة کشاورزي،     

سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد، قم، ايـالم،           : اند از عبارت

ترين استان بوده   يافتهو چهارمحال و بختياري؛ و در هر دو روش، استان خراسان توسعه           

هـاي نامناسـب   باران بـا زمـين  ي محروم در مناطق گرم و کمها  استانه بيشتر   گرچ. است

توان همـة   يکشاورزي قرار دارند و از اين نظر، با يکديگر همگوني خاصي دارند، اما نم             

ي هـا   شاخصويژه آنکه بيشتر    محروميت آنها را به اوضاع نامناسب طبيعي نسبت داد، به         

هاي غيرطبيعي است و به مـديريت اقتـصادي         ر داده مورد استفاده در اين تحقيق متکي ب      

سـاير مطالعـات برخـي از محققـان         . درست در استان و ميزان توجه دولت بستگي دارد        

 ميـان   هـايي   نابرابريي اقتصادي و اجتماعي نيز حاکي از        ها  شاخصداخلي با استفاده از     

، بـا افـزايش نيـز    ۱۳۸۳ تـا  ۱۳۷۳ يهاتنها کاهش نيافته بلکه طي سالست که نهها  استان

 ).۱۳۸۵فر، فطرس و بهشتي(همراه بوده است 

زمينـة   اي در ايـران در  منطقـه هـاي  نابرابري گفت که برخي از اين توان ميبنابراين، 

ي کشاورزي به ضعف توان محيطي و از آن جملـه نامـساعد بـودن خـاک و                  ها  شاخص

ي از امکانـات    بـردار   هبهـر هاي مـديريتي و نـوع        و ريشه در شيوه    شود  مياقليم مجدود ن  

قـم کـه در رديـف       : شـويم ي را يـادآور مـ     يابراي اثبات اين ادعـا، نمونـه      . موجود دارد 

رود، در ي گرم و خشک کشور اسـت و از کـشاورزي آن انتظـار چنـداني نمـي           ها  استان

شاخص عملکرد توليد گندم در واحد سطح، حدود سه برابر اسـتان مـستعد خوزسـتان                

 محروميت شديد سيستان و بلوچستان در زمينة کـشاورزي کـه            .امتياز کسب کرده است   

 از جمله افزايش امکانـات      يهاي، با تالش  شود  ميي طبيعي مربوط    ها  محدوديتبيشتر به   

 ي، گسترش سـوادآموز   )هاي مرتبط با علوم کشاورزي    رشته( آموزش عالي    يهادر زمينه 

بـسترسازي مناسـب بـراي      هاي کشاورزي در مناطق مـستعد، و        روستاييان، توزيع نهاده  
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ها، بسيار قابل تعديل خواهد     داريهاي صنعتي و مرغ   يي مانند گاوداري  ها  فعاليتتوسعة  

 بـسيار   يي گـشاورز  هـا   شـاخص يي نظيـر آن در      هـا   اسـتان سيستان و بلوچستان و     . بود

 .اندضعيف بوده و امتياز کمتري کسب کرده

تفـاوت نهـايي درجـة      ديگر نتـايج مهـم تحقيـق حاضـر آن اسـت کـه                همچنين، از 

اي  با يکديگر بيش از پنج برابر است که از نابرابري شديد منطقـه             ها  استان يافتگي  توسعه

تحقيقات ديگـران نيـز     . هاي بخش کشاورزي حکايت دارد    در زمينة توسعة زيرمجموعه   

تنهـا  ها وجود داشته و نه     استاني در ايران در ساير زمينه      هاي  نابرابرينشان داده است که     

 تـا چهـار برابـر افـزايش داشـته اسـت       ۱۳۸۳اهش نيافته بلکه طي ده سال منتهـي بـه        ک

نتيجة کاربرد روش ضريب تغيير در تحقيق حاضر حـاکي          ). ۱۳۸۵فر،  فطرس و بهشتي  (

گـردد کـه بـا    يها بـازم  به ميزان مساحت گلخانهها  استاناز آن است که بيشترين تفاوت       

ويژه آنکـه بـا توجـه    ر از انتظار نبوده است؛ به دوياتوجه به ماهيت اين شاخص، نتيجه     

گونـه  يي ماننـد تهـران، وضـعيت ايـن        ها  استان در   يابه بازار مصرف محصوالت گلخانه    

 . مناسب استها فعاليت

 پيشنهادها 

 بـه   هـا   اسـتان کارگيري ضريب تغيير، اختالف شديد بـين        از آنجا که با توجه به نتايج به       

 کاهش اين اختالف در مواردي کـه       يگردد، برا يا بازم ميزان توسعة بخش کشاورزي آنه    

 بلکه به مـديريت و تخـصيص منـابع بـستگي دارد،             شود  مي مربوط ن  ها  استانبه طبيعت   

 کمتـرين رتبـه بـر اسـاس     يي داراهـا  شـاخص ند در  توان  ميربط هر استان    يمسئوالن ذ 

. ي بکاهنـد  خرج دهند و از بار سنگين محروميت مناطق قدر        ، همت بيشتري به   ۲جدول  

 همچون آموزش، بهداشت، و تأسيـسات زيربنـايي         يهايدر اغلب مطالعاتي که در زمينه     

 . انديي مانند سيستان و بلوچستان محروم شناخته شدهها استانصورت گرفته، 

بنابراين، براي حل اين معضل مزمن، جا دارد که دولت در راسـتاي افـزايش توليـد                 

 يويژه بدين مناطق رسيدگ   اي کشور، به  ناطق حاشيه ملي، خودکفايي، و رفع محروميت م     
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گرايـي در   کند و با کشف استعدادهاي ذاتي و نهفتة هر منطقـه، بـه گـسترش تخـصص                

. هاي مختلف کشاورزي اعم از زراعي، دامي، جنگلي، و شـيالتي بپـردازد            توليد فرآورده 

گذاران داخلي هدر اين راستا، همکاري متخصصان و کارشناسان بومي هر منطقه با سرماي      

سـاز موفقيـت    ، زمينـه  يا و منطقه  ي کشور ريزي  برنامههاي  و خارجي، با نظارت سازمان    

 .بيشتر خواهد بود

 ها يادداشت
1. Millennium Development Goals (MDGs)  
2. Organization of Islamic Countries (OIC) 
3. Gross Domestic Production (GDP) 
4. Morris development coefficient 
5. Z score 
6. scalogram model 
7. coefficient of variation (C.V.)  
8. Pearson's correlation coefficient 

 منابع

اي ريـزي ناحيـه   هـاي برنامـه  اصول و روش،  )۱۳۸۲(آسايش، حسين و استعالجي، عليرضـا       
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري: تهران. )ها و فنونها، روش مدل(

: آبـاد خرم. اي استان لرستان  هاي منطقه   توسعة صنعتي و نابرابري   ،  )۱۳۸۴(محمد  احمدي، علي 
 .ريزي استان لرستان سازمان مديريت و برنامه

 .اطالعات :تهران .ايران روستايي نيافتگيتوسعه و توسعه شناسيجامعه، )۱۳۷۸( مصطفي ازکيا،
 ترجمـة  . »هـا در ايـران      نشناسي توسعه و نابرابري اسـتا     پويايي«،  )۱۳۷۵(اميراحمدي، هوشنگ   

 ، سال يازدهم، مهر و آبان،      ۱۱۰-۱۰۹ شمارة   . اقتصادي -اطالعات سياسي . علي طايفي 
۱۵۴-۱۷۱. 

فـصلنامة رفـاه    . »هـاي کـشور     بنـدي سـالمت اسـتان     رتبـه «،  )۱۳۸۵(اميني، نجات و همکاران     
 . ۴۸-۲۷، ۲۰سال پنجم، شمارة . اجتماعي

 .دانشگاه تبريز: تبريز. دي ايرانتوسعة اقتصا، )۱۳۸۳(بهشتي، محمدباقر 
هـاي توسـعه در منـاطق روسـتايي           بررسي شاخص «،  )۱۳۸۵(تقوايي، مسعود و نيلي پور، شهره     

فـصلنامه اقتـصاد كـشاورزي و       . »هاي كشور بـا اسـتفاده از روش اسـكالوگرام           استان
 .۱۴۱ -۱۰۹: ۵۶، شماره ۱۴سال  .توسعه



 ۱۹۳ …هاي كشور در  يافتگي استان جايگاه توسعه 
 

بررسي نقش رشد بخش کشاورزي در رشد        «،)۱۳۸۲(، جواد   يرحيمي، محمود و ترکمان   حاجي
 .۸۹-۷۱: ۴۱، شماره ۱۱سال . فصلنامة اقتصاد کشاورزي و توسعه. »اقتصادي ايران

هاي پولي و مالي بر متغيرهاي      بررسي تأثير سياست  «،  )۱۳۸۶(حاجيان، محمدهادي و همکاران     
، ۴ة  سال هفـتم، شـمار    . هاي اقتصادي فصلنامة پژوهش . »عمدة بخش کشاورزي ايران   

۲۷-۴۷ . 
 .دانشگاه يزد: يزد. ايريزي منطقه هاي برنامهاصول و روش، )۱۳۸۵(اله زياري، کرامت

 .سمت: تهران. جلد اول. هاي نو در جغرافياي شهريديدگاه، )۱۳۷۷(شکويي، حسين 
 ،)جزوة درسي (. ايريزي شهري و منطقه     هاي برنامه ها و تکنيک  روش،  )۱۳۸۰(ضرابي، اصغر   

 .ريزي شهري دانشگاه اصفهان فيا و برنامهگروه جغرا
هاي کشور    يافتگي استان   تعيين سطح توسعه  «،  )۱۳۸۵(فر، محمود   فطرس، محمدحسن و بهشتي   

نامـة اقتـصادي،    ) ۵۷ (۱۲. نامة مفيد . »۱۳۸۳ و   ۱۳۷۳هاي  و نابرابري بين آنها طي سال     
۱۰۱-۱۲۲. 

سازمان برنامه  : رشت. اي منطقه ريزي  اصول و مباني برنامه   ،  )۱۳۷۰(معصومي اشکوري، حسن    
 .و بودجة گيالن

 : تهـران . آمـار اسـتنباطي در علـوم انـساني        ،  )۱۳۶۸(نراقـي، مـريم     اله و سـيف   نادري، عزت 
 .دفتر آموزش ضمن خدمت

 .مرکز آمار ايران: تهران. ۱۳۸۲سالنامة آماري کشور ، )۱۳۸۳(مرکز آمار ايران 
 يهـا    اسـتان  - سرشماري عمومي نفوس و مـسکن      يلنتايج تفصي «،  )الف۱۳۸۵(مرکز آمار ايران    
 . www.amar.sci.org.ir:  دريقابل دسترس. »کشور

: تهـران . ۱۳۸۵گزيدة نتايج سرشماري عمومي نفوس و مـسکن  ، )ب۱۳۸۵(مرکز آمار ايـران   
 .مرکز آمار ايران

Abdi, Herve (2007), Encyclopedia of Measurement and Statistics. 
Thousand Oaks (CA): Sage. 

Bruke, F. et al. (2005), “Disparities of agricultural productivity in 
Balochestan (A GIS perspective)”. Pakistan Geographical Review. 
Vol. 27, No. 1, June 2005, PP. 27-34. 

Durand, G. (2003), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for 
European Agriculture. UK, Aldershol: Ashgate Publishing.  



 رحيم بردي آنامرادنژاد ۱۹۴
 

House of Commons (2003), Reducing Regional Disparities in Prosperity, 
Ninth Report of Session 2002-03. Vol. I. London: The Stationery 
Office. 

SESRTCIC (2007), Agriculture Information Series on OIC Countries. 15. 
Ankara: Organization of Islamic Conference. 

World Bank (2003), Agriculture and Achieving the Millenium 
Development Goals. Washington, D.C.: International Food Policy 
Research Institute. 

 
 
 

 


