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  :چکیده

جهان داراي مراتب گوناگون است،  یافتگی در کشورهاي مختلف روند توسعه

هاي مختلف، کشورها به طبقات متفاوتی نظیر  اساس شاخص که بر طوري به

بنـدي   نیافتـه تقسـیم   توسعه و توسعه یافته، در حال یافته، نسبتاً توسعه توسعه

ها، شهرها و  یافتگی بین استان در داخل یک کشور نیز روند توسعه .شوند می

 .و داراي طبقات متفـاوتی اسـت   باشد مییکسان نمناطق روستایی مختلف 

یـافتگی منـاطق    بندي سـطح توسـعه   پژوهش حاضر درصدد سنجش و رتبه

و  1393 و 1383 زمـانی  مقطـع  دو کشـور در  هاي مختلف روستایی استان

کـه آیـا شـدت نـابرابري      اساسی است پرسش این به همچنین پاسخگویی

بدین  .است یا خیر دهه تغییر یافته یکها بعد از  استان بین مناطق روستایی

 و عاملی تکنیک تحلیل دو همچنین و روستایی توسعه شاخص 67 از منظور

 هـاي تحقیـق   نتایج حاصل از یافتـه  .عددي استفاده شده است تاکسونومی

استان نسبتاً  3یافته،  استان توسعه 9تعداد  1383که در سال  دهد می نشان

نیافته و بقیه ناهمگن  استان توسعه 5یافته،  توسعهاستان کمتر  4یافته،  توسعه

اسـتان   5یافتـه،   اسـتان توسـعه   8تعداد  1393در سال  که حالیدر . اند بوده

نیافته و بقیـه   استان توسعه 6یافته،  استان کمتر توسعه 6یافته،  نسبتاً توسعه

منـاطق روسـتایی    بـین  همچنین شدت نابرابري در. ناهمگن شناخته شدند

 درصـد  طـوري کـه   اسـت، بـه   شده کمتر کشور بعد از یک دهه هاي استان

گردد افـزایش   بنابراین توصیه می. باشد می 017/0 با برابر نابرابري تغییرات

تولید و رشد بخش کشاورزي در کنار مقوله توزیع صحیح درآمد و خـدمات  

  .رسانی رفاهی به مناطق روستایی در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد
  

یافتگی، مناطق روستایی، تحلیل عاملی،  توسعه :کلیديهاي  واژه

  .هاي ایران تاکسونومی عددي، استان

  .JEL O18 ،Q01 ،R58:بندي طبقه

 

Abstract: 
Development trend has different stages in different 
countries so that countries are divided into different 
categories such as developed, less developed or 
undeveloped. The development process of different rural 
areas is not also the same within a country. The aim of 
this study is to rank and then compare the development 
degree of rural areas of Iran`s provinces using the factor 
analysis and numerical taxonomy methods in two years 
2004 and 2014. The results of the comparison between 
provinces in 2004 demonstrate nine provinces as 
developed, eight provinces as moderately developed, 
four provinces as less developed, and five as under-
developed, dozens of other provinces were considered 
heterogeneous, while the results in 2014 recognize six 
provinces as developed, eight provinces as moderately 
developed, six provinces as less developed, six 
provinces as under-developed and five provinces were 
considered inconsistent with other provinces. In general, 
the degree of inequality in rural areas has declined 
(0.017) slightly after one decade. So production rise 
within the agricultural sector accompanied by 
appropriate income distribution among villagers has 
been advised. 
 
Keywords: Development, Rural Areas , Factor 
Analysis, Numerical Taxonomy, Provinces of Iran. 
JEL: O18, Q01, R58. 
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  مقدمه -1

عنـوان   یـافتگی در منـاطق روسـتایی بـه     بهبود وضعیت توسـعه 

در کشورهاي درحال توسـعه   بستري براي کسب اهداف توسعه

در میان اهداف گوناگون توسعه، بهبـود امنیـت   . گردد قلمداد می

غذایی و کاهش فقر در منـاطق روسـتایی از اولویـت برخـوردار     

بخـش کشـاورزي در کشـورهاي کـم درآمـد بـه دلیـل        . است

هـاي اقتصـادي    گستردگی و پیوندهاي قـوي بـا سـایر بخـش    

تنوع . نماید اقتصادي عمل میعنوان موتور محرك اولیه رشد  به

اقلیمی و وجود منابع وذخایر غنی، امکـان ایجـاد اشـتغال مولـد     

هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسـبی در تولیـد و صـادرات     کم

هـاي بخـش کشـاورزي محسـوب      محصوالت از جمله قابلیـت 

این بخش از نظر تولید، اشتغال، صـادرات، فنـاوري و   . گردد می

مردمی یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت هاي  توسعه مشارکت

آید که نیازمند برنامه ریزي کالن در سـطح   می حساب کشور به

 ).58: 1387موالیی، (باشد  اي می ملی و منطقه

بدین منظور رسیدن به سطح کشاورزي پایدار و تولید مـواد  

هـاي   غذایی کافی براي هـر ملتـی در اولویـت نخسـت برنامـه     

کشـور  . وسـعه منـاطق روسـتایی قـرار دارد    ویـژه ت  اي به توسعه

ایران با توجـه  . پرجمعیت ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست

به وسعت جغرافیایی و تنوع جمعیتی و زیستی و همچنین وجود 

تنوع آب و هوایی و زمین هـاي بکـر از امکانـات خـوبی بـراي      

ي در بخش کشاورزي و توسعه روسـتایی برخـوردار   گذار سرمایه

طـور متقابـل باعـث توسـعه      توسعه بخش کشـاورزي بـه   .است

تواند منجر بـه کـاهش    روستایی در مناطق مختلف گشته و می

هـاي مختلـف    دوگانگی و نابرابري در مناطق روسـتایی اسـتان  

رغم وجود مزیت نسـبی بـومی و    با این حال و علی. کشور گردد

موجودي عوامل تولید در مناطق روسـتایی کشـور، هنـوز رونـد     

طوري کـه بسـیاري از    رود، به کندي پیش می سعه روستاها بهتو

روستاهاي کشور تاکنون از امکانات اولیه آموزشـی، بهداشـتی و   

و از سـوء تغذیـه، بیکـاري و      سایر خدمات رفاهی محروم بـوده 

تحقیـق حاضـر نیـز در    . برنـد  سایر مشکالت اقتصادي رنج می

ی منـاطق  یـافتگ  همین راستا، سعی در شناسایی سـطح توسـعه  

هاي مختلف کشور دارد تا با آگاهی از آن، بستر  روستایی استان

گذاران این عرصـه مهـم    انداز مناسبی در اختیار سیاست و چشم

  .اجتماعی کشور قرار گیرد_اقتصادي

یافتگی در میـان کشـورهاي    که درجه توسعه همان طوري 

ــطح      ــز س ــور نی ــک کش ــل ی ــت، در داخ ــاوت اس ــان متف جه

؛ باشـد  میها و مناطق مختلف یکسان ن ین استانیافتگی ب توسعه

هـا   عنوان مثال در مطالعات اقتصادي مربوطه، برخـی اسـتان   به

نیافته تلقی  یافته یا توسعه یافته و برخی دیگر کمتر توسعه توسعه

چنین وضعیتی منجر به دوگانگی اقتصادي در مناطق . گردند می

ـ     مختلف کشور شـده  د توسـعه  اسـت و اثـرات نـامطلوبی در رون

در ایـن  ). 18: 1385بهشـتی فـر،   (گذارد  جا می یافتگی کشور به

یافتگی مناطق  بندي درجه توسعه راستا، هدف تحقیق حاضر رتبه

ایـن تحقیـق در    .باشـد  هاي مختلف کشور مـی  روستایی استان

دنبـال یـافتن پاسـخ ایـن سـوال اسـت کـه درجـه          حقیقت بـه 

ور چقـدر بـا هـم    یافتگی در مناطق روستایی مختلف کش توسعه

دهـه   تفاوت دارد و آیا این نـابرابري یـا دوگـانگی پـس از یـک     

 67در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از     . کاهش یافته است یا خیـر 

هـاي کشـور    شاخص معرف توسعه، ابتدا مناطق روستایی استان

بـه  » تحلیل عـاملی و تاکسـونومی عـددي   «کمک دو روش   به

نیافتـه در دو   یافته و توسـعه  هیافته، نسبتاً توسع هاي توسعه استان

ســپس درجــه . گردنــد بنــدي مــی طبقــه 1393و  1383مقطــع 

ها در مقـاطع زمـانی فـوق     یافتگی مناطق روستایی استان توسعه

نتایج این پژوهش وضعیت . گیرد مورد مطالعه و بررسی قرار می

هـاي کشـور در دو مقطـع     یافتگی مناطق روستایی استان توسعه

) ضـریب پراکنـدگی  (نین شدت نابرابري و همچ 1393و  1383

  .سازد هاي مورد مطالعه را مشخص می طی سال

بنـدي سـطح    ذکر است که در زمینه تعیین و رتبـه   الزم به

هــاي گونــاگون بــا  یــافتگی منــاطق مختلــف، پــژوهش توســعه

هاي متفاوتی چه در داخل و چه در خـارج کشـور صـورت     روش

هـاي ایـن    روش و یافتـه اي از  در زیر به چکیـده . پذیرفته است

  :گردد مطالعات در دو بخش داخلی و خارجی اشاره می

توسـعه انسـانی و   «در پژوهشـی تحـت عنـوان     1نوربخش

اي و  هـاي منطقـه   به بررسی تفاوت» اي در هند نابرابري منطقه

وي در این پژوهش . هاي هند پرداخته است همگرایی بین ایالت

هـاي   اي از شـاخص  عـه با استفاده از روش تحلیل عاملی مجمو

دسـت آوردن یـک شـاخص     اجتمـاعی را جهـت بـه     - اقتصادي

تأکیدي با هم تلفیق نموده و مناطق مورد مطالعه را با توجه بـه  

منظور تعیـین وزن و درجـه    سپس به. بندي نموده است آن رتبه

هاي اصلی، ضریب  هاي تحلیل مؤلفه ها از روش اهمیت شاخص

                                                   
1. Noorbakhsh 
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در نهایت با یـک  . بهره جسته است نابرابري و ترکیبی از هر دو

تحلیل رگرسیونی بـین سـه شـاخص حاصـل شـده و شـاخص       

: 2004نـوربخش،  (توسعه انسانی به تست نتایج پرداخته اسـت  

18 .(  

بندي مناطق مختلف  نیز روشی جهت طبقه 1جو و همکاران

اي ارائه  کشور پرتغال به منظور حمایت از سیاست توسعه منطقه

هاي آمـاري چنـدمتغیره    کمک تکنیک بندي به هاین رتب. اند داده

شـاخص   33و بـا اسـتفاده از    2اي تحلیل عاملی و تحلیل خوشه

. اقتصادي، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی صورت پذیرفته اسـت 

  آزمـون هـا از   بررسی به منظـور ارزیـابی مناسـب داده   در این 

KMO3 گیري در مـورد تعـداد    و براي تصمیم 4و تست بارتلت

، معیـار درصـد   5هاي اسکري شده از آزمون اي استخراجه عامل

جـو و همکـاران،   (اسـتفاده شـد    7و تست مقدار ویـژه  6واریانس

2009 :149 .(  

نیز همانند نوربخش از روش تحلیـل عـاملی    8بیهاتیا و راي

. اجتماعی بهره بردند –هاي اقتصادي  به منظور ارزیابی شاخص

اجتمـاعی  –بی اقتصـادي ارزیا«آنها در مطالعه خود تحت عنوان 

اي در  نشان دادند که نـابرابري منطقـه  » در مناطق کوچک هند

 2004توسعه انسانی هند نسبت به مطالعـه نـوربخش در سـال    

 ). 98: 2011بیهاتیا و راي، (کاهش یافته است 

بنـدي شـاخص    رتبـه «اي تحـت عنـوان    در مطالعـه  9اریلی

: ندي فـازي ب اجتماعی شهرها با روش خوشه –توسعه اقتصادي 

یـافتگی   بنـدي سـطح توسـعه    بـه طبقـه  » مطالعه موردي ترکیه

بنـدي فـازي    شهرهاي مختلف ترکیه با استفاده از روش خوشـه 

 –هاي اقتصادي  یافتگی بر اساس شاخص معیار توسعه. پرداخت

اجتماعی نظیر اشتغال، آموزش، سالمت، عمران، رشد کشاورزي 

هاي تحقیـق ایشـان،    بر اساس یافته. و صنعتی مشخص گردید

خود  شهر استانبول رتبه اول توسعه و شهر سینوپ رتبه آخر را به

  ).222: 2015اریلی، (اختصاص دادند 

شریفی و خالدي بـا اسـتفاده از دو روش تحلیـل عـاملی و     

                                                   
1. Joao et al. (2009) 
2. Cluster Analysis 
3. Kaiser – Meyer – Olkin measure 
4. Bartlet 
5. Scree 
6. Percent of Variance 
7. Eigen value 
8. Bihatia & Rai (2011) 
9. Erilli (2015) 

شاخص توسـعه، بـه تحلیـل     45کمک   عددي و به تاکسونومی

یافتگی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی  سطح توسعه

. پرداختنـد  1385و 1375استان کردسـتان در دو مقطـع زمـانی    

نتایج تحقیق ایشان نشان داد کـه منـاطق روسـتایی اسـتان در     

همگن هستند، اما ضریب دوگـانگی حاصـل    ها سطح شهرستان

هـاي   م توازن این رشد بوده و مناطق روستایی بخـش مبین عد

نیز محروم بـاقی   1385کماکان در سال  1375محروم در سال 

  ).110: 1388شریفی و خالدي، ( اند مانده

 تحلیـل «نصرالهی و همکاران در تحقیقـی تحـت عنـوان    

یـافتگی   توسـعه  گیـري  اندازه در بندي رتبه هاي روش اي مقایسه

تحلیـل   بـه » )خوزستان استان هاي انشهرست :موردي مطالعه(

. خوزستان پرداختند استان هاي شهرستان یافتگی توسعه وضعیت

 تحلیل عاملی عددي، تاکسونومی روش سه از استفاده با ایشان

 یـافتگی  توسـعه  بنـدي درجـه   رتبـه  ضـمن  منطـق فـازي   و

 سـه روش  اي تحلیـل مقایسـه   بـه  اسـتان،  این هاي شهرستان

داد که  نشان نتایج تحقیق ایشان .پرداختند نیز بندي مذکور رتبه

 سال در استان هاي شهرستان از بسیاري یافتگی توسعه موقعیت

 نتایج همچنین .است شده بدتر 1379 سال با در مقایسه 1386

 روش تاکسـونومی  در تغییرات شدت بودن تر کم حاصله بیانگر

 که باشد این شاید دلیل این امر .است دیگر روش دو نسبت به

 استفاده مورد متغیر هاي از ویژگی بسیاري تاکسونومی روش در

 از علت بسیاري همین به و شده حذف ها داده کردن استاندارد با

: 1390نصـرالهی و همکـاران،   (اسـت   رفته بین از ها تفاوت این

65.(  

 بررسـی «اي تحت عنـوان   محمدي و همکاران در مطالعه

 به تفکیـک  لرستان استان هاي شهرستان یافتگی توسعه سطح

 کشـاورزي و  زیربنـایی، -رفـاهی  خـدمات  و مسکن هاي بخش

 مسکن، هاي بخش به مربوط شاخص 61 از استفاده با» صنعت

 اسـتان  هاي شهرستان یافتگی سطح توسعه صنعت و کشاورزي

 روش توسـط  ها داده تحلیل و تجزیه .را بررسی کردند لرستان

 از حاصـل  نتایج .شد انجام عددي تاکسونومی عاملی و تحلیل

 اسـتان  هـاي  شهرستان بین که نابرابري داد نشان تحقیق این

-رفاهی وخدمات مسکن بخش در بررسی مورد زمانی دوره طی

 یافته کاهش صنعت و کشاورزي بخش در و افزایش زیربنایی

 محـروم  هاي شهرستان به توجه بیشترین باید همچنین .است

محمدي و همکـاران،  (دختر معطوف گردد  پل و الیگودرز دلفان،
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1391 :127(.  

 میـزان «اي تحـت عنـوان    کاظمی و همکاران در مطالعـه 

 بخش هاي شاخص بر تمرکز با ایران هاي استان یافتگی توسعه

با استفاده از روش تاکسونومی بـه محاسـبه   » درمان و بهداشت

ـ  اساس بر. هاي کشور پرداختند یافتگی استان درجه توسعه  ایجنت

 اسـتان  12 مـورد بررسـی،   اسـتان  31 میـان  از مطالعه ایشان،

 دیگـر  اسـتان  10 و یافتـه  نیمـه توسـعه   استان 9یافته،  توسعه

 زیـاد  اخـتالف  به توجه با بنابراین،. شوند می تلقی نیافته توسعه

 توصیه مسئوالن به کشور هاي استان یافتگی بین درجه توسعه

 درجـه  بـه  توجـه  را با بودجه تخصیص هاي اولویت که کردند

کـاظمی و همکـاران،   (نماینـد   مشخص ها استان یافتگی توسعه

1393 :29(. 

  

  روش پژوهش -2

روش تحقیق مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه از لحـاظ هـدف،       

کاربردي؛ از لحاظ میزان و درجه کنتـرل متغیرهـا، میـدانی و از    

–لحاظ نحوه پـردازش اطالعـات، از نـوع تحقیقـات توصـیفی     

، از روش هـا  دادههمچنـین جهـت گـردآوري    . گی استهمبست

بـه منظـور سـنجش و    . اي استفاده شده اسـت  مطالعه کتابخانه

هـاي مختلفـی در    بندي یک متغیـر کمـی یـا کیفـی روش     رتبه

گیـرد، نظیـر روش    هاي علمی مورد اسـتفاده قـرار مـی    پژوهش

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، روش خوشه بندي فـازي و روش  

). 345: 2012، 1و کومـــار  ســـولتانا (عـــددي   تاکســـونومی 

هایی است که قادر است با  از جمله روش» تاکسونومی عددي«

ــه  ــق مجموع ــاخص تلفی ــه    اي از ش ــه را ب ــک مجموع ــا، ی ه

هاي کـم و بـیش همگـن تقسـیم کـرده و میـزان        زیرمجموعه

یـرو و گـارزا،    کـاگلی (یافتگی هر منطقه را مشخص سازد  توسعه

تحقیق نیز، با توجه به ماهیـت موضـوع و   در این . 2)88: 2013

. هــاي آمــاري، از ایــن روش اســتفاده شــده اســت  محــدودیت

ویژه  هاي روش مورد اشاره، به منظور رفع محدودیت همچنین به

هـاي همبسـته، در مطالعـه     دار بودن نسبت بـه شـاخص   تورش

کـارگیري روش تاکسـونومی عـددي، روش     حاضر قبـل از بـه   

عنـوان   شته و خروجی تحلیل عاملی بـه اجرا گ» تحلیل عاملی«

  .گیرد ورودي تاکسونومی عددي مورد استفاده قرار می

                                                   
1. Sultana & Kumar (2013) 
2. Cagliero & Garza (2013) 

  روش تحلیل عاملی -3

دالیل مختلف با حجم زیادي از متغیرها  معموالً در تحقیقات به 

ها پژوهشگران به دنبال  تر داده براي تحلیل دقیق. روبرو هستیم

کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار براي آنها مـی باشـند و   

تحلیـل  . کننـد  بدین منظور از روش تحلیل عاملی اسـتفاده مـی  

اسی یا عامل بـه منظـور   عاملی سعی در شناسایی متغیرهاي اس

تبیین الگوي همبسـتگی بـین متغیرهـاي مشـاهده شـده، دارد      

  ). 191: 1392مومنی و فعال قیومی، (

  

  مراحل اجراي روش تحلیل عاملی -3-1

  :روش تحلیل عاملی داراي پنج مرحله به شرح زیر است

  تهیه ماتریس استاندارد )الف

متفاوتی بوده هاي  هاي مختلف داراي مقیاس از آنجا که شاخص

هـا از   پذیري ندارنـد، بهتـر اسـت کلیـه شـاخص      و قابلیت جمع

بدین منظور از روش استاندارد . مقیاس یکسانی برخوردار گردند

  .شود کردن استفاده می

  محاسبه ماتریس ضرایب همبستگی )ب

هـا   در این مرحله مـاتریس ضـرایب همبسـتگی بـین شـاخص     

ه از آن، عوامل مشترك و شود تا با استفاد محاسبه می) متغیرها(

ها معلوم و مشکل عدم تناسب  اهمیت نسبی هر یک از شاخص

  ).13: 1372توفیق، (ها نیز برطرف گردد  شاخص

  استخراج عوامل )ج

. گردنـد  در این مرحله، ضرایب فاکتورهـاي موقـت تعیـین مـی    

هاي متعددي براي این کار وجود دارد که مهمتـرین آنهـا    روش

 3هاي اصلی و روش حـداکثر درسـتنمائی   روش تجزیه به مؤلفه

هایی کـه داراي   عامل 4در این روش بر اساس معیار کیسر. است

بختیـاري،  (گردنـد   تر از یک بوده، انتخاب می مقادیر ویژه بزرگ

1381 :165.(  

  5چرخش عوامل )د

داري  هدف اصلی چرخش عاملی، افزایش تفسیرپذیري و معنـی 

تر شدن ساختار عاملی  سادهاین کار باعث . ها است نظري عامل

چرخش عاملی به چنـد روش  ). 89: 1391ساروخانی، (گردد  می

بـوده   6تـرین آن، روش واریمـاکس   پذیرد که معـروف  انجام می

                                                   
3. Maximum Likelihood & Principal Component  
4. Kaiser of Criterion 
5. Factors Rotation 
6. Varimax 
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حاضـر نیـز از همـین روش     و در تحقیـق  )63: 1390مـانلی،  (

  .گردد استفاده می

  1محاسبه نمرات عاملی )ه

دست آمده بـراي هـر    در این مرحله، نمره عاملی فاکتورهاي به

این امتیازات محاسبه شده، . شوند کدام از مشاهدات محاسبه می

ایـن نمـرات از طریـق    . گیرنـد  هاي بعدي قرار می مبناي تحلیل

ضرب بارهاي عاملی در متغیرهاي اولیه استاندارد شده به  حاصل

بنـابراین بـا ضـرب    ). 112: 2003کـیم و مـولر،   (آیند  دست می

، )یکـدیگر (ندارد شده و ماتریس بـار عـاملی   ماتریس اولیه استا

شود و  ماتریس جدیدي به نام ماتریس نمرات عاملی حاصل می

هـاي ورودي در روش تاکسـونومی    نمرات عاملی به عنوان داده

گردد و در نهایت بر اساس این مـاتریس و بـا    عددي قلمداد می

هـاي مختلـف    روش تاکسونومی عددي، درجـه توسـعه اسـتان   

  ).78: 1374بروزیان، (گردد  برآورد می

  

  2آنالیز تاکسونومی عددي -3-2

هاي متعددي  یافتگی مناطق، روش منظور تعیین سطح توسعه به 

. وجود دارد که یکی از مهمترین آنها تاکسونومی عـددي اسـت  

هـاي کـم و    تاکسونومی عددي یک مجموعه را به زیرمجموعه

بـراي شـناخت   عنوان مقیاسی  نماید و به بیش همگن تقسیم می

ریزي مورد اسـتفاده   درجه توسعه اقتصادي و اجتماعی در برنامه

این روش اولـین بـار توسـط    ). 27: 1362بیدآباد، (گیرد  قرار می

امـا بسـط و گسـترش    . پیشنهاد گردید 1763در سال  3آدانسون

 1950دانان لهستانی در اوایل دهـه   اي از ریاضی آن، توسط عده

اي  ایـن روش بـه عنـوان وسـیله     1968در سال . صورت گرفت

یافتگی ملـل مختلـف در یونسـکو     بندي سطح توسعه براي رتبه

 هـاي  تکنیـک  تـرین  پیچیـده  همچنین این روش از. مطرح شد

 سـطوح  متعـدد،  هـاي  شـاخص  تلفیـق  بـا  که است بندي سطح

ریـزي   برنامـه  در هـدف . نمایـد  مـی  مشـخص  را یافتگی توسعه

 مناطق یافتگی توسعه هدرج سازي یکسان است ممکن اي منطقه

 عـدالت  برقـراري  و توسـعه  سـطوح  از فضـایی  بهینـه  تعـادل  و

  .)155: 1383 حبیبی، و قدیري( باشد طریق آن از اجتماعی

شرح  تکنیک آنالیز تاکسونومی عددي در قالب چندین مرحله به

                                                   
1. Factor Score 
2. Numerical Taxonomy Analysis 
3. Adunson 

  4) 27: 2013رلف، ( :باشد زیر قابل اجرا می

. 3ماتریس استاندارد تشکیل . 2تشکیل جدول ماتریس اولیه . 1

محاسبه فاصله هـر بخـش از   . 4ها  محاسبه فواصل میان بخش

ــر  ــش دیگ ــیمم  . 5بخ ــودار اپت ــم نم ــردن . 6رس ــخص ک مش

محاسبه فاصله مرکب هر منطقه از منطقه . 7هاي همگن  بخش

مرتـب  . 9هـا و   یافتگی بخـش  محاسبه سطح توسعه. 8مطلوب 

  .ها بر اساس سطح بندي توسعه کردن بخش

گانه توسعه  67هاي  حقیق حاضر آمار میانگین شاخصدر ت

اند، در دو مقطـع زمـانی    مناطق روستایی که در زیر معرفی شده

ــه صــورت   1393و  1383 ــف رســمی کشــور ب ــابع مختل از من

یافتگی مناطق  سپس سطح توسعه. آوري گردید اي جمع کتابخانه

ل هاي مختلف کشور با استفاده از روش تحلی روستایی در استان

. عاملی و تاکسونومی عددي محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند

افزار مـورد اسـتفاه جهـت انجـام تحلیـل عـاملی و مراحـل         نرم

  . باشد می SPSSتاکسونومی 

  

  هاي مورد بررسی شاخص -3-3

ــاالي  ــدیهی اســت کــه عملکــرد ب محصــوالت کشــاورزي  ب

هاي علمی و فنی در مراحل مختلف کاشت  دهنده پیشرفت نشان

شخم صحیح، بذر اصالح شده، توجـه بـه مسـائل فنـی حـین      (

موقع از انواع کودها و سموم دفـع   استفاده به(، داشت ...)کاشت و

اسـتفاده از ماشـین آالت   (و برداشـت  ...) موقع و آفات، آبیاري به

...) کشــاورزي مناســب بــا حــداقل ضــایعات حــین برداشــت و 

رورش انـواع  عالوه، نگهداري و پ به. محصوالت کشاورزي است

دام و طیور نیز نه تنها فعالیتی مکمل در مناطق روستایی است؛ 

هاي کـاهش بیکـاري و محرومیـت و افـزایش      بلکه یکی از راه

در کنار . یافتگی این مناطق است درآمد سرانه و در نهایت توسعه

منـدي منـاطق روسـتایی از     هاي مربوط به رشـد، بهـره   شاخص

وزش، بهداشــت، بــرق و رفــاهی نظیــر آمــ_خــدمات اجتمــاعی

ــري نیــز از معیارهــاي حــائز اهمیــت در   مخــابرات و راه و تراب

بنـابراین  . آیـد  شـمار مـی   یـافتگی منـاطق روسـتایی بـه     توسـعه 

یـافتگی منـاطق روسـتایی بسـیار      هاي مرتبط با توسعه شاخص

متنوع و داراي ابعـاد گونـاگون اقتصـادي، رفـاهی و اجتمـاعی      

  .باشند می

 آماري هاى لذکر و با توجه به نارسایىا فوق مطالب براساس

                                                   
4. Rohlf (2013) 
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 و شده انجام هاى بررسى و بحث از پس مختلف، هاى حوزه در

مـوالیی،  (الزم و همچنین توجه به مطالعات پیشین  هاى تعدیل

؛ شریفی و خالـدي،  22: 1388؛ فطرس و بهشتی فر، 63: 1387

 معیـار  عنـوان  زیـر بـه   شـاخص  67 نهایـت  در) 114: 1388

  :شدند گرفته نظر مناطق روستایی در در یافتگی توسعه

 جمعیت نفر هزار صد هر ازاي به یزراع انبردار بهره تعداد -1

 هـزار  صد هر ازاي به باغداري انبردار بهره تعداد -2 روستایی

 هـر  ازاي بـه  یدام انبردار بهره تعداد -3 روستایی جمعیت نفر

 به ماکیان انبردار بهره تعداد -4 روستایی جمعیت نفر هزار صد

 انبـردار  بهره تعداد -5 روستایی جمعیت نفر هزار صد هر ازاي

 تعداد -6 روستایی جمعیت نفر هزار صد هر ازاي به عسل زنبور

 جمعیـت  نفـر  هـزار  صـد  هر ازاي به ابریشم کرم انبردار بهره

 هزار صد هر ازاي به اي گلخانهان بردار بهره تعداد -7 روستایی

 -9 دیـم  گنـدم  هکتـار  در عملکـرد  -8 روسـتایی  جمعیت نفر

 دیـم  جـو  هکتـار  در عملکرد -10 آبی گندم هکتار در عملکرد

 ذرت هکتـار  در عملکـرد  -12 آبـی  جو هکتار در عملکرد -11

 هکتـار  در عملکرد -14 برنج هکتارعملکرد در  -13) اي دانه(

 در عملکـرد  -16) وش( پنبه هکتار در عملکرد -15 چغندرقند

 -18آبـی   حبوبـات  هکتـار  در عملکرد -17حبوبات دیم  هکتار

آبـی   یاسـو  هکتار در عملکرد -19 دیم یاسو هکتار در عملکرد

 هکتـار  در عملکـرد  -21 زمینـی  سـیب  هکتار در عملکرد -20

 عملکرد -23 زعفران هکتار در ملکردع -22 روغنی آفتابگردان

 ملکردع -25 فرنگی گوجه هکتار در عملکرد -24 پیاز هکتار در

 در عملکـرد  -27 پسته هکتار در عملکرد -26 چاي رهکتا در

 -29 گالبـی  درخـت  اصـله  هر تولید متوسط -28 انگور هکتار

 اصله هر تولید متوسط -30سیب  درخت اصله هر تولید متوسط

 ،هلو درخت اصله هر تولید متوسط -31 قیسی زردآلو و درخت

 -33 بـادام  درخـت  اصله هر تولید متوسط -32 شفتالو و شلیل

 اصله هر تولید متوسط -34 انار درخت اصله هر تولید متوسط

 -36زیتـون   درخـت  اصـله  هر تولید متوسط -35گردو  درخت

 ازاي به تراکتورتعداد  -37خرما  درخت اصله هر تولید متوسط

 صـد  هـر  ازاي به تعداد تیلر -38 زراعی کشت هکتار صد هر

 هکتـار  صـد  هر ازاي به تعداد دروگر -39 زراعی کشت هکتار

 کشت هکتار صد هر ازاي به تعداد کمباین -40 زراعی کشت

 زراعـی  کشـت  هکتـار  صد هر ازاي به تعداد ریک -41 زراعی

 زراعـی  کشت هکتار صد هر ازاي به )بسته بند(تعداد بیلر  -42

تعداد  -44 زراعی کشت هکتار صد هر ازاي بهتعداد چاپر  -43

تعداد  -45 زراعی کشت هکتار صد ره ازاي بهکوب برنج  خرمن

 کشت هکتار صد هر ازاي بهکوب غالت و حبوبات ساده  خرمن

 صـد  هر ازاي بهکوب غالت و بوجاري  تعداد خرمن -46زراعی

 هکتـار  صـد  هر ازاي بهتعداد فارویر  -47 زراعی کشت هکتار

 صـد  هـر  ازاي بـه تعداد گاوآهن تراکتوري  -48 زراعی کشت

 هکتار صد هر ازاي بهتعداد کولتیواتور  -49 زراعی کشت هکتار

 کشـت  هکتار صد هر ازاي بهتعداد دیسک  -50زراعی کشت

 هکتـار  صـد  هر ازاي بهتعداد سمپاشی تراکتوري  -51 زراعی

 هکتار صد هر ازاي بهتعداد سمپاشی پشتی  -52 زراعی کشت

 کشت هکتار صد هر ازاي بهتعداد کود پاش  -53 زراعی کشت

 بچـه  و گـاومیش  گوساله، و گاو( بزرگ دام رانهس -54 زراعی

گوسـفند،  (کوچـک   دام رانهسـ  -55) شتر بچه و شتر گاومیش،

 شـیري  گـاو  رأس هـر  شیر تولید توسطم -56) بره، بز و بزغاله

 جمعیـت  نفـر  هـزار  صـد  هر ازاي به روستایی آسفالته اهر -57

 داراي روسـتایی  نقـاط  -59 آبـی  اراضی درصد -58روستایی 

 -60 روسـتایی  جمعیـت  نفر هزار صد هر ازاي  به تلفنی ارتباط

 هـزار  صـد  هـر  ازاي بـه  روسـتایی  تعـاونی  هاي تحادیهتعداد ا

  به کشاورزي تعاونی هاي شرکت تعداد -61 روستایی نفرجمعیت

تعـداد دامپزشـک    -62 روسـتایی  نفرجمعیت هزار صد هر ازاي

 تعداد -63) سنگین و سبک امد( دام رأس هزار ده هر ازاي به

 داراي روستایی خانوارهاي درصد -64 بتونی و مخزنی سدهاي

 -66برق  داراي روستایی خانوارهاي درصد -65 کشی لوله آب

 خانوارهاي درصد -67 حمام داراي روستایی خانوارهاي درصد

  .زگا کشی لوله داراي روستایی

  

  ها یافته -4

 تحلیـل  روش از(عـاملی   تحلیـل  کمـک  هـا بـه   شـاخص  ابتدا

 کمـک   به و رفع آنها بین همخطی دار و وزن) اصلی هاي مؤلفه

 دهنـدگی فاکتورهـاي   توضـیح  قدرت تراکمی، واریانس درصد

 عـاملی  نمـرات  جمـع  سـپس . گردیـد  مشخص شده استخراج

 سطح بندي جهت رتبه معیاري عنوان  به آنها میانگین و محاسبه

حاصـله   فاکتورهـاي  .شد نظر گرفته در ها استان یافتگی توسعه

 بنـدي  رتبـه  و داده قـرار  ها استان تاکسونومی عنوان ورودي به

 منـاطق،  بـین  دوگـانگی  شـدت  در نهایت جهت بررسی. شدند

 تاکسونومی تکنیک یافتگی مناطق روستایی توسط توسعه درجه
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هاي همگـن بـر    مناطق روستایی استان. گردید عددي محاسبه

چهار گـروه مـورد اشـاره     اساس فراوانی نسبی درجه توسعه، به

هـایی کـه فراوانـی نسـبی      تقسیم شدند؛ مناطق روستایی استان

یافتـه،   عنـوان توسـعه   اسـت بـه   25/0تـا   0تجمعـی آنهـا بـین    

عنـوان   درجـه واقـع شـدند بـه     5/0تا  25/0هایی که بین  استان

باشـند   مـی  75/0تـا   5/0هایی که بین  یافته، استان نسبتاً توسعه

ي کمتـر توسـعه یافتـه و در نهایـت منـاطق      هـا  عنوان استان به

مـی   1تا  75/0هایی که فراوانی نسبی آنها بین  روستایی استان

  . نیافته در نظر گرفته شدند هاي توسعه عنوان استان باشد، به

  )1383(یافتگی  ها از نظر جمع نمرات عاملی و درجه توسعه بندي مناطق روستایی استان رتبه. 1جدول 

درجه 

  برخورداري
  ها استان رتبه

میانگین 

  ها عامل

درجه 

 یافتگی توسعه

درصد 

  یافتگی توسعه

درصد تراکمی 

 یافتگی توسعه

 یافته توسعه

  3/7  3/7 023/0 780/0 کرمان 1

 4/12  1/5 032/0 260/2 اصفهان 2

 1/15  7/2 034/0 597/5 گلستان 3

 1/24  9 078/0 069/6 شرقی آذربایجان 4

 7/28  6/4 177/0 -455/3 یزد 5

 84/28  14/0 188/0 570/3  غربی آذربایجان  6

 84/28  3/1 239/0 -412/5 لیامخراسان ش 7

 85/30  9/1 240/0 630/4 مازندران 8

 2/35  6/4 249/0 834/2 گیالن 9

نسبتاً 

 یافته توسعه

10 
و بویر  کهگیلویه

 احمد
451/4 285/0 8/1  8/33 

 5/36  7/2 291/0 -595/5 بوشهر 11

 3/38  1.8 408/0 076/0 سمنان 12

کمتر 

 یافته توسعه

 87/28  003/0 541/0 -412/5 وبیخراسان جن 13

 42/41  1/1 579/0 -252/2 بختیاري  چهارمحال 14

 2/43  9/1 671/0 -070/5 ایالم 15

 4/74  2/4 709/0 964/0 مرکزي 16

 نیافته توسعه

 2/32  5/3 797/0 -595/5 ويخراسان رض 17

 53  1 839/0 533/5 فارس 18

 56  9/2 843/0 032/0 کردستان 19

 1/58  1/2 848/0 605/4 تهران 20

 7/57  6/1 970/0 -922/5 هرمزگان 21

 ناهمگن

 7/61  73/0 072/1 965/5 همدان 22

 7/66  5 248/1 073/0 خوزستان 23

 2/75  8/8 352/1 -821/4 قزوین 24

 79  9/3 405/1 -184/3 زنجان 25

 1/79  15/0 409/1  679/3 البرز 26

 6/91  5/2 442/1 -323/0 لرستان 27

 95  4/4 486/1 -194/4 لوچستانسیستان وب 28

 98  8/2 767/1 -199/0 کرمانشاه 29

 4/98  4/0 408/2 -443/4 قم 30

 4/98 7/1 433/2 -496/4 اردبیل 31

  هاي تحقیق      یافته: مأخذ
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  )1393(ها از نظر جمع نمرات عاملی و درجه توسعه یافتگی  روستایی استانرتبه مناطق . 2جدول 

  ها استان  رتبه درجه برخورداري
میانگین 

  ها عامل

درجه 

  یافتگی توسعه

درصد 

  یافتگی توسعه

درصدتراکمی 

 یافتگی توسعه

  یافته توسعه

 8/1 12/0 088/006/0 آذربایجان شرقی  1

 36 9/5 029/0  -138/0  البرز 2

 15  3/2 031/0 748/5 تهران 3

 10 6/2 147/0 740/5 فارس 4

 61 3 219/0 -488/3 کهگیلویه و بویراحمد 5

 9/22 5 220/0 237/1 گلستان 6

 33/82 8/2 232/0 -006/4 گیالن 7

 4/39 4/3 247/0 467/5 مازندران 8

  نسبتاً

 یافته توسعه

 4/54 6/9 343/371/0 همدان 9

 43/72 2/3 384/0 -623/2 و بختیاري  چهارمحال 10

 53/79 3/3 425/0 -796/1 زنجان 11

 5/28 6/5 491/0 -380/3 یزد 12

 2/91 7/0 498/0 -895/2 اردبیل 13

  کمتر

 یافته توسعه

 1/30 6/1 531/544/0 ایالم 14

 45 4/5 554/0 029/1 خراسان جنوبی 15

 68 7 597/0 024/1 خراسان رضوي 16

 2/68 8/3 657/0 031/1 خراسان شمالی 17

 9/17 9/0 712/0 411/3 سیستان وبلوچستان 18

  5/90 3/4 749/0 -850/1 قزوین 19

 نیافته توسعه

 58 4/3 611/846/0 قم  20

 1/69 1/1 881/0 -173/4 هرمزگان 21

 06/1 3/2 919/0 868/4 اصفهان 22

 4/7 6/5 934/0 -450/4 خوزستان 23

 17 1 943/0 -793/2 سمنان 24

 2/11 2/1 997/0 057/4 کردستان 25

 ناهمگن

 

 

 06/1 31/0 012/028/1 کرمان  26

 16 1 365/1 -435/1 کرمانشاه 27

 75/0 75/0 469/1 822/4 آذربایجان غربی 28

 6/14 4/3 764/1 713/2 لرستان 29

 23/69 13/0 802/1 981/1 مرکزي 30

 4/95 2/4 931/1 -494/3 بوشهر 31

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
  

ها را بـا توجـه    ، رتبه مناطق روستایی استان1جدول شماره 

 1383 آنها در سال  یافتگی به جمع نمرات عاملی و درجه توسعه

مناطق روسـتایی   شود میکه مالحظه  طور همان. دهد نشان می

هاي کرمان، اصفهان، گلستان، آذربایجان  استان شامل استان 9

مازنـدران و  شرقی، یـزد، آذربایجـان غربـی، خراسـان شـمالی،      

استان کهگیلویـه   3. یافته شناسایی شدند عنوان توسعه بهگیالن 

هـاي نسـبتاً    و بویر احمد، بوشـهر و سـمنان در جایگـاه اسـتان    

، خراسـان جنـوبی  چهارمحال بختیـاري،   استان 4یافته و  توسعه

یافته در نظر گرفتـه   عنوان کمتر توسعه ایالم و استان مرکزي به

 ،خراسـان رضـوي  استان  5که مناطق روستایی  در حالی . شدند

هـاي   فارس، کردستان، تهـران و هرمزگـان بـه عنـوان اسـتان     

قابل ذکر است که مناطق روستایی . نیافته شناسایی شدند توسعه

  .هاي ناهمگن شناسایی شدند ها به عنوان استان بقیه استان

در تعیین حد باال و پایین فواصل مرکب بین منـاطق روسـتایی   
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یس حداقل فواصل ها، کمترین فاصله محاسبه شده و ماتر استان

، 1383هـاي مربـوط بـه سـال      حد پایین در داده. مشخص شد

2.36*2-03/0 d-=    در . محاسـبه گردیـد   -02/4یعنی برابـر بـا

دسـت آمـده بـین فواصـل، برابـر بـا        حـد بـاالي بـه    کـه  حالی

2.36*2+03/0 d-=  محاسبه شد 72/4و در حدود.  

 به وجهت با را ها استان بندي مناطق روستایی رتبه ،2جدول 

 نشان 1393 سال در یافتگی درجه توسعه و عاملی نمرات جمع

و از مجمـوع   1393 سـال  در شود می مالحظه چنانچه. دهد می

استان آذربایجـان شـرقی، البـرز،     8استان، مناطق روستایی  31

گـیالن و   ،گلسـتان بـویر احمـد،    و تهران، فـارس، کهگیلویـه  

همدان، چهارمحـال   استان 5یافته،  عنوان توسعه بهمازندران 

اسـتان   6یافتـه   نسبتاً توسـعه  بختیاري، زنجان، یزد و اردبیل

ایالم، خراسان جنوبی، رضوي و شمالی، سیستان و بلوچستان و 

 6همچنـین  . یافته شناسایی شـدند  عنوان کمتر توسعه قزوین به

استان قم، هرمزگان، اصفهان، خوزسـتان، سـمنان و کردسـتان    

در نظـر گرفتـه شـدند و بقیـه     نیافته  سعههاي تو عنوان استان به

  ها ناهمگن تشخیص داده شدند استان

 001/0-2*2.38نیـز   1393هاي مربوط به سال  حد پایین داده

d-=  و حد بـاالي بـین فواصـل برابـر بـا       -079/4یعنی برابر با

2.36*2+01/0 d-=  محاسبه گردید 07/4یعنی در حدود.  

یافتگی منـاطق روسـتایی    درصد تغییرات توسعه 3جدول شماره 

هاي کشور را در دو مقطـع زمـانی مـورد مطالعـه نشـان       استان

درجـه   شـود  مـی همان طور که در این جدول مشاهده . دهد می

ها بـه میـزان نـاچیزي در     یافتگی مناطق روستایی استان توسعه

عبـارت   به. کاهش یافته است 1383نسبت به سال  1393سال 

هاي کشور  یافتگی مناطق روستایی استان دیگر، وضعیت توسعه

میزان ناچیزي کاهش داشته است  دهه به در مجموع پس از یک

  .که درصد این کاهش در ستون سوم جدول قابل مشاهده است

یافتگی مناطق  محاسبه درصد تغییرات توسعه. 3جدول 

  دهه روستایی پس از یک

درصد تغییرات 

  ییافتگ توسعه

میانگین جمع نمرات 

 1393عاملی در سال 

میانگین جمع نمرات 

  1383عاملی در سال 

00052/0 - 8/3  1/4 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

بـین  ) شـدت نـابرابري  (نیز ضـریب پراکنـدگی    4جدول شماره 

هاي کشور را در دو مقطع مـورد مطالعـه    مناطق روستایی استان

یـابیم کـه درصـد     با مشاهده این جـدول درمـی  . دهد نشان می

ها  یافتگی مناطق روستایی استان ضریب پراکندگی درجه توسعه

نسـبت بـه سـال     1393در سـال  ) 017/0(میـزان نـاچیزي     به

که سـتون   عبارت دیگر، همان طور  به. کاهش یافته است1383

ایی دهد شدت نابرابري بین مناطق روسـت  نشان می جدول سوم

طور جزئـی کـاهش یافتـه     دهه به هاي کشور پس از یک استان

  . است

تغییرات ضریب پراکندگی مناطق روستایی . 4جدول 

  دهه هاي کشور پس از یک استان

درصد تغییرات 

  پراکندگی

ضریب پراکندگی درجه 

  1393توسعه سال 

ضریب پراکندگی درجه 

  1383توسعه سال 

017/0 30/0 31/0 

  تحقیق هاي یافته: مأخذ

  

  گیري  بحث و نتیجه -5

یـافتگی   این پژوهش با هدف بررسـی و مقایسـه درجـه توسـعه    

توسـعه   شاخص 67هاي کشور براساس  مناطق روستایی استان

انجـام   1393و  1383هـاي   یافتگی در دو مقطـع زمـانی سـال   

ها قابل ذکر است  در بخش توصیفی مربوط به شاخص. پذیرفت

وجود  1383هاي تازه استقالل یافته که در سال  که براي استان

هـا بـه عنـوان جـایگزین      اند، از میانگین کل سایر استان نداشته

دو تکنیـک   اسـتفاده از بـا  ا ه تحلیل استنباطی داده. استفاده شد

صورت گرفـت و از   و تاکسونومی عددياکتشافی تحلیل عاملی 

هـا اسـتفاده    هاي اصلی جهت خالصـه سـازي داده   روش مؤلفه

استان کرمـان   1383نتایج حاصله نشان داد که در سال . گردید

کـه   یـافتگی را کسـب نمـود، در حـالی     رتبه اول سـطح توسـعه  

ایـن  . استان شناسـایی شـد   ترین یافتهن عنوان توسعه هرمزگان به

هاي آذربایجـان   ترتیب متعلق به استان به 1393ها در سال  رتبه

  .شرقی و کردستان بوده است

طـور کلـی براسـاس نتـایج مربـوط بـه مقایسـه درجـه          به

تـوان   یافتگی مناطق روستایی در این دو مقطع زمانی می توسعه

یافته در سال  توسعههاي  گیري کرد که تعداد استان چنین نتیجه

هـاي   بـه تعـداد اسـتان    کـاهش و  1383نسبت به سال  1393

نسبتاً توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته اضافه شده 

رغـم توجـه    دهـد کـه علـی    وضوح نشان می این نتیجه به. است

ــت از    ــل غفل ــه دلی ــاهی کشــاورزان، ب ــدمات رف ــه خ ــت ب دول
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کرد و مکانیزاسیون، درجه هاي مربوط به رشد نظیر عمل شاخص

ها در کل کـاهش انـدکی    یافتگی مناطق روستایی استان توسعه

همچنین نتایج حاصل از مقایسـه شـدت نـابرابري    . داشته است

نشـان داد کـه    1393و  1383هـاي   مناطق روسـتایی در سـال  

یـافتگی در بـین    درصد تغییرات نابرابري و رشد نامتوازن توسعه

یافتـه  . کـاهش یافتـه اسـت    1393 هاي کشور در سـال  استان

یـافتگی   مذکور بیانگر این نکته است که همگنی و توازن توسعه

اما ایـن نکتـه را   . دهه بیشتر شده است ها پس از یک بین استان

نیز نباید از نظـر دور داشـت کـه کـاهش نـابرابري در منـاطق       

توانـد   روستایی بدون توجه به توسعه پایدار بخش کشاورزي می

طوري که این کاهش نـابرابري در نهایـت    نده باشد، بهگمراه کن

منجر به بهبود وضـعیت معیشـت و سـطح زنـدگی در منـاطق      

شاید این یافته را با اسـتناد بـه نظریـه    . روستایی نخواهد گشت

کوزنتس که دستیابی همزمان به اهداف رشد و توزیـع عادالنـه   

طـور   ن بـه داند بتـوا  مدت ناممکن می منابع را در کوتاه) برابري(

دهـه را   اي توجیه کرد، هرچنـد اخـتالف زمـانی یـک     بینانه واقع

  . مدت دانست توان کوتاه نمی

هـاي   طور کلی ناهمسو با یافتـه  هاي تحقیق حاضر به یافته

شـاخص توسـعه    54اسـت کـه بـا اسـتفاده از     ) 1387(موالیی 

گیري از دو روش تحلیل عاملی و تاکسـونومی   کشاورزي و بهره

هـاي   هـاي کشـور بـه اسـتان     بندي استان اقدام به رتبهعددي، 

نیافته در دو مقطع زمانی  یافته و توسعه یافته، کمتر توسعه توسعه

نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه سـطح      . کرد 1383و  1373

هاي مورد مطالعـه   هاي کشور طی سال توسعه کشاورزي استان

درصد  7/18ن تغییر چندانی نداشته، اما ضریب نابرابري به میزا

، 1373همچنین در این پـژوهش در سـال   . افزایش یافته است

هاي اصفهان، تهران، سمنان، مازندران، گیالن، مرکـزي،   استان

هـاي   عنوان اسـتان  زنجان، کرمان، فارس و اذربایجان شرقی به

عنوان استان نـاهمگن بـا دیگـر     توسعه یافته و استان بوشهر به

  عنـوان نسـبتاً   اسـتان بـه   5وه عـال  بـه . ها شناسـایی شـد   استان

اسـتان نیـز    4یافته و  عنوان کمتر توسعه استان به 4یافته،  توسعه

استان  10، 1383همچنین در سال . نیافته شناسایی شدند توسعه

اسـتان   4یافتـه،   استان نسبتاً توسعه 5یافته،  استان توسعه 25از 

نیـز   و یـک اسـتان   نیافتـه  اسـتان توسـعه   4یافتـه،   کمتر توسعه

  .ها تشخیص داده شدند ناهمگن با بقیه استان

 10جمعاً  1372نیز در سال  در پژوهش فطرس و همکاران

اسـتان کمتـر    4یافتـه،   استان نسبتاً توسعه 5یافته،  استان توسعه

 کـه  حالینیافته شناسایی شدند، در  استان توسعه 4یافته و  توسعه

 5و 4، 3، 9یب به ترت 1383این آمار در پژوهش حاضر در سال 

  ).31: 1388فطرس و همکاران، (استان بوده است 

  

  پیشنهادات -5-1

گیـري فـوق،    هاي تحقیق حاضر و بحث و نتیجه بر اساس یافته

  : گردد پیشنهادات زیر ارائه می

یافتـه در   هاي توسعه هاي تحقیق نشان داد که تعداد استان یافته

استان کاهش  8استان به  9از  1383نسبت به سال  1393سال 

یافتـه،   هاي نسبتاً توسـعه  به تعداد استان که حالییافته است، در 

این یافتـه در  . نیافته اضافه شده است یافته و توسعه کمتر توسعه

هـاي کشـور در    کنار کاهش دوگانگی بخش کشـاورزي اسـتان  

لذا با توجه به کاهش اندك سـطح  . قابل تأمل است 1393سال 

نسـبت   1393ها در سـال   تایی استانیافتگی مناطق روس توسعه

که دولت، افزایش تولیـد و رشـد    شود میتوصیه  1383به سال 

مناطق روستایی را در کنار مقوله توزیع صحیح درآمد و خدمات 

. رسانی رفاهی به بخش کشاورزي در دستور کار خود قرار دهـد 

همچنین استفاده از ابزارهاي سیاستی که منجر به رشد منـاطق  

نظیر اعطـاي یارانـه بـه    (گردند  و بخش کشاورزي می روستایی

هـاي مسـتقیم و    ، بـه جـاي پرداخـت   )تولید و در جهت اشتغال

  .گردد پیشنهاد می) نظیر اعطاي یارانه مصرفی(هدف  بی

هـاي اخیـر    ها در طول دهـه  هاي بارز دولت یکی از سیاست

توجه به صـنعتی شـدن کشـور بـدون توجـه بـه رشـد بخـش         

طوري که بخش کشاورزي همواره زیـر   ت، بهکشاورزي بوده اس

هـاي نسـبی دولـت از صـنعت مغفـول و       سایه سنگین حمایـت 

مظلوم باقی مانده است که پیامد مسـتقیم آن کـاهش تولیـد و    

اشتغال در مناطق روستایی، مهـاجرت و افـزایش شـکاف بـین     

هاي تحقیـق حاضـر    یافته. مناطق شهري و روستایی بوده است

هاي توسعه یافته پس از یـک   کاهش استان دهنده نیز که نشان

لـذا بـا توسـل بـه     . وضوح مؤید این مطلب اسـت  دهه است، به

هاي این تحقیق، اتخاذ  دانان توسعه و یافته نظریات اغلب اقتصاد

هاي توسعه متـوازن بـین بخشـی بـه دولـت پیشـنهاد        سیاست

گردد، چرا که صـنعتی شـدن کشـور بـدون توسـعه بخـش        می

  .پذیر نخواهد شد مکانکشاورزي هرگز ا

  



  81                                      1394، شماره اول، بهمن دوره اول ،رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزي

  

هاي  ترتیب در سال هاي آذربایجان شرقی و تهران به استان

انـد،   یافتگی را کسب کرده اول سطح توسعهرتبه  1393 و 1383

هاي بوشهرو اردبیـل بـوده    که رتبه آخر در اختیار استان در حالی

یـافتگی ایـن    این یافته نشانگر تفاوت بارز درجـه توسـعه  . است

جهـت بهبـود درجـه     شـود  میدر نتیجه پیشنهاد . ها است استان

نیافتـه و   هـاي توسـعه   یـافتگی منـاطق روسـتایی اسـتان     توسعه

هـا و توجهـات    هـا، حمایـت   بین استان  همچنین کاهش تفاوت

هاي بوشهر و اردبیل در اولویـت   دولت از مناطق روستایی استان

  .هاي دولت در بخش کشاورزي قرار گیرد گذاري سیاست
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