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اندازهگیری و مقایسة درجة توسعهیافتگی بخش کشاورزی
در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی در سالهای  2931و 2933
غفور سلیمی  ،2مسعود منصوری

2

 .1کارشناس ارشد اقتصاد ،دانشگاه ارومیه
 .2استادیار دانشکدة اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت -02/22/11 :تاریخ تصویب)01/12/20 :

چكيده
بهطور کلي ،سطح توسعهیافتگي بخش کشاورزي یك کشور در مناطق مختلف آن یکسان نیست و در این
زمینه ناهمساني و ناهماهنگي به چشم ميخورد .این امر ضرورت مطالعة روند توسعهیافتگي را در میان
استانهاي یك کشور اجتنابناپذیر ميسازد .هدف این مقاله تعیین و تحلیل سطح توسعة بخش کشاورزي
و میزان نامتوازن بودن آن در مناطق روستایي استان آذربایجان غربي براي سطوح شهرستان در دو مقطع
زماني  1132و  1133است .براي نیل به این هدف  83شاخص توسعه در بخش کشاورزي تعریف شدند.
در این زمینه ،ابتدا با استفاده از تکنیك تحلیل عاملي همخطي بین شاخصها حذف و شاخصهاي اولیه به
چند فاکتور یا عامل خالصه و سپس با استفاده از تکنیك تاکسونومي عددي درجة توسعهیافتگي بخش
کشاورزي شهرستانهاي استان محاسبه و پس از آن میزان نامتوازني با استفاده از ضریب دوگانگي تعیین و
بررسي شد.
نتایج تحقیق نشان ميدهد که اگرچه سطوح توسعة کشاورزي شهرستانهاي استان آذربایجان غربي در
دو مقطع  1132و  1133تنزل داشته ،ضریب دوگانگي حاصل مبین بهبود توازن بوده است.
واژههای کلیدی :آنالیز تاکسونومي عددي ،استان آذربایجان غربي ،تحلیل عاملي ،توسعهیافتگي ،دوگانگي
کشاورزي.
مقدمه
در افكار صاحبنظران توسعه ،تعابير مختلفي از واژة توسعه
وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به افزايش توليد ،افزايش
بازدهي ،ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي ،رفع فقر و
محروميت ،ارتقاي سطح خدمات بهداشتي و درماني،
برطرفكردن مشكالت بيكاري و تورم ،تأمين نيازهاي
اقتصادي -اجتماعي ،برخورداري از آموزش و فرهنگ و
مشاركت فعال در عرصههاي مختلف اجتماعي اشاره كرد .پس
نویسندة مسئول:

تلفن20181811102 :

ميتوان نتيجه گرفت توسعه فرايندي پيچيده و چندبعدي
است كه مستلزم تغييراتي در ساخت اجتماعي ،طرز تلقي
مردم و نهادهاي مالي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،كاهش
نابرابري و ريشهكنكردن فقر و برقراري عدالت اجتماعي و
پايداري محيط است ) .(Todaro,1999همانطور كه روند
توسعهيافتگي در كشور داراي مراتب گوناگون است ،در داخل
هر استان نيز روند توسعهيافتگي در بين شهرستانها يكسان
نيست .توسعهيافتگي شهرستانهاي استان با توجه به توزيع
E-mail:masoud.mans@gmail.com
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فضايي ناهمگن منابع و همچنين عوامل مختلف اقتصادي-
اجتماعي و اقليمي مناطق ممكن است روندي متناسب نداشته
باشد )(Mowlaee,2008؛ به عبارت ديگر ،به علت امكانات
بالقوة منطقهاي توسعهيافتگي شهرستانهاي استان ممكن
است در بخشهاي مختلف صنعتي ،كشاورزي و خدمات
با يكديگر متجانس نباشد كه اين امر ضرورت مطالعة
بخشهاي مختلف اقتصادي را در شهرستانهاي استان
اجتنابناپذير ميسازد .هرچند كه نظرية ساختاري توسعة
اقتصادي را گذار از جامعة كشاورزي معيشتي به جامعة
پيشرفتة صنعتي ميدانست و از اين رو قبل از دهة ،0791
نقش كشاورزي در توسعة اقتصادي ،اغلب انفعالي و حمايتي
تصور ميشد ،امروزه بخش كشاورزي از طريق تأمين مواد
غذايي الزم براي افراد جامعه ،افزايش تقاضا براي محصوالت
صنعتي ،افزايش درآمد كشاورزان ،افزايش اشتغال و افزايش
رفاه در مناطق روستايي به توسعة اقتصادي كمك ميكند.
 (2013) Nessabian & Sekhavatبه كمك  42شاخص و
با استفاده از تاكسونومي عددي و تحليل عاملي به مقايسة
درجة توسعهيافتگي استانهاي ايران در مدت برنامههاي سوم و
چهارم توسعه پرداختهاند .نتايج نشان داد كه توسعة كشاورزي
در برنامة چهارم نسبت به برنامة سوم ميانگين باالتري دارد و
نيز دوگانگي كاهش يافتهاست (2012) Aazami & etal .به
مطالعة سطوح توسعهيافتگي روستاهاي استان همدان بر
اساس پنج گروه از شاخصها در سالهاي  0771تا 4111
پرداختهاند .نتايج نشان داد كه نابرابري اقتصادي كاهش پيدا
كرده در حالي كه نابرابري كشاورزي ،آموزشي ،زيرساختي و
سالمت افزايش يافته است (2011) Yang & etal .در
تحقيقي با كمك  01شاخص و دادههاي سال  4112و با
استفاده از دو تكنيك تحليل عاملي و تاكسونومي عددي به
ارزيابي توسعة اقتصادي روستايي در  10استان چين
پرداختند .نتايج نشان داد كه  5استان توسعه يافته 2 ،استان
نسبتاً توسعه يافته 00 ،استان كمتر توسعه يافته و  9استان
توسعه نيافتهاند (2011) Vincze & Elmer .با استفاده از
 11شاخص و به كمك تحليل عاملي و تجزية كالستر به
طبقهبندي و مطالعة توسعة مناطق روستايي در روماني
پرداختند .نتايج نشان داد كه مناطق طبقهبنديشده در
گروههاي مختلف به اندازهگيري توسعة روستايي و اشتغال
روستايي نياز دارند .اين مطالعه همچنين اطالعاتي براي
تصميمگيرندگان منطقهاي فراهم ميآورد تا مؤثرترين راه
براي تحريك توسعه را تشخيص دهند(2007) Al- Hassan .

به بررسي نابرابريهاي منطقهاي در كشور غنا در سالهاي
 4111-0771پرداخت .نتايج تحقيق نشان داد كه رشد
اقتصادي در دورة مذكور به كاهش فقر عمومي در اين كشور
منجر شده ،اما از آنجا كه اين رشد به طور عمده ناشي از
صادرات كشاورزي بوده است ،شكاف توسعة مناطق شمالي ـ
كه توان رقابت در عرصة كشاورزي نداشتهاند ـ با مناطق
جنوبي بيشتر شدهاست (2004) Bhatia & Rai .با استفاده
از  41شاخص به تعيين سطح توسعة  121بلوك در 14
منطقة هند در سال  4110پرداختهاند .در اين پژوهش21 ،
بلوك توسعهيافته 029 ،بلوك تقريباً توسعهيافته 002 ،بلوك
كمتر توسعهيافته و  14بلوك توسعهنيافته شناخته شدند.
 )2012( Eslamiدر مطالعهاي به تعيين و محاسبة درجة
توسعهيافتگي استانهاي كشور پرداختهاست .نتايج نشان داد
كه وضعيت توسعهيافتگي جامعه در سال  0125نسبت به
سال  0195بهبود يافته ،اما شكاف درجة توسعهيافتگي بيشتر
شده است )2009( Sharifi & Khaledi .در پژوهشي به
اندازهگيري سطح توسعة مناطق روستايي در استان كردستان
با استفاده از  25شاخص و در دو مقطع زماني  0195و 0125
پرداختهاند .نتايج نشان داد كه مناطق روستايي استان در
سطح شهرستان همگن است .اگرچه در دو مقطع مذكور
درجة توسعة نواحي روستايي در سطح شهرستان و بخش
رشد داشته است ،ضريب دوگانگي حاصل مبين نامتوازن بودن
اين رشد است ،به گونهاي كه تغييري ساختاري در رتبه و
جايگاه شهرستانهاي استان به لحاظ سطح توسعة مناطق
روستايي اتفاق نيفتاده است؛ همچنين مناطق روستايي
بخشهاي محروم در سال  0195كماكان در سال  0125نيز
محروم بودهاند و تغيير رتبه و جايگاه توسعه ،اغلب شامل
بخشهاي مركزي شدهاست )2008( Mowlaee .در تحقيقي
به بررسي و مقايسة درجة توسعهيافتگي بخش كشاورزي
استانهاي ايران پرداختهاست .نتايج نشان داد كه سطح
توسعة كشاورزي استانهاي كشور در سالهاي مورد مطالعه
تغيير چنداني نداشته ،اما ضريب شدت نابرابري به ميزان
 0289درصد افزايش يافته است .هدف اين تحقيق رتبهبندي
درجة توسعهيافتگي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي با
استفاده از شاخصهاي توسعه در بخش كشاورزي و بررسي
نابرابري آنها در سالهاي مورد مطالعه است .اميد است نتايج
تحقيق برنامهريزان اقتصادي را در مطالعات آمايش سرزمين و
تخصيص منابع مالي ،فيزيكي و فني براي توسعة كشاورزي
ياري دهد و زمينة الزم را براي بررسي امكانات بالقوه و بالفعل
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توليد محصوالت كشاورزي ،رفع عقبماندگي شهرستانهاي
توسعهنيافته و كمتر توسعهيافته و معرفي راهكارهايي براي
مقابله با دوگانگي در بخش كشاورزي فراهم سازد .اين
پژوهش ،كه با استفاده از دو تكنيك تحليل عاملي و آناليز
تاكسونومي عددي انجام گرفتهاست ،درصدد پاسخ به اين
پرسش است كه :الف) آيا سطح توسعة كشاورزي
شهرستانهاي استان آذربايجان غربي در سالهاي مورد
مطالعه افزايش يافته است؟ و ب) آيا دوگانگي كشاورزي بين
شهرستانهاي استان كاهش پيدا كرده است؟ براي پاسخ به
اين پرسشها از  22شاخص كشاورزي استفاده شدهاست تا
درجة توسعهيافتگي بخش كشاورزي شهرستانهاي استان -
آذربايجان غربي در دو مقطع  0121و  0122مقايسه شود.
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در علوم رفتاري آن را به سبب قدرت ،ظرافت و قابليت
كاربرد ملكة روشهاي تحقيق ناميده و از آن تمجيد فراوان
كرده است ( .)Fotros & Beheshtifar, 2009مراحل
تحليل عاملي را ميتوان به صورت زير خالصه كرد
):(Klein, 2001
 .0تهية ماتريس استاندارد  .4محاسبة ماتريس ضرايب
همبستگي .1استخراج عوامل .2چرخش عوامل (از روش
واريماكس)  .5محاسبة نمرههاي عاملي .از طرفي ،براي
نشاندادن نابرابري بين مناطق به تعيين درجة توسعهيافتگي
آنها نياز است .براي اين امر از تكنيك تاكسونومي عددي
استفاده شد.
روش تاکسونومی عددی

مواد و روشها
براي تعيين درجة توسعهيافتگي مناطق روشهاي متعددي
وجود دارد كه ميتوان روش موريس و تحليل عاملي و
ضريب اختالف و تاكسونومي عددي را نام برد (Rezwani,
) .2004در اين تحقيق ،با توجه به ساختار متغيرها ،بهطور
همزمان از دو روش تحليل عاملي و تاكسونومي عددي
استفاده شده است .دادهها مربوط به دو مقطع زماني 0121
و  0122و جامعة آماري شامل تمام مناطق روستايي 02
شهرستان استان بوده است .اطالعات و آمار مورد نياز از
سالنامههاي آماري استان و سازمان جهاد كشاورزي استان
تهيه شده است .در ادامه ،ابتدا به معرفي روش تحليل عاملي
و تاكسونومي عددي و سپس به شاخصهاي مورد استفاده
در تحقيق پرداخته ميشود .براي تجزيهوتحليل دادهها از
نرمافزارهاي  Excelو  SPSS19استفاده شده است.
روش تحلیل عاملی

تحليل عاملي از فنون آماري چندمتغيره است كه از پاية
نظري قوي برخوردار است .كرلينجر در كتاب مباني پژوهش

تاكسونومي عددي يكي از بهترين روشهاي طبقهبندي و
مقايسة تفاوتهاي كشوري و منطقهاي بر حسب توسعه و
پيشرفت است ) .(Mohammadi & etal, 2011مراحل
انجام اين روش به صورت كلي بيان ميشود (نمودار .)0
معيار تصميمگيري براي تعيين مناطق همگن فاصلة همگني
است .مناطقي كه فواصل آنها مابين دو حد باال و پايين قرار
ميگيرد ،مناطق همگن (تيپولوژيك) شناخته ميشوند و در
تعيين درجة توسعهيافتگي تحليل ميشوند.
) .(Sharifi & Khaledi, 2009از آنجا كه درجة توسعة
بهدستآمده از تاكسونومي فاصلة هر شاخص از شاخص ايدئال
(باالترين شاخص) است ،ضريب تغييرات درجة توسعهيافتگي
شهرستانها ميتواند مبين پراكندگي (دوگانگي) بين
درجة توسعة هر مكان
شهرستانها باشد .در اين نمودار،
(منطقه  iام) و بين صفر و يك در نوسان است .هرچقدر به
صفر نزديكتر باشد ،آن مكان توسعهيافتهتر و هر چقدر به يك
نزديكتر باشد ،توسعهنيافتهتر است (.)Asayesh, 1999
براي مقادير نيز به صورت جدول  0تصميمگيري شد.

جدول  .2معیار تصمیمگیری توسعهیافتگی
درجة توسعهیافتگی
وضعیت توسعة مناطق

مأخذ :بهشتيفر0125 ،

>0

> 1895

توسعهنيافته

≥ 1.95

> 185

كمتر توسعهيافته

≥ 1.5

> 1845

تقريباً توسعهيافته

≥1.45

>1

توسعهيافته
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تشكيل ماتريس استاندارد براي همسانسازي اطالعات با استفاده از فرمول z-score
محاسبه و تعيين فواصل مركب ميان مكانها در درون يك ماتريس متقارن از طريق فرمول زير:

محاسبة فواصل حد باال ( )L+و حد پايين ( )L-براي تبيين مكانهاي همگن با استفاده از:

ناهمگن
تعيين مقدار ايدئال  )Zojاز ماتريس استاندارد و محاسبة سرمشق توسعه ( 𝑜𝑖𝐶 ) :
(
محاسبة درجة توسعة مكانها:

نمودار  .2مراحل مختلف تجزیهوتحلیل دادهها در آنالیز تاکسونومی عددی

بهمنظور بررسي توازن سطح توسعة بخش كشاورزي با
محاسبة ميانگين درجة توسعة شهرستانها و انحراف معيار
آن ميتوان ضريب نابرابري يا دوگانگي را به صورت نسبت
انحراف معيار به ميانگين آن به دست آورد .هرچه اين ضريب
بيشتر باشد ،بيانگر نابرابري بيشتر است.

Sd i
()0
100
xi
در فرمول  BC ،0ضريب دوگانگي و  iانديس متغير
انحراف معيار متغير  iو ̅
مورد نظر (درجة توسعه)،
ميانگين متغير  iاست .در تعيين شاخصها ،سعي شده است
در درجة اول آن دسته از نظريههاي توسعه به كار گرفته
شود كه بيشترين آثار را بر سطح زندگي روستاييان دارند .در
BC 

درجة دوم ،با استفاده از تحقيقات مشابه شاخصهايي كه
دسترسي به آمار و اطالعات آنها مقدور بوده است به عنوان
شاخصهاي نهايي انتخاب شدهاند .افزايش عملكرد در هكتار
نشاندهندة پيشرفت كشاورزي و بهكارگيري ادوات
كشاورزي براي تبديل كشاورزي از حالت معيشتي به حالت
تجاري ضروري است؛ همچنين نگهداري و پرورش انواع دام،
كه فعاليتهاي مكمل در بخش كشاورزي هستند ،نهتنها به
رفع بيكاري و كاهش محروميت و افزايش درآمد سرانه
كمك ميكنند ،بلكه در توليد انواع گوشت و فراوردههاي
دامي بسيار مؤثرند .شايان ذكر است كه انتخاب شاخصهاي
خدمات زيربنايي به اين دليل است كه سهم مهمي در
افزايش توليدات كشاورزي دارند.
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جدول  .2شاخصهای مورد استفاده در تعیین سطح توسعه

کد
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24

عنوان شاخص

عنوان شاخص

کد

X25
عملكرد در هكتار گندم آبي
X26
عملكرد در هكتار گندم ديم
X27
عملكرد در هكتار جو آبي
X28
عملكرد در هكتار جو ديم
X29
عملكرد در هكتار نخود
X30
عملكرد در هكتار سيب
X31
عملكرد در هكتار گالبي
X32
عملكرد در هكتار سيبزميني
X33
عملكرد در هكتار پياز
X34
عملكرد در هكتار چغندرقند
X35
عملكرد در هكتار يونجه
X36
عملكرد در هكتار ميوههاي خشك
X37
عملكرد در هكتار ميوههاي هستهدار
X38
عملكرد در هكتار گوجهفرنگي
X39
ضريب مكانيزاسيون
X40
متوسط توليد هر كندوي بومي
X41
متوسط توليد هر كندوي مدرن
X42
تعداد تراكتور به ازاي صد هكتار كشت زراعي
X43
تعداد كمباين به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد گاوآهن برگرداندار به ازاي صد هكتار كشت زراعي X44
X45
تعداد گاوآهن قلمي به ازاي صد هكتار كشت زراعي
X46
تعداد خرمنكوب به ازاي صد هكتار كشت زراعي
X47
تعداد تريلر به ازاي صد هكتار كشت زراعي
X48
تعداد بيلر به ازاي صد هكتار كشت زراعي

تعداد لولر به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد كولتيواتور به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد روتيواتور به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد فاروير به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد ديسك به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد مرزكش به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد نهركن به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد چاپر به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد چغندركن به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد سمپاش پشت تراكتور به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد الكتروپمپ به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد بذركار آبي به ازاي صدهكتار كشت زراعي
تعداد بذركار ديم به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد كودپاش به ازاي صد هكتار كشت زراعي
تعداد شركت تعاوني كشاورزي به ازاي ده هزار نفر جمعيت روستايي
تعداد شركت تعاوني روستايي به ازاي ده هزار نفر جمعيت روستايي
تعداد سرانة دام كوچك
تعداد سرانة دام بزرگ
مقدار راه آسفالته به ازاي هر ده هزار جمعيت روستايي
مقدار راه شوسه به ازاي هر ده هزار جمعيت روستايي
درصد روستاهاي داراي برق
درصد روستاهاي داراي آب
درصد روستاهاي داراي تلفن
تعداد مراكز بهداشتي درماني به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت روستايي

مأخذ :مواليي ( ،)0129فطرس و بهشتيفر ( ،)0122شريفي و خالدي ( )0122و نگارندگان
جدول .9فاکتورهای استخراجشده از روش تحلیل عاملی سال 2931
شماره فاکتور

مقادیر ویژه

درصد واریانس ام Kفاکتور

درصد واریانس تراکمی ام Kفاکتور

0
4
1
2
5
1
9
2
7
01
00
04
منبع :نتايج تحقيق

018017
28151
58041
018017
28151
58041
28242
18907
48221
48115
08752
08550

498215
018922
018197
78445
98922
58711
28749
28191
18414
48721
48912
48111

498215
228407
528277
128042
908290
998214
248947
218971
718110
748790
758197
728125
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نتایج و بحث
همخطي بين شاخصها با كمك تحليل عاملي و از روش
مؤلفههاي اصلي رفع ميشود؛ به ديگر سخن ،شاخصها به
تعداد عوامل كمتري تقليل مييابند و سپس وزندار
ميشوند .واريانسهاي بهدستآمده با حل اولية مؤلفههاي
چرخشي در جدول  1نمايش داده شدهاند .جدول  1خروجي
تحليل عاملي  22شاخص توسعة كشاورزي براي سال 0121
است .با مشاهدة اين جدول درمييابيم كه  22شاخص به
تعداد  04فاكتور خالصه شده است.
اين فاكتورها  72درصد از اطالعات دادهها را پوشش
ميدهند .از آنجا كه در چرخش عوامل از دوران واريماكس
استفاده شده است ،بين اين فاكتورها هيچ تركيب خطي برقرار
نيست .نمرههاي عاملي بر اساس اين دوازده فاكتور به تفكيك
شهرستانها محاسبه شده است كه بهصورت دادههاي ورودي
در روش تاكسونومي عددي به كار گرفته و ماتريس فواصل
مركب محاسبه ميشود .به كمك اين ماتريس براي تعيين
فاصلة همگني كمترين فاصلة بهدستآمده براي هر شهرستان

محاسبه و در جدول  2آورده شده است.
جدول  .4حداقل فواصل شهرستانهای استان آذربایجان غربی
در سال 2931
شهرستان

اروميه
اشنويه
بوكان
پيرانشهر
تكاب
چالدران
خوي
سردشت
سلماس
شاهيندژ
ماكو
مهاباد
مياندواب
نقده
فاصلة همگني
منبع :نتايج تحقيق

حداقل فاصله

28915112
28200221
28912012
18221114
28129124
28901079
28927150
18221114
28125114
18219921
28250120
28172111
28171111
28274994
18910074>d>58015159

جدول  .2رتبهبندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر توسعة بخش کشاورزی در سال 2931
وضعیت

توسعهيافته

تقريباً توسعهيافته

كمتر توسعهيافته

توسعهنيافته

شهرستان

درجة توسعهیافتگی

فراوانی نسبی تجمعی درجة توسعهیافتگی

رتبه

نقده
مهاباد
اروميه
اشنويه
سلماس
خوي
پيرانشهر
ماكو
مياندواب
چالدران
شاهيندژ
بوكان
تكاب
سردشت

18127712
18942054
18915471
18929127
18951219
18912921
18242410
18222791
18225212
18291102
18221950
18705212
18749121
18757151

18151915
18007722
18022012
18427127
18102270
18120150
18251727
18549917
18110519
18192111
18955201
18215152
18701424
0

0
4
1
2
5
1
9
2
7
01
00
04
01
02

منبع :نتايج تحقيق

مقايسة مقادير حداقل فواصل مندرج در جدول  2با فاصلة
همگني حاصل از آنها نشان ميدهد كه همة شهرستانها در
فاصلة همگني قرار دارند و قابليت ورود به تحليل درجة
توسعهيافتگي را دارند؛ سپس با توجه به فرمول مندرج در
نمودار  ،0پس از محاسبة درجة توسعه ( ) ،ميتوان وضعيت

توسعهيافتگي بخش كشاورزي در سطح شهرستانهاي استان
در سال  0121را به صورت جدول  5نشان داد .با توجه به
جدول  ،5شهرستانهاي نقده ،مهاباد ،اروميه و اشنويه
شهرستانهاي توسعهيافته ،شهرستانهاي سلماس ،خوي،
پيرانشهر شهرستانهاي تقريباً توسعهيافته ،ماكو ،مياندواب و
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چالدران كمتر توسعهيافته و شهرستانهاي شاهيندژ ،بوكان،
تكاب و سردشت شهرستانهاي توسعهنيافته معرفي ميشوند.
در اين سال ،شهرستانهاي نقده و سردشت به ترتيب
توسعهيافتهترين و توسعهنيافتهترين شهرستانهاي استان
آذربايجان غربي در بخش كشاورزي لقب ميگيرند .ضريب
دوگانگي بين شهرستانهاي استان آذربايجان غربي در بخش
كشاورزي در سال  0121برابر با  18000122است.
اكنون ،به بررسي سطح توسعهيافتگي بخش كشاورزي
در سال  0122ميپردازيم .به دليل اينكه تمام مراحل مشابه
سال  0121است ،تنها به ذكر جدولهاي مربوط اكتفا و از
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توضيحات مجدد خودداري ميشود .جدول  1تقليل 22
شاخص بخش كشاورزي را براي سال  0122نشان ميدهد.
همانطور كه مالحضه ميشود ،اين مؤلفهها  72درصد
واريانس دادهها را پوشش دادهاند .حداقل فواصل مركب
شهرستانها (جدول  )9و مقايسة آن با فاصلة همگني نشان
ميدهد كه شهرستان نقده در فاصلة همگني قرار نميگيرد؛
بنابراين با حذف اين شهرستان مراحل تاكسونومي عددي را
دوباره تكرار ميكنيم .مقايسة مقادير حداقل فواصل مندرج
در جدول  2با فاصلة همگني حاصل از آنها نشان ميدهد
كه تمام شهرستانهاي موجود در فاصلة همگني قرار دارند.

جدول .2عوامل استخراجشده از روش تحلیل عاملی در سال 2933
شماره فاکتور

مقادیر ویژه

درصد واریانس ام Kفاکتور

درصد واریانس تراکمی ام Kفاکتور

0
4
1
2
5
1
9
2
7
01
00
04
منبع :نتايج تحقيق

008012
98122
58759
28901
18520
48922
48512
48122
48151
08211
08512
08491

418452
018101
048217
78201
98211
58211
58409
28719
28490
18911
18011
48152

418452
178492
508121
108279
128759
928959
978792
228724
278404
748795
718012
728915

جدول .2حداقل فواصل شهرستانهای استان آذربایجان غربی

جدول  .3حداقل فواصل شهرستانهای استان آذربایجان غربی

در سال 2933

در سال2933

شهرستان

حداقل فاصله

اروميه
اشنويه
بوكان
پيرانشهر
تكاب
چالدران
خوي
سردشت
سلماس
شاهيندژ
ماكو
مهاباد
مياندواب
نقده

18502477
18917429
28111900
18471422
18127952
18954221
18522110
18224011
48101041
28211751
18212124
18114925
28011454
48201041

فاصلة همگني 48279079>d>28117271

شهرستان

اروميه
اشنويه
بوكان
پيرانشهر
تكاب
چالدران
خوي
سردشت
سلماس
شاهيندژ
ماكو
مهاباد
مياندواب
فاصلة همگني

حداقل فاصله

28159125
28270522
28425211
28241121
28527590
28512571
28210709
28091199
18979011
28514491
28411175
18979011
28111292

18909911>d>28921177
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كشاورزي در سطح شهرستانهاي استان در سال  0122را
به صورت جدول  7ارائه كرد.

با توجه به فرمول مندرج در نمودار  ،0پس از محاسبة
درجة توسعه ( ) ،ميتوان وضعيت توسعهيافتگي بخش

جدول  .3رتبهبندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر توسعة بخش کشاورزی در سال 2933
وضعیت

توسعهيافته

تقريباً توسعهيافته

كمتر توسعهيافته

توسعهنيافته

شهرستان

درجة توسعه یافتگی

فراوانی نسبی تجمعی درجة توسعهیافتگی

رتبه

مياندواب
بوكان
اروميه
خوي
مهاباد
اشنويه
پيرانشهر
سلماس
ماكو
چالدران
تكاب
شاهيندژ
سردشت
نقده

18904142
18940124
18914214
18950911
18219217
18209271
18240271
18249751
18251127
18712241
18741211
18747192
18792709
ناهمگن

18111177
18011101
18411791
18491911
18125910
18240552
18279929
18592105
18151551
18919225
18241475
18717512
0

0
4
1
2
5
1
9
2
7
01
00
04
01

منبع :نتايج تحقيق

با توجه به جدول  ،7شهرستانهاي مياندواب ،بوكان
و اروميه در سال  0122شهرستانهاي توسعهيافته در
بخش كشاورزي؛ خوي ،مهاباد ،اشنويه و پيرانشهر تقريباً
توسعهيافته؛ سلماس ،ماكو و چالدران كمتر توسعهيافته و
تكاب ،شاهيندژ و سردشت شهرستانهاي توسعهنيافته معرفي
ميشوند .در اين سال ،شهرستانهاي مياندواب و سردشت به
ترتيب توسعهيافتهترين و توسعهنيافتهترين شهرستانها در
بين شهرستانهاي همگن استان آذربايجان غربي در بخش
كشاورزي لقب ميگيرند .ضريب دوگانگي بين شهرستانهاي
استان آذربايجان غربي در بخش كشاورزي در سال  0122برابر

با  18011052است .حال ميخواهيم بدانيم كه سطح
توسعهيافتگي و دوگانگي كشاورزي در دورة زماني مورد مطالعه
چقدر تغيير داشته است .براي نيل به اين هدف ميانگين جمع
نمرههاي عاملي شهرستانها در دو مقطع محاسبه و درصد
تغييرات آنها مشخص شد (جدول )01؛ بنابراين مشاهده
ميشود كه توسعهيافتگي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي
در بخش كشاورزي  51درصد كاهش يافته است؛ همچنين از
ضرايب پراكندگي كه در جدول  00آمده است مشخص ميشود
كه دوگانگي كشاورزي بين شهرستانهاي استان آذربايجان
.
غربي  980درصد كاهش يافته است.

جدول  -21درصد توسعهیافتگی کشاورزی آذربایجان غربی در سالهای 2931و 2933
میانگین جمع نمرههای عاملی در 2931

میانگین جمع نمرههای عاملی در 2933

درصد تغییرات توسعه

-181111142

-181111124

-%51

منبع :نتايج تحقيق
جدول  .22ضریب شدت نابرابری (دوگانگی) کشاورزی آذربایجان غربی در سالهای 2931و 2933
ضریب پراکندگی درجة توسعهیافتگی در 2931

ضریب پراکندگی درجة توسعهیافتگی در 2933

درصد تغییرات دوگانگی

18000122

18011052

-%980

منبع :نتايج تحقيق
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نتیجهگیری و پیشنهادها
از مقايسة جدول  5با جدول  7ميتوان گفت شهرستانهاي
مياندواب ،بوكان ،خوي و تكاب به رتبههاي باالتر صعود
كردهاند و در اين ميان شهرستانهاي بوكان و مياندواب به
ترتيب با ده و هشت رتبه صعود رشد چشمگيري داشتهاند.
از سوي ديگر ،شهرستانهاي مهاباد ،اشنويه ،سلماس ،ماكو و
شاهيندژ به رتبههاي پايينتر نزول كردهاند؛ همچنين
شهرستانهاي اروميه ،پيرانشهر ،چالدران و سردشت تغييري
در رتبهبندي نداشتهاند .شهرستان سردشت كه در سال
 0121توسعهنيافتهترين شهرستان در بخش كشاورزي بوده
است در سال  0122نيز همچنان در اين جايگاه مانده است.
نتايج نشان داد كه وضعيت توسعهيافتگي بخش كشاورزي
شهرستانهاي استان آذربايجان غربي در دورة مورد بررسي
 51درصد و دوگانگي بين شهرستانها  9درصد كاهش
داشتهاند .اين در حالي است كه & (2009) Fotros
 Beheshtifarنشان دادند درجة توسعهيافتگي بخش
كشاورزي استانهاي كشور در سالهاي 445 0124-0194
درصد افزايش و دوگانگي  2درصد كاهش داشته است .نيز
 )2008( Mowlaeeبه اين نتيجه رسيد كه در سالهاي
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 0121 -0191وضعيت استانهاي كشور در بخش كشاورزي
به طور متوسط تغيير چنداني نداشته ولي دوگانگي بين
آنها به ميزان  02درصد افزايش يافته است .با هدف
برقراري تعادل نسبي و توازن در سطح توسعة كشاورزي بايد
در برنامههاي ميانمدت توسعهاي اولويت به مناطق روستايي
شهرستانهاي سردشت ،شاهيندژ و تكاب داده شود تا زمينة
الزم براي ارتقاي اين شهرستانها به حد متوسط استان
فراهم آيد .پيشنهاد ميشود برنامهريزان تمهيدات الزم را
براي ارتقاي سطح كشاورزي شهرستانهاي توسعهنيافته
بهمنظور مكانيزهكردن كاشت و برداشت محصوالت مختلف
از طريق رفع مشكالت مالي ،فني و آموزشي كشاورزي
بينديشند تا دوگانگي موجود در بخش كشاورزي بين
شهرستانها بيشتر كاهش يابد و در نهايت از بين برود .از
آنجا كه در انتخاب شاخصهاي توسعه از شاخصهاي
طبيعي خودداري شده ،مزيت نسبي مناطق در فرايند
توسعهيافتگي شهرستانها تأثيرگذار بوده است؛ از اين رو
بايد برنامهريزيها در تخصيص بودجه بر اساس ظرفيتها،
پتانسيلها و محدوديتهاي هر منطقه صورت پذيرد.
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