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چکیده
در این پژوهش با هدف ارزیابي و درجهبندی توسعۀ کشاورزی شهرستانهای استان فارس و با استفاده از آمار کشاورزی سالنامۀ
آماری سال  8939استان ،فهرستي از  31شاخص توسعۀ کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهرهبرداری کشاورزی ،عملکرد،
مکانیزاسیون کشاورزی ،دامپروری و خدمات زیربنایي و سایر خدمات کشاورزی) استخراج شد و پس از وزندهي شاخصها ،با روش
شبکۀ عصبي مصنوعي توسعۀ کشاورزی شهرستانها مورد بررسي قرار گرفت .محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  Excelو
 MATLABR2015aانجام شد .نتایج بهدستآمده از سنجش سطح توسعۀ کشاورزی شهرستانها نشان داد که شهرستان شیراز ()8/581
و مرودشت ( )8/479رتبۀ اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند که حاکي از آن است که خردنشدن مزارع و باغها ،تأثیر شگرفي بر
باالبودن سرانۀ سطح زیرکشت زراعي و باغي بهازای هر بهرهبردار داشتهاست .این موضـوع از یک طرف باعث توسعۀ بهتر سامانههای
آبیاری تحتفشار شدهاست (با توجه به باالبودن جایگاه آبیاری تحتفشار در این شهرستانها) و از طرف دیگر ،زمینۀ اسـتفاده از
فـناوریهـای دیگر را نیز فراهم ميکند .شهرستان زریندشت ( )5/535و المرد ( )5/435رتبۀ  21و  23را بهدست آوردند .مساحت کم
زمین کشاورزی و قطعهقطعه شدن اراضي در شهرستانهای زرین دشت و المرد از علل کاهش عملکرد تولید و سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی است .همچنین ،درخصوص خوشۀ  8شاخص خدمات زیربنایي و سایر خدمات کشاورزی با وزن  5/2527و در خوشۀ  2شاخص
عملکرد با وزن  5/2586باالترین اهمیت را به خود اختصاص دادهاند .جا دارد که دولت در راستای سیاستهای عدالتمحوری خود و رفع
محرومیتزدایي به مناطق کمترتوسعهیافته رسیدگي بیشتری داشتهباشد و با کشف استعدادهای ذاتي و نهفتۀ هر منطقه به گسترش
تخصصگرایي در تولید فرآوردههای مختلف کشاورزی اعماز زراعي ،دامي و غیره بپردازد.
واژههای کلیدی :توسعۀ کشاورزی ،شبکۀ عصبي پرسپترون ،استان فارس.
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مقدمه
در تداوم حیات انسانی ،کشاورزی و تولیدات آن
دارای نقش بنیادی است .در عرصۀ جهانی ،نگرشی بر
زمینههای تحولی جوامع پیشرفتۀ کنونی گویای آن
است که منشأ توسعهیافتگی بسیای از این ممالک،
مازاد تولید در بخش کشاورزی بوده و در مراحل اولیۀ
توسعه ،مبناساز تحوالت شدهاست .در کشورهای روبه
رشد و درحالگذار نیز ،کشاورزی در تحکیم پایههای
اقتصاد آن نقش اساسی ایفا میکند .از آنجا که این
بخش اقتصادی ازنظر تأمین نیازهای غذایی مردم ،تأمین
مواد اولیۀ صنایع ،اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت
دارد ،ثبات و استمرار رشد آن را میتوان از عوامل عمدۀ
کمککننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه
بهشمار آورد (افراخته و همکاران .)44 :5991 ،سهم ارزش
افزودۀ کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بیش از 16
درصد است و بهطور میانگین زندگی 46 ،درصد
جمعیت ازطریق کشاورزی تأمین میشود و در برخی
کشورها این میزان تا  96درصد نیز افزایش مییابد .در
ایران نیز کشاورزی بهمثابۀ بخش محوری در رشد و
توسعۀ اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای
غذایی جمعیت روبهرشد ،از اهمیت زیادی در
برنامههای توسعه برخوردار است .این بخش حدود 51
درصد از تولید ناخالص داخلی و یکپنجم کل شاغالن
کشور را دربر دارد و  06درصد از محصوالت غذایی
موردنیاز داخلی را تأمین میکند (حاجیان و همکاران،
 .)19 :5901توسعۀ کشاورزی در چارچوب توسعۀ هر
کشور بـهمثابـۀ یـک بخـش اقتصـادی مهـم جایگاهی
حیاتی دارد و کشوری که برای دستیابی به توسعه
تالش میکند ،نـاگزیر از ایجـاد تحول در کشاورزی
است؛ بنابراین ،در توسعۀ کشورها ،توسعۀ کشاورزی
بهعنوان الزمۀ توسعۀ روسـتایی مطـرح مـیشـود و
پیشـرفت بیشـتر کشورهای توسعهیافته در هر دو
زمینۀ کشاورزی و صنعت تحقق یافتهاست (پالوج و
حاصلی.)514 :5991 ،
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توسعۀ کشاورزی بهعنوان یکی از ابعاد توسعه

همواره مورد تأکید بودهاست؛ بهطوری که در گزارش
فائو دربارۀ کمیسیون توسعۀ پایدار ،به نقشهای
مختلف کشاورزی پایدار بر توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی
و محیط زیست پرداخته شدهاست؛ بههمیندلیل است
که کشورهای مختلف جهان با سطوح متفاوت توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی به حکایت از نظامهای کشاورزی
خود ادامه میدهند و بهترین راه اطمینان از وجود یک
ارتباط مستحکم و دیرپا بین جمعیت و زمین را
فعالیت کشاورزی درنظر میگیرند (.)Durand, 2003:4
توسعۀ بخش کشاورزی پیششرط توسعۀ
اقتصادی کشور است و تا هنگامی که بازدارندههای
توسعۀ این بخش برطرف نشود ،دیگر بخشها نیز به
شکوفایی رشد و توسعه دست نخواهند یافت .این
بخش توانستهاست ازنظر اشتغالزایی ،تأمین درآمد و
سهم آن در تولید ناخالص ملی ،تأمین نیازهای
مصرفی جمعیت و نیز تأمین ارز ،موقعیت مطلوبتری
را نسبتبه دیگر بخشهای اقتصادی کسب کند .به
طور کلی ،توسعۀ کشاورزی حاصل تالشهای
برنامهریزی شده و هماهنگ بهمنظور اعمال تغییر و
دگرگونی مطلوب برای وسعتبخشیدن به زمینهها،
گسترش دامنۀ فعالیتها و زمینهسازی افزایش
عملکردها در قالب برنامۀ جامع توسعۀ روستایی است
(کرمی و همکاران.)516 :5991 ،
عدمشناخت وضعیت و تنگناهای کشاورزی،
بهخصوص در مناطق روستایی با محوریت اقتصاد
کشاورزی محور ،موانعی جدی در توزیع متوازن منابع
و برنامهریزی اصولی در راستای حل مشکالت مناطق
کمترتوسعهیافتهتر است .شناخت این مسائل و تدوین
برنامۀ مناسب بهمنظور برطرفکردن یا کمرنگکردن
آنها آثاری ازجمله :رونقبخشی کشاورزی ،استفادۀ
بهینه از پتانسیلهای بخش کشاورزی ،افزایش
تولیدات ،افزایش درآمد کشاورزان ،تثبیت جمعیت
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روستایی و توسعۀ کشاورزی منطقه را بهدنبال دارد
(مرادی و همکاران .)10 :5994 ،دستیابی به توسعه در
هر سطحی و با هر هدفی که باشد ،نیازمند برنامهریزی
اصولی ،کارآمد و اجرای دقیق آن است .این مهم در
گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق از امکانات ،فرصتها،
توانها و محدودیتهایی است که در رسیدن به وضع
مطلوب با آن مواجه هستیم (موالیی هشجبین و موالیی
پارده)15 :5999 ،؛ ازاینرو پژوهش حاضر نخست با
هدف تبیین علمی نابرابریهای بین شهرستانی در
زمینۀ شاخصهای عمدۀ بخش کشاورزی در استان
فارس و سطحبندی هر کدام از آنها صورت گرفتهاست
و سپس با شناسایی مناطق محروم ازنظر توسعۀ
کشاورزی ،درپی آن است که بستری مناسب برای
برنامهریزی توسعۀ کشاورزی در سطح منطقه فراهم
آورد.
مباني نظری و پیشینۀ تحقیق
اهمیت کشاورزی برای روستا موجبشده تا بسیاری
از متخصصان توسعه در سـطح جهـان کشاورزی را
راهبرد اصلی توسعۀ روستایی تلقی کنند .جان ویلیام
ملر معتقد است که ازطریق رشد کشاورزی ،کشورهای
مختلف توانستهاند به اهدافی ازجمله فقرزدایی،
تنوعبخشیدن و پایدارکردن الگوی توسعۀ شهری،
توزیع درآمد و عدالت اجتماعی دستیابند .گارت ناگل
به دالیلی ازجمله :اشتغال ،تولید ناخالص ملی،
محصوالت غذایی ،کاربری اراضی و صنایع کمکی نقش
کشاورزی را مهم میداند (موالیی هشجبین و موالیی
پارده .)11 :5999 ،بنـا بـر نظـر هربـرت کـوتر ،توسـعۀ
کشاورزی از سویی نوعی راهبرد و هدف اولیه برای
هدف بزرگتر یعنی توسعۀ روسـتایی و از سویی،
بخشی یا جزئی از نظام کلی توسعۀ روستایی محسـوب
مـیشـود .ایـن وضـعیت بهویژه در کشورهای جهان
درحالتوسعه از اهمیت و شفافیت بیشـتری برخـوردار
اسـت .مولت بر این باور است که این واقعیت زمینهساز
و موجد تعهد و سهم فراوان کشاورزی در توسعۀ
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روستایی است (پالوج و حاصلی .)514 :5991 ،از توسعۀ
کشاورزی بهدلیل ساختارهای بسیار متفاوت
کشاورزی در کشورهای مختلف تعاریف بسیار
متفاوتی میتوان ارائه داد؛ بهویژه آنکه فرایند توسعه
کشاورزی در جوامع مختلف با تغییر و تحول و شدت
و ضعف بسیار متفاوتی روبهرو بودهاست .برخی بر
توسعۀ کشاورزی بهعنوان گذار از کشاورزی سنتی
تأکید دارند و برخی دیگر آن را فرایندی میدانند که
در طی آن بهتدریج اوضاع اقتصادی و اجتماعی
کشاورزان بهبود یافته و اصالح میشود .از دیدگاه
تاریخی مسئلۀ توسعۀ کشاورزی ،تبدیل بخش
کشاورزی ایستا به یک کشاورزی پویای نوین نیست؛
بلکه سرعتبخشیدن به آهنگ رشد تولیدات
کشاورزی و کارایی آن با رشد سایر بخشهای یک
اقتصاد درحالرشد است .عالوهبر این ،امروزه بسیاری
از محققان و دانشمندان ،توسعۀ کشاورزی را بهمثابۀ
استراتژی و راهبرد اصلی توسعۀ روستایی قلمداد
کرده و معتقدند که کشاورزی بهعنوان منبع اصلی
تأمین درآمد و فرصتهای اشتغال ،نقش اساسی در
توسعۀ روستایی ایفا میکند؛ بنابراین میتوان گفت،
توسعۀ کشاورزی فرایندی است که طی آن ضمن
افزایش تولید و بهرهوری ،درآمد و وضع زندگی
کشاورزان ،فعالیتهای پس از تولید یعنی جمعآوری،
نگهداری ،بازاریابی محصوالت بهبود مییابد و
کشاورزی از حالت معیشتی به کشاورزی تجاری و
تخصصی درمیآید (مرادی و همکاران .)11 :5994 ،از
سوی دیگر ،در ایران نیز صاحبنظـران و متخصصـان
توسـعۀ روسـتایی بـر اهمیـت بخش کشاورزی
بهعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعۀ روستایی و
بلکه توسعۀ ملی تأکید دارند .یکی از مهمترین
بخشهای اقتصاد ایران که حدود یکچهارم تولید
ناخالص داخلـی و سیدرصد جمعیت فعال کشور را
به خود اختصاص داده ،بخش کشاورزی است (صامتی
و کرمی .)159 :5909 ،اهمیت فعالیتهـای کشـاورزی
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از ضرورت توسعۀ نواحی کشاورزی در برابر مسئلۀ
افزایش سریع جمعیت ناشـی شـدهاسـت (بدریفر،
 .)11 :5901رشد صنعتی بدون توسعۀ کشاورزی به
عدمتعادل در اقتصاد داخلـی میانجامد و درنتیجه،
نابرابری و اختالف درآمـد شـهر و روسـتا را درپـی
خواهـد داشـت (زمانیپور .)09 :5919 ،همچنین ،شایان
ذکر است که مدلهای مشهور متعددی نیز در توسعۀ
روستایی بر مبنا و محور کشاورزی استوار اسـت .در
مـدلهـایی چـون «توسـعۀ همـهجانبـۀ روسـتایی»
بـه کشاورزی و توسعۀ آن بهمثابۀ وسیله و شرط
توسعۀ روستایی نگریسته شـدهاسـت و و در مدلهایی
چون آگـروپلیتن فریـدمن ،کشـاورزی نقش اصلی را
ایفا میکند (نوریزمانآبادی و همکاران.)111 :5901 ،
در رابطه با اندازهگیری سطح توسعۀ کشاورزی و
روستایی پژوهشهای مختلفی در سراسر جهان
بهخصوص در داخل ایران در سطح ملی و منطقهای
صورت گرفتهاست که در ادامه به برخی از آنها
پرداخته شدهاست.
زو و همکاران ( )1661برای ارزیابی توسعۀ کشاورزی
پایدار در چین از  91سنجه استفاده کردند و درنهایت
میزان پایداری در هر منطقه را مشخص کردند .ایشان
برای پهنهبندی توسعۀ کشاورزی پایدار از فناوری GIS
استفاده کردند و راهکارهای افزایش پایداری در
کشاورزی را برای هر منطقه براساس عامل
محدودکنندۀ پایداری ارائه دادند (.)Xu et al., 206: 38
بورجا ( )1655در پژوهشی باعنوان «نابرابری منطقهای
عملکرد کشاورزی در رومانی» به این نتیجه رسید که
کشاورزی رومانی دارای عملکرد ضعیفی نسبتبه
کشاورزی در اتحادیۀ اروپاست و کارایی نشان دادهشده
در سطح مناطق توسعه متفاوت است
(. )Burja, 2011: 115
شارما و شاردندو ( )1655توسعۀ کشاورزی پایدار را
طی یک دورۀ  16ساله برای 516مزرعه در هند مورد
ارزیابی قرار دادند و بنابراین نتیجه گرفتند که
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شیوههای کشاورزی باید پایداری بوم نظامها را حفظ

کنند؛ هرچند دامنۀ مناطق مختلف برای بهبود زیاد
است ،اما در همین راستا افزیش سواد زیستمحیطی،
اجرای بهتر سیاستهای دولت ،بهداشت ،آموزش و
تعامالت کشاورزی باید بهبود یابند
(.)Sharma & Shardendu, 2011: 325

اجیکر و مارسال ( )1655در پژوهشی باعنوان
«نابرابریهای منطقهای در سطوح توسعۀ کشاورزی
در بخش کولهاپور ماهاراشترای جنوب» به این نتایج
رسیدند که طبقهبندی دهستانهای بخش ازنظر
توسعهیافتگی کشاورزی به 4سطح منطقۀ توسعهیافته
( 1دهستان) ،منطقۀ نسبتا توسعهیافته (9دهستان)،
منطقۀ کم توسعهیافته ( 4دهستان) و منطقۀ کمتر
توسعهیافته ( 1دهستان) تقسیم میشود
(.)Ajagekar & Masal, 2011: 139

نتایج پژوهش پاتیل ( )1659باعنوان «نابرابریهای
منطقهای در سطوح توسعۀ کشاورزی دهستانهای
دول و ناندربار هند» حاکی از آن است که دهستان
شاهادا در سطح توسعۀ باالتر ،دهستانهای تالودا و
شیرپور و دول درسطح توسعۀ متوسط و دهستانهای
ساکری ،ناندربار ،اکرانی ،شینکیدا ،ناواپور و اکلکوا در
سطح توسعۀ پایین قرار دارند (.)Patil, 2013: 9
جنا ( )1654در پژوهش خود باعنوان «نابرابریهای
توسعۀ کشاورزی در اودیشا :یک مطالعۀ آماری» به
این نتیجه رسید که از  95بخش اودیشا 0 :بخش
عقبمانده 9 ،بخش توسعهنیافته و  6بخش درحال
توسعه و  9بخش در دسته توسعهیافته قرار گرفتهاند.
باالترین منطقه ازنظر سطح توسعه کشاورزی کندرپارا
و پایینترین منطقه ازنظر توسعۀ کشاورزی
جاسرگوداست (.)Jena, 2014: 45
مرادی و همکاران ( )5994در پژوهشی به بررسی
سنجش سطوح توسعۀ کشاورزی روستاهای دهستان
قراتوره با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداختند .نتایج
تاپسیس نشان داد ،روستاهای دهستان با توجه به
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ضریب توسعۀ  ci+به سه سطح توسعهیافته ( 9روستا)،
درحالتوسعه ( 55روستا) و کمترتوسعهیافته (59
روستا) طبقهبندی شدند .همچنین ،برای تبیین میزان
نابرابری در ابعاد مختلف توسعۀ کشاورزی ،ضریب
پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد .نتایج نشان
میدهد که بیشترین نابرابری روستاها بهترتیب مربوط
به بخشهای منابع آب و آبیاری و دامپروری است.
مظهری و همکاران ( )5994در پژوهشی به بررسی
سطوح توسعهیافتگی بخش کشاورزی شهرستانهای
استان خراسان رضوی طی سالهای 5906-5909
پرداختند .نتایج نشان داد که شهرستانهای مشهد،
فریمان ،چناران ،تربتحیدریه و تربیت جام بهترتیب
رتبۀ اول تا پنجم را ازنظر توسعهیافتگی بخش
کشاورزی به خود اختصاص دادهاند .شهرستانهای
فریمان و چناران بهلحاظ نسبت سطح زیرکشت با
آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت ،وضعیت بسیار
مناسبتری در مقایسه با سایر شهرستانها داشتهاند.
شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در
شهرستانهای مختلف ،بهنسبت یکسان است که بیانگر
بهرهوری و فناوری مشابه و نزدیک به هم
شهرستانهای استان است .این وضعیت ،برای شاخص
ارزش تولیدات زراعی با کل سطح کشت زراعی نیز
برقرار است .بهطور کلی نتایج نشان داد ،شهرستانهایی
که در شاخصهای با ضرایب وزنی باالتر ،وضعیت
مناسبتری دارند ،توانستهاند رتبۀ توسعهیافتگی
بهنسبت بهتری بهدستآورده و قابلیت رقابت بیشتری
در بازار از آن خود کنند(مظهری و همکاران.)15 :5994 ،
شاهیمریدی و همکاران ( )5991به ارزیابی وضعیت
توسعۀ کشاورزی پایدار در استان گلستان پرداختند.
ارزیابیها نشان داد که شهرستان گمیشان نیز در تمام
شاخصهای مورد بررسی بهجز شاخصهای جوامع
روستایی و علوم ،آموزش و مدیریت ،ناپایدارترین
شهرستان است .نتایج پهنهبندی نهایی توسعۀ
کشاورزی پایدار در کل استان گلستان نشان داد که
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درمجموع این استان ازنظر توسعۀ کشاورزی پایدار در
پهنۀ پایداری ضعیف قرار دارد؛ زیرا از  54شهرستان
تنها  1شهرستان دارای کالس پایداری متوسط و باال
بوده و بقیۀ شهرستانهای استان در کالسهای
ناپایدار و پایداری ضعیف قرار گرفتند (شاهی مریدی و
همکاران.)591 :5991 ،
کرمی و همکاران ( )5991به ارزیابی و رتبهبندی
توسعۀ کشاورزی شهرستانهای استان کهگیلویه و
بویراحمد پرداختند .نتایج نشان داد که گچساران
نسبتبه دیگر شهرستانها دارای باالترین درجۀ
توسعۀ کشاورزی بوده ( (Fi = 6/119و براساس دو
شاخص «مکانیزاسیون کشاورزی» و «دام و طیور و
آبزیان» در رتبۀ اول قرار گرفتهاست .درمقابل،
شهرستان دنا دارای کمترین درجۀ توسعۀ کشاورزی
بودهاست ( .(Fi = 6/911بدینترتیب ،دامنۀ نوسان
درجۀ توسعۀ کشاورزی شهرستانهای استان 6/164
برآورد شدهاست .افزونبر این ،باتوجه به درجۀ
توسعهیافتگی ،در مجموع هیچکدام از شهرستانها در
سطح توسعهیافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان
گچساران و بویراحمد بهنسبت توسعهیافته تلقی
میشوند؛ بنابراین شایسته است که برنامهریزان
کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و
محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری
داشتهباشند (کرمی و همکاران.)559 :5991 ،
پالوچ و حاصلی ( )5991توانسنجی توسعۀ کشاورزی
در حوضۀ آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانۀ
اطالعات ( )GISرا مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
پژوهش نشان داد که درحال حاضر 91/01 ،درصد از
سطح حوضۀ آبخیز دشت الشتر فاقد توان کشاورزی و
مرتعداری و  11/54درصد دارای این توان است .در
این میان  11/61درصد دارای توان  1تا  4کشاورزی
و  45/14درصد نیز دارای توان  5تا  9مرتعداری
است ،به دیگر سخن ،براساس راهنمای مطالعات
بومشناختی مرکز ملی آمایش سرزمین ،حوضۀ آبخیز
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الشتر برای انجام فعالیتهای مستمر و ممتد کشاورزی،
دیمکاری ،باغداری و دامداری شرایط مناسبی دارد
(پالوچ و حاصلی.)519 :5991 ،
جمعبندی مبانی نظری و ادبیات پژوهش حاکی از
توجه پژوهشگران و نظریهپردازان به مقولۀ توسعۀ
مناطق روستایی بهخصوص توجه خاص به توسعۀ
کشاورزی است .بهطوری که تاکنون در رابطه با مباحث
توسعه ،توسعۀ روستایی و توسعۀ کشاورزی ،نظریات و
پژوهشهای متعددی انجام گرفتهاست .با توجه به
مبانی نظری میتوان توسعۀ کشاورزی را نقطهعطف در
توسعۀ مناطق روستایی دانست؛ چراکه فعالیت
اقتصادی اصلی و اساسی در مناطق روستایی و
کشاورزی است .همچنین ،پژوهشهای علمی بسیاری
در راستای سنجش سطح توسعه اعماز کشاورزی و
روستایی انجام گرفتهاست که در ادبیات پژوهش به
برخی از آنها اشاره شد .وجه تمایز پژوهش حاضر با
پژوهشهایی که در زمینۀ رتبهبندی و اولویتبندی
مناطق ازلحاظ توسعه وجود دارد ،استفادۀ ترکیبی از
روشهای شبکۀ عصبی مصنوعی و  GISاست.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی و
ازلحاظ تجزیهوتحلیل دادهها ،کمی است .واحد تحلیل،
شهرستانهای استان فارس به تعداد  19شهرستان
است .در این پژوهش ،از دادههای ثانویه (دست دوم)
استخراجشده از سالنامۀ آماری استان فارس در
سال( 5999آخرین اطالعات منتشرشده در زمینۀ مسائل
کشاورزی استان) بهره گرفتهشد .تعیین شاخصهای
توسعه مهمترین گام در بررسیهای توسعۀ منطقهای
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است .شاخصهای توسعه در واقع بیان آماری

پدیدههای موجود در منطقه است که امکان مقایسه و
ارزیابی پدیدهها را در زمانها و مکانهای مختلف
فراهم میکند و امکان پیشبینی ،سیاست-گذاری،
تصمیمگیری و برنامهریزی را در حوزههای مختلف
برای سازمانها و افراد فراهم میسازد .در این زمینه،
بهمنظور تعیین درجۀ توسعهیافتگی مناطق بررسی
شده ،اقدامبه انتخاب شاخصهای مناسب برای
رسیدن به هدف مطلوب شد .در انتخاب شاخصها
سعی شد شاخصهای درنظر گرفتهشده تا حد امکان
بعدهای گوناگون توسعۀ کشاورزی شهرستانهای
یادشده را دربرگیرند و درحد امکان جامع و گویای
وضع موجود و نشاندهندۀ تفاوتها در مناطق مورد
بررسی باشد .همچنین ،از آنجایی که گردآوری
اطالعات و آمار الزم برای تحلیل و بررسی آن بایستی
معتبر و رسمی و قابلاطمینان باشد؛ بنابراین از
شاخصهایی استفاده شد که دسترسی به آنها
ازطریق مراکز معتبر آماری و رسمی امکانپذیر بوده
است .بدینترتیب ،بهمنظور تعیین درجۀ توسعهیافتگی
شهرستانها ،شمار  90شاخص کشاورزی در پنج گروه
عمده بهرهبرداری کشاورزی ،عملکرد ،مکانیزاسیون
کشاورزی ،دامپروری و خدمات زیربنایی و سایر
خدمات کشاورزی گردآوری شد؛ ازاینرو این
شاخصهای توسعۀ کشاورزی ازطریق اسناد پژوهی
بهدست آمدند و اطالعات مربوط به هر شاخص نیز
ازطریق نتایج سرشماری کشاورزی سال 5999
استخراج شد .شاخصهای بهکاررفته در جدول ()5
بیان شدهاست.
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جدول  :8شاخصها و زیرشاخصهای توسعۀ کشاورزی
شاخص

بهرهبرداری کشاورزی

عملکرد

مکانیزاسیونکشاورزی

دامپروری
خدمات زیربنایی و
سایرخدماتکشاورزی

زیرشاخص
نسبت بهرهبرداریهای زراعی به کل بهرهبرداریها؛ نسبت بهرهبردارن باغی به کل بهرهبرداریها؛ نسبت بهرهبرداریهای
کشت گلخانهای به کل بهرهبرداریها؛ نسبت بهرهبرداریهای پرورش طیور به روش سنتی به کل بهرهبرداریها؛ نسبت
بهرهبرداریهای پرورش زنبور عسل به کل بهرهبرداریها؛ نسبت بهرهبرداریهای پرورش دام سنگین به کل بهرهبرداریها؛
نسبت بهرهبرداریهای دام سبک به کل بهرهبرداریها؛ نسبت بهرهبرداریهای پرورش کرم ابریشم به کل بهرهبرداریها؛
نسبت بهرهبرداریهای پرورش ماهی به کل بهرهبرداریها.
عملکرد گندم آبی در هر هکتار؛ عملکرد گندم دیم در هر هکتار؛ عملکرد جو آبی در هر هکتار؛ عملکرد جو دیم در هر
هکتار؛ عملکرد برنج در هر هکتار؛ عملکرد ذرت آبی در هر هکتار؛ عملکرد ذرت دیم در هر هکتار؛ عملکرد چغندرقند در
هر هکتار؛ عملکرد پنبه در هر هکتار؛ عملکرد زعفران در هر هکتار؛ عملکرد لوبیا آبی در هر هکتار؛ عملکرد لوبیا دیم در هر
هکتار؛ عملکرد نخود آبی در هر هکتار؛ عملکرد نخود دیم در هر هکتار؛ عملکرد عدس آبی در هر هکتار؛ عملکرد عدس دیم
در هر هکتار؛ عملکرد باقال در هر هکتار؛ عملکرد ماش در هر هکتار؛ عملکرد کلزا آبی در هر هکتار؛ عملکرد کلزا دیم در هر
هکتار؛ عملکرد آفتابگردان روغنی آبی در هر هکتار؛ عملکرد آفتابگردان روغنی دیم در هر هکتار؛ عملکرد ارزن در هر
هکتار؛ عملکرد هندوانه در هر هکتار؛ عملکرد خیار در هر هکتار؛ عملکرد خربزه ،طالبی ،گرمک و دستنبو در هر هکتار؛
عملکرد یونجه و اسپرس در هر هکتار؛ عملکرد شبدر در هر هکتار؛ عملکرد ذرت خوشهای و علوفهای در هر هکتار؛ عملکرد
سیبزمینی در هر هکتار؛ عملکرد پیاز در هر هکتار؛ عملکرد گوجهفرنگی در هر هکتار؛ عملکرد سیر در هر هکتار؛ عملکرد
هویج ،ترب ،شلغم و چغندرلبویی در هر هکتار؛ میزان تولید سیب بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولیدگالبی بهازای هر
اصله درخت؛ میزان تولید به بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید گیالس و آلبالو بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید
زردآلو و قیسی بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید هلو ،شلیل و شفتالو بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید آلو و گوجه
بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید انجیر آبی بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید انجیر دیم بهازای هر اصله درخت؛
میزان تولید پرتقال بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید نارنگی بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید لیموشیرین بهازای هر
اصله درخت؛ میزان تولید لیموترش بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید زیتون بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید انار
بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید خرما بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید بادام آبی بهازای هر اصله درخت؛ میزان
تولید بادام دیم بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید گردو بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید پسته بهازای هر اصله
درخت؛ میزان تولید انگور آبی بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید انگور دیم بهازای هر اصله درخت؛ میزان تولید خرمالو
بهازای هر اصله درختو
نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از تراکتور به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از تیلر به کل بهرهبرداران؛
نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از کمباین به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از تریلر به کل
بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از دروگر به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از علفچین به
کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از ریک به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از بیلر به
کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از چاپر به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از
خرمنکوب به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از خرمنکوب برنج به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران
استفادهکننده از گاو آهن تراکتور به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از دیسک به کل بهرهبرداران؛ نسبت
بهرهبرداران استفادهکننده از فارویر به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از کولتیواتر به کل بهرهبرداران؛
نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از کودپاش به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از سمپاش تراکتوری به
کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از سمپاش موتوری به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده
از سمپاش پشتی به کل بهرهبرداران؛ نسبت بهرهبرداران استفادهکننده از موتور پمپ آب به کل بهرهبرداران.
سرانۀ دام کوچک ،سرانۀ دام بزرگ ،سرانۀ ماکیان ،متوسط تولید کندو  ،Kgمتوسط تولید شیر هر رأس گاو شیری.
راه آسفالتۀ روستایی بهازای هر دههزار نفر جمعیت روستایی؛ راه شوسۀ روستایی بهازای هر ده هزار نفر جمعیت روستایی؛
نقاط روستایی دارای تلفن بهازای هر دههزار نفر جمعیت روستایی؛ تعداد شرکت تعاونی کشاورزی بهازای هر دههزار نفر
جمعیت روستایی؛ تعداد شرکت تعاونی روستایی بهازای هر ده هزار نفر جمعیت روستایی؛ درصد خانوارهای روستایی دارای
برق؛ درصد اراضی آبی.

مأخذ :پزشکی و زرافشانی ()5901؛ مظهری و همکاران ()5994؛ کرمی و همکاران (.)5991
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در پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه دادهها و اطالعات
جمعآوریشده دارای مقیاسهای متفاوتی بودند؛
بههمینمنظور ،در ابتدا این شاخصها رفع اختالف
مقیاس شدند (روش تقسیم بر میانگین) و سپس
شاخص ترکیبی محاسبه شد که در ارزیابی نهایی مورد
استفاده قرار گرفت .سپس ،خوشهبندی استانها انجام
شد و بعد از آن بهمنظور وزندهی به شاخصهای توسعۀ
کشاورزی از روش شبکۀ عصبی مصنوعی )ANN( 5بهره
گرفته شدهاست .باتوجه به محدودیتهای روشهای
تحلیل خوشهای و تکنیکهای تصمیمگیری چندمتغیره،
نیاز به یک روش تحلیلی ایجاد میشود که قابلیت
تعمیم و مدلسازی سیستمها با پیچیدگی دلخواه را
داشتهباشد .روشهای نوین و مبتنیبر فراگیری ماشین
بر مشکالت روشهای آماری در تحلیل دادهها فائق
آمدهاند .ازجمله روشهای تأمینکنندۀ انتظارت فوق،
شبکههای عصبی هستند .از معروفترین و پرکاربردترین
شبکههای عصبی میتوان به شبکههای پرسپترون اشاره
کرد .نقشههای خودسازمانده از انواع شبکههای عصبی با
قابلیت یادگیری بدون ناظر هستند که در تحلیل
فضاهای پیچیده و خوشهبندی دادهها در گروههای
همگن ،توانایی زیادی دارند و یک ابزار مؤثر برای
تجزیهوتحلیل دادههای چندبعدی هستند .این شبکه را
میتوان برای تجزیهوتحلیل خوشهای استفاده کرد؛
بهطوری که ورودیهای مشابه در الیۀ خروجی در کنار
هم باقی میمانند .در ادامه درخصوص شبکههای عصبی
مصنوعی توضیحات بیشتری ارائه شدهاست .سپس ،با
ضرب مقادیر استاندارد شاخصها با وزنهای
بهدستآمده از شبکۀ عصبی مصنوعی ،اقدامبه رتبهبندی
استانها شد .درنهایت با استفاده از نرمافزار سامانۀ
اطالعات جغرافیایی ( )GISمناطق مورد بررسی
درجهبندی شدند.

)1. Artificial Neural Network (ANN

 -شبکۀ عصبي مصنوعي




شبکه عصبی مصنوعی را باید عرصه پهناور تالقی
علوم مانند رایانه ،علوم مهندسی ،زیست شناسی و
ارتباطات دانست .یکسیستم هوش مصنوعی دستگاهی
است هدفگرا که مسئلهای را بهروش مصنوعی حل
میکند .شبکههای عصبی با قابلیت استنتاج معانی از
دادههای پیچیده میتواند برای استخراج الگوها و
شناسایی روشهایی که برای مغز انسان پیچیده است،
مورد استفاده قرار گیرد ( Jha & Chockalingam,
 .)2009: 76شبکههای عصبی با مثال کار میکنند و
نمیتوانند آنها را برای انجام یک وظیفۀ خاص
برنامهریزی کرد .امتیاز یک شبکۀ عصبی در این است
که خودش کشف میکند که مسئله را حل کند .طی
دهۀ گذشته ،شبکههای عصبی فناوری شناختهشدهای
است که الگوی دادهها را شناسایی و مدلسازی
میکنند ( .)Ivkovic, 2009: 147پژوهشهای مختلف
نشـان دادهانـد کـه شـبکههـای عصـبی عملکرد
بهتری از تکنیکهای آماری نظیر رگرسیون
چندمتغیره دارند ( Razi & Athappilly, 2005:
68؛ Boznar et al, 1993: 225؛ Swanson & White,
1997: 441؛ .)West et al, 1997:373

شبکۀ عصبی مصنوعی دارای قابلیت یادگیری است؛
یعنی باید شبکه را با چندین مثال آموزش داد تا شبکه
رابطۀ بین متغیرها را پیدا کند ،سپس میتوان با دادن
دادههای جدید به آن از شبکه خواست تا با توجه به
آموزشهایی که دیدهاست ،پاسخ مناسب را برای ما
پیشبینی کند (.)Grover & Srinivasan, 1989: 232
در یک شبکۀ عصبی سیگنال ها به تدریج از یک
الیه نورونی به الیه های باالتر حرکت می کنند و
درنهایت به الیۀ آخر و خروجی شبکه میرسند.
چنین مسیری در اصطالح فنی پیشخور 5نامیده
میشود ()Chong, 2013: 525؛ در این تحقیق نیز از
این نوع شبکه استفاده شدهاست .همچنین سعی
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1

شده که از الگوریتمهای شبکه های پسانتشار خطا
که یک روش سیستماتیک برای تربیت شبکه های
عصبی چندالیه است ،استفاده شود .اولین شبکۀ
کاربردی در تاریخ شبکه های عصبی مصنوعی و شبکۀ
متداول مورد استفاده در آن ها ،شبکۀ چندالیۀ
پرسپترون با روش یادگیری پس انتشار است
(کاظمی راد و پاپزن.)16 :5996 ،
مراحل الگوریتم پرسپترون چندالیه به شرح زیر است

 -9خروجیها محاسبه میشوند .هر الیه مقادیر زیر را
محاسبه میکند و به الیۀ بعدی انتقال میدهد.
رابطۀ :5
 -4ضرایب وزنی تنظیم میشوند .ابتدا از الیۀ خارجی
شروع میکنیم و به عقب برمیگردیم.
رابطۀ :1

(Fan et al, 2016: 89؛ :)Sofastaei et al, 2016: 288

 -5مقادیر اولیه ضرایب وزنی و آستانهها انتخاب
میشوند (تمام وزنها و آستانهها را برابر با اعداد کوچک
تصادفی قرار داده میشوند).
 -1اعداد ورودی و خروجیهای مطلوب به شبکه عرضه
میشوند ( nتعداد عناصر ورودی و  mتعداد عناصر
بردارهای خروجی است .ضریب وزنی  w0را برابر با
منفی مقدار آستانه و مقدار  x0را برابر با  5قرار
دادهمیشوند .اگر مسئله ما تداعی باشد ،بردار ورودی و
بردار خروجی نمایانگر دوبردار تداعیشونده هستند .در
مسئلۀ طبقهبندی ،تمام عناصر خروجی برابر با صفر
قرارداده میشود).

 wijنشاندهندۀ ضریب وزنی از گره  iبهگره  jدر مدت
زمان  tو  ηضریب بهره و  δpjنمایانگر خطای مربوط
به الگوی  Pدر گره  jاست .درمورد الیۀ خروجی،
رابطۀ : 9
درمورد الیههای پنهان،
رابطۀ :4
در حالی که عمل جمع در مورد  kواحد واقع در الیۀ
بعد از واحد  jصورت میگیرد.

شکل  :8ساختار شبکۀ عصبي پرسپترون چندالیه

15

مأخذ Fekrmandi et al, 2016: 40 :

)1- Feed Forward (newff
2-Back propagation
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 .)1وسعت استان فارس حدود  599هزار کیلومتر

محدودۀ مورد مطالعه
استان فارس یکی از استانهای ایران است که در
بخش جنوب این کشور واقع شدهاست .این استان با
مساحتی در حدود  511٬160کیلومتر مربع ،چهارمین
استان بزرگ و با جمعیتی معادل  4٬015٬114تن،
مطابق با برآورد جمعیتی سال  5991خورشیدی مرکز
آمار ایران ،چهارمین استان پرجمعیت ایران بهشمار
میرود .براساس تقسیمات کشوری اردیبهشت سال
 5996خورشیدی ،استان فارس به  19شهرستان566 ،
شهر 09 ،بخش و  164دهستان تقسیم شدهاست .این
استان از شمال به استان اصفهان ،از شرق به
استان های یزد ،از جنوب به استان هرمزگان و از غرب
به استانهای کهگیلویه و بوشهر محدود میشود (شکل

مربع است و تقریبا  0/5درصد مساحت کشور را
تشکیل میدهد .آبو هوای فارس در شمال سردسیر،
در نواحی مرکزی زمستانها معتدل و بارانی و
تابستانهای گرموخشک و در جنوب و جنوبشرقی
زمستانها معتدل و بارانی و تابستانها بسیار گرم
است .کشاورزی و دامداری دو منبع مهم اقتصادی
استان فارس هستند .مهمترین فرآوردههای کشاورزی
استان فارس شامل غالت ،پرتقال (گندم و جو)،
مرکبات ،میوهجات ،خرما ،چغندرقند ،پنبه ،ذرت،
انجیر و زعفران است .استان فارس رتبۀ نخست تولید
گندم در کشور را به خود اختصاص دادهاست.

شکل  :2موقعیت شهرستانهای استان فارس

تهیه و ترسیم  :نگارندگان5991 ،
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تمامی  90زیر شاخص توسعۀ کشاورزی است .مطابق
با شکل ( )9شهرستانها در دو خوشه قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
 خوشهبندی شهرستانهادر این بخش ،ورودی شبکۀ عصبی خودسازمانده،

شکل  :9ساختار شبکۀ عصبي خودسازمانده

تهیه و ترسیم  :نگارندگان5991 ،

جدول ( )1نشاندهندۀ چگونگی توزیع شهرستانها
در خوشهبندیهاست .همانطور که مشاهده میشود،
شهرستانها با توجه به  90زیر شاخص ورودی به
 ،SOMدر دو خوشه که در خوشۀ ( 51 ،)5شهرستان و
در خوشۀ ( 51 ،)1شهرستان قرار گرفتهاند .تابع
توپولوژی مورد استفاده در نگاشت خود سازمانده

" "HEXTOPبود؛ به این معنی که نورونها در یک
توپولوژی ششضلعی در الیۀ کوهونن قرار گرفتهاند.
تابع فاصلۀ " "MANDISTمورد استفاده قرار
گرفتهاست .نرخ مرحلۀ آموزش ،تکرار آموزش و نرخ
مرحلۀ یادگیری بهترتیب برابر با 6/9 ،5666 ،6/1
بودهاند.

شکل  :4نحوۀ خوشهبندی شهرستانها و فاصلۀ خوشهها از یکدیگر با استفاده از SOM

تهیه و ترسیم  :نگارندگان5991 ،
جدول  :2خوشهبندی شهرستانهای مورد مطالعه
خوشهبندی SOM

شهرستانها

5

سطح دو

آباده ،ارسنجان ،استهبان ،اقلید ،پاسارگاد ،خرم بید ،خنج ،زریندشت ،سروستان ،فراشبند ،فیروزآباد ،قیروکارزین،
گراش ،الرستان ،المرد ،مهر ،نیریز

1

سطح یک

بوانات ،جهرم ،خرامه ،داراب ،رستم ،سپیدان ،شیراز ،فسا ،کازرون ،کوار ،مرودشت ،ممسنی

مأخذ :نگارندگان5991 ،
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جدول شمارۀ ( )9نشاندهندۀ میانگین ،انحرافمعیار



اشاره کرد .از دیگر اطالعاتی که در جدول ( )9به

و ضریب پراکندگی هر خوشه براساس شاخصهای

نمایش گذاشته شدهاست ،می توان به ضریب

مختلف توسعۀ کشاورزی است .همان طور که مشاهده

تغییرات مربوط به هر شاخص به تفکیک خوشه ها

می شود ،خوشۀ  5به عنوان خوشه در سطح دو قرار

اشاره کرد .همان طور که مشاهده می شود ،خوشۀ 1

گرفتهاست .میانگین خوشۀ یک بهلحاظ توسعۀ

بهلحاظ شاخص های بهرهبرداری کشاورزی ،عملکرد،

کشاورزی ( )6/05از میانگین توسعۀ کشاورزی کل

دامپروری و خدمات زیربنایی و سایر خدمات

استان ها ( )6/99در وضعیت پایین تری قرار دارد.

کشاورزی از توازن مناسبتری برخوردار است.

شهرستان آباده یک نمونه از شهرستان های این خوشه

درمجموع ،خوشۀ  1با ضریب تغییرات پایین تر

است .خوشۀ  1دارای میانگین باالتری بهلحاظ توسعۀ

نسبتبه خوشۀ 5بهلحاظ توسعۀ کشاورزی ،بیشترین

کشاورزی ( ،)5/11از میانگین کل استان هاست .این

توازن و برابری فضایی را بهلحاظ توسعۀ کشاورزی از

خوشه بهعنوان خوشۀ سطح یک معرفی شدهاست .از

خود نشان دادهاست.

میان شهرستان های این خوشه می توان به شیراز
جدول  :9تبیین وضعیت خوشهبندی شهرستانهای مورد مطالعه

بهرهبردار ()Y1

عملکرد ()Y2

مکانیزاسیون ()Y3

دامپروری ( )Y4خدمات زیربنایی و )Y5( ...توسعۀ کشاورزی

CV Mean σ CV Mean σ CV Mean σ CV Mean

σ

CV Mean

CV Mean σ

6/49 6/44 5/61 6/41 6/11 6/01 6/41 6/46 6/15 6/19 6/95 6/91

5/55

6/91 6/05 6/11 6/44

6/95 6/51 6/96 6/54 6/19 5/51 6/19 6/11 5/99 6/91 6/51 5/69

6/04

6/19 5/11 6/96 6/91

5

6/91 6/99 6/91 6/44

5

6/14 6/41 6/99 6/41 6/11

5

6/91 6/14

5

6/44 6/91

مأخذ :نگارندگان5991 ،

 تعیین وزن شاخص ها به تفکیک خوشه هابهمنظور بهدستآوردن وزن شاخص ها از شبکۀ

الگوریتم یادگیری گرادیان کاهشی 5برای یادگیری
1

استفاده شد .روند

عصبی چندالیۀ پرسپترون با الگوریتم پسانتشار خطا

شبکه و الگوریتم آموزش

استفاده شد .خروجی بهدستآمده از خوشه بندی

یادگیری پس از  5666بار تکرار 9متوقف شد.

شهرستان ها بهعنوان خروجی و  90زیرشاخص توسعۀ

همچنین ،میانگین مربعات خطا 4بهعنوان معیار

کشاورزی به عنوان ورودی در شبکۀ عصبی چندالیه-

عملکرد یادگیری برابر با  1/910 × 56-1بهدست آمد

پیشخور با الگوریتم پسانتشار خطا مورد استفاده قرار

(نمودار .)5

گرفت.
1-Gradient-descent
2-Traingdx
3-Epoch
4-Maen square error
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جدول  :4پارامترهای مختلف بهکار بردهشده در شبکۀ عصبي پرسپترون چندالیه

نوع شبکه

 MLPدوالیه

تعداد نرون

90

تابع انتقال

تابع سیگمویید

دور یادگیری

5666

الگوریتم یادگیری

gradient-descent
1-

1/910 × 56

میانگین مربعات خطا (عملکرد یادگیری)
مأخذ :نگارندگان5991 ،

نمودار  :8منحني آموزش شبکۀ عصبي پیشخور

تهیه و ترسیم :نگارندگان5991 ،

خدمات کشاورزی با وزن  6/1611باالترین اهمیت را
به خود اختصاص داد و در خوشۀ  1شاخص عملکرد
با وزن  6/1651باالترین اهمیت را به خود اختصاص
داد.

جدول شمارۀ ( )1نشاندهندۀ وزن شاخصهای
توسعۀ کشاورزی است .همانطور که مشاهده میشود،
هر یک از خوشهها دارای وزن مخصوص به خود است.
درخصوص خوشۀ  5شاخص خدمات زیربنایی و سایر

جدول  :5وزن شاخصهای توسعۀ کشاورزی به تفکیک خوشهها

شاخص

خوشۀ ( 5سطح دو) خوشۀ ( 1سطح یک)
وزن

رتبه

وزن

رتبه

بهرهبرداری ()Y1

6/1616

1

6/1661

9

عملکرد ()Y2

6/5911

1

6/1651

5

مکانیزاسیون ()Y3

6/5914

4

6/1664

1

دامپروری ()Y4

6/1655

9

6/1665

4

خدمات زیربنایی و)Y5( ...

6/1611

5

6/5914

1

5

-

5

-

جمع
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 -تعیین درجۀ توسعهیافتگي شهرستانها



شهرستان شیراز با میانگین  1/501باالترین و

در این پژوهش ،سنجش توسعۀ کشاورزی به تفکیک
شاخصهای بهرهبرداری ،عملکرد ،مکانیزاسیون،
دامپروری ،خدمات زیربنایی و سایر خدمات نیز مورد
توجه قرار گرفت .بر همین اساس ،به سنجش توسعۀ
کشاورزی در هر یک از شاخصهای مذکور پرداخته
شد که نتایج آن در جدول ( )1ارائه شدهاست.
همانطور که در قسمت روش پژوهش اشاره شدهاست،
بعد از تعیین وزن شاخصها به تفکیک هر خوشه،
وزنهای بهدستآمده را در مقادیر استانداردشده ضرب
و مقدار توسعۀ شاخصها و توسعۀ کشاورزی هر استان
مشخص شد .تحلیل اطالعات موجود در جدول ( )1که
بهطور خالصه ارائه شدهاست ،مشخص میسازد که در
شاخص بهرهبرداری شهرستان ارسنجان با میانگین
 5/141باالترین و شهرستان فراشبند با میانگین
 6/191پایینترین درجۀ توسعه را دارند .همچنین
بهلحاظ شاخص عملکرد نتایج نشان میدهد که

شهرستان زریندشت با میانگین  6/100پایینترین
درجه را بهدست آوردند .از طرفی ،بهلحاظ شاخص
مکانیزاسیون شهرستانهای مرودشت و المرد بهترتیب
با میانگینهای  1/116و  6/106باالترین و پایینترین
درجۀ توسعه را در این شاخص به خود اختصاص
دادند .همچنین ،شهرستانهای مورد مطالعه براساس
شاخص دامپروری نیز مورد بررسی قرار گرفتند که
نتایج حاکی از قرارگرفتن شهرستان آباده با میانگین
 1/956در رتبۀ اول و شهرستان المرد با میانگین
 6/901در رتبۀ آخر است .در آخر ،وضعیت شهرستانها
بهلحاظ خدمات زیربنایی و سایر خدمات نشان
میدهد که شهرستان آباده با میانگین  1/919باالترین
و شهرستان کوار با میانگین  6/940پایینترین درجۀ
توسعه را در این شاخص به خود اختصاص دادند.
جدول شمارۀ ( )1میانگین و ضرایب پراکندگی
درخصوص هرکدام از شاخصها را نیز نشان میدهد.

جدول  : 6مقادیر توسعۀ کشاورزی استانها به تفکیک  5شاخص
شهرستان

Y1
5/545

Y2
6/991

Y3
6/191

Y4
1/956

Y5
1/919

فراشبند

ارسنجان

5/141

6/119

5/119

6/114

6/911

فسا

آباده

شهرستان

Y1
6/191

Y2
6/911

Y3
6/151

Y4
5/511

Y5
5/191

5/511

5/954

6/061

5/641

6/116

استهبان

6/959

5/659

6/141

5/606

5/110

فیروزآباد

5/161

6/115

6/115

5/515

6/911

اقلید

5/515

5/610

1/611

6/999

5/519

قیروکارزین

6/195

6/916

6/161

6/019

5/164

بوانات

5/646

5/590

6/190

6/111

6/910

کازرون

6/011

5/166

6/041

6/964

6/194

پاسارگاد

6/945

6/901

5

5/951

6/014

کوار

5/666

5/661

5

5/691

6/940

جهرم

5/956

5/101

6/101

5/664

6/091

گراش

5/644

5/661

5

6/911

6/115

خرامه

5/565

6/901

5

6/940

6/165

الرستان

5/656

6/111

6/911

5/599

6/019

خرمبید

6/191

6/069

5/996

6/055

1/510

المرد

6/011

6/506

6/106

6/901

6/111

خنج

6/104

6/914

5

5/616

5/651

مرودشت

6/016

5/141

1/116

5/641

6/101

داراب

5/661

5/910

6/161

6/141

6/111

ممسنی

6/016

5/119

5/141

6/165

5/419

رستم

6/191

6/901

5

6/010

6/191

مهر

6/915

6/111

6/911

6/194

6/110

زریندشت

6/119

6/100

6/461

6/110

6/111

نیریز

6/114

6/146

6/110

6/110

6/914

سپیدان

5/111

5/459

5/190

6/915

6/109

میانگین

5/661

5/665

5/669

5/669

5/665

سروستان

5/114

6/904

5

5/969

6/114

انحرافمعیار

6/141

6/415

6/116

6/915

6/441

شیراز

5/569

1/501

5/046

5/619

5/919

ضریب پراکندگی

6/141

6/415

6/140

6/916

6/441
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همان طور که مشاهده می شود ،میانگین درجۀ

مرودشت ( )5/419باالترین و شهرستان های المرد

توسعهیافتگی بهلحاظ شاخص بهرهبرداری در

( )6/491و زریندشت ( )6/196پایین ترین هستند.

استان های مورد مطالعه برابر با  ،5/661شاخص

به منظور بررسی توازن سطح توسعۀ کشاورزی در

عملکرد برابر با  ، 5/665شاخص مکانیزاسیون برابر با

بین شهرستان های مورد مطالعه از ضریب پراکندگی

 ، 5/669شاخص دامپروری برابر با  5/669و شاخص

بهره گرفتهشد .هرچه این ضریب (دارای دامنۀ صفر

خدمات زیربنایی و سایر خدمات کشاورزی برابر با

تا یک است) عددی بیشتر را نشان دهد ،بیانگر

 5/665است .از طرفی ،ضرایب پراکندگی شاخص ها،

نابرابری بیشتر و هرچه که این عدد به صفر

عدم توازن و وجود نابرابری را در بین شهرستانها به

نزدیک تر باشد حاکی از نابرابری کمتر بین مناطق

تفکیک شاخص ها نشان میدهد .این نابرابری در

مورد مطالعه است؛ بنابراین ضریب پراکندگی

شاخص مکانیزاسیون ( )CV=6/140بیشترین مقدار را

محاسبه شده بیانگر وجود نابرابری کم و تفاوت کم

به خود اختصاص دادهاست.

سطح توسعۀ کشاورزی مناطق مورد مطالعه است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که درجۀ توسعۀ
کشاورزی حاصل از محاسبات پژوهش (جدول  )1در

پراکنش فضایی توسعه یافتگی در منطقۀ مورد
مطالعه در وضعیت نابرابری ناچیزی قرار دارد.

بین شهرستان های استان فارس ،شیراز ( )5/150و
جدول  :7مقادیر و رتبۀ توسعۀ کشاورزی شهرستانهای مورد مطالعه

شهرستان

مقدار توسعه

رتبه

شهرستان

مقدار توسعه

رتبه

آباده

5/916

9

فراشبند

6/015

14

ارسنجان

5/541

0

فسا

5/656

51

استهبان

5/664

54

فیروزآباد

5/661

59

اقلید

5/104

1

قیروکارزین

6/111

11

بوانات

6/964

16

کازرون

5/665

51

پاسارگاد

5/545

9

کوار

6/009

19

جهرم

5/691

56

گراش

6/951

59

خرامه

6/911

50

الرستان

6/991

51

خرمبید

5/519

1

المرد

6/491

19

خنج

6/941

51

مرودشت

5/419

1

داراب

6/099

15

ممسنی

5/199

4

رستم

6/019

11

مهر

6/111

11

زریندشت

6/196

10

نیریز

6/109

11

سپیدان

5/544

1

میانگین

5/419

سروستان

5/619

55

انحراف معیار

6/149

شیراز

5/150

5

ضریبپراکندگی

6/514
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با توجه به تفکیک شهرستانها به دو خوشه،



شیراز و مرودشت ازلحاظ وضعیت توسعهیافتگی

وضعیت آنها در شکل ( )1نشان داده شدهاست.

کشاورزی در سطح یک قرار دارند که در خوشۀ 1

بدینمنظور از نرمافزار  ArcGis 10.3استفادهشد.

قرار گرفتهاند .همچنین ازجمله شهرستانهایی که در

همانطور که در شکل مشاهده میشود ،شهرستانهای

خوشۀ  5قرار گرفتهاند میتوان به المرد اشاره کرد.
ارزیابی و رتبهبندی
توسعۀ کشاورزی
شهرستانهای استان
فارس ،کاربرد  ANNو
GIS

راهنمای نقشه

خوشۀ 1
خوشۀ 2

شکل  :5روند توسعهیافتگي کشاورزی شهرستانهای استان فارس

تهیه و ترسیم  :نگارندگان5991 ،

نتیجه

باعث خواهد شد که برنامهریزان بـه درکی شفاف از

ضعف مدیریت و برنامهریزی از دالیل اصلی

صورت مسئله یا همان نابرابری مناطق مختلف برسند و

عدمدستیابی روستاهای محروم به امکانات الزم برای

در مراحل بعد ،بتوانند برای رفع این مشکل

رسیدن بـه سـطوح بـاالی توسعه بهشمار میرود.

چارهاندیشی کنند.

یکی از پیششرطهای توسعۀ روسـتایی ایجـاد

در این پژوهش با استفاده از  1شاخص اصلی و 90

همـاهنگی میـان برنامههای توسعۀ همهجانبۀ

زیرشاخص ،درجۀ توسعهیافتگی شهرستانهای استان

روستایی محلی و طرحهای منطقهای ،بخشی و ملـی

فارس با روش شبکۀ عصبی مصنوعی برآورد شد .نتایج

اسـت که در این میان ،توجه به توسعۀ کشاورزی و

پژوهش نشان داد که در شاخص بهرهبرداری ،شهرستان

زمینههای بهبود وضعیت کشاورزان بـسیار اهمیت دارد؛

ارسنجان با میانگین  5/141باالترین و شهرستان

ازاینرو ،با درنظرگرفتن ابعاد مختلف توسعۀ کشاورزی و

فراشبند با میانگین  6/191پایینترین درجۀ توسعه را

اسـتفاده از فنون نوین ،هرگونه تالش در این زمینه

دارند .همچنین بهلحاظ شاخص عملکرد ،نتایج نشان

سطحبندی توسعۀ کشاورزی در شهرستانهای استان فارس ...
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میدهد که شهرستان شیراز با میانگین  1/501باالترین

زمینهاست که در این شهرستان چنین اقداماتی

و شهرستان زریندشت با میانگین  6/100پایینترین

صورت نگرفتهاست .همچنین ،شهرستانهای مورد

درجه را بهدست آوردند و این نتیجه حاکی از این است

مطالعه براساس شاخص دامپروری نیز مورد بررسی قرار

که مساحت کم زمین کشاورزی و قطعهقطعه شدن

گرفتند که نتایج حاکی از قرارگرفتن شهرستان آباده با

اراضی در شهرستان زریندشت از علل کاهش عملکرد

میانگین  1/956در رتبۀ اول و شهرستان المرد با

تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است.

میانگین  6/901در رتبۀ آخر است .اقلیم شهرستان

میتوان به دو عامل اصلی در پراکندگی اراضی

آباده این اجازه را به آنها دادهاست که در پرورش همۀ

کشاورزی اشاره کرد؛ یکی عوامل جغرافیایی و طبیعی و

دامها بتوانند سرمایهگذاری کنند و با توجه به رعایت

دیگری عوامل اقتصادی و اجتماعی است .در دستۀ

استانداردها و شرایط و مسائل و ضوابطی که در منطقه

عوامل جغرافیایی و طبیعی ،اختالف در مرغوبیت

وجود دارد ،هم پرورش گاو ،گوسفند ،بز ،شتر،

اراضی ،اختالف در میزان دسترسی به آب ،محدودیت

شترمرغ و گاومیش را با توجه به تنوع جغرافیایی

منابع آب و خاك در کوچکی و پراکندگی قطعات

داشتهباشند و هم در زمینۀ مرغ تخمگذار ،مرغ

اراضی اثر گذاشتهاست .از طرفی بحران مکانیزاسیون و

گوشتی ،مرغ مادر و حتی در زمینۀ شیالت نیز فعالیت

عدمتأمین نیرو محرکۀ الزم سبب شدهاست که بسیاری

کنند و این مسئله باعثشده که بیش از  16درصد از

از عملیات کشاورزی کشاورزان در خارج از زمان

ساکنان این شهرستان به فعالیت دامپروری مشغول

مناسب و با کیفیت پایین صورت پذیرد .درنتیجه

باشند .در آخر ،وضعیت شهرستانها بهلحاظ خدمات

عملکرد محصول در مزارع با افت مواجه شدهاست.

زیربنایی و سایر خدمات نشان میدهد که شهرستان

بهلحاظ شاخص مکانیزاسیون شهرستانهای مرودشت و

آباده با میانگین  1/919باالترین و شهرستان کوار با

المرد بهترتیب با میانگینهای  1/116و ،6/106

میانگین  6/940پایینترین درجۀ توسعه را در این

باالترین و پایینترین درجۀ توسعه را در این شاخص به

شاخص به خود اختصاص دادند .همچنین ،نتایج

خود اختصاص دادند .باالبودن سطح مکانیزاسیون در

بررسیها نشان داد که در درجۀ توسعۀ کشاورزی در

شهرستان مرودشت قابلپیشبینی بود؛ زیرا این منطقه

بین شهرستانهای استان فارس ،شیراز ( )5/150و

از قطبهای کشاورزی استان بهشمار میرود و مناطق

مرودشت ( )5/419باالترین رتبه را بهدست آورند که

بیشتری از سطح آنان زیرکشت بودهاست و اکثر

بهنظر میرسد که خردنشدن مزارع و باغها ،تأثیر

کشاورزان این شهرستان از علم روز استقبال کردهاند و

شگرفی بر باالبودن سرانۀ سطح زیرکشت زراعی و

مشتاق بهکارگیری فناوریهای جدید هستند و از

باغی بهازای هر بهرهبردار داشتهاست .این موضـوع از

طرفی بهنظر میرسد در شهرستان المرد ،ساختار

یک طرف باعث توسعۀ بهتر سامانههای آبیاری

سنتی زمینها موجب عدماستفاده از فناوری شدهاست.

تحتفشار شدهاست (با توجه به باالبودن جایگاه

البته ،کاربرد نهادهها ،فناوریها ،ماشینآالت و یافتههای

آبیاری تحتفشار در این شهرستانها) و از طرف دیگر

جدید نیازمند انجام برخی اقدامات مانند یکپارچگی

زمینۀ اسـتفاده از فـناوریهـای دیگر را نیز فراهم
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میکند و از طرفی شهرستانهای المرد ( )6/491و



با توجه به نتایج تحقیق که نشاندهندۀ نابرابری

زریندشت ( )6/196پایینترین هستند .افزونبر این

نسبی توسعۀ کشاورزی در بین شهرستانهای مورد

ضریب پراکندگی محاسبهشده بیانگر وجود نابرابری

مطالعه است؛ ازاینرو توجه به مناطق محروم و اولویت

کم ( )6/514و تفاوت کم سطح توسعۀ کشاورزی

قرار دادن آنها در برنامهریزیهای توسعۀ کشاورزی،

مناطق مورد مطالعه است.

میتواند سبب پویایی کشاورزی در این مناطق شده و
نهایتا زمینهساز رشد همراه با برابری و ثبات و تداوم

پیشنهادها
با

عنایت

به

یافتههای پژوهش

میتوان

پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
با توجه به اینکه شهرستان المرد هم ازلحاظ
شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و هم شاخص
دامپروری رتبۀ آخر را کسب کردهاست ،پیشنهاد
میشود که دولت در رابطه با توسعۀ مکانیزاسیون
قدمهای بهتر و محکمتری بردارد .ازجمله برنامههای
دولت درجهت حمایت از توسعۀ مکانیزاسیون میتوان
به مواردی مانند حمایت از تعاونیهای مربوط به
مکانیزاسیون کشاورزی ،اعطای اعتبارات بانکی ویژه به
بخش مکانیزاسیون ،افزایش آگاهیبخشی به کشاورزان
در رابطه با استفاده از روشهای مکانیزۀ کشاورزی
ازطریق تبلیغات ،صدا و سیما ،دانشآموختگان رشته
ترویج و آموزش کشاورزی و ،...رفع موانع اداری در
اعطای تسهیالت مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی
اشاره کرد .همچنین خدماتی همچون بیمه ،اعطای
علوفۀ یارانهای به شکل سهمیه و تسهیالت بلندمدت
و ...برای کمک به تولید و اقتصاد مقاومتی و نیز
پشتیبانی از دامداران صورت پذیرد.

توسعۀ ملی شود .با توجه به اختالفی که بین
شهرستانها ازلحاظ برخورداری از شاخصهای
کشاورزی وجود دارد ،در مواردی که ناشی از شرایط
طبیعی نباشد ،مسئوالن هر شهرستان میتوانند در راه
مدیریت و تخصیص منابع ،همت بیشتری به خرج
دهند و از بار سنگین محرومیت مناطق قدری بکاهند.
جا دارد که دولت در راستای سیاستهای
عدالتمحوری خود و رفع محرومیتزدایی به مناطق
کمتر توسعهیافته رسیدگی بیشتری داشتهباشد و با
کشف استعدادهای ذاتی و نهفتۀ هر منطقه به
گسترش تخصصگرایی در تولید فراوردههای مختلف
کشاورزی اعماز زراعی ،دامی و ...بپردازد و در هنگام
تخصیص اعتبار و توزیع امکانات توجه بیشتری به این
مناطق داشتهباشند تا همۀ مناطق وضعیت همگن و
متعادلی در بخش کشاورزی پیدا کنند.
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Introduction
The development of the agricultural sector is a prerequisite for the economic development of the
country, and other sectors will not be able to flourish as long as the development inhibitors of
agricultural sector are not overcome. This sector has been able to obtain a more favorable position
than other economic sectors in terms of employment, generating income and its contribution to GDP,
supplying the population's consumption needs, and providing foreign exchange. In general,
agricultural development is the result of planned and coordinated efforts to apply the desired
transformation in order to extend the background, expand the range of activities, and increase the
scope of activities and provide the background of increasing performance in the form of a
comprehensive rural development program. The lack of knowledge about the status and bottlenecks
of agriculture, especially in rural areas, centered on agriculture-oriented economy, are serious
obstacles to the balanced distribution of resources and the principled planning in order to solve
problems in less developed regions. Recognizing these issues and providing appropriate programs to
eliminate or lessen them include the following effects: booming agriculture, the optimal using of
agricultural potentials, increasing production, enhancing farmers' incomes, consolidating rural
population and agricultural development. Achieving development at any level and for any purpose
requires a systematic, efficient, and accurate implementation of the plan. This depends on a
comprehensive understanding and precise awareness of the facilities, opportunities, capabilities and
limitations facing in order to achieve the desired level. Therefore, the present study initially aimed at
explaining the inequalities between counties regarding the main indicators of agricultural sector in
Fars Province and leveling each of them. Then, identifying the deprived areas in terms of agricultural
development, it aimed at providing an appropriate basis for planning agricultural development in the
region.
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The present study is an applied research in terms of purpose, and quantitative one in terms of data
analysis. The analysis unit is 29 counties of Fars Province. In this research, secondary data extracted
from the Statistical Yearbook of Fars Province in 2014 (the latest data published on the agricultural
issues of the province) was used. Determining development indicators is the most important step in
regional development studies. Development indicators are in fact statistical representations of
existing phenomena in the region which make it possible to compare and evaluate the phenomena at
different times and locations, and provide the possibility of predicting, policy making, decision
making and planning in various scopes for organizations and individuals. In this regard, in order to
determine the level of development in the studied areas, appropriate indicators were selected to
achieve the desired goal. In the present study, considering that the data and the collected information
had different scales, first, these indicators were changed to scale free ones (the method divided by the
mean score), and then the combined index was calculated which was used in the final evaluation.
Then, clustering of the counties was carried out and then the artificial neural network (ANN) method
was applied to weigh agricultural development indicators. Then, by multiplying the standard values
of the indicators to the weights obtained from the artificial neural network, the counties were ranked.
Finally, the studied areas were graded using the GIS software (GIS).
Discussion and Results
In this research, using the 5 main indicators and 98 sub-indicators, the development level of the
counties in Fars province was estimated with the help of artificial neural network method. The results
of this study showed that in terms of exploitation indicator, Arsanjan County has the highest
development rate with the mean score of 1.646 and Farashband County has the lowest development
rate with the mean score of 0.595. Also, according to the performance indicator, the results show that
Shiraz County has the highest level with the mean score of 2.186 and Zarin Dasht County has the
lowest level with the mean score of 0.288. Counties including Marvdasht and Lamerd with the mean
scores of 2.750 and 0.280 have the highest and lowest level of development in terms of the
mechanization indicator, respectively. In addition, the studied counties were also investigated in
terms of the animal husbandry indicator. Results indicate that Abadeh County with the mean score of
2.310 places the first rank and Lamerd County with the mean score of 0.385 places the last one.
Finally, the situation of the counties in terms of infrastructure services and other services showed that
Abadeh County allocates the highest level of development with the mean score of 2.329 and Kavar
County allocates the lowest level of development with the mean score of 0.348. Furthermore, the
results showed that among the counties of Fars Province, Shiraz (1.518) and Marvdasht (1.473)
acquire the highest rank while counties including Lamerd (0.495) and Zarrin Dasht (0.590) gain the
lowest rank in terms of the level of agricultural development. In addition, the calculated scatter
coefficient indicates the existence of low inequality (0.164) and the low gap of the level of
agricultural development in the studied areas.
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Conclusion
According to the results of the research, indicating the relative inequality of agricultural development
among the studied counties, attention to deprived areas and their priority in agricultural development
programs can lead to agricultural dynamics in these regions and, ultimately, providing growth along
with equality, stability and the continuation of national development. Regarding the difference
between the counties in terms of agricultural indicators, in cases which are not due to natural
conditions, the authorities of each county could attempt more on management and resource
allocation, and decrease the deprivation. It is important for the government to deal with lessdeveloped areas in line with its justice policies and the elimination of deprivation in less-developed
areas, and expand specialization in the production of various agricultural products, including crops,
livestock by discovering the inherent and hidden potentials of each region and pay more attention to
these areas when allocating credit and distributing facilities. Therefore, all the regions will be in a
homogeneous and balanced situation in the agricultural sector.
Keywords: Leveling, Agricultural Development, Perceptron Neural Network, Fars Province, GIS.
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