
1394/ 2/ شماره 11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

67

هاي هاي غرب کشور با استفاده از تکنیکسنجش سطح توسعه کشاورزي در استان
)MADM(گیري چند شاخصهتصمیم

1طاهره چرخ تابیان و سمیه لطیفی، *کریم نادري مهدیی

)26/8/94؛ پذیرش:29/9/93(دریافت:

چکیده
، توسعه بخش کشاورزيهايتوانمنديي از امکانات و سطح برخورداربه لحاظ،مختلفهاي موجود میان مناطق شناخت و درك تفاوت

بخش کشاورزي دریافتگیتوسعهسطحضروري است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین،ي مناسبگیرتصمیمي وریزبرنامهبراي
.استشدهانجامند شاخصه گیري چهاي تصمیمبا استفاده از روشهاي غرب کشور (همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایالم)استان

گیري از ها با بهرهتعریف و تنظیم گردید و وزن آنزیربنایی -تولیدي و خدماتی-اجتماعی، فنیدر سه گروه شاخص 33بدین منظور 
و تاکسونومی TOPSIS ،SAWهاي ها با استفاده از تکنیکسپس سطح توسعه بخش کشاورزي استانشد. تعیین شانونروش آنتروپی

ها، بردا و کاپلندهاي میانگین رتبهاز روشاستفادهنتایج حاصل از هر سه روش باهااستاننهاییبنديرتبهي مشخص شد و برايعدد
هاي لرستان، ایالم و یافتگی را دارند و استانهاي همدان و کرمانشاه باالترین درجه توسعهادغام گردید. نتایج نهایی نشان داد استان

ها ازکشاورزي این استانتوسعهروندتسریعبرايضربتیانجام اقدامات،رونیاازتري از توسعه قرار دارند. طح پایینکردستان در س
است.برخورداردوچندانیاهمیت

گیري هاي تصمیم، تکنیکهاي اجتماعی و زیربناییتولیدي، شاخص-فنیيهاشاخصسطح توسعه کشاورزي،ي کلیدي:هاواژه
.صهچند شاخ

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلی سـینا همـدان و دانشـجوي دکتـري توسـعه کشـاورزي       آموختهدانشو دانشیاربه ترتیب، -1
دانشگاه تبریز

knadery@yahoo.com: مسئول مکاتبات، پست الکترونیک-*
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مقدمه
اهمیت و جایگاه بخش کشاورزي در اقتصاد ایـران در راسـتاي   
اهــدافی هماننــد امنیــت غــذایی، کــارآفرینی، اشــتغال و      
درآمــدزایی، رشــد صــادرات، تحــرك بخشــی بــه رشــد ســایر 

ــه   بخــش ــورد توج ــواره م ــن دســت، هم ــواردي از ای ــا و م ه
و زاده (شـریف هسـت بـوده و گـذاران یاسـت سریـزان و  برنامه

فعالیـت اصـلی   عنوانبهکشاورزي همچنین). 1386همکاران، 
یجادکننـده ادر مناطق روستایی، منبع عمده تـأمین درآمـد و   

نقشـی اساسـی در حیـات و توسـعه اقتصـاد      ،فرصت اشـتغال 
. اهمیت کشاورزي در توسعه روستایی بـه حـدي   داردهاروستا

بخـش  راهبـردي نظران بر اهمیـت  است که بسیاري از صاحب
دارنـد نظـر اتفـاق شاورزي و ضرورت اهتمام ورزیـدن بـه آن   ک
با توجه بـه  ،لذا.)1386نوري زمان آبادي و امینی فسخودي، (

دسـتیابی بـه   اهمیت و تنـوع کارکردهـاي بخـش کشـاورزي،     
ــدونتوســعه کشــاورزي  ــهب ــزي اصــولی برنام و بلندمــدت ری

.پذیر نیستامکان
سـایر  ازیشور بـ هـاي غـرب کشـ   اسـتان کـه یـن ابه توجهبا 

ــر اقتصــاد کشــاورزي متکــی هســتند،  اســتان هــاي کشــور ب
ــافتگیتوســعهطــرفیــکاز هــاي کشــور در بخــش اســتانی

اي کشاورزي ممکن است به علت وجود امکانات بالقوه منطقـه 
از طـرف  با یکدیگر متجانس نباشد، ايمنطقهیریت و نحوه مد

سـطح توسـعه  تطبیقـی  دیگر پژوهشی در خصـوص بررسـی   
ایـن امـر   هـا صـورت نگرفتـه اسـت، لـذا     ي این استانکشاورز

ناپذیر اجتنابکشاورزي رابخشتوسعهسطح ضرورت مطالعه 
گیري چند شاخصه هاي تصمیمنظر به اینکه تکنیک. سازدمی

دهـد و در  مناسبی از سطح توسعه را نشـان مـی  نسبتاًقضاوت 
اسـتفاده هاي سنجش سطح توسعه کشـاورزي تـاکنون   تحلیل
بررســی درجــه ،هــدف کلــی تحقیــقبنــابراین،اســت؛ نشــده
بـر اسـاس  هـاي غـرب کشـور    اسـتان کشاورزيیافتگیتوسعه

بنایی بـا  زیر- خدماتیو فنی - ، تولیديهاي اجتماعیشاخص
باشد.گیري چند شاخصه میهاي تصمیماستفاده از تکنیک

اسـت شدهارائهتوسعه بهدستیابیکه در ارتباط باهاينظریه
ونامتعادل (نامتوازن)رشدعمده نظریهگروهدوبهتوانیمرا

کـرد. اقتصـاددانانی نظیـر    تقسیممتعادل (متوازن)رشدنظریه
روسـتو اسـترتین، ،دل برگـر ینکـ سـینگر، ،یریشـمن هپـرو، 

)Rostow(آندرکـه هسـتند رشد نامتعادلنظریهپیرواناز
رشدطبقنظریهطرفداراند.شومیمتجلیرشدقطبنظریه

توسـعه اجتمـاعی   بـه منجـر شـهرها گسـترش کـه معتقدنـد 
گسـترش دنبالبهبایدنتیجهدروگرددمیروستاهااقتصادي

فرانسوا .)1387بزرگ بود (موالیی، شهرهايدرصنایعرشدو
دانـد  رشد مـی يهاقطبپرو، نحوه نگرش به توسعه را ناشی از 

عتی در نـواحی  کـالن صـن  گـذاري یهسرماکه در مرحله اول با 
شـود و در مرحلـه دوم بـا انتشـار     بزرگ، نـابرابري ایجـاد مـی   

تدریجی توسعه بـه سـایر نـواحی، همگرایـی و برابـري ایجـاد       
,Wheelerگردد (می گذاريسرمایهیریشمنهازنظر). 1986
سـایر  توسـعه بـراي رامناسـب هـاي فرصـت ،بخـش یـک در

برخورداريدلیلبهصنعتبخشوکردخواهدایجادهابخش
کشـاورزي  بخـش بهنسبتقويپسینوپیشینپیوندهاياز
). ایـن در  1388، يکوهسـار خالـد  است (شریفی و اولویتدر

فـورد و میسـرا  داندویـر، ،یسـون هرحالی است که میـردال، 
ونـابرابري نتوانسـته اسـت  رشـد قطـب نظریـه معتقدند کـه 

یافتهنتوسعهکشورهايدررامختلفمناطقبینیماندگعقب
لـذا وشـده ايمنطقـه نابرابريتشدیدبلکه باعث،ببردبیناز

باشـد  نمـی توسـعه درحـال کشـورهاي بـراي مناسـبی الگوي
بایـد گـذاري سـرمایه ،اساس این نظریـه بر. )1387(موالیی، 

اقتصـادي و هايفعالیتتمامیدرهماهنگوزمانهمطوربه
بـه بتواننـد هـا خشاین بتاشودآغازتولیدمختلفهايبخش

برسـند  تعـادلی حالـت بـه یـک  وپرداختـه یکدیگرازحمایت
).  1388، يکوهسار خالد(شریفی و 

تفکر فعلی درباره نقش کشاورزي در توسعه اقتصادي، شـدیداً  
یـژه وبـه نظـران آن  تحت تأثیر مکتب کالسیک و افکار صاحب

ــن اقتصــاددانان    ــالتوس اســت. ای ــاردو و م آدام اســمیت، ریک
سیک عقیده داشتند که انباشت سرمایه منشأ اصـلی رشـد   کال

هـا بـر ایـن بـاور بودنـد کـه پیشـرفت اختراعـات در         است. آن
صنعت، ممکن است بتواند نزولی بودن بازده را خنثی کند، امـا  

نزولـی  تواند مـانع در بخش کشاورزي، پیشرفت اختراعات نمی
تقد بـود  ). مالتوس نیز مع1384مهر، تدبودن بازده شود (سعا
جمعیـت رو بـه   یازموردنگوي مواد غذایی که کشاورزي جواب

یـد یـا عملکـرد را    افزایش تولحلراهوي روینانیست، از رشد 
در مقابـل بـه جنـگ تصـاعد هندسـی      معرفی نکرده اسـت و  

گوناگونی براي جلـوگیري از رشـد   يهاحلراهجمعیت رفته و 
ریکـاردو  هـاي . بر اساس اسـتدالل کرده استجمعیت معرفی 

نیز رشد اقتصادي، دیر یا زود به خاطر کمیابی زمـین متوقـف   
).1377وند چگینی، شود (نظامیمی

فردریک لیسـت و کـارل مـارکس پـنج مرحلـه را در جریـان       
توسعه در نظر گرفتند. بـه اعتقـاد لیسـت، توسـعه کشـاورزي      

صـادرات زیـاد بـه    یجهدرنتانگیزه افزایش تقاضا یلهوسبهفقط 
وسعه صـنعت داخلـی میسـر اسـت. بنـابراین، توسـعه       دنبال ت
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انگیزه توسـعه کشـاورزي اسـت؛ زیـرا     ینترمهمصنعت داخلی 
هم تقاضا براي محصوالت کشاورزي را به دلیل توسـعه بخـش   

دهد و هـم موجـب اسـتفاده از دانـش و     کشاورزي افزایش می
وري شود. به اعتقاد مارکس رشد بهرههاي بهتر تولید میروش

داري صـنعتی اسـت.   ظهور سرمایهنیازیشپمنزلهبهي کشاورز
ک، بازده فزاینده به مقیـاس را  وي برخالف اقتصاددانان کالسی

ــز توســعه صــنعتی چشــمه مهــم توســعه کشــاورزي و  سر نی
).  1384مهر، دانست (سعادتمی

نظـران اقتصـاد و توسـعه، کشـاورزي را     گروه دیگري از صاحب
کشـاورزي  و معتقدنـد کـه   هالزمه فرآیند توسعه معرفـی کـرد  

باشـد. گونـار میـردال    هاي اقتصاد میسایر بخشمجهز کننده
، یعنــی خــود توســعهدرحــالله اصــلی هــر اقتصــاد أدو مســ
نیافتگی و اشـتغال را در گـروه حـل مسـئله کشـاورزي      توسعه

توان به دانشـمندان  نظران این گروه میدر بین صاحبداند.می
رت هیریشمن و تئـودور شـولتز   دیگري چون آرتور لوئیس، آلب

و »عرضـه نامحـدود نیـروي کـار    «اشاره کرد. لوئیس با نظریه 
در توسـعه اقتصـادي،   »رشـد نامتعـادل  «هیریشمن با نظریـه  

هـا معرفـی   کشاورزي را الزمه تحرك و پیشرفت سـایر بخـش  
بــازده پــایین بخــش ،)Schultz(انــد. از دیــدگاه شــولتزکــرده

هاي مالیـاتی  تبعیضی و سیاستهاي کشاورزي ناشی از قیمت
دولت است و فقر روستایی در جهـان سـوم تـا حـدود زیـادي      

است که بیشتر توجه بـه شـهرها دارد   هايیزيربرنامهناشی از 
هـاي  ). روسـتو بـر اهمیـت بخـش    1377(نظامی وند چگینی، 

هاي تکنولـوژي  تجاري پیشگام در کشاورزي در جذب نوآوري
از افزایش تولیـد مـواد غـذایی و    منشأ بخش بزرگیمنزلهبهو 

کرد. در الگوي روستو که انتقـال  محصوالت صادراتی تأکید می
از یک جامعه زراعی بـه یـک جامعـه صـنعتی، مسـئله اصـلی       
سیاست توسعه است، نقش پویایی براي بخـش کشـاورزي در   

).  1384شود (سعادت مهر، جریان انتقال منظور می
آنبـودن یکپارچـه ومعیتجاکشاورزيتوسعهارکانازیکی

درهـاي کـه   بررسـی است.مناطقبینهاي تعادلعدمرفعدر
گیـرد تـا   صـورت مـی  یـافتگی توسـعه تعیـین سـطح   يینهزم

هـاي موجـود   ن عدم تعـادل دبا مشخص نموتواندیمحدودي 
ریـزان را در مطالعـات آمـایش سـرزمین و     برنامـه بین مناطق،

فنـی بـراي توسـعه    تخصیص منابع مختلف مـالی، فیزیکـی و  
و زمینه الزم را بـراي بررسـی امکانـات    مودهنکشاورزي، یاري 

ع فــبــالقوه و بالفعــل تولیــد محصــوالت مختلــف کشــاورزي، ر
و ارائـه  یافتـه توسـعه و کمتر یافتهنتوسعهماندگی مناطق عقب

در هـا  و رفـع عـدم تعـادل   راهکارهایی براي مقابله با دوگانگی 
.نمایدبخش کشاورزي فراهم 

سنجش سطوح توسـعه  هدفبااي ) مطالعه1390جمشیدي (
کشاورزي در استان زنجان و تحلیل شکاف توسـعه کشـاورزي   

. داده اسـت اي در درون این استان انجام هاي منطقهو نابرابري
شاخص توسعه کشـاورزي  98گیري از به همین منظور با بهره

یب اصــلی، ضــريهــامؤلفــهو بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل 
ایـن اسـتان   شهرسـتان  7تغییرات و سطوح توسعه کشاورزي 

ــنجش ــهموردس ــی  قرارگرفت ــعه کل ــطح توس ــت س و در نهای
اسـت. بـر ایـن اسـاس از نظـر مجمـوع       شدهیینتعکشاورزي 

هـاي طـارم و زنجـان بـاالترین     شهرستانهاي ترکیبی شاخص
و خرمـدره در سـطح   ابهـر شهرستان سطح توسعه کشاورزي، 

ــتامتوســط و  ــاي ایجــرود، نشهرس ــاهه ــده نشــانم و خدابن
. همچنـین  انـد نمـوده ترین سطح توسـعه را از آن خـود   پایین

هــاي وجــود نــابرابري،هــامقایســه ضــریب تغییــرات شــاخص
اي در توســعه کشــاورزي در اســتان زنجــان را نشــان  منطقــه

اسـت کـه اسـتان    از آنحـاکی آمـده دسـت بهدهد، نتایج می
ایع تبـدیلی بیشـترین   هـاي صـن  زنجان در خصـوص شـاخص  

هاي جمعیتـی کمتـرین میـزان    خصوص شاخصنابرابري و در
.باشدمیااي را دارنابرابري منطقه

بررسـی  هـدف بـا اي ) مطالعه1389کهنسال و رفیعی دارانی (
هـاي  کشـاورزي در شهرسـتان  یـافتگی توسـعه سنجش درجه 

استان خراسان رضوي با استفاده از روش تاکسـونومی عـددي   
شاخص اصلی، انجام دادند. نتایج این مطالعـه  10ارچوب در چ

هاي چناران، فریمان و سبزوار از درجه نشان داد که شهرستان
هـا  کشاورزي باالتري نسبت به دیگـر شهرسـتان  یافتگیتوسعه

هاي کالت، نیشابور و گنابـاد نیـز در   شهرستانبودند.برخوردار
.  داشتندتري قرار مرتبه پایین
شـاخص توسـعه   78) با استفاده از 1388فر (شتیفطرس و به

کشاورزي و با کمک دو تکنیک تحلیـل عـاملی و تاکسـونومی    
به مقایسـه درجـه   1382و 1372عددي، در دو مقطع زمانی 

کشـور پرداختنـد.   يهـا اسـتان بخش کشاورزي یافتگیتوسعه
نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســطح توســعه کشــاورزي 

متوسـط افـزایش و   طوربهاي مورد مطالعه هطی سالهااستان
اسـت. مـوالیی   یافتـه کـاهش هـا آندوگانگی کشـاورزي بـین   

بخـش  یـافتگی توسعه) نیز در بررسی و مقایسه درجه 1387(
بـه  1383و 1373هـاي  هاي ایران طی سالکشاورزي استان

دهـد کـه آیـا دوگـانگی کشـاورزي بـین       پاسخ مـی سؤالاین 
یافتـه یشافـزا ورد مطالعه کـاهش یـا   هاي مها طی سالاستان

است. نتیجه مطالعه وي نشان داد که سطح توسعه کشـاورزي  
هاي مورد مطالعـه تغییـر چنـدانی    هاي کشور طی سالاستان
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د درصـ 7/18نداشته است، اما ضریب نـابرابري بـه میـزان    
) بـه بررسـی   1387(مـراد نـژاد  است. بردي و یافتهیشافزا

يهـا شـاخص کشـور در  يهـا ناسـتا یـافتگی توسعهدرجه 
عمده بخش کشاورزي پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که 

هـاي یـت فعاليینـه زمدرهـا اسـتان شکاف و نابرابري بین 
ــا    ــوده و نســبت آن ت ــق ب ــر اســت، 5کشــاورزي عمی براب

هاي خراسان، فارس، مازنـدران، کرمـان،   استانکهيطوربه
و تـر یافتـه سـعه توهـاي  اصفهان و تهـران در زمـره اسـتان   

ــه و    ــهر، کهکیلوی ــان، بوش ــتان، هرمزگ ــتان و بلوچس سیس
بویراحمد، قـم، ایـالم و چهارمحـال و بختیـاري نیـز جـزء       

بنـدي شـدند. همچنـین نتـایج     ها طبقهاستانینترمحروم
هـا در  ضریب تغییرات نشان داد که بیشترین تفاوت اسـتان 

يخانـه و کمتـرین نـابرابري در زمینـه    شاخص مساحت گل
زمین روستایی بوده است.  وارهاي بینسبت خان

Joao(ن جو و همکارا et al., بنـدي منـاطق   به رتبه)2000
هاي آماري چند متغیره تحلیل پرتغال با استفاده از تکنیک

انـد و بـه ایـن نتیجـه     اي پرداختـه عاملی و تحلیـل خوشـه  
رسیدند که نابرابري و عدم تعادل در مناطق مختلف ناشـی  

باشـد.  ل مختلف محیطی، اقتصادي و جمعیتی مـی از عوام
ــا و ري ,Bhatia & Rai(باتی ــتفاده از  )2004 ــا اس 23ب

وشـاخص زیربنـایی  11شاخص کشاورزي و 12شاخص (
، در )تحلیل عاملی و تاکسونومی عددييهاروشبه کمک 

380کشـاورزي  یـافتگی توسـعه به تعیین سطح يامطالعه
2001مقطـع زمـانی سـال    منطقه از هند در32بلوك در 
بلـوك  56، آمـده دسـت بـه اسـاس نتـایج   . بـر انـد پرداخته

بلـوك  116، یافتـه توسـعه نسـبتاً بلـوك  156، یافتهتوسعه
. د)انشدهمعرفی یافتهنتوسعهبلوك 52و یافتهتوسعهکمتر 

Cziráky(سیزراکی و همکاران et al., در تحقیقـی  )2006
ــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاخ  ــه ســنجش و ب تاري ب

که در اندپرداختهنی در اسلوويامنطقهبندي توسعه سطح
. شـی و  انـد پرداختـه هـا شـاخص دهی مدل مربوطه به وزن

Shi(همکـاران  et al., بـه سـنجش سـطح توسـعه     )2012
بـر اسـاس  ومناطق اکولوژیک از طریـق شـاخص اکـودپ   

و منــابع محیطــییســتزازلحــاظاکوسیســتم انــدازچشــم
و شدهاستفادهسري زمانی يهادادهپرداخته است. طبیعی 
فنـی و اقتصـادي بـوده    عمـدتاً مورد اسـتفاده  يهاشاخص

,Qing-feng(کینــگ فنــگاســت و همچنــین  در ) 2012
سـطح توسـعه کشـاورزي نیگزیـا از     ش پژوهشی بـه سـنج  

پانویه پرداخته اسـت  يهادادهارزشیابی يهاشاخصطریق 

است. نتایج نشـان داده  دادهمربوطه وزن يهاشاخصو به 
بهبــود یموردبررســهــاي توســعه در طــی ســالکــه ســطح 

است.یداکردهپ
هاي مختلفی وجـود  تکنیکیافتگیتوسعهبراي سنجش سطح 

هـاي خـاص خـود را دارنـد و ممکـن      دارد که هر یک ویژگـی 
یـک  یـافتگی توسـعه نتایج متفـاوتی در بررسـی سـطح    ،است

گیـري و طراحـی برنامـه را بـا     منطقه ارائه دهند کـه تصـمیم  
ســازد. بنـابراین ضــرورت دارد بــه کمــک  مشـکل مواجــه مــی 

هـا بـا هـم مقایسـه     هاي خاص آماري نتایج این تکنیـک روش
تـر یـک نزدبـه واقعیـت   یـک کـدام شود تا مشخص شود نتایج 
گیري چند شاخصـه بـا   هاي تصمیماست. در این میان تکنیک

معیارهاي کیفـی و  یريارگکبه، یريپذانعطاف، یسادگبهتوجه 
زمان و استفاده از چنـدین معیـار سـنجش در    همطوربهکمی 

ریزي و سنجش سـطح توسـعه کـاربرد    مسائل مربوط به برنامه
) و مبنــایی بــراي 1390(نوجــوان و همکــاران، زیــادي دارنــد
بنـدي منـاطق یـا    بنـدي و طبقـه  بنـدي، اولویـت  انتخاب، رتبه

هـاي  اي از شـاخص مجموعـه انتخاب یک یا چند جایگزین در
,Topcu & Burnazموجـود هسـتند (   از طـرف دیگـر،  ).2007

دهـی و  گیري چند شاخصه در مرحله وزننوع تکنیک تصمیم
ــمیم ــأثیر  تص ــري ت ــاديگی ــه زی ــر رتب ــله دارد  ب ــاي حاص ه
. بــا عنایــت بــه مباحــث )1381نــوري و طباطبائیــان، (قاضــی

قیقی در رابطـه بـا   مربوط به تکنیک تحلیل و نظر به اینکه تح
هـاي غـرب   بررسی وضعیت توسعه کشاورزي در سطح اسـتان 

ل ایـن تحقیـق بـه دنبـا    رویـن ازاکشور صورت نگرفته اسـت،  
هـا  یافتگی بخش کشاورزي در این اسـتان توسعهبررسی سطح 

باشد.میگیري چند شاخصهبا تکنیک تصمیم
هـــاي مختلفـــی جهـــت ســـنجش ســـطح امـــروزه از روش

ولی به جهت اطمینـان بیشـتر   ،شودستفاده میایافتگیتوسعه
هــاي متعــدد بــه نتــایج تحقیــق، ســعی شــده از میــان روش 

هــاي )، از روشMADM(شاخصــهچنــدگیــريیمتصــم
آل بنـدي ترجیحـی بـر اسـاس تشـابه بـه پاسـخ ایـده        اولویت

)TOPSIS(دهــی جمعــی ســاده)، وزنSAW( و تاکســونومی
خـش کشـاورزي   بیـافتگی توسـعه سطح عددي براي سنجش

هاي غرب کشور استفاده شود.استان
روش پژوهش

هـدف تعیـین   بـا  تحلیلـی و  - توصیفیپژوهش حاضر به روش
هاي غرب کشـور بخش کشاورزي استانیافتگیتوسعهسطوح 

ــا اســتفاده از تکنیــک گیــري چنــد شاخصــه هــاي تصــمیمب
)MADM(ــام ــدهانج ــت.ش ــهاس ــورب ــه  منظ ــین درج تعی
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هاي مورد مطالعـه، بـا توجـه بـه اهمیـت      استانیافتگیتوسعه
33، تعداد هاآنها و همچنین محدودیت دسترسی به شاخص

فنـی  - شـاخص)، تولیـدي  8اجتمـاعی ( شاخص در سه گروه 
آوري جمـع شـاخص)  6زیربنـایی ( - خدماتیشاخص) و 19(

فــوق داراي ماهیــت کمــی بــود. يهــاشــاخصهمــه گردیــد.
انویـه اسـت کـه از مراجـع     هـاي ث مربوطه از نوع دادهيهاداده

است.شدهيگردآوررسمی آماري کشور 
در سنجش سطح توسعه از مورداستفادهيهاشاخصازآنجاکه
هـا آنبهدهیوزنمنظوربهمتفاوتی برخوردار هستند، اهمیت

آنتروپی داراي یـک  .استشدهاستفادهشانون آنتروپی روشاز 
و تئــوري مفهــوم خــاص در علــوم فیزیکــی، علــوم اجتمــاعی 

مقدار عـدم اطمینـان موجـود از    دهندهنشاناطالعات است و 
،درواقـع محتواي مورد انتظـار اطالعـاتی از یـک پیـام اسـت.      

آنتروپی در تئوري اطالعات معیاري براي مقدار عدم اطمینـان  
یک توزیع احتمال گسسته است.یلهوسبهشدهیانب

گیـري  هاي یـک مـاتریس تصـمیم   زمانی که دادهاز این روش
هـا اسـتفاده   شاخصتوان براي تعیین وزنمشخص باشند، می

، یريپـذ گسـترش کرد. غیر منفـی بـودن، پیوسـتگی، تقـارن،     
ــودن،   ــال ب ــی، نرم ــذجمــعقطع ــره از یريپ ــرمهــمو غی ینت

). 1391باشد (بختیاري و همکـاران،  هاي این روش میویژگی
در این روش هر چه پراکندگی در مقادیر یک شـاخص بیشـتر  

از اهمیت بیشتري هاشاخصباشد، آن شاخص نسبت به سایر 
,Janic & Reggianiبرخـوردار اسـت (   مراحـل تعیـین   . )2002

باشد:به شرح زیر میشانون تروپی نوزن با استفاده از روش آ
5مـاتریس  یـک صـورت بـه گیري تشکیل ماتریس تصمیم- 
ــداد اســتان 33و 5(اعــداد 33* ــب تع ــه ترتی ــداد ب ــا و تع ه
هاي مورد مطالعه است).اخصش

استانداردسازيروش ؛گیريماتریس تصمیماستانداردسازي- 
معمـولی  استانداردسـازي مورد استفاده در این تکنیـک، روش  

بـر مجمـوع   مـاتریس است. بـر اسـاس ایـن روش، هـر درایـه     
شـود.  ستون از شاخص مـورد نظـر تقسـیم مـی    هاي آندرایه

ــدول  ــاخص1ج ــاي ش ــتفادهه ــطح  مورداس ــین س در تعی
بـراي هـر   آمـده دستبهیافتگی بخش کشاورزي و وزن توسعه

شاخص با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی شـانون را نشـان   
دهد.می

)1(

ها:  محاسبه آنتروپی هریک از شاخص- 
)2(

)3(

هـا از  هریـک از شـاخص  درمحاسبه درجه انحـراف موجـود  - 
مقدار آنتروپی آن:

)4(

ها:وزن دهی هریک از شاخصهمحاسب- 
)5(

هـاي شخصـی   گیرنده نیز داراي قضـاوت درصورتی که تصمیم
ها توان وزن تعدیل شده شاخصها باشد، مینسبت به شاخص

ري و زاهـدي کیـوان،   را به صورت ذیل، محاسـبه نمـود (اکبـ   
1387.(

)6(
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هاآنوزنوقیقتحدراستفادهموردهايشاخص-1جدول 
وزن شاخصنمادشاخص

اجتماعی

x10036/0کشاورزانباسوادينرخ
x20018/0زنان کشاورزباسواديدرصد
x30018/0مردان کشاورزيباسواديدرصد
x40036/0باسوادشاغلینکلبهکشاورزيباسوادشاغلیندرصد
x50322/0فعالکارروينیکلبهکشاورزيبخشکارنیرويدرصد
x60018/0کشاورزيدرخانواراشتغالدرصد
x70125/0تعاونیشرکتدرکشاورزانعضویتدرصد
x80036/0استانجمعیتکلبهکشاورزجمعیتنسبت

فنی- تولیدي 

x9009/0استانکلمساحتبهکشاورزياراضیکلنسبت
x10009/0هکتاردردیمویآبجوتولیدعملکرد
x110179/0هکتاردردیموآبیگندمتولیدعملکرد
x120501/0(کیلوگرم در هکتار)کشآفتمصرف میزان
x131037/0)هکتاردرتن(یمصرفکودمصرف میزان
x140161/0برداربهره1000هرهبنسبتتعدادحسببرمکانیکیکارنیروينهاده
x150036/0مکانیزاسیونیبضر
x160143/0نفر100000هرازايبهگوسفندوبزتعداد
x17009/0نفر100000هرازايبهطیورتعداد
x181181/0نفر100000هرازايبهوگاتعداد
x191073/0برداربهرهنفر1000هرازايبهگوسفندوبزتعداد
x200805/0برداربهرهنفر1000رهازايبهوگاتعداد
x210125/0برداربهرهنفر1000هرازايبهرطیوتعداد
x220054/0آبیکشتزیرسطحدرصد
x230161/0برداربهرهبهآبیهايزمیننسبت
x240358/0دیمبهآبیکشتزیرسطحنسبت
x250161/0ردارانببهرهکلبهتراکتوردارايبردارانبهرهتعداد
x26105/0بردارانبهرهکلبهنکمبایدارايبردارانبهرهتعداد
x270054/0استانکشاورزيبخش افزودهارزش

زیربنایی-خدماتی

x280018/0برداربهره1000هرازايبهاستانروستاییینتعاودتعدا
x290018/0اورزکش1000هرازايبهکشاورزيخدماتمراکزتعداد
x300018/0گاورأس1000هرازايبهصنعتیگاوداريتعداد
x31009/0کوچکدامرأس1000هرازايبهصنعتیدامداريتعداد
x32 0018/0استانهايمرغداريظرفیتمتوسط
x330304/0دامرأس10000هرازايبهدامپزشکتعداد

1هامجموع وزن

Technique for Order Preference by(اپسـیس تتکنیـک 

Similarity to Ideal Solution)TOPSIS((
گیـري تصمیمهاي تکنیکبهترینازیکیتاپسیستکنیک

درپراکنـدگی پارامترهايبرمبتنیکه استشاخصهچند
گیرنـده تصـمیم تابع مطلوبیت ،دیگرعبارتبه؛باشدمیآمار

. توابـع غیرخطـی از منطـق    استغیرخطیدر این تکنیک 
اي هاي سلیقهتري برخوردار هستند و قضاوتریاضی محکم

رسـد و در نتیجـه   بـه حـداقل مـی   هاآنگیرنده در تصمیم
اساس این تکنیک بنابراینباشند. داراي خطاي کمتري می

مثبـت و منفـی اسـت و    حـل راهها بـا دو  بر مقایسه گزینه
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خواهـد بـود کـه کمتـرین     اي از رتبه باالتر برخوردارگزینه
مثبـت و بیشـترین فاصـله را بـا     لآهایـد حلراهفاصله را با 

آل منفـی داشـته باشـد (آذر و عبـدالعلی پـور،      ایدهحلراه
اطــالقجــوابیبــهآلایــدهجــوابروشایــندر.)1385

اسـاس بـر هـا گزینـه وباشدبهترینازهرجهتکهشودمی
.شـوند مـی نـدي برتبـه آلایـده جـواب بـه شباهتمیزان

جـواب باشیم،داشتهگزینهmومعیارnاگر،مثالعنوانبه
بهتـرین معیـار هربرايکهاستايگزینهآل،ایده) گزینه(

تصـمیم ماتریس،روشایندر. کندحاصلراممکنمقدار
دراُمiگزینـه عملکـرد aijآندرکـه اسـت زیـر صورتبه

ازاستفادهابلهأمسحللمراح. باشدمیاُمjمعیاربارابطه
,Zarei(دباشمیزیرشرحبهگامهشتشاملتکنیکاین 

H. & et al., 2011, Zavadskas & et al., 2010:(
شـاخص یـا   mاسـاس برها تشکیل ماتریس داده-گام اول
گزینه؛nمعیار و 

ــام دوم ــازي داده-گ ــاتریس   استانداردس ــکیل م ــا و تش ه
)؛7یق رابطه (استاندارد از طر

)7(

و تشکیل )Wi(ها تعیین وزن هر یک از شاخص-گام سوم
)؛Wnها (ماتریس وزن

)8(
) از Vijهـا ( وزنمقیـاس بـی تشکیل مـاتریس  -گام چهارم

)؛9طریق رابطه (

(باالترین عملکرد در تعیین ایده آل مثبت -گام پنجم
تـرین عملکـرد در   (پـایین هر شاخص) و ایده آل منفی

)؛11) و (10هاي (هر شاخص) به ترتیب از طریق رابطه

)11(
آل و گزینـه غیـر   محاسبه فاصله از گزینه ایـده -گام ششم

)؛13) و (12آل از طریق روابط (ایده
:   آل فاصله از حالت ایده

:    آل ایدهغیرفاصله از حالت 

) به Ci(ام iهتعیین ضریب نزدیکی نسبی گزین-گام هفتم
)؛14آل از طریق رابطه (ایدهحلراه

i= 1, 2, …,n )14(
کـه Ciناسـاس میـزا  ها بـر گزینهبنديرتبه-گام هشتم

یزان بین صفر و یک در نوسان است.این م
Simple Additive Weighted(سـاده وزنـی میانگینروش

)SAM((
وپرکاربردهاىتکنیکازجملهسادهوزنیمیانگینروش
شاخصـه چنـد گیريتصمیمهايتکنیکمجموعهدرساده

آمـار علـم درمرکـزي پارامترهـاي مبنـاي بـر کـه اسـت 
زیـر شـرح بـه تکنیـک ایـن نجـام امراحـل . استگرفتهشکل

:باشدیم
گیري؛تصمیمماتریسکردنکمی- گام اول
گیري؛ریس تصمیمخطی مقادیر ماتياستانداردساز- گام دوم
هـا  در اوزان شـاخص استانداردشـده ضرب ماتریس - گام سوم

؛آمدهدستبهکه به روش آنتروپی شانون 

Aij=

i=1,2,…,m j=1,2,...,n

Vij= )9(

)10(

i=1,2,…,m)11(

i=1,2,…,m

)12(
i= 1, 2, …,m

)13(
i= 1, 2, …, m



...گیريهاي تصمیمتکنیکهاي غرب کشور با استفاده ازسنجش سطح توسعه کشاورزي در استان

74

انتخاب بهترین گزینـه کـه بـا مفـروض بـودن      -گام چهارم
ــردار  ــا) مناســب(وزن شــاخصWب ــه ــرین گزین ) *Aه (ت

شود:تعیین میزیرصورتبه

)Taxonomy(تکنیک تاکسونومی
بنـدي منـاطق از نظـر    هاي طبقهتاکسونومی یکی از روش

یافتگی است کـه در علـوم مختلـف بـه کـار گرفتـه       توسعه
زیر است:ترتیباینبهشود. مراحل این تکنیک می

شـاخص) mو اسـتان nها (تشکیل ماتریس داده-گام اول
ها در ستون مـاتریس  و شاخصرمناطق در سطکهريطوبه

؛گیرندقرار 
بـا اسـتفاده از   هـا تشکیل ماتریس استاندارد داده-گام دوم
داراي مورداســتفادههــاي شــاخصازآنجاکــه،)16رابطــه (
ــاس ــردن   مقی ــتقل ک ــراي مس ــتند، ب ــاوتی هس ــاي متف ه
ورا از طریق فرمول زیر استاندارد هاآن،ها از واحدشاخص

.آیدمیدستبههاي استاندارد ماتریس داده

ین ب بـین منـاطق و تعیـ   محاسبه فواصـل مرکـ  -گام سوم
اسـتفاده از  بـا )؛17رابطـه ( با استفاده از ترین فواصلکوتاه

ماتریس استاندارد، فاصله مرکب هر منطقه نسبت به سـایر  
.آیدمیدستبهمناطق بر مبناي فاصله اقلیدسی 

Dabفاصله مرکب :
Zaj مقدار شاخص :j ام در منطقهa

Zbj مقدار شاخص :j ام در منطقهb

تعیین مناطق همگن براي جداسـازي منـاطق   -گام چهارم
براي پیدا کردن مناطق همگـن، فواصـل   ؛همگنناهمگن از

شود.  میزیر محاسبهرابطه) با _+D(و پایین حد باال

منـاطق  یـافتگی توسـعه یا تعیین سطح بنديرتبه- گام پنجم
مـاتریس  هـاي سـتون عدد در هـر یـک از   ترینبزرگهمگن: 

شود.آل انتخاب مینقطه ایدهعنوانبهاستاندارد 

اسـت  CLاساسبرمحاسبه درجه توسعه مناطق - گام ششم
مواره بین صفر و یک در نوسان است، هر چـه  هCLمقدار که 

تر باشد، سـطح توسـعه بـاالتر و هـر     به صفر نزدیکCLمیزان 
تر است.تر باشد، سطح توسعه پایینچه به یک نزدیک

مناطقبندي نهایی رتبه
مهم،مسائل بسیاردرگیريتصمیمبرايگیرندگانتصمیم

باداردنالبته امکا.کنندنمیروشیکبهمحدودراخود
دسـت نتـایج متفـاوتی  بـه مختلـف، هايروشازاستفاده

مختلفـی هايوضعیت، روشاینبرشدنفائقیابند. براي
د. نتـایج معـروف هسـتن   هاي ادغـام  که به روششدهمطرح

برداروشها،رتبهمیانگینروشاز:اندعبارتهاروشاین
).1392اصغري زاده و ذبیحی جامخانه، کاپلند (روشو

بـر اسـاس  هـا روش، گزینـه در اینها: میانگین رتبهروش 
از سـه تکنیـک تاپسـیس،    آمـده دستبههايرتبهمیانگین
بنـدي سـاده و تاکسـونومی عـددي اولویـت    وزنیمیانگین

اي که بیشترین میانگین را که گزینهصورتینبدشوند. می
گیرد.کسب نماید در رتبه نخست جاي می

قطـري  روش، ابتـدا یـک مـاتریس غیـر    در ایـن روش بردا: 
M*Mگیرد که توضیح سطر شکل میi ستونبهj  از نظـر

هاي شود. اگر تعداد بردها در تکنیکتعداد برد مشخص می
کدگذاري کـرده کـه در   Mبیشتر باشد، آن را با کاررفتهبه

آن سطر به ستون ارجحیـت دارد و اگـر سـتون بـه سـطر      
Xردها مساوي بود، آن را بـا  ارجحیت داشت یا تعداد آراء ب

جموع بردهـا در هـر سـطر    کنیم. در نهایت مکدگذاري می
گیرد و هر چه تعداد بردها بیشتر بندي قرار میمبناي رتبه

باشد، رتبه باالتر خواهد بود.  
تعــداد ،روش کاپلنـد: در روش کاپلنــد نیـز مشــابه روش بـردا   

تنهـا نـه شـود، امـا در ایـن روش    ها مشخص میبردها و باخت
ها نیز براي هـر گزینـه محاسـبه    تعداد بردها، بلکه تعداد باخت

هـا  بندي تفاضـل تعـداد بردهـا و باخـت    شود و مبناي رتبهمی
باشد.  می

و بحثهایافته
بخـش کشـاورزي  یـافتگی توسـعه سـطح حاضـر، مطالعـه در

از اسـتفاده بـا وشـاخص 33به لحـاظ هاي غرب کشور استان
و تاکسـونومی  سـاده وزنـی میـانگین ، تاپسـیس سـه تکنیـک   

گرفت.قرارارزیابیموردعددي

)15(

)16(

)17(

)18(
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هـا  آنوزنهـا و شاخصيعددتکنیک تاپسیس مقادیردر
،ه بـود که با استفاده از روش آنتروپی شـانون تعیـین شـد   

ازپـس وشـدند گرفتـه در نظرالگوریتموروديعنوانبه
میزانمنفی،آلایدهحلراهمثبت وآلایدهحلراهتعیین

آلایـده حـل راهبـه هـا از اسـتان یـک هـر نسبینزدیکی
مبنـاي فراینـد، ایـن ازامتیـازات حاصـل  وشـد محاسبه

قرار گرفت.هااستانبنديرتبه
حــاکی از آن اســت کــه در گــروه آمــدهدســتبــهنتــایج

بـاالترین میـزان نزدیکـی نسـبی     ،هـاي اجتمـاعی  شاخص
تـرین  و پـایین )+CL=919/0مربوط به اسـتان لرسـتان (  

) مربـوط بـه اسـتان کردسـتان    +CL=076/0مقـدار آن ( 
باالترین میـزان  ،و فنیهاي تولیديدر گروه شاخصاست.

) و +CL=595/0(همـدان نزدیکی نسبی مربوط به استان 
) مربـوط بـه اسـتان    +CL=143/0ترین مقـدار آن ( پایین

یـزان  باالترین م،هاي زیربناییر گروه شاخصو دکردستان 
) و +CL=978/0(همـدان نزدیکی نسبی مربوط به استان 

) مربـوط بـه اسـتان    +CL=096/0ترین مقـدار آن ( پایین
آورده 2که یافته ها بـه تفصـیل در جـدول    ،باشدیمایالم

يهـا استانبندي نتایج حاصل از رتبهدرمجموعشده است. 
غرب کشور به لحاظ توسعه بخش کشاورزي بـا اسـتفاده از   

با نزدیکی نسبی همدانتاپسیس نشان داد، استان کنیکت
اسـتان کردسـتان بـا نزدیکـی     وتـرین یافتـه توسعه599/0

ــبی  ــعه141/0نس ــهتوس ــریننیافت ــتان ت ــوعاس درمجم
باشند. میي توسعه بخش کشاورزيهاشاخص

ها بـا اسـتفاده از روش   براي محاسبه رتبه هر یک از استان
مقیـاس شـده در   س تصمیم بـی نگین وزنی ساده، ماتریمیا

کـه بـا اسـتفاده از    هاشاخصهر یک از هاي مربوط به وزن
ضـرب شـد. نتـایج    ،بودشدهمحاسبهروش آنتروپی شانون 

هـاي  حاکی از آن است که به لحـاظ شـاخص  آمدهدستبه
اجتماعی بخـش کشـاورزي، اسـتان لرسـتان بـا بیشـترین       

ان کردسـتان  ترین و استیافتهتوسعه) *A=0370/0امتیاز (
تـرین اسـتان   یافتهنتوسعه) *A=0210/0ترین امتیاز (با کم

اسـتان همـدان   ،هاي تولیدي و فنیاست. به لحاظ شاخص
ترین و اسـتان  یافتهتوسعه) *A=471/0با بیشترین امتیاز (

ــم  ــا کــ ــتان بــ ــاز ( کردســ ــرین امتیــ ) *A=205/0تــ
ــعه ــهتوس ــاخص  نیافت ــاظ ش ــه لح ــتان و ب ــرین اس ــاي      ت ه
ــاز  -تیخــدما ــا بیشــترین امتی ــایی اســتان همــدان ب زیربن

)056/0=A* (ترین ترین و استان لرستان با کمیافتهتوسعه
باشند. بـر  ترین استان مییافتهنتوسعه) *A=027/0امتیاز (

ها، استان همدان با بیشترین امتیـاز  اساس مجموع شاخص
)560/0=A* ترین و استان کردسـتان بـا   یافتهتوسعه) جزء

تــرین یافتــهنتوســعه) جــزء *A=256/0رین امتیــاز (تــکــم
هاي غرب کشور به لحـاظ توسـعه بخـش کشـاورزي     استان

3نتایج کامل میانگین وزنی سـاده  در جـدول   . (باشندمی
.)آورده شده است

هاي غرب کشور به یافتگی استاننتایج بررسی درجه توسعه
هاي توسـعه کشـاورزي بـا اسـتفاده از روش     لحاظ شاخص

کســونومی عــددي نشــان داد، اســتان کرمانشــاه در بــین تا
هاي اجتماعی و تولیـدي رتبـه اول و اسـتان ایـالم     شاخص

رتبـه پــنجم را کسـب نمــوده اسـت. امــا در بـین مجمــوع     
576/0یـافتگی  استان همدان با درجـه توسـعه  ،هاشاخص
اسـتان و اسـتان ایـالم بـا کسـب درجـه       تـرین یافتهتوسعه
باشـد. تـرین اسـتان مـی   نیافتهوسعهت894/0یافتگی توسعه

هاي مـورد مطالعـه براسـاس    سطح توسعه کشاورزي استان
.آورده شده است4لفه ها در جدول ؤزیرم
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تاپسیساساس تکنیکبرهاي غرب کشوراستانبخش کشاورزيیافتگیتوسعه-2جدول 

سادهوزنیمیانگیناساس تکنیکبرهاي غرب کشوراستانبخش کشاورزيیافتگیتوسعهدرجه- 3جدول 

تاکسونومیروشاساسبرکشورهاي غرباستانیافتگیتوسعهدرجه-4جدول

تعیـین وبنـدي دهـد، رتبـه  نشان می5طور که جدول همان
هاي غـرب کشـور   یافتگی بخش کشاورزي استانتوسعهسطح

سـاده و  وزنـی استفاده از سـه تکنیـک تاپسـیس، میـانگین    با
هـاي همـدان   نتایج مربوط به استانغیرازبهتاکسونومی عددي 

ر هر سه روش امتیـاز یـک تـا دو را بـه خـود      و کرمانشاه که د
گردیـده اسـت. بـه    منجـر متفاوتینتایجاند، بهاختصاص داده

بـراي الذکر،هاي فوقروشازحاصلنتایجبودنمتفاوتدلیل
از اسـتفاده بـا هـا این تکنیـک نتایجها،نهایی استانبنديرتبه

.ها، بردا و کاپلند ادغام گردیدرتبههاي میانگینروش

هـاي غـرب کشـور بـه     نهایی استانبنديرتبهبر اساس نتایج، 
هاي ادغام نتـایج در  لحاظ توسعه کشاورزي با استفاده از روش

همـدان در هـر سـه    است که اسـتان شدهدادهنشان 6جدول 
تـرین  نیافتـه ترین و استان کردسـتان توسـعه  یافتهروش توسعه

ذکـر شـایان  باشد.توسعه بخش کشاورزي میاستان به لحاظ
کـم  عنـوان بـه هـا روشاکثـر کردسـتان در اسـتان کـه است

انجـام اقـدامات  ،روازایـن شد؛قلمدادترین استانیافتهتوسعه
اهمیـت اسـتان، از ایـن توسـعه رونـد تسـریع بـراي ضربتی

خصـوص، در ایـن توجهقابلاست. نکتهبرخورداردوچندانی

استان
هاشاخصوعمجمخدماتیهاي شاخصهاي تولیديشاخصهاي اجتماعیشاخص
CL+رتبهCL+رتبهCL+رتبهCL+رتبه

671/02595/01978/01599/01همدان
538/03474/02399/02472/02کرمانشاه
076/05143/05098/04141/05کردستان
919/01415/03142/03412/03لرستان
102/04187/04096/05186/04ایالم

استان
هاشاخصمجموعخدماتیهاي شاخصهاي تولیديشاخصهاي اجتماعیشاخص
A*رتبهA*رتبهA*رتبهA*رتبه

0328/02471/01056/01560/01همدان
0310/03358/02037/02427/02کرمانشاه
0210/05205/05030/03256/05کردستان

0370/01325/03027/05390/03لرستان
0215/04254/04029/04305/04ایالم

استان
هاشاخصمجموعخدماتیهاي شاخصهاي تولیديشاخصماعیهاي اجتشاخص
DLرتبهDLرتبهDLرتبهDLرتبه

621/02613/02323/01576/01همدان
555/01577/01603/03595/02کرمانشاه
849/04809/04517/02781/03کردستان
766/03779/03741/04789/04لرستان
855/05889/05833/05894/05ایالم
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کهغرب کشور استهاي استاندرپیرامون-مرکزنظاموجود
از قبیـل  (اقـدامات کـارا  انجـام وهـا سیاستاتخاذامر،همین

افــزایش اختیــار اســتاندار و رئــیس ســازمان جهادکشــاورزي، 
هـاي بزرگـی،   تخصیص بودجه اضافی، تصویب و اجراي طـرح 

) ها، کاهش سود تسهیالت و غیرهبرخورداري از برخی معافیت
بیش ازرایافتهتوسعهکمترمناطقبیشترچههرتوسعهبراي
نماید.میضروريپیش

بـه لحـاظ   ا کشـور ر هـاي غـرب   اسـتان بنـدي سـطح 1نقشه 
بخـش کشـاورزي بـه تفکیـک هـر سـه       هاي توسـعه  شاخص
تاکسـونومی عـددي و   ،سـاده وزنـی میانگینتاپسیس، تکنیک 

ها با ادغام نتایج هر سـه روش را نشـان   نهایی استانبنديرتبه
دهد.  می

یافتگیهاي سنجش سطح توسعههاي غرب کشور در هر یک از روشبندي استانرتبه-5جدول

هاي ادغام هاي غرب کشور به لحاظ توسعه کشاورزي با استفاده از روشنهایی استانبنديرتبه- 6جدول 
هاتکنیک

استان
کاپلندروشبه روش برداهاروش میانگین رتبه

تعداد به نهاییرتهامیانگین رتبه
بردها

رتبه 
نهایی

M-Xرتبه نهایی

41-0= 11414همدان
32-1= 22322کرمانشاه
05-4= -33/44054کردستان
23-2= 33/33230لرستان
14-3= -33/44142ایالم

استان
ساده وزنیروش میانگین تکنیک تاکسونومیتاپسیستکنیک
CL+رتبهDLرتبهA*رتبه

599/01576/01560/01همدان
472/02595/02427/02کرمانشاه
141/05781/03256/05کردستان
412/03789/04390/03لرستان
186/04894/05305/04ایالم
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ي توسعه بخش کشاورزي به تفکیک هر سه روشهاها به لحاظ شاخصرتبه استان- 1نقشه

گیري و پیشنهادهانتیجه
هـا  یـافتگی اسـتان  درجـه توسـعه  از تعیینآمدهدستبهنتایج 
ــلهــاي تفــاوتدهنــدهنشــان هاســت، میــان آنمالحظــهقاب

هـاي همـدان و کرمانشـاه بـاالترین درجـه      اسـتان کهطوريبه
، ایالم و کردسـتان  هاي لرستانو استانشتهیافتگی را داتوسعه

همگنی نسبی باوجودتري از توسعه قرار دارند. در سطح پایین
هـاي محسوسـی از نظـر    در اوضاع طبیعی و جغرافیایی، تفاوت

از بخشـی  .شودها مشاهده میسطح برخورداري در بین استان
ــی   ــود را مـ ــانگی موجـ ــتالف و دوگـ ــواناخـ ــیتـ از ناشـ

رات پخـش توسـعه   گرا دانست که اثـ مرکزهايگذاريسیاست
پیرامونی یا مرزي رسـیده اسـت   هاياستانکشاورزي کمتر به 

که البته مباحث مربوط به جنگ تحمیلی نیز بر این دوگـانگی  
کاف بوده است. با توجه به نتایج پژوهش بخش اصـلی شـ  مؤثر

هاي فنی و تولیـدي اسـت و   و دوگانگی موجود در بعد شاخص
همگنـی و تجـانس، متعلـق    دیگرعبارتبهکمترین دوگانگی یا 

یـد اثـرات   ؤهـاي اجتمـاعی اسـت کـه ایـن امـر م      شـاخص به 
اي به توسـعه کشـاورزي   و نگاه بخشی و منطقهگذاريسیاست

،آمــدهدســتبــهبــا توجــه بــه نتــایج در غــرب کشــور اســت.
توانند جهت بهبود وضـعیت توسـعه بخـش    زیر میهايتوصیه

:راهگشا باشندهاي غرب کشور کشاورزي استان

چنـد توسـعه بـا تکنیـک    بنـدي سـطح نتایج طورکلیبه-
و نتـایج  هـاي تـک شاخصـه بـود    بهتـر از تکنیـک  شاخصه

است.ايمنطقههاي نزدیک به واقعیت
هـاي شـاخص اکثرلحاظبهایالمهاي کردستان و استان-

بنابراین،ندارنـد، قرارمناسبیوضعیتتوسعه کشاورزي در
طلبـد، شـماري از  را مـی مسئولینویژهتوجهمناطقاین

مـورد منـاطق بیشـتر درتولیدي و زیربنـایی هايشاخص
وتوسـعه بنـابراین هستند،متوسطحدازترپایینمطالعه
رأسدربایـد هـا شـاخص ایـن کیفیوکمیسطحارتقاء
بـر گیـرد. عـالوه  قـرار استانکشاورزيتوسعههايبرنامه

باید بـر  ها،اناین استدرمختلفخدماتوامکاناتافزایش
در بـین منـاطق   موجـود امکانـات عادالنـه ومناسبتوزیع

شـاهد رشـد   گـردد تـا   مبـذول توجهی خـاص نیزمختلف
ها باشیم.ش کشاورزي در این استانبخ
برايراالزمتمهیداتبایدریزان کشوربرنامهومسئوالن-

با دو کشورنیافتهتوسعههاياستانکشاورزيسطحارتقاي
حل سریع برخی مشکالت فعلی (نگاه امدادي) و نگـاه  نگاه 

ــتفاده از    ــراي ورود و اســ ــازي بــ ــردي (بسترســ راهبــ
دوگـانگی تادر پیش گیرندنوین و کارآمد)هايتکنولوژي

در گـام اول  هـا اسـتان بـین کشـاورزي بخـش درموجـود 
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همچنـین بـا هـدف    .بـرود بـین ازنهایتو دریافتهکاهش
هش دوگـانگی موجـود، تـدوین    تعادل نسبی و کـا برقراري

باهـدف بلندمـدت و مدتمیانايمنطقهتوسعه هايبرنامه
یافتـه توسـعه هـاي کمتـر   توجه بیشتر به پیرامون یا استان

.صورت پذیرد
هاي داراي رتبه باالي توسـعه، در  استاناینکهبه با توجه -

بعد اجتماعی توسعه از وضعیت خـوبی برخـوردار نیسـتند،    
ایجـاد  تجدید سـاختار نیـروي انسـانی و    گرددمیپیشنهاد 

متولی قـرار  هايسازماندر اولویت هاي رسمی فعالتشکل
گیرد.

با توجه به باال بودن جمعیت بیکاران در ایـن  ، طرفازیک-
از آن به دلیـل ضـعف بخـش صـنعت     قسمتیکه هااستان
ــودن ظرفیــت ، و نیــزاســت در ایــن وخــاكآبمحــدود ب
بخـش کشـاورزي   لحت کشور نیست که به مصها لذااستان

پیشـنهاد  بنـابراین، قـرار گیـرد؛  تأکیـد بیش از این مـورد  
توسعه صنایع جـانبی و تبـدیل کشـاورزي نیـز     که شود می

از مـردم  تـوجهی قابـل قـرار گیـرد تـا بخـش     توجـه مورد
مهاجرت بـه شـهر بـراي یـافتن شـغل در      جايبهروستایی 

تایی مشغول بـه  مشاغل مرتبط با کشاورزي در مناطق روس
کار شوند.

درگـذاري سـرمایه وانسـانی فیزیکـی، سـرمایه توسـعه -
برايالزمبخش کشاورزي و ایجاد شرایطتوسعهوتحقیق
زراعـی هـاي سـازي زمـین  مکانیزاسیون و یکپارچهتوسعه

) با سطح توسعه کشاورزي پایین (پیرامـون هاي استانبراي
توسـعه بخـش   راهکارهـاي پیشـنهادي جهـت    ازجملهنیز 

باشد.میهااستانکشاورزي این 
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Abstract
Recognition and understanding of existing differences between regions potential for development levels in the
agricultural sector are necessary for planning and appropriate decision making. The main purpose of study was
to measure the level of agriculture development in the Western provinces of Iran (Hamedan, Kermanshah,
Kurdistan, Lorestan and Ilam) by using the Multi-Criteria Decision Technique. For this purpose, 33 different
indicators in three groups of socio-structural, technological and services – infrastructure were defined .Their
weights were determined by using the Entropy method. Then the development level of agricultural sector was
determined by using TOPSIS, SAW and numerical taxonomy techniques and for final ranking agricultural
development levels of provinces, the results of all three techniques were merged by using mean scores, Copland
and Borda methods. Final results indicated the Hamedan and Kermanshah provinces have the highest level of
agricultural development level and Lorestan, Ilam and Kurdistan provinces had lower level of development.

Keywords: Agricultural Development Level, Technical Indicators, Social and Infrastructural Indicators,

Multi-Criteria Techniques.
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