
159-181هايصفحه/ 4ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي

هاي یافتگی کشاورزي شهرستاني توسعهتعیین درجه
استان فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددي

1سید نعمت اله موسوي، ابوذر روستا و سلیمان کشاورزي

29/11/1390: شتاریخ پذیر1/9/1389: تاریخ دریافت

چکیده
زمینهایندرواقعدرونیست،سانیکآنمختلفمناطقدرمنطقهیککشاورزيبخشیافتگیتوسعهسطحعموماً

منطقـه یکيهابخشمیاندررایافتگیتوسعهوندرهمطالعضرورتامراین. خوردمیچشمبهناهمگنیوتجانسنبود
یـافتگی منـاطق مختلـف    ها و در پـی آن تعیـین سـطوح توسـعه    بررسی امکانات و تواناییشناخت و .سازدمیناپذیراجتناب

هـدف کلـی ایـن مقالـه تعیـین سـطوح       . رودچونین منـاطقی بـه شـمار مـی    يریزي و توسعه  ند برنامه ینخستین گام در فرآ   
10ابی به ایـن هـدف از    یبراي دست . استان فارس از روش تاکسونومی عددي است       يهایافتگی کشاورزي شهرستان  توسعه

يهـا آمار و اطالعات این مطالعه از آمارنامـه     . استان استفاده گردید   يهاشاخص اصلی کشاورزي براي رتبه بندي شهرستان      
يهـا نتایج این مطالعه نشان داد که شهرسـتان       . به دست آمد   1386-1382يهاآماري سال  ينامهکشاورزي استان و سال   

کـازرون،  يهایافتگی باالتري دارد و شهرستانتوسعهيها درجهو سپیدان نسبت به دیگر شهرستانبید، ارسنجان، مهر،  خرم
دیگـر  يهـا شهرستان فراشبند نیز به علت ناهمگن بودن نسبت بـه شهرسـتان  . تري دارندپایینيالمرد، و قیروکارزین رتبه 

.شودمختلف داده میيهارستانبخش کشاورزي شهيکارهایی براي توسعهدر نهایت راه. حذف گردید

JEL:O21,O10,Q10طبقه بندي 

یافتگی، تاکسونومی عددي، استان فارس، کشاورزي، رتبه بنديتوسعه:کلیدييهاواژه

ار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت و دانشجویان کارشناسی دانشیبه ترتیب -1
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مقدمه
اقتـصاددانان يوسـیله بـه نخـست اجتماعی،-ياقتصاديمقولهکیعنوانبهتوسعهورشد
ادبیـات بررسـی درهمیشگیهايدشواريجملهاز. افتیراهدیگرعلومبهسپسوشدمطرح
توسعه. استرشدوتوسعهمفهومکردنمشخصاجتماعی،هايدگرگونیوي اقتصاديتوسعه

اسـت زندگیاستانداردهايازمنتجکهدانستاقتصاديواجتماعیسیاسی،فرآینديتوانمیرا
حـدي بـه توسـعه فرآینـد ). 1383حبیبـی، وقدیرمعصوم(شودمیزندگیسطحبهبودباعثو

مفـاهیم چونین،اینتوصیفیوباشدمشاهدهقابلجمعیترشدموازاتبهبایدکهدارداهمیت
سـاده سخنبه. گیردبر میدرتوسعهفرآیندهردرقطعیيهاهدفعنوانبهرامنصفانهوکیفی

مفهـوم بهتـرین اسـت، هـا نـابرابري حذفتوسعه،اصلیهدفکهاینبهتوجهباگفتتوانمی
هـاي ریـزي برنامـه درگـام نخستین). 2000هدر،(استاجتماعیعدالتباهمراهرشدتوسعه،
تحلیـل وتجزیـه نیازمنـد شناسـایی ایـن . اسـت منـاطق آنموجـود وضـع شناساییی،یمنطقه
وضـع تحلیـل وتجزیـه وشناخت. استآنفرهنگیواجتماعیاقتصادي،گوناگونهايبخش
ریـزي برنامـه ندیفرآدرگامنخستینفرهنگیواجتماعیاقتصادي،محیطی،هايزمینهدرمناطق
توانمیوشودمیمشخصمناطقهايمحدودیتوتنگناهاکار،اینبا. استییمنطقهيتوسعه

رامنـاطق وضعتواندها میمعرفوهاشاخصراستاایندر. کرداقدامهاکردن آنبرطرفبراي
کـه اسـت دهـه سـه ازبـیش ایـران در). 1381رضـوانی، (دهـد نـشان گونـاگون هاينهزمیدر

،یـی قـه ماننـد منط ریـزي برنامـه گوناگونهايروشریزانبرنامهونظرانصاحبهگزاران،سیاست
بـر ابـرام باوهاروشاینازاستفادهباتاانددادهقراراستفادهموردراسرزمینآمایشوفضایی

درپایـدار یـی توسـعه گونـاگون، نواحیدرمحیطیواجتماعیاقتصادي،هايپتانسیلوهاتوان
منـاطق وي کـشورها توسـعه درکـه ییهـا بخـش جملهاز. کنندبرقرارییمنطقه-یمليعرصه

کـشور غـذایی نیازهـاي تامیندلیلبهایران،درکهاستکشاورزيبخشاست،در نظرهمواره
روسـتاهاي معـضالت ومشکالتاخیر،هايسالدرکهاستحالیدرینا. داردباالییاهمیت
فزاینـده، کـاري بـی رشـد، حـال درنابرابريگسترده،دستیتهیرویه،بیمهاجرتباعثکشور
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اسـت شـده روستاییمناطقدرروستاییاندرآمدکاهشوکشاورزيمحصوالتبااليضایعات
توان دو چـارچوب    توسعه و توسعه نیافتگی می     يهاهبا نگاهی اجمالی بر نظری    ). 1385رهنما،(

نوین توسعه را مطرح نمود، به طوري        يهابنیادي توسعه و چارچوب    يهاکلی شامل چارچوب  
وابـستگی  ينوسازي، دیدگاه مارکسیستی از توسعه و نظریـه    يکه مکتب تکاملی توسعه، نظریه    

کردهـا  داشت که در کنار تفکیـک روي       باید توجه . گیردبنیادي قرار می   يهادر درون چارچوب  
هـا  یافتگی، انواع گوناگونی از روش    سنجش و تعیین سطح توسعه     يبه بنیادین و نوین در زمینه     

رس و  کمـی و کیفـی وجـود دارد کـه بـسته بـه میـزان اعتبـار اطالعـات در دسـت                       يهاو فن 
). 1385بدري، (رود ر میکادهی و ارزیابی اطالعات بهریزان، براي سازمانبرنامهيهامهارت

هـاي  میلیون هکتار زمین 2/3میلیون هکتار و نزدیک به       2/12استان فارس با مساحت حدود      
کـل مـساحت   % 10نزدیـک بـه   (میلیـون هکتـار آن  2/1مستعد کشت که هم اکنون تنها حدود 

مـی،  هـاي طبیعـی و اقلی     منديزیر کشت انواع محصوالت است و با برخورداري از توان         ) استان
رو، طوالنی مدت تولیدات کشاورزي، کشاورزان پـیش       يهاي نیروي انسانی و پیشینه    منديتوان

محصوالت تولیـدي شـامل زراعـی،       يهاي قوي و باتجربه در بخش کشاورزي در عمده        تشکل
بخش کشاورزي استان فارس نقش اساسی      . هاي اول تا سوم را در کشور دارد       باغی و دامی رتبه   

ی از تولیـد    یـ چـونین سـهم عمـده     تغال و امنیت غذایی کشور داشـته اسـت و هـم           در تولید، اش  
) مقـام اول  (بخش کـشاورزي کـشور       يارزش افزوده % 8/9ناخالص ملی را دارد، به طوري که        

. از شاغالن این استان در بخش کـشاورزي فعالیـت دارنـد           % 23مربوط به استان فارس است و       
هـدف اصـلی ایـن مطالعـه     ). 1386شاورزي استان فـارس  پایگاه اطالع رسانی سازمان جهاد ک (

یـافتگی بخـش    اسـتان فـارس بـر اسـاس توسـعه          يهایافتگی شهرستان بررسی وضعیت توسعه  
در این زمینه مطالعات گوناگونی صورت گرفته است که در زیر بـه بخـشی از           . کشاورزي است 

. شودنتایج این مطالعات پرداخته می
يهـا یـافتگی کـشاورزي شهرسـتان     در مورد بخش توسعه   ) 1388(سال و رفیعی دارانی     کهن

رسـیدند کـه    بـه ایـن نتیجـه       روش تاکـسونومی عـددي      بـا اسـتفاده از      رضـوي   استان خراسان   
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یـافتگی  توسـعه  يهـا درجـه   سبزوار نسبت به دیگر شهرسـتان      چناران، فریمان و   يهاشهرستان
. پایانی قرار دارند   يناباد نیز در مرتبه   کالت، نیشابور، گ   يهاکشاورزي باالتري دارد و شهرستان    

ي درجـه تعیینبرايعدديتاکسونومیبنديطبقهتکنیکازاستفادهبا)1383(رضایی وتقوایی
میـزان نیتـر بـیش کـه رسـیدند نتیجـه اینبهایالمهايشهرستانروستاییمناطقیافتگیتوسعه

هايو شهرستانبودهچرداولشیروانشهرستانبهمربوطشهرستانسطحدرروستاهامنديبهره
قـدیر . داردقـرار بعـدي هـاي ردهدرترتیـب بـه آبدانانوایوانمهران،دهلران،شهر،درهایالم،

هـاي شـاخص ازاسـتفاده بـا وعـددي تاکسونومیآنالیزازاستفادهبا)1383(حبیبیومعصوم
هـاي شهرسـتان یـافتگی توسعهنجشسبهاقدامکالبديوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،گوناگون

وبحرانـی حـد نقـاط تعیینوبخشیني میاتوسعهبهتوجهباوپایاندروکردندگلستاناستان
تحقیقـاتی . ندن دادنشاتوسعهبهرسیدنبرايرابخشیبردهايراهاهی،گسکونتمراکزجایگاه

ي کنـونی مطالعهبهنزدیکيحدودشده تاانجامییناحیهوي روستاییتوسعهخصوصدرکه
وامکانـات ازنـواحی وروسـتاها برخـورداري میـزان تـر بـیش هـا مطالعـه در ایـن ولیاست؛

ي توسـعه هـاي شـاخص ازبعـضی صـورت پراکنـده،  بـه واسـت، شـده بررسـی هازیرساخت
دراهـ مطالعـه اولـین ازکییعنوانبهمطالعهاین. استشدهگرفتهقراراستفادهموردکشاورزي

شدهانجاماستان فارسهايشهرستانمورددرکهاستکشاورزيیافتگیتوسعهي خاصزمینه
.است

روش تحقیق
يتوسعهسطحی  بررسدرمعموليهاروشازگریدی  کی ی تاکسونوملیتحلوهیتجزروش

1986سـال درکـه استهمگنيهامجموعهدرهاآني  بندگروهومطالعهموردنقاطیامناطق
معموالروشنیا.دیگردهیتوصکشورهايتوسعهسطحسنجشي  برایونسکوسازمانتوسط

بـر راگریدمناطقیانقاطوشودیمانتخابمطلوبينقطهعنوانهبمطالعهموردنقاطازی  یک
مطلـوب يمنطقـه آنازمنطقههريفاصلهیاتفاوتبیترتنیبد. کنندیمي  بنددرجهآني  مبنا
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ـ نیی  باالی  ناهمگنوباشدادیزمطالعهموردمناطقیانقاطتعدادکهی  مواقعدر. شودیمنیمع زی
بـر نقـاط گـر یدي  بنـد درجـه ومطلوبوهدفينقطهعنوانبهمنطقهیکنییتعباشند،داشته

ـ توسـعه سطحبهمناطقگریددنیرسي برابرنامهدادنومطلوبينقطهي  مبنا ي منطقـه ی افتگی
ی هـدف نیچـون تحقـق زینمطلوبطیشرادرورسدینمنظربهممکنوی  منطقندانچمطلوب
حرکـت توسـعه نـد یفرآدرمنـاطق گـر یدکهی   نسبتهمانبازمانطولدررایزاست،ناممکن

ـ ننظـر موردمطلوبي  منطقهیانقطهبرسانند،مطلوبسطحبهراخودتاکنندیم جهـت درزی
درمطلـوب ينقطـه نیـی تعلیدلنیهمبه. کندیمتالشخوديتوسعهسطحيارتقاوشیافزا

ـ نمطالعـه مـورد منـاطق تعـداد واستباالییمنطقهيهاتفاوتواختالفکهي  موارد ـ ززی ادی
مطالعهموردمناطقای نقاطتوانیممشکلنیارفعي  برا. گرددینمی  تلقی  منطقییوهیشاست،

مطلـوب ي  منطقـه یانقطهگروههردروندرسپسوکردمیتقسترهمگنگروهچندبهابتدارا
. دادانجـام ي  عـدد ی  تاکـسونوم روشراهازتـوان یمـ راندیفرآنیايمجموعه. کردانتخابرا

.            استشرحنیابهردیگیمانجامی تاکسونومروشدرکهی مراحل
لیتـشک اسـتفاده مـورد يهاصشاخي  مبنابرراهیاولاطالعاتسیماترجدولدیباابتداـ1
مـورد يهـا شـاخص ریمقـاد وسـتون یـک درمطالعهموردمناطقیانقاطنامکهي  طوربهداد،

ردیگقرارآنمقابليهاستوندراستفاده
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X-مطالعهموردمناطقیانقاطنام
n-هامکانیانقاطگرنشان
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m-استفادهمورديهاشاخصگرنشان
ي دارااسـت ممکنمختلفيهاشاخصکهنیابهتوجهباهادادهسیماتريهیتهازپسـ2

ـ مقازاسـتفاده مورديهاشاخصاستالزمباشد،متفاوتيهااسیمق نبـود وشـود رهـا اسی
کـه کرداستفادهکردناستانداردروشازتوانیمکارنیاي  برا. برودمیانازهاشاخصتجانس

ـ مشـده اسـتاندارد شاخصبهی  اصليهاشاخصلیبدتبا وصـفر هـا شـاخص يهمـه نیانگی
سان شده را به صورت زیر تـشکیل        ماتریس استاندارد هم  . بودخواهد1زینهاآناریمعانحراف

. دهیممی
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iX =ریمتغنیانگیمi

iS =ریمتغاریمعانحرافi

یـا تفـاوت توانیماستانداردسیماتريمحاسبهازپس: هابخشمیانفواصليمحاسبهـ3
. آورددسـت بـه هـا شاخصازیکهرمورددرگریديهابخشبهنسبترابخشهريفاصله

ـ ردمقدارازرا)Z11(اولستونمقدارنیاولابتداکارنیاي   برا کـم ) Z21(اولسـتون دومفی
ـ کـم )Z31(اولستونسوممقدارازرا) Z11(اولستونمقدارنیاولسپسم،یکنیم وم،یکنـ یم

ـ اومیکنـ یمکم)Z41(اولستونچهارمفیردمقدارازرا) Z11(اولستونمقدارنیاولبعد نی
.   میدهیمانجامهاستوني همهي براوانیپاتارامراحل

گرفتـه کـار بـه يهـا شاخصمجموعي  مبنابرگریدبخشازبخشهريفاصلهيمحاسبهـ4
جمـع هـم بـا ی  افقـ صورتبهومیرسانیم2توانبهراآمدهدستبهاعدادکارنیاي  برا: شده

بخشازبخشهريفاصلهآمدهدستبهریمقاد. میآوریمدستبهراهاآنجذرسپس. میکنیم
ازهـا بخـش يفاصـله . اسـت صـفر برابرآنقطرومتقارنسیماترنیا. دهدیمنشانراي  بعد
.گرددیممحاسبهریزي رابطهقیطر
)7(22222 edcbad AB 

.استآمدهجدولدرeوa،b،c،dریمقاد
هابخشنیاکهاستبخشدومیانتفاوتیافاصلهيدهندهنشانعنصرهرسیماترنیادر

يدهنـده نـشان مقـدار نیتـر کـم سـطرها ازیـک هـر در. انـد شـده مشخصستونوسطردر
کـه یبخـش باشند،داشتهگریدیکبارافاصلهنیترکوتاهبخشدواگر. استفاصلهنیترکوتاه

آنبخـش بـرعکس وبـود، خواهـد دارد،قرارتونسدرکه"يالگو"استشدهواقعسطردر
.آمدخواهدحساببه"هیسا"

هرتوانیمهیسايهابخشوالگوبخششدنمشخصازپس: نموداردنیکشيمرحلهـ5
ـ  روبـر هـا بخشيهمهکهنیاي  برا. کردمتصلمربوطي  الگوبهنمودارکیباراهیسا کي ی

. آورددسـت بـه هیسايهابخشوالگوبخشمیانزینراي  عدبارتباطاتدیباردیگقرارنمودار
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هـم رافاصلهنیترکوتاهنیسوملزومصورتدروفاصلهنیترکوتاهنیدومدیباگریدعبارتبه
.ردیگقرارنمودارکي یروبرهابخشتمامتاآورددستبه

ـ باهمگنيهابخشبهی  ابیدستي  برا: همگنيهابخشکردنمشخصـ6 بـاال حـد دی
)d+ (نییپاحدو)d- (ـ بامرحلهنیاانجامي  برا. آورددستبهفواصلنیترکوتاهي  برارا ازدی

. کرداستفادهریزيمعادله
)8(sddD 2

D =نییپاحدوباالحد
sd =اریمعانحراف
d =دیآیمدستبهریزيمعادلهباکهفاصلهنیترکوتاهنیانگیم:

)9(N

d
d

n

i i 


1

N

dd
sd

n

i i 


2)(1

کـه اسـت همگنيهابخشجزوردیگیمقرارنییپاحدوباالحددروندرکهییهابخش
ـ باراحـد نییپـا وبااليهابخشوشوندمیترسزیننموداریکداخلدرتواندیم قالـب دردی

.        کردي بندطبقهگریدهمگنيهاگروه
تـوان در  در ایـن مرحلـه مـی   : ي مطلوبمرکب هر منطقه از منطقهيفاصلهيـ محاسبه 7

براي این کار باید دوباره مـاتریس       . بندي کرد ها یا مناطق را درجه    داخل هر گروه همگن، بخش    
يجـا کـه در ایـن مثـال همـه          آناز  . (همگن تشکیل داد   يهااستاندارد را براي هر یک از گروه      

ها در یک گروه قرار دارند، بنابراین تمرین را بر مبناي همان ماتریس اسـتاندارد محاسـبه                 بخش
عنوان مقـدار   ماتریس استاندارد به   يهان عدد در هر یک از ستون      یتربزرگ). دهیمشده ادامه می  

تـرین  باشد، باید کوچـک    هاي منفی توسعه انتخاب شده    اگر شاخص (گردد  مطلوب انتخاب می  
مرکـب هـر بخـش از بخـش          يسـپس  فاصـله    ). عنوان مقدار مطلوب انتخاب نمـود     عدد را به  

دهـیم، کـه در واقـع     نمایش می  Cioرا با عالمت    کنیم و آن  ي زیر محاسبه می   مطلوب را از رابطه   
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تـر  ککوچـ Cioهـر انـدازه مقـدار      . است) o(تا بخش مطلوب    ) i(بخش   يفاصله يدهندهنشان
) i(بخش مـورد نظـر       يعبارت دیگر فاصله  به. یافتگی آن بخش است   توسعه يدهندهباشد نشان 

گر توسعه نیـافتگی بخـش     بیانCioبرعکس بزرگ بودن    . تر خواهد بود  کم) o(از بخش مطلوب    
. مورد نظر است

)10(  2
i )(ZCio oZ

:رابطهنیادر
Cio =مطلوببخشازبخشهرمرکبيفاصله

iZ =استانداردسیماتردرموجودریمقاد
oZ =استفوقسیماتردرستونهرمطلوبمقدار .
هـر يتوسـعه ی  نـسب سـطح تـوان یمـ مرحلهنیادر: هابخشيتوسعهسطحيمحاسبهـ8

: کردمحاسبهریزي رابطهازرابخش

)11(
o

io

C

C
DL 

:معادلهنیادر
DL =بخشهريتوسعهسطح

ioC =مطلوببخشازبخشهرمرکبيفاصله
oC =نیانگیمازاستعبارتioCـ معانحرافبرابردوياضافهبه ازکـه سـتون همـان اری

. دیآیمدستبهریزيمعادله
)12(

ioioO SCC 2

:معادلهنیادر
ioC  =شودیممحاسبهریزي رابطهازکهاستستوننیانگیم .
ioS =ستوناریمعانحرافioCشودیممحاسبهریزي رابطهازکه .
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ioC  =استستوننیانگیم
ioC =مطلوببخشازبخشهرمرکبيفاصله
ioS =ستوناریمعانحرافioC

ـ مصـفر سـمت بهآمدهدستبهDLمقدارهر. استیکوصفرمیانهموارهDLمقدار لی
ی مانـدگ عقـب يدهندهنشانباشدترکینزدیکبهقدرهروبخشی  یافتگتوسعهگرانیبکند

:گرددیممحاسبهریزشرحبهCoزانیمی قبليمعادلهي مبنابر. استفوقبخش
راهـا بخـش تـوان یمـ مرحلهنیادر: توسعهی  نسبسطحبراساسهابخشکردنمرتبـ9

. کردتبمرمطلوببخشازهاآني دورای یکینزدوتوسعهسطحبراساس
چـون هـم (بندي رتبههايروشدیگربامقایسهدرعدديتاکسونومیروشکهاستگفتنی
دیگرهايروشدرمعنی کهاینبه. استبرخوردارسازيهمگنویژگیاز...)و فازيموریس،

جایگاهیشودبنديرتبهبایدکهییهاهدفایوهامنطقهخصوصدرسازيهمگنبندي،رتبه
غیـرهمگن، منـاطق وجوددلیلبهمناطق،یافتگیتعیین توسعهدرکهاستحالیدراینوندارد

.فراوانی دارداهمیت

کشاورزيبخشدراستفادهموردهايشاخص
بهباغیوزراعیزیرکشتي سطحسرانهبودنباالبرشگرفیتاثیرهاباغومزارعنشدنخرد

آبیـاري هـاي سـامانه ي بهتـر توسعهباعثطرفکیازوعموضاین. را داردبرداربهرههرازاي
فـراهم  نیـز رادیگـر هـاي آوريفـن ازي اسـتفاده زمینـه دیگرطرفازواستشدهفشارتحت

ي توسـعه آندنبـال بـه ونیمه صنعتیوصنعتیشکلبهگاوداريهايي فعالیتتوسعه. کندمی
کـشاورزي يهـا شـاخص . اسـت )گوشـتی يهـا فـرآورده ولبنیصنایعویژهبه(جانبیصنایع
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شـخم (کاشـت مختلفمراحلدرکشاورزيزمینهدرفنیوعلمیهايرفتپیشيدهندهنشان
اسـتفاده (، داشـت  ...)و کـشاورزي يزمینـه درفنـی لیمسابهتوجهشده،اصالحبذرصحیح،

کشاورزييزمینهدرانشدوآگاهیموقع،بهآبیاريآفات،دفعهايسموکودهاانواعازموقعهب
مزیتگرچه. است...)و معینهايزماندرکشاورزيآالتماشینازاستفاده(برداشت، و...)و 

هواییوآبشرایطازبرخورداريامااست،مؤثرمناطقکشاورزيبخشرشدارتقايدرنسبی
فنیوعلمیهايرفتپیشومکانیزاسیونها و تعاونیکناردرکشاورزيمستعدزمینومناسب

بخـش یـافتگی توسـعه باعـث ودهـد افزایشراهکتاردرکردعملتواندمیکهاستعمرانیو
درمکملفعالیتیتنهانهنیزطیورودامانواعپرورشودارينگهشودمییادآور. شودکشاورزي

است،سرانهددرآمافزایشومحرومیتکاهشوبیکاريرفعهايراهازیکیوکشاورزيبخش
هـاي شاخصبنابراین،است؛مؤثرومهمبسیاردامیهايفرآوردهوگوشتانواعتولیددرکهبل

.شوندیممحسوبکشاورزيبخشیافتگیتوسعههايشاخصجملهازنیزمسالهاینبامرتبط

ییـافتگ بـراي توسـعه  شاخص10ازنظر،موردهايهدفبهابییدستبرايمطالعه،ایندر
مـورد هـاي شـاخص (1) در جـدول . شـد اسـتفاده فارساستانهايشهرستانسطح کشاورزي
بـر افـزون نظـر، مـورد هـاي شاخصتعیینبراي. استشدهدادهنشانفارساستفاده در استان

قـرار  اسـتفاده مـورد وبودکشاورزيبامرتبطگذشته،هايمطالعهدرکهییهااز شاخصاستفاده
ازکـه یکـی  اسـت گفتنـی . شـد اسـتفاده نیزنظر کارشناسانازهاشاخصعیینتدربود،گرفته

ـ وافـزوده ارزشکشاورزي،یافتگیتوسعهدرمهمهايشاخص درتولیـد عبـارتی ارزش بـه ای
ازبـسیار مـشکل اسـت   آمـاري بـه چـونین  یرسـ دسـت کـه جـا آناز. استگوناگونمناطق

وگاووو برهي گوسفندسرانهنیچونهمویباغوزیرکشت زراعیي سطحسرانههايشاخص
. داردگونـاگون منـاطق درآمـد بـر سـزایی بـه تـاثیر هاشاخصاینشده کهاستفادهنیزگاومیش
یـافتگی توسعهمعیارعنوانبهتحقیقایندرکهشاخصی10زیر،درپیش گفته،مطالببراساس

:گرددمیشد معرفیگرفتهنظردرکشاورزيبخشدر
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یافتگی کشاورزيتوسعهيهاشاخص). 1(دولج
نام شاخصردیف

برداران کشاورزيبرداران با زمین به کل بهرهنسبت بهره1
بردارنفر بهره1000هر يتعاونی کشاورزي به ازايسرانه2
بردارتراکتور به ازاي هر بهرهيسرانه3
لیدیزيهانسبت الکتروپمپ به مجموع الکتر پمپ و پمپ4
بردارگوسفند و بره به ازاي هر بهرهيسرانه5
بردارگاو و گوساله به ازاي هر بهرهيسرانه6
بردارسطح زیرکشت گلخانه به ازاي هر بهرهيسرانه7
بردارسطح زیرکشت زراعی به ازاي هر بهرهيسرانه8
بردارسطح زیرکشت باغی به ازاي هر بهرهسرانه9

10
به کل سطح زیرکشت آبی ) و بارانیییقطره(زیرکشت آبیاري تحت فشار نسبت سطح

زراعی و باغی

نتایج و بحث
استان فارس با توجه به هر شـاخص نـشان داده شـده     يهاوضعیت شهرستان ) 2(در جدول   

بـرداران بـا زمـین      توان گفت که در رابطه با شاخص نسبت بهره        می) 3(در تفسیر جدول    . است
بـاالترین نـسبت و شهرسـتان المـرد داراي          داراي  داران کشاورزي شهرستان بوانـات      برکل بهره 

مهـم  هايشاخصدیگراز. است898/0تا 463/0ترین مقدار است و در واقع نسبت آن از  کم
ي شـاخص سـرانه  اسـت، تعـاونی هـاي شـرکت فعالیـت کـشاورزي، بخـش یـافتگی توسعهدر

دشت شهرستان زریندرکهدهدنشان میبرداربهره1000ازايبهکشاورزيتعاونیهايشرکت
هـا  تعـاونی کـشاورزي نـسبت بـه دیگـر شهرسـتان          ين سرانه یتربا نسبت صفر است که از کم      

) 324/4(ها بـاال  شهرستاندیگرنسبتبهشاخصایندر شهرستان المرد میزان. برخوردار است
دیگـر  بـه نـسبت تعـاونی شـرکت ازشهرسـتان ایـن تربیشبرخوردارييدهندهکه نشاناست
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ي تراکتورسرانهاین مطالعه،درکشاورزيیافتگیتوسعههايشاخصدیگراز. استهاشهرستان
شهرسـتان مکانیزاسـیون بـاالي سـطح يدهندهنشانآنبودنباالکهاستبرداربهرههرازايبه

هـر ازايبـه تراکتور%828/0تهبان در شهرستان شهرستان اسشاخصاینمقدارباالترین. است
درنیـز آننیترکمواستبرداربهره100هرازايبهتراکتور8/82دیگر سخنبهایوبرداربهره

بهتراکتور31سخن،دیگربهایوبرداربهرههرازايبهتراکتور317/0شهرستان المرد با نسبت 
والکتریکـی هـاي موتورپمـپ مجمـوع بهپمپالکترونسبت. استبرداربهرهنفر001هرازاي

سـطح يدهنـده نشانآنباالبودنکهاستکشاورزيیافتگیتوسعههايشاخصدیگردیزلی از
ي توسـعه سـطح بـاالتر  نتیجـه دروآباستحـصال بـراي جدیـد هايآوريفنازاستفادهباالتر

ن و شهرستان فراشبند بـا  در باالتری% 251/85شهرستان فسا با شاخصایندر. استکشاورزي
شاخص پنجم مورد بررسی سرانه گوسـفند و  . داردقرارخودترین مقدارپاییندر% 7/12نسبت 

بـردار  هـر بهـره    يرأس به ازا   001/116بردار است که باالترین آن با نسبت        بره به ازاي هر بهره    
در . سـتان المـرد اسـت   رأس در شهر127/15ترین آن با نسبت متعلق به شهرستان آباده و پایین   

توان گفت که شهرستان شیراز بـا       بردار می گاو و گوساله به ازاي هر بهره       يمورد شاخص سرانه  
268/2بردار داراي باالترین رتبه و شهرستان مهر با نسبت          رأس به ازاي هر بهره     108/10نسبت  

بـا توجـه بـه    .  دقـرار دار خـود مقـدار تـرین پـایین بـردار دارا در رأس را بـه ازاي هـر بهـره   
اخیر که استان فارس را تحت تأثیر قرار داده اسـت و میـزان اسـتعمال آب در                   يهاسالیخشک

یی اسـت کـه متأسـفانه توجـه         ترین روش براي تولید محصوالت گلخانه     استان، گلخانه مناسب  
یـی بـه ازاي هـر    سطح زیرکشت گلخانهيبه همین دلیل سرانه   . کمی به این موضوع شده است     

در استان فارس شهرستان    . یافتگی کشاورزي قرار داده ایم    توسعه يهابردار را جزء شاخص   رهبه
اسـتهبان، بوانـات،   يهـا بردار باالترین و شهرستانهکتار به ازاي هر بهره  566/0شیراز با نسبت    

، روکارزین، ارسنجان، اقلید، سپیدان، فراشبند، الرستان، المرد، ممـسنی        یخرم بید، زرین دشت، ق    
ترین نسبت سـطح زیرکـشت گلخانـه را دارا اسـت، کـه      ریز با نسبت صفر هکتار پایین     مهر، نی 

زیرکـشت ي سـطح سرانهباارتباطدر.  توجه پایین به این بخش کشاورزي استيدهندهنشان
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بـردار  هکتار به ازاي هر بهـره 859/14بردار، شهرستان الرستان با نسبت هر بهرهازايبهزراعی
مـورد در. ن سطح زیرکشت زراعی را داردیترکم468/3رین و شهرستان ممسنی با نسبت باالت

هکتـار شهرسـتان   473/3شهرستان فـسا بـا   بردار،بهرههرازايبهباغیزیرکشتي سطحسرانه
. داردقـرار پایـانی وهـاي نخـست  رتبـه بـردار در هکتار به ازاي هر بهـره 602/0دشت با زرین

به کـل سـطح زیرکـشت       ) ییبارانی و قطره  (یرکشت آبیاري تحت فشار     شاخص نسبت سطح ز   
شهرسـتان  در. مـورد بررسـی اسـت   يهـا آبی زراعی و باغی اسـتان فـارس از دیگـر شـاخص    

. استآندرهاسامانهاینتوسعه نیافتگیيدهندهنشانکهارسنجان میزان این شاخص صفر بود
تر ي بیشتوسعهيدهندهنشانکهبود891/9در شهرستان ممسنیشاخصاینمقدارچونینهم

. استهاشهرستاندیگربهنسبتفشارتحتهايسامانه
درشـد دادهتوضـیح تحقیـق روشقـسمت درکـه )الـف (مـاتریس نخستمطالعه،ایندر

گامدرشد،دادهتوضیحنیزتحقیقروشدرکهگونههمانوشدتشکیل)3(ل جدوچارچوب
دسـت بـه شهرستانیافتگیي توسعهاندازهوفواصلماتریسسرانجامومقیاسیبماتریسبعد
ي شـیوه کـه همگـن نـواحی حـدهاي مقادیربهتوجهباومحاسباتابتداییهايمرحلهدر. آمد

ایـن واقـع دروشـد حـذف فراشـبند شهرسـتان شـد؛ دادهتوضیحتحقیقروشدرآنمحاسبه
. را نداشـت هاشهرستاندیگرراههمبهیافتگیتوسعهسطحبرآوردبرايالزمهمگنیشهرستان،

بـه نـسبت محاسباتیهايشاخصنظرازشهرستانایننداشتنتناسببهمربوطآناصلیدلیل
.استهاشهرستاندیگر
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استان فارس در مورد هر شاخصيهاوضعیت شهرستان). 2(جدول

شاخص

شهرستان

نسبت 
برداران بهره

زمین به با
کل 

برداران بهره
کشاورزي

يسرانه
تعاونی 

کشاورزي 
به ازاء هر 

نفر 1000
برداربهره

يسرانه
تراکتور به 
ازاي هر 

برداربهره

نسبت 
الکتروپمپ 
به مجموع 
الکتروپمپ 

يهاو پمپ
(%)دیزلی 

يسرانه
گوسفند و 

بره به 
ازاي هر 

(برداربهره
)رأس

او گيسرانه
و گوساله به 

ازاي هر 
بردار بهره

)رأس(

يسرانه
سطح 

زیرکشت 
گلخانه به 
ازاي هر 

بردار بهره
)هکتار(

يسرانه
سطح 

زیرکشت 
زراعی به 
ازاي هر 

بردار بهره
)هکتار(

سطح 
زیرکشت 
باغی به 
ازاي هر 

بردار بهره
)هکتار(

نست سطح 
زیرکشت 

آبیاري تحت 
فشار به 

مجموع سطح 
زیرکشت آبی 

عی و باغیزرا

730/364/2541/398/77001/116078/8214/950/7860/0017/0آباده

836/127/828/487/71484/39406/5000/0049/4213/2680/9استهبان
896/076/483/480/31244/28553/2000/0806/3739/0431/1بوانات
812/469/725/438/49282/48057/6000/0135/5830/0457/6خرم بید
زرین 
دشت

610/0423/975/50985/26463/3000/0092/13602/0942/3

735/303/1587/188/43032/49108/10566/667/6713/1044/0شیراز
595/482/2465/251/85944/60298/6400/761/8473/3108/0فسا

676/243/1408/904/20725/57030/3000/0802/5164/3384/0قیروکارزین
768/275/1657/644/37913/39502/3000/0406/5941/0000/0ارسنجان

820/865/1727/395/30795/63100/3000/0633/10176/1234/7اقلید
714/797/1326/179/48266/39593/4125/513/3782/1416/0جهرم
720/361/342/302/39096/38276/3230/070/4736/1169/0داراب
887/314/3796/161/28944/31686/5000/0611/5506/1018/0سپیدان
709/176/1502/700/12720/48634/3000/0309/9664/1037/0فراشبند
718/021/1609/963/39012/52426/3250/239/5508/1075/0فیروزآباد
723/708/546/656/15470/54885/4400/835/3691/1074/0کازرون
487/377/3333/960/31322/53168/5000/0859/14064/3040/0الرستان
463/324/4317/654/37127/15187/2000/0376/10067/1011/0المرد

825/693/748/976/28380/43627/6285/474/5744/0631/1مرودشت
803/927/1726/554/35469/51932/2000/0468/3415/1891/9ممسنی

585/00/2389/600/26985/30168/2000/0647/8546/1517/3مهر
777/583/1573/526/71974/32325/4000/0436/5129/2934/7ریزنی

)1386و 1382(فارس استاني آمارينامهنتایج تحقیق و سال:ماخذ
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یـافتگی ي توسـعه درجـه سنجشهايروشازکییکهتاکسونومیروشدردیگر،سخنبه
غیرهمگننواحیحذفهمگن ونواحیتعیینمحاسبات،دري آناولیههاياقدامازکییاست،
ـ هـاي شهرسـتان ازکییفراشبندنمونه،براي. کندنتایج میتحلیلبهشایانیکمککهاست نای

فعلـی هـاي شـاخص بـه توجـه بـا . شـد شناختهغیرهمگنهايشهرستانجزوکهاستمطالعه
بـود بینـی پیشقابلآن،درهافعالیتابعادنیچونهمفراشبندشهراقتصاديساختاروکشاورزي

همراهبهراآننتوانوشودحذفمطالعهازغیرهمگننواحیازکییعنوانبهشهرستاناینکه
اسـتاندارد مـاتریس سـرانجام . کـرد بررسـی یـافتگی، توسعهي بنديدرجهدرهاهرستانشدیگر

) 3(جـدول درآنپایانینتایجکهشدمحاسبهآننظرگرفتندربدونفارس،استانهايشهرستان
.استشدهدادهنشان

هاگوناگون استان و رتبه بندي آنيهاافتگی شهرستانیتوسعه ياندازه). 3(جدول 
رتبه بنديidتوسعه بافتگی ياندازهiocسرمشق توسعه نام شهرستاندبفر

615/1672/011آباده1
626/1801/015استهبان2
474/1613/05بوانات3
445/1601/01خرم بید4
932/1803/016زرین دشت5
5/1624/06شیراز6
646/1684/012فسا7
183/2908/018قیروکارزین8
447/1602/02ارسنجان9
894/1788/014اقلید10
609/1669/09جهرم11
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)3(ادامه جدول 
رتبه بنديidتوسعه بافتگی ياندازهiocسرمشق توسعه نام شهرستانردبف

474/1613/05داراب12
472/1612/04سپیدان13
513/1629/07فیروزآباد14
380/2990/020کازرون15
718/1714/013الرستان16
294/2954/019المرد17
601/1666/08مرودشت18
614/1671/010ممسنی19
458/1606/03مهر20

1/2873/017ریزنی21

ioc761/1میانگین سرمشق توسعه 
ios321/0انحرف استاندارد سرمشق توسعه 

c403/2حد باال 
c119/1حد پایین 

تحقیقنتایج:ماخذ

و سرمـشق   601/0یـافتگی   توسـعه  يشهرسـتان خـرم بیـد بـه انـدازه         ) 3(براساس جـدول    
یـافتگی  توسـعه يارسـنجان بـا انـدازه   يهـا اول و بعد از آن شهرستان    يمرتبه445/1يتوسعه

يو سرمـشق توسـعه  606/0یافتگی  توسعهي، مهر با اندازه447/1يو سرمشق توسعه 602/0
، بوانات و داراب به     472/1يو سرمشق توسعه   612/0یافتگی  توسعه ي، سپیدان با اندازه   458/1

يشـیراز بـا انـدازه      ،474/1يسرمشق توسـعه  و     613/0یافتگی  توسعه يدازهطور مشترك با ان   
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و 629/0یـافتگی   توسـعه  يفیروزآباد بـا انـدازه    ،  5/1يو سرمشق توسعه  624/0یافتگی  توسعه
يو سرمـشق توسـعه    666/0یـافتگی   توسـعه  يمرودشـت بـا انـدازه     ،  513/1يسرمشق توسعه 

يممسنی بـا انـدازه    ،  609/1يو سرمشق توسعه  669/0یافتگی  توسعه يجهرم با اندازه  ،  601/1
و  672/0یـافتگی   توسـعه  يآباده بـا انـدازه    ،  614/1يو سرمشق توسعه   671/0یافتگی  توسعه

، 646/1يو سرمـشق توسـعه  684/0یـافتگی  توسـعه  يفسا با اندازه  ،  615/1يسرمشق توسعه 
ياقلیـد بـا انـدازه     ،  718/1يو سرمـشق توسـعه     714/0یـافتگی   توسـعه  يالرستان بـا انـدازه    

و 801/0یـافتگی  توسـعه ياستهبان با اندازه،  894/1يو سرمشق توسعه   788/0یافتگی  توسعه
يو سرمـشق توسـعه  803/0یـافتگی  توسـعه  يزرین دشت با اندازه   ،  826/1يسرمشق توسعه 

قیروکارزین با انـدازه    ،  1/2يشق توسعه و سرم  873/0یافتگی  توسعه يریز با اندازه  نی،  932/1
بعـدي قـرار دارنـد و المـرد بـا            يهادر رتبه ،  183/2يو سرمشق توسعه   908/0یافتگی  توسعه
یـافتگی  توسعه ياندازه، و کازرون با     294/2يو سرمشق توسعه   954/0یافتگی  توسعه ياندازه
. یافتگی کشاورزي جاي گرفته اندپایین توسعهيدر مرتبه38/2يو سرمشق توسعه990/0
یـافتگی اسـتان فـارس قـرار     نخست توسـعه يکه شهرستان خرم بید در رتبهدالیلیجملهاز

يبرداران کـشاورزي، سـرانه    برداران با زمین به کل بهره     نسبت بهره  يهادارد، باال بودن شاخص   
بـردار و نـسبت سـطح       بهـره  گـاو گوسـاله بـه ازاي هـر         يبردار، سرانه تراکتور به ازاي هر بهره    

زیرکشت آبیاري تحت فشار به کل سطح زیرکشت آبی زراعی و باغی، نسبت الکترو پمـپ بـه             
برشگرفیتاثیرها،باغومزارعنشدنخردکهرسدنظر میبه. مجموع الکترو پمپ دیزلی است

موضـوع این. ستاداشتهبرداربهرههرازايبهباغیوزراعیزیرکشتي سطحسرانهبودنباال
باال بودنبهتوجهبا(استشدهفشارتحتآبیاريهايسامانهي بهترتوسعهباعثک طرفیاز

هـاي آورياز فـن ي اسـتفاده زمینهدیگرطرفازو)شهرستانایندرفشارتحتآبیاريجایگاه
تان براسـاس  هـاي اسـ  تک شهرستانتوان براي تکنتایج حاصل را می. کندفراهم مینیزرادیگر

بـرداران  برداران با زمین به کـل بهـره       شاخص نسبت بهره  . هاي مورد بررسی تفسیر کرد    شاخص
بـاال  ،مرودشـت ،ممـسنی ،سپیدان، اقلید،بوانات، استهبانخرم بید،   يهاکشاورزي در شهرستان  



177... تعیین درجه توسعه یافتگی کشاورزي شهرستان 

يشـاخص سـرانه   . ها باالتر بـوده اسـت     است و در بوانات شاخص یاد شده از دیگر شهرستان         
آبـاده، فـسا، سـپیدان،       يهـا بـردار در شهرسـتان    نفـر بهـره    1000اونی کشاورزي به ازاي هر      تع

دارد و المـرد هرچنـد     ها رقم باالتري    الرستان، المرد و مهر رقم باالیی نسبت به دیگر شهرستان         
ازواسـت برخـوردار  ي توسعه بهترسطحازهاشهرستاندیگربهنسبتتعاونیهايفعالیتدر

کرد، اما به دلیل پایین بودن در دیگر استفادهاستانهايشهرستاندیگردرتوانآن میايهتجربه
يهـا شهرسـتان دربـردار تراکتور به ازاي هر بهـره يسرانه. ها جایگاه بسیار پایینی داردشاخص

نسبت شاخص فـوق در     . استهبان، ارسنجان، سپیدان، مرودشت، و ممسنی باالتر است       خرم بید،   
. هـا را دارا اسـت امـا جایگـاه مناسـبی را نـدارد              ان باالترین رقم نسبت به دیگر شهرستان      استهب

يهـا شهرسـتان ) درصـد (دیزلی   يهاشاخص نسبت الکتروپمپ به مجموع الکتروپمپ و پمپ       
بهتري داشـته اسـت و   يتوسعهجهرم و فسا،فسا،شیراز،زرین دشت،استهبان،آبادهخرم بید، 

هـا  نـسبت بـه دیگـر شهرسـتان    فـشار تحـت آبیاريجایگاهباال بودنبههتوجشهرستان فسا با
و باشـد گـازوییلی هـاي پمـپ جايبهالکتروپمپازي استفادهدر زمینهمناسبیالگويتواندمی
. کـرد اسـتفاده اسـتان هايشهرستاندیگردري الکتروپمپتوسعهبرايآنهاياز تجربهتوانمی

آباده، شیراز، فـسا،    خرم بید،    يهاشهرستان) رأس(بردار  ازاي هر بهره   گوسفند و بره به    يسرانه
نیچـون قیروکارزین، اقلید، فیروزآباد، کازرون، الرستان، مرودشت، و ممسنی باالتر است و هـم 

سطحبهتوجهباپس. استبرخورداري گوسفندداريتوسعهدرباالییتواناییوجایگاهازآباده
بـه هـا سیاسـت واقعدرونشوداضافهمنطقهبهجدیديکه دامکردتالشبایدها،آنزیرکشت

دیگـر، سخنبه. کندحرکتصنعتیسويبهسنتیازمنطقه،داريوضعیت دامکهباشدییگونه
. کـرد حرکـت هـا گوسفندداريکردنصنعتیوساماندهیسويبهتربیشبایداین شهرستاندر

شیراز،  آباده، فـسا،  خرم بید، يهاشهرستان) رأس(بردار هر بهره گاو و گوساله به ازاي       يسرانه
هـر ازايبـه گوسـاله وي گـاو سـرانه شـاخص بـودن بـاال بهتوجهمرودشت باالتر است و با

هـاي ي فعالیـت توسـعه شهرسـتان، ایـن هـاي تواناییازکییکهتوان گفتبردار شیراز میبهره
صـنایع ویـژه بـه (جانبیي صنایعتوسعهآندنبالبهونیمه صنعتیوشکل صنعتیبهگاوداري
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سطح زیرکـشت گلخانـه بـه ازاي    يهر چند شاخص سرانه.است)گوشتیهايو فرآوردهلبنی
شیراز، جهرم،  آباده   يهادر کل استان جایگاه مناسبی ندارد ولی شهرستان       ) هکتار(بردار  هر بهره 

ـ داراب، فیروزآباد، کازرون، و مرودشت پیش      سـطح   يشـاخص سـرانه   . داشـته انـد    ییهـا ترف
زریـن دشـت، اقلیـد، الرسـتان،        آباده، خرم بید،    ) هکتار(بردار  زیرکشت زراعی به ازاي هر بهره     

سـطح زیرکـشت زراعـی       يالمرد، و مهر باالتر است و الرستان باالترین رقم در شاخص سرانه           
سطح زیرکشت باغی بـه ازاي  . داردها رانسبت به دیگر شهرستان) هکتار(بردار به ازاي هر بهره   

استهبان، بوانات، فسا، جهرم، داراب، و فسا  باالترین رقم را در شـاخص              ) هکتار(بردار  هر بهره 
. هـا دارد  نسبت به دیگر شهرستان   ) هکتار(بردار  سطح زیرکشت زراعی به ازاي هر بهره       يسرانه

رکـشت آبـی زراعـی و       شاخص نسبت سطح زیرکشت آبیاري تحت فشار به مجموع سـطح زی           
اسـتهبان، بوانـات، زریـن دشـت، مرودشـت،          خـرم بیـد،      يهاباغی در استان فقط در شهرستان     

ریز، توسعه داشته است و ممسنی به دلیل باال بودن نسبت سـطح زیرکـشت               ممسنی، مهر، و نی   
هـا  آبیاري تحت فشار به مجموع سطح زیرکشت آبی زراعی و باغی نسبت به دیگـر شهرسـتان                

تواند الگوي مناسـبی بـراي      آبیاري تحت فشار داشته است و می       يهابهتري در سامانه   يتوسعه
.ها باشددیگر شهرستان

نهادهاپیشوگیرينتیجه
نظـر ازفارساستانگوناگونهايشهرستانکشاورزيیافتگیتوسعهوضعیتمطالعه،ایندر

ـ در. شـد ارزیـابی وبررسیگوناگون،هايشاخصه یـافتگی توسـعه وضـعیت لـی، کنگـاه کی
دهـد کـه   نـشان مـی  اسـت، شـده دادهنـشان ) 4(جـدول درکـه فـارس اسـتان هـاي شهرسـتان 
نـسبت بـه  ) به طور مشترك(خرم بید، ارسنجان، مهر، سپیدان، بوانات، و داراب يهاشهرستان

دیگـر وبرخـوردار انـد  کـشاورزي بـاالتر یـافتگی ي توسعهدرجهازاستانهايشهرستاندیگر
هـا نهـاده بحـران ومـشکل بـا مناطقاگر. داردقراربنديدرجهبعديهايمرتبهدرهاشهرستان

ي اسـتفاده ومنـابع حفظسويبهبایدي کشاورزيتوسعههايطرحباشد،روروبه)آبویژهبه(
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دیگـر مـورد در. شـود نیززیرکشتسطحکاهشسببخوداستممکنکهباشدمنابعازبهینه
هايطرح)قیروکارزینوالمردمانند(دارندقراري آخررتبهدرکازرونچونهمکههاشهرستان

هـا تواناییوهافرصتازاستفادهوموجودموانعومشکالتبردنمیانازجهتدربایدتوسعه
کشاورزيهايزمینتربیششدنخردازکهییهاطرحبازیرکشتي سطحسرانهافزایش. باشد

ازاسـتفاده نیچـون هـم وفـشار تحـت آبیـاري هـاي طرحازتربیشحمایتکند،میجلوگیري
کـشاورزي ي بخشتوسعهبرسزاییبهتاثیرکشاورزيهايي تعاونیتوسعهدرموفقهايتجربه

هـاي بخـش کـرد عمـل افـزایش صورتبهموجودهايمحدودیتکه توجه داشتباید. داردآن
و نهادهـاي  هـا آوريفـن توسعه اعـم از يهاشاخصياستفادهقمناطبرخیدر. باشدگوناگون

هـاي اسـتهبان،   شهرسـتان درگفـت تـوان مـی . اسـت توسعه نیافتهورواجکشاورزيدرمرسوم
در . بوانات، خرم بیـد، زریـن دشـت، کـازرون و مرودشـت نهـاد تعـاونی بایـد تقویـت شـود                      

و المرد استفاده از تراکتور رایـج نـشده          فسا، قیروکارزین، جهرم، داراب، الرستان     يهاشهرستان
آوري اسـتفاده از   بوانات، قیروکازرین، اقلید، فراشبند، کازرون و مهر فن        يهادر شهرستان . است

بوانات، زرین دشـت و      يهادر شهرستان . الکتروپمپ هنوز به طور کامل رواج پیدا نکرده است        
گـاو و    يالمـرد، ممـسنی و مهـر سـرانه         گوسفند و بره، و در شهرستان بوانـات،        يالمرد سرانه 

آباده، شیراز، فسا، قیروکارزین، ارسـنجان، جهـرم، داراب،      يهادر شهرستان . گوساله پایین است  
سپیدان، فراشبند، فیروزآباد، کازرون، الرستان و المرد استفاده از آبیاري تحت فشار که در روند               

آوري یـاد   گذاري در فـن   و نیازمند سرمایه   یافتگی بسیار مهم است رواج بسیار کمی دارد       توسعه
. شده است
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