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چکیده
برنامهریزی منطقهای از موضوعات مهم در توسعه جوامع است .هدف مقاله حاضر ارائه راهبردهای منطقهای توسعه کشاورزی
با روش توصیفی ـ تحلیلی است .منطقه موردمطالعه شامل  9شهرستان استان همدان است که اطالعات و دادههای موردنیاز از
مطالعات کتابخانه مبتنی بر مطالعه و مرور آمار و اسناد و همچنین دادههای میدانی استفاده شده است .برای تحلیل دادهها از
روش تصمیمگیری چند معیاره  TODIMاستفاده شده است .سپس جهت منطقه بندی خروجی دادهها با استفاده از نرمافزار
 ،GISتحلیل و نمایش داده شد و درنهایت با استفاده از تحلیل  SOWTمبتنی بر دادههای مبتنی بر عملیات میدانی برای
استخراج راهبردهای منطقهای استفاده گردید .نتایج مطالعات تحقیق نشان داد ،شهرستانهای استان همدان ازنظر شاخصهای
کشاورزی در شرایط یکسانی قرار ندارد شهرستانهای مالیر ( )T=1توسعهیافتهترین شهرستان و شهرستان فامنین ()T=0
توسعهنیافتهترین ،شهرستان میباشد و نیز راهبرد کانونی منطقه توسعهنیافته کشاورزی شهرستانهای استان همدان راهبرد
تدافعی است ،راهبرد منطقه درحالتوسعه ،راهبرد بازنگری میباشد و درنهایت راهبرد منطقه توسعهیافته راهبرد تهاجمی میباشد.
واژههای کلیدی :راهبرد ،منطقه بندی ،توسعه کشاورزی ،مدل  ،TODIMتحلیل .SOWT
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مقدمه
توسعهیافتگی و دستیابی به تعالی و رفاه از دغدغههای
اصلی بشریت براي بهرهبرداری در محیط اطراف خود و
اتخاذ سیاستهای تحولآفرین بوده ( )2014 ,Mannanو
کشاورزی از بخشهای مهم اقتصادی است که در توسعهی
کشورها و مناطق مختلف نقش کلیدی داشته و عالوه بر تأمين
نيازهاي غذايي و تهيه مواد اوليه براي صنايع ،نقش مهمي
نیز در استقالل سياسي كشور ايفا میکند .ازاینرو شناسايي
و بهرهبرداری مناسب از استعدادها و ظرفیتهای موجود و
تقويت توانايي بخش كشاورزي میتواند بستر مناسبي براي
رشد و توسعه ملي فراهم آورد (تقوایی و بسحاق .)1391 ،به
همين دليل کشورهاي مختلف جهان با سطوح متفاوت توسعة
اقتصادي و اجتماعي به حمايت از نظامهای کشاورزي خود
ادامه میدهند و بهترين راه اطمينان از وجود يک ارتباط
مستحکم و ديرپا بين جمعيت و زمين را فعاليت کشاورزي در
نظر میگیرند (.)2003 ,Durand
چنانچه با بررسی منطقهای تفاوتها و تمایزهای منطقهای
شناسایی شود؛ ابزاری ضروری در شکلگیری برنامههای
دقیقتر و تبیین مسائل سیاستگذاری توسعه منطقه میشود
(سینگ و دیلون )1382 ،طی سالهای اخیر بسیاری از
دولتها و تصمیمگیرندگان درصدد مقابله با این نابرابریهای
منطقهای برآمدهاند ( ،)2012 ,Winklerتوسعه منطقهای
مفهومی جدید در ادبیات برنامهریزی میباشد که هدف آن
خلق چهارچوبی مناسب برای دستیابی به یک بهبودی با
است ( .)2014 ,Apostolacheبرای دستیابی به توسعه
کشاورزی اصولی و دقیق باید مناطق کشاورزی ازلحاظ میزان
توسعهیافتگی و نیافتگی شناسایی شود تا برنامهریزیهای
دقیق انجام شود (زنگیآبادی و سلطانی.)1388 ،
در این میان ،توسعه آمایشی به مفهوم مناسبترین توزیع
جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی با توجه به توانمندیهای
منطقهای و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و انسانی میباشد
(.)1998 ,McMullin
در منطقه بندی به شباهتهای فضایی توسعه کشاورزی
بهمنظور تنظیم و اجرای طرحها و سیاستهای مختلف
منطقهای برای کل واحدهای منطقهای تأکید میشود و با
مشخص کردن تصویر سیستمهای کشاورزی شرایط داخلی و
مدنظر قرار دادن تفاوتهای منطقهای ،رابطه آن با مناطق دیگر
سنجیده میشود ( .)2006 ,.Xu et alاین نابرابریهای درون
مناطق در کشورهای درحالتوسعه در سطح سیاستگذاری
کشورها هنوز بهطورجدی موردتوجه قرار نگرفته است
( ،)2005 ,Noorbakhshکه در ایران این نابرابریها منجر
به مسائل مختلفی همچون مهاجرت و پیامدهای مرتبط با
آن از استانهای عقبمانده به استانهای پیشرفته شده است
(.)2002 ,Noorbakhsh
در کشور ما ،باوجود اهمیت اقتصادی و اجتماعی بخش
کشاورزی توجه خاصی به برنامهریزی و مدیریت راهبردی
توسعه این بخش مبذول نشده است و درنتیجه پیشرفتهای
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آن متناسب و هماهنگ با توسعه سایر بخشها نبوده است.
مزید بر این ،برنامهریزیهای پراکنده به دلیل عدم انطباق با
ظرفیتها و توانمندیهای مناطق مختلف نتوانسته کارآمدی و
تأثیر الزم را به همراه داشته باشد .نابرابریها منجر به تخصیص
غیر بهینه و نابرابر امکانات ،منابع ،خدمات و سرمایهگذاریها
در بخش کشاورزی شده و درنتیجه پتانسیلهای واقعی مناطق
در تولید و توسعه نادیده گرفته میشود و باعث عدم برخورداری
بیشازحد برخی مناطق خاص و محروم ماندن برخی مناطق
از پتانسیلهای واقعی توسعه کشاورزی خود به سود قطبهای
توسعه کشاورزی در سایر مناطق میشود (خسروانی و رحیمی،
.)1384
همچنین با ناموفق بودن تجربیات چند دهه برنامهریزی
ایران در توسعه کشاورزی که علت اصلی آن تعیین نادرست
سیاستها و راهبردهای توسعه کشاورزی (قدیری معصوم و
نجفی کانی )1382 ،و بیتوجهی در آیندهنگری بهعنوان رکن
اصلی برنامهریزی راهبردی در برنامههای توسعهای میباشد
(طیبی و ملکی )1383 ،شناخت اجزای راهبردی (ضعفها،
قوتها ،فرصتها و تهدیدهای) پیش رو درنهایت تدوین دور
نمای توسعه بخش کشاورزی بسیار مهم و اجتنابناپذیر است
(دهقانی زاده و حسینی پور .)1388 ،لذا آنچه در برنامهریزی
توسعه کشاورزی کشور خالء اساسی آن احساس میشود
کمتوجهی یا بیتوجهی به راهبرد جامع توسعه برپایه شرایط
نرمافزاری و سختافزاری موجود میباشد که پژوهش حاضر با
تجزیه تحلیل آمار و اطالعات موجود بخش کشاورزی و تکیه
بر نظرات متخصصان نخبه کشاورزی ،ضمن شناسایی وضعیت
بخش کشاورزی منطقه موردمطالعه و عوامل درونی و بیرونی
مؤثر در توسعه بخش کشاورزی ،سعی در ارائه راهبردهای
مناسب برای توسعه کشاورزی منطبق با وضعیت توسعهیافتگی
شهرستانهای استان همدان دارد.
با عنایت به اهمیت موضوع تحقیق ،مطالعات و تحقیقاتی
در رابطه با عدم بهرهگیری از اصول دانش مدیریت راهبردی در
تنظیم راهبردهای توسعه بخش کشاورزی و نبود چارچوبهای
بلندمدت برای حل مسائل راهبردی بخش کشاورزی از یکسو
و نبود تناسب در تقویم تصویب قوانین برنامههای توسعه با
تقویم نظام اجرایی به انضمام شناخت ضعیف از چالشها و
قابلیتهای نظام اجرایی از سوی دیگر مبنای تداوم و استمرار
وجود اعتبار برای پیشفرضهای تدوین راهبردهای توسعه
بخش کشاورزی صورت گرفته که عمدهترین علت اثربخشی
ضعیف راهبردها ،ناشی از کیفیت اجرای راهبردهای توسعه
بخش کشاورزی ،ضعف مدیرت کالن و مدیریت دستگاه اجرایی
بخش کشاورزی بوده است (کاظمی و پالوج.)1390 ،
ساماندهی کانونهای تولید و فضاها و سکونتگاههای
روستایی ،فراهم کردن بستر مناسب جهت بهکارگیری
نیروهای جوان و متخصص ،واگذاری بخشی از امور اجرایی
و تحقیقاتی به بخش خصوصی و افزایش مشارکتپذیری به
ترتیب مهمترین راههای توسعه کشاورزی و دامداری در این
منطقه میباشد (زارع شاهآبادی و همکاران.)1389 ،
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کوچکی و همکاران ( )1392لزوم توجه به امکانات طبیعی
(بخصوص آب) و نیروی انسانی را جهت کاهش نابرابری ،ایجاد
اشتغال ،تولید بیشتر و درنهایت نیل به توسعه کشاورزی
ضروری میداند .گرمابی ( ،)1380استانهای کشور را بر
اساس شاخصهای پایداری در کشاورزی پهنهبندی کردند و
سپس با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف توسعه
کشاورزی پایدار در هر منطقه ،میتوان برای افزایش پایداری
در کشاورزی ،برنامهریزیهای آینده را در راستای بهبود نقاط
ضعف و شاخصهایی که از پایداری پایینی در هر منطقه
برخوردارند معطوف کرد .نتایج پرهیزکاری و همکاران ()1394
نشان داد سه راهکار میانگین تغییرات بازده برنامهای با افزایش
قیمت آب آبیاری ،کاهش منابع آب در دسترس و اعمال کم
آبیاری موجب صرفهجویی در مصرف آب میشوند.
نتایج پژوهش دهقانی زاده و حسینی پور ( )1388نشان
داد در وضع موجود تأثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی
و ضعفهای درونی ،بیشتر از فرصتها و قوتهایی است که
در بیرون و درون بخش کشاورزی استان ،برای دستیابی به
چشمانداز مطلوب وجود دارد .قرار گرفتن در منطقه چهار
موقعیت راهبردی (منطقه خطر) ایجاب میکند راهبردهای
انتخابی عمدتاً تدافعی باشند و نیز بر اساس مأموریت تدوینشده
بخش کشاورزی استان یزد ،فال سلیمان و صادقی ()1392
تأکید کردند با ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی بهرهبرداران،
عدالت محوری و رعایت اصول توسعه پایدار چشمانداز
مطلوب تحقق یابد .همچنین این محققان در راستای توسعه
پایدار بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی به این نتیجه
رسیدند که بایستی استراتژی تدافعی اتخاذ شود و از بین این
استراتژیها اولویت اول با استراتژی افزایش بهرهوری منابع آبی
و تدوین الگوی کشت میباشد.
 )2011( Li & Yingطی مطالعهای بر روی توسعه
مزارع کشاورزی در چین بر اساس روش  ،SOWTبه این
نتیجه رسیدند استراتژی تهاجمی ( )SOبهترین راهبرد
است )2013( Wajszczuk & Wawrzynowicz .با
استفاده از تکنیک  SOWTبه بررسی وضعیت فعلی (قوت
و ضعف) و چشمانداز استفاده از نرمافزار (فرصتها و تهدیدها
برای توسعه مرتبط) در بخش کشاورزی لهستان پرداختند و
پس از شناسایی و گروهبندی و همچنین اولویتهای عمومی
مشتریان بالقوه نرمافزار در بخش درنهایت استراتژی تهاجمی
دست یافتند.
اهداف تحقیق
با توجه به ماهيت موضوع و مسأله تحقيق ،هدف كلي
اين تحقيق تبيين راهبردهاي منطقهاي توسعه کشاورزي
شهرستانهای استان همدان ميباشد؛ که براي دستيابي به اين
هدف اهداف اختصاصي زير موردتوجه قرار گرفتند؛
 منطقه بندي شهرستانهای استان همدان با توجه بهسطوح توسعه کشاورزي
 -ارائه راهبردهاي مناسب توسعه کشاورزي در مناطق

توسعه کشاورزی استان همدان
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی
محسوب می شود .همچنین این پژوهش ازنظر افق های زمانی،
به دلیل اینکه در یک محدوده زمانی معین به انجام می رسد،
تک مقطعی بهحساب می آید .شیوه پژوهش توصیفی -تحلیلی
است .برای گردآوری اطالعات و دادههای موردنیاز از مطالعات
کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .محدوده موردمطالعه
تحقیق شامل شهرستانهای استان همدان است .شاخصهای
تحقیق شامل شش گروه شاخص اصلی؛ طبیعی ـ انسانی (8
شاخص) ،مکانیزاسیون ( 15شاخص) ،زیرساختی ـ خدماتی
( 19شاخص) ،زراعت ( 6شاخص) ،دامپروری ( 32شاخص)
و باغبانی ( 9شاخص) میباشد .شاخصهای فوق بر اساس
مطالعات انجامشده در گذشته استخراج گردیده است.
برای تحلیل دادهها همانطور که گفته شد از روش
تصمیمگیری چند معیاره  TODIMاستفاده شده است.
با توجه به رویکرد تحقیق مبنی بر تحلیل مجموعهای از
شاخصها بهمنظور شناسایی الگوی توسعه برای هرکدام از
ابعاد ششگانه باهدف ساخت شاخص ترکیبی ،در این مرحله
با بکار گیری  86شاخص برای  6بُعد اصلی توسعه کشاورزی
استان همدان ،بر مبنای روابط  1تا  ،3سطحبندی کل با تلفیق
شاخصها محاسبه شد.
تکنيک تودیم یکي از تکنیکهای معرفي شدهای است
كه بهمنظور حل مسائل تصمیمگیری چند معياره كاربرد دارد
( .)2013 ,.Gomes et alدر این بخش به معرفي این تکنيک
میپردازیم .ماتریس تصميم جدول  1را در نظر بگيرید:
جدول  .1امتیازهای اختصاصیافته به گزینهها

در ماتریس فوق  mمعيار (... Cmز )C1و  nگزینه
(... Anز )A1در دسترس هستند ،به نحویکه  picامتياز
اختصاصیافته به گزینه  iام باتوجه به معيار  cام (m
...ز )C=1است .همچنين  wcوزن اهميت معيار  cام است.
گامهای اجرای تکنيک تودیم به ترتيب به شرح زیر است:
گام اول -اگر  picو  pjcبه ترتيب امتياز اختصاصیافته به
گزینههای  iو jز( ) i≠jبا توجه به معيار  cام باشند ،آنگاه ابتدا
تعامل نسبي ( )pic - pjcرا به دست میآوریم .سپس مطابق
رابطه ( )1مقدار( ) Ai, Ajز  ϕcمربوطه را محاسبه میکنیم.
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بهنحویکه  θفاكتور كاهش زیانها ناميده میشود.
گام دوم -اندازه تسلط گزینه بر گزینه  Aiبر گزینه Ajز(())Ai, Ajر  )δرا مطابق رابطه ( )2به دست میآوریم:

گام سوم -مقدار شاخص جهاني نرماالیز شده گزینه  Aiز( )iξزماني كه با سایر گزینهها مقایسه میشود را مطابق رابطه
( )3به دست میآوریم:

رتبهبندی نهایی بر اساس روند کاهشی مقادیر  iξاست ،به عبارت سادهتر ،بیشترین مقدار بهدستآمده برای  iξمتعلق به
بهترین گزینه موجود است.
بعد از تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به شاخصهای اصلی و نیز شاخص کل ،با استفاده از نتایج فوق با بهکارگیری تکنیکهای
سیستم اطالعات جغرافیایی  ،ArcGISشهرستانهای استان همدان منطقه بندی شد .برای تعیین مرز بین مناطق از روش
شکست طبیعی در محیط  GISاستفاده گردید .سپس با استفاده از روش دلفی سؤاالت تحلیل  SOWTتدوین گردید .جامعه
پاسخگو اعضای اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
همدان بود که پس از جمعآوری دادهها با استفاده از تحلیل  SOWTراهبردهای منطقهای توسعه کشاورزی شهرستانهای استان
همدان برای هرکدام از مناطق منطقه بندی شده ارائه شد.
محدوده موردمطالعه
استان همدان در گسترهای به مساحت  19493کیلومترمربع ،در غرب ايران بين  33درجه و  59دقيقه تا  35درجه و 48
دقيقه عرض شمالي و  47درجه و  34دقيقه تا  49درجه و  36دقيقه طول شرقي از نصفالنهار گرينويچ قرارگرفته است .اين
استان از شمال به زنجان و قزوين ،از جنوب به لرستان ،از شرق به مركزي و از غرب به كرمانشاه كردستان محدود است .جمعیت
استان در سال  1390برابر  1758268نفر است که  59.2درصد آن شهرنشین و  40.8درصد آن روستانشین است (مرکز آمار
ایران.)1390 ،
نگاره  .1موقعیت استان همدان در کشور

یافتهها
هدف اصلی این پژوهش منطقه بندی شهرستانهای استان همدان بود که بر اساس شاخصهای ترکیبی کشاورزی به شرح
جدول  2و نگاره  2آورده شده است .طبق نتایج حاصل از محاسبات شاخصهای کشاورزی با استفاده از روش تصمیمگیری
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چندمعیاره  TODIMمقایسه وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای استان همدان بر اساس شاخص کل کشاورزی نشان میدهد
که شهرستانهای مالیر ( ،)T=1کبودرآهنگ ( ،)T=0.995همدان ( ،)T=0.987رزن ( ،)T=0.944و نهاوند ( )T=0.936به ترتیب
توسعهیافتهترین و شهرستانهای بهار ( ،)T=0.594اسدآباد ( )T=0.569و تویسرکان ( )T=0.346شهرستانهای درحالتوسعه و
شهرستان فامبین ( )T=0توسعهنیافته میباشد (جدول .)2
جدول  .2سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان همدان با مدل TODIM
شهرستان
T

رزن

کبودرآهنگ

همدان

بهار

تویسرکان

نهادند

مالیر

اسدآباد

فامنین

0.944

0.995

0.987

0.594

0.346

0.936

1

0.569

0

نگاره  .2منطقه بندی شهرستانهای استان همدان بر اساس شاخص کشاورزی

تحليل راهبردی مناطق توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان
در این بخش با عنایت به اهداف موردنظر تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل داده ها ،از تحلیل  SOWTو  EXCELاستفاده
شد .ابتدا مجموع وزن ها از طریق جمع امتيازهاي بهدستآمده از افراد موردمطالعه بر اساس طيف  9سطحی ( 1تا  )9محاسبه
گرديد .سپس ميانگين وزن ها بر اساس تقسيم مجموع وزن هاي بهدستآمده بر تعداد نمونه ها ،برای هرکدام از زيرمجموعه ها
بهصورت جداگانه محاسبه شد و نیز برای محاسبه وزن نسبي ،امتياز بهدستآمده در هرکدام از زيرمجموعه ها بر تعداد گویهها
موجود در آن گروه تقسيم و نتايج آن در ستون وزن نسبي ( )Rارائه گرديد .همچنین با محاسبه مقياس ها ،ازآنجاکه بهترين
حالت در مديريت راهبردي عبارت است از آنکه مجموع برابر با يک يا صد باشد ،مجموع مخرج برابر با يک يا صد مي شود .در
اين حالت به هرکدام از زیرمجموعههای ( SOWTنقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدها)  0/25يا  25تعلق مي گيرد .ازاینرو،
براي محاسبه مقياس ( )Mهرکدام از عوامل در زيرمجموعه ها (نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدها) ،از معادلههای زير استفاده
شده است (رکنالدین افتخاري و همکاران.)1389 ،

در این بخش ابتدا عوامل درونی و سپس عوامل بیرونی بر پایه یافتههای تحقیق موردبحث و تحلیل قرار میگیرند.
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تحليل عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)
در این بخش نقاط قوت توسعه کشاورزی با  23مؤلفه موردسنجش قرار گرفت .درمجموع ،از ديدگاه افراد موردمطالعه ،مهم
ترين نقاط قوت مناطق توسعه کشاورزی در سه منطقه به ترتیب منطقه توسعهنیافته :تنوع در فعالیتهای کشاورزی (زراعت و
باغبانی ،دامپروری) و محصوالت مرتبط با مقياس  ،1/445تنوع آب و هوایی منطقه با مقياس  1/355و الزام اعمال شاخصهای
پایداری محیطی در برنامههای توسعه منطقه با مقياس 1/352؛ منطقه درحالتوسعه :تنوع آب و هوایی منطقه با مقياس ،1/287
الزام اعمال شاخصهای پایداری محیطی در برنامههای توسعه منطقه با مقياس  1/265و تنوع در فعالیتهای کشاورزی (زراعت
و باغبانی ،دامپروری) و محصوالت مرتبط با مقياس  1/242و درنهایت منطقه توسعهیافته تنوع در فعالیتهای کشاورزی (زراعت
و باغبانی ،دامپروری) و محصوالت مرتبط با مقياس  ،1/353تنوع آب و هوایی منطقه با مقياس  1/33و توانمندی متخصصین
کشاورزی کشور در گرایشهای مختلف کشاورزی با مقياس  1/306میباشند (جدول .)3
جدول  .3تحليل نقاط قوت مناطق موردمطالعه
منطقه توسعهنیافته

منطقه توسعهیافته

منطقه درحالتوسعه

اولویت

گویه

وزن نسبي

مقياس

گویه

وزن نسبي

مقياس

گویه

وزن نسبي

مقياس

1

S1

0/3

1/445

S2

0/299

1/287

S1

0/302

1/353

2

S2

0/313

1/355

S21

0/281

1/265

S2

0/297

1/33

3

S21

0/312

1/352

S1

0/264

1/242

S4

0/291

1/306

.
.
22

S24

0/208

0/921

S17

0/213

0/887

S15

0/187

0/839

23

S9

0/203

0/881

S16

0/198

0/842

S9

0/184

0/832

24

S5

0/192

0/835

S11

0/177

0/768

S16

0/177

0/793

نقاط ضعف توسعه کشاورزی منطقه موردبررسی با  28مؤلفه موردسنجش قرار گرفت .درمجموع ،از ديدگاه افراد موردمطالعه،
مهم ترين نقاط قوت مناطق توسعه کشاورزی در سه منطقه به ترتیب منطقه توسعهنیافته :ناكافي بودن و ضعف تحقيقات كاربردي
و تقاضامحور با مقياس  ،1/488ناهماهنگی ساختاری و نهادی در توزیع وظایف مرتبط در بخش کشاورزی بین دستگاهها با مقياس
 1/312و عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در بخش کشاورزی با مقياس 1/311؛ منطقه درحالتوسعه :عدم وجود برنامه
مدون در مدیریت آب در بخش کشاورزی با مقياس  ،1/612عدم استفاده صحیح از نهادههای تولید (کود و سموم شیمیایی) در
فرآیند کشاورزی با مقياس  1/349و بهرهوری کم در بخش کشاورزی بر اساس روند موجود با مقياس  1/334و درنهایت منطقه
توسعهیافته :ناکافی بودن و ضعف تحقيقات كاربردي و تقاضامحور با مقياس  ،1/19عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در
بخش کشاورزی با مقياس  1/130و ضعف بنیه مالی و امکانات تولیدکنندگان کشاورزی با مقياس  1/126میباشند (جدول .)4
جدول  .4تحليل نقاط ضعف مناطق موردمطالعه
منطقه توسعهنیافته

منطقه توسعهیافته

منطقه درحالتوسعه

اولویت

گویه

وزن نسبي

مقياس

گویه

وزن نسبي

مقياس

گویه

وزن نسبي

مقياس

1

W12

0/303

1/488

W22

0/3

1/612

W12

0/286

1/19

2

W4

0/286

1/312

W1

0/286

1/349

W4

0/272

1/130

3

W16

0/278

1/311

W4

0/275

1/334

W8

0/269

1/126
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.
.
26

W14

0/195

0/832

W27

0/236

0/951

W19

0/232

0/967

27

W3

0/163

0/682

7W

0/224

0/916

W28

0/228

0/949

28

W7

0/159

0/68

W24

0/219

0/913

W3

0/205

0/855

تحلیل عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها)
در رابطه با عوامل خارجي فرصت های پیش رو 23 ،مؤلفه برای دستیابی به نقطه نظرات و قضاوت پاسخگويان مدنظر قرار
گرفت .بر اين اساس ،مهم ترين فرصتهای مناطق توسعه کشاورزی در سه منطقه به ترتیب منطقه توسعهنیافته :امکان جذب
سرمایه بخش خصوصی در کشاورزی با عنایت به اهمیت امنیت غذایی با مقياس  ،1/198پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی اخیر
با مجموع مقياس  1.122و رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای متنوع و با کیفیت با مقياس 1.071؛ منطقه درحالتوسعه :تنوع
اقلیمی منطقه و توان زیستی بخش کشاورزی و دامی در سازگاری با اثرات تغییر اقلیم با مقياس  ،1/495امکان افزایش عملکرد
در بعضی از محصوالت کشاورزی با مقياس  1/475و امکان تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و
تکمیلی با مقياس  1/474و درنهایت منطقه توسعهیافته :تنوع اقلیمی منطقه و توان زیستی بخش کشاورزی و دامی در سازگاری
با اثرات تغییر اقلیم با مقياس  ،1/645امکان افزایش عملکرد در بعضی از محصوالت کشاورزی با مقياس  1/574و امکان تکمیل
زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با مقياس  1/513میباشند (جدول .)5
جدول  .5تحليل فرصتهای مناطق موردمطالعه
منطقه توسعهنیافته

منطقه توسعهیافته

منطقه درحالتوسعه

اولویت

گویه

وزن نسبي

مقياس

گویه

وزن نسبي

مقياس

گویه

وزن نسبي

مقياس

1

O23

0/348

1/198

O1

0/342

1/495

O1

0/337

1/645

2

O15

0/333

1/122

O4

1/276

1/475

O15

0/32

1/574

3

O20

0/326

1/071

O15

1/271

1/474

O3

0/321

1/513

.
.
21

O22

0/282

0/973

22

O6

0/227

0/851

23

O7

0/204

0/701

O7

O6

0/246

0/926

O17

0/261

0/987

0/243

0/924

O7

0/244

0/925

0/233

0/884

O6

0/19

0/719

تهدیدهای پیش رو نیز برای توسعه کشاورزی در منطقه موردمطالعه با  18مؤلفه مورد قضاوت قرار گرفت .از دیدگاه افراد پاسخگو،
مهمترین تهديدهايي که مناطق توسعه کشاورزی با آن روبرو مي باشند به ترتیب عبارتاند از :منطقه توسعهنیافته شامل :گسترش
مهاجرت ناشی از بیکاری از روستا بهشهرها ،جاذبههای شهری و تغییر اقلیم با مقياس  ،1/615تغییر کاربری اراضی کشاورزی و
ویال سازی با مقياس  1/521و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامهریزی برای استفاده در کشاورزی با مقياس 1/518؛
منطقه درحالتوسعه شامل :کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامهریزی برای استفاده در کشاورزی با مقياس  ،1/517افزایش
ریزدگردها و گردوغبار و آالیندهها در منطقه با مقياس  1/47و اولویت بخش صنعت در توسعه ملی و پیشی گرفتن بخش صنعت با
مقياس  1/401و درنهایت منطقه توسعهیافته شامل :گسترش مهاجرت ناشی از بیکاری از روستا بهشهرها ،جاذبههای شهری و تغییر
اقلیم با مقياس  ،1/477عدم تناسب نظام آموزشي دانشگاهي و علمی با نيازها و اولویتهای بخش كشاورزي با مقياس  1/475و
کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامهریزی برای استفاده در کشاورزی با مقياس  1/433میباشند (جدول .)6
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جدول  .6تحليل تهدیدهای مناطق موردمطالعه
منطقه توسعهنیافته
اولویت

گویه
T15

2

T3

1
3

T5

منطقه درحالتوسعه

وزن نسبي

مقياس

0/472

1/615

0/444

1/521

0/426

1/518

گویه
T5
T4
T6

منطقه توسعهیافته

وزن نسبي

مقياس

0/486

1/517

0/444

1/47

0/437

1/401

گویه
T15
T5
T1

وزن نسبي

مقياس

0/444

1/477

0/437

1/475

0/424

1/433

.
.
16
17
18

T16
T18
T8

0/414

1/141

0/333

1/4

0/224

0/379

T9
T16
T10

0/34

1/202

0/326

1/153

0/278

0/981

T17
T16
T10

0/333

1/206

0/319

1/156

0/27

0/982

تجزیهوتحلیل عوامل استراتژیک

تحليل راهبردی مناطق توسعه کشاورزی

در تحلیل وضعیت مناطق موردبررسی که با مدل ( )SWOTصورت پذیرفت ،دو گروه عامل درونی و بیرونی دخیل در
قالب یک جدول ماتریسی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در حقیقت ،این ماتريس با استفاده از جدول هاي تجزیهوتحلیل عوامل
داخلي و خارجي و ترکيب آن ها ،مهم ترين عوامل استراتژيک توسعه کشاورزی را تبیین کرد که در جدول  9 ،8 ،7برای هرکدام
از مناطق توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان نشان داده شده است.
جدول  .7راهبردهاي چهارگانه منطقه توسعهنیافته
راهبردها

نقاط قوت

نقاط ضعف

1ـ تنوع در فعالیتهای و محصوالت کشاورزی  -1ناکافی بودن تحقيقات كاربردي و تقاضامحور
2ـ ناهماهنگی ساختاری و نهادی در وظایف
2ـ تنوع آب و هوایی منطقه
درونی
3ـ الزام اعمال شاخصهای پایداری محیطی در مرتبط در بخش کشاورزی بین دستگاهها
3ـ عدم وجود برنامه مدون مدیریت آب در
برنامههای توسعه منطقه
کشاورزی
4ـ ظرفيت دانش بومي و تلفيق با دانش علمی
4ـ بهرهوری پایین بخش کشاورزی
5ـ پتانسیل پژوهشی باال در بخش کشاورزی
5ـ مسن و پیر بودن شاغلین بخش کشاورزی
6ـ نیروی انسانی فعال و کارآمد روستایی

بیرونی
فرصتها

راهبردهاي رقابتي /تهاجمي (:)SO

راهبردهاي بازنگري (:)WO

 -1امکان جذب سرمایه بخش خصوصی در استفاده مطلوب از نقاط قوت منطقه توسعه بازنگري جهت رفع نقاط ضعف منطقه توسعه
کشاورزی با عنایت به اهمیت امنیت غذایی کشاورزی جهت بهره برداري از فرصت هاي کشاورزی از طريق بهره برداري بهينه از فرصت-
هاي پیشروی اين منطقه توسعه کشاورزی
پیشروی آن
2ـ پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی اخیر
3ـ رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای متنوع
4ـ امکان بهکارگیری نیروی انسانی دانشآموخته
و کارآمد علمی و پژوهشی منطقه
تهدیدها

راهبردهاي تنوع (:)ST

راهبردهاي تدافعي (:)WT

1ـ گسترش مهاجرت ناشی از بیکاری و تغییر تنوع بخشي و ارتقا نقاط قوت منطقه توسعه رفع موانع بالفعل و بالقوه منطقه توسعه کشاورزی
اقلیم
کشاورزی جهت مقابله با تهديدهاي پیش روی
2ـ تغییر کاربری اراضی کشاورزی
آن
3ـ کاهش منابع آب کشاورزی
4ـ اولویت بخش صنعت در توسعه ملی
5ـ تغییر در الگوی جمعیت روستایی
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جدول  .8راهبردهاي چهارگانه منطقه درحالتوسعه
نقاط قوت

راهبردها

نقاط ضعف

1ـ عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در بخش
1ـ تنوع آب و هوایی منطقه
کشاورزی
درونی 2ـ الزام اعمال شاخصهای پایداری محیطی در
2ـ عدم استفاده صحیح از نهادههای تولید (کود و
برنامههای توسعه منطقه
سموم شیمیایی)
3ـ تنوع در فعالیتهای کشاورزی (زراعت و باغبانی،
3ـ بهرهوری پایین بخش کشاورزی
دامپروری) و محصوالت مرتبط
4ـ مسن و پیر بودن شاغلین بخش کشاورزی
4ـ نیروی انسانی فعال و کارآمد روستایی
5ـ توانمندی متخصصین کشاورزی در گرایشهای 5ـ وجود ضایعات فراوان در بخش کشاورزی و نبود
مدیریت جامع
مختلف

بیرونی

راهبردهاي رقابتي /تهاجمي (:)SO

فرصتها

راهبردهاي بازنگري (:)WO

1ـ تنوع اقلیمی و توان زیستی کشاورزی و دامی در استفاده مطلوب از نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی بازنگري جهت رفع نقاط ضعف منطقه توسعه کشاورزی
از طريق بهره برداري بهينه از فرصت هاي پیشروی اين
جهت بهره برداري از فرصت هاي پیشروی آن
سازگاری با اثرات تغییر اقلیم
منطقه توسعه کشاورزی
2ـ امکان افزایش عملکرد در محصوالت
3ـ امکان تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی از
طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
4ـ برخورداري از ذخاير غني ژنتيكي گياهي و جانوري
5ـ ظرفیت مناسب در معیشت جایگزین روستایی
(گردشگری کشاورزی و اکوتوریسم
تهدیدها

راهبردهاي تنوع (:)ST

راهبردهاي تدافعي (:)WT

1ـ کاهش کمیت و کیفیت منابع آب کشاورزی
2ـ افزایش ریز گردها و گردوغبار و آالیندهها
3ـ اولویت بخش صنعت در توسعه ملی و پیشی گرفتن
بخش صنعت
4ـ گسترش اراضی شور و بیابانزایی با توجه به تغییر
شرایط اقلیمی منطقه

تنوع بخشي و ارتقا نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی
جهت مقابله با تهديدهاي پیشروی آن

رفع موانع بالفعل و بالقوه منطقه توسعه کشاورزی

جدول  .9راهبردهاي چهارگانه منطقه توسعهیافته
راهبردها

نقاط قوت

نقاط ضعف

1ـ تنوع در فعالیتهای کشاورزی (زراعت و باغبانی1 ،ـ ناکافی بودن و ضعف تحقيقات كاربردي و تقاضامحور
2ـ عدم وجود برنامه مدون در مدیریت آب در بخش
دامپروری) و محصوالت مرتبط
درونی
کشاورزی
2ـ تنوع آب و هوایی منطقه
3ـ وجود پتانسیل پژوهشی باال بهمنظور بررسی بخش 3ـ ضعف بنیه مالی و امکانات تولیدکنندگان کشاورزی
4ـ مسن و پیر بودن شاغلین بخش کشاورزی
کشاورزی و ارائه راه کارها
4ـ توانمندی متخصصین کشاورزی کشور در گرایشهای 5ـ وجود ضایعات فراوان در بخش کشاورزی و نبود مدیریت
جامع در آن
مختلف کشاورزی
6ـ ناهماهنگی ساختاری و نهادی در توزیع وظایف مرتبط
5ـ نیروی انسانی فعال و کارآمد روستایی
در بخش کشاورزی بین دستگاهها

بیرونی

فرصتها

راهبردهاي رقابتي /تهاجمي (:)SO

راهبردهاي بازنگري (:)WO

1ـ تنوع اقلیمی منطقه و توان زیستی بخش کشاورزی و استفاده مطلوب از نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی جهت بازنگري جهت رفع نقاط ضعف منطقه توسعه کشاورزی از
طريق بهره برداري بهينه از فرصت هاي پیشروی اين منطقه
بهره برداري از فرصت هاي پیشروی آن
دامی در سازگاری با اثرات تغییر اقلیم
توسعهکشاورزی
2ـ امکان افزایش عملکرد در بعضی از محصوالت کشاورزی
3ـ امکان تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
4ـ برخورداري منطقه از ذخاير غني ژنتيكي گياهي و
جانوري
5ـ رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای متنوع و با کیفیت
تهدیدها

راهبردهاي تنوع (:)ST

1ـ گسترش مهاجرت ناشی از بیکاری از روستا بهشهرها ،تنوع بخشي و ارتقا نقاط قوت منطقه توسعه کشاورزی
جاذبههای شهری و تغییر اقلیم
جهت مقابله با تهديدهاي پیشروی آن
2ـ عدم تناسب نظام آموزشي دانشگاهي و علمی با نيازها و
اولویتهای بخش كشاورزي
3ـ کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابلبرنامهریزی برای
استفاده در کشاورزی

راهبردهاي تدافعي (:)WT
رفع موانع بالفعل و بالقوه منطقه توسعه کشاورزی
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درنهایت با توجه به نتایج بهدستآمده از مجموع وزن نسبی (جدول  ،)10هرکدام از عوامل درونی (نقاط ضعف ،قوت) و عوامل
بیرونی (فرصتها و تهديدها) بهصورت نمودار  Xو  Yتنظیم گردید که با توجه به نتیجه حاصل از آن راهبرد کانونی هرکدام از
مناطق توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان مشخص شد (نگاره .)3
جدول  .10اولویتبندی راهبردها و تعيين راهبرد کانوني
مناطق

عوامل بیرونی

عوامل درونی
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت

تهدید

منطقه توسعهنیافته

5/77

-6/88

7/26

-7/66

منطقه درحالتوسعه

5/76

-7/23

7/12

-6/08

منطقه توسعهیافته

7/12

-5/31

6/94

-5/61

با استفاده از دادههای جدول  ،10راهبرد کانونی هرکدام از مناطق توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان را استخراج
گردید.
نگاره  .3تحلیل  SWOTبرای مناطق سهگانه توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان

بهاینترتیب بررسیها نشان میدهد راهبرد منطقه توسعهنیافته کشاورزی شهرستانهای استان همدان راهبرد تدافعی است
که با رفع موانع بالفعل و بالقوه توسعه کشاورزی در منطقه توسعهنیافته باید تغییر جهتهایی در سیاستها ،قوانین و ساختارهای
مرتبط با توسعه کشاورزی انجام گیرد همچنین راهبرد منطقه درحالتوسعه ،راهبرد بازنگری میباشد که باید تجدیدنظری جهت
رفع نقاط ضعف توسعه کشاورزی از طريق بهره برداري بهينه از فرصت هاي پیشروی انجام داد .درنهایت راهبرد منطقه توسعهیافته
راهبرد تهاجمی میباشد که با استفاده مطلوب از نقاط قوت توسعه کشاورزی در جهت بهره برداري از فرصت هاي پیشروی آن
باید نهایت بهره را برد تا از این طریق فرصتها و قوتهای موجود تقویت شود.
بحث و نتیجهگیری
بخش کشاورزی بهعنوان یکی از زیر بخشهای اساسی اقتصاد در فرایند توسعه نیازمند تخصیص بهینه منابع ،امکانات و
خدمات در جهت دستیابی به اهداف برنامههای توسعه است .یکی از رویکردهای مهم در مطالعه و برنامهریزی کشاورزی ،بررسی
آمایشی نظامهای تولید جهت شکلگیری و تبیین مسائل سیاستگذاری توسعه پایدار منطقهای میباشد .بااینوجود ،امروزه در
برنامهریزی توسعه کشاورزی کشور خأل اساسی آن احساس میشود نبود یا بیتوجهی به راهبرد جامع و متقن توسعه برپایِ
شرایط نرمافزاری و سختافزاری موجود میباشد .لذا بر اساس منطقه بندی انجامشده راهبردهای شهرستانهای استان همدان
به شرح زیر میباشد.
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راهبرد کانونی منطقه توسعهنیافته ،راهبرد تدافعی میباشد
که راهبردهای آن عبارتاند از:
 .1مدیریت نظاممند آب در بخش کشاورزی و نیز
استفاده از فناوریهای روز جهت کاهش هدر رفت آب
 .2انجام تحقیقات کاربردی و مسئله محور جهت از
میان برداشتن مشکالت منطقه و نیز افزایش بهرهوری در بخش
کشاورزی
 .3ایجاد مشوق و اعطای امتیاز به شاغلین بخش
کشاورزی در برنامههای توسعه مناطق توسعهنیافته
 .4اعطای وامهای بلندمدت با حداقل بهره بانکی به
فارغالتحصیالن بومی جهت خوداشتغالی و کارآفرینی در بخش
کشاورزی
 .5استفاده از فناوریهای نوین و متناسب با ظرفیتهای
کشاورزی منطقه
راهبرد کانونی منطقه درحالتوسعه ،راهبرد بازنگری
میباشد که راهبردهای آن عبارتاند از:
 .1استفاده از تنوع اقلیمی جهت تولید محصوالت فصلی
و تازه که در برخی از فصول سال از قیمت باالیی برخوردار
هستند
 .2استفاده از فناوریهای نوین و همچنین آموزش
کشاورزان جهت کاهش ضایعات
 .3انجام تحقیقات کاربردی و هدفمند برای بهرهوری از
ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری جهت ایجاد اشتغال و تولید
ثروت
 .4مدیریت مصرف سموم و کودها با استفاده از آموزش
کشاورزان
 .5مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
 .6استفاده از ظرفیتهای بالقوه گردشگری روستایی با
ایجاد جاذبههای توریستی جهت جذب گردشگر
راهبرد کانونی منطقه توسعهیافته ،راهبرد تهاجمی میباشد
که راهبردهای آن عبارتاند از:
 .1استفاده از ظرفیتهای تنوع اقلیمی و تنوع
فعالیتهای کشاورزی جهت ایجاد اشتغال و نیز انجام
فعالیتهای نو کشاورزی
 .2ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با توجه به
استعدادهای موجود در منطقه
 .3استفاده از توانمندیهای متخصصین بخش کشاورزی
جهت رفع نیازهای غذایی جمعیت
 .4انجام تحقیقات کاربردی جهت افزایش عملکرد
برخی محصوالت بااستعداد
 .5انجام تحقیقات کاربردی در حوزه گیاهان دارویی و
نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی آن به جهت اقبال عمومی مردم
در استفاده از داروهای گیاهی
منابع و مآخذ
 .1پرهیزکاری ،ا ،.خدادادی حسینی ،م ،.تقی زاده
رنجبری ،ح ،.و محمودی ،ا .)1394( .تعیین راهبرد اقتصادی

مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین.
فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،2شماره ،4
صفحات 496ـ .477
 .2تقوایی ،م ،.و بسحاق ،م .)1391( .سطحبندی و
ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با
استفاده از  .GISفصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال ،20
شماره  ،77صفحات 159ـ .133
 .3خسروانی ،ع ،.و رحیمی ،ه .)1384( .بررسی تلفات
برداشت گندم با کمباین در استان فارس .مجله تحقیقات
مهندسی کشاورزی ،دوره  ،6شماره  ،4صفحات 130ـ .113
 .4دهقانی زاده ،م ،.و حسینی پور ،س.م .)1388( .تعیین
اولویتهای توسعهای بخش کشاورزی استان یزد بر اساس
رهیافت مدل برنامهریزی راهبردی .فصلنامه برنامهوبودجه،
شماره  ،109صفحات 105ـ .75
 .5رکنالدین افتخاری ،ع ،.سجاسی قیداری ،ح،.
و رضوی ،س.ح .)1389( .راهبردهای توسعه کارآفرینی
کشاورزی در مناطق روستایی :مطالعه موردی روستاهای
شهرستان خدابنده .فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،13شماره
 ،3صفحات .29-1
 .6زارع شاهآبادی ،ع ،.زارع شاهآبادی ،ا ،.صمیمی ،س،.
و خراسانی ،م .ا .)1389( .برنامهریزی راهبردی توسعه بخش
کشاورزی در شهرستان ابرکوه .نشریه تحقیقات کاربردی علوم
جغرافیایی ،جلد  ،15شماره  ،18صفحات  49ـ .29
 .7زنگیآبادی ،ع ،.و سلطانی ،ز .)1387( .سنجش
سطوح توسعهیافتگی کشاورزی شهرستانهای استان اصفهان.
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،دوره  ،23شماره  ،4صفحات
184ـ .153
 .8سینگ ،ج ،.و دیلون ،اس .اس .)1382( .جغرافیای
کشاورزی .ترجمه سیاوش دهقانیان ،عوض کوچکی و علی
کالهی اهر .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 .9طیبی ،ج ،.و ملکی ،م .)1383( .برنامهریزی راهبردی
و سنجش عملکرد .انتشارات سیمای فرهنگ.
 .10فال سلیمان ،م ،.و صادقی ،ح .)1392( .تحلیل
توانمندیهای بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در
راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل  .SOWTفصلنامه
جغرافیا و توسعه .سال  ،11شماره  ،30صفحات 196ـ .139
 .11قدیری معصوم ،م ،.و نجفی کانی ،ع .ا.)1382( .
برنامههای توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و تأثیر
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