اهمیت سنجی شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی:
یک مطالعه تجربی در جنوب کرمان
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چکیده
پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی و در جهت سنجش اهمیت شاخصهای سنجش
ی کشاورزی انجام شد .بدین ترتیب بهمنظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصهای موردمطالعه از فرآیند تعیین
توسعهیافتگ 
اعتبار وزنی بهره گرفته شد .اطالعات موردنیاز از طریق منابع اَسنادی ـ کتابخانهای و پرسشنامهای محقق ساخته به دست آمد.
جامعه آماری در سنجش اهمیت شاخصهای توسعهیافتگی کشاورزی شامل تمامی مدیران و کارشناسان ( 150نفر) سازمان
جها د کشاورزی جنوب کرمان بو د که نمونه موردمطالعه از طریق نمونهگیری هدفمن د گلولهبرفی شامل  19نفر از مدیران و
کارشناسان ( 15نفر کارشناس و چهار نفر مدیر) سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان شدند .دادهپردازی نیز با استفاده از نرمافزار
 SPSS19انجام شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن بو د که شاخصهای توسعهیافتگی کشاورزی به هشت گروه شاخصهای
توسعه زیرساختی ،نهادی ،نیروی انسانی ،مکانیزاسیون ،دام و تولیدات دامی ،بهداشت دام ،باغداری و زراعت قابل دستهبندی
هستند که از این میان سه گروه شاخصهای توسعه بهداشت دام ،نیروی انسانی و زیرساختی بهعنوان مهمترین شاخصهای
سنجش توسعهیافتگی کشاورزی نشان داده شدند.
واژههای کلیدی :توسعه کشاورزی ،توسعه روستایی ،شاخص توسعه ،اعتبار وزنی ،جنوب کرمان.
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مقدمه
کشاورزی در تحکیم پایههای اقتصا د کشورهای رو به رشد
و در حال گذار نقشی اساسی ایفا میکند .بهطوریکه ثبات
و استمرار رشد بخش کشاورزی را میتوان از عوامل عم دهی
کمککننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه به شمار
آورد ( .)Gongn & Lin, 2000اهمیت توسعه کشاورزی در
توسعه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه تا بدانجا است که
توجه کم به توسعه کشاورزی را میتوان عامل کاهش ارزش
صادرات این کشورها قلمدا د نمود ( .)Dixion, 1997اقتصاد
کشور ایران نیز تا قبل از درآمدهای نفتی بر پایه کشاورزی
استوار بود و این بخش تنها منبع تأمین درآمد خزانه و
هزینههای دولت به شمار میرفت .لیکن ،امروزه تحقق استقالل
اقتصادی کشور به لحاظ وابستگی آن به درآمدهای حاصل
از فروش نفت بهطورجدی در معرض تهدی د استکبار جهانی
قرارگرفته است (محمودیان.)1377 ،
فزون بر آن ،در کشور ایران باوجود اینکه فالت مرکزی
را نواحی کویری میپوشاند و میزان بارندگی آن از 250
میلیمتر کمتر است .لیکن ،توجه به عوامل تولید ازجمله
بازدهی محصول در واح د کشت ،کیفیت نیروی انسانی شاغل
و مدیریت صحیح اقتصادی باعث بهبو د و ارتقای بهرهوری
در این بخش شده است .ازاینروی ،کشاورزی تنها بخش
اقتصادی است که ارزشافزوده آن در طول سالهای 1355
تا  1378سیر صعودی پیوسته و مالیم داشته و حدود 5/23
برابر شده است که بیانگر  4/12درص د رشد متوسط ساالنه
میباشد (بهشتی)1383 ،؛ بنابراین ،در اقتصا د اغلب کشورهای
درحالتوسعه ،کشاورزی همچنان بخش مسلط است .ازاینرو،
اهمیت این بخش در توسعه اقتصادی این کشورها ،کام ً
ال هویدا
میگردد .لذا در این راستا ،توجه به بخش کشاورزی و لزوم
توجه به توسعهیافتگی در این بخش در بسیاری از کشورهای
پیشرفته و توسعهیافته موردتوجه بوده و توجه به توسعهیافتگی
بخش کشاورزی و تمهید برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب
در این زمینه ازجمله اموری است که موجب توسعه و رشد این
بخش اقتصادی میشود (شهرکی و سردارشهرکی .)1393 ،از
سوی دیگر ،کشاورزی فعالیت غالب اقتصاد بسیاری از مناطق
روستایی است و اکثریت خانوارهای روستایی بهطور مستقیم
از بخش کشاورزی کسب معاش میکنند (.)Skees, 2003
ت بيرويه
ازاینرو ،عدم توسعه بخش كشاورزی منجر به مهاجر 
روستاييان به شهرها ،افزایش زاغهنشینی در حاشیه شهرها،
بيكاري فزاينده ،تشديد فقر ،افزایش جرم و جنایت و درنهایت
به مخاطره افتادن امنيت جامعه ميشود.
ازآنجاکه در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیششرط
توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه این
بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفایی ،رشد و
توسعه دست نخواهند یافت (درویشی ،)1373 ،لذا ،توسعه
کشاورزی از مهمترین مسائلی است که منطقه و کشور با آن
روبهرو است .ازاینرو ،اهمیت بخش دهقانی و روستایی و نیز
به خاطر نوع ترکیب فعالیتها در سطح بخشهای اقتصادی،
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اتخاذ هر نوع الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی مستلزم
رسیدن به درجاتی از توسعه و پیشرفت در کشاورزی است تا
هماهنگی الزم برای تحقق رشد اقتصادی ثمربخش و موزون
فراهم گرد د (شهرکی و سردارشهرکی .)1393 ،در کشور ایران
نیز به خاطر اهمیت بخش دهقانی و روستایی و نیز پیوند میان
فعالیتها در سطح بخشهای اقتصادی ،اتخاذ هر نوع الگوی
توسعه اقتصادی و اجتماعی مستلزم دستیابی به سطوحی از
توسعه و پیشرفت در بخش کشاورزی است (تقوایی و بسحاق،
)1391؛ بنابراین ،نقش توسعهی کشاورزی به دليل تأمين مواد
غذايي ،کمک به توسعهی ساير بخشها از طريق ايجاد مازاد
اقتصادي ،تأمين سرمايه در رش د اقتصادي ،کمک به تأمين
منابع ارزي ،تأمين ذخيره نيروی كار و كمک به بازار كاالهاي
صنعتی در فرآيند توسعه انكارناپذير است .درنتیجه امروزه
توجه به توسعه كشاورزی از خواسته و آرمان بهضرورت بدل
گشته و استقالل سياسی با امنيت غذايی و نيازهای اساسی
مردم گرهخورده است .برای پرداختن به اين ضرورت بايستی
در زمينه افزايش بازدهی و بهرهوری كشاورزی تالش شود.
مطلوب است اين تالش در قالب برنامههای اصولی و دورنگر
برای توسعه كشاورزی در مسير فراين د توانمندسازی نيروی
انسانی صورت پذيرد (رکنالدین افتخاری و همکاران.)1388 ،
برنامهریزی درست و تدوین برنامههای کارآمد و منطبق
بر واقعیتها گامی اساسی در ایجاد عدالت اجتماعی میان
مناطق مختلف است؛ زیرا در صورت عدم تناسب برنامهریزیها
با منابع و شرایط موجود در منطقه ،تحلیلها و ریشهیابیها
چندان قابل اعتماد نخواهد بود (پزشکی و زرافشانی.)1387 ،
درواقع امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای کشاورزی نواحی
روستایی جهت ارائه طرحها و برنامههای توسعه کشاورزی
نوعی ضرورت محسوب میشود (تقوایی و همکاران.)1393 ،
فزون بر آن ،در شرایطی که توزیع عادالنه امکانات و ثمرات
توسعه کشاورزی در میان اکثریت جامعه از خصیصههای مهم
اقتصاد پویا و سالم است .برنامهریزان نیز جهت تحقق این امر
سعی در کاهش نابرابریها و عدم تعادل از طریق تدوین و
اجرای برنامههای متع دد محرومیتزدایی و گسترش همهجانبه
جنبههای مثبت توسعهیافتگی بهخصوص توسعه کشاورزی
دارند .گام اساسی در این زمینه تدوین برنامههای کارآم د و
منطبق بر واقعیتها ،دستیابی به هدف برتر عدالت اجتماعی
و شناسایی شرایط موجود است .چهبسا عدم شناخت دقیق
وضع موجود ،کلیه تالشهای متصدیان امر محرومیتزدایی
و کسب عدالت اجتماعی را عقیم گذارد؛ بنابراین ،در اجرای
برنامههای اجتماعی ـ اقتصادی ،الزم است تخصیص منابع با
توجه به شرایط مناطق انجام گیرد .جهت دستیابی به این هدف
میبایست آگاهی و اطالع دقیق از شرایط موجو د وجود داشته
باشد (رضوانی و صحنه .)1385 ،لذا گام نخست ،شناسایی
شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی و اولویتبندی
آنها میباشد .سپس بر اساس اهمیت شاخصهای شناسایی
شده برنامهریزی مناسب در این راستا صورت گیرد؛ بنابراین،
تعیین شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی و اندازهگیری
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درجهی اهمیت آنها ،برنامهریزان را برای شناخت بازخور د
و سرمایهگذاریهای گذشته و تأثیر آن بر تصمیمگیریهای
جدید کمک میکن د (کرمی و عبدشاهی)1390 ،؛ بنابراین،
پرداختن به موضوع مهم شناسایی و اولویتبندی شاخصهای
توسعه کشاورزی ما را قادر خواهد ساخت تا با کسب شناخت
کافی از وضعیت موجود به برنامهریزی و مدیریت توسعه
کشاورزی پرداخته شود که بدون چنین شناختی برنامهریزی
و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه (توسعهی پایدار) با
دشواری زیادی روبهرو خواه د بود.
از دیگر سو ،با توجه به اینکه جنوب استان کرمان در
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی رتبه اول تا سوم را در
سطح کشور دارا میباشد بهگونهای که به جرأت میتوان گفت
این منطقه یکی از قطبهای تولید محصوالت کشاورزی در
سطح کشور محسوب میشود .اين منطقه با سطح زيركشت
حدود  246/710هزار هكتار29 ،درصد از سطح زیر کشت
و حدود 67درصد از كل توليد محصوالت كشاورزي و دامي
استان و حدود 4درص د از توليد كشور را به خود اختصاص داده
است .از سویی تولي د بيش از چهار ميليون تٌن انواع محصوالت
كشاورزي و دامي شامل  85گونه محصول زراعي و باغي با
كيفيت مطلوب و زمينه مساعد براي افزايش سطح زيركشت به
 580هزار هكتار و رسيدن حجم تولي د در افق  1400به بيش
از سه برابر وضعيت موجود ميباشد که درواقع اين پتانسيل
توسعه در كمتر جايي از كشور فراهم ميباشد .همچنین ،جنوب
كرمان داراي بيش از  2/2ميليون واح د دامي ميباشد كه نشان
از وجود پتانسيل و شرايط مطلوب دامپروري از گذشته تاكنون
در این منطقه است (سالنامه آماری استان کرمان)1390 ،؛
اما مشاهدات و گفتگو با برخی از کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی این منطقه چنین القا میکند که توجه کمی به توسعه
کشاورزی آن شده است .لذا تعیین شاخصهای توسعهیافتگی
کشاورزی این منطقه و اولویتبندی این شاخصها حائز اهمیت
است .در همین راستا ،پژوهش حاضر به موضوع اولویتبندی
و اهمیت سنجی شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی
با تأکید بر جنوب کرمان (شهرستانهای جیرفت ،کهنوج،
عنبرآباد ،منوجان ،رودبار جنوب ،قلعهگنج و فاریاب) بهمنظور
برنامهریزی توسعه کشاورزی صورت پذیرفته است.
تاکنون در خصوص شناسایی و اولویتبندی شاخصهای
سنجش توسعهیافتگی کشاورزی مطالعه جامعی صورت
نگرفته است .لیکن با توجه به مطالعاتی که در راستای توسعه
کشاورزی انجامشده و با استناد به آنها میتوان به شناسایی و
اولویتبندی شاخصهای توسعه کشاورزی پرداخت.
پس از مرور ادبیات مرتبط با پژوهش حاضر و بررسی
شاخصهای موردمطالعه مشخص شد که در هر پژوهش بنا
به سلیقه ،وضعیت منطقه موردمطالعه و سطح دسترسی به
آمار و اطالعات شاخصهای موردمطالعه و غیره پژوهشگر یا
پژوهشگران آنها شاخصهای متفاوتی را برای مطالعه انتخاب
نمو دهاند .فزون بر آن ،در برخی از مطالعات محققان شاخصهای
موردبررسی خود را در گروههای متفاوت دستهبندی نموده و

یا اینکه بهصورت مختلط و بدون دستهبندی موردبررسی قرار
دادهاند .بهطوریکه مرادی و همکاران ( )1394در مطالعهای به
جهت سطحبندی سطوح توسعه کشاورزی روستاهای دهستان
قراتوره از  47شاخص در پنج گروه نیروی انسانی ،زراعت و
باغداری ،منابع آب و آبیاری ،دامپروری و مکانیزاسیون بهره
گرفته شد .توکلی ( )1393در مطالعهای در جهات سطحبندی
استانهای کشور ایران از لحاظ توسعه کشاورزی از  35شاخص
بهره گرفت که آنها را در پنج گروه زیرساختی ،نیروی
انسانی ،نهادی ،مکانیزاسیون و بهرهوری تولید دستهبندی
نمود .موالئی هشجین و موالیی پارده ( )1393در پژوهشی
از  29شاخص توسعه کشاورزی در شش گروه سواد ،وسعت
اراضی ،دامداری و دامپروری ،عملکرد محصوالت کشاورزی،
مکانیزاسیون و خدماتی ـ پشتیبانی استفاده کردند .تقوایی
و بسحاق ( )1391در مطالعه خود در راستای سطحبندی و
ساماندهی سطوح توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان
ص موردمطالعه خو د را در خوشههای سواد،
فارس 24 ،شاخ 
وسعت ،عملکرد ،دامپروری و مکانیزاسیون دستهبندی کردند.
توکلی ( )1391در پژوهشی  50شاخصهای موردمطالعه در
بخش کشاورزی استان کرمانشاه را در هفت گروه شاخصهای
توسعهی زیرساختی ،نهادی ،نیروی انسانی ،مکانیزاسیون ،دام
و تولیدات دامی ،بهداشت دام و زراعت و باغداری تقسیمبندی
نمود .حیدری ساربان ( )1391در مطالعه خو د به جهت تعیین
سطوح توسعه کشاورزی دهستانهای شهرستان مشکینشهر
از  17شاخص که آنها را در سه گروه اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی تقسیم نموده بود ،بهره گرفت .عبداهللزاده و همکاران
( )1391در پژوهشی  87شاخص توسعه کشاورزی موردمطالعه
در استان فارس را در پنج گروه اجتماعی ـ فرهنگی ،ساختاری
ـ اجرایی ،فنی ـ مدیریتی ،اقتصادی ـ مالی و زیرساختی ـ
خدماتی دستهبندی کردند .میرلطفی و همکاران ()1391
در پژوهش خو د به جهت تعیین سطوح توسعه کشاورزی
شهرستان هیرمند از  29شاخص در چهار گروه اجتماعی،
اجرایی ،ساختاری و تولیدی بهره گرفتند .جمشیدی ()1390
در مطالعهای از  98شاخص در تعیین سطوح توسعه کشاورزی
استان زنجان بهره گرفت که آنها را در هفت گروه جمعیتی،
زراعی ،باغی ،مکانیزاسیون ،دامپروری ،منابع آب و صنایع
تبدیلی کشاورزی تقسیم نمود .فطرس و بهشتیفر ( )1388در
تعیین سطوح توسعه کشاورزی استانهای کشور ایران از 78
شاخص بهره گرفتند که آنها را در پنج گروه بهرهبرداریهای
کشاورزی ،عملکرد در هکتار ،مکانیزاسیون کشاورزی ،دامپروری
و خدمات زیربنایی و سایر خدمات کشاورزی دستهبندی کردند.
در پژوهش حاضر جهت تدوین چارچوبی منظم و منطقی
از شاخصها که بیانگر ویژگیهای توسعهی کشاورزی منطقه
موردمطالعه باشد ،حدود  145شاخص بر اساس تجربیات
جهانی ،ادبیات موضوع و بررسی اطالعات موجو د در خصوص
منطقهی موردمطالعه به دست آمد .سپس با توجه به نظر پانلی
از متخصصان مراکز دانشگاهی و اجرایی و میزان دسترسی به
آمار و اطالعات مربوط به شاخصهای گردآوری شده؛ گزیدهای
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از شاخصهای کلیدی توسعه کشاورزی که متناسب با منطقه موردمطالعه بود در ( 87شاخص) برای انجام پژوهش حاضر انتخاب
شدند .امی د است که پژوهش حاضر با ارائه شاخصهای توسعه یافتگی کشاورزی در جنوب استان کرمان بتواند رهنمودی مناسب
در اختیار تصمیمگیرندگان و متولیان برنامهریزی توسعه کشاورزی استان فراهم نمای د (جدول .)1
جدول  .1شاخصهای توسعه کشاورزی
شاخصهای توسعهي
زیرساختی

 -1شبکهي آبیاري سرپوشیده (کیلومتر /ده کیلومترمربع) -2 ،بهرهبرداريهاي استفادهکننده از آبیاري نوین (درصد)-3 ،
سطح زیر کشت استفادهکننده از آبیاري نوین (درصد) -4 ،درصد اراضي آبي کشتشده و  -5تعدا د سدهاي مخزني و بتني.

شاخصهاي توسعهي
نها دي

 -1نسبت عملکرد گلخانههای بهکل کشور (درصد) -2 ،مساحت گلخانههاي جنوب کرمان (هکتار) -3 ،تعداد شرکتهای
تعاونی تولید روستایی -4 ،تعداد بهرهبردار عضو تعاونی به ازای هر  1/000نفر جمعیت روستایی -5 ،تعداد شرکتهای
کشت و صنعت -6 ،تعداد شرکتهای سهامی زراعی -7 ،صنایع تبدیلی کشاورزی منطقه -8 ،میزان اشتغالزایی صنایع
تبدیلی.

توسعه
شاخصهای
نیروی انسانی

 -1تعداد دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی (درصد) -2 ،نسبت شاغالن کشاورزي به کل شاغالن بخشهاي گوناگون
قديپلم
اقتصادي  (درصد) -3 ،نرخ باسوادی به میزان سطح زیرکشت (درصد) -4 ،نسبت بهرهبرداران داراي مدرك فو 
و باالتر به كل باسوادي در جنوب کرمان (درصد) و  -5نسبت فوقديپلم و باالتر مرتبط با كشاورزي به كل باسوادي در
(درصد).

شاخصهای توسعه
مکا نیز ا سیو ن

 -1استفادهکنندگان از کمباین به کل بهرهبرداران (درصد) -2 ،نسبت کمباین به بهرهبردار (درصد) -3 ،نسبت تراکتور
به بهرهبردار (درصد) -4 ،نسبت تراکتور به  100هکتار زمین کشاورزي (درصد) -5 ،استفادهکنندگان از تراکتور به کل
بهرهبرداران (درصد) -6 ،تعداد ادوات خاکورزی -7 ،تعداد ادوات کاشت -8 ،تعداد ادوات داشت -9 ،تعداد ادوات برداشت
و پس از برداشت -10 ،تعدا د چاه -11 ،تعدا د موتور پمپ آبی در آب سطحی (رودخانه) سیار -12 ،تعداد الکتروپمپهای
برقی و  -13تعداد الکتروپمپهای دیزلی.

شاخصهاي توسعهي
بهداشت دام

 -1دامهاي سمپاشی شده (درصد) -2 ،نسبت مرگومیر دام بزرگ به کل دامهاي بزرگ (درصد) -3 ،نسبت مرگومیر دام
کوچک به کل دامهاي کوچک (درصد) و  -4میزان واکسیناسیون بیماريهاي دامی به  100واحد دامی.

شاخصهاي توسعهي
دام و تولیدات دامی

 -1سرانهي تولید عسل هر بهرهبردار (کیلوگرم) -2 ،میزان تولی د شیر به ازای هر رأس دام (لیتر) -3 ،نسبت فروش دام
کوچک به کل دامهاي کوچک (درصد) -4 ،تعدا د دام گوسفند و بره ،بز و بزغاله ،شتر و گاو -5 ،تعدا د دامدار گوسفند و
بره ،بز و بزغاله ،شتر و گاو -6 ،نسب گاو بومی به کل دامهای سنگین (درصد) -7 ،نسبت گاو اصیل و دورگ به کل دامهای
سنگین (درصد) -8 ،تعدا د دام سبک و سنگین به ازاي هر خانوار روستايي -9 ،دامداریهای صنعتی به ازاء هر  200رأس
دام کوچک (گوسفند و بز) -10 ،تعداد گاوداریهای صنعتی به ازاء هر  100رأس گاو -11 ،ميزان تولي د گوشت قرمز
(کیلوگرم) -12 ،میزان تولید پرورش ماهیان گرم آبی (کیلوگرم) -13 ،میزان تولید پرورش ماهیان سردآبی (کیلوگرم)،
 -14تعداد واحدهای پرورش مرغ گوشتی -15 ،تعداد واحدهای پرورش شترمرغ -16 ،تعداد واحدهای پرورش بوقلمون،
 -17تعداد واحدهای پرورش بلدرچین و  -18تعداد واحدهای پرورش مرغ تخمگذار.

شاخصهای توسعهی
باغداری

 -1تعدا د بهرهبرداری باغداري به ازاي هر  100نفر جمعيت روستايي -2 ،تعدا د بهرهبرداریهای پرورشدهنده قارچ
خوراکی -3 ،متوسط توليد هر اصله درخت مرکبات (کیلوگرم) -4 ،متوسط توليد هر اصله درخت زيتون (کیلوگرم)-5 ،
متوسط توليد هر اصله درخت خرما (کیلوگرم) -6 ،متوسط تولید درختان سردسیری (کیلوگرم) -7 ،متوسط تولید درختان
نیمه گرمسیری (کیلوگرم) -8 ،عملکر د در هکتار توتفرنگی (تٌن) -9 ،عملکر د در هکتار فلفل دلمهای (تٌن) -10 ،عملکرد
در هکتار بادمجان (تٌن) -11 ،عملکر د در هکتار خیار سبز (تٌن).

شاخصهای توسعهی
زراعت

 -1نسبت آیشگذاري به سطح زیر کشت (درصد) -2 ،تعدا د بهرهبرداري زراعت به ازاي هر  100نفر جمعيت روستايی،
 -3مساحت زمینهای آبی (هکتار) -4 ،مساحت زمینهای قابل کشت (هکتار) -5 ،سرانهي سطح زیر کشت زراعی به
ازاي هر بهرهبردار (هکتار) -6 ،سرانة مصرف كود شیمیايي هر بهرهبردار (كیلوگرم) -7 ،عملکرد در هکتار وسمه (تٌن)،
 -8عملکرد در هکتار حنا (تٌن) -9 ،عملکرد در هکتار ارزن (تٌن) -10 ،عملکرد در هکتار کنجد (تٌن) -11 ،عملکرد در
هکتار کلزا (تٌن) -12 ،عملکرد در هکتار هندوانه (تٌن) -13 ،عملکرد در هکتار یونجه (تٌن) -14 ،عملکرد در هکتار نباتات
علوفهای (تٌن) -15 ،عملكر د ذرت علوفهاي (تٌن) -16 ،عملكر د پياز (تٌن) -17 ،عملكرد گوجهفرنگي (تٌن) -18 ،عملكرد
سيبزميني (تٌن) -19 ،عملكرد ذرت دانهاي (تٌن) -20 ،عملکرد جو آبی (تٌن) -21 ،عملکرد گندم آبی (تٌن) -22 ،عملکرد
در هکتار دانههای روغنی (تٌن) و  -23عملکرد در هکتار سبزیجات (تٌن).

اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و تعیین شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی میباشد که در ادامه به اولویتبندی
شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی بر مبنای میزان اهمیت آنها نیز خواهد پرداخت.
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روش پژوهش
بهمنظور سنجش تجربی اهمیت و اولویتبندی شاخصهای توسعه کشاورزی الزم بود که بهصورت تجربی نیز شاخصهای
مذکور مور د واکاوی قرار گیرند .لذا شاخصهای مذکور در جنوب استان کرمان موردبررسی قرار گرفتند.
منطقهی موردمطالعه جنوب كرمان میباش د که با وسعتي معادل  40/000كيلومترمربع جزئي از ناحيه جنوب شرقي ايران
محسوب شده و بر روي طول جغرافيايي  56درجه و  17دقيقه و عرض جغرافيايي  26درجه و  43دقيقه واقع شده است .اين
منطقه شامل هفت شهرستان جيرفت ،كهنوج ،عنبرآباد ،منوجان ،رودبارجنوب ،قلعهگنج و فارياب میباش د (نگاره .)1
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و مبنای آن توصیفی ـ تحلیلی است .اطالعات موردنیاز از طریق منابع اَسنادی ـ
کتابخانهای و پرسشنامهای محقق ساخته به دست آمده است .جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله انتخاب شاخصهای سنجش
توسعهیافتگی کشاورزی شامل تمامی مدیران و کارشناسان سازمان جها د کشاورزی جنوب کرمان (حدود  150نفر) بو د که نمونه
موردمطالعه از طریق نمونهگیری هدفمن د گلولهبرفی شامل  19نفر از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
بو د ( 15نفر کارشناس و چهار نفر مدیر) .پس از جمعآوری اطالعات حاصل از منابع مختلف ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS19بهره گرفته شد.
نگاره  .1نقشه شهرستانهای جنوب کرمان

یافتهها

ویژگیهای منطقه و افرا د موردمطالعه

بر اساس آمار گردآوریشده از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان ( ،)1390در جنوب کرمان ازلحاظ جمعيتي
حدود  271/396نفر در بخش شهری 501/668 ،نفر در بخش روستایی و  102/540نفر نیز در بخش عشایری سکونت دارن د که
درمجموع بالغ بر  875/604نفر در اين منطقه سكونت دارند .فزون بر آن ،حدود  96/200نفر از جمعیت جنوب کرمان متعلق به
بهرهبرداران بخش کشاورزی میباشد (جدول .)2
جدول  .2وضعیت جمعیتشناسی جنوب کرمان
جمعیت شهری

جمعیت روستایی

جمعیت عشایری

جمع کل

تعداد بهرهبردار کشاورزی

271396

501668

102540

875604

96200

بیشترین سطح منابع طبیعی در جنوب کرمان مربوط به مراتع ( 1/845/342هکتار) میباشد .فزون بر آن ،در این منطقه
هیچگونه فعالیت زراعی بهصورت دیم صورت نمیگیرد .اين منطقه با سطح زيركشت حدود  246/710هزار هكتار29 ،درصد
از سطح زيركشت و حدود 67درصد از كل توليد محصوالت كشاورزي و دامي استان و حدود 4درص د از توليد كشور را به خود
اختصاص داده است (جدول ( )3سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان.)1393 ،
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جدول  .3وضعیت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در جنوب کرمان (بر اساس هکتار)
وسعت مراتع

وسعت جنگل

وسعت کویر و بیابان

1845342

483300

1263047

اراضی زراعی آبی

اراضی دیم

254324

0

سطح زیرکشت محصوالت زراعی

سطح زیر کشت محصوالت باغی

163334

80676

اراضی قابل کشت
335000

منطقه زرخيز جنوب كرمان در بسياري از محصوالت نیز ازلحاظ ميزان توليد در واحد سطح داراي ركوردهاي جهاني بوده
و از اين نظر از محدود مناطق كشور و بلكه جهان به شمار ميآيد كه در يك سال زراعي ميتوان دو تا سه تاريخ سيبزميني،
پياز ،خیار سبز ،هندوانه ،گوجهفرنگی ،ذرت و غیره كاشت و برداشت نمود .همچنین ،از مهمترين مناطق در كشور است كه عرضه
و تقاضاي سيبزميني و پياز طرح استمرار را كنترل نموده و آينده درخشاني را در صادرات غيرنفتي كشور با توجه به وضعيت
يدهد .فزون بر آن ،منطقه جنوب کرمان بهتنهایی در  11محصول كشاورزي رتبه اول تا چهارم توليد و
سوقالجيشي خود نويد م 
سطح زيركشت كشور را کسب کرده است (سازمان جها د کشاورزی جنوب کرمان( )1393 ،جدول .)4
جدول  -4محصوالت شاخص جنوب کرمان و رتبهبندی آنها
ردیف

نام محصول

سطح زیرکشت
(هکتار)

میزان تولید
(تٌن)

رتبه در کشور
ازلحاظ سطح
زیرکشت

ازلحاظ میزان تولید

1

خیار سبز

17500

525000

1

1

2

هندوانه

16500

511500

1

1

3

خیار گلخانهای

820

181000

1

1

4

گوجهفرنگی

14600

432000

1

2

5

حنا

7606

18650

1

1

6

سیبزمینی
(طرح استمرار)

5200

160000

1

1

7

پیاز
(طرح استمرار)

4500

275000

1

1

8

خرما

28500

181800

2

2

9

مرکبات

29465

490000

4

3

10

ذرت دانهای

18652

145704

4

4

11

کنجد

10000

15000

3

3

یافتهها حاکی از آن است که از مشارکتکنندگان پژوهش حاضر  14نفر ( 73/7درصد) مرد و پنج نفر ( 26/3درصد) زن
بودند .بر مبنای اطالعات بهدستآمده از مشارکتکنندگان ،تحصیالت ایشان در سه مقطع لیسانس (هشت نفر) ،فوقلیسانس (10
نفر) و دکتری (یک نفر) بود؛ بنابراین ،بیشترین سطح تحصیالت نیز در سطح فوقلیسانس بود .فزون بر آن ،یافتههای پژوهش
نشان دا د که مشارکتکنندگان شامل دو گروه کارشناس و مدیر بودند که بیشترین تعداد متعلق به کارشناسان ( 15نفر) بو د و
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درنتیجه تعداد مدیران مشارکتکننده چهار نفر بوده است .وضعیت سن و سنوات خدمت مشارکتکنندگان نیز موردبررسی قرار
گرفت .یافتهها حاکی از آن بو د که کمترین مقدار سن مشارکتکنندگان  25سال و بیشترین مقدار سن  50سال بود .لیکن
کمترین سال سنوات خدمت مشارکتکنندگان دو سال و بیشترین آن  27اعالم شد.
تعیین اهمیت شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی
در این بخش از پژوهش تعیین میزان اهمیت شاخصهای متعارف سنجش توسعهیافتگی کشاورزی موردبررسی قرار گرفت.
بدین ترتیب ،تمامی شاخصهای متعارف در سنجش توسعهیافتگی کشاورزی که در مطالعه حاضر جمعآوری شده بود ،در
پرسشنامهای محقق ساخته قرار داده شدند و در اختیار  19نفر از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان قرار
گرفت .از مشارکتکنندگان خواسته ش د که نظر خو د را نسبت به میزان اهمیت هر یک از شاخصهای قی د شده در پرسشنامه در
دامنه نمرهدهی ( 0کمترین اهمیت) تا ( 100بیشترین اهمیت) بیان کنند .نمرههای به دست آمده برای هرکدام از شاخصها را
به نرمافزار  SPSS19وار د نموده و میانگین عددی برای هر شاخص محاسبه شد .سپس از طریق جمع میانگین هر گروه ،میانگین
کل به دست آمد ،بهطوریکه میانگین کل هر گروه از شاخصها (هشت گروه) بهطور جداگانه محاسبه شد .درنهایت با تقسیم
میانگین هر شاخص بر میانگین کل گروهی که در آن قرار داشت ،وزن هر شاخص به دست آمد .سپس با بررسی و رتبهبندی
میزان وزن ب هدستآمده به ترتیب برای هر شاخص و هر گروه از شاخصها ،شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی انتخاب
شدند .اطالعات مربوط به این بخش در جداول ( 5تا  )12آمده است.
جدول  .5وزن نهایی شاخصهای توسعهزیرساختی
شاخصهای توسعهی زیرساختی
شاخص

وزن نهایی

رتبه

شبکهي آبیاري سرپوشیده (کیلومتر /ده کیلومترمربع)

0/22

1

سطح زیر کشت استفادهکننده از آبیاري نوین (درصد)

0/21

2/5

درص د اراضي آبي کشت شده

0/21

2/5

تعداد سدهاي مخزني و بتني

0/16

5

بهرهبرداريهاي استفادهکننده از آبیاري نوین (درصد)

0/20

4

جدول  .6وزن نهایی شاخصهای توسعه نهادی
شاخصهای توسعهی نهادی
شاخص

وزن نهایی

رتبه

نسبت عملکرد گلخانهها به کل کشور (درصد)

0/17

2

مساحت گلخانهها (هکتار)

0/19

1

تعداد شركتهاي تعاوني تولی د روستايي

0/11

4/5

تعداد بهرهبردار عضو تعاونی به ازای هر 1/000
نفر جمعیت روستایی

0/12

3

تعداد شرکتهای کشت و صنعت

0/09

7/5

تعداد شرکتهای سهامی زراعی

0/09

7/5

تعداد صنایع تبدیلی کشاورزی

0/11

4/5

میزان اشتغالزایی صنایع تبدیلی

0/11

4/5
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جدول  .7وزن نهایی شاخصهای توسعه نیروی انسانی
شاخصهای توسعهی نیروی انسانی
شاخص

وزن نهایی

رتبه

تعداد دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی

0/17

5

نسبت شاغالن کشاورزي به کل شاغالن بخشهاي گوناگون اقتصادي

0/23

1/5

نرخ باسوادی به میزان سطح زیرکشت (درصد)

0/23

1/5

نسبت بهرهبرداران داراي مدرك فوقديپلم و باالتر به كل باسوادي (درصد)

0/19

3

نسبت فوقديپلم و باالتر مرتبط با كشاورزي به كل باسوادي (درصد)

0/18

4

جدول  .8وزن نهایی شاخصهای توسعه مکانیزاسیون
شاخصهای توسعهی مکانیزاسیون
شاخص

وزن نهایی

رتبه

شاخص

وزن نهایی

رتبه

استفادهکنندگان از کمباین به کل
بهرهبرداران (درصد)

0/10

1/5

جمع ادوات خاکورزی به ازای هر
 100هکتار

0/08

4/5

نسبت کمباین به بهرهبردار (درصد)

0/06

11/5

جمع ادوات کاشت به ازای هر 100
هکتار

0/08

4/5

نسبت تراکتور به بهرهبردار (درصد)

0/07

8/5

جمع ادوات داشت به ازای هر 100
هکتار

0/08

4/5

نسبت تراکتور به  100هکتار زمین
کشاورزي (درصد)

0/09

3

تعداد ادوات برداشت و پس از
برداشت به ازای هر  100هکتار

0/08

4/5

استفادهکنندگان از تراکتور به کل
بهرهبرداران (درصد)

0/10

1/5

تعداد چاه

0/07

8/5

تعدا د موتور پمپ آبی در آب سطحی
(رودخانه) سیار

0/06

11/5

تعدا د الکتروپمپهای دیزلی

0/06

11/5

تعدا د الکتروپمپهای برقی

0/07

8/5

جدول  .9وزن نهایی شاخصهای توسعه دام و تولیدات دامی
شاخصهای توسعهی دام و تولیدات دامی
شاخص

وزن نهایی

رتبه

شاخص

وزن نهایی

رتبه

سرانهي تولی د عسل هر
بهرهبردار (کیلوگرم)

0/06

2/5

نسبت گاو اصیل و دورگ به کل دامهای
سنگین جنوب کرمان (درصد)

0/06

2/5

میزان تولید شیر به ازای هر
رأس دام (لیتر)

0/05

13/5

تعداد دام سبک و سنگین به ازاي هر خانوار
روستايي

0/06

2/5

نسبت فروش دام کوچک به کل
دامهاي کوچک (درصد)

0/06

2/5

تعداد دامداریهای صنعتی به ازاء هر 200
رأس دام کوچک (گوسفند و بز)

0/06

2/5

تعداد دام گوسفن د و بره ،بز و
بزغاله ،شتر و گاو

0/07

1

تعداد گاوداریهای صنعتی به ازاء هر 100
رأس گاو

0/06

2/5
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تعداد دامدار گوسفن د و بره ،بز و
بزغاله ،شتر و گاو

0/06

2/5

ميزان توليد گوشت قرمز در (یک تٌن)

0/06

2/5

نسبت گاو بومی به کل دامهای
سنگین جنوب کرمان (درصد)

0/06

2/5

میزان تولی د پرورش ماهیان گرم آبی
(کیلوگرم)

0/06

2/5

میزان تولید پرورش ماهیان
سردآبی (کیلوگرم)

0/06

2/5

تعدا د واحدهای پرورش بوقلمون

0/04

16/5

تعدا د واحدهای پرورش مرغ
گوشتی

0/05

13/5

تعدا د واحدهای پرورش بلدرچین

0/04

16/5

تعدا د واحدهای پرورش شترمرغ

0/04

16/5

تعدا د واحدهای پرورش مرغ تخمگذار

0/05

13/5

جدول  .10وزن نهایی شاخصهای توسعه بهداشت دام
شاخصهای توسعهی بهداشت دام
شاخص

وزن نهایی

رتبه

دامهاي سمپاشی شده به کل دامهاي شهرستان (درصد)

0/33

2

نسبت مرگومیر دام بزرگ به کل دامهاي بزرگ (درصد)

0/14

3/5

میزان واکسیناسیون بیماريهاي دامی به  100واحد دامی

0/39

1

نسبت مرگومیر دام کوچک به کل دامهاي کوچک (درصد)

0/14

3/5

جدول  .11وزن نهایی شاخصهای توسعه باغداری
شاخصهای توسعهی باغداری
شاخص

وزن نهایی

رتبه

شاخص

وزن نهایی

رتبه

تعداد بهرهبرداری باغداري به ازاي هر
 100نفر جمعيت روستايي

0/09

7/5

متوسط تولید درختان نیمه گرمسیری
(کیلوگرم)

0/09

7/5

تعداد بهرهبرداریهای پرورشدهنده
قارچ خوراکی

0/05

11

عملکرد در هکتار توتفرنگی (تٌن)

0/10

2/5

متوسط توليد هر اصله درخت مرکبات
(کیلوگرم)

0/10

2/5

عملکرد در هکتار فلفل دلمهای (تٌن)

0/10

2/5

متوسط توليد هر اصله درخت زيتون
(کیلوگرم)

0/08

10

عملکرد در هکتار بادمجان (تٌن)

0/10

2/5

متوسط توليد هر اصله درخت خرما
(کیلوگرم)

0/10

2/5

عملکرد در هکتار خیار سبز (تٌن)

0/11

1

متوسط تولید درختان سردسیری
(کیلوگرم)

0/09

7/5
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جدول  .12وزن نهایی شاخصهای توسعه زراعت
شاخصهای توسعهی زراعت

شاخص

وزن نهایی

رتبه

شاخص

وزن نهایی

رتبه

نسبت آیشگذاري به سطح زیر کشت
(درصد)

0/03

22/5

عملکرد در هکتار یونجه (تٌن)

0/04

10/5

تعداد بهرهبرداري زراعت به ازاي هر
 100نفر جمعيت روستايی

0/05

2/5

عملکرد در هکتار نباتات علوفهای (تٌن)

0/04

10/5

مساحت زمینهای آبی

0/05

2/5

عملكرد ذرت علوفهاي (تٌن)

0/05

2/5

مساحت زمینهای قابلکشت

0/05

2/5

عملكر د پياز (تٌن)

0/06

1

سرانهي سطح زیر کشت زراعی به ازاي
هر بهرهبردار (هکتار)

0/04

10/5

عملكرد گوجهفرنگي (تٌن)

0/05

2/5

سرانة مصرف كود شیمیايي هر
بهرهبردار (كیلوگرم)

0/03

22/5

عملكر د سيبزميني (تٌن)

0/05

2/5

عملکرد در هکتار وسمه (تٌن)

0/04

10/5

عملكرد ذرت دانهاي (تٌن)

0/05

2/5

عملکرد در هکتار حنا (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد جو آبی (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد در هکتار ارزن (تٌن)

0/04

10/5

عملکر د گندم آبی (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد در هکتار کنجد (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد در هکتار دانههای روغنی (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد در هکتار کلزا (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد در هکتار سبزیجات (تٌن)

0/04

10/5

عملکرد در هکتار هندوانه (تٌن)

0/05

2/5

با توجه به اطالعات جداول فوق ،میزان اهمیت شاخصهای موردمطالعه در تعیین شاخصهای سنجش توسعهیافتگی
کشاورزی مشخص گردید .بر مبنای محاسبات انجامشده در گروه شاخصهای توسعهی زیرساختی ،شاخص شبکهی آبیاری
سرپوشیده دارای بیشترین میزان اهمیت و شاخص تعدا د سدهای مخزنی و بتنی نیز دارای کمترین اهمیت شدند .در شاخصهای
گروه توسعهی نهادی نیز شاخصهای مساحت گلخانهها ،تعداد شرکتهای کشت و صنعت و سهامی زراعی به ترتیب بیشترین
و کمترین میزان اهمیت را به دست آوردند .در گروه شاخصهای توسعهی نیروی انسانی ،شاخصهای نسبت شاغالن کشاورزی
به کل شاغالن بخشهای گوناگون اقتصادی و نرخ باسوادی به سطح زیر کشت باالترین میزان اهمیت را به خو د اختصاص دادند.
همچنین ،در گروه شاخصهای توسعهی مکانیزاسیون نیز شاخصهای استفادهکنندگان از تراکتور و کمباین به کل بهرهبرداران
بیشترین میزان اهمیت را به دست آوردند .در گروه شاخصهای توسعهی دام و تولیدات دامی ،شاخصهای تعداد واحدهای
پرورش بلدرچین ،بوقلمون ،شترمرغ و تعدا د دام گوسفند و بره ،بز و بزغاله ،شتر و گاو نیز به ترتیب پایینترین و باالترین
میزان اهمیت را به خو د اختصاص دادند .فزون بر آن ،در گروه شاخصهای توسعهی بهداشت دام ،شاخص میزان واکسیناسیون
بیماریهای دامی به  100واحد دامی بیشترین اهمیت را به دست آورد و شاخصهای نسبت مرگومیر دام کوچک به کل
دامهای کوچک و نسبت مرگومیر دام بزرگ به کل دامهای بزرگ نیز کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داد .در گروه
شاخصهای توسعهی باغداری نیز شاخص عملکرد در هکتار خیار سبز باالترین میزان اهمیت و شاخص تعداد بهرهبرداریهای
پرورشدهنده قارچ خوراکی پایینترین میزان اهمیت را داشتند .درنهایت در گروه شاخصهای توسعهی زراعت ،شاخصهای
عملکرد پیاز ،نسبت آیشگذاری و سرانه مصرف کو د شیمیایی هر بهرهبردار به سطح زیر کشت به ترتیب بیشترین و کمترین
میزان اهمیت را به دست آوردند.
فزون بر آن ،نتایج حاصل از محاسبات بهطور خالصه در نمودار  1ارائه شده است .همانگونه که از نمودار  1برمیآید،
شاخصهای گروه توسعهی بهداشت دام ،نیروی انسانی و زیرساختی به ترتیب مهمترین شاخصها معرفی شدهاند .فزون بر آن ،از
دیدگاه مشارکتکنندگان شاخصهای زراعت دارای کمترین میزان اهمیت بودند.
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نمودار  .1مقایسهی درجهی اهمیت شاخصهای موردمطالعه

در این بخش از مطالعه ،شاخصهای بهدستآمده از پیشینه مطالعات و بررسی منطقه موردمطالعه برای طراحی چارچوب
مفهومی مورد بررسی قرار گرفت .از سویی بای د در نظر داشتکه توسعه کشاورزی هر منطقه تحت تأثیر شرایط خاص آن منطقه
میباشد ،لیکن شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی بهطورکلی در اکثر مناطق یکسان میباشند؛ بنابراین ،مدل مفهومی
پژوهش حاضر (نگاره  )2بر مبنای شاخصهای موردبررسی ترسیم شد .همانگونه که در نگاره  2مشاهده میشود ،توسعه
کشاورزی تحت تأثیر هشت گروه شاخصهای توسعهی زیرساختی ،نهادی ،نیروی انسانی ،مکانیزاسیون ،دام و تولیدات دامی،
بهداشت دام ،باغداری و زراعت دستهبندی شدهاند که هرکدام در خو د تعدادی شاخص را جای داده است .بهعبارتدیگر ،برای
دستیابی به توسعه کشاورزی مطلوب توجه همزمان بهتمامی شاخصهای هشت گروه شاخصهای ذکرشده ضروری میباشد.

نگاره  .2مدل مفهومی شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی

بحث و نتیجهگیری
در تداوم حیات انسانی ،کشاورزی و تولیدات آن دارای نقش بنیادی است .در عرصه جهانی ،مروری بر زمینههای تحولی جوامع
پیشرفته کنونی گویای آن است که منشأ توسعهیافتگی بسیاری از این ممالک ،مازاد تولید در بخش کشاورزی بوده و در مراحل
اولیه توسعه ،مبناساز تحوالت شده است (مطیعی لنگرودی و شمسایی)1386 ،؛ بنابراین ،پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی و
تعیین شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی انجام شد .نتایج یافتهها حاکی از آن است که هشت گروه شاخصهای توسعه
فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 2تابستان  / 96پیاپی 38

31

اهمیت سنجی شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی :یک مطالعه تجربی در جنوب کرمان

زیرساختی ،نهادی ،نیروی انسانی ،مکانیزاسیون ،دام و تولیدات
دامی ،بهداشت دام ،باغداری و زراعت که هرکدام دارای تعدادی
زیرشاخص بودند ،بهعنوان مهمترین و مؤثرترین شاخصهای
توسعه کشاورزی شناسایی شدند .پس از محاسبه میزان
اهمیت (وزن) هر یک از شاخصها ،مؤثرترین شاخصهای هر
گروه معرفی شد .بهعبارتدیگر ،در گروه شاخصهای توسعه
زیرساختی ،شاخص شبکهی آبیاری سرپوشیده دهستان دارای
بیشترین میزان اهمیت بود .در گروه شاخصهای گروه توسعهی
ص مساحت گلخانهها بیشترین میزان اهمیت
نهادی نیز شاخ 
را به دست آورد .همچنین ،در گروه شاخصهای توسعهی
نیروی انسانی ،شاخصهای نسبت شاغالن کشاورزی به کل
شاغالن بخشهای گوناگون اقتصادی و نرخ باسوادی باالترین
میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند .در گروه شاخصهای
ن شاخصهای استفادهکنندگان از تراکتور
توسعهی مکانیزاسیو 
و کمباین به کل بهرهبرداران بیشترین میزان اهمیت را به
دست آوردند .در گروه شاخصهای توسعهی دام و تولیدات
دامی ،شاخص تعدا د دام گوسفند و بره ،بز و بزغاله ،شتر و
گاو باالترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داد .فزون بر
آن ،در گروه شاخصهای توسعهی بهداشت دام ،شاخص میزان
واکسیناسیون بیماریهای دامی به  100واحد دامی بیشترین
اهمیت را به دست آورد .در گروه شاخصهای توسعهی باغداری
نیز شاخص عملکر د در هکتار خیار سبز باالترین میزان اهمیت
را داشت .درنهایت در گروه شاخصهای توسعهی زراعت،
شاخص عملکر د پیاز بیشترین میزان اهمیت را به دست
آورد .این یافتهها با نتایج پژوهش کریمی و احمدون د ()1393
در رابطه با میزان اهمیت و اولویتبندی شاخصهای بخش
کشاورزی همخوانی دارد .لیکن ،با یافتههای بازیار و احمدوند
( )1396در تبیین میزان اهمیت و تأثیر شاخصهای توسعه
کشاورزی همسو نمیباشد.
همچنین ،با مقایسه هشت گروه شاخصهای موردمطالعه و
محاسبه رتبه کل آنها ،مشخص ش د که دو گروه شاخصهای
توسعه نهادی و زراعت دارای بیشترین میزان اهمیت در
توسعه کشاورزی جنوب کرمان میباشند .بهعبارتدیگر ،جنوب
کرمان در زمینه شاخصهایی همچون میزان عملکرد و سطح
زیر کشت محصوالت گلخانهای و محصوالت جالیزی شایسته
و نیازمند توجه و پیشرفت بیشتری نسبت به وضعیت موجود
میباشد؛ زیرا این منطقه رتبه اول و دوم کشت محصوالت
جالیزی و گلخانهای را سطح کشور دارد.
پیشنهادها
بر مبنای یافتههای پژوهش حاضر و مشاهدات محقق،
پیشنهادهایی در جهت بهبو د وضعیت کشاورزی و بهخصوص
منطقه جنوب کرمان ارائه شده است:
 با توجه به اینکه منطقه موردمطالعه یکی از قطبهایمهم کشاورزی در سطح کشور میباشد ،لذا ضروری به نظر
میرسد که بخش تحقیقات پیمایشهای عمیقتری را در جهت
شناسایی و اولویتبندی شاخصهای توسعه کشاورزی جنوب
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کرمان انجام دهد.
 پیشنها د میشود که بخش تحقیقات و سازمانهایمرتبط با بخش کشاورزی پس از اولویتبندی شاخصهای
سنجش توسعهیافتگی کشاورزی ،نقاط قوت و ضعف خود
را در جهت تشخیص دالیل پیشرفت و رکو د شاخصهای
موردمطالعه شناسایی نمایند.
 پیشنهاد میشو د که با شناسایی نقاط قوت پیشرفتبرخی از شاخص ،از این نقاط قوت در جهت کاهش نقاط ضعف
و رکو د شاخصهای دیگر برآیند.
 بر مبنای یافتههای پژوهش ،شاخصهای متعلق به گروهتوسعه نهادی دارای باالترین میزان اهمیت در بین شاخصهای
موردمطالعه بود .لذا ضروری به نظر میرسد که تشکیالت و
ساختار شرکتهای تعاونی ،کشت و صنعت و سهامی زراعی
موردبازنگری قرار گیرد و با رفع نقاط ضعف آنها موجبات
توسعه کشاورزی منطقه فراهم شود.
 از شاخصهای مؤثر بر توسعه کشاورزی ،شاخصهایمیزان عملکر د و سطح زیرکشت محصوالت گلخانهای بود؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود که کالسهای آموزشی ـ ترویجی
برای کشاورزان به جهت ارتقای وضعیت کشتهای گلخانهای
برگزار شود.
 با توجه به کمبود منابع آبی و جایگاه ویژه منطقه درکشتهای گلخانهای ،پیشنهاد میشود که برای کشاورزان
منطقه کالسهای آموزشی ـ ترویجی به جهت ترغیب ایشان
به تغییر الگوی کشتهای متداول به گلخانه برگزار شود.
 از شاخصهای مؤثر بر توسعه کشاورزی جنوب کرمان،سمپاشی و واکسیناسیون دام میباشد .بهعبارتدیگر ،به دلیل
پتانسیل شهرستانهای جنوبی این منطقه در دامپروری،
توصیه میشو د که سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره کل
دامپزشکی جنوب کرمان مروجینی را مختص امور دامپروری
در این منطقه به کار گیرد.
 با توجه به اینکه شاخصهای توسعه نهادی از مهمترینو مؤثرترین شاخصهای موردمطالعه معرفی شد ،لذا توصیه
میشو د که سازمان تعاون روستایی و سازمان جهاد کشاورزی
جنوب کرمان هماهنگی بیشتری را در قالب سازماندهی
تعاونیهای موجو د و تأسیس تعاونیهای جدی د داشته باشند.
بهطوریکه فعالیت کشاورزی در بخشهای مختلف مکانیزهتر،
علمیتر و با ریسک کمتری انجام شود.
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