
دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و ششم /   53

سطح بندی شهرستان هاي استان ايالم
از نظر توسعه مکانيزاسيون کشاورزي

چكيده
به منظور برنامه ريزي و توسعه مناطق و نواحي، شناخت امكانات و تنگناها 
و تعيين ميزان محروميت و برخورداري از شاخص های مورد بررسي در مناطق 
مورد برنامه ريزي، در مرحله اول اهميت قرار دارد. هدف از تدوين اين مقاله 
سطح بندي شهرستان های استان ايالم از نظر شاخص های مكانيزاسيون كشاورزي 
نظر  از  مطالعه  مورد  شهرستان های  سطح بندي  قالب،  دو  در  ابتدا  كه  مي باشد 
نسبت بهره برداران استفاده كننده و برخوردار از ماشين آالت كشاورزي و سپس 
اقدام  استان  به سطح بندي شهرستان های  نسبت  قالب،  دو  اين  در حالت جمع 
گرديده است. براي سطح بندی شهرستان ها از نظر شاخص های مورد بررسي، از 
مدل موريس كه از جمله مدل های مرسوم در زمينه سطح بندی مناطق مي باشد، 
استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه از نظر شاخص نسبت 
بهره برداران استفاده كننده از ماشين آالت كشاورزي، شهرستان دره شهر در رتبه 
اول و شهرستان ايوان در رتبه آخر و از نظر شاخص نسبت بهره برداران برخوردار 
از ماشين آالت كشاورزي، شهرستان دهلران در رتبه اول و شهرستان مهران در 
رتبه آخر قرار گرفته اند. همچنين از نظر شاخص توسعه مكانيزاسيون كشاورزي، 
كه از مجموع شاخص های قبلي محاسبه گرديده است، شهرستان دهلران در رتبه 
اول و شهرستان ايوان در رتبه آخر قرار گرفته اند. نتايج سطح بندی شهرستان های 
مورد مطالعه نشان مي دهد كه دو شهرستان در رديف شهرستان هاي برخوردار، 
در  شهرستان  يک  و  برخوردار  نيمه  شهرستان هاي  رديف  در  شهرستان  چهار 

رديف شهرستان هاي محروم قرار گرفته اند.
واژه های كليدی:

 سطح بندي، ضريب توسعه يافتگي، مدل موريس، شهرستان های استان ايالم.

مقدمه
مقاله حاضر با هدف سطح بندی شهرستان های استان ايالم از نظر توسعه 
مكانيزاسيون كشاورزي و رتبه بندی آنها بر اساس شاخص های مورد بررسي 
تدوين گرديده است. يكي از بزرگ ترين چالش های تكنيكي در همه زمان ها، 
شرايط سخت  بتواند  كه  است  بوده  ماشين هايي  تقويت  و  ساختن  توانايي 
كاري كشاورزان را تسهيل كند. در طول قرن ها، كشاورزان با خيش های اسب 
و گاو نر مزارع خود را شخم مي زدند و از ابزارهاي دستي و يا حتي فقط 
از دست خود براي كاشت، داشت و برداشت محصوالت استفاده مي كردند. 
ابزار و ادوات كشاورزي به تدريج تا اواخر قرن 19 ميالدي تغيير كردند، اما 

جهش بزرگ در كار در مزارع كشاورزي با مكانيزاسيون كشاورزي در اواخر 
اين قرن صورت گرفت كه منجر به كارايي باال در توليد محصوالت كشاورزي 
گرديد. تا سال 1900 چهار كشاورز تنها توانايي تأمين تغذيه 10 نفر را داشتند، 
www.(اما امروزه يك كشاورز مي تواند غذاي كافي براي 130 نفر را توليد كند
asma.org(. اين امر مطمئناً با استفاده مناسب از ماشين آالت كشاورزي ميسر 

گرديده است. مكانيزاسيون كشاورزي عبارت است از بكارگيري انواع ابزار و 
وسايل مكانيكي در توليد. بنابراين مكانيزاسيون كشاورزي دليل بر مدرنيزاسيون 
آن نمي باشد. در كشاورزي مدرنيزه، از تمامي روش های علمي و فني با توجه 
به شرايط مكاني براي افزايش توليد و بهره وري بهينه سود برده مي شود. در اين 
كشاورزي امكان آن وجود دارد كه از ابزار مكانيكي كمتر استفاده  شود )مطيعي 
اتوماسيون  با كلمه  لنگرودي، 1385: 200(. مكانيزاسيون در كشاورزي مترادف 
در صنعت، كه خود به معني اتوماتيك كردن است و اتوماتيك كردن يعني كم 
كردن كار كارگري. بنابراين، مكانيزاسيون يعني استفاده از ماشين و موتور در 
كشاورزي جهت كاهش نياز به نيروي كارگري. )معين، 1384: 2(. به عبارت ديگر، 
مكانيزاسيون كشاورزي يعني استفاده از وسايل مكانيكي به منظور افزايش كمي 
و كيفي توليدات كشاورزي و با هدف افزايش درآمد مالي كشاورزي )مجله 
كشاورزي اينترنتي رويان(. مكانيزاسيون كشاورزي در ايران موضوعي است كه 
طي سال های گذشته، يا به عبارت بهتر، از سال 1345، يعني سالي كه قرارداد 
بين ايران و روماني به منظور خريد تراكتور و بعضي ادوات كشاورزي منعقد 
شد و تعداد تراكتور از آن سال در كشور رو به فزوني گذاشت، مورد بحث 
از كارشناسان،  به گفته بسياري  متخصصين فن بوده است )معين، 1384: 1(. 
و  توليدات  افزايش  در  مي تواند  كشاورزي  بخش  در  مكانيزاسيون  توسعه 
از  استفاده  طوريكه  به  كند.  ايفا  مؤثري  بسيار  نقش  توليد  كردن  اقتصادي 
بذور اصالح شده، كودهاي شيميايي و سموم مختلف در سطوح وسيع به 
منظور توليدات انبوه، تقريبًا بدون توسعه مكانيزاسيون عملي نيست)روزنامه 
انساني در  نيروي  افزايش مزد  به  با توجه  اقتصاد،1386: شماره 3643 (.  جهان 
آينده، كاهش زمان كار و ايجاد فراغت بيشتر، درصورت استفاده از ماشين 
آالت كشاورزي و همچنين كاهش هزينه توليد در موقعيت كاربرد اين ابزار، 
گرايش به سوي مكانيزاسيون اجتناب ناپذير است. لذا عالوه بر آنكه بايد 
نيز  كشاورزي  بخش  در  داد،  افزايش  را  بخش ها  ساير  اشتغال زايي  قدرت 
مي توان فعاليت های جنبي بسياري را ايجاد كرد، تا در حالت مكانيزه شدن، 
فراهم  بخش ها  ساير  در  كشاورزي  بخش  مازاد  كار  نيروي  جذب  امكان 

يونس آزادي
کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان

مقصود بیات
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گردد)مطيعي لنگرودي، 1385: 201(. گفته های بسياري از محققان و كارشناسان 
بخش  به  ماشين  ورود  از  دهه  پنج  از  بيش  با گذشت  كه  آنست  از  حاكي 
انتظاري كه  كشاورزي، هنوز آنطور كه شرايط امروز دنيا ايجاب مي كند و 
از  ايران  فعاليت های كشاورزي  از بخش های كشاورزي و صنعتي مي رود، 
امكانات ماشيني مناسب برخوردار نمي باشند و از نظر توسعه مكانيزاسيون 
با اهداف توسعه  در وضعيت متوسطي نسبت به جهان قرار دارند و هنوز 
مكانيزاسيون كشاورزي در كشور و شاخص های جهاني فاصله زيادي وجود 

دارد )روزنامه جهان اقتصاد، شماره 3643(. 
اهداف اصلي مكانيزاسيون كشاورزي را مي توان چنين ذكر نمود:

1- افزايش توليد
2- كاهش هزينه ها

3- كاهش سختي كار كشاورزي و افزايش جذابيت آن
4- افزايش بهره وري از نيروهاي كارگري

5- افزايش كيفيت كار زراعي و امكان انجام آن در كمترين مدت زمان
6- انجام به موقع عمليات كشاورزي )لک، 1385: 1(.

فعاليت های  در  مكانيزاسيون  توسعه  در  محدوديت  عوامل  مهم ترين  از   
كشاورزي ايران موارد زير را مي توان برشمرد:

1- وسعت اراضي كشاورزي هر خانوار: با توجه به وسعت كم بهره برداري ها، 
را  اتالف سرمايه  و  نبوده  كشاورزي چندان سود بخش  ماشين آالت  كاربرد 

سبب مي گردد.
به كمبود سرمايه در  باتوجه  ايران:  2- كمبود سرمايه در بخش كشاورزي 
مقرون  بهره برداري ها  تمام  براي  ماشين آالت  تهيه  امكان  كشاورزي،  بخش 

به صرفه نيست.
3- ايجاد بيكاري: با توجه به اينكه ماشين آالت كشاورزي جايگزين نيروي انساني 

مي گردد، اين امر موجب افزايش نرخ بيكاري در بخش كشاورزي خواهد شد.
ايران  در سطح روستاها: جمعيت روستايي  ماهر  انساني  نيروي  كمبود   -4
تجربه كافي در امور مربوط به كشاورزي را دارا مي باشد. ولي اين جمعيت 
با امور صنعتي و فني نسبتًا بيگانه است. به همين لحاظ كاربرد ماشين آالت 
از نظر تعميرات و  در نواحي روستايي، مشكالت و هزينه های بسياري را 

نگهداري دارا مي باشد)مطيعي لنگرودي، 1385: 201(.
امر  اين  كشاورزي:  توليدي  واحدهاي  و  روستاها  جغرافيايي  پراكندگي   -5
محدوديت هايي از جمله؛ عدم دسترسي مناسب به تعميرگاه ها و خدمات پس 

از فروش، عدم ماندگاري نيرو های فني در روستا و ... را سبب مي گردد.
فرهنگي  و  اجتماعي  ساختار  بهره برداران:  فرهنگي  و  اجتماعي  مسائل   -6
جامعه روستايي ايران و دور ماندن بيشتر آنان از آثار تحوالت علمي در زمينه 
پيشرفت های كشاورزي، سبب پاي بندي به سنت ها و روش های ابتدايي در 

توليد محصوالت كشاورزي گرديده است.
7- عدم تناسب افزايش قيمت ماشين آالت كشاورزي با محصوالت زراعي 

و باغي.
8- عدم تأمين ماشين آالت مورد نياز كشاورزان: آمارهاي ارائه شده از سوي 
مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نشان مي دهد كه به طور كامل ماشين آالت 

مورد نياز جهت واگذاري به كشاورزان توليد و تأمين نگرديده است. 

زمين های  از  بااليي  نسبت  در  كشاورزي:  زمين های  نامناسب  شرايط   -9
كشاورزي از جمله؛ زمين های شيب دار، سنگالخي و ... توانايي به كارگيري 

ماشين آالت كشاورزي وجود ندارد )افشاري، 1386: 3(.
عواملي چند بر توسعه مكانيزاسيون كشاورزي مؤثر مي باشند، كه در زير به 

مواردي از آنها اشاره مي گردد:
1- تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي؛

2- توسعه شبكه های آبياري و زهكشي؛
ماشين آالت  توزيع  و  توليد  امر  در  تصديگري  از  دولت  نقش  تغيير   -3

كشاورزي به ايفاي نقش هدايتي و نظارتي؛
4- هدفمندكردن يارانه ها در بخش صنعتي شدن كشاورزي؛

در  كشاورزي  شدن  صنعتي  توسعه  به  فرابخشي  و  جامع  نگرش   -5
كشور)افشاري، 1386: 3(.  

سؤالي كه تدوين اين مقاله به دنبال دريافت پاسخ آن می باشد؛ عبارت است از: 
توسعه مكانيزاسيون كشاورزي به چه صورتي در بين شهرستان های استان ايالم 

توزيع گرديده است؟

شناخت اجمالي استان ايالم: 
استان ايالم با 19086 كيلومتر مربع حدود 1/4 درصد مساحت كل كشور 
را به خود اختصاص داده است. اين استان در غرب سلسله جبال زاگرس 
بين 31 درجه و 58 دقيقه تا 34 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي و 45 درجه 
و 24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه طول شرقي در گوشه غربي كشور قرار 
گرفته است. استان ايالم از جنوب با استان خوزستان و كشور عراق، از شرق 
با استان لرستان، از شمال با استان كرمانشاه و از غرب با كشور عراق همجوار 
مي باشد)منصوري، 1384: 2(. براساس اطالعات تقسيمات كشوري، اين استان 
همچنين  مي باشد.  دهستان   39 و  شهر   19 بخش،   19 شهرستان،   7 داراي 
ماه  آبان  در  ايران  آمار  مركز  مسكن  و  نفوس  عمومي  سرشماري  براساس 
1385، جمعيت استان 545787 نفر بوده است كه از اين تعداد 60/69 درصد 
در نقاط شهري و 39/31 درصد در نقاط روستايي سكونت دارند. براساس 
اين سرشماري، جمعيت اين استان 0/8 درصد از جمعيت كل كشور را دارا 
مي باشد. از كل جمعيت استان ايالم، تعداد 278566 نفر )51/04درصد( مرد 
و تعداد 267221 نفر )48/96 درصد( زن مي باشند كه در نتيجه نسبت جنسي 

برابر 104 به دست مي آيد )مركز آمار ايران، 1385(.

نگاره )1(: 
نمايش فضايي 
شهرستان های 

استان ايالم
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روش شناسي:
توصيفي  تحقيق  روش  از  مقاله،  اين  در  موردنظر  اهداف  به  توجه  با 
به بررسي مباني  با استفاده از روش اسنادي  مبنا  استفاده شده است. براين 
سطوح  تعيين  منظور  به  سپس  و  شده  پرداخته  موضوع  با  مرتبط  نظري 
 44 كشاورزي،  مكانيزاسيون  از  بهره برداري  نظر  از  استان  شهرستان های 
متغير(   22( استفاده كننده  بهره برداران  نسبت  شاخص های  قالب  در  متغير 
قرار گرفته  بررسي  مورد  ماشين آالت كشاورزي  از  متغير(  برخوردار)22  و 
است. اين داده ها از نتايج سرشماري كشاورزي سال 1382 به دست آمده 
است )جداول1و3(. براي تجزيه و تحليل داده ها، سطح بندی شهرستان ها و 

رتبه بندی آنها از الگوي موريس استفاده شده است.

ساختار مدل موريس:
در زمينه سنجش و تعيين سطح توسعه يافتگي، انواع متنوعي از روش ها 
و تكنيك های كّمي وجود دارد كه بسته به ميزان اعتبار و وثوق اطالعات در 
اطالعات،  ارزيابي  و  براي سازماندهي  برنامه ريزان،  مهارت های  دسترس و 

مورد استفاده قرار مي گيرند.
عاملي،  تحليل  تاكسونومي،  تحليل  به  مي توان  اين روش ها،  از جمله   
تحليل خوشه اي، تحليل شبكه اجتماعي، تحليل سلسله مراتبي، مدل موريس 
به  مدل ها  اين  نظري  سوابق  و  پيشينه   .)118  :1385 )بدري،  كرد  ...اشاره  و 
پربيش  پرو و  ميردال، هيرشمن، فريدمن،  به كارهاي  بيشتر  سال ها پيش و 

.)Paul,1983:47(برمي گردد
از  نواحي  درجه بندی  براي  الگويي  متحد،  ملل  سازمان  عمران  برنامه 
لحاظ توسعه يافتگي به كار برده است كه هم جديدترين الگوي رسمي به 
كار گرفته شده در سطح جهاني بوده و هم قابليت گسترش و جايگزيني در 
قابل اجرا دارد،  متنوع  با مقياس های مختلف و  برنامه ريزي  فضاهاي مورد 
نام الگو موريس معروف است)معمارزاده، 1374: 185(. اين مدل يكي  كه به 
توسعه  سنجش  شاخص های  منطقي  تركيب  زمينه  در  مؤثر  روش های  از 
از  همچنين  موريس  مدل   .)153  :1382 دلير،  است)حسين زاده  نواحي  نيافتگي 
جمله مدل هايي است كه در تعيين الگوي استقرار شبكه سكونتگاهي، تعيين 
برخوردار  اهميت ويژه اي  از  يا حوزه عمران روستايي  منظومه روستايي و 
واحد  هر  براي  دسترس  در  اطالعات  از  استفاده  با  موريس  مدل  مي باشد. 
هر  حسب  بر  را  واحدها  از  يك  هر  يافتگي  توسعه  جايگاه  سكونتگاهي، 
يك از شاخص های انتخابي مشخص مي كند و در نهايت ميانگين مجموعه 
شاخص ها را با استفاده از روش تحليل شاخص توسعه به گونه ای ساده و 
ليكن درخور توجه تعيين كرده و سپس به رتبه بندی سكونتگاه ها مي پردازد 

)بدري، 1385: 121(.                      

               
نحوه محاسبه اين مدل به صورت زير است:

Yij = شاخص ناموزون براي متغير I ام ها در واحد j ام.

Xij= متغير I ام در واحد j ام.

Xijmin= حداقل مقدار متغير i ام.    Xijmax= حداكثر مقدار متغير i ام.

نكته مهم در اين روش اين است كه شاخص های به كار گرفته شده بايد 
همسو باشند. بدين معني كه برخي متغيرها هرچه مقدارشان در سكونتگاه 
بيشتر باشد، نشان دهنده وضعيت بهتر است كه از رابطه فوق استفاده مي شود. 
در حالي كه برخي متغيرها هرچه مقدارشان در سكونتگاه كمتر باشد، نشانگر 
وضعيت بهتر است كه در اين صورت از شكل تغيير يافته الگوي فوق به 

شكل زير استفاده مي شود)معصومي اشكوري, 1385: 132(.

فرمول  قالب  در  موردنظر  شاخص های  تمام  موضوع،  بررسي  جهت 
پيداكردن شاخص اصلي  براي  نهايت  كار گرفته مي شوند و در  به  يادشده 
 n استفاده مي شود. در اين رابطه 









∑

== 1
.

توسعه براي هر واحد از رابطه 
به  واحد  هر  توسعه  اصلي  شاخص   DI و  موردمطالعه  شاخص های  تعداد 

شمار مي رود)قديري، 1377: 369(.
 همچنين به منظور سطح بندی شهرستان های استان، فواصل حد باال و 

حد پايين را طبق فرمول زير محاسبه مي كنيم.  
لذا شهرستان هايي كه در باالتر از حد باال قرار مي گيرند، برخوردار و 
شهرستان های پايين تر از حد پايين، محروم مي باشند و شهرستان هايي كه در 
حدفاصل بين حدباال و حدپايين قرار مي گيرند، در زمره شهرستان های نيمه 

برخوردار قرار مي گيرند )آسايش، 1382: 160(.

در اين فرمول x ميانگين كوتاه ترين فاصله ای است كه در جدول ماتريس 
فواصل نوشته شده است و SX نيز انحراف معيار است.

يافته های تحقيق:
با استفاده از داده های به دست آمده، در قالب شاخص های بهره برداران 
از ماشين آالت كشاورزي و براساس مدل موريس، سطح بندی شهرستان های 
استان ايالم از نظر بهره برداري از ماشين آالت كشاورزي محاسبه شده است 

كه در ادامه به تشريح نتايج محاسبات پرداخته خواهد شد.

سطح بندی شهرستان های استان ايالم از نظر شاخص بهره برداران استفاده كننده از 
ماشين آالت كشاورزي:

ماشين آالت  از  استفاده كننده  بهره برداران  نسبت  نشانگر   )1( جدول 
كشاورزي و جدول )2( نشانگر ضريب توسعه يافتگي شهرستان های استان 
ايالم از نظر نسبت بهره برداران براساس مدل موريس مي باشد. نتايج حاصل 
مورد  شهرستان های  توسعه يافتگي  ضريب  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها  از 
مطالعه از نظر شاخص های مورد بررسي از حداقل 17/33 تا حداكثر 27/28 

در نوسان مي باشد.
و  باالترين   ،27/28 ضريب  با  شهر  دره  شهرستان  كه  طوري  به   
در  را  توسعه يافتگي  ضريب  پايين ترين   ،17/33 ضريب  با  ايوان  شهرستان 
بين شهرستان های استان ايالم دارا مي باشد. همچنين شهرستان های شيروان 
چرداول، ايالم، دهلران، مهران و آبدانان به ترتيب رتبه های دوم تا ششم را 

به خود اختصاص داده اند)جدول 3(.
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بهره برداران  نظر  از  ايالم  استان  شهرستان های  سطح بندی 
برخوردار از ماشين آالت كشاورزي:

جدول )4(  بيانگر نسبت بهره برداران برخوردار از ماشين آالت كشاورزي 
توسعه يافتگي  ضريب  بيانگر   )5( جدول  و  ايالم  استان  شهرستان های  در 
مذكور  شاخص های  نظر  از  موريس  مدل  براساس  مذكور  شهرستان های 
توسعه يافتگي  ضريب  كه  مي دهد  نشان  آمده  دست  به  نتايج  مي باشد. 
ماشين آالت  از  بهره برداران  برخورداري  نظر  از  ايالم  استان  شهرستان های 
بدين  مي باشد.  نوسان  در   33/2 حداكثر  تا   11/12 حداقل  از  كشاورزي، 
صورت كه شهرستان دهلران با ضريب 33/2 و شهرستان مهران با ضريب 
11/12، به ترتيب رتبه های اول و هفتم را در بين شهرستان های مورد مطالعه 
و  ايوان  آبدانان،  ايالم،  شهر،  دره  شهرستان های  همچنين  مي باشند.  دارا 
اختصاص  خود  به  را  ششم  تا  دوم  رتبه های  ترتيب  به  چرداول،  شيروان 

داده اند)جدول 6(.

سطح بندی شهرستان های استان ايالم از نظر توسعه مكانيزاسيون 
كشاورزي:

مناطق مورد  به ضريب توسعه يافتگي،  با توجه  براساس مدل موريس، 
از 60 درصد(، در حال  بيش  )با ضريب  توسعه يافته  بررسي در سه سطح 

توسعه )با ضريب 60-45درصد( و كمتر توسعه يافته يا محروم )باضريب 
كمتر از 45 درصد( دسته بندی مي شوند.

را  ايالم  استان  رتبه شهرستان های  توسعه يافتگي و  جدول )7( ضريب 
نتايج شاخص های  مكانيزاسيون كشاورزي كه حاصل جمع  توسعه  نظر  از 
توسعه يافتگي  جدول، ضريب  اين  براساس  مي كند.  بيان  را  مي باشد،  قبلي 
نوسان  در  درصد  حداكثر28/17  تا   15/35 حداقل  از  استان  شهرستان های 

مي باشد.
 بدين صورت كه شهرستان دهلران با ضريب 28/17 و شهرستان ايوان 
با ضريب 15/35، به ترتيب رتبه های اول و آخر را دارا مي باشند. همچنين 
شهرستان های دره شهر )27/15(، ايالم )23/06(، آبدانان )20/75(، شيروان 
تا ششم  دوم  رتبه های  در  ترتيب  به   ،)16/52( مهران  و   )18/43( چرداول 

قرار گرفته اند.
همچنين جدول )8( سطح توسعه يافتگي شهرستان های مورد مطالعه را 

از نظر توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نشان مي دهد. 
براساس داده های اين جدول، شهرستان های دهلران و دره شهر در رديف 
و  چرداول  شيروان  آبدانان،  ايالم،  شهرستان های  برخوردار،  شهرستان های 
زمره  در  ايوان  و شهرستان  برخوردار  نيمه  رديف شهرستان های  در  مهران 

شهرستان های محروم مي باشد.

جدول )1(: داده های نسبت بهره برداران استفاده كننده از ماشین آالت كشاورزي مورد استفاده در سطح بندی شهرستان های استان ايالم

شهرستان
 شيروان ودهلراندره شهر ايوانايالمآبداناننسبت ها

مهرانچرداول

82/4476/8981/8579/2458/6784/3575/25نسبت بهره برداران استفاده كننده از تراكتور
0/690/180/380/250/170/130/08نسبت بهره برداران استفاده كننده از تيلر

35/672/6136/8341/5321/3232/5121/83نسبت بهره برداران استفاده كننده از كمباين
68/4056/7123/5464/4020/4967/0923/62نسبت بهره برداران استفاده كننده از تريلر
4/6149/554/945/623/5913/8320/45نسبت بهره برداران استفاده كننده از دروگر

0/040/130/400/1100/040/17نسبت بهره برداران استفاده كننده از علف چين )موور(
0/010/960/880/330/060/040/07نسبت بهره برداران استفاده كننده از بيلر

51/4073/1648/9654/6324/5169/3950/87نسبت بهره برداران استفاده كننده از خرمنكوب گندم و جو
0/870/170/170/200/389/040/12نسبت بهره برداران استفاده كننده از خرمنكوب برنج

81/3475/2780/3377/4355/1680/4272/86نسبت بهره برداران استفاده كننده از گاوآهن تراكتوري
3/410/050/3526/7831/781/4616/89نسبت بهره برداران استفاده كننده از ديسك
0/02000/525/870/066/67نسبت بهره برداران استفاده كننده از فاروئر
0/170/010/4518/2818/210/2914/14 نسبت بهره برداران استفاده كننده از نهركن

0/010/1000/054/8010/4431/69نسبت بهره برداران استفاده كننده از كولتيواتور
5/780/540/1221/3825/691/8915نسبت بهره برداران استفاده كننده از كودپاش

35/258/4725/6450/3815/9639/4218/14نسبت بهره برداران استفاده كننده از سمپاش تراكتوري
0/9310/825/236/270/985/073/66نسبت بهره برداران استفاده كننده از سمپاش موتوري

18/1337/5742/586/4414/1640/8424/24نسبت بهره برداران استفاده كننده از سمپاش پشتي
0/500/110/719/837/953/182/11نسبت بهره برداران استفاده كننده از موتور آب ديزلي
0/070/030/3111/836/650/510/55نسبت بهره برداران استفاده كننده از موتور آب برقي

0/0100/170/03000/02نسبت بهره برداران استفاده كننده از ريك )رديف كن(
0000000/01نسبت بهره برداران استفاده كننده از چاپر
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جدول )2(: ضريب توسعه يافتگي شهرستان های استان ايالم از نظر نسبت بهره برداران استفاده كننده از ماشین آالت كشاورزي بر اساس مدل موريس

شهرستان
دهلراندره شهرايوانايالمآبدانانمتغيرها

 شيروان و
مهرانچرداول

10010010010010010098/68بهره برداران استفاده كننده از تراكتور
0/80/20/460/310/290/150/07بهره برداران استفاده كننده از تيلر

43344/9952/4136/3438/5427/68بهره برداران استفاده كننده از كمباين
837428/7581/2734/9279/5431/38بهره برداران استفاده كننده از تريلر
66467/096/1216/3927/17بهره برداران استفاده كننده از دروگر

0/05160/480/1400/050/21بهره برداران استفاده كننده از علف چين )موور(
0/011/210/420/10/050/08بهره برداران استفاده كننده از بيلر

629559/868/9441/7882/2650/87بهره برداران استفاده كننده از خرمنكوب گندم و جو
10/20/20/250/6510/720/11بهره برداران استفاده كننده از خرمنكوب برنج

999898/1497/7294/0295/3472/85بهره برداران استفاده كننده از گاوآهن تراكتوري
40/060/4233/824/171/7322/43بهره برداران استفاده كننده از ديسك
0/02000/66100/076/66بهره برداران استفاده كننده از فاروئر
0/20/010/5423/0731/040/3418/78 بهره برداران استفاده كننده از نهركن

0/010/1300/068/1812/3842/1بهره برداران استفاده كننده از كولتيواتور
70/70/226/9843/792/2419/92بهره برداران استفاده كننده از كودپاش

431131/3263/5827/246/7324/09بهره برداران استفاده كننده از سمپاش تراكتوري
1146/387/911/676/013/53بهره برداران استفاده كننده از سمپاش موتوري
22491/228/1324/1348/4232/2بهره برداران استفاده كننده از سمپاش پشتي

0/60/130/8612/413/553/772/79بهره برداران استفاده كننده از موتور آب ديزلي
0/080/010/3714/9311/330/60/72بهره برداران استفاده كننده از موتور آب برقي

0/0100/20/04000/01بهره برداران استفاده كننده از ريك )رديف كن(
0000000بهره برداران استفاده كننده از چاپر

جدول )3(: ضريب توسعه يافتگي و رتبه شهرستان های استان از نظر استفاده از ماشین ها و ادوات كشاورزي

رتبهضريب برخورداريشهرستان

21/496آبدانان

23/943ايالم
17/337ايوان

27/281دره شهر

23/154دهلران

24/792شيروان و چرداول
21/925مهران
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نگاره)2(: نمايش سطح بندی 
شهرستان های استان ايالم 
از نظر توسعه مکانیزاسیون 

كشاورزي

جمع بندی و نتيجه گيري:
در مبحث برنامه ريزي به منظور نيل به توسعه، شناخت وضع موجود، 
تحليل قابليت ها و تنگناهاي مناطق برنامه ريزي و سطح بندی اين مناطق از 
نظر ميزان برخورداري و محروميت، در قالب شاخص های مورد نظر اهميت 

فراواني دارد.
 در اين مقاله، با استفاده از 44 متغير در قالب شاخص های توسعه، در 
دو دسته 22 متغيري شامل نسبت بهره برداران استفاده كننده و برخوردار از 
تعيين  و  بررسي  به  از مدل موريس  بهره گيري  با  و  ماشين آالت كشاورزي 
ضريب توسعه يافتگي و طبقه بندی شهرستان های استان ايالم پرداخته شده 

است. بررسي های صورت گرفته نشان مي دهد كه ضريب توسعه يافتگي در 
حد  در  بررسي  مورد  شاخص های  نظر  از  ايالم،  استان  شهرستان های  بين 

پاييني بوده است.
 نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه از نظر نسبت بهره برداران استفاده كننده 
از ماشين آالت كشاورزي، شهرستان دره شهر با ضريب 27/28 و شهرستان 
ايوان با ضريب 17/33 به ترتيب در رتبه های اول و آخر و از نظر نسبت 
با  دهلران  شهرستان  نيز،  كشاورزي  ماشين آالت  از  برخوردار  بهره برداران 
ترتيب در رتبه های  به  با ضريب 11/12،  ضريب 33/2 و شهرستان مهران 
اول و آخر قرار گرفته اند و به طور كلي از نظر شاخص توسعه مكانيزاسيون 
كشاورزي، شهرستان دهلران با ضريب 28/17 و شهرستان ايوان با ضريب 
15/35 به ترتيب در رتبه های اول و آخر قرار گرفته اند و شهرستان های دره 
شهر، ايالم، آبدانان، شيروان چرداول و مهران نيز به ترتيب رتبه های دوم تا 

ششم را به خود اختصاص داده اند.
حاكي  نيز  بررسي  مورد  شاخص های  نظر  از  شهرستان ها  سطح بندی 
شهرستان های  زمره  در  شهر  دره  و  دهلران  شهرستان های  گرفتن  قرار  از 
آبدانان، شيروان چرداول و مهران در زمره  ايالم،  برخوردار، شهرستان های 
شهرستان های  رديف  در  ايوان  شهرستان  و  برخوردار  نيمه  شهرستان های 

جدول )4(: داده های نسبت بهره برداران برخوردار از ماشین آالت كشاورزي شهرستان های استان ايالم

شهرستان
 شيروان ودهلراندره شهرايوانايالمآبداناننسبت ها

مهرانچرداول

5/61/502/844/986/935/373/47نسبت بهره برداران برخوردار از تراكتور
0/170/010/010/030/0100/01نسبت بهره برداران برخوردار از تيلر

0/260/030/240/130/340/210/13نسبت بهره برداران برخوردار از كمباين
4/960/941/484/071/800/020/64نسبت بهره برداران برخوردار از تريلر
0/220/570/140/250/070/340/31نسبت بهره برداران برخوردار از دروگر

0/0200/020000/01نسبت بهره برداران برخوردار از علف چين )موور(
0/010/030/050/03000نسبت بهره برداران برخوردار از بيلر

2/211/031/362/010/743/230/01نسبت بهره برداران برخوردار از خرمنكوب گندم و جو
00/010000/110نسبت بهره برداران برخوردار از خرمنكوب برنج

5/371/382/474/736/424/843/14نسبت بهره برداران برخوردار از گاوآهن تراكتوري
0/2000/861/546/020/121/69نسبت بهره برداران برخوردار از ديسك
0/01000/011/7300/40نسبت بهره برداران برخوردار از فاروئر
0/0500/021/453/970/049/18 نسبت بهره برداران برخوردار از نهركن

0/010/03000/430/590/88نسبت بهره برداران برخوردار از كولتيواتور
0/630/1000/665/180/120/83نسبت بهره برداران برخوردار از كودپاش

1/350/140/471/612/981/070/68نسبت بهره برداران برخوردار از سمپاش تراكتوري
0/110/200/240/750/300/510/05نسبت بهره برداران برخوردار از سمپاش موتوري
3/081/285/712/461/6911/880/38نسبت بهره برداران برخوردار از سمپاش پشتي

0/350/060/633/336/502/660/40نسبت بهره برداران برخوردار از موتور آب ديزلي
0/040/010/221/575/500/440/24نسبت بهره برداران برخوردار از موتور آب برقي

0/0100/020000نسبت بهره برداران برخوردار از ريك )رديف كن(
0000000نسبت بهره برداران برخوردار از چاپر
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محروم قرار دارند.
 عواملي چند مي تواند در محروميت شهرستان های مورد مطالعه از نظر 
شاخص های توسعه مكانيزاسيون دخيل باشند. از جمله اين عوامل مي توان؛ 
وسعت كم اراضي كشاورزي، كمبود سرمايه، عدم وجود نيروي انساني ماهر، 

افزايش بيكاري را نام برد.

توسعه  با  مرتبط  دستگاه هاي  برنامه ريزان  و  محققين  كه  مي طلبد  لذا   
انجام فعاليت های تحقيقاتي، عوامل و  با بررسي و  مكانيزاسيون كشاورزي 
موانع مؤثر بر عدم توسعه اين بخش در شهرستان های استان را شناسايي و 
نسبت به طراحي برنامه مناسب براي توسعه اين بخش، كه گام مؤثري در 

توسعه بخش كشاورزي مي باشد، اقدام الزم را به عمل آورند.

جدول )5(: ضريب توسعه يافتگي شهرستان های استان ايالم از نظر نسبت بهره برداران برخوردار از ماشین آالت كشاورزي براساس مدل موريس

شهرستان
 شيروان ودهلراندره شهرايوانايالمآبدانانمتغير ها

مهرانچرداول

10010049/7410010045/237/8بهره برداران برخوردار از تراكتور
3/040/670/180/60/1400/11بهره برداران برخوردار از تيلر

4/6424/22/614/911/771/42بهره برداران برخوردار از كمباين
88/5762/6725/9281/7325/970/176/97بهره برداران برخوردار از تريلر
3/93382/455/021/012/863/38بهره برداران برخوردار از دروگر

0/3600/350000/11بهره برداران برخوردار از علف چين )موور(
0/1820/880/6000بهره برداران برخوردار از بيلر

39/4668/6723/8240/3610/6827/190/11بهره برداران برخوردار از خرمنكوب گندم و جو
00/670000/930بهره برداران برخوردار از خرمنكوب برنج

95/899243/2694/9892/6440/7434/21بهره برداران برخوردار از گاوآهن تراكتوري
3/57015/0630/9286/871/0118/41بهره برداران برخوردار از ديسك
0/18000/224/9604/36بهره برداران برخوردار از فاروئر
0/8900/3529/1257/290/34100 بهره برداران برخوردار از نهركن

0/182006/214/979/59بهره برداران برخوردار از كولتيواتور
11/256/67013/2574/751/019/04بهره برداران برخوردار از كودپاش

24/119/338/2332/33439/017/41بهره برداران برخوردار از سمپاش تراكتوري
1/9613/334/215/064/334/290/55بهره برداران برخوردار از سمپاش موتوري
5585/3310049/424/391004/14بهره برداران برخوردار از سمپاش پشتي

6/25411/0366/8793/822/394/36بهره برداران برخوردار از موتور آب ديزلي
0/710/673/8531/5379/373/72/61بهره برداران برخوردار از موتور آب برقي

0/1800/350000بهره برداران برخوردار از ريك )رديف كن(
0000000بهره برداران برخوردار از چاپر

جدول )6(: ضريب توسعه يافتگي و رتبه شهرستان های استان از نظر برخورداري از ماشین آالت كشاورزي

رتبهضريب برخورداريشهرستان
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13/365ايوان

27/032دره شهر

33/21دهلران

12/076شيروان و چرداول

11/127مهران



60 / دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و ششم

منابع و مآخذ: 
1- آسايش، حسين و عليرضا استعالجي )1382(: اصول و روش های برنامه ريزي 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  انتشارات  فنون(،  و  روش ها  ها،  )مدل  ناحيه ای 

شهرري.
مقاالت  بانک  ايران،  در  كشاورزي  مكانيزاسيون  فرزاد)1386(:  افشاري،   -2

كشاورزي.
نواحي  توسعه يافتگي  سطوح  تعيين   :)1385( ديگران  و  سيدعلي  بدري،   -3

روستايي شهرستان كامياران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 82.
4- حسين زاده دلير، كريم )1382(: برنامه ريزي ناحيه اي، انتشارات سمت، تهران.
5- روزنامه جهان اقتصاد)1386(: توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در برنامه ريزي 

كشور جايگاه ندارد، شماره 3643.
براي  ايران  جغرافيايي  نواحي  توان سنجي   :)1377( مجتبي  قديري معصوم،   -6
و  جغرافيا  دكتري  دوره  رساله  مغان(،  )دشت  اقتصادي  توسعه  برنامه ريزي 

برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران.
7- گريفين، كيث و كنلي، تري مک )1385(: تحقق استراتژي توسعه انساني، 

ترجمه غالمرضا خواجه پور، مؤسسه عالي پژوهش و تأمين اجتماعي، تهران.
سايت  از  برگرفته  كشاورزي،  مكانيزاسيون  محمدباقر)1385(:  لک،   -8

مكانيزاسيون كشاورزي.
9- مجله كشاورزي اينترنتي رويان.

10-مركز آمار ايران)1382(: نتايج سرشماري كشاورزي سال 1382 استان ايالم.
11- مركز آمار ايران )1385(: نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان 

ايالم.

12- مطيعي لنگرودي، سيدحسن)1385(: جغرافياي اقتصادي ايران )كشاورزي(، 
چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

13- معصومي اشكوري، سيدحسن)1385(: اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، 
چاپ سوم، انتشارات پيام، تهران.

14- معمارزاده، قدرت ا... )1374(: گزارش توسعه انساني، انتشارات سازمان 
برنامه و بودجه، تهران.

15- معين، مژده )1384(: مكانيزاسيون كشاورزي در ايران، برگرفته از سايت 
گواشير.

  16- منصوري، عبدالمنصور، غالم كهزادي و ماريا شرفي )1384(، جغرافياي 
استان ايالم، انتشارات شركت چاپ و نشر كتاب های درسي ايران، تهران.

17. Cloke, Paul.J (1983): An Introduction to Rural Settlement Planning, 

Methuen co. Ltd.

18. www. Asma.org/ Education/ Precollege. 

جدول )7(: ضريب توسعه يافتگي و رتبه شهرستان های استان ايالم از نظر مکانیزاسیون كشاورزي

رتبهضريب برخورداريشهرستان

20/754آبدانان

23/063ايالم

15/357ايوان

27/152دره شهر

28/171دهلران

18/435شيروان و چرداول

16/526مهران

جدول)8(: سطوح توسعه يافتگي شهرستان های استان ايالم براساس مدل موريس از نظر توسعه مکانیزاسیون كشاورزي

شهرستانضريب توسعه يافتگيسطوح توسعه يافتگي

دهلران و دره شهر60+توسعه يافته

آبدانان، ايالم، شيروان چرداول و مهران60-45درحال توسعه

ايوان45-كمترتوسعه يافته


