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چکيده
افزايش مداوم جمعيت کشور نياز به مواد غذايي و توليدات کشاورزي را روزافزون نموده و در 
به  نيازهاي کشور را نمي کند و علي رغم هدف دستيابي  شرايط موجود توليدات کشاورزي تکافوي 
از  مايحتاج  با آهنگ کنوني رشد آن، خريد قسمت عمده  تأمين مصرف جمعيت،  براي  خودکفايي، 
خارج در آينده اجتناب ناپذير خواهد بود. اين در حالي است که فرآورده هاي کشاورزي در بازارهاي 
جهاني نيز با کمبود مواجه بوده، تهيه و تأمين نيازهاي کشور را با مشکالتي روبرو نموده است. اين 
شرايط ايجاب مي کند که کشاورزي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، و در  بهره بري از منابع و 
استفاده از امکانات موجود گامهاي مؤثر و سريعي در جهت افزايش  توليدات و تأمين مواد غذايي 
مورد نياز برداشته شود. مطالعه حاضر با هدف شناخت نابرابري هاي فضايي و تعيين جايگاه هر يک 
از شهرستان هاي استان فارس در بخش کشاورزي انجام گرفته است. روش تحقيق )توصيفي-تحليلي( 
توسعه يافتگي  سطوح   )HDI( انساني  توسعه  ترکيبي  شاخص  آماري  مدل  از   الهام  با  که  مي باشد 
کشاورزي استان مشخص شده است. از نرم افراز SPSS نيز براي  تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده 
است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رتبه و سطح شهرستان ها در شاخص هاي مختلف متفاوتند که 

اين مسأله بيانگر توسعه نامتعادل شهرستان ها در بخش کشاورزي و شاخص هاي مختلف آن است. 
فضايي،  نابرابري  کشاورزي،  مکانيزاسيون   ،)HDI( انساني  توسعه  ترکيبي  شاخص  کليدي:  واژه های 

استان فارس.

مقدمه
استان فارس يکي از استان هاي پهناور کشور با شرايط جغرافيايي ويژه و اقليم هاي متفاوت است. اين شرايط 
چشم اندازهاي جغرافيايي متفاوتي را پديد آورده است که با گذشت زمان فراز و نشيبهاي زيادي را  پيموده 
است. به همين دليل در نواحي مختلف اين استان امر توسعه يکسان صورت نگرفته و نابرابري هايي در ميزان 

برخورداري از مواهب توسعه بوجود آمده است.
بررسي و شناخت وضعيت نواحي، قابليت و تنگناهاي آنها از اهميت ويژه اي در برنامه ريزي ناحيه اي 
برخوردار است. امروزه آگاهي از نقاط قوت و ضعف نواحي، جهت ارائه طرح ها، برنامه ها و سياست گذاري ها 
ضروري است به گونه اي که استفاده از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، کالبدي، بهداشتي و غيره 
مي تواند معياري مناسب براي تعيين جايگاه نواحي و عاملي مهم در جهت رفع مشکالت و نارسائي هاي 
موجود در راه رسيدن به توسعه پايدار باشد. همچنين نابرابري ها شکاف ناحيه اي را از بين خواهد برد. در 
همين راستا برنامه ريزي ناحيه اي با نگاهي عميق و همه جانبه به مسائل ناحيه اي در پي انتظام کانون هاي 
زيستي در فضاي منطقه و يا به عبارت ديگر به دنبال فراهم ساختن مهمترين شرايط زيست و ارتباط مناسب 
ميان کانونهاي زيستي است )قنبري، 1384: 2(. تأکيد بر نقش حياتي و پتانسيل هاي مهم کشاورزي در فرايند 
توسعه، مفاهيم اساسي مانند توسعه پايدار کشاورزي و مسأله امنيت غذايي را مطرح نموده و نگرش جديدي 

نسبت به اين بخش و عوامل فراملي و حياتي آن پديد آورده است. 
به نظر اکثر اقتصاددانان و صاحبنظران در امور اقتصادي، کشاورزي يکي از مهم ترين و تواناترين بخش هاي 
اقتصادي کشور است که تأمين کننده 1/5% توليد ناخالص داخلي، 1/3 % اشتغال، بيش از 4/5%  نيازهاي غذايي، 

بخشي از صادرات غير نفتي و حدود 9/10% نياز صنايع است. )وزارت جهاد کشاورزي،1385: 2(. 
برخالف تصور عده اي هنوز دودهاي بسيار غليظ و سياه دودکش هاي کارخانه هاي بزرگ صنايع سنگين 
کشورهاي صنعتي، نتوانسته بر روي اين واقعيت که کشاوزري تغذيه کننده انسانها و اساس تمدن هاست 
اين ممالک مثل دکتر کسناي، مالتوس، ريکاردو  اقتصادي  بلکه دانشمندان علوم اجتماعي و  پرده بکشد، 
وحتي اقتصاددانان معاصر، مايکل تودارو وامثال اينها با کمال صراحت تفوق و برتري کشاورزي را در همه 
جوامع، بويژه جوامع در حال توسعه و کمتر توسعه يافته تصديق و تأييد کرده اند و اغلب در نوشته هاي خود 

درآمد حاصل از خاک کشاورزي را اصل همه ثروت ها مي دانند )آسايش، 1383: 187(.
 توسعه و توسعه يافتگي در ايران با چالش هاي متعددي روبرو بوده است. در استان فارس نيز نابرابري و 
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نبود تعادل در پراکنش امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در يک 
يا چند شهرستان موجب واگرايي و شکاف توسعه بين نواحي استان شده 
است. تحقيق حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه يافتگي کشاورزي در 
شهرستانهاي استان فارس و سطح بندي هر يک از آنان و مقايسه تطبيقي بين 

شهرستان هاي استان انجام گرفته است سؤاالت تحقيق شامل؛
شهرستان هاي توسعه يافته و برخوردار استان کدام اند و چه عواملي در   -1

توسعه يافتگي آنان تأثير داشته است؟ 
براي ايجاد تعادل بين شهرستان ها چه راهکارهايي وجود دارد؟  -2

توسعه  شاخص هاي  از  برخورداري  لحاظ  به  نابرابري  و  شکاف  آيا   -3
کشاورزي، در شهرستانهاي استان زياد است؟

پيشينه تحقيق 
اولين  متحد)1991(.  ملل  سازمان  به  مربوط  انساني  توسعه  گزارش   -1
گزارش توسعه انساني مربوط به سازمان ملل متحد است که در سال 1991 
درآمد سرانه  باسوادي و  زندگي، درصد  به  اميد  از سه شاخص  استفاده  با 
درجه توسعه يافتگي کشورها را مورد بررسي قرار داد. که طي آن بسياري 
از کشورهاي آفريقايي، آمريکاي جنوبي و مرکزي و آسيايي از لحاظ توسعه 
را رشد  آن کشورها  پيشرفت  دارند که الزمه  قرار  پاييني  انساني در سطح 

 .)UNDP,1991( اقتصادي دانسته اند
و  مديريت  سازمان   .)1379( کشور  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان   -2
برنامه ريزي کشور در سال 1379 توسعه انساني را در سطح استان هاي کشور 
در سه شاخص؛ اميد به زندگي، درآمد سرانه، درصد باسوادي مورد بررسي 
قرار داد. استان هاي تهران، قم ، اصفهان، فارس، يزد، گيالن، سمنان، مرکزي 
در سطح باالي توسعه و استان هاي زنجان، کهگيلويه و بويراحمد، کردستان، 
در  استان ها  بقيه  داشتند.  قرار  توسعه  پايين  در سطح  بلوچستان  و  سيستان 
سطح متوسط توسعه بودند. به گونه اي که رشد اقتصادي و توزيع عادالنه تر 
نواحي  نابرابري هاي  کاهش  عامل  مهمترين  را  اقتصادي  منابع  و  امکانات 

دانسته اند )سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1380(. 
خليل کالنتري )1375( در پژوهشي راجع به شناسايي مناطق عقب مانده   -3
در ايران به اين نتيجه رسيد که مطابق با نظريه مرکز _ پيرامون نواحي مرکزي 
امکانات را در خود متمرکز کرده و باعث رشد و توسعه خود شده اند و هر 
چقدر از مرکز به طرف حاشيه مي رويم از شدت توسعه کاسته مي شود. وي 
درجه توسعه يافتگي را بهره گيري از 17 شاخص اقتصادي، اجتماعي از طريق 

.)Kalantari:1995( انجام داده بود HDI الگوي
شاخص هاي  از  استفاده  با  ايران  نواحي  توسعه يافتگي  درجه  سنجش   -4
اقتصادي، اجتماعي و غيره )ميرنجف موسوي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه 
يزد، 1382(. مير نجف موسوي در رساله کارشناسي ارشد خود تحت عنوان 
سنجش درجه توسعه يافتگي نواحي ايران با استفاده از 38 شاخص اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و .... درجه توسعه يافتگي ايران را بر اساس 
تقسيمات اداري- سياسي در سال 1375 مورد سنجش قرار داده است. نتيجه 
يافته ها حاکي از آن بود که از مجموعه 253 ناحيه، 24 ناحيه برخوردار، 116 
ناحيه نيمه برخوردار و 113 ناحيه محروم بودند ايشان علل نابرابري ناحيه ای 

در ايران را بازتاب فضايي عوامل طبيعي، قطب هاي رشد، اقتصاد سياسي، 
مسائل قومي- فرهنگي، نارسايي نظام برنامه ريزي و دوگانگي اقتصادي بيان 

مي کند )موسوي، 1382(.

روش پژوهش 
با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، رويکرد حاکم بر فضاي تحقيق و 
روش بررسي آن توصيفي _ تحليلي است. داده هاي مورد نياز از سرشماري 
عمومي کشاورزي سال 1382 استان فارس بدست آمده است. جامعه آماري 
دو  از  استفاده  با  همگي  که  بوده  فارس  استان  شهرستان   22 مطالعه  مورد 
گروه متغير شامل: گروه اول، داده هاي مکانيزاسيون کشاورزي و گروه دوم 
شامل ميزان کل توليد محصوالت کشاورزي بوده است. داده هاي حاصل از 
آمارنامه، با استفاده از فنون آماري در نرم افزار SPSS و نيز با استفاده از ابزار 

Arcview مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. 

شرح مدل
براي  در سال 1990  بار  اولين  براي  متحد،  ملل  برنامه عمران سازمان 
درجه بندي کشورها از لحاظ توسعه انساني الگويي را بکار برد که با قائل 
شدن اهميت يکسان شاخص ها براي رتبه بندي بکار گرفته مي شود. برنامه 
عمران ملل متحد، دراين مدل از سه شاخص اميد به زندگي، درصد باسوادي 

و درآمد سرانه براي درجه بندي کشورها استفاده نموده است.
 ولي در سطح مناطق، شهرها و نواحي به منظور بررسي و درجه توسعه 
به  نمود. ساختار کلي مدل  استفاده  زيادي  از شاخص هاي  يافتگي مي توان 

شرح زير است:

                                )1( 

دومين مرحله در اين روش، تعريف شاخص ميانگين براي هر يک از 
مناطق، کشور و... است. 

                                                                           )2(
آن  مقدار  که  است  انساني  توسعه  اين روش، محاسبه  در  مرحله سوم 
مابين صفر و يک می باشد. مقدار به دست آمده هر چقدر به يک نزديک تر 

باشد نشان دهنده درجه توسعه يافتگي است. 
                                                                                   HDI=(1-Xj(                                                                            )3(
با انجام اين محاسبات و مشخص شدن ميزان شاخص ترکيبي انساني 
نيمه  يافته،  توسعه  دسته  سه  به  را  مناطق  مي توان  مناطق،  از  هريک  براي 
داراي  منطقه   ≤ >./5 مقدار   اگر  کرد.  تقسيم  ومحروم  توسعه 
از سطح  باشد منطقه     <≤  اگر  سطح توسعه محروم است، 
  باشد منطقه از سطح توسعه باال  <≤  توسعه  متوسط و اگر   

 .)114-pp101 ,2001 ,Neumayer(برخوردار است

معرفي محدوده مورد مطالعه
بين  کيلومتر مربع در جنوب کشور  با وسعت 125 هزار  فارس  استان 
مدارهاي 27و 31 درجه عرض شمالي و بين نصف النهار 50 و 55 درجه 
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طول شرقي قرار گرفته و بطور کلي 7,6 درصد از کل مساحت کشور را به 
خود اختصاص داده است )وزارت آموزش و پرورش، 1383: 2(. اين استان از شمال 
محدود است به استان اصفهان، از شرق به استان هاي يزد و کرمان، از جنوب 
به استان هرمزگان، و ازغرب به استان هاي بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد 

متصل است. 
اين استان در توليد محصوالت کشاورزي مانند گندم، ذرت، انجير، انار، 
انگور مقام نخست را در کشور داراست و در توليد جو و مرکبات مقام دوم، 
و در توليد پنبه، گردو، چغندر قند، گوجه فرنگي و برنج مقام سوم را دارا مي 
باشد. ضمن اينکه در توليد محصوالتي مانند خرما، حبوبات، پسته و زعفران 

و.... نيز در جايگاه مناسب قرار دارد. 
محصوالت  درصد   4/27 توليدکننده  فارس  استان  اقتصادي  نظر  از 
ناخالص داخلي کشور است و از اين بابت مقام پنجم را دارد. در ساختار 
اقتصادي فارس 23/7 درصد را توليدات کشاورزي و از کل جمعيت مشغول 

به کار استان 26/21 درصد در بخش کشاورزي فعاليت مي کنند.
) http //www.Fars-oefa. Gov.ir / introduction/ state. Asp(

  
               

ترسیم: نگارندگان

نقشه1- موقعیت جغرافیايي استان فارس در سطح ملي

مباني نظري تحقيق
توسعه ناحيه اي يکي از مباحثي است که در چند دهه اخير توجه برنامه 

ريزان خصوصًا برنامه ريزان ناحيه اي را به خود جلب کرده است.
بررسي شاخص هاي عمده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و...
در سطوح مختلف خصوصًا ناحيه اي، هم معياري مناسب در تعيين جايگاه 
نواحي است و هم نيازمند اعمال مالحظات خاص در سطح ناحيه اي و تعيين 
شرايط سازگاري و انطباق مّلي _ ناحيه اي است. )حکمت نيا،1383: 102( هدف 
نظريه هاي توسعه، تحليل و تبيين نابرابري هاي موجود ميان کشورها و مناطق 

و نواحي در زمينه توسعه است.

در اين زمينه واضح است که هيچ عامل ساده يا معيني مانند تعداد و تراکم 
جمعيت، آب و هوا و منابع طبيعي نمي تواند نابرابري در زمينه توسعه را تبيين 

کند. 
ارتباط معني داري بين آب و هوا و سطوح توسعه وجود ندارد، به عنوان 
مثال هر چند بسياري از کشورهاي فقير در نواحي گرم و مرطوب مداري قرار 

دارند ولي بسياري نيز در اين نواحي قرار ندارند )رضواني،1383: ص152(.
به  دّوم  جهاني  جنگ  از  پس  عموم  طور  به  ناحيه اي،  توسعه  نظريات 
عنوان نگرش هايي براي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي توزيع بهينه و 
کاراتر منابع و امکانات رفاه و ثروت، تخصيص مجّدد منابع، رشد متوازن تر 
نواحي و کاهش نابرابري هاي ناحيه اي مطرح بود و روز به روز مورد توّجه 
بيشتر برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه قرار گرفت. از پيشگامان نظريات 
فرانسواپرو،  ميردال،  گونار  ايزارد،  والتر  چون؛  افرادي  ناحيه اي،  توسعه 

هيرشمن ، جان فريدمن و ديگران را مي توان نام برد )قنبري 1384:ص4(.
در زمينه سنجش و تعيين سطوح توسعه يافتگي روش هاي متعددي وجود 
از  انساني  توسعه ي  شاخص  و  موريس  مدل  تاکسونومي،  تحليل  که  دارد 

بهترين آنهاست .
تحليل تاکسونومي اّولين بار توسط آندرسون در سال 1763 پيشنهاد و 
در سال 1950 توسط گروهي از رياضي دانان بسط داده شد. در سال 1968به 
مختلف  کشورهاي  توسعه يافتگي  درجه ي  طبقه بندي  براي  وسيله اي  عنوان 

توسط پرفسور زاگمونت هلوينگ به يونسکو پيشنهاد گرديد .
به شيوه هاي دستي  که  است  تحليل شامل چند مرحله ي عملياتي  اين 
توسعه  درجه  محاسبه  از  حاصل  ضرايب  مي باشد.  اجرا  قابل  ماشيني  و 
اين  هرچه  که  دارد  نوسان  يک  تا  صفر  بين  تاکسونومي  روش  به  يافتگي 
وبالعکس  است  باالتر  يافتگي  توسعه  باشد سطح  نزديکتر  به صفر  ضريب 

)رضواني،1383:ص153(.
مدل موريس با استفاده از داده هاي توصيفي هر واحد سکونتگاهي در 
مقايسه با واحدهاي ديگر و بهره گيري از دو پارامتر اصلي زير سطح توسعه 

يافتگي را مشخص مي کند .
شاخص ناموزون موريس که از طريق فرمول                      محاسبه 
 ،xijام j ام در واحدi شاخص ناموزون براي تغيير yijمي شود در اين فرمول
متغيرi ام در واحد j ام ximinحداقل مقدار متغير iI ام  ximax  حداکثر مقدار 

متغيرi ام است. 
شاخص اصلي توسعه که از طريق فرمول                         محاسبه مي شود 
شاخص اصلي توسعه   D.I تعداد شاخص هاي مورد مطالعه و    n و در آن 
است. ضريب شاخص توسعه ي موريس بين 0 تا 100 نوسان دارد که هرچه 

به 100 نزديکتر باشد، سطح توسعه يافتگي  بيشتر است .
ملل  سازمان  توسعه  برنامه ي  توسط   1)HDI( انساني  توسعه  شاخص 
)UNDP( استفاده مي شودکه در اندازه گيري ها ي مربوط به توسعه، متغيرهاي 
متغيرهايي  دليل  همين  به  مي دهد.  قرار  تأکيد  مورد  را  فرهنگي  اجتماعي، 
مانند حق انتخاب مردم، دسترسي به آموزش، غذا، خدمات بهداشتي، امنيت، 

تفريح، آزادي سياسي و فرهنگي مورد توجه قرار مي گيرد.)پيت،1999:ص5(
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تحليل سطوح توسعه يافتگي شهرستان ها 
و  مکانيزاسيون  گروه  دو  شامل  مقاله  اين  در  مطالعه  مورد  متغيرهاي 
از  کشاورزي  ادوات  و  ماشين ها  مکانيزاسيون  گروه  از  مي باشد.  زراعت 
بسته  رديف کن،  چين،  علف  دروگر،  تريلر،  کمباين،  تيلر،  تراکتور،  جمله؛ 
تراکتوري،  برنج، گاوآهن  بند، چاپر، خرمن کوب گندم و جو، خرمن کوب 
ديسک، فاروئر، نهرکن، کولتيواتور، کودپاش، سم پاش تراکتوري، سم پاش 

موتوري، سم پاش پشتي. 
موتور پمپ آب ديزلي، موتور پمپ آب برقي مورد مطالعه قرار گرفته اند 
جو،  گندم،  مانند  زراعي  محصوالت  کل  توليد  مقدار  زراعت  گروه  در  و 
ذرت دانه اي، کلزا، برنج، پياز، گوجه فرنگي، آفتاب گردان روغني، سيب زميني 
پايان  بررسي شده است. HDI هر گروه بطور جداگانه محاسبه شده و در 
HDI هر دو گروه تلفيق شده است که بين چهارصدم تا چهل وسه صدم 

متغير مي باشد.0/43 مربوط به شهرستان شيراز مرکز استان فارس و 0/04 
مربوط به شهرستان المرد جنوبي ترين شهرستان استان مي باشد.

 HDI براي مطالعه و سطح بندي، سه سطح بدست آمده که با توجه به
محاسبه شده براي هر شهرستان ,هر کدام در سطحي از توسعه يافتگي قرار 

مي گيرد.
به اين ترتيب شهرستانهايي که ميزان HDI آنها؛

1- بين 0/11 تا0/04 قرار گرفته بعنوان محرومترين شهرستان .
2- بين 0/26 تا 0/11 قرار گرفته از توسعه متوسط برخوردار بوده .

3- بين 0/43 تا 0/26 قرار گرفته از سطح توسعه باالئي برخوردار مي باشد )جدول 1(.

جدول 1- رتبه و شاخص توسعه کشاورزي شهرستان هاي استان فارس

شاخص شهرستانرديف
توسعه

شاخص شهرستانرديفرتبه
توسعه

رتبه

0/093فراشبند0/40112آباده1
0/162فسا0/19213ارسنجان2
0/093فيروزآباد0/12214استهبان3
0/083قيروکارزين 0/31215اقليد4
0/132کازرون0/28116بوانات5
0/113الرستان0/09317جهرم6
0/043المرد0/12218خرم بيد7
0/371مرودشت0/13219داراب8
زرين 9

دشت
0/151ممسني0/08220

0/083مهر0/26221سپيدان10
0/113ني ريز0/43122شيراز11

مأخذ: محاسبات نگارندگان.

جهرم،  ريز،  ني  شهرستانهاي  پيداست   )2( شماره  نقشه  از  چنانچه 
يعني  اول  گروه  در  والمرد  مهر  الرستان،  قيرکارزين،  فراشبند،  فيروزآباد، 
بيد،  خرم  اقليد،  شهرستان هاي  و  مي گيرند  قرار  شهرستانها  محرومترين 

سپيدان، کازرون، ارسنجان، استهبان، فسا، داراب و زرين دشت در گروه دوم 
قرار گرفته، که از سطح توسعه متوسط برخوردارند. همچنين شهرستانهاي 
شيراز، مرودشت، آباده، ممسني و بوانات از سطح توسعه مطلوب برخوردار 
بوده که در گروه سوم قرار مي گيرند که براي ايجاد تعادل و توسعه يافتگي 

بايد شهرستانهاي محروم را مورد توجه قرار داد.

مأخذ: نگارندگان.

نقشه 2- توزيع فضايي شاخص توسعه کشاورزي در شهرستانهاي 
استان فارس

توسعه  سطح  از  استان  جنوبي  شهرستان هاي  اکثر  پيداست  چنانچه 
شهرستان  به  مربوط   0/04 توسعه  شاخص  بطوريکه  برخوردارند.  پاييني 
اين  از عوامل مهم در  المرد جنوبي ترين شهرستان استان مي باشد که يکي 
زمينه محدوديت هاي اقليمي و محدوديت منابع آب و خاک در شهرستانهاي 
بر سيماي کشاورزي  کننده اي  تعيين  آثار  و  به شمار می رود  استان  جنوبي 
شهرستان ها بجاي مي گذارد. با توجه به وابستگي اقتصاد کشاورزي و اتکاي 
نقش  اين فعاليت به شرايط محيطي و منابع طبيعي عوامل محيطي معموالً 

مؤثري در اين زمينه دارند.
فاصله شهرستان ها از مرکز استان عامل تأثيرگذار ديگري در اين زمينه 
ابداعات،  و  نوآوري ها  پخش  نظريه  گرفتن  نظر  در   با  ويژه  به  مي باشد. 
انتشار ابداعات بصورت امواج از کانون هاي معيني شروع و در سطح فضا 
از  را  خود  توان  موج ها  اين  مبدأ  از  فاصله  افزايش  با  که  مي شود  پخش 

دست مي دهند. 
مکانيزاسيون  بکارگيري  در  بويژه  نوآوري  کانون  استانها،  مراکز  چون 
کشاورزي و استفاده از واريته هاي پر بازده محصوالت زراعي و ... مي باشند 
مراکز  در  ابتدا  کشاورزي  توليد محصوالت  زمينه  در  نوآوري  گونه  هر  و 
استانها بکار گرفته مي شود و همين نوآوري ها بطور مستقيم و غيرمستقيم 

روي متغيرهاي مورد مطالعه تأثيرگذار مي باشد.
چنانچه از آمارنامه استنباط مي شود در زمينه کاربرد مکانيزاسيون در کشاورزي 
شهرستانهاي جنوبي استان وضعيت مطلوبي ندارند و در همه متغيرها آمار پاييني 
را از خود نشان مي دهند که اين مسأله توسعه يافتگي کشاورزي را به شدت 
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تحت تأثير قرار مي دهد. 
مسأله ديگر تعداد پايين بهره برداران کشاورزي در اين شهرستان ها است 

که نسبت به ديگر شهرستان ها رقم پايين را بخود اختصاص داده اند.

نتيجه گيري
در تحقيق حاضر، تعيين درجه توسعه يافتگي کشاورزي شهرستان هاي 
استان فارس با استفاده از HDI موردبررسي قرار گرفت که نتايج زير حاصل 

شد.
در واقع اولين نتيجه اي که از اين مطالعه مي توان به دست آورد اين است 
و  نامتعادل  فارس  استان  يافتگي کشاورزي شهرستان هاي  توسعه  که سطح 

ناهمگون مي باشد. 
اين استان طيفي از محرومترين تا برخوردارترين شهرستان ها را شامل 
مي شود و اگرچه اين استان در توليد محصوالتي مانند گندم، ذرت، انجير، 
انار و انگور مقام نخست را در کشور دارد ولي چنانچه مشخص شد همه 
شهرستان ها در توليد محصوالت کشاورزي در يک سطح قرار نگرفته اند و در 
نتيجه شکاف و نابرابري به لحاظ برخورداري از شاخص توسعه کشاورزي 

در شهرستان هاي استان فارس زياد مي باشد.
HDI محاسبه شده براي شهرستان ها بين 0/04 براي شهرستان المرد تا 

0/43 براي شهرستان شيراز بعنوان برخوردارترين شهرستان در نوسان بوده 
است. 

در زمينه عوامل مؤثر در سطوح توسعه يافتگي، نتايج بررسي ها نشان داد 
که شهرستان هاي جنوبي استان از سطح توسعه پاييني برخوردارند. اين وضع 
عالوه بر محدوديت اقليمي و منابع آب و خاک تا حدودي با نظريه پخش 
نوآوري ها قابل توجيه مي باشد. زيرا شهرستان هاي جنوبي در زمينه استفاده 
از ماشين آالت پيشرفته کشاورزي نيز آمار ضعيفي را از خود ارائه داده اند.  
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