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هاي خراسان رضوي در مواجه با موقعيت كشاورزان  شهرستانبررسي 
 ريزي چند معياريبرنامه كاربرد: شرايط مخاطره آميز

 2ناصر شاهنوشيو  1*هادي رفيعي داراني

  25/11/89:    تاريخ پذيرش19/9/89: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
 استان خراسان رضوي گوناگوني هاهدف اصلي اين مطالعه بررسي وضعيت كشاورزان شهرستان    

ريزي ها با استفاده از برنامه روش تحليل داده. باشدآميز توليد ميدر مقابله با شرايط مخاطره
 6/74نتايج نشان داد كه حدود . باشد مي(TOPSIS)چندمعياري و بكارگيري روش تاپسيس 

ضوي از نظر برخورداري از  درصد سطح زير كشت استان خراسان ر76/67درصد از بهره برداران و 
 درصد 33/2 محروم و نامناسب قرار دارند و تنها يامكانات و شرايط مقابله با مخاطرات، در وضعيت

     در انتها و در جهت توانمندسازي . برداران، در وضعيت مناسب و برخوردار قرار دارنداز بهره
 يآميز، توسعها شرايط مخاطرهه بهبرداران و كشاورزان استان خراسان رضوي در مواجبهره

چنين استفاده از پتانسيل تعاون آالت مناسب و متناسب و همكشاورزي تركيبي، استفاده از ماشين
  .ها توصيه شده استروستايي در بكارگيري نهاده

  
 ,JEL :D89, C44 C69بندي  طبقه
 استان خراسان ، تاپسيس،ريزي چند معياري برنامه، شرايط مخاطره آميز:هاي كليديواژه

  .رضوي
  
  
  
  

                                                 
  . مربي و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد جهاددانشگاهي واحد مشهد-1
  .صاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار گروه اقت-2
 hadirafiy@yahoo.com :ي مسئول مقاله نويسنده-*
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  پيشگفتار
 طبيعي، اقتصادي و گوناگونتوليد كشاورزي يك فرآيند ريسكي است و تحت تأثير عوامل     

ترين استراتژي، فرآيند تصميم  مهم،در اين خصوص). 1388حسيني و همكاران، (سياسي قرار دارد 
. باشدها به عنوان فرصت ميداري از آنبرهاي توليد و بهرهسازي مديران مزرعه در مقابله با ريسك

 ديگر، مديران واحدهاي كشاورزي با شناخت و آگاهي از انواع ريسك و ساز و كارهاي بيانبه 
؛ روستا و 2003رستمي، (توانند اثرات منفي انواع مخاطرات را كاهش دهند مديريت ريسك، مي

 ،چنين و همگوناگونكانات و خدمات  برخورداري كشاورزان از امباره،در اين ). 1387همكاران، 
ها  بر كاهش ريسك در توليد محصوالت آني بسزااستفاده از ابزارها و تسهيالت مناسب توليد، نقش

      هاي مناسب و فناوري در بين كشاورزان و دسترسي به فناوري ياي كه توسعهبه گونه. دارد
 در كاهش ي بسزا از كشاورزي و دامداري، نقش دستيابي به الگوي پايدار شغلي با تركيبي،چنينهم

  . داردگوناگونريسك كشاورزان در مناطق 
بسيار ... هاي كشاورزان و هاي مناطق، به لحاظ اقليم، امكانات كشاورزان، ويژگيشرايط و ويژگي    

يي  ديگر از نظر نوع رويارويشود كشاورزان يك منطقه با منطقه كه اين امر باعث مياستمتفاوت 
با مخاطرات با يكديگر متفاوت باشند كه بالتبع باعث تفاوت در شرايط توليد از نظر ريسك توليد در 

 از نظر وضعيت كشاورزان در گوناگونبندي مناطق  بررسي و رتبه،لذا. گردد ميگوناگونمناطق 
آتي و شناسايي هاي  ريزان در جهت برنامهتواند الگويي مناسب براي برنامهآميز، ميشرايط مخاطره

  .  محصوالت كشاورزي باشديچون بيمه همگوناگونهاي هاي برنامهاولويت
 6/12چنين برداران كشاورزي و هم درصد بهره18/9استان خراسان رضوي با برخورداري از     

سالنامه (درصد سطح زير كشت كل كشور از جايگاه قابل توجهي در كشاورزي كشور برخوردار است 
چون  همگوناگوني كه مخاطرات استهايي اين استان از جمله استان). 1386شور، آماري ك

. خشكسالي و كم آبي و سرماي ديررس باعث افزايش ضريب ريسك توليد در اين استان شده است
 استان در مقابله با شرايط گوناگونهاي هاي كشاورزان شهرستان  بررسي امكانات و ويژگي،لذا

  . گاه قابل توجهي برخوردار استمخاطره آميز از جاي
نتايج مطالعات .  صورت گرفته استگوناگونيدر رابطه با ريسك و مخاطرات كشاورزي مطالعات     

ها، آفات،  قيمت:  عبارتند از،رو هستندهها روب كه كشاورزان با آنهاييترين خطرنشان داده كه مهم
هاي  در ميان ريسك). 2007، 1اران؛ ورولجيك و همكCOAG ،2008(ها و آب و هوا  بيماري

 ،دهد اي كه تحت تاثير قرار مي  فضاييي زماني طوالني و گسترهيطبيعي، خشكسالي به دليل دوره
 برآورد برابر سيل 10بار خشكسالي در كشور اسپانيا اي كه اثرات زيان به گونه. بارترين استزيان

                                                 
1  - Vrolijk 
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   اي به بررسي عوامل   مطالعهدر) 2005 (1آكاز و اوزكان). CRED ،2008(شده است 
 112 با بررسي پژوهشگران.  منابع ريسك در ميان كشاورزان كشور تركيه پرداختنديكننده تعيين

  يمنابع قيمتي، زيست محيطي، هزينه: كشاورز به اين نتيجه رسيدند كه منابع ريسك عبارتند از
. ريابي، سالمتي و امنيت اجتماعيها، توليدي و تكنولوژيكي، سياسي، مالي، شخصي، بازا نهاده

 شامل تنوع كشت، درآمد خارج ،گيرند هايي كه كشاورزان براي مقابله با ريسك در نظر مي استراتژي
  .ريزي است از مزرعه، بازاريابي و برنامه

هاي آب و هوايي، كشاورزان انتخاب محصوالت بهينه، تنوع كشت و مديريت  براي كاهش ريسك    
 ديگري براي مديريت ي محصوالت كشاورزي گزينهيهاي بيمه برنامه. كنند  ميكشت را انتخاب

؛ EC ،2007؛ 2004، 2ديسموك و همكاران(دهد  ريسك آب و هوايي در اختيار كشاورزان قرار مي
 كشاورزان در مورد ريسك و مديريت ريسك را در باور) 2001 (4موويسن و همكاران). 2002، 3رجا

 نشان داد پژوهشگراننتايج .  با استفاده از تحليل عاملي مورد بررسي قرار دادندميان دامداران هلند
ترين  ترين منبع ريسك از ديد كشاورزان هستند و برقراري بيمه مناسبكه توليد و قيمت مهم

  .استراتژي براي مديريت ريسك است
به اين نكته اشاره توان  مي، مطالعات مربوط به ريسكيبندي در خصوص پيشينهدر يك جمع    

 مطالعات مربوط به ريسك، به منابع و منشاءهاي ريسكي كشاورزان پرداخته تربيشكرد كه در 
شده و توجهي چنداني به شرايط كشاورزان در مقابله با مخاطرات كه با توجه به اين شرايط بتوان 

هاي شرايط و ويژگيهدف اصلي اين مطالعه بررسي . گذاري كرد، نشده استريزي و سياستبرنامه
 استان خراسان رضوي و گوناگونهاي  آميز در شهرستانكشاورزان در مقابله با شرايط مخاطره

  .باشد ها در اين خصوص ميبندي آن رتبه
  

  روش پژوهش
هاي استان خراسان رضوي از نظر وضعيت بندي شهرستاندر اين مطالعه، براي بررسي و رتبه    
 (MCDM5)معياري  ريزي چندهاي برنامهآميز، از يكي از روشيط مخاطرهها در مقابله با شراآن

 بر در نظر گرفتن افزوندر روش تاپسيس .  استفاده شده است(TOPSIS6)با عنوان تاپسيس 

                                                 
1- Akcaoz & Ozkan 
2- Dismukes 
3- Rejda 
4- Meuwissen & et al 
5 - Multiple Criteria Decision Making 
6 - Technique for Order – Preference by Similarity to Ideal Solution 
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بدان . شود  در نظر گرفته مينيز 1آل منفي  آن از ايدهيآل، فاصله  ايدهي يك گزينه از نقطهيفاصله
 داراي ، حالبا اينآل بوده و  ترين فاصله از راه حل ايدهتخابي بايد داراي كم انيمعني كه گزينه

هاي اين روش نسبت به آل منفي باشد كه اين ويژگي، از جمله برتري دورترين فاصله از راه حل ايده
  .هاي ديگر چندمعياري استروش

 با استفاده از فرمول "دهمقياس ش بي"گيري به يك ماتريس  در اين روش ابتدا بايد ماتريس تصميم
  . تبديل شودزير
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  : تشكيل شودWمقياس وزين با مفروض بودن بردار  در گام بعد، ماتريس بي    
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مقياس و قابل مقايسه شده و  ها در آن بي  شاخصهايكه امتياز ماتريسي است ND كه ايگونهبه    
Wn*nباشد  ماتريسي است قطري كه فقط عناصر قطر اصلي آن غير صفر مي.  

  :آيد  بدست ميزيرصورت ه  ب(-A)آل منفي   و راه حل ايده(+A)آل  در گام بعد راه حل ايده    
آل  ايدهيگزينه : },...,2,1)min(),max{( miJjVJjVA ijiiji

=′∈∈=+  

        },.......,......,,{ 21
++++= nj VVVV    )4(  

آل منفي گزينه ايده : },...,2,1)max(),min{( miJjVJjVA ijiiji
=′∈∈=−

     },.......,......,,{ 21
−−−−= nj VVVV    )5(  

  : كهايگونهبه 
J ={j=1,2,…,n هاي مطلوب  هاي مربوط به شاخص j} 

J ′={j=1,2,…,n هاي نامطلوب  هاي مربوط به شاخص j} 
  :گردد ها به روش اقليدسي محاسبه مي آل در گام بعد، فواصل هر گزينه با ايده    

                                                 
  .باشدترين مقدار شاخص مي واقع پايين مقابل ايده آل مثبت و دري نقطه، منظور از ايده آل منفي-1
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  :گردد  محاسبه ميزيرصورت ه  بicl+آل  به راه حل ايدهAiدر گام بعد، نزديكي نسبي 
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ن  و بنابرايdi+=0 آنگاه ، باشد+Ai=A چنانچه ،نشان داده شده) 8 (يگونه كه در رابطههمان    
cli+=1 و در صورتي كه Ai=A-  ،آنگاه باشدdi-=0 و cli+=0هر اندازه ،بنابراين.  خواهد شد 
تر خواهد بود و هر  به واحد نزديك+cli ارزش ،تر باشد نزديك(+A)آل  حل ايده به راهAi يگزينه

. باشد مي به صفر نزديكتر +cli ارزش ،تر باشد نزديك(-A)آل منفي   به ايدهAi ياندازه گزينه
  .بندي نمود  رتبه+cliهاي موجود از مسأله مفروض را بر اساس ترتيب نزولي  توان گزينه بنابراين مي

، رن و همكاران )2007(چون وانگ و همكاران زيربناي تئوريكي روش تاپسيس در مطالعاتي هم
   .ه شده استيارا) 1377( اصغرپور  و)2003(، چو و لين )2005(، يو و دينگ )2007(

گونه همان. ه شده استيريزي تاپسيس ارا مورد استفاده در برنامهگوناگون معيارهاي 1در جدول     
 معيار كه در واقع از جمله متغيرها و 6، در اين مطالعه گرديده مشخص ياد شدهكه در جدول 

 ،دباشنآميز در توليد محصوالت مي كشاورزان با شرايط مخاطرهيهاي مؤثر در مقابله شاخص
 ي  كه باال بودن آن باعث استفادهاست مزرعه از جمله متغيرهايي ياندازه. استفاده شده است

شود كه اين امر باعث كاهش ريسك  چنين بيمه مي و همنوينهاي فناوريتر كشاورزان از بيش
رستان، بردار در هر شه  هر بهرهي سطح زير كشت به ازايدر اين مطالعه از سرانه. شودكشاورزان مي

ها و متغيرهاي مورد استفاده، از ديگر شاخص.  مزرعه استفاده شده استيبه عنوان معيار اندازه
نتايج مطالعات گذشته نشان داده كه باال بودن تحصيالت . باشدتحصيالت كشاورزان مناطق مي

چون م هنوينهاي  آسانتر از فناوريي محصوالت، استفادهيتر از بيمه بيشيباعث استفاده
 باال بودن تحصيالت باعث كاهش ريسك ،لذا. شودمي... فشار و  كودهاي شيميايي، آبياري تحت

  .شودتوليد محصوالت كشاورزي مي
 توليد محصوالت ،آميز تأثيرگذار است كشاورزان با شرايط مخاطرهياز ديگر عواملي كه در مقابله    

شود كه فعاليت كشاورزان در طول  امر باعث مياين. استدامي به همراه محصوالت زراعي و باغي 
و از نظر درآمدي نيز باعث افزايش ضريب اطمينان درآمد ) كه فصلي باشدنه اين(سال صوت گيرد 

در اين مطالعه از شاخص كشاورزي تركيبي كه . شودهاي خشكسالي مي در سالبويژهكشاورزان، 
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  دامي نسبت به كل بهره برداران در هر شهرستان باغي و ،برآيندي از تعداد بهره برداران زراعي
  . استفاده شده است،باشدمي
     هاي سطح مكانيزاسيون، ميزان دسترسي به كودهاي شيميايي و دسترسي به شاخص    

ها باشد كه باال بودن اين شاخصهاي مورد استفاده مي هاي تعاوني از ديگر معيارها و شاخصشركت
 بهتر از منابع و ي كه باعث استفادهاستهايي  دسترسي كشاورزان به نهادهيدهندهبه نوعي نشان

  .باشدآميز مي برخورداري از شرايط بهتر در مقابله با شرايط مخاطره،در نتيجه
سالنامه آماري استان (آمار و اطالعات مورد نياز اين مطالعه از طريق سالنامه هاي آماري استان 

 .بدست آمده است) 1386- 1382(و سالنامه آماري كشاورزي ) 1386- 1382خراسان رضوي، 
  

  نتايج و بحث
هاي استان خراسان رضوي نشان داده شده  در شهرستانگوناگونمقادير معيارهاي  2 در جدول    

 مصرف آن در ميانگين كود شيميايي، ينتايج حاكي از آن است كه در خصوص معيار سرانه. است
هاي چناران و بردسكن و ترين آن مربوط به شهرستانر است كه بيش در هكتا111/0استان حدود 

معيار دسترسي به شركت تعاوني روستايي از . باشدترين نيز مربوط به كالت و تربت حيدريه ميكم
 برخورداري يبيشينه و كمينهديگر معيارهاي مورد بررسي است كه اختالف نسبتاً بااليي بين 

 از باالترين ميزان برخوردار 33/1اي كه قوچان با حدود به گونه. وجود داردها از اين معيار شهرستان
 اراضي يدر خصوص معيار سرانه. باشدبوده و در شهرستان رشتخوار، ميزان اين شاخص صفر مي

هاي كشاورزي نيز كه مقدار اين شاخص داراي اختالف نسبتاً بااليي در كشاورزان شهرستان
ترين آن نيز مربوط هاي تربت جام و فريمان و كم آن در شهرستانياندازه  است، باالترينگوناگون

در خصوص شاخص . ها دارندبه كاشمر و گناباد است كه اختالف نسبتاً زيادي با ديگر شهرستان
 مقدار آن مربوط به سرخس يبيشينههاي اين مطالعه است،  كشاورزي تركيبي كه از ديگر شاخص

ترين آن نيز مربوط به تربت حيدريه، ها دارد و كم بااليي با ديگر شهرستاناست كه اختالف نسبتاً
. ها وجود ندارددر خصوص معيار سطح سواد، اختالف زيادي بين شهرستان. كاشمر و مشهد است

 آن مربوط به فريمان و يبيشينههاي مورد استفاده است كه  سطح مكانيزاسيون نيز از ديگر شاخص
ترين آن نيز مربوط به كاشمر با سطح  و كم1/1 و 15/1 سطح مكانيزاسيون سرخس به ترتيب با

  . است44/0مكانيزاسيون 
 در مقابله با شرايط گوناگونهاي بندي وضعيت كشاورزان شهرستان از رتبهبدست آمدهنتايج     

 كه دو دندهنتايج نشان مي. ه شده استي ارا3 در جدول TOPSISآميز با استفاده از روش مخاطره
از  ،هاي ديگر در مقابله با شرايط مخاطره آميزشهرستان سرخس و قوچان نسبت به شهرستان
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 و دوم قرار دارند كه نخست ياي كه اين دو شهرستان در رتبهبه گونه.  بهتر برخوردارنديوضعيت
   رسد بنظر مي. ها قرار دارد نسبتاً زياد نسبت به ديگر شهرستانيشهرستان سرخس با فاصله

 آميز نسبت به ساير ترين دليل باال بودن جايگاه سرخس در مقابله با شرايط مخاطرهمهم
 ياندازهاي كه به گونه. گردد  تركيبي از كشاورزي به همراه دامداري برمييها، به استفادهشهرستان

و مقدار آن در ها دارد شاخص محاسباتي كشاورزي تركيبي اختالف نسبتاً بااليي با ديگر شهرستان
 برخورداري اين دتواناز ديگر داليل آن مي. باشد مي632/2 استاني ميانگين و در 939/7سرخس 

    ي نسبتاً باالي اراضي كشاورزي به ازايچنين سرانهشهرستان از سطح مكانيزاسيون باال و هم
 ويژه نسبت ييگاه اين عوامل باعث شده كه شهرستان سرخس از جايمجموعه. برداران باشدبهره

هاي  شهرستان،چنينهم. ها در مقابله با شرايط مخاطره آميز برخوردار باشدبه ساير شهرستان
 نزديكي يهاي آخر قرار دارند كه از نظر مقدار فاصلهكاشمر، نيشابور و تربت حيدريه نيز در رتبه

در خصوص .  دارند نه چندان مناسب قراريها در وضعيتنسبي در مقايسه با ديگر شهرستان
 شهرستان كاشمر كه مقدار بويژه ، پايين در مقابله با شرايط مخاطره آميزيهاي با رتبهشهرستان

هاي بودن شاخصتر به پايين بيش،)185/0حدود ( است 2/0تر از نزديكي نسبي محاسباتي آن كم
 شركت تعاوني بر  اراضي كشاورزي و دسترسي بهيسطح مكانيزاسيون، كشاورزي تركيبي، سرانه

ها پايين  در اين شهرستان نسبت به ساير شهرستانياد شدههاي محاسباتي گردد كه شاخصمي
  .باشدمي
هاي استان خراسان رضوي را از نظر برخوردار از توان شهرستانبندي كلي ميدر يك تقسيم    

وردار، متوسط و محروم  كلي برخيآميز به سه دستهامكانات و شرايط مقابله با شرايط مخاطره
باشد و دهد كه تنها شهرستان سرخس داراي سطح برخوردار مينشان مينتايج . بندي كردتقسيم

هاي قوچان، فريمان، درگز، تربت جام، چناران و گناباد در سطح برخورداري متوسط و شهرستان
 حيدريه و نيشابور در هاي تايباد، خواف، بردسكن، مشهد، رشتخوار، كالت، سبزوار، تربتشهرستان

   زير كشت در هر كدام از  سطحياندازه يبا مقايسه. سطح برخورداري محروم قرار دارند
توان گفت كه بخش عظيمي از كشاورزي استان خراسان رضوي، از امكانات و ها ميشهرستان

 6/74 حدود اي كهبه گونه. آميز برخوردار نيست در برخورداري با وضعيت مخاطرهي مناسبشرايط
 درصد سطح زير كشت در شرايط محروم از نظر برخورداري از امكانات 76/67درصد بهره برداران و 

 33/2 درصد اراضي كشاورزي استان و 9/4و شرايط مقابله با شرايط مخاطره آميز قرار دارند و تنها 
 كه به عنوان هايي شهرستان،لذا.  مناسب قرار دارنديدرصد بهره برداران استان در وضعيت

هاي محروم از نظر برخورداري از امكانات و شرايط مقابله با مخاطرات كشاورزي شناخته شهرستان
  .دنهاي كاهش ريسك قرار گيرها و سياست برنامهيهاي توسعه الزم است كه در اولويت،شده اند
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   گيري و پيشنهادها نتيجه
 استان خراسان رضوي از نظر گوناگون هايدر اين مطالعه، به بررسي وضعيت شهرستان    

نتايج . آميز پرداخته شده استبرخورداري از شرايط و امكانات مناسب در مقابله با شرايط مخاطره
 مناسب از نظر برخورداري از امكانات و شرايط يدهد كه تنها شهرستان سرخس در وضعيتنشان مي

 و  چناران،تربت جام،  درگز، فريمان،انهاي قوچمقابله با مخاطرات برخوردار است و شهرستان
 ،رشتخوار، مشهد،  بردسكن، خواف،هاي تايبادگناباد در سطح برخورداري متوسط و شهرستان

 نيشابور در سطح برخورداري محروم قرار دارند و از امكانات و و تربت حيدريه ، سبزوار،كالت
 درصد از بهره برداران استان 6/74 كه  نتايج نشان داد،چنينهم.  مناسب برخوردار نيستنديشرايط

ي محروم و خراسان رضوي، از نظر برخورداري از امكانات و شرايط مقابله با مخاطرات، در وضعيت
با .  درصد از بهره برداران، در وضعيت مناسب و برخوردار قرار دارند33/2 قرار دارند و تنها نامناسب

  :دشوميه يارا زير هايتوجه به نتايج بدست آمده، پيشنهاد
جايي كه كشاورزي تركيبي، تأثير بسزايي بر توانمندي كشاورزان در مقابله با شرايط از آن  - 1

 يدارد، لذا توسعه... چون خشكسالي، سرمازدگي، نوسانات قيمت و آميز هممخاطره
هاي باغي و زراعي و جهت دادن كشاورزي به هاي دام و طيور در كنار فعاليتفعاليت

 بسزا بر ياين امر تأثير. گرددتوصيه مي) نه فصلي و نيمه پايدار(شغل پايدار سمت يك 
ها در مواجه با شرايط برداران و در نتيجه كاهش ريسك آنپايداري درآمدهاي بهره

 .آميز داردمخاطره
 هاييآالت مناسب و متناسب با كشاورزي و دامداري از ديگر پيشنهاد ماشيني توسعه  - 2

تر كشاورزان از منابع موجود باعث افزايش توليد  بهتر و بهينهيبر استفاده افزون كه است
 .شود ميبارهو در مجموع كاهش ريسك كشاورزان در اين 

چون تأمين  همگوناگون انواع خدمات يهيهاي تعاون روستايي، در ارااستفاده از پتانسيل  - 3
ي كشاورزان خرده مالك،  مديريت و سامانده،چنينآالت و كود شيميايي و همماشين
 است هاييها كوچك است از ديگر پيشنهاد مزارع آنيهايي كه اندازه در شهرستانبويژه

  .شودكه باعث توانمندي كشاورزان و بهره برداران در مقابله با شرايط مخاطره آميز مي
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  پيوست
  ريزي تاپسيس مورد استفاده در برنامهگوناگون معيارهاي - 1جدول 

ي شماره
 معيار

 نحوه محاسبه نام معيار اختصار التين

1  1I ي مزرعهاندازه 
ي سطح زير كشت به ازاي هر بهره سرانه
 بردار

2  2I تحصيالت 
ره برداران باسواد به كل بهره نسبت به
 برداران 

3  3I كشاورزي تركيبي 
برداران زراعي و باغي و دامي به  نسبت بهره

 برداران كل بهره
4  4I سطح مكانيزاسيون در هر شهرستان مكانيزاسيون 

5  5I 
دسترسي به كود 

 شيميايي
ي مصرف كود شيميايي به ازاي سطح رانهس

 زيركشت

6  6I 
دسترسي به شركت 

 تعاوني
نسبت تعداد اعضاي شركت تعاوني در هر 

 شهرستان به كل بهره برداران
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  هاي استان خراسان رضوي در شهرستانگوناگون مقادير معيارهاي - 2جدول 
  معيار

 شهرستان

سي به كود دستر
 شيميايي

دسترسي به 
 شركت تعاوني

ي اندازه
 مزرعه

كشاورزي 
 تركيبي

 مكانيزاسيون تحصيالت

 880/0 591/0 310/2 399/4 219/0 188/0 بردسكن

 930/0 616/0 209/2 516/11 284/0 095/0 تايباد

 660/0 584/0 408/2 462/14 615/0 120/0 تربت جام

 880/0 578/0 990/1 826/5 272/0 064/0 تربت حيدريه

 980/0 575/0 161/2 084/7 385/0 203/0 چناران

 050/1 582/0 777/2 006/6 274/0 148/0 خواف

 010/1 612/0 561/2 778/6 939/0 084/0 درگز

 000/1 580/0 042/2 579/8 000/0 134/0 رشتخوار

 930/0 552/0 311/2 123/7 224/0 098/0 سبزوار

 100/1 586/0 939/7 770/14 836/0 093/0 سرخس

 150/1 611/0 642/2 747/14 723/0 079/0 فريمان

 700/0 568/0 502/2 354/8 233/1 074/0 قوچان

 440/0 626/0 965/1 094/2 182/0 140/0 كاشمر

 630/0 569/0 495/2 603/6 452/0 063/0 كالت

 940/0 619/0 378/2 749/2 729/0 111/0 گناباد

 860/0 613/0 937/1 437/8 433/0 084/0 مشهد

 630/0 605/0 113/2 163/6 211/0 113/0 نيشابور

 869/0 592/0 632/2 982/7 471/0 111/0  متوسط استان

  )1386-1382(ي آماري كشاورزي  سالنامه–) 1386-1382(ي آماري استان خراسان رضوي سالنامه: مأخذ
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  ون در مقابله با شرايط مخاطره آميزهاي گوناگ رتبه بندي شهرستان- 3جدول 

نام 
 شهرستان

 رتبه نزديكي نسبي
نسبت سطح زيركشت به 

كل سطح زير كشت 
 )درصد(

نسبت بهره برداران به كل 
 )درصد(بهره برداران  

 85/3 42/2 10 305/0 بردسكن

 92/3 43/6 8 327/0 تايباد

 54/4 35/9 5 443/0 تربت جام
تربت 
 حيدريه

209/0 15 72/9 70/11 

 01/3 04/3 6 379/0 چناران

 34/2 0/2 9 314/0 خواف

 78/2 69/2 4 446/0 درگز

 77/2 39/3 12 270/0 رشتخوار

 96/13 17/14 14 245/0 سبزوار

 33/2 90/4 1 720/0 سرخس

 05/2 32/4 3 481/0 فريمان

 71/4 60/5 2 500/0 قوچان

 35/9 79/2 17 185/0 كاشمر

 23/2 10/2 13 260/0 كالت

 98/5 34/2 7 360/0 گناباد

 03/10 06/12 11 295/0 مشهد

 45/14 69/12 16 204/0 نيشابور

  100  100  -  -  استان
  پژوهشنتايج : مأخذ
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هاي استان خراسان رضوي از نظر برخورداري از امكانات و شرايط  جايگاه شهرستان-4جدول 
  مقابله با مخاطرات

سطح 
 برخورداري

 ننام شهرستا
نسبت سطح زيركشت 
به كل سطح زير كشت 

 )درصد(استان 

نسبت بهره برداران به كل 
بهره برداران استان 

 )درصد(

 33/2 90/4  سرخس  برخوردار

  متوسط
 -  درگز – فريمان –قوچان 

  گناباد- چناران –تربت جام 
34/27 07/23 

  محروم

 – بردسكن – خواف –تايباد 
 – كالت – رشتخوار –مشهد 

 -  تربت حيدريه -  سبزوار
 نيشابور

76/67 6/74 

  نتايج پژوهش: مأخذ
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