
  :2022.327278.669064IJAEDR./10.22059DOI                      مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران

 (1043-1051) 1401، 4شماره , 53-2دوره 

 E-mail: hoseinmohammadi@um.ac.ir  حسین محمدی نويسنده مسئول: *

Determination of Actual and Potential Sub Sectors to Plan Agricultural 

Development of Khorasan Razavi Province 
Elahe Azam Rahmati1, Hosein Mohammadi*2, Ali Reza Karbasi3 

1, Ph.D. Student of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

2, Associate Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

3, Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

(Received: Nov. 6, 2021- Accepted: Nov. 1, 2022) 

 

ABSTRACT 

 

  The key to the success of regional development policy and endogenous development is 

to emphasize the specific characteristics of the target region, using the potential of human 

resources, institutions and local physical resources. This study aims to determine the actual 

and potential sub-sectors for agricultural development planning in Khorasan Razavi 

province, and aims to provide a correct understanding of the capabilities and restrictions of 

the provincial cities in each agricultural sub-sectors. For this purpose, analytical models of 

the spatial coefficient in the spatial economy have been used to measure the actual and 

potential local advantages of the cities in order to plan the development of the agricultural 

sector of Khorasan Razavi Province and the data from 2012 to 2017 extracted from the 

statistical yearbooks of the agricultural jihad of Khorasan Razavi Province. Based on the 

results of the static spatial coefficient analysis in Khorasan Razavi province, livestock and 

fisheries sub-sectors are considered basic. Also, the three sub-sectors of horticulture, 

fisheries and livestock have high development potential in the province. Although there is 

no need to worry about the status of horticultural and fisheries sub-sectors in Khorasan 

Razavi province, the declining share of the livestock sub-sector in the added value of the 

agricultural sector of the province as well as the decrease in the number of advantageous 

cities, especially in the production of red meat, requires the special attention of policy 

makers towards this sub-sector. Conducting such studies can be effective in future 

planning for the continuous production of agricultural products both at the provincial and 

national levels. Improving investment security in this sub-sector at advantageous points in 

order to increase investment beyond compensating the depreciation of existing investments 

can be considered as one of the main solutions. 

 

Keywords: Competitive advantage, dynamic & static location quotient, leading sub-sector. 
 

Extended Abstract 

Introduction 

If the priority of agricultural sector development is not planned according to the existing 

potential of each region, then there are fewer resources that can be optimally allocated. 

This situation leads to a relatively slow growth rate in the agriculture sector and as a result 

low economic growth in the region and country. Therefore, identifying sub-sectors with 

high potential has a significant impact on improving the growth of the agricultural sector 

and the economic growth of the region; because with the same capital needs, the sub-sector 

with the advantage can provide more added value than other sub-sectors. This study aims 

to determine actual and potential sub-sectors to plan agricultural development of Khorasan 

Razavi to make a correct understanding of counties' potentials and restrictions of Khorasan 

Razavi in agricultural sub-sectors. Thus there is a need for further analysis of the leading 
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sub-sectors in the agricultural sector that can provide an overview of development planning 

in the agricultural sector. 

 

Materials and Methods 

The Location Quotient (LQ) method was used to determine the extent of the 

specialization of the basic sectors in the Khorasan Razavi province's agricultural structure 

during 2013-2018. LQ analysis measures the relative concentration or degree of 

specialization of economic activities through a comparative approach. LQ techniques can 

be divided into two, namely the static LQ (Static Location Quotient, SLQ) and dynamic 

LQ (Dynamic Location Quotient, DLQ). The weakness of the static location quotient 

(SQL) method is that this criterion is static which gives only a picture at a point in time. 

This means that the basis sector this year will not necessarily become the basis sector in the 

future, otherwise, the non-basis sector at this time will probably become the basis sector in 

the future. The weakness of the static location quotient (SQL) method can be solved using 

the dynamic location quotient (DLQ). So dynamic location quotient (DLQ) is the 

modification of static location quotient (SQL). Dynamic location quotient accommodates 

the growth rate from time to time. The criteria: SLQ > 1, which means that the agricultural 

sector is the basic sector. SLQ < 1, means that the agricultural sector is a no basic sector. 

DLQ >1, means the agricultural sub-sector is expectable to be basic sector in the future. 

DLQ < 1, it means the agricultural sub-sector is not expectable to be basic sector in the 

future. 

 

Results and Discussion 

The results of identification of the leading subsector in agriculture based on static 

location quotient, show that two subsectors of livestock and fishery are base. Non-basic 

sub-sectors include horticultural and plantation. Based on the results of the calculation of 

the dynamic location quotient, the sub-sectors of horticulture, fishery, and livestock are 

basic and these sub-sectors have high development potential.  

The results of SLQ analysis showed that only 3 of 6 types of livestock commodities are 

base commodities. Based on DLQ, 4 types have high development potential. Base 

commodities consist of red meat, chicken meat, and cocoon, while high development 

potential consists of milk, chicken meat, egg, and honey. The results of SLQ and DLQ 

analysis show that the superior livestock commodity in Khorasan Razavi is chicken meat. 

 Although there is any concern about the horticulture and fishery sub-sectors the 

decreasing share of the livestock sub-sector in value-added agriculture of the province and 

reducing the number of comparative counties, especially in producing red meat, it is 

critical to focus on policymakers of the agricultural sector on the field. 

 

Conclusions 

During 2013-2017, the leading sectors in Khorasan Razavi province are livestock and 

fishery and other sub-sub-sector are non-base. The agricultural sub-sector of Khorasan 

Razavi that are able to become the basic sub-sector in the future are horticulture, fishery, 

and livestock. According to SLQ and DLQ calculations, it is possible to claim that chicken 

meat can be also perceived as a basic commodity in comparison with other commodities. 

The result also shows the necessity of changes in the agricultural policy in Khorasan 

Razavi and also can help the province planners determine the capacity of the agricultural 

sector and understand the degree of self-sufficiency in the sector separately for every 

county. 
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Based on the current research, the declining share of the livestock sub-sector in the 

added value of the agricultural sector of Khorasan Razavi province, as well as the 

instability of the position and the number of cities with advantages in this sub-sector, 

requires special attention of the policymakers of the agricultural sector of the province 

towards this sub-sector. Since one of the main reasons for the decrease in the share of this 

sub-sector in Khorasan-Razavi province based on the National Index of Investment 

Security of the Research Center of the Islamic Council (2018 report) is the decrease in 

investment security in this sub-sector, therefore, improving the mechanisms of the 

investment environment in this sub-sector in order to eliminate the decline Incentives for 

investors can be helpful at the provincial, national and even international levels. Also, 

another reason for the decrease in the share of the livestock sub-sector is due to the 

disruptions in access to animal feed due to the restrictions caused by the imported raw 

materials of animal feed, at the provincial level, along with the proposal to increase 

Khorasan Razavi's quota of imported livestock inputs, determine the province's share from 

input ports Regardless of the distance from the port to the center of the province and the 

resulting overhead costs, it is another issue that must be revised and reviewed. Also, it can 

be effective in future planning to improve the production of such products at the provincial 

and national levels. Improving the security of investment in the base sub-sectors that have 

advantages can be considered one of the main suggestions. 
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 ریزی توسعه کشاورزیهای بالفعل و بالقوه جهت برنامهتعیین زیربخش
 زیربخش دام( استان خراسان رضوی )با تأکید بر

 
 ، علی رضا کرباسی*الهه اعظم رحمتی، حسین محمدی
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 مشهد، ایرانهیات علمی گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،دانشیار و عضو ، 2

 ، مشهد، ایراناستاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 3
 (10/8/1401تاریخ تصویب:  -15/8/1400)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

ر خصوصیات خاص منطقه مورد نظر، یا ای، تأکید برمز موفقیت سیاست توسعه منطقه
زا، با استفاده از پتانسیل منابع انسانی، نهادها و منابع فیزیکی محلی است. این توسعه درون

ریزی توسعه کشاورزی استان های بالفعل و بالقوه برای برنامهمطالعه با هدف تعیین زیربخش
های استان تنگناهای شهرستان ها وخراسان رضوی، درصدد است تا درک درستی از توانمندی

های تحلیلی های کشاورزی را فراهم نماید. برای این منظور از مدلیک از زیربخش در هر
ها های محلی بالفعل و بالقوه شهرستانگیری مزیتضریب مکانی در اقتصاد فضایی برای اندازه

های و دادههای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی ریزی توسعه فعالیتجهت برنامه
های آماری جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی مستخرج از سالنامه 1397تا  1392های سال

استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه و تحلیل ضریب مکانی ایستا در استان خراسان 
شوند. همچنین سه زیربخش باغی، های دام و شیالت پایه محسوب میرضوی، زیربخش
های سیل توسعه باالیی را در استان دارند. اگرچه در مورد وضعیت زیربخششیالت و دام پتان

باغی و شیالت استان خراسان رضوی جای نگرانی نیست، اما سهم نزولی زیربخش دام در 
ویژه در دار، بههای مزیتافزوده بخش کشاورزی استان و نیز کاهش تعداد شهرستانارزش

ذاران بخش کشاورزی استان را به سمت این زیربخش گتولید گوشت قرمز توجه ویژه سیاست
های آتی برای تولید مداوم و مستمر محصوالت ریزیطلبد. انجام چنین مطالعاتی در برنامهمی

تواند موثر واقع شود. بهبود امنیت بخش کشاورزی هم در سطح استانی و هم در سطح ملی می
گذاری به حدی به منظور افزایش سرمایه گذاری در این زیربخش در نقاط دارای مزیتسرمایه

های موجود، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی گذاریفراتر از جبران استهالک سرمایه
 تواند درنظر گرفته شود. می

 

 زیربخش پیشتاز، ضریب مکانی ایستا، ضریب مکانی پویا، مزیت رقابتی. کلیدی:های واژه
 

 مقدمه
ها فرآيند در حکومتای يک توسعه اقتصادی منطقه

و جوامع محلی است که از طريق مديريت منابع موجود 
و ايجاد يک الگوی مشارکتی بین حکومت محلی و بخش 

افزايش مشاغل جديد و تشويق رشد  برایخصوصی 
از  (.Arsyad, 1999)شود اقتصادی در منطقه حاصل می

آنجايی که در مناطق اقلیمی و جغرافیايی مختلف، 
گیرد تصادی و اجتماعی متفاوتی شکل میمناسبات اق

(Alambaigi & Akbari,2020،)  بنابراين رمز موفقیت
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ای، تأکید بر خصوصیات خاص سیاست توسعه منطقه
زا، با استفاده از منطقه مورد نظر، يا توسعه درون

پتانسیل منابع انسانی، نهادها و منابع فیزيکی محلی 
توجه به تنوع  بنابراين با(. Khusaini, 2015)است 
های اقتصادی، شناسايی پتانسیل برتر يک منطقه فعالیت

ها تحت عنوان بسیار مهم است که در برخی پژوهش
 Dehghanpour)معرفی شده است  "سیاست سازگاری"

et al.,2021 .) در اين راستا برای دستیابی به اهداف
 ،ای، سیاست اصلی که بايد انجام شودتوسعه منطقه

های به منظور تعیین اولويت هاشتمام تال کارگیریهب
. استتوسعه منطقه مطابق با پتانسیل منطقه مربوطه 

آن را انجام دهد،  داين ضرورتی است که هر منطقه باي
چرا که پتانسیل توسعه هر منطقه به دلیل وجود 

های طبیعی، زيرساختی و فیزيکی قطعاً بسیار ناهمگونی
برای بخش کشاورزی  متنوع است و اهمیت اين موضوع

های آن که به شدت تأثیرپذير از اين و زيربخش
 شود.هاست، دو چندان میناهمگونی

اگر اولويت توسعه بخش کشاورزی مطابق با  
ريزی نشود، پس منابع پتانسیل موجود هر منطقه برنامه

کمتری وجود دارد که به صورت بهینه تخصیص داده 
بتاً کند رشد بخش شود. اين وضعیت منجر به روند نس

نتیجه رشد اقتصادی در منطقه مورد نظر  کشاورزی و در
های دارای پتانسیل شود. بنابراين شناسايی زيربخشمی

باال در بهبود رشد بخش کشاورزی و رشد اقتصادی 
منطقه تأثیر بسزايی دارد؛ چرا که با همان نیازهای 

 افزودهتواند ارزشای زيربخش دارای مزيت میسرمايه
ها فراهم کند. پس زيادتری را نسبت به ساير زيربخش

شود توانايی تحريک رشد، بستگی به برتری مالحظه می
های اقتصادی در منطقه دارد پذيری بخشيا رقابت

(Rice & Marshall, 2010.)   اما اينکه يک منطقه
 ،بتواند اين برتری را برای خود در طول زمان حفظ کند

گر چنین شود توسعه و رشد مساله مهمی است که ا
 ,Porter)پايدار را برای آن منطقه به دنبال دارد؛ پورتر 

به اين موضوع در قالب مزيت رقابتی پايدار اشاره  (2000
که به طور کلی بر توانايی يک منطقه در حفظ يا  کرده

 نگهداری مزيت رقابتی متمرکز است.
 پذيرهای رقابتاين مطالعه با هدف تعیین زيربخش

های استان خراسان رضوی، کشاورزی در شهرستان
ها و تنگناهای درصدد است تا درک درستی از توانمندی

های های استان در هريک از زيربخششهرستان

و زمینه ارتقای سطح  کندکشاورزی را فراهم 
های مرتبط با هر شهرستان و اتخاذ گذاریسیاست
آگاهی گیری درست و مبتنی بر سازی و تصمیمتصمیم

گذاران استان در بخش کشاورزی را را برای سیاست
ايجاد کند. البته اين پژوهش در کنار نگاه به 

های کشاورزی، بررسی کااليی را نیز مدنظر قرار زيربخش
 داده است.

های تحلیلی ضريب مکانی در از آنجايی که مدل 
های گیری مزيتاقتصاد فضايی ابزار الزم را برای اندازه

شده مناطق برای جذب و توسعه  آشکارمحلی 
و ( Fauzi et al., 2020) کندهای خاص فراهم میفعالیت

ها را در دو حالت های زيربخشامکان مقايسه مزيت
ای ايستا و پويا دارد، اخیراً در مطالعات مورد توجه ويژه

قرار گرفته است. در بین مطالعاتی که مزيت نسبی 
توان می ،رد ارزيابی قرار دادندمناطق را با نگاه کااليی مو

اشاره ( Leha et al., 2018)لها و همکاران به مطالعه 
با به شناسايی کاالهای باغبانی پیشتاز که  کرد
گیری از ضريب مکانی ايستا و پويا در استانی در بهره

دهد که نشان میاين مطالعه نتايج  اند.پرداختهاندونزی 
نوع میوه مطالعه شده  11 از تا 6ها تنها میوهدر بین 

کاالهای پايه هستند و سه نوع از آنها پتانسیل توسعه 
 17تا از  7تنها  ،دهدها نشان میسبزی نتايج برایدارند. 

 پتانسیل توسعه باالاز آن نوع   2کاالهای پايه هستند و 
به ( Misbah et al., 2018) میزبا و همکاران .را دارند

در جزاير ريائو، براساس  بررسی کاالهای زيربخش دام
که نتايج نشان  ،روش ضرايب مکانی ايستا و پويا پرداخته

دهد گوشت خوک کاالی پیشتاز در زيربخش دام در می
منطقه مورد مطالعه است. الزم به ذکر است که در کنار 

اند، مطالعات مذکور که به بررسی کااليی پرداخته
مطالعاتی برای بررسی بخش کشاورزی و نیز 

های دارای پتانسیل نیز انجام شده است زيربخش
(Wahyuningsih  et al., 2014; Khairiyakh & 

Mulyo, 2015; Mulyati et al., 2018; Purwanto et 

al., 2018).  در ايران دامنه مطالعات انجام شده در اين
حوزه بسیار محدود است و دو مطالعه انجام شده توسط 

( به ترتیب به 1400و  1399اعظم رحمتی و همکاران )
های کشاورزی بررسی توان بالقوه توسعه زيربخش

های زيربخش های ايران و تحلیل پايداری فعالیتاستان
های کشور با رهیافت ضريب مکانی ايستا و دام در استان

 پويا پرداخته است.
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در اين پژوهش دلیل تمرکز بر استان خراسان 
بود که براساس رضوی به عنوان منطقه پايلوت اين 

رزی استان، های جهاد کشاوآمارهای موجود در سالنامه
درصد اشتغال اين استان را  25بخش کشاورزی حدود 

های ترين استانايجاد کرده است، بنابراين يکی از مهم
شود. فعال و تأثیرگذار در بخش کشاورزی محسوب می
های عالوه براين رُخ دادن تغییراتی در برخی زيربخش

اورزی نظیر زيربخش دام )به دلیل کاهش مقادير کش
تولیدات دامی در گذر زمان، کاهش تعداد برخی از انواع 
دام و طیور استان و به تبع آن کاهش تعداد دام کشتار 

ها، عدم تناسب سرمايه ترزيق شده استان در کشتارگاه
افزوده ايجادی زيربخش دام و کاهش سهم شده با ارزش

ای استان( افزودهشارکت ارزشاين زيربخش در م
های آماری جهاد کشاورزی استان خراسان )سالنامه
( ضرورت انجام اين مطالعه را 1399تا  1390رضوی؛ 

 سازد.آشکار می
های دارای با انجام اين مطالعه ضمن تعیین زيربخش

 مزيت استان خراسان رضوی در طی زمان، کاالهای پايه
ص شده که اولین قدم در منطقه مورد بررسی نیز مشخ

ر ريزی، توسعه و ادامه مزيت رقابتی در هبه سمت برنامه
 ت.سنجی همین امر اسمکانی، وضعیت

 

 هامواد و روش

1روش ضريب مکانی برای اولین بار توسط فلورنس  
ترين رويکردهای استفاده ارائه شد و امروزه يکی از رايج

ین گام شده در مدل اقتصاد پايه است که به عنوان اول
 ،کندبرای درک فعالیت يا بخشی که رشد را تحريک می

 Amstrong) گیرد. محققانی زيادیمورد استفاده قرار می

& Taylor, 2007; Xu et al., 2018; Mo et al., 2020; 

Pominova et al., 2021 )اند که شاخص متذکر شده
. امروزه استضريب مکانی يک ابزار توسعه اقتصادی 

ای از روش تجزيه و تحلیل ضريب ستردهاستقبال گ

2مکانی پويا 3در کنار ضريب مکانی ايستا  شود، چرا می 
های نظر نگرفتن پويايی که ضريب مکانی پويا مشکل در

و امکان  کردهزمان ضريب مکانی ايستا، را برطرف 
 د.کنتحلیل پويا را فراهم می

                                                                                  
1 -Florance,1939 

2. Dynamic Location Quotient (DLQ) 

3. Static Location Quotient (SLQ) 

 فرمول ضريب مکانی ايستا عبارتست از: 

                                                     )1(

               
کننده سطح ارزش مشخص ijSLQ(، 1در فرمول )

 j   ،ijYدر شهرستان  iتخصص در زيربخش )يا کاالی( 
 jدر شهرستان  iافزوده تولید زيربخش )يا کاالی( ارزش

ولید ناخالص افزوده يا تبیانگر مجموع ارزش و  
است.  jداخلی زيربخش )يا کاالی( کشاورزی شهرستان 

 iافزوده زيربخش )يا کاالی( بیانگر مجموع ارزش  
 های استان خراسان رضوی و در شهرستان

افزوده يا تولید ناخالص داخلی بیانگر مجموع ارزش
 . )کاالی( کشاورزی استان خراسان رضوی است

رمول روش ضريب مکانی پويا نیز به صورت ذيل ف
 است:

                              )2(

                                   

شاخص پتانسیل اقتصادی  ijDLQ(، 2در فرمول )
نرخ رشد  j ،ijgدر شهرستان  iزيربخش )يا کاالی( 

، j هرستانش iافزوده تولید در زيربخش )يا کاالی( ارزش

jg  میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخی بخش
معرف نرخ رشد  j ،Giکشاورزی )يا کاال( در شهرستان 

در کل استان خراسان  iافزوده زيربخش )يا کاالی( ارزش
افزوده زيربخش )يا میانگین نرخ رشد ارزش Gرضوی و 

 tکاالی( کشاورزی استان خراسان رضوی است و 
 يانی و سال ابتدايی است. اختالف بین سال پا

وضعیت کاال را به  ،ضريب مکانی ايستاشاخص نتايج 
اگر مقدار ضريب . کندعنوان يک کاالی پايه توصیف می

به معنای اين است که  ،تر از يک باشدمکانی ايستا بزرگ
صورت پايه نیست. آن کاال پايه است و در غیر اين

بی دارند. کاالهای پايه کاالهايی هستند که مزيت نس
پذيری بالقوه است مفهوم مزيت نسبی يک معیار رقابت

شود ، حاصل میکه اگر اقتصاد انحرافی را تجربه نکند
(Suparta & Arya Utama,2014 .)که نتايج درحالی

توسعه بالقوه اين  دهندهشاخص ضريب مکانی پويا نشان
تر از يک باشد نشان . هرچه اين شاخص بزرگستکاالها

پتانسیل توسعه باالتری دارد و اگر مقدار  ،دهدمی
آن کتر از يک باشد پتانسیل برای توسعه شاخص کوچ

 (.Nikoyan, 2020) پايین است
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 های آماریالزم به ذکر است اطالعات الزم از سالنامه

های جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برای سال

 جايی کهاستخراج شده است. البته از آن 1397تا  1392

ضرايب مکانی ايستا و در اين پژوهش محاسبه شاخص 

در گروه کااليی زيربخش دام نیز انجام شده و  پويا

، استموجود  1397تا  1395های آن از سال داده

ها در تولیدات زيربخش دام برای اين شاخص بنابراين،

اخیر محاسبه شده است. ضمناً برای محاسبه  سه سال

ای زيربخش دام، کاالههای مربوطه در گروه شاخص

 نظر گرفته افزوده هر کاال برای هر شهرستان درارزش

ها نیز در داخل پرانتز شده است که در توضیحات فرمول

ذکر شده است. علت انتخاب استان خراسان رضوی، 

 19,2جايگاه بخش کشاورزی آن است که با دارا بودن 

سهم اشتغال استان، اين بخش دومین بخش اقتصادی 

 (.Rohani et al., 2021) استان خراسان رضوی است

 

 نتایج و بحث

افزوده بخش (، میانگین ارزش1بر طبق جدول )

تا  1392های کشاورزی استان خراسان رضوی طی سال

که به  است،میلیون ريال  139416474,6، 1397

، باغی 36065300های زراعی ترتیب زيربخش

 918174و شیالت  50429710، دامی 52003290

کشاورزی استان  افزوده بخشمیلیون ريال در ارزش

اند. براساس اطالعات مستخرج در بین مشارکت داشته

چهار زيربخش زراعی، باغی، دامی و شیالت، سهم نسبی 

زيربخش دام در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی با 

ها بیشتر بوده است؛ درصد از همه زيربخش 37میانگین 

باغی، زراعی و شیالت به ترتیب با  پس از آن، زيربخش

افزوده بخش درصد در ارزش 1و  26،  36میانگین سهم 

 اند.  کشاورزی استان مشارکت داشته

 

 )میلیون ريال( 1397تا  1392های ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی استان خراسان رضوی طی سال -1جدول
 1397 1396 1395 1394 1393 1392 نام زيربخش

 55127768 37201934 37364094 32766520 28296340 25635146 زراعی

 99547904 50183177 49749928 44959788 36874647 30704297 باغی

 82400769 53502527 44518975 42460460 40751154 38944375 دامی

 2224117 1003228 1010924 229218,9 594950 446606 شیالت

کل بخش 

 کشاورزی
8/95730423 3/106517091 2/120415987 1/132643921 141890866 239300558 

 های آماری جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی()مأخذ: سالنامه

 

الف( نتايج ضريب مکانی ايستا و پويا براي 

هاي کشاورزي استان خراسان رضوي به زيربخش

 تفکيک شهرستان

(، وضعیت شاخص 2براساس اطالعات جدول )

دهد زيربخش زراعت در ايستا نشان میضريب مکانی 

شهرستان استان خراسان رضوی پايه محسوب  14

جام با مقدار میانگین که شهرستان تربت ،شودمی

بیشترين مزيت  13/20برابر  ضريب مکانی ايستاشاخص 

را در اين زيربخش دارد و پس از آن به ترتیب 

های جغتای، تايباد، جوين، فريمان، سرخس، شهرستان

آباد، درگز، رشتخوار، حیدريه، صالحاورزن، فیروزه، تربتد

 کالت و نیشابور قرار دارند.

آباد، والت، خلیلشهرستان مه 12در زيربخش باغی 

-بردسکن، کاشمر، خوشاب، زاوه، بجستان، طرقبه

شانديز، رشتخوار، گناباد، چناران و باخرز به ترتیب دارای 

مقدار شاخص اين ترين که بیش هستندترين مزيت بیش

 والت است.، متعلق به شهرستان مه473/2زيربخش، 

در زيربخش دامی نشان  ضريب مکانی ايستاشاخص 

شهرستان مشهد بیشترين مزيت را با مقدار  ،دهدمی

در اين زيربخش به خود  542/1میانگین شاخص 

های باخرز، اختصاص داده است. پس از آن شهرستان

، درگز، گناباد، نیشابور، کالت، آبادسبزوار، سرخس، صالح

شانديز، فیروزه، قوچان، فريمان، خواف و -داورزن، طرقبه

ها پايه بجستان قرار دارند که اين زيربخش در آن

 شود.محسوب می
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 شهرستان پايه محسوب 9زيربخش شیالت تنها در 

 ها شاملشده و دارای مزيت است که اين شهرستان

زن، شانديز، داور-قبهآباد، طرسبزوار، کالت، صالح

ترين که بیش استسرخس، چناران، درگز و قوچان 

 متعلق به سبزوار با ضريب مکانی ايستا،مقدار شاخص 

 .است 223/5میزان 

زيربخش  ،شودبندی کلی مالحظه میدر يک جمع

های ها، در تعداد شهرستاندامی نسبت به ساير زيربخش

درحال حاضر، شود و بنابراين تری پايه محسوب میبیش

تری از استان مزيت اين زيربخش در مناطق بیش

ها وجود خراسان رضوی در مقايسه با ساير زيربخش

 دارد.
 

-1396های های استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان طی سالبخش کشاورزی و زيربخش SLQمیانگین شاخص  -2جدول 

1390  

 شهرستان

 های کشاورزیزيربخش

 شیالت میدا باغی زراعی

averageSLQ وضعیت averageSLQ وضعیت averageSLQ وضعیت averageSLQ وضعیت 

 0,256 باخرز
 غیرپايه

 
 پايه 007/1

 
 پايه 540/1

 
 غیرپايه 389/0

 

 غیرپايه 112/0 پايه 114/1 پايه 404/1 غیرپايه 306/0 بجستان

 يهغیرپا 443/0 غیرپايه 431/0 پايه 014/2 غیرپايه 423/0 بردسکن

 غیرپايه 157/0 غیرپايه 620/0 غیرپايه 711/0 پايه 923/1 تايباد

 غیرپايه 93/0 غیرپايه 775/0 غیرپايه 505/0 پايه 013/2 تربت جام

 غیرپايه 857/0 غیرپايه 858/0 غیرپايه 903/0 پايه 330/1 تربت حیدريه

 غیرپايه 361/0 غیرپايه 933/0 غیرپايه 390/0 پايه 941/1 جغتای

 غیرپايه 513/0 غیرپايه 802/0 غیرپايه 618/0 پايه 803/1 نجوي

 پايه 087/2 غیرپايه 837/0 پايه 165/1 غیرپايه 987/0 چناران

 غیرپايه 302/0 غیرپايه 293/0 پايه 405/2 غیرپايه 078/0 آبادخلیل

 غیرپايه 626/0 پايه 126/1 غیرپايه 850/0 غیرپايه 996/0 خواف

 غیرپايه 347/0 غیرپايه 496/0 پايه 634/1 غیرپايه 838/0 خوشاب

 پايه 782/2 پايه 299/1 غیرپايه 293/0 پايه 494/1 داورزن

 پايه 699/1 پايه 376/1 غیرپايه 396/0 پايه 301/1 درگز

 غیرپايه 260/0 غیرپايه 575/0 پايه 311/1 پايه 159/1 رشتخوار

 غیرپايه 346/0 غیرپايه 856/0 پايه 534/1 غیرپايه 476/0 زاوه

 پايه 22/5 پايه 505/1 غیرپايه 595/0 غیرپايه 738/0 سبزوار

 پايه 138/2 پايه 462/1 غیرپايه 124/0 پايه 558/1 سرخس

 پايه 065/3 پايه 379/1 غیرپايه 356/0 پايه 304/1 ابادصالح

 پايه 863/2 پايه 255/1 پايه 398/1 غیرپايه 068/0 طرقبه شانديز

 غیرپايه 738/0 پايه 131/1 غیرپايه 464/0 هپاي 577/1 فريمان

 غیرپايه 850/0 پايه 225/1 غیرپايه 436/0 پايه 465/1 فیروزه

 پايه 071/1 پايه 137/1 غیرپايه 909/0 غیرپايه 930/0 قوچان

 غیرپايه 159/0 غیرپايه 697/0 پايه 677/1 غیرپايه 533/0 کاشمر

 پايه 349/4 هپاي 312/1 غیرپايه 562/0 پايه 069/1 کالت

 غیرپايه 067/0 پايه 349/1 پايه 203/1 غیرپايه 258/0 گناباد

 غیرپايه 639/0 پايه 542/1 غیرپايه 509/0 غیرپايه 931/0 مشهد

 غیرپايه 095/0 غیرپايه 210/0 پايه 473/2 غیرپايه 101/0 والتمه

 غیرپايه 593/0 پايه 315/1 غیرپايه 673/0 پايه 019/1 نیشابور

 های پژوهش(ذ: يافته)مأخ
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( نتايج شاخص ضريب مکانی پويا برای 3) در جدول

طور که ها ارائه شده است. همانهريک از زيربخش

شهرستان  14شود در زيربخش زراعت، مالحظه می

استان خراسان رضوی شاخص ضريب مکانی پويا 

دهنده اين است که که نشان است،تر از يک بزرگ

ها در زيربخش زراعی از رستانسرعت رشد در اين شه

ها تر است؛ اين شهرستانرشد زيربخش در استان بیش

جام، شامل بجستان، فريمان، داورزن، چناران، تربت

کالت، بردسکن، مشهد، سبزوار، درگز، جغتای، جوين، 

شهرستان استان  15. اما برای استفیروزه و کاشمر 

 که استتر از يک کوچک ضريب مکانی پوياشاخص 

تر بودن سرعت رشد اين زيربخش در حاکی از کوچک

ترين ها نسبت به رشد استان است. بیشاين شهرستان

مقدار شاخص ضريب مکانی پويا در زيربخش زراعی 

ترين مقدار ، و پايین09/1متعلق به شهرستان بجستان، 

 . است، 79/0آباد، شاخص متعلق به شهرستان خلیل

استان خراسان  شهرستان 19در زيربخش باغی، 

دارای مزيت  ضريب مکانی پويا،رضوی بر اساس شاخص 

شناخته شده است؛ چرا که مقدار شاخص ضريب مکانی 

های کالت . شهرستاناستها بزرگتر از يک پويا برای آن

ه برا  ضريب مکانی پوياو داورزن باالترين مقدار شاخص 

، های باخرز، چناراناند. در شهرستانخود اختصاص داده

 خوشاب، سرخس، طرقبه شانديز، زاوه، بردسکن، کاشمر،

والت مقدار شاخص ضريب مکانی پويا آباد و مهخلیل

دهنده نبود تر از يک به دست آمده که نشانکوچک

 هاست.مزيت بالقوه در طول زمان برای اين شهرستان

باالترين مقدار شاخص ضريب مکانی پويا در زيربخش 

ترين ، و پايین69/1کالت،  باغی متعلق به شهرستان

 .است، 91/0والت، مقدار شاخص متعلق به شهرستان مه

 14تنها  ضريب مکانی پويا،براساس شاخص 

 شهرستان به طور بالقوه در زيربخش دامی مزيت دارند

آباد، های کاشمر، سرخس، خلیلکه شامل شهرستان

 بردسکن، بجستان، طرقبه شانديز، درگز، قوچان، تربت

. تاسآباد، چناران، نیشابور، باخرز و مشهد ه، صالححیدري

تر از های استان به دلیل کوچکشهرستان در مورد ساير

توان نتیجه يک شدن شاخص ضريب مکانی پويا، می

بخش ندارند و سرعت رشد  گرفت که مزيتی در اين زير

تر از استان ها پايینبخش در اين شهرستان اين زير

 شاخص ضريب مکانی پويا در زير ترين مقدار. بیشاست

، و 11/1بخش دامی متعلق به شهرستان کاشمر، 

ترين مقدار شاخص متعلق به شهرستان خواف، پايین

 .است، 93/0

( در زيربخش شیالت، 3براساس جدول )

های خوشاب، بردسکن، داورزن و خواف مقادير شهرستان

شده است که به  2شاخص ضريب مکانی پويا بیش از 

میانگین مقادير شاخص مربوط به اين  ترتیب

. است 028/2و  129/2، 181/2، 408/2ها شهرستان

آباد، های خلیلها به ترتیب در مورد شهرستانپس از آن

جام، جوين، کاشمر، فیروزه، رشتخوار، باخرز، تربت

آباد، جغتای، تايباد، سبزوار، طرقبه بجستان، صالح

د، بور، کالت، گناباشانديز، سرخس، تربت حیدريه، نیشا

ز زاوه و قوچان، مقادير شاخص ضريب مکانی پويا بیش ا

يک شده که حاکی از وجود مزيت بالقوه در زيربخش 

شد ؛ در کل سرعت راستها ماهیگیری در اين شهرستان

 شهرستان مذکور باالتر از رشد آن 24اين زيربخش در 

های مشهد، چناران، درگز، شهرستان. استدر استان 

 .هستندوالت فاقد مزيت در اين زيربخش يمان و مهفر
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-1396های های استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان طی سالبخش کشاورزی و زيربخش DLQمیانگین شاخص  -3جدول 

1390  

 averageDLQ شهرستان

 شیالت دامی باغی زراعی

 543/1 015/1 996/0 979/0 باخرز

 366/1 055/1 024/1 099/1 بجستان

 181/2 064/1 958/0 047/1 بردسکن

 205/1 952/0 154/1 981/0 تايباد

 512/1 940/0 053/1 066/1 تربت جام

 120/1 035/1 023/1 963/0 تربت حیدريه

 228/1 985/0 222/1 017/1 جغتای

 472/1 965/0 103/1 014/1 جوين

 974/0 019/1 996/0 068/1 چناران

 866/1 066/1 929/0 798/0 آبادخلیل

 028/2 931/0 203/1 830/0 خواف

 408/2 959/0 988/0 939/0 خوشاب

 129/2 939/0 572/1 073/1 داورزن

 897/0 059/1 026/1 017/1 درگز

 659/1 980/0 047/1 883/0 رشتخوار

 056/1 999/0 971/0 906/0 زاوه

 153/1 949/0 138/1 026/1 سبزوار

 119/1 066/1 975/0 997/0 سرخس

 301/1 030/1 253/1 957/0 ابادصالح

 120/1 051/1 972/0 866/0 طرقبه شانديز

 884/0 983/0 073/1 073/1 فريمان

 389/1 984/0 144/1 013/1 فیروزه

 034/1 042/1 025/1 978/0 قوچان

 399/1 108/1 950/0 1 کاشمر

 083/1 987/0 688/1 048/1 کالت

 072/1 999/0 014/1 910/0 گناباد

 999/0 001/1 154/1 041/1 مشهد

 727/0 941/0 908/0 844/0 والتمه

 099/1 015/1 068/1 967/0 نیشابور

 های پژوهش()مأخذ: يافته

 

های ضريب مکانی ايستا و پويا نتايج میانگین شاخص

های استان خراسان های کشاورزی شهرستاندر زيربخش

کی از آن است ، حا1397تا  1392های رضوی طی سال

های دامی و شیالت در استان خراسان که زيربخش

چرا که  هستند،های پايه و دارای مزيت رضوی زيربخش

مقدار شاخص ضريب مکانی ايستا بزرگتر از يک شده 

است؛ براساس شاخص ضريب مکانی پويا نیز هر دوی 

اين زيربخش پتانسیل توسعه باال را در استان دارند. در 

باغی اگرچه براساس شاخص ضريب  مورد زيربخش

شود؛ اما پتانسیل مکانی ايستا غیرپايه محسوب می

توسعه باال در استان را براساس شاخص ضريب مکانی 

پويا دارد. در زيربخش زراعی استان فاقد مزيت است و 

 پتانسیل توسعه نیز در آن پايین است.
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 1392-1397های کشاورزی استان خراسان رضوی طی سالهای زيربخش DLQو  SLQتجزيه و تحلیل نتايج  -4جدول

 نام زيربخش رديف
 DLQنتايج  SLQنتايج 

 طبقه معیار میانگین طبقه معیار میانگین

 SLQ<1 996/0 زراعی 1
 غیرپايه

 
979/0 DLQ<1 پتانسیل توسعه پايین 

 SLQ<1 983/0 باغی 2
 غیرپايه

 
091/1 DLQ>1  باالپتانسیل توسعه 

 SLQ>1 016/1 دامی 3
 پايه

 
004/1 DLQ>1  باالپتانسیل توسعه 

 SLQ>1 146/1 شیالت 4
 پايه

 
346/1 DLQ>1  باالپتانسیل توسعه 

 های پژوهش()مأخذ: يافته

 

ب( نتايج ضريب مکانی ايستا و پويا براي کاالهاي 

زيربخش دام استان خراسان رضوي به تفکيک 

 شهرستان

خراسان رضوی  از آنجايی که زيربخش دام در استان

ها بیشترين مشارکت نسبت به ساير زيربخش

ای را داشته است، بنابراين، تجزيه و تحلیل افزودهارزش

تری بر روی زيربخش مربوطه برای سطح تولیدات بیش

آن صورت گرفته است. نتايج شاخص ضريب مکانی ايستا 

و پويا در شش گروه کااليی شیر، گوشت قرمز، گوشت 

( ارائه شده 5عسل و پیله در جدول ) مرغ،مرغ، تخم

شود، براساس میانگین طور که مالحظه میاست. همان

های شاخص ضريب مکانی ايستای کاالی شیر، شهرستان

جام، آباد، مشهد، تربتنیشابور، فیروزه، باخرز، خلیل

گناباد، جغتای و چناران به ترتیب در اين کاال دارای 

باقیمانده اين کاال  مزيت هستند و در بیست شهرستان

شود. در مورد کاالی گوشت قرمز، غیرپايه محسوب می

شهرستان  15دهد، ضريب مکانی ايستا نشان می

آباد، درگز، بردسکن، رشتخوار، سرخس، کالت، صالح

آباد، والت، قوچان، فريمان، باخرز، خلیلتايباد، خواف، مه

و در  حیدريه اين کاال برايشان پايه استفیروزه و تربت

های بجستان، داورزن، آن دارای مزيت هستند. شهرستان

جام، سبزوار، زاوه، خوشاب، گناباد، خواف، جغتای، تربت

آباد براساس حیدريه، جوين، تايباد، کاشمر و صالحتربت

میانگین شاخص ضريب مکانی ايستا در تولید گوشت 

مرغ دارای مزيت هستند. تولید تخم مرغ براساس 

خص ضريب مکانی ايستا، تنها در میانگین شا

شانديز، چناران، مشهد و قوچان  -های طرقبهشهرستان

شهرستان ديگر فاقد مزيت در  21دارای مزيت است و 

تولید اين کاال هستند. در تولید عسل به ترتیب 

های چناران، کاشمر، مشهد، بردسکن و درگز، شهرستان

يک  تر ازمیانگین شاخص ضريب مکانی ايستای بزرگ

 5داشته و حاکی از پايه بودن اين کاال برای اين 

شهرستان ديگر در تولید عسل فاقد  24شهرستان است. 

مزيت هستند. در انتها براساس میانگین شاخص ضريب 

های مکانی ايستای تولید پیله، اين کاال برای شهرستان

حیدريه، درگز، زاوه، والت، کالت، تربتکاشمر، مه

، مزيت داشته و پايه محسوب خوشاب و رشتخوار

 شود. می

نتايج شاخص ضريب مکانی پويا در کاالهای دامی 

های حاکی از آن است که در تولید شیر، شهرستان

داورزن، باخرز، بجستان، تايباد، جغتای، سبزوار، 

حیدريه، نیشابور، خوشاب، فیروزه، جام، زاوه، تربتتربت

گناباد پتانسیل جوين، چناران، درگز، خواف، بردسکن و 

بر  ،شودتوسعه بااليی را در اين کاال دارند. مالحظه می

اساس میانگین شاخص ضريب مکانی پويای شیر در 

مقايسه با میانگین شاخص ضريب مکانی ايستا، تعداد 

های بیشتری دارای مزيت هستند. در مورد شهرستان

گوشت قرمز، میانگین شاخص ضريب مکانی پويا برای 

که شامل بجستان،  استتر از يک ن بزرگشهرستا 13

سبزوار، داورزن، خوشاب، زاوه، درگز، کاشمر، جوين، 

. اين استرشتخوار، خواف، بردسکن، سرخس و فريمان 

های بیشتری در درحالی است که تعداد شهرستان

دار شاخص ضريب مکانی ايستای گوشت قرمز مزيت

مرغ بودند. میانگین شاخص ضريب مکانی پويای گوشت 



 1401، 4 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           1054

ها تری از شهرستاندار بودن تعداد بیشحاکی از مزيت

در مقايسه با شاخص ضريب مکانی ايستاست. اين 

والت، های دارای مزيت عبارتند از: مهشهرستان

آباد، کاشمر، فیروزه، بردسکن، گناباد، فريمان، خلیل

جام، خوشاب، حیدريه، تربتجغتای، خواف، تربت

 12ار، نیشابور و بجستان. آباد، تايباد، سبزوصالح

آباد، خوشاب، نیشابور، گناباد، شهرستان داورزن، صالح

آباد، سبزوار، فريمان، جوين، تايباد و مشهد فیروزه، خلیل

براساس شاخص ضريب مکانی پويا امکان توسعه بااليی 

مرغ دارند، درحالی که شاخص ضريب را در تولید تخم

داد. دار را نشان میشهرستان مزيت 4مکانی ايستا تنها 

شهرستان  17در تولید عسل شاخص ضريب مکانی پويا 

دهد، درحالیکه شاخص ضريب دار را نشان میمزيت

شهرستان دارای مزيت در اين کاال را  5مکانی ايستا 

های بردسکن، زاوه، خواف، داد. شهرستاننشان می

حیدريه بیشترين پتانسیل مشهد، درگز، رشتخوار و تربت

در تولید پیله کرم ابريشم براساس میانگین شاخص را 

 ضريب مکانی پويا دارند.  

 
  1397تا  1395های کاالهای دامی استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان طی سال DLQو  SLQمیانگین شاخص  -5جدول 

 شهرستان

 کاالهای دامی

 پیله عسل مرغتخم گوشت مرغ گوشت قرمز شیر
SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ 

 0 120/0 811/2 378/0 893/0 062/0 913/0 717/0 907/0 172/1 187/1 334/1 باخرز

 0 0 0 009/0 947/0 047/0 1 040/3 157/1 637/0 183/1 473/0 بجستان

 871/1 078/0 714/0 888/1 888/0 319/0 112/1 889/0 013/1 433/1 013/1 516/0 بردسکن

 652/0 336/0 168/1 138/0 006/1 257/0 025/1 159/1 992/0 325/1 131/1 626/0 بادتاي

 535/0 111/0 019/1 222/0 899/0 272/0 032/1 458/1 963/0 931/0 067/1 107/1 تربت جام

تربت 

 حیدريه
939/0 053/1 057/1 985/0 336/1 049/1 287/0 891/0 297/0 923/0 179/6 012/1 

 0 0 362/2 359/0 955/0 207/0 055/1 648/1 985/0 906/0 082/1 021/1 جغتای

 0 0 064/1 518/0 007/1 579/0 992/0 302/1 029/1 977/0 031/1 998/0 جوين

 0 0 931/0 837/5 998/0 419/2 929/0 433/0 913/0 782/0 021/1 019/1 چناران

 910/0 156/0 102/1 544/0 057/1 552/0 229/1 599/0 996/0 164/1 968/0 231/1 آبادخلیل

 283/1 015/0 871/0 137/0 854/0 262/0 054/1 665/1 015/1 273/1 017/1 312/0 خواف

 816/0 097/1 873/0 233/0 634/1 290/0 026/1 188/2 059/1 978/0 042/1 410/0 خوشاب

 0 0 109/1 509/0 222/2 093/0 994/0 994/2 082/1 619/0 284/1 492/0 داورزن

 095/1 423/4 0,499 1,827 884/0 105/0 759/0 211/0 050/1 572/1 020/1 868/0 درگز

 039/1 089/1 515/1 205/0 762/0 156/0 952/0 673/0 023/1 429/1 986/0 849/0 رشتخوار

 484/1 083/4 984/0 102/0 799/0 088/0 992/0 247/2 053/1 998/0 061/1 404/0 زاوه

 0 0,042 1,042 0,217 056/1 438/0 022/1 846/2 083/1 574/0 072/1 578/0 سبزوار

 0 0 964/0 285/0 597/0 092/0 783/0 169/0 005/1 094/1 926/0 334/0 سرخس

 0 0 0 0 829/1 139/0 025/1 112/1 993/0 597/1 922/0 206/0 ابادصالح

طرقبه 

 شانديز
533/0 881/0 316/0 853/0 698/0 805/0 043/6 962/0 492/0 143/1 0 0 

 500/0 033/0 549/1 084/0 009/1 662/0 058/1 918/0 004/1 172/1 977/0 942/0 فريمان

 0 0 386/1 333/0 096/1 385/0 178/1 659/0 952/0 112/1 031/1 365/1 فیروزه
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 شهرستان

 کاالهای دامی

 پیله عسل مرغتخم گوشت مرغ گوشت قرمز شیر
SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ SLQ DLQ 

 482/0 019/0 191/1 335/0 924/0 157/2 976/0 275/0 989/0 174/1 919/0 848/0 قوچان

 902/0 617/8 099/1 091/3 997/0 720/0 180/1 116/1 029/1 963/0 842/0 949/0 کاشمر

 879/0 372/6 975/0 456/0 818/0 250/0 797/0 091/0 991/0 876/1 997/0 429/0 کالت

 896/0 780/0 671/1 150/0 112/1 525/0 082/1 077/2 967/0 629/0 011/1 070/1 گناباد

 101/1 098/0 274/1 947/1 005/1 402/2 942/0 401/0 989/0 809/0 938/0 220/1 مشهد

 795/0 280/8 963/0 367/0 866/0 421/0 272/1 959/0 953/0 254/1 951/0 824/0 والتمه

 744/0 129/0 086/1 543/0 224/1 409/0 019/1 322/0 955/0 988/0 051/1 838/1 نیشابور

 944/0 108/2 196/1 768/0 041/1 712/0 009/1 179/1 999/0 092/1 023/1 818/0 میانگین 

 های پژوهش()مأخذ: يافته

 

های ضريب مکانی ايستای کاالهای میانگین شاخص

های استان خراسان رضوی در جدول دامی شهرستان

دهد، سه کاالی گوشت قرمز، گوشت مرغ (، نشان می6)

که شود. در حالیو پیله در اين استان پايه محسوب می

تر مرغ و عسل به دلیل کوچککاالی شیر، تخمبرای سه 

از يک شدن ضريب مکانی ايستا، مزيتی برای استان در 

اين کاالهای دامی وجود ندارد. براساس میانگین شاخص 

مرغ و ضريب مکانی پويا، کاالهای شیر، گوشت مرغ، تخم

عسل پتانسیل بااليی جهت توسعه در استان خراسان 

وشت قرمز و پیله برعکس که گرضوی دارند؛ درحالی

پتانسیل پايینی برای توسعه در اين استان دارند. به طور 

کلی تنها گوشت مرغ است که براساس هر دو شاخص 

ضريب مکانی ايستا و پويا دارای مزيت بالقوه و بالفعل در 

به طوری که میانگین استان خراسان رضوی است؛ 

 شاخص ضريب مکانی ايستا برای گوشت مرغ، مقدار

 009/1و در مورد شاخص ضريب مکانی پويا،  179/1

 است.

 
 1395-1397های کاالهای دامی استان خراسان رضوی طی سال DLQو  SLQتجزيه و تحلیل نتايج  -6جدول

 نام کاال رديف
 DLQنتايج  SLQنتايج 

 طبقه معیار میانگین طبقه معیار میانگین

 غیرپايه SLQ<1 819/0 شیر 1

 
023/1 DLQ>1 

 باالپتانسیل توسعه 

 

 پايه SLQ>1 092/1 گوشت قرمز 2
Base 

999/0 DLQ<1 
 پتانسیل توسعه پايین

 

 پايه SLQ>1 179/1 گوشت مرغ 3
Base 

009/1 DLQ>1 
 باالپتانسیل توسعه 

 

 غیرپايه SLQ<1 712/0 مرغتخم 4
Non Base 

041/1 DLQ>1 
 باالپتانسیل توسعه 

 

 غیرپايه SLQ<1 768/0 عسل 5
Non Base 

196/1 DLQ>1 
 باالپتانسیل توسعه 

 

 پايه SLQ>1 109/2 پیله 6
Base 

944/0 DLQ<1 
 پتانسیل توسعه پايین

 
 های پژوهش()مأخذ: يافته
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه

ر براساس نتايج تجزيه و تحلیل ضريب مکانی ايستا د

های دام و شیالت پايه استان خراسان رضوی، زيربخش

های زراعی و ند؛ در حالی که زيربخششومحسوب می

شوند. همچنین براساس نتايج باغی غیرپايه محسوب می

ضريب مکانی پويا سه زيربخش باغی، شیالت و دام 

 پتانسیل توسعه بااليی را در استان دارند و زيربخش

 زراعی برعکس پتانسیل توسعه پايینی دارد. در پژوهش

های ل استان( برای ک1399) اعظم رحمتی و همکاران

های ايران، مشخص شد که با گذر زمان، شمار استان

 دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش داشته و قابلیت

های و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین

 شاخص ضريب مکانی ايستا و پويا طی دوره مورد بررسی

با نقصان مواجه شده است؛ نظیر آنچه در بخش زراعت 

 شود.اسان رضوی مالحظه میاستان خر
عالوه بر اين با مقايسه نتايج دو شاخص ضريب 

شود، در زيربخش شیالت مکانی ايستا و پويا مالحظه می
دار استان خراسان هايی مزيتو باغ تعداد شهرستان

هم رضوی افزايش يافته است که اين با توجه به میزان س
تا  1392های نسبی هر دو بخش که در طول سال

 ربخشارتقا يافته است، دور از انتظار نیست. در زي 1397
شهرستان دارای مزيت هستند که با  14زراعت تعداد 

دار استان تغییر های مزيتگذر زمان نیز تعداد شهرستان
نکرده است. اما براساس شاخص ضريب مکانی پويا 
نسبت به شاخص ضريب مکانی ايستا، تعداد 

بخش دام کاهش يافته يرهای دارای مزيت در زشهرستان
 است؛ در مقیاس ملی نیز نتايج مطالعه اعظم رحمتی و

های کشور نشان ( برای کل استان1400همکاران )
های دارای مزيت دهد در مورد دام سنتی تعداد استانمی
 حال کاهش است.  در

براساس پژوهش حاضر سهم نزولی زيربخش دام در 
سان رضوی و نیز ورزی استان خراافزوده بخش کشاارزش

 های دارای مزيت درناپايداری موقعیت و تعداد شهرستان
گذاران بخش کشاورزی اين زيربخش، توجه ويژه سیاست

از آنجايی که طلبد. استان را به سمت اين زيربخش می
يکی از علل اصلی کاهش سهم اين زيربخش در استان 
خراسان رضوی براساس شاخص ملی امنیت 

 اسالمی های مجلس شورای کز پژوهشگذاری مرسرمايه

گذاری در اين (، کاهش امنیت سرمايه1398)گزارش 
بهبود سازوکارهای محیط  بنابراين،، استزيربخش 

گذاری در اين زيربخش در راستای رفع اُفول سرمايه
تواند در سطوح استانی، ملی و گذای میانگیزش سرمايه

  المللی راهگشا باشد.حتی بین
آنجايی که دلیل ديگر کاهش سهم  همچنین از

زيربخش دام به اختالالت دسترسی به خوراک دام به 
های ناشی از مواد اولیه وارداتی خوراک دلیل محدوديت

هاد در کنار پیشندر سطح استانی گردد، دام برمی
های دامی افزايش سهمیه خراسان رضوی از نهاده

 وناده بدوارداتی، تعیین سهم استان از بنادر ورودی نه
های درنظر گرفتن فاصله بندر تا مرکز استان و هزينه

سرباری ناشی از آن مساله ديگری است که بايد مورد 
 اصالح و بازبینی قرار گیرد.

نیز پیگیری مشکالت ناشی از نقل و  سطح ملی در
های دامی و رفع موانع حمل اين نوع انتقاالت نهاده

اين  که بر استی وبی کشور ضرورها از بنادر جننهاده
 شود:اساس موارد ذيل پیشنهاد می

 های بیشتر به دلیل دريافت کرايه اعمال نظارت
ها( و مشکالت حمل فراتر از نرخ مصوب )پشت بارنامه

 ناشی از آن 
 های دور از بنادر استفاده از ظرفیت ريلی استان

 های دامی برای حمل نهاده
 ها برای ستانضرورت ورود پشتیبانی امور دام ا

های امور دام در کمک به حمل استفاده از ظرفیت
 ها نهاده

ز ، يکی االمللیسطح بينجالب اين است که در 
ترين پیشنهادات در مجامع علمی در راستای مطرح

توسعه پايدار، حرکت به سمت تغییر رژيم غذايی 
ها به محصوالت جايگزين تولیدات دامی، نظیر انسان

و چنین  استبا ارزش غذايی مشابه،  محصوالت گیاهی
 به مساله ،دهدپیشنهاداتی در سطح جهانی نشان می

محیطی و تر و با مالحظات زيستمورد بحث مبسوط
 اقتصادی بیشتری نگريسته شده است.

های اين الزم به ذکر است از جمله محدوديت

های جهاد توان به تأخیر در انتشار سالنامهپژوهش، می

های در نتیجه محدوديت دسترسی به دادهکشاورزی و 

 ( اشاره کرد.1400های بعد از تر )بويژه برای سالروزبه
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