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 کشاورزیهای زیربخشتوسعه  توان بالقوهبررسی 

 ایستا و پویا های کشور با رهیافت ضریب مکانیاستان
 1الهه اعظم رحمتی، حسین محمدی، علیرضا کرباسی

 79/77/7900تاریخ پذیرش:                                                                                       71/90/7900تاریخ دریافت: 

 چکیده
به  نیزو  طبیعی هایمنبعچه به لحاظ شرایط اقلیمی و های کشور های زیاد بین استاندر ایران به دلیل ناهمگونی

ای طقهریزی منبرنامهبه ویژه در بخش کشاورزی، های اقتصادی ی فعالیتبراگذاری و تولید، لحاظ میزان سرمایه
ضرورتی انکارناپذیر  ،های کشورهای استانو ظرفیت توان بالقوهبرداری از بهره برایها در سطح استان

 ،شاورزیکهای هریک از زیربخشدر  توسعهفرایند در  های مختلفاستانایی و قابلیت توان بررسیکه از آنجا . است
ت سرع برای سودمندیکند و راهبرد بهبود رشد اقتصادی را فراهم می برایالزم  هایریزی و اصالحامکان برنامه

شور در های کاین پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان ؛بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است
 ها را با معرفی شاخص ضریب مکانیاین قابلیت زمانیهای پذیریهای کشاورزی، تغییرهریک از زیربخشتوسعه 

 امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه ،و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا بررسی کردهپویا 
نشان این پژوهش است. نتایج  کردهفراهم  1931تا  1931های طی سالرا در بخش کشاورزی های کشور استان

 رفیتقابلیت و ظکاهش یافته است. همچنین  بخش کشاورزیدر  قابلیتهای دارای استان شمار با گذر زماندهد می
محاسبه شده ( 333/1( و پویا )544/1ایستا )شاخص ضریب مکانی  هایمیانگین مبنای بر کشاورزی بخش توسعه

که شاخص ضریب مکانی درحالیطی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است.  های کشور،استاندر است که 
را به عنوان  و بوشهر های تهرانترین و استانهای گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیتاستانبه ترتیب ایستا 

ی پویای شاخص ضریب مکاننتایج  ؛ بر مبنایدکنشور در بخش کشاورزی معرفی میهای کترین استانقابلیتکم
و خراسان هر های بوشتوسعه و استان توان بالقوههای هرمزگان و گیالن بیشترین استانبه ترتیب بخش کشاورزی، 

 دهدهای کشاورزی نشان میدر زیربخش بررسینتایج  Tافزون بر اینتوسعه را دارند.  توان بالقوهکمترین جنوبی 
را  یزانمباالترین ری هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلدازیربخشدر شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب  که

های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش مبنای برکه دارد؛ در حالی
ت هر استان و شود در آغاز قابلیبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می دارند. را توسعه توان بالقوهبیشترین باغداری 

سازی الزم های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیتنیز ظرفیت
  های کشاورزی صورت پذیرد.پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخشبرای 

 JEL :N50, R12, R58 بندیطبقه
 .پویا و ضریب مکانی ایستا ،پایهزیربخش توان بالقوه توسعه، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

 نطقهمدر هر  ه از طریق رشد اقتصادیعای بر توساقتصاد منطقه یتوسعهمبانی در به طور کلی 

از  .(Rizani,2020) شودگیری میاندازه هااین منطقهتوسط تولید ناخالص داخلی  ه کهشدتمرکز 

هر منطقه جغرافیایی متفاوت است، لذا رشد اقتصادی  )پتانسیل( قابلیت و ظرفیتآنجایی که 

 ,Arafah & Matheosباشد )می های متفاوتو ظرفیت هاقابلیتتوجه به این  گرو در هاطقهمن

دمات کاالها و خ تولید برای اتقاضکند تعیین میعامل اصلی که رشد اقتصادی منطقه را  ( و2017

 القوهتوان ببا وجود دارا بودن محلی  هایبعبنابراین من ؛از منطقه است بیروناز  توان بالقوهدارای 

 و های اشتغال در منطقهفرصت به دلیل ایجادای ثروت منطقه به تولید قادرتوسعه،  برایالزم 

  .(Bendavid-Val, 1991) خواهند بوداز منطقه،  بیروناز  درآمدزایی بیشتر

ریزی فرایند برنامهکند، تعیین میای را که موفقیت توسعه منطقه هاییعامل ترینمهمجمله از 

. شود مدیریت بازار (مکانیزمسازوکار )تواند به تنهایی توسط توسعه اقتصادی نمی چرا که ؛است

روی  رب هاگیریتصمیمکه شامل تعریف شود  ایپیوستهتواند به عنوان فرایند ریزی میبرنامه

ت اسآینده  معین در هایهدفبرای دستیابی به  هابعهای مختلف منگزینه استفاده از انتخاب

(Arsyad, 2005فعالیت .)ایهای بالقوه اقتصاد منطقهشناسایی بخش باای ریزی توسعههای برنامه 

های باشد، بر جنبهمعروف می 1ای )فضایی(چنین رویکردی که به رویکرد منطقه. شودآغاز می

 (.Mulyati et al., 2018مکانی در توسعه منطقه تاکید دارد )

 یعیطب هایمنبعو  های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمیهای زیاد بین استاندر ایران ناهمگونی

برای . لذا (Alvandizadeh et al., 2015)وجود دارد  گذاری و تولیدو چه به لحاظ میزان سرمایه

در آن جزو  طبیعی هایمنبعو  که اقلیمهای اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی فعالیت

ای همنطقریزی باشد، برنامهمی ورود به عرصه تولید و رقابت در آن برایمتغیرهای مهم و اثرگذار 

 یهاهای استانو ظرفیت هاقابلیت برداری ازبهره برایضرورتی انکارناپذیر  هادر سطح استان

در همین راستا بررسی اسناد ملی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز نشان  باشد.کشور می

یا رویکرد ریزی مبتنی بر مکان بر ضرورت برنامهبه بعد، دهد که از برنامه چهارم توسعه می

بررسی و بنابراین  (.Abdollahzadeh et al., 2012تأکید و توجه بیشتری شده است )ای منطقه

                                                           
1 regional  approaches (spatial) 
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و  ریزیامکان برنامه ،های کشاورزیهریک از زیربخشدر  هامنطقهاقتصادی  ارزیابی توان بالقوه

سرعت  برای سودمندیکند و راهبرد بهبود رشد اقتصادی را فراهم می برایالزم  هایاصالح

 روگ درتوسعه اقتصادی بخش کشاورزی  لذا کشاورزی است. هایفعالیتبخشیدن به توسعه 

نه تواند زمیمی هاآنکه توجه به  باشدمی توان بالقوهاقتصادی دارای های بخش گذاری درسیاست

راهم های اقتصاد فبخش دیگر با هاهای پسین و پیشین این بخشرابطهتوسعه منطقه را از طریق 

 Achmad) ها را تشویق کند و در نهایت به تسریع رشد اقتصادی بیانجامدبخش دیگرو رشد  کرده

& Hamzani, 2015.)  هایچگونگی توزیع مکانی فعالیترغم وجود چنین ضرورتی، بهدر ایران 

حدود م شماربه دلیل  دارند،برای توسعه که  ایتوان بالقوهمیزان رشد آنها و  مبنای بر کشاورزی

ت ه اسبرای درک این نکت بررسیانجام این های علمی انجام شده ناشناخته مانده است و بررسی

ممکن  توسعه دارد و توان بالقوه هاهای زیربخش کشاورزی در هریک از استانکه کدام فعالیت

 هایلذا این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت های موجود هر استانی بیفزاید.است بر فرصت

ها زمانی این قابلیت هایپذیریهای کشاورزی، تغییرهریک از زیربخشتوسعه در  ی کشورهااستان

ر داست که اگرچه  یادآوریاست. الزم به  کرده بررسیرا با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا 

 در بخش کشاورزیاهمیت تعیین وجود دارد که از شاخص ایستا برای  های چندیبررسیایران 

 ,.Jafari-Samimi et al., 2008; Layeghi et al)اند ایران استفاده کرده مختلف هایمنطقه

و نوآوری این پژوهش در همین زمان را درنظر نگرفته  هایپذیریتغییراما هیچکدام ؛ (2013

 است. پویایی آن موضوع 

، به طور 1491از دهه  ایستا دهد روش ضریب مکانیپژوهش نشان می بررسی ادبیات

 های اقتصادیاهمیت بخشبررسی  برایای و جغرافیای مختلف ای در اقتصادهای منطقهگسترده

به ضریب مکانی پویا  های اخیردر سالاما (. Wang, 2007استفاده شده است ) هاطقهاین من

های مختلف اقتصادی بخش توان بالقوه ای چه برای شناساییهای منطقهمباحث مزیت

(Suchecki, 2014; Darlen et al., 2015; Fafurida et al., 2016; Arafah & Matheos, 2017; 

Tamami,2018; Hastuti, 2019; Rosiadi, 2020; Patiung et al., 2020 ) شناسایی  برای چهو

 با پژوهشیان نمونه به عنو شده است.وارد کشاورزی در یک منطقه خاص بالقوه های زیربخش

در  (ازپیشتپایه )های کشاورزی تعیین زیربخش به ضریب مکانی تجزیه و تحلیل استفاده از 

های زراعت و که زیربخش نشان داد آنبزرگترین جزیره از جزایر مالوکو پرداخته و نتایج 

. (Wahyuningsih et al., 2014های پیشتاز هستند )جنگلداری در این منطقه جزو زیربخش
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، "های آن در اقتصاد اندونزیمشارکت بخش کشاورزی و زیربخش"پژوهش دیگری با عنوان 

های اندونزی را با استفاده از ترکیب های کشاورزی در هریک از استانشناسایی نقش زیربخش

استان  94نتایج این پژوهش بخش کشاورزی در  ایستا و پویا انجام داده و بر مبنایضریب مکانی 

استان،  6در  خوراکیزراعی  هایمحصول .آیده شمار میمناسبی برای توسعه باندونزی پایه 

 1در  استان، زیربخش جنگل 3استان، زیربخش دام در  19در  زراعی غیرخوراکی هایمحصول

 (.Khairiyakh et al., 2015) آیندبه شمار میاستان، پیشتاز  5استان و زیربخش ماهیگیری در 

آن است که بخش کشاورزی در  گویایدیگری در جاوای اندونزی نتایج ضریب مکانی  بررسیدر 

 ,.Harini et al) آیدبه شمار میای قوی این منطقه تا حد زیادی تخصصی شده و بخش پایه

در رابطه با بخش کشاورزی صورت  همانند دیگری هایبررسیهای اخیر نیز در سال (.2017

گونه که همان (.Misbah et al., 2018; Purwanto et al., 2018; Be et al., 2018گرفته است )

، از شاخص ایستا برای تعیین زمینهمحدود صورت گرفته در این  هایبررسیاشاره شد در ایران 

اند. طی زمان را درنظر نگرفته هاپذیریاند و تغییردر بخش کشاورزی استفاده کرده زیربخش پایه

وان تزمانی )پویایی( برای تعیین های پذیریتوان لحاظ تغییررو نوآوری این پژوهش را میاز این

 در بخش کشاورزی دانست. توسعه بالقوه

 روش تحقیقمبانی نظری و 

ل روش تجزیه و تحلی مبنای کشاورزی، مختلفهای زیربخش توسعه توان بالقوهبرای شناسایی 

های متداول استفاده ترین مدلیکی از مهمباشد که می 1اقتصادی پایه نظریه پایه براین پژوهش 

 .(Kuncoro, 2004) ستهامنطقهاقتصاد عملکرد و بهبود شده توسط اقتصاددانان برای توصیف 

دو طبقه ، به TE ،بررسیمنطقه مورد  اقتصادی هایفعالیتکل  (تئورینظریه )این  مبنایبر 

( آورده شده 1) رابطهشود که در بندی می(، تقسیمNBE)و غیرپایه ( BE)پایه  فعالیت اقتصادی

کاالها و خدمات فراتر از نیاز منطقه بوده هایی است که تولید است. منظور از فعالیت پایه فعالیت

ز ؛ منظور اشوداز بازار محلی درنظر گرفته می بیرونبرای فروش در  اغلبو به میزانی است که 

به  .(Krikelas, 1992) استدر خدمت بازار محلی که تولید هایی است فعالیت غیرپایه فعالیت

ا که دارای مازاد ر هایطقهتواند منپایه میاقتصاد  نظریهتجزیه و تحلیل مبتنی بر عبارت دیگر 

 .(Hoover, 1975) مشخص کند گیرد،پیشی میعرضه از تقاضای محلی 

                                                           
1 economic base theory 
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(1) ET = EB + ENB 

ا ر نظریهاین  بنیادینمنطقه به این دو بخش متمایز مفهوم  یاقتصاد هایتقسیم فعالیت

 . گیرددربرمی

های اقتصادی پایه در یک حوزه است که چگونگی شناسایی و تمایز فعالیت ،بنیادین سئلهم

یکرد ها رواین روشمشهورترین یکی از  وشود ار گرفته میکههای مختلفی برای این منظور بروش

 هاینسبتی است که فعالیت ،ابزار تحلیل ضریب مکان .(Arsyad, 2005) باشدضریب مکانی می

 فزوده،افروش، ارزش مانند تغیرهاییاقتصادی یک منطقه را با منطقه مرجع بزرگتر با توجه به م

تا  کندبرای شناسایی پایه اقتصاد محلی مقایسه می گذاریو سرمایه اشتغال ،درآمدمیزان تولید، 

 ;Miller et al., 1991; Crone et al., 1999) ها را در اقتصاد ملی نشان دهداهمیت نسبی فعالیت

Sentz, 2011.) گیری درجه اندازه برایابزاری  به عنوانمکان  به عبارت دیگر شاخص ضریب

 آید.های مختلف اقتصادی به شمار میتخصص تولیدی یک منطقه در فعالیت

 9و ضریب مکانی پویا( SLQ) 1های جدید از ترکیب ضریب مکانی ایستاپژوهش های اخیردر سال

(DLQ )ب کنند. از آنجایی که ضریاستفاده می توان بالقوهدارای  هایطقهتجزیه و تحلیل من برای

یب مکانی ضرلذا  ،است کاستییک نقطه از زمان را می بیند، دچار  تنهاانی ایستا به دلیل آنکه مک

 کاستی این نرخ رشد در طی زماندرنظر گرفتن  بااصالح یافته ضریب مکانی ایستاست  که پویا

های پایه کشاورزی در روش ضریب مکانی فرمول محاسبه تعیین زیربخش نماید.را برطرف می

 : (Yuwono, 2000) باشدمی (9رابطه )ایستا به صورت 

(9) 𝑆𝐿𝑄𝑖𝑗 =

[
𝑦𝑖𝑗
∑ 𝑦𝑖𝑗𝑖

]

[
∑ 𝑦𝑖𝑗𝑗

∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑗𝑖
]

 

افزوده ارزش j ،ijYدر استان  iبخش زیرکننده سطح تخصص در ارزش مشخص ijSLQ که در آن

∑ و  jدر استان i زیربخش yiji استان بخش کشاورزیافزوده ارزش بیانگر مجموع j باشد. می
∑ yijj افزوده زیربخش بیانگر مجموع ارزشi  و  های کشوراستاندر∑ ∑ yijji  بیانگر مجموع

 دهیادشاست برای محاسبه شاخص  یادآوری؛ الزم به کل کشور است بخش کشاورزیافزوده ارزش

بدون لحاظ به قیمت جاری ها و کشور تولید ناخالص داخلی استان بخش کشاورزی از کلِ در 

                                                           
1 Static Location Quotient (SLQ) 
2 Dynamic Location Quotient (DLQ) 
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رای ب ضریب مکانی ایستا در استانی اگر .است در مخرج استفاده شده ،افزوده بخش نفتارزش

افزوده در ایجاد ارزش مربوطه در آن استانبزرگتر از یک باشد یعنی زیربخش زیربخشی 

و آن زیربخش در آن استان پایه یا  کردهعمل از همان زیربخش در کل کشور و بهتر تر تخصصی

 فعالیت آن قادرسازی ،منظور از پیشتاز یا پایه بودن یک فعالیت در واقع .آیدبه شمار میپیشتاز 

ولید فروش تاز  به دست آمدهبرای بهبود اقتصادی و تشویق توسعه استان با تکیه بر درآمدهای 

از  (تازیا پیش)تمایز یک فعالیت اقتصادی پایه  به عبارت دیگرباشد. میبازار بیرون استان در 

از بازار  بیروندرآمد را از تواند تولید به حدی است که میاهمیت دارد که  نظرغیرپایه از این 

های بخش دیگرباعث رشد  به دست آمدهبدین ترتیب با درآمدهای مازاد جذب کند و  استان محلی

 (.Wahyuningsih et al., 2014شود )مینیز اقتصادی 

به  ،کارگرفته شده استبهضریب مکانی  کاستیکه برای رفع روش ضریب مکانی پویا فرمول 

 :(Mulyati et al., 2018) است (3رابطه )صورت 

(3) 𝐷𝐿𝑄𝑖𝑗 =

{
 

 [
1 + 𝑔𝑖𝑗
1 + 𝑔𝑗

]

[
1 + 𝐺𝑖
1 + 𝐺 ] }

 

 
𝑡

 

افزوده نرخ رشد ارزش j ،ijgدر استان  iاقتصادی زیربخش  توان بالقوهشاخص  ijDLQ که در آن

نرخ  معرف j ،Giبخش کشاورزی در استان  GDPمیانگین نرخ رشد  j  ،jgاستاندر  iبخش زیر

افزوده زیربخش کشاورزی میانگین نرخ رشد ارزش Gو  در کل کشور iش زیربخافزوده رشد ارزش

 یک ضریب مکانی پویا در. اگر است آغازیناختالف بین سال پایانی و سال  tو  باشدمی کشور

توسعه اقتصادی استان در آن زیربخش در مقایسه  توان بالقوهیعنی  ،زیربخش بزرگتر از یک باشد

خش یک زیرب ضریب مکانی پویا درتر است. اگر با توسعه بالقوه همان زیربخش در کشور سریع

توسعه اقتصادی استان در آن زیربخش برابر با توسعه بالقوه همان  ان بالقوهتوبرابر یک باشد یعنی 

وان تیک زیربخش کوچکتر از یک باشد یعنی  ضریب مکانی پویا درزیربخش در کشور است. اگر 

 توسعه اقتصادی استان در آن زیربخش کمتر از توسعه بالقوه همان زیربخش در کشور است. بالقوه

 1القوهی کشاورزی بهابندی زیربخشطبقه با ادغام دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، پایاندر 

                                                           
الزم به یادآوری است منظور از بالقوه بودن یک فعالیت، یعنی توان الزم برای توسعه و پیشتاز شدن در طول زمان برای  1

تر از سرعت نرخ رشد همان که نرخ رشد فعالیت یاد شده سریعارائه تولیدات فراتر از نیازهای بازار محلی وجود دارد. چرا 

 (.Rizani, 2020فعالیت در سطح ملی است )
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 ,.Khairiyakh et al) انجام شده است، های کشوربرای استان ایدر قالب ماتریس چهار ناحیه

2015; Nikoyan et al., 2020 .) 
 تجزیه و تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی پایههای اقتصادی بر بندی بخشطبقه (1) جدول

Table (1) Classification of potential economy sectors according to the analysis of 

static and dynamic location quotient 

 معیار
Criteria 

SLQ>1 SLQ<1 

DLQ>1 
 بخش پایه )پیشتاز(

I 

 (بالقوهدار )بخش آینده
II 

DLQ<1 
 مستعدبخش 

III 
 قابلیتبدون بخش 

IV 
 -Khairiyakh et al., 2015 :منبع

، که مرکز آمار ایران پایگاهموجود در  استان 31ای های منطقههای حساباز داده بررسیدر این 

زراعت و باغداری، دامداری، ماهیگیری  هایزیربخشاز به دست آمده افزوده ارزشهای دادهشامل 

استفاده شده که جدیدترین  1346تا  1341های برای سال باشد،می 1به قیمت جاری و جنگلداری

با  ،(1اطالعات جدول )از  به دست آمدهنتایج است که  یادآوریالزم به  آمار گزارش شده است.

هر  هایمنبعها و محدودیت لحاظ افزوده ایجادی هر استان،که در ارزش شدهاین فرض تحلیل 

لیلی در این ابزار تحو  باشدنهفته میمستتر و  ،الزم برای تولید هایمنبعاستان در دسترسی به 

طبیعی،  توان بالقوه ،را دارد هادر هریک از فعالیت توان توسعهشود که استانی که فرض می

 .(Leha et al., 2018) داراستنیز های مرتبط را پیچیدگی فناوری و توانایی مدیریتی در فعالیت

 نتایج و بحث

های ملی مرکز آمار ایران، میانگین تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در حساب بر مبنای

های میلیارد ریال بوده که زیربخش 993931،  در کل کشور 1346تا  1341های فاصله سال

، ماهیگیری با میانگین 115169، دامداری با میانگین 914514زراعت و باغداری با میانگین 

درصد در کل  1و  9، 95، 11میلیارد ریال به ترتیب هریک  3988و جنگلداری با  11154

 اند. افزوده بخش کشاورزی مشارکت داشتهارزش

                                                           
افزوده ناخالص برحسب ای مربوط به ارزشهای منطقهبا توجه به اینکه در پایگاه مرکز آمار ایران، اطالعات حساب  1

پژوهش با استناد به همین آمار ارائه شده محاسبات صورت های کشاورزی به قیمت جاری موجود است، لذا در این زیربخش

    گرفت.
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را  1346تا  1341های در بخش کشاورزی طی سال SLQمیانگین شاخص (، وضعیت 9جدول )

پایه و دهد که در آن کل بخش کشاورزی و چهار زیربخش آن در هر استان به دو گروه نشان می

تهران، بوشهر، های استان در به ترتیب ،(9) اطالعات جدولبر مبنای  .اندشده بندیگروهغیرپایه 

قایسه مبه این معنا که ، آیندبه شمار نمیای بخش کشاورزی بخش پایه البرز، اصفهان، قم و یزد،

ورت ص و تولید استتری نسبت به کشور در سطح پایین یادشدهی هاتولید استانافزوده ارزش

. استان تهران با میانگین باشدنمیآنها فراتر از بازارهای داخلی  یادشدههای گرفته در استان

زیربخش در  SLQنتایج میانگین شاخص  بدترین وضعیت را تجربه کرده است. 169/1شاخص 

و  باشدمیاستان بزرگتر از یک  19در  این شاخص میزانکه  دهدزراعت و باغداری نشان می

این  لیدتو و کردهتر عمل نسبت به سطح کشور تخصصیها در این استاندرنتیجه این زیربخش 

ش دامداری که در زیربخ است. ها بودهآنفراتر از نیازهای داخلی  یادشدههای زیربخش در استان

دام سنتی، مرغداری، پرورش زنبورعسل، کرم ابریشم، شکار و  مانند هاییشامل پرورش حیوان

در مقایسه با  هااین استان زیربخش دام در تولیدهایباشند و می پایهاستان  16باشد، یر میسا

استان با  13در . شده استپایه منظور ها سطح کشور بهتر بوده و لذا این زیربخش در این استان

؛ بدین معنی که آیدبه شمار میپایه ، زیربخش جنگلداری بیشتر از یک SLQمیانگین شاخص 

و در مقایسه با سطح کشور، تولیدات  بوده یادشدههای فراتر از نیاز استاناین زیربخش  تولید

به شمار پایه استان  8 برای زیربخش ماهیگیری .تر انجام شده استزیربخش جنگلداری تخصصی

الیان ها برای خود در طول ساستان باالترین جایگاه در بیناستان سیستان و بلوچستان با  و آیدمی

  .باالیی را از آن خود کرده است SLQافزوده کرده و در نتیجه ارزش شاخص متمادی کسب ارزش
  1341-1346های سال طی های کشوراستانهای کشاورزی زیربخش SLQمیانگین شاخص ( 9) جدول

Table (2) Value of average SLQ of agricultural subsectors of Iran’s provinces 

during 2012-2017  

 استان
Province 

 های کشاورزیزیربخش
Agricultural subsectors بخش کشاورزی 

Agricultural 

sector 

 طبقه
Category 

 زراعت و باغداری
plantation & 

horticulture 

 دامداری
Livestock 

 جنگلداری
Forestry 

 ماهیگیری
Fishery 

 پایه 1.064 0.133 0.543 1.534 0.906 شرقیآذربایجان 

 پایه 1.750 0.466 0.754 1.319 0.946 آذربایجان غربی

 پایه 2.195 0.218 0.512 1.717 0.841 اردبیل

 غیرپایه 0.660 0.404 0.651 1.635 0.855 اصفهان

 غیرپایه 0.528 0.409 0.486 1.365 0.937 البرز

 پایه 1.389 0.503 2.762 1.569 0.847 ایالم
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  4971-4971های های کشور طی سالهای کشاورزی استانزیربخش SLQ( میانگین شاخص 2) ادامه جدول

Table (2) Value of average SLQ of agricultural subsectors of Iran’s provinces during 

2012-2017  

 استان
Province 

 های کشاورزیزیربخش
Agricultural subsectors بخش کشاورزی 

Agricultural 
sector 

 طبقه
Category 

 زراعت و باغداری
plantation & 
horticulture 

 دامداری
Livestock 

 جنگلداری
Forestry 

 ماهیگیری
Fishery 

 غیرپایه 0.373 4.928 1.214 0.332 0.901 بوشهر

 غیرپایه 0.164 0.679 0.295 1.792 0.789 تهران

 پایه 2.156 1.266 1.148 1.356 0.868 چهارمحال و بختیاری

 پایه 2.150 0.273 0.792 1.228 0.989 خراسان جنوبی

 پایه 1.101 0.079 0.669 1.024 1.069 خراسان رضوی

 پایه 1.915 0.115 0.810 1.123 1.033 خراسان شمالی

 پایه 1.050 1.702 0.575 0.957 0.964 خوزستان

 پایه 1.808 0.614 0.476 1.122 1 زنجان

 پایه 1.388 0.075 1.317 0.965 1.078 سمنان

 پایه 1.934 6.908 1.501 0.500 0.693 سیستان و بلوچستان

 پایه 1.465 0.172 0.689 0.396 1.255 فارس

 پایه 1.407 0.374 0.291 0.911 1.086 قزوین

 غیرپایه 0.766 0.249 0.837 2.545 0.586 قم

 پایه 1.744 0.417 1.011 0.885 1.077 کردستان

 پایه 2.007 0.057 0.684 0.588 1.206 کرمان

 پایه 1.324 0.792 1.633 1.012 1.003 کرمانشاه

 پایه 1.373 1.757 3.871 0.949 0.919 کهگیلویه و بویراحمد

 پایه 2.277 0.625 1.188 1.269 0.942 گلستان

 پایه 1.525 1.841 1.973 0.730 1.009 گیالن

 پایه 1.933 1.062 1.609 0.961 1 لرستان

 پایه 2.197 0.989 2.492 1.008 0.978 مازندران

 پایه 1.116 0.276 0.412 0.961 1.075 مرکزی

 پایه 1.321 5.937 1.137 0.216 0.862 هرمزگان

 پایه 2.028 0.296 0.406 0.662 1.164 همدان

 غیرپایه 0.981 0.063 0.652 0.898 1.109 یزد

 های تحقیق: یافتهمنبع

 15 ارائه شده، (3در جدول ) که محاسبه شده در بخش کشاورزی DLQشاخص  مبنای بر

شاخص  مبنایبر  پایههای استان شمارباشند که در مقایسه با میتوسعه  توان بالقوهدارای استان 
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SLQ (95 استان) ،رب طول زمانرا در  قابلیت خود های بیشتری در بخش کشاورزیاستان شمار 

افزوده بخش دهد رشد ارزشنشان میکه  انددادهشاخص ضریب مکانی پویا از دست  مبنای

وان تاین یعنی در مقایسه با این رشد در کل کشور کمتر بوده و  یادشدههای کشاورزی در استان

سعه وت توان بالقوهدر مقایسه با  یادشدههای استان بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی بالقوه

ر د ضریب مکانی پویاوضعیت میانگین شاخص  .تر بوده استپایینکشور کل ن بخش در یهم

استان زیربخش زراعت و باغداری پایه  15که تنها در دهد زیربخش زراعت و باغداری نشان می

ان و از است بیرونخود به  ها توانایی فروش تولیدهایین استانبه این معنا که ا ؛آیدبه شمار می

 19 شماردر زیربخش دامداری  از آن را در فضای بیرون اقتصاد محلی دارند؛ ناشیدرآمدزایی 

 توسعه توان بالقوهدهد که نشان می اندحفظ کردهخود را  قابلیت DLQشاخص  مبنای استان بر

ور در کشتر از توسعه بالقوه همان زیربخش ها سریعاقتصادی در این زیربخش برای این استان

 استان 91 در دهدمیانگین شاخص ضریب مکانی پویا در زیربخش جنگلداری نشان می .باشدمی

توسعه  توان بالقوه استان 15زیربخش ماهیگیری تعداد  درو  به شمار آمدهاین زیربخش پایه 

 دارند.

  4971-4971های های کشور طی سالهای کشاورزی استانزیربخش DLQمیانگین شاخص  (9)جدول 

Table (3) Value of average DLQ of agricultural subsectors of Iran’s provinces during 

2012-2017  

 استان
Province 

 های کشاورزیزیربخش
Agricultural subsectors بخش کشاورزی 

Agricultural 

sector 
 باغداریزراعت و 

plantation & 
horticulture 

 دامداری
Livestock 

 جنگلداری
Forestry 

 ماهیگیری
Fishery 

 0.981 0.981 1.021 0.993 1.009 آذربایجان شرقی

 0.992 0.944 1.030 1.035 0.990 آذربایجان غربی

 0.999 1.050 1.019 0.983 1.010 اردبیل

 1.037 1.455 0.933 0.990 1.004 اصفهان

 1.010 1.219 1.146 0.978 1.009 البرز

 1.025 1.004 1.004 1.107 0.963 ایالم

 0.923 1.015 0.983 0.977 0.989 بوشهر

 1.025 1.316 0.959 1.042 0.981 تهران

 1.006 0.931 0.954 0.994 1.021 چهارمحال و بختیاری 

 0.947 1.970 1.044 1.038 0.981 خراسان جنوبی

 1.014 0.937 1.007 1.011 1.002 خراسان رضوی

 1.006 0.986 1.011 1.059 0.997 خراسان شمالی
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  4971-4971های های کشور طی سالهای کشاورزی استانزیربخش DLQ( میانگین شاخص 9ادامه جدول )

Table (3) Value of average DLQ of agricultural subsectors of Iran’s provinces during 

2012-2017  

 استان
Province 

 های کشاورزیزیربخش
Agricultural subsectors بخش کشاورزی 

Agricultural 
sector 

 زراعت و باغداری
plantation & 
horticulture 

 دامداری
Livestock 

 جنگلداری
Forestry 

 ماهیگیری
Fishery 

 0.993 0.984 1.061 0.971 1.020 خوزستان

 0.962 1.046 0.978 1.019 0.994 زنجان

 0.987 1.025 1.004 0.971 1.015 سمنان

 1.004 1.008 0.970 0.946 0.984 سیستان و بلوچستان

 1.016 1.004 1.008 1.022 0.997 فارس

 0.999 0.974 1.008 1.050 0.988 قزوین

 0.985 0.952 1.042 1.030 0.996 قم

 1.008 0.936 1.008 0.966 1.005 کردستان

 0.965 1.036 1.026 1.012 0.995 کرمان

 1.025 1.003 0.991 0.992 1.035 کرمانشاه

 1.010 0.976 0.994 0.973 1.021 کهگیلویه و بویراحمد

 1.012 0.874 0.966 0.984 1.022 گلستان

 1.079 0.847 0.899 0.968 1.037 گیالن

 0.964 1.031 1.032 1.015 0.993 لرستان

 0.973 0.929 1.033 0.969 1.018 مازندران

 0.997 0.991 1.036 1.016 0.993 مرکزی

 1.093 0.982 0.936 0.086 1.005 هرمزگان

 0.976 1.048 1.011 0.977 0.995 همدان

 0.979 0.999 1.016 1.032 0.983 یزد

 های تحقیقیافته: منبع

در زیربخش زراعت و باغداری در جدول  DLQو  SLQدو شاخص ادغام از  به دست آمدهنتایج 

در ناحیه خراسان رضوی، سمنان، کردستان، کرمانشاه و گیالن  هایاستان کهدهد نشان می (9)

I ها هم در حال حاضر یک بخش بنابراین زیربخش زراعت و باغداری در این استان قرار گرفته و

 اد شدهیهای را دارد و بنابراین استان توان بالقوهباشد و هم در آینده توانایی حفظ این ای میپایه

 طورمنظور از توانایی بالقوه پیشتاز بودن همان .باشندپیشتاز میدر این زیربخش  به صورت بالقوه

ه صورت ب یادشدهها در زیربخش تولید این استان توان بالقوهاین است که  پی در پی بیان شدکه 
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 5ز ا صدور این تولیدها به بیرون برایها این استانتر از سطح ملی و فراتر از نیاز داخلی تخصصی

اگرچه این زیربخش پایه نبوده  ،IIده استان واقع در ناحیه مورد  همچنین در. باشدمیاستان 

 استان 4بخش پایه را دارد. در مورد زیراما در آینده به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به  ،است

وضعیت مستعدی در زیربخش زراعت و باغداری  کنونینیز اگرچه در شرایط  ،IIIواقع در ناحیه 

 1  پایاندر  برای آنها وجود دارد. یهاما در آینده امکان تغییر موقعیت به وضعیت غیرپا ،دارند

نداشته و در آینده نیز نخواهند  قابلیتیقرار گرفته و در این زیربخش هیچ  IVاستان در ناحیه 

 داشت.

 ویاایستا و پ ضریب مکانی ترکیب پایهبر  زراعت و باغداریهای کشور در زیربخش استان بندیطبقه (1)جدول 

Table (4) Iran’s provinces classification in plantation & horticulture subsector based 

on combination SLQ and DLQ 

 معیار
Criteria 

SLQ>1 SLQ<1 

DLQ>1 
خراسان رضوی/ سمنان/ کردستان/ کرمانشاه/ 

 گیالن

آذربایجان شرقی/ اردبیل/ اصفهان/ البرز/ 

کهگیلویه و چهارمحال و بختیاری/ خوزستان/ 

 بویراحمد/ گلستان/ مازندران/ هرمزگان

DLQ<1 
خراسان شمالی/ فارس/ زنجان/ قزوین/ کرمان/ 

 لرستان/ مرکزی/ همدان/ یزد

آذربایجان غربی/ ایالم/ بوشهر/ تهران/ خراسان 

 جنوبی/ سیستان و بلوچستان/ قم

 تحقیقهای : یافتهمنبع    

آذربایجان غربی، ایالم، خراسان جنوبی، های استانبرای  (،5، جدول )در زیربخش دامداری

دو شاخص بزرگتر از یک بوده و نشان  هر میزان خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان و تهران

 و کردهحفظ ها در این استانخود را  توسعه توان بالقوهنیز  طول زمانبخش در زیراین دهد می

 اگرچه بربرده ، هفت استان نامIIدر ناحیه . است به شمار آمدهزیربخش پایه به عنوان همچنان 

 نتایج، اما این شاخص کوچکتر از یک است میزانو  آیندبه شمار نمیپایه  SLQشاخص  مبنای

 ها به زیربخشتبدیل شدن این زیربخش در این استان توان بالقوه دهدنشان می DLQشاخص 

. وجود داردآنها احتمال از دست رفتن موقعیت ، IIIاستان واقع در ناحیه  8 برای پایه وجود دارد.
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هر دو شاخص ضریب مکانی  میزانبه دلیل کوچکتر از یک بودن  ،IVشده در ناحیه یاداستان  4

 اند.شناخته شده الزم برای توسعه توان بالقوه بدونپویا و ایستا 
 ترکیب ضریب مکانی ایستا و پویا پایهبر  دامداریهای کشور در زیربخش بندی استان( طبقه5جدول )

Table (5) Iran’s provinces classification in livestock subsector based on SLQ and DLQ 

combination 
 معیار

Criteria 
SLQ>1 SLQ<1 

DLQ>1 
آذربایجان غربی/ ایالم/ خراسان جنوبی/ خراسان 

 رضوی/ خراسان شمالی/ زنجان/ تهران

کرمان/ لرستان/ مرکزی/  فارس/ قم/ قزوین/

 یزد

DLQ<1 
آذربایجان شرقی/ اردبیل/ اصفهان/ البرز/ چهارمحال 

 و بختیاری/ کرمانشاه/ گلستان/ مازندران 

بوشهر/ خوزستان/ سمنان/ سیستان و 

بلوچستان/ کردستان/ کهگیلویه و بویراحمد/ 

 گیالن/ همدان/ هرمزگان

 تحقیقهای : یافتهمنبع  

ایالم، سمنان، کردستان، های استان در دهدنشان می در زیربخش جنگلداری( 6نتایج جدول )

خش این زیرب بیانگر این است کههر دو شاخص بزرگتر از یک بوده که  میزان لرستان و مازندران

استان  15برای . را حفظ کرده است توان بالقوهدر طول زمان این ها پایه بوده و در این استان

ه زیربخش ب تبدیل این زیربخش  برایها تغییر موقعیت برای استان توان بالقوه ،واقع در ناحیه دوم

کاهش  آنها قابلیتدهد نشان می IIIناحیه  استان 8. وضعیت بوده استفراهم پایه در گذر زمان 

واقع  IVاما در مورد سه استان اصفهان، تهران و زنجان که در ناحیه  .رودیافته و از بین می

 اند.شناخته شده بدون توان بالقوهبه دلیل کوچکتر از یک شدن هر دو شاخص همچنان  اند،شده

 ترکیب ضریب مکانی ایستا و پویا پایهبر  جنگلداریهای کشور در زیربخش بندی استان( طبقه1جدول )

Table (6) Iran’s provinces classification in forestry subsector based on SLQ and DLQ 

combination 

 معیار
Criteria 

SLQ>1 SLQ<1 

DLQ>1 ایالم/ سمنان/ کردستان/ لرستان/ مازندران 

آذربایجان شرقی/ آذربایجان غربی/ اردبیل/ البرز/ 

خراسان جنوبی/ خراسان رضوی/ خراسان 

شمالی/ خوزستان/ فارس/ قم/ قزوین/ کرمان/ 

 مرکزی/ همدان/ یزد
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 بر پایه ترکیب ضریب مکانی ایستا و پویا جنگلداریهای کشور در زیربخش بندی استان( طبقه1جدول )ادامه 

Table (6) Iran’s provinces classification in forestry subsector based on SLQ and DLQ 

combination 

 معیار
Criteria 

SLQ>1 SLQ<1 

DLQ<1 

بوشهر/ چهارمحال و بختیاری/ سیستان و 

بلوچستان/ کرمانشاه/ کهگیلویه و بویراحمد/ 

 گلستان/ گیالن/ هرمزگان 

 اصفهان/ تهران/ زنجان

 های تحقیق: یافتهمنبع

و این وضعیت بدون  آیدبه شمار میپایه  استان دوتنها در  (، 1، جدول )زیربخش ماهیگیری

لرستان  وها شامل سیستان و بلوچستان که این استان یافتهنیز تداوم  طی زمانتغییر موقعیت در 

از بازارهای محلی آنها  بیرونبه حدی بوده که امکان صادرات به  در این دو استان تولیداست. 

تغییر موقعیت و تبدیل شدن به زیربخشی  برایالزم  توان بالقوه استان 13اما فراهم بوده است. 

هستند اما به دلیل  قابلیتدارای  اکنونهماگرچه واقع در ناحیه سوم  استان 5 .دانرا داشته پیشتاز

ها تانبرای این اس توان بالقوهاین با گذشت زمان ضریب مکانی پویا  میزانکوچکتر از یک شدن 

توان الزم برای  بدوناین زیربخش همچنان واقع در ناحیه چهارم،  استان 11در  .رفته استاز بین 

باشد؛ به عبارت دیگر ک میدو ضریب کوچکتر از ی هر میزانچون  ،مانده استبوده و توسعه 

 شود. ها فروخته میها در داخل بازار محلی خود این استاناین استان تولیدهای

 پویاترکیب ضریب مکانی ایستا و  پایهبر  ماهیگیریهای کشور در زیربخش بندی استان( طبقه9جدول )

Table (7) Iran’s provinces classification in fishery subsector based on SLQ and DLQ 

combination 

 معیار
Criteria 

SLQ>1 SLQ<1 

DLQ>1  سیستان و بلوچستان/ لرستان 

اصفهان/ اردبیل/ البرز/ ایالم/ بوشهر/ تهران/ خراسان 

 جنوبی/ زنجان/ سمنان/ فارس/ کرمان/ کرمانشاه/

 همدان

DLQ<1 

چهارمحال و بختیاری/خوزستان/کهگیلویه و 

 بویراحمد/ گیالن/ هرمزگان                          

 

آذربایجان شرقی/ آذربایجان غربی/ خراسان رضوی/ 

خراسان شمالی/ قم/ قزوین/ کردستان/ گلستان/ 

 مرکزی/ مازندران/ یزد

 های تحقیق: یافتهمنبع
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دو شاخص ضریب مکانی پویا و ایستا در کل بخش  هر مبنای بر ماتریس تحلیل وضعیت

ای هاستان امکان تغییر موقعیت بالقوه برایدر طول زمان  دهد کهنشان می(، 8، جدول )کشاورزی

سه استان  همچنین. شته استوجود دا در بخش کشاورزی توسعه برای البرز و تهران اصفهان،

 برای توسعه بدون توان بالقوه الزم DLQو  SLQدو شاخص  هر مبنای بوشهر، یزد و قم بر

 شان آورده شده است.نامگیرند که در ناحیه اول و سوم قرار میها دیگر استان باشند.می

هایی که در ناحیه ، به ویژه در مورد استانبه دست آمدهنتایج  یهمهاست که  یادآوریالزم به 

I و مواد اولیه کافی در  هاکه نیروی کار، منبعه صورت گرفته با فرض این نکتاند، واقع شده

هیچ نوع محدودیتی برای رشد یک فعالیت پایه در  تا حدودیها باشند و دسترس این استان

 استان موردنظر وجود ندارد.
 

 ترکیب ضریب مکانی ایستا و پویا پایهبر  کشاورزیهای کشور در زیربخش بندی استان( طبقه8جدول )

Table (8) Iran’s provinces classification in agricultural subsector based on SLQ and 

DLQ combination 

 معیار
Criteria 

SLQ>1 SLQ<1 

DLQ>1 

ایالم/ چهارمحال و بختیاری/ خراسان رضوی/خراسان شمالی/ 

کرمانشاه/ کهگیلویه و فارس/ کردستان/ سیستان و بلوچستان/ 

 بویراحمد/ گلستان/ گیالن/ هرمزگان 

 اصفهان/ البرز/تهران 

 

DLQ<1 

خراسان جنوبی/ اردبیل/ آذربایجان شرقی/ آذربایجان غربی/ 

کرمان/ لرستان/ مازندران/ قزوین/ خوزستان/  زنجان/ سمنان/ 

 مرکزی/ همدان  

 بوشهر/یزد/ قم

 های تحقیق: یافتهمنبع

برای بخش کشاورزی و  مکانی ایستا و پویا هایمقایسه میانگین ضریب نتایجدر پایان 

آن است که  گویای ( نشان داده شده است،4چنانچه در جدول )های آن در کل کشور زیربخش

خود  توان بالقوه ،DLQدر شاخص  444/1و  SLQدر شاخص  955/1ا میزان بخش کشاورزی ب

 .داده استو از بخش پایه به غیرپایه تغییر وضعیت  دادهرا در کل کشور در طول زمان از دست 

 189/1 میزانبا  SLQشود و میانگین شاخص این موضوع برای زیربخش دامداری نیز مشاهده می

موجود با گذر  توان بالقوهدهد که در این زیربخش نیز نشان می 444/1 میزانبا  DLQو شاخص 

 دو میزانهای ماهیگیری و جنگلداری نیز اگرچه . همچنین در زیربخشرفته استزمان از بین 
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 شاخص میزاناما  ،انددهکرخود را حفظ  توان بالقوهو با گذشت زمان  شاخص بزرگتر از یک است

DLQ  نسبت بهSLQ میزان دهد. تنها در مورد زیربخش زراعت و باغداریکاهش را نشان می 

بهبود وضعیت از موقعیت  ، با گذر زمان119/1و  461/1ان به ترتیب با میز DLQو  SLQشاخص 

 هنبود توان بالقودر مورد وجود یا  باال هایسیرکه تفبا وجودی شود.غیرپایه به پایه مشاهده می

مقایسه شاخص  مبنایجز زیربخش ماهیگیری بر ههای آن بتوسعه بخش کشاورزی و زیربخش

DLQ  با یک صورت گرفته، اما چون عدد این شاخص بسیار نزدیک به یک است، مفهوم آن است

 بالقوه توانمعنا که توسعه در این موارد بسیار کند است، بدین توان بالقوهکه کاهش یا افزایش 

 ثابت مانده است. تا حدودیها و بخش کشاورزی طی زمان توسعه در این زیربخش
 های کشاورزی کشور مکانی ایستا و پویای زیربخش هایهای ضریب( میانگین شاخص7جدول )

Table (9) Value of average SLQ & DLQ of agricultural subsectors of Iran  
 نام زیربخش

Subsector title 

 های کشورمیانگین ضریب مکانی استان
Average of province’s LQ 

SLQ DLQ 

 1.002 0.967 زراعت و باغداری

 0.999 1.082 دامداری

 1.004 1.077 جنگلداری

 1.047 1.086 ماهیگیری

 0.999 1.455 کل بخش کشاورزی

 های تحقیق: یافتهمنبع

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ه های کشور در توسعاستان های )توان بالقوه(و ظرفیت این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت

های کشاورزی از طریق محاسبه شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا انجام شده هریک از زیربخش

به ترتیب داد که نشان در کل کشور  شاخص ضریب مکانی ایستا است. نتایج محاسبه

 بشاخص ضرینتایج محاسبه و بخش پایه بوده  هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداریزیربخش

های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری به ترتیب زیربخشدهد نشان میمکانی پویا 

های نتایج شاخص از آنجایی که بر مبنای دارند.را  در طول زمان توسعه توان بالقوهبیشترین 

SLQ  وDLQ،  تری های کشاورزی وضعیت وخیمبخشزیر دیگردر زیربخش دامداری نسبت به

 تریشود، به این زیربخش باید توجه ویژهمشاهده می توسعه توان بالقوهدر مورد از دست رفتن 
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های های نوین و سیاستگذاری در فناوری؛ به این صورت که با تکیه بر سرمایهشود مبذول

 .ودفراهم ش این قابلیتحمایتی متناسب این زیربخش امکان حفظ 

با  تنهانه های کشوراستان هریک از های پایه دردر این پژوهش انتخاب زیربخشهمچنین  

ها در بخش کشاورزی های استانویژگی کردنمشخص  برایگیری از شاخص ضریب مکانی، بهره

ه هر یک توسع نبود توان بالقوهبا محاسبه ضریب مکانی پویا نیز وجود یا است؛ بلکه  انجام شده

 هاییزان محاسبه شده ضریبم مبنای های کشور محاسبه شده است. برها در استانربخشاز زی

ر هریک دمکانی ایستا و پویا  هایضریب یزانکه م یهایشود استانمی تأکیدمکانی ایستا و پویا 

های دارای ظرفیت ، به عنوان استانبرای آنها بیشتر از یک شده استهای کشاورزی از زیربخش

و با ایجاد جبه این صورت که ای قرار گیرند. از استان مورد توجه ویژه بیرونصدور به  برایمازاد 

 و،نهای فناوری کارگیریبه در راستایهای جدید گذاریو تحریک سرمایه گذاریسرمایهمناسب 

از دست رفتن با کاهش یا هایی که در مورد استان .شوددر طول زمان حفظ  هااستاناین  قابلیت

وقعیت ها که تغییر مهای زیربخشو چالش تنگناها بایستی، رو هستندروبه توسعه خود توان بالقوه

های الزم برای هریک از استان به صورت دقیق بررسی شود و تمهیدهای ،زندآنها را رقم می

رفت در پیش توان بالقوههایی که برای استان در نهایت به صورت جداگانه اندیشیده شود. یادشده

یت قابل در آغاز محیطی هایمنبعبا توجه به شرایط و  است که ضروریرا دارند  زیربخش مربوطه

 هر زیربخش سنجیده شود و سپستوسعه آن متناسب با در های مورد نیاز استان و ظرفیت

تی امکانات زیرساخافزایش  در مواردی مانندویژه هبپشتیبانی از توسعه  برایالزم سازی ظرفیت

 .ودش انجامدار اما آینده کنونی توسعه بدون توان بالقوههای برای استان دسترسی به بازار برای
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Extended Abstract 
Introduction 
In regional economic development, the development is generally focused on 
economic development through economic growth efforts. Economic growth 
is related to an increase  in  the  production  of  goods  and  services  which,  
among  others,  is  measured  by  a measurement  called  Gross  Regional  
Domestic  Product  (GRDP).  The main factor that determines regional 
economic growth is the demand for goods and services from outside the 
region so that local resources will be able to generate regional wealth because 
it can create employment opportunities in the region. In Iran, there are lots of 
varieties of climate conditions and natural resources affect on the economic 
activities, especially on agriculture, so spatial planning is an undeniable 
necessity to identify the potentials and capacities of the provinces. 
Identification of potential sectors and implementation of a comprehensive 
regional development policy plan would definitely accelerate the economic 
growth of agribusiness. The aim of this study is to determine alternative a  
superior sub sector sub-sectors of agriculture by introducing the dynamic 
location quotient (DLQ) beside static location quotient (SLQ).  
Material and Method 
In improving the regional economy, the economic base theory is one of the 
theories developed. The division of regional economic activity into two 
distinct sectors, basic and non-basic, is the central concept of the model. The 
superior )basic) sectors is a sector that has a comparative and competitive 
leading. Location Quotient is one of the most popular and widest analyses 
that used to analysis economic base theory. Location Quotient Analysis (LQ) 
is a comparison of the role of a sector in a region/province against the role of 
a sector in the country. It is divided into two analyses:  Static Location 
Quotient (SLQ) is used to determine the level of sector specialization in the 
planning area compared to the larger area. Dynamic Location Quotient (DLQ) 
is used to determine the sector growth level in the planning area compared to 
the larger area. The  SLQ  method  has  limitations  because  it  is  static  and  
is  only  used  to  estimate  the change of sector sectors in certain year only. 
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To overcome the limitations of static LQ methods, it will be used dynamic 
LQ method that can accommodate changes in economic structure of the 
region within a certain time. 
Results and discussion 
The result indicate that the number of provinces with potential in the 
agriculture sector will be decreasing and it will shift from a basic to a non-
basic sector based on comparing average value of SLQ,1.455, and 
DLQ,0.999. Also, the value of SLQ shows the subsectors of fishery, livestock 
and forestry and the value of DLQ shows the subsectors of fishery, forestry 
and plantation and horticulture have the most development potential. 
Based on the SLQ of the agricultural sector, Golestan and Mazandaran are the 
provinces that have the highest values, and Tehran and Bushehr are the 
provinces that have the lowest values, respectively; While the results of the 
analysis of DLQ shows a different conclusion with  SLQ. Based on the DLQ 
of the agricultural sector, Hormozgan and Gilan are superior provinces, 
potentially. Bushehr and South Khorasan are provinces that have not been 
superior. 

Suggestion 
Finally, the advices to ongoing investment, identification of capacity and the 
survey of challenges in three groups of base, potential, and capable provinces 
are presented. The agricultural sector of Iran can evolve  through  the  
development  of  a  superior  sub sector  in  the potential provinces by creation 
of investment opportunities  that  encourages  the development of other 
sectors. 
JEL Classification: N50, R12, R58 
Keywords: Base sub-sector, Development Potential, Static & dynamic 
location quotient. 

 


