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 شده  هاي انرژي بر هزينه تولید و قیمت تمامتأثیر حذف يارانه حامل

 1)مطالعه موردي استان گلستان( محصول پنبه
 

 و 4پور، ابراهیم حسن 3، سیدصفدر حسینی2، علی دریجانی1*سیمین دخت قاسمیان

  5علیرضا بی نظیرسید 

 اقتصاد و مدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  کشاورزیاقتصاد گروه کارشناس ارشد 1

 بهشهر  مرکز کاربردی –دانشگاه جامع علمی 
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کشاورزی گروه اقتصاد استادیار 4و2

 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهراناستاد گروه اقتصاد کشاورزی، 3
 ارشد صندوق توسعه ملیکارشناس 5

 8/11/12 تاریخ پذیرش:              11/4/12تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 یلدلباشد و بهمنحصر به فرد می و صنعتیاهمیت استفاده ازگیاه پنبه درمصارف غذایی، دارویی 

عنوان یک گیاه و خاصیت درآمدزایی، اشتغالزایی و برخورداری از مزیت نسبی به ارزآوری قابل توجه

های حاکم بر بازرگانی و قیمتگذاری شود. از آنجا که سیاستتلقی می استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی

زیرکشت و صادرات آن بر تولید، سطح  ،منطقه هه اخیر نسبت به دیگر محصوالتاین محصول در دو د

سهم هزینه تولید محصول پنبه،  هزینهحاضر با هدف تعیین بیشتر تأثیرگذار بوده است. مطالعه 

شده محصول پنبه، در اثر اجرای سیاست حذف قیمت تمامو  انرژی هایهای کشاورزی و حاملنهاده

های . دادهرفته استپنبه استان گلستان صورت گهای انرژی، بر محصول استراتژیک یارانه حامل

پرسشنامه توسط  21صورت مقطعی و از بانک هزینه تولید محصوالت کشاورزی و تکمیل موردنیاز به

محصول پنبه، هزینه تولید سپس، گردآوری شد. رهیافت دلفی با استفاده از صاحبنظران و کارشناسان 

از تکنیک حسابداری صنعتی  با استفادهشده محصول پنبه های کشاورزی، و قیمت تمامهزینه نهاده

 21ریالی و برق  165)قیمت گازوییل  «قبل از اجرای سیاست»در قالب سه سناریوی  یافتهتعدیل

 141ریالی و برق  3511، 1511) شرایط فعلی با قیمت گازوییل « حین اجرای سیاست»، ریالی(

ریالی و  0111گازوییل  های انرژی، قیمتشده حامل)قیمت تمام« پس از اجرای سیاست»و ریالی( 

که هزینه تولید محصول پنبه دهد تحقیق نشان میتعدیل یارانه محاسبه گردید. نتایج ریالی(  551برق 
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 12، 5ترتیب به( و پس از اجرای سیاست  2و  1حین اجرای سیاست )در یش قیمت گازوییل افزادر اثر 

و بعد از  درصد 42درحین اجرای سیاست هزینه تولید محصول پنبه  افزایش قیمت برق، ودرصد  23و 

شده محصول پنبه قیمت تماماجرای سیاست لذا در اثر  یابد.می افزایش درصد 185اجرای سیاست به 

برق( یارانه )حذف کامل ریال  13211)حذف کامل یارانه گازوییل( و ریال  8111به رقم  0131از 

 .تدریجی و بااحتیاط انجام شود هارانهشود حذف یاپیشنهاد میراین بنابافزایش نشان داد. 

 
 یافته، گلستانهای انرژی، پنبه، تکنیک حسابداری صنعتی تعدیلحامل :کلیدي واژگان

 

 مقدمه

ارزشترین گیاهان صنعتی و از جمله محصوالت مهم و راهبردی در  پنبه یا طالی سفید یکی از با

ماده است. از اینرو محصول پنبه به عنوان شده بخش کشاورزی است که از دیرباز در ایران کشت می

جایگاه اقتصادی، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. فعالیت  اولیه در صنایع نساجی، اشتغالزایی و

هزار ماشین بافندگی و  33کارخانه نساجی،  81کشی، کارخانه روغن 231کنی، پاککارخانه پنبه 11

اهمیت پنبه در اقتصاد کشور است )خسروی و ترکمانی،  صدها واحد تولیدی دیگر همگی حاکی از

اختصاص  با 1388(، استان گلستان در سال 2111سازمان جهاد کشاورزی ) بر اساس گزارش(. 2111

 درصد تولید در رتبه چهارم قرار دارد. 8درصد از کل سطح زیرکشت پنبه کشور و  1/1

باشند؛ ولی بدلیل عدم کشت و تولید پنبه می مناطق گرگان و گنبد دارای مزیت نسبی دراز اینرو 

کاران، کشت و تولید این توجه کافی به مزیت نسبی کشت محصول پنبه و عدم حمایت دولت از پنبه

منظور جلوگیری از این کاهش، به اثرات محصول کاهش چشمگیری داشته است. در این مطالعه به

 شود.محصول پنبه پرداخته میشده ه و قیمت تمامهای انرژی بر هزیناجرای سیاست حذف یارانه حامل

ها شود و دولتعنوان یکی از ارکان زیربنایی و کلید توسعه هر کشور محسوب میانرژی همواره به

(. یارانه 2115نمایند )اسماعیلی و طرازکار، نیز هر ساله مقادیر هنگفتی بابت یارانه انرژی هزینه می

باشد که بر کل اقتصاد کشور اعم از ز جمله مواردی از یارانه میسوخت و برق در اقتصاد ایران ا

گیرد. بنابراین یارانه سوخت و برق را های کشاورزی، صنعت، خدمات و مصرف خانوارها تعلق میبخش

(. بخش 2118شمار آورد )واعظی و یزدانی، عنوان معیار حمایت از بخش کشاورزی بهنباید صرفاً به

های مورد استفاده جهت پمپاژ کشاورزی در زیربخش زراعت و در الکتروپمپ اعظم برق مصرفی بخش

ی سوخت در بخش (. همچنین نهاده2110)وزارت نیرو، رسد های کشاورزی به مصرف میچاهآب 

گیرد. سالمی و صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار میصورت مستقیم و هم بهکشاورزی هم به

ها در بخش سالهای گذشته مطالعات مختلفی در رابطه با یارانه نهاده در طی (.2111شاد )سرائی
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های انرژی چه در بخش کشاورزی انجام شده اما سهم مطالعات مربوط به اثر حذف یارانه حامل

نتایج  توان به موارد زیر اشاره نمود.داخلی میکشاورزی بسیار کم و اندک بوده است. از جمله تحقیقات 

تحلیل آثار اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش  ( که به1111تحقیق سالمی )

های اقتصادی ایران پرداخته است، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، حمایت کشاورزی و سایر بخش

قیمتی و غیرقیمتی برای هر واحد محصوالت استراتژیک را با و بدون در نظر گرفتن یارانه سوخت 

توجهی میزان قابلمحصوالت به  شده. نتایج تحقیق نشان داد، یارانه سوخت بر قیمت تماممحاسبه نمود

کیفی و توصیفی، اثرات احتمالی افزایش قیمت انرژی  ( با تحلیل2116اثرگذار است. گلدن و همکاران )

تولید در  یتوجه هزینهدر کشاورزی غرب کانزاس را بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد افزایش قابل

اثر افزایش قیمت انرژی است. هرچند بخشی از این تأثیر، از طریق افزایش قیمت محصول و عملکرد، 

محصوالت آبی دارد. یافته و تأثیر منفی بر تولید اقتصادی  یابد، قطعاً سود مزارع کاهشکاهش می

گندم  شدهبر قیمت تمامخود به بررسی اثر حذف یارانه سوخت  ( در مطالعه2111شاد )سالمی و سرائی

آبی پرداختند. که پس از محاسبه مجموع میزان حمایت داخلی گندم و سهم سوخت از کل حمایت، به 

پرداختند. نتایج نشان داد نهاده سوخت، بیشترین سهم از مجموع د ترانسلوگ مقی برآورد تابع هزینه

ها به یارانه ل یارانه پرداختی به نهادهدرصد ک 83، ای کهگونهها را به خود اختصاص داده، بهحمایت

سوخت،  سوخت تعلق دارد. همچنین نتایج حاصل از برازش تابع هزینه نشان داد با حذف کامل یارانه

درصد افزایش یافت. بنابراین آنها پیشنهاد نمودند،  81/30ریال و معادل  43/638میزان قیمت گندم به 

گیری از ( با بهره2111 )رشیدقلم و خلیلیان،گیرد.  رتتعدیل قیمت سوخت بایستی با احتیاط صو

مربوط به ده استان عمده تولیدکننده چغندرقند کشور، اقدام به  1301-86های های تلفیقی سالداده

نمودند. در این تحقیق، ابتدا تابع تولید  بررسی آثار حذف یارانه کود شیمیایی و بذر بر تولید چغندرقند

زدند.  کار و آب تخمینهای کودشیمیایی، بذر، نیرویاستفاده از اطالعات نهادهچغندرقند کشور با 

ها ارزیابی های جزیی عوامل تولید، حساسیت تولید نسبت به تغییر مقدار نهادهسپس، با محاسبه کشش

. ها را استخراج کردندشناسی مبتنی بر حداکثر سود، تابع تقاضای نهادهنمودند و با استفاده از روش

های مورد استفاده در تابع تولید نسبت به تغییرات قیمت آنها نتایج نشان داد تقاضای کلیه نهاده

طور های جزیی حاکی از آن است که دو نهاده آب و کود شیمیایی بهکشش است. همچنین، کششکم

توان به میشود. از جمله تحقیقات خارج از کشور نیز غیربهینه و در ناحیه سوم تولیدی استفاده می

 موارد زیر اشاره نمود.

بررسی نقش قیمت حامل انرژی )سوخت ماشین آالت( بر بهای تمام شده گندم شهرستان گرگان 

اند. در این تحقیق محاسبه مطالعه آن پرداخته ( به2111، قاسمیان و همکاران)از دیگر تحقیقاتی است 

ین آالت از بهای تمام شده گندم تحت سهم هزینه سوخت در هزینه ماشین آالت و سهم هزینه ماش
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ریال محاسبه شد. نتایج نشان داد سهم هزینه سوخت ماشین آالت  3511و  1511سناریوهای قیمتی 

درصد در حین  66و  28درصد )قبل حذف یارانه سوخت( به ترتیب به  3از هزینه ماشین آالت از 

ریال رشد نشان داد.  2461ریال به  2145یابد و قیمت گندم از اجرای حذف یارانه سوخت افزایش می

های مختلف گندم آبی در شهرستان گرگان به ها در فعالیتضمن آنکه میزان مصرف سوخت ماشین

منظور صرفه باشد. همچنین آنها پیشنهاد کردند بهمی AESAطور قابل مالحظه ای بیش از استاندارد 

ی کشاورزی با فناوری جدید در مراحل آماده هاجویی در میزان مصرف سوخت، از بهینه سازی ماشین

سازی زمین و برداشت استفاده شود که در نهایت منجر به کاهش ضایعات و قیمت تمام شده گندم 

 خواهد شد.

های نفتی و برق در شش کشور مالزی، غنا، افزایش قیمت فرآورده ( تجربه1115هوپ و سینگ )

را بر بخش صنعت، خانوارها و متغیرهای کالن اقتصاد  81زیمباوه، کلمبیا، اندونزی و ترکیه در دهه 

مطالعه کردند. نتایج نشان داد در بیشتر کشورها، الگوی مصرف انرژی به سمت جانشینی سوخت تغییر 

های انرژی موجب های داخلی حاملویژه در مالزی، اندونزی و ترکیه، افزایش قیمتکرده است. به

دلیل دسترسی آسان هر چند قسمتی از این جابجایی به سمت برق بهجانشینی الکتریسیته شده است. 

 باشد.به عرضه این نهاده می

( درخصوص سیاستگزاری 2116( و سینابل و هوفریدر )2116(، کیم )2118مطالعات آالنسون)

محیط زیست با تأکید بر یارانه کودهای شیمیایی نشان داد که  های شیمیایی و اثرات آن برنهاده

ای زمین، تغییر الگوی کشت، کاهش مصرف ت پرداخت مستقیم سبب تغییر ارزش اجارهسیاس

پا در نواحی های آالینده محیط زیست و توزیع مجدد درآمد در میان زارعین به نفع زارعین خردهنهاده

 مورد بررسی خواهد شد.

ژی در هزینه حامل های انر موضوع مورد بررسی در این مطالعه از این جهت مهم است که سهم

د، هزینه تولید از هزینه کل تولیو ماشین آالت بها و به تبع آن سهم هزینه آببها ماشین آالت و آب

های انرژی به چه میزان تغییر ی حاملبا حذف یارانهشده محصول پنبه محصول پنبه و قیمت تمام

درصد(، برق  28به گازوییل ) 1385های انرژی در سال طوری که بیشترین یارانه حاملخواهد کرد. به

 .شده است اختصاص داده (درصد 21)

الذکر به اثر حذف یارانه انرژی تحت سناریوهای البته الزم به ذکر است که در تحقیقات فوق

بر این، در این تحقیق رویکرد جدیدی در  مختلف، همانند تحقیق حاضر پرداخته نشده است. عالوه

عنوان تحقیق مناسب و موثری در ا تحقیقات بیشتر و تکمیل آن بتوان بهارزیابی ارائه شده که شاید ب

اینگونه تحقیقات در کنار سایر مطالعات موجود مورد استفاده قرار داد. با این وجود نتایج تحقیق حاضر 

 ای شرایط موجود در این استان را نشان دهد.تواند تا اندازهنیز می
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 هامواد و روش

از آنجا  عه به صورت مقطعی و در اراضی زراعی استان گلستان انجام شده است.های این مطالداده

سطح زیرکشت ترین محصول مورد کشت بوده است و یککه در این منطقه پنبه مهمترین و استراتژ

در سال درصد  8 والت صنعتی آن از سطح زیرکشتمحصول پنبه استان گلستان نسبت به سایر محص

 لذا کاهش بسیار شدیدی را نشان داد. ،1301محصول پنبه در سال درصدی  41 به سطح 1388

سازمان جهاد کشاورزی استان بانک هزینه تولید محصوالت کشاورزی  های تحقیق حاضر، ازداده

 پرسشنامه توسط صاحبنظران و 21های انرژی از طریق طراحی و تکمیل میزان مصرف حامل گلستان،

کشاورزی و توسعه روستایی و  های برنامه ریزی اقتصادوسسه پژوهشها و اسناد مگزارش، کارشناسان

 با استفاده از تکنیک حسابداری صنعتی تعدیل ابتدا ،در این راستا. ای تهیه شده استتابخانهمطالعات ک

های کشاورزی )آب مصرفی )مترمکعب(، نهادهو سهم  هزینه پنبه، شده محصولقیمت تمام، 1یافته

بها از سهم آب( ی )گازوییل و برقهای انرژحاملو سهم هزینه  محاسبه شد. سپست( آالت )ساعماشین

در قالب های انرژی )گازوییل و برق( ، اثر تغییر قیمت حاملمحاسبه گردید. در نهایتو ماشین آالت 

حین »ریال(،  21ریال و برق  165)گازوییل « های انرژیی حاملقبل از حذف یارانه»سه سناریوی 

حذف »ریالی(، و  141ریالی و برق  3511و  1511)شرایط فعلی با قیمت گازوییل « ای سیاستاجر

ها ریالی(، بر هزینه نهاده 551و برق  0111های انرژی، گازوییلی حاملشده)قیمت تمام« کامل یارانه

جرای و برای بررسی اثرات ا EXCEL افزارنرم شد. در این راستا ازو هزینه محصول پنبه بررسی 

 سیاست با استفاده از رهیافت دلفی بهره گرفته شده است.
از اینرو نحوه محاسبه  قیمت گازوییل در حین اجرای سیاست و بعد اجرای سیاست بدین صورت 

 2ریال اعالم شد که این رقم کمتر از  165های جانبی، باشد که قیمت گازوییل با احتساب هزینهمی

های جانبی، گازوییل با احتساب هزینهص شده است و قیمت درصد قیمت فوب خلیج فارس مشخ

باشد. بدین ترتیب درصد قیمت فوب خلیج فارس می 41و  10ترتیب معادل ریال به 3511و  1511

 11ها( معادل شده گازوییل تا پایان برنامه پنجم توسعه )در متن قانون هدفمندی یارانهقیمت تمام

ها، ریال محاسبه شد. همچنین طبق قانون هدفمندکردن یارانه 0111درصد قیمت فوب خلیج فارس و 

ها شده اعالم گردد که به تفکیک بخش قیمت برق تا پایان برنامه پنجم توسعه باید معادل قیمت تمام

(. قیمت مذکور در بخش کشاورزی طبق آمار 2110شود )وزارت نیرو، ی جداگانه اعالم میتعرفه

ریزی، اقتصادکشاورزی و های برنامهاست )مؤسسه پژوهشل اعالم شدهریا 551ها مؤسسه پژوهش

 (.2111توسعه روستایی، 

                                                           
1- Adjusted Cost Accounting Technique 
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های انرژی )برق و گازوییل( مورد نیاز برای استخراج یک مترمکعب آب از منابع زیرزمینی و حامل

 یهای انرژنظران تعیین گردید. کل حاملمصرف گازوییل در ماشین آالت توسط کارشناسان و صاحب

)برق و گازوییل( مورد نیاز برای آبیاری و مصرف گازوییل در ماشین آالت محاسبه و در قیمت داخلی 

ی آبیاری و هزینه ماشین آالت های انرژی از هزینههای انرژی ضرب شد تا سهم هزینه حاملحامل

 بدست آید.

)()( Pr)( ScenariosiceInputCarriersEnergyofQuantity yElectricitandoilGasECC                (1) 
 

های انرژی، هزینه آبیاری و هزینه ماشین آالت تغییر خواهد نمود. لی حامهمچنین با حذف یارانه

در نهایت مجموع تغییر در مقدار هزینه آبیاری و هزینه ماشین آالت باعث تغییر در قیمت تمام شده 

بها مورد نیاز گیاه از پرسشنامه محقق ساخت و با استفاده از رهیافت دلفی از شود. آبمحصول پنبه می

زارش شده است. بنابراین، میزان )گازوییل و برق( الزم برای فرآوری هر مترمکعب آب از متخصصان گ

لیتر گازوییل و  144/1لیتر برثانیه(  25منابع زیرزمینی در استان گلستان با دبی پنج اینچی )معادل 

 کیلو وات برق مورد نیاز است. 61برای استخراج هر مترمکعب آب 

بها و هزینه آب های انرژی )گازوییل و برق( مصرفی بر جمعهزینه حامل در نهایت، از تقسیم جمع کل

 ماشین آالت، سهم حامل های انرژی بدست آمده است 

 

(2) 
),( MIInput

E
EC c

c cS  

 

آالت بر هزینه کل تولید محصول پنبه، سهم هزینه بها و ماشینی آبو از تقسیم  جمع کل هزینه

 آید.میبها و ماشین آالت بدست آب

 

(3) 
TC

Input

c

c
I

IInputS
)(

)(  

 

های انرژی بر افزایش هزینه ی حاملسازی سناریوها و بررسی تأثیر حذف یارانهمنظور شبیهبه

های انرژی منظور شد. پس از شبیه بها و هزینه ماشین آالت سناریوهای مختلفی برای یارانه حاملآب

انرژی روند افزایش آب بها م اشین آالت و در نهایت های سازی اثر سناریو های مختلف قیمت حامل

 هزینه کل تولید پنبه محاسبه گردید.

)( LabourSeedPesticideFertilizerMachineryIrrigationInputs ccccccC                                 ) 4( 

(5)                                                                 )( RentLandLabourFamilyInputs cccCTpc  
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( 6ها، را طبق معادله )شده هر کیلو پنبه، ابتدا خالص هزینهمامسپس برای محاسبه قیمت ت

درصد سود سرمایه در  8های متفرقه و درصد هزینه 5آوریم. بدین ترتیب که، مقدار دست میبه

درصد و حداقل  15گردش، )با توجه به اینکه حداقل سود در نظر گرفته شده برای کاالهای صنعتی 

باشد، لذا سود در نظر گرفته شده فوق الذکر صنعت دو بار در سال می دفعات گردش سرمایه در بخش

باشد( را از برای محصوالت کشاورزی به مراتب پایین تر از سود منظور شده در بخش صنعت می

مجموع هزینه محصول پنبه، محاسبه و با هزینه محصول پنبه جمع نموده و ارزش محصول فرعی 

(productbyتحت )  عنوان درآمد فرعی ) ارزش ریالی کاه و کلشِ.....( تا آنجا که قابل فروش و

گردد. تا رقم برق(، از هزینه کل کسر می و کسب درآمد باشد، تحت سناریوهای قیمتی )گازوییل

 ( آورده شده است:6نحوه محاسبه خالص هزینه در معادله ) ها، محاسبه گردد.خالص هزینه

(6  )                 )()( Pr)()( oductsByTotalTotalTotalTotalNC ccccC   0/050/080/05                                                 

 آید.دست میشده محصول پنبه به(، از تقسیم هزینه خالص، بر عملکرد، قیمت تمام0در معادله )

(0)
                                                                

Yield

cN
iceFinished

c
Cotton Pr 

 اند.دست آمده در بخش بعدی ارائه شدهنتایج به
 

 نتایج و بحث
های انرژی را ثابت فرض نمودیم. در این تحقیق تقاضای تولیدکنندگان پنبه در ازای افزایش قیمت حامل

های انرژی، هزینه آببها، ماشین های کشاورزی در مزارع پنبه، هزینه حاملیعنی با همین میزان مصرف نهاده

سهم آنها در قیمت تمام شده محصول پنبه تحت سناریوهای مختلف چه تغییری خواهد نمود. لذا در این آالت و 

( سهم هزینه 3( و )2( ، )1اند. در جداول )بخش و در قالب شش جدول، نتایج به دست آمده ارائه شده

سیاست )قیمت گازوئیل  بها در سه سناریو قبل از اجرایهای انرژی، سهم هزینه ماشین آالت و سهم آبحامل

 141ریال و قیمت برق  3511و  1511ریال(، حین اجرای سیاست )قیمت گازوئیل  21ریال و قیمت برق  165

ریال و قیمت برق  0111های انرژی )قیمت گازوئیل و بعد از اجرای سیاست حذف کامل یارانه حامل 1ریال(

( هزینه تولید محصول 6( و )5(، )4ین نتایج، در جداول )ریال( محاسبه گردیده، ارائه شده است. بر اساس ا 551

پنبه به درصد و قیمت تمام شده محصول پنبه به درصد و ریال تحت سناریوهای مختلف گازوئیل و برق نشان 

 داده است.

                                                           
( با قیمت 2ریال و حین اجرای سیاست ) 1511( با قیمت گازوئیل 1سیاست )در مورد گازوئیل با عنوان حین اجرای  -1

 ریال معرفی شده است. 3511گازوئیل 
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 21( مبین این است که هزینه گازوئیل در حین اجرای سیاست اول، 2( و )1نتایج بدست آمده در جداول )

درصد افزایش نشان  68درصد و در حالت حذف کامل یارانه گازوئیل  48ن اجرای سیاست دوم، درصد، حی

درصد در حین اجرای سیاست  23و  15، 12دهد. بر اساس این نتایج، سهم هزینه ماشین آالت  به ترتیب می

بها، به ترتیب آباول و دوم و بعد اجرای سیاست افزایش خواهد یافت. همچنین سهم هزینه گازوییل از هزینه 

دهد که منجر به افزایش سهم درصد تحت سناریوهای ذکر شده افزایش چشمگیری را نشان می 55و  31، 25

و  85بها، به ترتیب ( سهم هزینه برق از هزینه آب3درصد خواهد شد. در جدول ) 28و  11، 14بها به هزینه آب

 02و  45بها به ه منجر به افزایش سهم هزینه آبدهد کدرصد تحت سناریوهای مختلف رشد را نسان می 10

 درصد خواهد شد.

 

 (درصد)گازوئیل گازوئیل و سهم هزینه ماشین آالت محصول پنبه در سناریوهاي قیمت سهم هزینه -1جدول 

 قبل اجرای  

 سیاست

 حین اجرای 

 1سیاست 

 حین اجرای 

 2سیاست 

بعد از اجرای 

 سیاست

 68 48 21 21 بها سهم گازوئیل آب

 23 15 12 1 بها سهم هزینه آب

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 گازوییل )درصد( بها محصول پنبه در سناریوهاي قیمتگازوییل و سهم هزینه آب سهم هزینه -2جدول 

 قبل اجرای  

 سیاست

حین اجرای سیاست 

1 

حین اجرای سیاست 

2 

بعد از اجرای 

 سیاست

 55 31 25 11 بهاسهم گازوییل آب

 28 11 14 11 بهاسهم هزینه آب

 های تحقیقمأخذ: یافته 
 

 برق )درصد( بها محصول پنبه در سناریوهاي قیمت)برق( و سهم هزینه آب سهم هزینه -3جدول 

 بعد از اجرای سیاست حین اجرای سیاست قبل اجرای سیاست 

 10 85 61 بهاسهم برق آب

 02 45 18 بهاسهم هزینه آب

 های تحقیقتهمأخذ: یاف 
 

دهد، هزینه تولید محصول پنبه در اثر حذف کامل یارانه گازوئیل و برق ( نشان می4نتایج جدول )

درصد افزایش نشان داد. همچنین هزینه تولید محصول پنبه  185درصد و  41ترتیب بها بهاز هزینه آب

 دهد. درصد رشد را نشان می 23در اثر حذف یارانه گازوییل از ماشین آالت 
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 هاي انرژي )گازوییل و برق/ درصد(هزینه تولید محصول پنبه تحت سناریوهاي حذف یارانه حامل-4جدول 

 سناریوی قیمت حامل انرژی
 سناریوی گازوییل

 آالتاز ماشین

 سناریوی گازوییل

 بها از آب

 سناریوی برق

 بها از آب

 - 1 5 شرایط فعلی اجرای سیاست اول 

 42 21 12 سیاست دوم شرایط فعلی اجرای 

 185 41 23 (بعد از اجرای سیاست )هدف

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

شده  محصول پنبه تحت سناریوهای مختلف یارانه گازوئیل و ( قیمت تمام6( و )5نتایج جداول )

، 8ترتیب  دهد، در این حالت قیمت تمام شده محصول پنبه تحت سناریو گازوییل بهبرق را نشان می

عنوان یک درصد افزایش نشان داد. در مجموع و به 85و  41درصد و تحت سناریو برق  25و  18

ها قیمت تمام شده پنبه ناشی از حذف یارانه برق ارزیابی کلی در اثر اجرای سیاست حذف یارانه

آمده، بیشترین هزینه و قیمت را نسبت به حالت حذف یارانه گازوئیل دارد. از طرفی در اثر نتایج بدست 

و  8141، 0011ترتیب قیمت تمام شده محصول گندم تحت سناریوهای گازوئیل از ماشین آالت به

ریال و تحت سناریوهای برق  1551و  8011، 0111ترتیب بها بهریال، سناریو گازوییل از آب 8111

 ریال بدست آمد. 13111و  11331ترتیب به
 

 هاي انرژي )گازوییل و برق/ درصد(وهاي مختلف یارانه حاملقیمت تمام شده محصول پنبه در سناری-5جدول 

 سناریوی قیمت حامل انرژی / 

 شدهقیمت تمام

 سناریوی گازوییل

 آالتاز ماشین 

 سناریوی گازوییل

 بها از آب 

 سناریوی برق

  بها از آب 

 - 11 8 شرایط فعلی اجرای سیاست اول

 41 22 18 شرایط فعلی اجرای سیاست دوم

 85 34 25 (از اجرای سیاست )هدف بعد

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 هاي انرژي )گازوییل و برق/ ریال(قیمت تمام شده محصول پنبه در سناریوهاي مختلف یارانه حامل -6جدول 

  سناریوی قیمت حامل انرژی / 

 شدهقیمت تمام

 سناریوی گازوییل

 آالتاز ماشین 

 سناریوی گازوییل

 بها از آب 

 یوی برقسنار

  بها از آب 

 - 0111 0011 شرایط فعلی اجرای سیاست اول

 11331 8011 8141 شرایط فعلی اجرای سیاست دوم

 13111 1551 8111 (بعد از اجرای سیاست )هدف

 های تحقیقمأخذ: یافته
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 گیري کلینتیجه

ی انرژی در این دهنده سهم باالهای انرژی در مزارع استان گلستان، نشانافزایش هزینه حامل

های انرژی هزینه تولید کشاورزان را افزایش خواهد باشد. طبیعی است افزایش قیمت حاملمزارع می

های داد و برای کشاورزان با درآمد کم بسیار مشکل خواهد بود. برخی از آثار اولیه حذف یارانه حامل

ی )گازوئیل و برق( در تولید های انرژحامل انرژی بر بخش کشاورزی شامل افزایش هزینه نهاده

باشد. با محصوالت کشاورزی و فقدان نقدینگی الزم برای تامین انرژی مورد نیاز توسط کشاورزان می

بها مربوط به شد. از آنجا که بخش اعظم سهم هزینه آب تغییر سناریو اختالف این ارقام بیشترخواهد

تدریج ای انرژی، قیمت را به روش پلکانی و بههباشد. لذا در تعیین قیمت حاملهای انرژی میحامل

بها به بهترین شکل محاسبه شود و شوک اقتصادی و روانی به محاسبه شود تا به تبع آن هزینه آب

های های دولت مبنی بر آزادسازی قیمتکشاورزان و بخش کشاورزی وارد نشود. با توجه به سیاست

دالیل گوناگون از جمله افزایش قیمت محصول و واردات های انرژی، برخی تولیدکنندگان بنابر حامل

تر، امکان رقابت در شرایط جدید را از دست خواهند داد. لذا در این صورت این کاال با قیمت پایین

وری ای(، افزایش بهرههای نوین آبیاری )آبیاری قطرهامکان وجود دارد که از طریق بکار بردن شیوه

ها و کاهش قیمت محصوالت ایجاد شودکه انگیزه کشاورزان در کشت متها با واقعی شدن قینهاده

تولیدات محصوالت کشاورزی افزایش دهد. لذا بمنظور مصرف بهینه و افزایش راندمان آبیاری، 

های بازار های آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی آبخیزداری، زیرساختگذاری در زیربناهای شبکهسرمایه

فعلی نیز مصرف آب بیشتر از حد بهینه است، لذا افزایش بهای واحد آب منجر  صورت گیرد. در شرایط

گردد. این کاهش مصرف از طرفی تولید را باال برده و از طرف دیگر هزینه کل به کاهش مصرف آب می

رویه منظور جلوگیری از مصرف بییابد. همچنین بهدهد، در نهایت سود افزایش میرا کاهش می

آالت کشاورزی با آوری مدرن و نوسازی ماشینالت و کاهش ضایعات، استفاده از فنآسوخت ماشین

گردد. از طرفی افزایش قیمت گازوییل پرداخت تسهیالت اعتباری با بهره مناسب، پیشنهاد می

طوری که این افزایش آالت در مزارع استان گلستان شد. بهآالت منجر به افزایش هزینه ماشینماشین

ها در تولید و تر از نهادهمنظور استفاده صحیحباشد. بنابراین بهنبودن مزارع منطقه مییکپارچهدلیل به

ها به حداقل سازی اراضی دقّت و توجه کافی نمود تا هزینهافزایش عملکرد در هکتار باید به یکپارچه

بعد از اجرای سیاست بها در شرایط فعلی اجرای سیاست و برسند. همچنین با افزایش قیمت برق از آب

درصد رشد نشان داد. که این ارقام نشاندهنده این است درصورت حذف یارانه برق  185و  42به ترتیب 

کار بیشترین تأثیر را بر کشت کشاورزان هزینه تولید پنبه مزارع پنبه در کنار هزینه مربوط به نیروی

 خواهد گذاشت.
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آمار و اطالعات و انجام بیشتر مطالعات مشابه به خصوص دست آمده با افزایش نتایج به طور یقینبه

تواند تا انجام آن طی چند دوره متوالی دقیقتر خواهد بود. با این وجود نتایج تحقیق حاضر نیز می

ای شرایط موجود در این استان را نشان دهد. با توجه به، کاهش سطح زیرکشت پنبه کشور در اندازه

تواند بهترین های انرژی میهدفمندی یارانه و حذف یارانه حاملچند سال اخیر اجرای سیاست 

های موجود برای ایجاد ارزش محصول پنبه در جهت رشد و توسعه موثرتر ها و موقعیتفرصت

 کشاورزی و اقتصاد منطقه و در نهایت کشور باشد.
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Abstract 
The cotton is unique plant in terms importance of food, medicine and industrial 

uses. Because of the considerable exchange technology and property income, 
employment and relative advantage of cotton, it is considered as a strategic and 
important crop to the national economy. During past two decades, trade and pricing 
policies on production, cultivated area and export of cotton has been more effective 
than any other regional crops. This study was carried out to determine the effects of 
removing energy subsidies policy on costs of cotton and its production, contribution of 
agricultural inputs costs and energy carriers and final price of the cotton in Golestan 
province. During a time-scaled, data was collected from production cost database of 
agricultural products and 20 questionnaires completed by scholars and experts using 
the Delphi approach. The costs of production, agricultural inputs, and final price of 
cotton were calculated by using modified industrial cost accounting techniques into 
three adjusting subsidies scenario "before policy accomplishment" (, price of gasoline 
and electricity in 165 and 20 Rials, respectively), "during the policy accomplishment 
"(the current situation with the price of gasoline in 1500, 3500 and electricity in 140 
Rials) and" after policy implementation "(final price of energy carriers, the price of 
gasoline and electricity in 550 7900 Rials, respectively. The results showed that the 
cost of cotton production was increased during (1&2) and after implementation of the 
policy as 5, 12 and 23 percent, respectively, due to increasing gasoline. In terms 
increasing electricity price, cotton production was increased during and after 
implementation of the policy as 42 and 185 percent, respectively. Therefore, causing 
implementation of the policy, final price of cotton production will be increased from 
7130 to 8190 Rials (complete removal of gasoline subsidies) and 13200 Rials 
(complete removal of electricity subsidies). Thus, it is recommended that removal of 
subsidies was done as gradually and warily program.
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