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  چکیده

عنوان یکی از محصوالت مهم و راهبردي بخش کشاورزي، ماده اولیه صنایع نسـاجی، غـذایی    پنبه به

شاورزي، صـنعت و بازرگـانی ایفـا    هاي ک زایی بخش و دامپروري بوده و نقش مهمی در ارزآوري و اشتغال

خیر سطح زیرکشت این محصول ارزشمند بویژه در استان گلسـتان  هاي ا از آنجایی که طی سال. کند می

که قطب تولید پنبه بوده و به سرزمین طالي سفید معروف است، با روند کاهشی مواجه شده است، لـذا  

ضمن بررسی و تحلیل روند سطح زیرکشت ایـن محصـول، بـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر         این مطالعه در

در استان گلستان بر اساس روش تعدیل جزئی نـرالو و اطالعـات   تغییرات سطح زیرکشت محصول پنبه 

دهـد عـواملی نظیـر     نتایج این تحقیق نشـان مـی  . پرداخته شده است 1362 -91  سري زمانی طی دوره

 کشـت  زیـر  سـطح  ،وقفـه  یک با پنبه عملکرد وقفه، یک با پنبه زیرکشت سطح گندم، به پنبه نسبی قیمت

بر سطح زیرکشت محصول پنبـه اسـتان    پنبه محصول از دولت مؤثر تحمای نرخ و )رقیب محصول( گندم

 محصـول (متغیر سطح زیرکشت محصول گندم غیر ازتمام متغیرها. داري داشته است گلستان اثر معنی

درصـد از تغییـرات سـطح     34دهـد کـه    نتـایج همچنـین نشـان مـی    . باشند داراي اثر مثبت می) رقیب

هـاي حمـایتی    ر کشاورزان در دوره قبل بوده و بـا اعمـال سیاسـت   زیرکشت محصول پنبه ناشی از رفتا

   .درصد شکاف بین سطح کشت مطلوب و واقعی کاهش خواهد یافت 66مناسب حدود 
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  مقدمه

نقـش بـه    جهانی بازرگانصنعت و که در بخش  است پنبه یکی از محصوالت عمده بخش کشاورزي

 يارزش بـرا  غذایی با ءترین لیف طبیعی، منبع الیاف و منشا ارزش ترین و با مهم همچنین و سزایی دارد

مراحـل تبـدیل آن در صـنایع وابسـته و      ،در مـزارع  ایـن محصـول  فراینـد تولیـد   بـه  با توجه . استدام 

در  ینقـش مهمـ   ،همراه اسـت وده باالیی ارزش افز گستردگی استفاده آن در تولید کاالهاي نهایی که با

 ينـوین بـرا   ياستفاده از تکنولوژ يبشر برا يها هرچند با کوشش. می کندکشورها ایفا  يتوسعه اقتصاد

اختصـاص یافتـه اسـت     یاز مصرف الیاف به الیاف مصنوع يا سهم عمده ی،کردن الیاف مصنوع جایگزین

 یبـاق  یمصرف و استفاده از پنبه همچنان در سطح باالی بارز الیاف پنبه، تولید، يها یبه دلیل ویژگ یول

هاي تجدیدشوندگی و برگشت پذیري بـه چرخـه طبیعـت، نیـاز بـه      توان به مشخصه ه است، که میماند

اي هاي دیگر و همچنین ارزش مبادلـه گذاريگذاري کمتر در صنایع وابسته در مقایسه با سرمایهسرمایه

  .باال در بازار جهانی اشاره کرد

کشـور   79ترین گیاه صنعتی دو منظوره جهان اسـت کـه در    ترین لیف طبیعی و مهم پنبه پرمصرف

هـاي روغنـی    ها نفر در صنایع الیاف و روغن گردیده و در میان دانه جهان موجب اشتغال بیش از میلیون

زایی پنبـه در  توان اشتغال). 2002فریادرس، (جهان بعد از سویا مقام دوم را به خود اختصاص داده است 

همچنین به ازاي هـر  . باشد برابر گندم می 6برابر کلزا و  4برابر ذرت،  4برابر سویا،  5/2بخش کشاورزي 

. آورد شود و هر چهار هکتار پنبه یک اشتغال دائمی بوجود مـی  نفر روز اشتغال ایجاد می 95هکتار پنبه 

هاي صـنعت و خـدمات    نج شغل در بخشمحصول پنبه به ازاي ایجاد یک شغل در زراعت پنبه، حدود پ

هاي پیش از انقـالب بیشـترین    محصول پنبه کشور در سال). 2007حکیمی و همکاران، (کند  ایجاد می

 1با سهم تولیـد جهـانی کمتـر از     1391درآمد ارزي را پس از نفت به خود اختصاص داده ولی در سال 

هزار تن از نیاز صنایع نساجی داخل از طریـق   70درصد، درآمد ارزي قابل توجهی نداشته و ساالنه باید 

). 2012و قربانی، زاده کرامت(واردات تأمین شود 

اي عمیـق و گسـترده مقـادیر زیـادي از     پنبه تنها محصولی است که به دلیل داشتن سیستم ریشـه 

کربن اتمسفري را به اعماق خـاك تزریـق کـرده و موجـب افـزایش درصـد مـواد آلـی خـاك، افـزایش           

پذیري آب، تهویه بهتر، افزایش جمعیت ریزاندامگان جاندار مفید و چرخش عناصـر غـذایی شسـته    نفوذ

محصوالت کشت شده به جـاي پنبـه نظیـر    . شود هاي سطحی می تر خاك به الیه هاي پایین شده از الیه

ه باشند و حجم سالیانه کمتري در مقایسه بـا پنبـ   اي افشان سطحی می گندم و جو داراي سیستم ریشه

کنند، به همین دلیل پس از گذشت چند سال ماده آلی خاك کاهش یافته و ساختمان درونـی   ایجاد می

که کشـاورزان  گردد  این عوامل سبب ناپایداري تولید و شیوع انواع بیماري و آفت می. آن از بین می رود

سـلمانی و   عرب(ندا دلیل حذف تدریجی محصول پنبه از الگوي کشت با آن مواجه استان گلستان نیز به
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باشد و عدم تناوب آن  تناوب پنبه در پایداري تولید سایر محصوالت بسیار ضروري می) 2012همکاران، 

  ). 2007حکیمی وهمکاران، (درصد افزایش یابد  27کشها به میزان  شود مصرف سموم و علف باعث می

. اسـت  د کشت از نوع بومی بودهپنبه موررقم هاي بسیار قدیم در ایران معمول و  کشت پنبه از زمان

سـطح  . استان گلستان نیز به عنوان قطب اصلی تولید پنبه به سرزمین طالي سفید معروف بـوده اسـت  

هزار هکتار بوده که استان گلستان با دارا  380معادل  1351-52زیرکشت پنبه در ایران در سال زراعی 

هـاي مختلـف    ده این محصول در بین استانترین تولیدکنن هزار هکتار سطح زیرکشت، بزرگ 180بودن 

این در حالی است که در سال هاي اخیر سطح زیرکشت این محصـول در کـل کشـور    . کشور بوده است

  کـه سـطح زیرکشـت آن در سـال زراعـی      بویژه در اسـتان گلسـتان داراي رونـد کاهشـی بـوده بطـوري      

وزارت (ستان گلستان رسـیده اسـت   هزار هکتار در ا 9هزار هکتار در کشور و  100به حدود  93-1392

بر این اساس در مطالعه حاضر با استفاده از روش تعدیل جزئی نرالو به بررسی . )2013جهاد کشاورزي، 

  . است عوامل موثر بر تغییرات سطح زیرکشت محصول پنبه در استان گلستان پرداخته شده

میـزان عرضـه محصـوالت     در زمینه بررسی و تحلیل عوامـل مـؤثر بـر تغییـرات سـطح زیرکشـت و      

بـا اسـتفاده از روش تعـدیل    ) 1993(الیاسـی بختیـاري   . است  کشاورزي تحقیقات گوناگونی انجام شده

جزئی نرالو دریافت که کشت پنبه و میزان تولید آن تحت تاثیر سطح زیرکشت و تولید سال قبل اسـت  

. ر زیاد در کوتـاه مـدت افـزایش داد   توان مقدار تولید و سطح زیرکشت را به مقدا و با افزایش قیمت نمی

، نشان دادنـد کـه قیمـت محصـول رقیـب پنبـه یعنـی محصـول گنـدم اثـر           )1997(فردوسی و یزدانی 

ي بـرنج بـر    با برآورد الگوي واکنش عرضه) 2000(صادقی تکاسی . داري بر میزان عرضه پنبه دارد معنی

  ي برنج داخلی نسبت به قیمـت  مدت عرضهمدت و بلند کند که حساسیت کوتاه بیان میاساس الگو نرالو

بـا اسـتفاده از روش   ) 2004(شاهنوشـی و همکـاران   . اسـت  77/0و  33/0ترتیب برابـر   خارجی، به برنج

کنند که عرضه گندم استان خراسان تـابعی از قیمـت گنـدم، قیمـت نسـبی       تعدیل جزئی نرالو بیان می

زیرکشت گندم، عرضه گندم با یک وقفـه زمـانی و   گندم و جو با یک وقفه زمانی، میزان بارندگی، سطح 

اند  سنجی به این نتیجه رسیده اقتصاد هاي ، با استفاده از روش)2008(آبیار و حسینی . روند زمانی است

فنـاوري و ریسـک درآمـد ناخـالص اثـرات       که قیمت محصول، سطح زیرکشت با یـک وقفـه، پیشـرفت    

گنـدم، پنبـه،   (محصـول مهـم زراعـی و اقتصـادي      اي بـر تغییـرات سـطح زیرکشـت پـنج      کننده تعیین

سـطح زیـر کشـت    ) 2009(طـاهري، یزدانـی و محمـدي     .است  داشته) گردان و جو زمینی، آفتاب سیب

ـ    ) جو(محصول گندم با یک وقفه و قیمت محصول رقیب  ر سـطح زیرکشـت   را به عنـوان عوامـل مـوثر ب

با اسـتفاده از الگـوي تعـدیل جزئـی نـرالو      ) 2012(بیگی  آبادي و اسمعیل شاه .اند گندم شناسایی نموده

زایش دهند که واکنش عرضه کشاورزان برنج کار در برابر تغییـرات قیمـت بسـیار انـدك و افـ      نشان می

ي دولت در بازار این محصول  گرانه محصول برنج نداشته و سیاست مداخله  قیمت تاثیر چندانی بر عرضه



1395، )1(شماره ) 4(پنبه ایران جلد هاي  مجله پژوهش                                                                      4

بـا  ) 2013(شـکوهی و بخشـوده   . اسـت  زان اثـر منفـی داشـته   ي تولید کشاور برانگیزه) سیاست واردات(

استفاده از روش تعدیل جزئی نرالو به بررسی اثر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر عرضه گندم پرداختـه و  

دار بـر عرضـه گنـدم     ي اثـر مثبـت و معنـی   تغییرات فناورکنند که سود نسبی انتظاري گندم و  بیان می

بـا اسـتفاده از   ) 1956( 1نـرالو . است دار بر عرضه این محصول نداشته نیداشته ولی ریسک درآمد اثر مع

  ي زمـانی  ی به بررسـی عرضـه سـه محصـول گنـدم، ذرت و پنبـه آمریکـا طـی دوره        یالگوي تعدیل جز

ایشان سطح زیرکشت محصوالت را به صورت تابعی از قیمت، سطح زیرکشـت  . است  پرداخته 32-1909

دهـد کـه کشـش سـطح      نتایج این مطالعه نشان می. است  در نظر گرفته ي قبل و تغییرات فناوري دوره

و 10/0، 48/0ترتیـب   به تغییرات قیمت در کوتاه مدت بهزیرکشت محصوالت گندم، ذرت و پنبه نسبت 

زیرکشـت   سـطح  واکـنش ) 1989( 2ردي. اسـت  68/0و 18/0، 93/0درصد و در بلندمدت معادل  27/0

کند  بررسی نموده و بیان می هندوستان در موثر سایر عوامل و قیمت تغییرات به نسبت را برنج محصول

بـه بررسـی   ) 1995( 3ساالسـی  .کمتـر اسـت   عوامـل  سایر تأثیر به نسبت قیمت عامل نسبی که اهمیت

کند که سـطح   پرداخته و بیان می 1970-92ي زمانی  سطح زیرکشت محصول برنج در آمریکا طی دوره

بهـاتی و   .پـذیر اسـت    هاي تولید کشش شش ناپذیر اما نسبت به هزینهزیرکشت برنج نسبت به قیمت ک

انـد و   کاران پاکستان با استفاده از الگوي نرالو پرداخته به بررسی واکنش عرضه گندم) 2010( 4همکاران

-71هـاي   کنند که قیمت محصول روي سطح زیرکشت تاثیر مثبت و وقـوع جنـگ طـی سـال     بیان می

با استفاده ) 2012( 5بارمون و چادهاري. است زیرکشت محصول گندم داشته تاثیر منفی بر سطح 1965

از الگوي نرالو به بررسی اثر تغییر قیمـت بـر سـطح زیرکشـت محصـوالت بـرنج و گنـدم در بـنگالدش         

کنند که اگرچه کشاورزان با تغییر قیمت سازگاري دارند ولـی ایـن سـازگاري سـریع      پرداخته و بیان می

  .نیست

دهد که عالوه بر عوامل قیمتی، عوامل غیر  شده داخلی و خارجی نشان می عات انجامبررسی مطال

قیمتی نیز تاثیر بسزایی در تغییر سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي دارد، بر این اساس در تحقیق 

حاضر جهت بررسی اثرات احتمالی عوامل موثر بر تغییرات سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان عالوه 

  .شود ر گرفته میمل قیمتی، عوامل غیر قیمتی نیز در نظبر عوا

  

  

                                               
1 Nerlove
2 Reddy
3 Salasi
4 Bhattiet al.
5. Barmon and Chaudhury
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  ها مواد و روش

بررسی مبانی نظري و مطالعات انجام شده بیانگر آن است که به طور کلی براي بررسی عوامل موثر 

تعدیل جزیی نرالو، خودرگرسیونی  بر تغییر سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي از الگوهایی مانند

با . گردد استفاده می) ECM(و تصحیح خطا  )ARDL(گرسیونی با وقفه توزیعی خودر ،)VAR(برداري 

، 1نرالو(توجه به سازگاري بیشتر الگوي نرالو با رفتار کشاورزان در ارتباط با تغییر سطح زیرکشت 

گوي تعدیل جزئی و استفاده از این الگو در بیشتر مطالعات مرتبط، در تحقیق حاضر نیز از ال) 1956

) (این الگو بر این فرض استوار است که کشاورزان سطح زیرکشت مطلوب . شود ستفاده مینرالو ا

تعیین ) 1(بصورت رابطه شماره ) (و سایر عوامل موثر ) (اساس قیمت مورد انتظار خود را بر

  ).2014کاوینیا و پیري، (کنند  می

)1       (                                             

قیمت مورد انتظار کشاورزان قابل مشاهده نیستند و  سطح زیرکشت مطلوب و  رابطه،  در این

این است که ) 1956(نرالو اي الگوي  فرض پایه.باید بر اساس متغیرهاي قابل مشاهده بیان شود

ال قیمت مورد انتظار خود را که امید دارند در آینده نیز تثبیت داشته باشد، بر کشاورزان در هر س

 براین اساس اگر . کنند هاي گذشته تعدیل و بازبینی می شده در سال بینی اساس میزان خطاي پیش

واقعی سال قبل باشد،  یمتق ل و انتظار سال قب قیمت مورد ام، tقیمت موردانتظار سال 

:رابطه تعدیل جزئی به صورت زیر است

 )2(             

ضریب انتظار و نشان دهنده نسبت خطایی است که کشاورزان پیش بینی آینده  که در این رابطه 

ها،  هاي متفاوت به آن زنهاي دورتر و دادن و کنند، با وارد کردن سال خود را بر اساس آن بازبینی می

  :توان به صورت زیر نوشت را می) 2(رابطه 

 )3(                      

سطح زیر کشت واقعی بر اساس سطح زیرکشت مطلوب نیز با استفاده از تعدیل جزئی بصورت زیر 

  :است

 )4(                

  :داریم) 4(در رابطه ) 1(با جایگذاري رابطه . یب تعدیل استضر که در رابطه فوق 

)5(                    

جایگذاري شود تمام متغیرهاي الگوي واکنش سطح زیرکشت ) 5(در رابطه ) 3(حال اگر رابطه 

  :شود کشاورزان بر اساس مشاهدات واقعی بصورت رابطه زیر تعیین می

                                               
1. Nerlove
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)6(         

بنابراین در الگوي نهایی تعدیل جزئی نرالو سطح زیرکشت واقعی تابعی از سطح زیرکشت با یک وقفه، 

بر اساس مطالعات انجام شده برخی . قیمت محصول با وقفه هاي مختلف و سایر عوامل غیر قیمتی است

محصوالت، عملکرد : از عوامل غیر قیمتی موثر بر سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي عبارتند از

، ریسک درآمدي، پیشرفت فناوري، )نرخ حمایت اسمی و نرخ حمایت موثر(سیاستهاي حمایتی دولت 

  ... میزان بارندگی، قیمت جهانی، میزان واردات، سیاستهاي حمایتی محصول رقیب و 

با توجه به روابط بیان شده، براي بررسی عوامـل مـؤثر بـر سـطح زیرکشـت محصـول پنبـه اسـتان         

 -خطـی و لگـاریتمی   -لگاریتمی، لگاریتمی -خطی، خطی -خطیرم هاي تابعی مختلف نظیر گلستان ف

جهت مقایسه خوبی برازش الگوهاي برآورد شـده و انتخـاب الگـوي برتـر ابتـدا      . لگاریتمی برآورد گردید

مقایسه گردیـد کـه بـر ایـن     ) R2(الگوهایی که متغیر وابسته یکسان دارند بر اساس آماره ضریب تعیین 

الگـوي برتـر انتخـاب شـدند، سـپس       خطی به عنوان دو -لگاریتمی و لگاریتمی -خطیساس الگوهاي ا

لگـاریتمی   -دار و مطابقت عالمت ضرایب با تئـوري الگـوي خطـی    ضرایب معنیتعداد ، Jاساس آزمون بر

  :عنوان الگوي برتر انتخاب گردید که فرم نهایی الگوي اقتصاد سنجی آن بصورت زیر است هب

)7(            

قیمـت نسـبی پنبـه     CRWسطح زیر کشت پنبه با یک وقفه بر حسب هکتار،  ACRکه در این الگو 

 COPسطح زیر کشـت گنـدم بـر حسـب هکتـار،       ACRWبه گندم بر حسب ریال به ازاي هر کیلوگرم، 

ـ    ERPحسب کیلوگرم در هکتار، عملکرد پنبه با یک وقفه بر ر حسـب درصـد،   نرخ حمایت مـؤثر پنبـه ب

WSC    حسـب درصـد و   ن برضریب خودکفایی گنـدم در اسـتان گلسـتاL     لگـاریتم طبیعـی متغیرهـاي

   .می باشد 1362-91هاي  موردنظر طی سال

اساس مبانی نظري الگوي تعدیل جزئی نـرالو و مطالعـات    اي مورد استفاده در این تحقیق برمتغیره

عنـوان   نظر متغیر ضریب خودکفایی گندم بـه  رهاي مورداز بین متغی. انجام شده در این زمینه می باشد

سیاست حمایتی محصول رقیب از تقسیم تولید داخلی به مصرف داخلی بدست آمده و اطالعات متغیـر  

گرفتـه شـده و   ) 1389(از نتایج مطالعه صدراالشرافی و علیخانی  1361-86نرخ حمایت موثر طی دوره 

آمار و اطالعات سایر متغیرهـاي  . ان روش محاسبه شده استنیز بر اساس هم 1387-91هاي  براي سال

آوري گردیـده   ن جهاد کشاورزي استان گلستان جمعمورد استفاده نیز از وزارت جهاد کشاورزي و سازما

  .است
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  نتایج و بحث

نتایج بررسی روند تغییرات سطح زیرکشت محصول پنبه در کشور و اسـتان گلسـتان طـی سـالهاي     

) 1(همانگونــه کــه در جــدول . ارائــه گردیــده اســت) 2(و ) 1(و نمودارهــاي ) 1(در جــدول  91-1362

هـزار هکتـار بـوده کـه      211، برابر بـا  1362می شود، سطح زیر کشت پنبه کل کشور در سال  مالحظه

اطالعـات ایـن جـدول همچنـین نشـان      . درصد بوده اسـت  49سهم استان گلستان از این میزان برابر با 

ییرات سطح زیرکشت پنبه در کل کشور و استان گلستان در مجمـوع کاهشـی بـوده    دهد که روند تغ می

هـزار   105هـزار هکتـار و از    102در سطح کشور بـه   1362هزار هکتار در سال  211بطوریکه از . است

  . رسیده است 1391هزار هکتار در سال  13هکتار در سطح استان گلستان نیز به 

رین و کمترین سطح زیرکشت پنبه در سطح کشـور بـه ترتیـب    بیشت، )1(بر اساس اطالعات جدول 

هزار هکتـار بـوده و بیشـترین و کمتـرین سـطح       91و  320معادل  1388و  1374هاي  مربوط به سال

هـزار هکتـار    8و  132به ترتیـب بـا    1388و  1374هاي  زیرکشت در استان گلستان نیز مربوط به سال

معـادل   1388و  1362هـاي   ان نیز بترتیب مربوط به سـال بیشترین و کمترین سهم استان گلست. است

  .درصد است 9و  49

شود، سطح زیـر کشـت پنبـه در ایـران در طـی دوره مـورد        مشاهده می) 1(در نمودار همانگونه که 

کـه بـه علـت     1374اسـت، بـه غیـر از سـال      بطور کلی داراي یک روند نزولی بوده) 1362-91(بررسی 

تشویقی و اعطاي پاداش که دولت براي کشاورزان پنبه کار در نظـر گرفتـه   هاي  حمایت دولت و سیاست

تـدریج   است، ولی بـه  هزار هکتار رسیده 320بود، سطح زیر کشت پنبه افزایش قابل توجهی داشته و به 

  .است  از سطح کشت کاسته شده و هر ساله روند نزولی داشته

  سطح کشور و استان گلستانتغییرات سطح زیرکشت و سهم محصول پنبه در : 1 جدول

  سال زراعی
  سهم استان گلستان  استان گلستان  کل کشور

  درصد تغییرات  سطح زیرکشت  درصد تغییرات  سطح زیرکشت  )درصد(

63-62  211520  -  105000  -  49  

64-63  186085  12-  100000  4-  53  

65-64  187936  0  97000  3-  51  

66-65  191992  2  95000  2-  49  

67-66  158449  17-  76131  19-  48  

68-67  227838  43  115000  51  50  

69-68  221094  2-  105104  8-  47  

70-69  205174  7-  84588  24-  41  

71-70  171171  16-  85983  1  50  

72-71  141220  17-  52849  38-  37  
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73-72  185153  31  65108  23  35  

74-73  272177  47  120075  84  44  

75-74  320418  17  132665  10  41  

76-75  238358  25-  87740  33-  36  

77-76  229362  3-  76172  13-  33  

78-77  216021  5-  61243  19-  28  

79-78  246226.5  13  79822  30  32  

80-79  198824.5  19-  51294  35-  25  

81-80  151221  23-  27021  47-  17  

82-81  140087  7-  20659  23-  14  

83-82  166673  18  30530  47  18  

84-83  159524.2  4-  35269  15  22  

85-84  116560  26-  13599  61-  11  

86-85  124524  6  15282  12  12  

87-86  124432  0  13569  11-  10  

88-87  105370  15-  13500  0  12  

89-88  91019  13-  8243  38-  9  

90-89  117129  28  17777  11  15  

91-90  118456  1  17655  0  14  

92-91  102341  13-  13200  25-  12  

  آمار و اطالعات  وزارت جهاد کشاورزي، اداره: منبع
  

  
  

  سطح زیر کشت پنبه کشورروند تغییرات : 1نمودار 
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هزار هکتار در  13به  1362هزار هکتار در سال  105از نیز گلستان استان سطح زیرکشت پنبه در 

بعد هزار هکتار رسیده و  130به بیشترین مقدار خود یعنی  1374در سال که  است رسیده 1391سال 

هزار هکتار  9معادل  1389کمترین میزان آن نیز مربوط به سال . از آن همواره روند نزولی داشته است

  .است
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ACR

سطح زیر کشت پنبه استان گلستانروند تغییرات : 2نمودار 

  

 1367تا  1362از سال  دهد که ستان گلستان نشان میبررسی آمارها در دوره مورد بررسی در ا

. یک رشد قابل توجهی داشته است 1368تا اینکه در سال   روند تغییرات سطح زیرکشت کاهشی بوده

هاي  سالطی پنبه  هزینه تولید بودنباال و  عدم توازن افزایش قیمت پنبه و سایر محصوالت رقیب

شت پنبه روند کاهشی داشته باشد، تا اینکه در طی نیز باعث شد تا سطح زیرک 1372تا  1369

 1374در سال بطوریکه . سطح زیرکشت افزایش قابل توجهی یافته است 1375الی  1373هاي  سال

هاي  هزار هکتار از اراضی استان به کشت پنبه اختصاص یافت و از این حیث در بین استان 130حدود 

براي  1378تا  1376هاي  باعث شده تا طی سالقیمت وش پایین بودن . کشور مقام اول را داشته است

با افزایش قیمت سطح زیرکشت براي یک  1379  دو دوره سطح زیر کشت کاهش یابد، ولی در سال

ذیربط از جمله تولیدکننده،  يها الزم در بین بخش یعدم هماهنگدوره افزایش داشته و سپس به علت 

کوچک شدن تشکیالت و کارا نبودن قوانین و مقررات در ، یو صنایع نساج یکن کارخانجات پنبه پاك

سطح زیر کشت روند کاهشی داشته  1389تا  1383هاي  باعث شد تا طی سال تقابل با وضعیت جدید

مجددا سطح زیرکشت به میزان بسیار ناچیزي نسبت به سال قبل افزایش  1390در سال . باشد

  ). 2011سازمان جهاد کشاورزي گرگان، (است  یافته

همانگونه که . دهد را نشان می) ADF(نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ) 2(جدول 

مالحظه می گردد متغیر لگاریتم قیمت پنبه و قیمت گندم در سطح ایستا بوده و انباشته از درجه صفر 
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I(0) رد پنبه، لگاریتم می باشد، ولی سایر متغیرها شامل لگاریتم سطح زیرکشت پنبه، لگاریتم عملک

در سطح ایستا قیمت جهانی پنبه، لگاریتم نرخ حمایت مؤثر پنبه و لگاریتم ضریب خودکفایی گندم

 5، 1نیستند، به عبارت دیگر فرضیه صفر وجود ریشه واحد در سري زمانی مذکور را در سطح اطمینان 

یعنی این . مذکور است زمانی  توان رد کرد که بیانگر وضعیت غیرایستایی سري درصد نمی 10و 

با توجه به اینکه اگر چند سري زمانی انباشته از . باشند می I)1(هاي زمانی انباشته از درجه اول  سري

باشد، در چنین مواردي رگرسیون   I(0)باشند و ترکیب خطی آنها انباشته از درجه صفر  d I(d)مرتبه 

توان  فرض وجود رگرسیون کاذب رد شده و میبر روي مقادیر سطح متغیرهاي مختلف معنی دار بوده و 

  ). 1387ابریشمی، (استنتاج آماري انجام داد 

  

  هاي زمانی مورد استفاده براي سري) ADF(نتایج آزمون ریشه واحد تعمیم یافته : 2جدول 

  شرح  متغیر
آماره 

ADF  

  درجه مقادیر بحرانی مک کینون

I(  10%5%1%(انباشتگی 

LACR71/3- 98/2- 62/2- 37/5ح زیرکشتلگاریتم سط -I(1)

L(COP)30/4- 57/3- 22/3- 67/4لگاریتم قیمت پنبه -I(0)

L(WHP)64/2  - 95/1  - 61/1  - 46/3لگاریتم قیمت گندم -  I(0)

L(ACRW)68/3  - 97/2  - 61/2  -66/6لگاریتم سطح زیرکشت گندم -  I(1)  

L(COY)62/2- 97/2- 69/3- 72/7لگاریتم عملکرد پنبه -I(1)  

L(WCP)68/3  - 97/2  - 68/2  - 40/4  لگاریتم قیمت جهانی پنبه -  I(1)  

L(EPR)  68/3  - 97/2  - 62/2  - 63/5  لگاریتم نرخ حمایت موثر -  I(1)  

L(WCP)62/2  - 97/2  - 69/3  - 58/5لگاریتم ضریب خودکفایی -  I(1)  

هاي تحقیق یافته: مآخذ

در این . است ارائه شده) 3(گرنجر نیز در جدول -لانباشتگی بر اساس آزمون انگ نتایج آزمون هم

از لحاظ قدرمطلق بزرگتر از مقادیر  ADFآزمون روش بررسی بدین شرح است که اگر مقدار آماره 

شود در غیر اینصورت  انباشتگی رد می مبنی بر عدم هم H0بحرانی مک کینون باشد، آنگاه فرضیه 

  . را رد کرد H0توان فرضیه  نمی

  هاي زمانی براي سري) گرنجر-انگل(انباشتگی  تایج آزمون همن: 3جدول 

ADF آماره 
مقادیر بحرانی مک کینون

Prob.
10 %5 % %1

20/5 -62/2 -97/2 -68/3 -0004/0

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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درصـد مقـدار    10و  5، 1دهد که در هر سه سطح اطمینان  نشان می) 3(نتایج ارائه شده در جدول 

ADF بنابراین فرضـیه    بزرگتر از مقادیر بحرانی مک کینون است ،H0     انباشـتگی رد   مبنـی بـر عـدم هـم

انباشتگی وجود دارد که بیانگر وجود یـک رابطـه بلنـد     شود، بعبارت دیگر بین متغیرهاي تحقیق هم می

رض وجـود  باشـند فـ   می I(0)ها  از طرف دیگر به علت اینکه باقیمانده. مدت بین متغیرهاي تحقیق است

  . توان استنتاج آماري انجام داد رگرسیون کاذب رد شده و می

  

  نتایج تخمین تابع سطح زیر کشت محصول پنبه در استان گلستان: 4جدول 

کشش.tProbآماره ضریبشرحنام متغیر

C93/067/0- 1/2541940/03عرض از مبدأ

LACR(-1)01/034/0***21/157852/52با یک وقفه  پنبه سطح زیرکشت

L(CRW)03/038/0**94/160842/21قیمت نسبی پنبه به گندم

LACRW04/083/0**- 2/16-84/58771سطح زیرکشت گندم -

LCOY(-1)07/045/0*16/462231/86وقفه  یکبا  پنبه عملکرد

LWCP 477/31821/4017/007/0قیمت جهانی پنبه

LEPR08/088/0*21/455321/80پنبه مؤثرنرخ حمایت

LWSC 39/028/0- 0/37-335/7600ضریب خودکفایی گندم -

F76/33R2
91/0

Prob (F)0/00D.W96/1

  درصد10و  5، 1سطح معنی داري داري درمعنیترتیببه* ، **، ***هاي تحقیق              یافته: مأخذ

  

و اطمینان از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهاي تحقیق، هاي زمانی  پس از بررسی ایستایی سري

ارائـه  ) 4(نتایح حاصل از بـرآورد تـابع سـطح زیرکشـت محصـول پنبـه در اسـتان گلسـتان در جـدول          

، متغیرهاي سطح زیرکشـت بـا   tشود، بر اساس آماره  گونه که در این جدول مالحظه می همان. است شده

دار  درصـد معنـی   95گنـدم در سـطح احتمـال    و سطح زیرکشت یک وقفه، قیمت نسبی پنبه به گندم 

درصـد معنـی دار شـده و     90متغیرهاي عملکرد پنبـه و نـرخ حمایـت مـوثر نیـز در سـطح       . است شده

نیز ) R2(ضریب تعیین . است دار نشده  متغیرهاي قیمت جهانی پنبه و ضریب خودکفایی گندم نیز معنی

درصـد تغییـرات متغیـر     91که متغیرهاي موجود در این تابع  دهد درصد است و نشان می 91/0برابر با 

  .دهند وابسته را توضیح می

عنوان متغیر مستقل در تابع عرضـه وارد شـده    سطح زیرکشت با یک وقفه زمانی به از آنجا که میزان

همبستگی استفاده نمـود، بلکـه بایـد     توان از آماره دوربین واتسون جهت بررسی مشکل خود است، نمی

دار آماره اچ دوربین واتسون را براي اطمینان از نبود خودهمبستگی بین اجزا اخالل مالك عمل قـرار  مق
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از ضـریب  . همبسـتگی اسـت   اسـت، کـه نشـان از عـدم وجـود خـود       112/0مقدار این آماره برابـر  . داد

کل همبستگی دو به دو متغیرها نیز جهت بررسی مشکل همخطی استفاده شد که بیانگر عدم وجود مش

رمزي اسـتفاده شـده کـه نتـایج      RESET جهت بررسی خطاي تصریح نیز از آزمون. است  همخطی بوده

عدم وجود خطـاي تـورش   فرض صفر مبنی بر ) 45/0(دهد به علت باالبودن سطح معنی داري  می  نشان

اسـت    الگو به خوبی تصریح شده مشکل تورش تصریح در الگو وجود ندارد وشود بنابراین  تصریح رد نمی

  ).5جدول (

  

  رمزي جهت بررسی خطاي تصریح RESETنتایج آزمون : 5جدول 

Probdf  value    

45/0  )1،20(  57/0  F-statistic  

تحقیق يها یافته: مأخذ

  

تـوان ارائـه    مـی ) 4(ج جـدول  پس از اطمینان از صحت و اعتبار الگو، تفسیر ضرایب را بر اساس نتای

ضریب کشش مربوط به متغیر سطح زیرکشت با یـک وقفـه زمـانی داراي    اساس نتایج ارائه شده بر. نمود

دهد یک درصد افزایش سـطح زیرکشـت    این ضریب نشان می. درصد است 34/0عالمت مثبت و برابر با 

از این رو، ضـریب تعـدیل بـر    . درصد در سال آینده شود 34/0در سال قبل تنها می تواند باعث افزایش 

دهـد کـه بـا     این ضریب نشـان مـی  . درصد محاسبه می شود 66/0الو برابر با پایه الگوي تعدیل جزئی نر

درصـد شـکاف بـین سـطح      66فرض ثابت بودن دیگر متغیرهاي لحاظ شده در الگـو هـر سـال حـدود     

دار متغیـر   در مورد تأثیرگذاري مثبت و معنـی . یابد زیرکشت مطلوب و سطح زیرکشت واقعی کاهش می

توان گفت که محصول پنبه در الگوي کشت تولیـد کننـدگان    زمانی می سطح زیرکشت پنبه با یک وقفه

هاي قبلـی و بـا    اي که کشاورزان به پیروي از الگوي کشت دوره اي برخوردار است به گونه از جایگاه ویژه

ولی با توجه بـه  . ثابت بودن سایر شرایط تمایل دارند سطح زیرکشت پنبه را در الگوي خود حفظ نمایند

ن است تأثیر عوامل دیگر بیشتر باشد لذا این ضـریب در مجمـوع نتوانـد باعـث جلـوگیري از      اینکه ممک

  .کاهش سطح زیرکشت پنبه شود

متغیر قیمت نسبی پنبه به گندم نیز داراي عالمت مثبت است و کشش سـطح زیرکشـت محصـول    

کنـد قیمـت    می درصد است که بیان 38/0نسبت به قیمت نسبی پنبه معادل ) واکنش پنبه کاران(پنبه 

در ) کـاهش (نسبی پنبه به گندم تأثیر مثبت بر تغییر سطح زیرکشت پنبه دارد و یـک درصـد افـزایش    

) کـاهش (درصد میزان سطح زیرکشت محصول پنبه را افزایش  38/0قیمت نسبی پنبه به گندم، معادل 

نسـبت بـه تغییـرات    بنابراین، با توجه به ضریب کشش قیمتی سطح زیرکشت پنبه، پنبه کاران . دهد می

  .دهند قیمت پنبه واکنش قابل توجهی نشان نمی
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در این الگو متغیر سطح زیرکشت محصول گندم به عنوان محصول رقیـب پنبـه اسـتفاده شـده کـه      

یعنی . است 83/0مربوط به این متغیر، داراي عالمت منفی و معادل ) واکنش پنبه کاران(ضریب کشش 

درصـد   83/0یرکشت گندم، سطح زیرکشـت پنبـه را بـه میـزان     در سطح ز) کاهش(یک درصد افزایش 

پنبه کاران نسبت به تغییرات سـطح زیرکشـت گنـدم    به عبارت دیگر واکنش  .دهد می) افزایش(کاهش 

  .بیشتر از تغییرات قیمت پنبه و داراي رابطه منفی است

وقفـه زمـانی   یکی دیگر از متغیرهاي موثر بر سطح زیرکشت پنبه، عملکـرد محصـول پنبـه بـا یـک      

مربوط به این متغیر، داراي عالمـت مثبـت و معـادل    ) واکنش پنبه کاران(مقدار ضریب کشش . باشد می

در عملکرد با یک وقفه زمانی، سطح زیرکشت پنبه را بـه  ) کاهش(یعنی یک درصد افزایش . است 45/0

رات عملکـرد دوره قبـل   بنابراین پنبه کاران نسبت به تغیی. دهد می) کاهش(درصد افزایش  45/0میزان 

  . بیشتر از تغییرات قیمت پنبه واکنش نشان می دهند

صـورت   ههاي حمایتی دولت است که ب یکی دیگر از متغیرهاي موثر بر سطح زیرکشت پنبه، سیاست

مربوط به این متغیـر داراي  ) واکنش پنبه کاران(ضریب کشش . نرخ حمایت مؤثر در الگو وارد شده است

در نـرخ حمایـت مـوثر از    ) کـاهش (درصد است؛ یعنی یک درصد افـزایش   88/0ادل عالمت مثبت و مع

) کـاهش (درصـد افـزایش    88/0طریق سیاستهاي حمایتی دولت، سـطح زیرکشـت پنبـه را بـه میـزان      

هاي حمایتی دولت تأثیر مثبتی بـر سـطح زیرکشـت پنبـه طـی دوره       به این معنی که سیاست. دهد می

با توجه به اینکه تأثیر این متغیر بر سطح زیرکشت نیز قابل توجه نیسـت   است، ولی  مورد بررسی داشته

  . لذا در مجموع سطح زیرکشت پنبه با کاهش مواجه بوده است

تأثیر متغیرهاي قیمت جهانی پنبه و ضریب خودکفایی گندم بر تغییرات سطح زیرکشت پنبه از 

ت و ضریب خودکفایی گندم اثر منفی بر لحاظ آماري معنی دار نبوده ولی قیمت جهانی پنبه اثر مثب

  . تغییرات سطح زیرکشت محصول پنبه استان گلستان را نشان می دهد

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه

 زیرکشت سطح ،)مؤثر حمایت رخن( دولت حمایتی هاي  سیاست که دهد می نشان تحقیق این نتایج

 ترتیب هب پنبه زیرکشت سطح  وقفه با یرمتغ و گندم به پنبه نسبی قیمت پنبه، قبل سال عملکرد گندم،

 در کار پنبه کشاورزان .است بوده گلستان استان در پنبه زیرکشت سطح تغییرات بر موثر عوامل مهمترین

 محصول مهمترین گندم و داشته دولت حمایتی هاي  سیاست متغیر به را واکنش بیشترین گلستان استان

 به نسبت کشاورزان واکنش که دهد می نشان همچنین ایجنت .باشد  می زمین نهاده سر بر پنبه رقیب

 فوق دار معنی متغیرهاي بین از .دارد قرار بعدي مراتب در محصول قیمت و محصول عملکرد متغیرهاي

 پنبه زیرکشت سطح بر داري معنی و مثبت تأثیر متغیرها سایر و منفی تاثیر گندم زیرکشت سطح متغیر
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 مثبت و منفی اثر داراي ترتیب هب نیز جهانی قیمت و خودکفایی ضریب متغیرهاي .دارند گلستان استان

 استان در پنبه محصول کشت زیر سطح افزایش براي بنابراین .نیستند دار معنی آماري لحاظ از ولی بوده

  :شود آمده پیشنهادات زیر ارائه می با توجه به نتایج به دست گلستان

و متناسب با  تعیین قیمت تضمینی مناسبیمت نسبی پنبه، دار ق تأثیر مثبت و معنیبه علت  اوالً

دار بودن متغیر  تأثیر مثبت و معنی به علت ثانیاً .شود توصیه می و اعالم به موقع آن محصوالت رقیب

گردد تحقیقات به زراعی و فنی در ارتباط با راهکارهاي  بر افزایش سطح زیرکشت پیشنهاد میعملکرد 

هاي ترویجی در اختیار  ارقام مناسب انجام و نتیجه آن به صورت روشافزایش عملکرد و معرفی 

هاي حمایتی دولت  دار بین متغیر سیاست مثبت و معنی به علت وجود رابطه ثالثاً. کشاورزان قرار گیرد

این محصول به  قیمتیو غیر حمایت قیمتیشود  و سطح زیرکشت پنبه پیشنهاد می) نرخ حمایت موثر(

هاي  از جمله این حمایت. باشد  رو به رشد را داشتهدر مقایسه با سایر محصوالت روند  کهباشد اي  گونه

حمایت از (یا حمایت از طریق کاهش هزینه تولید تولید  یارانه اعطاي به توان دولت میغیر قیمتی 

   .اشاره نمود) برداشت مکانیزه از طریق تسهیالت با بهره پایین
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