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  1ده یچک
اسـتان  در بـه ویـژه   ، سطح کشت و تولید محصول پنبه در مناطق مختلف کشـور هاي اخیر در سال
تـاثیر سیاسـت    یهدف بررسـ با از این رو تحقیق حاضر  کاهش یافته است. یطور قابل توجهگلستان به

براي این منظور از  .جام شده استناستان گلستان ا این محصول درسطح کشت توسعه بر  یقیمتحمایت 
سطح کشت و قیمت هاي سري زمانی  دادههاي توزیعی و تصحیح خطا و نیز توضیح با وقفه الگوهاي خود

بـر پایـه   استفاده شده اسـت.   ،ز منابع آماري وزارت جهاد کشاورزي تهیه گردیدندکه اپنبه، برنج و کلزا 
هـاي زمـانی کوتـاه و بلندمـدت     نتایج، اگرچه تاثیر قیمت نسبی پنبه بر تغییرات سطح کشت آن در افق

افـزایش قابـل توجـه     نیازمندزارعین به کشت پنبه ترغیب قابل توجه است. اما  دار و نسبتاً مثبت، معنی
اي، اتخاذ آن در عمل براي دولت میسر قیمت آن در مقایسه با قیمت گندم است که با توجه به بار هزینه

هـاي  سـاز نبـوده و حمایـت   چـاره بـه شـکل فعلـی    اتکا به سیاست حمایت قیمتی   بنابراین نخواهد بود.
بیـانگر تـاثیر    ،یافته هـاي تحقیـق  دیگر  .است ناپذیر اجتنابغیرقیمتی براي افزایش کشت و تولید پنبه 

تـاثیر   هم چنینکشت پنبه هر سال زراعی در میزان سطح کشت پنبه در سال آتی است. دار سطحمعنی
این تاثیر هر چند  ،باشدمنفی و مطابق انتظار می این استان،کشت برنج بر تغییرات سطح کشت پنبه در 

استان از اواسط دهه هفتاد، سطح کشت پنبه را این کشت کلزا در  توسعه افزون بر این یست.قابل توجه ن
ضـریب  با توجه به مقدار  .شودمحصول رقیب پنبه محسوب نمیرو از اینو است تحت الشعاع قرار نداده 

ی تـ اتخاذ راهکارهاي قیمتـی و غیـر قیم  توان امیدوار بود که با می ،الگوي تصحیح خطا) -64/0( تعدیل
   .برگشت نماید آندر کوتاه مدت سطح کشت پنبه به مقدار تعادلی مد آمناسب و کار

  
  گلستاناستان ،پنبه، رابطه بلندمدت ،الگوي تصحیح خطا ،کشتسطح توسعه :يدیکل يهاواژه

                                                
  nmabyar_ae@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
ویـژه   مختلـف بـه   صـنایع  مواداولیـه  افزون بر تـامین  که است کشاورزي محصوالت مهمترین از پنبه
بازرگانی  و صنعت کشاورزي، هايبخش زاییاشتغال و افزودهارزش در ایجاد کشی،روغن و نساجی صنعت

در بـا ایـن حـال     کنـد. مـی با آن برابري  محصول کشاورزي از این منظر کمتر کند ومی ایفا مهمی نقش
ویژه استان گلسـتان رونـد کاهشـی را     در مناطق مختلف کشور به آن اخیر سطح کشت و تولید هايسال

  هـزار هکتـار سـال زراعـی     320تجربه کرده است. به طوري که سطح کشت این محصـول در کشـور از   
هکتـار سـال    132665و در استان گلسـتان از    1391-92هکتار در سال زراعی  81116به  75-1374

کاسته شده است. داده هاي مـذکور نشـان    1391-92ل زراعی هکتار در سا 9460 به 1374-75زراعی 
دهد که شدت کاهش سطح کشت این محصول در اسـتان گلسـتان بیشـتر از شـدت کـاهش آن در       می

  هاي مختلف).   نام، سال کشور است (بی
کاهش سطح کشت و تولید پنبه موجب شده است صنایع نسـاجی کشـور همـه سـاله بخـش قابـل       

کنند، کـه ایـن امـر تبعـات     هاي ارزي چشمگیر از بازارهاي جهانی تامین ا با هزینهتوجهی از نیاز خود ر
بـراي واردات ایـن محصـول     2012در سـال  گوناگونی را براي اقتصاد ملی بـه دنبـال دارد. بـراي مثـال     

بنـابراین توسـعه   (پایگاه اینترنتی گمرك جمهوري اسالمی ایـران).   دالر هزینه شده است 130389331
کـه   است سطح کشت و افزایش تولید این محصول در مناطق مستعد، ضرورت  اقتصاد کشاورزي ایران 

بررسی عوامل . باشدهاي اجرایی کارآمد میهاي حمایتی و راهکاراین امر نیازمند تدوین و اتخاذ سیاست
هاي اقتصـاد کشـاورزي و   موثر بر توسعه سطح کشت محصوالت کشاورزي از موضوعات اساسی پژوهش

حمـایتی بـه ویـژه سیاسـت حمایـت قیمتـی اسـت کـه نتـایج آن           هـاي بخشی سیاست ابزار ارزیابی اثر
حاضر تالشی در این راستا است  تحقیق کند.رهنمودهاي مفیدي براي تدوین سیاست اقتصادي ارائه می

تغییـرات سـطح کشـت پنبـه در     هاي قیمتی و نیز کشت برنج و کلزا بر که با هدف بررسی تاثیر حمایت
ترین منطقه کشت و تولید پنبه در ایران بـوده  باز مهم استان گلستان انجام شده است. این استان از دیر

هاي اخیر از هاي بعد از انقالب اسالمی و برنج و کلزا در سالاست. به نظر می رسد گندم در تمامی سال
گیري زارعین هاي قیمتی آنها تصمیمکه تغییر نسبت باشندمحصوالت رقیب پنبه در استان گلستان می

   .دهدتحت تاثیر قرار می در انتخاب سطح کشت پنبه را
توانـد در پیـدایش یـک بیـنش جـامع و تـدوین       میبررسی پیشینه تحقیق در ایران و دیگر کشورها 

طح کشـت  هاي واکنش سالگوي تحلیلی مناسب ثمربخش باشد. از این رو در این قسمت برخی پژوهش
بـارکر   گیرد. محصوالت کشاورزي با تاکید بر تاثیر سیاست حمایت قیمتی مورد بحث و کنکاش قرار می

 در بـرنج  سـطح کشـت   بـر افـزایش   هـا نهاده یارانه و قیمتی حمایت سیاست ) تاثیر دو1976و هیامی (

 مقایسه در شیمیایی کود مانند هائیبه نهاده یارانه را بررسی نموده و دریافتند سیاست پرداخت فیلیپین
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بـر پایـه نتـایج تحقیـق الیاسـی       است. کرده عمل قیمتی در افزایش سطح کشت برنج مؤثرتر حمایت با
دهنـد.  هاي نسبی آن را مورد توجه  قرار میکاران در انتخاب سطح کشت، قیمت) پنبه1993بختیاري (

 جمله ابزارهاي سیاستی است که در تنظیم برنامـه از این رو حمایت قیمتی و سازوکار تضمین درآمد، از 
هـاي  یافتـه توانـد نقـش ارزشـمندي ایفـا نمایـد.      کشت و تسریع به سوي تولید و عرضه بیشتر پنبه می

) نشان داد که سیاست مالیات بر صادرات تاثیر منفی بـر نـرخ رشـد تولیـد     1999تحقیق دارن و اثریج (
) تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتـی مـوثر   2006ربانی و دهقانیان (قپنبه صادرات الیاف پنبه داشته است. 

بر توسعه سطح کشت چغندرقند در استان خراسان را بررسی و نتیجه گرفتند که عیار چغندرقنـد، نـوع   
بذر مصرفی، عملکرد محصول در سال قبل و نوع سیستم آبیاري تاثیر مثبت و فاصـله مزرعـه تـا مراکـز     

گـذاري  ثیر منفی بـر میـزان سـطح کشـت چغندرقنـد دارد. از ایـن رو قیمـت       تبدیل و سن کشاورزان تا
. عنوان یکی از راهکارهاي نوسعه سطح کشت این محصول پیشـنهاد شـده اسـت    مناسب براساس عیار به

 16کشـور و   30) حساسیت (کشش) قیمتی عرضه پنبه نسـبت بـه قیمـت جهـانی را در     2006شفرد (
 077/1تـا   136/0ج، حساسیت قیمتـی عرضـه پنبـه دامنـه وسـیعی از      منطقه برآورد نمود. براساس نتای

باشـد. تـاثیر نسـبی عوامـل     گیرد و در برخی از مناطق و کشورها نیز معنـی دار نمـی  درصد را در بر می
) مورد بررسی قرار گرفته است. 2010شنگ و همکاران (کشت برنج توسط یانگمختلف بر واکنش سطح

) تـاثیر بلندمـدت    2010باشـد.. النتـري (  هاي دولتی مـی زارعین به حمایتنتایج بیانگر واکنش ضعیف 
گذاري، ریسک و عوامل غیر قیمتی بر تغییرات سطح کشت سویا را در آرژانتین بررسی و سیاست قیمت

براسـاس   دهـد. هاي اقتصادي واکنش قابل توجهی نشان میاذعان نمود که سویاکاران نسبت به حمایت
 ) تولیدکننــدگان گنــدم، جــو و ذرت بــه سیاســت2011فــرد (صــبوحی و فهیمــی هــاي مطالعــهیافتــه
) عوامل موثر بر عرضه 2011بوسنا و همکاران ( دهندگذاري دولت واکنش قابل توجهی نشان نمی قیمت

وري و دسترسی زارعین به پنبه در مزارع کشور اتیوپی را بررسی و  نتیجه گرفتند که اندازه مزرعه، بهره
باشند و لذا  افزایش عرضـه ایـن محصـول    ت از جمله عوامل موثر بر افزایش تولید و عرضه آن میاعتبارا

  .مستلزم مداخالت سیاستی است
دهـد کـه یـک نظریـه و یافتـه قطعـی در چگـونگی اثرگـذاري         بررسی پیشینه تحقیـق نشـان مـی   

به تناسب محصول و هاي قیمتی بر تغییرات سطح کشت محصوالت کشاورزي وجود ندارد. بلکه  حمایت
حال تعداد بیشتري از مطالعـات انجـام شـده بـر     منطقه یا کشور نتایج متفاوتی حاصل شده است. با این

هاي حمایـت قیمتـی بـر واکـنش سـطح کشـت و عرضـه محصـوالت         تاثیر اندك تا قابل توجه سیاست
ایتی قیمتـی بـر   کنند. از این رو تحقیق حاضر با هـدف آزمـون تـاثیر سیاسـت حمـ     کشاورزي اذعان می

ها، امکـان تحلیـل کارآمـدي و    توسعه سطح کشت پنبه در استان گلستان انجام گردید تا بر اساس یافته
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اثربخشی آن میسر و راهکارهاي اصالحی مناسب براي توسعه سطح کشت پنبه در ایـن اسـتان و سـایر    
  مناطق کشور ارائه شود. 

  
   هامواد و روش

عوامل موثر بر توسعه سطح کشت پنبه در اسـتان گلسـتان از الگوهـاي    در این تحقیق براي بررسی 
 کـاربرد  است شده باعث زمانیهاي سريدادهتحلیل  در این الگوها موفقیت استفاده گردید. 1سري زمانی

داشـته باشـند (سـالمی و     هـا آتی آن مقادیر بینیاقتصادي و پیش رفتار متغیرهاي الگوسازي در فراوانی
 شناسـایی  دارد، وجـود  زمـانی  سـري  الگوهاي از استفاده در که ايمسئله مهمترین . اما)1388جهانگرد، 

ایـن  ) 1998( فمبـاي  نظـر  براسـاس  خطـا سـت.   کمتـرین  بـا  بینیپیش داشتن منظور به الگوي مناسب
 راستا این در گیرد. صورت آنها بین رابطه هاي زمانی و چگونگیهاي سريشناسائی باید بر اساس ویژگی

 :شوند دنبال باید شرح زیر مند بهنظام طور به مرحله چند
 ریشـه  وجود و ایستایی جمله از آماري لحاظ خصوصیت به شده کاندید متغیرهاي نخست مرحله در

 تا گیرد می صورت فولر -دیکی نظیر هاییآزمون با معموالً این بررسی. گیرندمی قرار بررسی مورد واحد

 نخسـت  :شـود  کلی حالت دو بروز به منجر تواندمی آزمون این نتیجه شود. آنها مشخص انباشتگی مرتبه

 ایستا سطحو در  صفر مرتبه از جمعهم هااینکه سري دوم و یک مرتبه از جمعهم سري دو اینکه حداقل

 که کندمی پیشنهاد را متغیرها) (همگرایی بلندمدت رابطه یک وجود احتمال اول حالت مشاهده .باشند

 براي) ECM( 2تصحیح خطا الگوي شود، تأیید اي رابطه چنین وجود چنانچه گیرد. قرار آزمون مورد باید

 بلندمـدت  رابطـه  وجـود  چنانچه .است مناسب آن تیآ مقادیر بینی پیش و نظر مورد متغیر رفتار تبیین

 متغیرهـا  بـین  معلـولی  و علـت  رابطه علیت باید انجام گیرد تا از وجود یا عدم وجود آزمون نشود، تأیید

 هـم بایـد   باز باشد، مطالعه مورد متغیرهاي ایستایی از حاکی آزمون نتایج چنانچه .شود حاصل اطمینان

 بـین  اگـر  .انتخـاب گـردد   مناسب الگوي آن، براساس و شود مشخص الگو متغیرهاي بین علی رابطه نوع

 بـراي (VAR)  3خودتوضیح برداري الگوي باشد، داشته وجود دوطرفه علی ابطهر بررسی مورد متغیرهاي

 بـا  امر این که هستند درونزا هم به نسبت متغیرها تمامی الگو این در زیرا بود، خواهد مناسب بینیشپی

 الگوهـاي  باشـد،  داشـته  وجـود  یکطرفـه  علی رابطه متغیرها بین چنانچه اما دارد. تناسب دوطرفه علیت

ه نداشـت  وجود متغیرها بین داري معنی علی رابطه هیچ اگر نهایت، در .ترندمناسب بینیپیش براي انتقالی

                                                
1. Time Series Models 
2. Error Correction Model 
3. Vector Autoregressive Model  
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(سالمی داد خواهند دست به متغیر تیآ رفتار از مناسبی بینیپیش تغیرهمزمانی تکسري الگوهاي ،باشد
  .)1388، و جهانگرد
 جوسلیوس و و جوهانسن گرنجر-انگل روش دو از عموماً متغیر چند بین 1جمعیهم نآزموبراي 

 رابطه یک که قادراست وجود بیش از سن و جوسلیوسجوهان روش .)1985(لوتکپول،  شود استفاده می
را  قابلیتیگرنجرکه چنین – کند، بر روش انگل شناسایی متغیرها بین وجود) صورت را (در مدت بلند

 با است، آن مشخصه هايریشه و ماتریس رتبه بین رابطه بر مبتنی که روش در این .ارجح استندارد، 
 قضاوت بلندمدت روابط تعداد مورد در )،λmaxویژه ( مقدار حداکثر و )traceاثر ( دو آماره از استفاده

  .شود می
 خودجمعی از الگوهاي چندمتغیره ، علیت و همهاي ایستائیبا توجه به نتایج آزمونتحقیق در این 

 1358هاي هاي سري زمانی سالدادهو  )ECM(تصحیح خطا و  )ARDL( 2هاي توزیعیتوضیح با وقفه
براي  .براي تبیین رفتار تابعی واکنش سطح کشت پنبه در استان گلستان بهره گرفته شد 1392تا 
دهد با توجه به یکی از که این امکان را می گردیداستفاده میکروفیت ورد الگوهاي مذکور از نرم افزار آبر

هاي بهینه براي هریک از متغیرهاي توضیحی تعداد وقفهکوئین –بیزین و حنان -کائیک، شوارزآضوابط 
تابع واکنش سطح کشت  .)1999(پسران و پسران، شودورد آرب ARDL پویاي مشخص و سپس الگوي

 :گردیدبه صورت زیر تصریح  ARDLوي پویاي گبلندمدت پنبه بر اساس ال
   

)1(                                tt UDSRARACWPCA  4321   

متغیرهاي توضیحی الگو بر مبماي نظریه عرضه بنگاه در اقتصاد خرد انجام شـده اسـت. بـر    انتخاب 
پایه این نظریه، از مهمترین عوامل موثر بر عرضه محصـوالت کشـاورزي، قیمـت و سـطح کشـت خـود       

کشـت پنبـه    سـطح   CAt) 1). بنابراین در الگوي (2013(کوپاهی،  باشد محصول و محصوالت رقیب می
  t،RAt در سـال زراعـی   (نسبت قیمت پنبه به قیمت گنـدم)  پنبهنسبی قیمت  t، CWPtدر سال زراعی 

عنـوان متغیـر جانشـین کشـت کلـزا در       متغیر مجازي بـه   DRSAو  tسطح کشت برنج در سال زراعی 
 باشـند. می یک) ،و بعد از آن 1376هاي براي سال ، صفر و 1376هاي قبل از براي سال(استان گلستان 

   :گردیدبه شکل زیر تصریح   ARDLهم چنین فرم تابعی الگوي تصحیح خطاي مرتبط با الگوي
)2(  

tttt UECTDRSARAWCPCA   3210 
سرعت بازگشت متغیر وابسته به تعادل  که ضریب تعدیل است  δجزء تصحیح خطا و ECTن آکه در 

ارائه  پیشترتعاریف سایر متغیرها  عالمتی منفی باشد.رود از نظر  دهد و انتظار مینشان میرا بلندمدت 

                                                
1. Cointegration  
2. Autoregressive Distributed Lag Model 
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برآورد ضرایب مربوط به تعادل بلندمدت  ،هاي توزیعیتوضیح با وقفه خودالگوي  از مزایايشده است. 
ضرایب بررسی شود. براي این منظور آزمون فرضیه این اذب بودن ابتدا باید کاما  باشد.می بین متغیرها

 :شودشرح زیر انجام میصفر و آلترناتیو به 

)3(                                    
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( هاي متغیر وابستهورد شده وقفهآاگر مجموع ضرایب بر


m

i
ia

1

کوتاه مدت  در الگوي پویاي )

ARDL با عبارت دیگر متغیرها به ، یابداز یک باشد، الگو به سمت تعادل بلندمدت گرایش می کوچکتر
که رابطه پویاي مدت است. شرط آنفرضیه صفر بیانگر عدم وجود رابطه بلند. هستند هم مرتبط

داشته باشد، آن مدت بین متغیرها وجود بلندمدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد یا رابطه  کوتاه
  باشد. مقدار بحرانی آناز بزرگتر زیر محاسباتی  tاست که آماره 

)4(                                         
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 قـدر مطلـق  چنانچـه   انحراف معیار آنهـا اسـت.   Sو ضرایب با وقفه متغیر وابسته iaدر رابطه مذکور
بلندمدت بـین متغیرهـا   تر باشد، فرضیه صفر رد و وجود رابطه محاسباتی از مقادیر بحرانی بزرگ t آماره

تـوان بـین   ، مـی الگـو جمعـی بـین متغیرهـاي    هـم رابطه بلندمدت یا شود. در صورت وجود پذیرفته می
ورد آبرارتباط برقرار کرد. این امکان از طریق آنها مدت متغیرها و مقادیر تعادلی بلندمدت نوسانات کوتاه

جمعی بین متغیرها (رابطـه  وجود همآزمون در بررسی حاضر براي . پذیر استامکان الگوي تصحیح خطا
  استفاده گردید.نیز جوهانسن روش از بلندمدت) 

  

  نتایج
ها در سطح ، تمامی سري)1(فولر مندرج در جدول  –بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد دیکی

نشان  هاآزمون ریشه واحد تفاضل اول این سريباشند.  ) میDSP( 1تفاضل -ناایستا از نوع فرایند ایستا
 جمعیتفاضل اول این متغیرها عبارت دیگر  شود. بهگیري موجب ایستائی آنها میداد که یک بار تفاضل

)Integrated هاي ایستا از توان برآورد الگوهاي تحلیلی را با سريمی) از مرتبه یک هستند. از این رو
 انجام داد. I(1)مرتبه 

                                                
1. Difference Stationary Process (DSP) 
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  .هاي زمانی مورد استفادهیح آزمون وضعیت  ایستایی سريرتا -  1جدول 
 نوع ناایستایی در سطح  وضعیت ایستایی در سطح سري زمانی 

CA  ناایستا کشت پنبه سطح DSP  
RA  ناایستا  کشت برنجسطح DSP  
WA    ناایستا  کشت  گندمسطح DSP  

CWP  ناایستا  نسبی پنبهقیمت DSP  
CP     ناایستا  تضمینی پنبهقیمت DSP  
WP     ناایستا  تضمینی گندمقیمت DSP  

  هاي تحقیقمنبع: یافته 
  

 متغیرهاي بین جمعی(بلندمدت)هم وجود رابطه بعد مرحله در ایستایی، آزمون نتایج گرفتن نظر در با

با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار . گرفتمورد آزمون قرار  واکنش سطح کشت پنبه و سایر متغیرها الگوي
درصـد   95در سـطح اطمینـان   ( و همکـاران  از مقدار بحرانی جدول بنرجی )4(محاسباتی رابطه  tآماره 

رابطـه   رد والگـو  جمعی بین متغیرهاي وجود هم فرض صفر مبنی بر عدم، تر استبزرگ )-93/2معادل 
 و جوهانسـن  آزمـون  λmax آمـاره و  trace آمـاره بر اساس مقـادیر  چنین  هم شد.تأیید  آنهابلندمدت بین 

  .گردید تایید جمعی (رابطه بلندمدت)یک رابطه هم وجود 3و  2 هاي جدولمندرج در  جوسلیوس
  

 .traceماره آ، (وجود رابطه بلندمدت)یا روش جوهانسون جمعینتایج آزمون هم  - 2جدول 

سطح   مقدار بحرانی Traceآماره   فرضیه صفر
  فرضیه مقابل فرضیه صفر  داري معنی

 R=0 R=1  013/0  79/29  67/34  جمعی وجود نداردرابطه هم
 R<=1 R=2  093/0  49/15  51/13  جمعی وجود دارد*یک رابطه هم
 R<=2 R=2  08/0  84/3  06/3  جمعی وجود دارددو رابطه هم
 هاي تحقیقمنبع: یافته

 
 .maxآماره  ،نتایج آزمون هم جمعی(وجود رابطه بلندمدت) -3جدول 

  آماره  فرضیه صفر
Max 

مقدار 
  فرضیه مقابل فرضیه صفر  داريسطح معنی  بحرانی

 R=0 R=1  049/0  13/21  16/21  رابطه همجمعی وجود ندارد
 R<=1 R=2  18/0  26/14  45/10  یک رابطه همجمعی وجود دارد*

 R<=2 R=2  08/0  94/3  06/3  دو رابطه همجمعی وجود دارد
  هاي تحقیقمنبع: یافته
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 مورد در بعدي گام تا شد انجام گرنجر روش به علیت آزمون ،جمعیهم آزمون نتایج به توجه با
هاي از متغیر طرفهیک علی ارتباطوجود  از حاکی آزمون این نتایج .شود برداشته الگوي مناسب انتخاب

 بین مدتبلند رابطۀ به توجه اب بنابراین .استقیمت نسبی پنبه و سطح کشت برنج به سطح کشت پنبه 
 نوسانات الگواین . باشدمی میسرخطا  تصحیح الگوي از استفاده ،زمانی مورد بررسی هايسري مجموعه

 بین مدت موجودکوتاه واکنش و دهدمی ارتباط آنها مدتبلند تعادلی مقادیر به را متغیرها مدتکوتاه
   .گیردمی نظر در نیز را الگو متغیرهاي

  
  .گرنجر نتایج آزمون علیت -4جدول 

  داريسطح معنی Fآماره   نعداد مشاهدات  فرضیه صفر
CWP  علیت گرنجري CA 

CA گرنجري علیتCWP 
29 3/4  

62/1  
025/0  
22/0  

RA علیت گرنجري CA 
CA علیت گرنجري RA  

29  9/7     
22/0  

002/0   
81/0  

RA علیت گرنجري CWP 
CWP علیت گرنجري  RA 

29  2/2    
28/0  

13/0    
76/0  

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

و  )AIC( از دو ضـابطه آکائیـک    ARDLپویـاي کوتـاه مـدت    وقفه بهینـه الگـوي  تعداد  تعیین براي
بـا درنظـر گـرفتن مقـادیر حـداکثر دو ضـابطه        5هاي جدول بر اساس داده شد. استفاده )SBC( شوارتز

   گردید.برابر یک تعیین  ARDLي الگو وقفه بهینهمذکور، 
  

 .انتخاب وقفه بهینه الگو هاي آزمون و معیارهايآماره - 5جدول 
 AIC SBC  (وقفه) رتبه

4  96/307 - 15/313- 
3 307 - 54/311- 
2 18/306 - 06/310 - 
1 92/305- 16/309 - 
0 25/308- 85/310- 

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

فرضـیه صـفر    ،CA(-1) ، ه بـا وقفـه  تو مقدار ضریب متغیر وابسـ  6بر اساس نتایج مندرج در جدول 
کشـت پنبـه هـر    دار سـطح شود که بیانگر تاثیر معنیوجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي الگو تائید می
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دار چنین بیانگر تـاثیر مثبـت، معنـی    . نتایج هماستسال زراعی در میزان سطح کشت پنبه در سال آتی 
   باشد.در استان گلستان می نآسطح کشت  تغییراتبر ) CWP(قیمت نسبی پنبه 

  
 ARDL(1,0,0,0)واکنش سطح کشت پنبه  کوتاه مدتپویاي نتایج تخمین الگوي   -6جدول 

 معنی داري سطح T آماره ضریب تخمینی متغیر
α0 25647 96/0 34/0 

CA(-1)  36/0 9/1  069/0 
RA  64/0 1/1 - 27/0 

CWP  12084 6/2 01/0 
DRSA 498 - 03/0 97/0 

DW= 95/1  F-TEST= 1/16  Adj R2= 67/۰  

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

باشـد. براسـاس نتـایج ایـن     منـدرج مـی   7در جـدول   ARDLهاي تشخیصی الگوي تخمینی آزمون
اند. هم چنین فرم تابعی اجزا اخالل الگو فاقد خودهمبستگی متوالی بوده و داراي توزیع نرمال ،هاآزمون

  .طور صحیح تصریح شده استالگوي تخمینی به
  

  ARDLهاي الگوي تخمینی هاي تشخیصی ویژگیآزمون -7جدول 

  Fآماره   آزمون تشخیصی
 سطح

 داري  معنی
  نتیجه آزمون فرضیه

 اجزاء اخالل به طور سریالی ناهمبسته هستند 636/0 123/0  آزمون همبستگی سریالی اجزاء پسماند
 فرم تابعی  صحیح تصریح شده است 18/0 93/1  زمون تصریح مدلآ

=LM  نرمالیتهآزمون  093/0  جمالت پسماند داراي توزیع نرمال است 99/0 
  هاي تحقیقمنبع : یافته

  

زمون علیت مشخص آو سپس با انجام ورد آبر ARDLالگوي بلندمدت  ،هاي تشخیصیزمونآپس از 
کشت برنج به متغیر سطح کشت  طحس و طرفه از متغیرهاي قیمت نسبی پنبهگردید که رابطه علی یک

ورد دو الگـوي  آباشـد. نتـایج بـر   ضرورت تخمین الگوي تصحیح خطـا مـی  تائیدي بر که پنبه وجود دارد 
   اند.  شدهآورده  9و  8 هاي ترتیب در جدول خطا بهتصحیح بلندمدت و 

قیمت نسبی پنبه در بلندمـدت   ،8در جدول مندرج  ARDL الگوي بلندمدتتخمین نتایج براساس 
قیمت نسـبی  با افزایش یک واحدي که طوري هب دار و مثبت دارد.تاثیر معنین آکشت  طحس تغییراتبر 

 .هکتـار افـزایش یابـد    18808در بلندمدت سطح کشت پنبه بـه میـزان    رود کهمیانتطار  )CWP(پنبه 
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، نظر قـرار دهـیم   را مد 1392-93هاي تضمینی پنبه و گندم و نسبت آنها در سال زراعی چنانچه قیمت
افـزایش   ، نیازمنـد با ثابت نگهداشتن قیمـت تضـمینی گنـدم    هکتاري سطح کشت پنبه 18808توسعه 
بـه  از ایـن رو   .خواهـد بـود   1393-94 قیمت تضمینی پنبه در سال زراعـی درصدي  50یا ریالی  3051

کاران نسبت به تغییـرات قیمـت نسـبی پنبـه، افـزایش       با وجود واکنش قابل توجه پنبهرسد که نظر می
بیانگر آنست کـه   RAضریب تخمینی و سطح معنی داري متغیر ریال آن امکانپذیر نباشد.  3051قیمت 

امـا ایـن   شـود  مـی کشت پنبه در استان گلسـتان  موجب کاهش سطحکشت برنج سطحافزایش هر چند 
تـاثیر متغیـر مجـازي رواج     دار اسـت. درصد معنـی  15در سطح احتمال حدود نبوده و ابل توجه تاثیر ق

از باشـد.  است اما معنـی دار نمـی   هر چند منفی و مطابق انتظار ،در استان گلستان )DRSA(کشت کلزا 
نگذاشـته  کشـت پنبـه بـه جـاي     رسد که رواج کشت کلزا تاثیر کاهنده بر میزان سطحبه نظر می این رو
  است.

نسبی پنبـه  مدت قیمتکوتاهتاثیر ن است که آبیانگر  9نتایج تخمین الگوي تصحیح خطا در جدول 
نسبی پنبـه در  رشد قیمت اگردیگر سخن به  نیست.اما  قابل توجه دار بر تغییرات سطح کشت آن معنی

کشت پنبه در هر سال نسـبت بـه سـال زراعـی قبـل      هر سال نسبت به سال قبل یک واحد باشد، سطح
ن است که در کوتاه مدت نیز افزایش قابـل  آاین یافته بیانگر هکتاري خواهد بود.  12085 افزایششاهد 

 ،نتایج الگوي بلندمـدت مشابه  .قیمت پنبه خواهد بودزیاد  نسبتاًکشت پنبه مستلزم افزایش توجه سطح
توان . به عبارت دیگر میاستکشت پنبه دار بر تغییرات سطحکشت برنج در کوتاه مدت فاقد تاثیر معنی

دهند. مشابه نتـایج  مدت به تغییرات قیمت برنج واکنش نشان نمیکاران در کوتاهاستنباط نمود که پنبه
 يکشت پنبه تـاثیر د سطحبر روندر کوتاه مدت نیز رواج کشت کلزا در استان گلستان  ،الگوي بلندمدت

شـود، ایـن   مـی  کشـت در اراضی آبـی  عمدتا پنبه و دیم  اراضیکه کلزا عمدتا در  جانداشته است. از آن
مطـابق   ،ضریب تعدیل بـه سـمت تعـادل بلندمـدت     باشد.نتیجه منطقی بوده و چندان دور از ذهن نمی

کشـت پنبـه در   سـطح . این بدان معنـی اسـت کـه    است -64/0بوده و معادل و منفی انتظارات تئوریک 
 آن در طی حدود دو سـال تعـدیل و تصـحیح    مدتبلند میزان تعادلی از به انحراف نسبت استان گلستان

 تصـحیح  بعـد  هـاي مـابقی در دوره  و رودمی بین از جاري در دورة انحراف درصد 64 که طوري به شودمی
هـاي مناسـب قیمتـی و غیرقیمتـی     سیاستمجموعه چنانچه توان امیدوار بود که میاز این رو  گردد،می

در بتـوان   شـاهد افـزایش بیشـتري باشـد،    ن آقیمت پنبه در مفایسه با محصوالت رقیب ویژه ه بو  اتخاذ
   ن هدایت نمود.آبه مقدار تعادلی را این محصول راهبردي کوتاه مدت سطح کشت 

 
  
  
  



  37                                                                                                                              نورمحمد آبیار و معصومه عسگري

 .)ARDL( کشت پنبهبلندمدت واکنش سطح نتایج تخمین الگوي -8جدول 
 داريمعنی سطح Tآماره  تخمینی ضریب متغیر

α0  39915  16/1  26/0 
CWP  18808  5/2  02/0  
RA        99/0- 42/1   16/0  
DRSA  774 - 03/0  97/0  

  هاي تحقیق ماخذ: یافته
  

  .کشت پنبه (الگوي کوتاه مدت)واکنش سطح ECMالگوي  - 9جدول 
 داري معنی سطح  Tآماره  تخمینی  ضریب  متغیر

Δα0      25647  96/0  35/0  
ΔRA      64/0 - 13/1  27/0  
ΔCWP      12085  64/2  01/0  
ΔDRSA     498 - 04/0-  97/0  
ΔECT(-1)     64/0 -  4/3 - 002/0  

  DW= 9/1  F= 54/4  R2 = 32/0  
 هاي تحقیق ماخذ: یافته

  
  و پیشنهاد  گیري نتیجه

کشت پنبه در استان گلستان تحت تاثیر قیمت آن و قیمت گندم هاي تحقیق، سطحبر اساس یافته
رو گندم مهمترین محصول رقیب پنبه در استان گلستان محسوب باشد. از اینو نیز کشت برنج می

و بلندمدت را هاي زمانی کوتاه شود که قیمت تضمینی آن تصمیم زارعین براي کشت پنبه در افق می
کاران استان گلستان نسبت به تغییرات قیمت پنبه و نتایج، پنبه پایهدهد. هرچند بر تحت تاثیر قرار می

نسبی پنبه در دهند و یک واحد افزایش در قیمت(گندم) واکنش نشان می قیمت محصول رقیب آن
ح کشت پنبه خواهد هکتاري سط 12085و  18808 بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب موجب افزایش

نسبی پنبه با ثابت نگهداشتن قیمت تضمینی گندم مستلزم افزایش شد، اما افزایش یک واحدي قیمت
 18808مدت و هکتاري در کوتاه 12085چشمگیر قیمت تضمینی پنبه خواهد بود. براي مثال افزایش 

 1392- 93ل زراعی ریالی قیمت تضمینی پنبه در سا 3051افزایش  نیازمندهکتاري در بلندمدت 
درصد به  50جانبه قیمت پنبه تا نسبت به سال زراعی پیشین خواهد بود. افزون بر این افزایش یک

کشت دیگر محصوالت به ویژه محصول راهبردي گندم لحاظ بار مالی و نیز تاثیر نامطلوب آن بر سطح
  منطقی و براي دولت نیز مقدور نخواهد بود.  عمالً
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بازیابی جایگـاه شایسـته آن در   و توسعه سطح کشت پنبه رسد به نظر میمذکور،  طالببا توجه به م
 بنـابراین پذیر نخواهـد بـود.   امکانبدون افزایش قابل توجه قیمت نسبی و کشور  استاناقتصادکشاورزي 

تولید و عرضه پنبه تا بتوان  یردگترکیبی از راهکارهاي حمایتی را در بر ب بایداین محصول توسعه کشت 
 هک باورند براین اقتصاددانان برخی اگرچه .هدایت نمود کشوررا در راستاي اهداف مورد نظر و تامین نیاز 

 تمـام  تقریبـاً  حـال  ایـن  بـا   گـردد، می تولید هزینه و بازار هايقیمت تحریف باعث هاي حمایتیسیاست
 خـود  شـاورزي کتولیـدات   از مختلـف  هايشیوه به توسعه درحال و توسعه یافته از اعم جهان شورهايک

 از دالیـل مختلـف   بـه هـاي دیگـر اقتصـاد،    بخـش  بـا  مقایسـه  در شاورزيک بخش زیرا ،کنندمی حمایت
پیشـنهاد  از این رو  .گیرد قرار حمایت  تحت تا شده امر باعث این و است برخوردار بیشتري پذیري آسیب

 ،تسـهیالت کمـک هزینـه تولیـد     آنبسته حمایتی با نگاه ویژه و جانبدارانه به این محصول، شود که می
الت آات مکـانیزه و ماشـین  وخریـد اد یارانـه  ، هـاي تولیـد  نمودن هزینـه  تضمینی با منظور تعیین قیمت

گذاري در تحقیقـات  افزایش سرمایه، ترویجیآموزشی، خدمات و گسترش تعمیق  ،تخصصی زراعت پنبه
   را در بر بگیرد.و سیاست یارانه تولید ه نبنژادي پبهبه ویژه تحقیقات 
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Abstract 

This study has conducted in order to investigate the impact of supportive price 
policy on the development of cotton acreage in Golestan province. For this 
purpose, time series data, ARDL and ECM models were used. Based on the results, 
although the impact of the increase of cotton relative price on its acreage in the 
short and long-term time horizons was significantly positive, but it is not 
substantial. So motivating farmers to increase cotton acreage requires a significant 
increase in its price compared with the price of wheat due to the cost load, making 
it will not be possible for the government practically. Therefore, relying solely on 
price policy supports in current form is not remedial and non-price supports for the 
realization of increasing cotton acreage and production is necessary. Based on the 
results, the impact of rice acreage on changes in cotton acreage in this province is 
negative as expected but this impact was not significant. The results also indicate 
that the prevalence of Canola acreage in Golestan province from the mid-seventy 
decade, did not affect the cotton acreage and it was not a competitor product. 
According to the adjustment coefficient (-0.64) in error correction model, if 
appropriative support price and non-price policies to be adopted, cotton acreage 
will return to its equilibrium amount in the short term.  
 
Keywords: Acreage Development, Error Correction Model, Cotton, Long-Term 
Relationship, Golestan province1 
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