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  هاي منتخب هاي قیمت انرژي بر تولید پنبه در استان بررسی آثار نامتقارن شوك
  

  2، سمیه شالباف*1ویدا ورهرامی

  استادیار و کارشناس ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتیترتیب  به 2و1
  

  19/2/1396؛    تاریخ پذیرش:    9/7/1395تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
آب و هـوایی قابـل    باشـد کـه تنـوع اقلیمـی و     یکشور ایران یکی از پهناورترین کشورهاي جهان مـ   

کشاورزي در ایران از رونق قابل توجهی برخوردار است. پنبه یکی از محصوالت رو از ایناي دارد،  مالحظه
کشاورزي است که به عنوان نهاده در صنعت نساجی به کار رفته و از ایـن منظـر داراي اهمیـت زیـادي     

استان خراسان رضوي، خراسان شمالی، خراسـان جنـوبی،    پنج اطالعات مربوط بهاست. در این مطالعه،  
تـا   1385هـاي   ه آنها قابل توجه بود بـراي سـال  ستان که سطح زیر کشت و میزان تولید پنبفارس و گل

بر تولید پنبه  هاي قیمت انرژي شوكاثر  هاي تابلویی دادهدر نظر گرفته شد و با استفاده از روش  1392
اثـر   استفاده شد که بـا روش مـورك بـه    "ژیاشاخص دیوی". براي محاسبه قیمت انرژي از گردیدبررسی 

قیمت  یو کاهش یاین است که اثر افزایشحاکی از  ها یافته .ی و کاهشی قیمت انرژي تفکیک شدافزایش
 قیمـت  یاز طرفـی اثـر افزایشـ   . باشد مینامتقارن  هاي مورد بررسی در استان انرژي بر میزان تولید پنبه

قیمـت   آوردبـر  هـاي  یافتهطبق  قیمت انرژي بر آن است. یانرژي بر میزان تولید پنبه بیشتر از اثر کاهش
  .هاي منتخب دارد اثر مثبت بر میزان تولید پنبه در استان پنبه

  
  میزان تولید پنبه، شوك قیمت انرژي، اثر نامتقارن، سطح زیر کشت کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه 

. استقابل تردید پذیرفته شده غیر عنوان یک واقعیت نقش روستا و کشاورزي در تمام نقاط جهان به  
منـاطق   بیشترهند، نپال، سریالنکا، بنگالدش، تایلند و در  مانندهاي کم درآمد آسیا  در بسیاري از بخش
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کشـاورزي بـراي افـزایش    توسـعه   رو از ایـن . گره خورده استآفریقا توسعه اقتصادي با توسعه روستایی 
افـزایش درآمـدهاي    ، اشـتغال و درآمـدهاي صـادراتی بیشـترین اهمیـت را دارد. از طـرف دیگـر       درآمد

کاالهـا و خـدمات تولیـد    روستایی براي گسترش درآمدهاي دولت و شکل دادن یک بازار داخلـی بـراي   
اي رو به گسـترش صـنعتی ضـروري اسـت. کشـور ایـران بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از            ه شده در بخش

و یکـی از   اي دارد اقلیمـی و آب و هـوایی قابـل مالحظـه    کـه تنـوع   پهناورترین کشورهاي جهان اسـت  
بنابراین بررسـی   ز این قاعده مستثنی نیست.باشد، ا ناطق جهان از لحاظ پوشش گیاهی میترین م متنوع

هـا را   توانایی خوبی در تحریک سایر بخـش  بخش کشاورزي به عنوان یکی از دو بخش کلیدي کشور که
  هم دارد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

نیـاز دارد کـه آنهـا را از     هـاي تولیـدي   خود هم به نهـاده  هايالیتفعهر بخش اقتصادي براي انجام   
کند و هم یـک سـري محصـوالت دارد کـه از      میهاي دیگر تأمین  طریق برقراري پیوند پیشین با بخش

 دهـد.  خود در اختیار آنها قـرار مـی   هاي فعالیتطریق ایجاد پیوند پسین با سایر صنایع به منظور توسعه 
خش کشاورزي مـورد اسـتفاده   هاي مختلفی در ب ختسو ست وبخش انرژي محور ابخش کشاورزي یک 

موارد مصرف انرژي در بخـش کشـاورزي   گیرند که مهمترین آنها نفت گاز، بنزین و برق هستند.  قرار می
محصوالت، حمـل   فرآوريعبارتند از: عملیات تولید محصوالت زراعی و دامی در داخل مزرعه و عملیات 

انـرژي بـه دو صـورت مسـتقیم و       کش در خارج مزرعه، که در این دو بخـش  ولید کود و آفتو نقل و ت
سـازي   براي تراکتورهـا جهـت آمـاده   و بنزین شامل نفت گاز  انرژي مستقیمشود. غیرمستقیم مصرف می

مـواد و  بـراي سـاخت   هـم  مسـتقیم  غیرحمـل و   و آالت برداشـت  ماشـین سیستم هـاي آبیـاري،   زمین، 
بخـش  مـورد اسـتفاده در   انـرژي   که عمده بیان کردتوان  یبنابراین م. گردد استفاده می تجهیزات مزرعه

هـاي   البته با توجه به تجدیدناپذیر بودن نفـت و فـرآورده   .شود میهاي نفتی حاصل  کشاورزي از فرآورده
زیسـت دارنـد، در طـول     هاي فسیلی در آلـودگی محـیط   مچنین با توجه به تأثیري که سوختنفتی و ه

هـاي آبیـاري افـزایش یافتـه      آالت و پمـپ  ماشـین انـدازي   راهاستفاده از انرژي بـرق بـراي    سالهاي اخیر
اثرگـذار در تعیـین    قیمت انرژي یکـی از مـوارد   توان گفت می مواردي که ذکر شداست.پس با توجه به 

  .باشد می قیمت محصوالت کشاورزي
پنبـه بـه دلیـل    دهـد   نایع دیگر قرار میزي در اختیار صدر بین محصوالت مختلفی که بخش کشاور

نعت نسـاجی بـه دلیـل ماهیـت و     ي صنعت نساجی است اهمیت قابل توجهی دارد. صـ  اینکه ماده اولیه
هاي خاص خود نظیر کاربر بودن، مرتبط بودن آن با تأمین یکـی از نیازهـاي اساسـی انسـان و از      ویژگی

ماشـینی کـردن تولیـد منسـوجات، سـبب رشـد        دانش فنی و تکنولوژي ساده بـراي نیاز به همه مهمتر 
صنعت نساجی از قـدمت طـوالنی   نیز شود. در ایران  تر می صنایع با تکنولوژي پیچیده اقتصادي و توسعه
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زاست که نقش مهمی در افـزایش درآمـدهاي ارزي    و یکی از مهمترین بخش هاي اشتغالبرخوردار بوده 
  نفتی دارد.حاصل از صادرات غیر

) در 2004طرازکـار و زیبـایی (   صـورت گرفتـه اسـت.    مطالعـاتی در داخـل و خـارج   مینـه  در این ز
هاي انرژي در بخـش   مدت و بلندمدت ارزش افزوه و مصرف انواع حامل اي به بررسی روابط کوتاه مطالعه

جوسـیلیوس در چـارچوب مـدل خـود توضـیح       -انباشتگی جوهانسون کشاورزي با استفاده از آزمون هم
پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد کـه یـک رابطـه علّـی بلندمـدت از       1346-79ه برداري براي دور

  هاي نفتی وجود دارد. ارزش افزوده به مصرف برق و فرآورده
) به منظور تعیین سهم میزان مصرف انـرژي مسـتقیم و غیرمسـتقیم    2012احمدي و آقا علیخانی (  

انـرژي زراعـت پنبـه در اسـتان گلسـتان، از طریـق       هاي فسیلی در برآورد کارایی مصرف  اعم از سوخت
کـار، تحقیقـی میـدانی انجـام دادنـد. نتـایج نشـان داد کـه سـهم           کشاورز پنبـه  23مصاحبه حضوري با 

هاي مختلف در انرژي مصرفی تولید پنبه استان متفاوت بود. سوخت تراکتور و سوخت موتور پمپ  نهاده
درصد انـرژي   54طورکلی  د را به خود اختصاص دادند و بهدرص 30درصد و  24به ترتیب سهمی برابر با 

درصـد   13درصد و مواد شیمیایی بـا   24مصرفی در تولید پنبه مربوط به سوخت گازوئیل بود. کودها با 
 ترتیب رتبه دوم و سوم را در مصرف انرژي داشتند. نیز به
هاي انرژي بـر هزینـه تولیـد و     حذف یارانه حامل تأثیراي را بر ) مطالعه2013قاسمیان و همکاران ( 

تولیـد   تعیـین هزینـه  هـدف  مطالعه بااین در قیمت تمام شده محصول پنبه استان گلستان انجام دادند. 
رژي و قیمت تمام شده محصول پنبـه، بـا   هاي ان هاي کشاورزي و حامل نهاده، سهم هزینه محصول پنبه

، حـین و پـس از اجـراي    پیشسه سناریوي  یل یافته در قالباستفاده از تکنیک حسابداري صنعتی تعد
دهـد کـه    مـی  . نتایج نشـان  صورت گرفته استگلستان  استانیارانه حامل هاي انرژي درسیاست حذف 

ترتیـب   بـه  و پس از اجراي سیاستحین  ،پیشقیمت گازوئیل هزینه تولید محصول پنبه در اثر افزایش 
درصد و بعد از  42تولید پنبه را در حین اجراي سیاست  ایش قیمت برق هزینهدرصد و افز 23و  12، 5

تمام شده محصـول   اثر حذف کامل یارانه گازوئیل قیمتدر  رو از ایندهد.  درصد افزایش می 185آن به 
 رسد. میریال  8190ریال به  7130پنبه از 

هـاي ماهانـه دوره ژانویـه     ز دادهبا بکارگیري آزمون علیت و با اسـتفاده ا  )2014( 1و کابالمچیگُزگُر 
ایاالت متحده، ریسک بـازار   نرخ ارز مؤثر واقعیهاي جهانی نفت،  بین قیمترابطه  2013تا ژوئن  1990

سـویه از قیمـت    علّـی یـک  یک رابطه رسی کردند. نتایج نشان داد که کاالي کشاورزي را بر 27جهانی و 
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ي کشـاورزي وجـود دارد و دالر آمریکـا اثـر     کـاال  27نفت، نرخ ارز مؤثر واقعی ایاالت متحده به قیمـت  
 هاي کشاورزي دارد. بر قیمت کاال یمثبت

هـاي تقاضـاي    قیمتی نفت را (شوك عرضه نفت، شـوك ) اثرات سه شوك 2014( 1و همکارانوانگ 
کاالي کشاورزي (کاکائو، سویا، جو، گندم، ذرت، پنبـه،   9هاي خاص نفت) را بر قیمت  کل و دیگر شوك

هاي زمانی نمونه خود را بـه دو گـروه تقسـیم کردنـد؛      چاي) بررسی کردند. محققین، دوره برنج، قهوه و
از بحران غذایی و دوره بعد از بحران، و گزارش کردند که تغییرات قیمت نفـت در دوره پـس    پیشدوره 

 از بحران بر قیمت کاالهاي کشاورزي اثر دارد. پیشاز بحران بیش از دوره 
کـا و ایتالیـا   مریآکاالهاي کشاورزي را در  قیمتنفت و  ) ارتباط بین قیمت2012( 2روزا و وسسیاوئو

هـاي علیـت    بررسی کردند. محققین آزمون 2012 تا 1999هاي  هاي هفتگی بین سال با استفاده از داده
هـاي نفـت و    دند که هیچ ارتباط علّـی بـین قیمـت   خطی را بکاربردند و گزارش داگرینجري خطی و غیر

 کشاورزي در امریکا و ترکیه وجود ندارد.کاالهاي 
والت کشـاورزي بـا اسـتفاده از    هاي باالي انرژي را بـر محصـ   اثر قیمت) 2011( 3سندز و وست کات

ام دادنـد. آنهـا   انجـ  -مدل چند کـاالیی بخـش کشـاورزي امریکـا     -سازي سیاست غذا و کشاورزي شبیه
دهد که  ش و درآمد خالص مزرعه را کاهش میزایهاي باالي انرژي مخارج تولید را اف دریافتند که قیمت

 این اثر درمورد مناطق و کاالهاي مختلف می تواند متفاوت باشد.
هاي ماهانـه بـین    تحلیل علّی و با استفاده از داده) با بکارگیري تجزیه و 2011(4نازلیوگلو و سویتاس

کشاورزي (گنـدم، ذرت، پنبـه،   هاي جهانی نفت و کاالهاي  قیمتکه  دریافتند 2010و  1994هاي  سال
هاي عرضه و تقاضـاي   برخی از محققین اثرات شوك .سویا و آفتابگردان) در ترکیه علت همدیگر نیستند

مـدل خـود رگرسـیون     ) با استفاده از2010( 5نفت را بر قیمت کاالها بررسی کردند. موتوك و همکاران
گزارش دادند که در حالی که افـزایش در   2008تا  1976 هاي ماهانه و داده )SVAR( برداري ساختاري

هـاي   سویا، ذرت و گندم) اثر دارد، شوكتقاضاي جهانی نفت بر قیمت کاالهاي کشاورزي آمریکا (پنبه، 
 د.چندانی بر قیمت این کاالها ندار عرضه نفت تأثیر

) با اسـتفاده از  2009( 6هريتوسط  ي کشاورزيارتباط بین قیمت نفت خام، نرخ ارز و قیمت کاالها
گیـري   از این مطالعه به این صورت نتیجههاي سري زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. او  داده
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کـه هـیچ ارتبـاطی     کرده که قیمت کاالهاي ذرت، پنبه و سویا با نفت خام در ارتباط هستند؛ در حـالی 
  شود. مت گندم و قیمت نفت خام یافت نمیبین قی

بینـی کـرد    بازارهاي کشاورزي را بررسی و پیشهاي انرژي و  ارتباط بین قیمت 1تینر 2008در سال 
هـاي انـرژي ایـن     در آینده گره خـورده اسـت و سیاسـت    که قیمت محصوالت کشاورزي به قیمت نفت

 پتانسیل را دارند که بر این بازارها تأثیر بگذارند.
 

  ها مواد و روش
 پـنج ، اطالعـات مربـوط بـه    بر میزان تولیـد پنبـه   هاي قیمت انرژي وكآثار نامتقارن ش دبرآوربراي 

سطح زیر کشـت و میـزان    استان خراسان رضوي، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، فارس و گلستان که
بـا توجـه بـه اینکـه      .گردیـد آوري  ، جمـع 1392تـا   1385هاي  راي سالآنها قابل توجه بود ب  تولید پنبه

  2هـاي تـابلویی   الگـوي داده از  رو از اینمربوط به چند استان و چند دوره زمانی مختلف است،  ،اطالعات
 T=8هـا و   ) تعـداد اسـتان  N=5 )i=1,2,…,5کـه   N*T=50عبارتنـد از   . تعـداد مشـاهدات  شد استفاده

  شود عبارتست از: بنابراین الگویی که تخمین زده میهاي زمانی مختلف است.  دهنده دوره نشان
푦 = 훼 + 훼 퐴 + +훼 푊 + 훼 푃 + 훼 퐼 + 훼 P )1(                                                        

)، دسـتمزد  Aسـطح زیـر کشـت (    متغیرهاي توضیحی؛متغیر وابسته،  )yc( میزان تولید پنبهکه در آن؛ 
متغیـر   هستند. )PE( انرژي) و قیمت I( )، نرخ بهره تسهیالت کشاورزيPC( ، قیمت پنبه)W( کشاورزان

. گردیـد و حقیقـی  تقسـیم   1383 کننده به قیمت ثابت سالبر شاخص قیمت تولیددستمزد کشاورزان 
هاي نفتی (نفت گـاز و   رتست از فرآوردهعبا رود اورزي و تولید پنبه بکار میعمده انرژي که دربخش کش

ذیل به اختصار  در گردد. استفاده می "3شاخص دیویژیا "ي از که براي محاسبه قیمت انرژبنزین) و برق 
  شود. پرداخته میاستفاده از آن در مدل   رح این شاخص و نحوهبه ش

ارزش هـر   ها سـهم  هاي رشد است که در آن وزن یژیا، در واقع یک مجموع موزون از نرخشاخص دیو
باشـد کـه در   نهـاده   nبـردار مقـادیر    {X1(t),…,Xn(t)}با فـرض اینکـه  هاست.  نهاده از ارزش کل نهاده

ها  Xبر مسیر  a(t)بردار قیمت متناظر با آن است. اگر  {P1(t),…,Pn(t)}رود،  تشکیل شاخص به کار می
اش به صورت زیر تعریف  رم پیوستهدر ف یژیاداللت داشته باشد، آنگاه شاخص دیو [T,0]در فاصله زمانی 

  :شد
  

                                                             
1. Tyner 
2. Panel data 
3. Divisia Index 
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)2(     퐷(휑) = exp { ∫ ∑ ( ) ( )
∑ ( ) ( )

.
̇ ( )

( )
i , j=1,…,n    

           
= 푒푥푝 ∅푑훼(푡)                

ده دارد هاي نرمـالیزه شـ   داللت بر قیمتاست و  ،α(t)منحنی توضیح داده شده بوسیله  φ رابطه باالدر  
  شود: که به صورت زیر تعریف می

)3(  φ = ( )
∑ ( ) ( )

, … , ( )
∑ ( ) ( )

                     j=1,…,n  

  گردد؛ از شاخص دیویژیا استفاده می صورت زیر بهبراي بدست آوردن قیمت انرژي 

)4(  
푃퐸 = 푝 + 푝 + 푝        
 

PE  ،قیمت انرژيpp ،قیمت بنزین pl  ،قیمت برقpg قیمت نفت گاز ،cp   مصـرف بنـزین،  میـزان cl   میـزان
  .میزان مصرف گازوئیل cgمصرف برق، 

هـاي   ي بر میـزان تولیـد پنبـه ابتـدا سـري     هاي قیمت انرژ تجزیه و تحلیل آثار نامتقارن شوكبراي 
بیـان  مـورك   گیـرد.  صورت مـی 1)1989( شود که این کار با روش مورك از هم تفکیک میانرژي قیمت 

بـه همـین    نرژي وجود دارد،قیمت ا مثبت و منفی هاي شوك نسبت به واکنش نامتقارن که معموال کرد
هـاي مثبـت و    فی قیمت انرژي جدا کـرده اسـت. شـوك   هاي من هاي مثبت قیمت را از شوك علت شوك

صـورت زیـر بدسـت     کـه بـه   شـده  نشان داده PENو  PEP صورت ترتیب به منفی قیمت انرژي مورك به
  آیند: می

PEPt=Max(0, PEt–PEt-1)                                                                                                       )5(  

PENt=Min(0, PEt–PEt-1 )                                                                                                   )6(    

  هاي تابلویی خواهد بود، روش دادهبه دنبال تخمین رابطه زیر با  این مطالعه در نهایت پس
푦 = 훼 + 훼 퐴 + 훼 푊 + 훼 푃 + 훼 퐼 + 훼 PEP + α PEN                                              )7(  

پایـایی و در مقابـل آن   هاي تابلویی ابتدا باید پایایی متغیرها آزمون شـود.   جهت برآورد با روش داده
هـاي ناپایـا    تواند تاثیر جدي بر رفتار و خواص یک سري زمانی داشته باشد. اسـتفاده از داده  ناپایایی، می

ن متغیرهـا الزم اسـت نسـبت بـه     تواند منجر به رگرسیون کاذب شود. بنابراین قبل از استفاده از ایـ  می

                                                             
1. Mork 
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ي زمـانی را پایـا گوینـد کـه میـانگین، واریـانس،       . سـر 1آنها اطمینان حاصـل کـرد   پایایی یا عدم پایایی
کوواریانس و ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشـد کـه در چـه مقطعـی از     

از آزمون لـوین لـین و چـو اسـتفاده      منظور بدین . در این مطالعه2شوند ها محاسبه میزمان این شاخص
  گردد. می

شود. مفهوم اقتصادي همجمعی  از آزمون همجمعی کائو استفاده میو بعد از آزمون پایایی، در ادامه 
شـوند   است که وقتی دو یا چند متغیر سري زمانی بر اساس مبانی نظري با یکدیگر ارتباط داده مـی  این

هـاي زمـانی داراي    تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هرچند ممکن اسـت خـود ایـن سـري    
اي  کنند به گونه (ناپایا باشند) اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می وندي تصادفی بوده باشندر

کننده وجود یـک رابطـه تعـادلی     یبنابراین مفهوم همجمعی تداع (پایا) است. که تفاضل بین آنها باثبات
 کند. بلندمدت است که سیستم اقتصادي، در طول زمان به سمت آن حرکت می

  
  و بحث تایجن

ρبه صورت  صفر فرضیه) 2002( 3لوین، لین و چو در آزمون = دارد که همـه  و بیان میباشد می 0
از  ادامـه در  همه متغیرها در سطح پایا هسـتند.  نتایج بررسی در این مطالعه،طبق  ها ناپایا هستند.سري

گردد. با توجه بـه  بررسی میمدت متغیرها در بلند میان جمعیجمعی کائو استفاده کرده و همآزمون هم
جمعـی میـان   جمعـی بـین متغیرهـا رد و هـم    مبنی بر عدم وجود همفرضیه صفر  ،این آزمون هاي یافته

  شود.متغیرها در بلندمدت تایید می
استان خراسان رضوي، خراسان شمالی، خراسـان   پنجمربوط به هاي با استفاده از دادهدر مرحله بعد 

هـاي   بـراي سـال   ،آنها قابل توجه بـود  سطح زیر کشت و میزان تولید پنبهکه  ،جنوبی، فارس و گلستان
گـام اول در   )برآورد شـده اسـت   Eviews 8با نرم افزار  (الگو شود برآورد می) 7رابطه ( 1392تا   1385
شـود.  مـی  لیمـر اسـتفاده  F، تعیین پنل یا غیر پنل بودن مدل است. به این منظور از آزمـون  الگوبرآورد 

فرضیه صفر آزمون بیانگر برابر بودن تمام عرض از مبداها است و فرضـیه مقابـل بیـانگر ایـن اسـت کـه       
هـاي  صفر مبین لزوم استفاده از روش داده رو رد فرضیه از عرض مبداها متفاوت است، ازاینحداقل یکی 

ل مربعـات معمـولی تجمیـع    صفر بیانگر لزوم استفاده از روش حـداق تابلویی و عدم توانایی در رد فرضیه

                                                             
  978، چاپ سوم، صفحه1394 . سوري، علی، اقتصاد سنجی،جلد دوم، بهار1
  9پنجم، صفحه، چاپ 1392. نوفرستی، محمد،ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی، 2

3. Levin, Lin , Choo 
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 هـاي تـابلویی   دادهي صفر و لزوم اسـتفاده از روش  این آزمون بیانگر رد فرضیه هاي یافته .باشدمی1شده
  است.

هاي تابلویی، با استفاده از آزمون هاسـمن بـه بررسـی    مدل با داده برآورددر گام بعدي پس از تایید 
شود. فرضیه صفر آزمون هاسمن برقـراري مـدل   پرداخته میروش برآورد (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) 

فرض صفر آزمون هاسمن در این مطالعه،  اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، برقراري مدل اثرات ثابت است.
) بـا  7در ادامه رابطه (مبنی بر وجود اثرات تصادفی در مدل رد نشده و مدل داراي اثرات تصادفی است. 

  شود. برآورد میو با اثرات تصادفی  ي تابلوییها دادهاستفاده از روش 
  

  با اثرات تصادفی هاي تابلویی دادهنتایج مربوط به برآورد مدل  - 1جدول 
  متغیر  ضرایب t-statistic  ارزش احتمال

04/0  65/3  77/0  C  
04/0  48/4-  42/3  A 
00/0  99/2  79/4-  I 
00/0  75/2  62/2 -  W 
00/0  88/4  85/4-  PEP 
00/0  25/3  95/1  PEN  
01/0  54/2  63/2  PC  

10/2  D.W  
92/0  R2 

  
یکسان نیست که حاکی از آثـار نامتقـارن قیمـت     PENو  PEPطبق خروجی باال ضرایب متغیرهاي 

 هـاي  یافتـه . طبـق  باشد می هاي منتخب طی دوره مورد بررسی در استان هاي انرژي بر تولید پنبه حامل
واحـد   85/4یک واحد افزایش یابد، میزان تولید پنبه با فرض ثبوت سایر شرایط  PEPبرآورد، اگر متغیر 

تـر   ) یک واحد افزایش یابد (قیمـت منفـی  PENکاهش خواهد یافت و اگر تغییرات منفی قیمت انرژي (
هاي انـرژي بیشـتري   از حامل با کاهش قیمت انرژي واحد افزایش خواهد یافت چون 95/1گردد) تولید 

  یابد. شده و در نهایت تولید بهبود میاستفاده 
 بـر آن اسـت   انرژياز طرفی اثر افزایش قیمت انرژي بر میزان تولید پنبه بیشتر از اثر کاهش قیمت 

طبـق  .دهـد  مـل نشـان مـی   عال توان گفت تولید به افزایش قیمت بیشتر از کـاهش قیمـت عکـس    که می
) داراي اثر مثبت و معنادار بر میزان تولید در Aمتغیر سطح زیر کشت ()، 1در جدول ( برآورد يها یافته

                                                             
1. Pooled Least Square 
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 متغیرهاي دستمزد و نرخ بهره که بیانگر هزینه تولید پنبه هستند اثر منفی .باشد می هاي منتخب استان
بـرآورد   هاي یافته. طبق تسهیالت از نرخ دستمزد بیشتر استنرخ بهره  بر تولید پنبه دارند که اثر منفی

زد یـک واحـد   واحد کاهش و اگر نـرخ دسـتم   79/4ه واحد افزایش یابد، تولید پنباگر نرخ بهره یک باال، 
اثر مثبت بر میـزان تولیـد پنبـه      نیز قیمت پنبه واحد کاهش خواهد یافت.62/2ه افزایش یابد تولید پنب

بـرآورد در جـدول    هـاي  اگر قیمت پنبه یک واحد افزایش یابد، طبـق یافتـه   .هاي منتخب دارد در استان
واحد افزایش خواهد یافت. یعنی بـا افـزایش قیمـت پنبـه،      63/2هاي منتخب  تولید پنبه در استان)، 1(

  کنند. کشاورزان انگیزه بیشتري پیدا می
  

  گیري نتیجه
همچـون امنیـت غـذایی،     راهبرديگیري اهداف  که بخش کشاورزي نقش مهمی در شکل از آنجایی

قتصادي هـم بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. در بـین       نظر ا نفتی دارد ازایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیر
دهد پنبه بـه دلیـل اینکـه مـاده      زي در اختیار صنایع دیگر قرار میمحصوالت مختلفی که بخش کشاور

اولیه صنعت نساجی است اهمیت قابل توجهی دارد. در این مطالعه بررسی شد؛ که آیا نوسـانات قیمـت   
ر مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد،      مهمی که در تولید پنبه بسیا حامل هاي انرژي؛ به عنوان نهاده بسیار

اسـتان   مربـوط بـه پـنج    منظور اطالعـات  بدین تواند تأثیري بر میزان تولید پنبه داشته باشد یا خیر؟ می
که سطح زیر کشت و میزان تولید خراسان جنوبی، فارس و گلستان را  خراسان رضوي، خراسان شمالی،

هـاي   دادهو بـا اسـتفاده از روش    در نظر گرفتـه  1392تا  1385هاي پنبه آنها قابل توجه بود براي سال 
اثر عوامل موثر بر تولید پنبه پرداخته شد. عمده انرژي که دربخش کشاورزي و تولیـد   برآوردبه تابلویی 

نفتی (نفت گاز و بنزین ) و بـرق کـه بـراي محاسـبه قیمـت      هاي  بکار می رود عبارتست از فرآورده پنبه
با استفاده از روش مورك به اثـر افزایشـی و کاهشـی قیمـت      واستفاده شد  "یژیاشاخص دیو "انرژي از 

  انرژي تفکیک گردید.
به بررسی پایایی متغیرها پرداخته شـد کـه همـه متغیرهـا پایـا بودنـد. مطـابق بـا آزمـون           مهااددر 

متغیرها همجمع بوده و بین آنها ارتباط بلندمدت برقرار است. مطابق با آزمـون هاسـمن   همجمعی کائو 
بـا اثـرات    هاي تـابلویی  دادهاستفاده گردد که در نهایت تخمین با استفاده از روش  تصادفیباید از اثرات 

کـه   ندیکسـان نیسـت   PENو  PEPضرایب متغیرهـاي  تخمین،  يها یافتهصورت گرفت. مطابق  تصادفی
 .باشدمیهاي منتخب طی دوره مورد بررسی  حاکی از آثار نامتقارن قیمت انرژي بر تولید پنبه در استان

و  بـر آن اسـت   انـرژي اثر کاهش قیمـت   انرژي بر میزان تولید پنبه بیشتر از از طرفی اثر افزایش قیمت
میزان تولید پنبه در استانهاي  داراي ضریب باالیی نیز می باشد که حاکی از اثرگذاري زیاد این متغیر بر

نوسـان  و موثر بر تولید پنبـه کشـور اسـت،     قیمت انرژي که یک نهاده اصلی اگر بنابراین. منتخب است
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و در زیادي نداشته باشد (خصوصاً افزایش نداشته باشد) تولید پنبه کشور کمتر دستخوش تغییـر بـوده   
منظور دولت باید در راستاي کنترل هزینـه انـرژي    بدین گیرد. تاثیر قرار می نهایت قیمت آن کمتر تحت

 مبتنـی بـر   )2009( 1هـري همراستا بـا مطالعـه    نتایج مطالعه حاضر پنبه کاران تدابیر الزم را بیاندیشد.
 2تینـر و همراسـتا بـا مطالعـه     در ارتباط هستند؛قیمت انرژي اینکه قیمت کاالهاي ذرت، پنبه و سویا با 

کـه تـاثیر    ایش قابل توجه هزینه تولید، در اثر افزایش قیمـت انـرژي اسـت   که نشان دادند افز ) 2008(
  باشد. می ،منفی بر تولید اقتصادي محصوالت آبی دارد

همچنین نتایج برازش نشان داد که که اثر منفی نرخ بهره تسهیالت از نرخ دستمزد بر میزان تولیـد  
، اگر نرخ بهره یک واحد افزایش یابـد،  مطالعهاین هاي  پنبه در استانهاي منتخب بیشتر است. طبق یافته

واحـد کـاهش   62/2واحد کاهش و اگر نرخ دستمزد یک واحد افزایش یابد تولید پنبـه   79/4تولید پنبه 
خواهد یافت. این نکته اهمیت عامل سرمایه در بخش تولید پنبه کشور را مشخص می کند و این مساله 

بایـد هزینـه هـاي ارائـه تسـهیالت بـه       بانکها پنبه در کشور  را تبیین می نماید که جهت افزایش تولید
  کاهش دهند.کشاورزان را 

هـاي منتخـب دارد یعنـی بـا      طبق نتایج برازش قیمت پنبه اثر مثبت بر میزان تولید پنبه در اسـتان 
کنند. بنابراین در صورتی کـه دولـت در راسـتاي     افزایش قیمت پنبه، کشاورزان انگیزه بیشتري پیدا می

گذاري صحیح محصول پنبه در کشور تدابیر الزم را بیاندیشـد و حتـی بـه خریـد تضـمینی پنبـه        متقی
  همت گمارد، انگیزه افزایش تولید پنبه توسط کشاورزان را با خود به همراه خواهد داشت.

از سوي دیگر پنبه ماده اولیه صنعت نساجی است و وجود ثبـات در تولیـد و قیمـت آن بـر صـنعت      
هـاي خـاص خـود نظیـر      نعت نساجی به دلیل ماهیت و ویژگـی ص .بسیار موثر خواهد بود نساجی کشور

کاربر بودن، مرتبط بودن آن با تأمین یکی از نیازهاي اساسی انسان و از همه مهمتر نیاز به دانش فنی و 
. امـا بـا توجـه بـه     شـود  مـی لید منسوجات، سبب رشد اقتصادي تکنولوژي ساده براي ماشینی کردن تو

ذاري در گـ  دم تمایل صاحبان صنایع بـه سـرمایه  کالتی که صنعت نساجی با آن مواجه است مانند عمش
سـرکوب برنـد،    گذاري خارجی، عدم بهبود فضـاي کسـب و کـار داخلـی،     این بخش، عدم جذب سرمایه

تـوان   گذاري و اعمال قوانین محدودکننده از سوي دولت براي تولیدکنندگان، می دخالت دولت در قیمت
تثبیت قیمت پنبه که نهاده اصلی این صنعت است بسیار حائز اهمیـت  افزایش تولید و گفت تالش براي 

  .باشد می
  
  

                                                             
1. Herri 
2. Tyner 
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