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  4، مهدي جهانی3عفري، حمید ج2محمدعلی احمدیان، 1*مصدق سارا
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  نمشهد، ایراواحد  ،اسالمی زادآدانشگاه علمی  عضو هیاتجغرافیا،  دانشیار2

  رانیا مشهد، واحد ،یآزاداسالمدانشگاه  ریزي روستایی، جغرافیا و برنامه استادیار3
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  18/1/95 ؛ تاریخ پذیرش: 15/6/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

 توانـد بخشـی از روغـن و پـروتئین می امروزه یکی از مهمترین نیازهاي بشر، تأمین غذا و پوشاك است. پنبه با داشتن الیـاف، 
تـرین  زایی کنـد. یکـی از مهم نیازهاي صنعتی، غذایی و دامی کشور را مرتفع نموده و همچنین براي قشر زیادي از کشور اشـتغال

ي آمایشی کشور کـه مرحلـه اول آن در برنامـه عمرانـی چهـارم ها درطرح. هاي تولید پنبه در کشور، شهرستان گرگان است قطب
آغازگردید، نقش منطقه اي دشت گرگان برمبناي کشت پنبه به عنوان یک کشت  1362) و مرحله دوم آن از سال 1351-1347(

مورد توجه قرار گرفت.لیکن باگذشت زمان این روابط سیستمی با  ،استراتژیک و درارتباط با بخش صنعت، بخصوص صنعت نساجی
کـه سـطح زیرکشـت  طوري به گردید، جایگزین شدن کشت پنبه به وسیله برخی محصوالت پردرامد تربخصوص سویا دچار اختالل

رسیده است. از این رو پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی عوامـل 1393هکتار در سال  660به  1360هکتار در سال  75000آن از 
تحلیلـی بـوده و -موثر بر تحوالت کشت پنبه در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی

پنبه کار بوده که حجـم نمونـه  248اي و میدانی صورت گرفت. جامعه آماري پژوهش حاضر  عات به روش کتابخانهآوري اطال جمع
و مدل رگرسـیون مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار  Tها از طریق آزمون  نفر مشخص گردید و داده 151با استفاده از فرمول کوکران 

هاي اخیر بـوده  ترین عامل مؤثر در کاهش تولید پنبه در سال ند سویا مهمگرفت. نتایج نشان داد که رقابت محصوالت پرسودتر مان
در انتها با توجه به نتایج پژوهش، ضمن اشاره به موانـع  .نموده استنحمایت  انکار از پنبه به اندازه کافیاست. همچنین دولت در 

تفاده از ارقـام اسـ ،نی و مستقیم از دست کشاورزخرید تضمی: رایی در منطقه مورد مطالعه مانندو مشکالت موجود، راهکارهاي اج
اعمـال سیاسـت ، پنبـهبرداشـت آالت کشـاورزي در  ماشـین ، اسـتفاده ازکاران ا پنبـهارتباط بخش صنعت ب، پرمحصول و زودرس

نسـاجی در منـاطق  و ریسی، رنگـرزي نخهاي  استقرار دستگاههاي کوچک چین،  واردات یا ساخت دستگاه ،یت واردات پنبهمحدود
  .پیشنهاد گردیده است مواردي از این قبیل وروستایی 

  
 .کشت استراتژیک، شهرستان گرگان توسعه روستایی، ،تولید پنبه :کلیديهاي  هواژ

 
   1مسئلهو بیان  مهمقد
ــه از        ــرف و پنب ــوالت پرمص ــدود محص ــه مع جمل

مدي است که اکثر کشورهاي جهـان از کوچـک و آکار
بـه تناسـب شـرایط ، پیشرفته و در حال توسعه ،بزرگ

مصـرف  ،تولید کننده ،سیاسی خودـ  اقلیمی اجتماعی
ــادرکننده  ــا ص ــده ی ــی نآکنن ــند ( م ــه و باش اداره پنب

ــه صــدور پنبــه بیشــترین . )3: 1381 ،روغنــیهاي  دان
ل ي را نصــیب برخــی از کشــورهاي در حــامــد ارزآدر

                                                             
   mosaddegh.92@gmail.com نویسنده مسئول:*

پنبـه  .)20: 1376 ،سـایشآتوسعه جهان نمـوده است(
الیاف نساجی در جهان و مهمترین  ترین یکی از قدیمی

 بـیش .)22 :1374 ،است (سازمان برنامه و بودجـه آنها
از هفتاد نوع محصول فرعی و اصلی از پنبه استحصـال 

ــف اعــم از ریســندگی،  می ــه در صــنایع مختل شــود ک
ــیمیایی ــدگی، ش ــرار  و بافن ــتفاده ق ــورد اس ــذایی م غ

از جملـه در غلظـت و چسـبندگی بسـتنی،  د.نـگیر می
تزئینات سـاالد، تهیـه خمیـر دنـدان، تولیـد مشـتقات 

  .)6 :1379 ،تکنزاسلولزي و غیره (و
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بــا احــراز 1350 و 1340ســال در ان گلســتاناســت
از تولیـد  درصـد 65/0 سطح کشت حدود درصد 50/0

لـیکن طـی  .استنبه کشور را به خود اختصاص داده پ
سطح زیر کشت پنبه به شدت کـاهش  ،ریاخ ۀچند ده

هکتــار در ســال  75000کــه از  طوري بــه، یافتـه اســت
-(برداشـت رسـید1392در سال  هکتار 885ه ب 1360
ول پنبـه در ایـن نجا که کاهش محص. از آمیدانی)هاي 

و  کشـیتواند صنایع نساجی و روغنناحیه از کشور می
هاي مرتبط با تولیـد پنبـه را تحـت تـاثیر سایر فعالیت

قرار دهد و نیز با توجه بـه اینکـه تولیـد پنبـه در ایـن 
نیـاز کشـورمان را از واردات پنبـه بـی تواندمی ،منطقه

شایسته  ،ارز از کشور جلوگیري نمایدنماید و از خروج 
  شود.است علل کاهش تولید پنبه بررسی 

 ۀمنطقـ کیاسـتراتژ محصـوالت از یکـی ،از طرفی
 سـبب بـه که است بوده پنبه ریاخ يها سال در گرگان

 یمانـدگعقـب ،یمـالک خـرده جملـه از یمختلف لیدال
 رشـد ،)برداشـت مرحلـه در خصـوصبه( ونیزاسیمکان

 هـاهنهاد متیق شیافزا مقابل در پنبه متیق نامتناسب
 و دکننـدگانیتول بـه ارانـهی پرداخـت عـدم خدمات، و

 عدم پنبه، بذر يتکنولوژ به توجه عدم ع،یصنا صاحبان
ــاه ــردان نگ ــه کشــور دولتم ــه ب ــه پنب ــوان ب ــگ عن  اهی

 سازوکار وجود عدم کشت، نظام وجود عدم ک،یاستراتژ
ــا ــان در یتیحم ــخر و یبازرگ ــم دی ــاالخره و ینیتض  ب

 و امکانـات از اسـتفاده عـدم و هـابرنامـه بودن پراکنده
 محصـول نیـا کشـور، در موجـود بـالقوه يهـاتیظرف

 اسـت دهشـ روهروبـ يادیـز يها بینش و فراز ارزشمند
ـــه( ـــه و دان ـــی اداره پنب ـــطح و )1391، هاي روغن  س
-تـالش رغـم یعل و افتهی لیتقل شدت به آن رکشتیز

 پنبـه، کشت ریز سطح شیافزا خصوص در دولت يها
 مـورد منطقـه در محصـول نیـا رکشـتیز سطح هنوز

دارد؛  يکمتـر سطح ،محصوالت ریسا به نسبت مطالعه
 نیبـ در محصول نوع نیا بودن مهم به توجه با نیبنابرا

 در پنبـه محصول بودن مرغوب و يکشاورز محصوالت
 يا مطالعـه رابطـه نیا در که دارد ضرورت منطقه، نیا

 شهرســتان در مطالعــه نیــا انجــام بــا. ردیپــذ صــورت
 يهاسال در پنبه کشت تحوالت بر موثر عوامل گرگان،

 اندرکاران دسـت کـه يا گونـه به شود یم مشخص ریاخ

 در قیــتحق نیــا جینتــا از تواننــد یمــ يکشــاورز امــور
 کشـت سطح بهبود به نسبت خود یآت يها يزیر برنامه

 عمـل بـه اسـتفاده برداشـت و داشت کاشت، ندیفرآ و
  .آورند

  
  مبانی نظري پژوهش

و مهم اقتصـاد  یاصل يها از بخش يبخش کشاورز  
 یو اساسـ یـهاول يها آن از هدف يبوده و رشد اقتصاد

مخـارج و  یرتـاث یبررسـ یـد،آ یبخش به شـمار مـ ینا
آن بـر  یو انـدازه نسـب يدولت در کشـاورز يها ینههز

یعی و (رف دارد ییباال یتبخش اهم ینا ،يرشد اقتصاد
ــایی،ز ــن رو )76 :1382 یب ــه. از ای ــوالت  پنب از محص

 يو تجـار ياقتصاد یتر ارزش است که اهمپگرانبها و 
کـه بـه آن  ییاسـت، تـا آن جـا یافتهدر جهان  یخاص
تـوان گفـت یمـ یقـتاند در حقلقب داده یدسف يطال
روزمره  یاجافراد جهان آن را بکار برده و بدان احت یهکل

 یـادن یـترود و جمعیمـ یشهر چـه تمـدن پـ ،دارند
بـه لبـاس و  یـاجابد به همـان نسـبت احتی یم یشافزا

 ،یسـطح زنـدگ یعالوه ترق هب .گرددیتر میادپوشاك ز
 یلهوس ینبرد و بدیافراد را باال مسرانۀ مصرف پوشاك 

 یشبه پنبـه روز بـه روز افـزا یاجطور همه جانبه احت به
دارا بــودن  یـللدپنبـه بــه  یــافال ،از طرفـی .یابــدیمـ

ــا ال یــاسقابــل ق یــرو غ يحصــارنا یاتخصوصــ  یــافب
ــاگون یمصــنوع ــوان  یو مصــارف گون ــه عن ــه دارد ب ک

  شده است.  یلتبد یزراع یاهگ ینتر مهم
ــت در قیمــت سیاســت ــه دول ــاي مداخل ــذاري ه گ

ــج  محصــوالت کشــاورزي از سیاســت  بیشــترهــاي رای
هاي اخیر بوده کشورهاي در حال توسعه بویژه در دهه

است. در ایران نیز بسیاري از کاالهاي زراعـی و دامـی، 
ــه ــن مداخل ــاثیر ای ــت ت ــت تح ــته اس ــرار داش ــا ق  ه

). 31-49:1389 ،علیخـــــــانیو  صدراالشـــــــرافی(
گـذاري محصـوالت دولت در زمینه قیمت هاي سیاست

ــازانگیــزه کشــاورزي بــر ده در بخــش هــاي تولیــد و ب
 حمایـت هاي سیاسـت ایران در گذارد.کشاورزي اثر می

 کـاهش راستاي در کشاورزي محصوالت بیمه و قیمتی
 کشـاورزي محصـوالت تولیدکننـدگان درآمدي ریسک
 ،پنبـه). 89: 1392 همکاران،ی و نیحس( شود می اتخاذ
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ویـژه پـس از  ششمین محصول زراعی ایران است که به
اي دخالـت طـور گسـترده نقـالب اسـالمی بـهپیروزي ا

اعمــال شــده اســت. ایــن دولــت در بــازار و تولیــد آن 
ها در بـازار و ارتبـاط آن گیري قیمتلها بر شک دخالت

اعمـال  هاي جهـانی تـاثیر گذاشـته و موجـب با قیمت
 کننـدگان پنبـه شـده اسـتحمایت یا مالیات بر تولید

 در تحولدر این میان  .)111: 1389، زارع و همکاران(
ــیوه ــاي ش ــارف ه ــال متع ــه انتق ــازي و یافت  توانمندس

 توجـه مـورد کلیدي ضرورت یک عنوان برداران به بهره
  .قرار گرفته است

  شود: یسه نوع پنبه کشت م یرانا در
گنبـد  و ساحل کـه تنهـا در مازنـدران، گرگـان.رقم 1

  شود.یکاشته م
ــدران،  ین،کــه در ورامــ ین.رقــم ورامــ2 گرمســار، مازن

از اســتان خراســان کاشــته  یگنبــد و قســمت گرگــان،
  شود. یم
خراسـان، فـارس (رقـم  يهـاناتکه در اس ی.رقم بوم3

 يو مرکـز یزدبختگان و مهر)، سمنان، کرمان، اصفان، 
  ).86: 1391 و همکاران، ي(محمد شود یکاشته م

و گلسـتان بـه  يخراسان رضـو يهاناپنبه در است
درصـد  86/11و  34/41کشـت  یـربـا سـطح ز یبترت

نظر اند. از اول و دوم را به خود اختصاص داده يهامقام
و خراسـان  يخراسـان رضـو يهـانااسـت یدتول یزانم

 یـددرصد از کـل تول 37/13و  63/39 یبترت به یجنوب
انـد. اسـتان فتـهنخست قـرار گر یگاهپنبه کشور در جا
 یدهکتار پنبه و تول 12500 کشت یرگلستان با سطح ز

کشـت  یـرو دوم سطح ز یدهارم تولچتن مقام  18700
ــوال ــت (ج ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه را ب و  ییپنب

از  هــاي اخیــر یکــیدر ســال ).199: 1392 ،همکــاران
پنبـه در  یـدکشت و تول یرسطح ز یدکاهش شد یلدال

 يمحصول بوده که به معنا ینا ياقتصاد یلکشور، مسا
 یـدبـا تول یسهپنبه در مقا یدمقرون به صرفه نبودن تول

 یدتول ياقتصاد یهاست. توج يمحصوالت کشاورز یگرد
 یـد،تول يهاینهع سه عامل هزبهر محصول تا يو فرآور

ــازده و ق  یش،و آســا ياســت. (حــائر صــولمح یمــتب
همچنین مطالعات انجام شـده در برخـی  ؛)24: 1388

دهـد کـه سـطح زیرکشـت پنبـه در  کشورها نشان می

ـــورها در ـــی از کش ـــت بعض ـــاهش اس ـــال ک  1( ح
:2015Laris et al., (. درصد  14 آمریکامتحده  ایاالت

 یکـاآمرصـادرات و سهم  دارد راجهان  ۀپنب یدسهم تول
 86 یکـامتحـده آمر یـاالتدرصد است. ا 38در جهان  

صـادر  یگـرد يهـاخود را بـه کشـور یداتدرصد از تول
  ).Shama Bugalya, 2014: 320( کند یم

 زراعـی محصوالت ترینمهم از یکی عنوان به پنبه  
 جمعیـت روزافـزون رشـد و دارد ايویژه جایگاهکشور 

 گسـترش .افزایـدمـی آن تولید افزایش ضرورت بر نیز
 بـوده استوایی نواحی تا قطبی مناطق آن از جغرافیایی

 21 و 31 هـايعـرض بین آن اصلی تولید مناطق ولی
 ایـن در نیـز ایـران کـه کشـور باشـدمی شمالی درجه
: 1392همکـاران، (نوروزیان و  است شده واقع هاعرض

 محصـول اجتمـاعی و اقتصادي به اهمیت توجه با .)2
بررسـی عوامـل مـوثر بـر  در کشـور، پنبـه استراتژیک

 حاضـر ایـن پـژوهش اصـلی هـدف تحوالت کشت آن
  .باشد می
  

  فرضیات پژوهش
ــژوهش  ــژوهش فرضــیات پ پــس از بررســی ادبیــات پ

 بودند.ها به شرح زیر استخراج گردید. این فرضیه
رقابت محصوالت کشـاورزي پرسـود ماننـد سـویا از . 1

جمله مهمترین عوامل کـاهش تولیـد پنبـه بـه شـمار 
  رود. می
. عدم حمایت دولت موجـب کـاهش تولیـد پنبـه در 2

  محدوده موردمطالعه گردیده است.
  

   روش تحقیق
  از و بــوده يکــاربرد ،هــدف نظــر از پــژوهش نیــا

 نیهمچن؛ باشد یم یلیتحل یفیتوص انجام، وهیش رـظـن
 محسـوب  زیـن یهمبستگ تحقیقات نوع از تحقیق این

 مـوثر  يرهایمتغ نیب رابطه و یهمبستگ زیرا ؛شود یم
آوري  روش جمـع. اسـت کرده یبررس را پنبه کشت بر

 جامعۀاي و میدانی بوده اسـت. روش کتابخانه اطالعات،
کلیــه پنبـه کــاران شهرســتان گرگــان  شــامل،آمـاري 

  حجم نمونـه نفر بوده است. 248شان تعداداند که  هبود
دقـت بااین تحقیق با استفاده از فرمـول کـوکران و در 
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محاسبه گردید. طبق این فرمـول، حجـم نمونـه  05/0
  نفر تعیین گردید.151
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  )140:1389 ،نیا حافظ ماخذ:(

نفـر از  30نطـرات  ،کـارعالوه بـر کشـاورزان پنبـه
آوري هـاي بـاز جمـعز طریـق پرسشـنامهمتخصصین ا

ها ده از روش رگرسیون به تحلیل دادهو با استفاگردید 
  پرداخته شده است. 

  
  تحقیق پیشینه

 عوامـلهـاي زیـادي در زمینـه مطالعات و پژوهش
در پنبـه و عوامـل مـوثر بـر آن  کشت تحوالت بر موثر

داخل و خارج از کشور انجام شده اسـت. در ادامـه بـه 
با موضـوع مـورد ذکر چند مورد از این مطالعات مشابه 

  شود: مطالعه پرداخته می
مقایسـه  پژوهشیدر  )1390( نعمتی و قدیري مقدم -

متعارف پنبه در وري کشت محصوالت ارگانیک و آسود
و بـه ایـن نتیجـه . ي انجـام دادنـداستان خراسان رضو

با توجه بـه تقاضـاي روزافـزون نسـبت بـه ند که رسید
هـا و  محصوالت کشاورزي ارگانیـک، آگـاهی از هزینـه

توانـد کمـک  مـی سودآوري تولید محصوالت ارگانیـک
ریـزان بخـش کشـاورزي و بـه ویـژه  فراوانی به برنامـه

  گیري به تولید آن نماید.  کشاورزان جهت تصمیم
اي هـ ) در بررسـی نگرش1390( و همکـاران افشاري -

کـار اصـفهان بـه ایـن پایداري در بین کشاورزان پنبـه
یکـی  که کشت پنبه نیز به عنـوان ندنتیجه دست یافت

بـا ناپایـداري مواجـه  از مهمترین محصوالت کشاورزي
همراه دارد و منجـر بـه کـاهش  ی منفیاتاست و تاثیر

هاي  مد کشاورزان در بلند مدت و ناپایداري سیستمآدر
  گردد. می اجتماعی کشاورزان -اقتصادي

در  در تحقیـق خـود )1391قاعلیخـانی (آاحمدي و  -
گلسـتان  ي در استانژمورد تجزیه و تحلیل مصرف انر

وري منـابع بهـره افـزایش راهکار جهـتارائه  به منظور

هـاي مختلـف  نتایج نشان داد که سهم نهاده پرداختند
ه متفـاوت بـود ،ي مصرفی در تولید پنبه اسـتانژدر انر
  .است

 بیمـه نقـش یبررسـ بـه) 1391( همکـاران و نیفرز -
ــا کشــاورزان ریســک مــدیریت در درآمــد  العهــــمط ب
 .انـــد پرداخته داراب شهرســـتان کاران پنبـــه يمـــورد

 از ادهــــاستف اـــب پـژوهش نـــیا نیاز مورد اطالعات
 اي نمونـه از ايمرحلـه چنـد تصادفی گیري نمونه روش
 طریـق از داراب شهرسـتان کاران پنبه از نفر 50 شامل

 مربـوط نتایج. است شده آوري جمع نامه پرسش تکمیل
 اعمـال فـرض دو با درآمدي، هاي بیمه حق محاسبه به

 و تجزیـه عملکرد و قیمترابطۀ  غیرمستقیم و مستقیم
 هـبـ توجه با که گردید مشخص نهایت در و شد تحلیل
 عملکـرد، و قیمـت بـین همبستگی ضریب بودن منفی
 بـا مقایسـه در عملکـرد و قیمـت رابطه مستقیم اعمال
 گرفتـه نظر در غیرمستقیم طور به رابطه این که حالتی

ــاهش باعــث شــود، می ــادیر ک ـــه بیمه حــق مق  ايـــ
تواند در  لذا راهکارهاي مدیریتی می ؛گردد می درآمدي

  .جهت کاهش این نوسانات مفید باشد
ثیر أتـایـی در مقالـه )1392( جاللـی قـایی وآجعفر  -
بر عملکرد و اجزاي عملکـرد دو بوته را یاري و تراکم آب
 مدت به مطالعه نــ، ایدادندانجام  هانقم پنبه در اصفر

 تحقیقــــات ایســــتگاه در )1385-1386( ســــال دو
 سطوح یرثأـت بررسی براي اصفهان کبوترآباد کشاورزي

 عملکـرد اياجـز و عملکرد بر تراکم، و آبیاري مختلف
 آبیاري داد نشان پژوهش تایجن .شد انجام پنبه رقم دو

 حسـب بـر رشـد دورة پایـان تا دهیگل ۀمرحل از پس
 95و تـراکم  A کالس تشتک از تبخیر متر میلی 135

 شـده مطالعـه رقـم دو هـر بـراي هکتـار درهزار بوته 
  .است شدنی پیشنهاد

ــوان )،1392( جــوالیی و همکــاران - ــا عن  پژوهشــی ب
 در بـرنج و پنبـه دیـتول یتیحما و یرقابت توان یبررس

 هاياستیس یبررس براياند، انجام داده گلستان استان
 از گلســتان اسـتان پنبــه و بـرنج محصــول از یتیحمـا

 بهـره یاسـتیس لیتحل سیماتر یمحاسبات هايشاخص
 یمناسـب تیوضـع پژوهش نیا جینتا. است شده گرفته
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 و بـرنج دکننـدگانیتول تـوان و ینسـب تیمز نظر از را
  .دهدیم نشان گلستان استان در مید پنبه

 دمـا، ریتـأث) 1392( همکـاران و انینوروز مطالعه در -
 سـم، کـود، بـذر،( يکشـاورز يهـا نهاده ریسا و بارش

 در پنبـه کیاسـتراتژ محصـول عملکرد بر )آالت نیماش
 به توجه با گردید. یابیارز 1380-1390 يها سال یط
 تیـجمع رشد به رو روند که است شده استدالل ج،ینتا
 یبررسـ و توجـه ضرورت ،دیتول عوامل بودن محدود و
 شیب را يکشاورز محصوالت عملکرد شیافزا به شتریب

  .سازد یم انینما شیپ از
)، در پژوهش با موضوعیت 1392( رانمرادي و همکا -

 ییکـارآ ريیـگ انـدازه در شـده مشـاهده تجانس عدم
 در یآبۀ پنب دیتول ۀنیهز ییکارآ: موردي ۀمطالع ۀنیهز

 کــود شــده نرمــال مــتیقانــد کــه ، نشــان دادهرانیــا
 نیشـتریب کـار، رويین شده نرمال دستمزد و ییایمیش
 کشـور در پنبـه هکتـار هـر در دیتول ۀنیهز بر را ریتأث

 مـتیق در شیافـزا درصـد کی هر که طوري به. دارند
و  33/0ترتیـب  نیروي کار بـه دستمزد و ییایمیش کود
. دهندیم شیافزا را هکتارتولید در  هزینۀ درصد 31/0

 زدی استان و ییکارا نیباالتردرصد  96با  کرمان استان
 در پنبـه دیـتول نـهیهز ییکـارا نیکمتـر درصد 70 با

  .اندداشته را کشور
 مـوثر عوامل ،)، در پژوهشی1393سخی و همکاران( -
 معاملـه اریـاخت بازار در کشاورزان مشارکت احتمال بر
ــ( ــورد ۀمطالع ــول: يم ــه محص ــتان پنب ــد شهرس  گنب

انـد. نتـایج پـژوهش را مورد بررسی قـرار داده )کاووس
تجربـه کـار  یالت،تحصـ یرهـايمتغدهد کـه نشان می

 اي، یرمزرعـهپنبـه، درآمـد غ یرکشـتکشاورز، سطح ز
بـه اسـتفاد از  یـلشاخص تما یمه،ب یاطی،انداز احت پس

 ياز لحـاظ آمـار یـزيگریسکنو و شاخص ر يفن آور
و  هـا یتعاون یدکننـدگان،حضور تولباشند و  یمعنادار م

مـوثر  هاي یتهمراه با حما يبخش کشاورز يها تشکل
معاملـه در  یـاربـازار اخت یجـادا ینـهزم توانـد یدولت م

در بـورس  يمحصـوالت کشـاورز یرمحصول پنبه و سا
و همچنـین مشـخص  را فراهم سـازد يکشاورز يکاال

بـه  یـلو تما یـزيگر یسـکر ینرابطه مثبت بشد که 

در منطقه مـورد مطالعـه وجـود  نو يآور استفاده از فن
  داشته است.

و  یـهمـورد تجزخود در  یق) در تحق2010( 1عبداهللا -
در پنجابِ پاکستان، بـا اسـتفاده  Btکشت پنبه  یلتحل
 يدر بخـش کشـاورز یريگ یمتصم یبانپشت یستماز س

)ADSSکــه  یکــه کشــاورزان یدرســ یجــهنت یــن) بــه ا
 کوچـک اسـت، عمـدتاً توسـط آنهـا یزراعـ يها ینزم

و  گیرنـد یمورد حملـه قـرار م Bt حشرات دشمن پنبه
خالــدار) در  bollworm(بجــز  bollwormکمــپلکس 

 يموضـوع، بـرا ینافتد. ا یچندان اتفاق نم Bt يها پنبه
فــت نوظهــور آدر مــورد بــه ویــژه مکنــده،  يهــا آفــت

mealybug کننـده  یمتنظـ یـک. هرچند یستصادق ن
  شد. یافت whiteflyو  یاهیکنترل آفات گ يرشد، برا

خـود  یق) در تحق2013و همکاران ( 2يچاندراشکارد -
در مقابـل  Gossypiumhirsutum يهـا به عصاره برگ

 Anophelesstephensiو  Aedesaegypti يالروهــــــا
) را Bt G.hirsutum(نشان داد پنبه  یجکه نتا پرداختند

ــ ــه یم ــوان ب ــوان  ت ــکعن ــا ی ــو یگزینج ــرا يق  يب
منسـجم آفـات،  یریتدر مـد یمیاییش يها کش حشره

  نمود.استفاده 
) 2013و همکـاران ( 3بدست آمـده توسـط رآو نتایج -

فتـوکروم  يبنـد یبدر ترک ییرمربوط به تغ یقدر تحق
 PCR يهـا روش یـقردر پنبه نشان داد که از ط Bژن 

 ییبـاال يبند یبترک ی،لکه شمال یلدر تحل یزمان واقع
از تـرنس  یدوکپـ ينشان داد که دارا QCC11در خط 

 ینآخر که یحال در؛ بودند یگوتهوموز یطشرا درها  ژن
مشـاهده شـد،  QCC10کـه در خطـوط  يبنـد یبترک
 یـنباشند و ا یم یگوتهتروز یطدر شرا یسه کپ يدارا
 یـبتـا چنـد محـل ورود، ترک یکتوانند از  یها م یکپ

  گردند. 
بـه  یقـیدر تحق) 2013( 4کلیم بـک و علـیم ژانـووا -

کشت پنبه  در روند که یعمل و ينظر ی مشکالتبررس
 انـد. به وقـوع پیوسـته، پرداخته قزاقستان يجمهوردر 

سـازمان دهد کـه نقـش  نتایج به دست آمده نشان می

                                                             
1. Abdullah 
2. Chandrashekhar 
3. Rao 
4. Kalymbek & Alimzhanova 



  96زمستان / بیست و ششم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                74

 

 از یاريبسـی در این زمینـه مهـم بـوده و تجارت جهان
 شـاملی، سـازمان تجـارت جهـان در و مقـررات ینقوان

 ی،داخلـ یدکننـدگانتول دولت از یتحما محدود کردن
؛ باشـد یمـگیاهی و قـوانین دامپزشـکی  ياستانداردها

کننـدگان یدتول تا بـه امـروز، نـه دولـت و نـه ین،بنابرا
کننـدگان  یـدتول رقابـت بـا ی هیچ کدام آماده بـهمحل

  ی نیستند. خارج
 نشـان داد )2015نتایج پـژوهش خـان و همکـاران ( -

را در هـا  کـشآموزش اسـتفاده از آفـتکه  یکشاورزان
 يمـواد بـرا یناز ا ياستفاده کمتر ،داشتندمزارع پنبه 
  .کنند یها م حذف آفت

  
 ناخت محدوده مورد مطالعهش

دقیقـه تـا  9/12 درجه و 54شهرستان گرگان بین 
درجـه و  36دقیقـه طـول شـرقی و  9/44درجه و  54
دقیقه عـرض شـمالی  8/58درجه و  36دقیقه تا  6/30

ین در قسمت مرکزي و جنوبی استان واقع شده است. ا
از  .در مرکز استان گلسـتان قـرار دارد تقریباًشهرستان 

از جنـوب بـه ارتفاعــات ، قــال شـمال بـه شهرسـتان آق
 دامغان اسـتان سـمنان و وشهرستان شاهرود ، شاهکوه

ــه  ــرب ب ــاد و از غ ــی آب ــتان عل ــه شهرس ــرق ب از ش
شـود.  ترکمن محدود میي کردکوي و بندرها ناشهرست

شیب زمین از جنوب به طرف شمال بوده و هرقدر کـه 
بـه طـرف جنـوب پـیش رویـم ارتفـاع زمـین افـزایش 

متر  155 اًسطح دریا حدود ازارتفاع شهرستان  .یابد می
  باشد.میمتر  1500تا 

 

  
 استان گلستان یاسیس یماتتقس: 1 شکل

  
 ،1390ســالدر پایــان وســعت شهرســتان گرگــان 

ــوده اســت81/1615 ــع ب ــد از  91/7( کیلومترمرب درص
عبارتی رتبه چهارم را از نظر وسعت  به ،مساحت استان)
اس آخـرین براسـ دارد.ي اسـتان هـانادر بین شهرسـت

 3بخـش،  2، ایـن شهرسـتان داراي تقسیمات کشوري
ــهر (گرگان ــرخنکال ،ش ــین)، و س ــتان،  5جل  97دهس

  .غیرمسکونی بوده استادي آب 13 آبادي مسکونی و

  ي پژوهشها یافته
نتـایج آمـاري در دو بخـش تحلیـل  بخش،در این 

 گردد. در بخش توصـیفو استنباطی ارائه می یتوصیف
 شـناختی هـاي جمعیـتابتدا به توصیف متغیـر هاداده

 ها، تحلیل استنباطی یافتهاقدام نموده، سپس در بخش 
پرداخته شده آماري هاي به ارائه نتایج حاصل از آزمون

  است.
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  1390 سال : تقسیمات سیاسی شهرستان گرگان در1جدول 
  باديآتعداد   ناجمعیت دهست  آنهادهست  مرکز بخش  بخش

  گرگان  مرکزي
  باد جنوبیآاستر

  بادآروشن 
  انجیراب

22864  
25840  
27955  

22  
24  
16  

  سرخنکالته  بهاران
  باد شمالیآاستر

  قرق
17680  
24139  

17  
18  

  1390ریزي استانداري گلستان،  معاونت برنامهمأخذ: 
  

  پژوهش یتوصیف هاي یافته
 از مطالعـه مـورد نمونـه یشناخت  تیجمع تیوضع

 نـوع شـغل، کـار، ۀسـابق الت،یتحصـ ت،یجنسـ لحاظ
هاي یافته از استفاده با رکشتیز سطح زانیم و تـکش

نتایج حاصل  است. نامه استخراج شدهحاصل از پرسش
دهـد از نشـان مـیدهنـدگان  وضعیت جنسی پاسـخاز 

 2/19درصـد مـرد و  8/80، کشـاورزنفـر  151مجموع 
بنـابراین حـداکثر نمونـه مـورد  ؛باشـند درصد زن مـی
 دهند. در بخش تحصیالت ن تشکیل میمطالعه را مردا

ــوع از  ــه  151مجم ــر نمون ــه،نف ــورد مطالع ــزان  م می
درصـد  6/14سـواد، در حد بـیدرصد  5/28تحصیالت 

 6درصـد دیـپلم، 8/29درصد راهنمایی،  9/13ابتدایی، 
درصد لیسـانس و بـاالتر  3/7دیپلم و  درصد درصد فوق

داراي  نمونـه مـورد مطالعـه،بنـابراین اکثـر  باشند؛ می
میزان سابقه کـار نمونـه مـورد  .باشند مدرك دیپلم می

نامه مشخص گردیـد مطالعه از طریق یک سوال پرسش
درصد داراي سابقۀ 31,53، جامعه آمارياز مجموع  که

کـار  ۀدرصـد داراي سـابق 3/36سـال،  10کار کمتر از 
 درصـد داراي سـابقۀ کـار 2/32سـال و  20تا  10بین 

ــتر از  ــی 20بیش ــال م ــند. س ــورد در باش ــغل، م  ش
زارع)، ( امل کشـاورزشـ دسـته  هشـت به ویانـگ پاسخ

  سـایر و آزاد کارمنـد، باغدار، دامدار، کارگر، بازنشسته،
 دسـته  بـه  مربوط اشتغال درصد باالترین .شدند تقسیم

 گویانکل پاسخاز  درصد 7/49شامل  که است انـزارع 
موضوع مورد مطالعه در ارتبـاط بـا  که آنجا از. شود می

دهنـدگان شـامل اکثـر پاسـخ اسـتمشاغل کشاورزي 
  د. ن(کشاورزان) می باش زارعان

 ۀنمونـ اسـاس بـر پنبـه رکشتیز مساحت تیوضع
 نفـر151 مجمـوع از بیانگر آن اسـت کـه ،مطالعه مورد
 هکتـار، مینـ از کمتـر درصد 6/14 مطالعه، مورد ۀنمون

 دو تـا کی درصد 8/35 هکتار، کی تا مین درصد 2/25
 شیب درصد 6/14 هکتار، چهار تا دو درصد 9/9 هکتار،

؛ انـد داده اختصـاص پنبـه کشـت بـه نیزم هکتار 4 از
 پنبـه هکتار دو تا کی مطالعه، مورد ۀنمون اکثر نیبنابرا

 ریـز محصوالت نوعهمچنین در بخش  .کنند یم کشت
شـخص در منطقه مورد مطالعه م نیزارع توسط کشت

دهنـدگان بـه کشـت شد که بیشتر کشاورزان و پاسـخ
پردازنـد کـه ایـن خـود مـی ایسـو و کلـزا گندم، پنبه،

عنوان یکی از عوامل موثر بر کاهش کشـت پنبـه در  به
  باشد.مورد مطالعه می منطقۀ

  
  وهشژتحلیلی پ هاي یافته

دهـد کـه در  نشـان می 2نتایج حاصـل از جـدول 
آالت آالت، اسـتفاده از ماشـینشاخص کـار بـا ماشـین

 پاشــی،آالت بــراي تخـمبذرپاشـی، اســتفاده از ماشـین
پاشـی، اسـتفاده از استفاده از ماشـین آالت بـراي سـم

آوري محصـوالت بـه ترتیـب در آالت براي جمعماشین
انـد. در شـاخص اولویت یـک تـا چهـارم جـاي گرفتـه

منطقه، توزیع  هاي دولت، وجود کارخانجات در حمایت
ها، توزیع بذر مرغوب، سازي قیمتکود شیمیایی، همتا

ها و سـموم، پرداخـت بـه موقـع بهـاي کشآفتع توزی
ــوالت  ــه محص ــخگو، بیم ــاد پاس ــود نه ــول، وج محص
کشاورزي، ارائه وام کشـاورزي و در نظرگـرفتن جـوایز 
تشویقی براي کشاورزان به ترتیب در اولویـت یـک تـا 

  دهم قرار دارند. 
  



  96زمستان / بیست و ششم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                76

 

  هاهریک از شاخصهاي  میانگین نسبی و رتبه مولفه : توزیع فراوانی، امتیاز و2جدول 

وع  گویه  شاخص
ن

یچ  
ه

سط  کم  
متو

  

یاد
ز

یاد  
ی ز

خیل
ات  

یاز
امت

ع 
جم

بی  
نس

ن 
گی

میان
  

تبه
ر

  

  کار با
  آالتماشین

  ذرپاشیب جهت
 151 97 37 12 4 1  فراوانی

49/3 1  
  527 388 111 24 4  -  امتیاز

  زدنشخم جهت
 151 104 45 2 -  -  فراوانی

68/3  2  
  555 416 135 4 - - فراوانی

  پاشیسم جهت
 151 98 40 11 2 -  امتیاز

55/3  3  
 536 392 120 22  2  -  فراوانی

  آوري محصوالتجمع جهت
 151  7 15  13 16 -  امتیاز

76/0  4  
 115 28 45 26 16 -  فراوانی

حمایت 
  دولت

  توزیع بذر مرغوب
 151 3 32 85 23 8  فراوانی

99/1  3  
 301 12 96 170 23 0  امتیاز

  ها و سمومکشتوزیغ آفت
 151 4 18 82 38 9  فراوانی

80/1  4  
 272 16 54 164 38 0  امتیاز

  توزیع کود شیمیایی
 151 23 89 26 12 1  فراوانی

8/2  2  
 423 92 268 52 12 0  امتیاز

  بیمه محصوالت کشاورزي
 151 9 3 43 41 55  فراوانی

14/1  6  
 172 36 9 86 41 0  امتیاز

  ارائه وام کشاورزي
 151 1 4 62 21 63  فراوانی

07/1  7  
 161 4 12 124 21 0  امتیاز

پرداخت به موقع بهاي 
  محصول

 151 1 17 69 42 22  فراوانی
56/1  5  

 235 4 51 138 42 0  امتیاز
در نظرگرفتن جوایز تشویقی 

  کشاورزان
 151 0 1 0 20 130  فراوانی

15/0  8  
 23 0 3 0 20 0  امتیاز

نجات مختلف در وجود کارخا
  شهرستان

  72/2 151 32 71 32 13 3  فراوانی
1  

   418 128 213 64 13 0  امتیاز

  آموزش

استفاده از نظرات 
  کارشناسان

  151  5 10 28 73 35  فراوانی
19/1  1  

 179 20 30 56 73 0  امتیاز

  کشاورزانآموزش 
 151 1 13 22 82 33  فراوانی

12/1  2  
 169 4 39 44 82 0  امتیاز

  موارد خاص
  کشت پنبه

  کیفیت زمین
 151 52 46 50 . -  فراوانی

97/2  1 
 449 208 138 100 3 -  امتیاز

  آب زراعی
 151 37 63 18 33 -  فراوانی

69/2  2 
 406 148 189 36 33 -  امتیاز

  باتجربهنیروي کار 
 151 5 24 50 58 14  فراوانی

66/1  3 
 250 20 72 100 58 0  امتیاز

  کود حیوانی
 151 5 13 38 73 22  فراوانی

38/1  4 
 208 20 39 76 73 -  امتیاز

سود سایر 
  محصوالت

  

  دیگر سود بیشتر محصوالت
 151 99 48 3 - 1  فراوانی

62/3  1  
 546 396 144  6 - -  امتیاز

  2  42/2 151 22 43 66 17 3  فراوانی  هاهمتا نبودن قیمت
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وع  گویه  شاخص
ن

یچ  
ه

سط  کم  
متو
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ز

یاد  
ی ز

خیل
ات  

یاز
امت

ع 
جم

بی  
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ن 
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میان
  

تبه
ر

  

 366 88 129 132 17 0  امتیاز

عدم حمایت 
  دولت

  

  عدم حمایت کافی دولت
 151 111 39 1 0 0  فراوانی

73/3  1 
 563 444 117 2 0 0  امتیاز

  پاسخگو نبودن دولت
 151 2 9 40 75 25  فراوانی

26/1  2 
 190 8 27 80 75 0  امتیاز

  1394هاي تحقیق، منبع: یافته
  

فرضـیه قصـد  2در این تحقیق، محقق بـا تـدوین 
مورد مطالعه را نسبت به رقابت  ۀنموندیدگاههاي دارد 

 پرسـود و عـدم حمایـت ناکـافی دولـت درمحصـوالت 
مـورد مطالعـه مـورد  ةکاهش تولیـد پنبـه در محـدود

 هاي تحقیـق به منظور بررسی فرضیهبررسی قرار دهد. 
ترین آزمـون، وضـعیت نرمـال  و قبل از تعیین مناسـب

میرنو ها با اسـتفاده از آزمـون کلومـوگرو اسـ بودن داده
  باشد:  انجام گرفت که بدین شرح می

H0نرمال  یرهااز متغ یکمربوط به هر  يها داده یع: توز
  .  است
H1 :نرمال  یرهااز متغ یکمربوط به هر  يها داده یعتوز

  یست. ن
  

  هااسمیرنو در مورد نرمال بودن دادهنتایج حاصله از آزمون کلموگرو  : 3جدول 
  سطح معناداري  مقدار آزمون  متغیر

  178/0  261/1  رقابت محصوالت پرسود
  141/0  151/1  عدم حمایت ناکافی دولت

  1394ي تحقیق، ها منبع: یافته
  

آمـده در  دست بهبا توجه به مقدار سطح معناداري 
) و p=178/0<05/0(متغیر رقـات محصـوالت پرسـود 
)، p=141/0<05/0( متغیر عدم حمایـت کـافی دولـت

شـود و  فرض صفر در مورد هر دو متغیـر پذیرفتـه می
 ند.رها از توزیع نرمال برخوردا گیریم که داده نتیجه می

هاي  متغیـره بـودن فرضـیههمچنین با توجـه بـه تـک
هـاي  آزموناي که در زمره  تک نمونهآزمون تیتحقیق، 

ــک محســوب می ــود، مناســب پارامتری ــون  ش ترین آزم
تشخیص داده شده و براي هر دو فرضیه از این آزمـون 

نتـایج حاصـله بـه تفکیـک  بهره گرفته شده است کـه 
  باشد: تحقیق بدین شرح می هاي فرضیه

  

  آزمون فرضیه نخست
ماننـد ف: رقابت محصوالت کشاورزي پرسود فرض خال

  سویا از جمله عوامل کاهش تولید پنبه است. 
فرض صفر: رقابت محصوالت کشاورزي پرسـود ماننـد 

  سویا از جمله عوامل کاهش تولید پنبه نیست. 
) و سـطح معنـاداري t=329/19( قدار آزمـونبا توجه به م
گـردد؛  فرض صـفر رد می )p=000/0>05/0(بدست آمده 

رقابـت در سطح خطاي پنج درصـد،  توان گفت کهمیلذا 
محصوالت کشاورزي پرسود مانند سـویا از جملـه عوامـل 
کــاهش تولیــد پنبــه در شهرســتان گرگــان بــوده اســت. 

آزمـون را بـا حـدود توان نتایج حاصل از این  همچنین می
  درصد به جامعه آماري تعمیم داد. 99اطمینان 

  

  نظريبا میانگین رقابت محصوالت پرسود  نمونه در مورد مقایسه میانگین متغیر تک  Tنتایج آزمون  : 4 جدول

 میانگین  فراوانی  متغیر
  مقدار
  آزمون

  درجه
  آزادي

  سطح 
  معناداري

  000/0  150  329/19  64/2  151  رقابت محصوالت پرسود
  1394هاي تحقیق، منبع: یافته
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  آزمون فرضیه دوم تحقیق
 عدم حمایت کافی از سوي دولت موجـبفرض خالف: 

  کاهش تولید پنبه در محدوده مورد مطالعه شده است.

دولـت موجـب فرض صفر: عدم حمایت کافی از سـوي 
  کاهش پنبه در محدوده مورد مطالعه نشده است.

  
  نظريبا میانگین عدم حمایت دولت  نمونه در مورد مقایسه میانگین متغیر تک نتایج آزمون تی : 5 جدول

 میانگین  فراوانی  متغیر
  مقدار
  آزمون

  درجه
  آزادي

  سطح
  معناداري

  265/0  150  119/1  02/2  151  دولتعدم حمایت 
  1394ي تحقیق، ها منبع: یافته

  
ــا     ــون ب ــدار آزم ــه مق ــه ب ــطح t=119/1( توج ) و س

فـرض صـفر  )p=265/0<05/0(معناداري بدست آمده 
در سـطح خطـاي  توان گفت کهمیلذا  گردد؛ تأیید می

سوي دولـت موجـب عدم حمایت کافی دولت از  0,05
کاهش پنبه در محدوده مورد مطالعه نشـده اسـت. بـه 

هاي دولت برخـوردار  عبارت دیگر کشاورزان از حمایت
اند که با توجه به میانگین حاصله، ایـن میـزان در  بوده

  باشد. حد متوسط می
  

  تحلیل رگرسیون متغیرهاي مستقل و وابسته 
سـازي فرضـیه نخسـت از  بـراي مدل: فرضیه نخست

)، linearهاي رگرسیونی ساده شامل مدل خطـی ( مدل
سـهمی  )،inverse( ، معکوس)logarithmic(لگاریتمی 

)Quadratic،( ـــه ـــوانی)، Cubic( 3  درج  )،power( ت
 ، رشــدS-curve(S(منحنــی  )،Compound( مرکــب

)Growth،(  ـــــایی ـــــتیک )exponential(نم  و لجس

)logistic(  استفاده شـد. نتـایج نشـان داد کـه ضـریب
تبیین مدل مرکب، تـوانی، رشـد، نمـایی و لجسـتیک 

باشـد و  لگاریتمی نسبت به شش مدل دیگر بیشـتر می
در این پنج مدل نسبت به  Fاز طرف دیگر مقدار آماره 

 3لگـاریتمی، معکـوس، سـهمی و درجـه  مدل خطـی،
ــد. بیشــتر می ــراي  می باش ــدل ب ــنج م ــن پ ــوان از ای ت

بینی تغییـرات متغیـر وابسـته بـر حسـب متغیـر  پیش
  مستقل به کار برد.

: رقابت محصـوالت کشـاورزي پرسـود ماننـد 1فرضیه 
  باشد سویا از جمله عوامل کاهش تولید پنبه می

 Ln 689/231418 +786/0(رقابت محصوالت پرسود) 
Lnکاهش تولید پنبه = Ln(y)  
رقابـت در مـورد  رگرسیون معکـوسنتایج حاصل از    

محصوالت پرسود با کاهش تولید پنبه در جـدول زیـر 
  قابل مشاهده است:

   
  رقابت محصوالت پرسود با کاهش تولید پنبهدر مورد نتایج رگرسیون معکوس : 6جدول 

R2  متغیر مستقل
(adj.)  F  Sig.  Beta Std. 

Error  
 هاي مدل داري ضریب سطح معنی

 X مقدار ثابت
  * ns  0,883  0,854  0,373  0,817  0,025  رقابت محصوالت پرسود

  1394هاي تحقیق، منبع: یافته
  

دهـد کـه چـه مقـدار از متغیـر  نشان می R2 مقدار
توانـد توسـط متغیـر  ، مـیکـاهش تولیـدوابسته یعنی 
، تبیـین شـود. رقابت محصوالت پرسـود مستقل یعنی

رقابت محصـوالت متغیر اساس نتیجه به دست آمده، بر
کـاهش درصد از تغییـرات متغیـر  2,5 تواند می پرسود

کنیم که مقـدار ثابـت  مشاهده می .را تبیین کند تولید
)constant ( در مدل  کاهش تولیدو متغیر معنادار شده

ضـریب رگرسـیونی اسـتاندارد گردیده است.  بی معنی
میـزان تـاثیر  نشـانگر. کـه 854با مقدار  Betaشده یا 

) بـر وابسـته رقابت محصـوالت پرسـودمتغیر مستقل (
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دهنده تـأثیر متغیـر  نشـانکـه  ) اسـتکـاهش تولیـد(
  مستقل در پیشگویی کنندگی معادله رگرسیون دارد.

  
  فرضیه دوم

ــراي مدل ــدل ب ــز از م ــیه دوم نی ــازي فرض هاي  س
)، linearرگرسیونی ساده شـامل شـامل مـدل خطـی (

سـهمی  )،inverse( ، معکوس)logarithmic(لگاریتمی 
)Quadratic،( ـــه ـــوانی)، Cubic( 3  درج  )،power( ت

 ، رشــدS-curve(S(منحنــی  )،Compound( مرکــب
)Growth،(  ـــــایی ـــــتیک )exponential(نم  و لجس
)logistic( نتـایج نشـان داد کـه ضـریب . استفاده شـد

تبیین مدل خطی، لگاریتمی و معکوس نسبت به دیگر 
 F باشد و از طرف دیگر مقدار آمـاره  ها بیشتر می مدل

در این سه مدل نسبت به مدل توانی، مرکب، منحنـی 
S- .رشد، نمایی و لجستیک بیشتر است  

  
  رگرسیون ساده براي تعیین مدل عدم حمایت دولت با کاهش تولید پنبهنتیجۀ تحلیل : 7جدول 

R2  نوع رگرسیون
(adj.) F  Sig.  

 0,398 0,733  0,022  خطی
 0,398 0,733 0,022  لگاریتمی
 0,398 0,733 0,022  معکوس
 . . .  سهمی
 . . .  3درجه 
 0,426 0,650 0,020  مرکب
 0,426 0,650 0,020  توانی

 S 0,020 0,650 0,426منحنی 
 0,426 0,650 0,020  رشد

 0,426 0,650 0,020  نمایی
 0,426 0,650 0,020  لجستیک
  1394ي تحقیق، ها منبع: یافته

  
بینی تغییرات متغیر توان از این سه مدل براي پیش می

: 2فرضیه وابسته بر حسب متغیر مستقل استفاده کرد. 
حمایت کافی از سوي دولت موجب کاهش تولید عدم 

 پنبه در محدوده مورد مطالعه شده است.
  
  = کاهش تولید پنبه - 09/925  +182,390212(عدم حمایت دولت)  
 

  رابطه عدم حمایت دولت با کاهش تولید پنبهدر مورد  رگرسیون معکوسنتایج حاصل از : 8جدول 

R2  متغیر مستقل
(adj.)  F  Beta Sig.  Std. 

Error  
 ي مدلها سطح معنی داري ضریب

 X مقدار ثابت
 ns Ns  704/74829 0,398  0,150  0,733  0,022  عدم حمایت دولت

  1394ي تحقیق، ها منبع: یافته
  

دهـد کـه چـه مقـدار از متغیـر  نشان می R2 مقدار
توانـد توسـط متغیـر  ، مـیکـاهش تولیـدوابسته یعنی 
، تبیـین شـود. متغیـر عدم حمایت دولت مستقل یعنی

ــود ــت محصــوالت پرس ــی رقاب ــد م ــد از  2,2 توان درص
مشـاهده  .را تبیـین کنـد کاهش تولیدتغییرات متغیر 

کـاهش ) متغیـر constantکنیم کـه مقـدار ثابـت ( می
انـد. ضـریب رگرسـیونی  شـده بی معنی در مدل تولید

کـه نشـانگر  0,150بـا مقـدار  Betaاستاندارد شده یـا 
) رقابت محصـوالت پرسـودمیزان تاثیر متغیر مستقل (

 .) استکاهش تولیدبر وابسته (
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  گیري نتیجهجمع بندي و 
هاي آمایشی کشور کـه مرحلـه اول آن در  طرح در

 دوم آن مرحله ) و1347-1351( برنامه عمرانی چهارم
اي دشــت  آغــاز گردیــد، نقــش منطقــه 1362از ســال 

ارتبـاط بـا بخـش  و در ،گرگان برمبنـاي کشـت پنبـه
مـورد توجـه قـرار  ،صنعت، بخصوص صـنعت نسـاجی

گذشت زمان این روابط سیستمی دچار  لیکن با گرفت.
انگیزة  ياقتصاد هاي یتر فعالد اختالل گردید، چرا که

بـه حــداکثر رســاندن سـود  یاو   یشافزا  ید،تول یرمد
 یدتول یریتمد يکشاورز یددر تولو  است یديواحد تول

و تـا حــد  ییرنـددر حـال تغ  یشـهکـه هم یروهاییبا ن
  يبـرا رو اسـت. هم خارج از کنترل هستند روبه یاديز

بـر  یعـالوه بر آگـاه یدتول  یرمد  ییراتتغ ینمقابله با ا
 یـاديدانـش بن یـدبا در مـزارع، یدتـول یفن يها جنبه

کشـاورز  یـک باشد.  داشته یزرا ن یدتول ياصول اقتصاد
را  يمؤسسـه اقتصـاد یگـر، یـکد یدکنندهمثل هر تول

ــد یاداره م ــال کن ــداوم فع ــدف او ت ــد؛  یم  یتشو ه باش
هـا و  نهاده هاي ینـهبه طـور کامـل متوجـه هز ینبنابرا

بــه  یدنرس يها روش است. یديتول  محصوالت یمتق
و  یزیکـیف یطشـرا یرتحـت تـأث یـاديهدف تا اندازه ز

در  یولــ کنــد یم ییــرتغ ياقتصــاد یطو شــرا یطــیمح
 یشـترسود ب یلتحص یدکنندگانتول  یاصل  هدف یت،نها

و به حـداقل رسـاندن نوسـان درآمـد  یسکو کاهش ر
 یـتو موجود یهســرما یلهوســ ینتـا بـد ساالنه است

بـا  ینبنـابرا، ه باشدداشت یشتريدوام ب يو داريبر بهره
  هـاي ي، نهادهکشاورز  واحد یشتر،توجه به کسب سود ب

و سم  آالت ینماش کارگر، بذر، کود، از جمله آب، یدتول
 یـنکـه بـه ا دهـد یاختصـاص م یـدبه تول  يرا به نحو

  ها برسد. هدف
ها نشــان دادنــد، شهرســتان  گونـه کــه یافتــه همان

کشور است که در گرگان از مناطق مهم تولید پنبه در 
هاي اخیر دچـار کـاهش سـطح زیرکشـت شـده،  سال

ــن محصــول و ــابین کشــت ای ــط سیســتمی فیم  ورواب
ي بخش صنعت دچار اختالل گردیـده اسـت. ها فعالیت

در این تحقیـق عوامـل مـوثر بـر ایـن تحـول بررسـی 
گردیده است. از این رو، پژوهش حاضر در پـی آزمـون 

نکه رقابت سـایر دو فرضیۀ اصلی بود. فرضیۀ نخست ای

موجـب کـاهش سـطح  محصوالت پرسود ماننـد سـویا
زیرکشت پنبه در محدودة مورد مطالعه شده است. بـر 

ــی ــون ت ــایج حاصــل از آزم ــق نت ــهطب ــک نمون اي و  ت
رگرسیون معکوس، این فرضیه تأیید گردید. همچنـین 

تـرین موانـع  بر طبق نظرات کارشناسان تحقیق، از مهم
که تـأثیر زیـادي بـر رونـد  جدي مرتبط با این فرضیه

کشت پنبه و کاهش سطح زیرکشت آن داشـته اسـت، 
عوامل اقتصـادي و بـه صـرفه نبـودن کشـت پنبـه در 

باشـد. عـواملی ماننـد  مقایسه بـا سـایر محصـوالت می
 یـدتول ینۀهز یب، نسبتمحصوالت رق یو بازده یمتق

مثـل  محصـوالت یربا سـا یسهپنبه به درآمد آن در مقا
ی ماننـد سـویا از محصوالت رقـابت جودجات و و صیفی

ترین عوامل در این زمینه هسـتند کـه مؤیـد ایـن  مهم
  باشند.  فرضیه می

یکی از اهداف تحقیق حاضر، مشخص نمودن نقش 
دولت در کاهش سـطح زیرکشـت پنبـه در شهرسـتان 

دوم تحقیق بر طبق مبانی  ۀگرگان بود. از این رو فرضی
نظري و پیشینه تجربی تدوین گردید. این فرضیه ادعـا 

ــه می ــت از پنب ــت دول ــدم حمای ــه ع ــد ک کاران در  کن
هاي متـوالی، موجـب  شهرستان گرگان در طـول سـال

ــی ــاهش ســطح ب ــاورزان و در نتیجــه ک ــی کش انگیزگ
مورد مطالعـه شـده  ةزیرکشت این محصول در محدود

  است. 
هـاي آمـاري مختلـف و اسـتفاده از  مونبا انجـام آز

نظرات کارشناسان، مشخص گردیـد کـه دولـت داراي 
کاران بـوده اسـت. بـه  داراي حمایت متوسطی از پنبـه

طوري که نتایج بدسـت آمـده حـاکی از آن اسـت کـه 
کار عــدم حمایــت کــافی دولــت را در  کشـاورزان پنبــه

 درصـد کـم، و 65/18 درصـد متوسـط، 13/23 منطقه
همچنین در زمینـۀ . اند صد خیلی کم دانستهدر 50/19

آالت، کود شیمیایی مورد  استفاده از بذرپاشی با ماشین
نیاز، همتاسازي قیمـت پنبـه و وجـود کارخانجـات در 
سطح منطقه، در افزایش کشت پنبه بیشتر از میـانگین 

هـاي  دهـد کـه حمایت باشد و نشـان می می) 3( نرمال
ورزان مناسـب بـوده دولت در موارد یادشده براي کشـا

دهد اسـتفاده از  همچنین نتایج تحقیق نشان می. است
ها و سـموم از طریـق راهنمـایی کارشناسـان،  کش آفت
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آالت، اسـتفاده از بیمـه  آوري محصوالت با ماشین جمع
کشــاورزي، اســتفاده از وام کشــاورزي، آمـــوزش در 
راستاي افزایش آگاهی در مورد کشت پنبه، وجود نهاد 

رداخــت بــه موقــع بهــاي محصــول، جــوایز پاســخگو، پ
) 2( کاران کمتـر از میـزان متوسـط تشویقی براي پنبه

هـاي  دهـد کـه حمایت باشد این مسـئله نشـان می می
دولت در موارد اخیر در منطقـۀ مـورد مطالعـه ناکـافی 

هــاي دولــت از  ولــی در مجمــوع، حمایت، بــوده اســت
 کشاورزان متوسط ارزیابی گردید.

  
   پیشنهادها

توجه به نتایج به دست آمـده و شـناختی کـه از با 
هاي شهرستان گرگان به دست آمد،  نقاط قوت و ضعف

گردد راهکارهاي زیر به ترتیب در اولویـت  پیشنهاد می
  توجه قرار گیرند:

  خرید تضمینی و مستقیم از دست کشاورز -
  استفاده از ارقام پرمحصول و زودرس -
  کاران ارتباط بخش صنعت با پنبه -
مسئولیت زراعت پنبه به افراد متخصـص و سپردن  -

  بندي سیاسی  آگاه فارغ از باندبازي و جناح
سایر راهکارهاي اجرایی براي برون رفـت از بحـران  -

کاهش سطح زیرکشـت محصـول پنبـه در شهرسـتان 
  گرگان عبارتند از:

  برداشت ماشینی پنبه -
  اعمال سیاست ممنوعیت واردات پنبه -
ــاخت  - ــا س ــتگاههايواردات ی ــین، کو دس ــک چ چ

در منـاطق  آنهـاریسی، رنگرزي، نسـاجی و اسـتقرار  نخ
  روستایی

  ها همتاسازي قیمت -
  دادن یارانه تولید خرید پنبه بر اساس هزینه تولید -
  سازي اراضی یکپارچه -
  به روز کردن کارخانجات مرتبط -
 مکانیزه کردن کشت به منظور کاهش هزینه  -
  

  منابع
 و هیتجز. 1391 .دیمج ،یخانیآقاعل و منصوره ،ياحمد .1

 گلستان استان در پنبه زراعت در يانرژ مصرف لیتحل

. منـابع يور بهـره شیافـزا جهـت راهکار ارائه منظور به
. 2 شـماره. چهـارم جلـد. يکشاورز یشناس بوم هینشر

  .158-151 صفحات
ــه اداره .2 ــه و پنب ــ يها دان ــزارش. 1381 یروغن ــه گ  پنب

  .آمار واحد. گرگان شهرستان
انتشــارات . اقتصادروســتایی. 1376 .آســایش، حســین .3

 .دانشگاه پیام نور
 کورش مقدم، ییرضا ،میعبدالعظ ،یلیآج ،زهرا ،يافشار .4

 در يداریپا يها نگرش یبررس .1390 .مسعود ،یژنیب و
 و اقتصـاد قـاتیتحق. اصـفهان کار پنبـه کشاورزان نیب

 صفحات ،3 شماره ،42-2 دوره ران،یا يکشاورز توسعه
423-431 .  

 تأثیر. 1392 .آقایی، مجید، جاللی، امیر هوشنگجعفر  .5
 رقـم دو عملکرد اجزاي عملکرد بر بوته تراکم و آبیاري

، مجله به زراعی کشاورزي، دوره اصفهان استان در پنبه
 .67-77، صص 1، شماره 15

 و درضـایحم ،یفردجهرمـ زاده وسـفی ن؛یمتـ ،ییجوال .6
 و یرقـابت توان یبررس. 1392 .فرهاد ،يدآبادیب رانیش

 مجلـه. گلسـتان اسـتان در بـرنج و پنبه دیتول یتیحما
. 2 شـماره. سـتمیب جلـد. یاهیـگ يدیتول يها پژوهش
  .216-197 صفحات

 قیتحق روش بر يا مقدمه. 1389. محمدرضا ا،ین حافظ .7
  . سمت انتشارات تهران، هفدهم، چاپ. یانسان علوم در

 تیوضـع یبررسـ. 1388 .تـایآز ش،یآسا و رضایعل ،يحائر .8
 راهبـردي و آمـاري مطالعـات دفتر. جهان و رانیا در پنبه

 . ینساج صنعت
حســینی، سیدصــفدر؛ پــاکروان، محمدرضــا و اتقــایی،  .9

اثر حمایت از بخش کشاورزي بر امنیـت . 1392 .میالد
تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزي . غذایی در ایران

  .4 چهل و چهارم، شماره دوره. ایران
نـدازه دولـت، ا .1382. زیبـاییدي و منصـور ها رفیعی، .10

ــار در بخــش  ــروي، ک ــره وري نی رشــد اقتصــادي و به
  .90-77وتوسعه، ص:  اقتصادکشاورزي. کشاورزي

 .الـه ینبـ ،ینعمتـ و نیرحسـیام ،يذریچ م؛یابراه زارع، .11
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