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 هاترین یافتهمهم

پرداخت مستقیم به  که با اعمال سناریوهای مختلف سیاست حمایتیدهد ج این مطالعه نشان مینتای

 1552کاووس از استان گلستان، سطح زیرکشت محصول پنبه از دگان محصول پنبه در شهرستان گنبدکننتولید

  ابد.یدرصد در سناریوهای اول تا پنجم افزایش می 12/51تا  55/21هکتار در شرایط موجود بین 

 کاووسپنبه، شهرستان گنبدریزی ریاضی مثبت، محصول برنامهسیاست پرداخت مستقیم، مدل  هاي کلیدي:واژه

 

 11-426-64شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 زاده، فرشید اشراقیعلی کرامت نویسنده)گان(:

 پنبه بر الگوی کشت در شهرستان گنبدکاووس بررسی تأثیر سیاست پرداخت مستقیم محصول عنوان:

 29-416-64 شماره:

 11/11/1421   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

جرای سناریوهای مختلف سیاست پرداخت مستقیم در شهرستان نتایج سطح زیرکشت و درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود در حالت ا

 .گنبد کاووس

 شماره سناریو
سطح زیرکشت پنبه 

 )هکتار(
 درصد تغییرات

 سطح زیرکشت کل محصوالت

 )هکتار(
 درصد تغییرات

 سود کل

 )میلیون ریال(
 درصد تغییرات

2 5/1511 55/21 16/84565 46/1 2/264564 12/1 

1 5/4111 24/12 28/84525 41/1 1/268246 64/1 

4 5/4441 85/42 21/88155 15/2 5/268654 45/1 

6 5/4441 44/61 14/88455 61/2 8/268511 58/1 

5 8/4111 12/51 14/88418 84/2 4/265212 51/2 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 اهمیت موضوع

کشی و تأمین صنایع نساجی، روغنباشد که در کننده الیاف طبیعی میترین گیاهان تولیدترین و اصلیمپنبه از مه

های روغنی جهان بعد از سویا مقام دوم را به خود اختصاص داده و در میان دانهگیرد مورد استفاده قرار می ورپروتئین کش

توان نماید و های کشاورزی، صنعت و بازرگانی ایفا مینقش مهمی در ارزآوری و اشتغالزایی بخش این محصول .است

باشد. بنابراین بایستی از برابر گندم می 4برابر کلزا و  6ذرت،  برابر 6برابر سویا،  5/1اشتغالزایی آن در بخش کشاورزی 

 پرداخت مستقیم مورد حمایت قرار گیرد.  نظیر سیاست قیمتی و مناسب یهاسیاستطریق 

 شرح مساله()مقدمه 

با توجه به اینکه استان گلستان قطب تولید پنبه در سطح کشور بوده و به همین جهت نیز عنوان سرزمین طالی 

های اخیر، مسئولین کشت این محصول در سالعلت کاهش سطح زیرسفید را به خود اختصاص داده است و همچنین به

شده، اعطای یارانه بذر، پرداخت ی و تشویقی مختلفی نظیر ارائه بذر اصالحهای حمایتاستان از طریق اجرای سیاست

 تعیین اند.مستقیم به تولیدکنندگان در جهت احیای این محصول با ارزش و مهم بخش کشاورزی تالش نموده

 نحوه و زراعی واحدهای در تولید شرایط از آگاهی الزم مستلزم که این بر عالوه کشاورزی، بخش در مناسبی هاسیاست

 العملعکس و زارعین گیریمتصمی از فرآیند ریزانمهبرنا آگاهی میزانبه بستگی نیز زیادی حدود تا باشد،یم بازاررسانی

العمل منظور آگاهی از عکس. لذا در همین راستا در مطالعه حاضر بهدارد کشاورزی هایسیاست انواع به نسبت هاآن

اران، به بررسی تأثیر سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه بر الگوی کشت در گذکشاورزان و کمک به سیاست

  شود.شهرستان گنبدکاووس از استان گلستان پرداخته می

 


