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چکیده
هدف از این مطالعه بررسي اقتصادی مصرف نهادههای مختلف در توليد زعفران و نيز اندازهگيری كارایي توليد این محصاول در مازار
كوچک و بزرگ استان خراسان رضوی ميباشد .آمار و اطالعات مورد نياز از طریق تكميل پرسشانامه از  11زعفارانكاار شهرساتانهاای
تربت حيدریه و زاوه در سال  939جمع آوری شده است .به منظور اطمينان از صحت انتخاب ال وی توليد مورد استفاده سه فرم تابعي كاب
داگالس ،ترانسندنتال و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه فرم تابعي ترانسلوگ مناس ترین فارم
برای بيان تكنولوژی توليد این محصول ميباشد .كشش های توليدی محاسبه شده بر پایه پارامترهای این تابع بيان ر آن اسات كاه بازرگ
مالكان در استفاده از نهادهها عملكرد بهتری از خود نشان ميدهند .افزون بر این مقایسه كارایي دو گروه حاكي از آن است كه  43درصاد از
مزار كوچک و  8درصد از مزار بزرگ توليد این محصول در سطح ناكارای توليد فعاليت ميكنند .اختالف زیاد كمترین و بيشترین كارایي
فني در بين زعفرانكاران بزرگ مالک نشان ميدهد امكان افزایش كارایي فني در این گروه از مزار نياز از طریاق اساتفاده از شايوههاای
مدیریتي مناس وجود دارد.
كلمات كليدی :تابع توليد ،تابع مرزی تصادفي ،تخصيص بهينه ،كارایي فني

مقدمه

1

 93رساايده اساات ( Ministry of Agriculture Jihad,

حدود  31درصد از كل زعفران جهان در ایران توليد ميشاود

 .)2013اهميت این محصول از نظار تولياد ،ساطح زیركشات و

كه از این ميزان استان خراسان رضوی با بيش از  64هزار هكتار

درآمدزایي در اقتصاد كشاورزی استان خراسان رضوی ،آگااهي از

داده

اقتصاد توليد و مصرف عوامال توليادی آن را از اهميات بااالیي

اسات ( .)Ministry of Agriculture Jihad, 2013آمارهاا

برخوردار كرده است چرا كه باه اعتقااد كارشناساان در بساياری

همچنين نشان ميدهد ميزان توليد زعفران این اساتان باا 8/3

موارد ارزان و غير واقعي بودن قيمت نهادهها باعث استفاده غيار

كشت زعفران ،بيش از  81درصد توليد را به خود اختصاا

درصد رشد از  6 /5تن در ساال  93باه

 9تان در ساال

 استادیار ،گروه اقتصاد كشاورزی ،دانش اه تربت حيدریه.استاد ،گروه اقتصاد كشاورزی ،دانش اه فردوسي مشهد.-9دانشجوی كارشناسي ارشد ،مهندسي اقتصاد كشاورزی ،دانش اه تربت حيدریه.
(* -نویسنده مسئول)t.mohtashami@gmail.com :

بهينه از آنها بهوسيله بهرهبرداران ميشود كه نتيجاه آن كااهش
بهرهوری توليد خواهد باود ( Borimnejad & Mohtashami,

.)2009
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ن اهي به روند تغييرات عملكرد زعفران در اساتان خراساان

پرداختهاند .در این مطالعه به منظور تعياين رابطاه باين تولياد و

رضوی نشان ميدهد كه متوسط عملكرد ایان محصاول از 4/4

نهادهها از تابع توليد ترانسلوگ استفاده شده است .نتاایج نشاان

كيلوگرم در هكتار در طي سالهای  919-89به  9/8كيلوگرم در

داده كه زعفرانكاران نهادههای زمين ،آب ،كود شيميایي و پيااز

هكتار در سال  986و  9/6كيلاوگرم در هكتاار در ساال 93

مصرفي را در ناحيه اقتصادی توليد مصرف ميكنند اما نهادههای

كااهش یافتاه اسات ( Ministry of Agriculture Jihad,

كود دامي و سم در ناحياه ساوم تولياد و بايش از ميازان بهيناه

 .)2013بخشي از این كاهش عملكرد مربوط به عوامال برونازا

استفاده ميشاوند .گلكااران مقادم ( Golkaran Moghadam,

مثل بروز خشكسالي و یا سرمازدگي است ولي مسئله دی ری كه
به اعتقاد كارشناسان باعث كااهش عملكارد مايشاود ،عوامال
درونزا همچون نحوه مدیریت و استفاده از منابع توليادی و عادم
كارایي فني و اقتصادی كشاورزان ميباشد .در این ارتباط تعياين
كارایي فني توليد زعفران در كنار شناسایي عوامال ماؤثر بار آن
ميتواند در ریشهیابي مشكالت توليدی این محصاول در ساطح
منطقه راه شا باشد.
با وجود تأكيد صورت گرفته در مطالعات بر اهميت اقتصادی
و اجتمااعي كشات زعفاران ( Hamzei & Bouzarjmehri,
2015; Karami, 2015; Saboorbilandi &Vadiei,

 )2013با هدف بررسي ریسک توليد زعفاران و ارزیاابي عوامال
مؤثر بر گرایش به ریسک زعفرانكاران شهرستان تربت حيدریه با
تأكيد بر شاخص فقر از دادههای مقطعاي ساال  983و ال اوی
جاست و پاپ استفاده نمود .بر اساس نتایج ،سطح زیار كشات،
ميزان مصرف كود شيميایي و تعداد دور آبياری بر ریسک تولياد
زعفران تأثير منفي دارند .همچنين نتایج نشان داد كه حادود 55
درصد نمونه مورد مطالعه فقيرند و اغلا آناان رفتااری ریساک
گریز دارناد .خيرانادیش و گاودا ( Kheirandish & Gowda,

 )2012به تحليل اقتصادی توليد زعفران در ایران باا اساتفاده از
اطالعااات جمااعآوری شااده از  951زعفرانكااار در شهرسااتانهای

 )2007و مزیت نسبي كشور در توليد این محصاول ( Karbasi

تربت حيدریه و قائن پرداختند .در این مطالعه عالوه بر محاسابه

& Rastegaripour, 2014; Aghaei and Gholizadeh,

هزینههای هر هكتار ،سودمندی اقتصادی كشت ایان محصاول

 ،)2011; Sadeghi et al., 2011عمده مطالعات صورت گرفته

مورد ارزیابي قرار گرفته است .نتایج نشان داد كشت زعفران باه

زعفران تأكيد بر صادرات و بازاریابي ایان محصاول

اشتغالزایي و افزایش درآماد

در خصو

داشاته ( Amiri Aghdaie & Roshan, 2015; Kavoosi
;Kelashmi, 2015; Kohansal & Tohidi, 2015
& Mahmoudi & Afrasiabi, 2014; Rezapour
;Mortazavi, 2010; Biria & Jabal Ameli, 2006
Karbasi et al., 2014; Moghaddasi & Alishahi,
2007; Mosavi & Mohammadi, 2010; Mosavi et al.,

شدت دارای سود بوده و در گستر

كشاورزان تأثيرگذار اسات .همچناين تركمااني ( Torkamani,

 )2000به تحليل اقتصاادی تولياد زعفاران در اساتان خراساان
پرداخت .نتایج نشان داد كه زعفرانكاران از تعدادی از نهاادههاا
به نحو مناس استفاده نميكنند.

 )2009; Paseban, 2006و مطالعااات محاادودی بااه بررسااي

در بحث بررسي كارایي این محصول نيز ،كاوناد و همكااران

اقتصاد توليد آن پرداختهاند .از جمله این مطالعاات مايتاوان باه

( )Kavand et al., 2014به بررسي انوا كارایي فني ،اقتصادی

مطالعه حاتمي سردشاتي و همكااران ( Hatami Sardashti et

 )al., 2014اشاره كرد كه به بررسي ميزان بهرهوری و اساتفاده
بهينه از نهادههای توليد زراعت زعفران در استان خراسان جنوبي

و تخصيصي بارای توليدكننادگان زعفاران شهرساتان قاائن باا
استفاده از رو

تحليل پوششي دادهها پرداختهاند .نتاایج نشاان
)1- Just and Pope (1978
2- Data Envelopment Analysis
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داد متوسط كارایي فني ،تخصيصي و اقتصاادی در حالات باازده

جریان توليد بویژه در مزار مختلف این شهرساتانها را ضاروری

ثابت نسبت به مقياس به ترتي برابار  1/3 ،1/86و  1/88و در

ميسازد .این در حاليست كه از دیدگاه اقتصاد داناان كشااورزی،

حالاات بااازده متغياار  1/3 ،1/83و  1/81ماايباشااد .شاابان و

مناطق مختلف به دليل شرایط آب و هوایي متفاوت ،نو خاک و

همكااران ( )Shaban et al., 2014باا بررساي كاارایي فناي و

دی ر عوامل به مقادیر متفاوتي از نهادهها برای توليد محصوالت

بازاریابي زعفران ایران نتایج نشان دادند بين زعفران كااران باا

ك شاورزی نياز دارند و نتایج تحقيق در یاک منطقاه یاا در ماورد

حداقل و حداكثر كارایي فني اختالف زیادی وجود دارد و فراواني

یک محصول قابل تعميم به دی ر منااطق و محصاوالت نماي-

زیاد بهره برداران با كارایي كم حاكي از آن است كه ميتوان باا

باشد .از اینرو ،هدف از این مطالعه آگاهي از عوامل تأثيرگذار بار

مادیریت صاحيح ميازان تولياد را افازایش داد .گلكااران مقادم

توليد و بویژه اطال از كاركرد واحدهای كوچک و بازرگ تولياد

( )Golkaran Moghadam, 2013باه مقایساه كاارایي فناي،

زعفران در استفاده از نهادههای توليد ایان محصاول مايباشاد.

تخصيصي و اقتصادی زعفرانكااران در شهرساتان هاای تربات

همچنين از آنجا كه بررسي كارایي فني توليدكنندگان مايتواناد

حيدریه ،گناباد و قائنات در استان خراسان رضوی باا اساتفاده از

بيان ر نحوه استفاده از منابع تولياد توساط كشااورزان در فرآیناد

برآورد تابع توليد مرزی تصادفي در سال  983پرداختاه اسات.

توليد باشد ،باا اساتفاده از رو

پارامتریاک باه بارآورد كاارایي

نتایج این مطالعه نشان داد كه متغيرهای سطح زیركشت ،نيروی

پرداخته شده است.

كار ،ميزان مصرف كود شيميایي و تعداد دور آبياری تأثير مثبت و
معني دار بر توليد زعفران در هر سه شهرستان دارناد .عاالوه بار

مواد و روشها

متغيرهای مذكور ،توليد زعفران در شهرستان تربت حيدریه تحت

بنابر نظریه نئوكالسيک اقتصاد خرد ،تابع توليد بيان ر ارتباط

تأثير ميزان مصرف پياز زعفران و ميزان مصرف كود حيواني نياز

فني بين نهادهها و محصول بدست آمده از تركيا نهاادههاا در

هست .متوسط كارایي فني كشاورزان در شهرساتان هاای تربات

یک دوره زماني مشخص ميباشد كه بطور خالصاه باه صاورت

حيدریه ،گناباد و قائن باه ترتيا برابار باا  89 ،86و  84درصاد

رابطه نشان داده ميشود (:)Chambers, 1988

بدست آمد ،كه نشان ميدهد ميتوان با مدیریت صحيح مصرف
نهاده هاای تولياد ،اناوا كاارایي زعفاران كااران را در هار ساه
شهرستان به ميزان قابل توجّهي افزایش داد.
در بااين شهرسااتانهای مختلااف اسااتان خراسااان رضااوی،
شهرستانهای زاوه و تربت حيدریه باه ترتيا باا  9 /3و 98/
تن توليد ،بيشاترین ميازان تولياد را در ساطح اساتان باه خاود
اختصااا

دادهانااد ( Agricultural Jihad of Khorasan

 .)Razavi, 2014همه ساله مقادیر زیادی از نهادههای توليد در
فرآیند توليد زعفران در این شهرستانها بكار گرفته ميشاود كاه
این امر مطالعه بيشتر در خصو

نحوه تخصيص این عوامل در

()
كه در آن  Yميزان محصول توليد شاده و و  zباه ترتيا
بردار مقادیر نهادههای متغيار و ثابات باه كاار گرفتاه شاده در
جریان توليد و  fبيان ر نو تابعي اسات كاه تكنولاوژی تولياد را
بازگو ميكند .برای بارآورد تاابع تولياد یاک محصاول همانناد
زعفران نياز به گزینش فرم مناسبي از تابع توليد ميباشد ،تا بار
اساس پارامترهای آن بتوان ارز

توليد نهایي صحيحي را برای

نهادهها برآورد كرد ( .)Hosseinzad & Salami, 2004با در نظر
گرفتن تنو توابع انعطافپذیرو مزیت آنها بدليل عدم اعمال هيو
گونه محدودیت بر ساختار فناوری توليد ،در این مطالعه سه فارم

1- Stochastic Frontier Function
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تابعي مبنای محاسبات قرار گرفته تا از آن مياان مناسا تارین

الف) تابع كاب داگالس

فرم انتخاب شده و بررسيها براساس آن صورت پذیرد:
()
ب) تابع توليد متعالي یا ترانسندنتال ()Debertin, 1986
()9
ج) تابع ترانسلوگ ()Christensen et al., 1971

()4

در روابط فوق  Yiمقدار توليد گال زعفاران كشااورز  iام باه

اقتصادسنجي برتر برای كارهای تجربي ميباشند .آزمون نرماال

سطح زیركشت زعفران به هكتاار CF ،ميازان كاود

بودن جمالت اخالل نيز از مواردی است كه به انتخااب ال اوی

ميزان كود دامي مصارفي باه

مناس كمک ميكند ( .)Hosseinzad & Salami, 2004در ایان

كيلوگرم SM ،مقدار سم و علف كش مصرفي به ليتر ONI ،مقدار

مطالعه از آنجا كه با اعمال محدودیت خطي بر مدل ترانسندنتال،

پياز مصرفي به كيلوگرم L ،تعداد نيروی كار باه نفار-روزكاار ،و

مدل كاب داگالس بدست مايآیاد ،از آزماون  Fجهات آزماون

كيلوگرمA ،

شيميایي مصرفي

به كيلوگرمAF ،

 WATمياازان آب مصاارفي بااه مترمكع ا ماايباشااد ، .و

محادودیت خطاي (باا فارض صاافر پاذیر

پارامترهای ال و بوده كه از برآورد ال و بدست ميآیند و  lnنمااد

رگرسيون مقيد) برای مقایسه این دو ال او اساتفاده شاده اسات

ل اریتم طبيعي ميباشند.

(2004

محادودیتهاا یااا

 .)Gujarati,همچناين در بررساي و مقایساهی مادل

با استفاده از رهيافت تابع توليد و تعيين ضرای فني ،اهميت

ترانسلوگ و كاب داگالس ،استفاده از آمااره نسابت درساتنمایي

و جای اه هر نهاده در افزایش تولياد مشاخص مايشاود .بارای

( )LRمدنظر قرار گرفته است .با فرض توزیع نرمال بارای جازء

انتخاب فرم مناس از ميان توابع انعطافپذیر معيارهای مختلفي
وجود دارد .تعاداد پارامترهاای كمتار ،ساادگي تفساير ،ساادگي
محاسباتي ،خوبي براز  ،قدرت تعميمدهي و پيشبيني ،مطابقت
و سازگاری عالمتها و مقادیر پارامترهای تاابع و كشاشهاا باا
تئوریهای اقتصادی از جمله معيارهاای مهام در تعياين ال اوی

خطا ،آزمون نسبت درستنمایي ،حداكثر ارز
حالت مقيد را با حداكثر ارز

تابع درساتنمایي در

تاابع درساتنمایي تاابع در حالات

نامقيد مقایسه ميكند .اگر این اخاتالف زیااد باشاد ،احتماال رد
فرض صفر افزایش یافته و حالت نامقيد بر مقيد ترجيح داده مي-
شود و به بيان دی ر تابع ترانسلوگ بر كاب داگالس ارجح اسات
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( .)Gujarati, 2004در این مطالعه ،در ارزیابي و مقایسه مصارف

ميگيرد .این جزء دارای توزیع نرمال با ميان ين صفر و واریاانس

انوا نهادهها در مزار با اندازههای گوناگون ،واحد توليدی مورد

نيز یک متغير تصادفي غيرمنفي با توزیع یک دامنه

است.

نظر به دو گروه كلي كوچک و بزرگ تقسيم شدند ،بدین ترتيا

است كه در بر دارنده آثار مربوط به ناكارایي فناي مازار اسات.

كه مزار دارای سطح زیركشت زیر یک هكتار به عناوان مازار

برای مزارعي كه مقدار توليد آنها روی تابع توليد مرزی قرار مي-

كوچک و مزار دارای سطح زیركشت بزرگتر از یک هكتاار باه

گيرد ،این مقدار برابر صفر است اما برای آنهایي كاه تولياد آنهاا

عنوان مزار بزرگ در نظر گرفته شده است.

زیر منحني توليد مارزی قارار مايگيارد بزرگتار از صافر اسات

یكي دی ر از اهدافي كه این مطالعه به دنباال آن مايباشاد،
بررسي مادیریت عوامال تولياد از طریاق انادازهگياری كاارایي
كشاورزان منطقه ميباشاد .كاارایي در تعریاف سااده عباارت از
ارز

ستانده به ارز

( .)Aigner et al., 1977برمبنای كار
 ،)& Coelli, 1992جزء

مجموعه مشخصي از عوامل توليد داشته باشاند دارای بااالترین
كارایي هساتند ( .)Farrel, 1957شااخهای از مطالعاات بار روی
ناكارایي كه اولين بار توساط آی نار و ميوسان (

Aigner et al.,

 )1977; Meenusen, 1977انجام شد ،بر اساس برآورد یک تاابع
توليد مرزی تصادفي انجام مايپاذیرد .در ایان رو

یاک تاابع

را ميتوان به صورت زیر نشان داد:

()6

نهاده است .واحدهایي كه در سطح معيني

از فناااوری بااا اعمااال ماادیریت صااحيح ،بيشااترین سااتانده را از

باتيس و كاویلي ( Battese

كه در آن

یک بردار  P*1از متغيرهایي است كه مايتواناد

كارایي مزرعه  iام را تحت تأثير قرار دهد و یک باردار  1*Pاز
پارامترهایي است كه باید تخمين زده شوند.
تصادفي با توزیع نرمال

نيز یاک متغيار

 (0,ميباشد.

كارایي فني ( ) به صورت نسبت توليد مشاهده شده ( )Yباه
توليد مرزی (* )Yنسبت به سطو نهاده به كار رفته توسط بن اه
تابع توليد مرزی تصاادفي رابطاه 5

مرزی ،بيشترین ميزان توليد ممكن از هر بردار معلوم از نهادههاا

تعریف مي شود .در خصو

را مشخص ميكند .توليد هر بن اهي كه در ایان ساطح بيشاينه

این كارایي فني را ميتوان به صورت زیر تعيين نمود:

قرار داشته باشد ،بنا بر تعریف ،كامالً كارای تكنيكي قلمداد شده

()1

و سایر بن اه ها بسته به اینكه تا چه حد با این مرز توليد فاصاله
داشته باشند ،دارای سطوحي از ناكارایي تكنيكي خواهند بود .فرم
عمومي یک تابع توليد مرزی تصادفي باه صاورت زیار در نظار
ب

يریم (:)Aigner et al., 1977

ای نر و همكاران ( )Aigner et al., 1977استفاده از یک تابع
احتمال برای استفاده از دو پارامتر واریانس

مرزی را پيشنهاد ميكنند .براین اساس با در نظر گرفتن

()5

واریانس كل مدل
كه در آن ميزان محصول تولياد شادهی

مزرعاه i

تابع توليدی مناس برای مثال تاابع ترانسالوگ و
 K*1از نهادههاست.

و

در تابع توليد

به صورت زیر:

()8

یاک باردار

جزءخطای تصادفي متقاارني اسات كاه

تغييرات تصادفي توليد ناشي از عاملهای خارج از كنترل را در بر

نسبت

واریانس كل تولياد از مارز تصاادفي را

اندازه ميگيرد كه ميتاوان آن را باه ناكاارایي فناي نسابت داد.
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صافر

حضوری با كشاورزان زعفرانكار در دو شهرسنان تربت حيدریاه

ارزشهای ميبایست بين صفر و یک قرار گيرد كه ارز

نشان دهنده آن است كه انحرافات از مرز تمامأ در نتيجه اخاالل

و زاوه در سال  939به دست آمده است .تعداد نمونه ماورد نظار

یا آشفت ي است و ارزشهای یک نشان دهنده این است كه همه

با استفاده از نرم افزار آماری  PASSبرابر با  11تعيين شد .توابع

انحرافات در نتيجه ناكارایي فني است .پارامترهای مادل مارزی

توليااد مااورد بررسااي در ایاان مطالعااه بااا اسااتفاده از ناارم افاازار

 MLبرآورد مايشاوند .مادل مرباوط باه آثاار

 SHAZAMبرآورد شده و پس از برآورد و انتخاب تابع تولياد

تصادفي با رو

10

ناكارایي در رابطه  6را تنها زماني ميتوان برآورد كارد كاه آثاار

مناسا  ،مادل مارزی تصاادفي ،باا بهارهگياری از نارم افازار

ناكارایي تصادفي بوده و فرم تصاادفي خاصاي داشاته باشاند .از

 FRONTIER 4.1و برآورد تابع توليد مرزی تصاادفي باه رو

ایناارو ایاان فاارض صاافر كااه آثااار تصااادفي وجااود ندارنااد،

حداكثر درستنمایي ( ،)MLبرآورد و كارایي فني مازار در تولياد

مورد آزمون قارار گيارد .ایان فارض صافر باا

محصول زعفران تخمين زده شد.

استفاده از آزمون نسبت احتماال ( )LRتعمايم یافتاه و آزماون t

مورد آزمون قرار ميگيرد .پذیر

فرض صفر بيان ر آن است كه

نتایج و بحث

تمام تغييرات توليد زعفران و اختالف موجود بين زعفران كااران

جدول نتایج حاصل از آزمونهای تشخيصي سه تابع تولياد

مربوط به عوامل خارج از كنترل آنهاست لذا تفااوت معناي داری

بررسااي شااده در ایاان مطالعااه را براساااس درصااد معناايداری

بين كارایي فني زعفران كاران وجود ندارد و مادل ماورد بارآورد

پارامترها ،نرمال بودن جمالت اخالل و آمارههاای تعياين مادل

معادل با تابع واكنش ميان ين ساده یا بادون اثار ناكاارایي فناي

نشان ميدهد .بر اساس معيار نرمال بودن جملاه اخاالل (آمااره

(مدل  )OLSاست.

جارک و برا) كه در انتخاب فارم تاابعي برتار بار دی ار معيارهاا

آمار و اطالعات الزم جهت انجام این مطالعاه باا اساتفاده از
رو

نمونه گيری تصادفي ساده و تكميل پرسشنامه و مصااحبه

برتری دارد ،ال وی ترانسلوگ به عنوان فرم تابعي برتر در هر دو
نو مزار انتخاب ميشود.

جدول  -1مقایسه بین فرمهای مختلف تابع تولید زعفران
Table 1- Comparison of different functional forms of saffron production

مزارع کوچک

مزارع بزرگ

Small farms

Large farms

ترانسلوگ

ترانسندنتال

کاب داگالس

ترانسلوگ

ترانسندنتال

کاب داگالس

Translog
0.74

Transendental
0.66

Cobb-Douglas
0.59

Translog
0.91

Transendental
0.85

Cobb-Douglas
0.81

R2

1.54

4.07

5.71

2.71

11.54

9.23

آماره جارک و برا

1.97

2.05

2.02

2.09

2.22

2.11

34.55

14.78

12.97

33.9

21.5

11.2

Jarque Bera

دوربين واتسون
DW Test
F

با این حال مقایسه دو بدویي بين سه تاابع كااپ داگاالس،

غيرمقيد) در مزار كوچک براساس آماره  Fبرابر با  /3نشان-

ترانسندنتال و ترانسلوگ نيز انجام گرفت كه برآن اساس مقایسه

دهنده پذیر

فرض صفر ال وی مقيد و لذا انتخاب ال وی كاپ

دو ال وی كاپ داگالس (مدل مقيد) با مدل ترانساندنتال (مادل

داگالس به عنوان مدل بهينه است .در ادامه این ال و باا كماک

تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران...
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نيز

منطقي بودن زعفرانكاران در مصرف هر یاک از نهاادههاا نياز

همانطور كه در جدول نشان داده شده است ،آماره ی حاداكثر

مشخص ميشود .به این صورت كه مقادیر كشش بزرگتر از یک

راستنمایي بدست آمده از مقدار كای اسكور جدول بزرگتر است و

و منفي به ترتي بيان ر این اسات كاه زعفرانكااران نسابت باه

در نتيجه فرض صفر كه همان تابع كاب داگالس مايباشاد ،رد

مصرف نهاده مورد نظر در ناحيه اول و سوم تابع توليد عمل ماي

شده و تابع ترانسلوگ به عنوان بهترین شكل تابعي برای بارآورد

كنند .جدول  4مقادیر كششهای توليد در ميان ين مقدار نهادهها

روابط توليدی در مزار كوچک انتخاب ميشاود .مشاابه هماين

را نشان ميدهد .نتایج جدول  4نشان ميدهد كاه نهااده زماين

فرآیند در مورد مزار بزرگ نيز انجام شد كه نتایج حاصال از آن

برای هر دو گروه دارای كشش مثبات مايباشاد .كشاش تولياد

فرم تابعي ترانسلوگ را برای این نو مزار نيز مورد تأیياد قارار

نهاده زمين برای خرده مالكان (مزار كوچک) در منطقاه ماورد

داد .نتایج حاصل از برآورد تابع توليد ترانسالوگ بارای دو گاروه

مطالعه بزرگتر از یک (  ) /5ميباشد و این به معني ایان اسات

مزار كوچک و بزرگ پس از حذف متغيرهای بي معني از ال او

كه خرده مالكان نهاده زمين را در ناحيه اول توليد مورد اساتفاده

در جدول  9نشان داده شده است .مقدار ضری تعيين ایان ال او

قرار دادهاند در واقع كوچک بودن زمينها باعاث كااهش تولياد

برای مزار كوچک و بزرگ به ترتي برابار  1/14و  1/3اسات

زعفران توسط این گروه از زعفرانكاران شاده اسات .باا اینحاال

كه نشان ميدهد به ترتيا  14و  3درصاد از تغييارات متغيار

كشش زمين برای بزرگ مالكان كوچکتر از یک ( )1/834مي-

وابسته توسط متغيرهای مستقل توضيح داده شده است.

باشد و نشان ميدهد مصرف این نهااده توساط بازرگ مالكاان

با در نظر داشتن اینكه مقادیر پارامترها در تابع ترانسلوگ به

منطقي و اقتصاادی باوده اسات .حااتمي سردشاتي و همكااران

طور مستقيم قابل تفسير نيست ،از كششهای نهاده با توجه باه

(  )Hatami Sardashti et al., 2014نيز در برآورد تابع تولياد

مقادیر متوسط مصرف نهادهها بارای تفساير اساتفاده مايشاود.

زعفران كشش نهاده زمين را برای زعفرانكاران اساتان خراساان

كشش توليد نهاده نشان ميدهد كه در اثر تغيير یاک درصاد در

جنوبي  1/ 5براورد كردهاند .تركمااني ()Torkamani, 2000

ميزان مصرف نهاده ،مقدار توليد چند درصاد تغييار خواهاد كارد.

نشان داد زعفرانكاران گناباد نهاده زماين را در ناحياه اول تولياد

ضمن اینكه با استفاده از كششهای توليد نهاده ميتوان مصارف

استفاده ميكنند و در واقع كوچاک باودن زماين باعاث كااهش

نهادهها در هریک از نواحي توليد را معلاوم كارد .بادین ترتيا

توليد زعفران شده است.

جدول  -2مقایسه توابع کاب داگالس و ترانسلوگ براساس آزمون نسبت درستنمایی
Table 2- Comparison of Cobb-Douglas and Translog functions based on the likelihood ratio test

مقدار تابع
 LRمحاسبه شده
Calculated LR

درستنمایی

مقدار تابع

الگوی برآورد شده

The likelihood
function

* نشان دهنده معني داری در سطح  5درصد

ترانسلوگ
Translog

كاب داگالس
Cobb-Douglas

مزار كوچک

*98
46.1

The estimated
model

Calculated LR

درستنمایی
The likelihood
function
86

The estimated
model

ترانسلوگ
Translog

*95.2
38.4

كاب داگالس
Cobb-Douglas
* significant at 5% level

مزار بزرگ

95.09

 LRمحاسبه شده

الگوی برآورد شده
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 نتایج برآورد تابع تولید ترانسلوگ محصول زعفران در مزارع کوچک و بزرگ-3جدول
Table 3- Results of Translog production function saffron in small and large farms

مزارع بزرگ

مزارع کوچک

Large farms

Small farms

پارامتر

مقدار ضرایب

Parameter

Coefficients

t آماره
T-Ratio

پارامتر

مقدار ضرایب

Parameter

Coefficients

t آماره
T-Ratio

6.0132

3.9107

25.821

2.5779

1.6092

3.6896

10.429

3.8727

0.32863

4.6983

-0.18943

-0.62363

-0.036821

-0.6019

0.17558

2.0507

0.31201

1.7121

0.84217

2.2269

-

-

-0.60122

-1.4222

-0.76305

-1.6405

-3.473

-1.7091

-0.14836

-1.3397

-

-

-

-

1.0518

2.1253

0.018121

2.3668

-

-

-

-

0.034255

1.895

0.11975

2.0208

-

-

0.18328

1.6172

-0.86993

-3.3602

0.51281

2.338

2.0752

2.5008

-0.43553
0.27679
-0.39558
-0.042462

-3.0645
2.0361
-1.9208
-1.5441

-1.202
-1.1793
0.1121
-0.11762

-3.2707
-2.1847
1.5121
-1.6491

-0.057582
-0.055798

-2.2654
-3.2262

-

-

-

-

0.5617
0.028864

1.0991
0.62364

0.59316
0.042586
-0.032782
-0.36353
0.35965

1.966
2.7776
-1.7292
-2.4579
3.3703

-

-

0.00201

2.0014

-

-

-0.01411
1.022

1.6791
3.0222

 برآورد مقادیر کشش تولید-4 جدول
Table 4- Estimates of elasticity of production
پیاز زعفران
کود حیوانی
زمین
آب
سم
Saffron
Animal
Land
Water
Pesticides
Seed
manure

نهاده
Inputs
مقداركشش توليد
Elasticity
of
production

مزار كوچک
Small Farms
مزار بزرگ
Large Farms

کود شیمیایی
Chemical
fertilizers

نیروی کار
Labor

1.524

0.372

-0.215

0.842

0.210

-0.311

1.012

0.894

0.164

-.294

0.141

0.010

0.129

0.214

تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران...
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مقدار كشش توليدی نهادههای آب ،سم ،كودحياواني در هار

نيروی كار در مزار كوچک نشان دهنده بكارگيری كمتر از حاد

دو گروه مثبت و بين صفر و یک قرار دارناد و ایان بادان معناي

بهينه این نهاده در این مزار است .یكي از علل این امر ميتواند

است كه هر دو گروه از این نهادهها در منطقه دوم توليد اساتفاده

حضور نيروی كار خانوادگي در این مزار باشاد كاه باه عناوان

ميكنند .به بيان دی ر مقدار مصرف این نهادهها در هر دو گاروه

نهاده توليد گزار

نشده اند با اینحال مصرف این نهاده توساط

منطقي و اقتصادی بوده است .مقدار كشش نهااده آب در مازار

بزرگ مالكان منطقي (با كشاش  )1/ 4و در ناحياه دوم تولياد

خرد و بزرگ به ترتي برابر  1/91و  1/ 64بدست آماده اسات

ميباشد.

كه نشان ميدهد با یک درصد افزایش در مصرف آب ،توليد باه

به منظور برآورد كارایي فني زعفران كاران براساس انتخااب

 91/و  6/4درصاد افازایش مايیاباد .منطقاي بااودن

بهترین فرم تابع توليد برآورد شده ،توابع تولياد مارزی تصاادفي

ترتيا

زعفرانكاااران در مصاارف نهاااده آب در مطالعااه گلكاااران مقاادم

زعفرانكاران در هریک از گاروه مازار ماورد مطالعاه باه رو

( )Golkaran Moghadam, 2013و حاااتمي سردشااتي و

حداكثردرست نمایي برآورد شد (جدول  .)5نتایج آزماون فاروض

همكاران (  )Hatami Sardashti et al., 2014نيز تأیيد شاده

مختلف در این توابع ضمن تایيد وجود آثار نبود كاارایي فناي در

است .با اینحال كشش توليدی پياز مصرفي در هر دو گروه منفي

مدل (رد فارض

و به ترتي  -1/ 5و  -1/ 3بدست آمده است .این امر نشاان

حداكثر راستنمایي

دهنده این است كه مصرف ایان نهااده توساط هار دو گاروه از

بزرگ برای برآورد تابع توليد تصادفي باه رو

كشاورزان بيش از حد بهيناه و اصاطالحأ در ناحياه ساوم تولياد
صورت ميگيرد .لذا با كاهش مصرف پياز نه تنها تولياد كااهش
نميیابد بلكه چنانچه مصرف پياز به اندازه كافي باشاد اماا سان
پياز مصرفي مناس باشد ،افازایش نياز خواهاد یافات .مطالعاه
تركماني ( )Torkamani, 2000نيز نشان داد بيش از  61درصد
از زعفرانكاران شهرستان گنابااد در اساتان خراساان رضاوی در
ناحيه سوم توليد از پياز زعفران استفاده ميكنند .مصارف نهااده
كودشيميایي در بين دو گاروه زعفرانكااران متفااوت مايباشاد.
همانطور كه اطالعات جدول  4نشان ميدهد كشش نهاده كاود
شيميایي در مزار كوچک برابر

 -1/9محاسبه شاده اسات و

این بدان معني است كه كشاورزان خرده مالک از ایان نهااده در
ناحيه سوم توليد (ناحياه غيار اقتصاادی) اساتفاده مايكنناد .در
صورتي كه كشش این نهاده بارای مازار بازرگ برابار 1/ 3
ميباشد و نشان ميدهدكاه بازرگ مالكاان باه طاور منطقاي و
اقتصادی از این نهاده استفاده ميكنند .در نهایت اینكاه كشاش

) حااكي از آن مايباشاد كاه رو
(

) هم در مزار كوچاک و هام مازار

معمولي ترجيح دارد .همچنين عدم پذیر

حاداقل مربعاات

فرضيه

نشان

داد متغيرهای اقتصادی و اجتماعي در كارایي زعفرانكااران ماؤثر
ميباشد .با استفاده از تابع تولياد مارزی تصاادفي بارآورد شاده
كارایي فني زعفرانكاران به تفكيک هر دو گروه محاسبه شد كاه
نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است .مقایسه نتایج حاصل
از محاسبه كارایي فني نشان ميدهد كه به طور متوسط ميان ين
كارایي فني زعفرانكاران در مزار كوچک (خردهمالكاان) 1/5
ميباشد .در حالي كه ميان ين كارایي فني زعفرانكاران در مزار
بزرگ (بزرگ مالكان)  1/8مايباشاد .آزماون آمااری مقایساه
كارایي فني در بين دو گروه مزار نشان داد فرض صفر براباری
دو ميان ين كارایي در سطح  5درصد رد ميشود كه بدان مفهوم
است كه مزار بزرگتر كارایي فني باالتری دارناد .تفااوت مياان
كمترین و بيشترین كارایي فني در بين مزار بزرگ زعفران برابر
 6درصد است كه نشان ميدهد امكان افزایش كارایي فناي در
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غيرپارامتریک در برآورد كارایي ،متوسط كاارایي

این گروه از مزار نيز وجود دارد .نتایج مطالعاه گلكااران مقادم

بكارگيری رو

( )Golkaran Moghadam, 2013نياز متوساط كاارایي فناي

فني زعفرانكاران در شهرستانهای استان خراسان رضوی را 69/5

كشاورزان در شهرستان تربت حيدریه را  86درصد بارآورد كارده

درصد برآورد كردهاند.

اساات .شاابان و همكاااران ( )Shaban et al., 2014نيااز بااا
جدول -5برآورد تابع تولید مرزی محصول زعفران

آماره t

Table 5- Estimation of frontier production function of saffron
مزارع بزرگ
مزارع کوچک
Large farms
Small farms
مقدار ضرایب
آماره t
پارامتر
مقدار ضرایب
Parameter

T-Ratio

Coefficients

T-Ratio

Coefficients

6.0872

2.288

26.136

3.957

4.347

7.285

3.676

1.6062

-0.3063

-0.2194

2.383

0.32863

1.827

0.1831

-1. 019

-0.03521

2.769

0.7623

4.221

0.32801

-0.8562

-0.4622

-

-

-1.7091

-2.973

-1.675

-0.76331

-

-

2.4203
-

0.9556
-

-1.287
-

-0.19236
-

2.325
-

0.084255
-

2.378
-

0.01221
-

-2.7602
2.5764
-3.2707
-1.9847
1.3521
-1.7401
-

-0.7113
1.8752
-1.322
-1.093
0.1183
-0.1362
-

0.891
1.369
2.184
-

0.6417
0.033814
0.01001
-

1.842
2.672

-0.01811
1.031

2.418
2.372
2.138
-2.965
1.761
-2.638
-1.961
-2.954
-2.282
2.319
3.116
-1.9292
-2.1589
2. 7113

0.14115
0.22328
0.14281
-0.51553
0.10329
-0.38458
-0.03262
-0.05582
-0.05792
0.67016
0.05686
-0.032782
-0.3523
0.2796

پارامتر
Parameter
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جدول  -6توزیع کارایی فنی در مزارع کوچک و بزرگ زعفران
Table 6. Distribution of technical efficiency in small and large saffron farms

مزارع کوچک

مزارع بزرگ

Small Farms

Large Farms

درصد

فراوانی

کارایی

درصد

فراوانی

کارایی

Percent
38

Number
29

Efficiency
0 – 0.40

Percent
3.2

Number
3

Efficiency
0 – 0.40

5

4

0.40 – 0.50

4.3

4

0.40 – 0.50

10

8

0.50 – 0.60

5.5

6

0.50 – 0.60

8

6

0.60 – 0.70

11

10

0.60 – 0.70

39

30

>0.70

75

70

>0.70

جمع

77

جمع

93

Sum

100

Sum

100

جدول  6نشان ميدهاد در مازار بازرگ فقاط حادود 9/

نهادههای آب ،سم و كود حيواني در ناحياه دوم اقتصاادی ماورد

درصد از كشاورزان دارای كارایي فني زیر  41درصد ميباشند در

استفاده قرار ميگيرد .در حالي كه مصرف نهاده پياز زعفران هم

حالي كه در مزار كوچک این ميزان  98درصد ميباشاد .نتاایج

در مزار كوچک و هم در مزار بزرگ زعفاران بايش از ميازان

همچنين نشان ميدهد حدود  93درصد از كشاورزان خرده مالک

بهينه و در ناحيه سوم اقتصادی روی مايدهاد .همچناين نتاایج

از كارایي بيشتر از  11درصد برخوردارند در حاالي كاه در مازار

بررسي كارایي مزار نشان داد  43درصد از مزار كوچاک و 8

بزرگ درصد بيشتری از مزار ( 15درصد) كارایي بااالیي را دارا

درصد از مزار بزرگ توليد این محصول در سطح ناكارای تولياد

ميباشند .این اختالف در كارایي بيان ر امكاان افازایش كاارایي

فعاليت ميكنند .بخشي از پایين باودن عملكارد مازار كوچاک

فني مزار منطقه از طریق توسعه كشت این محصول است.

ميتواند مربوط به استفاده كم كشاورزان در ایان ناو مازار از
نهاده های زمين و نيروی كار باشد بطوریكه باا توجاه باه نتاایج

نتیجه گیری و پیشنهادها
این مقاله به بررسي وضعيت مصرف نهادهها و كاارایي فناي

حاصل از كشش جزئي توليد نسبت به مصرف نهاادههاا ،انتظاار
ميرود افزایش نهاده زمين و نيروی كار توليد زعفران در مازار

در مزار خرد و بزرگ توليد زعفاران در شهرساتانهاای تربات

كوچک را افزایش دهد .بطور كلي با مقایسه كشش تولياد در دو

حيدریه و زاوه مي پردازد .برای این منظور نموناهای متشاكل از

گروه ميتوان نتيجاه گرفات كاه بازرگ مالكاان در اساتفاده از

 11توليدكننده ایان محصاول در ساال  939ماورد بررساي و

نهاده های توليد عملكرد بهتری از خود نشان دادهاند .با توجه باه

مقایسه قرار گرفتند .برای این منظور ،ابتدا پس از بارآورد شاكل

این نتایج ال وی مصارف نهاادههاا در مازار كوچاک نيااز باه

تابعي ترانسلوگ و انتخاب آن به عناوان شاكل بهيناهی رواباط

اصالحاتي بویژه در رابطه با بكارگيری عوامل فني دارد كاه ایان

ميان توليد و مصرف نهادهها ،كشش توليد نهادههاا در دو گاروه

امر نياز به آگاهي و آموز

مصرف بهينه

زعفرانكاران بزرگ مالک و خرده مالک تعيين و مقایسه شد .در

عوامل توليد دارد .در این خصو

ادامه كارایي دو گروه از مازار در تولياد زعفاران باا اساتفاده از

كه انتقال تكنولوژی را از طریق خدمات ترویجاي ماؤثر و معتبار

تابع مارزی تصاادفي بارآورد گردیاد .مقایساه بكاارگيری

افزایش دهد و نياز دسترساي كشااورزان باه اعتباار ،باه هماراه

رو

نهادهها در مزار كوچک و بزرگ نشان داد هر دو گروه از مزار

كشاورزان در خصو

تمركز یا تجمياع سياساتهایي

محرکهایي كه تعداد كشاورزان تمام وقت مشغول به توليد ایان
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 در نهایت اینكه باتوجه به مزیت واحدهای.حوزه مفيد خواهد بود

. پيشانهاد مايشاود،محصول را افزایش داده و تشویق مايكناد

بزرگ در كارایي فني الزم است تمهيداتي برای جلوگيری از خرد

و ترویج رو هاای

شدن اراضي در كوتاه مدت توساط مسائولين بخاش كشااورزی

اعمال شده در مزار با كاارایي بيشاتر و اساتفاده از شايوههاای

مطالعه ارتباط ميان هزینههای توليد

 در این خصو.انجام گيرد

ماادیریتي مناساا در زعفرانكاااران موجبااات افاازایش كااارایي

با كوچكي و پراكندگي قطعات واحادهای زارعاي قابال ارزیاابي

.زعفرانكاران دارای كارایي پایينتر فراهم گردد

.بوده و برای مطالعات آینده پيشنهاد ميشود

همچنين پيشنهاد ميشود از طریق گستر

از آنجا كه در مصرف مواد شيميایي عدم كاارایي وجاود دارد
،پيشنهاد ميشود باا قيماتگاذاری مناسا و یاا ساهميهبنادی

سپاس گزاری
این پژوهش با حمایت ماالي معاونات آموزشاي و پژوهشاي
.دانش اه تربت حيدریه انجام شده است

مصرف این نهاده ها كنترل گردد تا ضمن كاهش فشار بر بودجه
 برای نيل. اثرات سوء زیست محيطي آن نيز كاهش یابد،عمومي
به این هدف تأسيس دفاتر مشاورهای با حضور كارشناساان ایان
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Abstract
The aim of this study is to perform an economic investigation of the use of various inputs in saffron
production and to measure the efficiency of its production in small and large farms of the Khorasan
Razavi province. The required data was collected from 170 questionnaires completed by saffron
producers in the Torbat-e Heydarieh and Zaveh counties in the year 2014. In order to ensure the
accuracy of selected production function, the performance of Cobb Douglas, Transcendental and
Translog functional forms were tested. The results suggest that Translog functional form is the most
appropriate form for expression of production technology of this product. The estimated elasticities
based on this production function show that large land owners perform better in the input usage.
Moreover, the comparison of technical efficiency between the two groups of farms indicates that 49
percent of small farms and 18 percent of large farms work at inefficient levels of production. The large
difference between the lowest and highest technical efficiency in large farms group shows that there is
an option to increase technical efficiency in these fields through the use of good management
practices.
Keywords: Production functions, technical efficiency, stochastic frontier production function,
optimal allocation
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