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چکيده
توليد زعفران بهعنوان یکی از گرانطيمتترین مزصول کداورزی و دارویی جهان ،دارای مزیت نسبی بالایی میباشد .با توجه به اهميت
توليد این مزصول در ایران بهعنوان یک کالای مه صادراتی غيرنفتی و راهبردی ،براورد هزینههای غيرمستدي زیستمزيطی مربیوب بیه
انتدار گازهای الاینده ان ضروری است .هدف از این مطالعه مزاسبه براورد هزینههای زیستمزيطی انتدار گازهیای گلخانیهای در میزارع
زعفران در شهرستان تربتحيدریه بود .در این پژوه ،برای جمعاوری دادهها (همیون کودهای شيمایی ،ابياری ،نيروی کار ،کود حيوانی و
سوخت فسيلی) از پرسدنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی  6031-6031استفاده شد .برای بررسی رابطه بين ستانده خوک و بد از تیابع
فاصله که بهصورت فرم ترانسلوگ که پارامتریک میباشد استفاده گردید.

نتیایج ندیان داد کیه مدیدار پتانسیيل گرمیای ،جهیانی ()GWP

 013/21کيلوگرم معادل  CO 2به ازای یک کيلوگرم کلاله زعفران مزاسبه شید .هزینیه زیسیتمزيطی گازهیای گلخانیهای متیان ،اکسیيد
نيتروژن و دیاکسيد کربن در یک هکتار با توجه به یک دوره هفتساله به ترتيب  262/112/123 ،11/111/133و  11/213/233ریال براورد
شد .درمجموع توليد زعفران هزینهای معادل  011/323/123ميليون ریال بابت انتدار گازهای گلخانهای در یک دوره هفتساله خسیارت بیه
مزيطزیست وارد میکند .این ميزان برای یک سال زراعی برای یک هکتار معادل با  52/161/213ميليون ریال است .حیدود  %26از درامید
بهدستامده در هکتار است .در پایان پيدنهاد میگردد برای کاه ،اثرات زیستمزيطی نظام توليد زعفران سياستهای ماليات بیر کیاه،
مصرف کودهای شيمایی و نظامهای خاکورزی کاه،یافته موردبررسی و تزليل طرار گيرد.
کلمات کليدی :تابع فاصله ،پتانسيل گرمای ،جهانی ،ترانسلوگ.

 - 6داندجو کارشناسی ارشد گروه اطتصاد کداورزی ،داندکده کداورزی ،داندگاه فردوسی مدهد
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(* -نویسنده مسئول)l.abolhasani@um.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2018.101427.1264

141

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 8931

که ایران در توليد زعفران مزییت نسیبی بالیایی دارد .امیا نکتیه

مقدمه
زعفیران بانیام علمیی  Crocus sativus L.از خیانواده زنبیق

طابلتوجییه ان اسییت کییه در تمییامی اییین مطالعییات هزینییههای

میباشد و در منطده اک و هوایی مدیترانه و غرک اسيا از عیرض

مستدي تنها براورد شده است .ولی بیا توجیه بیه اهميیت توليید

جغرافيایی  03تا  53درجه شمالی و طیول جغرافيیایی  63درجیه

زعفران در ایران بهعنوان یک کالای مه صیادراتی غيرنفتیی و

غربی تا  13درجه شرطی ،در مناطق بسيار ک بیاران اییران کیه

ندیی ،ان بییهعنوان یییک کالییای راهبییردی ،بییراورد هزینییههای

Kafi

غيرمستدي زیسیتمزيطی مربیوب بیه انتدیار گازهیای الاینیده

دارای زمستان سرد و تابستان گرم هستند گسیترش دارد (

 .)et al., 2002این مزصول یکی از گرانطيمتترین مزصولات

ضییروری اسییت .بییا توجییه بییه اینکییه ایییران یکییی از ده کدییور

کدییاورزی و دارویییی جهییان بییوده و جایگییاه ویییژهای در بییين

توليدکنندهی دیاکسيدکربن در جهان است ( .)IEA6, 2012با در

Kozehgaran et al.,

نظر گرفتن این نکته ،بخ ،کداورزی ایران سهمی حدود 01/5

 .)2011طابليت استفاده از ایین مزصیول در اکثیر فیراوردههیای

درصد اکسيد نيتروژن از مجموع انتدار اکسيد نيتروژن و تدریباً 2

غذایی ،اشاميدنی ،دارویی و حتی ارایدی وجود دارد و به همیين

درصییید از کیییل انتدیییار دیاکسیییيد کیییربن و متیییان را دارا

دليل موردتوجیه بسیياری از صیاحبان صینایع طرارگرفتیه اسیت

میباشد( ،)Nikkhah et al., 2015که لزوم مطالعیات گسیتردهتر

 .)Tohidi,این گياه سازگاری طابلتوجهی در برابر خدکی

درزمينهی اثار زیستمزيطی مزصولات کدیاورزی بهخصیون

دارد ،و ند ،مهمیی در وضیعيت اطتصیادی و اجتمیاعی منیاطق

مزصولات راهبیردی ماننید زعفیران مهی و ضیروری بیه نظیر

مزصولات صنعتی و صادراتی اییران دارد (

(2014

خدک و نيمهخدک ازجمله خراسان رضوی ایفا

میکند ( Tosan

میرسد.

 .)etبالا بودن ارزش اطتصیادی زعفیران ،اشیتغالزایی

بهطورکلی مطالعات اندکی به بررسی و ارزیابی الودگیهیای

طابل ملاحظه ،طابليت نگهیداری این مزصول با هزینیه انیدک و

ایجادشده ناشی از توليد زعفران پرداختهاند .ازجمله این مطالعات

درعينحال طولانیمدت ،کوتاه بودن طول دوره کاشیت ،مزیدود

میتوان به مطالعه خیانعلی و همکیاران ()Khanali et al., 2016

بودن دفعات ابياری و صادراتی بودن از اه دلایلی اسییت کییه

اشاره کرد .در این مطالعه با استفاده از ارزیابی چرخه حيات توليد

رغبیت کدیاورزان را در منطدیه خراسیان نسییبت بییه کدییت

زعفران در استانهای خراسان رضوی و خراسیان جنیوبی بیا در

زعفران افزای ،داده است (.)Ebrahimi et al., 2009

نظر گرفتن واحد عملکردی یک کيلو کلاله زعفران ،مددار انتدیار

al., 2015

در زمينه توليد زعفیران تدریبیاً تمیامی مطالعیات انجامشیده

گازهیای گلخانیهای 231/61 ،معیادل کيلیوگرم  CO 2بیه دسییت

( ،Karbasi & Rategaripour, 2014مددار =3/12شاخص هزینه

 )Bakhtiariدر

اوردنیید.

بختيییاری و همکییاران (et al., 2015

، Rezagholizadeh

مطالعهای به تجزیه و تزليل انرژی و انتدار گازهای گلخانیهای

،Akbari

توليد زعفران در استان خراسان جنوبی پرداختنید .مدیدار انتدیار

 ،6032ایران بي،ترین ميزان شاخص مزیت نسبی اشکارشده از

گازهای گلخانهای با روش ارزیابی چرخه حيات ،در ییک دوره 5

Najarzadeh

ساله در مزارع زعفران موردمزاسبه طرار گرفت .در ایین مطالعیه

منیییابع

داخلیییی)& Aghaei, 2011( ،

=3/11مدیدار شیاخص منیابع

داخلیی)et al., 2013( ،

مجموع کدورهای صادرکننده زعفیران را دارد) و (
al., 2010

=3/11 ،etشاخص هزینه منابع داخلی) ندان میدهند
6-International Energy Agency
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مدخص شد مددار انتدار گازهای در یک هکتار بیه ازای توليید

 .)2016لذا هدف این مطالعه سعی براورد مجدد اندازه این اثیر و

کلاله ،بنه ،گیل و برگهیا  2025کيلیوگرم  CO 2الیودگی منتدیر

مزاسییبه هزینییههای زیسییتمزيطی ان درکدییت زعفییران در

میکند .ملافيلیابی و همکیاران ( )Mola Filabi et al., 2015بیه

شهرستان تربتحيدریه بود.

بررسیی اثییرات زیسییتمزيطی نظییام توليیید زعفییران در اسییتان
خراسان بر مبنای کود نيتیروژن بیا توجیه بیه واحید عملکیردی

مواد و روشها

یکتن بنه پرداختند .در این مطالعه بالیاترین پتانسیيل گرمیای،

منطقه موردمطالعه

جهانی  6621/21کيلوگرم معادل  CO 2براورد شد که ایین مدیدار

منطده موردمطالعه در این تزديیق ،شهرسیتان تربتحيدرییه

مربوب به سطح کودی بي ،از  053کيلوگرم نيتروژن در هکتیار

است .این شهرستان با وسیعت  1615کيلومترمربیع و در جنیوک

( Khorramdel et

غربییی مدییهد ،بییه فاصییله  612کيلییومتری از مرکییز اسییتان در

 )al.,ميزان انتدیار الاینیدههای دارای پتانسیيل گرمیای،

مدارهای  53درجه و  62دطيده طیول شیرطی و  01درجیه و 61

در شهرسیتان طیائن

دطيده عرض شمالی طرار دارد .امار مثید ان است بهطور متوسیط

مربوب به مصرف بي ،از  653تن کود دامی در هکتار به ترتيب

در هرسال حدود  033تن کلاله زعفرانی در جهان توليد میشیود

بیه

که  253تن ان توليد ایران است .از مجمیوع  253تین زعفیران

ازای یکتن گل حاصل شد ،این در حیالی اسیت کیه بیا همیين

توليییدی در ایییران  233تیین در اسییتان خراسییان رضییوی توليیید

مدیدار کیود دامیی در منطدیه تربتحيدرییه ميیزان انتدیار اییین

میشود .شهرستان تربتحيدریه در این استان بالاترین سه (15

الاینییدهها بییه ترتيییب برابییر بییا  0003/12 ،233/53و 2236/15

تن) در توليد زعفران را دارد .سطح زیر کدت زعفران در منطدیه

به ازای یکتن گل به دست امد .در زمينیه

تربتحيدریه  26هزار هکتار میباشد ،کیه ایین شهرسیتان را بیه

اطتصادی کردن اثرات زیسیتمزيطی زعفیران ،تنهیا مطالعیهی

دنيا تبدیل کرده است ( Saffaron

بود .ه چنين در مطالعهای خرمدل و همکاران
2016

جهانی ،شامل گازهیای  CH ، CO 2و
4

N 2O

برابر با  6123/32 ،13/32و  310/26کيلیوگرم

کيلوگرم

معادل CO 2

موجیود ،مطالعیهی خیرمدل و همکیاران (

معیادل CO 2

Khorramdel et al.,

ططب توليد زعفران در کدور و
.)Institute, 2013

 )2017میباشد .در این مطالعه هزینیه زیسیتمزيطی گازهیای
گلخانهای  CO 2و

N 2O

منتدرشده از توليید زعفیران در اسیتان

خراسان رضوی بیرای سیال  6031درمجمیوع  61/513/333تیا
 1/113/333ریال در یک هکتار ،مزاسبه شد ،بنابراین مطالعیه و
بررسی اطتصادی اثرات زیستمزيطی ناشی از توليد زعفیران در
بوم نظامهای این مزصول بي،ازپي ،ضروری به نظر میرسد.
از انجاییکه کود دامی یکی از نهادههای اصلی توليد زعفران
بوده و یکی از مه ترین اثرات زیستمزيطی مصرف این نهیاده
پتانسيل گرمیای ،جهیانی ( )GWP6میباشید (

Khanali et al.,

جمعآوری دادهها

جمعاوری دادهها در دو مرحله صورت گرفته :در مرحله اوليه
برای شناخت مراحل توليد زعفران و شناسایی نهادههیای اصیلی
(کودهای شيمایی ،کود حيوانی ،ابياری ،سوخت فسیيلی ،نيیروی
کار و )...که در توليد زعفران به کیار گرفتیه میشیوند تعیداد 65
مصاحبه با کارشناسان جهاد کدیاورزی ،پژوهدیکده زعفیران در
شهر تربتحيدریه و مزددان این رشته صیورت گرفیت .درواطیع
مصاحبه با کارشناسان تا زمیانی کیه اطلاعیات جدیید از بررسیی
مصاحبهها به دست میامد ،ادامه یافت .در مرحله دوم بر اسیاس

6-Global Warming Potential

نهادههای شناساییشده در مرحله طبیل ،پرسدینامهای بیهمنظور
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جمعاوری اطلاعات مربوب به مصرف نهادهها تهيه گردید .بیرای

اسییتاندارد (2006

تعيين حج نمونه با توجه به اینکه امار مربوب بیه تعیداد میزارع

همکییاران (et al., 2004

زعفران مدخص نبود ،برای تعيين انیدازهی جامعیهی امیاری از

( )O’Brien et al., 2014مزاسبهشده است .ارزیابی چرخه حيات

فرمول کوکران با جامعه نامعلوم ( )Smith, 2013استفاده گردید.

شامل چهار مرحله میباشد ( .)O’Brien et al., 2014مرحله اول

z 2 2
e2

()6

n

که در ان  = zمددار متغير نرمیال در سیطح اطمينیان ،%35
 = واریانس بهدسیتامده از سیطح زییر کدیت و  = eمدیدار
اشتباه مجاز.
جهت تعيين واریانس ابتدا  03پرسدنامه کامل شید کیه بیر
اساس ان واریانس جامعه بهاندازه  3/315براورد گردید .بیر ایین
اساس حجی نمونیهای کیه بتوانید نماینیدهی جامعیهی امیاری
موردبررسی باشد ،به تعداد  633مزرعه براورد شد.
بااینحال ،با توجه به مدیکلات موجیود در مصیاحبه و عیدم
همکاری کداورزان درنهاییت تعیداد  16پرسدینامه بیرای سیال
زراعیی  6031-6031کامییل گردییید .پییس از تزليلهییای اوليییه
تعدادی از پرسدنامهها به دليل ناطص بودن و با داشتن اطلاعیات
غيرمزتمل حیذف شید و درنهاییت تعیداد  51پرسدینامه بیرای
تزليلهای بعدی مورداستفاده طرار گرفت.
در این مداله برای براورد ميزان انتدار گازهای گلخانیهای از
روش ارزیابی چرخه حيات استفادهشده و در مرحله بعد با استفاده
از رویکرد تابع فاصیله طيمیت سیایهای و هزینیه زیسیتمزيطی
انتدارات فوق براورد شد.

 ISO 6131 )ISO2,از مطالعییات برنتییراپ و
 )Brentrupو اوبرینییو همکییاران،

ارزیابی چرخه حيات تعيين هدف و دامنیه اسیت .کیه مدیخص
کردن واحد مرجع میباشید .واحید مرجیع ،ورودیهیا و خروجیی
توليد مزصول را به ه مرتبط کیرده و مرجعیی بیرای مدایسیه
فراه میکند .در این پژوه ،واحد عملکیردی 0ییک کيلیوگرم
کلاله زعفران در نظر گرفته شد .مرحله دوم تزليل سياهه چرخیه
زندگی است .شامل جمعاوری و سازماندهی دادههیای ورودی و
خروجی بهمنظور براورد اهداف از پي ،تعيينشده مطالعه اسیت.
جدول  6ضرایب انتدار گازهای گلخانیهای درون مزرعیه بیرای
نهادههای مصرفی اورده شده است .سومين مرحله ارزیابی چرخه
حيات است که هدف از ارزیابی اثرات ،تفسير بيدتر ورودیهیا و
خروجی سامانه توليد میوردنظر میباشید کیه دارای سیه مرحلیه
طبدهبندی ،نرمالسیازی و وزن دهیی اسیت (

Brentrup et al.,

 .)2004در مرحله طبدهبندی هرکدام از مدیادیر انتدیاریافته بیه
مزيطزیست و همينطیور منیابع مورداسیتفاده در چرخیه حيیات
مزصول ،به اثیر زیسیتمزيطی مربوطیه نسیبت داده میشیود
( .)Brentrup et al., 2004در ایین مطالعیه انتدیار گازهیای
گلخانهای مربوب تأثير گرمای ،جهیانی میورد طبدهبنیدی طیرار
میگيرد .در جدول  2طبدهبندی اثیر پتانسیيل گرمیای ،جهیانی
ندان دادهشده است .مرحله اخر ارزیابی چرخه حيات تفسير نتایج
میباشد.

ارزیابی چرخه حیات ()LCA0

در این مطالعه رویکرد ارزیابی چرخه حيیات بیرای مزاسیبه
ميزان انتدار گازهای گلخانهای مورداستفاده طرار گرفیت .ميیزان
انتدار گازهای گلخانهای

شامل CH 4 ، CO 2

و

N 2O

بیر اسیاس

6- Life Cycle Assessment

2-International Organization for Standardization
0- functional unit
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جدول  -1ضرايب انتشار گازهای گلخانهای
Table 1- Greenhouse gas of emission coefficients
متان
اکسيدنيتروژن دیاکسيدکربن واحد

نهادهها

منابع
References

CH 4

N 2O

CO 2

Unit

)(Gholizadegan & Khorramdel, 2016

0/06

0/00361

3/1

kg

)(Gholizadegan & Khorramdel, 2016

0/1233

0/00361

0/2

kg

)(Gholizadegan & Khorramdel, 2016

0/1

0/00361

0/35

kg

)(Muthu et al., 2014

---

---

10.73

kg

)(Muthu et al., 2014

---

---

0/4

Kw.h-1

)(Muthu et al., 2014

---

---

2.66

kg

Input
کود نيتروژن
Nitrogen fertilizer
کود فسفر
Phosphorus fertilize
کود پتاس
Potash fertilizer
علفک،
Herbicide
الکتریسيته
Electricity
گازوئيل
Gasoline

جدول  -2طبقهبندی اثر پتانسيل گرمايش جهانی
Table 2– Characterization factor of global warming potential
ترکيب
کارايی ترکيب
منابع
Combination
Combining of efficiency
References
 CO 2دیاکسيدکربن
1
)(Brentrup et al., 2004

تابع فاصله ستانده

0

310

 N 2Oاکسيدنيتروژن

21

 CH 4متان

شامل ) u  (u1 ,.....,u M

توليد کنید (،)Huang & Leung, 2007

در مرحله بعد برای تعيين طيمت سایهای گازهیای الاینیده از

با فرض اینکه مزصولات را میتوان بیه دودسیتهی مطلیوک و

تابع فاصله سیتانده اسیتفاده شید .تیابع فاصیله سیتانده یکیی از

نامطلوک تدسي کرد ،که تیابع )  P (xمجموعیهای از نهادههیا و

روشهای براورد طيمت سایهای است که با استفاده از براورد تابع

ستاندهها میباشد کیه فیناوری موجیود تعيينکننیدهی ترکيیب

توليد مرزی تصادفی ( )SFP2به روش پارامتریک انجام میپذیرد

مدادیر هرکدام از انهاست.

( .)Aigner et al., 1977از مزایای ایین روش علیاوه بیر بیراورد

()2

طيمت سایهای ،براورد کد،های تابع توليید اسیت.از مه تیرین

در این تابع  Tفناوری توليد است کیه بهصیورت معادلیه 0

معایب روش پارامتریک این است که فرضيات باید طبل از براورد
مدییخص

گییردد (& Perelman, 1999

 .)Coelliتییابع فاصییله

بهصورت زیر تعریف میشود.

نمای ،داده میشود.
T  (x ,u ) : x  R N ,u  R M )

()0

در این رابطه نهادهها ( )xستاندهها ( )uرا توليد میکنند

چنانیه توليدکننده مزصولاتی را بیا بیرداری از نهادههیا کیه
شییییامل ) x  (x 1 ,...., x N

P (x )  u : (x ,u ) T 

و بییییرداری از سییییتاندهها کییییه

که x

عضوی از مجموعه ( R Nمجموعه اعداد حديدی مثبت بزرگتیر از
صفر) و  uعضوی از

R M

(مجموعه اعداد حديدی مثبت بزرگتیر

از صفر) میباشند ( .)Fare & Primont, 1995درنهاییت بیا تیابع
6Distance function output
2 Stochastic frontier production function

فاصله ستانده میتیوان فیناوری توليید چنید مزصیولی و چنید
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نهادهای را براورد کند (

 R Mو R N

در فضیای اطليدسیی  Nو

M

بُعدی طرار دارند) که بهصورت رابطه  1نمای ،داده میشود.
()1

u


D (x ,u , t )  min  : ( )  P (x ),   R  




N


for all x  R

N


است ( .)Christenson et al., 1971فرم تابع ترانسلوگ ،به دليیل
جامعيت و انعطافپذیری رایجترین شیکل و مناسیب بیرای فیرم
تابع فاصله است (.)Fare et al., 1993
شکل تابع ترانسیلوگ بیه کیار گرفتیهشیده در ایین مطالعیه

x R

 پي،بينیهای مربوب به مجموعه ستانده مداهده شده در

بهصورت رابطه  1است.
5

4

k 1

m 2

LnY 1   0    m LnY m*    k LnX k 

طی شعاعی از مبدأ به بزرگتیرین مجمیوع سیتانده ایجیادشیده
توسط مجموعه نهاده میباشد D (x ,u , t ) .سنجه فاصیله اسیت.
برای ندان دادن تغييیرات فیناوری توليید یکرونید زمیانی بیر

()1

for all x  R

N


x R

در این پژوه ،برای بررسی رابطه بين ستانده خوک و بید از
فرم ترانسلوگ بهصورت پارامتریک استفاده شد .دليل اسیتفاده از
این تابع وجود سه خصوصيت مه در این تابع بوده است ،که در
توابییع دیگییر دیییده نمیشییود .اییین خصوصییيات عبارتانیید از:
انعطافپذیری ،بهاسانی موردمزاسبه است و اجازه میدهد طيد و
شرایط همگنی در مدل تزميل شود.
تابع کاکداگلاس خصوصيات اول را ندارد .این تابع نمیتواند
کد،های توليد را در هر سه ناحيه توليد

مزاسبه کنید ( Coelli

 .)et al., 1999بهعبارتدیگر ،این فرم تنها یک ناحيه توليیدی را
برای هر نهاده ندان میدهد و طادر به تبيين هر سه ناحيه از تابع
توليیید

نيسییت (et al., 1987

5

5

k 1 k  1

u


D (x ,u , t )  min  : ( )  P (x , t ),   R  





()5

m

m

0.5   kk  LnX k LnX k  

متغيرها اعمال میکني که رابطه  5حاصل میگردد.

N


4

4

0.5  mm  LnY m* LnY m* 

 .)Griffinتییابع ترانسیینتدنتال

دربرگيرنده تابع کاکداگلاس اسیت .کیه کدی،های نهادههیای
توليد را بهصورت ثابت براورد نمیکنید و مدیدار انهیا تنهیا بیه

LnX k LnY m*  u  

4

km

5

 
k 1 m  2

بیا توجییه بییه رابطییه  u 5جملیه اخلییال غيییر تصییادفی غيییر
منفییی ) N (  , u2

 u :و  جملییه اخلییال تصییادفی بییا توزیییع

نرمییال ) N (0,  2

  :میباشییند .در اییین مطالعییه  Y6ميییزان

عملکرد در هکتار زعفران بیرای هفیت سیال (در ایین پیژوه،
زعفران مزصولی هفتساله در نظر گرفته شد) و  Y0 ،Y2و

Y1

ميزان انتدار گازهای گلخانهای به ترتيب متان ،اکسيد نيتروژن و
دیاکسيد کربن در هر هکتار برای میدت هفیت سیال میباشید.
همینين متغيرهیای مسیتدل شیامل  X6کیود حيیوانی (تین در
هکتار) X2 ،سوخت فسیيلی مورداسیتفاده (ليتیر در هکتیار)،

X0

ابياری (ساعت در هکتار) X1 ،مددار کیود شیيمایی مورداسیتفاده
(کيلوگرم در هکتار) و  X5نيروی کار (نفر در هکتیار) درمجمیوع
هفت سال میباشد .همینين * Y mستانده نامطلوک نرمیال شیده
(  ،)Y m*  Y mمیباشد.
Y1

ميیزان همیان نهیاده بسیتگی دارد ( .)Halter et al., 1957تیابع

پس از بیراورد رابطیه  1پارامترهیای مفدودشیده را از روابیط

ترانسلوگ علیاوه بیر متغيرهیای اصیلی ضیرایب روابیط متدابیل

جدول  0به دست میاید .سپس از براورد پارامترهای مفدودشیده

متغيرها را نيز براورد میکند .همینين اجازه میدهد کدی،های

معادله تابع فاصله بهصورت رابطه  1تدکيل میشیود و ضیرایب

توليدی بسته به سطح مصرف نهاده تغيير کند .براورد کدی ،در

با توجه به ان حاصل میشوند.

هرکدام از نواحی توليد با استفاده از تابع ترانسیلوگ طابیل انجیام
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جدول  -3اعمال شرايط همگنی بر تابع فاصله
Table 3- The homogeneity and symmetry conditions are
imosed on distance function

14   41
 23  32

 24   42
34   43
 kk    kk 

12   21
13   31

1   2  3   4  1
11  12  13  14  0

12   22   23   24  0
13   23  33  34  0
k1 k 2 k 3 k 4 k 5  0

نتايج و بحث
4

5

LnD   0    m LnY m    k LnX k 
m 1

k 1

 0.5   mm  LnY m LnY m 

توليد کلاله زعفران اورده شده است .مددار انتدار گازهای الاینیده

m 1 m  1
5

بییا اسییتفاده روش ارزیییابی چرخییه حيییات بییرای گازهییای

5

0.5   kk  LnX k LnX k  
k 1 k  1

LnX k LnY m  

4

km

در جدول  1مددار نهادههای مورداستفاده در یک هکتار برای

4

4

()1

محاسبه ارزیابی چرخه حیات

5

 
k 1 m 1

الاینده  N 2O ، CO 2و CH 4

به ترتيب در درون مزرعه، 653/21 :

 11/11و  606/03کيلوگرم

بیه ازای ییک کيلیوگرم

معادل CO 2

کلاله زعفران و مددار پتانسيل گرمای ،جهیانی (013/21 )GWP
درنهایت طيمت سایهای طبیق رابطیه )Fare et al., 1993( 1
که از معادله  1مدتق گرفته میشود ،مزاسبه میگیردد .در ایین

کيلوگرم

معادل CO 2

مزاسبه گردید .در پتانسيل گرمای ،جهانی

بي،ترین سه مربوب بیه

گیاز CO 2

و کمتیرین ان مربیوب بیه

رابطه  = PY mطيمت سیایهای گازهیای الاینیده در هفیت سیال در

گاز

هکتار = PY 1 ،طيمت ستانده خوک در هفیت سیال در هکتیارY 1 ،

پژوه ،خانعلی و همکاران ( )Khanali et al., 2016که 231/61

ميیییزان عملکیییرد مزصیییول در ییییک دوره هفتسیییاله در

کيلوگرم معادل دیاکسيد کربن به ازای یک کيلو کلاله زعفیران

هکتار = D (X ,Y ) ،سنجه فاصله و  Y mميزان انتدار گازهیای

به دست امد پایينتر از مداله حاضیر حاصیل شید .ه چنیين در

الاینده میباشد که از روش ارزیابی چرخیه حيیات مزاسیبهشیده

مطالعهی دیگری بختياری و همکاران ()Bakhtiari et al., 2015

است .نرمافزارهای مورداستفاده در ایین پیژوه STATA60 ،و

به تجزیهوتزليل انیرژی و انتدیار گازهیای گلخانیهای در توليید

 EXCEL2363میباشد.

زعفران پرداختند .منطده مورد انتخاکشده در این پژوه ،استان

()1

) D (X ,Y
Y m
 PY 1 
) D (X ,Y
Y 1

N 2O

است .مددار پتانسيل گرمای ،جهیانی در مدایسیه بیا

خراسان رضوی و خراسیان جنیوبی بیرای سیال زراعیی -2360
PY m

 2362بود .که مددار انتدار گازهای گلخانیهای بیا روش ارزییابی
چرخه حيات ،در یک هکتیار بیه ازای توليید کلالیه ،بنیه ،گیل و
برگها  2025معادل کيلوگرم به دست امد .که علیت تفیاوت در
مددار پتانسيل گرمای ،جهانی بامطالعه حاضر واحید عملکیردی
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متفاوت ان است.
جدول  -4متوسط مقدار نهادههای مصرفی برای توليد کلاله زعفران در هکتار
Table 4- The average amount of inputs to produce saffron stigma per hectare

انحراف معيار

مقدار

واحد

نهادهها

S.D

Amount

Unit

Inputs

S.D

153/73

199/73

l

سوخت فسيلی

540/51

113/04

kw.hr-1

30/79

126

People

6/3

5/94

h

1/6

7/25

t

--

--

--

Gasoline

الکتریسيته
Electricity

نيروی کار
Labor

ابياری
Irrigation

بنه
Corm
--

انحراف معيار

مقدار

واحد

نهادهها

Amount

Unit

Inputs

61/02

121/2

k

72/98

77/04

k

93/21

84/42

k

20/79

21/12

T

2/1

1/56

L

1/01

0/54

k

کود ازت
Nitrogen fertilizer

کود فسفر
Phosphorus fertilize

کود پتاس
Potash fertilizer

کود حيوانی
Manure

ریزمغذی
Micronutrient

علفک،
Herbicide

 * Research findingsیافته های پژوه،

نتایج تابع فاصله

فسيلی ( )X2و کیود شیيميایی ( )X1بهصیورت مثبیت عملکیرد

جدول  5نتایج براورد تابع توليد (رابطه  )1مزاسبهشده اسیت

زعفران را تزت تأثير طرار میدهند .از طیرف دیگیر ،نهادههیای

را ندان میدهد .بر طبق مزاسبات انجامشده 23،ضریب از ميان

ابياری ( )X0و نيروی کار ( )X5بهصورت منفی بر عملکرد توليد

ضرایب بیراورد شیده در سیطح  %5و  %63معنییدار میباشیند.

زعفران تأثيرگذار هستند.

ازانجاییکه متغير وابسته در این تابع عملکیرد زعفیران در ییک

از انجاییکه تابع توليد شکل لگاریتمی دارد ،ضرایب بیراورد

هکتار ،در یک دوره هفتساله میباشد ،ضرایب براورد شده ایین

شده در این تابع کد،های توليد را ندیان میدهنید .ازانجاکیه

تابع نداندهندهی تیأثير هرکیدام از ایین نهادههیا بیر عملکیرد

مطالعه انجامگرفته در رابطه تابع توليد زعفران میباشد .بیه نظیر

زعفران است.

میرسد مدایسهی نتایج بهدستامده از این مطالعیه بیا نتيجیهی

امارههای

sigma _ u

و

sigma _v

به ترتيب مدیدار  3/336و

مطالعهی انجامشده در

منطدهی خراسیان جنیوبی ( Sardashi et

 3/330بهدست امدند که پارامترهای توزیع جز اختلاف تصیادفی

 )al., 2014میتواند نتایج بيدتری را در رابطه با کدیت زعفیران

الگو میباشند ،مدادیر براورد شیده هیر دو جیز خطیا بیه شیکل

توضيح دهد .نتایج هر دو مطالعه در جدول  1اورده شده است.

معنیداری معادل صفر میباشند .ازاینرو میتوان نتيجیه گرفیت

مدایسهی نتایج بهدستامده در دو مطالعه ندان میدهد کیه

اختلاف بين واحدهای ناشی از عوامل خارج از کنترل میدیر بیوده

کداورزان زعفران کار در مصرف کود حيوانی ناهمگون اسیتفاده

است (.)Ghorbani et al., 2008

میکننیید ،بهطوریکییه در منطدییهی خراسییان جنییوبی و منطدییه

مطابق با نتایج حاصل از تخمين میدل ،برخیی از نهادههیای
توليد تأثير مثبت و برخی تأثير منفی بر عملکرد توليد دارند .نتایج
مدل ندان میدهد که نهادههیای کیود حيیوانی ( ،)X6سیوخت

تربتحيدریه از کود حيوانی بیرویه استفاده مینمایند.
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جدول  -5نتايج برآورد اقتصادسنجی تابع توليد به روش تابع مرزی تصادفی()SFA
)Table 5– The results of the estimation of the production function's economy through the stochastic frontier analysis (SFA

کشش

آماره معنیداری

ضريب

متغير

کشش

آماره معنیداری

ضريب

متغير

Elasticity
0.01

Probe
0.75

Coefficient
0.01

Variable

LnY 2LnX 4

Elasticity
--

Probe
0.007

Coefficient
-64.16

Variable
Intercept

0.05

0.19

0.05

LnY 2LnX 5

-40.29

#

-40.29

LnY 1

-1.03

0.41

-1.03

LnY 3LnX 1

-6.62

0.00

-6.62

LnY 2

-3.34

0.00

-3.34

LnY 3LnX 2

61.52

NS

61.52

LnY 3

0.22

0.80

0.22

LnY 3LnX 3

-13.60

0.13

-13.60

LnY 4

-0.33

0.72

-0.33

LnY 3LnX 4

2.53

0.53

2.53

LnX 1

0.33

0.65

0.33

LnY 3LnX 5

6.7

0.03

6.7

LnX 2

-0.21

0.48

-0.21

LnY 4LnX 1

-1.20

0.68

-1.20

LnX 3

1.50

0.001

1.50

LnY 4LnX 2

0.43

0.90

0.43

LnX 4

0.45

0.002

0.45

LnY 4LnX 3

-3.32

0.30

-3.32

LnX 5

-0.002

0.85

-0.002

LnY 4LnX 4

4.2

#

4.2

LnY 1LnY 1

0.003

0.83

0.003

LnY 4LnX 5

-3.39

#

-3.39

LnY 1LnY 2

0.30

0.00

0.30

LnX 1LnX 1

6.37

#

6.37

LnY 1LnY 3

-0.67

0.00

-0.67

LnX 2LnX 2

7.27

#

7.27

LnY 1LnY 4

0.04

0.41

0.04

LnX 3LnX 3

-0.001

0.98

-0.001

LnY 2LnY 2

0.10

0.23

0.10

LnX 4LnX 4

4.61

0.00

4.61

LnY 2LnY 3

0.19

0.02

0.19

LnX 5LnX 5

-1.22

0.001

-1.22

LnY 2LnY 4

0.12

0.18

0.12

LnX 3LnX 4

-22.48

0.00

-22.48

LnY 3LnY 3

0.079

0.45

0.079

LnX 4LnX 5

11.49

0.07

11.49

LnY 3LnY 4

0.63

0.06

0.63

LnX 1LnX 2

-2.99

0.003

-2.99

LnY 4LnY 4

-0.04

0.55

-0.04

LnX 1LnX 3

1.40

#

1.40

LnY 1LnX 1

-0.04

0.14

-0.04

LnX 1LnX 4

1.62

#

1.62

LnY 1LnX 2

-0.01

0.94

-0.01

LnX 1LnX 5

-0.64

#

-0.64

LnY 1LnX 3

-0.60

0.01

-0.60

LnX 2LnX 3

0.36

#

0.36

LnY 1LnX 4

0.02

0.82

0.02

LnX 2LnX 4

-0.45

#

-0.45

LnY 1LnX 5

0.13

0.44

0.13

LnX 2LnX 5

-0.16

0.067

-0.16

LnY 2LnX 1

-0.11

0.02

-0.11

---

---

---

 =nsبدون معنیns= Non significant

LnX 3LnX 5

0.21

0.01

0.21

LnY 2LnX 2

---

0.088

0.008

0.088

LnY 2LnX 3

 =#غيرطابل براورد #=Non estimation

در رابطه با مصرف اک کداورزی ،بهطورکلی زعفران کیاران
در منطده تربتحيدریه بهصورت نامناسب از این نهیاده اسیتفاده

 **Research findingsیافته های پژوه،

که دیده میشود زارعين زعفیران در خراسیان جنیوبی و منطدیه
تربتحيدریه از ان استفاده مناسب میکنند.

میکنند .ولی در منطده خراسان جنوبی از ایین نهیاده بهصیورت

درنهایت طيمت سایهای گازهای گلخانهای (درون مزرعه) به

مناسب استفاده مینمایند .در میورد نهیاده کیود شیيمایی ماننید

ازای یک کيلوگرم کلاله زعفران در شیکل  6اورده شیده اسیت.

(نيتروژن) ،زارعين زعفران از این نهاده استفاده متوازنی میکننید

(براورد رابطه  .)1با توجه به شکل  6هزینه فرصت کاه ،ییک
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کيلو گاز دیاکسیيد کیربن ،متیان و اکسیيد نيتیروژن از طرییق

بهعبارتدیگر با احتساک هزینیههای زیسیتمزيطی مربیوب بیه

کاه ،ستانده مطلوک به ترتيب  62313 ،63113و  11223ریال

انتدار گازهای گلخانهای سود خالص زعفران  %15کیاه ،پيیدا

است .بهعبارتدیگر برای کاه ،یک کيلو گاز دیاکسيد کیربن،

میکند .در مجموع هزینه فرصیت کیاه ،ییک کيلیو گازهیای

متان و اکسيد نيتروژن بیه ترتيیب بایید از توليید کلالیه زعفیران

گلخانهای  31333ریال است (به ازای یک کيلو کلالیه زعفیران).

خدک به ارزش  62313 ،63113و  11223رییال کاسیته شیود.

کییه  %60/26 ،%63/31و  %15/16از اییین هزینییه متعلییق بییه

ازانجاییکه برای توليد یک کيلوگرم کلاله زعفران بهطور متوسط

گازهای دیاکسيد کربن  ،متان و اکسيد نيتروژن است .از ایینرو

 013/21کيلوگرم معادل دیاکسيد کربن گیاز گلخانیهای توليید

مطالعات ازایندست میتوانید سیه بیهسیزایی در کیاه ،ایین

میشود .طيمت یک کيلو کلاله زعفران  15/333/333ميليون ریال

انتدارات فراه کند.

میباشییید ،هزینیییه فیییوق  %15ارزش توليدشیییده میباشییید.
جدول  -6مقايسه کششهای توليد محاسبهشده در مقاله حاضر با مقاله سردشتی و همکاران ))Sardashti et al., 2014
)Table 6– The comparison of calculated elasticity in the present article and the article of (Sardashti et al., 2014

ناحيه توليد
Production
area

مقدار کششهای مقاله سردشتی و همکاران،
()1393
The amount of elasticity mentioned in
)Sardashty et al., (2014

ناحيهی سوم
The third area

-0.00

ناحيهی دوم
The second
area

0.53

The second
area

0.16

ناحيهی دوم

مقدار کششهای مطالعه حاضر

ناحيه توليد
Productionarea

The amount of elasticity of the
present paper

ناحيهی اول
ناحيهی سوم

Manure

ابياری

-1.20

The third area

ناحيهی دوم

Irrigation

کود
شيميایی

0.43

The second area

Input

کود حيوانی

2.53

The first area

نهاده

Fertilizer

درنهایت در شکل  2هزینیه کیل ناشیی از انتدیار گازهیای

در مطالعهای خیرمدل و همکیاران ()Khorramdel et al., 2017

گلخانهای نظام توليد زعفران در یک هکتیار بیه ازای ییک دوره

هزینه ناشیی از انتدیار گازهیای گلخانیهای  CO 2و

نظیام

هفتساله اورده شده است .مطابق با شکل  2به ترتيب ،%23/13

توليد زعفران ،برای اسیتان خراسیان رضیوی درمجمیوع بیهطور

 %51/31و  %26/22هزینه زیسیتمزيطی کیل متعلیق بیه گیاز

متوسط  60/163/333رییال در هکتیار ،در سیال  6031مزاسیبه

دیاکسيد کربن ،اکسيد نيتروژن و متیان میباشید .نتاایج ایا

نمودنییید .در ایییین مطالعیییه فدیییط هزینیییه کیییل گازهیییای

 )2کاه درممما

براورد شده است ،ولی در پژوه ،حاضر

مطالعه نشان میدهد (مطابق باا شا

ت لید زعفران هزینهای معادل  922/321/721میلی ن ریال

هزینییه کییل گازهییای گلخانییهای N 2O ، CO 2

و  CH 4مزاسییبه

دوره هفتسااله ،در

گردید .هزینه کل گازهای گلخانه در یک هکتار در مطالعه اخيیر

ه تار به محیطزیست خسارت وارد میکند .ای میزان

 )Khorramdelحیدود 0/12

بابت انتشار گازهای گلخانهای در یا
ی

گلخانهای  CO 2و N 2O

N 2O

برای ی

ه تار برابر است با  52/187/211میلیا ن ریاال.

نسیبت بیه

مطالعیه (et al., 2017

بيدتر مزاسبه شده است.
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شکل  -1قيمت سايهای گازهای گلخانهای در مزارع زعفران ،به ريال
Figure 1- The shadow price of greenhouse gases in saffron farms, Rial.
* *Research findingsیافته های پژوهش

شکل  -2هزينه زيستمحيطی گازهای گلخانهای ،در يک هکتار برای يک دوره هفتساله ،ريال
Figure 2- Environmental cost of greenhouse gases per hectare, over a period of 7 years, Rial.
* *Research findingsیافته های پژوهش

نتيجهگيری
بهطورکلی ،نتایج بهدستامده از مطالعهی حاضر را میتیوان
بهصورت زیر خلاصه کرد:

( )X0و استفاده بيدتر از نيروی کار ( )X5میباشد که به ترتيیب
بییا کدیی ،توليیید  -6523 ،3510 ،151 ،2550و  -0502هسییتند.
متغيرهای کود حيیوانی و سیوخت فسیيلی ،در ناحيیه اول توليید

با ثابت ماندن سایر نهادهها و شیرایط کدیت ،تنهیا افیزای،

میباشند و متغير کود شيمایی در ناحيه دوم توليد است .همینين

نهادههایی چون کود حيوانی ( ،)X6سوخت فسیيلی ( )X2و کیود

متغير ابياری و نيروی کار در ناحيه سوم توليد طرار دارند .مصرف

شيميایی ( )X1عملکرد توليد را افیزای ،میدهنید و متغيرهیای

انار ( Eslami et al.,

بیرویه اک در مزصولات کداورزی همیون

ابياری ( )X0و استفاده بيدتر از نيروی کار ( )X5عملکرد توليد را

 ،)2012گندم ابی

نهتنها افزای ،نمیدهند بلکه ان را کاه ،میدهند.

 )al., 2017نيز دیده میشود.
نتایج براورد طيمت سایهای ندان میدهد که هزینیه انتدیار

بيدترین تأثير در عملکرد زعفران مربوب به نهادههیای کیود
حيوانی ( ،)X6سوخت فسيلی ( ،)X2کود شيميایی ( ،)X1ابيیاری

( )Nalabandi et al., 2014و برنج ( Molaei et

گاز

N 2O

بي،ترین مددار ( %01بيدیتر از گیاز  ) CO 2میباشید.

علیرغ اینکیه اثیر پتانسیيل گرمیای ،جهیانی ناشیی از توليید

8931  تابستان،2  شماره،7  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

. سياستهای ماليات بر کود موردتوجه و تزليل طرار گيرد،نهاده

 اما ميزان این اثیر در توليید زعفیران،زعفران طابلتوجه میباشد
Soltani et

سپاسگزاری
 مزمدرضا اکرمی و رحیي، مهدی رضایی،در پایان از اطایان

111

،)Khorram

( نسبت به مزصول رایج این منطده مانند چغندرطنید
del et al., 2014(

) و گنیدم اک و دییal.,

2015

 در پایان با توجه به نتایج که ندیاندهندهی مصیرف.کمتر است

سهرابی چوکانلو که کمک شایانی در جهیت تکميیل پرسدینامه

، پيدینهاد میشیود بیرای کیاه،بیرویهی کود شيميایی است

.  کمال طدرانی و تدکر را داری،نمودند

 مصیرف ایین،اثرات زیستمزيطی نظام توليد زعفران و کیاه
منابع

Aghaei, M., and Rezagholizadeh, M. 2011. Iran's
comparative advantage in production of
saffron. Journal of Agricultural Economics and
Development (Science and Technology) 25
(1): 121-132. (In Persian with English
Summary).
Aigner, D.J., and Chu, S.F. 1968. On estimating
the industry production function. The
American Economic Review 58 (4): 826-839.
Akbari, H., Akbari, Z., and Alireza Loo, A. 2013.
A discussion study of comparative advantage
of Iranian saffron export. First National
Conference on Management and Accounting in
the New World of Business, Economics and
Culture Ali Abad, Iran, 29 August 2013. (In
Persian).
Bakhtiari, A.A., Hematian, A., and Sharifi, A.
2015. Energy analyses and greenhouse gas
emissions assessment for saffron production
cycle. Environmental Science and Pollution
Research 22 (20): 16184-16201.
Brentrup, F., Kusters, J., Kuhlmann, H., and
Lammel, J. 2004. Environmental impact
assessment of agricultural production systems
using the life cycle assessment methodology: I.
Theoretical concept of a LCA method tailored
to crop production. European Journal of
Agronomy 20 (3): 247-264.
Christenson, L.R., Jorgenson, D.W., and Lau, L.J.
1971. Conjugate duality and the transcendental
logarithmic function. Econometrica 39 (4):
255-256.

Coelli, T., and Perelman, S. 1999. A comparison
of parametric and non-parametric distance
functions: With application to European
railways. European Journal of Operational
Research 117 (2): 326-339.
Coelli, T., Perelman, S., and Romano, E. 1999.
Accounting for environmental influences in
stochastic frontier models: with application to
international airlines. Journal of Productivity
Analysis 11 (3): 251-273.
Ebrahimi, A., Bouzarjamhari, P., and Razavani
Moghaddam, P. 2009. The role of crop
cultivation of saffron in rural economy. M.Sc.
Thesis, Faculty of Literature and Humanities,
Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In
Persian with English Summary).
Eslami, I., Mehrabi, A., Zehtabian, GH., and
GHorbani, M. 2012. Estimation of agricultural
water demand function in pomegranate
gardens in Charkhob Village of Yazd. Journal
of Rangeland and Watershed Management.
Iranian Journal of Natural Resources 66 (1):
17-26. (In Persian).
Fare, R., Grosskopf, S., Lovell, C.K., and
Yaisawarng, S. 1993. Derivation of shadow
prices for undesirable outputs: a distance
function approach. The Review of Economics
and Statistics 374-380.
Fare, R., and Primont, D. 1995. Multi-output
Production and Duality: Theory and
Applications. Kluwer Academic Publishers,
Massachusetts.

111

... برآورد هزینههای زیستمحیطی انتشار گازهای گلخانهای در مزارع زعفران،نظام الاسلامی و همکاران

Ghorbani, M., Darijani, A.S., Koocheki, A.S., and
Motallbi, M. 2008. Estimated environmental
costs of greenhouse gas emissions in dairy
cattle of Mashhad. Agricultural Economics and
Development 17 (66): 43-68. (In Persian).
Griffin, R.C., Montgomery, J.M., and Rister, M.E.
1987. Selecting functional form in production
function
analysis. Western
Journal
of
Agricultural Economics 216-227.
Grosskopf, S. 1996. Statistical inference and
nonparametric efficiency: A selective survey.
Journal of Productivity Analysis 7 (2): 161176.
Halter, A.N., Carter, H.O., and Hocking, J.G.
1957. A Note on the Transcendental
Production Function cx 1 a 1 e b 1 x 1 x 2 a 2 e
b 2 x 2. Journal of Farm Economics 39 (4):
966-974.
Huang, H., and Leung, P. 2007. Modeling
protected species as an undesirable output: The
case of sea turtle interactions in Hawaii's
longline fishery. Journal of Environmental
Management 84 (4): 523-533.
ISO, I. 2006. 14040: Environmental management–
life
cycle
assessment–principles
and
framework. London: British Standards
Institution.
Kafi, M., Hemmati Kakhki, A., and Karbasi, A.
2002. History, Economic Significance and
Area under Cultivation, Production and
Applications of saffron Iran, Technology of
Production
and
Processing.
Ferdowsi
University Press, Mashhad. p. 21-38. (In
Persian).
Karbasi, A., and Rategaripour, F. 2014.
Evaluation of comparative advantage on
production and export of saffron. Saffron
Agriculture and Technology Journal 2 (1): 5974. (In Persian with English Summary).
Khanali, M., Elhami, A., and Movahedi, M. 2015.
Evaluation of energy and environmental
indicators of saffron production in Southern
Khorasan Province by Life Cycle Assessment

Method (Case Study: Birjand). International
Conference on Science, Engineering and
Environmental Technologies, Tehran, Iran, 1516 May 2015. (In Persian).
Khanali, M., Farahani, S.S., Shojaei, H., and
Elhami, B. 2017. Life cycle environmental
impacts of saffron production in Iran.
Environmental Science and Pollution Research
24: 4812–4821.
Khanali, M., Movahedi, M., Yousefi, M.,
Jahangiri, S., and Khoshnevisan, B., 2016.
Investigating energy balance and carbon
footprint in saffron cultivation–a case study in
Iran. Journal of Cleaner Production 115: 162171.
Khorramdel, S., Abolhassani, L., and Azam
Rahmati, A. 2016. The investigating
environmental impact of saffron production
system using life cycle assessment method
(Case Study: Torbat-e Heydarieh and Qaen).
Saffron Research Journal (Two Quarterly) 4
(2): 248-292. (In Persian with English
Summary).
Khorramdel, S., and Gholizadegan, E. 2016.
Study of greenhouse gas emissions and global
warming potential of potato production
systems. The first international conference and
the 4th National Conference on Environmental
Research and Agriculture in Iran, 5 November
2016. (In Persian).
Khorramdel, S., Rezvani Moghadam, P., Amin
Ghafouri, A., and Golizadegan Ehsan Abad,
AS. 2014. Life Cycle Assessment (LCA) of
wheat production systems in the country. First
National Congress on Food Health:
Production, Conversion, Consumption, Karaj,
Iran, 24 October 2014. (In Persian).
Khorramdel, S., Rezvani Moghadam, P., and
Amin Ghafouri, A. 2017. Economic evaluation
of services and functions of saffron production
systems in Khorasan Razavi province.
Scientific Journal of Saffron Agriculture and
Technology. (In Persian with English

8931  تابستان،2  شماره،7  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

Summary).
Kozehgaran, S., Mousavi Baygi, M., Sanaee
Nejad, H., and Behdani M. 2011. Survey the
minimum, Average and maximum temperature
in South Khorasan to identify areas susceptible
to cultivating saffron using GIS. Water and
Soil Journal (Science and Technology) 25 (4):
895-907. (In Persian with English Summary).
Mola Filabi, A., Khoramdel, S., Aminghafori, A.,
and Hosseini, M., 2015. Evaluation of
environmental
impacts
for
saffron
agroecosystems of Khorasan based on nitrogen
fertilizer by using Life Cycle Assessment
(LCA). Journal of Saffron Research 2 (2): 152166. (In Persian with English Summary).
Molaei, M., Hesari, N., and Javanbakht, A. 2017.
Estimation of environmental efficiency of
input-oriented agricultural products (Case
Study: environmental efficiency of rice
production).
Journal
of
Agricultural
Economics 11 (2): 157-172. (In Persian).
Muthu, S.S. 2014. Assessment of carbon footprint
in different industrial sectors (2). Springer
Science and Business.
Najarzadeh, R., Reed, M.R., Saghaian, S.H.,
Aghaei, M., and Rezagholizadeh, M. 2010. A
Study of Iran’s Comparative Advantage in
Saffron, the Red Gold. Agricultural and
Applied Economics Association, In 2010
Annual Meeting, Denver, Colorado (No.
61583), USA, 25-27 July 2010.
Nalabandi, L., Dashti, GH., and Ajali, J. 2014.
Comparative assessment of factors using
economy of wheat production in small and
large farms of Ahar County. Journal of
Agricultural
Science
and
Sustainable
Production 23 (2): 85-96. (In Persian with
English Summary).
Nikkhah, A., Emadi, B., and Firouzi, S. 2015.
Greenhouse gas emissions footprint of
agricultural production in Guilan province of
Iran. Sustainable Energy Technologies and

111

Assessments 12: 10-14.
O’Brien, D., Shalloo, L., Crosson, P., Donnellan,
T., Farrelly, N., Finnan, J., Hanrahan, K.,
Lalor, S., Lanigan, G., Thorne, F., and Schulte,
R. 2014. An evaluation of the effect of
greenhouse gas accounting methods on a
marginal abatement cost curve for Irish
agricultural
greenhouse
gas
emissions. Environmental Science and Policy
39: 107-118.
Saffron Institute. 2013. Article. Available at
website http://si.torbath.ac.ir/article
Sardashi Hatami, Z., Bakhshi, M., and Jami Al
ahmadi, M. 2014. Economic analysis of
saffron production in Southern Khorasan
Province. Ecological Agriculture Magazine 4
(1): 33-42. (In Persian with English Summary).
Smith, S.M. 2013. Determining Sample Size.
Retrieved February, 23.
Soltani, A., Bazrgar, A., Koocheki, A., Zeinali,
A., Ghaemi, A.S., and Hajjarpour, A. 2015.
Life Cycle Assessment (LCA) in different
systems in Khorasan. Journal of Crops
Production 8 (1): 43-62. (In Persian with
English Summary).
Tohidi, Z. 2014. Study of how to plant and harvest
saffron in Iran. Third National Conference
Scientific and Research Achievements on
saffron, Torbat-e Heydarieh, Iran, 5-6
December 2014. (In Persian).
Tosan, M., Alizadeh, A., Ansari, H., and Rezvani
Moghaddam, P. 2015. Performance evaluation
identification of susceptible areas of saffron
cultivation in Khorasan Razavi province based
on temperature indices. Saffron Agriculture
and Technology Journal 3 (1): 1-12. (In
Persian with English Summary).
International Energy Agency (IEA). 2016.
Statistics. Available at Website www.iea.org

Saffron Agronomy & Technology

Vol. 7, No. 2, Summer 2019, P. 245-285

7

Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in
saffron production systems (case study: Torbat Hadiriyah)
Amin Nezamoleslami1, Lili Abolhassani2*, Naser Shahnoushi Foroushani3, Alireza Karbasi3
and Dariush Khezrimotlagh4
Submitted: 18 October 2017

Accepted: 26 June 2018

Nezamoleslami, A., Abolhassani, L., Shahnoushi Foroushani, N., Karbasi, A., and Khezrimotlagh, D. 2019.
Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in saffron production systems (case study: Torbat
Hadiriyah). Saffron Agronomy & Technology, 7(2): 245-285.

Abstract
The production of saffron as one of the most expensive agricultural and pharmaceutical
products in the world has a high comparative advantage. Considering the importance of producing
this product in Iran as an important non-oil export commodity and its role as a strategic, the
estimation of the indirect environmental costs associated with the emission of its pollutants is
necessary. The purpose of this study was to calculate the environmental costs of greenhouse gas
emissions in Saffron farms in the Torbat Hadiriyah township. In order to collect data (such as
chemical fertilizers, irrigation, labor, animal manure and gasoline) a questionnaire and face-to-face
interviews were used in the crop years 2017 and 2018.To investigate the relationship between good
and bad output, the distance function is used as a parametric form of the translog. The results show
that global warming potential (GWP) was calculated to be 369/24 kg equivalent to CO2 per
kilogram of saffron straw. Also the environmental cost of greenhouse gases, methane, nitrous oxide
and carbon dioxide per hectare, according to a seven-year period, are: 77/888/700, 212/742/820 and
76/289/200 Rials, respectively. In total, the production of saffron over a seven-year period imposes
an expense of 366/920/720 million Rials on the environment regarding the emission of greenhouse
gases. This is equal to 52/417/240 million Rials for a crop year in per one hectare. About 21% of
the income earned per hectare. In the end, it is suggested that the tax policy on fertilizers and soil
tillage systems be reviewed and analyzed to reduce the environmental impacts of the saffron
production system.
Keywords: Distance function, Global warming potential, Translog.
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