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چکيده
توليد زعفران بهعنوان یکی از گرانطيمتترین مزصول کداورزی و دارویی جهان ،دارای مزیت نسبی بیاالیی مییباشید .بیا توجیه بیه
اهميت توليد این مزصول در ایران بهعنوان یک کاالی مه صادراتی غيرنفتی و راهبردی ،براورد هزینههیای غيرمسیتقي زیسیتمزيطیی
مربوب به انتدار گازهای االینده ان ضروری است .هدف از این مطالعه مزاسبه براورد هزینههای زیستمزيطی انتدار گازهیای گلخانیهای
در مزارع زعفران در شهرستان تربتحيدریه بود .در این پژوه ،برای جمعاوری دادهها (همچون کودهای شيمایی ،ابياری ،نيروی کار ،کیود
حيوانی و سوخت فسيلی) از پرسدنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی  6031-6031استفاده شد .برای بررسی رابطه بين ستانده خیوک و
بد از تابع فاصله که بهصورت فرم ترانسلوگ که پارامتریک میباشد استفاده گردید .نتیایج ندیان داد کیه مقیدار پتانسیيل گرمیای ،جهیانی
( 013/21 )GWPکيلوگرم معادل  CO 2به ازای یک کيلو گرم کالله زعفران مزاسبه شد .هزینه زیستمزيطیی گازهیای گلخانیهای متیان،
اکسيد نيتروژن و دی اکسيد 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 انتدیار گازهیای گلخانیهای در ییک دوره هفیتسیاله
خسارت به مزيطزیست وارد میکند .این ميزان برای یک سال زراعی برای یک هکتار معادل با  52/161/213ميليیون رییال اسیت .حیدود
 %26از درامد بهدستامده در هکتار است .در پایان پيدنهاد میگردد برای کاه ،اثرات زیستمزيطی نظیام توليید زعفیران سياسیتهیای
ماليات بر کاه ،مصرف کودهای شيمایی و نظامهای خاکورزی کاه،یافته موردبررسی و تزليل طرار گيرد.
کلمات کليدی :تابع فاصله ،پتانسيل گرمای ،جهانی ،ترانسلوگ.
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که ایران در توليد زعفران مزییت نسیبی بیاالیی دارد .امیا نکتیه

مقدمه
زعفیران بانیام علمیی  Crocus sativus L.از خیانواده زنبیق

طابل توجه ان اسیت کیه در تمیامی ایین مطالعیات هزینیههیای

می باشد و در منطقه اک و هوایی مدیترانه و غرک اسيا از عیرض

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

جغرافيایی  03تا  53درجه شمالی و طیول جغرافيیایی  63درجیه

زعفران در ایران بهعنوان یک کاالی مه صیادراتی غيرنفتیی و

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

نق ،ان به عنوان ییک کیاالی راهبیردی ،بیراورد هزینیههیای

Kafi

غيرمستقي زیست مزيطی مربیوب بیه انتدیار گازهیای االینیده

دارای زمستان سرد و تابستان گرم هستند گسیترش دارد (

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

ضییروری اسییت .بییا توجییه بییه اینکییه ایییران یکییی از ده کدییور
6

کدییاورزی و دارویییی جهییان بییوده و جایگییاه ویییژهای در بییين

توليدکنندهی دیاکسيدکربن در جهان است ( .)IEA , 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 تقریبا 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 مطالعات گسیتردهتیر

 .)Tohidi,این گياه سازگاری طابلتوجهی در برابر خدکی

درزمينهی اثار زیستمزيطی مزصوالت کداورزی بیهخصیون

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

مزصوالت راهبردی ماننید زعفیران مهی و ضیروری بیه نظیر

مزصوالت صنعتی و صادراتی ایران دارد (

(2014

خدک و نيمهخدک ازجمله خراسان رضوی ایفا

میکند ( Tosan

میرسد.

 .)et al., 2015باال بودن ارزش اطتصادی زعفیران ،اشیتغالزاییی

به طورکلی مطالعات اندکی به بررسی و ارزیابی الودگیهیای

طابل مالحظه ،طابليت نگهیداری این مزصول با هزینه انیدک و

ایجادشده ناشی از توليد زعفران پرداخته اند .ازجمله این مطالعات

درعينحال طوالنی مدت ،کوتاه بودن طول دوره کاشت ،مزیدود

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

بودن دفعات ابياری و صادراتی بودن از اه دالیلی اسییت کییه

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

رغبیت کدیاورزان را در منطقیه خراسیان نسییبت بییه کدییت

زعفران در استان های خراسان رضوی و خراسیان جنیوبی بیا در

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

نظر گرفتن واحد عملکردی یک کيلو کالله زعفران ،مقدار انتدار

در زمينه توليد زعفران تقریبیا تمیامی مطالعیات انجیامشیده
( ،Karbasi & Rategaripour, 2014مقدار =3/12شاخص هزینه

گازهیای گلخانیهای231/61 ،
اوردنیید.

معیادل کيلیوگرم CO 2

بختيییاری و همکییاران (et al., 2015

بیه دسییت

 )Bakhtiariدر

، Rezagholizadeh

مطالعه ای به تجزیه و تزليل انرژی و انتدار گازهای گلخانیهای

،Akbari

توليد زعفران در استان خراسان جنوبی پرداختنید .مقیدار انتدیار

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

گازهای گلخانه ای با روش ارزیابی چرخه حيات ،در ییک دوره 5

Najarzadeh

ساله در مزارع زعفران موردمزاسبه طرار گرفت .در ایین مطالعیه

منیییابع

داخلیییی)& Aghaei, 2011( ،

=3/11مقیدار شیاخص منیابع

داخلیی)et al., 2013( ،

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

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

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

کالله ،بنه ،گل و برگ هیا  2025کيلیوگرم  CO 2الیودگی منتدیر

مزاسبه هزینیه هیای زیسیت مزيطیی ان درکدیت زعفیران در

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

شهرستان تربتحيدریه بود.

بررسی اثیرات زیسیت مزيطیی نظیام توليید زعفیران در اسیتان
خراسان بر مبنای کود نيتیروژن بیا توجیه بیه واحید عملکیردی

مواد و روشها

یکتن بنه پرداختند .در این مطالعه باالترین پتانسیيل گرمیای،

منطقه موردمطالعه

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

منطقه موردمطالعه در این تزقيق ،شهرسیتان تربیتحيدرییه

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

است .این شهرستان با وسیعت  1615کيلومترمربیع و در جنیوک

مطالعهای خرمدل و همکاران ( Khorramdel et

غربییی مدییهد ،بییه فاصییله  612کيلییومتری از مرکییز اسییتان در

 )al., 2016ميزان انتدار االینیدههیای دارای پتانسیيل گرمیای،

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

در شهرسیتان طیائن

دطيقه 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 کالله 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

مقدار کیود دامیی در منطقیه تربیتحيدرییه ميیزان انتدیار ایین

میشود .شهرستان تربتحيدریه در این استان باالترین سه (15

االیندههیا بیه ترتيیب برابیر بیا  0003/12 ،233/53و 2236/15

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

به ازای یکتن گل به دست امد .در زمينیه

تربتحيدریه  26هزار هکتار میباشد ،کیه ایین شهرسیتان را بیه

اطتصادی کردن اثرات زیست مزيطیی زعفیران ،تنهیا مطالعیهی

دنيا تبدیل کرده است ( Saffaron

بود .ه چنين در
جهانی ،شامل

گازهیای CH 4 ، CO 2

و

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

 )2017می باشد .در این مطالعه هزینه زیسیت مزيطیی گازهیای
گلخانهای

CO 2

و

N 2O

منتدرشده از توليید زعفیران در اسیتان

جمعآوری دادهها

خراسان رضوی بیرای سیال  6031درمجمیوع  61/513/333تیا

جمع اوری داده ها در دو مرحله صورت گرفته :در مرحله اوليه

 1/113/333ریال در یک هکتار ،مزاسبه شد ،بنابراین مطالعیه و

برای شناخت مراحل توليد زعفران و شناسایی نهادههیای اصیلی

بررسی اطتصادی اثرات زیست مزيطی ناشی از توليد زعفیران در

(کودهای شيمایی ،کود حيوانی ،ابياری ،سوخت فسیيلی ،نيیروی

بوم نظامهای این مزصول بي،ازپي ،ضروری به نظر میرسد.

کار و )...که در توليد زعفران به کار گرفتیه مییشیوند تعیداد 65

از انجاییکه کود دامی یکی از نهادههای اصلی توليد زعفران

مصاحبه با کارشناسان جهاد کدیاورزی ،پژوهدیکده زعفیران در

بوده و یکی از مه ترین اثرات زیستمزيطی مصرف این نهیاده

شهر تربت حيدریه و مزققان این رشته صیورت گرفیت .درواطیع

Khanali et al.,

مصاحبه با کارشناسان تا زمانی کیه اطالعیات جدیید از بررسیی

پتانسيل گرمای ،جهیانی ( )GWP6مییباشید (

مصاحبهها به دست میامد ،ادامه یافت .در مرحله دوم بر اسیاس
1-Global Warming Potential

نهادههای شناساییشده در مرحله طبل ،پرسدینامهای بیهمنظیور
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 ISO 6131 )ISO2,از مطالعییات برنتییراپ و

جمع اوری اطالعات مربوب به مصرف نهادهها تهيه گردید .برای

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  = zمقدار متغير نرمیال در سیطح اطمينیان ،%35
 = واریانس بهدست امیده از سیطح زییر کدیت و  = eمقیدار
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.
بااین حال ،با توجه به مدکالت موجیود در مصیاحبه و عیدم
همکاری کداورزان درنهاییت تعیداد  16پرسدینامه بیرای سیال
زراعی  6031-6031کامیل گردیید .پیس از تزليیلهیای اوليیه
تعدادی از پرسدنامهها به دليل ناطص بودن و با داشتن اطالعات
غيرمزتمل حیذف شید و درنهاییت تعیداد  51پرسدینامه بیرای
تزليلهای بعدی مورداستفاده طرار گرفت.
در این مقاله برای براورد ميزان انتدار گازهای گلخانیهای از
روش ارزیابی چرخه حيات استفاده شده و در مرحله بعد با استفاده
از رویکرد تابع فاصله طيمیت سیایهای و هزینیه زیسیتمزيطیی
انتدارات فوق براورد شد.

 )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 مقایسیه
فراه میکند .در این پژوه ،واحد عملکیردی 0ییک کيلیوگرم
کالله زعفران در نظر گرفته شد .مرحله دوم تزليل سياهه چرخه
زندگی است .شامل جمعاوری و سازماندهی دادههیای ورودی و
خروجی به منظور 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 موردنظر مییباشید کیه دارای سیه مرحلیه
طبقهبندی ،نرمالسیازی و وزن دهیی اسیت (

Brentrup et al.,

 .)2004در مرحله طبقه بندی هرکدام از مقیادیر انتدیاریافته بیه
مزيطزیست و همينطیور منیابع مورداسیتفاده در چرخیه حيیات
مزصول ،به اثر زیست مزيطیی مربوطیه نسیبت داده میی شیود
( .)Brentrup et al., 2004در ایین مطالعیه انتدیار گازهیای
گلخانه ای مربوب تأثير گرمای ،جهانی میورد طبقیهبنیدی طیرار
میگيرد .در جدول  2طبقهبندی 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 گلخانه ای

شامل CH 4 ، CO 2

و

N 2O

بیر اسیاس
2-International Organization for Standardization

1- Life Cycle Assessment

3- functional unit
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جدول  -ضرايب 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

310

 N 2Oاکسيدنيتروژن

21

 CH 4متان

شامل ) u  (u1 ,.....,u M

0

توليد کنید (،)Huang & Leung, 2007

در مرحله بعد برای تعيين طيمت سایهای گازهیای االینیده از

با فرض اینکه مزصوالت را میتوان بیه دودسیتهی مطلیوک و

تابع فاصله سیتانده اسیتفاده شید .تیابع فاصیله سیتانده یکیی از

نامطلوک تقسي کرد ،که تابع )  P (xمجموعیه ای از نهیاده هیا و

روشهای براورد طيمت سایهای است که با استفاده از براورد تابع

ستاندهها میباشد که فیناوری موجیود تعيیينکننیدهی ترکيیب

توليد مرزی تصادفی ( )SFP2به روش پارامتریک انجام می پذیرد

مقادیر هرکدام از انهاست.
P (x )  u : (x ,u ) T 

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

()2

طيمت سایهای ،براورد کد،های تابع توليد اسیت.از مهی تیرین

در این تابع Tفناوری توليد است که بیهصیورت معادلیه 0

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

گییردد (& Perelman, 1999

 .)Coelliتییابع فاصییله

بهصورت زیر تعریف میشود.
چنانچه توليدکننده مزصوالتی را با برداری از نهیادههیا کیه
شیییامل ) x  (x 1 ,...., x N

و بیییرداری از سیییتاندههیییا کیییه

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

()0

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

که x

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

R M

(مجموعه اعداد حقيقی مثبت بزرگتیر

از صفر) میباشند ( .)Fare & Primont, 1995درنهاییت بیا تیابع
1Distance 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 ،بينی های 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 می باشد D (x ,u ,t ) .سنجه فاصیله اسیت.
برای ندان دادن تغييرات فیناوری توليید ییکرونید زمیانی بیر

()1

for all x  R

N


x R

در این پژوه ،برای بررسی رابطه بين ستانده خوک و بید از
فرم ترانسلوگ به صورت پارامتریک استفاده شد .دليل اسیتفاده از
این تابع وجود سه خصوصيت مه در این تابع بوده است ،که در
توابییع دیگییر دیییده نمیییشییود .اییین خصوصییيات عبییارتانیید از:
انعطاف پذیری ،به اسانی موردمزاسبه است و اجازه می دهد طيد و
شرایط همگنی در مدل تزميل شود.
تابع کاکداگالس 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 کاک داگالس است .که کد ،هیای نهیادههیای
توليد را بهصورت ثابت براورد نمیکنید و مقیدار انهیا تنهیا بیه

*
km LnX k LnY m  u  

4

5

 
k 1 m  2

با توجیه بیه رابطیه  u 5جملیه اخیالل غيیر تصیادفی غيیر
منفییی ) N ( , u2

 uو  جملییه اخییالل تصییادفی بییا توزیییع

نرمییال ) N (0,  2

 میییباشییند .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 مدت هفیت سیال مییباشید.
همچنين متغيرهیای مسیتقل شیامل  X6کیود حيیوانی (تین در
هکتار) X2 ،سوخت فسیيلی مورداسیتفاده (ليتیر در هکتیار)،

X0

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

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

پس از بیراورد رابطیه  1پارامترهیای مفقودشیده را از روابیط

ترانسلوگ عالوه بر متغيیر هیای اصیلی ضیرایب روابیط متقابیل

جدول  0به دست میاید .سپس از براورد پارامترهای مفقودشیده

متغيرها را نيز براورد میکند .همچنين اجازه میدهد کد،هیای

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 
k 1

m 1

4

در جدول  1مقدار نهادههای مورداستفاده در یک هکتار برای

4

0.5   mm  LnY m LnY m  

()1

توليد کالله زعفیران اورده شیده اسیت .مقیدار انتدیار گازهیای

m 1 m  1
5

االینده با اسیتفاده روش ارزییابی چرخیه حيیات بیرای گازهیای

5

0.5  kk  LnX k LnX k  
k 1 k  1

LnX k LnY m  

محاسبه ارزیابی چرخه حیات

4

km

االینده  N 2O ، CO 2و CH 4

5

 

به ترتيب در درون مزرعیه653/21 :

 11/11 ،و  606/03کيلوگرم معادل  CO 2به ازای یک کيلیوگیرم

k 1 m 1

کالله زعفران و مقدار پتانسيل گرمای ،جهانی (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 سایه ای گازهیای االینیده 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 هفیییتسیییاله در

کيلوگرم معادل دیاکسيد کربن به ازای یک کيلو کالله زعفیران

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

به دست امد پایينتر از مقاله حاضر حاصیل شید .هی چنیين در

االینده می باشد که از روش ارزیابی چرخه 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 .منطقه مورد انتخاکشده در این پژوه ،استان

()1

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

N 2O

است .مقدار پتانسيل گرمای ،جهیانی در مقایسیه بیا

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

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

انحراف معيار

مقدار

واحد

نهادهها

انحراف معيار

مقدار

واحد

نهادهها

S.D

Amount

Unit

Inputs

S.D

Amount

Unit

Inputs

153/73

199/73

l

540/51

113/04

kw.hr-1

30/79

126

People

6/3

5/94

h

1/6

7/25

t

--

--

--

سوخت فسيلی

61/02

121/2

k

الکتریسيته

72/98

77/04

k

نيروی کار

93/21

84/42

k

ابياری

20/79

21/12

T

2/1

1/56

L

1/01

0/54

k

Gasoline
Electricity
Labor
Irrigation

بنه
Corm
--

کود ازت
Nitrogen fertilizer

کود فسفر
Phosphorus fertilize

کود پتاس
Potash fertilizer

کود حيوانی
Manure

ریزمغذی
Micronutrient

علفک،
Herbicide

 * Research findingsیافته های پژوه،

فسيلی ( )X2و کود شیيميایی ( )X1بیه صیورت مثبیت عملکیرد

نتایج تابع فاصله

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

زعفران را تزت تأثير طرار میدهند .از طرف دیگیر ،نهیادههیای

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

ابياری ( )X0و نيروی کار ( )X5به صورت منفی بر عملکرد توليد

ضرایب براورد شیده در سیطح  %5و  %63معنییدار مییباشیند.

زعفران تأثيرگذار هستند.

ازانجاییکه متغير وابسته در این تابع عملکیرد زعفیران در ییک

از انجایی که 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 ندان مییدهنید .ازانجاکیه

تابع ندان دهندهی تأثير هرکیدام از ایین نهیادههیا بیر عملکیرد

مطالعه انجامگرفته در رابطه تابع توليد زعفران میباشد .بیه نظیر

زعفران است.

میرسد مقایسهی نتایج بهدستامده از این مطالعیه بیا نتيجیهی

امارههای

sigma _ u

و

sigma _v

به ترتيب مقیدار  3/336و

مطالعهی انجامشده در

منطقهی خراسیان جنیوبی ( Sardashi et

 3/330بهدست امدند که پارامترهای توزیع جز اختالف تصیادفی

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

الگو می باشند ،مقادیر 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

مقایسهی نتایج بهدستامده در دو مطالعه ندان میدهد کیه

اختالف بين واحدهای ناشی از عوامل خارج از کنترل مدیر بیوده

کداورزان زعفران کار در مصرف کود حيوانی ناهمگون اسیتفاده

است (.)Ghorbani et al., 2008

میکنند ،بهطیوریکیه در منطقیهی خراسیان جنیوبی و منطقیه

مطابق با نتایج حاصل از تخمين مدل ،برخیی از نهیادههیای
توليد تأثير مثبت و برخی تأثير منفی بر عملکرد توليد دارند .نتایج
مدل ندان می دهد که نهاده هیای 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 منطقه تربتحيدریه به صورت نامناسب از این نهیاده اسیتفاده

 **Research findingsیافته های پژوه،

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

میکنند .ولی در منطقه خراسان جنوبی از این نهیاده بیهصیورت

درنهایت طيمت سایه ای گازهای گلخانه ای (درون مزرعه) به

مناسب استفاده مینمایند .در میورد نهیاده کیود شیيمایی ماننید

ازای یک کيلوگرم کالله 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 هزینههای زیسیتمزيطیی 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 به ترتيیب بایید از توليید کاللیه زعفیران

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

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

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

ازانجایی که برای توليد ییک کيلیوگرم کاللیه زعفیران بیهطیور

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

متوسط  013/21کيلوگرم معادل دی اکسيد کربن گاز گلخانیهای

مطالعات ازایندست میتوانید سیه بیهسیزایی در کیاه ،ایین

توليد میشیود .طيمیت ییک کيلیو کاللیه زعفیران 15/333/333

انتدارات فراه کند.

ميليون ریال می باشد ،هزینه فوق  %15ارزش توليدشده میباشد.
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،
() 393
The amount of elasticity mentioned in
)Sardashty et al., (2014

ناحيهی سوم
The third area

-0.00

ناحيهی دوم
The second
area

0.53

ناحيهی دوم
The second
area

0.16

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

گلخانه ای 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 استان خراسیان رضیوی درمجمیوع بیهطیور

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

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

دی اکسيد کربن ،اکسيد نيتروژن و متان میی باشید .نتاایج ایا

نمودنییید .در ایییین مطالعیییه فقیییط هزینیییه کیییل گازهیییای

 )2کاه درممما

براورد شده است ،ولی در پژوه ،حاضر

مطالعه نشان میدهد (مطابق باا شا

گلخانه ای  CO 2و N 2O

N 2O

ت لید زعفران هزینه ای معادل  922/321/721میلی ن ریال

هزینییه کییل گازهییای گلخانییهای N 2O ، CO 2

بابت انتشار گازهای گلخانهای در یک دوره هفاتسااله ،در

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

یک ه تار به محیطزیست خسارت وارد میکند .ای میزان

 )Khorramdelحیدود 0/12

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

نسیبت بیه

مطالعیه (et al., 2017

بيدتر مزاسبه شده است.

و  CH 4مزاسییبه
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شکل  -قيمت 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
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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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