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 .215-215(: 2)1زعفران، حيدریه(. زراعت و فناوری مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربتای در انتدار گازهای گلخانه

 
 چکيده

 يتبا توجه به اهم. باشدمی ییبالا ینسب یتمز یجهان، دارا ییو دارو یمزصول کداورز ینتريمتطگران یکی از عنوانزعفران به يدتول

مربیوب بیه  مزيطییستز يرمستدي غ هایینهبراورد هز ی،و راهبرد يرنفتیغ یمه  صادرات یاکال یکعنوان به یراندر ا يد این مزصولتول

در میزارع  یاگلخانیه یانتدار گازهیا مزيطییستز هایینهمطالعه مزاسبه براورد هز ینهدف از ات. اس یضرور ینده انالا یانتدار گازها

ها )همیون کودهای شيمایی، ابياری، نيروی کار، کود حيوانی و اوری دادهجمع. در این پژوه، برای بود يدریهحزعفران در شهرستان تربت

برای بررسی رابطه بين ستانده خوک و بد از تیابع استفاده شد.  6031-6031سوخت فسيلی( از پرسدنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی 

( GWP) نتیایج ندیان داد کیه مدیدار پتانسیيل گرمیای، جهیانیباشد استفاده گردید. صورت فرم ترانسلوگ که پارامتریک میفاصله که به

ای متیان، اکسیيد مزيطی گازهیای گلخانیهیسیتزگرم کلاله زعفران مزاسبه شید. هزینیه به ازای یک کيلو 2COکيلوگرم معادل 21/013

ریال براورد  233/213/11و  123/112/262، 133/111/11رتيب ساله به تاکسيد کربن در یک هکتار با توجه به یک دوره هفتنيتروژن و دی

ساله خسیارت بیه در یک دوره هفت ایگلخانه یگازها بابت انتدار يليون ریالم 123/323/011ای معادل زعفران هزینه يددرمجموع تولشد. 

از درامید  %26ميليون ریال است. حیدود  213/116/52. این ميزان برای یک سال زراعی برای یک هکتار معادل با کندوارد می زیستمزيط

های ماليات بیر کیاه، مزيطی نظام توليد زعفران سياستگردد برای کاه، اثرات زیستامده در هکتار است. در پایان پيدنهاد میدستبه
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 مقدمه 

از خیانواده زنبیق  .Crocus sativus Lزعفیران بانیام علمیی 

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

درجیه  63درجه شمالی و طیول جغرافيیایی  53تا  03جغرافيایی 

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

 Kafiدارای زمستان سرد و تابستان گرم هستند گسیترش دارد )

et al., 2002ترین مزصولاتطيمت(. این مزصول یکی از گران 

ای در بییين جهییان بییوده و جایگییاه ویییژه کدییاورزی و دارویییی

 ,.Kozehgaran et alمزصولات صنعتی و صادراتی اییران دارد )

هیای یین مزصیول در اکثیر فیراورده(. طابليت استفاده از ا2011

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

دليل موردتوجیه بسیياری از صیاحبان صینایع طرارگرفتیه اسیت 

(Tohidi, 2014این .) یدر برابر خدک یتوجهطابل ياه سازگاریگ 

منیاطق  یو اجتمیاع یاطتصیاد يتدر وضیع یدارد، و ند، مهمی

 Tosan) کندی ایفا میازجمله خراسان رضو خدکيمهخدک و ن

et al., 2015.) زاییبالا بودن ارزش اطتصیادی زعفیران، اشیتغال 

انیدک و  ینیهبا هز این مزصول نگهیداری يتملاحظه، طابل طابل

، مزیدود کاشیتمدت، کوتاه بودن طول دوره طولانی حالدرعين

اسییت کییه  یلیبودن از اه  دلا یو صادرات ياریاب دفعات بودن

 نسییبت بییه کدییت در منطدیه خراسیان رغبیت کدیاورزان را

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

شیده در زمينه توليد زعفیران تدریبیاً تمیامی مطالعیات انجام

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

،  Rezagholizadeh & Aghaei, 2011(، )منیییابع داخلیییی

، Akbari et al., 2013) ،(=مدیدار شیاخص منیابع داخلیی11/3

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

Najarzadeh و ) (مجموع کدورهای صادرکننده زعفیران را دارد

et al., 2010 ،11/3دهند =شاخص هزینه منابع داخلی( ندان می

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

های توجییه ان اسییت کییه در تمییامی اییین مطالعییات هزینییهطابل

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

عنوان یک کالای مه  صیادراتی غيرنفتیی و زعفران در ایران به

های عنوان یییک کالییای راهبییردی، بییراورد هزینییهندیی، ان بییه

مربیوب بیه انتدیار گازهیای الاینیده  مزيطیغيرمستدي  زیسیت

کدییور  دهاز  یییران یکیییاضییروری اسییت. بییا توجییه بییه اینکییه 

(. با در 20126IEA ,) در جهان است اکسيدکربنی دیتوليدکننده

 5/01حدود  یسهم ی ایرانبخ، کداورزنظر گرفتن این نکته، 

 2 اکسيد نيتروژن و تدریباًاز مجموع انتدار اکسيد نيتروژن  درصد

متیییان را دارا  واکسیییيد کیییربن دید از کیییل انتدیییار درصییی

تر (، که لزوم مطالعیات گسیتردهet al., 2015 Nikkhahباشد)می

خصیون مزيطی مزصولات کدیاورزی بهی اثار زیستدرزمينه

مزصولات راهبیردی ماننید زعفیران مهی  و ضیروری بیه نظیر 

 رسد. می

هیای یطورکلی مطالعات اندکی به بررسی و ارزیابی الودگبه

اند. ازجمله این مطالعات شده ناشی از توليد زعفران پرداختهایجاد

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

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

های خراسان رضوی و خراسیان جنیوبی بیا در زعفران در استان

د عملکردی یک کيلو کلاله زعفران، مددار انتدیار نظر گرفتن واح

بیه دسییت  2COمعیادل کيلیوگرم 61/231ای، گازهیای گلخانیه

( در Bakhtiari et al., 2015اوردنیید. بختيییاری و همکییاران )

ای و تزليل انرژی و انتدار گازهای گلخانیهای به تجزیه مطالعه

سان جنوبی پرداختنید. مدیدار انتدیار توليد زعفران در استان خرا

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

ساله در مزارع زعفران موردمزاسبه طرار گرفت. در ایین مطالعیه 

                                                                                           
6-International Energy Agency 
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 يیدتول یهکتار بیه ازا یکدر  یمددار انتدار گازهامدخص شد 

الیودگی منتدیر 2COکيلیوگرم 2025هیا و برگ کلاله، بنه، گیل

( بیه Mola Filabi et al., 2015و همکیاران ) يلیابیملافکند. می

زعفییران در اسییتان  يییدمزيطی نظییام تولاثییرات زیسییت یبررسیی

ی واحید عملکیرد توجیه بیهبیا  يتیروژنکود ن یخراسان بر مبنا

 ی،گرمیا يلپتانسی اترینبالیپرداختند. در این مطالعه  بنه تنیک

براورد شد که ایین مدیدار 2COگرم معادلکيلو 21/6621ی جهان

در هکتیار  يتروژنن يلوگرمک 053از  ي،ب یمربوب به سطح کود

 Khorramdel etدل و همکاران )ای خرمچنين در مطالعه. ه بود

al., 2016 )های دارای پتانسیيل گرمیای، ميزان انتدیار الاینیده

،2COجهانی، شامل گازهیای
4

CH 2وN O  در شهرسیتان طیائن

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

بیه  2COکيلیوگرم معیادل 26/310و  32/6123، 32/13برابر با 

کیه بیا همیين  تن گل حاصل شد، این در حیالی اسیتازای یک

حيدرییه ميیزان انتدیار اییین مدیدار کیود دامیی در منطدیه تربت

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

تن گل به دست امد. در زمينیه به ازای یک 2COکيلوگرم معادل

ی مزيطی زعفیران، تنهیا مطالعیهاطتصادی کردن اثرات زیسیت

 ,.Khorramdel et alدل و همکیاران )ی خیرممطالعیه موجیود،

مزيطی گازهیای باشد. در این مطالعه هزینیه زیسیت( می2017

2Nو 2CO ایگلخانه O  منتدرشده از توليید زعفیران در اسیتان

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

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

مزيطی ناشی از توليد زعفیران در بررسی اطتصادی اثرات زیست

 رسد. ازپي، ضروری به نظر میهای این مزصول بي،بوم نظام

زعفران  يدتول یاصل هایاز نهاده که کود دامی یکیانجایی از

صرف این نهیاده مزيطی مترین اثرات زیستیکی از مه  بوده و

 ,.Khanali et alباشید )( می6GWPپتانسيل گرمیای، جهیانی )

                                                                                           
6-Global Warming Potential 

اندازه این اثیر و مجدد  (. لذا هدف این مطالعه سعی براورد2016

در  مزيطی ان درکدییت زعفییرانهای زیسییتمزاسییبه هزینییه

 حيدریه بود.شهرستان تربت

 

 هامواد و روش

 منطقه موردمطالعه

 حيدرییهتربت شهرسیتان، تزديیقدر این  مطالعهمنطده مورد

و در جنیوک  يلومترمربیعک 1615 با وسیعت است. این شهرستان

کيلییومتری از مرکییز اسییتان در  612بییه فاصییله  ،غربییی مدییهد

 61درجیه و  01دطيده طیول شیرطی و  62درجه و  53های مدار

طور متوسیط بهامار مثید ان است . دطيده عرض شمالی طرار دارد

 شیودزعفرانی در جهان توليد میکلاله تن  033 در هرسال حدود

تین زعفیران  253. از مجمیوع ایران است ان توليدتن  253 که

تیین در اسییتان خراسییان رضییوی توليیید  233توليییدی در ایییران 

 15حيدریه در این استان بالاترین سه  )شود. شهرستان تربتمی

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

کیه ایین شهرسیتان را بیه  باشد،می هزار هکتار 26حيدریه تربت

 Saffaron) ططب توليد زعفران در کدور و دنيا تبدیل کرده است

Institute, 2013.) 

 

 هاآوری دادهجمع

ها در دو مرحله صورت گرفته: در مرحله اوليه اوری دادهجمع

صیلی هیای ابرای شناخت مراحل توليد زعفران و شناسایی نهاده

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

 65شیوند تعیداد کار و...( که در توليد زعفران به کیار گرفتیه می

مصاحبه با کارشناسان جهاد کدیاورزی، پژوهدیکده زعفیران در 

درواطیع  حيدریه و مزددان این رشته صیورت گرفیت.شهر تربت

 یاز بررسی ییدلاعیات جدکیه اط یمصاحبه با کارشناسان تا زمیان

. در مرحله دوم بر اسیاس یافت، ادامه امدیها به دست ممصاحبه

منظور بیه یادر مرحله طبیل، پرسدینامه شدهییشناسا یهانهاده
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 ی. بیرایدگرد يهها تهاطلاعات مربوب به مصرف نهاده یاورجمع

امار مربوب بیه تعیداد میزارع  ینکها بهحج  نمونه با توجه  يينتع

از  یامیار یجامعیه یانیدازه يينتع ین مدخص نبود، برازعفرا

 .ید( استفاده گردSmith, 2013فرمول کوکران با جامعه نامعلوم )

(6) 
2 2

2
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n

e


  

، %35= مددار متغير نرمیال در سیطح اطمينیان zکه در ان 

امده از سیطح زییر کدیت و سیتد= واریانس بهe مدیدار =

 اشتباه مجاز.

کامل شید کیه بیر پرسدنامه  03جهت تعيين واریانس ابتدا 

براورد گردید. بیر ایین  315/3 اندازهبهاساس ان واریانس جامعه 

ی امیاری ی جامعیهای کیه بتوانید نماینیدهاساس حجی  نمونیه

 مزرعه براورد شد. 633د ی باشد، به تعداموردبررس

حال، با توجه به مدیکلات موجیود در مصیاحبه و عیدم ینباا

سیال  یپرسدینامه بیرا 16ییت تعیداد درنهاهمکاری کداورزان 

هییای اوليییه يلتزلپییس از  کامییل گردییید. 6031-6031 یزراعیی

به دليل ناطص بودن و با داشتن اطلاعیات  هاپرسدنامهتعدادی از 

بیرای پرسدینامه  51تعیداد  ییتهادرنشید و  حیذفيرمزتمل غ

 گرفت.مورداستفاده طرار های بعدی يلتزل

ای از در این مداله برای براورد ميزان انتدار گازهای گلخانیه

شده و در مرحله بعد با استفاده روش ارزیابی چرخه حيات استفاده

مزيطی ای و هزینیه زیسیتاز رویکرد تابع فاصیله طيمیت سیایه

 شد. انتدارات فوق براورد

 

  (0LCAارزیابی چرخه حیات )

در این مطالعه رویکرد ارزیابی چرخه حيیات بیرای مزاسیبه 

ای مورداستفاده طرار گرفیت. ميیزان ميزان انتدار گازهای گلخانه

2Nو 2CO،4CHای شاملانتدار گازهای گلخانه O سیاس بیر ا

                                                                                           
6- Life Cycle Assessment 

از مطالعییات برنتییراپ و   6131ISO( 20062ISO ,اسییتاندارد )

( و اوبرینییو همکییاران، Brentrup et al., 2004همکییاران )

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

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

مدیخص نیه اسیت. کیه ارزیابی چرخه حيات تعيين هدف و دام

 یو خروجی هیای. واحید مرجیع، ورودباشیدیکردن واحد مرجع م

 یسیهمدا یبیرا یمزصول را به ه  مرتبط کیرده و مرجعی يدتول

ییک کيلیوگرم  0کند. در این پژوه، واحد عملکیردییفراه  م

چرخیه  ياههس يلتزلکلاله زعفران در نظر گرفته شد. مرحله دوم 

و  یورود یهیاداده یدهسازمانو  یاورشامل جمعی است. زندگ

. مطالعه اسیت شدهيينتع ي،منظور براورد اهداف از پبه یخروج

 یدرون مزرعیه بیرا یاگلخانیه یانتدار گازها یبضرا 6جدول 

چرخه  یابیارزسومين مرحله  اورده شده است. یمصرف یهانهاده

و  هیایورود يدترب يراثرات، تفس یابیهدف از ارز يات است کهح

سیه مرحلیه  یکیه دارا باشیدمی میوردنظر يدسامانه تول یخروج

 ,.Brentrup et al) اسیت یو وزن دهی یسیازنرمال ی،بندطبده

بندی هرکدام از مدیادیر انتدیاریافته بیه (. در مرحله  طبده2004

طیور منیابع مورداسیتفاده در چرخیه حيیات زیست و همينمزيط

شیود یمزيطی مربوطیه نسیبت داده ممزصول، به اثیر زیسیت

(Brentrup et al., 2004 در ایین مطالعیه انتدیار گازهیای .)

بنیدی طیرار گرمای، جهیانی میورد طبده تأثيرای مربوب گلخانه

 یجهیان ی،گرمیا يلاثیر پتانسی یبندطبده 2در جدول گيرد. می

مرحله اخر ارزیابی چرخه حيات تفسير نتایج  شده است.ندان داده

 باشد.می

 

 

 

 

                                                                                           
2-International Organization for Standardization 

0- functional unit 
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 یاگلخانه یانتشار گازهاضرايب  -1جدول 

Table 1- Greenhouse gas of emission coefficients 

 هانهاده

Input 
 واحد

Unit 

 اکسيدکربندی

2CO 
 اکسيدنيتروژن

2N O 

 متان

4CH 

 منابع
References 

 کود نيتروژن
Nitrogen fertilizer 

kg 3/1 0/00361 0/06 (Gholizadegan & Khorramdel, 2016) 

 کود فسفر
Phosphorus fertilize 

kg 0/2 0/00361 0/1233 (Gholizadegan & Khorramdel, 2016) 

 کود پتاس
Potash fertilizer 

kg 0/35 0/00361 0/1 (Gholizadegan & Khorramdel, 2016) 

 ک،علف
Herbicide 

kg 10.73 --- --- (Muthu et al., 2014) 

 الکتریسيته
Electricity 

1-h.wK 0/4 --- --- (Muthu et al., 2014) 

 گازوئيل
Gasoline 

kg 2.66 --- --- (Muthu et al., 2014) 

 

 یجهان شيگرما لياثر پتانس یبندطبقه -2 جدول
Table 2– Characterization factor of global warming potential 

 ترکيب
Combination 

 بيترک يیکارا
Combining of efficiency 

 منابع
References 

2CO 1 اکسيدکربندی 

(Brentrup et al., 2004) 2N O اکسيدنيتروژن
 

310 

4CH 21 متان 

 

 0تابع فاصله ستانده

ای گازهیای الاینیده از برای تعيين طيمت سایه در مرحله بعد

تابع فاصله سیتانده اسیتفاده شید. تیابع فاصیله سیتانده یکیی از 

ای است که با استفاده از براورد تابع های براورد طيمت سایهروش

پذیرد ( به روش پارامتریک انجام می2SFPتوليد مرزی تصادفی )

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

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

معایب روش پارامتریک این است که فرضيات باید طبل از براورد 

. تییابع فاصییله (Coelli & Perelman, 1999)گییردد مدییخص 

 شود.صورت زیر تعریف میبه

کیه  هیابیرداری از نهادهچنانیه توليدکننده مزصولاتی را بیا 

)1شییییامل ,...., )Nx x x ها کییییه و بییییرداری از سییییتانده

                                                                                           
6Distance function output 

2 Stochastic frontier production function 

)1شامل ,....., )Mu u u  توليد کنید(Leung, 2007&  Huang ،)

ی مطلیوک و توان بیه دودسیتهکه مزصولات را میبا فرض این

)نامطلوک تدسي  کرد، که تیابع )P xهیا و ای از نهادهمجموعیه

ی ترکيیب کننیدهاوری موجیود تعيينباشد کیه فینها میندهستا

 هاست.مدادیر هرکدام از ان

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

(2) 

 0صیورت معادلیه اوری توليد است کیه بهفن Tدر این تابع

 شود.نمای، داده می

(0)  ( , ) : , )N MT x u x R u R     

 xکه کنند ( را توليد میuها )( ستاندهxها )نهادهرابطه  یندر ا

NRعضوی از مجموعه تیر از )مجموعه اعداد حديدی مثبت بزرگ

MRعضوی از uصفر( و   تیر )مجموعه اعداد حديدی مثبت بزرگ

(. درنهاییت بیا تیابع Fare & Primont, 1995باشند )از صفر( می

اوری توليید چنید مزصیولی و چنید تیوان فینه ستانده میفاصل
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MRای را براورد کند )نهاده وNR   در فضیای اطليدسییN  وM 

 شود.نمای، داده می 1صورت رابطه بُعدی طرار دارند( که به

(1) 
( , , ) min : ( ) ( ),

u
D x u t P x R


 




 
   

 
 

N Nx R for all x R    

،شده در های مربوب به مجموعه ستانده مداهده بينیپي

شیده تیرین مجمیوع سیتانده ایجیادبه بزرگ مبدأطی شعاعی از 

)باشد.توسط مجموعه نهاده می , , )D x u t .سنجه فاصیله اسیت

ی بیر رونید زمیاناوری توليید یکبرای ندان دادن تغييیرات فین

 گردد.حاصل می 5کني  که رابطه متغيرها اعمال می

( , , ) min : ( ) ( , ),
u

D x u t P x t R


 




 
   

   (5) 
N Nx R for all x R    

در این پژوه، برای بررسی رابطه بين ستانده خوک و بید از 

صورت پارامتریک استفاده شد. دليل اسیتفاده از فرم ترانسلوگ به

این تابع بوده است، که در این تابع وجود سه خصوصيت مه  در 

انیید از: شییود. اییین خصوصییيات عبارتتوابییع دیگییر دیییده نمی

دهد طيد و اسانی موردمزاسبه است و اجازه میپذیری، بهانعطاف

 شرایط همگنی در مدل تزميل شود.

تواند داگلاس خصوصيات اول را ندارد. این تابع نمیتابع کاک

 Coelliليد مزاسبه کنید )های توليد را در هر سه ناحيه توکد،

et al., 1999دیگر، این فرم تنها یک ناحيه توليیدی را عبارت(. به

دهد و طادر به تبيين هر سه ناحيه از تابع برای هر نهاده ندان می

(. تییابع ترانسیینتدنتال Griffin et al., 1987توليیید نيسییت )

هیای های نهادهداگلاس اسیت. کیه کدی،دربرگيرنده تابع کاک

هیا تنهیا بیه کنید و مدیدار انصورت ثابت براورد نمیيد را بهتول

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

هیای اصیلی ضیرایب روابیط متدابیل ترانسلوگ علیاوه بیر متغير

های دهد کدی،کند. همینين اجازه میمتغيرها را نيز براورد می

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

هرکدام از نواحی توليد با استفاده از تابع ترانسیلوگ طابیل انجیام 

(. فرم تابع ترانسلوگ، به دليیل Christenson et al., 1971است )

ترین شیکل و مناسیب بیرای فیرم پذیری رایججامعيت و انعطاف

 (.Fare et al., 1993تابع فاصله است )

شیده در ایین مطالعیه رفتیهشکل تابع ترانسیلوگ بیه کیار گ

 است. 1صورت رابطه به

(1) 

4 5
*

1 0

2 1

m m k k

m k

LnY LnY LnX  
 

       

4 4
* *0.5 mm m m

m m

LnY LnY  



   

5 5

1 1

0.5 kk k k

k k

LnX LnX  

 

  

5 4
*

1 2

km k m

k m

LnX LnY u 
 

   

غيییر  جملیه اخلییال غيییر تصییادفی 5uبیا توجییه بییه رابطییه 

)2منفییی , )uu N  :و  جملییه اخلییال تصییادفی بییا توزیییع

,0)2نرمییال )N  : 6باشییند. در اییین مطالعییه میY  ميییزان

عملکرد در هکتار زعفران بیرای هفیت سیال )در ایین پیژوه، 

 1Yو  2Y ،0Yساله در نظر گرفته شد( و زعفران مزصولی هفت

ای به ترتيب متان، اکسيد نيتروژن و ميزان انتدار گازهای گلخانه

باشید. اکسيد کربن در هر هکتار برای میدت هفیت سیال میدی

کیود حيیوانی )تین در  6Xهمینين متغيرهیای مسیتدل شیامل 

 0Xسوخت فسیيلی مورداسیتفاده )ليتیر در هکتیار(،  2Xهکتار(، 

يمایی مورداسیتفاده مددار کیود شی 1Xابياری )ساعت در هکتار(، 

نيروی کار )نفر در هکتیار( درمجمیوع  5X)کيلوگرم در هکتار( و 

*باشد. همینينهفت سال می

mY  ستانده نامطلوک نرمیال شیده

(*

1

m

m

Y
Y

Y
باشد.(، می 

پارامترهیای مفدودشیده را از روابیط  1پس از بیراورد رابطیه 

مفدودشیده  یسپس از براورد پارامترها. یدامیبه دست  0جدول 

شیود و ضیرایب یم يلتدک 1 صورت رابطهمعادله تابع فاصله به

 شوند.با توجه به ان حاصل می
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 اعمال شرايط همگنی بر تابع فاصله -3جدول 
Table 3- The homogeneity and symmetry conditions are 

imosed on distance function 

14 41  24 42  1 2 3 4 1       

23 32  34 43  11 12 13 14 0       

 
kk kk  
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( Fare et al., 1993) 1ای طبیق رابطیه درنهایت طيمت سایه

گیردد. در ایین شود، مزاسبه میمدتق گرفته می 1که از معادله 

Yرابطه mPای گازهیای الاینیده در هفیت سیال در = طيمت سیایه

،= طيمت ستانده خوک در هفیت سیال در هکتیار1YPهکتار،
1Y 

سیییاله در رد مزصیییول در ییییک دوره هفتميیییزان عملکییی

)هکتار، , )D X Yسنجه فاصله و =
mY  ميزان انتدار گازهیای

شیده باشد که از روش ارزیابی چرخیه حيیات مزاسیبهالاینده می

و  60STATAافزارهای مورداستفاده در ایین پیژوه، نرم است.

2363EXCEL باشد.می 

(1) 
1

1

( , )

( , )
m

Y m Y

D X Y

Y
P P

D X Y

Y




 





 

 

   

 نتايج و بحث

 محاسبه ارزیابی چرخه حیات

های مورداستفاده در یک هکتار برای مددار نهاده 1در جدول 

توليد کلاله زعفران اورده شده است. مددار انتدار گازهای الاینیده 

بییا اسییتفاده روش ارزیییابی چرخییه حيییات بییرای گازهییای 

2CO،2Nالاینده O 4وCH  :21/653به ترتيب در درون مزرعه  ،

گرم بیه ازای ییک کيلیو 2COکيلوگرم معادل 03/606و  11/11

 21/013( GWP) کلاله زعفران و مددار پتانسيل گرمای، جهیانی

مزاسبه گردید. در پتانسيل گرمای، جهانی  2COکيلوگرم معادل

و کمتیرین ان مربیوب بیه  2COترین سه  مربوب بیه گیازبي،

2Nگاز O مدایسیه بیا در یجهیان ی،گرما يلمددار پتانس .است 

 61/231 ( کهKhanali et al., 2016)و همکاران  یپژوه، خانعل

زعفیران  يلو کلالهک یک یکربن به ازا اکسيدیمعادل د لوگرميک

چنیين در حاصیل شید. ه از مداله حاضیر  تریينبه دست امد پا

( Bakhtiari et al., 2015) و همکاران ياریبختی دیگری مطالعه

 يیددر تول یاگلخانیه یو انتدیار گازهیا یانیرژ تزليلویهبه تجز

پژوه، استان  ینشده در اخاکزعفران پرداختند. منطده مورد انت

-2360 یسیال زراعی یبیرا یو خراسیان جنیوب یخراسان رضو

 زییابیبیا روش ار یاگلخانیه ی. که مددار انتدار گازهابود 2362

و  کلالیه، بنیه، گیل يیدتول یهکتیار بیه ازا یکدر  يات،چرخه ح

که علیت تفیاوت در  به دست امد. يلوگرممعادل ک 2025ها برگ

رمای، جهانی بامطالعه حاضر واحید عملکیردی مددار پتانسيل گ
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 متفاوت ان است.

 

 در هکتار توليد کلاله زعفران یبرا یمصرف یهامتوسط مقدار نهاده -4جدول 
Table 4- The average amount of inputs to produce saffron stigma per hectare 

 انحراف معيار مقدار واحد هانهاده انحراف معيار مقدار واحد هانهاده

Inputs Unit Amount S.D Inputs Unit Amount S.D 

 کود ازت
Nitrogen fertilizer 

k 121/2 61/02 
 سوخت فسيلی
Gasoline 

l 199/73 153/73 

 کود فسفر
Phosphorus fertilize 

k 77/04 72/98 
 الکتریسيته

Electricity 
1-hr.wk 113/04 540/51 

 کود پتاس
Potash fertilizer 

k 84/42 93/21 
 نيروی کار
Labor 

People 126 30/79 

 کود حيوانی
Manure 

T 21/12 20/79 
 ابياری

Irrigation 
h 5/94 6/3 

 ریزمغذی
Micronutrient 

L 1/56 2/1 
 بنه

Corm 
t 7/25 1/6 

 ک،علف
Herbicide 

k 0/54 1/01 -- -- -- -- 

  * Research findings  پژوه،یافته های 

 

 بع فاصلهنتایج تا

شده اسیت ( مزاسبه1نتایج براورد تابع توليد )رابطه  5جدول 

 ياناز م یبضر 23شده،. بر طبق مزاسبات انجامدهدرا ندان می

. باشیندیم داریمعنی %63و  %5بیراورد شیده در سیطح  یبضرا

 ییکتابع عملکیرد زعفیران در  ینوابسته در ا يرمتغ کهییازانجا

 یینبراورد شده ا یبضرا باشد،یه مسالدوره هفت یکهکتار، در 

هیا بیر عملکیرد نهاده یینهرکیدام از ا تیأثير یدهندهتابع ندان

 زعفران است.

sigma_هایاماره u و_sigma v  و  336/3به ترتيب مدیدار

دست امدند که پارامترهای توزیع جز اختلاف تصیادفی به 330/3

د، مدادیر براورد شیده هیر دو جیز خطیا بیه شیکل باشنالگو می

توان نتيجیه گرفیت رو میباشند. ازاینداری معادل صفر میمعنی

اختلاف بين واحدهای ناشی از عوامل خارج از کنترل میدیر بیوده 

 (.Ghorbani et al., 2008است )

هیای مطابق با نتایج حاصل از تخمين میدل، برخیی از نهاده

منفی بر عملکرد توليد دارند. نتایج  تأثيربرخی مثبت و  تأثيرتوليد 

(، سیوخت 6Xهیای کیود حيیوانی )دهد که نهادهمدل ندان می

صیورت مثبیت عملکیرد به (1X) يميایی( و کیود شی2X) فسيلی

هیای دهند. از طیرف دیگیر، نهادهطرار می تأثيرزعفران را تزت 

وليد صورت منفی بر عملکرد ت( به5X( و نيروی کار )0Xابياری )

 گذار هستند.تأثيرزعفران 

بیراورد  یبدارد، ضرا یتمیشکل لگار يدکه تابع تولانجایی از

ازانجاکیه  دهنید.را ندیان می يدهای تولکد،در این تابع  شده

باشد. بیه نظیر گرفته در رابطه تابع توليد زعفران میمطالعه انجام

ی يجیهامده از این مطالعیه بیا نتدستی نتایج بهمدایسه رسدمی

 Sardashi etی خراسیان جنیوبی )شده در منطدهی انجاممطالعه

al., 2014تواند نتایج بيدتری را در رابطه با کدیت زعفیران ( می

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

کیه  دهدامده در دو مطالعه ندان میدستی نتایج بهمدایسه

ناهمگون اسیتفاده  يوانیرف کود حکداورزان زعفران کار در مص

و منطدییه  یخراسییان جنییوب یدر منطدییه کییهیطوربه کننیید،یم

 .نمایندیاستفاده م رویهیب يوانیاز کود ح يدریهحتربت
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 (SFA)یتصادف یبه روش تابع مرز يدتابع تول یبرآورد اقتصادسنج يجنتا -5جدول 
Table 5– The results of the estimation of the production function's economy through the stochastic frontier analysis (SFA) 

 متغير ضريب داریآماره معنی کشش متغير ضريب داریآماره معنی کشش
Elasticity Probe Coefficient Variable Elasticity Probe Coefficient Variable 

0.01 0.75 0.01 2 4LnY LnX -- 0.007 -64.16 Intercept 

0.05 0.19 0.05 2 5LnY LnX -40.29 # -40.29 1LnY 

-1.03 0.41 -1.03 3 1LnY LnX -6.62 0.00 -6.62 2LnY 

-3.34 0.00 -3.34 3 2LnY LnX 61.52 NS 61.52 3LnY 

0.22 0.80 0.22 3 3LnY LnX -13.60 0.13 -13.60 4LnY 

-0.33 0.72 -0.33 3 4LnY LnX 2.53 0.53 2.53 1LnX 

0.33 0.65 0.33 3 5LnY LnX
 

6.7 0.03 6.7 2LnX 

-0.21 0.48 -0.21 4 1LnY LnX
 

-1.20 0.68 -1.20 3LnX 

1.50 0.001 1.50 4 2LnY LnX
 

0.43 0.90 0.43 4LnX 

0.45 0.002 0.45 4 3LnY LnX
 

-3.32 0.30 -3.32 5LnX 

-0.002 0.85 -0.002 4 4LnY LnX
 

4.2 # 4.2 1 1LnY LnY 

0.003 0.83 0.003 4 5LnY LnX
 

-3.39 # -3.39 1 2LnY LnY 

0.30 0.00 0.30 1 1LnX LnX
 

6.37 # 6.37 1 3LnY LnY 

-0.67 0.00 -0.67 2 2LnX LnX
 

7.27 # 7.27 1 4LnY LnY
 

0.04 0.41 0.04 3 3LnX LnX
 

-0.001 0.98 -0.001 2 2LnY LnY
 

0.10 0.23 0.10 4 4LnX LnX
 

4.61 0.00 4.61 2 3LnY LnY
 

0.19 0.02 0.19 5 5LnX LnX
 

-1.22 0.001 -1.22 2 4LnY LnY
 

0.12 0.18 0.12 3 4LnX LnX
 

-22.48 0.00 -22.48 3 3LnY LnY
 

0.079 0.45 0.079 4 5LnX LnX
 

11.49 0.07 11.49 3 4LnY LnY
 

0.63 0.06 0.63 1 2LnX LnX
 

-2.99 0.003 -2.99 4 4LnY LnY
 

-0.04 0.55 -0.04 1 3LnX LnX
 

1.40 # 1.40 1 1LnY LnX
 

-0.04 0.14 -0.04 1 4LnX LnX
 

1.62 # 1.62 1 2LnY LnX 

-0.01 0.94 -0.01 1 5LnX LnX
 

-0.64 # -0.64 1 3LnY LnX
 

-0.60 0.01 -0.60 2 3LnX LnX
 

0.36 # 0.36 1 4LnY LnX 

0.02 0.82 0.02 2 4LnX LnX -0.45 # -0.45 1 5LnY LnX 

0.13 0.44 0.13 2 5LnX LnX -0.16 0.067 -0.16 2 1LnY LnX 

-0.11 0.02 -0.11 3 5LnX LnX
 

0.21 0.01 0.21 2 2LnY LnX 

--- --- --- --- 0.088 0.008 0.088 2 3LnY LnX 

nsبدون معنی =  ns= Non significant #غيرطابل براورد ==Non estimation  #  *Research findings ،یافته های پژوه * 

 

زعفران کیاران  یطورکلبه ی،در رابطه با مصرف اک کداورز

ه نهیاده اسیتفاد ینصورت نامناسب از ابه يدریهحدر منطده تربت

صیورت نهیاده به ییناز ا یدر منطده خراسان جنوب ی. ولکنندیم

ماننید  . در میورد نهیاده کیود شیيمایینمایندیمناسب استفاده م

 کننیدیم ینهاده استفاده متوازن ینزعفران از ا ينزارع )نيتروژن(،

و منطدیه  یزعفیران در خراسیان جنیوب ينزارع شودیم یدهکه د

  .کنندیم اسبناز ان استفاده م يدریهحتربت

)درون مزرعه( به  یاگلخانه یگازها اییهسا يمتط یتدرنها

اورده شیده اسیت.  6در شیکل  کلاله زعفران يلوگرمک ی یکازا

 ییکفرصت کاه،  ینههز 6(. با توجه به شکل 1 رابطه )براورد
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 ییقاز طر اکسیيد نيتیروژنمتیان و  اکسیيد کیربن،دیگاز  يلوک

 ریال 11223و  62313، 63113 يبمطلوک به ترت کاه، ستانده

اکسيد کیربن، دیگاز  يلوک یککاه،  یبرا یگردعبارتاست. به

زعفیران  يید کلالیهاز تول ییدبا يیببیه ترت و اکسيد نيتروژن متان

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

طور متوسط که برای توليد یک کيلوگرم کلاله زعفران بهازانجایی

ای توليید اکسيد کربن گیاز گلخانیهکيلوگرم معادل دی 21/013

ميليون ریال  333/333/15شود. طيمت یک کيلو کلاله زعفران می

باشییید. ارزش توليدشیییده می %15باشییید، هزینیییه فیییوق می

مزيطی مربیوب بیه های زیسیتدیگر با احتساک هزینیهعبارتبه

دا کیاه، پيی %15ای سود خالص زعفران انتدار گازهای گلخانه

 یگازهیا يلیوک ییکفرصیت کیاه،  ینهمجموع هز درکند. می

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

متعلییق بییه  ینییههز یییناز ا %16/15و  %26/60، %31/63کییه 

رو ایین از است. اکسيد نيتروژنمتان و  ،کربن  اکسيددیی گازها

در کیاه، ایین سیزایی توانید سیه  بیهدست میمطالعات ازاین

 انتدارات فراه  کند.

 

 ((Sardashti et al., 2014شده در مقاله حاضر با مقاله سردشتی و همکاران های توليد محاسبهمقايسه کشش -6جدول 
Table 6– The comparison of calculated elasticity in the present article and the article of (Sardashti et al., 2014) 

 ناحيه توليد
Production 

area 

های مقاله سردشتی و همکاران، مقدار کشش

(1393) 
The amount of elasticity mentioned in 

Sardashty et al., (2014) 

 ناحيه توليد
Productionarea 

 های مطالعه حاضرمقدار کشش
The amount of elasticity of the 

present paper 

 نهاده
Input 

 سوم یناحيه
The third area 

-0.00 
 ی اولناحيه

The first area 
2.53 

 کود حيوانی
Manure 

 ی دومناحيه
The second 

area 

0.53 
 ی سومناحيه

The third area 
-1.20 

 ابياری
Irrigation 

 ی دومناحيه
The second 

area 

0.16 
 ی دومناحيه

The second area 
0.43 

 کود
 اییيشيم

Fertilizer 

 

هزینیه کیل ناشیی از انتدیار گازهیای  2رنهایت در شکل د

ای نظام توليد زعفران در یک هکتیار بیه ازای ییک دوره گلخانه

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

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

 یا ا یجنتااباشید. اکسيد کربن، اکسيد نيتروژن و متیان میدی

( کاه درممما   2)مطابق باا شا    دهدیمطالعه نشان م

 ریال یلی نم 721/321/922معادل  ایینهزعفران هز یدت ل

سااله، در دوره هفت یا در  یاگلخانه یبابت انتشار گازها

 یزانم ی . اکندیخسارت وارد م زیستیطه تار به مح ی 

 .یاالر ن یلیام 211/187/52ه تار برابر است با  ی ی برا

( Khorramdel et al., 2017دل و همکیاران )ای خیرمدر مطالعه

2Nو 2COیاگلخانیه یاز انتدیار گازهیا یناشی ینههز O  نظیام

طور درمجمیوع بیه یاسیتان خراسیان رضیو یزعفران، برا يدتول

اسیبه مز 6031در هکتیار، در سیال  ییالر 333/163/60متوسط 

در ایییین مطالعیییه فدیییط هزینیییه کیییل گازهیییای  نمودنییید.

2Nو2COایگلخانه O  براورد شده است، ولی در پژوه، حاضر

2CO،2Nایهزینییه کییل گازهییای گلخانییه O 4وCH ه مزاسییب

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

 12/0 حیدود( Khorramdel et al., 2017نسیبت بیه مطالعیه )

 شده است.بيدتر مزاسبه 
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 ای در مزارع زعفران، به ريالای گازهای گلخانهقيمت سايه  -1شکل 

Figure 1- The shadow price of greenhouse gases in saffron farms, Rial. 

*Research findings یافته های پژوهش* 

 

 
 ساله، ريالای، در يک هکتار برای يک دوره هفتمحيطی گازهای گلخانههزينه زيست  -2شکل 

Figure 2- Environmental cost of greenhouse gases per hectare, over a period of 7 years, Rial. 

*Research findings  یافته های پژوهش* 

 

 گيرینتيجه

تیوان ی حاضر را میامده از مطالعهدست، نتایج بهطورکلیبه

 صورت زیر خلاصه کرد:به

 ی،کدیت، تنهیا افیزا یطها و شیرابا ثابت ماندن سایر نهاده

( و کیود 2X) سوخت فسیيلی(، 6X) يوانیچون کود ح ییهانهاده

 يرهیایو متغ دهنیدیم ی،را افیزا يد( عملکرد تول1X) يمياییش

را  يد( عملکرد تول5Xکار ) يرویاز ن يدتر( و استفاده ب0X) ياریاب

 .دهندیبلکه ان را کاه، م دهندینم ی،تنها افزانه

کیود  یهیادر عملکرد زعفران مربوب به نهاده تأثيريدترین ب

 يیاری(، اب1X) يميایی(، کود ش2X) سوخت فسيلی(، 6X) يوانیح

(0X و استفاده )يرویاز ن يدترب ( 5کارXم )يیبکه به ترت باشدی 

هسییتند.  -0502و  -6523، 3510، 151، 2550 يییدبییا کدیی، تول

 يیداول تول يیه، در ناحسیوخت فسیيلیو  يیوانیکود ح يرهایمتغ

 يناست. همین يددوم تول يهکود شيمایی در ناح يرد و متغباشنیم

مصرف  دارند. طرار يدسوم تول يهکار در ناح يرویو ن ياریاب يرمتغ

 ,.Eslami et al) رویه اک در مزصولات کداورزی همیون اناربی

 Molaei etو برنج )( Nalabandi et al., 2014)، گندم ابی (2012

al., 2017 )شود.نيز دیده می 

دهد که هزینیه انتدیار ای ندان مینتایج براورد طيمت سایه

2Nگاز O ،ترین مددار بي(2بيدیتر از گیاز %01COمی ) .باشید

رغ  اینکیه اثیر پتانسیيل گرمیای، جهیانی ناشیی از توليید علی
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باشد، اما ميزان این اثیر در توليید زعفیران توجه میزعفران طابل

 Soltani etنسبت به مزصول رایج این منطده مانند چغندرطنید )

al., 2015(  و گنیدم اک و دیی )Khorram del et al., 2014 ،)

ی مصیرف دهندهکمتر است. در پایان با توجه به نتایج که ندیان

شیود بیرای کیاه، ی کود شيميایی است، پيدینهاد میرویهبی

مزيطی نظام توليد زعفران و کیاه، مصیرف ایین اثرات زیست

 های ماليات بر کود موردتوجه و تزليل طرار گيرد.نهاده، سياست
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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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