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 33 -41 (7383) 4( 7شناختي ) مجله كشاورزي بوم

 تحلیل اقتصادي تولید زعفران در استان خراسان جنوبي

 *،1مجید جامي االحمدي و 1، محمدرضا بخشي7زهرا حاتمي سردشتي

 .دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران دانشكده كشاورزي،، زراعت و اصالح نباتاتگروه ۳
 .بيرجند، ايران، دانشگاه بيرجند، دانشكده كشاورزي، زراعت و اصالح نباتات گروه4

 mjamialahmadi@birjand.ac.irنويسنده مسئول: *

 ۳6/۳4/۳33۳تاريخ دريافت: 

 46/60/۳333تاريخ پذيرش: 

مجله  .جنوبي تحليل اقتصادي توليد زعفران در استان خراسان .7383. جامي االحمدي. و م بخشي . ر.مز.، حاتمي سردشتي، 

 .33 -24 (:۳) 2كشاورزي بوم شناختي. 

 چکیده

وري در جهت وابستگي كمتر به  تواند به افزايش بهره هاي كميابي همانند آب و زمين مي هاي توليد به ويژه نهادهوري عامل بررسي بهره

ترين محصوالت كشاورزي و صادراتي استان  مهم هاي خارجي و دستيابي به اصول كشاورزي پايدار كمك كند. زعفران يكي از منابع و نهاده

وري اقتصادي، به ويژه از نظر مصرف  هاي اقتصادي باال براي توليدكنندگان، از نظر بهره باشد كه ضمن برتري خراسان جنوبي و ايران مي

هاي توليد در  فاده بهينه از نهادهوري و است باشد. هدف اين پژوهش بررسي ميزان بهره آب، نيز يكي از كارآمدترين محصوالت در جهان مي

زعفرانكار به دست آمد. به  30هاي مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با  زراعت زعفران در استان خراسان جنوبي بود. داده

ها و تعيين نواحي  هاي نهاده ها از تابع توليد ترانسلوگ استفاده شده است. پس از محاسبه كشش منظور تعيين رابطه بين توليد و نهاده

هاي  توليد نهاده توليد براي هر نهاده، ميزان منطقي بودن زعفرانكاران در مصرف نهاده تعيين شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان كشش

بيان ديگر  باشد؛ به زمين، آب و كود شيميايي و پياز زعفران مثبت، ولي در مورد نهاده هاي كود دامي و سم ميزان آن منفي مي

هاي كود دامي و سم  كنند، اما نهاده هاي زمين، آب و كود شيميايي و پياز زعفران را در ناحيه اقتصادي توليد مصرف مي زعفرانكاران نهاده

نگر باشد كه نشا مي 3۳/6هاي به دست آمده برابر با  شوند. همچنين مجموع كشش در ناحيه سوم توليد و بيش از ميزان بهينه استفاده مي

 باشد. مقياس در توليد زعفران در استان خراسان جنوبي مي به نسبت كاهشي بازده

 .وري، تابع ترانسلوگ تابع توليد، نهاده توليد، بهره كلیدي: هاي واژه
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 مقدمه
بهاترين محصول كشاورزي و دارويي  زعفران به عنوان گران

اي را در بين محصوالت توليدي استان  جهان، جايگاه ويژه

باشد. هم اكنون استان خراسان  خراسان جنوبي دارا مي

جنوبي رتبه دوم توليد اين محصول را از لحاظ سطح 

زيركشت و توليد به خود اختصاص داده است و بيش از 

به كشت اين محصول ر از اراضي استان هكتا ۳6666

هاي  (. ويژگيAnonymous, 2010اختصاص يافته است )

به آب، آبياري در  خاص محصول زعفران ماند نياز اندك

هاي غير بحراني نياز آبي ديگر گياهان، رشد در  زمان

هاي شني و رسي، بي نيازي به ماشين هاي  زمين

يروي كار در كشاورزي سنگين و پيشرفته و توان جذب ن

(، به همراه Kafi et al., 2002زمان برداشت محصول )

شرايط اقليمي ويژه خراسان جنوبي همانند كويري بودن 

مناطق و فقر زمين از نظر عناصر غذايي مورد نياز گياه و 

هاي غير اقتصادي كمبود منابع آبي، از جمله عامل

باشند، كه گسترش سهم اين محصول در بخش  مي

استان را به همراه داشته است. از سوي ديگر كشاورزي 

هاي گوناگون  كاري از جنبه مزيت نسبي و رقابتي زعفران

وري باالي آب در مقايسه با ديگر محصوالت  مانند بهره

كشاورزي، اشتغال روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنان، 

درآمدزايي بيشتر آن نسبت به ديگر محصوالت كشاورزي و 

 هم آن در توسعۀ صادرات غيرهمچنين نقش م

 نفتي واقعيتي انكارناپذير است. اين محصول از 

 وري اقتصادي يكي از كارآمدترين  نظر بهره 

 باشد محصوالت در مصرف آب در جهان مي

 (Ghorbani and Koocheki, 2006 با توجه به .)

هاي پي در پي چند سال گذشته در استان و  خشكسالي

ها و  آبي و كاهش دبي چشمه افت شديد سطح سفره هاي

ترين شيوه براي  رسد مناسب هاي استان به نظر مي قنات

افزايش توليد محصول زعفران و جلوگيري از كاهش 

-وري عامل عملكرد در منطقه مورد بررسي، افزايش بهره

هاي كمياب همانند آب و زمين هاي توليد به ويژه نهاده

 باشد. مي

تفادۀ هر چه كمتر و وري به منظور اسافزايش بهره

ها يك عنصر كليدي در ميان  كارآمدتر از منابع و نهاده

هاي اقتصادي )همانند رشد، عدالت، كارايي و اقتصاد هدف

رود  سبز(، زيست محيطي و اجتماعي به شمار مي

(Borimnejad and Mohtashami, 2009 نخستين گام .)

براي دستيابي به اين هدف بررسي وضعيت موجود و 

يين ميزان منطقي بودن كشاورزان در مصرف نهاده هاي تع

باشد. تابع توليد يكي از ابزار  توليد در زراعت محصول مي

باشد كه مديران را در گزينش  رسيدن به اين مهم مي

هاي مربوط به توليد و  راهبردهاي مناسب در تصميم گيري

دهد. چنانچه توابع توليد به طرز  تخصيص منابع ياري مي

اي برآورد شده و نتايج به دست آمده از برآورد توابع بهينه

توان به  توليد به درستي تفسير شوند با كمك آنان مي

بسياري از مسايل اقتصادي موجود در يك واحد كشاورزي 

هاي يا يك منطقه پاسخ داد. بر همين پايه بررسي

پرشماري در داخل و خارج كشور به منظور تحليل 

ها در  وري نهاده ت و تعيين بهرهاقتصادي توليد محصوال

مناطق مختلف صورت گرفته است. براي مثال، 

(Torkamani (2000 ۳با استفاده از تابع توليد ترانسندنتال ،

هاي تربت  تابع توليد محصول زعفران را در شهرستان

حيدريه، قاينات و گناباد برآورد و چگونگي استفاده از 

ن كارايي فني ها را بررسي كرد. وي همچني نهاده

هاي يادشده را با استفاده از تابع  زعفرانكاران شهرستان

مرزي تصادفي برآورد كرده است. نتايج به دست آمده از 

دهد كه كشاورزان از شماري از  اين بررسي نشان مي

 كنند.  اي مناسب استفاده نميها به گونه نهاده

 Hassanpour (2002) ( و Zareh (2006 هاي در بررسي

اي با استفاده از تابع توليد، اقتصاد توليد انگور را به داگانهج

ترتيب در استان كهكيلويه و بويراحمد و شهرستان كاشمر 

در پژوهشي با   Arslan Bod (2001)بررسي كردند.

داگالس، به  -استفاده از دو شكل تابع توليد خطي و كاب

 تحليل اقتصادي توليد سيب در شهرستان اروميه پرداخته

هاي توليد در وري عامل بهره است. در پژوهشي در زمينه

كشتزارهاي چغندرقند شهرستان اقليد با استفاده از توابع 

و ترانسندنتال، مشخص شد كه نهاده  4داگالس–توليد كاب

هاي نيروي كار، ماشين ها و بذر بيش از اندازه بهينه 

اقتصادي و نهاده كود شيميايي كمتر از اندازه بهينه 

درصد بهره  01شوند. همچنين  قتصادي استفاده ميا

 06برداران نهاده نيروي كار را در ناحيه سوم توليد و 

درصد آنان نهاده كود شيميايي را در ناحيه اول توليد به 

(. تحليل كارايي و Mohammadi et al., 2005برند ) كار مي

بهره وري منابع در كشتزارهاي نيجريه نشان داد ميانگين 

                                                 
1. Transcendental production function  
2. Cobb-Douglas production function 
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% مي باشد و كشاورزان 13كارايي فني كشتزارها برابر با 

نهاده هاي مهم توليد شامل زمين، سرمايه و نيروي كار را 

در ناحيه منطقي توليد يعني ناحيه دوم توليد مورد 

(. Udoh and Falake, 2006استفاده قرار مي دهند )

وري و همچنين نتيجه بررسي ديگري كه به ارزيابي بهره

ني كشتزارهاي خرده مالك نيجريه با استفاده از كارايي ف

تابع توليد مرزي پرداخته است، مشخص كرد ميانگين 

%  66% مي باشد و بيش از 04كارايي فني برابر با 

كشتزارهايي كه تنوع كشت دارند، سطح كآرايي فني آنها 

ي كشتزارهايي كه % مي باشد. ليكن در همه16باالتر از 

ذرت( دارند، سطح كآرايي فني تنها كشت تك محصولي)

(. در بررسي و Amos et al., 2004) % مي باشد06كمتر از 

ارزيابي كارايي و بهره وري كشتزارهاي ذرت تحت 

كشاورزي حفاظتي در زيمباوه نتيجه گرفته شد، گرچه 

پيشرفت فني در كشاورزي حفاظتي منجر به مصرف كمتر 

كود در  نهاده زمين و مصرف بيشتر نهاده هاي بذر و

مقايسه با كشاورزي سنتي شده است، ليكن كارايي فني 

 در هر دو فناوري يكسان مي باشد

(Ndlovua et al., 2014 تحليل اقتصادي كشتزارهاي .)

وري كشاورزي در كشور بروندي نشان داد بين بهره

كشتزارها و اندازه كشتزار رابطه عكس وجود دارد. 

موثر بر ميزان همچنين كيفيت خاك مهم ترين عامل 

  (.Verschelde et al., 2013) باشد توليد مي

از ديدگاه اقتصاددانان كشاورزي، پژوهش در زمينه تابع 

ها  توليد محصوالت و تعيين ميزان بهينه مصرف نهاده

اي انجام گيرد چرا كه مناطق  بايد به صورت منطقه مي

مختلف به دليل شرايط آب و هوايي متفاوت، نوع خاك و 

ها براي توليد  ها به مقادير متفاوتي از نهادهر عاملديگ

محصوالت كشاورزي نياز دارند و نتايج تحقيق در يك 

منطقه يا در مورد يك محصول قابل تعميم به ديگر مناطق 

باشد. بر همين پايه، هدف تحقيق جاري  و محصوالت نمي

بررسي وضعيت جاري و برآورد تابع توليد مناسب محصول 

منظور بررسي ميزان منطقي بودن زعفرانكاران  زعفران به

كارگيري نهاده هاي توليد، تعيين اهميت نسبي هر  در به

هاي توليد در افزايش توليد و تعيين بازده يك از نهاده

نسبت به مقياس در توليد زعفران در استان خراسان 

 جنوبي است.

 

 هامواد و روش
 بيانگر توليد بنابر نظريه نئوكالسيك اقتصاد خرد، تابع

 نشان همچنين و محصول و ها نهاده فني بين ارتباط

 از تركيب آمده به دست محصول بيشينه ميزان دهنده

به طور  كه باشد ميدر يك دوره زماني مشخص  ها نهاده

 شود مي داده نشان( ۳) معادله به صورت خالصه

(Chambers, 1988:) 

),...,,( 11 nxxxfy  (۳   )                                 

مقادير  xnتا  x1ميزان محصول توليد شده و  yكه در آن 

 باشند. هاي مورد استفاده در جريان توليد مينهاده

ميزان مشاركت و نقش هر نهاده در فرآيند توليد به وسيله 

شود كه از نقطه نظر  آن نهاده تعيين مي  ۳توليد نهايي

گيري تابع توليد باال نسبت به نهاده مورد  رياضي با مشتق

ام )iآيد. به عنوان مثال توليد نهايي نهاده  نظر به دست مي

xiMP) ( به دست مي4از معادله ) :آيد  

ix

xf
xiMP

∂

)(∂
= (4         )                                 

بسيار روشن است كه هر چقدر افزايش يك واحد از يك 

نهاده كمك بيشتري به توليد محصول بكند، آن نهاده 

باشد. بر همين پايه  وري نهايي بيشتري مي داراي بهره

ارزش توليد نهايي هر نهاده كه در جريان توليد خلق 

آن  4اي شود به عنوان ارزش اقتصادي يا قيمت سايه مي

شود. بنابر اصول اقتصاد توليد در يك بازار  نهاده تلقي مي

رقابتي براي محصول و نهاده، از هر نهاده تا آن جايي بايد 

استفاده شود كه ارزشي كه هر واحد آن )آخرين واحد( در 

كند برابر با قيمت پرداختي به آن  جريان توليد ايجاد مي

  : (Chambers, 1988؛ 3)معادله   نهاده باشد

(3 )                                          irxiMPP   

  MPxiام وiقيمت نهاده  riقيمت محصول،  Pدر اين رابطه 

 باشد. ام ميiتوليد نهايي نهاده 

هاي توليد  توان كشش همچنين با استفاده از تابع توليد مي

ام iنهاده  توليد ها را محاسبه كرد. كشش مربوط به نهاده

 مصرف ميزان در درصد يك تغيير اثر در دهد نشان مي كه

خواهد كرد، از  تغيير درصد چند توليد ميزان ام،iنهاده

 آيد: ( به دست مي2معادله )

                                                 
1 Marginal product 
2 Shadow price 
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)( (2         )                          

 توليد نواحي توان مي نهاده توليد هاي كشش از استفاده با

 معين كرد و از اين راه ميزان منطقي نهاده هر براي را

ها را در توليد  نهاده از يك هر مصرف در كشاورزان بودن

 .زعفران مشخص كرد

براي برآورد تابع توليد يك محصول همانند زعفران نياز به 

باشد تا با استفاده از  گزينش فرم مناسب تابع توليد مي

وري  بتوان بهرهمشخصه )پارامتر(هاي برآورد شده آن 

اي تعيين ها را به طرز بهينه ها و ارزش اقتصادي نهاده نهاده

كرد. بر همين پايه در اين تحقيق از تابع توليد ترانسلوگ 

پذير بوده و به صورت كه جزء توابع توليد انعطاف

تواند  هاي اقتصادي را ميتري رفتار واقعي عامل مناسب

به يادآوري است كه  تصوير كند، استفاده شده است. الزم

، درجه دوم تعميم ۳در آغاز سه نوع تابع توليد ترانسلوگ

گزينش و آن گاه بنابر  3و لئونتيف تعميم يافته 4يافته

هاي  آزمون عادي )نرمال( بودن اجزاء اخالل و شاخص

AIC  وSC تابع توليد ترانسلوگ به عنوان شكل تابعي ،

 مناسب محصول زعفران گزينش شد.

 باشد تابع توليد ترانسلوگ به صورت زير ميشكل كلي 

(Shumway and Lim, 1993:) 

jiie
n

i

n

j
jxixij
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= =
+
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(6) 

ها مقادير  xiميزان توليد محصول،  yدر رابطه باال، 

هاي مشخصه و  ،هاي مصرف شده در توليد،  نهاده

باشد. در  جزء اخالل مي eنماد لگاريتم طبيعي و  Lnالگو، 

شده براي محصول اين پژوهش الگوي تجربي تابع توليد ياد

 زعفران به صورت زير تعريف شده است:

i
.LnS

i
.LnW

56
γ

i
.LnS

i
.LnH

46
γ

i
.LnW

i
LnH

45
γ

i
.LnS

i
LnAF

36
γ

i
.LnW

i
LnAF

35
γ

i
.LnH

i
LnAF

34
γ

i
.LnS

i
LnF

26
γ

i
.LnW

i
LnF

25
γ

i
.LnH

i
LnF

24
γ

i
.LnAF

i
LnF

23
γ

i
.LnS

i
LnA

16
γ

i
.LnW

i
LnA

15
γ

i
.LnH

i
LnA

14
γ

i
.LnAF

i
LnA

13
γ

i
.LnF

i
LnA

12
γ

2
)

i
(LnS

66
β

2

12
)

i
(LnW55β

2

1

2
)

i
(LnH

44
β

2

12
)

i
(LnAF

33
β

2

12
)

i
(LnF

22
β

2

12
)

i
(LnA

11
β

2

1

i
LnS

6
β

i
LnW5βi

LnH
4

β
i

LnAF
3

β
i

LnF
2

β
i

LnA
1
βα

i
lny















0) 

                                                 
1 Translog Production Function 
2 Generalized Quadratic Production Function 
3 Generalized Leontief Production Function 

ميزان توليد گل زعفران هر كشاورز به  yكه در آن 

سطح زير كشت زعفران به متر مربع )الزم به  Aكيلوگرم؛ 

توضيح است كه به علت نامعين بودن لگاريتم مقادير سطح 

زير كشت يك و يا كمتر از يك هكتار، در تابع برآورد شده 

عامل سطح زير كشت به واحد متر مربع در نظر گرفته 

مجموع ميزان كود شيميايي نيتروژن و  Fشده است(؛ 

 AFط هر كشاورز به كيلوگرم؛ فسفات مصرف شده توس

ميزان سم  Hميزان كود دامي مصرف شده به كيلوگرم؛ 

ميزان كل آب مصرفي در  Wعلف كش مصرفي به ليتر؛ 

ميزان پياز مصرفي هر  Sهر كشتزار به متر مكعب، و 

 باشند.  كشاورز در هنگام كاشت مي

هاي توان كشش توليد نهاده ( مي2با استفاده از رابطه )

ستفاده در توليد محصول زعفران را براي الگوي باال مورد ا

 اثر در كه دهد مي نشان نهاده توليد به دست آورد. كشش

 چند توليد ميزان نهاده، مصرف ميزان در درصد يك تغيير

 كرد. خواهد تغيير درصد

(، كود Aهاي زمين ) روابط محاسبه كشش توليد براي نهاده

(، آب Hلف كش )(، سم عAF(، كود دامي )Fشيميايي )

(W( و پياز مصرفي در آغاز كشت )S به ترتيب به شرح )

 باشند: زير مي
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(۳4) 

دهد كشش توليد هر  روابط باال نشان ميهمان گونه كه 

نهاده عالوه بر ميزان مصرف آن، تابعي از مقادير مصرف 

هاي باشد. به بيان ديگر اثرگذاري ديگر نهاده هاي توليد مي

تواند  هاي توليد مي ها با استفاده از كشش متقابل نهاده

 محاسبه شود.
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 جامعه مورد بررسي و آمار و اطالعات

-روش نمونه از استفاده با الزم اطالعات و آماردر اين تحقيق 

 و مصاحبه و تكميل پرسشنامه ايمرحله دو ايخوشه گيري

جنوبي در  خراسان زعفرانكار استان كشاورزان با حضوري

شمار كشاورزان مصاحبه  .آمده است به دست ۳300سال 

نفر بوده  30شونده بنابر فرمول كوكران تعيين و برابر با 

است. اطالعات الزم شامل متغيرهاي سطح زيركشت، ميزان 

هاي مختلف مصرف شده در مراحل توليد، ميزان نهاده

ها و  مختلف كاشت، داشت و برداشت و همچنين قيمت

 باشد. هزينه نهاده هاي مصرف شده مي

 روش ( بنابر0ترانسلوگ )رابطه  توليد بررسي، تابع ينا در

افزار  از نرم با استفاده و غيرخطي نماييراست بيشينه

SHAZAM 10 شده است.  محصول زعفران برآورد براي

 خطي هم بررسي وجود منظور به واريانس تجزيه هاي آزمون

 به (DWواتسون ) دوربين آزمون توضيحي، متغيرهاي بين

اخالل، و  اجزاي خود همبستگي بين وجود بررسي منظور

 اهمسانين آزمون براي( BPپاگان )-بروچ وايت و هاي آزمون

اند. افزون بر اين به كار برده شدهاخالل  اجزاي بين واريانس

متغيرها و آزمون  از يك هر ضرايب داريمعني بررسي براي

و آزمون  tنرمال بودن اجزاء اخالل به ترتيب از آزمون 

 استفاده شده است.  ۳برا -جاركو

 نتایج و بحث

 تولید زعفران تابع برآورد الف( نتایج

هاي تابع توليد ترانسلوگ نتايج برآورد مشخصه ۳جدول 

دهد. الزم به يادآوري است در  محصول زعفران را نشان مي

تابع توليد ترانسلوگ مورد استفاده به دليل ايجاد هم 

خطي كامل، برخي از متغيرها از الگو حذف شد و الگوهاي 

 اند.  اصالح شده برآورد شده

كار رسد نهاده نيروي  شده به نظر ميهاي يادعالوه بر عامل

هاي مهم و مؤثر در توليد زعفران بوده و به همين از عامل

دليل در الگوي ترانسلوگ مورد ارزيابي قرار گرفت، اما به 

دار نبودن پارامترهاي آن از الگوها حذف دليل معني

گرديد. با توجه به فرهنگ كشاورزي منطقه مورد بررسي و 

ه عمليات زراعي مرسوم و معمول در آن، به تقزيب هم

كشاورزان به يك ميزان و براي عمليات مشخصي از نيروي 

كنند و اختالف زيادي ميان  كار در واحد سطح استفاده مي

                                                 
1 Jarque-Bera test 

ها در توليد محصول زعفران  زارعين در استفاده از اين نهاده

دار نبودن اين عامل دور وجود ندارد؛ به همين دليل معني

 از انتظار نيست. 

Rمقدار آماره 
دهد در  باشد كه نشان مي مي 3۳/6برابر با   2

درصد تغييرات در متغير وابسته )توليد زعفران(  3۳حدود 

توسط متغيرهاي توضيحي لحاظ شده در الگو توضيح داده 

، رگرسيون برآورد Fشود. همچنين با توجه به آماره  مي

دار شده از لحاظ آماري در سطح احتمال يك درصد معني

ت كه فرضيه صفر مبني بر بوده و بيانگر اين حقيقت اس

هاي برآوردي تابع توليد ي ضريبصفر بودن همه

 شود. ترانسلوگ رد مي

 

هاي تابع تولید نتایج برآورد مشخصه -7جدول 

 .ترانسلوگ محصول زعفران

 tآماره  ضریب مشخصه

α ۳013/۳- 6114/6- 

1β 
*64۳3/3- 6۳۳۳/4- 

2β *3000/6 0063/۳ 

3β 60113/6- 0324/6- 

4β 
*4004/6 0۳1۳/۳ 

5β 
**6060/2 2646/3 

6β 3103/6- 3120/6- 

11β **1630/۳ 6403/4 

22β 
*66162/6 02۳4/۳ 

33β 6601/6 2362/6 

44β 6366/6- 3330/6- 

55β 
*6303/۳ 0363/۳ 

66β 6602/6 6413/۳ 

12γ 
*4۳۳3/6- 0314/۳- 

15γ 
**2600/۳- 3244/4- 

24γ 
*6۳6۳/6- 0334/۳ 

25γ ۳63۳/6 23۳3/۳ 

45γ 
**63۳0/6- 0224/4- 

 2/62 F= 3۳/6 R2= 
-درصد مي 6داري در سطح يك و  به ترتيب نشان دهنده وجود معني *و **

 د.باشن
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 هاي تولید كشش بررسي  )ب

 صورت به ترانسلوگ تابع در هامشخصه مقادير چون

 توجه با نهاده كشش توليد از نيست، تفسير قابل مستقيم

با توجه به  شود. مي استفاده تفسير براي ها نهاده مقادير به

هاي الگوي ( و نتايج برآورد مشخصه۳4( تا )1روابط )

(، كود Aتوليد، كشش توليد نسبت به نهاده هاي زمين )

(، آب H(، سم علف كش )AF(، كود حيواني )Fشيميايي )

(W( و پياز مصرفي در ابتداي كشت )S به ترتيب از روابط )

 ( قابل محاسبه است:۳4الي  1بر روابط  زير )منطبق

iWLniFLniALn
A

E 4066.12119.07596.10213.3  

iWLniHLniALniLnFFE 1591.00151.02119.0)(05704.03868.0 ++=

)(0087.008779.0
i

AFLn
AF

E +=  

iWLniLnFiHLnHE 0318.00151.0)(0300.02662.0 
 

iLnHiLnFiLnAiLnWWE 0318.01591.04066.1)(0369.10858.4 ++=

)(0564.03763.0
i

LnS
S

E +=  

 ميزان ميانگين در توليد هاي كشش مقادير 4 جدول

جدول  هاي داده كه گونههمان .دهد مي نشان را ها نهاده

توليد  هاي مؤثر بردر بين عامل دهد، نشان مي يادشده

هاي زمين، آب و كود شيميايي توليد نهاده كشش زعفران،

هاي كود دامي و سم و پياز زعفران مثبت و در مورد نهاده

دهد كه  باشد. اطالعات جدول يادشده نشان مي منفي مي

بدان معني  ناي بوده و 464/6كشش نهاده زمين برابر با 

 از نهاده زمين، بيشتر استفاده درصد يك با كه باشد مي

 يابد. مي درصد افزايش 464/6ميزان توليد به ميزان 

 قرار يك و صفر بين ميزان اين كه آن جا از همچنين

ناحيه دوم )ناحيه  در اين نهاده از استفاده است، گرفته

 مصرف ميزان ديگر بيان گيرد. به مي قرار توليد اقتصادي(

 است. بوده و اقتصادي نهاده توسط زعفرانكاران منطقي اين

(Hassanpour (2002  در تحقيق همانندي كشش توليد

گزارش  23/6نهاده زمين را در مورد محصول انگور برابر با 

كرد كه نشان مي دهد نهاده يادشده در ناحيه اقتصادي 

 توليد مورد استفاده قرار مي گيرد.

 از استفاده بيانگر مثبت آب كشش ا نهاده آب،در ارتباط ب

 افزايش ازاي به باشد. همچنين در ناحيه دوم توليد مي آب

درصد  630/6ميزان توليد  استفاده، درصد آب مورد يك

نشان داد كه كشش نهاده  Zareh (2006يابد. ) مي افزايش

مي باشد كه  2/6آب در توليد محصول انگور برابر با 

محاسبه شده براي نهاده آب در اين نزديك به كشش 

با يك درصد  4تحقيق مي باشد. بر پايه اطالعات جدول 

هاي كود شيميايي و پياز زعفران افزايش در مصرف نهاده

و  ۳0۳/6)در هنگام كاشت(، توليد به ترتيب به ميزان 

يابد. مثبت بودن عالمت كشش  درصد افزايش مي 616/6

است كه كود شيميايي و  اين دو نهاده مبين اين واقعيت

پياز زعفران به صورت بهينه در توليد زعفران مورد استفاده 

گيرند. منفي بودن عالمت كشش توليد نهاده هاي  قرار مي

دهد كه مصرف اين دو  سم علف كش و كود دامي نشان مي

اصطالح در ناحيه  نهاده بيش از حد مناسب و بهينه و در

 با توان بيان داشت كه ميگيرد؛ لذا  سوم توليد صورت مي

 تنها نه هاي سم علف كش و كود دامينهاده مصرف كاهش

 چنانچه اين دو نهاده به بلكه يابد، نمي كاهش توليد

شوند، شاهد  مصرف مناسب زمان در و كافي ي اندازه

 .خواهيم بود نيز افزايش توليد زعفران

 Hassanpour (2002)  نتايج همانندي را در بررسي توليد

انگور شهرستان كاشمر به دست آورد. وي كشش نهاده 

و  46/6هاي كودشيميايي و سم علف كش را به ترتيب 

گزارش كرد كه نشان مي دهد كود شيميايي به  -60/6

بهينه در  صورت بهينه و سم علف كش به صورت غير

 توليد انگور مورد استفاده قرار مي گيرند.

 به نسبت بازده تواند مي آمده به دست هاي كشش جموعم

 از را نشان دهد. توليد انعطاف و به معناي ديگر مقياس

 به نسبت ضريب بازده كه دريافت توان مي 4 جدول نتايج

 است؛ لذا اگر 3۳/6بررسي،  مورد زعفرانكاران در مقياس

 ميزان دهيم، افزايش درصد ۳66 را توليد هايعامل يهمه

 نزولي بيانگر بازده كه يابد مي افزايش درصد 36توليد 

در توليد زعفران در استان خراسان  مقياس به نسبت

 باشد. جنوبي مي

 

 ها. مقادیر كشش تولید در میانگین نهاده  -1جدول 

  هانهاده 

 زمین آب كود شیمیایي كود دامي سم علفکش پیاز زعفران
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 مقدار كشش

 )در ميانگين(
616/6 ۳۳4/6- 66۳/6- ۳0۳/6 630/6 464/6 

 دیتول ينواح يبررس( ج

 را توليد نواحي توان مي نهاده توليد كشش از استفاده با

بودن  منطقي ترتيب بدين كرد. معلوم نهاده هر براي

مشخص  نيز ها نهاده از يك هر در مصرف زعفرانكاران

چنانچه مقدار كشش محاسباتي براي يك نهاده  شود. مي

بين صفر و يك باشد، زعفرانكار آن نهاده را در ناحيه دوم 

كند. مقادير  يا به اصطالح ناحيه اقتصادي توليد مصرف مي

گوياي اين واقعيت تر از يك و منفي به ترتيب  كشش بزرگ

است كه زعفرانكار نهاده يادشده را در ناحيه اول و سوم 

شمار و  3دهد. اطالعات جدول  توليد مورد استفاده قرار مي

گانه توليد را  درصد زعفرانكاران مورد بررسي در نواحي سه

درصد 2/۳0دهد. با توجه به ارقام جدول يادشده،  نشان مي

درصد در  3/24ر ناحيه اول، زعفرانكاران نهاده زمين را د

درصد در ناحيه سوم  0/30ناحيه دوم )ناحيه اقتصادي( و 

 ۳/62اند. در مورد مصرف نهاده آب،  مورد استفاده قرار داده

اند و يك درصد افراد نمونه مورد بررسي منطقي عمل كرده

(، اين نهاده را در ناحيه اول به كار 0/36سوم افراد نمونه )

هاي چند سال اخير و  توان خشكسالي اند كه مي برده

كاهش ميزان آب در دسترس كشاورز را از داليل آن 

 دانست. 

درصد( نهاده كود  0/11از سوي ديگر بيشتر زعفرانكاران )

اند و شيميايي را در ناحيه اقتصادي توليد مصرف كرده

فقط در حدود يك پنجم كشاورزان نمونه به مصرف اين 

اند. اين موضوع بيانگر اين  امه دادهنهاده در ناحيه سوم اد

باشد كه گسترش توليد زعفران در استان  واقعيت مي

هاي اقتصادي پرشمارش،  خراسان جنوبي در كنار برتري

هاي زيست محيطي منابع آب و خاك  كاهش آلودگي

استان را به همراه خواهد داشت و توسعه پايدار بخش 

 كشاورزي استان را تقويت خواهد كرد.

 16دهد كه بيش از  عات جدول يادشده نشان مياطال

-هاي سم علفدرصد زعفرانكاران نمونه مورد بررسي، نهاده

كش و كود حيواني را در ناحيه سوم )ناحيه غيراقتصادي( 

كنند و تنها كمتر از يك پنجم  توليد مصرف مي

زعفرانكاران از دو نهاده يادشده به طور منطقي و اقتصادي 

د. اين بدان معني است كه كشاورزان اناستفاده كرده

توانند با كاهش مصرف سم علف كش و كود دامي  مي

همان ميزان توليد يا حتي بيشتر را از كشتزارهاي خود به 

نكاران را دست آورند كه اين موضوع افزايش درآمد زعفرا

به همراه خواهد داشت. ضمن اين كه با كاهش مصرف 

مصرف سموم شيميايي در هاي زيانبار كش، اثرگذاريعلف

يابد. ميزان پياز مصرفي در هنگام  توليد زعفران كاهش مي

درصد كشاورزان نمونه مورد بررسي به  20كاشت توسط 

صورت منطقي و به وسيله ديگر افراد نمونه به صورت 

رسد  رو به نظر مي غيرمنطقي به كار برده شده است. از اين

مثبت بر افزايش  كاهش ميزان پياز مصرفي، داراي تأثير

توليد محصول زعفران باشد. نتايج به دست آمده از اين 

پژوهش در زمينه نواحي توليد نهاده ها با پژوهش 

(Torkamani (2000  در بررسي توليد محصول زعفران در

هاي تربت حيدريه، قاينات و گناباد در برخي  شهرستان

 موارد هماند و در برخي موارد مغايرت دارد. 

(Torkamani (2000  درصد  36گزارش كرد كه

زعفرانكاران تربت حيدريه نهاده زمين را در ناحيه دوم 

شده را در درصد زعفرانكاران گناباد نهاده ياد ۳66توليد و 

درصد  0/04ناحيه اول توليد استفاده مي كنند. همچنين 

شيميايي را در  بهره برداران در شهرستان گناباد، نهاده كود

درصد بهره برداران ميزان پياز  0۳وليد و ناحيه دوم ت

 )ناحيه سوم( مي باشد. مصرفي آنان بيش از حد بهينه

 

 گانه تولید. هاي مختلف در نواحي سهشمار و درصد زعفرانکاران بر حسب مصرف نهاده -3جدول 

 هانهاده

 نواحي تولید

 سومناحیه   ناحیه دوم  ناحیه اول

 درصد شمار  درصد شمار  درصد شمار

 0/30 30  3/24 24  2/۳0 ۳0 زمين

 3/۳6 ۳6  ۳/62 63  0/36 36 آب

 2/44 44  0/11 10  - - كود شيميايي

 6/13 14  6/40 40  - - كود دامي
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 0/13 10  2/46 46  - - سم علف كش

 64 6۳  20 21  - - پياز زعفران

 نتیجه گیري

استان خراسان  بودن زعفرانكاران بررسي، منطقي اين در

هاي توليد در سال زراعي نهاده از يك هر مصرف جنوبي در

 در آغاز منظور، اين براي مورد بررسي قرار گرفت. ۳300

عنوان  به آن گزينش و ترانسلوگ تابعي شكل برآورد از پس

كشش  ها،نهاده مصرف و توليد ميان روابط ي هبهين شكل

 ها و نواحي توليد محصول زعفران تعيين شد. توليد نهاده

هاي توليد نهاده كه كشش داد نشان بررسي اين نتايج

زمين، آب و كود شيميايي و پياز زعفران مثبت و در مورد 

باشد.  هاي كود دامي و سم، ميزان آن منفي مينهاده

درصد زعفرانكاران نهاده زمين را در ناحيه  2/۳0همچنين 

 0/30درصد در ناحيه دوم )ناحيه اقتصادي( و  3/24اول، 

اند. در مورد  درصد در ناحيه سوم مورد استفاده قرار داده

بررسي  درصد افراد نمونه مورد ۳/62مصرف نهاده آب، 

(، اين 0/36اند و يك سوم افراد نمونه )منطقي عمل كرده

اند. از سوي ديگر در  ناحيه اول به كار برده نهاده را در

هاي درصد زعفرانكاران نمونه مورد بررسي، نهاده 16حدود 

سم علف كش و كود حيواني را در ناحيه سوم )ناحيه 

كنند و تنها كمتر از يك  غيراقتصادي( توليد مصرف مي

پنجم زعفرانكاران از دو نهاده يادشده به طور منطقي و 

اند. به عبارت كلي بررسي نتايج ه كردهاقتصادي استفاد

تابع توليد نشان داد كه زعفرانكاران استان در استفاده از 

 كنند. ها به صورت بهينه رفتار نمي اغلب نهاده

هاي پياپي در استان خراسان جنوبي،  به دليل خشكسالي

هاي كمياب و محدود توليد به شمار نهاده آب يكي از نهاده

درصد كشاورزان  66ه اين كه نزديك به آيد. با توجه بمي

نهاده آب را در نواحي غير اقتصادي توليد مورد استفاده 

دهند، الزم است با انجام خدمات ترويجي ميزان  قرار مي

ي استفاده از  آگاهي زعفرانكاران نسبت به ميزان بهينه

نهاده يادشده را افزايش داد. از سوي ديگر، مصرف بيش از 

ف كش در توليد محصول زعفران كه اغلب اندازه سموم عل

به عنوان يك ادويه و چاشني در غذا مورد استفاده قرار 

گيرد، عالوه بر آلودگي محيط زيست، تهديدي براي  مي

سالمت مصرف كنندگان جامعه به شمار مي آيد؛ لذا 

شود، به منظور افزايش كيفيت محصول و  پيشنهاد مي

آن، با تجزيه  كاهش باقي مانده سموم شيميايي در

عنصري محصول، ميزان مجاز باقي مانده عناصر باال را 

براي محصول زعفران تعيين كرده و ابزار تشويقي مناسبي 

براي كشاورزاني كه محصول با كيفيت بهتري توليد 

هاست  اند، معرفي شود. بديهي است از آن جا كه سال كرده

اند،  دهها عادت كر كشاورزان به الگوي كنوني مصرف نهاده

باشد.  بر ميهاي قوي و زمان تغيير رفتار آنان نيازمند انگيزه

رسد ارائه خدمات مستمر ترويجي  بر همين پايه به نظر مي

و آموزشي براي تغيير رفتار زعفرانكاران و باال بردن سطح 

آگاهي عمومي يك راهكار مناسب براي استفاده منطقي از 

 ها باشد. نهاده
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Abstract 

Studying the productivity of production factors, especially of scarce inputs such as land and water, can help to 

increase productivity with a view to reducing dependence on external inputs and resources as well as to achieve 

the goals of sustainable agriculture. Saffron is one of the main agricultural products and export items of South 

Khorasan Province and Iran, which not only reaps high economic benefits for producers, but is also one of the 

most efficient crops in terms of economic productivity, especially with respect to water consumption. The aim of 

this study was to evaluate the productivity and optimum use of inputs into the saffron production systems in 

South Khorasan Province. Required data were collected through questionnaires and interviews with 98 farmers. 

The trans-log production function was used to determine the relationship between production and inputs. Based 

on the data collected, the elasticity of inputs was calculated and used to determine the production areas for each 

input and the reasonable rate of input consumption. The results showed that the production elasticity values for 

land, water, fertilizer and saffron corms (for planting) were positive, but were negative for manure and 

pesticides. This means that the farmers’ use of the inputs of land, water and fertilizer and saffron corms were 

within economic parameters, but their use of animal manure and pesticide were in the third region and higher 

than the optimum amount. Furthermore, the sum of elastic values of inputs was equal to 0.91 indicating that 

there are decreasing returns towards scale in saffron production in South Khorasan province. 

 Keywords: Saffron, Production function, Production inputs, Productivity, Trans-log function. 
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