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چکیده
مطالعه حاضرر با دد ارزیابی کارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد و اراهه رادکاردایی برای بهبود نحوه استفاده از عوامل تولید صورت
گرفته است .به منظور دستیابی به اددا تحقیق نمونهای متشکل از  116زعفرانکار در سال  1390مورد بررسی قرار گرفتند .بر پایه نتایج،
میانگین شراص دای کارایی فنی ،تخصریصری و اقتصادی در حالت بازده متریر نتبت به مقیاب به ترتی

برابر  6/393 ،6/922و 6/330

محاسربه شرد که نشران میددد مزارع مورد بررسری به رم اینکه از کارایی فنی باییی برصوردارند ،اما از کارایی تخصرریصرری مناسبی
برصوردار نیترتند و در دستیابی به ترکی
حداقلکننده دزینهدا مشرخ

عوامل تولید حداقلکننده دزینه موفق عمل نکردهاند .در ادامه با بررسی ترکی

عوامل تولید

شرد که زعفرانکاران در صرورت مدیریت صرحیم منابد در دسترب میتوانند با کادش قابل مالحظه در

نهادهدای بنه ،کود دامی ،کود شیمیایی و آب مصرفی و تنها افزایش اندکی در نهاده نیروی کار به سطوح فعلی محصول صود دست یابند و
از این طریق دزینه عملیاتی تولید در کیلوگرم گل زعفران را به طور متوسررح حدود  44درصررد کادش ددند .با توجه به اینکه شررواددی
مبنی بر گرایش زعفرانکاران منطقه مطالعاتی به سیتت دای کشت پر نهاده وجود دارد ،پیشنهاد میشود سیاستدای مناسبی در جهت
ارتقاء دانش کشاورزان و ترییر نگرش آندا نتبت به کشت محصول زعفران صورت گیرد تا از این طریق زعفرانکاران درباره آثار سوء این
سیتت دا آگادی یابند.
واژهدای کلیدی :تخصی

بهینه ،شهرستان گناباد ،تحلیل پوششی دادهدا
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مقدمه
زعفران یکی از مهمترین محصووو ک کشوواورزی و اووادراتی
ایران اسو ک میتواند در راسوتای تحق ررنام های توسع
مبنی رر افزایش اوووادراک نیرنفتی رو عنوان یکی از منار
مهم ارزآوری در کشور راشد .مزایایی همچون نیاز آری اندک،
امکان رهرهررداری ر مدک  5-7سووال در ین نور کشوو ،
سوووازگواری روا اقبیم آو و هوایی ایران ،موانودگاری و نی
محصووول ،سووهول حمل و نقل و عدم نیاز ر ماشووین آ ک
سونگین و ییچیده ،ایجاد اشتاال مولد و ارزآوری قارل توه
زعفران موهب گسوتر کشو این محصول ر خصوص در

سوئیس ()Switzerland
0.4%

هند ()India
0.4%

سایر ()Others
2%

دو اسوتان خراسوان ریووی و خراسوان هنوری شده اس ر
نحوی کو ایران را رو رزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا
تبدیل کرده اس ( Kavand et al., 2014; Koocheki et
 .)al., 2017رراساس گزار سازمان توسع انعتی سازمان
موووبووول موووتوووحووود ( United Nations Industrial
 )Development Organization, 2014ایران رووا تولیوود
ریش از  262تن زعفران (حدود  02دراووود زعفران تولیدی
دنیا) عمدهترین تولید کننده این محصووول در دنیا شووناخت
میشوود .در شوکل  1سهم هر ین از اادرکنندگان عمده از
مجموع ارز اادراک ههانی زعفران نشان داده شده اس .
فرانس ()France
0.5%

آلمان ()Germany
0.5%
یرتاال ()Portugal
0.8%
اسپانیا ()Spain
10.6%

ایران ()Iran
84.8%

شکل  .1سه صادرکنندگان عمده زعفران از ارزش صادرات جهانی این محصول در سال )UNIDO, 2014( 2612
)Fig. 1. Major exporting countries share of global saffron export values in 2012 (UNIDO, 2014

را وهود هایگاه ویژه زعفران در رین محصو ک کشاورزی
و اووادراتی ایران ،عمبکرد این محصووول ی سووالیان اخیر
کاهش چشوومگیری داشووت اسوو ؛ ر وریک از 6/152
کیبوگرم در هکتار در سووال  1352ر  3/0کیبوگرم در هکتار
در سوال  1301رسیده اس ( Ministry of Agriculture
 .)Jihad, 2015رخشوووی از این کاهش عمبکرد مرروط ر
عوامل ررونزا مثل رروز خشووکسووالی و گرمایش ههانی و
رخشوی دیگر مرروط ر عوامبی همچون سوء مدیری و عدم
اسوتفاده رهین از منار تولیدی اس ک تأثیر چشمگیری رر
کاهش عمبکرد مزارع زعفران و ر دنبال آن کاهش درآمد

( Mohtashami et

کشاورزان ی سالیان اخیر داشت اس
 .)al., 2016رنارراین ،اسووتفاده از نهادهها در سووحوب رهین
رخصوص در کش محصول زعفران رسیار حائز اهمی اس .
ر ور کبی ،را توه ر شناخ امکاناک و محدودی های
موهود در رخش کشاورزی اقتصاد ایران شاید رتوان گف ک
مناسوبترین راهکار ررای افزایش تولید و درآمد کشاورزان از
راه ر کارگیری درس و محبوو عوامل تولید موهود و یا ر
دس آوردن ریشترین تولید از مجموع ثارتی از عوامل تولید
میراشد ک همان تعریف کارایی اس ( Davari Torshizi
 .)et al., 2018انودازه گیری کوارایی و تحبیل و ررنام ریزی

رمضانی و همکاران :تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر ناکارایی مزارع زعفران 299...
ررای رهبود آن از مویوووعاک مهم و مورد توه در رخشهای
مختبف اقتصوادی و رخصووص رخش کشاورزی اس چرا ک
هر محالع ای در زمین کارایی و رهرهوری تولید محصوووو ک
کشاورزی همراه را شناخ نقاط یعف و قوک آنها ،میتواند
رو رهبود کوارایی و رهرهوری و افزایش تولیود کمون نمواید
(.)Kavand et al., 2015
ییش از این محالعاک مختبفی در زمین محاسووب کارایی
زعفران انجوام شوووده اسووو  .ر عنوان مثال ،گبکاران مقدم
( )Golkaran Moghaddam, 2013در محالع ای را عنوان
مقایس و تحبیل کارایی زعفرانکاران شهرستانهای منتخب
در اسوووتان خراسوووان ریووووی ،شووواخ های کارایی فنی،
تخصویصوی و اقتصادی زعفرانکاران در شهرستانهای ترر
حیدری  ،گناراد ،قائناک در اسوتان خراسان ریوی را استفاده
از ا العاک  212یرسووشوونام یرداخ  .متوسووی کارایی فنی
کشواورزان در شهرستانهای ترر حیدری  ،گناراد و قائن ر
ترتیب ررارر  2/23 ،2/26و  2/21ر دسووو آمد .متوسوووی
کارایی تخصیصی کشاورزان در شهرستانهای ترر حیدری ،
گناراد و قائن ر ترتیب ررارر  2/75 ،2/72و  2/75میراشوود و
میانگین کارایی اقتصوادی کشاورزان در شهرستانهای ترر
حیودریو  ،گنواراد و قائن ر ترتیب ررارر  2/62 ،2/67و 2/63
محاسب شد .کاوند و همکاران ( )Kavand et al., 2014در
تحبیل یوشوشی دادهها1
محالع ای تح عنوان کارررد رو
در رررسووی کارایی تولید زعفران ،ر محاسووب شوواخ های
کارایی فنی ،اقتصووادی و تخصوویصووی تولیدکنندگان زعفران
شووهرسووتان قائن یرداختند .نتایج آنها نشووان داد متوسووی
شوواخ های کارایی فنی ،تخصوویصووی و اقتصووادی در حال
رازده ثار نسوووب ر مقیاس ر ترتیب ررارر  2/26و  2/02و
 2/22و در حوالو رازده متایر نسوووب ر مقیاس ر ترتیب
ررارر  2/20و  2/02و  2/2میراشد و افزایش کارایی از ری
آموز کشواورزان در استفاده احی از منار در دسترس ،
ترویج و اسووتفاده از فناوریهای مناسووب امکانیذیر اسوو .
محتشووومی و همکواران ( )Mohtashami et al., 2016را
رررسووی دادههای  172مزرع زعفران ر تحبیل اقتصووادی و
مقایس کارایی فنی مزارع کوچن و رزرگ در استان خراسان
ریووووی دریوافتند ک رزرگ مالکان رفتار مناسوووبتری در
اسووتفاده از نهادهها داشووت اند و افزون رر این 10 ،دراوود از
مزارع کوچن و  12دراوود از مزارع رزرگ در سووح ناکارای
1- Data Envelopment Analysis Approach
2- Stochastic Frontier Approach

می کنند .هاللی و همکاران ( Jalali et al.,

تولیود فعالی
 )2016ی محالع ای کارایی سوووود زراع زعفران و عوامل
مؤثر رر آن را را استفاده از رهیاف تار تولید مرزی تصادفی2
و تخمین همزمان مدل سووود رفتاری در شووهرسووتان ترر
حیدری ررآورد کرده و نشوان دادند ک میانگین کارایی سود
مزارع زعفران ررارر را  2/611میراشد و  51/3دراد از مزارع
دارای کارایی سود یایینتر از  2/5هستند.
را وهود محالعاک متعدد در حوزه کارایی کشو و زعفران
هیچیوون از محووالعوواک ر و تعیین ترکیووب عواموول تولیوود
حداقلکننده هزین و یتانسوویل کاهش هزین عمبیاتی تولید
زعفران نپرداخت اند .عالوه رر این ،از نظر کارشوناسان اقتصاد
کشاورزی کش زعفران ر گون ای اس ک عوامبی همچون
تفاوکهای آو و هوایی ،عاداک رفتاری کشاورزان و نوع خاک
رواعو می شوووود توا نتایج محالعاک در منا مختبف قارل
تعمیم ر یکدیگر نباشووود و الزامی اسو و تا ررای هر منحق
محالع ای هداگان اورک گیرد.
رنارراین محالع حایور را هد اندازهگیری کارایی کش
زعفران ،تعیین یتانسیل کاهش هزین عمبیاتی تولید زعفران
و تبیین راهکوارهوایی ررای نیل ر اسوووتفاده رهین از عوامل
تولید انجام شده اس .
روش تحقیق
جمدآوری دادهدا
ررای دسووتیاری ر اهدا تحقی یرسووشوونام ای راحی
شده و دادههای مرروط ر  112مزرع زعفران در سال 1306
در شووهرسووتان گناراد هم آوری گردید .گناراد هنوریترین
شوهرسوتان اسوتان خراسوان ریووی اس و را تولید سا ن
 12522کیبوگرم کالل خشووون یکی از مراکز عمده تولید
زعفران اس ( Organization of Agriculture Jihad of
 )Gonabad, 2018ک ب محالعاک اووورک گرفت دارای
رهترین موقعی ر لحاظ یارامترهای مورد نیاز ررای کشوو
زعفران در استان اس ( ،)Tosan et al., 2015اما متأسفان
این شوهرسوتان نیز از مشکل کاهش عمبکرد مستثنی نبوده
اسو  ،ر نحویک مشکالک هدی ررای زعفرانکاران منحق
ایجاد شده اس ( Organization of Agriculture Jihad
.)of Gonabad, 2018
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رر اساس تعریف فارل 1کارایی ر س دست فنی ،تخصیصی و
اقتصاد ی 2تقسیم میشود ( .)Farell, 1957کارایی فنی
توانایی ین رنگاه در ردس آوردن حداکثر محصول از عوامل
تولید را ریان میکند .تاییراک کارایی فنی را میتوان از ری
حداقلسازی میزان استفاده از عوامل تولید در سح معینی
از محصول (کارایی فنی نهادهگرا )3و یا را حداکثر سازی
محصول در سح معینی از عوامل تولید (کارایی فنی
ستادهگرا )1حاال نمود ( .)Tsolas, 2011کارایی تخصیصی
نشاندهنده توانایی رنگاه ررای استفاده از ترکیب رهین عوامل
تولید را توه ر قیم آنها میراشد .ر عبارک دیگر ،کارایی
تخصیصی عبارک اس از رکارگیری ترکیب حداقلکننده
هزین های ناشی از مصر عوامل تولید ،را توه ر سح
معینی از محصول ،ر نحوی ک سود حداکثر شود
( .)Kumbhaker & Lovell, 2000ترکیبی از کارایی فنی
و کارایی تخصیصی را کارایی اقتصادی میگویند .کارایی
اقتصادی ر معنای کارایی در نحوه تولید و تخصی عوامل
تولید اس و از یرو کارایی فنی و کارایی تخصیصی در ین
دیگر ردس میآید .کارایی اقتصادی را کارایی هزین نیز
میگویند ،زیرا هرگاه ر لحاظ هزین ای کارا عمل کنیم،
رهترین تخصی و رهترین شیوه تولید نیز ر وهود میآید
(.)Ray, 2004
تار تولید (مرزی) حداکثر ممکن محصولی اس ک از
مقادیر مشخ از مجموع عوامل تولید ردس میآید .در
تئوری تولید میتوان فرض نمود ک رعضی از تولید کنندگان
نیرکارا هستند ،یعنی رر روی تار تولید قرار ندارند.
اقتصاددانان عدم کارایی تولید را را تأکید رر مبانی و ساختار
نظری اندازهگیری کارایی ،مد نظر قرار دادهاند .ساختار نظری
نوین ررای اندازهگیری کارایی در سال  1057توسی فارل ریان
شد ،ولی امکان عمبی اندازهگیری آن در سال  1077را
استفاده از رو اقتصادسنجی تار تولید مرزی تصادفی
( )SFAو در سال  1072میالدی را استفاده از رو
ررنام ریزی خحی تحبیل یوششی دادهها ( )DEAامکانیذیر
شد .ر ور کبی ،تخمین توار تولید یکسان یا تخمین تار
تولید مرزی ر عنوان شاخ استاندارد مقایس در هر دو
رو اندازهگیری کارایی مورد استفاده قرار میگیرد .این دو

رهیاف از نظر روشی ک تار تولید یا تار هممقداری تولید
مررو را ررآورد میکنند ،متفاوک اس  .ردینمعنا ک در
رهیاف تحبیل یوشش دادهها ،اندازهگیری کارایی محرب
اس ؛ در اورتیک در رهیاف تار تولید مرزی ،رح تخمین
کارایی مورد نظر اس .
رو تحبیل یوششی دادهها ر دلیل عدم نیاز ر تصری
فرم تارعی و همچنین عدم نیاز ر فروض توزیعاک آماری ررای
اهزای کارایی ر ور گسترده در محالعاک مختبفی مورد
استفاده قرار گرفت اس  .این رو ( )DEAدر سال 1072
میالدی توسی س متخص تحقی در عمبیاک ()CCR5
ارائ شد ک ی آن از ری ررنام ریزی خحی ،اندازهگیری
عمبی کارایی را معرفی کردند .آنها مدل خود را رر مبنای
حداقلسازی عوامل تولید و را فرض رازده ثار نسب ر
مقیاس ( )CRS6ارائ نمودند .در سال  1021میالدی رانکر،
چارنز و کویر ( )BCC7را لحاظ کردن فرض رازده متایر نسب
ر مقیاس ( )VRS2اندازهگیری کارایی ر رو  DEAرا
رسی دادند.
را فرض وهود  Nرنگاه K ،عامل تولید و  Mمحصول،
رو  DEAرر مبنای حداقلسازی عوامل تولید را فرض رازده
ثار نسب ر مقیاس را استفاده از معادل ( )1محاسب شد.
معادل ()1
 *  Min
s .to :  y i Y   0
X i  X   0
0
 Xین ماتریس  :K×Nاز عوامل تولید و  :Yین ماتریس
 M×Nاز محصو ک اس  .این دو ماتریس نشان دهنده کبی
ا العاک مرروط ر  Nواحد تصمیمساز ( )DMU0اس  .زم
ر ذکر اس ک در این رو ر منظور هامعی رخشیدن ،ر
های لفظ تولیدکننده عموماً از عنوان واحد تصمیمساز
استفاده میشود λ .ررداری  N×1از مقادیر عددی نیرمنفی
اس ک وزنهای مجموع مره  12را نشان میدهد .در رارح
فوق اولین قید ریان میدارد ک آیا مقادیر واقعی محصول
تولید شده توسی رنگاه iام را استفاده از عوامل تولید مورد
استفاده ،میتواند ریش از این راشد یا خیر .محدودی دوم
د ل رر این دارد ک عوامل تولیدی رکار گرفت شده توسی

1- Farell
2- Economic efficiency
3- Input orientation
4- Output orientation
5- Charnes, Cooper and Rhodes

6- Constant return to scale
7- Banker, Charnes and Cooper
8- Variable return to scale
9- Decision making unit
10- Reference set
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رنگاه iام ،حداقل رایستی ر اندازه عوامل رکار رفت توسی
رنگاه مره راشد .زم اس مدل ررنام ریزی خحی فوق N
رار و هر مرتب ررای یکی از رنگاهها حل شود .در نتیج میزان
کارایی فنی ررای هر رنگاه ردس خواهد آمد .مقدار کارایی
فنی ررای ین رنگاه کمتر یا مساوی ین اس  .اگر کارایی فنی
ررارر ین راشد ،نشاندهنده نقح ای روی تار تولید مرزی
اس و رنارراین ب نظری فارل ،رنگاه دارای کارایی اد
دراد اس  .فرض رازدهی ثار نسب ر مقیاس تنها در
اورتی قارل اعتماد اس ک رنگاهها در مقیاس رهین عمل
نمایند .وهود مسائل و مشکالتی از قبیل اثراک رقارتی،
محدودی ها و نیره موهب میشوند ک رنگاه در مقیاس رهین
عمل نکند .را ایاف کردن قید  NI’λ=1ر مدل ررنام ریزی
قببی ،محاسباک را فرض رازده متایر نسب ر مقیاس انجام
خواهد شد (.)Emami Meibodi, 2011
ر منظور اندازهگیری شاخ های کارایی تخصیصی و
کارایی اقتصادی میتوان از س رو حداقلکردن هزین ،
حداکثر کردن درآمد و یا حداکثر کردن سود استفاده کرد.
کارایی تخصیصی رر مبنای رو حداقلکردن هزین را
استفاده از معادل ( )2محاسب شد.
'
*
معادل ()2
Min W i X i ,
s .to :
Y i Y   0,
X i*  X   0,
NI '  1,

0
در این معادل ها Wi ،رردار قیم های عوامل تولید و

حل مسئب
تولیدی اس
 Wiو سح
اقتصادی یا
( )3محاسب
معادل ()3

X*i

(را
ررنام ریزی فوق حاال میشود) رردار عوامل
ک راع حداقلسازی هزین رنگاه را قیم های
تولید  Yiخواهد شد .در مرحب اول کارایی
هزین ( )EEررای هر رنگاه را استفاده از معادل
شد.

*W i ' X i
W i 'X i
کارایی اقتصادی نسب حداقل هزین ممکن ر حداقل هزین
موهود اس  .در مرحب رعد کارایی تخصیصی ( )AEاز تقسیم
کارایی اقتصادی ( )EEرر کارایی فنی ( )TEرا استفاده از
معادل ( )1محاسب شد.
EE 

 -1زم ر ذکر اسو ک رعضوی زعفرانکاران مورد رررسی ررای آریاری
مزارع خود از قناتی را دری  21لیتر رر ثانی و رعضوی دیگر از چشم ای را

معادل ()1

EE
TE

AE 

محالع اخیر را هد اندازهگیری کارایی مزارع زعفران
شهرستان گناراد ر رو تحبیل یوششی دادهها و را استفاده
از رست های نرمافزاری  DEAP 2.1و  SPSS24انجام شده
اس  .ردین منظور مقدار محصول ررداش شده ر همراه
مقدار و قیم نهادههای ر کار رفت در هریان تولید شامل
رن زعفران ،زمین ،آو ،نیروی کار ،کود دامی و کود شیمیایی
مدنظر قرار گرفتند .زم ر ذکر اس ک انتخاو این متایرها
رر اساس ییشین یژوهشها ( ;Kavand et al., 2014
)Mohtashami et al., 2016; Davari Torshizi, 2018
و همچنین رر اساس نظراک اساتید اقتصاد کشاورزی اورک
گرف  .در ادام ر ارائ نتایج و تحبیل عوامل ناکارایی مزارع
زعفران یرداخت شده اس .
نتایج و بحث
آمارهای توایفی میزان نهادههای رکار رفت و میزان محصول
ررداشو شده از مزارع زعفران منحق محالعاتی در هدول 1
ارائ شده اس .
میانگین گل زعفران ررداش شده از هر هکتار مزرع زعفران
در گناراد ررارر را  172/111کیبوگرم روده اسووو  .یووومناً را
یرس و هو از کشوواورزان مشووخ شوود ،از هر کیبوگرم گل
زعفران ر ور متوسوی حدود  11گرم کالل خشن زعفران
ردسووو میآید ک رر این اسووواس ،میانگین کالل خشووون
ررداش شده از مزارع زعفران در منحق گناراد حدود 5/252
کیبوگرم در هکتار روده اس  .میانگین ررداش کالل خشن
زعفران در ایران رسیار کمتر از این مقدار و ررارر  3/0کیبوگرم
در هکتار در سال  1301روده اس ک نشان از مستعد رودن
ارایی شهرستان گناراد ررای کش زعفران دارد .ییش از این
توسوون و همکاران ( )Tosan et al., 2015نیز دریافتند ک
شووهرسووتان گناراد را ترین عمبکرد را در رین مراکز عمده
کش زعفران در استان خراسان ریوی دارد.
نکت قارل توه رعدی در هدول  1میزان آو مصووورفی
اس ک میانگین آن  6122متر مکعب در هکتار روده اس .1
ر عبارک دیگر ،را احتساو عمبکرد میانگین  5/252کیبوگرم
کالل و خشوووون در هکتووار و روودون در نظر گرفتن نزو ک

دری  12لیتر رر ثانی استفاده کردهاند ک را احتساو تعداد ساعاک آریاری
در دوره زراعی ،میزان آو استفاده شده محاسب شده اس .
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آسووومانی ،ر ازای تولید هر کیبوگرم کالل خشووون زعفران
حدود  1235متر مکعب آو مصوور شووده اسوو ک حجم
رسویار زیادی اسو  .ر رنم مشکالک فراوان ناشی از کمآری
در شووهرسووتان گناراد متأسووفان تمامی کشوواورزان از شوویوه
نرقواری ررای آریواری مزارع زعفران اسوووتفواده میکنند .در
رررسووویهای میدانی مشوووخ شووود ،انبب کشووواورزان از
شویوههای نوین آریاری در کش زعفران ا العی ندارند و در

مورد دیگر محصوو ک کشو شوده در منحق از قبیل یست
( )Pistacia vera L.و گندم ()Triticum aestivum L.
نیز را توه ر سوورمای رر رودن سوویسووتمهای آریاری هدید
تعداد رسویار اندکی از کشاورزان توانست اند از این سیستمها
اسوتفاده کنند .میانگین اسوتفاده از کودهای شیمیایی شامل
سووو نوع کود نیتروژنو  ،کود فسوووفواتو و کود کوامل 1نیز
 122/702کیبوگرم در هکتار روده اس .

جدول  .1آماردای توصیفی میزان محصول و نهادهدای مورد استفاده در مزارع زعفران (در در دکتار)
حداکثر

)Table 1. Descriptive statistics of yield and inputs in saffron fields (per one ha
میانگین
انحرا معیار
حداقل

Maximum

Minimum

Standard deviation

Mean

1428.570

50

263.500

478.114

6000

1000

1285.039

3166.165

105

5

30.112

38.200

207.149

10

30.554

54.925

12150

4050

1527.788

6480

500

28

117.729

182.790

گل (کیبوگرم)
)Flower (kg

رن (کیبوگرم)
)Corm (kg

کود دامی (تن)
)Manure (ton

نیروی کار (نفر روز کار در سال)
)Labor (persons.yr-1

آو (متر مکعب)
)Water (m3

کودهای شیمیایی (کیبوگرم)
)Chemical fertilizer (kg

منب  :یافت های یژوهش
Source: Study findings

مقادیر انواع شووواخ های کارایی فنی ،تخصووویصوووی و
اقتصادی در مزارع زعفران در هر دو حال رازده ثار و رازده
متایر نسب ر مقیاس مورد محاسب قرار گرف ک میانگین
آن در حوالو رازده ثار نسوووب ر مقیاس ر ترتیب ررارر
 2/173 ،2/012و  2/112و در حال رازده متایر نسوووب ر
مقیاس ر ترتیب ررارر  2/503 ،2/022و  2/556روده اسو و
(هدول  .)2همانحور ک قبالً نیز ریان شوود ،محاسووب کارایی
در حال رازده ثار ر مقیاس رر این فرض نیرواقعی استوار
اسووو کو تموامی واحدهای تولیدی در مقیاس رهین عمل
میکننوود .رنووارراین ،در ادامو تمووامی تحبیوولهووا رر مبنووای
محاسوب کارایی در حال رازده متایر نسب ر مقیاس ارائ
خواهد شود .چنانک مشوخ اسو  ،مزارع مورد رررسی از
کوارایی فنی روا یی ررخوردار روده انود ،اما در دسوووتیاری ر
کارایی تخصویصوی رسیار نامناسب عمل کردهاند ر نحویک
اختال رین کمترین و ریشووترین مقدار کارایی تخصوویصووی
1- NPK Fertilizer

ررارر  2/717روده اسووو و تنها هف مزرع از مجموع 112
مزرع مورد رررسی ر کارایی تخصیصی ریشتر از  2/0دس
یافت اند .ر عبارک دیگر ،کشاورزان در اکثر موارد نتوانست اند
ر ترکیب عوامل تولید حداقلکننده هزین دس یارند و این
امر موهب شده تا سود آوری مزارع آنها نیز ر شدک کاهش
یارد.
نظر ر و اهمی و اسوووتفوواده از ترکیووب عواموول تولیوود
حوداقولکننده هزین  ،در ادام ر تعیین این مقادیر یرداخت
شود ک نتایج در هدول  3نشوان داده شده اس و سپس رر
مبنای فااوب رین میزان عوامل تولید ر کار رفت در واقعی
و میزان عوامل تولید حداقلکننده هزین (را فرض ثار رودن
سوح محصوول) ،دراد تاییر در هزین عمبیاتی تمام شده
یون کیبوگرم گول زعفران در اوووورک اسوووتفاده از ترکیب
حداقلکننده هزین ررای هر مزرع مورد محاسب قرار گرف
(هدول .)1
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جدول  .2آمارهدای توصیفی انواع کارایی در دو حالت بازده ثابت و بازده متریر نتبت به مقیاب
Table 2. Descriptive statistics of efficiency scores under two conditions of constant and variable return
to scale
بازده ثابت نتبت به مقیاب
بازده متریر نتبت به مقیاب
شاص دای کارایی
Constant return to scale
Variable return to scale
حداکثر حداقل انحرا معیار میانگین
میانگین
حداکثر حداقل انحرا معیار
Efficiency indices
Max.

Min.

St. dev.

Mean

Max.

Min.

St. dev.

Mean

1

0.611

0.074

0.922

1

0.611

0.073

0.910

1

0.253

0.179

0.593

1

0.105

0.184

0.473

1

0.210

0.198

0.556

1

0.105

0.193

0.440

کارایی فنی
Technical
efficiency

کارایی تخصیصی
Allocative
efficiency

کارایی اقتصادی
Economic
efficiency

منب  :یافت های یژوهش
Source: Study findings

جدول  .3درصد ترییر مورد نیاز در میزان نهادهدا به منظور دستیابی به ترکی

عوامل تولید حداقلکننده دزینه (با فرض

ثابت بودن سطم تولید)
Table 3. Percentage changes for inputs to achieve cost minimizing input quantities (Assuming a constant
)level of production
میانگین
انحرا معیار
بیشترین کادش مورد نیاز
بیشترین افزایش مورد نیاز
Most needed increase

Most needed decrease

Standard deviation

Mean

80.433

73.548

26.850

-45.936

99.871

66.514

29.280

-39.950

15.316

66.756

25.363

-33.439

200

28.350

27.008

1.990

66.666

73.247

31.291

-33.430

95.043

86.622

25.620

-49.988

رن
Corm

کود دامی
Manure

زمین
Land

نیروی کار
Labor

آو
Water

کودهای شیمیایی
Chemical fertilizer

منب  :یافت های یژوهش
Source: Study findings
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جدول  .4درصد کادش در دزینه عملیاتی یک کیلوگرم گل زعفران در صورت استفاده از ترکی

عوامل تولید حداقل-

کننده دزینه (با فرض ثابت بودن سطم تولید)
Table 4. Percentage of reduction in operating cost of one kg of saffron flower in case of using cost)minimizing input quantities (assuming a constant level of production
بیشترین کادش ممکن کمترین کادش ممکن انحرا معیار
میانگین
The most possible
reduction

The least possible
reduction

Standard
deviation

Mean

68.961

2.435×10-5

19.796

44.400

دراد کاهش
Percentage of reduction

منب  :یافت های یژوهش
Source: Study findings

محاسوووباک اوووورک گرفت نشوووان میدهد ک چنانچ
زعفرانکواران از مقوادیر عوامول تولیود حوداقلکننده هزین
اسووتفاده کرده و مدیری اووحیحی رکار گرفت رودند هزین
عمبیاتی تولید ین کیبوگرم زعفران ررای آنها میتوانس ر
ور میانگین  11/1دراووود کاهش یارد ک ریتوههی ر این
مویوع راع از دس رفتن درآمد قارل توههی میشود.
رر یای نتایج ،کشوواورزان قادر رودهاند ر ور متوسووی را
کاهش  33/11دراوودی نهاده زمین راز هم ر سووحوب فعبی
محصوول دس یارند .همچنین را کاهش  15/01درادی در
میزان رن زعفران ،راز هم قادر رودهاند ر سووحوب محصوووول
فعبی دسو یارند .این نتیج منحب رر یافت های محتشمی
و همکوواران ( )Mohtashami et al., 2016اسوووو  ،این
محققان نشوان دادند کشوش تولیدی رن زعفران مصرفی در
هر دو گروه مزارع کوچن و رزرگ منفی اسوو و ااووحالحاً
کشاورزان در ناحی سوم تولید از این نهاده استفاده کردهاند.
ر دنبال رررسووی عب یافت اخیر و را مرور محالعاک مختبف
مشوخ شود ک تراکم کش را اگر چ ر اورک مقحعی
موهب افزایش عمبکرد زعفران در سووالهای اولی و شووروع
زودتر دوره رهرهررداری اقتصوووادی میشوووود ،را اینوهود ،ر
دلیل ایجاد رقار رین رن ها رر عمبکرد گیاه در سالهای رعد
اثر منفی دارد و ول دوره رهرهررداری را ر شووودک کاهش
میدهوود ( Naderi-Darbaghestani & Khaje-Bashi,
2008; Geresta et al., 2009; Temperini & Rea,
2009; Koocheki et al., 2011, Mohammad-Abadi
.)et al., 2011; Aghazadeh & Hemmatzadeh, 2012

از رفی ،امکان کش مجدد زعفران در آن واحد زراعی ررای
مدک و نی وهود ندارد و حتی رعضووی از کشاورزان عقیده
دارند ک آن زمین ررای همیشووو قاربی کشووو زعفران را
نخواهد داشوو (.)Azizi-Zohan & Pasandideh, 2013
شووواهد و رررسوویهای میدانی در منحق محالعاتی نیز حاکی

از کش یرتراکم زعفران توسی ررخی از کشاورزان اس  ،زیرا
رر اسوواس نظر کارشووناسووان ههاد کشوواورزی و کشوواورزان را
تجررو  ،تراکم کشووو رنو رهینو در منحقو معادل 3222
کیبوگرم در هکتار اسو  ،حال آنک  12/7دراوود کشاورزان
تراکم کشو را تری نسوب ر این میزان داشت اند و تراکم
کشووو های رسووویار را تر (تا  6222کیبوگرم رر هکتار) نیز
مشواهده شدهاند .ترکمانی ( )Torkamani, 2000نیز نشان
داد ک ریش از  62دراود زعفرانکاران شوهرستان گناراد در
ناحی سووووم تولید از رن زعفران اسوووتفاده کردهاند .ر نظر
می رسووود ک ارزان رودن زمین در منحق محالعاتی منجر ر
رهرهکشوی از مزارع شده اس ( Davari Torshizi et al.,
 )2018رو گونو ای ک تعداد زیادی از زعفرانکاران ترهی
داده انود کو را کشووو متراکم زعفران ،در سوووالهای اولی
رهره ررداری محصوول ریشوتری ررداش کنند و یس از اتمام
دوره رهرهررداری اقتصووووادی آن مزرع و را رهووا کرده و از
زمینهای رکر دیگر ررای کشووو اسوووتفاده کنند .رنارراین،
الزامی اسووو توا زعفرانکواران نسوووبو رو عواقب اهرای
سیستمهای کش یرتراکم زعفران محب و ر سم یایداری
کش زعفران هدای شوند.
میانگین کاهش مورد نیاز در مصر کود دامی ر منظور
دسوووتیواری رو ترکیوب عوامول تولیود حوداقلکننده هزین
 30/052روده اسو  .را مراهع مجدد ر ررخی از کشوواورزان
راتجرر و معتمد منحق مشخ شد ک راور عمومی در رین
زعفرانکاران این اسوو ک اسووتفاده از کود دامی در زعفران
رسیار یروری اس و موهب افزایش عمبکرد مزارع میشود.
از رفی ،از آنجوا کو اکثر زعفرانکوواران مورد رررسوووی رو
فعالی دامداری نیز مشوواول رودهاند ،ردون اوور هزین ر
کود دامی دسترسی داشت اند و ر نظر میرسد ک کشاورزان
در مواردی ریش از حود نیاز از کود دامی اسوووتفاده کردهاند.
میانگین کود دامی مورد اسووتفاده در منحق محالعاتی 32/2
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تن رر هکتار روده اسو ؛ در حالیک رر اساس محالع اورک
گرفت توسوووی کاوند و همکاران ()Kavand et al., 2014
زعفرانکواران شوووهرسوووتان قائن در خراسوووان هنوری تنها
 11/522تن کود دامی در هر هکتووار اسوووتفوواده کرده انوود.
رنارراین ،اگرچ کود دامی میتواند راع رهبود کیفی خاک
شوود ،اما راید در سوحوب رهین مصور شود تا از این ری
عالوه رر اووورفو هویی در هزینو هووا ،از کوواهش تولیوود نیز
هبوگیری شود.
نکتو هوالوب توه در هدول  3مثب شووودن میانگین
دراود تاییراک مورد نیاز در نهاده نیروی کار ررای دستیاری
رو نیروی ترکیوب حوداقولکننوده هزین اسووو  .این ردان
معنواسووو کو تعداد قارل توههی از کشووواورزان ر منظور
دسووتیاری ر سووح تولید فعبی و را اوور هزین کمتر ،راید
نیروی کار ریشوتری استفاده میکردهاند .در رررسی عبل این
نتیج مشوخ شد ک وهین کردن عبفهای هرز در مزارع
زعفران یکی از کوواررردترین و در عین حووال یوووروریترین
فعوالی ها در کشووو این محصوووول اسووو  .اما تعدادی از
کشووواورزان روا هد کاهش هزین ها و یا ر دلیل در اختیار
نداشتن منار مالی مورد نیاز ررای رکار گرفتن نیروی کار ،ر
منظور حذ کردن عبفهای هرز از سموم عبفکش انتخاری1
استفاده کردهاند .در حالیک رنارر اعالم اداره ههاد کشاورزی
شهرستان گناراد ( Organization of Agriculture Jihad
 )of Gonabad, 2018یکی از مهم ترین د یوول کوواهش
عمبکرد زعفران در مزارع این شوهرسوتان استفاده ریروی از
کودها و سوموم شویمیایی اس  .رنارراین ر نظر میرسد ک
ررخی از مزارع اگر ر های اسوتفاده از سموم عبفکش اقدام
ر وهین عبفهای هرز ر اووورک دستی میکردند ،را وهود
افزایش هزین نیروی کار میتوانسووتند در مجموع محصووول
ریشوتری ررداشو کرده و از این ری سود ریشتری ردس
آورند .در مورد نهاده آو نیز مشوخ شوود ک کشوواورزان ر
ور متوسوووی را کاهش  33/132دراووودی ،همچنان قادر
رودهاند ر سووحوب فعبی محصووول تولیدی خود دس و یارند.
هموانحور کو قبالً ریوان شووود ،تموامی مزارع مورد محوالع
همچنان ر شووویوه نرقاری آریاری میشوووود ک موهب هدر
رفتن رخش عظیمی از منار آری منحق میشوووود و را توه
رو وهود مشوووکالک رسووویار زیاد ناشوووی از کمآری یکی از
محودودیو هوا و تهدیدهای کشووو زعفران در آینده ای ن
1- Selective herbicides

چندان دور ر شووومار میرود .اعحای تسوووهیالک را نرخ رهره
معقول ر زعفرانکاران ررای توسع سیستمهای آریاری نوین
و هبوگیری از آریاری نرقاری ارایووی میتواند ر عنوان یکی
از موثرترین راه کارها در راسوتای استفاده رهین از منار آری
محرب راشد.
رر یوایو نتوایج ،ر ور میانگین حتی را کاهش 10/00
درادی در میزان استفاده از کودهای شیمیایی ک ریشترین
دراوود کاهش مورد نیاز در رین نهادههای مورد اسووتفاده نیز
هسو  ،کشوواورزان راز هم توانایی دسوتیاری ر سووحوب فعبی
محصوول خود را داشوت اند .چنانک قبالً ریان شوود ،استفاده
ریرویو از نهوادههای شووویمیایی خود یکی از د یل کاهش
عمبکرد مزارع زعفران در شهرستان گناراد اس  .از این هه
میتوان گف  ،ر احتمال زیاد ررخی از کشواورزان را استفاده
ری رویو از کودهووای شووویمیووایی نو تنهووا موهووب افزایش
هزین های عمبیاتی تولید زعفران شوودهاند ،ربک راع کاهش
عمبکرد مزارع و کاهش کیفی ارایوی نیز شدهاند .یافت های
اخیر منحب رر نتایج محتشمی و همکاران ( Mohtashami
 ،)et al., 2016نشووان دادند ک زعفرانکاران خردهمالن در
اسووتان خراسووان ریوووی را ناکارایی در اسووتفاده از کودهای
شیمیایی مواههند .را توه ر ناکارایی کشاورزان در استفاده
از نهادههای شویمیایی ر خصوص کودهای شیمیایی توای
میشووود ک را اتخاذ سوویاسوو هایی از همب قیم گذاری
مناسوب و یا سهمی رندی ،مصر این نهادهها کنترل شود تا
یمن کاهش فشار رر روده عمومی ،از رروز آثار سوء زیس
محیحی نیز هبوگیری شود.
نتیجهگیری
در نهووایو  ،نظر رو اینکو شوووواهودی مبنی رر گرایش
زعفرانکاران منحق محالعاتی ر سیستمهای کش یر نهاده
وهود دارد ،ییشونهاد میشود سیاس های مناسبی در هه
ارتقاء دانش کشواورزان و تاییر نگر آنها نسب ر کش
محصووول زعفران اووورک گیرد تا از این ری زعفرانکاران
درراره آثار سووء این سویسوتمها آگاهی یارند .این سیاس ها
میتواند از ری تببیااک منحق ای را استفاده از ظرفی های
رسوووانو ای ،ایجاد شوووبک های اهتماعی کارا ،تهی و توزی
رروشووور و تشووکیل کمیت های توسووع یایدار را رهرهگیری از
کشاورزان معتمد منحق اورک گیرد.
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the efficiency of saffron fields in Gonabad County and provide
solutions for improving the using techniques of production factors. In order to achieve the research
objectives, a sample of 110 saffron fields in Gonabad County was studied in 2017. Considering variable
return to scale, the average of technical, allocative and economic efficiency were computed with 0.922, 0.593
and 0.556, respectively, indicating that the saffron fields, despite having high technical efficiency, do not
have a decent allocative efficiency and they have not succeeded in achieving the cost minimizing input
quantities. Subsequently, by assessing the cost minimizing input quantities, it was found that if saffron
farmers managed resources properly, they would be able to achieve the current amount of yields despite a
considerable reduction in the amounts of four inputs of corms, manure, chemical fertilizer and water, and
only a slight increase in the input of labor. In this way, the operating cost per kg of saffron flower would
reduce by about 44% per on average. Considering there is evidence that the saffron farmers of the study
area have a tendency to use high-input cultivation systems, it is suggested that appropriate policies be
developed to improve the knowledge of farmers and change their attitudes towards cultivation of saffron,
so that they will be aware of the adverse effects of these systems.
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