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ارزیابی کارآیی اقتصادی-زیستمحیطی تولید نارنگی در استان مازندران
با رویکرد توسعه اقتصاد روستایی
مهدی بشارتده؛ گروه اقتصاد کشاورزی ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،ایران.
قاسم نوروزی*؛ گروه اقتصاد کشاورزی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران.
یاسر فیضآبادی؛ گروه اقتصاد کشاورزی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران.

دریافت مقاله1397/10/10 :

پذیرش نهایی1398/05/08 :

چکیده
توسعه کشاورزی همواره بهعنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار روستایی مورد تأکید بوده و بر نقشهای اقتصادی و
زیستمحیطی آن تأکید شده است .در همین راستا و با توجه به نقش و سهمی که استان مازندران در تولید
محصول نارنگی دارد ،ارزیابی پایداری تولید این محصول به کمک شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی انجام
شد .اطالعات اولیه از طریق مصاحبه حضوری با  79باغدار در سال زراعی  1397/98جمعآوری شد و مدلسازی
بین مقدار انتشار گازهای گلخانهای و عملکرد و هزینه نهادهها و درآمد با استفاده از روش رگرسیون خطی
چندگانه برقرار گردید .در بررسی پایداری زیستمحیطی ،مجموع انتشار گازهای گلخانهای در تولید kgCO2eq
 4794/18و نسبتاً باال بهدست آمد که نهاده سوخت با  54/23درصد بیشترین میزان انتشار را در بین نهادههای
مصرفی داشت .در بررسی پایداری اقتصادی ،کل هزینههای تولید  18/25میلیون تومان در هکتار و ارزش ناخالص
تولید  62/13میلیون تومان در هکتار بهدست آمد که نهاده نیروی انسانی با  34/76درصد بیشترین هزینه را در
تولید داشت .همچنین مقدار بهرهوری اقتصادی که یکی از شاخصهای مهم پایداری اقتصادی است1/41 ،
ازای هر کیلوگرم معادل دیاکسیدکربن بهدست آمد .همچنین نتایج مدلسازی نشان داد که مدیریت مصرف دو
نهاده کود دامی و کود شیمیایی میتواند بیشترین تأثیر را در پایداری زیستمحیطی و مدیریت هزینه نهاده کود
شیمیایی میتواند بیشترین تأثیر را در پایداری اقتصادی تولید این محصول داشته باشد.
واژگان کلیدی :اقتصاد روستایی ،توسعه پایدار ،رگرسیونی خطی چندگانه ،کارآیی اقتصادی-زیستمحیطی.
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کشاورزی پایدار ،نظامی است که میتواند عالوه بر تأمین نیازهای زیستی جمعیت رو به رشد جهان،
از ایجاد مشکالت برای آیندگان نیز جلوگیری کند (مطیعیلنگرودی و شمسایی .)161 :1388 ،از مهمترین
محدودیتهای موجود در راه توسعه کشاورزی پایدار ،میتوان به مواردی همچون محدودیتهای اجتماعی-
اقتصادی ،محدودیت زیستمحیطی و کاربرد نادرست تکنولوژیکی اشاره کرد .در این راستا برنامهریزی،
نظارت و تحلیل سیستمهای کشاورزی و استفاده از فناوریهای حفاظت کننده از مهمترین عوامل تأثیرگذار
در دستیابی به کشاورزی پایدار و متعاقب آن توسعه روستا هستند (فراهانی و همکاران.)96 :1391 ،
توسعه کشاورزی همواره بهعنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار مورد تأکید بوده و بر نقشهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی آن تأکید شده است (عبداهللزاده و همکاران .)112 :1394 ،برای ارزیابی
پایداری نظامهای تولید کشاورزی روشهای مختلفی تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است .از جمله؛ روش
ارزیابی چرخه حیات ( ،)LCAتحلیل هزینه و منفعت ( ،)CBAارزیابی پیامدهای محیطزیستی (،)EIA
روشهای تحلیل انرژی و روشهایی که تحلیل ورودیها و خروجیهای یک سیستم تولیدی را مورد بررسی
قرار میدهند ( .)Van Cauwenbergh et al., 2007:233; Smith and Dumanski, 1994:5در این راستا،
شاخصهای زیادی در سطح مزرعه و در سطح منطقهای جهت ارزیابی سیستمهای کشاورزی مورد استفاده
قرار گرفته است ( .)Meul et al., 2009:289که بهدلیل گستردگی روشهای ارزیابی پایداری ،تاکنون توافق
مشخصی مبنی بر استفاده از یک روش خاص ایجاد نشده است (.)Deytieux et al., 2016:108
ارتباط بین توسعه اقتصادی و محیطزیست از مسائل مهم و پیچیده است (صادقلو و همکاران:1395 ،
 ،)1۷5چنانچه در بستر توسعه پایدار ،فعالیتهای اقتصادی و محیطزیست بهصورت توأم لحاظ شود،
محیطزیست و توسعه اقتصادی دو عامل مکمل یکدیگر میشوند که موجب تعادل و توازن اکولوژیکی
میشوند و فعالیتهای اقتصادی عامل برهم زنندهی این تعادل و توازن نخواهند بود (خلیلی.)4 :1396 ،
لزوم رسیدن به سود بیشتر در کنار اهمیت دادن به مسائل زیستمحیطی و توسعه پایدار سبب شده است
ارزیابی پایداری نظامهای تولیدی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
کارایی اقتصادی-زیستمحیطی با تعریف "نسبت ارزش محصول به اثرات زیستمحیطی" بهعنوان
ابزاری عملی در حوزه تجارت ،با تمرکز بر شیوههای استفاده از منابع ،دستیابی به پیشرفت اقتصادی و
زیستمحیطی از طریق استفاده کارآمدتر از منابع و آلودگی کمتر به شمار میرود ( Ichimura et al.,

 .)2009:6کارایی اقتصادی -زیستمحیطی به معنی تولید بیشتر با ماده اولیه کمتر است و استراتژیهایی
را در بر میگیرد که نه تنها به افزایش کارایی استفاده از منابع و کاهش ضایعات توجه دارند ،بلکه هزینهها

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

تا مفهوم کارایی اقتصادی-زیستمحیطی تعریف شود و استفاده از آن بهعنوان شاخص مناسبی بهمنظور

ارزیابی کارآیی اقتصادی-زیستمحیطی ...

196

را نیز کاهش میدهند ( .)UNEP, 2004:12در همین راستا ،استفاده از شاخص کارایی اقتصادی-
زیستمحیطی در تولید محصوالت کشاورزی میتواند معیار مناسبی برای ارزیابی پایداری تولید محصوالت
و کارایی اقتصادی آن به شمار آید ( Ho et al., 2018:253; Bonfiglio et al., 2017:116; Forleo et al.,
.)2018A:3140

امروزه تولید مرکبات در جهان از اهمیت باالیی برخوردار است که به یکی از منابع مهم تولید ثروت،
مبادالت تجاری و توسعه پایدار اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است ( Loghmanpour

 .)et al, 2013:63در ایران نیز تولید مرکبات اهمیت باالیی دارد و یکی از مهمترین محصوالت باغی در
کشور میباشد که محصول نارنگی با  43هزار هکتار سطح زیر کشت ،سهم  15درصدی در تولید مرکبات
دارد .باغهای نارنگی در ایران در استانهای مازندران و گیالن (سواحل دریای مازندران) و جنوب کشور در
حد اقتصادی و تجاری پرورش مییابد .استان مازندران با تولید  63درصد از نارنگی کشور ،مهمترین منطقه
در تولید این محصول میباشد .سطح زیر کشت نارنگی در استان مازندران  22هزار هکتار و میزان برداشت
آن  482هزار تن میباشد که بهطور متوسط از هر هکتار باغ نارنگی حدود  24960کیلوگرم محصول
برداشت میشود (آمارنامه جهاد کشاورزی .)154 :1396 ،با توجه به اهمیت تولید این محصول در جهت
افزایش درآمد و اشتغال روستایی ،توسعه کشت و دستیابی به تولید بیشتر در این محصول اهمیت باالیی
دارد .بر همین اساس در سالهای اخیر مقدار مصرف انرژی و نهادههای شیمیایی در واحد سطح بهشدت
افزایش یافته است ،که این امر میتواند باعث افزایش مقدار انتشار آالیندههای زیستمحیطی در تولید این
محصول شود .از آنجا که استفاده کارآمد از نهادهها ،از اصول اساسی کشاورزی پایدار است ،لذا توجه به
میزان مصرف انرژی و نهادهها نیز ضروری میباشد ( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2016a:39در همین
راستا با توجه به نقش و سهمی که استان مازندران در تولید محصوالت کشاورزی بهویژه نارنگی دارد ،ارزیابی
پایداری تولید این محصول به کمک شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی میتواند استفاده بهینه از منابع
آب ،خاک و نیروی انسانی را با در نظرگرفتن توأم مسائل مالی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد.

اقتصاد روستایی بهعنوان یکی از وجوه اساسی موجودیت روستا ،از دیرباز به کشاورزی و فعالیتهای زراعی
و باغی وابسته بوده است (پورطاهری و همکاران .)۷1 :1392 ،امروزه کشاورزی بهعنوان پایه و اساسی در پایداری
زندگی مردمان نواحی روستایی ،تعیین کنندهترین بخش در اقتصاد منطقهای و توسعه روستایی میباشد
(طاهرآبادی و همکاران .)58 :1395 ،کشاورزی میتواند نقش مهمی در شکل و عملکرد سیستمهای روستایی
ایفا کند و به دنبال آن ،تأثیرات مستقیمی بر ماهیت و طبیعت سیستمهای روستایی داشته باشد (Cai et al.,
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) .2009:8910توجه همزمان به بخش کشاورزی و توسعه روستایی باعث افزایش تولید مواد غذایی به شیوهای
پایدار و افزایش امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در نواحی روستایی میشود ).(Shalaby et al., 2011:583

در چند دهه اخیر در بیشتر کشورهای در حال توسعه مسئله حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار ،در
کنار تأمین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد ،بهعنوان یکی از مهمترین چالشها و هدفها مطرح بوده
است ) .(Sorensen et al., 2014:4بخش کشاورزی نیز در سالهای اخیر با در نظر گرفتن کشاورزی پایدار در
این راستا حرکت نموده است .در واقع در مبحث کشاورزی پایدار عالوه بر مدیریت در مصرف نهادههای ورودی
بهمنظور باال بردن کارایی اقتصادی ،نگاه ویژهای نیز به مسائل مربوط به محیطزیست میشود (Khoshnevisan

) .et al., 2013:30; Kraatz, 2012:91با توجه به بحران انرژی و انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف بیرویه
سوختهای فسیلی ،تمام تالشها بر آن است که مصرف انرژی تا حد امکان کاهش یابد (Nikkhah et al.,

) .2015:85همچنین از طرفی ،سیاست افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون در نظرگرفتن مقدار و نوع نهاده-
های شیمیایی نگرانیهای محیطی را افزایش داده است ،طوریکه امروزه بیش از  21درصد از اثرات زیانبار
گازهای گلخانهای مربوط به فعالیتهای کشاورزی میباشد (میرحاجی و همکاران .)113 :1392 ،در سالهای
اخیر نیز با افزایش آگاهی از مسائل و مشکالت زیستمحیطی ،تقاضا برای کاالهای دوستدار محیطزیست افزایش
یافته است که این سبب شده است تا تولیدکنندگان و دانشمندان حوزه کشاورزی توجه بیشتری به تولید پاک
داشته باشند ) .(Khoshnevisan et al., 2015:68در حال حاضر ،توجه به محیطزیست یکی از مؤلفههای اصلی
در سیاستهای کالن جهانی است و بسیاری از مؤلفههای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است .به همین دلیل
مهمترین عامل و پیشنیاز بسیاری از فعالیتها در سطح کالن سازگاری با محیطزیست است ( Taheri-Rad

.)et al., 2017:406
در همین راستا ،در زمینه تحلیل پایداری و بررسی نهادههای ورودی تولید مرکبات و نارنگی در ایران و
جهان ،پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است .ازجمله؛ در بررسی هزینههای تولید و میزان انتشار گازهای
گلخانهای تولید نارنگی در شهرستان ساری ،کل انتشار گازهای گلخانهای در تولید  3008 kgCO2eqبهدست
همکاران .)221 :139۷ ،نامداری و همکاران در آنالیز نهادههای ورودی تولید پرتقال در استان مازندران اعالم
نمودند که سوخت دیزل و کودهای شیمیایی بیشترین میزان مصرف را در بین نهادههای مصرفی داشتند
( .)Namdari et al., 2011:62در پژوهش دیگری ،کل انرژی مورد نیاز در تولید مرکبات در استان مازندران MJ

 1۷112/2 ha-1گزارش شد که کودهای شیمیایی با  36/30درصد بیشترین سهم را در نهادههای مصرفی داشتند
( .)Loghmanpour et al., 2013:63در بررسی کشت مرکبات در آنتالیای ترکیه نیز دو نهاده کودهای شیمیایی
و سوخت دیزل بهترتیب با  49/68درصد و  30/۷9درصد بیشترین سهم را در نهادههای مصرفی داشتند
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( .)Ozkan et al., 2004:1826در زمینه تخمین انتشار گازهای گلخانهای در تولید محصوالت کشاورزی دیگر
نیز پژوهشهای مختلفی انجام شد .از جمله ،در بررسی انتشار گازهای گلخانهای در تولید هندوانه در استان
گیالن ،دو نهاده نیتروژن و سوخت دیزل به ترتیب با  54/23درصد و  16/۷3درصد بیشترین مقدار انتشار
گازهای گلخانهای را داشتند ( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2016a:38در پژوهش دیگری بهمنظور بهینهسازی
انتشار گازهای گلخانهای در تولید گندم ،میزان بهینه انتشار گازهای گلخانهای در تولید گندم در شهر اهواز
 340 kgCO2eqگزارش شد ( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2016b:672در مطالعه دیگری در شمال ایران،
نتایج نشان داد که از میان محصوالتی مانند گندم ،جو ،کلزا ،سویا ،شالی و ذرت علوفهای ،میزان انتشار گازهای
گلخانهای برای کشت شالی با  6094 kgCO2eqبیشترین مقدار بود .درنهایت بیان شد که استفاده بهتر از کودها
و جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی میتواند سهم زیادی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و پایداری کشت
این محصوالت داشته باشد ( .)Mohammadi et al., 2014:724در پژوهش دیگری ،متوسط مقدار کربندیاکسید
منتشر شده در تولید انار در آنتالیا ترکیه 88/1 kgCO2eq ،در تولید هر تن انار گزارش شد که نهادههای
الکتریسیته و کودهای شیمیایی بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهای داشتند (.)Ozalp et al., 2018:1
در زمینه بررسی و ارزیابی شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی در تولید محصوالت کشاورزی نیز
پژوهشهای مختلفی انجام شد .ازجمله ،بررسی شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی تولید شالی در شمال
شرق تایلند نشان داد ،سیستم دیم کارایی اقتصادی-زیستمحیطی بیشتری نسبت به سیستم آبی داشت
( .)Thanawong et al., 2014:204در پژوهش دیگری ،بررسی کارایی اقتصادی-زیستمحیطی تولید گندم در
ژاپن نشان داد که کاهش اوتریفیکاسیون آبزی ناشی از استفاده بیش از حد از کود نیتروژن عامل مهمی در
کارایی اقتصادی-زیستمحیطی تولید گندم و در نتیجه توسعه کشت پایدار گندم در ژاپن بود ( Masuda,

 .)2016:3۷3در پژوهش دیگری کارایی اقتصادی-زیستمحیطی کلزا و آفتابگردان در ایتالیا مورد ارزیابی قرار
گرفت .ارزیابی اقتصادی کلزا و آفتابگردان برای یک مگاژول از زیستتوده بهعنوان ارزش افزوده اندازهگیری شد
و شاخص اندازهگیری اثرات زیستمحیطی نیز انتشار گازهای گلخانهای بود .نتایج حاکی از آن بود که مقادیر
پژوهشهای انجام شده مشخص شد تاکنون تحقیقی در زمینه بررسی پایداری تولید نارنگی از دیدگاه کارایی
اقتصادی-زیستمحیطی انجام نشده است .لذا در این پژوهش با محاسبه شاخص کارایی اقتصادی-
زیستمحیطی ،به بررسی میزان انتشار گازهای گلخانهای و تحلیل اقتصادی تولید نارنگی در استان مازندران در
راستای توسعه پایدار کشت این محصول پرداخته شده است.
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 )3روش تحقیق

منطقه مورد مطالعه استان مازندران با آب و هوای معتدل کوهستانی ،متوسط دمای روزانه  1۷/40درجه
سانتیگراد ،متوسط بارندگی  653میلیمتر و رطوبت نسبی  ۷8درصد است ( .)Kazemi et al., 2015:3جامعه
آماری در این پژوهش شامل کلیه باغداران نارنگی در سال زراعی  139۷/98بود که اطالعات از طریق پرسشنامه
و مصاحبه حضوری با تولید کنندهگان جمعآوری شد .از کل سطح زیر کشت مرکبات در این استان ،حدود
 22000هکتار آن مربوط به تولید نارنگی بود که با توجه به تعداد بهرهبرداران و به کمک جدول نمونهگیری
کرجسی و مورگان  ۷9نمونه جهت بررسی انتخاب شد .جهت بررسی روایی پرسشنامهها نیز از روش روایی
محتوایی استفاده شد و برای بررسی پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار پایایی آزمون
در این پژوهش  0/88بهدست آمد ) .)Amoozad-Khalili et al., 2019:3در این مطالعه مقدار انتشار گازهای
گلخانهای نهادههای ماشینهای کشاورزی ،سوخت ،کودهای شیمیایی ،سموم شیمیایی ،الکتریسیته و کود
حیوانی در تولید محاسبه شد که ضرایب انتشار گازهای گلخانهای هر یک از این نهادهها در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  .1ضرایب انتشار گازهای گلخانهای در تولید نارنگی
ضریب انتشار گازهای گلخانهای

مرجع
(Dyer and Desjardins,
)2006:112
(Dyer and Desjardins,
)2003:508

ورودیها

واحد

 -1ماشینهای کشاورزی

مگاژول

0/0۷1

 -2سوخت گازوئیل

لیتر

2/۷6

)(kgCo2eq unit-1

 -3سموم شیمیایی
الف) علفکشها

کیلوگرم

6/3

()Lal, 2004:986

ب) حشرهکشها

کیلوگرم

5/1

()Lal, 2004:986

ج) قارچکشها

کیلوگرم

3/9

()Lal, 2004:986

 -4کودهای شیمیایی
ب) فسفر

کیلوگرم

0/2

()Lal, 2004:986

ج) پتاسیم

کیلوگرم

0/2

()Lal, 2004:986

-5کود حیوانی

کیلوگرم

0/126

-6الکتریسیته

کیلو وات ساعت

0/608

(Pishgar-Komleh et al.,
)2013:65
(Pishgar-Komleh et al.,
)2013:65

میزان انتشار گازهای گلخانهای در نظر گرفته شده برای نهاده ماشینها و ادوات کشاورزی شامل چهار
بخش تهیه مواد خام ،فرآیند تولید ،توزیع و حمل و نقل و تعمیر و نگهداری بود .طبق رابطه  ،1برای محاسبه
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کیلوگرم

1/3
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انتشار گازهای گلخانهای نهاده ماشینهای کشاورزی ابتدا مقدار انرژی ( )E machineryاین نهاده محاسبه شد
و سپس به کمک ضریب انتشار گازهای گلخانهای (

machinery

 ،)GIمقدار انتشار گازهای گلخانهای ( G

 )machineryبرای این نهاده محاسبه شد.
G machinery = E machinery × GI machinery

()1

مقدار انتشار گازهای گلخانهای سوخت مصرفی طبق رابطه  2محاسبه شد که در آن G fuel،میزان
انتشار گازهای گلخانهای سوخت Q fuel،مقدار سوخت مصرف شده و  GI fuelضریب انتشار گازهای گلخانه
ای سوخت میباشد.
G fuel = Q fuel × GI fuel

()2

برای محاسبهی انتشار گازهای گلخانهای الکتریسیته از رابطه  3استفاده شد که در آن،
میزان انتشار گازهای گلخانهای الکتریسیته،

Electricity

Electricity

 Wمیزان الکتریسیتهی مصرفی ( )kWhو

G

GI

Electricityضریب انتشار گازهای گلخانهای الکتریسیته میباشد.
()3

G Electricity = W Electricity × GI Electricity

برای بهدست آوردن میزان انتشار گازهای گلخانهای سه نهاده سموم شیمیایی ،کودهای شیمیایی و
کود دامی نیز از رابطه  4استفاده شد که در آن Input G ،میزان انتشار گازهای گلخانهای نهاده مصرفی،

Input

 Wوزن نهاده مصرفی و  GI Inputضریب انتشار گازهای گلخانهای نهاده مصرفی میباشد.
()4

G Input = W Input × GI Input

برای ارزیابی اقتصادی تولید نارنگی ،ابتدا هزینه نهادههای مصرفی در فرآیند تولید محاسبه شد ،سپس
هزینههای متغیر ،ثابت و کل هزینههای تولید بر واحد سطح محاسبه شد .هزینههای متغیر شامل هزینه
نیروی انسانی ،هزینه ماشینهای کشاورزی و تعمیر و نگهداری ماشینها ،هزینه سوخت ،هزینه سموم
شیمیایی ،هزینه کودهای شیمیایی و دامی ،هزینهی آب مصرفی و هزینه الکتریسیته بود .همچنین
شاخصهای اقتصادی شامل درآمد ناخالص ،درآمد خالص ،نسبت سود به هزینه و بهرهوری اقتصادی ،طبق
()5

هزینه متغیر تولید  -ارزش تولید کل = درآمد ناخالص

()6

هزینه کل تولید  -ارزش تولید کل = درآمد خالص
ارزش کل تولید

()۷
()8

هزینه کل تولید
عملکرد
هزینه کل تولید

=

سود
هزینه

= بهره وری اقتصادی
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در بررسی و محاسبه شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی ،ارزیابی این شاخص برای تولید نارنگی
طبق رابطه  9محاسبه شد .در این رابطه ،کارایی اقتصادی-زیستمحیطی ( )EFاز تقسیم شاخص ستانده
اقتصادی ( )Iecoبر شاخص اثرات زیستمحیطی ( ،)Ienvمحاسبه شد (.)Van Middelaar et al., 2011:94
که در این پژوهش منظور از ستانده اقتصادی ،میزان درآمد خالص حاصل از تولید محصول در یک هکتار
باغ نارنگی بود و منظور از شاخص اثرات زیستمحیطی ،میزان انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تولید
محصول نارنگی در یک هکتار باغ بود.
I eco
I env

()9

EF 

در این پژوهش جهت برقراری رابطه میان مقدار انتشار گازهای گلخانهای و عملکرد و رابطه میان هزینه
نهادهها و درآمد از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .مدل رگرسیون خطی رفتار مقدار ناشناخته
 yرا به برحسب مقادیر معلوم  xو خطای تصادفی  eتوصیف میکند .بهطورکلی مدلهای پیشبینی
رگرسیون خطی به شکل رابطه  10بیان میشود (:)Fang and Lahdelma, 2016:547
y  X  
i
i
i

()10
که در این رابطه،
T

)   ( 0 , 1,...,  k

y
i

مقدار پیشبینیشده X t  ( 1, x 1 , x 2 ,..., x 8 ) ،برداری از متغیرهای توصیفی،

بردار ضرایب ،و

i

خطای تصادفی برای متغیرهای مختلف را نشان میدهد .در این

رابطه بهمنظور تخمین پارامتر  ،bاز روش کمترین مربعات استفاده شد .همچنین پارامترهای
T
)

)s

   ( 0 , 1, 2 ,  h (1) , ...,  h (Tکه میتواند بهصورت روابط  12و  13نوشته شود ،مقادیری هستند

که مجموع مربعات متغیرهای خطا را کمینه میکند:
()11

min t 1  t2

()12

min  T  s .t

()13

 X y

T

میشود ،که با مشتقگیری و جایگزینی صفر ،جواب بهصورت رابطه  15میشود:
)min(X   y)T (X   y
2 XT X a  2 XT y  0    (XT X) 1 XT y

()14
()15
که

در

این

T
) y  (y 1 , y 2 ,..., y 8

رابطه

T
T
) ) X  ( X 1, X 2 , ..., X 8 ) ,   ( 0 , 1,  2 ,  h (1) , ...,  h (T
s

و

میباشد .در بررسی و انتخاب بهترین مدل ،از مدلهای مختلف رگرسیونی چندگانه

استفاده شد که رابطه کلی این مدل بهصورت رابطه ( )16توصیف میشود.
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K
K
n 1 n
y      x    x 2     x x 
0 i 1 i i i 1 ii i
0
i 1 j i 1 ij i j

()16

در این رابطه y ،متغیر وابسته β0 ،ضریب ثابت βi ،ضریب خطی βii ،ضرایب درجه دو و  βijضرایب
متقابل k ،تعداد فاکتورهای مورد مطالعه و بهینه شده در آزمون،
مستقل و

xi x j

و

x i2

0

خطا،

xi

xj

و

مقادیر متغیرهای

عبارات اثرات متقابل و درجه دوم میباشند.

همچنین جهت ارزیابی توانایی مدلهای رگرسیونی در پیشبینی عملکرد محصول ،طبق روابط  1۷تا
 19از سه معیار  MAPE ،RMSEو  R2استفاده شد ) .)Amoozad-Khalili et al., 2019:4که در این
روابط ، y i

yˆ i

و  yبهترتیب بهترتیب نشان دهنده مقادیر مشاهده شده ،مقادیر خروجی مدل و مقادیر

میانگین دادههای مشاهده شده برای داده iام است .همچنین  yو ̂ yبهترتیب متوسط خروجیهای واقعی
و پیشبینی شده توسط مدل و

m

تعداد دادههای استفاده شده را نشان میدهند.
m

)2

()1۷

i

ˆ (y  y
i

RMSE 

i 1

m

()18

y i  yˆ i
100
yi

m


i 1

1
m

MAPE 
m

()19

( (yi  y )(yˆ i  yˆ )) 2
i 1

m

2

m

) ˆ (y  y ) . (yˆ  y

R2 

2

i

i 1

i

i 1

 )4یافتههای تحقیق

تعیین سهم انتشار گازهای گلخانهای هر یک از نهادهها در تولید نارنگی

 2ارائه شده است .متوسط تولید نارنگی در استان مازندران  25۷2۷/۷2kg/haبهدست آمد .این در صورتی
است که متوسط تولید نارنگی در کشور (آمارنامه جهاد کشاورزی )43 :1396 ،و در استان گیالن (Nabavi-

 )Pelesaraei et al., 2014:61بهترتیب  20032 kg/haو  25۷40 kg/haگزارش شد ،که مقایسهی این
نتایج نشاندهنده عملکرد نسبتاً خوب تولید نارنگی در این استان میباشد .مجموع انتشار گازهای گلخانهای
در تولید نارنگی  4۷94/18 kgCO2eqبهدست آمد .در مقایسه با پژوهشهای انجام شده در شمال ایران،
میزان انتشار گازهای گلخانهای تولید مرکبات در شهرستان ساری ( 3091 kgCO2eqآقخانی و همکاران،
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 ،)220 :139۷تولید کیوی در استان گیالن )Nabavi-Pelesaraei et al., 2016c:928( 1310 kgCO2eq
و کلزا در استان گلستان  )Kazemi et al., 2016:698( 1010 kgCO2eqگزارش شد که نشاندهنده میزان
انتشار زیاد گازهای گلخانهای در این پژوهش است.
جدول  .2مقدار نهادههای مصرفی و میزان انتشار گازهای گلخانهای در تولید نارنگی
متغیرهای ورودی و خروجی

مقدار نهادههای مصرفی
()Unit/ha
میانگین

انحراف معیار

مقدار انتشار گازهای گلخانهای
()kgCO2eq/ha
میانگین

درصد

-1ماشینهای کشاورزی ()MJ

103/63

44/05

461/34

9/63

-2سوخت گازوئیل ()l

942/03

156/2۷

2599/99

54/23

-3سموم شیمیایی ()kg

28/81

6/30

138/28

2/88

الف) علفکشها

2/31

1/03

14/5۷

0/30

ب) حشرهکشها

16/96

2/11

86/51

1/80

ج) قارچکشها

9/54

3/16

3۷/20

0/۷8

10۷۷/28

211/12

۷58/64

15/82

الف) نیتروژن

493/80

8۷/39

641/94

13/39

ب) فسفر

1۷2/41

41/25

34/48

0/۷2

ج) پتاسیم

411/08

82/48

82/22

1/۷1

-5کود حیوانی ()kg

3265/19

1063/62

411/41

8/58

-6الکتریسیته ()kWh

698/23

15۷/68

424/52

8/86

-

-

4۷94/18

100/00

25۷2۷/۷2

65۷5/09

-

-

-4کودهای شیمیایی ()kg

کل انتشار گازهای گلخانهای
خروجی (محصول نارنگی) ()kg

منبع :یافتههای پژوهش1398 ،

در شکل  1سهم انتشار گازهای گلخانهای برای هر یک از نهادههای مصرفی ،در راستای توسعه پایدار کشت
محصول نارنگی در استان مازندران نشان داده شده است .نهاده سوخت با انتشار  2599/99 kgCO2eqو سهم
 54/23درصد ،بیشترین میزان انتشار را در بین نهادههای مصرفی داشت .میانگین مصرف نهاده سوخت دیزل در
 )al., 2018:117با  91 L/haبسیار باال میباشد .دلیل باال بودن مصرف این نهاده ،سمپاشی زیاد باغهای نارنگی و
مصرف باالی نهاده سوخت در موتور چاههای آب بود که در راستای توسعه پایدار کشت این محصول باید در مصرف
این نهاده بیشتر مدیریت شود .میزان انتشار این نهاده در تولید مرکبات در ساری (آقخانی و همکاران:139۷ ،
 ،)221کیوی در گیالن ( )Nabavi-Pelesaraei et al., 2016c:929و کلزا در گلستان ()Kazemi et al., 2016:699
بهترتیب  320 kgCO2eq ،5۷2 kgCO2eqو  305 kgCO2eqبود که نشاندهنده میزان انتشار زیاد گازهای
گلخانهای در مصرف نهاده سوخت در تولید نارنگی در مازندران میباشد.
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8/58 2/88

سوخت
کود شیمیایی
ماشینها
الکتریسیته
کود حیوانی
سموم

8/86

9/63

54/23

15/82

شکل  .1سهم انتشار گازهای گلخانهای نهادههای مصرفی در تولید نارنگی

نهاده کودهای شیمیایی با  ۷58/64 kgCO2eqو  15/82درصد رتبه دوم را در انتشار گازهای گلخانهای داشت
که کود نیتروژن با  13/39درصد در مقایسه با سایر کودها ،بیشترین انتشار گازهای گلخانهای را در تولید داشت.
استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی باعث افزایش سهم این نهاده در میزان انتشار گازهای گلخانهای تولید نارنگی
شده است .در بررسی انتشار گازهای گلخانهای تولید مرکبات در ساری ،سهم این نهاده در تولید kgCO2eq

 2۷5/52و  8/91درصد بود که کمتر از نتایج این پژوهش بود (آقخانی و همکاران .)221 :139۷ ،مقایسه نتایج
دیگر محصوالت کشت شده در شمال کشور نیز نشاندهنده میزان انتشار زیاد گازهای گلخانهای در مصرف نهاده
کودهای شیمیایی برای تولید نارنگی بود ).(Nabavi-Pelesaraei et al., 2016c:929; Kazemi et al., 2016:699
نهاده ماشینهای کشاورزی با  461/34 kgCO2eqو  9/63درصد در رتبه سوم بود و سهم قابلتوجهی را در میزان
انتشار گازهای گلخانهای داشت .دو نهاده الکتریسیته و کود حیوانی نیز بهترتیب با  8/86و  8/58درصد در رتبههای
بعدی قرار داشتند .الکتریسیته فقط برای آبیاری مورد استفاده قرار گرفت که بهدلیل پایین بودن بازده موتورهای
پرمصرفترین نهادهها در تولید محصوالت کشاورزی معرفی شده است ( Troujeni et al., 2018:117; Royan et

 .)al., 2012:444نهاده سموم شیمیایی نیز با  2/88درصد سهم اندکی را در میزان انتشار گازهای گلخانهای داشت.
برآورد هزینههای تولید نارنگی

در جدول  3نتایج بررسی هزینه نهادههای ورودی و شاخصهای اقتصادی تولید نارنگی ،در راستای توسعه
پایدار کشت این محصول در استان مازندران ارائه شده است .مجموع هزینههای متغیر ،ثابت و کل هزینه تولید
نارنگی بهترتیب  3/88 ،14/3۷و  18/25میلیون تومان در هکتار بهدست آمد .در بررسی هزینههای متغیر ،طبق
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شکل  2نهاده نیروی انسانی با  4/99میلیون تومان در هکتار و  34/۷6درصد بیشترین هزینه را در تولید داشت،
که علت آن سنتی بودن عملیاتهای گوناگون کشاورزی و باال بودن هزینه ساعتی کارگر در منطقه بود .این نتایج
را میتوان با نتایج بهدست آمده در تولید مرکبات در ساری (آقخانی و همکاران )223 :139۷ ،و انار در شهرستان
بهشهر ( )Troujeni et al., 2018:121مقایسه کرد که نیروی انسانی بهترتیب با  39/32و  64/06درصد ،بیشترین
هزینه را در تولید داشت .نهاده ماشینهای کشاورزی نیز با  3/94تومان در هکتار و  2۷/40درصد دومین نهاده
هزینهبر در تولید بود .سه نهاده کودهای حیوانی ،الکتریسیته و سوخت نیز مجموعاً با  ۷/93درصد کمترین هزینه
را در تولید داشتند که سوخت با  1/9۷درصد کمترین سهم را در هزینههای تولید داشت .نهاده سوخت با اینکه
بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانهای را در بین نهادههای مصرفی داشت اما کمترین هزینه را در تولید داشت
که علت آن پایین بودن قیمت حاملهای انرژی در ایران میباشد .در پژوهشهای مختلف دیگری نیز سوخت
کمترین هزینه را در بین نهادههای مصرفی داشت ( Amoozad-Khalili et al., 2019:5 ;Troujeni et al.,

.)2018:121
جدول  .3برآورد هزینههای تولید و تعیین شاخصهای اقتصادی در تولید نارنگی
هزینهها

نارنگی

واحد

-1ماشینهای کشاورزی

تومان در هکتار

3938051

2۷/40

-2سوخت گازوئیل

تومان در هکتار

282608

1/9۷

-3سموم شیمیایی

تومان در هکتار

18۷3۷15

13/03

-4کودهای شیمیایی

تومان در هکتار

1186484

8/26

-5کود حیوانی

تومان در هکتار

489۷۷8

3/41

-6الکتریسیته

تومان در هکتار

3665۷0

2/55

 -۷نیروی انسانی

تومان در هکتار

4996203

34/۷6

 -8آب آبیاری

تومان در هکتار

1238۷85

8/62

مجموع هزینههای متغیر

تومان در هکتار

143۷2192

100

مجموع هزینههای ثابت

تومان در هکتار

3880492

-

کل هزینههای تولید

تومان در هکتار

18252684

-

قیمت محصول

تومان بر کیلوگرم

2415

-

ارزش ناخالص تولید

تومان در هکتار

6213244۷

-

شاخصهای اقتصادی
-

3/40

-

نسبت سود به هزینه

کیلوگرم بر هزار تومان

1/41

-

درآمد ناخالص

تومان در هکتار

4۷۷60256

-

درآمد خالص

تومان در هکتار

438۷9۷64

-

بهرهوری اقتصادی
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معیار اقتصادی یکی از ارکان مهم در بررسی پایداری و توسعه کشاورزی میباشد .در بررسی شاخص-
های اقتصادی ،مقادیر درآمد خالص و ناخالص و شاخص میانگین نسبت سود به هزینه بهترتیب  43/88و
 4۷/۷6میلیون تومان در هکتار و  3/03بهدست آمد که نشاندهنده سودآور بودن تولید نارنگی در مازندران
بود .میانگین نسبت سود به هزینه برای نارنگی در استان گیالن Mohammadshirazi et al., ( 1/62
 ،)2012:4520نارنگی در ساری ( 2/81آقخانی و همکاران )223 :139۷ ،و پرتقال در ترکیه (Ozkan 2/3۷

) et al., 2004:1829گزارش شد ،که نشاندهنده سودآوری بیشتر تولید نارنگی در استان مازندران میباشد.
مقدار بهرهوری اقتصادی که یکی از شاخصهای مهم پایداری در تولید است ،در تولید این محصول 1/41
کیلوگرم بر هزار تومان محاسبه شد ،که نشان داد به ازای هر تومان هزینه در تولید 1/41 ،کیلوگرم نارنگی
تولید شده است .در بررسی تولید پرتقال و نارنگی در ساری (آقخانی و همکاران )223 :139۷ ،مقدار این
شاخص بهترتیب  2/46و  2/34کیلوگرم بر هزار تومان و بیشتر از این پژوهش گزارش شد که این اختالف
بهدلیل تورم ساالنهای که در ایران وجود دارد بود .در مجموع نتایج بررسی شاخصهای اقتصادی حاکی از
وضعیت مطلوب پایداری اقتصادی در تولید نارنگی در استان مازندران بود.
1/97

2/55

3/41
8/26

نيروی انسانی
ماشينها
سموم

8/62
34/76

آب آبياری
کودشيميايی
کود حيوانی

13/03

الکتريسيته
27/4

سوخت

بررسی شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی

استفاده از شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی میتواند معیار مناسبی برای ارزیابی پایداری تولید
محصوالت از دو منظر پایداری اقتصادی و پایداری زیستمحیطی باشد .همچنین میتواند معیار مناسبی
جهت مقایسه پایداری یک محصول با محصوالت دیگر باشد .در جدول  4ارزش شاخص کارایی اقتصادی-
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زیستمحیطی ،در راستای توسعه پایدار کشت محصول نارنگی در این استان ارائه شد .مقدار این شاخص
برای تولید این محصول  9/153هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معادل دیاکسیدکربن بهدست آمد که
نشان داد به ازای  9153تومان درآمد خالص که از تولید نارنگی در مازندران بهدست میآید ،معادل یک
کیلوگرم گاز دیاکسیدکربن انتشار یافته است .با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای یا افزایش درآمد
خالص در تولید این محصول میتوان ارزش این شاخص و در نتیجه پایداری کشت این محصول را افزایش
داد .در مقایسه با پژوهشهای دیگر ،مقدار این شاخص در تولید نارنگی در مازندران بیشتر از مقدار این
شاخص در تولید کلزا و آفتابگردان در ایتالیا ) (Forleo et al., 2018b:12و کمتر از مقدار این شاخص در
تولید نیشکر در تایلند ) (Silalertruksa et al., 2015:607بود .این مقایسه نشان داد ،در یک شرایط درآمدی
برابر ،مقدار انتشار گازهای گلخانهای تولید نارنگی در مازندران کمتر از تولید کلزا و آفتابگردان در ایتالیا و
بیشتر از تولید نیشکر در تایلند است.
جدول  .4ارزش شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی در تولید هر هکتار نارنگی
محصول

درآمد خالص
(تومان در هکتار)

انتشار گازهای گلخانهای
)(kgCO2eq

شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی
( 1000 / kgCO2eqتومان)

نارنگی

438۷9۷64

4۷94/18

9/153
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مدلسازی مقدار انتشار گازهای گلخانهای و عملکرد

مدلسازی بین نهادههای ورودی و عملکرد کمک میکند تا بتوانیم نهادههایی که بیشترین تأثیر را در
افزایش پایداری تولید دارند شناسایی کنیم .نتایج حاصل از ارزیابی و بررسی چهار نوع مدل رگرسیونی
شامل خطی( 2AA ،اثرات متقابل) ،درجه دوم کاهشیافته و درجه دوم در مدلسازی مقدار انتشار گازهای
گلخانهای و عملکرد در جدول  5ارائه شده است .با بررسی سه معیار  RMSE ،R2و  ،MAPEمدل درجه
دوم بخاطر داشتن بیشترین مقدار  R2و کمترین مقدار درصد خطای نسبی ،بهعنوان بهترین مدل انتخاب
انجام شده بود ،تنها از مدل خطی استفاده شد اما در این پژوهش چهار نوع مدل رگرسیونی مورد بررسی
قرار گرفت ).)Salehi et al., 2014:5; Troujeni et al., 2018:114; Beigi et al., 2016:1
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جدول  .5نتایج ارزیابی چهار مدل رگرسیونی در مدلسازی مقدار انتشار گازهای گلخانهای و عملکرد نارنگی
خطی

RMSE
2359/03

MAPE
8/191

R2
8۷/13

اثرات متقابل ()2AA

18۷0/۷

2/541

96/63

درجه دوم

1960/28

0/377

98/27

درجه دوم کاهشیافته

12۷6/۷6

4/284

96/23

مدل
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در گام بعدی بهمنظور تعیین بهترین مدل ،ضرایبی که معنیدار نبودند از مدل حذف شد و بهترین
مدل ارزیابی انتخاب شد که در جدول  6ضرایب مدل نهایی نشان داده شده است .تمامی ضرایب موجود در
مدل به جز ضرایب مربوط به نهاده کودهای شیمیایی و اثر متقابل بین سوخت و کود دامی در سطح یک و
پنج درصد معنیدار شدند و دو نهاده کود دامی و کود شیمیایی بهترتیب با ضرایب رگرسیونی  259/3و
 256/5بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد و در نتیجه افزایش پایداری تولید این محصول داشتند .بر اساس
ضرایب تعیین شده میتوان دریافت که مقدار عملکرد با اثر متقابل نهاده سوخت و کود دامی و همچنین با
فاکتور درجه دوم نهاده کود دامی اثر معکوس داشته است .در مجموع نتایج مدلسازی نشان داد که مدیریت
مصرف دو نهاده کود دامی و کود شیمیایی میتواند بیشترین تأثیر را در پایداری زیستمحیطی و در نتیجه
توسعه کشت نارنگی در مازندران داشته باشد.
جدول  .6تخمین ضرایب رگرسیونی مقدار گاز گلخانهای انتشار یافته از نهادهها و عملکرد نارنگی
t-Stat
Estimate
شاخصها
-33525

مدل

-4/۷3 a
b

ماشینها )(x1

3/424

سوخت )(x2

91/06

13/65 a
c

4/12

کود شیمیایی )(x3

-256/5

سموم )(x4

-45/99

a

-5/83

الکتریسیته )(x5

-159/9

a

-4/92

کود دامی )(x6

259/3

a

9/55

کود دامی * کود دامی )(x62

-0/32

-11/53 b

سوخت * کود دامی )(x2*x6

-0/16

-14/15 c

کود * الکتریسیته )(x3*x5

0/19

کود * کود دامی )(x4*x2

0/4۷

-13/69

4/90

13/05 a

 Y Tangerine = -33525 + 3.424 x1 + 91.06 x2 - 256.5 x3 - 45.99 x4 - 159.9 x5 + 259.3 x60.31۷8 x62 - 0.1583 x2*x6 + 0.1920 x3*x5 + 0.4725 x3*x6
حروف  b ،aو  cبهترتیب معنیداری در سطح احتمال  5 ،1و  10درصد را نشان میدهند
منبع :یافتههای پژوهش1398 ،
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مدلسازی هزینه نهادهها و درآمد

مدلسازی هزینه نهادههای مصرفی و درآمد تولید نارنگی در جدول  ۷ارائه شده است .نتایج بررسی
سه معیار  RMSE ،R2و  MAPEنشان داد که بهترین مدل برای بررسی رابطه میان هزینه نهادهها و درآمد
در تولید ،مدل  2AAبود .مدل  2AAدارای بیشترین مقدار  R2و کمترین مقادیر خطا بود .در بررسی ارزیابی
اقتصادی دو نظام کشت مکانیزه و نیمه مکانیزه تولید گندم دیم در شهرستان بهشهر نیز از مدل رگرسیونی
خطی چندگانه استفاده شد که در آن پژوهش مدل درجه دوم بهعنوان بهترین مدل انتخاب شد
).(Amoozad-Khalili et al., 2019:6
جدول  .7نتایج ارزیابی چهار مدل رگرسیونی در مدلسازی هزینه نهادهها و درآمد نارنگی
مدل

RMSE

MAPE

R2

خطی

5/31

۷/09

88/80

اثرات متقابل ()2FF

0/252

0/052

98/97

درجه دوم

2/38

3/19

9۷/۷5

درجه دوم کاهش یافته

2/89

1/890

92/۷4
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بهمنظور تعیین بهترین مدل ،طبق جدول  8تمامی ضرایب موجود در مدل به جز ضرایب مربوط به
هزینه نهاده کود دامی و اثر متقابل بین هزینه ماشینها و کود شیمیایی و اثر متقابل بین هزینه کود
شیمیایی و آب آبیاری در سطح یک و پنج درصد معنیدار شد و هزینه نهاده کود شیمیایی با ضریب
رگرسیونی  183/8بیشترین تأثیر را بر روی درآمد داشت .همچنین نتایج نشان داد مقدار درآمد با اثر هزینه
نهادههای ماشینها ،سوخت ،کود دامی و الکتریسیته و همچنین اثر متقابل هزینه دو نهاده ماشینها و کود
شیمیایی اثر معکوس داشته است .در مدلسازی هزینههای تولید گندم در شهرستان بهشهر نیز هزینه
نهاده سوخت اثر معکوس بر درآمد داشته است (عموزاد-خلیلی و همکاران .)2019 ،همچنین در مدلسازی
داشته است (صفری .)5۷ :139۷ ،در مجموع نتایج مدلسازی اقتصادی نشان داد که مدیریت مصرف نهاده
کود شیمیایی میتواند بیشترین تأثیر را در پایداری اقتصادی و در نتیجه توسعه کشت این محصول داشته
باشد.
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جدول  .8تخمین ضرایب رگرسیونی هزینه نهادهها و درآمد نارنگی
Estimate

t-Stat

ماشینها )(x1

-20/8۷

-3/38 b

سوخت )(x2

-32/6

-1/51 a

کود شیمیایی )(x3

183/8

8/05 b

سموم )(x4

92/1

6/43 a

نیروی انسانی )(x5

22/51

4/4۷ a

آب آبیاری )(x6

96/6

الکتریسیته )(x7

-35/8

-2/36 a

کود دامی )(x8

-152/5

-3/89 c

ماشینها*کود )(x3*x1

-0/03

-5/55 c

ماشینها*کوددامی )(x8*x1

0/01

5/۷9 a

کود * آب آبیاری )(x6*x3

0/02

c

کود * کوددامی )(x8*x2

0/01

2/2۷ a

شاخصها

a

6/56

6/81

 Y Tangerine = -20.87 x1 - 32.6 x2 + 183.8 x3 + 92.1 x4 + 22.51 x5 + 96.6 x6 - 35.8 x7152.5 A8 - 0.026036 A3*A1 + 0.00۷045 A8*A1 + 0.01۷0۷5 A6*A3 + 0.00006۷ A8*A2
حروف  b ،aو  cبهترتیب معنیداری در سطح احتمال  5 ،1و  10درصد را نشان میدهند
منبع :یافتههای پژوهش1398 ،

 )5نتیجهگیری

اقتصاد روستایی همواره به کشاورزی و فعالیتهای زراعی و باغی وابسته بوده است .همچنین کشاورزی
نقش مهمی در شکل و عملکرد سیستمهای روستایی داشته و به دنبال آن ،تأثیرات مستقیمی بر ماهیت و
طبیعت محیط روستایی میگذارد .توسعه کشاورزی همواره بهعنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار مورد تأکید
بوده و بر نقشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی آن تأکید شده است .در همین راستا لزوم
رسیدن به سود بیشتر در کنار اهمیت دادن به مسائل زیستمحیطی و توسعه پایدار سبب شد تا مفهوم
پایداری نظامهای تولیدی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد .با توجه به نقش و سهمی که استان مازندران در
تولید محصوالت کشاورزی بهویژه نارنگی دارد ،ارزیابی پایداری تولید این محصول به کمک شاخص کارایی
اقتصادی-زیستمحیطی بررسی شد ،تا با استفاده بهینه از منابع و با در نظرگرفتن توأم مسائل مالی و
زیستمحیطی ،تولید این محصول در این استان پایدار شده و سبب اشتغال پایدار در مناطق روستایی این
استان شود .در این پژوهش ابتدا میزان انتشار گازهای گلخانهای و شاخصهای اقتصادی در تولید محاسبه
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یپی

شد ،سپس ارزش شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی در تولید بهدست آمد و پایداری تولید محصول
نارنگی با دیگر محصوالت کشت شده در این استان و نقاط دیگر جهان مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی انتشار گازهای گلخانهای ،مجموع انتشار گازهای گلخانهای در تولید نارنگی kgCO2eq

 4۷94/18و نسبتاً باال بهدست آمد ،که علت آن بهینه نبودن میزان مصرف نهادهها در تولید بود .نهاده
سوخت با  2599/99 kgCO2eqو  54/23درصد بیشترین میزان انتشار را در بین نهادههای مصرفی داشت،
که علت آن سمپاشی زیاد باغها و مصرف باالی نهاده سوخت در موتور چاههای آب بود که در راستای
توسعه پایدار کشت این محصول باید در مصرف این نهاده بیشتر مدیریت شود .نهاده کودهای شیمیایی با
 15/82درصد رتبه دوم را در انتشار گازهای گلخانهای داشت که کود نیتروژن با  13/39درصد بیشترین
انتشار را در این نهاده داشت .انجام نشدن نمونهبرداری از خاک و برگ و استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی
باعث افزایش سهم این نهاده و کاهش پایداری زیستمحیطی در تولید شده بود.
معیارهای اقتصادی یکی از ارکان مهم در بررسی پایداری و توسعه کشاورزی میباشد .در همین راستا
و در بررسی هزینههای تولید ،کل هزینههای تولید  18/25میلیون تومان در هکتار و ارزش ناخالص تولید
 62/13میلیون تومان در هکتار بهدست آمد .هزینه نهاده نیروی انسانی با  4/99میلیون تومان در هکتار و
 34/۷6درصد بیشترین هزینه را در تولید داشت و نهاده ماشینهای کشاورزی با  2۷/40درصد دومین نهاده
هزینهبر در تولید بود .نهاده سوخت با اینکه بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانهای را در بین نهادههای
مصرفی داشت اما با  1/9۷درصد کمترین هزینه را در بین نهادههای مصرفی داشت که علت آن پایین بودن
قیمت حاملهای انرژی در ایران بود .در بررسی شاخصهای اقتصادی ،مقدار درآمد خالص در تولید 43/88
میلیون تومان در هکتار و میانگین نسبت سود به هزینه  3/03بهدست آمد .همچنین مقدار بهرهوری
اقتصادی که یکی از شاخصهای مهم پایداری اقتصادی در تولید است 1/41 ،کیلوگرم بر هزار تومان محاسبه
شد ،که نشان داد به ازای هر تومان هزینه در تولید 1/41 ،کیلوگرم نارنگی تولید شده است.
استفاده از شاخص کارایی اقتصادی-زیستمحیطی میتواند معیار مناسبی جهت مقایسه پایداری کشت
تولید  9/153هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معادل دیاکسیدکربن بهدست آمد .که نشان داد به ازای
 9153تومان درآمد خالص که از تولید نارنگی در مازندران بهدست میآید ،معادل یک کیلوگرم گاز
دیاکسیدکربن انتشار یافته است .با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای یا افزایش درآمد خالص در تولید
این محصول میتوان ارزش این شاخص و در نتیجه پایداری کشت این محصول را افزایش داد.
مدلسازی بین نهادههای ورودی و خروجی کمک میکند تا بتوانیم نهادههایی که بیشترین تأثیر را در
افزایش پایداری تولید دارند شناسایی کنیم .در بررسی مدلسازی مقدار انتشار گازهای گلخانهای و عملکرد،
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مدل درجه دوم بهعنوان بهترین مدل انتخاب شد که دو نهاده کود دامی و کود شیمیایی بیشترین تأثیر را
بر روی عملکرد و در نتیجه افزایش پایداری زیستمحیطی این محصول داشتند .در بررسی مدلسازی
هزینه نهادهها و درآمد ،مدل ( 2AAاثرات متقابل) بهعنوان بهترین مدل انتخاب شد که هزینه نهاده کود
شیمیایی بیشترین تأثیر را بر روی درآمد و پایداری اقتصادی این محصول داشت.
 )6منابع
-

اسماعیلپور-تروجنی ،مهدی ،)1393( ،تحلیل انرژی و اقتصادی تولید انار با استفاده از روش تحلیل پوششی
دادهها (مطالعه موردی :شهرستان بهشهر) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

-

آقخانی محمدحسین ،سعید احمدیپور ،حمزه سلطانعلی و عباس روحانی ،)139۷( ،بررسی انتشار گاز گلخانهای،
مصرف انرژی و هزینههای تولید مرکبات :مطالعه موردی استان مازندران ،فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری
و برنامهریزی انرژی ،سال چهارم ،شماره .181-229 ،12

-

آمارنامه جهاد کشاورزی ،)1396( ،وزارت جهاد کشاورزی ایران ،آمارنامه محصوالت باغی ،قابل دسترس در
.http://www.maj.ir

-

پورطاهری ،مهدی ،عبدالرضا رکنالدینافنخاری و مهناز رهبری ،)1392( ،تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کشت
پسته در توسعه روستایی شهرستان دامغان ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دوم ،شماره  ،3صص
.69-86

-

خلیلی ،احسان ،)1396( ،تحلیل کارایی اقتصادی-زیستمحیطی و عوامل مؤثر بر آن :مطالعه موردی واحدهای
صنعتی پرورش گاوشیری استان همدان ،پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
فردوسی مشهد.

-

رویان ،مهسا ،)1390( ،ارزیابی میزان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید میوه هلو در باغهای استان
گلستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

معدنی در پایداری نواحی روستایی (مورد :روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان) ،فصلنامه اقتصاد فضا و
توسعه روستایی ،سال پنجم ،شماره  ،1صص .1۷3-199
-

صفری ،عبدالناصر ،)139۷( ،ارزیابی مصرف انرژی تولید تخمه هندوانه آجیلی به روش صنعتی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر.

-

طاهرآبادی ،فائزه ،محمدکریم معتمد و محمدرضا خالدیان ،)1395( ،تحلیل موانع و مشکالت مدیریت آب
کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار (مورد :شهرستانهای کنگاو و صحنه در استان کرمانشاه) ،فصلنامه
اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال پنجم ،شماره  ،3صص .5۷-۷0

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

-

صادقلو ،طاهره ،حمداهلل سجاسیقیداری و وحید ریاحی ،)1395( ،ارزیابی اثرات زیستمحیطی صنایع استخراجی

213

)30  شماره چهارم (پیاپی، سال هشتم،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
یپی

 ارزیابی و مقایسه سطوح،)1394( ، محمدشریف شریفزاده و علیرضا خواجهشاهکویی، غالمحسین،عبداهللزاده
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