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محاسبة قيمت سايهاي آاليندههاي زيستمحيطی پرواربنديهاي گوساله در شيراز
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مريم جعفرنيا  ،عبدالکريم اسماعيلی *

 .1دانشجوي كارشناسي ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشکده كشاورزي دانشگاه شیراز
 .2دانشیار گروه اقتصاد كشاورزي دانشکده كشاورزي دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -92/11/22 :تاریخ تصویب)21/11/10 :

چکيده
پرورش گاو یکي از فعالیتهاي مهم بخش كشاورزي در استان فارس است .با وجود این ،دفع فسفر و
نیتروژن در گاوداريها ميتواند به آلودگي محیط و افزایش هزینة تولید منجر شود .در این مطالعه ،بهمنظور
تعیین قیمت سایهاي آالیندههاي زیست محیطي 01 ،پرواربندي گوساله در شیراز در تابستان  1899با
استفاده از روش نمونهگیري تصادفي انتخاب شدند؛ سپس از تابع فاصلهاي ستاده طي یک روش دو
مرحلهاي استفاده شد .در مرحلة اول ،مدل برنامهریزي خطي بهمنظور یافتن مقادیر تابع فاصله به كار گرفته
شد و در مرحلة بعد ،پارامترها با استفاده از تخمینسنجي برآورد شدند .نتایج بیانگر مثبتبودن قیمت
سایهاي آالیندهها بود .قیمت سایهاي مثبت آالینده به این معناست كه میزان درآمد و كارایي تولید با كاهش
ستادة آالینده افزایش ميیابد؛ به عبارت دیگر ،امکان بهبود مصرف مواد غذایي و دفع كمتر این مواد به
محیط با تنظیم جیرة مناسب ممکن است.
واژههای کلیدی :پرواربندي گوساله ،تابع فاصلهاي ستاده ،ستادة زیستمحیطي ،شیراز ،قیمت سایهاي.
مقدمه
پرورش گاو بهمنظور توليد شير و گوشت يکي از فعاليتهاي
مهم بخش کشاورزي در استان فارس است .تعداد
پرواربنديهاي صنعتي فعال استان فارس  052واحد است
( .)The Statistical Centre of Iran, 2007در اين ميان،
شهرستان شيراز با  082واحد پرواري از مناطق عمدة توليد
فراوردههاي دامي در استان بهشمار ميآيد ( Agricultural
.)Jehad Organization of Fars, 2007از طرفي ،فعاليت
گاوداري باعث آلودگيهاي خاک ،آبهاي سطحي و زيرزميني
و آلودگي هوا با ايجاد گاز متان ميشود.
مواد دفعي از مهمترين آاليندههاي زيستمحيطي در
بخش کشاورزي هستند ( Energy Ministry News
 .)Agency, 2008چنانچه به گاوها غذاي اضافي بدهند اين

 نويسندة مسئول:

مقدار اضافي از مواد غذايي از راه مدفوع و ادرار دفع ميشود و
اين پسماندها آلودگي محيط و افزايش هزينة توليد را بهدنبال
دارند .برخي يافتهها حاکي از مصرف بيش از نياز مواد غذايي
نسبت به نيازهاي گاوها در گاوداريهاي صنعتي ايران هستند
(Moshref, 2003؛  .)Nafisi, 2004در مورد گاوداريها،
فسفات و نيتروژن (بهعنوان آاليندههاي محيطي) نگرانيهايي
را موجب شدهاند .فسفر قابل شستوشو و فرار نيست و به
صورت کود به زمينهاي کشاورزي داده شده و معموالً جذب
ذرات خاک ميشود ( .)Pierzynski & et al, 1994اين
ماده همراه با خاک به آبراهها وارد و باعث ايجاد مشکالت
محيطي ميشود؛ زيرا فسفر مادة غذايي محدودکنندة رشد
گياهان آبزي است ( .)Sharpley & et al, 1994نيتراتها
نيز بهسرعت به آبهاي زيرزميني راه مييابند ( Tamminga
.)& Wijnands, 1991
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بهتازگي ،توجه چشمگيري به استفاده از يافتههاي تابع
فاصلهاي براي واردکردن آاليندهها به اندازهگيري کارايي و به
دستآوردن قيمتهاي سايهاي شدهاست .براي اولينبار
 )1983( Pittmanمحصوالت نامطلوب را در شاخصهاي
بهرهوري چندجانبه و کارايي لحاظ کرد .پس از آن ،مطالعات
زيادي در اين زمينه صورت گرفت.
 )1998( Hadleyبا بهکارگيري تابع فاصلهاي ستاده قيمت
سايهاي نيتروژن مازاد را بهعنوان ستادة نامطلوب در
گاوداريهاي انگليس محاسبه کرد .ميزان شير توليدي،
محصوالت فرعي و انتشار نيتروژن بهعنوان ستادهها در نظر
گرفتهشدند .قيمت سايهاي نيتروژن  -92/23پوند بهدست آمد.
شکل منحني هزينة کاهش آلودگي بيانکنندة اين موضوع بود
که سياست جلوگيري از انتشار نيترات به آبهاي زيرزميني در
صورتي تأثيرگذار است که اين هزينهها براي مزارعي که نيترات
کمتري توليد ميکنند بهصورت معنيداري پايينتر باشد.
 )1998( Thijssen &Reinhardبا استفاده از تابع
فاصلهاي ستاده کارايي فني و زيستمحيطي گاوداريهاي
کانادا را بررسي کردند .قيمت سايهاي براي محصوالت
نامطلوب (نيتروژن مازاد در هر هکتار) مثبت بهدست آمد.
نتايج نشان داد که مزارع متراکمتر منابع را بهصورت کاراتري
از مزارع پهناور استفاده ميکنند.
 )1999( Shaik & Helmersقيمتهاي سايهاي
ستادههاي نامطلوب زيستمحيطي بخش کشاورزي يکي از
اياالت امريکا را بين سالهاي  23-0221بهدست آوردند.
نتايج نشان داد که تفاوت در قيمت بهدليل خاصيت
يکنواختي 0بود.
 )2002( Dong Lee & et alقيمتهاي سايهاي
آاليندهها را با روش تابع فاصلهاي جهتدار غير پارامتريک
تخمين زدند .اين مطالعه در سالهاي  0225-0228براي
صنعت نيروي برق کره انجام شد .نتايج نشان داد که ميانگين
قيمتهاي سايهاي آاليندهها حدود  08درصد کمتر از مقادير
محاسبهشدة آن با فرض کارايي کامل بود.
 )2002( Shaik & et alقيمتهاي سايهاي و هزينههاي
کاهش آلودگي نيتروژن کشاورزي امريکا در خالل سالهاي
 0227-0221را بررسي کردند .براي اين منظور ،از تابع
فاصلهاي ستاده و نهاده استفاده شد .تفاوت قيمتهاي
سايهاي بهدستآمده از اين دو روش تحت تأثير تفاوت بين
درآمد و هزينة کشاورزي بود.

 )2006( Darijani & et alبا استفاده از تابع مرز
تصادفي فاصلة ستادة نرمالشده به استخراج قيمتهاي
سايهاي آاليندههاي آلي ،شيميايي و ميکروبي کشتارگاههاي
تهران پرداخت .ميانگين قيمت سايهاي آاليندههاي بار آلي،
بار شيميايي و بار ميکروبي پساب کشتارگاههاي دام را به
ترتيب  03589 ،2013و  785ريال به ازاي انتشار يک
کيلوگرم اکسيژن آلي ،اکسيژن شيميايي و يکصد ميليون
کليفرم ارزيابي کردند.
)2006( Murty & et alکارايي فني و زيستمحيطي
طرحهاي توليد نيروي حرارتي را با استفاده از تابع فاصلهاي
جهتدار در هند تخمين زدند .کارخانهها بهدنبال افزايش
توليد محصول مطلوب و کاهش آاليندهها با ميزان مشخص
منابع و تکنولوژي هستند .نتايج نشان داد که قيمتهاي
سايهاي آاليندهها و هزينة نهايي کاهش آلودگي بين
کارخانهها تفاوت معنيداري دارد.
 )2008( Nguyen & et alبه ارزيابي کارايي زيستمحيطي
واحدهاي بازيافت کاغذ و قيمتهاي سايهاي آاليندهها
پرداختند .براي اين منظور ،از تابع توليد فاصلهاي محصول به
فرم ترانسلوگ استفاده شد که با يک روش دومرحلهاي
برنامهريزي خطي و تخمين تصادفي بهدست آمد .نتايج نشان
داد که کاراييهاي توليد به ميزان قابل توجهي ميتواند افزايش
يابد و همچنين قيمتهاي سايهاي مثبت بيانگر اين موضوع
بود که پتانسيل براي بهبود کيفيت محيط زيست وجود دارد.
استان فارس با  972920هزار رأس گاو و گوساله و توليد
 51921هزار تن گوشت قرمز از استانهاي بزرگ کشور در
زمينة توليدات دامي بهشمار ميرود ( Agricultural Jehad
 .)Organization of Fars, 2008از طرفي ،با روشنشدن
اهميت مسائل زيستمحيطي گاوداريها و مطالعات اندکي که
در اين واحدها صورتگرفته است محاسبة ميزان آاليندهها و
برآورد قيمتهاي سايهاي آنها امري ضروري بهنظر ميرسد.
با توجه به اينکه ستادة مطلوب 9قيمت بازاري دارد ،از اين
قيمت استفاده ميشود .مشکل اصلي براي ستادههاي
نامطلوب (آلودگي) اين است که قيمت بازاري ندارند؛ بنابراين
بايد در چند مرحله قيمت سايهاي آنها استخراج شود .در
اين مطالعه ،قيمت سايهاي آاليندههاي زيستمحيطيــ
نيتروژن و فسفر دفعي ــ در پرواربنديهاي شهرستان شيراز
با استفاده از تابع فاصلهاي ستاده برآورد ميشود.

2. Desirable output

1. Monotonicity
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روش تحقيق
فرض شود يک واحد توليدي برداري  nنهادهاي را براي توليد
يک بردار  mمحصولي به کار گيرد .بدين ترتيب تابع فاصلة
ستاده بهصورت زير تعريف ميشود:
()0
D0 x, y  min  : y /  Px     0,1
 xبيانگر عوامل توليدي و  yبردار ستادهها است P(x) .نيز
مجموعهاي از ستادهها را شامل ميشود که با استفاده از
نهادههاي  xميتواند توليد شود (.)Coelli & et al, 1998
تابع فاصلهاي ستاده ويژگيهاي زير را دارد (:)Ibid
 D0(x,0) = 0 .0و ∞D0(0,y) = +
 D0(x,y) .9غيرکاهشي نسبت به  yو غيرافزايشي نسبت
به  xاست.
 D0(x,y) .2همگن از درجة  0نسبت به  yاست.
 y .3جزء مجموعة امکانات توليد  xاست ) yЄP(xاگر و
فقط اگر  D0(x,y) ≤0باشد.
 D0(x,y) =0 .5اگر  yبر روي منحني امکانات توليد قرار
داشتهباشد.
براي تخمين تابع فاصله ميتوان از روشهاي تحليل
مرزي تصادفي ،تحليل فراگير دادهها ،روش برنامهريزي خطي
و حداقل مربعات اصالحشده 0استفاده کرد (.)Ibid
بهطور عمده ،براي تخمين تابع فاصلهاي از روش
برنامهريزي خطي تعييني 9و در مطالعات کمي از روشهاي
اقتصادسنجي استفاده شدهاست .روش برنامهريزي تعييني
نياز به فروض توزيعي ندارد ،به همين علت بهراحتي مورد
استفاده قرار ميگيرد و براي محاسبة پارامترهاي زياد حتي با
مشاهدات اندک ميتوان از آن استفاده کرد .يکي از مشکالت
اين روش اين است که پارامترها تخمين زده نميشوند بلکه
محاسبه ميشوند .بهدستآوردن شاخص آماري براي ارزيابي
سازگاري نتايج مشکل است .اين امر ميتواند به خطا در
ارزيابي کارايي منجر شود ،به اين دليل که ستاده ميتواند
تحت تأثير شوکهاي تصادفي باشد که در کنترل توليدکننده
نيست ( .)Nguyen & et al, 2008به همين علت ،از يک
روش دو مرحلهاي براي تخمين استفاده شد .در مرحلة اول،
مدل برنامهريزي خطي بهمنظور يافتن مقادير تابع فاصله به
کار گرفته شد و در مرحلة بعد ،پارامترها با استفاده از تخمين
اقتصادسنجي برآورد شدند.

2. Deterministic
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فرم تابعي ترانسلوگ ،بهدليل جامعيت و انعطافپذيري،
رايجترين مورد استفاده و مناسب براي فرم تابع فاصله است
( .)Färe & et al, 1993تابع ترانسلوگ براي مطالعة حاضر
داراي ساختار زير است:
()9
j



i



ln D 0 x k , y k   0    n ln x nk    m ln y mk
n 1

m1

i

i

1
  nn ln x nk ln x nk 
2 n 1 n1



1 j j
   mm ln y mk ln y mk 
2 m1 m1



j

i

    nm ln x nk ln y mk 
n 1 m1

که در آن  x ،Dو  yبه ترتيب مربوط به تابع فاصله ،بردار
عوامل توليد و بردار محصوالت است و  β ،αو  γنيز
پارامترهاي برآوردي هستند.
به عقيدة  )1997( Greeneفرمهاي تابعي انعطافپذير
امکان تحميل و مدلسازي اثرهاي مرتبة دوم نظير قيود
تحدب و قيود همگني و سهولت محاسبة جزء ناکارايي را
دارند؛ ضمن آنکه در متون مرتبط با موضوع چنين معيارهايي
به انتخاب فرم تابعي ترانسلوگ منجر شدهاست.
محاسبة پارامترهای تابع فاصلهای پارامتريک با
استفاده از روش برنامهريزی خطي
برنامهريزي رياضي ابتدا از سوي )1968( Aigner & Chu
براي تخمين پارامترهاي تابع توليد به کار گرفتهشد و پس از
آن افراد مختلفي توابع فاصلهاي نهاده و ستاده را با
برنامهريزي خطي تخمين زدند (Färe & et al, 1993
؛Coggin & Swinton, 1996؛ Hailu & Veeman,
 .)2000اين روش با وجود استفاده از برنامهريزي رياضي به
دليل درنظرگرفتن فرم تابعي با روش تحليل فراگير دادهها
متفاوت است.
 nبرداري از نهادهها m ،برداري از ستادهها و  kپرواربندي
موردنظر است .ارزش پارامترهاي مجهول با استفاده از
برنامهريزي خطي بهصورت زير بهدست ميآيد:

1. Corrected Ordinary Least Square
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محدوديت  0بيانگر اين است که مشاهدات به زير مرز
توليد يا کوچکتر يا مساوي  0محدود ميشود .محدوديتهاي
 9و  2نشاندهندة اين است که تابع فاصلهاي بايد نسبت به
توليد محصول خوب غيرکاهشي و در رابطه با نهادهها
غيرافزايشي باشد .محدوديت  3شرط همگني را بيان ميکند و
در نهايت متقارن بودن در محدوديت آخر وارد ميشود.
تابع هدف مجموع انحراف مشاهدات از مرز را حداقل
ميکند .در حقيقت ،با توجه به اينکه تابع فاصلهاي محصول
ارزشهاي مثبت کوچکتر يا مساوي يک ميگيرد ( لگاريتم
آن ميتواند ارزشي کوچکتر يا مساوي با صفر بگيرد) تابع
هدف ماکزيمم ميشود .براي حداقلکردن انحرافات خالص
مشاهدات از مرز ،انحرافات فاصلهها از صفر ،که بهصورت
لگاريتمي بيان شده است ،ماکزيمم ميشود.
پارامترهاي مفقودي در تابع فاصلة اصلي وجود دارد اما به
واسطة اعمال شرط همگني در فرم برآوردپذير (تابع فاصلة
نرمالشده) حذف شدهاست .اين پارامترها با استفاده از
معادالت همگني و تقارن بهصورت زير قابل محاسبه هستند:
()3

1   2   3  1
 11   12   13  0 ,  12   22   23  0
 13   23   33  0
 n1   n 2   n 3  0

براي محاسبة خطاي معيار پارامترهاي مفقودي نيز از
روابط زير استفاده شد:
var  21   22   var  21  var  22
()5
 2 cov  21 ,  22 

()1

) SE  var  21  var  22  2 cov(  21 ,  22

يکي از موارد مهم کاربرد تابع فاصله استفاده از آن به
منظور محاسبه و برآورد قيمتهاي سايهاي محصوالت
نامطلوب است .اختالف بين ستادة مطلوب و نامطلوب به

فرض قابليت حذف آنها برميگردد؛ بهطوري که ستادههاي
خوب کامالً آزاد هستند ،در حالي که ستادههاي بد بهراحتي
قابل حذف نيستند .ايدة اصلي استخراج قيمتهاي سايهاي با
استفاده از توابع فاصلة ستاده و نهاده و نتايج دوگان آن
برگرفته از نظرية شفرد است .نخستينبارFäre & et al ،

( )1990و پس از آنها )2000( Hailu & Veeman
قيمتهاي سايهاي را با استفاده از تابع فاصلة نهاده و
روشهاي برنامهريزي غيرپارامتريک محاسبه کردندFäre .
 )1993(& et alنيز براي اولينبار و سپس & Coggin
 (1996) Swintonو  )2003( Murty & Kumarبا
استفاده از تابع فاصلة ستاده قيمتهاي سايهاي ستادههاي
نامطلوب را استخراج کردند .قيمتهاي سايهاي حقيقي براي
ستادههاي نامطلوب  bبدين صورت است:
()7
  D 0 ( x , y)  


 D 0 ( x, y)  0   y b  
  rm1  
rb  R ( x, r )  

 y b 
  D 0 ( x , y)  

  y
m1



نسبت قيمت سايهاي ستادة مطلوب به قيمت سايهاي
ستادة بد با استفاده از شيب تابع فاصلة مرزي در ستادة
ترکيبي مشاهدهشده منعکس ميشود؛ همچنين قيمتهاي
سايهاي رابطة مبادلة بين ستادههاي مطلوب و نامطلوب را در
ترکيب عملي ستادهها نشان ميدهد.
در نمودار  ،0دو مسير  OBو  BCوجود دارد .در بيشتر
مطالعات صورتگرفته ،که در مقدمه نيز به آنها اشاره شد،
تمرکز بر روي مسير  OBو شرايط حذف ضعيف ستادة
آالينده است و قيمت سايهاي منفي روي محصوالت اعمال
ميشود .اين در حالي است که در شرايط آزادبودن ستاده
قيمت سايهاي مثبت خواهدبود .در شرايط اجرانشدن قوانين
کاهش آاليندهها ،توليد روي مسير  OBممکن است قيمت
سايهاي مثبت يا منفي داشتهباشد.
روي مسير  ،BCرابطة بين ستادة مطلوب و زيستمحيطي به
دليل محدوديتهاي تکنولوژيکي (بيولوژيکي) با استفاده از قيمت
سايهاي مثبت براي ستادة زيستمحيطي مشخص ميشود؛ براي
مثال اگر ستادة زيستمحيطي مجدداً وارد فرايند توليد شود و
استفادة مجدد از آن صورت گيرد ،در اين حالت محصول افزايش و
مقدار ضايعات وارده به محيط زيست نيز کاهش مييابد.
1. Freely Disposable
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در اين مطالعه ،هر دو مسير  OBو  BCدر نظر گرفته
شد.

B

YG

C

O

شکل  .1منحنی امکانات توليد ستادة مطلوب ( )YGو ستادة
زيستمحيطی ()YE

برآورد دقيق مواد دفعي براي مديريت بهتر تغذيه و ايجاد
تسهيالت براي ذخيرهسازي کود و بررسي مشکالت زيست
محيطي گاوداريها ضروري است .بر اين اساس ،معادالت
گوناگوني براي پيشبيني اين مقادير ارائه شدهاست .در اين
مطالعه ،ستادههاي نامطلوب (فسفر و نيتروژن دفعي) بر
اساس معادالت مطرحشده در مطالعة Erickson & et al
) (2003محاسبه شدهاست:
()0
)N E X1 (DMIx  dietaryCP  DOFx / 6.25
n

])  0.019  (LWf  LWs
)  dietaryP  DOFx

PE 

n
(DMIx
X1

()2
)  0.0046  (LWf  LWs
 DMIxمقدار مادة خشک مصرفي کل گله (کيلوگرم)DOF ،
تعداد روزهاي پرواربندي LWf ،وزن گاو در پايان دورة پرواربندي
(کيلوگرم) LWs ،وزن گاو در آغاز دورة پرواربندي (کيلوگرم)x ،
تعداد گاوهاي موجود در گله dietary CP ،درصد پروتئين خام
جيره dietary P ،درصد فسفر جيره PE ،فسفر دفعي (کيلوگرم در
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روز) و  NEنيتروژن دفعي (کيلوگرم در روز) است.
براي اينکه بدانيم پرواربندان از چه جيرة غذايي استفاده
ميکنند از آنها خواسته شد که نوع و ميزان مواد غذايي را
بهصورت روزانه بيان کنند .براي محاسبة نيتروژن و فسفر
دفعي به ترکيبات مواد خوراکي (درصد مادة خشک ،پروتئين
خام و فسفر) نياز است .براي اين منظور ،از مقادير بيانشده
در انتشارات انجمن تحقيقات علمي ( 0)NRCاستفاده شد.
تعداد پرواربنديهاي صنعتي داراي پروانة بهرهبرداري
شهرستان شيراز بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي استان
فارس در سال  082 ،0201واحد بود .با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي تعداد  18واحد انتخاب شد .اطالعات
موردنياز از طريق پرسشنامه و مصاحبة حضوري با مديران
اين واحدها بهدست آمد.
نتايج و بحث
اطالعات مربوط به نهادهها و محصول به کار گرفته شدة
تابع فاصله در جدول  0آمدهاست .در مدل مورد استفاده ،از
يک ستادة مطلوب (ميزان گوشت توليدي) ،دو ستادة محيط
زيستي (فسفر و نيتروژن دفعي) و پنج عامل توليد شامل
نيروي کار (نفر) ،انرژي مصرفي (هزار تومان) ،تعداد گوسالة
پرواري ،مقدار علوفة مصرفي (تن) و کنسانترة مصرفي (تن)
استفاده شد .هزينة انرژي شامل برق و سوخت بود .بر اين
اساس ،بهطور متوسط هر پرواربندي گوساله با ميانگين توليد
ساالنة  07تن گوشت و با بهکارگيري  323تن علوفه و 38
تن کنسانتره 9 ،نفر نيروي کار و  300هزار تومان انرژي3/2 ،
تن نيتروژن و  8/2تن فسفر روانة محيط کردهاست..

جدول  .1اطالعات ساليانه مربوط به متغيرهاي پژوهش در پرواربنديهاي گوسالة مورد مطالعه
واحد اندازهگيري

ميانگين

حداقل

حداکثر

انحراف معيار

متغير

تعداد گاو

x1

رأس

087/2

2 /8

188/8

081/2

نيروي کار

x2

نفر

9 /0

0 /8

1/8

0 /0

هزينة انرژي

x3

هزار تومان

300/7

53/8

9985/8

339/7

مقدار علوفة مصرفي

x4

تن

323/9

90/3

2788/2

529/2

کنسانترة مصرفي

x5

تن

22/5

1/2

192/8

01/5

مقدار گوشت توليدي

y1

تن

07/8

9 /0

78/9

03/9

فسفر دفعي

y2

تن

8 /2

8 /0

3 /2

0 /8

نيتروژن دفعي

y3

تن

3 /2

8 /0

93/2

3 /7

1. National Research Council
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جدول . 1ضرايب محاسبهشدة تابع فاصلهاي براي پرواربنديهاي گوساله

نام متغير

ضريب ثابت

Lny1
Lny2
Lny3
Lny1 Lny1
Lny1 Lny2
Lny1 Lny3
Lny2 Lny2
Lny2 Lny3
Lny3 Lny3
Lnx1
Lnx2
Lnx3
Lnx4
Lnx5
Lnx1Lnx1
Lnx2Lnx2
Lnx3Lnx3
Lnx4Lnx4
Lnx5Lnx5
Lnx1Lny1
Lnx1Lny2
Lnx1Lny3
Lnx2Lny1
Lnx2Lny2
Lnx2Lny3
Lnx3Lny1
Lnx3Lny2
Lnx3Lny3
Lnx4Lny1
Lnx4Lny2
Lnx4Lny3
Lnx5Lny1
Lnx5Lny2
Lnx5Lny3
* معنيداري در سطح  08درصد

خطاي استاندارد

ضريب
***

8/022
8/891
8/852
8/855
8/880
8/828
8/800
8/800
8/802
8/858
8/892
8/892
8/892
8/838
8/887
8/802
8/883
8/882
8/885
8/887
8/801
8/802
8/887
8/803
8/800
8/881
8/880
8/800
8/885
8/880
8/880
8/881
8/802
8/805

2/780
8/800
***0/320
***-8/582
8/919
***-8/978
8/880
***8/220
***-8/810
***8/852
***8/217
8/882
*-8/855
**8/851
***-0/901
***-8/052
**8/897
***8/809
***-8/802
-8/881
***-8/909
***8/008
8/829
8/809
8/892
*-8/825
**8/803
***8/828
***-8/833
-8/887
8/889
8/885
***8/088
***-8/932
***8/033
** معنيداري در سطح  5درصد

همانگونه که در روش تحقيق گفتهشد ،ابتدا با استفاده از
مدل برنامهريزي خطي مقدار  lnDمحاسبه شد .اين کار با
استفاده از بستة نرمافزاري  GAMSصورت گرفت؛ سپس

آماره t

97/072
8/320
90/807
-2/280
-22/223
8/822
00/722
-2/080
2/815
02/029
8/201
-0/013
9/275
-28/099
-98/750
9/829
9/289
-1/229
-0/997
-92/028
00/990
0/152
0/119
0/180
-0/203
9/318
2/727
-2/255
-8/728
8/983
8/192
05/137
-00/12
2/129

*** معنيداري در سطح  0درصد

تابع فاصله با استفاده از روش  OLSتخمين زدهشد .براي
اعمال قيد همگني تابع مورد نظر با استفاده از ستادة مطلوب
نرمالسازي شد.

جعفرنيا و اسماعيلی :محاسبة قيمت سايهاي آاليندههاي ...

تابع ترانسلوگ نرمالشده با پنج نهاده ،يک ستادة مطلوب
و دو ستادة آالينده تخمين زدهشد؛ سپس تست رمزي براي
بررسي وجود خطاي تصريح به کار گرفته شد .نتايج اين
آزمون بيانگر وجود نداشتن خطاي تصريح بود.
تخمين دو مرحلهاي ممکن است به درونزايي سمت
راست معادله منجر شود؛ به دليل اينکه مقادير متغير وابسته
با استفاده از روش برنامهريزي خطي بهدست ميآيد .به همين
علت ،تست هاسمن مورد استفاده قرارگرفت .براي انجام اين
آزمون ،ابتدا متغير  lnDبر روي تمامي متغيرهاي برون زا و
ابزاري رگرس و جمله پسماند آن ذخيره شد .در مرحلة بعد،
تابع فاصله با درنظرگرفتن جمله پسماند ذخيرهشده تخمين
زدهشد .بيمعني بودن ضريب جمله پسماند بيانگر اريب
نداشتن همزماني و سازگاري نتايج تخمين  OLSبود .پس از
برآورد تابع فاصلهاي ،پارامترهاي مفقودي نيز محاسبه شدند
ناهمساني واريانس نيز با استفاده از آزمون وايت بررسي
شد .نتايج بيانگر وجود نداشتن ناهمساني واريانس بود.
پارامترهاي تخميني تابع فاصلهاي واحدهاي پرواربندي در
جدول  0عنوان شدهاست .همانگونه که مشاهده ميشود،
بيشتر ضرايب در سطح  %0معنيدار بودند .مقدار آماره R2
نيز  8/22بهدست آمد که نشاندهندة برازش خوب مدل
است.
پارامترهاي تخميني توابع فاصلهاي ستاده بهطور عمده
شرايط تحدب ،شبهتحدب و يکنواختي را نقض ميکنند .اين
حالت موجب عالمت نادرست کششها و قيمتهاي سايهاي
ميشود و تحليلهاي اشتباه را در پي دارد ( & O’ Donnell
 .)Coelli, 2005شرايط يکنواختي در مدل برنامهريزي خطي
بهراحتي اعمال ميشود .شرايط تحدب و شبهتحدب پس از
تخمين تابع ترانسلوگ بررسي شد .در نقطة ميانگين ،هر دو
شرط براي تابع فاصله تأمين شد.
پس از برازش تابع فاصله ،پارامترها و مقادير متغيرها در
فرمول  7جايگزين و قيمت سايهاي آاليندهها براي تکتک
گاوداريها محاسبه شد .براي اين منظور ،فرض شد که قيمت
سايهاي ستادة مطلوب با قيمت بازاري آن برابر است.
در بيشتر مطالعات صورتگرفته ــ به جز مطالعة
 )1999( Reinhard ،)1996( Hetemäkiو Nguyen & et
 )2008( alــ قيمت سايهاي ستادههاي زيستمحيطي منفي
در نظر گرفته شدهاست .بهطور کلي ،ستادههاي زيستمحيطي
از نظر عمومي نامطلوب هستند و کاهش آنها قيمت سايهاي
منفي را در پي دارد .قيمت سايهاي منفي بيانگر اين موضوع
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است که براي کاهش ستادة آالينده يا بايد ستادة مطلوب
کمتري توليد شود يا نهادههاي بيشتري مورد استفاده قرار
گيرند .اين در حالي است که بعضي از اين ستادهها از نظر
شخصي مطلوبند؛ مثل کود که ميتواند منبع درآمدي براي
گاودار باشد اما از طرفي باعث آلودگي محيط زيست نيز
ميشود .چنين محصوالتي ميتوانند قيمت سايهاي مثبت
داشتهباشند .اعمال محدوديت منفيبودن قيمت سايهاي زماني
منطقي است که آلودگي از نوع متمرکز باشد .در رابطه با
نيتروژن و فسفر وضعيت بدين صورت نيست؛ به اين معني که
آلودگي بهآساني قابل اندازهگيري نيست و تعريف حد آلودگي
در يک نقطة مشخص ممکن نيست .از سوي ديگر ،با توجه به
اعمال نشدن قوانين مربوط به کاهش آاليندهها ،قيمت سايهاي
ــ همانطور که در روش تحقيق نيز عنوان شد ــ ميتواند
مثبت يا منفي باشد.
جدول  .9قيمت سايهاي ستادههاي نامطلوب

ميانگين

حداقل

حداکثر

فسفر دفعي

2522/22

-7252/00

02000/03

نيتروژن
دفعي

3727/31

-00035/18

07312/32

همانگونه که مشاهده شد ،ميانگين قيمت سايهاي فسفر
و نيتروژن دفعي مثبت بهدست آمد .قيمت سايهاي مثبت
آالينده به اين معناست که ميزان درآمد و کارايي با کاهش
ستادة آالينده افزايش مييابد؛ به عبارت ديگر ،امکان بهبود
مصرف مواد غذايي و دفع کمتر اين مواد به محيط با تنظيم
جيرة مناسب ممکن است .قيمتهاي سايهاي مثبت و بزرگ
زماني حاصل ميشوند که مقدار ستادة آالينده بسيار کم
باشد .اين ارزشهاي بزرگ ميانگين قيمتهاي سايهاي را
براي تمامي مشاهدات مثبت ميکند .شايد اين گونه بهنظر
برسد که دفع اين عناصر غذايي هزينهاي را براي گاودار ايجاد
نميکند ولي در واقع در بلندمدت هم به محيط زيست آسيب
ميزند و هم بهرهوري گاوها را بهدليل استفاده نکردن از جيرة
مناسب کاهش ميدهد.
نتيجهگيري و پيشنهادها
بهمنظور محاسبة قيمت سايهاي آاليندهها ،تابع فاصلهاي
ستاده با استفاده از يک روش دومرحلهاي تخمين زدهشد.
ميانگين قيمت سايهاي آاليندهها مثبت بهدست آمد؛ به اين
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 يکي.گاوهاي مختلف بهصورت دقيقتر تعريف و تعيين شود
از راههاي کاهش دفع نيتروژن و فسفر کوتاهترکردن دورة
، در اين راستا.پرواربندي و دستيافتن به وزن بهينه است
توصيه ميشود که وزن بهينة گاوها تعيين شود؛ همچنين
قيمت سايهاي محاسباتي ميتواند بهعنوان مبنايي براي اخذ
.ماليات و جريمة بنگاههاي آالينده مورد استفاده قرار گيرد

معني که در صورت کاهش اين مقادير کارايي افزايش خواهد
 وزن، با توجه به اينکه اين مقادير به نوع جيرة مصرفي.يافت
 بهبود کيفيت جيرة گاوها،نهايي و دورة پروار بستگي دارد
يکي از عوامل مديريتي مؤثر در باالبردن کارايي توليد و
 به.کاهش دفع مواد غذايي آلودهکنندة محيط زيست است
همين علت ضروري است که نيازهاي فسفر و نيتروژن براي
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