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 های در پهنه خطرشرایط  درکشاورزی اتحقیقتپیش از اجرای ارزیابی   

 دشت ساحلی خزری، مرکزی خشک و شمال غربی

 1سید صفدر حسینی، نور محمد آبیار، حبیب اهلل سالمی و غالمرضا پیکانی
 60/60/4931تاریخ پذیرش:                                                                                      60/60/4931تاریخ دریافت: 

 چکیده 

های تحقیقات کشاورزی نظامو یافته شهکاکشورهای رو به توسعه گذاری در تحقیقات کشاورزی سرمایه های اخیردههدر 
 ایطیدر چنین شر اند.شدهرو به رو بخش کشاورزی پژوهشی  نیازهایبا چالش تامین مالی از جمله ایران  اکشورهاین در 

بدون  .استادی اقتصریزان به سیاستگذاران و برنامه ارائه شواهد مستند از منافع آن نیازمندتامین مالی این نوع تحقیقات 
 الذ. آورد به دست نخواهدحمایت مالی پایدار را کشاورزی ، تحقیقات (منافعسودمندی)مستندسازی شفاف و متقاعدکننده 

رکزی م اقلیمی-کشاورزیپهنه  سهدر  (ریسکخطر)شرایط  دربهنژادی تحقیقات  سودمندیبرآورد برای تحقیق این 
مجموعه تواند ضمن ایجاد آگاهی، میکه نتایج آن  انجام شده استایران خشک، دشت ساحلی خزری و شمال غربی 

برای . ندکاز تحقیقات کشاورزی متقاعد و مجاب شایسته اقتصادی کشور را برای حمایت  یریزبرنامهی و سیاستگذار
گیری تیجهنو موثر برای  سودمندهای که خروجی شده است انجام این تحقیق از الگوی مازاد اقتصادی پیش از اجرا استفاده

-فعالیت رپذیریخطحتمیت و  به رغم نبودهر سه پهنه، نژادی هتحقیقات ب ،هایافته پایهبر  .کندمیمنافع تحقیقات تولید 

تواند در می) بذر و نهال اصالح شده( منتج از آنها  وریاکاربست فنلذا  .دارنددرصد  17تا  71ازده بنرخ های کشاورزی 
ن مالی ایت و تامیحماین شواهد بر ضرورت  .کندنقش اساسی ایفا هبردی کشاورزی امحصوالت رافزایش تولید و عرضه 

ا اولویت تحقیقات رتبه ی، های تحقیقیافته پایهبر  ،افزون بر این تاکید دارد.نژادی هبه ویژه تحقیقات بتحقیقات کشاورزی 
 ها در تخصیص بودجه یا هزینه تحقیق تعیین شد. هر یک از پهنه هنژادیب

 JEL  : G17, D61, Q18طبقه بندی 

 ی یکشاورزی ، شاخص کارا -های اقلیمی، پهنه تحقیقات بهنژادی ، ارزیابی پیش از اجرا  :ی کلیدیهاواژه

  

                                                           
     و استادان دانشکده اقتصاد وتوسعه کشاورزی دانشکاه تهران                                                                         دانشجوی دکتری، استاد اقتصاد کشاورزی؛ به ترتیب 1

Email: Nmabyar_ae@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 نبه تامی هاکاهش هزینهبا افزایش کمی و کیفی تولیدات و تحقیقات کشاورزی گذاری در سرمایه

بدون تحقیقات  .کندمی مساعدت گیاهی حفظ منابع آب، خاک و پوشش ،کاهش فقر ،امنیت غذائی

نقش تحقیقات با وجود و ال حبا این (. 7991)ماسترز ،  رشد اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت

بخش تحقیقات کشاورزی های نظامهای اخیر در دههکشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی، 

و با چالش تامین  توسعه وارد عصر کمیابی منابع شدهرو به کشورهای به ویژه در  )دولتی(عمومی

 0270 ، ، بینتما0222همکاران،  نورتون و) اندپژوهشی بخش کشاورزی مواجه شده هایپروژهمالی 

تحقیقات کشاورزی الزمه  سودمندی کردنمستند  در چنین شرایطی .(0272 پاردی و همکاران،و 

اطمینان از یک سطح مناسب حمایت عمومی است. بدون مستندسازی شفاف و متقاعدکننده 

با کاهش منابع و بودجه بنابراین  ، تحقیقات حمایت مالی پایدار را کسب نخواهد کرد.سودمندی

ارزیابی منافع تحقیقات با  .داردای اهمیت فزایندهو منافع آن ، ارزیابی آثار کشاورزی تحقیقات

 بیشینهبه   دستیابیهایشان را توجیه و برای توانند فعالیتکشاورزی، مدیران و محققان می

های تحقیقاتی را بهبود گذاری برنامههدفتدوین و ارزیابی  .)منافع( هدفمند سازندسودمندی

ضمن  .دهدافزایش میرا  منابع تخصیص و گیریتصمیم نظامگرایش به کاربست علم در  بخشد، می

 .(0222) ماردیا و همکاران، کندتواند حمایت سیاسی را متقاعد و تضمین اینکه با ایجاد آگاهی، می

 99 بیش ازنهاد ملی تحقیقات کشاورزی ایران است که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

شورهای در ک دیگرمانند  (.7211شود)مهرابی، شاورزی در آن هزینه میک عتبارات تحقیقاتادرصد 

های با چالشپژوهشی و محدودیت اعتبارات گستردگی وظایف علت حال توسعه این سازمان نیز به 

 شریف زاده و عبداهلل زاده،و  7292 ،کشاورزی وترویج آموزش ،)سازمان تحقیقات استروبه رو جدی 

های واقعی در دوره این سازمان به قیمتاعتبارات ساالنه رشد میزان  ،شواهد آماریپایه بر  .(7292

نه تنها افزایشی  7210-97 ساله 72درصد بوده، اما در دوره  1/71طور میانگین به 7217-17ساله  72

های قانون بودجه سال) درصدی را تجربه کرده است 20/2نداشته، بلکه میانگین کاهش ساالنه 

های تحقیقاتی این سازمان کاسته هژپرو شمارهای اخیر در سالشده که ب جمواین مسئله (. مختلف

ه باصالح بذر و نهال تحقیقات موسسه در دست اجرای های تحقیقاتی پروژه شمارشود. برای مثال 

فقره در  7901به  7210فقره در سال  0952از  این سازمانتابعه ترین موسسه تحقیقاتی مهمعنوان 
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 برایسازمان ین امدیران  بنابراین درصدی است. 09حدود رسیده که بیانگر کاهش  7290سال 

-منابع مالی و انجام تام و کمال تعهدات پژوهشی، باید سیاستگذاران و برنامهبا محدودیت  رویارویی

مورد نیاز بخش کشاورزی های تحقیقاتی پروژهریزان اقتصادی کشور را برای تامین نیازهای اعتباری 

ن ایهای تحقیقاتی اقتصادی و اجتماعی پروژه سودمندیارزیابی  یشرایطچنین در  .کنندمتقاعد 

زان ریبه برنامهتحقیقات کشاورزی  از سودمندیرا در ارائه شواهد مستند آن مدیران تواند می ،سازمان

 .کندیاری ان اقتصادی کشور رگذاو سیاست

ر دنژادی زیر بخش زراعت هبتحقیقات  سودمندیارزیابی در پی  نوشتاراین ، یادشدهبا توجه به موارد 

 شمال و ساحلی خزری دشتخشک، مرکزی اقلیمی  -کشاورزی پهنه سهدر حتمیت  نبودشرایط 

های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تحقیقات بهنژادی در فعالیت است. غربی

 اندبه خود اختصاص دادهرا همواره بیش از پنجاه درصد تحقیقات زیربخش زراعت و  شتهدا اهمیت

 قیقاتتح سودمندی ازتواند شواهد مستند می تحقیقاین  هاییافته(. 7297 همکاران، و)کمالی

ریزان و سیاستگذاران اقتصادی ارائه و آنها را نسبت به ضرورت حمایت و تامین رنامهببه کشاورزی 

  .مجاب کندآن منابع مالی 

  تحقیق روش
ی، های روغن، دانهآبی و دیم ، جوآبی و دیم ندمگتحقیقات بهنژادی بالقوه  سودمندی نوشتاراین در 

ک، خشمرکزی  کشاورزی-اقلیمیپهنه  سهدر  زمینی، حبوبات، برنج، چغندرقند و پنبهذرت، سیب

که  7071تا  7931 ساله  71ی افق زمان در اقتصادی مازاد  وشربا دشت ساحلی خزری و شمال غربی 

ها، با توجه به تنوع و گستردگی پهنه .شدندو محاسبه ارزیابی  ،دنده رخرود یانتظار م هاسودمندین آدر 

های اصفهان، گلستان و شد که به ترتیب استان گزینش 7از هر پهنه یک استان به عنوان نماینده

کنند ایفا میها این پهنهاقتصاد کشاورزی محصوالت مورد بررسی نقش مهمی در  .اندآذربایجان شرقی

)سازمان  اندو در نقشه جامع علمی بخش کشاورزی به عنوان محصوالت راهبردی تعیین شده

  .(7292کشاورزی، و ترویج آموزش ،تحقیقات

                                                           
1 Representative 
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 رایببالقوه تحقیقات است که از آن  سودمندیگیری اندازه ،پیش از اجرامازاد اقتصادی کارکرد روش  

حقیقات ت بندیارائه شواهد مستند، تخصیص منابع محدود، تدوین برنامه آتی تحقیقات و نیز اولویت

ی ریزی تحقیقات کشاورزناپذیر برنامهییتحلیل پیش از اجرا بخش جدا بنابراین. شوداستفاده می

وری منتج افنکاربست  ،پیش از اجرا مازاد اقتصادی وشر پایهر ب (.0221 )وسلر و همکاران، است

کل اقتصادی  مازاد شده وی منحنی عرضه به سمت راست منجر یجاهبه جابکشاورزی تحقیقات از

(ΔTS) وری اپی پذیرش فندر  .تحقیق استاجتماعی  هایسودمندیبیانگر دهد که را افزایش می

از  (∆TS)کلازاد اقتصادی متغییر اندازه  اقتصاد باز، یک فعالیت تحقیقاتی در شرایطمنتج از جدید 

 :شودمحاسبه می زیر هرابط

(4)   twtt KQPKTS 5.010  

پارامتر جا  tK برنامه تحقیقاتی واجتماعی  سودمندییا  تغییر در مازاد اقتصادی کل tΔTSکه در آن 

 یدتولاست که به صورت تغییر نسبی در قیمت یا هزینه واحد t  سالدر  منحنی عرضهنسبی به جایی 

کشش  ε و از تحقیق پیشولید محصول تبه ترتیب قیمت جهانی و  0Q و  WPشود. گیری میاندازه

های به قیمت  باید WP ،در ارزیابی پیش از اجرای تحقیقات کشاورزیقیمتی عرضه محصول است. 

اجتماعی تحقیق نسبت به یک مبدا  سودمندیمازاد اقتصادی یا های پذیریثابت باشد، زیرا تغییر

به محاس ،پیش از اجرامازاد اقتصادی دشواری ارزیابی . شوندمحاسبه میپیش از تحقیق زمانی معین 

اثر  پارامتراین  .تحقیقات است سودمندیکننده ترین عامل تعیینمهمبه عنوان  ییجاهارامتر جابپ

ه ک دهدنشان میمنتج از تحقیق را های تولید( )افزایش عملکرد و کاهش هزینه وریبهره رشدخالص 

 (:7999)آلستون و همکاران،  شودمحاسبه می زیررابطه با استفاده از 
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جدید،  جدید بذر و نهال(های )رقم وریااز پذیرش فن پسعملکرد محصول  افزایش YI باالرابطه  در

ε  ،کشش عرضه محصولE(C) آوری جدید،تولید محصول بعد از پذیرش فن تغییر نسبی در هزینه 

Pr وری جدید، ااحتمال تحقق افزایش عملکرد در مزارع کشاورزان پذیرنده فنtA  1)-نرخ پذیرش و

δj) ی، پیشاپیش مقادیر یجاهبرای برآورد پارامتر جاب .است عامل استهالک تحقیقE(Y)  ،E ،E(C 

،Pr ،t   و(1-δj) برآورد شوند.  مناسبای باید به شیوه 
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ی و )فارس است بیشتروری جدید به شکل بذر)رقم( با عملکرد انژادی یک فنهمحصول تحقیقات ب

 ای درکنندهنقش تعیینکه نژادی هبمنتج از تحقیقات  (YI)ارقام افزایش عملکرد  اما  (.7219 باقری،

، نامطمئن و های کشاورزیفعالیت آمیزمخاطرهماهیت  به علت نژادی دارد،هتحقیقات ب هایسودمندی

حتمیت  دنبوباید با در نظر گرفتن کشاورزی تحقیقات  سودمندی بنابرایندارای توزیع احتمال است. 

 به روش بایدمتغیر این احتمالی مقادیر  این شرایطدر  ارزیابی شود. عملکردافزایش این  خطرپذیریو 

 YIجای احتمالی به شده و ارزیابی آثار با قرار دادن این مقادیر )همانندسازی( 7سازیمناسب شبیه

  .پذیردنجام ا( 0در رابطه )

ای تا در همه علوم از فیزیک هستهکه است مونت کارلو روش  ،سازیشبیههای روشترین از معمول

کارلو اطالق شود، کافی است که که به یک روش عنوان مونتبرای این دارد.ژنتیک و اقتصاد کاربرد 

 رهیافتدر  (.7297 ،کارسن و بنکس) باشد های تولید اعداد تصادفی استفاده شدهدر آن از شیوه

 مفهوم تبدیل معکوس. 0برای تولید اعداد تصادفی، تبدیل معکوس است روشترین معمول ،کارلومونت

  .استمعکوس تابع توزیع تجمعی یک متغیر تصادفی در واقع 
بین ،  U ، عدد تصادفییک ، X یرغمقادیر احتمالی متسازی شبیهدر هر بار  ،تبدیل معکوسدر روش 

 تابع توزیع تجمعی ، تولید و سپس این مقدار به معادله U (0,1)صفر و یک از تابع توزیع یکنواخت ، 

 ازیسشبیهتولید و  با استفاده از رابطه زیررا آن متناظر با  X شود تا عدد تصادفی، اعمال می F(X)، آن 

 کند.

(2)           
)(1 UFX  

حتمال و پارامترهای مختلف آن مشخص ایک متغیر باید توزیع مقادیر احتمالی سازی برای شبیه

ترین مناسب( 7991) ( و ماتانگادورا و نورتون7999همکاران)آلستون و های بررسی پایهبر شوند. 

ال توزیع احتم، نژادیهتحقیقات بمنتج از افزایش عملکرد ارقام اصالحی رای متغیر بتوزیع احتمال 

ور قابل ط هایی در توصیف ماهیت تصادفی افزایش عملکرد دارد و بهبرتری. توزیع مثلثی است 2مثلثی

 ترین،، محتملکمینه میزان) است. پارامترهای قابل تفسیر از راه برهانی پذیرای انعطافمالحظه

                                                           
1 Simulation. 
2 Inverse Transformation. 

.gular Probability DistributionianTr 3 
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سازی پذیرش و محبوبیت قابل توجه میان الگوسازان شبیه از این روو میانگین انتظاری( دارد.  بیشینه

 (.  7297 ،کارسن و بنکس) کسب کرده است خطرگران و تحلیل
 (YI) افزایش نسبی عملکرد احتمالیسازی مقادیر روش مورد استفاده در این تحقیق برای شبیه

است ر متغیاین تصادفی ماهیت ولید باز ت، مورد بررسینژادی محصوالت هتحقیقات بمنتج از  هایرقم

حتمالی ا. برای این منظور مقادیر استتجمعی معین توزیع مثلثی و تابع  دارای تابع توزیع احتمالکه 

YI  ( 0) این مقادیر در رابطه سپس وسازی تولید و شبیهآن تجمعی  توزیعبا تبدیل معکوس از تابع

محصوالت تولید و  ی منحنی عرضهیجاهشوند تا مقادیر احتمالی پارامتر جابمیقرار داده  YIبه جای 

مقادیر احتمالی نرخ بازده داخلی، شاخص  با اجراهای تکراری الگوی مازاد اقتصادیو سازی شبیه

 تحقیقدر این شوند. سازی شبیه YIمتناظر با یا سودمندی خالص منافع  کنونیکارائی و ارزش 

و  (hYI)بیشینه، (lYI)کمینهکه  متغیر افزایش عملکرد ارقام اصالحیپارامترهای توزیع احتمال مثلثی 

مصاحبه با و  دست اجرادر نژادی بهنتایج تحقیقات از  هستندعملکرد  (mYI)ترین افزایشمحتمل

 شدند.تهیه های مذکور در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آنهامحققین مجری 

( با توزیع احتمال YI) اصالحی هایافزایش عملکرد رقم احتمالیسازی مقادیر مراحل مختلف شبیه

 : خواهد بودزیر  هایهمثلثی از روش تبدیل معکوس به شرح رابط
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 کمینه، بیشینهبه ترتیب مقادیر  mYI و hYI  ،lYIتابع توزیع احتمال تجمعی و  F(YI(، باال هایهدر رابط

پیش از آن که . است  نژادیهمنتج از تحقیقات بشده  اصالح هایو مد متغیر افزایش عملکرد رقم

وند، سازی ششبیهآن  تبدیل معکوس تابع توزیع تجمعیاز  افزایش عملکرد متغیرمقادیر احتمالی 

دو معادله تبدیل معکوس را در مقادیر د که تعریف شوبه صورت زیر  U*بحرانی  دارضروری است تا مق

  .کندمی جدا mYIبیشتر و کمتر از 

(5)                                                                       
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در دامنه صفر تا یک و دارای توزیع یکنواخت،  Uر با توجه به مقدا *Uپس از تعیین مقدار بحرانی

 YIی مقادیر احتمالسازی شبیهو تجمعی  توزیعبرای تبدیل معکوس تابع باید زیر های هیکی از معادل

 استفاده شود. 

 (1)     ))(( lmlhl YIYIYIYIUYIYI 

  

if

 

*UU   

(9)             ))((1 mhlhl YIYIYIYIUYIYI 

 

if

 

1* UU  

در کاربست . کردسازی شبیهتولید و را  (YI) متغیر افزایش عملکرد مقادیر احتمالیتوان با این روش می

و  (ε) ، کشش قیمتی عرضه(Pr) (، احتمال موفقیت تحقیقtA) های نرخ پذیرشداده (0)رابطه 

 وری جدیداجایی منحنی عرضه به نرخ پذیرش فن. اندازه جابهندمورد نیازنیز  (δj-1) استهالک تحقیق

توان از نرخ جا که تحلیل از نوع پیش از اجرا است، میبستگی دارد. از آندر میان کشاورزان نیز 

های مو آن را به نرخ پذیرش رق کردهای گذشته استفاده در سال های اصالح شدهپذیرش رقم

جدید به دالیل شده  اصالح هایتعمیم داد. عملکرد رقمامیدبخش و در آستانه آزادسازی و معرفی 

طور بههای زنده و محیطی در طول زمان تنشدر برابر مختلف از جمله شکسته شدن مقاومت آنها 

تحقیقات در  سودمندی، (0)در رابطه ( δj-1پایدار نیست. بنابراین با اعمال عامل استهالک، )کامل 

تجربیات محققان و مروجان کشاورزی، کاهش ساالنه  پایهشود. بر های مختلف تعدیل و کاسته میسال

در پنج سال پایانی دوره پذیرش آنها در نظر گرفته شد. ها برای عملکرد این رقم (δj=%7)یک درصد 

های عرضه برآورد شده در تحقیقات داخلی اعم از استانی و ملی استفاده از کشش تحقیقدر این 

در رابطه  YIسازی شده و قرار دادن متوالی مقادیر شبیهمذکور  هایمشخصهگردید. پس از تعیین 

 . شدسازی ی منحنی عرضه متناظر نیز تولید و شبیهیجاه( پارامتر جاب0)

ایی، جقیقاتی، افزون بر محاسبه پارامتر جابهفعالیت تحبرای محاسبه تغییر مازاد اقتصادی کل یک 

رخ ن کمینه)و نرخ تنزیل از تحقیق پیش محصولساالنه تحقیق، قیمت و مقادیر تولید های هزینه

شت سرمایه نرخ بازگکمینه یا رخ تنزیل ن تحقیقدر این شوند. تهیه  باید( قابل قبول بازگشت سرمایه

هر درنظر گرفته شد.  7292سال درصد  71کشاورزی و بلند مدت  تنرخ سود تسهیالقابل قبول، 

به  ،هستندقبول  های کمتری نیز قابلعمومی نرخگذاری در تحقیقات بخش چند که برای سرمایه
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 ریزان واما برای اطمینان بیشتر برنامه .شودهای ثابت نیز استفاده میویژه هنگامی که از قیمت

نرخ  مینهکتنزیل یا  نرخ ،نژادی مورد بررسیهتحقیقات ب سودمندی سیاستگذاران اقتصادی کشور از

در شرایط  جا که الگوی مازاد اقتصادیآناز  نظر قرار گرفت.درصد مد  71بازگشت سرمایه قابل قبول 

حقیق ت از پیشدر چهار سال ت محصوالتولید  میزانو قیمت جهانی میانگین ، استاقتصاد باز مدنظر 

  .و تولید حذف شوند گرفتند تا اثرات نوسان قیمتمورد استفاده قرار 

در این وظایف ارزیابی آثار تحقیقات است.  دشوارتریناز ،  (tC) ، تحقیق هایهزینههای تهیه داده

 ،ایای، تملک سرمایهشامل سهم آن از اعتبارات هزینهادی ژنهتحقیق بساالنه هر  هزینه نوشتار

و بط مرتملی تحقیقاتی های هتخصیصی موسسوهشی ژپاعتبارات و نیز  درآمدهای اختصاصی مراکز

مازاد اقتصادی  ( مقادیر احتمالی7ها با استفاده از رابطه )دادهپس از تهیه این  .استهای ترویج هزینه

 .شدسازی تولید و شبیه YIتناظر با مقادیر احتمالی م (tΔTS کل)

 هر یککل تغییر مازاد اقتصادی مقادیر احتمالی سازی شبیه( و tCساالنه ) هایهزینه محاسبهپس از 

اندازه را ها آناحتمالی  سودمندیتوان می ،آتی سال 79تا  70افق زمانی در  نژادیهب تحقیقاتاز 

است،  قابل قبولدر یک تحقیق گذاری که آیا سرمایه برای تعیین این مناسبگیری کرد. یک معیار 

. نرخ بازده داخلی نرخ سودی است که در آن استتحقیق آن  7یینرخ بازده داخلی و شاخص کارا

شاخص کارائی تحقیق بیانگر منافع خالص شود. برابر صفر می تحقیق سودمندی خالص کنونیارزش 

در هر یک از نرخ بازده داخلی را توان می (72ابطه )ر. از صرف شده برای آن است هزینههر واحد 

 : کردمحاسبه  tΔTS مقادیر احتمالی

(46)              
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داخلی نرخ بازده  rتحقیق و  هزینه ساالنه tC وکل تغییر مازاد اقتصادی یا منافع  tΔTS باالدر رابطه 

ابل ر اقتصادی قظاز نات کشاورزی در تحقیقگذاری که سرمایه . برای آنتحقیق استمنافع بالقوه یا 

 .نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول )هزینه فرصت سرمایه( بیشتر باشد کمینهاین نرخ باید از  قبول باشد،

 : شود( محاسبه می77رابطه )ده از ابا استفنیز هر یک از تحقیقات ی یشاخص کارامقادیر احتمالی 

                                                           
Efficiency Index 1  
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  است.تحقیق ی یکاراشاخص  EIو ساالنه  هزینه tCخالص منافع،  کنونی ارزش NPVه در آن ک

 و بحثایج تن
ورد منژادی همنتج از تحقیقات ب ح شدهملکرد ارقام اصالعاحتمالی افزایش میزان  722در این تحقیق 

روش مونت به Excel در محیط صفحه گسترده RISK@ الحاقیافزار نرمبا ها هر یک از پهنهبررسی 

ی یخالص منافع و شاخص کارا کنونیمقادیر متناظر نرخ بازده داخلی، ارزش و سپس سازی کارلو شبیه

، کمینهمقادیر  (2( تا )7) هایدر جدول .محاسبه شد (ریسکیخطرپذیری)وضعیت  722در ها آن

این  پایهر ب اند.بیان شدهتحقیقات این ی یانتظاری نرخ یازده داخلی و شاخص کاراو میانگین  بیشینه

 و شاخص نرخ بازده داخلی، بنا به ماهیت تصادفی تحقیقات کشاورزیشود که مالحظه می هایافته

که  شرایط کشاورزاندر  حتمیتنبود این یقینا . نیستندبرخوردار  حتمیتاز این تحقیقات ی یکارا

، تفاوت سطح مدیریت، ناکافی بودن (ثباتی تولیدبی)ییعوامل متعددی مانند تغییرات آب و هوا

ها نآهای بر فعالیت تسهیالت زیرساختی و بازاریابی نبود ،هاتدارک ناکافی نهاده، های ترویجیفعالیت

نطقی م تحقیقات کشاورزی سودمندیبنابراین استنباط قطعیت  .تاثیرگذار است، بیشتر خواهد بود

را  کشاورزیتحقیقات  سودمندی یا بازدهبه خوبی ماهیت تصادفی و احتمالی ها یافتهاین  .یستن

انتظار بر آن است که نرخ  ،در استان گلستان(، 7)های جدول داده پایهبرای مثال بر  دهند.نشان می

ی آن از یو شاخص کارادرصد  0/97درصد تا  2/70زمینی از نژادی سیبهبازده داخلی تحقیقات ب

والت محص دیگرنژادی هدر تحقیقات ب سودمندیاین ماهیت تصادفی  باشد.متغیر ریال   5/1تا  -99/2

های فعالیتنهفته در  مخاطرهاین موضوع بر توجه هر چه بیشتر بر پدیده  شود.نیز مشاهده می

 کند. و ضروت ارائه راهکارهای کاهش آن داللت میکشاورزی 

بیشترین و کمترین  ،استان گلستان() ساحلی خزریدشت در پهنه ( 7) های جدولداده پایهبر 

ی و نژادی گندم آبهتحقیقات بی به ترتیب از آن یشاخص کارا و میانگین انتظاری نرخ بازده داخلی
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 بیآ نژادی گندمهی تحقیقات بیشاخص کاراو  . میانگین انتظاری نرخ بازده داخلیاستنخود دیم 

 درصد 1/9نژادی نخود دیم هیر برای تحقیقات بدکه این مقا حال آن ،استریال  9/71و  درصد 0/12

توجیه  دنبوو آبی ادی گندم ژنهتحقیقات ب چشمگیر سودمندیاین نتایج بیانگر  .استریال  -7/7 و

م آبی نژادی گندهی تحقیقات بیشاخص کارا است.ادی نخود دیم در این پهنه ژنهاقتصادی تحقیقات ب

 9/71در تحقیق و ترویج این محصول راهبردی گذاری هر یک ریال سرمایهدهد نشان میدر این پهنه 

یز آممخاطرهبا وجود توان نتیجه گرفت که می بنابراینکرد. ایجاد خواهد اقتصادی  سودمندیریال 

 نژادی این محصول، موجبههای کشاورزی، کاربست ارقام اصالح شده منتج از تحقیقات بفعالیتبودن 

ان کنندگبل توجهی را عاید تولیدکنندگان و مصرفقا سودمندیعرضه آن شده و تولید و افزایش 

ادی ژنهتحقیقات ب و ذرت گندم دوروم ،ادی نخود دیمژنهر این پهنه به غیر از تحقیقات بخواهد کرد. د

درصد هستند.  71و بیشتر از قابل قبول اقتصادی و اجتماعی  سودمندیدارای محصوالت  دیگر

تحقیقات ن ایمنتج از  جدید و اصالح شده بذرهایکاربست کنندگان از تولیدکنندگان و مصرف بنابراین

 71، میزان بازگشت سرمایه قابل کمتر از تحقیقات کشاورزی هر چند در ارزیابی د.ونشمی مندبهره

های بخش در تحقیقات و یا پروژه درصد نیز در نظر گرفته شود، زیرا برای سرمایه گذاری

ز های ثابت نیتبه ویژه هنگامی که از قیم، هستند قابل قبولهای کمتری نیز عمومی)دولتی( نرخ

گذاران اقتصادی کشور از منافع ریزان و سیاستاما برای اطمینان بیشتر برنامهشود.استفاده می

 درصد در نظر گرفته شد. 71ل قبول، نژادی، حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابهتحقیقات ب

ای، نخود دیم و گندم دوروم الزم به توضیح دانهنژادی ذرتهاندک تحقیقات ب سودمندیدر رابطه با 

قات تحقی سودمندیزیاد باشد، اما آنها در هکتار تولید اگرچه ممکن است که بازده یا درآمد است که 

نحنی ی میجاهتحقیقات کشاورزی به میزان جابسودمندی  .تولید در هکتار است سودمندیفاوت از مت

ی منحنی عرضه نیز متاثر از عوامل یجاهمنتج از آن تحقیق بستگی دارد. میزان جابمحصول عرضه 

میزان تولید یا سطح کشت محصول پیش از تحقیق  ،گوناگون مانند نرخ پذیرش، قیمت محصول

ناوری های تحقیقاتی، تا زمانی که فبستگی دارد. بنابراین با وجود نتایج قابل قبول در سطح ایستگاه

کشاورزان به کار گرفته نشود، آن تحقیق فاقد تعداد زیادی از ج از یک تحقیق کشاورزی توسط منت
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ای، دانهبر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی سطح کشت ذرتیا منافع خواهد بود. سودمندی 

 722و  025،  112به ترتیب برابر   7297-90نخود دیم و گندم دوروم استان گلستان در سال زراعی 

 تزارهاکشسطح کمی از در آنها قام جدید و اصالح شده منتج از تحقیقات هکتار بوده است. بنابراین ار

تحقیقات این محصوالت کمتر از هزینه  سودمندیخواهد شد. از این رو بدیهی است که به کار گرفته 

 صرف شده برای تحقیقات آنها خواهد بود. 

برای کشاورزی طور که در بخش مقدمه بیان شد، از نتایج ارزیابی پیش از اجرای تحقیقات همان

های شود. بنابراین با توجه به نرخاستفاده مییا هزینه تخصیص بودجه  آنها دررتبه یا اولویت تعیین 

ج، گندم ننژادی گندم آبی، برهتوان دریافت که تحقیقات ببازده داخلی محاسبه شده در این استان می

 هایویتیا اول دیم، جو دیم، سویا، کلزا، سیب زمینی ، جو آبی، پنبه، آفتابگردان به ترتیب در رتبه

دارای نژادی ذرت، گندم دوروم و نخود دیم هاول تا دهم تخصیص بودجه قرار دارند. اما تحقیقات ب

 شوند. این استان حذف های تحقیقاتیبایست از فهرست اولویتاولویت تخصیص بودجه نیستند و می

های حمایتی محصوالت کشاورزی کاربری داشته باشد. تواند در تدوین سیاستافزون بر این، نتایج می

های قیمتی را بر اساس این ها یا حمایتای نهادهای یا تعرفههای یارانهتوان حمایتبرای مثال می

نافع کمتری دارند، از و مسودمندی نژادی آنها همحصوالتی که تحقیقات ب تا نتایج تدوین کرد

 مند شوند. های بیشتری بهرهحمایت
 

نژادی در پهنه دشت ساحلی خزری )استان ی تحقیقات بهینرخ بازده داخلی و شاخص کارا( 1)جدول 

                                                                         گلستان(

تحقیقات 

 نژادیبه
 میانگین انتظاری حداکثر حداقل

تحقیقات 

 نژادیبه
 حداکثر حداقل

میانگین 

 انتظاری

 *گندم آبی
57 15 0/12 

 جو آبی
5/22 02 9/21 

77 09 9/71 75/0 99/0 09/2 

 برنج
0/91 17 50 

 پنبه
1/00 0/07 1/22 

51/5 5/72 1/9 12/2 9/1 0/0 

 گندم دیم
9/25 0/59 7/95 

 آفتابگردان
5/02 9/22 20/01 

21/0 02 5/72 00/2 1/0 51/7 

 جو دیم
00 99 5/09 

 ذرت
29/2 5/71 75 

0/0 5/70 71/72 90/2- 71/2 21/2- 
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نژادی در پهنه دشت ساحلی خزری نرخ بازده داخلی و شاخص کارایی تحقیقات به (1)جدول ادامه  

 )استان گلستان(

 سویا
گندم  01 97 00

 دوروم

2 1/00 5/70 

25/9 9/05 1/75 09/7- 50/2 09/2- 

 کلزا
5/29 1/05 57/02 

 نخود دیم
2 72 1/9 

10/2 0/9 21/9 77/7- 00/2- 7/7- 

سیب 

 زمینی

2/70 0/97 5/29 
 

   

99/2- 5/1 90/2    

 اند. * اعداد واقع در ردیف اول و دوم برای هر محصول به ترتیب نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی تحقیق

 پژوهشهای یافته منبع :

شرقی را نشان نژادی استان آذربایجانهنتایج ارزیابی تحقیقات ب (0)های بیان شده در جدول یافته

. ددر استان هستننژادی محصوالت زراعی هتحقیقات ب سودمندیماهیت احتمالی دهند که بیانگر می

نژادی هترتیب از آن تحقیقات ب و کمترین دامنه تغییرات نرخ بازده داخلی بهبیشترین بر این اساس 

نژادی همه محصوالت مورد ات بهانتظاری تحقیق سودمندیبا این حال گندم دیم و آفتابگردان است. 

متضمن و بوده درصد  71نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول یعنی  کمینهبررسی این پهنه بیشتر از 

 بخش تحقیقات کشاورزیگذاری در سرمایهارزیابی هر چند در . استاقتصادی و اجتماعی  سودمندی

رای بدر این تحقیق اما . کمتری نیز پذیرفتنی هستندبازگشت سرمایه  هاینرخ عمومی)دولتی(،

، نرخ نژادیهتحقیقات ب سودمندیگذاران اقتصادی کشور از ریزان و سیاستاطمینان بیشتر برنامه

بیشینه و در این پهنه  نظر قرار گرفت.درصد مد  71تنزیل یا حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول 

 یلزانژادی گندم دیم و کهتحقیقات بمربوط به میانگین انتظاری نرخ بازده داخلی به ترتیب کمینه 

ی این تحقیقات به یمیانگین انتظاری شاخص کارادرصد است.  71و  9/09آبی است که به ترتیب 

نژادی گندم دیم هگذاری در تحقیقات بسرمایههر یک ریال  بنابراین. استریال  7/2و  7/1ترتیب 

 اقتصادی ایجاد خواهد کرد. سودمندیریال 7/2ریال و کلزا آبی  7/1

توان دریافت که تحقیقات های بازده داخلی محاسبه شده در این استان میبا توجه به نرخاین بنابر

لوبیای آبی، جو دیم ، آفتابگردان، نژادی گندم دیم، گندم آبی، سیب زمینی، نخود دیم، جو آبی، به

های اول تا یازدهم تخصیص بودجه یا هزینه یا اولویت پنبه، گلرنگ و کلزای آبی به ترتیب در رتبه

 های حمایتی محصوالت کشاورزیتواند در تدوین سیاستقرار دارند. افزون بر این، نتایج میتحقیقات 
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دارند،  کمتری سودمندی و بازدهتی که تحقیقات آنها توان محصوالکاربری داشته باشد. بنابراین می

 مند شوند.های بیشتری بهرهاز حمایت

بازده داخلی و شاخص کارائی تحقیقات کشاورزی در پهنه شمال غربی )استان  میزان( 2)جدول 

 آذربایجان شرقی(

تحقیقات 

 بهنژادی
 حداکثر حداقل

میانگین 

 انتظاری

تحقیقات 

 بهنژادی
 حداکثر حداقل

میانگین 

 انتظاری

گندم 

 *دیم

2/1 9/99 9/09 
 جو دیم

1/09 1/02 0/20 

9/0- 70 7/1 2/2 9/0 5/7 

 گندم آبی
9/27 90 9/00 

 آفتابگردان
0/20 0/29 0/09 

07/7 0/1 2/0 9/2 0/9 5/0 

سیب 

 زمینی

0/1 2/92 2/00 
 پنبه

7/79 9/09 05 

0/2- 9/0 0/0 0/2 2/0 0/7 

 نخود دیم
1/07 9/00 1/29 

 گلرنگ
2/0 2/00 71 

5/2 79 9/9 1/2- 10/2 0/2 

 جو آبی
20 2/09 2/29 

 کلزا آبی
77 00 71 

9/7 9 0/0 0/2- 5/2 7/2 

 لوبیا آبی
00 07 25 

 
   

7 0/9 1/9    

 . انداعداد واقع در ردیف اول و دوم برای هر محصول به ترتیب نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی تحقیق*  

 پژوهشهای منبع : یافته 

اصالح شده منتج از تحقیقات  هایدهند که کاربست رقمنیز نشان می (2)های مندرج در جدول یافته

ای هفعالیت آمیز بودنمخاطرهحتمیت و  نبود با وجود ()استان اصفهان خشک مرکزی پهنهنژادی هب

ان استاین خواهد بود. در و دارای توجیه اقتصادی قابل قبول منافع سودمندی یا متضمن کشاورزی 

ین میانگدرصد به ترتیب بیشترین و کمترین  0/71و  5/50زمینی و گلرنگ با سیب نژادیهتحقیقات ب

رار ق یادشدهنژادی در دامنه مقادیر هتحقیقات ب دیگرد. نرخ بازدهی نا داررنرخ بازده داخلی انتظاری 

درصد  71بیشتر از استان نژادی مورد بررسی در این همه تحقیقات ببنابراین نرخ بازدهی ه دارند.

های پذیرد، نرخاما با توجه به این که این تحقیقات توسط دولت یا بخش عمومی انجام میاست. 

 درصد هم قابل قبول خواهد بود.  71بازدهی کمتر از 
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های ارزیابی برای تعیین اولویت یا رتبه تحقیقات یافتهاز های پیشین بیان شد همان طور که در بخش

ای هبنابراین با توجه به نرخکرد. استفاده توان یا هزینه تحقیق میاز نظر تخصیص بودجه نژادی هب

گندم  ،سیب زمینینژادی هدر این استان تحقیقات بتواند دریافت که میبازده داخلی محاسبه شده 

رتیب تگلرنگ به  وکلزای آبی  آفتابگردان،، پنبه، گندم دوروم، تذر، چغندر قند، برنج، جو آبیآبی، 

قرار دارند. افزون بر این، نتایج تحقیق اول تا یازدهم تخصیص بودجه یا هزینه های یا اولویت در رتبه

رهای بنابراین راهکاهای حمایتی محصوالت کشاورزی کاربری داشته باشد. تواند در تدوین سیاستمی

نژادی آنها منافع و همحصوالتی که تحقیقات بریزی و تدوین شوند که ای طرحگونهحمایتی به 

 .مند شوندهای بیشتری بهرهکمتری دارند، از حمایتسودمندی 

 )استان اصفهان(  مرکزی خشک نژادی در پهنه نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی تحقیقات به (3) جدول

تحقیقات 

 نژادیبه
 حداکثر حداقل

میانگین 

 انتظاری

تحقیقات 

 نژادیبه
 حداکثر حداقل

میانگین 

 انتظاری

 سیب 

 * زمینی

گندم  5/50 9/19 9/0

 دوروم

0/71 0/22 9/05 

1/72- 0/01 9/79 7/2- 2/7 1/2 

 گندم آبی
5/91 1/59 0/52 

 پنبه
7/79 9/09 7/02 

9 1/75 51/77 0/2 2/0 21/7 

 جو آبی
9/90 50 99 

 آفتابگردان 
9/77 5/00 9/71 

0/5 1/70 1/9 0/2- 0/7 72/2 

 برنج
1/00 09 7/05 

 کلزا آبی
9/70 0/79 0/71 

5/72 0/79 1/70 0/2- 09/2 205/2 

 چغندرقند
1/02 1/22 5/09 

 گلرنگ
9/72 7/07 0/71 

1/2 2 50/7 2/2- 0/2 20/2 

 ذرت
0/02 5/01 9/02 

 
   

0/2 0 21/7    

 .اندردیف اول و دوم برای هر محصول به ترتیب نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی تحقیقاعداد واقع در * 

 پژوهشهای منبع : یافته 

 ضرورتو  ینژادی در سه پهنه مورد بررسهتحقیقات ب سودمندیبر تحقیق این های یافتهمجموع 

مثبت و قابل قبول ازدهی بسودمندی و این نتایج تاکیدی دیگر بر  داللت دارد.آن امین مالی ت

محصوالت مورد بررسی از محصوالت راهبردی نجا که ز آا .گذاری در تحقیقات کشاورزی استسرمایه

وری عوامل و افزایش بهرهرشد تامین نیازهای اعتباری آنها موجب  ،آیندشمار میبهبخش کشاورزی 
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نژادی هکشاورزی به ویژه تحقیقات ب حقیقاتبه تتوجه ویژه  بنابراینتولید و عرضه داخلی خواهد شد. 

 های اینیافته خواهد شد.کشور اقتصاد ملی و توسعه بخش کشاورزی و به تبع  دگرگونیموجب 

انجام شده  0220سال در آلستون و همکاران تحقیقات کشاورزی که توسط  فراتحلیلتحقیق با نتایج 

پاتریک و )کنترل بیماری دام در اندونزی تحقیقات القوه ب سودمندی ایپیش از اجرارزیابی و 

ورانه محصوالت ازیست فنپذیری (، تغیر7911تحقیقات لوبیا در برزیل )پاچیکو و همکاران، (، 7992ور،

، تحقیقات (0225در فیلیپین )یوروبه، نژادی هتحقیقات ب(، 0222زراعی چندساله )گوتچ و هرمان، 

( و تحقیقات 0221 نژادی قهوه )بنین و لیانگ زو،هتحقیقات ب (،0221نژادی انبه )بایر و همکاران، هب

ها به منافع تحقیقات دارد که در آن همخوانی( 0229 ناپاسینتوونگ و تراسلر،نژادی انبه در تایلند )هب

 تاکید شده است. نژادی هکشاورزی و نیز تحقیقات ب

 اگیری و پیشنهادهیجهتن
ی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعنژادی هقیقات بتحبالقوه  اقتصادیسودمندی  نوشتاردر این 

. دشدنارزیابی  مازاد اقتصادی پیش از اجرا وشبا رهای گلستان، اصفهان و آذربایجان شرقی استان

تحقیقات های کشاورزی، فعالیت آمیز بودنمخاطرهحتمیت و  نبودبا وجود که نشان داد ها یافته

 نداکشاورزیعرضه محصوالت افزایش تولید و  هایاملعوری بهره رشدمتضمن مورد بررسی نژادی هب

میانگین نرخ بازده د داشت. نکنندگان را به دنبال خواهو مصرف کشاورزانافزایش منافع از این رو  و

 9/09تا  71، در استان آذربایجان شرقی از  0/12تا  71نژادی در استان گلستان از هداخلی تحقیقات ب

 بازدهبه عنوان شواهدی مستند از ها یافتهاین  .درصد متغیر است 5/50تا  0/71اصفهان از و در استان 

 و رددابر اهمیت و ضرورت تامین مالی آنها تاکید  نژادیهگذاری در تحقیقات باقتصادی سرمایه

جدید و پر محصول  هایاصالح و معرفی رقمتحقیقات گذاری بیشتر در اختصاص اعتبارات و سرمایه

مالی  تامین ضرورت بهریزان اقتصادی را سیاستگذاران و برنامهکند. ضمن این که پذیر میرا توجیه

یشنهاد پ تحقیقهای این یافته پایه بر بنابراین. کندمیتحقیقات کشاورزی متقاعد و مجاب پایدار 

-در پهنه نژادیهویژه تحقیقات ب بهنسبت به تجهیز منابع استانی و ملی تحقیقات کشاورزی شود می

عه توسمعرفی و برای  حمایتی هایسیاست که است مسلم .شودهای مورد بررسی توجهی ویژه مبذول 

 ارزی جوییصرفه توجهی قابل یزانم ،جامعه کل رفاه ، ضمن افزایشدارای عملکرد بیشتر هایرقم

  .خواهد کردایجاد نیز 
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ظر های تحقیقاتی از نبرای تعیین اولویت یا رتبه گزینهتوان میتحقیق های این و یافتهاز نتایج 

از  ی هر یکنژادهتحقیقات ب پایهبر این . کردنیز استفاده یا هزینه تحقیق بودجه یا دریافت تخصیص 

 بندی شدند. بنابراین پیشنهادرتبه های پژوهشیها از نظر اولویت تخصیص یا دریافت بودجهاستان

  رد.بندی صورت پذینژادی مورد بررسی بر مبنای این رتبههبه تحقیقات ب شود تخصیص بودجهمی

های حمایتی محصوالت کشاورزی کاربری داشته باشد. تواند در تدوین سیاستافزون بر این، نتایج می

ز و بازده کمتری دارند، ا سودمندینژادی آنها هشود محصوالتی که تحقیقات ببنابراین پیشنهاد می

زراعت ذرت، نخود دیم و گندم دوروم در استان  زمینهمند شوند. در این بیشتری بهرههای حمایت

ای گلرنگ و کلزا در استان اصفهان با راهکارهآفتابگردان، گلستان، گلرنگ و کلزا در آذربایجان شرقی و 

، ند آبمانهای اصلی تولید گذاری، پرداخت یارانه قیمت و یا تعرفه نهادهحمایتی دیگری مانند قیمت

 .مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرندو به ویژه بذر کودهای شیمیائی 

 حفظ و برایبایست منابع که می برای جامعه، بخشی از نژادیهتحقیقات ب سودمندیباتوجه به 

تا  ودشوری در تحقیقات کشاورزی هزینه اافزایش ظرفیت تولید اختصاص یابد، به منظور پیشرفت فن

در این میان توجه ویژه های اعتباری نظام ملی تحقیقات کشاورزی کاسته شود. از محدودیت و چالش

سازی بسترهای مناسب در راستای انجام تام به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و فراهم

  .ستاملی ناپذیر در فرایند توسعه بخش کشاورزی  پرهیزهای پژوهشی آن ضرورتی و کمال فعالیت

 کاهشمدیریت و تحقیقات کشاورزی، راهکارهای مدون و علمی برای  بازدهحتمیت  نبودبا توجه به 

 ودمندیسبیشینه دستیابی به اندیشیده شود تا های کشاورزی برداریدر سطح بهرهحتمیت  نبوداین 

 و پذیرش ترویجهای و ایجاد زمینهارائه و تعمیق خدمات آموزشی و ترویجی . در این راستا ممکن شود

الح اصو  تسهیالت زیرساختیارائه  ،هانهاده هنگامکافی و به تدارک  ،های منتج از تحقیقاتوریافن

ج گذاری در تحقیق و ترویسرمایهبازده  سازیبیشینهتواند در می نظام بازاریابی محصوالت کشاورزی

  تعیین کننده باشد. کشاورزی 
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