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  هاي نژادي پنبه تحت شرایط ریسک در پهنهبه ارزیابی آثار اقتصادي تحقیقات
 1اقلیمی ایران -کشاورزي
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 اقتصاد کشاورزي گروه اقتصاد کشاورزي دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهراندانشجوي دکتري 1
  استاد اقتصاد کشاورزي گروه اقتصاد کشاورزي دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران2

  21/10/94 تاریخ پذیرش:        18/8/94تاریخ دریافت: 
 

  چکیده 
گذاري پایدار وري، مستلزم سرمایهبه عنوان منبع اصلی افزایش بهره  آوري در کشاورزيتوسعه فن

گذاري در تحقیقات کشاورزي هاي اخیر سرمایهبا این حال در دهه .در تحقیق و ترویج کشاورزي است
(دولتی) این کشورها  هاي تحقیقات کشاورزي بخش عمومیکشورهاي رو به توسعه کاهش یافته و نظام

اند. در چنین شرایطی تامین مالی این چالش تامین مالی نیازهاي پژوهشی مواجه شده از جمله ایران با
گذاران اقتصادي خواهد بود. بدون ها به سیاستنوع تحقیقات مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آن

. مستندسازي شفاف و متقاعدکننده منافع، تحقیقات کشاورزي حمایت مالی پایدار را کسب نخواهد کرد
هاي نژادي پنبه در شرایط ریسک در پهنهاز این رو تحقیق حاضر براي برآورد منافع بالقوه تحقیقات به

اقلیمی خشک مرکزي، دشت ساحلی خزري، زاگرس جنوبی، خراسان رضوي و شمال غربی -کشاورزي
حمایت گذاري اقتصادي کشور را براي تواند مجموعه سیاستایران انجام شده است که نتایج آن می

شایسته از تحقیقات پنبه متقاعد کند. براي انجام این تحقیق از الگوي مازاد اقتصادي پیش از اجرا 
هاي مفید و موثر براي استنتاج منافع بالقوه تحقیقات کشاورزي تواند خروجیاستفاده شده است که می
مورد بررسی، از بازده اقتصادي هاي نژادي پنبه در همه پهنهها، تحقیقات بهتولید کند. بر اساس یافته

قابل قبول برخوردارند. به طوري که میانگین انتظاري نرخ بازده داخلی آنها با وجود ریسک و عدم 
درصد قرار دارند. از این رو کاربست  40تا  26هاي کشاورزي در بازه حتمیت تحقیقات و فعالیت

تواند در افزایش تولید و عرضه محصول راهبردي پنبه و ها میآوري (بذر اصالح شده) منتج از آن فن
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کاران نقش چشمگیري ایفا کند. این شواهد بر ضرورت حمایت و تامین مالی تحقیقات پنبه درآمد پنبه
 و مدیریت ریسک آن تاکید دارد. 

  
هـاي  سـازي، پهنـه  نژادي پنبه، ارزیـابی اقتصـادي پـیش از اجـرا، شـبیه     تحقیقات به:  کلیدي هاي واژه

  اقلیمی-کشاورزي
  

    مقدمه
صـنایع مختلـف بـه ویـژه      مواد اولیه افزون بر تامین که است کشاورزي محصوالت ترین مهم از پنبه

 کنـد. در مـی  ایفـا  بازرگانی و صنعت کشاورزي، هايبخش زاییاشتغال نساجی و پوشاك نقش مهمی در
ایـن   بـا  برابـري  یـاراي  افزوده ارزش ایجاد ها و قابلیتنظر تنوع فراورده از کشاورزي محصول کمتر واقع

 زحمـت  بـه  کـه  طـوري  هاي اخیر کاهش یافته اسـت، بـه  در سال آن دارد. با این حال تولید را محصول
). از ایـن رو  2009(حـائري،   نساجی کشور را تـامین کنـد   سالیانه صنایع نیازهاي درصد از 30 تواند می

شـود.  هاي ارزي قابل توجه تامین مـی واردات و صرف هزینهبخش قابل توجهی از نیاز به این محصول با 
(پایگـاه   دالر هزینـه شـده اسـت    130389331بـراي واردات ایـن محصـول     1391براي مثال در سـال  

). بنابراین افزایش تولید این محصول در منـاطق مسـتعد   2012انترنتی گمرك جمهوري اسالمی ایران، 
ذیر اقتصاد کشاورزي ایـران اسـت. هماننـد سـایر محصـوالت      آن حائز اهمیت و یک ضرورت اجتناب ناپ

کشاورزي، افزایش تولید پنبه نیز با توسعه سطح کشت و بهبود عملکرد در واحد سطح ممکن است. امـا  
ترین راهکـار افـزایش تولیـد ایـن محصـول، بهبـود       با توجه به محدودیت اراضی و عوامل تولید، مناسب

  نژادي است.  گذاري در تحقیقات به ویژه تحقیقات بهعملکرد در واحد سطح با سرمایه
 تحقیقـات  هـاي  دهـد کـه نظـام   با وجود نقش حائز اهمیت تحقیقات کشاورزي، شـواهد نشـان مـی   

هـاي اخیـر وارد عصـر    توسـعه در دهـه   در حـال  کشـورهاي  در ویژه به) دولتی( عمومی بخش کشاورزي
انـد (نورتـون   پژوهشی بخش کشاورزي مواجه شده هايکمیابی منابع شده و با چالش تامین مالی پروژه

). در چنـین شـرایطی مستندسـازي منـافع     2013پاردي و همکـاران،   ؛2012بینتما،  ؛2000وهمکاران، 
تحقیقات کشاورزي ضـرورت اولیـه برخـورداري از یـک سـطح مناسـب حمایـت عمـومی اسـت. بـدون           

ی پایدار را کسب نخواهد کرد. چـرا کـه   مستندسازي شفاف و متقاعدکننده منافع، تحقیقات حمایت مال
(دولتی) در تحقیقات کشاورزي ممکن است مشهود و آشـکار   هاي عمومیگذاريارزش اقتصادي سرمایه

کننـده توزیـع و منتشـر    هاي مختلف و بین هزاران تولیدکننـده و مصـرف  در سال نباشد، زیرا منافع آن
بودجه تحقیقات کشاورزي، ارزیابی آثـار و منـافع بـالقوه    شوند. بنابراین در شرایط محدودیت منابع و  می

 تواننـد فعالیـت  آن حائز اهمیت است. با ارزیابی آثار اقتصادي تحقیقات کشاورزي، مدیران و محققان می
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گـذاري  هایشان را توجیه و براي نیل به بیشترین منافع هدفمند سازند. ارزیابی اقتصادي تدوین و هـدف 
گیري و تخصیص منابع  بخشد، گرایش به کاربست علم در نظام تصمیمرا بهبود میهاي تحقیقاتی  برنامه

تواند حمایـت سیاسـی از تحقیقـات را تضـمین کنـد      دهد. ضمن اینکه با ایجاد آگاهی، میرا افزایش می
      ).2000 (ماردیا و همکاران،

ان اسـت کـه بـیش از    سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي نهاد ملی تحقیقات کشاورزي ایر
). همانند دیگر کشـورهاي  1388شود (مهرابی،  درصد اعتبارات تحقیقات کشاورزي در آن هزینه می 95

در حال توسعه این سازمان و موسسات تحقیقاتی تابعه آن نیز به علت گسـتردگی وظـایف پژوهشـی از    
زاده و انـد (شـریف   اجـه هـاي اعتبـاري جـدي مو    یک سو و محدودیت منابع مالی از سوي دیگر با چالش

هـاي واقعـی در    ). بر اساس شواهد، نرخ رشد ساالنه اعتبارات این سـازمان بـه قیمـت   2011زاده، عبداهللا
نـه تنهـا    1382-91سـاله   10درصد بوده، امـا در دوره   7/18طور میانگین  به 1371-81ساله  10دوره 

نام، قـانون بودجـه،    ا تجربه کرده است (بیدرصدي ر 04/0افزایشی نداشته، بلکه میانگین کاهش ساالنه 
  هاي مختلف و محاسبات نگارنده). سال

هـاي اخیـر در مواجـه بـا محـدودیت منـابع مـالی، راهکارهـایی ماننـد اجـراي            این سازمان در سال
هـاي   سازي دستاوردهاي پژوهشی را در پـیش گرفتـه اسـت. پـروژه     هاي تحقیقاتی خاص و تجاري پروژه

هـاي اجرائـی   علت الزام قانون بودجه مبنی بر تخصیص بخشی از اعتبـارات دسـتگاه   تحقیقاتی خاص به
هاي  برداران بخش خصوصی در سفارش این نوع پروژه شوند و سهم بهره دولتی به امر تحقیقات انجام می

تواند هدف تقاضا محور نمودن تحقیقات کشاورزي را محقق کند. افزون بـر  تحقیقاتی ناچیز است و نمی
سازي دستاوردها در کوتـاه   با توجه به ساختار بخش کشاورزي و کوچک بودن مزارع، رویکرد تجاري این

هـاي  مدت نتایج چندانی را به همراه نخواهد داشت. در چنین شرایطی با ارزیابی آثار اقتصـادي فعالیـت  
ریـزان  نامـه تواننـد شـواهد مسـتند از منـافع آن بـه بر     پژوهشی این سازمان، مدیران و محققـان آن مـی  

اقتصادي کشور و نیز فعاالن بخش خصوصی براي تامین مالی مناسـب و شایسـته تحقیقـات کشـاورزي     
  ارائه کنند. 

نـژادي پنبـه در شـرایط    با توجه به موارد مذکور، این تحقیق براي ارزیابی آثار اقتصادي تحقیقات به
دشت سـاحلی خـزري، زاگـرس    اقلیمی خشک مرکزي،  -هاي کشاورزيعدم حتمیت منافع آن در پهنه

هـاي پژوهشـی سـازمان    نـژادي در فعالیـت  غربی انجام شده است. تحقیقات به و شمال جنوبی، خراسان
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي از اهمیت خاصی داشته و همواره بیش از پنجـاه درصـد تحقیقـات    

). ارزیابی منافع بالقوه تحقیقـات  2012و همکاران،  اند (کمالیزیربخش زراعت را به خود اختصاص داده
دهـد. از  نژادي بخش مهمی از تحقیقات اقتصاد کشاورزي را تشـکیل مـی  کشاورزي به ویژه تحقیقات به

نژادي لوبیا در برزیل (پـاچیکو و همکـاران،   توان به ارزیابی آثار بالقوه تحقیقات بهاین گونه مطالعات می
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)، تحقیقـات  2000ت زراعـی چندسـاله (گـوتچ و هرمـان،     آورانـه محصـوال  )، تغییرات زیست فـن 1987
 2007نژادي قهوه در اوگاندا (بنـین و لیانـگ زو،   ، تحقیقات به)2006نژادي قهوه در فیلیپین (یوروبه،  به

) اشـاره کـرد. از مطالعـات ارزیـابی     2009نژادي انبه در تایلند (ناپاسـینتوونگ و تراسـلر،   )، تحقیقات به
) براي تحقیقات گندم رقم قدس 1375( تحقیق حقیري و رفعتیتوان به در ایران مینژادي تحقیقات به

) 1380درصد را به دست آوردنـد. افـزون بـر ایـن اسـدي (      6/66و  3/59هاي بازده  اشاره نمود که نرخ
 9/14و  8/25نژادي ارقام جدید گندم آبی و جو آبـی را بـه ترتیـب    نسبت منفعت به هزینه تحقیقات به

تاکنون در رابطه با منافع تحقیقات پنبه ارزیابی اقتصادي انجام نشده است. از این ریال محاسبه کرد. اما 
ریزان اقتصادي نژادي پنبه به برنامهتواند شواهد مستند از منافع تحقیقات بههاي این تحقیق میرو یافته

ریـزان  ها را نسبت به ضرورت حمایت و تامین منابع مالی آن متقاعدکند. ضمن اینکه به برنامهارائه و آن
کند اي را فراهم میهاي آتی تحقیقات کمک خواهد کرد و زمینهگذاري و تدوین برنامه سازمان در هدف

  یشی شود.اندتا ریسک تحقیقات کشاورزي مورد توجه قرار گرفته و براي کاهش آن چاره
  

     ها مواد و روش
اقلیمی خشک مرکزي،  -نژادي پنبه در پنج پهنه کشاورزيدر این تحقیق منافع بالقوه تحقیقات به

دشت ساحلی خزري، زاگرس جنوبی، خراسان و شمال غربی با روش مازاد اقتصادي ارزیابی شدند. با 
بیشترین سطح کشت و تولید پنبه را در ها، از هر پهنه یک استان که  توجه به تنوع و گستردگی پهنه

هاي اصفهان، گلستان، ترتیب شامل استان انتخاب شدند که به 1عنوان نماینده باشد، بهآن پهنه دارا می
  اند.  خراسان رضوي، فارس و آذربایجان شرقی

 3و پـس از اجـرا   2ارزیابی آثار تحقیقات کشاورزي با روش مازاد اقتصادي به دو دسته پـیش از اجـرا  
 هاي تخصیص یافته به تحقیقاتشود. تحلیل پس از اجرا براي اطالع از منافع و توجیه بودجهتقسیم می

گیرد. این روش کل جابجایی منحنـی عرضـه و افـزایش درآمـد کشـاورزان را بـه       انجام شده صورت می
اند متـاثر از افـزایش قیمـت    توکه بخشی از این جابجایی و افزایش میدهد، حال آنتحقیقات نسبت می

توان به تحقیـق حسـینی و   محصول و شرایط آب و هوایی مطلوب باشد. در رابطه با کاربرد این روش می
) در رابطه با ارزیابی اقتصادي تحقیقات چغندر قند اشاره نمود. اما کـارکرد روش مـازاد   2009همکاران(

یقـات اسـت کـه از آن بـراي انـدازه گیـري منـافع        گیري منافع بـالقوه تحق  اقتصادي پیش از اجرا، اندازه
–بنـدي  اقتصادي بالقوه تحقیقات، تخصیص منابع محدود، تدوین برنامه آتـی تحقیقـات و نیـز اولویـت    

                                                             
1- Representative 
2- Ex-Ante Evaluation  
3- Ex-Post Evaluation. 
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ریـزي  ناپـذیر برنامـه  شود. از این رو تحلیل پیش از اجرا بخش جـدائی تحقیقاتی استفاده می 1هاي گزینه
). ایـن روش تـاکنون در ایـران بـراي ارزیـابی آثـار       2007، (وسـلر و همکـاران   تحقیقات کشاورزي است

اقتصادي تحقیقات کشاورزي مورد استفاده قرار نگرفته است. از این رو در تحقیـق حاضـر بـا توجـه بـه      
گیري منافع بالقوه تحقیقات از آن استفاده گردید. این روش به ویـژه  هاي این روش به ویژه اندازهقابلیت

هاي هاي و اطالعات سري زمانی تحقیقات انجام شده در سالوسعه که تهیه دادهدر کشورهاي در حال ت
گیرد. بر اساس روش مـازاد اقتصـادي   گذشته و نسبتا دور به آسانی مقدور نیست، مورد استفاده قرار می

جائی منحنی عرضه به سـمت راسـت   آوري منتج ازتحقیقات کشاورزي به جابهپیش از اجرا، کاربست فن
وري آ دهد. در پی پـذیرش فـن  یا منافع اقتصادي را افزایش می )∆TS( شده و مازاد اقتصادي کلمنجر 

 اندازه تغییر مازاد اقتصادي کل از رابطه زیـر  جدید منتج از یک فعالیت تحقیقاتی در شرایط اقتصاد باز،
  شود: محاسبه می

)1(                    twtt KQPKTS 5.010   
پـارامتر   Ktتغییر در مازاد اقتصادي کـل یـا منـافع اقتصـادي برنامـه تحقیقـاتی و       ΔTSt که در آن 

صورت تغییر نسبی در قیمت یا هزینه واحد تولیـد   است که بهt جایی نسبی منحنی عرضه در سال  جابه
ترتیـب قیمـت جهـانی و تولیـد      بـه  Q0و  PWشود.  گیري می ) اندازه2013(سال  در سال پیش از تحقیق

کشش قیمتی عرضه محصول اسـت. در ارزیـابی پـیش از اجـراي تحقیقـات       εمحصول قبل از تحقیق و 
محصول در سال پیش از تحقیق باشد، زیرا تغییرات مازاد اقتصادي یـا منـافع    قیمت باید PWکشاورزي، 

یابی مازاد اقتصادي پـیش از اجـرا،   دشواري ارز. شوندتحقیق نسبت به یک مبدا زمانی معین محاسبه می
کننده منافع تحقیقات است. ایـن پـارامتر اثـر    ترین عامل تعیین جایی به عنوان مهممحاسبه پارامتر جابه

دهـد کـه بـا    تولید) منتج از تحقیق را نشـان مـی  وري (افزایش عملکرد و کاهش هزینه خالص رشد بهره
  ):1998ن و همکاران، شود (آلستو استفاده از رابطه زیر محاسبه می

 )2(        
           

t
ttt A

YIE
CEYIK )1(Pr
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 εآوري (ارقام جدید بذر و نهال) جدید،  افزایش عملکرد محصول بعد از پذیرش فن YIدر رابطه فوق 
 Prآوري جدید،  تولید محصول بعد از پذیرش فن  تغییر نسبی در هزینه E(C)کشش عرضه محصول، 

آوري نرخ پذیرش فن Atآوري جدید، احتمال تحقق افزایش عملکرد در مزارع کشاورزان پذیرنده فن
، E(Y)جائی، پیشاپیش مقادیر عامل استهالك تحقیق است. براي برآورد پارامتر جابه (δj-1)جدید و 

ε ،E(C)، Pr ،t  و(1-δj) اي مناسب برآورد شوند.  باید به شیوه  

                                                             
1- Alternative 
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آوري جدید بـه شـکل بـذر (رقـم) بـا عملکـرد       نژادي محصوالت زراعی یک فندستاورد تحقیقات به
نـژادي کـه   منـتج از تحقیقـات بـه   ) YI). اما افزایش عملکرد ارقام (1385بیشتر است (فارسی و باقري، 

هـاي  اي در منافع آن دارد، به علت ریسک و عدم حتمیت نتـایج تحقیقـات و فعالیـت   کنندهنقش تعیین
). بنـابراین منـافع تحقیقـات کشـاورزي     1999نامطمئن و داراي توزیع احتمال است (گیرند، کشاورزي، 

باید با در نظر گرفتن ریسک و عدم حتمیـت افـزایش عملکـرد ارزیـابی شـود. در ایـن شـرایط مقـادیر         
شده و با قرار دادن این مقادیر احتمـالی بـه جـاي     1سازياحتمالی این متغیر باید به روش مناسب شبیه

YI ) مقادیر پارامتر جابجایی متناظر با آنها تعیین شود. 2در رابطه ،(  
اي  است که در همه علوم از فیزیـک هسـته   2سازي، روش مونت کارلوهاي شبیهترین روشاز معمول

کارلو اطالق شود، کافی است کـه  که به یک روش عنوان مونت تا ژنتیک و اقتصاد کاربرد دارد. براي این
تـرین تکنیـک    ). معمول2012باشد (بنکس و کارسن،  تولید اعداد تصادفی استفاده شده  یوهدر آن از ش

که در واقع معکوس تـابع توزیـع تجمعـی یـک متغیـر       3براي تولید اعداد تصادفی، تبدیل معکوس است
  تصادفی است. 

 ، یـک عـدد  Xسـازي مقـادیر احتمـالی متغیـر تصـادفی      در روش تبدیل معکوس، در هر بـار شـبیه  
، تولید و سپس این مقدار به معادلـه تـابع   U (0,1)، بین صفر و یک از تابع توزیع یکنواخت Rتصادفی، 

متنـاظر بـا آن را بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر        Xشود تا عدد تصادفی  ، اعمال میF(X)توزیع تجمعی آن، 
 کند. سازي تولید و شبیه

 
)1(          )(1 RFX              

سازي مقادیر احتمالی یک متغیر تصادفی باید توزیع احتمـال و پارامترهـاي مختلـف آن    شبیهبراي 
) 1998) و ماتانگـادورا و نورتـون (  1998( هـاي آلسـتون و همکـاران   مشخص شوند. بـر اسـاس بررسـی   

توزیـع  نژادي، ترین توزیع احتمال براي متغیر افزایش عملکرد ارقام اصالحی منتج از تحقیقات بهمناسب
  هایی در توصیف ماهیت تصـادفی افـزایش عملکـرد دارد و بـه     است. توزیع مثلثی مزیت 4احتمال مثلثی

پــذیر اســت. پارامترهــاي قابــل تفســیر از راه برهــانی (مقــدار حــداقل،  اي انعطــاف مالحظــهطــور قابــل
اي میـان  وجـه ترین، حداکثر و میانگین انتظـاري) دارد. از ایـن رو پـذیرش و محبوبیـت قابـل ت      محتمل

  ).  1998گران ریسک دارد (گیرند،  سازي و تحلیل الگوسازان شبیه

                                                             
1- Simulation 
2- Monte Carlo  
3- Inverse Transformation 
4- Triangular Probability Distribution 
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) YI( سازي مقادیر احتمـالی افـزایش نسـبی عملکـرد     روش مورد استفاده در این تحقیق براي شبیه
نژادي،  باز تولید ماهیت تصادفی این متغیر است که ارقام جدید و اصالح شده پنبه منتج از تحقیقات به

تابع توزیع احتمال مثلثی و تابع توزیع تجمعی معین است. براي این منظور مقـادیر احتمـالی آن    داراي
قـرار   YI) به جاي 2( سازي شده و سپس در رابطهبا تبدیل معکوس از تابع توزیع تجمعی تولید و شبیه

سـازي و سـپس   هجائی منحنی عرضه محصول پنبه نیز شبیشوند تا مقادیر احتمالی پارامتر جابهداده می
با اجراهاي تکراري الگوي مازاد اقتصادي، مقادیر احتمالی نـرخ بـازده داخلـی، شـاخص کـارائی و ارزش      

شوند. در این تحقیـق پارامترهـاي توزیـع احتمـال     سازي تولید و شبیه YIفعلی خالص منافع متناظر با 
) و YIh)، حـداکثر( YIlاقل(مثلثی متغیر افزایش عملکرد ارقام اصـالحی پنبـه مشـتمل بـر مقـادیر حـد      

-) ارقام اصالح شده پنبه نسبت به ارقام شاهد از نتایج تحقیقـات بـه  YImترین افزایش عملکرد (محتمل
نژادي پنبه هاي نهایی تحقیقات بهها و یا از گزارشنژادي در دست اجرا و مصاحبه با محققین مجري آن

 ي منتخب  تهیه گردیدند.هادر مراکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان
)، کشـش قیمتـی   Pr)، احتمال موفقیـت تحقیـق (  Atهاي نرخ پذیرش () داده2در کاربست رابطه (

جایی منحنی عرضـه محصـول بـه نـرخ     نیز مورد نیازند. اندازه جابه (δj-1)) و استهالك تحقیقεعرضه (
تحلیـل از نـوع پـیش از اجـرا      جـا کـه  آوري جدید در میان کشاورزان نیز بستگی دارد. از آن پذیرش فن

هاي گذشته استفاده کـرد و آن را بـه نـرخ     توان از نرخ پذیرش ارقام معرفی شده پنبه در سال است، می
انـد، امـا نـرخ پـذیرش     اگرچه الگوهاي خاصی از نرخ پذیرش ارائه شـده  پذیرش ارقام جدید تعمیم داد. 

ن جانشین براي نرخ پذیرش ارقـام جدیـد در   تریهاي گذشته مناسبارقام اصالحی معرفی شده در سال
هاي واقعی است، از قابلیت اطمینان و جا که کاربست این روش متکی بر دادهآستانه معرفی است. از آن 

درست بودن بیشتري برخوردار خواهد بود. مبناي منطقی این فرض آن است که الگو یا شـکل پـذیرش   
هاي گذشته خواهـد بـود.   ذیرش ارقام معرفی شده در سالهاي آتی، همانند شکل پارقام جدید در سال

هاي زنـده و  ها به تنشعملکرد ارقام اصالحی جدید به دالیل مختلف از جمله شکسته شدن مقاومت آن
)، 2) در رابطـه ( δj-1محیطی در طول زمان کامال پایدار نیست. بنـابراین بـا اعمـال عامـل اسـتهالك، (     

شود. از این رو بـر اسـاس تجربیـات محققـان و      لف تعدیل و کاسته میهاي مخت منافع تحقیقات در سال
) براي عملکرد این ارقام در پنج سـال پایـانی دوره   δj%=1مروجان کشاورزي، کاهش ساالنه یک درصد (

) نرخ استهالك یـک درصـد را در مطالعـات    1998( ها در نظر گرفته شد. آلستون و همکارانپذیرش آن
د. اما بدیهی است که این رقم در مطالعات مختلف و متناسب با شـرایط مکـانی و   انخویش در نظر گرفته

هاي عرضه برآورد شده در تحقیقـات داخلـی اعـم از     زمانی متفاوت خواهد بود. در این تحقیق از کشش
استانی و ملی استفاده گردید که روشی معمول در ارزیابی پیش از اجراي تحقیقات کشاورزي محسـوب  

). پـس از تعیـین پارامترهـاي مـذکور و قـرار دادن متـوالی مقـادیر        2011وازي و حسینی، شود(شهنمی
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توان پارامتر جابجائی منحنی عرضه متناظر بـا آن را نیـز تولیـد و     ) می2در رابطه ( YIسازي شده شبیه
  سازي کرد.  شبیه

افزون بر محاسبه  براي محاسبه تغییر مازاد اقتصادي کل یا منافع اقتصادي یک فعالیت تحقیقاتی،
ساالنه تحقیق و نرخ تنزیل (حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول)   هاي مخارججایی، داده پارامتر جابه

شوند. در این تحقیق نرخ تنزیل یا حداقل نرخ بازگشت  ) لحاظ 6) و (5)، (4نیز باید تهیه و در روابط (
 درنظر گرفته شد 1393درصد سال  17زي و سرمایه قابل قبول، نرخ سود تسهیالت بلند مدت کشاور

هاي کمتري نیز گذاري در تحقیقات بخش عمومی نرخ) هر چند که براي سرمایه1393(بانک مرکزي، 
نژادي پنبه نیز از موسسه تحقیقات پنبه و نیز از مراکز هاي مخارج تحقیقات بهقابل قبول هستند. داده

ي مورد بررسی تهیه گردیدند. از آن جایی که الگوي مازاد هاتحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان
اقتصادي در شرایط اقتصاد باز مدنظر است، قیمت جهانی و مقدار تولید محصوالت قبل از تحقیق مورد 

  گیرند. استفاده قرار می
ترین وظایف ارزیـابی آثـار تحقیقـات اسـت. در ایـن تحقیـق        هاي مخارج تحقیق از مشکل تهیه داده

اي، درآمـدهاي   اي، تملک سرمایه نژادي پنبه شامل سهم آن از اعتبارات هزینهساالنه تحقیقات به مخارج
باشد. پس تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی می اختصاصی مراکز و نیز اعتبارات پژوهشی تخصیصی موسسه

) متناظر با مقادیر  ΔTSt) مقادیر احتمالی مازاد اقتصادي کل(1ها، با استفاده از رابطه (از تهیه این داده
  شود.سازي میتولید و شبیه YIاحتمالی 

سـازي مقـادیر احتمـالی تغییـر     )، و شبیهCtنژادي پنبه، (پس از محاسبه مخارج ساالنه تحقیقات به
تـوان منـافع   سـاله، مـی   15هاي منتخب در افق زمـانی  ) در هر یک از استانΔTStمازاد اقتصادي کل (

گـذاري در یـک    اندازه گیري کرد. یک معیار مرتبط براي تعیـین ایـن کـه آیـا سـرمایه     ها را احتمالی آن
آن تحقیق اسـت. نـرخ بـازده داخلـی نـرخ       1تحقیق قابل قبول است، نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی

ی هر تحقیـق  یشود و شاخص کارا سودي است که در آن ارزش فعلی خالص منافع تحقیق برابر صفر می
توان نـرخ بـازده داخلـی     ) می4خالص هر واحد مخارج صرف شده براي آن است. از رابطه ( بیانگر منافع
(آلستون،  ) محاسبه کردΔTStنژادي پنبه را در هر یک از مقادیر احتمالی (ریسکی) منافع (تحقیقات به

1998.(  

)4 (   



t

i t
tt

r
CTS

1
0

)1(
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نرخ بازده  rمخارج ساالنه و  Ctتغییر مازاد اقتصادي کل یا منافع اقتصادي و  ΔTStدر رابطه فوق 
گذاري در تحقیق  که سرمایه نژادي پنبه است. براي آنداخلی یا منافع اقتصادي بالقوه یک تحقیق به

                                                             
1- Efficiency Index  
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بول نژادي پنبه از نطر اقتصادي قابل قبول باشد، این نرخ باید از حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبه
نژادي پنبه در هر یک (هزینه فرصت سرمایه) بیشتر باشد. مقادیر احتمالی شاخص کارائی تحقیقات به

  ):1998(آلستون،  شود ) محاسبه می5هاي منتخب نیز با استفاده از رابطه (از استان


 

 T

t
t

t

r
C

NPVEI

1 )1(

 )5 (  

شاخص کارائی تحقیق است. مقـادیر   EIمخارج ساالنه و  Ctارزش فعلی خالص منافع،  NPVکه در آن 
نیـز بـا اسـتفاده از     ΔTSt) منافع تحقیق متناظر با مقادیر احتمالی NPVاحتمالی ارزش فعلی خالص (

شود. چنانچه ارزش فعلی خالص منافع مثبت باشد، بیانگر منـافع اقتصـادي قابـل    ) محاسبه می6رابطه (
  گذاري در تحقیق است.قبول و توجیه سرمایه

)6  (       
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i t
tt

r
CTSNPV

1 )1(
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  نتایج و بحث

مقدار احتمالی افزایش نسبی عملکرد ارقام جدید و اصالح شده پنبه منتج  100ابتدا  در این تحقیق
و در محـیط صـفحه    RISK@گانـه بـا برنامـه الحـاقی     هاي پنجنژادي در هر یک از پهنهاز تحقیقات به

سازي و سپس مقادیر متناظر نرخ بـازده داخلـی، ارزش فعلـی    کارلو شبیه به روش مونت Excel گسترده
) 1وضعیت ریسکی محاسبه شـدند. در جـدول (   100ها در خالص منافع و شاخص کارائی هر یک از آن

نژادي پنبـه  مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین انتظاري نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی یک تحقیق به
شود که بنـا بـه ماهیـت ریسـکی     ها مالحظه میاند. بر اساس این یافتههاي منتخب آورده شدهدر استان

هاي کشاورزي، نرخ بازده داخلی و شاخص کارائی این تحقیقات از قطعیت برخـوردار  تحقیقات و فعالیت
قطعیت در شرایط کشاورزان که عوامـل متعـددي ماننـد تغییـرات آب و هـوائی       نیستند. یقینا این عدم

هاي بازاري پرنوسـان،   هاي ترویجی، قیمت)، تفاوت سطوح مدیریت، ناکافی بودن فعالیتثباتی تولید (بی
هـا تاثیرگـذار اسـت، بیشـتر     هـاي آن ها و فقدان تسهیالت زیرساختی که بر فعالیت تدارك ناکافی نهاده

ها یافتهنژادي پنبه منطقی نیست. این خواهد بود. بنابراین استنباط قطعیت منافع اقتصادي تحقیقات به
نژادي پنبـه را نشـان   به خوبی ماهیت تصادفی و احتمالی منافع تحقیقات کشاورزي به ویژه تحقیقات به

) انتظار بر آن است کـه نـرخ بـازده داخلـی تحقیقـات      1هاي جدول (دهند. براي مثال بر اساس دادهمی
ریـال   8/13تـا   4/3آن از  درصد و شاخص کارائی 46تا  5/32نژادي پنبه در استان خراسان رضوي از  به
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نژادي پنبه بر لزوم توجه هر چه بیشتر بر پدیده ریسـک  متغیر باشد. ماهیت تصادفی منافع تحقیقات به
  کند.  هاي کشاورزي و ضروت ارائه راهکارهاي کاهش آن داللت مینهفته در آن و فعالیت

ظـاري نـرخ بـازده داخلـی     ) بیشترین و کمتـرین میـانگین انت  1هاي جدول (همچنین بر اساس داده
هاي خراسان رضوي و آذربایجان شـرقی و بـه ترتیـب    نژادي پنبه به ترتیب مربوط به استانتحقیقات به

هـا  نژادي پنبه در سایر استاندرصد  است. میانگین انتظاري نرخ بازده داخلی تحقیقات به 26و  40برابر 
کنترل عوامل ایجاد کننده ریسک و عدم حتمیـت در   در دامنه مقادیر مذکور قرار دارند. اما با مدیریت و

نژادي پنبه در استان خراسان رضـوي  کاران، نرخ بازده انتظاري و شاخص کارایی تحقیقات بهشرایط پنبه
ریال نیـز   4/3درصد و  30ریال و در استان آذربایجان شرقی به ترتیب تا  8/13درصد و  46به ترتیب تا 

هـاي  نژادي پنبـه در همـه اسـتان   ج بیانگر آن است که نرخ بازده تحقیقات بهقابل افزایش است. این نتای
گذاري درصد) است. بنابراین سرمایه 17مورد بررسی بیشتر از حداقل نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار (

کننـدگان  تولیدکننـدگان و مصـرف  در این تحقیقات متضمن منافع قابل قبول و توجیه اقتصادي بوده و 
هـا بـا نتـایج مطالعـات ارزیـابی آثـار تحقیقـات        کاربست نتایج آن منتفع خواهند شد. این یافتـه  پنبه از

) در فرا تحلیـل آثـار   2000کشاورزي در مناطق مختلف جهان مطابقت نسبی دارد. آلستون و همکاران (
رزي تحقیق کشاورزي در مناطق مختلف جهان، میانگین نرخ بازده داخلی تحقیقات و ترویج کشـاو  628

درصـد و در آمریکـاي    2/44درصـد، خاورمیانـه و شـمال آفریقـا      6/47در کشورهاي در حال توسعه را  
  درصد گزارش کردند.  2/53التین و حوزه کاراییب 

هـاي  نـژادي پنبـه در اسـتان   ) میانگین شـاخص کـارایی تحقیقـات بـه    1هاي جدول (بر اساس داده
 1/2و  8/3، 4/4، 2/6، 4/7آذربایجان شرقی به ترتیـب برابـر   خراسان رضوي، گلستان، فارس، اصفهان و 

نـژادي پنبـه در   گذاري در تحقیقات بـه ها بدان معنی است که هر یک ریال سرمایهریال است. این یافته
ریال منـافع اقتصـادي ایجـاد خواهـد کـرد. هـم        1/2و  8/3، 4/4، 2/6، 4/7هاي مذکور به ترتیب استان

نـژادي  )، ارزش فعلی خالص منـافع تحقیقـات بـه   2اي تحقیق مندرج در جدول (هچنین بر اساس یافته
هاي مورد بررسی مثبت و به لحاظ اقتصادي قابل قبول اسـت. بـراي مثـال چنانچـه     پنبه در همه استان

 17ساله آتی در اسـتان گلسـتان را بـا نـرخ تنزیـل       15نژادي پنبه در دوره منافع خالص یک تحقیق به
ریال خواهد شد که بیانگر منافع قابـل توجـه و    11065446976فعلی آن تبدیل کنیم، درصد به ارزش 

هـاي جـدول   بر اسـاس داده  شود.کنندگان پنبه میچشمگیر آن است که عاید تولیدکننندگان و مصرف
نژادي پنبه به ترتیـب از آن اسـتان هـاي    ) بیشترین و کمترین ارزش فعلی خالص منافع تحقیقات به2(

     رضوي و آذربایجان شرقی است.خراسان 
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  اقلیمی -هاي کشاورزينژادي پنبه در پهنهنرخ بازده داخلی و شاخص کارائی تحقیقات به -  1جدول 

  پهنه/استان            
  (ریال) شاخص کارایی  نرخ بازده داخلی (درصد)

میانگین   حداکثر  حداقل
میانگین   حداکثر  حداقل  انتظاري

  انتظاري
  4/7  8/13  4/3  40  46  5/32  خراسان/خراسان رضوي

  2/6  3/11  3/1  37  44  26  دشت ساحلی خزري/گلستان
  4/4  7/6  3/3  35  39  32  زاگرس جنوبی/فارس

  8/3  4/5  4/1  31  36  24  خشک مرکزي/اصفهان
  1/2  4/3  6/0  26  30  1/19  شمال غربی/آذربایجان شرقی

  هاي تحقیق منبع : یافته
  

  اقلیمی مورد بررسی - هاي کشاورزينژادي پنبه در پهنهارزش فعلی خالص منافع تحقیقات به -  2جدول 

  ارزش فعلی خالص منافع (هزار ریال)  پهنه/استان            
  میانگین انتظاري  حداکثر  حداقل

  14935662  28088895  6788384  خراسان/خراسان رضوي   
  11065447  25760615  3038128  دشت ساحلی خزري/گلستان   
  8746916  13464873  6473826  زاگرس جنوبی/فارس   
  6045209  9239900  1870171  خشک مرکزي/اصفهان   
  3021351  4971739  476819  شمال غربی/آذربایجان شرقی   

  هاي تحقیقمنبع : یافته
  

هـاي مـورد بررسـی    پهنهنژادي پنبه در هاي مذکور بر ضرورت توجه و تامین مالی تحقیقات بهیافته
گذاري در تحقیقات کشاورزي است که داللت دارد و تاکیدي دیگر بر بازدهی مثبت و قابل قبول سرمایه

کـه پنبـه از   جـا   طور مستند ارائه شـده اسـت. از آن   به 2000در فرا تحلیل آلستون و همکاران در سال 
، تـامین نیازهـاي پژوهشـی آن    شـود محصوالت راهبردي بخش کشاورزي و اقتصاد ملـی محسـوب مـی   

وري عوامـل و بـه تبـع افـزایش تولیـد و نیـز کـاهش واردات آن خواهـد شـد. لـذا           موجب افزایش بهره
نژادي پنبه موجب تحول و توسعه بخش گذاري پایدار در تحقیقات کشاورزي به ویژه تحقیقات به سرمایه

  کشاورزي و به تبع اقتصاد ملی خواهد شد.
  

  کلیگیري نتیجه
هاي خراسان رضـوي، گلسـتان،   نژادي پنبه در استاندر این مقاله منافع اقتصادي بالقوه تحقیقات به

هـا  اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی با روش مازاد اقتصادي پیش از اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته
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نـژادي پنبـه   بـه هـاي کشـاورزي، تحقیقـات    بیانگر آن است که با وجود عدم حتمیت و ریسـک فعالیـت  
وري عوامل و افزایش تولید پنبـه اسـت و از ایـن رو افـزایش منـافع تولیدکننـدگان و       متضمن رشد بهره

ها به عنوان شواهدي مسـتند از بـازده اقتصـادي    کنندگان آن را به دنبال خواهد داشت. این یافتهمصرف
گـذاري بیشـتر در زمینـه اصـالح و     یهتامین اعتبارات و سـرما  نژادي پنبه، گذاري در تحقیقات بهسرمایه

گـذاران و  توانـد سیاسـت  کند. ضمن این که مـی پذیر می معرفی ارقام جدید و پر محصول پنبه را توجیه
اسـاس   بـر ریزان اقتصادي را به ضرورت تامین مالی پایدار تحقیقات پنبه متقاعد کنـد. از ایـن رو   برنامه
هـاي  به تجهیز منابع استانی و ملی تحقیقات پنبه در پهنهنسبت شود هاي این تحقیق پیشنهاد مییافته

هاي حمایتی براي معرفی و حالت کلی سیاست . مسلم است که درمورد بررسی توجه ویژه مبذول گردد
توانـد بـا افـزایش تولیـد     توسعه ارقام جدید پنبه، ضمن افزایش تولید پنبه و نیز منافع کل جامعـه مـی  

  جویی ارزي نیز ایجاد کند. ر قابل توجهی صرفهداخلی و کاهش واردات، مقدا
بایسـت  نژادي پنبه در افزایش رفاه کل جامعه، بخشی از منابع کـه مـی  توجه به نقش تحقیقات به با

آوري در تحقیقات پنبه هزینه جهت حفظ و افزایش ظرفیت تولید اختصاص یابد، به منظور پیشرفت فن
سازي بسترهاي مناسـب  تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی و فراهم در این میان توجه ویژه به موسسهگردد. 

در راستاي انجام تام و کمال وظایف و رسالت پژوهشی آن ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر در فراینـد توسـعه      
  بخش کشاورزي و اقتصاد ملی است.  

از نظـر   هاي تحقیقـاتی از نتایج ارزیابی پیش از اجراي تحقیقات کشاورزي براي تعیین اولویت گزینه
توانـد در تـدوین   شـود. افـزون بـر ایـن، نتـایج مـی      تخصیص بودجه یا هزینه تحقیق نیـز اسـتفاده مـی   

هـاي  شود بر اساس یافتههاي حمایتی محصوالت کشاورزي کاربري داشته باشد. لذا پیشنهاد می سیاست
بـه تحقیقـات    هاي خشک مرکزي و شمال غربی که نسبتنژادي پنبه در پهنهاین پژوهش، تحقیقات به

هاي خراسان، دشت سـاخلی خـزري و زاگـرس جنـوبی بـازده کمتـري دارنـد، از        نژادي پنبه در پهنه به
  مند شوندهاي بیشتري بهره حمایت

 گیـرد و عمـالً  از آنجایی کـه محصـول پنبـه در زنجیـره تـامین و زنجیـره ارزش نسـاجی قـرار مـی         
تجـارت چـه از لحـاظ بازرگـانی و چـه از لحـاظ       هاي وزارت صنعت، معـدن و   ها و برنامهگذاري سیاست

شود این وزارتخانـه نیـز در   تولیدي بر تولید و تحقیق و توسعه محصول پنبه نیز موثر است، پیشنهاد می
  تحقیقات پنبه و تامین بخشی از منابع مورد نیاز آن مشارکت کند. 

هاي مـدون و علمـی بـراي    هاي کشاورزي، راهکاربا توجه به عدم حتمیت منافع تحقیقات و فعالیت
کاران اندیشیده شود تا دستیابی بـه بیشـینه   مدیریت و کاهش این عدم حتمیت به ویژه در شرایط پنبه

منافع تحقیقات آن ممکن شـود. در ایـن راسـتا ارائـه و تعمیـق خـدمات آموزشـی و ترویجـی و ایجـاد          
ه تسهیالت زیرساختی و اصـالح نظـام   ها، ارائ تدارك کافی و به موقع نهاده هاي نشر و پذیرش آن، زمینه
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گذاري در تحقیقات و ترویج پنبه سرمایهسازي منافع اقتصادي در بیشینه بازاریابی محصوالت کشاورزي
  کننده خواهد بود.تعیین
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Abstract 

Technological development in agriculture as the main source of increased 
productivity requires sustained investment in agricultural extension and research. 
However, in recent decades, investment in agricultural research in developing 
countries has reduced and the agricultural research systems of public sector 
(government) in these countries, including Iran, have been faced with the challenge 
of funding research needs. In such circumstances, the funding of this type of 
research requires to provide documentary evidence of the interest of them to 
economic policymakers. Without revealed and compelling documentation of 
benefits, agricultural research will not earn sustainable financial support. 
Therefore, this study estimated the potential benefits of cotton breeding research 
under its risk in agro-climatic zones of Iran that its results could set economic 
policymaking to persuade and convince for worthy support of cotton research. In 
order to conduct of this research, economic surplus method was used that can 
prepare effective outputs to derive the benefits of the research. Based on the 
findings, cotton breeding research in all studied zones, despite the uncertainty and 
the risk of their benefits, had acceptable economic returns.So that, its expected 
average of internal rate of return, despite the risk and uncertainty of research and 
agricultural activities, was in the range of 26 to 40%. Therefore application of 
technology (improved seed) derived from them, can increase cotton production and 
supply and play fundamental role in cotton production and consumers benefits. 
This evidence emphasize on necessary funding of agricultural research and its risk 
management. 
 
Keywords: Cotton breeding research, Economic Surplus Model, Simulation, Agro-
climatic Zones 
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