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چكیده
اهداف پژوهش حاضر ،بررسی شاخص پذیرش ،برآورد نسبت فایده به هزینه ،نرخ بازده سرمایهگذاری و مازاد اقتصادی رقم گندم
آبی دوروم شبرنگ بوده که در سال  1397اجرا شده است .اطالعات این پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه از سطح مؤسسات،
سازمانها و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانهای هدف جمعآوری گردید .متدولوژی تحقیق ،تحلیل
پذیرش و معیار مازاد اقتصادی است .طبق نتایج ،میانگین درجه پذیرش رقم شبرنگ نسبت به کل ارقام گندم دوروم و گندم آبی
کشور به ترتیب  71/7و  1/5درصد مشخص شد ،به طوری که بیشترین درجه پذیرش مربوط به استان کرمان بود .کاهش هزینه
ناشی از برنامه اصالحی برای هر کیلو محصول رقم گندم دوروم شبرنگ نسبت به رقم شاهد  6/7درصد محاسبه شد .ارزش کنونی
خالص تحقیقات رقم شبرنگ  16/7میلیارد ریال محاسبه شد .نسبت فایده به هزینه برآورد شده نشان داد ،به ازای یک ریال
سرمایهگذاری در معرفی این رقم ،منفعت حاصله  7/2ریال بوده است .نرخ بازده سرمایهگذاری تحقیقات و کشت رقم شبرنگ
 43/5درصد برآورد گردید .بنابراین ،با توجه به شاخصهای سودآوری ،برنامه به نژادی و کشت رقم گندم آبی دوروم مورد مطالعه
در کشور اقتصادی بوده است.
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مقدمه
امروزه ،در کشورهایی که با محدودیت جدی منابع پایه،
بهویژه اراضی زراعی مناسب و منابع آب مواجهاند ،افزایش
بهره وری از منابع که منجر به افزایش تولید در واحد سطح
میگردد ،مهمترین فعالیتی است که در رأس برنامههای
توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی آن کشورها
قرار میگیرد .در این راستا ،یکی از برنامههای استراتژیک و
مؤثر که به افزایش بهرهوری در تولید منجر میگردد ،برنامه
اصالح نباتات با هدف اصالح و معرفی ارقام اصالحشده
زراعی مناسب برای شرایط مختلف اقلیمی است .این امر در
جهت حفظ پایداری تولید ،تضمین و ارتقای کیفیت ارقام،
نقش مهمی در افزایش عملکرد ژنتیکی و بازدهی اقتصادی
ارقام در بخش کشاورزی ایفا میکند ).)Feder et al., 1985
با توجه به اهمیت برنامههای اصالح نباتات در بخش
کشاورزی بهویژه برای کشور ما ،آنچه امروزه مسئولین به
دنبال آن هستند این است که ،آیا اجرای تحقیقات به نژادی
ارقام گیاهی از پشتوانهی توجیه منطقی و اقتصادی قوی
برخوردار میباشد؟ به عبارت دیگر ،آنچه در حال حاضر
بیشتر مورد تأکید سازمانها ،مؤسسات و مراکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی کشور است ،توجه به جنبههای
اقتصادی مسئله بهویژه آثار اقتصادی-اجتماعی
سرمایهگذاری در تحقیقات برنامههای اصالح ارقام میباشد.
در این راستا ،تحقیقات کشاورزی زیادی در خارج از کشور
به منظور پاسخگویی به این نگرانی انجام شده است ،ولی
معدود مطالعاتی در این زمینه در ایران میتوان یافت که با
در نظر گرفتن ارقام اصالحشدهی کشتشده به این موضوع
پرداخته باشد .مطالعه حاضر با هدف پر کردن بخشی از خأل
پژوهشی در این زمینه برای توجیه منطقی ارقام کشتشده
در استانهای مختلف کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته
شده است .بنابراین به علت محدودیت سرمایهی دولتی و
پاسخگویی بیشتر مدیران تحقیقاتی و سیاستگذاران به نیاز
جامعه ،ارزیابی و تعیین بازده اقتصادی سرمایهگذاری در
تحقیقات بهنژادی امری ضروری به نظر میرسد .دالیل
اصلی پرداختن به تعیین اثرات اقتصادی -اجتماعی ،در
تحقیقات بهنژادی ارقام ،ارائه دالیل توجیهی برای معرفی
ارقام اصالحشده در قالب برنامه اصالحی ،افزایش اطالعات
و دانش متخصصین و مدیران تحقیقاتی دیسیپلینهای
مختلف درگیر در معرفی تکنولوژی ،نشاندادن درجهی
اهمیت و اثربخشی نتایج چنین تحقیقات کاربردی میباشد



) .(Asadi et al., 2016مطالعه دیگری در کشور تانزانیا،
اثرات ارقام گندم دوروم با پتانسیل عملکرد باال از مواد
ژنتیکی داخلی کشور تانزانیا و ارقام گندم نان با عملکرد باال
از مواد ژنتیکی مکزیک را مورد بررسی قرار دادند ،به طوری
که اختالف مواد ژنتیکی ارقام گندم نان و دوروم با پتانسیل
عملکرد باال فرصت یکسانی را جهت دستیابی به اهمیت
ارقام با منشأ داخلی و خارجی فراهم نمودند .در این بررسی
دادههای موردنیاز از  375مزرعه نمونه در سال زراعی -73
1972جمعآوری و سپس در سه طبقه بر حسب اندازه
مزرعه شامل کشاورزان دارای زمین کمتر از  15هکتار
( 143زارع) ،بین  40-15هکتار ( 139زارع) و بیشتر از 40
هکتار ( 93زارع) طبقهبندی شدند .اختالف پذیرش ارقام
گندم نان و دوروم بر اساس نسبت سطح کاشته شده از دو
رقم مورد سنجش قرار گرفت و تابع تولید کابداگالس برای
هر رقم برآورد شد .طبق نتایج ارقام گندم دوروم جدید،
کارایی فنی گندمکاران را در مصرف نهادهها حدود 16
درصد افزایش داده است ) .(Gafsi and Roe, 2013به منظور
پذیرش و اثربخشی ارقام گندم بهاره و زمستانه در ترکیه در
مطالعهای به برآورد شاخصهای پذیرش ارقام پرداخته شده
است .این مطالعه در پنج استان عمدهی گندمخیز در30
منطقه و در مجموع  226بهرهبردار نمونه در سیستم آبی در
سال  2007انجام شد .در این مطالعه برای ارزیابی بهرهوری
از تابع تولید کابداگالس استفاده گردید .همچنین ،افزایش
درآمد ناشی از پذیرش ارقام نیز محاسبه شد .بر اساس نتایج
گزارششده ،در سیستم آبی ،درصد کشاورزانی که از ارقام
قدیم و جدید استفاده نمودند به ترتیب  48/7و  38/1درصد
بود .به عبارت دیگر ،نرخ پذیرش برای ارقام جدید و قدیم
در سیستم آبی به ترتیب  38/1و  48/7درصد بوده است.
درجه پذیرش برای ارقام جدید و قدیم در این سیستم به
ترتیب  39/4و  46/9درصد برآورد شده و افزایش درآمد
ملی ناشی از پذیرش ارقام جدید در نواحی هدف 21/02
میلیون لیر ( 17/5میلیون دالر) محاسبه شده است ،به
طوری که  38درصد این افزایش مربوط به سیستم آبی بوده
است ) .)Mazid et al., 2009در مطالعات جداگانهای در
ایاالت متحده با استفاده روش تابع تولید ،میانگین نرخ بازده
تحقیقات غالت برای دادههای سالهای  1969و  1974به
ترتیب  44و  64/5درصد برآورد شد Norton and Daivis,
) .)1981در مطالعهی آثار اقتصادی تحقیقات ارقام گندم
آبی در ایران با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی ،دامنه
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تغییرات نسبت فایده به هزینه ارقام گندم آبی از حداقل
 9/4واحد برای رقم "مهدوی" در استان اصفهان تا حداکثر
 110/1واحد برای رقم "چمران" در استان بوشهر برآورد
شده است .همچنین دامنه تغییرات نرخ بازده سرمایهگذاری
ارقام گندم آبی از حداقل 122درصد تا حداکثر  797درصد

معنی که در مجموع ،تحقیقات بهنژادی دو رقم مورد مطالعه
اقتصادی بوده است ).)Asadi et al., 2018
اهداف پژوهش حاضر شامل بررسی شاخصهای پذیرش،
برآورد نسبت فایده به هزینه ،نرخ بازده سرمایهگذاری و
مازاد اقتصادی رقم گندم آبی دوروم شبرنگ بوده است.

گزارش شده است ) .)Zare et al., 2004در مطالعهی بازده
سرمایهگذاری تحقیقات رقم گندم نان آبی مهدوی در استان
اصفهان نیز با استفاده از تحلیل فایده به هزینه ،نسبت فایده
به هزینه مخارج تحقیقات و ترویج رقم مورد مطالعه  8واحد
برآورد شده است ) .)Nikooei et al., 2006محققان در
بررسی ارزش ناشی کشت بذر ارقام گندم نان آبی در استان
ایالم با استفاده از دادهی سالهای  1391-94و معیارهای
پذیرش و سودآوری به این نتیجه رسیدند که ضریب پذیرش
ارقام کشتشده گندم نان آبی اصالحشده  40/4درصد و
میانگین درآمد ناخالص ناشی از کشت این ارقام 593/4
میلیارد ریال میباشد ).)Asadi and Siedzadeh, 2017
همچنین ،در تحلیل اقتصادی دو رقم گندم نان آبی با
استفاده از دادهی سالهای  1383-95و معیارهای اقتصاد
مهندسی ،نسبت فایده به هزینه تحقیقات ارقام گنبد و
سیروان به ترتیب  5/5و  6/1و نرخ بازده سرمایهگذاری این
دو رقم به ترتیب  41/9و  54/3درصد برآورد شد؛ به این

مواد و روشها
بهمنظور بررسی درجه پذیرش و شاخصهای اثربخشی
معرفی و تولید گندم دوروم آبی رقم شبرنگ از معیارهای
تحلیل پذیرش و شاخصهای سودآوری اقتصاد مهندسی
استفاده شد .دادههای این پژوهش از روش اسنادی از سطح
مؤسسات ،سازمانها و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استانهای هدف برای سال زراعی 1397
جمعآوری گردید .درجهی پذیرش به صورت تعیین نسبتی
از زمینهای تحت کشت رقم موردمطالعه به کل سطح زیر
کشت ارقام گندم در نواحی کشت محصول تعریف میگردد
) .(Mazid et al., 2009جهت برآورد میزان کاهش هزینه
ناشی از بهبود عملکرد رقم در برنامه اصالح محصول تحت
شرایط تحقیقاتی ،از معادالت زیر استفاده شد ( Brennan
.)et al., 2002
)معادله (1

𝐴𝐷v = 𝐸(𝐴𝑟jv / 𝐴𝑟TP ) × 100

)معادله 𝐶vb = (𝑇𝐶h / 𝑦v(without) − 𝑇𝐶h / 𝑦v(with) ) (2
)معادله (3

 :ADvدرجه پذیرش رقم در سال
 :Arjvزمینهای تحت کشت رقم  vدر منطقه j
 :ArTPکل سطح زیر کشت منطقه
 :Cvbکاهش هزینه ناشی از اثرات استمرار برنامه اصالح و
تولید رقم جدید
 :TC hهزینه در هکتار تولید محصول
t

𝑅𝑆 = (𝐺𝑃 / 𝐺𝐵 ) × 100

) :Y v(withoutعملکرد رقم شاهد در برنامه اصالح محصول
) :Y v(withعملکرد رقم جدید با مساعدت استمرار برنامه
اصالح محصول
 :RSدرصد بازده فروش
 :GPسود ناخالص
 :GBدرآمد ناخالص
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در مباحث اقتصادی ،معموالً هنگامیکه دادهها مربوط به
سالهای مختلف باشد ،نمیتوان نتایج پیشبینیشده
مربوط به هزینه/درآمد را مستقیماً باهم جمع کرد ،بلکه ابتدا
بایستی ارزش زمانی پول با نرخ تنزیل بانکها به ارزش
کنونی تبدیل و سپس ارزش کنونی خالص ) (NPVو نسبت
فایده به هزینه بهعنوان شاخصهای سودآوری تعیین گردد.
به همین منظور جهت معادلسازی ارقام از فرمول پرداخت
یکبار در اقتصاد مهندسی استفاده شد و ارزش کنونی و
نسبت فایده به هزینه با استفاده از معادالت  4تا  6با نرخ
بهره رسمی محاسبه گردید .درصورتیکه ارزش خالص
کنونی تولید محصول مثبت باشد ،فعالیت مربوطه اقتصادی
است .نسبت فایده-هزینه همان تقسیم ارزش حال منافع به

ارزش حال هزینه میباشد ،چنانچه این نسبت بزرگتر از
واحد باشد ،انجام فعالیت اقتصادی است .شاخص سودآوری
نرخ بازده داخلی ،یعنی نرخی که ارزش کنونی منافع
ناخالص کشت رقم را با ارزش کنونی هزینههای کشت رقم
برابر میسازد .در این روش ،بایستی ابتدا نتایج
سرمایهگذاری به صورت جدول گردش نقدی تنظیم و
سپس نرخ بازده محاسبه شود و آنگاه نرخ بازده
سرمایهگذاری محاسبهشده در کشت رقم با نرخ تنزیل
مقایسه گردد؛ در صورتی که این نرخ بیشتر باشد ،انجام
فعالیت ،اقتصادی خواهد بود ( Heisey and Brennan,1991
.); Soltani, 2007

(معادله )4

Bt=Gt Pt At Yt
B  Ct
NPV  B  C  t 1 t
(1  r ) t
T

(معادله Benefit – Cost Ratio (BCR)= [ΣBt/ (1+r)t] / [ ΣCt / (1+r) t] )5
(معادله )6

 :Btبازده ناخالص برای کشت رقم جدید در سال  tبه ریال
 :Ctهزینه تحقیقات رقم جدید در سال  tبه ریال
 : Ptقیمت فروش واحد محصول در سال  tبه ریال

[Σ Bt / (1+IRR)t] - [ΣCt / (1+IRR) t] = 0

 :Gtدرصد بهبود عملکرد رقم مورد کشت ناشی از معرفی
برنامههای اصالحی مراکز تحقیقاتی نسبت به رقم محلی در
سال t
 :Atسطوح زیر کشت رقم در سال  tبه هکتار
 :Ytمیانگین عملکرد رقم در استان در سال ( tکیلوگرم در
هکتار)
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در تحلیل جزئی و رویکرد مازاد اقتصادی ،جهت تعیین
بازدهی اقتصادی رقم کشتشده ،از معادالت زیر استفاده

شد ( Alston et al., 1995; Brennan et al., 2002; Asadi

.)et al., 2016

)𝐶(𝐸

(معادله − 1+𝐸(𝑌𝐼)]𝑃𝑟 × 𝐴𝑡 × (1 − δ𝑡 ) 𝑡 )7

در این مطالعه اطالعات الزم ،بر اساس اطالعات اسنادی
موجود در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و
سازمان جهاد کشاورزی استانها در استانهای تولید گندم
آبی دوروم رقم شبرنگ (کرمانشاه ،فارس ،ایالم ،کهگیلویه و
بویراحمد ،خوزستان ،کرمان ،سیستان و بلوچستان و
هرمزگان) جمعآوری شد .محاسبه هزینهها شامل هزینه
تحقیقات بهنژادی رقم ،هزینههای تحقیق ،ترویج و آموزش
ازجمله هزینههای تشکیل کالس و کارگاه آموزشی،
آموزشهای انفرادی ،ایجاد مزارع نمایشی ،تولید فیلم،
اجرای طرحهای تحقیقی-تطبیقی و تحقیقی-ترویجی،
تولید برنامههای تلویزیونی ،برگزاری روز مزرعه و هفتهی
انتقال یافته ،برگزاری گردهمایی و بازدید کارشناسان
ترویجی برای محصول و رقم آن میباشد .هزینه تحقیقات
بهنژادی رقم شامل هزینه اجرای پروژهها به تفکیک نوع
پروژه و حقوق مجریان و تکنسینها از امور مالی ،کارگزینی
و ارتباطات بینالمللی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال
و بذر تأمین گردید.

𝜀

]𝜀 𝑡𝐾∆𝑇𝑆 = 𝐾𝑡 𝑃𝑤 𝑄𝑡 [1 − 0.5

(معادله )8

 :Ktپارامتر جابجایی
) :E(YIتغییر نسبی در بهبود ژنتیکی رقم (درصد تغییر در
عملکرد رقم ارقام جدید نسبت به شاهد)
) :E(Cتغییر نسبی در هزینه تولید رقم (درصد تغییر در
هزینه رقم جدید نسبت به شاهد)
 :∆TS tتغییر در مازاد اقتصادی تحقیقات به روش پس از
اجرا (شرایط اقتصاد باز همراه با واردات)

)𝐼𝑌(𝐸

[ = 𝑡𝐾

 :Pwقیمت جهانی محصول در سال t

 :Ɛکشش قیمتی عرضه محصول
 :Atنرخ پذیرش رقم در سال t
 :Qtتولید محصول در سال t
 :Prاحتمال موفقیت تحقیقات به نژادی رقم
 :1- δtاستهالک تحقیقات (درصد کاهش عملکرد رقم در
طول زمان)

نتایج و بحث
تولید بذر در طبقات مختلف و پذیرش رقم مورد
مطالعه
در سال زراعی  ،1396-97کل سطح زیر کشت رقم گندم
دوروم شبرنگ در کشور بالغ بر  35136هکتار و میانگین
درجه پذیرش رقم شبرنگ نسبت به کل ارقام گندم دوروم
و گندم آبی کشور به ترتیب  71/7و  1/5درصد بود .در بین
استانهای مستعد کشت در کشور ،بیشترین درجه پذیرش
این رقم نسبت به کل ارقام گندم دوروم مربوط به استان
کرمان با  24/7درصد میباشد .بر اساس قیمت فروش و
میزان یارانه هر کیلو بذر گواهیشده گندم دوروم آبی به
ترتیب  19500و  1895ریال در سال  ،1397مجموع سود
ناخالص تولید بذر گواهیشده رقم گندم دوروم شبرنگ
استانهای هدف  79/2میلیارد ریال محاسبه شد .به ازای
یک ریال فروش محصول در مناطق مورد مطالعه ،میانگین
 56/3ریال سود به همراه داشته است (جدول  2 ،1و .)3
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جدول  -1سطح زیر کشت و میزان خرید بذر گواهیشده و تولید دانه گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در کشور در سال زراعی 1396-97
سطح زیر کشت و میزان خرید بذر گواهیشده
سطح زیر کشت (هکتار)
استان

مصوب

ایالم
خوزستان
سیستان و بلوچستان
فارس
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
هرمزگان
جمع

تأییدشده

360
375
15
250
1135
289
8
2432

کل گندم دوروم آبی

میزان خرید (تن)
خرید مصوب
دولتی

خرید مصوب
خصوصی

خرید واقعی

80
3800
3880

1300
1500
1000
924
32
4756

946/8
166/6
18
940/3
3805
895/2
90
6862

259
95
9
217/9
950
280
10
1820/9
2956/4

90413/5

کل گندم آبی

*

10925/2

76110/8

38469

307977

317743

2

)** Wheat Executors Office (2018

عملکرد
(کیلوگرم در
هکتار)

سطح زیر کشت
بذر رقم برای
تولید دانه
**
(هکتار)

3655/6
1754/2
2000
4315/3
4005/3
3197/1
3768/5

3400
1330
200
7731
12100
7790
2500
85
35136

3695/4

49039

4174/7

2309927

1

Source:

)* SPCRRI ( 2018

جدول  -2پذیرش و هزینه و درآمد ناخالص تولید بذر گواهیشده گندم دوروم آبی ر قم شبرنگ در کشور در سال زراعی 1396-97
درآمد ناخالص فروش بذر
گواهیشده
(میلیون ریال)

درجه پذیرش رقم ()%
استان

ایالم
خوزستان
سیستان و بلوچستان
فارس
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
هرمزگان
جمع

نسبت به
کل سطح
رقم
شبرنگ

نسبت به
کل سطح
ارقام گندم
دوروم آبی

نسبت به
کل سطح
ارقام
گندم آبی

یارانه بذر گواهیشده
(میلیون ریال)

هزینه تولید بذر
گواهیشده
(میلیون ریال)

هکتار

کل استان

هکتار

کل استان

هکتار

کل استان

9/7
3/8
0/6
22
34/4
22/2
7/1
0/2

6/9
2/7
0/41
15/8
24/7
15/9
5/1
0/17

0/15
0/06
0/01
0/33
0/52
0/34
0/11
0/004

71/3
34/2
39
84/1
78/1
62/3
175/5
-

12887/5
3249/7
351
18335/8
74197/5
17456/4
1755
-

6/93
3/32
3/79
8/18
7/6
6/1
17/1
-

1252/4
315/8
34/1
1781/9
7210/5
1696/4
170/5
-

30/56
34/5
19/57
41/23
31/28
39/77
27/38
-

7915
3277/5
176/1
8984
29716
11135/6
273/8
-

-

71/68

1/52

544/5

128233

53

12461/6

224/3

61478

مأخذ :یافتههای تحقیق

Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRRI). 2018. Agricultural Research,
Education and Extension Organization, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (In Persian).

1

Wheat Executors Office. 2018. Deputy ministry of Agriculture, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (In Persian).

2
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جدول  -3بازده فروش و سود ناخالص تولید بذر گواهیشده گندم دوروم آبی ر قم شبرنگ در کشور در سال زراعی 1396-97
استان

درصد بازده فروش
محصول در استان

سود ناخالص فروش بذر گواهیشده (میلیون ریال)

هکتار

کل استان

ایالم
خوزستان
سیستان و بلوچستان
فارس
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد

47/7
3
23/2
51/1
54/4
28/6
165/2

6225
288
209
11133/7
51692
8017/2
1651/7

44
8/1
54/3
55/3
63/5
41/9
85/8

جمع

373/2

79216/6

56/3

مأخذ :یافتههای تحقیق

در صد محا سبه شد .با توجه به نوع آزمایشهای بهنژادی،
بهزراعی ،بی ماری ،تحقیقی -تطبیقی و تحقیقی-ترویجی،
تعداد ساااایت های اجرا ،تعداد مجریان و همکاران ،هزینه
انجام و طول دوره آزمایشها در سالهای  ،1378-91برای
رقم گ ندم دوروم آبی شااابرنگ هزی نه  956میلیون ریال
بوده اسااات .تغییر مازاد اقتصاااادی ،ارزش کنونی خالص،
نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایهگذاری برای تولید
و معرفی رقم گندم دوروم آبی شااابرنگ طی ساااال های
ساارمایهگذاری مربوطه با منشااأ بینالمللی به ترتیب ،11
 16/7میلیارد ریال 7/2 ،واحد و  43/5در صد به د ست آمد
(جداول  4و .)5

اثربخشی رقم
بر ا ساس نتایج بهد ستآمده ،در سال  ،1393گندم دوروم
آبی رقم شبرنگ تو سط مؤ س سه تحقیقات ا صالح و تهیه
ن هال و بذر به جام عه کشااااورزان معرفی شاااد .طبق
آزمایشهای سااازگاری بهعنوان مهمترین رکن معرفی رقم
در برنامه اصاااالح گندم دوروم ،برتری عملکرد رقم گندم
دوروم آبی شبرنگ ،نسبت به رقم شاهد  7/2درصد بود .بر
ا ساس میانگین هزینه تولید هر هکتار ک شت گندم آبی در
کشور ،کاهش هزینه ناشی از برنامه اصالحی برای هر کیلو
محصول رقم گندم دوروم شبرنگ نسبت به رقم شاهد 6/7

جدول  -4آثار معرفی رقم گندم دوروم آبی شبرنگ بر عملکرد و هزینه در سالهای معرفی
آثار برنامه اصالحی بر عملکرد

*

آثار برنامه اصالحی بر هزینه

سال معرفی

افزایش عملکرد رقم
جدید
(کیلوگرم در هکتار)

درصد افزایش
عملکرد

هزینه تولید رقم
جدید
(کیلوگرم در هکتار)

هزینه تولید رقم شاهد
(کیلوگرم در هکتار)

1393

446

7/2

3976/5

4262/9

**

کاهش هزینه تولید
رقم جدید
(کیلوگرم در هکتار)
286/4

** Authors Estimates

درصد
کاهش
هزینه
6/7

)Source: * Najafi Mirak. ( 2014

جدول  -5سودآوری رقم گندم دوروم آبی شبرنگ کشتشده در سالهای مطالعه
منشأ رقم

بینالمللی

ارزش کنونی (میلیارد ریال)

سالهای سرمایهگذاری

سالهای ایجاد منافع

تغییر مازاد
اقتصادی
(میلیارد ریال)

هزینهها

1378-1391

1391-1394

11

2/71

مأخذ :یافتههای تحقیق

منافع
ناخالص

منافع
خالص

19/41

16/7

شاخصهای سودآوری
نسبت فایده
به هزینه

نرخ بازده
داخلی

7/2

43/5
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 با توجه به شاخصهای، بنابراین. درصد برآورد گردید43/5
 برنامه بهنژادی و کشاات رقم گندم آبی دوروم،سااودآوری
.مورد مطالعه در کشور اقتصادی میباشد
سپاسگزاری
 مؤ س سه، آموزش و ترویج ک شاورزی،از سازمان تحقیقات
تحقیقات اصاااالح و تهیه نهال و بذر و مراکز تحقیقات و
آموزش ک شاورزی و منابع طبیعی ا ستانهای مورد مطالعه
 ارائه،که اجرای پژوهش حاضااار را با ح ما یت های مالی
 قدردانی،اطالعات و تأمین امکانات الزم مساااعدت نمودند
.به عمل میآید

نتیجهگیری کلی
 میانگین درجه پذیرش رقم،بر اسااااس نتایج این پژوهش
شبرنگ نسبت به کل ارقام گندم دوروم و گندم آبی کشور
 به طوری که بیشااترین، درصااد بود1/5  و71/7 به ترتیب
 کاهش.در جه ی پذیرش مربوط به اسااا تان کر مان بود
هزینهی ناشاای از برنامه اصااالحی برای هر کیلو محصااول
 در صد6/7 رقم گندم دوروم شبرنگ ن سبت به رقم شاهد
 ارزش کنونی خالص تحقیقات رقم شاابرنگ.به دساات آمد
 نساابت فایده به هزینه. میلیارد ریال محاساابه شااد16/7
برآورد شده ن شان داد که به ازای یک ریال سرمایهگذاری
. ریال بوده اساات7/2  منفعت حاصااله،در معرفی این رقم
نرخ بازده ساارمایهگذاری تحقیقات و کشاات رقم شاابرنگ
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Abstract
The current study attempted to determine adoption indices, such as estimation of Benefit-Cost Ratio (BCR),
Internal rate of return (IRR), and economic surplus (ES) due to planting of irrigated durum wheat Shabrang variety
during to concern period. This research was carried out in 2018-2019. Data were collected from institutes, Jihade-Agriculture organizations, Agricultural Research and Education, and Natural Resource Centers of targets
provinces through filling out the questionnaire. The methodologies of the research were adoption analysis and
economic surplus criteria. According to the results, the mean adoption degree of Shabrang variety to total irrigated
durum wheat varieties and total irrigated wheat varieties was estimated at 71.7 and 1.5 percent. The highest
adoption degree of Shabrang variety belonged to Kerman province. Reducing cost per kg of Shabrang varieties to
check variety was calculated 6.7 percent. Net present value (NPV) of breeding program and planted of Shabrang
variety was calculated 16.7 milliard rials. The benefit-cost ratio of the concern was estimated at 7.2 the internal
rate of return (IRR) of Shabrang variety was estimated at 43.5 percent. Thus, it can be said that the breeding
program and planting of irrigated durum wheat Shabrang variety in the country are evaluated economically.
Keywords: Economic effects, adoption analysis, variety, irrigated system, wheat
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