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  :کشاورزیگذاری در تحقیقات  بازده سرمایهبررسی 
  استان اصفهاندر  مطالعۀ موردی تحقیقات گندم آبی رقم مهدوی

  

  علیرضا نیکویی
  اصفهانو منابع طبیعی اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی تحقیقات عضو هیأت علمی گروه 

  ابوالقاسم باقری
  اصفهانو منابع طبیعی اورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اقتصاد کشتحقیقات کارشناس ارشد گروه 

  اکبر قندی
  اصفهانو منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

  ابراهیم زارع
  .و منابع طبیعی استان فارساقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی تحقیقات عضو هیأت علمی گروه 

  
  دهچکی

ایجـاد و   را از طریـق     نقش و اهمیت تحقیقات کشاورزی در توسعه ایـن بخـش            افزایش تقاضای ناشی از رشد روزافزون جمعیت،        
گـذاری ایـن تحقیقـات بـه منظـور           تعیین بازده سرمایه  در این میان،    . بیش از گذشته نمایان ساخته است     های جدید،    آوری ترویج فن 

 تحقیقات انجام شده درخصوص معرفی رقم       ،در این مطالعه  . ص اعتبارات، امری ضروری است    اران در تخصی  ذگ متقائد نمودن سیاست  
ابتـدا بـا     ،اسـاس این  بر  . مهدوی و ترویج آن در سطح زارعین جهت کشت در استان اصفهان مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است                 

  هـای تحقیقـاتی و ترویجـی تخـصیص یافتـه بـه گنـدم                 هزینـه  آمار و اطالعات مـورد نیـاز شـامل           اسنادی،روش تحقیق   استفاده از   
  از محل مرکز تحقیقات کـشاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان اصـفهان و مـدیریت تـرویج سـازمان جهـاد کـشاورزی اسـتان بدسـت                              

جامعـه مـورد    از، Survey Research)(پیمایـشی ین بـا اسـتفاده از روش تحقیـق    ای و درآمدی زارع اطالعات هزینههمچنین . آمد
 پرسـشنامه بـه روش      105تکمیـل   بـود، از طریـق      شـهر    های اصفهان و خمینـی     زارعین مهدوی کار در شهرستان    شامل  ژوهش که   پ

ـ . آوری شـد    جمـع  حضوری    ای مرحلـه  چنـد   ای   خوشـه طبقـه بنـدی     گیـری    ه منظـور انتخـاب نمونـه مناسـب نیـز از روش نمونـه              ب
(Multi Stratified Cluster Sampling Method) نتایج تحقیق نشان داد نسبت منفعـت بـه هزینـه تحقیقـات در     .  شد استفاده
بزرگتر از یـک بـوده و بنـابراین از بعـد اقتـصادی، تحقیقـات       برداری،  های بهره اصالح و معرفی رقم مذکور در استان اصفهان در سال       

گذاری در تحقیقات و   هر یک ریال سرمایه  به طوری که به ازاء    . کشاورزی در این زمینه، توجیه اقتصادی الزم را به همراه داشته است           
  .شده است ریال منافع ایجاد 1/8میزان برداری، به  در سالیان معرفی و بهره

  
  گذاری، تحقیقات کشاورزی، گندم، رقم مهدوی بازده سرمایه: های کلیدی واژه
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  مقدمه
کشاورزی را به نحـوی کـه بتوانـد کمیـت و            رشد باالی جمعیت و افزایش مستمر تقاضای مواد غذایی در کشور، ایجاد تحول در               

تحقیقات کشاورزی یکـی از مهمتـرین   . تنوع محصوالت کشاورزی را در مدت زمان کوتاهی افزایش دهد، اجتناب ناپذیر ساخته است  
د که در کشورهای توسعه یافته، اعتقاد کلی بر این اسـت کـه تکنولـوژی جدیـ     طوریه عوامل تعیین کننده توسعه کشاورزی است، ب 

در بین تحقیقـات کـشاورزی،      ). 1376نجفی و زارع،    ( باشد حاصل تحقیقات دانشمندان در مؤسسات تحقیقات دولتی و خصوصی می         
در بـین   . تحقیقات اصالح بذر همواره به عنوان یکی از مهمترین روشهای افزایش تولیـد در دو دهـه اخیـر مـورد توجـه بـوده اسـت                          

ن محصول استراتژیک غذایی کشور می باشد که در سالهای اخیر به دلیل نقش پیشرفتهای محصوالت زراعی، گندم به عنوان مهمتری
در این میان آنچه همـواره بایـد در         . تحقیقاتی کشور قرار گرفته است    -ژنتیکی در افزایش عملکرد، به شدت مورد توجه محافل علمی         

گذاری در این تحقیقات بررسی      یست آثار اقتصادی سرمایه   های اقتصادی مسأله است، به عبارت دیگر می با          نظر داشت توجه به جنبه    
  .شود و نتایج آن بر اساس تحلیل هزینه فایده از نظر داشتن یا نداشتن توجیه اقتصادی، تحلیل شود

با فـراهم شـدن     ، بیش از چند سال نیست، لذا        بیماریاز آنجا که عمر مفید هر رقم گندم بدلیل ظهور نژادها و بیوتیپهای جدید               
 بوجـود آمـد،     توسـعه بیمـاری زنـگ زرد       بـرای ظهـور و    مناطق معتدل کشور    هایی از    قسمتدر   1372سال   ایط مساعدی که در   شر

آزمایشات یکنواخت  ( های بررسی سازگاری   بخش تحقیقات غالت درقالب طرح    بر این اساس،    . محصول به شدت کاهش یافت    عملکرد  
بـا رعایـت    تحت شرایط اپیـدمی و مورد بررسی ع بندی نتایج بررسی الینهای با جمدر این حوزه وسیع،     به مدت سه سال     ) سراسری

نظران داخلی وخارجی مبنی بر معرفی ارقام متعدد برای هر اقلیم از نظر حفـظ پایـداری عملکـرد وجلـوگیری از                       توصیه های صاحب  
های مقاوم و پرمحـصول کـه در         خاب الین ایجاد امنیت بیشتر برای تولید گندم کشور، نسبت به انت          ها و  شکسته شدن سریع مقاومت   

بررسی سـه  . بود) مهدوی(  M-70-12الینها،  از جمله این الین.اقدام نموددهند، ایستگاههای مختلف سازگاری خوبی از خود نشان 
نـشان از   ،   ایستگاه تحقیقاتی اقلیم معتدل کشور در قالب اجرای آزمایش یکنواخت ومقایسه ان بـا رقـم قـدس                  11ساله این الین در     

در شرایط توسعه زنگ به مراتب بیشتر بـوده         میزان  که این   داشت  )  درصد 5حدود  ( کیلوگرم در هکتار     352برتری عملکردی معادل    
الین متحمل به شوری بـوده و       این  .  کیلوگرم در هکتار بوده است     4053 ، به طوری که در ایستگاه اسالم آباد این میزان برتری          ،است
رقم به عنوان سه منطقه، نسبت به روشن  در هرمزبور  الین ،ر خاکهای شور سه منطقه از استان یزد انجام شدآزمایش هایی که ددر 
از نظـر مقاومـت بـه       ایـن الیـن     .  درصد بـوده اسـت     13 ،میزان برتری این   برتری عملکرد داشته ومتوسط      ،اراضیاین  الب درکشت   غ

بخـش غـالت مؤسـسه    (.  ایستگاههای مورد مطالعه از خـود نـشان داده اسـت   مقاومت خوبی را در، ها به ویژه زنگ زرد گندم     بیماری
  ).1374،بذر  اصالح

، استان اصفهان ازجمله مناطق مستعد کشت این الین در بین            M-70-12بر اساس نتایج تحقیقات بخش غالت در معرفی الین          
  .زان زیادی قرار گرفته استمناطق معتدل کشور بوده است به طوری که درسالهای اخیر مورد استقبال کشاور

وری عوامـل تولیـد از طریـق ایجـاد و تـرویج          در افـزایش بهـره    اصـالح بـذر     با توجه به نقش و اهمیت اجتنـاب ناپـذیرتحقیقات           
گذاری این تحقیقـات     ، تعیین بازده سرمایه    از یک طرف و محدودیت منابع مالی و انسانی متخصص از طرف دیگر             های جدید  آوری فن

بـازده  در تحقیـق حاضـر       بـر ایـن اسـاس،        .اران در تخـصیص اعتبـارات، امـری ضـروری اسـت           زگـ  تقائد نمودن سیاسـت   به منظور م  
در قم مهدوی با توجه به میـزان پـذیرش ایـن نـوآوری از سـوی کـشاورزان                     گذاری تحقیقات انجام شده در اصالح و معرفی ر         سرمایه

  . استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است
 تاکنون مطالعات زیادی صورت پذیرفته که در هرکدام بسته بـه            گذاری در تحقیقات کشاورزی     تعیین نرخ بازده سرمایه    زمینه در

وی بـرای کمـی   . از جمله این تحقیقات، مطالعـه موسـی نـژاد اسـت    . نوع طرح، از روش تحلیل اقتصادی ویژه ای استفاده شده است       
 که در آنها رشد ارزش افزوده بخش کـشاورزی           را ، چهار مدل  1355 -70ه زمانی   کردن اثر تحقیقات بر رشد بخش کشاورزی در دور        
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.  بـرآورد نمـود    ،بـود ) در قالب تغییر در بودجـه تحقیقـاتی       ( های تحقیقاتی  تغییر در فعالیت   تابعی از تغییر در تشکیل سرمایه ثابت و       
 ریال افـزایش    233، ارزش افزوده بخش کشاورزی را       افزایش در بودجه تحقیقات کشاورزی     نتیجه این مطالعه نشان داد که یک ریال       

فرهنگـی بـرای     های مالی در تحقیقات کشاورزی، آماده شدن جـو اجتمـاعی و            این مطالعه بر رفع محدودیت    پیشنهادات  . خواهد داد 
در  ).1373نژاد،  موسی(داردپذیرش واجرای نتایج تحقیقات و ایجاد مرکز اطالعات تحقیقاتی جهت جمع آوری نتایج تحقیقات تاکید        

تـابع تولیـدی   به برآورد  ،برای تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات اصالح بذر گندم در استا ن فارس           تحقیق دیگر، محققین    
همچنـین هزینـه تحقیقـات       های متعارف و   متغیرهای مستقل هزینه نهاده    داگالس که در آن متغیر وابسته محصول و          –به فرم کاب    
نتایج این مطالعه نشان داد کـه       . از ضرائب این تابع برای تعیین نرخ بازده تحقیقات استفاده نمودند          ، پرداختند و    گندم بود اصالح بذر   

گونه تحقیقات مقـرون      درصد بوده است واز دیدگاه اقتصادی اجرای این        61/43نرخ بازده تحقیقات اصالح بذر گندم دراستان فارس         
 لـذا بـا     ،درآمد ناخالص گندمکاران استان رابطه مستقیمی با هزینه تحقیقات اصالح بذر داشته است            از سوی دیگر    . باشد به صرفه می  

هـای   های اقتـصادی طـرح      دفتر بررسی  ).1374،رفعتی ونجفی (ه است ها، درآمد ناخالص گندمکاران نیز افزوده شد       افزایش این هزینه  
ترویج کشاورزی وهمچنـین تعـداد کـل     ه سازمان تحقیقات، آموزش و  تحقیقاتی کشاورزی با استفاده از اطالعات مربوط به کل بودج         

 و  سپس با توجه به دو حد باال وپائین         متوسط هزینه انجام یک طرح تحقیقاتی را محاسبه و         ،1354 -74ها در طول دوره زمانی       طرح
بـر  .  حد بحرانی محاسبه گردیـد     هزینه تحقیقات بصورت دو   بود،  سال صورت گرفته     تعداد طرحهایی که در زمینه گندم قدس در هر        

دامنه تغییـرات نـرخ بـازده         و 66/23 تا   95/2 دامنه تغییرات نسبت فایده به هزینه تحقیقات گندم قدس از            ،نتایج این مطالعه  اساس  
ژی اعداد و ارقام فوق بیانگر این موضوع اسـت کـه اسـترات            . وده است  درصد ب  6/66 درصد تا    03/59،  سرمایه گذاری در این تحقیقات    

هـا بـه بخـش       منـافع هزینـه    تخصیص بودجه سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی به تحقیقات گندم قدس اقتصادی بـوده و              
ای، تـأثیر اسـتفاده از بـذر         در مطالعه  .)1375،  های تحقیقاتی کشاورزی   های اقتصادی طرح   دفتر بررسی ( کشاورزی منتقل شده است   

نتیجه این تحقیق نشان داد استفاده از بذر اصالح شده به تنهـایی و بـدون               . د بررسی قرارگرفت  اصالح شده بر میزان تولید گندم مور      
این میزان در   .  درصد شده است   17تغییر در میزان مصرف نهاده های دیگر تولید، باعث افزایش عملکرد در هکتار محصول به میزان                 

  ).1380اکبری، و  زارع( ده است درصد بو18های تولید  حالت تغییر در میزان مصرف دیگر نهاده
گـذاری تحقیقـات اصـالح بـذر      گذاری تحقیقات اصالح گندم در هند نشان داد که نرخ کلی سرمایه     نتیجه بررسی کارایی سرمایه   

های تحقیقاتی گرچه بخش اعظمی از منابع را به خود اختصاص می دهند،              با این وجود، بسیاری از برنامه     .  درصد می باشد   55گندم  
بر ایـن اسـاس     .  برنامه دارای بازده سرمایه گذاری منفی بودند       20 برنامه از    8بطوریکه  . ای نرخ بازده سرمایه گذاری منفی هستند      دار

بلکـه مقایـسه    . آنها نتیجه گرفتند که باال بودن نرخ بازده سرمایه گذاری نمی تواند تنها دلیل تخصیص سرمایه به یک بخـش باشـد                     
 ,Byerleeادن دوباره منابع از برنامه های تحقیقاتی غیر کارامد به کارامد نیز الزم و ضروری مـی باشـد  های مختلف و جهت د برنامه

2001)   (Traxler and  .   در تحقیق دیگر میزان بازده سرمایه گذاری دولت در تحقیقات گندم در مناطق غربی ایاالت متحـده مـورد
 اثر انجام تحقیقات بر روی تولید محصول تا چنـد سـال پـس از اولـین سـرمایه                    بر اساس نتایج این مطالعه    . مطالعه قرار گرفته است   

 سـال و در مـورد تحقیقـات بـه زراعـی و نیـز                10یابد که این مدت در مورد تحقیقات اصالح بـذر             گذاری در این تحقیقات ادامه می     
گـذاری در    سنگال نـشان داد حتـی سـرمایه   تعیین نرخ بازده تحقیقات لوبیا در. (Araji, 1998)  سال بوده است12تحقیقات گندم 

  .(Schwartz, L. A. etal ,1993) تواند سودمند باشد تحقیقات این دسته از گیاهان که از لحاظ اهمیت در مقام دوم قرار دارند، می
  

  ها مواد و روش
ار و اطالعات مـورد نیـاز در    آم،(Survey Research) روش تحقیق پیمایشیبا استفاده از به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، 

هـای معمـولی و همچنـین اطالعـات          این بررسی شامل مشخصات مزرعه، میزان ارتباط زارعین با منابع ترویجی، استفاده از نـوآوری              
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به منظور انتخاب نمونه مناسـب نیـز از   . آوری شد  جمع پرسشنامه به روش حضوری  105ای ودرآمدی زارعین، ازطریق تکمیل       هزینه
جامعـه  .  اسـتفاده شـد  (Multi Stratified cluster sampling method) ای مرحلـه  چنـد  ای  خوشـه   بندی طبقهگیری  ونهروش نم
کرارج، دستجا، زیار، جی و قهاب و اسـالم آبـاد از توابـع شهرسـتان اصـفهان و                   های   گندمکاران بخش شامل  در این تحقیق،    پژوهش  
  .بودشهرستان خمینی شهر توابع درچه از 
باشد، الزم است     می تحقیقمعرفی رقم مهدوی گندم هدف اصلی این         نجا که محاسبه نسبت منفعت به هزینه پروژه اصالح و         از آ 

بـه منظـور    . اطالعات ثبت شده محاسبه گـردد      که درآمدهای ناشی از اصالح ارقام با استفاده از اطالعات بدست آمده از پرسشنامه و              
چنانچـه ارقـام   . م اصالح شده، نیاز به برآورد سطح زیر کشت آن رقم در سالهای متوالی استبرآورد درآمدهای ناشی از وجود یک رق      

صورت مقدار سطح زیر کـشت بـه    در غیر این. شود مربوط به صورت رسمی قابل دسترسی باشند، به طور مستقیم از آن استفاده می             
توزیع شده از سال معرفی تا آخرین سال مـورد  مهدوی،  ح شده   آمار میزان بذر اصال   در این حالت،    . گردد طور غیر مستقیم برآورد می    

 براساس میزان بذر مصرفی توسط زارعین و نیز خود مصرفی و با توجه به میـانگین                 و از شرکت خدمات حمایتی استان تهیه        ،بررسی
 جمـع سـطح زیـر       ،له بعـد  در مرح . دیهکتار، سطح زیر کشت رقم معرفی شده برای دوره مورد بررسی برآورد گرد            هر  مصرف بذر در    

از ضرب این میـزان  پس . دیهای مورد بررسی در تفاضل میانگین عملکرد دو گروه پذیرنده رقم و نپذیرنده رقم ضرب گرد              کشت سال 
 چنانچه میانگین هزینه تولیـد      .آمددر قیمت جاری سال مطالعه، ارزش حال درآمد ناخالص ناشی از کاربرد رقم مورد مطالعه بدست                 

. پذیرنده ونپذیرنده رقم جدید تفاوت آماری نداشته باشند، رقم فوق به عنوان منافع خالص رقم جدید قابـل اسـتفاده اسـت                     دو گروه   
ولی چنانچه هزینه تولید رقم جدید بیشتر از رقم قدیمی باشد، مجموع هزینه اضافی از درآمد ناخالص باال کسر مـی شـود درحالـت                         

  .شودمی عکس این تفاوت به رقم فوق اضافه 
های به نژادی، به     های تحقیقات، ارزش حال کلیه عملیات الزم برای معرفی یک رقم جدید گندم شامل طرح               جهت تعیین هزینه  

ترویج  مالی مراکز و موسسات تحقیقاتی و مراکز آموزش و های سربار با کمک امور  ترویجی و آموزش و سهم هزینه      - زراعی، تحقیقی 
» هـای ترویجـی    هزینه«و  » معرفی رقم جدید گندم    هزینه تحقیقاتی اصالح و   « در دوگروه    ها  ینجا هزینه در ا . دیکشاورزی برآورد گرد  

  .در نظر گرفته شد
اساس نرم اعالم شـده      ها بر  اعتبارات تخصیص یافته به مراکز تحقیقات کشاورزی در چند گروه اعتبارات مستقیم مربوط به طرح              

بنابراین مبلغ مربوط به آنها کامالً      . یابد ق به عمل آمده با بخشهای تحقیقاتی تخصیص می        از طرف مؤسسات مادری و با توجه به تواف        
به همین دلیل آنهـا را بـه         های مختلف نبوده و    ها به راحتی قابل تفکیک به بخش       اعتبارات تخصیصی در سایر ردیف    . باشد روشن می 

های اجـراء شـده      کل طرح  های سربار بر    تحقیقاتی، مجموع هزینه   های سربار در نظر گرفته و برای تعیین سهم هر طرح           عنوان هزینه 
  .دیدر مرکز تقسیم گرد

SDC = C/n 
  :که در آن

SDC     های سربار،    ؛ سهم هر طرح از هزینهC  هـا،   تکمیـل ایـستگاه    های سربار که شامل هزینه مربوط به تجهیز و         ؛ مجموع هزینه
توان به   حال مجموع هزینه تحقیقات اصالح و معرفی رقم جدید را می          . باشد یهزینه تحقیق وتوسعه، هزینه جاری و سایر اعتبارات م        

 های اجرا شده مربوط به گندم در بخـشهای مختلـف شـامل بخـش اصـالح بـذر، آفـات و                      ابتدا تعداد طرح  . صورت زیر محاسبه نمود   
های اصالح بذر بـرآورد   مختلف به طرحهای  های اجرا شده گندم در بخش ها براساس نسبت طرح آب و سایر بخش    ها، خاک و   بیماری

  .گردد می
N i =S i . E  

  :که در آن

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  255   استان اصفهاندر  مطالعۀ موردی تحقیقات گندم آبی رقم مهدوی: کشاورزیگذاری در تحقیقات  بازده سرمایهبررسی 

iN ؛ تعداد طرحهای بخش تحقیقاتیi، i Sهای اجرا شده گندم در بخش نسبت طرح i  هـای اصـالح بـذر و     بـه طـرحE  تعـداد 
سپس از حاصلضرب تعداد طرح های هر بخش در هزینه آن و همچنین حاصلـضرب مجمـوع   . ایشات الزم برای معرفی رقم جدید آزم

همچنین کـل هزینـه سـربار مربـوط بـه            های مختلف و   ، کل هزینه تحقیقات برای بخش     SDCهای مذکور در     های بخش  تعداد طرح 
  .آید نیز کل هزینه تحقیقات اصالح و معرفی گندم رقم جدید بدست میاز حاصل جمع اعداد بدست آمده . آید ها بدست می طرح

هایی که در مدیریت ترویج هر استان در ارتباط با کـشت             های ترویج، الزم است ابتدا لیست فعالیت       یابی به هزینه   به منظور دست  
  : استبودهشامل موارد زیر در استان اصفهان ها  این فعالیت. شود تعیین گردد گندم انجام می

  

  توزیع نشریه  -8  کارگاه آموزشی تشکیل کالس و  -1
  کارشناسان های آموزشی ویژه مروجین و دوره -9  آموزشهای انفرادی  -2
  تهیه نشریه ترویجی  -10  مزارع نمایشی  -3
  بازدیدهای علمی ویژه کشاورزان  -11  های ویدئویی تولید فیلم  -4
  بازدیدهای علمی ویژه کارشناسان  -12   ترویجی–های تحقیقی  اجرای طرح  -5
  نمایش فیلم های ویدئویی  -13  تولید برنامه برای پخش تلویزیون  -6
  برنامه رادیویی  -14  گردهمایی برگزاری سمینار و  -7

  

 از حاصلضرب این  ساله آنها،3محاسبه میانگین   ساله اخیر و3های انجام شده ترویجی در طول  پس از اخذ اطالعات مربوط به فعالیت
 با جمع هزینه این .آمدمیانگین بدست آمده در قیمت واحد انجام هر فعالیت در سال مورد بررسی، هزینه آن فعالیت خاص بدست 

شده  درصد به عنوان هزینه سربار اضافه 20به عدد حاصله وسپس های مستقیم ترویج گندم در استان تعیین  ها، مجموع هزینه فعالیت
در نهایت با تقسیم منافع . گردد  با تقسیم عدد حاصله بر سطح زیر کشت گندم در استان، هزینه ترویج یک هکتار گندم تعیین می.است

  .شده استگذاری در تحقیقات برآورد  به هزینه سرمایه منفعت ترویجی نسبت های تحقیقاتی و حاصل از تحقیقات بر مجموع هزینه
  

  و بحثنتایج 
هـای مربـوط بـه گنـدم در       طرح81-82 و  80-81 ساله   2های تحقیقاتی اصالح و معرفی مهدوی، آمار          هزینه به منظور محاسبه  

همچنین . شداستخراج و نسبت آنها با تعداد طرح های اصالح بذر گندم تعیین             تحقیقات کشاورزی و منابع     های مختلف مرکز     بخش
اطالعـات مربـوط و     . ش به طرح های اصالح گندم در نظر گرفته شـد          ها به عنوان نسبت طرح های هر بخ         ساله این نسبت   2متوسط  

  . آمده است2 و1 نتایج این محاسبات در جداول
  

  های مختلف مرکزتحقیقات کشاورزی اصفهان تعداد طرحهای اجراشده مربوط به گندم در بخش -1 جدول
  سایر  آب خاک و  آفات بررسی  اصالح بذر  0سال زراعی

81 -80  14  9  13  1  
82-81  13  8  7  3  

   مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان80-81کارنامه سال : مأخذ
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   نسبت طرح های اجرا شده مربوط به گندم در بخشهای مختلف به طرح های اصالح بذر-2جدول
  سهم نسبی بخشها  ها کل بخش  سایر  ب آخاک و  بررسی آفات

  اصالح بذر  بذر اصالح و  اصالح بذر  اصالح بذر  سال زراعی 
81-80  64/0  92/0  07/0  63/1  
82-81  61/0  53/0  23/0  37/1  

  5/1  15/0  725/0  625/0  سال  میانگین دو
  های تحقیق  یافته: مأخذ

  

بخـش غـالت   ( های استانی وملی صـورت گرفتـه اسـت     آزمایش در قالب طرح  46از آنجا که جهت معرفی رقم مهدوی، مجموعاً         
های انجام شده مربوط به گندم       ها را با توجه به محاسبه نسبت طرح        های سایر بخش   ، بنابراین تعداد طرح   )1374،  مؤسسه اصالح بذر  

  ).3 جدول( توان برآورد نمود می
  

  های مختلف تحقیقاتی های بخش  برآورد تعداد طرح-3 جدول
  مجموع تعداد طرحها  ها سایر بخش  آب خاک و  بررسی آفات  بخش تحقیقاتی
  69  9/6  3/33  7/28  تعداد طرح ها

  یافته های تحقیق : ذمأخ
  

 طرح تحقیقاتی اصالح بذر گندم مهدوی که در بخش مربوطـه و طـی               46در ازای   دهد   ، نشان می  3نتایج بدست آمده در جدول    
فته در جهت کمک به این پروژه انجام پذیر ها و  طرح نیز در سایر بخش69 این انتظار وجود دارد که   شده است، مختلف اجرا    سالهای

های  سال مورد بررسی، مجموع هزینه های مختلف تحقیقاتی در طول دو یک از بخش رم اعتباری هرنه بعد با توجه به      در مرحل . باشد
  .، آمده است5 و 4ل وادر جدات نتایج این محاسب. معرفی رقم مذکور محاسبه شد  غیرمستقیم پروژه اصالح و ومستقیمسربار، 

  
  )هزار ریال( نه هزینه سربار وسهم هر طرح از این هزی–4جدول

تکمیل  تجهیز و  هزینه سربار
  ها ایستگاه

 و تحقیق
سایر   جاری  توسعه

  اعتبارات
مجموع هزینه 

  سربار
تعداد 
  طرح

سهم هر طرح از 
  هزینه سربار

  29805  181  5394867  88000  4994256  126861  185750  میزان هزینه
  قیقحسابداری مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان و یافته های تح: مأخذ

  
  )هزار ریال( )رقم مهدوی( برآورد هزینه تحقیقات اصالح ومعرفی گندم -5جدول

  هزینه کل  هزینه طرح  تعداد طرح  نوع هزینه
  161000  3500  46  پروژه اصالح گندم: هزینه مستقیم

        هزینه های غیر مستقیم  
  114800  4000  7/28  هزینه های بررسی آفات 

  166500  5000  3/33  هزینه های خاک وآب 
  47437  6875  9/6  هزینه های سایر بخشها

  3424594  29805  9/114  هزینه سربار 
  3914331  -  -  جمع هزینه

  های تحقیق حسابداری مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان و یافته: مأخذ
  

و ر ارتباط با کشت گنـدم  های مدیریت ترویج استان د عالیتبا توجه به ف، 1381 سال های ترویج برای دستیابی و محاسبه هزینه    
هـای مـستقیم تـرویج       ها، مجموع هزینه   این فعالیت هر واحد از    همچنین هزینه انجام      ساله هر فعالیت و    3با در نظر گرفتن میانگین      
ا ها ب ، هزینه انجام این فعالیت7 جدول  و81  و80 ،79های  در سالی ترویجی ها ، میزان فعالیت6 جدول .گندم در استان بدست آمد

  .دهد  را نشان می81توجه به قیمت سال 
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   در خصوص گندم1381 تا 1379های  ترویجی طی سال - های آموزشی  فعالیت-6جدول
  سال

  جمع  1381  1380  1379  واحد  نوع فعالیت ترویجی
  میانگین
  سه سال

  1391  4172  1550  722  1900   روز-نفر  تشکیل کالس و کارگاه آموزشی
  10750  32250  11800  12000  8450   روز-رنف  آموزشهای انفرادی

  21  63  22  22  19  هکتار  مزارع نمایشی
  175  525  200  145  180  دقیقه  تولید فیلم های ویدیوئی
  1  3  2  1  -  هکتار   ترویجی-اجرای طرحهای تحقیقی

  6/11  35  -  5  30  دقیقه  تولید برنامه برای پخش تلویزیون
  33/0  1  -  1  -  مورد  برگزاری سمینار و گردهمایی

  1917  5750  2000  1950  1800  نسخه  توزیع نشریه
  5  16  -  16  -  -  کارشناسان آموزش مروجین و

  33/0  1  1  -  -  -  تهیه نشریه ترویجی
  623  1870  420  120  1330   روز-نفر  بازدیدهای علمی ویژه کشاورزان

  249  748  300  280  168   روز-نفر  بازدیدهای علمی ویژه کارشناسان
  272  815  340  285  190  دقیقه  م های ویدیوئینمایش فیل

  73  220  60  100  60  دقیقه  برنامه رادیوئی
  مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی اصفهان: مأخذ

  
  )ریال( 1381 هزینه انجام فعالیتهای آموزشی ترویجی در خصوص گندم بر اساس قیمت سال-7جدول

  هزینه کل  واحد فعالیت هزینه هر  سه سال میانگین  واحد  نوع فعالیت ترویجی
  11130000  10000  1113   روز-نفر  تشکیل کالس آموزشی
  9730000  35000  278   روز-نفر  تشکیل کارگاه آموزشی

  34400000  3200  10750   روز-نفر  آموزشهای انفرادی
  25200000  1200000  21  هکتار  مزارع نمایشی

  52500000  300000  175  دقیقه  تولید فیلم های ویدیوئی
  3000000  3000000  1  هکتار   ترویجی-اجرای طرحهای تحقیقی

  5800000  500000  6/11  دقیقه  تولید برنامه برای پخش تلویزیون
  11220000  34000000  33/0  مورد  برگزاری سمینار و گردهمایی

  383400  200  1917  نسخه  توزیع نشریه
  2275000  455000  5  -  کارشناسان آموزش مروجین و

  1650000  5000000  33/0  -  ترویجیتهیه نشریه 
  52955000  85000  623   روز-نفر  بازدیدهای علمی ویژه کشاورزان

  21165000  85000  249   روز-نفر  بازدیدهای علمی ویژه کارشناسان
  -  -  272  دقیقه  نمایش فیلم های ویدیوئی

  5110000  70000  73  دقیقه  برنامه رادیوئی
  236518400  -  -  -  جمع هزینه

  مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی اصفهان: مأخذ
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 هکتـار بـه عنـوان    103563همچنـین در نظرگـرفتن    از هزینه های مستقیم ترویج به عنوان هزینـه سـربار و  % 20با در نظر گرفتن  
  .مده است، آ8 ، هزینه ترویج یک هکتار گندم قابل محاسبه بوده که نتایج آن در جدول80-81سطح زیر کشت گندم استان در سال 

  
  )ریال(  هزینه ترویج یک هکتار گندم در استان اصفهان-8جدول

  هزینه  هزینه مستقیم ترویج
  سربار

  مجموع
  هزینه

  سطح زیر کشت
  )هکتار(گندم استان 

  هزینه ترویج یک
  هکتار گندم

236518400  47303680  283822080  103563  2740  
  یافته های  تحقیق: مأخذ

  
ای ناشی از اصالح و معرفی رقم مهدوی در مناطق تحت استان اصفهان، آمار میزان توزیع بـذر اصـالح                    به منظور برآورد در آمده    

، اطالعات میزان توزیع رقم مـذکور را در سـطح اسـتان از              9جدول. شده از سال معرفی از شرکت خدمات حمایتی استان اخذ گردید          
ر آمد فوق آمار سطح زیر کشت این رقم در طـول سـالهای کـشت                از آنجائیکه برای محاسبه د    .  نشان  می دهد    1381 تا   1375سال  

اطالعات پرسـشنامه، سـطح   محصول با توجه به موجود نبود بنابراین از تقسیم میزان بذر توزیع شده در هر سال بر میانگین عملکرد             
استفاده  سال قبل جهت کشت       از بذر   مهدوی کار،  زارعین% 3همچنین اطالعات پرسشنامه نشان داد تنها       . زیر کشت محاسبه گردید   

  .که براین اساس می توان سطح زیر کشت تعدیل شده را محاسبه نمودنموده اند 
  

  81 تا 75 سطح زیر کشت رقم مهدوی در استان اصفهان از سال - 9 جدول
  81  80  79  78  77  76  75  سال

  Kg(  539949  565713  1086080  686167  355942  113300  226150(میزان بذر توزیع شده
  Kg/hec  297  297  297  297  297  297  297میانگین مصرف بذر 

  761  381  1198  2310  3657  1905  1818  )هکتار(سطح زیر کشت 
  %3  %3  %3  %3  %3  %3  %3  درصد استفاده از بذر سال قبل
  784  392  1234  2379  3766  1962  1872  سطح زیر کشت تعدیل شده

  یافته های تحقیقشرکت خدمات حمایتی استان اصفهان و : مأخذ
  

نپذیرنـده رقـم ضـرب        در تفاضل میانگین عملکـرد دو گـروه پذیرنـده و           75-81های   جمع سطح زیر کشت سال    بعد،  در مرحله   
هـای   این محاسبات به منظور برآورد مجموع تولید حاصل از رقـم مـذکور در سـال               .  آمده است  10 محاسبات اخیر در جدول   . گردید

  .باشد کشت می
  

  نپذیرنده رقم مهدوی نگین وزنی عملکرد دو گروه پذیرنده و میا-10 جدول

 مینیمم عملکرد  گروه

Kg/hec)(  ماکزیمم عملکرد Kg/hec)(  عملکرد میانگین  مشاهده تعداد  

  7862  51  10000  4500  پذیرنده رقم
  5937  37  9000  2500  نپذیرنده رقم

  یافته های تحقیق: ماخذ 
  

 تفاضـل میـانگین عملکـرد دو گـروه پذیرنـده و       و9 جـدول مـورد اشـاره در    رقـم مهـدوی   مجموع سطح زیر کشت با در نظر گرفتن     
هـای   مجموع تولید حاصل از این رقم در طول سـال باشد،  می  Kg/hec1925 معادل ، که 10 نپذیرنده رقم مذکور بر اساس اطالعات جدول      

 ریال در نظر بگیریم، ارزش حـال درآمـد          1350 را   81 سال   عالوه بر این چنانچه قیمت هر کیلوگرم گندم در        .  قابل محاسبه است   80-75
  . قابل مالحظه است11 نتایج این محاسبات نیز در جدول. توان محاسبه نمود ناخالص ناشی از کاربرد رقم مذکور را می
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  259   استان اصفهاندر  مطالعۀ موردی تحقیقات گندم آبی رقم مهدوی: کشاورزیگذاری در تحقیقات  بازده سرمایهبررسی 

   ارزش حال درآمد ناخالص ناشی از کشت رقم مهدوی-11جدول
تفاضل میانگین عملکرد دوگروه 

Kg /hec  
یر کشت مجموع سطح ز

  )hec(مهدوی 
 مجموع تولید

)Kg(  
  درآمد ناخالص  )ریال(ارزش هرکیلوگرم 

  )ریال(
1925  12389  23848825  1350  32195913750  

  یافته های تحقیق : ماخذ 
  

همانطور که قبال نیز اشاره شد، چنانچه میانگین هزینه تولید دو گروه پذیرنده و نپذیرنده رقـم مهـدوی تفـاوت آمـاری نداشـته                 
بـر ایـن اسـاس در       . توان به عنوان منافع خالص ایـن رقـم در نظـر گرفـت              اشند، درآمد ناخالص محاسبه شده در جدول فوق را می         ب

هـای دو گـروه مـذکور اخـتالف          شود، بین هزینه   به طوری که مالحظه می    . ، این مسأله مورد آزمون آماری قرار گرفته است        12جدول
  . باشد  ریال می32195913750بردن رقم مهدوی از زمان معرفی، معادل  ع خالص به کارداری وجود ندارد، بنابراین مناف معنی

  

  های دو گروه پذیرنده و نپذیرنده رقم مهدوی  آزمون اختالف آماری هزینه-12جدول
  سطح معنی داری  Fآماره   ) ریال-جریب(میانگین هزینه   تعداد مشاهده  گروه

  2029958  51  پذیرنده رقم
  2064765  37  نپذیرنده رقم

139/0  710/0  

  یافته های تحقیق: مأخذ
  

هـای تحقیقـاتی وترویجـی تقـسیم نمـائیم، نـسبت             چنانچه منافع خالص کشت رقم مهدوی از زمان معرفی را بر مجموع هزینه            
 یک بـوده و     شود، این نسبت بزرگتر از      مالحظه می  13بر این مبنی، همانطورکه در جدول     . منفعت به هزینه این طرح بدست می آید       

به طـوری کـه بـه ازاء هـر        . بنابراین از بعد اقتصادی، تحقیقات کشاورزی در این زمینه، توجیه اقتصادی الزم را به همراه داشته است                
 در صـورتیکه  شـده اسـت و   ریال منافع ایجاد 1/8یک ریال سرمایه گذاری در تحقیقات و در سالیان معرفی و بهره برداری، به مقدار            

  .  برابر افزایش یابد، طرح مذکور باز هم توجیه اقتصادی الزم را خواهد داشت1/7به اندازه حتی طرح های  هزینه
  

   تحلیل اقتصادی طرح تحقیقات اصالح و معرفی رقم مهدوی گندم-13جدول
  منافع ارزش حال  ارزش حال هزینه ها

  مجموع هزینه ها  هزینه ترویج  هزینه تحقیقات
  منعفت به هزینه نسبت

32195913750  3914331000  33945860  3948276860  1/8  
  یافته های تحقیق: مأخذ

  
   :و مĤخذمنابع 
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Abstract 

Increasing demand due ever-increasing growth of population has revealed the role of agricultural 
research in development of this section, through establishing and cultivating new technologies, in other to 
convince policy makers to allocate credits is necessary matter. In this study, the researches on presentation 
of Mahdavi variety and its cultivation in farmers' level for plantation, become economical evaluation in 
Isfahan Province. On this basis, in the first by using of attributive research method, the essential 
information including of cultivation and research costs allocated to wheat is got from Isfahan Province 
natural resources and agriculture researches center. Also, farmers' income and costing information was 
cumulated by survey research from the research society including of Mahdavi farmers in Isfahan and 
khomeinishahr city, through completion 105 questionnaires with personal method. In order to suitable 
sample choice, used from the multi stratified cluster sampling method. Research results indicated that the 
benefit cost ratio of researches in introduction and reconciliation of mentioned variety in operating years 
was more than one, and therefore in point of economical, agriculture researches in this connection have a 
companied necessary economical explanation. As, instead of one Rial investment in researches during 
operation and introduction years, the benefit to the rate of 8.1 Rials, has been created. 
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