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 چكیده
های تحقیقاتی در گیاهان زراعی نشریه علمی یافته. بازدهی اقتصادی گندم آبی کشت شده رقم پیشتاز در استان تهران. 1400ص. رحمانی.  ه. و اسدی،

 .49 -55(: 1) 10 و باغی
 

های سودآوری رقم گندم نان آبی کشت شده پیشتاز در استان تهران بر اساس این مطالعه برای تعیین شاخص

اجرا با های ارزیابی پس از بوده است. متدولوژی این تحقیق، استفاده از تکنیک 1385-94های اطالعات سال

گیری از رویکرد مازاد اقتصادی بود. طبق نتایج، ارزش حال خالص مازاد اقتصادی رقم کشت شده پیشتاز در بهره

و نرخ  2/1میلیارد ریال، نسبت فایده به هزینه رقم گندم نان آبی کشت شده پیشتاز در منطقه هدف  72/7منطقه 

گذاری به گردید. با توجه به اینکه به ازای یک ریال سرمایهگذاری بیشتر از نرخ سپرده بانکی محاسبازده سرمایه

در برنامه تحقیقاتی و کشت رقم، بیشتر از یک ریال نصیب کشاورزان منطقه هدف شده است، بنابراین برنامه 

گردد با توجه به نقش مهم و بارز ترویج در انتشار تحقیقاتی و کشت رقم در منطقه، اقتصادی بوده است. توصیه می

توسعه کشت ارقام اصالح شده، مروجین منطقه هدف با ترویج ارقام سودآور، کشاورزان را به کشت این گونه  و

 ارقام ترغیب نمایند تا درآمد قابل توجهی نصیب آنها گردد.
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 مقدمه

ید تنوع اقلیم نده تول حدود کن مل م ها و عوا

های زنده و غیرزنده مانند خشكسالی شامل تنش

و کم آبی و تغییرات اقلیمی و همچنین مساااا ل 

تأمین نیازهای زراعی مربوط به مدیریت مزرعه و 

کند که ارقام با محصوالت کشاورزی ایجاب می

فاوت از ن ر عك  یات مت به خصاااوصااا العمل 

ماری کارآیی شااارایح محی ی، بی فات،  ها و آ

هاده ند کود مصااارب آب و ن های مصااارفی مان

تحقیقات در اهمیت  اصاااالح و معرفی شاااوند.

زمینه معرفی و تولید ارقام جدید پرمحصاااول و 

ا شاارایح موجود اقتصااادی، اجتماعی، سااازگار ب

در توسعه اقتصادی هر محی ی فرهنگی و زیست

، بساایار وااروری چه ثروتمند و چه فقیر ،کشااور

تأثیرگذار در (. از فعالیت9اسااات   های مهم و 

عرواااه اقتصااااد کشااااورزی و حفا ت محیح 

زیست کشور، تولید و معرفی ارقام اصالح شده 

كرد و محصاااوالت زراعی جهاات افزایش عمل

تای امنیت غذایی،  ید محصاااوالت در راسااا تول

با ویژگی های خوداتكایی و کاهش وابساااتگی 

سازگار با شرایح کم آبی و خشكسالی و حداقل 

باشااد. سااوال مصاارب ساام و کود شاایمیایی می

سرمایه ست که  سی این ا سا شده ا گذاری انجام 

شده در تحقیقات به صالح  شت رقم ا نژادی و ک

عه در یک من قه تا چه حد گندم آبی مورد م ال

 اثربخشی اقتصادی دارد. 

 نهیجهت انعكاس م العات انجام شااده در زم

 بااه  یکشاااااور قاااتیتحق یاقتصاااااد یابیااارز

 بااه شااااده یمعرف ارقااام قاااتیبااازده تحق ژهیو

تا  ند مورد از ن خل و  قاتیقتح نیا جیچ در دا

 اساااتان ای در. در م العهگرددیمخارج اشااااره 

 نرخ داگالس، تولیدکاب از تابع با استفاده فارس

 بذر اصاااالح تحقیقات در گذاریسااارمایه بازده

ندم نابراین درصااااد 6/43 گ  از برآورد شااااد، ب

گاه ید نه این اجرای اقتصااااادی د قات گو  تحقی

در م العه دیگری . (4باشاد  می صارفه به مقرون

 اقتصاااد هایشاااخ  از اسااتفاده بادر کشااور، 

 این محققین به ،1380-89 دوره برای مهندسااای

 از ناشااای هزینه کاهش میزان که رسااایدند نتیجه

 محصول کیلو هر برای نان گندم اصالحی برنامه

 8/109 میانگین طور به شاااده معرفی ارقام برای

 از ناشی رقم عروه منحنی انتقال میانگین و ریال

صالحی برنامه  شده معرفی نان گندم ارقام برای ا

شدمی درصد 5/31 هاسال همین طی  میانگین. با

 گندم ارقام معرفی خال  درآمد کنونی ارزش

 م العه مورد هایساااال در شاااده معرفی آبی نان

 گردیدکه محاساابه ریال میلیارد 5/4463 و مثبت

 اصاااالحی برنامه انجام بودن اقتصاااادی نشاااانگر

 باشاادمی شااده اصااالح ارقام معرفی و نان گندم

نافعمحققین  .(2   قاتیحقت اثرات یاقتصاااااد م

 ساالنهدر جنوب آسیا را  گندم اصالحالمللی بین

 53 را هیسرما یداخل بازده نرخ و دالر اردیلیم سه

 دردر م العه دیگری  .(8  دننمود برآورد درصد

با  جنوب آسااایا(،  توساااعه حال در یکشاااورها

ستفاده از شاخ  پژوهشگران  ی،سودآور یهاا

اسااات که ارزش خال   دهیرسااا جهینت نیبه ا

با  تیمیسااا قاتیدر تحق یگذارهیماسااار یکنون

 اردیلیم 36/5درصاااد در حدود  پنج لینرخ تنز
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فایدالر م بت   نیا نهیبه هز دهیباشااااد. نسااا

 و دیمحاساابه گرد 27برابر  یقاتیتحق یهاتیفعال

 قاتیتحق نیدر ا یگذارهیسرما ینرخ بازده داخل

 41 زانیبه م یالدیم 1967- 2007 هایسااال طی

شد ستفاده  یا. در م العه(10  درصد برآورد  با ا

 کیمكز یاکیدره  یقاتیتحق ستگاهیا یهااز داده

ب یالدیم 1962-2002دوره  یبرا  یریکارگه با 

برخی محققین  یاقتصادسنج کیو تكن دیتابع تول

که  یدند  جه رسااا حد کی یازا بهبه این نتی  وا

صالح برنامه قاتیتحق در یگذارهیسرما  گندم ا

ص منفعت واحد 34  .(11  شد خواهد جامعه بین

ا هااار کردنااد کااه (، 2016  کروپف و وگاال

 گندم یالمللنیب قاتیبرنامه تحقبررسی اقتصادی 

شان می دهد که با  2014تا  1994 یهاسال یط ن

 نیدر ا یدالر ونیلیم 30 یگااذارهیااسااارمااا

 شااتریب این برنامه نهیبه هز دهینساابت فا قات،یتحق

 .(12  بوده است کیاز 

 نیشتریب که است یمناطق از یكی تهران استان

ندم کشاااات ریز آن یکشاااااورز یهانیزم  گ

 در یگذارهیساارما یمن ق هیتوج یبرا. باشااندیم

شده گندم عمده  ارقام ینژادبه قاتیتحق شت  ک

تان نیدر ا عه ،اسااا نافع و نهیهز م ال  قاتیتحق م

عه، تعیین .باشااادیم یوااارور هداب این م ال ا

گندم نان آبی پیشتاز های سودآوری رقم شاخ 

 کشت شده در استان تهران بوده است.

 

 روش تحقیق

ین شاااااخ  ی ع ت برای  لعااه  م ااا ین  هااای ا

گندم نان آبی پیشاااتاز که طی رقم ساااودآوری 

شده  1385-94های سال ستان تهران کشت  در ا

در موسسه تحقیقات اصالح  1397بود و در سال 

تدولویی این  جام شااااد. م بذر ان هال و  یه ن و ته

های ارزیابی پ  از قیق، اساااتفاده از تكنیکتح

صادی بود. اجرا با بهره گیری از رویكرد مازاد اقت

صورت م العه اطالعات الزم  در این پژوهش به 

 قاااتیمراکز و موساااسااااات تحق از یاساااناااد

 ی اسااتانجهاد کشاااورز سااازمان و یکشاااورز

ید. جمع ذیربح در این پژوهش برای آوری گرد

برآورد منافع ناخال  ناشاای از تولید ارقام مورد 

های مختلف عمر اقتصااادی رقم م العه در سااال

(B) پارامتر انتقال بهبود عملكرد ارقام ناشااای از ،

( و مازاد اقتصااادی Kبرنامه اصااالح محصااول  

 ارقااام بر اساااااس معااادالت زیر انجااام شااااد 

 (. 7و  6 ، 2 
𝐵𝑡 = 𝑃𝑡𝑄𝑡𝐾𝑡 
K= [

E(Y)

ℇ
- 

E(C)

1+E(Y)
] *Pr*At*(1-δ) 

𝛥𝑇𝑆 = 𝐾𝑡𝑃𝑤𝑄𝑡 [1 − 0.5𝐾𝑡ℇ] 
 که:طوریبه

tB سال  t: بازده ناخال  برای کشت رقم در 

 به ریال 

tP  قیمت فروش واحد محصول در سال :t  به

 ریال 

tK  پارامتر انتقال : 

E (Y) سبی بهبود عملكرد رقم جدید : تغییر ن

 نسبت به شاهد

 E (C)در هزینه تولید رقم جدید  : تغییر نسبی

 نسبت به شاهد

tQ میزان تولید گندم آبی در استان : 
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Pr درصد موفقیت برنامه به نژادی رقم : 

tA پذیرش رقم در استان نسبت به کل : 

(1-δ) استهالک رقم : 

جویی در معموالً برتری عملكرد و صااارفااه

ناشااای از ارقام اصاااالح شاااده در طول  نه  هزی

جایگزینی رسااااال یل ینتیكی و های  به دال قم 

یابد، ها پایدار نیسات و به تدریج کاهش میتنش

به قات  فت در تحقی که این ا به به طوری  نژادی 

نرخ اسااتهالک ارقام مشااهور اساات. برای تعیین 

نرخ اساااتهالک ارقام و درصاااد موفقیت برنامه 

نژادی ارقام از ن رات محققان و کارشااناسااان به

(. در 6و  2بخش اصاااالح بذر اساااتفاده شاااد  

برآورد مازاد اقتصاااادی ارقام، کشاااش عرواااه 

هم  م تر  م نوان یااک پااارا ع هم بااه   محصاااول 

دخالت دارد. در این م العه از میانگین کشاااش 

 3/0عروااه گندم محاساابه شااده در کشااور که 

(. 1ده شاااد  بوده، برای رقم پیشاااتاز نیز اساااتفا

های م العه از های جهانی گندم در ساااالقیمت

آوری شااده اساات. سااایت گمرک کشااور جمع

شی از تحقیقات و ترویج ارقام هزینه های متغیر نا

( به صااورت TVCهای آزمایش  گندم در سااال

 زیر محاسبه شد: 

𝑇𝑉𝐶 = 𝐶𝑠𝑆 +  𝐶𝑣𝑡 

 که:طوریبه

Sصالح سین: تعداد ا ح های مرتبگران و تكنی

 به صورت تمام وقت در سال در برنامه
sC هزینه هر محقق و تكنیسین در سال :t  

vtCغیر و ثابت تولیدی تحقیق و های مت: هزینه

 t ترویج رقم در سال

یه بازده سااارما گذاری در این پژوهش، نرخ 

 IRR سبت فایده به هزینه ارقام مورد کشت ( و ن

 BCR  5( به صورت زیر محاسبه گردید .) 
𝑃𝑉𝐵 = ∑

𝛽(𝑡)

(1+𝑟)𝑡 

𝑃𝑉𝐶 = ∑
𝐶(𝑡)

(1+𝑟)𝑡 
𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝛽 − 𝑃𝑉𝐶 
𝐵𝐶𝑅 = 𝑃𝑉𝛽/𝑃𝑉𝐶 
0 = ∑

𝛽(𝑡)−𝐶(𝑡)

(1+𝐼𝑅𝑅)
 

 که:طوریبه

PVB یت عال خال  ف نا مد  حال درآ : ارزش 

  کشت رقم(

PVCنه حال هزی قاتی و : ارزش  های تحقی

 ترویجی اصالح رقم 

IRRگذاری رقم: نرخ بازده سرمایه 

 :BCR نسبت فایده به هزینه رقم 

:NPV  ارزش حال خال  تحقیقات رقم 

:r باشد.نرخ تنزیل می 

قام در  بازده اقتصااااادی ار بات  حاسااا در م

هااای مهم برای تحقیقااات یكی از شاااااخ 

باشد. با سازی هزینه و منافع، نرخ تنزیل میمعادل

درصد بوده،  15توجه به اینكه نرخ تنزیل مناسب 

ها از این نرخ برای تبدیل دادهلذا در این م العه 

ستفاده گردید. بنابراین با توجه به تحلیل هزینه -ا

قات رقم  جام تحقی یده رقم، در صاااورتی ان فا

 اقتصادی خواهد بود که داشته باشیم،  

IRR > r 
BCR > 1 
NPV > 0 
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 نتایج و بحث

 (، تعداد1385-94مورد م العه  های طی سال

شده در  کل ارقام گندم نان و دوروم آبی معرفی 

 28موسااسااه تحقیقات اصااالح و تهیه نهال و بذر 

درصد آن مربوط به گندم نان  3/89رقم بوده که 

درصد مربوط به گندم دوروم بوده است.  7/10و 

رقم  41در مجموع  1393-98البته طی سال های 

 از محصاااوالت مختلف گروه غالت آبی  گندم

از  (.3ریتیكاله( اصاااالح و معرفی شاااد و جو و ت

جمله ارقام گندم آبی عمده کشت شده در استان 

 تهران طی این دوره مورد م العه، رقم گندم نان

که درجه پذیرش باشاد، به طوریآبی پیشاتاز می

عه  تاز طی دوره م ال ندم آبی پیشااا برای رقم گ

 درصد بوده است.  9/13( به میزان 1385-94 

به، هز1طبق جدول  نه تحقیقات  نژادی رقم ی

سال شتاز از  شروع و  1368های گندم نان آبی پی

ادامه داشته است. ومناً  1381تا سال معرفی رقم 

نامگذاری و معرفی رقم جدید هرسااااله  بعد از 

بسته به مناطق و نوع رقم، برای توسعه و گسترش 

های ترویجی توساااح دفتر ترویج رقم آموزش

جهاد کشااااورزی های های ساااازمانمدیریت

گیرد. در این پژوهش، هزینه ها انجام میاساااتان

یج کشاااااورزی  ترو موزش و  یقااات، آ ق ح  ت

عه تاز طی دوره م ال نان آبی پیشااا ندم   رقم گ

میلیارد ریال محاساابه شااد. ارزش  7/11به میزان 

یج  ترو موزش و  یقااات، آ ق ح ت ینااه  هز حااال 

میلیارد  2/38کشااااورزی رقم طی دوره م العه 

 گردید.ریال محاسبه 

 

 ( برای رقم مورد م العه  واحد: میلیون ریال(PVCارزش حال هزینه تحقیقات، آموزش و ترویج   –1جدول 
 

 1368-94 دوره 94-1391 90-1381 80-1371 70-1368 شاخ 
 7/11767 3/791 6/8830 5/2094 3/51 *هزینه

 8/38218 1/1002 1/18659 7/17067 9/1489 ارزش حال هزینه
 های جهاد کشاورزی استان تهرانماخذ: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و سازمان *

 

جدول  تایج  مازاد 2بر اساااااس ن نافع و  ، م

اقتصادی رقم گندم نان آبی کشت شده در استان 

میلیارد  1/25تهران  رقم پیشتاز( طی دوره م العه 

با نرخ  نافع اقتصاااادی  حال این م یال و ارزش  ر

یل  یال برآورد  9/45درصااااد  15تنز یارد ر میل

گردید. ارزش حال خال  مازاد اقتصاااادی رقم 

شده در م شت  میلیارد ریال  NPV )72/7ن قه  ک

سبت فایده به هزینه رقم گندم نان  شد. ن مشخ  

و  2/1آبی پیشااتاز کشاات شااده در من قه هدب 

قاتی و کشاااات مه تحقی نا بازده داخلی بر  نرخ 

ستان  ست.  5/18رقم در ا شده ا سبه  صد محا در

یال  یک ر به ازای  که  به این  جه  با تو نابراین  ب

شت رقم، گذاری در برنامه تحقیسرمایه قاتی و ک

بیشتر از یک ریال نصیب من قه هدب شده است 

و از طرب دیگر با توجه به شااارایح کنونی، نرخ 

بازده داخلی رقم مورد بررسی بیشتر از نرخ تنزیل 

ست، لذا برنامه تحقیقاتی و کشت  شده ا سبه  محا

ست. صادی بوده ا ستان تهران اقت شتاز در ا  رقم پی
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 رقم گندم نان آبی پیشتاز طی دوره م العه  واحد: میلیون ریال( های سودآوریشاخ  - 2جدول 
 

 ارزش حال مازاد اقتصادی رقم مازاد اقتصادی رقم سال
(PVB) 

 هزینه تحقیقات،

 آموزش و ترویج رقم
 هاارزش حال هزینه

(PVC) 
 ارزش حال خال 

 (𝛥𝑇𝑆   مازاد اقتصادی
1368-84 - - 8/2145 6/18557 6/18557- 
1385-86 8/5240 1/14774 6/1708 8/4661 3/10112+ 
1387-88 7/5640 12091 5/4806 1/10144 9/1946+ 
1389-90 7/6129 9/9924 5/2315 2/3853 7/6071+ 
1391-92 6/4593 1/6075 3/693 9/916 2/5158+ 
1393-94 9/3538 3/3077 0/98 2/85 1/2992+ 
1385-94 7/25143 4/45942 7/11767 8/38218 6/7723+ 

 

 های سود آوری رقم گندم نان آبی کشت شده پیشتاز در استان هدب در دوره م العهشاخ  –3جدول 
 

 (𝛥𝑇𝑆ارزش حال خال  مازاد اقتصادی رقم  
 (میلیون ریال 

 (𝐵𝑅𝐶نسبت فایده به هزینه  
 

 (IRRنرخ بازده داخلی  
 (درصد 

6/7723 2/1 5/18 

  

 گیرینتیجه

قات، آموزش و  نه تحقی در این پژوهش، هزی

شتاز طی  شاورزی رقم گندم نان آبی پی ترویج ک

به  1394های برنامه تا سال های اجرای پرویهسال

میلیارد ریال محاسااابه شاااد و ارزش  7/11میزان 

یج  ترو موزش و  یقااات، آ ق ح ت ینااه  هز حااال 

عه  کشااااورزی رقم طی میلیارد  2/38دوره م ال

مازاد  نافع و  حال م ید. ارزش  یال برآورد گرد ر

اقتصادی رقم گندم نان آبی کشت شده در استان 

عه تاز( طی دوره م ال ( NPV  تهران  رقم پیشااا

میلیارد ریال مشااخ  شااد. نساابت فایده به  72/7

هزینه رقم گندم نان آبی کشاات شااده پیشااتاز در 

ه داخلی برناااماه و نرخ بااازد 2/1من قااه هاادب 

شتر از  ستان تهران بی شت رقم در ا تحقیقاتی و ک

 نرخ تنزیل محاسبه شد.

 توصیه ترویجی

 پیشااتاز در مجموع کشاات رقم گندم نان آبی

ساااودآور بوده اسااات، بنابراین اساااتان تهران در 

یه می بارز گردد توصااا به نقش مهم و  با توجه 

ترویج در انتشااار و توسااعه کشاات ارقام اصااالح 

اوالً، مروجین من قااه بااا ترویج ارقااام  شااااده،

شاورزان را به کشت این گونه ارقام  سودآور، ک

مناسااب و سااودآور ترغیب نمایند تا درآمد قابل 

مساائولین توجه توجهی نصاایب آنها گردد. ثانیاً، 

مه نا به مسااااا ل کمی و کیفی بر های بیشاااتری 

کاری خود داشااته ترویجی و آموزشاای در برنامه

برداران با آگاهی کامل نسااابت به باشاااند تا بهره

  پذیرش ارقام درآمدزا اقدام نمایند.
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