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های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش ارزیابی آثار اقتصادی فعالیت

 کشاورزی و منابع طبیعی 

اللهی، علی بهرامی، حسن شجاعت زارع، فاطمه عسگری بزایه، محرم عین  *نورمحمد آبیار

اهلل رحمانی، وحید یعقوبی، جعفر رضایی، رضا اسدپور، یعقوب حسینی، مهدیه ساعی، صفت

 1پورسلیمانی و احمد1پهلوانی

 

  چکیده
کشاورزی ایران با چالش تامین منابع مالی و رویکرد نه چندان  ترین نهاد ملی تحقیقاتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهم

-اجتماعی فعالیت بنابراین ارزیابی آثار و فواید اقتصادی واست.  ریزان اقتصادی به تحقیقات کشاورزی مواجهمساعد سیاستگذاران و برنامه

ریزان اقتصادی برای تامین های پژوهشی سازمان، نخستین ضرورت برای اثبات ارزشمندی تحقیقات و مجاب نمودن سیاستگذاران و برنامه
مرکز تحقیقات و آموزش  21های پژوهشی فعالیتپژوهش تالشی در این راستا بود که بازده اقتصادیمالی شایسته سازمان خواهد بود. این 

شد. بر کشاورزی و منابع طبیعی استانی تابعه این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. برای این منظور از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی استفاده 
درصد(و میانگین نسبت  21درصد و بیشتر از نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه )12تا  12ها، نرخ بازده داخلی مراکز مورد بررسی پایه یافته

های پژوهشی میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیتباشد. میفایده به هزینه آنها همگی بیشتر از یک و ارزش حال خالص فواید آنها مثبت 
مراکز اصفهان، لرستان، خوزستان، کردستان، گیالن، مازندران، جنوب کرمان، زنجان، ایالم، هرمزگان، خراسان جنوبی و قم بیانگر آن است 

و  4/4،  9/4،  9/4،  1/1،  2/1،  6،  1/6،  2/1،  1/1،  2/9،  3/23های پژوهشی آنها به ترتیبگذاری در فعالیتریال سرمایه که هر یک
وری عوامل و افزایش تولید محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی، ریال بازده و اثربخشی اقتصادی ایجاد نموده و موجب رشد بهره 4/1

کنندگان محصوالت کشاورزی را به دنبال داشته تبع افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان و مصرفشده و بهدام و طیور و... 
ریزان اقتصادی گذاران و برنامهتواند سیاستاست.این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات کشاورزی است که می

 یشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.کشور را به ضرورت توجه هر چه ب
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 مقدمه 

وری عوامل تولید بخش هرهها برای رشد بترین سیاست دولتگذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی، مهماگرچه سرمایه

های ملی تحقیقات کشاورزی ، اما شواهدی وجود دارد که نظام(2931 شهبازی و حسینی،)است کشاورزی 

؛ 1222به ویژه اعتبارات پژوهشی روبرو بوده )نورتون و همکاران، توسعه با محدودیت منابع  کشورهای در حال

عنوان منشأ اصلی نوآوری کند شده است )پاردی، ات کشاورزی بهگذاری در تحقیق( و رشد سرمایه1221بینتما، 

های گذشته افزایش در خور توجهی ناشته و المللی نیز در دهههای بین(. دراین میان منابع ملی و کمک1223

ا افزون بر این ب(. 1229پاردی و همکاران، )یافته است شواهدی وجوددارند که تامین مالی تحقیقات کشاورزی کاهش

کننده، فواید های مختلف و بین هزاران تولیدکننده و مصرفتوجه به توزیع و نشر دستاوردهای پژوهشی در سال

 اقتصادی و اجتماعی تحقیقات کشاورزی چندان مشهود نیست.

ترین نهاد در نظام تحقیقات کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پر واضح است که مهم

ی اعتبارات پژوهشی کشاورزی، مؤسسات و مراکز پژوهشی پرشماری ست که با دریافت بخش عمدهکشاورزی)تات(ا

گذاران های پژوهشی سازمان اغلب از سوی سیاسترا در سراسر کشور تحت پوشش ومدیریت دارد. اثربخشی فعالیت

گیرد. این تردیدها، سازمان را ریزان کالن اقتصادی و برخی گروهای اجتماعی مورد تردید و پرسش قرار میو برنامه

ترین نهاد مّلی تحقیقات کشاورزی در کانون توجهات قرار داده و در حال حاضر شرایطی را بر آن به عنوان مهم

هند. نشان دهای پژوهشی این سازمان را فعالیتتمایل دارند اثربخش بودن تحمیل نموده است که مدیران آن 

ای و داخلی و در کنار این ابعاد جهانی، منطقهمهم در گسترده و بروز تغییرات یز بنابراین پیدایش این تردیدها و ن

از عواملی است که اهمیت ارزیابی آثار اقتصادی  نیاز به پویایی سازمانیموارد، به ویژه محدودیت تأمین منابع مالی و 

گذاران ریزان و سیاستسازی برنامهههای پژوهشی سازمان را در سطوح ملی و استانی به منظور آگاو اجتماعی فعالیت

های تحقیقات کشاورزی دو چندان کرده است. بنابراین و نظر به اینکه تامین منابع بخش اقتصادی کشور از توانمندی

گذاران اقتصادی کشور نیز مهم است که منابع مهمی از وظایف مدیریت سازمان است و از سوی دیگر برای سیاست

-یافته به فعالیتشود، ارزیابی بازده اقتصادی اعتبارات تخصیصگذاری یقات کشاورزی سرمایهبه طور بهینه در تحق

ای، نخستین گام و ضرورت برای اثبات ارزشمندی تحقیقات، کسب های پژوهشی سازمان، در سطوح ملی و منطقه

 د. باشگذاران نسبت به اهمیت تحقیقات کشاورزی میحمایت سیاسی و تغییر رویکرد سیاست

بخشد و بدون آن، تعیین ارزش های پژوهشی را بهبود میگذاری برنامهارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات، هدف

(. ارزیابی آثار تحقیقات  1222اجتماعی دانش علمی و فناوری منتج از آن دشوار خواهد بود ) آلستون و همکاران، 

ی تحقیقاتی گذاری پژوهشی در سطوح پروژه، طرح و برنامهیهکشاورزی به منظور اطالع از بازده یا فواید بالقوه سرما

برای شود. ارزیابی همچنین پذیری اقتصادی اجرای آنها انجام میو یا نهاد کشاورزی و همچنین برای اثبات توجیه

سرانجام اینکه دارد و کاربرد نیز برای آینده ها کاربری یافتهبه منظور اطالع از بازده تحقیقات انجام شده در گذشته و 
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ارزیابی بازده تحقیقات کشاورزی از این رو بدون ارزیابی، ارائه شواهدی کمی از اثربخشی تحقیقات میسر نخواهد بود. 

ریزان اقتصادی را برای حمایت از تحقیقات کشاورزی و گذاران و برنامهتواند سیاستسازی اثربخشی آن میو کمّی

 (. 1222و همکاران،  تأمین مالی آن متقاعد کند )ماردیا

ها پیش به خوبی درک شده است و بسیاری از کشورها مخارج گذاری در تحقیقات کشاورزی از سالاهمیت سرمایه

اند. با این حال لزوم ارزیابی بازده و اثربخشی آنها بیش از پیش مورد کرده زیادی را صرف تحقیقات در این بخش

کشاورزی و توسعه  اقتصادی تحقیقآثار به صورتی روشمند به ارزیابی نخستین کسی که توجه قرار گرفته است. 

وی افزایش تولید محصوالت کشاورزی آمریکا . ( بود2399ی نوبل تئودور شولتز )ی جایزهپرداخت، اقتصاددان برنده

 دیگرمورد بررسی قرار داد و به جهت ثابت بودن قیمت محصوالت کشاورزی نسبت به  2392-2322ی را در دوره

تولید دانست که عامل اخیر باعث  اوریپیشرفت فن نیزها و کاالها، این افزایش را ناشی از افزایش مصرف نهاده

بعدها مطالعات دیگری نیز انجام گردید که  ی حاصل از هر واحد نهاده گشته بود.توجهی در مقدار ستادهافزایش قابل

بازده ارزیابی ی مربوط به مطالعه 183که در آن به تحلیل  باشدمی( 1222آلستون و همکاران )ی اوج آنها کار نقطه

کشاورزی تحقیقات که تا آن زمان انجام گرفته بود، پرداخته شد و نتایج حاصله در مورد نرخ بازده تحقیق و ترویج 

د طرح، ی این مطالعات که سطوح مختلفی مانندر همه واقع شد. 2«ابرتحلیل»مورد تحلیل و به عبارت خودشان 

اند، میانگین بازده تحقیقات و ترویج برنامه، محصول، مؤسسه یا کل نهاد تحقیقات کشاورزی را مورد ارزیابی قرار داده

 درصد بوده است.  77کشاورزی حدود 

دهند با وجود گذشت حدود یک سده از تأسیس اولین نهاد تحقیقات کشاورزی در کشور )موسسه ها نشان میبررسی

هجری شمسی و وجود نهاد ملّی منسجم و گسترده سازمان  2137وم شیالتی ایران( در سال تحقیقات عل

سال، مطالعات ارزیابی آثاراقتصادی تحقیقات کشاورزی در  02تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی با قدمتی بیش از 

ستاورد پژوهشی در بخش این سازمان از پیشینه چندانی برخوردار نیست. این در شرایطی است که سازمان صدها د

کشاورزی تولید کرده و در رشته های پژوهشی و تحقیقاتی گوناگونی فعال است )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

بازده اقتصادی و اثربخشی تحقیقات کشاورزی در سطوح ملی، ضرورت ارزیابی با این حال (. 2939؛ 2930کشاورزی، 

 مورد توجه قرار گرفته است.اخیر های سالاست که در  از موضوعاتیای، بخشی و محصولی منطقه

دهد که اغلب مطالعات ارزیابی آثار تحقیقات کشاورزی در سطح محصولی بررسی پیشینه تحقیق در کشور نشان می

های سنتی و یا نسبتا ساده بوده است. حال آنکه کنکاش شناسی مورد استفاده نیز اغلب رهیافتانجام پذیرفته و روش

های نوین مبتنی بر مبانی علم اقتصاد به ویژه روش تحلیل نه تحقیق در دیگر کشورها بیانگر کاربست رهیافتپیش

های پژوهشی سازمان با توجه به اهمیت ارزیابی آثار فعالیترو و در یک گام رو به جلو، مازاد اقتصادی است. از این

و ضرورت ارائه شواهد مستند از بازده اقتصادی و  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سطوح ملی و استانی

                                           
1. Meta-Analysis 
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-این مطالعه با کاربست روش تحلیل مازاد اقتصادی و به منظور ارزیابی آثار و بازده اقتصادی فعالیتاثربخشی آنها، 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  21های پژوهشی 

جنوبی، جنوب کرمان، مازندران،  ل اصفهان، هرمزگان، کردستان، زنجان، لرستان، قم، ایالم، خراسانکشاورزی شام

های زراعی و باغی، علوم دامی، فنی و های تحقیقاتی تابعه آنها مشتمل بر بخشگیالن، و خوزستان و نیز بخش

ها و اعتبارات گذاریکه سرمایهاین رهگذر مشخص شود مهندسی، خاک و آب و گیاهپزشکی انجام گردید تا از 

ای شده برداران و اقتصاد ملی و منطقهیافته در امر تحقیقات کشاورزی منجر به چه فواید مالی برای بهرهتخصیص

های پژوهشی مراکز تحقیقات تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش کلی است که آیا فعالیتاست. به عبارت دیگر 

های طبیعی مورد بررسی دارای بازده اقتصادی پذیرفتنی بوده است. افزون بر این فعالیتو آموزش کشاورزی و منابع 

های این تحقیق یافتهباشند. های تحقیقاتی زیرمجموعه مراکز واجد بازده اقتصادی مییک از بخشپژوهشی کدام

های پژوهشی مراکز ه فعالیتتواند شواهدی مستند از بازده و اثربخشی اقتصادی و اجتماعی اعتبارات تخصیصی بمی

ریزان اقتصادی کشور و دیگر مراکز علمی و گذاران و برنامهمورد بررسی ارائه و مدیران سازمان و نیز سیاست

  .تحقیقاتی مرتبط با کشاورزی را در اطالع و آگاهی از بازده و فواید اقتصادی تحقیقات انجام شده یاری کند
 

 روش تحقیق

به مفهوم قضاوت، ارزشیابی یا تعیین ارزش تحقیق است. 2ار تحقیقات کشاورزی، واژه ارزیابیدر عبارت ارزیابی آث

های فیزیکی )مانند بذر(، ابزارها و اقدامات مدیریتی، های تحقیقات کشاورزی شامل فناوریها یا خروجییافته

راه تعلیم و مشارکت و همچنین یافته هستند که محیط نهادهای تحقیقاتی را از اطالعات و منابع انسانی مهارت

نیز به اثرات  1دهند. واژه آثارها و اطالعات ایجاد شده تحت تاثیر قرار مینفعان تحقیقات را از طریق فناوریذی

 کند.گسترده و  بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یافته ها یا دستاوردهای تحقیقات اشاره می

مرکز  21های پژوهشی کاربردی اد اقتصادی برای ارزیابی بازده اقتصادی فعالیتدر این تحقیق از روش تحلیل ماز

گیری فواید اقتصادی و اجتماعی تحقیقات تحقیقاتی یاد شده استفاده به عمل آمد که در کاربست آن، هدف اندازه

مازاد )رفاه(  گذاری در یک تحقیق با محاسبه افزایشگیری از این روش، تعیین بازده سرمایهاست. با بهره

شود پذیر میکنندگان در جریان کاربرد دستاوردهای حاصل از آن )دانش یا فناوری( امکانتولیدکنندگان و مصرف

های مفید برای استنتاج میزان فواید تحقیقات کشاورزی تولید کند. تواند خروجی(. این رهیافت می2331)ماسترز، 

ای وسیع و برخورداری از ر، تجمیع کمتر اطالعات و کاربرد در گسترهپذیری بیشتدلیل انعطاف که بهضمن این 

ترین روش ارزیابی آثار های دیگر برتری دارد. بر این اساس مرسوممبانی نظری علم اقتصاد، نسبت به رهیافت

                                           
1. Assessment 
5. Impact 
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ن اقتصادی و اجتماعی تحقیقات کشاورزی در یک چارچوب تعادل جزیی است. این روش چارچوب بازار را که در آ

دهد، شود، مورد استفاده قرار میجایی منحنی عرضه میکاربرد دستاورد تحقیقات )دانش یا فناوری( باعث جابه

 شوند. کنندگان محاسبه میطوری که فواید اقتصادی به عنوان مازاد تعلق گرفته به تولیدکنندگان و مصرفبه

زش رفاه یا فواید اقتصادی یک سطح معین نظریه رفاه مبنای تحلیل مازاد اقتصادی است که مطابق آن ار

گیری کرد. با عنایت به این توان با استفاده از مفهوم مازاد اقتصادی اندازهتولید)عرضه( و مصرف)تقاضا( یک کاال را می

گیری دهد که تفاوت بین دو وضعیت با و بدون تحقیقات با اندازهموضوع، تحلیل مازاد اقتصادی این امکان را می

مازاد اقتصادی )ارزش رفاه یا فواید اجتماعی( ارزیابی شود. تغییر مازاد اقتصادی به سبب تحقیقات، بیانگر فواید  تغییر

 اجتماعی آن است. 

در واقع رهیافت مازاد اقتصادی یک چارچوب بازاری را برای استنتاج فواید تحقیقات که در آن دستاوردهای  

دهد. سپس فواید اقتصادی به عنوان مازاد شود، مورد استفاده قرار میجایی منحنی عرضه میتحقیقات باعث جابه

کنندگان منتج از تغییرات در قیمت و کمیت محصول)کاال( محاسبه و آنگاه با تعلق گرفته به تولیدکنندگان و مصرف

ص فواید، نرخ هایی نظیر ارزش فعلی خالها، سنجهسازی فواید تحقیقات در طول زمان و مقایسه آن با هزینهجمع

( نشان داده شده است، در نقطه 2طور که در شکل )شود. همانبازده داخلی و نسبت فایده به هزینه محاسبه می

تعادل عرضه و تقاضای یک محصول، مازاد اقتصادی کل بیشترین مقدار را دارد و برابر مساحت ناحیه بین 

 است.  1کنندهو مازاد تولید2کنندهصرفهای عرضه و تقاضای محصول و برابر مجموع مازاد ممنحنی

 

 کننده و کلکننده، تولید،  عرضه،تقاضا و مازاد اقتصادی مصرف 1شکل

                                           
1 Consumer Surplus (CS) 
5 Producer Surplus(PS) 
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یا  های پیشین، بیشتر عرضهکند تا در قیمتهایی که تولیدکنندگان را توانمند میتحقیقات با ارائه دانش یا فناوری

سازد. به عبارت دیگر زایش فواید یا مازاد اقتصادی)رفاه( را ممکن میکنند، افمقادیر پیشین را با هزینه کمتر تولید 

سبب تحقیقات، افزایش فواید اجتماعی یا مازاد اقتصادی را ممکن جایی منحنی عرضه به سمت راست و به جابه

 .سازدمی

دهد. میتصادی نشان ( اثر یک فعالیت تحقیقاتی موفق را بر منحنی عرضه، قیمت و مقدار تعادلی و مازاد اق1شکل )

کند. میزان این جا میکاربرد فناوری جدید توسط کشاورزان منحنی عرضه را به طرف پایین و سمت راست جابه

کننده در میزان مازاد اقتصادی ایجاد شود، عاملی مهم و تعیین( نامیده میKجایی )جاجایی که اصطالحا پارامتر جابه

( حرکت 2Q( و مقدار بیشتر تولید )2Pتر قیمت )جایی، تعادل را به سطح پایینهشده به واسطه تحقیق است. این جاب

)  Bهای تولید است که برحسب مازاد اقتصادی با ناحیه کنندگان، اثر تحقیقات کاهش هزینهدهد. برای تولیدمی

قات موجب کاهش شود. تحقی( نشان داده می2Pهای عرضه با و بدون تحقیقات، زیر خط قیمت ناحیه بین منحنی

)ناحیه بین دو خط قیمت، باالی A شود که مازاد آنان را به اندازه ناحیه های دریافتی تولیدکنندگان نیز میقیمت

است. برای  B-Aدهد. از این رو تغییر خالص در مازاد تولیدکنندگان معادل منحنی عرضه بدون تحقیقات( کاهش می

های چه تولیدکنندگان به موجب قیمته یا منفعت است. زیرا آنان آنکنندگان، اثر تحقیقات همیشه فایدمصرف

کنند. درنتیجه فواید ( را دریافت میC(، و مازاد اقتصادی افزایش مصرف )ناحیه Aدهند )ناحیه تر از دست میپایین

اما توسط شود، کنندگان میعاید مصرف Aاست. اگرچه ناحیه  A+Cکنندگان به اندازه ارزش نواحی خالص مصرف

شود. بنابراین کل تغییر مازاد اقتصادی یا منافع اجتماعی تحقیقات معادل مجموع تولیدکنندگان از دست داده می

 فواید کاهش هزینه B( و ناحیه 2Pبه  2Pفواید کاهش قیمت محصول )از Cاست. ناحیه  C و Bارزش مساحت نواحی 

 (.2339روند ) آلستون و همکاران، گر ( به شمار میتولید محصول )از یک منحنی عرضه به منحنی عرضه دی

 

 ، تاثیر تحقیقات کشاورزی بر تغییر مازاد اقتصادی 2شکل 
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( 1برای حرکت ازرهیافت نموداری به کاربرد تجربی، ضروری است تا روابط ریاضی شفاف ارائه شوند. بر اساس شکل )

 2Qاست. با تعریف متغیر  B+C قیقاتی برابر مساحت نواحی تغییر کل مازاد اقتصادی )منافع اجتماعی( یک برنامه تح

جایی به عنوان پارامتر جابه K(،  و 2Q-1Qتغییر در تولید متاثر از تحقیقات، ) QΔبرای مقدار تولید مشاهده شده، 

ز ( در هر سال و در پی پذیرش فناوری منتج از تحقیقاتاTSΔاندازه تغییر مازاد اقتصادی )مطلق منحنی عرضه، 

 (. 2339و آلستون و همکاران،  2330شود )پاتریک و ور، روابط زیر محاسبه می

اما برای یک اقتصاد باز و کوچک تغییر در مازاد اقتصادی )فواید( تحقیقات به دو روش پیش و پس از احرا به ترتیب 

 شود : ( محاسبه می1( و )2با روابط )

(2) [ ]ε5.01Δ ttwtt KQPKTS += 

(1) [ ]ε5.0-1Δ ttwtt KQPKTS = 

جایی منحنی عرضه در پارامتر جابه tK و تغییر در مازاد اقتصادی کل یا فواید برنامه تحقیقاتی tTSΔدر روابط مذکور 

به  WPو  2Pشود. گیری میاست که به صورت تغییر درصدی )نسبی( در قیمت یا هزینه واحد محصول اندازه t سال

کشش قیمتی  Ɛ است. tمقدار تولید محصول در سال  tQهای ثابت و رزشترتیب قیمت داخلی و جهانی محصول به ا

گیری یک پارامتر مهم در اندازه tKطور که پیشتر بیان گردید،  کشش قیمتی تقاضای محصول است. همان ηعرضه و 

آن اقدام شود. تغییر مازاد اقتصادی کل یا فواید اقتصادی یک برنامه تحقیقاتی است. بنابراین باید نسبت به برآورد 

 tkآید. ( به دست میWPیا  tP( بر قیمت محصول )tkجایی مطلق )از تقسیم پارامتر جابه tKهمان طور که گفته شد، 

 (:2339شود )آلستون و همکاران، ( محاسبه می10با رابطه تعمیم داده شده )
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کشش عرضه محصول،  Ɛتغییر نسبی در تولید یا عملکرد محصول بعد از پذیرش فناوری جدید،  E(YI) که در آن

E(C) تولید محصول بعد از پذیرش فناوری جدید، تغییر نسبی در هزینهPr  احتمال موفقیت تحقیقات یا احتمال

نرخ پذیرش  tAبرداران( پذیرنده فناوری جدید، )بهره رزانتحقق افزایش عملکرد شرایط تحقیقاتی در شرایط کشاو

 E(Y)، پیشاپیش مقادیر  tKجایی نسبی ، عامل استهالک تحقیقات است. برای برآورد پارامتر جابه )j)δ-1تحقیقات و 
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 ،Ɛ  ،E(C) ،Pr     و(1-δj)اسبه شوند. ای پذیرفتنی محشوند، باید به شیوههای مرتبط با فناوری نامیده میداده که

 بایست محاسبه شوند.تحقیق نیز می( tC)ضمن اینکه مخارج ساالنه 

های تحقیقاتی مورد بررسی برای ( هر یک از پروژهtC( و مخارج )tTSΔ بدین ترتیب فواید یا تغییر مازاد اقتصادی )

ی تغییرات مقطع ایسهگردد. ) اگر مبنای مقدوره تکمیل تحقیقات و دوره پذیرش فناوری منتج از آنها مشخص می

های دورتر بیشتر خواهد بود(. پس از این مرحله جایی منحنی عرضه در سالپیش از تحقیق باشد، اصواًل میزان جابه

گیری از یک نرخ تنزیل مناسب به ارزش یک سال پایه تبدیل شوند تا در طول زمان ها بایستی با بهرهفواید و هزینه

های و هزینه tB( ساالنه هر پروژه تحقیقاتی را با tTSΔه فواید یا تغییرمازاد اقتصادی )با هم قابل جمع باشند. چنانچ

بیانگر سال مورد نظر )نسبت به سال پیش از تحقیق یا سال صفر( است،  tنمایش دهیم که در آنها  tCساالنه آن را با 

های کل دوره مساوی ارزش حال هزینه ( نیزCها )( برابر ارزش حال جریان فواید و مجموع هزینهBمجموع فواید )

ها روشن است )تا زمانی که ی زمانی است که اصواًل در مورد هزینهتحقیق خواهد بود. تنها موردی که ذکر نشد، دوره

توان استدالل کرد که چندین سال ادامه شود یا طول عمر برنامه( ولی در مورد فواید میبرنامه تأمین اعتبار می

 خواهد داشت.

یافته های تحقیقاتی خاتمها توجه به جمیع مطالب بیان شده، در این تحقیق با تجمیع فواید و نیز هزینه کلیه پروژهب

های تحقیقاتی تابعه در دوره مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی و نیز به تفکیک بخش

های پژوهشی گیری آثار یا بازده اقتصادی فعالیتی برای اندازههایسنجه 22تا  1، مطابق روابط 2931تا  2987زمانی 

های تحقیقاتی و نیز کل مرکز تحقیقاتی محاسبه گردید که شامل نسبت فایده به هزینه، ارزش حال خالص بخش

روژه ی باالتر از یک به معنای آن است که مجموع فواید پباشند. نسبت فایده به هزینهفواید و نرخ بازده داخلی می

گذاری در آن سودآور و دارای توجیه اقتصادی بوده است. این های آن و بدین ترتیب سرمایهتحقیقاتی بیش از هزینه

ها، یک پروزه بر طیق این سنجهتر از صفر است. امر بدان معنی است که ارزش حال خالص فواید پروژهبزرگ

هزینه فرصت سرمایه )نرخ تنزیل( یا نرخ سود موجود  تحقیقاتی سودآور است اگر نرخ بازده داخلی آن بزرگتر از

 .است

 (tTSΔ) فواید (1)
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∑ (IRRنرخ بازده داخلی ) (22)
1 )1(

0
T

t t

tt

IRR

CB

= +
= 

*r شود.همان نرخ تنزیل است که برای برگرداندن اقالم هزینه و فایده به ارزش کنونی استفاده می 

های فته بخشیاهای تحقیقاتی کاربردی خاتمههای مرتبط با پروژهپس از تهیه و گردآوری دادهدر این پژوهش 

نسبت به ارزیابی بازده اقتصادی) ابتدا کاربست رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی،منتخب،با  پژوهشی تابعه مراکز

 تا2987 های نرخ بازده داخلی، نسبت فایده به هزینه و ارزش حال خالص فواید ( هر یک از آنها دربازه زمانیسنجه

های تحقیقاتی مورد بررسی هر یک از فواید و نیز مخارج پروژه پس از این مرحله با تجمیعاقدام گردید. 2931

های تابعه مراکز معین شدند های پژوهشی بخشهای پژوهشی مراکز، میزان بازده اقتصادی و سودآوری فعالیتبخش

، های پژوهشی تابعه هر یک از مراکزهای تحقیقاتی بخشو در گام نهایی پس از تجمیع فوایدو مخارج همه پروژه

گیری گردیدند. مراکز تحقیقاتی منتخب شامل مراکز های پژوهشی آنها ارزیابی و اندازهبازده اقتصادی فعالیت

خراسان جنوبی، اصفهان، مازندران، گیالن، های لرستان، تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

 بودند.هرمزگان، خوزستان، لرستان، ایالم، زنجان، قم وکردستان 

پذیرد. در روش نحست، هدف اصلی انجام می 1و پس از اجرا 2تحلیل مازاد اقتصادی به دو روش پیش از اجرا

گیری بازده بالقوه تحقیقات است. در این روش، طرح تحقیقاتی پیش از این که پیاده شده و مخارج و فواید آن اندازه

گیرد. همچنین در مواردی که فناوری حاصل بی قرار میها و فواید مورد ارزیابینی هزینهمحقق شود، بر اساس پیش

شود. این شیوه معموالً در تحلیل اقتصادی از تحقیق در ابتدای دوره پذیرش قرار دارد از این روش استفاده می

رود و پیشنهاددهندگان طرح های پژوهشی کاربرد دارد که برای توجیه اقتصادی اجرای آنها به کار میها و پروژهطرح

است. روش  صرفهبهمقرونگذاری پذیری آن را اثبات و اطمینان یابند سرمایهکوشند که پیشاپیش توجیهضمن آن می

های مختلف تولید، فراوری و مصرف تحقیقاتی و کاربرد فناوری منتج از آنها در عرصهطرح انجام از پس از اجرا بعد 

بخشی تحقیقات انجام شده در گذشته و کارایی نهادهای تحقیقاتی اطالع از فواید و اثرگیرد و معموالً برای صورت می

با توجه به مطالب بیان شده، در این تحقیق از روش تحلیل مازاد . برای آینده کاربرد داردبرداری بهرهبه منظور و 

های پژوهشی الیتاقتصادی پس از اجرا و در مواردی پیش از اجرا و یا تلفیقی از آنها برای ارزیابی بازده اقتصادی فع

 مراکز تحقیقاتی منتخب استفاده گردید. 

 نتایج 

برپایه .باشد های پژوهشی مراکز مورد بررسی میبیانگر نرخ بازده داخلی اعتبارات تخصیصی به فعالیت 2جدول 

نرخ های پژوهشی این مراکز فراتر از حداقل های مندرج در این جدول، میانگین نرخ بازده داخلی فعالیتیافته

                                           
ante Evaluation-Ex .2 

5. Ex-post Evaluation 
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گذاری شود سرمایهها پیش بینی میبر پایه این یافته. است( درصد29)بازگشت قابل قبول و یا هزینه فرصت سرمایه 

وری های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی توانمندی رشد بهرهدر فعالیت

تبع افزایش ز زراعی، باغی، دام و طیور و... را دارا بوده و بهعوامل و افزایش تولید) عرضه ( محصوالت کشاورزی اعم ا

کنندگان محصوالت کشاورزی و کاهش واردات و مازاد و یا بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان و مصرف

جویی ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت، زیرا تولید و عرضه داخلی برخی از محصوالت مورد بررسی برای صرفه

های شوند. دادههای ارزی قابل توجهی از بازارهای جهانی وارد میتامین نیازهای داخلی کافی نبوده و با صرف هزینه

ترتیب مربوط به مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  دهد که بیشینه و کمینه نرخ بازده داخلی بهنشان می 2جدول 

درصد است. نرخ بازده داخلی دیگر مراکز در دامنه این دو  18و  72و منابع طبیعی اصفهان و قم است که به ترتیب 

 درصد ارزیابی شده است.  1/01های پژوهشی مراکز مورد بررسی باشد. میانگین نرخ بازده داخلی فعالیتنرخ می

 های پژوهشی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، میانگین نرخ بازده داخلی فعالیت 1جدول 

 نرخ بازده داخلی)درصد( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ردیف

 72 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 2

 90 انمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرست 1

 99 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 9

 92 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان 0

 03 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن 9

 01 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران 1

 00 کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان مرکز تحقیقات و آموزش 7

 00 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان  8

 93 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم  3

 97 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 22

 91 یعی خراسان جنوبیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طب 22

 18 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم 21

 1/01 میانگین  -

 های تحقیق منبع : یافته

باشد. بر پایه های پژوهشی هر یک از مراکز مورد بررسی میبیانگر نسبت فایده به هزینه فعالیت 1های جدول داده

سبت فایده به هزینه همه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع های مندرج در این جدول، میانگین نداده

های پژوهشی بر هزینه )مخارج( آنها است.  افزون بر طبیعی مورد بررسی باالتر از یک و به منزله فزونی فواید فعالیت

ترتیب مربوط به دهد که بیشنه و کمینه نسبت فایده به هزینه به های مندرج در جدول مذکور نشان میاین، یافته

ریال است.  0/1و  9/29باشد که به ترتیب برابر مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و قم می

 نسبت فایده به هزینه دیگر مراکز مورد بررسی در بازه مذکور قرار دارند.  
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ی متفاوت بوده و دامنه تغییرات نسبتا های پژوهشی مراکز تحقیقاتی مورد بررسمقادیر نسبت فایده به هزینه پروژه

ای دارند. به طور کلی و در سطح کلیه مراکز، کمترین و بیشترین نسبت فایده به هزینه به ترتیب صفر و گسترده

اند که هیچگونه فایده و بازده اقتصادی برای هایی در این مراکز انجام شدهاست. این بدان معنی است که پروژه 9/72

ریال نیز وجود داشته  9/72قات نداشته، اما در همان حال پروژه تحقیقاتی با نسبت فایده به هزینه ذینفعان تحقی

های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مورد بررسی است. دامنه تعییرات گسترده نسبت فایده به هزینه )سودآوری( پروژه

سطوح مدیریت مزرعه، شرایط آب و هوایی و تواند متاثر از عوامل مختلفی مانند عدم حتمیت و ریسک تحقیقات، می

برداران و ذینفعان تحقیقاتدر های تحقیقاتی از سوی بهرهویژه نرخ پذیرش یافتهکمیت و کیفیت خدمات ترویجی و به

ای در گرو طور که پیشتر گفته شد میزان فواید و بازده تحقیقات به طور قابل توجهها باشد، همانهر یک از استان

 برداران و ذینفعان تحقیقات است.از سوی بهره یرش دستاوردهای آننشر و پذ

بیانگر آن است که در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان کمترین  1های جدول بررسی داده

تحقیقاتی  هایمتغیر است. به عبارت دیگر در این مرکز، برخی پروژه 18و بیشترین نسبت فایده به هزینه از صفر تا 

مندی و سودآوری در ریال فایده 18اند، اما در همان حال پژوهشی نیز اجرا شده که فاقد بازده و منافع اقتصادی بوده

شود که در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و گذاری داشته است. از سوی دیگر مالحظه میقبال یک ریال سرمایه

بوده  21های تحقیقاتی اجرا شده به ترتیب صفر و ده به هزینه پروژهمنابع طبیعی قم کمینه و بیشینه نسبت فای

های تحقیقاتی دارای نسبت فایده به دهد در همه مراکز مورد بررسی پروژهطور که این جدولنشان میاست. همان

جام شده های تحقیقاتی انهزینه صفر یا فاقد سودآوری اقتصادی وجود دارند. این بدان معنی است که برخی پروژه

های تولید و مصرف منتقل نشده و فاقد دستاورد مشخص و معینی بوده و یا اینکه دستاوردهای آنها اساسا به عرصه

طور کلی ارزیابی بازده اقتصادی بهاند. های کشاورزی نداشتهبرداریبدین ترتیب هیچگونه آثار اقتصادی در بهره

ها به و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آنها داللت دارد. این یافتههای پژوهشی مراکز منتخب، بر اثربخشی فعالیت

-گذاران و برنامهتواند به سیاستعنوان شواهدی مستند از فواید و بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات کشاورزی می

تحقیقات کشاورزی  ها اراِئه و آنها را بر ضرورت حمایت و تامین مالی شایسته و پایدارریزان اقتصادی کشور و استان

 متقاعد کند.
 های پژوهشی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  ( ، نسبت فایده به هزینه  فعالیت9جدول )

 

 ردیف

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
 نسبت فایده به هزینه )ریال(

 میانگین بیشینه کمینه

 9/29 18 2 ع طبیعی  اصفهانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب 2

 2/3 9/72 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان 1

 7/7 7/97 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 9

 2/7 02 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان 0
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 7/1 91 2 ع طبیعی گیالنمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب 9

 1/1 19 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران 1

 1 9/92 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان 7

 7/9 9/19 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان 8

 2/9 1/92 2 منابع طبیعی ایالممرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  3

 9/0 12 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 22

 1/9 9/22 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 22

 0/1 21 2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم 21

 11/6 میانگین    

 ای تحقیقهمنبع : یافته

 

 بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 

های پژوهشی مراکز مورد بررسی، دارای بازده اقتصادی و اثربخش طور کلی فعالیتهای تحقیق، بهبر مبنای یافته

همه مراکز تحقیقات و آموزش های پژوهشی در که میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیتطوریبهبوده است. 

باشد که به منزله فزونی فواید آنها بر هزینه )مخارج( شان عی مورد بررسی باالتر از یک میکشاورزی و منابع طبی

است. بیشنه و کمینه نسبت فایده به هزینه به ترتیب مربوط به مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

ه دیگر مراکز مورد بررسی در دامنه ریال است. نسبت فایده به هزین0/1و  9/29باشد که به ترتیب اصفهان و قم می

های گذاری یا تخصیص اعتبار به فعالیتدهند که سرمایهطور کلی نشان میها به این یافتهمذکور قرار دارند. 

وری عوامل و افزایش تولید و پذیر و مقبول بوده و توانسته موجبات رشد بهرهپژوهشی مراکز از نظر اقتصادی توجیه

فراهم نماید، ضمن اینکه منافع اقتصادی و اجتماعی ... ورزی اعم از زراعی، باغی، دام و طیور وعرضه محصوالت کشا

 دهد.کنندگان محصوالت کشاورزی و دیگر ذینعان تحقیقات را افزایش تولیدکنندگان و مصرف

در مراکز مورد  دهنده بازده اقتصادی و سودآوری قابل قبول تحقیقات کشاورزیهای این پژوهش نشانهر چند یافته

طور که در ابر مطالعه باشد. همانبررسی است، اما در  مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی نسبتا کمتر می

شده در سطح جهان و (، میانگین نرخ بازده داخلی تحقیق و ترویج کشاورزی ارزیابی 1222آلستون و همکاران )

درصد است. در مطالعه حاضر میانگین  82ه و در حال توسعه حدود یافتمربوط به کشورهای مختلف اعم از توسعه

درصد متغیر بوده که با تمام تفاصیل در قیاس با نتایج  72تا  18نرخ بازده داخلی در سطح مراکز مورد بررسی از 

  باشد.های ارزیابی پذیرفتنی میدیگر کشورها و شاخص

های پژوهشی مراکز تحقیقات مورد بررسی نشان از مطابقت نسبی تبررسی مجموعه نتایج ارزیابی آثار اقتصادی فعالی

آنها با نتایج دیگر مطالعات ارزیابی بازده اقتصادی نهادهای تحقیقات کشاورزی در داخل و خارج از کشور دارد. گر 

دید. طور که پیشتر بیان گرها چشمگیر نیست. همانباشند، اما تفاوتچه در مواردی و مقام مقایسه کمتر می
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درصد متغیر بوده است  72تا  18های پژوهشی مراکز تحقیقاتی استانی منتخب از میانگین نرخ بازده داخلی فعالیت

نرخ بازده داخلی ( 2388)باشد. لوزباربوسا و همکاران پذیری تخصیص اعتبارت به آنها میکه جملگی بر توجیه

نرخ بازده داخلی تحقیقات کشاورزی بریتانیا را باکار  (2388) درصد و هاروی 02 تحقیقات کشاورزی در برزیل را

بازده تحقیقات طیور در ( 2332) لیبرتو و امانه. گیری کردنددرصد اندازه 00 تا 98 بست روش تحلیل مازاد اقتصادی

 را بازده مخارج نهاد ملی تحقیقات کشاورزی پاکستان( 2332) پری و همکاران. درصد ارزیابی کردند 290 فیلیپین را

( میانگین نرخ 1222آلستون و همکاران ). درصد ارزیابی نمودند 19 آن را( 2332) درصد، اما اونسون و بلوم 222

درصد محاسبه نمودند. این نرخ بازدهی مربوط به مجموعه  82بازده تحقیق و ترویج کشاورزی را در جهان حدود 

فکیک صورت پذیرد قطعا نرخ بازده تحقیقات کشاورزی باشد و چنانچه تکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می

شود که در مطالعات مذکور نرخ بازده نهادهای ملی در کشورهای رو به توسعه کمتر خواهد بود. مالحظه می

 درصد متغیر بوده است. 82تا  27تحقیقات کشاورزی اغلب کشورهای مورد بررسی از 

های پژوهشی آنها ان داد دامنه تغییرات فواید و آثار اقتصادی پروژهنتایج ارزیابی در اغلب مراکز مورد بررسی نش

گسترده است. به عبارت دیگر برخی پروژه های تحقیقاتی انجام شده در این مراکز فاقد دستاورد مشخص و معینی 

و بازده های تولید و مصرف منتقل نشده و بدین ترتیب فواید بوده و یا اینکه دستاوردهای آنها اساسا به عرصه

اند. های تحقیقاتی با ثربخشی و بازده اقتصادی قابل توجه نیز اجرا شدهاند. اما در همان حال پروژهاقتصادی نداشته

واجد اهمیت و قابل توجه بوده و در مدیریت های تحقیقاتی مراکز است، بیانگر تفاوت ماهوی پروژهاین موضوع که 

بایست مورد توجه و تحلیل جدی قرار گیرد. آموزش و ترویج کشاورزی میمراکز تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، 

تواند هم در درون ساختار مراکز و هم در بیرون از مراکز و در ها میگذار در این تفاوت بازده و فواید پروژهعوامل تاثیر

های تحقیقاتی و نیز فضا و شرایط بخش کشاورزی جستجو شود. در این میان نوع فناوری و دانش حاصل از پروژه

های حمایتی دولت، سرعت شدت تاثیرگذاری آنها نسبت به وضعیت بدون تحقیق، نرخ پذیرش فناوری، سیاست

 کننده هستند.برداران تعییناستهالک دستاوردهای تحقیقاتی، درصد تحقق دستاورد تحقیقاتی در شرایط واقعی بهره

خ پذیرش دستاوردهای تحقیقاتی از عوامل مهم بازده اقتصادی و نررسد به نظر میبر اساس مشاهدات عینی اما 

ها های تحقیقاتی در میان کشاورزان و دیگر ذینفعان تحقیقات است. برای مثال در اغلب استاناثربخشی پروژه

نان اند، چرا که آهای تحقیقاتی بهنژادی و بهزراعی بیشترین پذیرش را از سوی کشاورزان داشتهدستاوردهای پروژه

های زراعی و به خوبی به اهمیت و تاثیر ارقام اصالح شده و عملیات زراعی نوین در افرایش تولید و درآمد فعالیت

باشد. از ها نمیبرداریگذاری جدید در بهرهها نیازمند سرمایهباغی واقف هستند. افزون بر این کاربرد این نوع فناوری

جایی که نهاد ترویج رسالت نشر قریبا نهادینه و تثبیت شده است. از آنرو گرایش و تمایل به پذیرش آنها تاین

ویژه کشاورزان را دارد، نقش آن در نشر نوآوری و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به ذینفعان تحقیقات کشاورزی به

اجتماعی تحقیقات برداران و ذینفعان تحقیقات و نیز کم و کیف بازده اقتصادی و های پژوهشی در میان بهرهیافته

 .باشدکشاورزی غیرقابل انکار می
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های تحقیقاتی با در کلیه مراکز ظرفیت و توانمندی اجرای پروژهدهد بررسی موردی نتایج ارزیابی مراکز نشان می

مندی اقتصادی قابل توجه وجود دارد، چنانچه پیشنهاد موضوعات پژوهشی از سوی محققان بر سودآوری و فایده

ها و نشر نوآوری باشد که مورد اخیر نیازمند ارزیابی سازی بسترهای مناسب انتقال یافتهزسنجی و فراهممبنای نیا

پیش از اجرای تحقیقات و توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی است. با این حال در کلیه 

بازده اقتصادی بوده و موجب هدر رفت بخشی از  های تحقیقاتی فاقد اثربخشی ومراکز مورد بررسی تعدادی از پروژه

تواند متاثر از دو موضوع باشد. اول آن که این اند. این مسئله میبه مراکز شدهیافته ارزشمند تخصیصمنابع محدود و 

ی اند. دوم آنکه دارای دستاورد معینهای تحقیقاتی به دستاورد معینی اعم از فناوری یا دانش منجر نشدهنوع پروژه

های تولید، فرآوری و مصرف محصوالت کشاورزی موفقیتی حاصل نشده بوده اما در نشر و کاربست آنها در عرصه

است. به هر حال این موضوع و شناسایی عوامل احتمالی موثر در این مِسئله واجد اهمیت بوده و جای تحلیل و 

ی تحقیقاتی محققان بر مبنای نیازسنجی هاپیشنهاد و تصویب پروژه بنابراین ضروری است بررسی جدی دارد.

برداران بخش کشاورزی و دیگر ذینفعان صورت گیرد. افزون بر این برای نشر و کاربست دستاوردهای پژوهشی بهره

صورت بیشترین اثربخشی از منابع های کافی به ویژه از سوی نهاد ترویج صورت گیرد. در اینپژوهشی تالش

 های مورد بررسی تسریع خواهد شد.ت حاصل و فرایند توسعه بخش کشاورزی استانتخصیص یافته به امر تحقیقا

مانند عدم تواند متاثر از عوامل گوناگون های تحقیقاتی مراکز میتفاوت نسبتا گسترده بازده و فواید اقتصادی پروژه

ت ترویجی، نرخ حتمیت و ریسک تحقیقات، سطوح مدیریت مزرعه، شرایط آب و هوایی و کمیت و کیفیت خدما

ترین عامل، نرخ پذیرش دستاوردهای رسد مهمدر این میان به نظر میهای تحقیقاتی و .... باشد. پذیرش یافته

ها دستاوردهای تحقیقات بهنژادی و تحقیقاتی در میان کشاورزان و دیگر ذینفعان تحقیقات است. در اغلب استان

اند، چرا که امروزه کشاورزان به خوبی به دیگر ذینفعان داشته بهزراعی بیشترین پذیرش را از سوی کشاورزان و

های زراعی و باغی واقف هستند. افزون بر این اهمیت و تاثیر ارقام اصالح شده در افرایش تولید و درآمد فعالیت

و تمایل به پذیرش  رو گرایشباشد. از اینها نمیبرداریگذاری جدید در بهرهها نیازمند سرمایهکاربرد این نوع فناوری

جایی که نهاد ترویج رسالت نشر نوآوری و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی آنها تقریبا نهادینه و تثبیت شده است. از آن

ویژه کشاورزان را دارد، نقش آن در کم و کیف بازده اقتصادی و اجتماعی میان ذینفعان تحقیقات کشاورزی به

 باشد.  تحقیقات کشاورزی غیرقابل انکار می

ها داللت های پژوهشی مراکز منتخب، بر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آنطور کلی ارزیابی بازده اقتصادی فعالیتبه

جا و به اند تا منحنی عرضه محصوالت کشاورزی را به سمت راست جابهدارد. در واقع تحقیقات کشاورزی موفق شده

کنندگان، صنایع مرتبط قتصادی ذینفعان آن اعم از تولیدکنندگان، مصرفتبع تولیدات کشاورزی را افزایش و منافع ا

ها به عنوان شواهدی مستند از فواید و و فعاالن تجاری محصوالت کشاورزی بهبود بخشند. بدین ترتیب این یافته

ها اراِئه ر و استانریزان اقتصادی کشوگذاران و برنامهسیاستتواند به بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات کشاورزی می

های آن به ویژه نیازهای توجه هرچه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و رفع تنگناها و محدودیتو آنها را بر ضرورت 
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گذاران بخش کشاورزی باید با توجه به اهداف به عبارت دیگر سیاستاعتباری سازمان و مراکز تابعه آن متقاعد نماید. 

های بلندمدت مورد ریزیتحقیقات کشاورزی را باید در برنامه (کنندهنده یا مصرفکنحمایت از تولید)کالن کشور 

های حمایتی جهت ایجاد نوآوری و پیشرفت توجه قراردهند. آنچه مسلم است این است که در حالت کلی سیاست

 .تواند منافع و رفاه کل جامعه را افزایش دهدفناورانه کشاورزی می

العه حاکی از بازده اقتصادی و سودآوری تحقیقات کشاورزی در مراکز مورد بررسی است، های این مطهر چند یافته

(، 1222باشد. در ابر مطالعه آلستون و همکاران)اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی نسبتا کمتر می

درصد  0/77ترویج کشاورزی درصد، تحقیقات و  222میانگین نرخ بازده داخلی تحقیقات  کشاورزی به تنهایی حدود

در مطالعه  درصد محاسبه شده است. 82و تحقیقات کشاورزی، تحقیقات و ترویج کشاورزی و ترویج کشاورزی حدود 

حاضر که در واقع آثار تحقیقات و ترویج کشاورزی تواما مورد ارزیابی قرار گرفت، میانگین نرخ بازده داخلی 

درصد  1/01درصد متغیر  بوده و میانگین نرخ بازده داخلی کلیه مراکز حدود  72تا  18های پژوهشی مراکز از فعالیت

(، مطالعات ارزیابی انجام شده در همه کشورها 1222ارزیابی شده است.هر چند در ابر مطالعه آلستون و همکاران )

ن مطالعات این دو دسته از نیافته تواما مورد بررسی قرار گرفته است.بنابراین چنانچه بییافته و توسعهاعم از توسعه

کشورها تفکیک صورت گیرد، نتایج متفاوت و برای کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر خواهد بود. از این رو 

توان استنباط نمود که اثربخشی و بازده اقتصاد تحقیقات کشاورزی در کشور با اثربخشی و بازده اقتصادی می

در پایان با توجه به  ویژه کشورهای در حال توسعه مطابقت نسبی دارد. تحقیقات کشاورزی در دیگر کشورها به

ریزی تحقیقات های این مطالعه، پیشنهادهایی به منظور کاربری در امر سیاستگذاری و برنامهجمیع نتایج و یافته

 :شودکشاورزی در مناطق مختلف کشور ارائه می

هم از بعد تخصیص  های حمایتییتی خود، با اعمال سیاستشود دولت با در نظر گرفتن وظایف حاکمپیشنهاد می

گذاران اقتصادی کشور برای ایجاد باور ایجاد همگرایی در بین کلیه سیاست و هم از منظرکافی  اعتبارات پژوهشی

الزم بر نقش بنیادی و راهبردی تحقیقات  کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور، بستر الزم را برای ایفای بیش از 

 بنیان و توسعه بخش کشاورزی فراهم نماید. نقش تحقیقات کشاورزی در تحقق اقتصاد دانش پیش

های تحقیقاتی پیشنهادی محققان ی پروژهبینی شدهاین یک واقعیت است که اثربخشی اقتصادی دستاوردهای پیش

یابی اقتصادی و اجتماعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)تات( پیش از تصویب و اجرای آنها مورد ارز

گیرد و اهمیت و ضرورت تقاضا محور بودن تحقیقات نزد برخی پژوهشگران و مدیران تحقیقات به یک قرار نمی

ها در عمل به دستاوردهای قابل قبول از منظر اقتصادی و نگرش تبدیل نشده است. از این رو تعدادی از این پروژه

شوند. بنابراین ارزیابی پیش ازاجرای نابع ارزشمند و  محدود میاثربخشی منجر نشده و موجب هدر رفت م

بایست در ها میهای تحقیقاتی باشد. این تحلیلریزی و تدوین شناسنامه پروژهناپذیر طرحبایست بخش جداییآثارمی

های عی پروژهشود ابتدا اثربخشی اقتصادی و اجتمارو پیشنهاد میهای مستمر کشور گنجانده شوند. از اینبرنامه

آموختگان اقتصاد کشاورزی مورد تحقیقاتی پیشنهادی محققان در مرحله تدوین شناسنامه پژوهشی و توسط دانش
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پذیری آنها ترسیم شود. در این راستا تشکیل کمیته تری از توجیهارزیابی پیش از اجرا واقع شوند تا تصویر مناسب

های اطالعاتی تواند با تشکیل بانکان واجد اهمیت است.این کمیته میویژه ارزیابی پیش از اجرای تحقیقات در سازم

های ای را در نیازسنجی و تدوین اولویتروز و شناسایی نیازهای پژوهشی مناطق مختلف کشور کمک شایستهبه

 پژوهشی دارای بازده اقتصادی به مراکز تحقیقاتی استانی ارائه دهد. 

های پژوهشی مراکز مورد بررسی گسترده د که دامنه تغییرات بازده اقتصادی پروژهدهمجموعه نتایج ارزیابی نشان می

شود در مدیریت موسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، است. این موضوع قابل توجه بوده و پیشنهاد می

 آموزش و ترویج کشاورزی مورد توجه و تحلیل جدی قرار گیرد. 

کننده در میزان بازده اقتصادی آن دارد. برداران نقش اساسی و تعیینقیقات توسط بهرهنرخ پذیرش دستاوردهای تح

آمیز دستاوردها اعم از فناوری و دانش واجد اهمیت است. در این میان مدیریت بنابراین نشر و انتقال موفقیت

برداران را ایفا نموده و متولی ها نقش حلقه واسط تحقیقات و بهرههای جهاد کشاورزی استانهماهنگی ترویج سازمان

باشد. از این رو پیوند بین تحقیقات، های گوناگون میآمیز دستاوردهای تحقیقاتی به عرصهنشر و کاربست موفقیت

 بایست هر چه بیشتر مدنظر قرار گیرد و تقویت شود.برداران در ابعاد کمی و کیفی میترویج و بهره
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