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زمینی تراریخته مقاوم به سیبدانش فنی تولید ارزیابی آثار اقتصادی  

 زمینیآفت بید سیب
 1نورمحمد آبیار

 چكیده
ر طدل  چلد  دت رو به رشدد تامين غذای اين جمعي برایبيني شده است جمعيت كره زمين تا چند دهه آينده به نه ميليارد نفر برسد. پيش

ايط های زيسديي و شدرهای قابد  كشدت و مندابب آبدي، سدل تكه زميندرحالي ،بايد افزايش يابد كشاورزیسا  آينده، تلليد محصلالت 
 تلاندد بدرایمي (تراريخيدهاصالح ژنييکي شده )اسيفاده از محصلالت كاربست دانش بيلتکنلللژی به ويژه محيطي مناسب و كافي نيسيند. 

حدا   بدا ايدن گيدرد. قدرار ادهاسديف ملرد است، دشلار مرسلم سنيي هایرهيافت از اسيفاده با كه غلبه بر آنلا هاييرويارويي با چنين چالش
يدهايي در بداره يه و با تردمردان كشلر قرار نگرفتحقيقات كشاورزی به طلر عام و تحقيقات اصالح ژنييکي به طلر  اص ملرد اقبا  دولت

اجده شدده يي افدراد ملهای شيميايي، تخريب زيست محيطي و سدالمفلايد اقيصادی و تلانمندی آن در افزايش تلليد، كاهش مصرف نلاده
رع بيدد در مدزا زميني تراريخيده مقداوم بده آفدتاست. تحقيق حاضر با هدف ارزيدابي آادار اقيصدادی كاربسدت داندش فندي تلليدد سديب

قاوم به آفت مني تراريخيه ور سيب زميدا لي كشت بذ بازده رخن های تحقيق،كاری كشلر انجام شده است. بر پايه نيايج و يافيهزمينيسيب
 ه هزينده آنبدنسدبت فايدده  درصد و بيشير از كمينه نرخ بازده قاب  قبل  )هزينه فرصت سرمايه(، 97كشلر  كاریزمينيسيب مزارع بيد در

 نشدان كلي طلرها بهيافيه نشلد. ايريا  برآورد مي هزار 496725385و ارزش كنلني  الص منافب نيز نيز حدود  4/41بيشير از يک و برابر 
و  بدلده مقبدل  و پدذيرتلجيه اقيصدادی نظر از فني دانش اين به منيج پژوهشي هایپروژه به اعيبار تخصيص يا گذاریسرمايه كه دهدمي
 يدكنندگان،تلل اعياجيم و اقيصادی فلايد زميني،سيب تلليد هزينه و عملکردی  سارت كاهش شلد كاربست اين دانش ضمنبيني ميپيش

يج شدلاهدی ايدن نيداای را ايفا نمايد. را افزايش و در دسييابي به امنيت غذايي نقش شايسيه محصل  و ديگر ذينفعان اين كنندگانمصرف
دی كشدلر را بده ريدزان اقيصداگذاران و برنامهتلاند سياستمسيند از بازده اقيصادی پذيرفيني تحقيقات بيلتکنلللژی كشاورزی است كه مي

سدازی ايدن اریگر قابليت تجنيايج همچنين بيان ضرورت تلجه هر چه بيشير به تحقيقات كشاورزی و تامين مالي شايسيه آن ميقاعد نمايد.
ت آن فلايدد يدايج، كاربسدنباشد، زيرا بدر پايده گذاری در عرضه دانش و فنلن نلين كشاورزی ميدانش فني در ميان عالقمندان به سرمايه

تلاند سدلدآوری و آن مي كنندگان به همراه  لاهد داشت. از اين رو عرضه تجاریكاران و مصرفزمينيلجلي را برای سيباقيصادی قاب  ت
   زميني تراريخيه داشيه باشدگذاران در امر تلليد و عرضه بذور سيبمنافب قاب  قبللي برای سرمايه

 

 کي  زاد اقيصادی، نسبت فايده به هزينه. اصالح ژنييزميني تراريخيه، آفت بيد، تحلي  ماسيب:  هاي كلیديواژه

 

                                           
Email: گرگان،  ،یکشاورز جیو ترو آموزش قات،یتحق گلستان، سازمان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیکز تحقمر یعلم ئتیو عضو ه ارپژوهشیاستاد.  1
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 مقدمه  
هاای اابا  که زمیندرحالی، باید افزایش یابدکشاورزی تولید محصوالت جهان، مین غذای جمعیت رو به رشد برای تا

ش دانااساتااد  از در ایان شارایط های زیستی و شرایط محیطی مناسب و کافی نیستند. کشت و منابع آبی، سوخت

هاای چالشباا وجاود  )اصالح ژنتیکای شاد ( 1محصوالت تراریختهفناوری( به ویژ  دانش تولید بیوتکنولوژی )زیست

هاای جدیادی گیاهاان تراریختاه حااوی ژنمورد توجه جهانیان ارار گرفته است. به عنوان یکی از راهکارها  ،موجود

آفاات را هاا و حیطی و مقاومات در برابار بیماریهای مهستند که به آنها خصوصیات سودمندی از ابی  تحم  تنش

 . دهدمی
 بارای تولیدکننادگان تواناایی کاه اساتمانناد انتقااژ ژن  علمای هاایتکنیک از ایمجموعهکشاورزی  بیوتکنولوژی

 ارگانیسا  باه ارگانیسا  یک از ژن انتقاژدانش . دهدمی افزایشرا  یدام، باغی و زراعی محصوالتتولید  در پیشرفت

 وکارآماد مایاد صااات انتقااژ امکاان فرایند این .نامندمی (GE) 3ژنتیک مهندسییا  (GM) 2ژنتیکی اصالح را دیگر

 ارگانیسا  میکارو یاا و دام, گیا  به ارگانیس  یک از( DNA) ژن تزریق با را (یا آفت بیماری برابر در مقاومت همانند)

 . دهدمیدیگر 

نقاش منحصر  ینهاای ناوتریان تجلای فناوریباه عناوان اصلیرد دالری میلیا 300با باازار حادود بیوتکنولوژی 

کناد. باازار ااا میهاای مختلاف باه ویاژ  در کشااورزی، مناباع طبیعای و محیاط زیسات ایباه فاردی را در عرصه

 از تراریخته تمحصوال جهانی پذیرشو  در سااژ اسات الرمیلیاارد د 30جهانای بیوتکنولاوژی کشااورزی حادود 

رسید   2014اژ میلیون هکتار در س 180و  2003در ساژ  هکتار میلیون 7/67 به 1996در ساژ  هکتار میلیون 8/2

 کشورهای دراغلب  و خصوصی بخش توسط بیوتکنولوژی تحقیقات از نیمی امروز  حدود. (2017 بروندانی،) است

 نجر بهم بیوتکنولوژی تحقیقات درو چند شرکت محدود  خصوصی بخشو تسلط  بزرگ نقش  .شودمی انجام صنعتی

  (. 2003)پری و نسی ،  شد  است توسعه حاژ در کشورهای از بسیاری نگرانی

ورزی رویاج کشااتساازمان تحقیقاات، آماوزش و واحدهای تابعه یکی از ایران بیوتکنولوژی کشااورزی  کد پژوهشا

سی ماموریت اساشاود. شااورزی در ساطح کشاور و منطقه محساوب میهای نوین کفناوری هایراناز پیشاست که 

 در ژنتیک هندسیماصالح ژنتیکی و  ویژ  به نو، هایفناوری از استااد  با هدفمندتحقیقات  انجاماین پژوهشکد  

 در ذاییغتولید محصوالت کشاورزی و مواد  افزایش و کیایت بهبود همچنین و کشاورزی بخش مشکالت ح  جهت

 است. کشور غذایی امنیت تامین و پایدار توسعه راستای

باشاد. توساعه کشات و هاای آن میزمینی و فراورد ترین محصوالت زراعی در اغلب مناطق جهان، سیبیکی از مه 

تواند نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد جهان به ویاژ  در کشاورهای در تولید این محصوژ می

زمینی به علت دارا بودن نشاسته، ویتامین، پروتئین و نیز عملکرد باال بعد از گندم و برنج سیبه ایاا نماید. حاژ توسع

شاود تاا بینای می(. پیش 2008؛ فااوو، 2009ویزر و همکاران،  شود )عنوان سومین منبع مه  غذایی محسوب میبه

                                           
1. GeneticallyModifieds Products 
2 . Genetic Modified 
3. Genetic Enginering  



 

1599 

کای التین برای تامین غذا، تغذیاه و درآماد خاویش باه ایان میلیارد نار در آسیا، آفریقا و آمری 2بیش از  2020ساژ

 (.  2005کوآنگ و همکاران،  محصوژ وابسته باشند )

ه شادید زمینی اولین یا دومین منبع غذایی کشااورزان فقیار باا ساوذ تغذیادر بیشتر کشورهای درحاژ توسعه، سیب

یش از باود  و در دهاه گذشاته تولیاد آن با 2007میلیون تن در ساژ  300است. تولید جهانی این محصوژ بیش از 

 100 و یاونمیل پانج از بایش تولید با ایران،  2018 ساژ در فاوو رسمی آمار درصد افزایش یافته است. براساس153

 داد  صاختصاا خاود به را جهان تولیدکنندگان سیزده  رتبه ،هکتار هزار 160 از بیش سطح در زمینیسیب هزارتن

 است. 

زمینی در نظام غذایی و صنعتی، متاساانه این محصوژ مانند اغلب محصوالت کشاورزی و حتای سیب با وجود اهمیت

باشد. میزان خسارت ناشی از ایان های هرز میزای گیاهی و علفبیشتر از آنها در معرض حمله آفات و عوام  بیماری

ز( بارآورد گردیاد  اسات )حبیبای و های هاردرصد علف 9ها و درصد بیماری 16درصد آفات،  16درصد ) 41عوام  

نیماه  ماوطن اصالی آن منااطق معتادژ وزمینی اسات کاه ترین آفت این محصوژ بید سیب(. مه 1383همکاران، 

 این آفت در بسیاری از نقاط جهان از جمله نواحی جنوب اروپا، شماژ و جنوب آفریقا، هناد و گرمسیری آمریکا است.

آفاات  ازهای گذشاته آفات در سااژ(. این  2017) چاوز،  ی آلود  گسترش یافته استهاو انتقاژ غد با نق  استرالیا 

زمینی منطقاه کار  های سایبغاد  روند 1364سااژ شد  است اما برای اولاین باار در ارنطینه ایران محسوب می

اصااهان،  اننادجنوبی کشور ممرکزی و های همزمان با مشاهد  این آفت در کر ، در استان گردید.گزارش  مشاهد  و

زمینی در منااطق تولیاد سایب اغلابدر ه  اکنون و شد  گزارش آن وجود نیز خوزستان  و فارس، بوشهر، هرمزگان

دهاد و خساارت زمینی را در مراحا  پایش و پاز از برداشات کااهش میکمیت و کیایت سیبو  ردایران وجود دا

در ایران آماار دایقای از  (. 1383حبیبی و همکاران،  ) ندکبه آن وارد می هارع و انبارا( در مز%16سنگینی )بیش از 

میلیون دالر در ساژ برآورد شاد   400زمینی دنیا در حدود در انبارهای سیب اماخسارت این آفت وجود ندارد  ارزش

کاه  بردکاری جهان را از بین میزمینیهکتار از اراضی سیب 3،324،000( و ساالنه حدود  2005کیسر و همکاران،  )

  (.www.cipotato.org)باشد زمینی میتن سیب 50،833،200ظرفیت برداشت ساالنه از این اراضی حدود 

مباارز   زمینی به دفعاات ماوردسیبو انبارهای ، مزارع ی مذکورزابیماری خسارت عوام  کاهشدر حاژ حاضر برای 

ه ثابات . باه تجرباترین میزان مصار  سا  را داردزمینی بیشپز از پنبه، سیب طوری که؛ بهگیرندمیارار  شیمیایی

ها و باروز و غاد  هاها، ساااهبودن آن در درون برگ پنهانبه دلی  زمینی بید سیبشیمیایی آفت مهار شد  است که 

هاای زراعای، زمینی از روشسیبدر مدیریت تلایقی آفت بید  .یستها به تنهایی کافی نکشمقاومت سریع به حشر 

ص ایان شود که به دلی  بیولاوژی خااهای شیمیایی استااد  میهای بیولوژیک و روشهای نوری و فرمونی، روشتله

رای ار مناسب براهکدر این شرایط کاربرد عوام  یاد شد  تاثیر زیادی در پیشگیری از خسارت این آفت ندارد.  ،حشر 

نتیاک مهندسی ژ زمینی با تکیه بربود مدیریت تلایقی آفات، توسعه اراام مقاوم به بید سیبها و بهغلبه بر محدودیت

 (.  2007و روندون و همکاران،  2005آلوارز و همکاران،  است)

 Bacillusبااکتری  Cry1Abزمینی اساتااد  از ژن زیستی آفت بید سایب مهارهای ترین را یکی از بهترین و معموژ

turingiensis  کناد کاه سیسات  انتقاژ آن به گیا  سیب زمینی است. این ژن نوعی پروتئین کریساتالی را  کاد میو

http://www.cipotato.org/
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 زمینی دارد.بار روی الروهاای بیاد سایب بااالیی اثار کشاندگیاندازد و ها را از کار میگوارشی حشرات راسته پروانه

اصالح ژنتیکای باه منظاور تولیاد گیاا   ،هابر بودن سموم شیمیایی و آثار زیست محیطی آنبنابراین با توجه به هزینه

رهنماا تر باشاد )بخشزیست اطمینانتواند ه  از نظر ااتصادی و ه  از نظر سالمت جامعه و محیط مقاوم به آفت می

در پژوهشاکد  بیوتکنولاوژی پاروژ  هاات طارح تحقیقااتی شاام  یاک  1384از ساژ رو از این. (1389و همکاران، 

دانش  ،این طرح برجستهدستاورد  و اجرا گردید  است.تدوین ت، آموزش و ترویج کشاورزی کشاورزی سازمان تحقیقا

زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید است که در شرایط تحقیقاتی اادر به مهار و ناابودی آفات ماذکور فنی تولید سیب

انجاام  ،زمینی در ایران هساتندسیب آگریا و مارفونا که از اراام مه  زراعیبود. این طرح بر روی دو را  سیب زمینی 

 شد  است. 

اتی عملیات به تاکنون نسببا وجود موفقیت در دستیابی به دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید، 

ر مترتاب کاری کشور اادامی به عم  نیامد  است. دالی  مختلای بار ایان امازمینیاین دانش در مزارع سیبنمودن 

بت باه ریزان کاالن کشاور نسارویکرد نه چندان مناسب برخای سیاساتگذاران و برناماهتوان به جمله می است از آن

لیدکننادگان نامعین بودن آثار ااتصادی و اجتماعی آن بار توو ایمنی  ،محیطیهای زیستنگرانیمحصوالت تراریخته، 

باه یاک ا رداناش فنای ایان صادی و اثربخشای ارزیابی منافع ااتاین مساو  و تردیدها کنندگان اشار  نمود. و مصر 

گذاران نسابت ضرورت برای اثبات ارزشمندی تحقیقات بیوتکنولوژی، کسب حمایت سیاسی و تغییر رویکرد سیاسات

ا کاربسات این پژوهش باز این رو به اهمیت و اثربخشی دانش اصالح ژنتیکی محصوالت کشاورزی تبدی  نمود  است. 

زمینی تراریختاه دانش فنی تولید سیب"ااتصادی بینی منافع و پیشارزیابی ا هد  بادی و رهیافت تحلی  مازاد ااتص

ت گذاری و اعتبااراتاا از ایان رهگاذر مشاخد شاود کاه سارمایه انجام شاد  اسات "زمینیمقاوم به آفت بید سیب

 ای خواهاد شاد ی و منطقهبرداران و ااتصاد ملبهر منجر به چه فواید مالی برای به این طرح پژوهشی یافته تخصید

فات بیاد زمینی تراریخته مقاوم باه آکشت سیبتحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا به عبارت دیگر 

العه تالشای خواهد بود  همچنین این مطااتصادی پذیرفتنی اثربخشی و منافع دارای زمینی در مزارع کشاورزان سیب

راریختاه درخصوص آثار ااتصادی و اجتماعی محصوالت ت سیاستی تردیدهای عرفدر راستای تعمیق ادبیات موضوع و 

 باشد. می

اگرچه تاکنون آثار ااتصادی و اجتماعی تولید محصوالت تراریخته در ایاران ارزیاابی نشاد  اسات، اماا اماا در عرصاه 

و تراریختاه  یساویا و نبهپ ااتصادی منافع توزیع( 2004تراکسلر ). جهانی بیش از پیش مورد توجه ارار گرفته است

 را زیاادی ااتصاادی منافع زراعی تراریخته اراامو گزارش نمود که اوال  بررسیرا  سموم شیمیایی مصر  برآنها  تأثیر

 پنبه از خصوص به هکتار، هر در جوییصرفه مواردی در است. آورد  ارمغان به جهان مناطق برخی در کشاورزان برای

Bt، ایان محیطیزیست ارثآ ثانیا. استیشتر ب بسیار گذشته دهه چند طیمعرفی شد   هایاوریفن دیگر با مقایسه در 

 اابا  طورباه Bt پنباه در هاکشحشار  از مثبت و تقریبا در هماه ماوارد اساتااد  شدت به ژنیکترانز محصوژ دو

 بود  است.  متعار  هایاز مصر  آن در گونه کمتر هیتوج

 هناد در 2011در سااژ  باشند.تراریخته می محصوالت در پیشرو آسیایی کشور چهار نفیلیپی و پاکستان چین، هند،

اختصااص داد  شاد  باود  Bt  پنبهکشت  به کوچک کشاورز میلیون 2/7 توسطاز اراضی زراعی  هکتار میلیون 8/10

 6/9ا افازایش کوچاک با شااورزانی درآمد مازارع منجار گردیاد. در چاین کدالر میلیارد 2/3که این امر به افزایش 
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 پیامادهای کاههناد د کاهش درصد 60تا  را هاکشحشر  مصر درصدی سطح کشت محصوالت تراریخته توانستند 

 در Bt ذرتدر فیلیپاین باا کشات  پاخرد  اورزانکش همچنین .داشت کشاورزان سالمت و زیست محیط برای مثبتی

  (.2009 جیمز،)افزایش دادند  هکتار هر در دالر 135تا   125خویش را حدود  ایمزرعه رآمدد 2004ساژ

 باه وجاهت ضارورت بر تاکید با بیوتکنولوژیتحقیقات  ااتصادیمنافع  ارزیابی برای نظری مدژیک ( 2001) وچینیم

ت تراریختاه در ارزیابی آثار ااتصاادی محصاوال مدژکاربرد تجربی . است داد اراوه  آن هایاختصاصی نوآوری ماهیت

 مناافع بیشاتر باه ساه  نوآوران و کنندگانمصر  زیرا است، توجه ااب  نوآوری این تخمینی زشدهد که ارنشان می

 قاوماتم. گاذار اساتتاثیر مناافع توزیاع بار معناوی مالکیت حااظت حقوق ،به باور موچینی. انداذعان نمود  خالد

 اتصاادیا ارزیابی بازار، ازیجداس و گذاریبرچسب به مربوط مساو  و ژنتیکی شد  اصالحمحصوالت  به کنند مصر 

 باالقو  طاور باه ظهاور حااژ در ژنتیکی جدید شد  اصالح هایارگانیس  .کندمی پیچید  را بیوتکنولوژی هاینوآوری

 ایان اماا د.نته باشاشادا کشااورزی بخاش در ذیناعان همه برای بیشتر منافعهستند و ممکن است  انگیزکمتر بحث

 .  دردا بستگیالمللی بین و اعتماد ااب  مؤثر، ینظارت نظام به توسعه یک دستاورد

 انهساختگیر ااانونی محایط یاک. اسات جهان فناوری درزیستبیوتکنولوژی یا  محصوالت تولیدکنند  دومین برزی 

 2005 از سااژ ویژ  هبنمود  و  ایاا این کشور در بیوتکنولوژی محصوالت سازیتجاری و سریع توسعه در مهمی نقش

 کشااورزی، هتوساع بر نظارت هایرویه ایجاد شد ،ژنتیکی  های اصالحارگانیس  بر نظارت برای امنیتیی ساز و کارها

و  ااانونی چارچوبیک دستاورد این  عنوان به.   استکرد تعریف را تراریخته محصوالت سازیتجاری و تحقیق تولید،

 انارژی ،دام و انساان ساالمت مانناد کنولوژیبیوت هایزمینه از وسیعی مجموعه روی بر شرکت 300 از بیش نظارتی،

 اورزیکشا ولیاداتت شد ، ژنتیکی اصالح محصوالت پذیرش نتیجه دراین کشور . کنندمیفعالیت  کشاورزی و زیستی

 ارکا و کساب رشاد موجباات و داشاته زیساتی تنوع حاظ بر توجهی ااب  تاثیر که است داد  افزایش درصد 350 را

هندسای ار مثاآ( 2014باراوز و همکااران ). (2017 )برونادانی، اسات نماود  فراه  نعتص یک عنوان به را کشاورزی

 در دعملکارساطح کشات و  افازایش دلی  بهرا  ایگلخانه گازهای و زمین کاربری ،و ایمت محصوژ عرضهژنتیک بر 

 درصاد 3 و ذرت برای درصد 12 پنبه، برای درصد 34 میزان به فناوری مهندسی ژنتیک ریافتند کهبررسی و د هکتار

 در شااورزیاراضای ک بهشدن  تبدی  از را زمین هکتار میلیون 13 مجموع درو  دهدعملکرد را افزایش می سویا برای

 .د  استش متحد  ایاالت در ساالنه ایگلخانه گازهای هشت  یک تقریباانتشار  از مانع و  داد نجات 2010 ساژ

بار اسااس . مودندن ارزیابیی هند را کارناتاکاایالت  شماژ در Bt پنبه یفناورپذیرش آثار  (2011)کایرسور و ایچانگی

افازون  .است شد  ثبت Bt از پنبه غیر بیشتر درصد 151 و درصد 31 به ترتیب  Btعملکرد و بازد  خالد پنبهنتایج، 

 اساتااد ی رماشایننیاروی کاار غی و آلای کودهاای شیمیایی، کودهای از Btفناوری  مند ازغیربهر کاران پنبهبر این 

 ترینمه   Btکشت پنبهکه های مطالعه نشان داد  است یافته .شودمیآنها  خالد درآمد کاهش به منجر که کنندمی

 زیاادی حاد اتا گیاا  حااظات هزینه و پنبه عملکرد بذر، هزینه کاران بود  وپنبهدو گرو  بین  وریبهر  تااوت عام 

 شایوع موجاب کااهش داد ، را افازایش عملکرد Bt پنبه کشت. است گرفته ارار Bt پنبه پذیرش احتماژ تأثیر تحت

 د  است.  سالمتی را کاهش دا خطرات زندگی شد  و استاندارد و آموزش اشتغاژ، درآمد، افزایش بیماری؛ و آفات

 والتمحصا توساعه ویاژ  هبا و کشاورزی بیوتکنولوژیدهد نشان می( 2013) بنت و چیهامبررسی انجام شد  توسط 

 یاامحیطی زیسات مناایآثاار  باه فناوری منجربرانگیزی است که این بحث هاینگرانی جمله شد  از ژنتیکی اصالح
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 طاوژ هاسااژ کاه انگیازیحیرتو نتایج  ،تجربه اساس بر. با این حاژ آنها اذعان نمودند که شودمی )ایمنی(سالمتی

 تحلیا  و شاود بنادیجمع اطمیناان با تواندتیکی شد  میزیستی محصوالت اصالح ژن و ااتصادی آثاراکنون  کشید،

 زیاادی اخالاای مسااو  اما همچنان ،حاص  شد  است محصوالتاینگونه  منافع بسیاری از پذیرش که دهدمی نشان

 های این بررسی افازایشبر اساس یافته .شوندمی فص  و ح  نهادی مداخالت طریق از آنها از بسیاری که دارد وجود

 حاالی در ،است درصد 5 کار در جوییصرفهدرصد و  46 هاکشآفت کاهشدرصد،  33 آرژانتین در GMپنبه  عملکرد

. باوددرصاد  2 کار در جوییصرفهدرصد و  30 هاکشآفت کاهش درصد، 11 عملکرد افزایش متحد ، ایاالت برای که

 کاه شد  اساتدالر برآورد  لیاردیم 1/44 معادژ 2007 و 1997 هایساژ بین کشاورزان برایانباشته  مستقی  منافع

  .شودمی توزیع توسعه حاژ در و یافتهتوسعه کشورهای کشاورزان بین مساوی طور به

ی شاد  باه بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق حاضر عمدتا بر آثار ااتصادی و اجتماعی محصوالت اصالح ژنتیکا

هایی هاا و دغدغاهبخش کشاورزی داللت دارند هرچند بر نگرانی ویژ  دانش فنی تولید محصوالت زراعی تراریخته در

 قاش مایاد ونهاا پاا فراتار نهااد  و باه رسد جامعه جهاانی از ایان نگرانیکنند. با این حاژ به نظر مینیز اذعان می

و  هاای شایمیاییای امنیت غذایی، کااهش مصار  نهاد کنند  بیوتکنولوژی کشاورزی در تحقق اهدا  توسعهتعیین

عرفای دهد که با وجاود محاط محیط زیست یقین حاص  نمود  است. افزون بر این بررسی پیشینه تحقیق نشان می

ناافع و مدانش فنی محصوالت اصالح ژنتیکی شد  )تراریخته( در پژوهشکد  بیوتکنولوژی کشاورزی کشاور، تااکنون 

ابی ناوع ارزیا یابی نشد  است. بدیهی است کاه ایانآثار ااتصادی محتم  و بالقو  آنها به صورت روشمند تحلی  و ارز

ناعاان برداران و دیگر ذیهای تولید، و نیز پذیرش آنها توسط بهر سازی و انتقاژ دانش فنی به عرصههای تجاریزمینه

 گذاری در تحقیقاااترا تساهی  خواهااد نماود، ضاامن ایان کااه اطالعااات ارزشامندی از منااافع و اثربخشای ساارمایه

د زی و ااتصااریزان و سیاستگذاران بخاش کشااوربه ویژ  ابداع دانش فنی محصوالت تراریخته به برنامهبیوتکنولوژی 

 تصاادیاا و فنای جنباه نماودن لحاا  و ضاروری کشاور سطح در تحقیق این انجامملی اراوه خواهد نمود. بنابراین 

  .رودمی شمار به تحقیق این هاینوآوری از موضوع

 روش تحقيق
تحقیقاات کشااورزی در ساطوح هاای حاصا  از کاربست دانش و فناوریمنافع ااتصادی و اثربخشی بی ضرورت ارزیا

محققاان ااتصااد به تادریج ماورد توجاه اخیر های ساژاز موضوعاتی است که در ای، بخشی و محصولی ملی، منطقه

ااادام  یو توساعه کشااورز قیادر تحق یگذارهیباازد  سارماارزیابی به  مطالعاتارار گرفته و برخی کشاورزی کشور 

است که با توجاه باه دولتای باودن مراکاز تحقیقااتی در ایاران، ارزیاابی آن مطالعات بیانگر تعدادی از این  .اندکرد 

شاود، صاورت پاذیرد تواند بر مبنای بازخوردی کاه از ساوی مخااطبین و افاراد ذینااع ایجااد مایمیاثربخشی آنها 

ارزیاابی سنتی  تحت عنوان شیو روشی است که  سازماناین در ارزیابی ش متداوژ رو(. با این همه، 1384)شریعتی، 

شاود، تعاداد شود. در این نوع از ارزیابی، تعداد انتشارات، کیایت مجالت علمی که نتایج در آن چاپ مییاد میاز آن 

رزیابی اطالعات مایدی از وضاعیت این نوع ااگرچه شود. گیری میها انداز همایشاراوه شد  در  ها و مقاالتسخنرانی

ایان ناوع دهد. اما باید به ایان نکتاه توجاه داشات کاه مراکز اراوه می دیگرفعالیت یک مرکز تحقیقات در مقایسه با 

 جساتجویتواند به درستی سه  و ارزش تحقیقات را در پاسخگویی به وظایف محوله نشان دهد. بنابراین ارزیابی نمی

و عملیااتی  بر این اساس برخی مطالعات بر کاربرد .یابدضرورت میرزیابی تحقیقات کشاورزی اتر های مناسبرهیافت
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ها متمرکز شاد  آنپایدار حاص  از خالد  گیری منافعانداز و های تولید و مصر  های تحقیقاتی در عرصهشدن یافته

را ااتصاادی آنهاا اثربخشی منافع و رهگذر  و از این پرداختهها پژوهشگیری دستاوردهای این ترتیب به انداز و بدین

و به ویژ  رهیافت تحلی  مازاد  1فاید  –های مختلای مانند ااتصادسنجی)تابع تولید(، روش هزینهروشاند. نشان داد 

 شوند.  در این نوع مطالعات مورد استااد  وااع می 2ااتصادی

 ماورد یکشااورز توساعه و مناافع تحقیاق ارزیابی برای را ااتصادی هایروش و رهیافت تحلی  مازاد ااتصادی اصوژ

 ای دارد )ماساترز وارار داد  و مبتنی بار داناش و نظریاات ااتصاادی باود  و از ایان رو مقبولیات گساترد  استااد 

فنای تولیاد  داناشاز این رهیافت برای ارزیابی مناافع ااتصاادی باالقو   (. بنابراین در پژوهش حاضر1996همکاران، 

 رد محصاوژ ایان کشت عمد  مناطق کاریزمینیسیبدر مزارع  زمینینی تراریخته مقاوم به آفت بید سیبزمیسیب

  استااد  گردید.  کشور

جاایی اباهجدستاورد تحقیقات )داناش یاا فنااوری( باعاث کاربست چارچوب بازار را که در آن تحلی  مازاد ااتصادی 

علق گرفته به ااتصادی به عنوان مازاد ت منافعطوری که دهد، بهمیشود، مورد استااد  ارار میمحصوژ منحنی عرضه 

گذاری در یاک سارمایهمناافع گیری از ایان روش، تعیاین با بهر . شوندکنندگان محاسبه میتولیدکنندگان و مصر 

 ز آنا حاصا دساتاورد کنندگان در جریاان کااربرد تحقیق با محاسبه افزایش مازاد )رفاا ( تولیدکننادگان و مصار 

 مناافعتا  های مایاد بارای اساتنتواند خروجیمی وش(. این ر1996)ماسترز،  شودپذیر میامکان )دانش یا فناوری(

اربرد در پاذیری بیشاتر، تجمیاع کمتار اطالعاات و کادلیا  انعطاا  بهکه تحقیقات کشاورزی تولید کند. ضمن این 

رای مثااژ بادارد. و مزیات برتاری هاا وشردیگر ، نسبت به و برخورداری از مبانی نظری عل  ااتصاد ای وسیعگستر 

هاای جهاانی و اثرات ایمتافزون بر این و  کشش نیستپذیر یا کامال بیمبتنی بر فرض عرضه و تقاضای کامال کشش

 . کنداثرات توزیعی را نیز وارد می

 اصالی د. در روش پایش از اجارا، هاد پذیرانجام می 4و پز از اجرا 3به دو روش پیش از اجراتحلی  مازاد ااتصادی 

 توساعه و تحقیاق هاایفعالیتگذاری و اولویتبرنامه آتی  تدوین به گیری بازد  بالقو  تحقیقات به منظور کمکانداز 

کنند. در این روش، طرح تحقیقاتی پیش از این که پیاد  شاد  می جامعه مساعدت یک رفا  هر چه بیشتر به که است

بار  ،در مواردی که فناوری حاصا  از تحقیاق در ابتادای دور  پاذیرش اارار داردیا  ن محقق شود،و مخار  و فواید آ

حقیقاتی و پروژ  تانجام از بعد پز از اجرا ارزیابی گیرد. روش مورد ارزیابی ارار می منافعها و بینی هزینهاساس پیش

اطاالع از فوایاد و گیارد و معماوالب بارای یصاورت مهای مختلف تولید، فاراوری و مصار  در عرصهآن  یافتهکاربرد 

 . برای آیند  کاربرد داردبرداری بهر به منظور اثربخشی تحقیقات انجام شد  در گذشته و کارایی نهادهای تحقیقاتی و 

ارزش رفا  یا فواید ااتصادی یک مطابق این نظریه  است.ااتصادی مازاد تحلی  نظریه رفا  در ااتصاد خرد مبنای 

توان با استااد  از ماهوم مازاد ااتصادی کاال را میمحصوژ یا ین تولید )عرضه( و مصر  )تقاضا( یک سطح مع

دهد که تااوت بین دو وضعیت با و گیری کرد. با عنایت به این موضوع، تحلی  مازاد ااتصادی این امکان را میانداز 

                                           
1 . Benefit-Cost Method 
2 . Economic Surplus Analysis 

ante Evaluation-Ex .3  
4 .Ex-post Evaluation  
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یا فواید اجتماعی( ارزیابی شود. تغییر مازاد ااتصادی به  گیری تغییر مازاد ااتصادی )ارزش رفا بدون تحقیق با انداز 

 اجتماعی آن است.  فوایدسبب تحقیق، بیانگر 

یاا  ضاههای پیشین، بیشاتر عرکند تا در ایمتهایی که تولیدکنندگان را توانمند میتحقیقات با اراوه دانش یا فناوری

رت دیگار سازد. به عباا)رفا ( را ممکن می اید یا مازاد ااتصادیکنند، افزایش فومقادیر پیشین را با هزینه کمتر تولید 

ممکان  سبب تحقیقات، افزایش فوایاد اجتمااعی یاا ماازاد ااتصاادی راجایی منحنی عرضه به سمت راست و به جابه

نشاان اتصادی ااثر یک فعالیت تحقیقاتی موفق را بر منحنی عرضه، ایمت و مقدار تعادلی و مازاد  (1شک  ) سازد.می

یین و را باه طار  پاامحصاوژ توسط کشاورزان منحنی عرضه یا دانش فنی حاص  از تحقیق دهد. کاربرد فناوری می

شاود، عااملی مها  و نامیاد  می (K)جایی میزان این جاجایی که اصطالحا پارامتر جابهکند. جا میسمت راست جابه

تر ساطح پاایین جایی، تعاادژ را باهاین جابهطه تحقیق است. کنند  در میزان مازاد ااتصادی ایجاد شد  به واستعیین

های تولیاد اثار تحقیقاات کااهش هزیناه ،کنندگاندهد. برای تولیدحرکت می (1Q)و مقدار بیشتر تولید  (1P)ایمت 

(  1Pیمات اهای عرضه با و بدون تحقیقات، زیر خط ) ناحیه بین منحنی Bاست که برحسب مازاد ااتصادی با ناحیه 

  باه اناداز شود که مازاد آنان راهای دریافتی تولیدکنندگان نیز میشود. تحقیقات موجب کاهش ایمتنشان داد  می

یار خاالد دهد. از ایان رو تغی( کاهش می ناحیه بین دو خط ایمت، باالی منحنی عرضه بدون تحقیقات ) A ناحیه 

 ت. زیارا آنن، اثر تحقیقات همیشه فاید  یا مناعت اسکنندگااست. برای مصر  B-Aدر مازاد تولیدکنندگان معادژ 

ر  )ناحیه (، و مازاد ااتصادی افزایش مصAدهند )ناحیه تر از دست میهای پایینچه تولیدکنندگان به موجب ایمت

Cکنندگان به انداز  ارزش نواحی کنند. درنتیجه فواید خالد مصر ( را دریافت میA+C حیه است. اگرچه ناA  عاید

 دفوایای یاا شود. بنابراین ک  تغییر ماازاد ااتصاادشود، اما توسط تولیدکنندگان از دست داد  میکنندگان میمصر 

 P0از  فواید کاهش ایمات محصاوژ ) Cاست. ناحیه   CوB اجتماعی تحقیقات معادژ مجموع ارزش مساحت نواحی 

روناد ار مینی عرضه به منحنی عرضه دیگر( به شمتولید محصوژ )از یک منح فواید کاهش هزینهB ( و ناحیه  P1به 

 (.1995) آلستون و همکاران، 

 
 ، تاثیر تحقیقات کشاورزی بر تغییر مازاد ااتصادی 1شک  
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بار اسااس  ضروری است تا روابط ریاضی شااا  اراواه شاوند.تحلی  مازاد ااتصادی  وشربیان ریاضی یا تجربی برای 

. با تعریاف است B+C نواحی تحقیقاتی برابر مساحت پروژ  اجتماعی( یک  فواید)( تغییر ک  مازاد ااتصادی 1شک  )

وان پاارامتر باه عنا K،  و (0Q-1Q)تغییر در تولید متاثر از تحقیقات،  QΔبرای مقدار تولید مشاهد  شد ،  0Qمتغیر 

از ی حاصا  دانش فنیرش در پی پذدر هر ساژ و ( TSΔانداز  تغییر مازاد ااتصادی )جایی مطلق منحنی عرضه، جابه

شاود اسبه میاز روابط زیر مح( زمینی تراریخته مقاوم به آفت بیددر این تحقیق پذیرش و کاشت اراام سیب) تحقیق

 (. 1995) آلستون و همکاران، 

 

(1)  ).(5.0100 ZQKPTSt  
 

(2)  ttwtt KQPKTS 5.01 
 

نااوری فدارد. فرض ااتصااد بساته داللات دارد کاه پاذیرش یاک  ( در شرایط ااتصاد کوچک و بسته کاربرد1رابطه )

الملا  نکاه تجاارت بایدهد. به علت ایانمحصوژ را افزایش میآن ، عرضه محصوژ کاهند  هزینه یا فزایند  عملکرد

ن لیدکننادگاکنندگان و هزینه را بارای تووجود ندارد یا ناچیز است، افزایش در عرضه، ایمت محصوژ را برای مصر 

 ارا باجاز اااما برای یک ااتصاد باز و کوچک تغییر در مازاد ااتصادی )فواید( تحقیاق باه روش پایش  .دهداهش میک

 شود : ( محاسبه می2) هرابط

ی منحنی عرضاه در جایپارامتر جابه tK تغییر در مازاد ااتصادی ک  یا فواید برنامه تحقیقاتی و tTSΔمذکور  هدر رابط

باه  WPو  0Pشود. گیری میت تغییر درصدی )نسبی( در ایمت یا هزینه واحد محصوژ انداز است که به صور  tساژ 

کشاش   Ɛ اسات. tمقادار تولیاد محصاوژ در سااژ  tQهای ثابت و ترتیب ایمت داخلی و جهانی محصوژ به ارزش

زاد تغییار ماا گیرییاک پاارامتر مها  در اناداز  tKطور که پیشتر بیاان گردیاد، ایمتی عرضه محصوژ است. همان

از تقسای   tKود. اادام شاباید ااتصادی ک  یا فواید ااتصادی یک برنامه تحقیقاتی است. بنابراین نسبت به برآورد آن 

( محاسابه 5  )با رابطه تعمی  داد  شد tkآید. ( به دست میWPیا  tP( بر ایمت محصوژ )tkجایی مطلق )پارامتر جابه

 (:1995شود )آلستون و همکاران، می
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 E(C)کشش عرضه محصاوژ،   Ɛفنی جدید، دانش تغییر نسبی در عملکرد محصوژ بعد از پذیرش  E(YI) که در آن

یاا احتمااژ ) یات تحقیقااتاحتمااژ موفق  Prفنی جدیاد،دانش تولید محصوژ بعد از پذیرش  تغییر نسبی در هزینه

داناش فنای بارداران( پذیرناد  در شرایط کشاورزان )بهر  (شرایط تحقیقاتییا کاهش خسارت  تحقق افزایش عملکرد
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 )دانش فنای(عاما  اساتهالت تحقیقاات )jδ-1(و برداران در میان بهر  )دانش فنی(نرخ پذیرش تحقیقات Atجدید، 

هاای داد  کاه )jδ-1(و    E(Y)  ،Ɛ   ،E(C) ، Pr، پیشااپیش مقاادیر  Ktبی ، جایی نساست. برای برآورد پارامتر جابه

 شوند. میای پذیرفتنی محاسبه شوند، باید به شیو مرتبط با فناوری نامید  می

سایب زمینای  ( طرح تحقیقاتی منتج به دانش فنیtC( و مخار  ) tTSΔ یا تغییر مازاد ااتصادی ) فوایدبدین ترتیب 

ی قایساهمگاردد. )اگار مبناای رای دور  تکمی  تحقیقات و دور  پذیرش فناوری منتج از آنها مشخد میتراریخته ب

اهاد باود(. های دورتار بیشاتر خوجایی منحنی عرضه در ساژتغییرات مقطع پیش از تحقیق باشد، اصوالب میزان جابه

شوند تا  ایه تبدی خ تنزی  مناسب به ارزش ساژ پگیری از نرهای ساالنه، باید با بهر پز از این مرحله فواید و هزینه

و  tBرد بررسی باا ( ساالنه طرح موtTSΔدر طوژ زمان با ه  ااب  جمع باشند. چنانچه فواید یا تغییر مازاد ااتصادی )

 تحقیق یا سااژ بیانگر ساژ مورد نظر )نسبت به ساژ پیش از tنمایش داد  شود که در آن  tCهای ساالنه آن با هزینه

های ژ هزینه( نیز مساوی ارزش حاCها )( برابر ارزش حاژ جریان فواید و مجموع هزینهB) فوایدصار( است، مجموع 

تاا )ها روشن است ی زمانی است که اصوالب در مورد هزینهک  دور  تحقیق خواهد بود. تنها موردی که ذکر نشد، دور 

اژ اداماه ساتوان استدالژ کرد کاه چنادین در مورد فواید می زمانی که طرح تحقیقاتی تأمین اعتبار شد  است( ولی

 . خواهد داشت

ق ررسای، مطااب)منافع( و نیز مخار  طارح ماورد ب با توجه به جمیع مطالب بیان شد ، در این تحقیق با تجمیع فواید

ظر اارار رسای مادنگیری بازد  یا فواید ااتصادی دانش فنای ماورد برهایی برای انداز ها یا سنجه(، شاخد1جدوژ )

ی ه  به هزینباشند. نسبت فایدگرفت که شام  نسبت فاید  به هزینه، ارزش حاژ خالد فواید و نرخ بازد  داخلی می

گذاری در ههای آن و بادین ترتیاب سارمایدانش فنی بیش از هزینهفواید باالتر از یک به معنای آن است که مجموع 

ش فنای   است. این امر بدان معنی است کاه ارزش حااژ خاالد فوایاد داناآن سودآور و دارای توجیه ااتصادی بود

تار خلای آن بزرگها، یک پروژ  تحقیقاتی سودآور است اگر نرخ بازد  دابر طیق این سنجهتر از صار خواهد بود. بزرگ

  .از هزینه فرصت سرمایه )نرخ تنزی ( یا نرخ سود موجود باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *ل محاسبه برای ارزیابی بازده اقتصادی تحقيقاتهای قاب،  سنجه 1جدول 
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* r شود.همان نرخ تنزی  است که برای برگرداندن ااالم هزینه و فاید  به زماژ حاژ استااد  می 

ماازاد  تحلیا کاربسات روش باا  ،های مرتبط با دانش فنی مورد بررسایپز از تهیه و گردآوری داد پژوهش در این 

ه و اید  باه هزیناف)نرخ بازد  داخلی، نسبت  بینی فواید ااتصادینسبت به ارزیابی و پیشابتدا  ااتصادی پیش از اجرا،

و نیز مخاار ،  دفوایپز از این مرحله با تجمیع ساله اادام گردید.  10زمانی  یک باز  ارزش حاژ خالد فواید( آن در

د سایب مینی تراریخته مقاوم به آفت بید در کشاور )منااطق عماد  کشات و تولیازبالقو  کشت سیبااتصادی بازد  

تان، شرای، اردبی ، اصاهان، جناوب اساتان کرماان، چهارمحااژ و بختیااری، فاارس، کردساآذربایجانزمینی شام  

کشات  درصد سطح 72، حدود 1394-95این د  استان در ساژ زراعی  بینی شدند.مرکزی و همدان( ارزیابی و پیش

ی مساتند از تواند شاواهدهای این مطالعه مییافتهاند. درصد تولید سیب زمینی کشور را به خود اختصاص داد  70و 

م باه آفات زمینی تراریخته مقااودانش فنی سیبمنتج به اعتبارات تخصیصی به طرح پژوهشی بالقو  ااتصادی منافع 

ریزان هگذاران و برناماوتکنولاوژی کشااورزی و نیاز سیاساتبیکد  اراواه و مادیران پژوهشا کشورزمینی در بید سیب

صاادی باالقو  اات فوایاد از آگااهی و اطاالع در را کشاورزی با مرتبط تحقیقاتی و علمی مراکز دیگرااتصادی کشور و 

  .سازی آن اراوه کندو همچنین اطالعات ارزشمندی در اابلیت تجاری یاریدر مزارع کشور این دانش فنی کاربرد 

ی فع یاا اثربخشامناابارای ارزیاابی پیش از اجرا در این تحقیق از تحلی  مازاد ااتصادی با توجه به مطالب بیان شد ، 

 در منااطق عماد  کشات و تولیادزمینی تراریختاه مقااوم باه آفات بیاد سایبدانش فنی تولیاد  کاربست ااتصادی

ختیااری، بن، جنوب استان کرمان، جهار و محاژ های آذربایجان شرای، اردبی ، اصاهازمینی کشور شام  استانسیب

ت د باالقو  کشابه عبارتی دیگر تحقیق در پی ارزیابی فوایااستااد  گردید. زنجان، فارس، کردستان، مرکزی و همدان 

رو در ز ایانزمینی مناطق عمد  کشت این محصوژ بود. ازمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیباراام سیب

 گیرد.ه تاصی  مورد بحث و بررسی ارار میاین روش ببتدا الگوی نموداری و سپز الگوی ریاضی ادامه ا

 و بحث  نتایج
 نظار در شاش سااژ مدت به بررسی مورد فنی دانش به منتج تحقیقاتیطرح  هایپروژ  تکمی  دور تحقیق، در این 

کاه مرباوط باه نارخ پاذیرش  گرفته شد( 1394)نرخ پذیرش دانش فنی از نتایج مطالعه آبیار و همکاران  .شد گرفته

باشد. احتماژ موفقیت زمینی در سه استان آذربایجان شرای، گلستان و اصاهان میهای تحقیقات بهنژادی سیبیافته
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ها، های جهاد کشاورزی برخی استانها و تجربیات کارشناسان و مروجان سازمانتحقیق در این مطالعه بر پایه دیدگا 

حااا  گردیااد. باار ایاان اساااس احتماااژ اینکااه نتااایج کاربساات دانااش فناای مااورد ارزیااابی در ماازارع درصااد ل 77

درصد درنظر گرفته شد. بر مبناای تجربیاات و نیاز  77کاران همانند نتایج آزمایشگاهی و پژوهشی باشد، زمینیسیب

ورد بررسای در مازارع سایب یافته دیگر مطالعات ارزیابی ااتصادی تحقیقات کشاورزی، نرخ استهالت دانش فنای ما

رود کاه از درصد در نظر گرفته شد. به عبارت دیگار انتظاار مای 5کاران پز از ساژ پنج  کاربست آن سالیانه زمینی

 ساژ پنج  ساالنه پنج درصد از اثربخشی این دانش فنی در مهار آفت بید کاسته شود. 

ر اورانه دآوری فنو به عوام  مختلای از جمله سرعت نوهای تحقیقاتی کشاورزی متغیر بود  طوژ دور  پذیرش یافته

از  ااد  در بهای مورد استکشاورزی بستگی دارد. هر چه سرعت ابداع و معرفی دانش یا فناوری بیشتر باشد، فناوری

نگین میا ،های انجام شد ررسیبشوند. بر اساس های جدید جایگزین میتری منسوخ شد  و با فناوریزمانی کوتا 

ساژ 12متوسط  به طورگذشته های تحقیقات بهنژادی )اراام اصالح شد ( در کشور در چهار دهه ور  پذیرش یافتهد

ختلف جهان از م(. اما با توجه به گذشت زمان و پیشرفت عل  و دانش در نقاط 1994بود  است )آبیار و حسینی، 

ین اساس ساژ تعیین گردید. بر ا10کشور، کاری زمینیجمله در کشور، دور  پذیرش دانش فنی در مزارع سیب

ری نی دیگفرود دانش فنی مورد بررسی پز از د  ساژ از نخستین ساژ معرفی آن منسوخ و با دانش انتظار می

 جایگزین شود.  

ینه کاهش هزدرصد و  16زمینی تراریخته افزایش نسبی عملکرد ) معادژ درصد کاهش خسارت محصوژ ( سیب

تعااب کشت درصد محاسبه شد. به عبارت دیگر م 4/1اربست دانش فنی مورد استااد  حدود متعااب کآن تولید 

ه مارنامکش کاسته خواهد شد. بر اساس آزمینی تراریخته در مزارع کشاورزان از مصر  سموم آفتبذور سیب

ولید تزینه از میانگین هآن کش و سمپاشی آفتسه  نسبی هزینه سموم  1391-92و  1394-95های زراعی ساژ

کش برابر بود  که با محاسبات انجام شد  کاهش نسبی مصر  سموم آفتدرصد  7/2زمینی در کشور حدود سیب

زمینی در کشور های زراعی مذکور میانگین هزینه تولید سیبدرصد معین گردید. الزم به ذکر است که در ساژ 4/1

ن مطالعه، نرخ در ای ریاژ بود  است.  89103630و  70191230)بدون احتساب هزینه فرصت زمین( به ترتیب برابر 

طور که پیشتر بیان شد درصد در نظر گرفته شد. همان 20برابر برابر نرخ بهر  تسهیالت در نظام بانکی کشور  تنزی 

فت آقاوم به مزمینی تراریخته گذاری در دانش فنی تولید سیباین نرخ در وااع حداا  نرخ بازد  ااب  ابوژ سرمایه

ساژ  ر چهاردباشد. ایمت سیب زمینی برابر با میانگین ایمت آن بید سیب زمینی و یا هزینه فرصت سرمایه می

 در نظر گرفته شد.  1394-95تا  1391-92زراعی 

 

د حاژ خال و ارزش نرخ بازد  داخلی، نسبت فاید  به هزینهگانه های سهنتایح تحلی  مازاد ااتصادی به صورت سنجه

ش تحقیق بیان طور که پیشتر در بخش رواند. همان( اراوه شد 2بالقو  دانش فنی مورد بررسی در جدوژ ) منافع

 بینی شدند. های یاد شد  با کاربست روش تحلی  مازاد ااتصادی محاسبه و پیششد، سنجه

 های بازده اقتصادی دانش فنی توليد سيب زمينی تراریخته ( ، سنجه2جدول )

فع ارزش اسمی منا

 دانش فنی)هزار ریال(

ارزش فعلی خالص 

منافع دانش 

نسبت فایده به 

 هزینه دانش فنی

نرخ بازده داخلی 

 دانش فنی

ارزش فعلی منافع 

دانش فنی)هزار 

ارزش فعلی مخارج 

دانش فنی)هزار 
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(6) 
 )هزار ریال(فنی

(5) 

(4) (3) 
 ریال(

(2) 

 ریال(

(1) 

2371526816 496725385 4/41 97% 509021980 12296595 

 های تحقیقمنبع : یافته

تارویج  وهای( تخصیصی پژوهشاکد  ارزش فعلی اعتبارات )مخار  و هزینه (،2های مندر  در جدوژ )بر اساس یافته

. این مبلا  هزار ریاژ محاسبه شد  است12296595برای انجام طرح تحقیقاتی مورد بررسی و نشر دستاورد آن برابر 

 ازد با نارخیرد. سپاری دانش فنی تولید اراام سیب زمینی تراریخته مبنا ارار گسازی و برونتواند در مقوله تجاریمی

بیشاتر از  درصاد و 97طرح تحقیقاتی منتج به دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته،  به تخصیصی اعتبارات داخلی

گذاری دهد که سارمایهنشان می یافتهباشد. این می( درصد20) سرمایه فرصت هزینه حداا  نرخ بازد  ااب  ابوژ و یا

لکاردی در این طرح پژوهشی به لحا  ااتصادی موجه بود  و کاربست دانش فنی منتج از آن با کااهش خساارات عم

باات شایمیایی، موج و نیز کاهش مصار  ساموم کشور مختلف زمینی مناطقمتاثر از شیوع آفت بید در مزارع سیب

اجتمااعی  وتبع بهباود رفاا  ااتصاادی کاران را فاراه  و باهزمینید ااتصاادی( سایب)ماازا فوایدتثبیت و یا افزایش 

 کنندگان این محصوژ را به دنباژ خواهد داشت. تولیدکنندگان و مصر 
سی در مزارع بالقو  کاربست دانش فنی مورد برر هزینه به فاید  نسبت دهند همچنین نشان( 2) جدوژ هایداد 

 به که ستا 4/41 و برابر یک از باالتر شود این نسبتطور که مشاهد  میباشد. همانمی کاران کشورزمینیسیب

 اعتباراژ شود هر یک ریبینی میبرتری چشمگیر منافع دانش فنی بر مخار  آن است. بر اساس این یافته پیش منزله

مندی  منافع و فاید ریاژ 4/41تخصید داد  شد  به طرح پژوهشی منتج به این دانش فنی به طور متوسط 

 عوام  زا متاثر تواندمی زمینی نماید. این نسبتسیبو سایر ذیناعان کنندگان ااتصادی عاید تولیدکنندگان و مصر 

 به و ویجیتر خدمات کیایت و کمیت و هوایی و آب شرایط مزرعه، مدیریت سطوح تحقیقات، ریسک مانند مختلای

 کاران باشد. زمینیبسی سوی ازدانش فنی  پذیرش نرخ ویژ 

و ارزش اسامی خاالد مناافع باالقو    باالقو  مناافع خاالد ( به ترتیب بیانگر ارزش حاژ2جدوژ ) 6و  5های ستون

. ایان یافتاه نیاز همانناد اساتباشد کاه هار دو مثبات کاری کشور میزمینیدانش فنی مورد بررسی در مزارع سیب

هزینه نشاندهند  سودآوری و اثربخشی بالقو  دانش فنی ماورد مطالعاه  های نرخ بازد  داخلی و نسبت فاید  بهسنجه

سااله  10داناش فنای در دور  مناافع یاا فوایاد  خاالد اسمی جدوژ، ارزشاین های مندر  در است. بر اساس داد 

ینای بریاژ پیشهزار  2371526816پذیرش و کاربست آن در مزارع سیب زمینی مبتالبه آفت بید در کشور برابر با  

دانش فنی اسات حااژ آن کاه منطاق حکا   فوایدشود. اما باید توجه داشت که این را  نشاندهند  ارزش اسمی می

)شرایط تورمی( انجام شوند زیرا با توجاه باه  هاهای ااتصادی با لحا  نمودن اثر تغییر ایمتو تحلی  کند ارزیابیمی

افع ااتصادی فقط متاثر از تحقیقاات و کاربسات دساتاوردهای شرایط تورمی مزمن حاک  بر ااتصاد کشور، افزایش من

باشد و اطعا بخشی از آن متاثر از شرایط تورمی و افزایش ایمت محصوژ خواهاد باود. از ایان رو باه هنگاام آن نمی

ماورد زدایی شاد  و یاا تاورمهای وااعای )ثابات( بایست ارزشارزیابی و اضاوت در اثرسنجی یک پروژ  تحقیقاتی می
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دانش فنی مورد بررسی نیز محاسابه منافع وجه و مبنا ارار گیرند. بر این اساس در مطالعه حاضر ارزش حاژ خالد ت

شود این منافع خالد طور که مشاهد  می( آورد  شد  است. همان2( جدوژ )5بینی شد  است که در ستون )و پیش

بود  و بیانگر آثاار ااتصاادی مثبات و اثاربخش آن بینی شد  است که ااب  توجه ریاژ پیشهزار  496725385برابر 

 بار دیگار باار باشد. ایان یافتاه یاکزمینی و دیگر ذیناعان در کشور میکنندگان سیببرای تولیدکنندگان و مصر 

گاذارد. می تاکید نمود  و بار آن صاحه کشاورزی تحقیقات به یافتهتخصید بالقو  اعتبارات سودآوری و پذیریتوجیه

 داناشمناافع  اسامی مقادیر از تورمی اثرات حذ  با بود  و ثابت هایایمت به وااعی ارزش این که داشت توجه باید

 اند. شد  حاص  فنی

 هاگيری و پيشنهادنتيجه

ز محصاوالت در طوژ چه  ساژ آیند  اساتااد  اای آنها بینی افزایش جمعیت جهان و نیازهای تغذیهبا توجه به پیش

بار مبناای  ی مواجه با این چالش مورد توجه جامعاه جهاانی اارار گرفتاه اسات.راهکارهااز یکی تراریخته به عنوان 

ت رای اابلیکاری کشور، دازمینیهای این تحقیق، کشت سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیبیافته

واساطه کااهش ناوع محصاوالت و بهکشاورزان با کشات ایان  باشد.و توانمندی تولید منافع و اثربخشی ااتصادی می

 بناابراین ظرفیات شاوندمناد میبهر  ،محصاوژ خسارت کاهش طریق از ها و افزایش عملکرد موثرکشمصر  حشر 

 سپاری آن به فعاالن بخش خصوصی وجود دارد.       سازی این دانش فنی ارزشمند و برونتجاری
 ژ سرمایه )نرخ بازگشت ااب  ابوکاران بیشتر از زمینیسیب نرخ بازد  داخلی کاربست دانش فنی مورد بررسی توسط

های پژوهشای مناتج تخصید اعتبار به پروژ  که دهدمی نشان کلی طوربه یافته اینبینی شد  است. پیشدرصد( 20

اوم به ریخته مقبود  است .بنابراین کشت بذور سیب زمینی ترا مقبوژ و پذیرتوجیه ااتصادی نظر ازبه این دانش فنی 

د عایا مناافع ااتصاادی و اجتمااعیتواند ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولیاد سایب زمینای، آفت بید می

 .  کنندگان این محصوژ کندتولیدکنندگان و مصر 

بیاانگر  بینی شاد  اسات کاهپیش 4/41نسبت فاید  به هزینه دانش فنی مورد بررسی طور که نتایج نشان داد، همان

طارح د  باه اعتبار تخصیصی پژوهشاکآن است. این یافته بیانگر آن است که هر یک ریاژ  اثربخشی و زد با مقبولیت

جموعاه مااتصاادی بارای و ساودمندی ریااژ باازد   4/41اابلیت ایجااد  ،منتج به دانش فنی مورد بررسیتحقیقاتی 

 داشت.  زمینی خواهد کنندگان و صنایع تبدی  و فراوری سیبکاران، مصر زمینیسیب

 بار خاوبی باهارزش حاژ خالد منافع دانش فنای ماورد ارزیاابی نیاز گاوا  بار اثربخشای و ساودآوری آن اسات و 

های برخای مطالعاات ارزیاابی تحقیقاات بررسی یافتهگذارد. می صحه یافتهتخصید اعتباراتااتصادی  پذیریتوجیه

گذار بر اثربخشی و مناافع ااتصاادی باشد. عوام  تاثیرکشاورزی نشاندهند  مقادیر چشمگیر بازد  و اثربخشی آنها می

تواند ه  در درون ساختار نهادهای تحقیقاتی و ه  در فضا و شرایط بخش کشاورزی جساتجو تحقیقات کشاورزی می

های تحقیقااتی و نیاز شادت تاثیرگاذاری آنهاا نسابت باه حاص  از پروژ  دانش فنی /شود. در این میان نوع فناوری

های حمایتی دولات، سارعت اساتهالت داناش فنای، درصاد ن تحقیق، نرخ پذیرش دانش فنی، سیاستوضعیت بدو

نارخ رسد به نظر میبر اساس مشاهدات عینی اما  کنند  هستند.تحقق دستاورد تحقیقاتی در شرایط کشاورزان تعیین

هاای تحقیقااتی در میاان ی پروژ ترین عوام  موثر بر بازد  ااتصادی و اثربخشپذیرش دستاوردهای تحقیقاتی از مه 

هاای های کشور دستاوردهای پروژ دهد که در اغلب استانکشاورزان و دیگر ذیناعان تحقیقات است. تجربه نشان می
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اند، چرا که آناان باه خاوبی باه اهمیات و بهنژادی بیشترین پذیرش را از سوی کشاورزان داشتهاصالحی و تحقیقاتی 

)آبیاار  های زراعی و باغی وااف هستندعملیات زراعی نوین در افرایش تولید و درآمد فعالیتتاثیر اراام اصالح شد  و 

 (. 1397و همکاران، 

منادی مسائوالن الزم به یادآوری است که دانش فنی مورد ارزیابی در حاژ حاضر به دالی  مختلاف باه ویاژ  دغدغه

ر دمتی( محصوالت تراریختاه، باه طاور رسامی کالن کشور در خصوص تبعات احتمالی زیست محیطی و ایمنی )سال

ای مختلاف های کشاورزی مورد استااد  ارار نگرفته است. اما بررسی ادبیات موضاوع و تجربیاات کشاورهبرداریبهر 

شات قوله به کهایی کمتر موضوعیت داشته و بسیاری از کشورها با گذر از این مدهد که امروز  چنین نگرانینشان می

 محصاوالت کشات ساطح رشاد. باشاندالت تراریخته اادام نماود  و یاا در پای توساعه کشات آن میو تولید محصو

 . مدعاست این بر شاهدی جهان مختلف مناطق در تراریختهکشاورزی 

تنی پاذیرفوجه و تااب  به عنوان شواهدی مستند از منافع و بازد  ااتصادی تواند ی این مطالعه میهاطور کلی یافتههب

 کشاورالن مادیران کاسیاستگذاران و به زمینی مقاوم به آفت بید ی تولید محصوالت تراریخته به ویژ  سیبدانش فن

تحقیاق و توساعه  هایمحدودیت و تنگناها محصوالت تراریخته و رفع به بیشتر چه هر توجهو آنها را بر ضرورت اراوه 

باه  ورکشاااتصاادی  کاالن اهدا  به توجه با یکشاورز بخش گذارانسیاستبه عبارت دیگر  کشت آنها مجاب نماید.

تیکای گان، تحقیقاات اصاالح ژنکنندمصار گان و کننادتولید از حمایاتویژ  مقوله راهبردی امنیات غاذایی و نیاز 

 هایسیاسات کلای حالات در کاه اسات مسل . دهند ارار خویش هایبرنامهسرلوحه  درمحصوالت کشاورزی را باید 

و  دهاد افزایش را جامعهو رفا   منافع تواندمی و پیشرفت فناورانه بیوتکنولوژی کشاورزیایجاد نوآوری  جهت حمایتی

 تحولی در امنیت غذایی جامعه ایجاد نماید. 

نادان باه ساازی آن در میاان عالامنتایج این تحقیق همچنین بیانگر اابلیت نهاته در این داناش فنای بارای تجاری

اناش فنای دباشد، زیرا بر پایه نتایج ایان تحقیاق، کاربسات وین کشاورزی میگذاری در عرضه دانش و فنون نسرمایه

این  داشت. از کنندگان به همرا  خواهدکاران و مصر زمینیای را برای سیبمورد ارزیابی فواید ااتصادی ااب  توجهه

ضاه باذور ر تولیاد و عرگذاران در اماتواند سودآوری و منافع ااب  اباولی نیاز بارای سارمایهرو عرضه تجاری آن می

 شود :پیشنهاد می های تحقیقیافتهزمینی تراریخته داشته باشد. در پایان متناسب با سیب

ت د اعتبااراه  از بعد تخصی مورد نیاز، های حمایتیدولت با در نظر گرفتن وظایف حاکمیتی خود، با اعماژ سیاست

بار نقاش  ان ااتصاادی کشاور در زمیناه ایجااد بااور الزمگذارایجاد همگرایی در بین سیاست و ه  از منظر پژوهشی

حقیقاات بنیادی و راهبردی تحقیقات بیوتکنولوژی در توساعه کشااورزی و ااتصااد ملای، بساتر الزم بارای توساعه ت

   نماید.هی  و هر چه بیشتر تسهای آن را فراه  مهندسی ژنتیک و اصالح ژنتیکی محصوالت کشاورزی و کاربرد یافته

ا در رگیاری آنهاسازی برای ارابه اثربخشی و بازد  ااتصادی بالقو  کشت و تولید محصوالت تراریخته، فرهنگ با توجه

صوصای های تشویقی برای برانگیختن مشاارکت بخاش خالگوی مصر  جامعه انجام شود. در این راستا اتخاذ حمایت

 بود.   در ورود به تحقیق، تولید و تجارت این نوع محصوالت مثمر ثمر خواهد

کنند  در باازد  ااتصاادی آن دارد. بناابراین نشار و انتقااژ نرخ پذیرش دستاوردهای تحقیقات کشاورزی نقش تعیین

های آمیز دستاوردها اع  از فناوری و دانش واجد اهمیت است. در این میان مدیریت هماهنگی ترویج ساازمانموفقیت

آمیز برداران را ایاا نمود  و متولی نشر و کاربست موفقیاتو بهر ها نقش حلقه واسط تحقیقات جهاد کشاورزی استان
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باشاد. از ایان رو پیوناد باین تحقیقاات بیوتکنولاوژی، تارویج و های گونااگون میدستاوردهای تحقیقاتی باه عرصاه

 بایست هر چه بیشتر مدنظر ارار گیرد و تقویت شود.برداران در ابعاد کمی و کیای میبهر 
ی کشااورزی موضوع و پیشینه تحقیق نشان داد که ارزیابی ااتصادی دستاوردهای پژوهشی بیوتکنولوژبررسی ادبیات 

آنهاا  مااعیااتصاادی، اجت هایجنباه ماورد در اندکی بسیار تجربی در کشور کمتر مورد توجه ارار گرفته و مطالعات

 ود. شهای روشمند انجام ا کاربست رهیافتتری بدارد، از این رو پیشنهاد می شود در این راستا مطالعات افزون وجود
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