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مروری بر مطالعات ارزیابی آثار اقتصادی تحقيقات کشاورزی در 

 ایران
 1نورمحمد آبیار

 

 چکیده
های موجود در زمینه کارآمدی ویژه با در نظر گرفتن چالشدر تحقیقات کشاورزی کشور به گذاریبررسی اثربخشی اقتصادی سرمایه     

نوشتار حاضر نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات  باشد. بر این اساس،این تحقیقات بسیار حائز اهمیت می
ای و تحلیل محتوا استفاده شد. بدین منظور از روش کتابخانهکشاورزی در ایران را از دو دیدگاه محصولی و کالن مورد بررسی قرار داد. 

درصد از این تحقیقات به ترتیب دارای  3/45و  9/54نشان داد که  درصد فراوانی تجمعی نسبت فایده به هزینه در تحقیقات محصولی
درصد  41درصد از این تحقیقات دارای نرخ بازده داخلی باالتر از  7/54. افزون بر این، ندریال بود 42و   11نسبت فایده به هزینه باالتر از 

دهد تحقیقات کالن کشاورزی نیز وجود داشت که نشان میو در تمام موارد، ارزش حال خالص منافع مثبت بوده است. همین روند، در 
رو، توجه هر چه بیشتر به و مناسب برخوردار بوده است. از این تحقیقات کشاورزی انجام شده در ایران از بازده اقتصادی قابل قبول

ایدار در توسعه بخش کشاورزی ایران تواند تحولی پویژه در تخصیص اعتبارات الزم، ضرورتی راهبردی است که میتحقیقات کشاورزی به
 ایجاد کند.

 آثار اقتصادی، تحقیقات کشاورزی، نرخ بازده داخلی، نسبت فایده به هزینه. ها: کلید واژه
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 مقدمه
تواند به رشد میتحقیق وترویج کشاورزی یكی از ابزارهای حمایت دولت ازبخش کشاورزی است که گذاری در سرمایه

نابرابری، امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی پایه و توسعه صاادرات محصاو ت کشااورزی مسااعدت  اقتصادی، کاهش

با وجود توانمندی تحقیقات در مساعدت به رشد و توسعه بخاش کشااورزی، در (. اما 0222کند )آلستون و همكاران، 

ی در حال توساعه باا لاالش و تحقیقات کشاورزی بخش عمومی )دولتی( به ویژه در کشورهاهای نظامهای اخیر دهه

(.  افزون بر این، پیادایش 0210و بینتماو همكاران،  0212اند )پاردی و همكاران،های گوناگون مواجه شدهمحدودیت

ابعااد مها  در گسترده و بروز تغییرات نهادهای ملی تحقیقات کشاورزی و  پاسخگویی کارکرد و ی در زمینه یردیدهات

از  مین پویاایی ساازمانیأنیاز به تاو در کنار این موارد، محدودیت تأمین منابع مالی و نیز ای و داخلی جهانی، منطقه

اقتصادی تحقیقات کشاورزی و اثربخشی نهادهای ملی تحقیقات کشاورزی را دو  1عواملی است که اهمیت ارزیابی آثار

 لندان کرده است. 

کشاورزی وجاود دارد. ایان تحقیقات اثربخشی ی در زمینه یتردیدهادر بخش کشاورزی ایران نیز افزون بر موارد فوق، 

ترین نهاد ملّی تحقیقاات کشااورزی در کاانون تردیدها، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را به عنوان مه 

نشاان هاای پژوهشای ایان ساازمان را فعالیتتمایل دارند اثربخش بودن که  مدیران آن طوری توجهات قرار داده، به

ای نسبتاً طو نی در کشاور دارد، مطالعاات که اجرای سیاست تحقیق و ترویج کشاورزی پیشینههند. اما با وجود آند

رو هرگوناه بندی و مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته اسات. از ایانارزیابی انجام شده و نتایج آنها به طور جامع، جمع

استگذاری تحقیقات کشاورزی کشاور واجاد اهمیات و یاو تارورت ریزی و سیتالشی در این راستا برای نظام برنامه

 ناپذیر استگریز

تعیین ارزش اقتصادی و اجتماعی دانش علمی بخشد و بدون آن، گذاری تحقیقات را بهبود میارزیابی، تدوین و هدف

بخشی اعتبارات مستند کردن فواید و اثر(. 0222و فناوری منتج از آنها دشوار خواهد بود )آلستون و همكاران، 

گذاران به های پژوهشی، نخستین گام و ترورت برای تغییر رویكرد و نگرش سیاستتخصیص یافته به فعالیت

گذاری عمومی )دولتی( در تحقیقات تحقیقات کشاورزی و تأمین مالی آن است، زیرا ارزش اقتصادی سرمایه

های مختلف و بین هزاران تولیدکننده و لکشاورزی ممكن است لندان مشهود  نباشد، لون منافع آن در سا

سازی میزان منافع اقتصادی و شود. در این شرایط، ارزیابی تحقیقات کشاورزی و کّمیکننده توزیع میمصرف

ریزان اقتصادی را برای حمایت از تحقیقات کشاورزی و تأمین مالی آن گذاران و برنامهتواند سیاستاجتماعی آن، می

 (. 0222ند )ماردیا و همكاران، متقاعد و مجاب ک

در ادبیات اقتصاد کشاورزی جهان  یطو ن های تحقیق و توسعه در کشاورزی از پیشینهاقتصادی فعالیتآثار  یابیارز

کشاورزی  اقتصادی تحقیق و ترویجآثار باشد. اما نخستین کسی که به صورتی روشمند به ارزیابی برخوردار می

                                           
Impact Assessment. 1 
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 ، کار گریلیكزمطالعه نیترپس از او مه (. 1592)شولتز، .نوبل تئودور شولتز بود جایزه پرداخت، اقتصاددان برنده

( و برآورد نرخ بازده مربوطه در دیبریتحقیقات ذرت دورگه )ه تماعیها و بازده اجبود که ارزیابی هزینه (1591)

 (، 1591)اشمیتز و سكلر  (،1591)پیترسون ، (1591) كزیلیمانند گر یگریبعدها مطالعات د .آمریكا را به انجام رساند

که  دینجام گرد( ا1559) بیرلی و ترکسلر ( و1551)اقبال (، 1510)و همكاران  رنیفریب(، 1519)آکینو و هیامی 

که در  باشدیم« غذایی  المللی تحقیقات سیاستمؤسسه بین»در ( 0222)آلستون و همكاران  قیاوج آنها تحق نقطه

تحقیقات که تا آن زمان انجام گرفته بود، پرداخته شد و آثار اقتصادی  یابیمربوط به ارز مطالعه 015آن به تحلیل 

 واقع شد. « تحلیل فرا  »نتایج حاصله در مورد نرخ بازده تحقیق، توسعه و ترویج مورد تحلیل و به عبارت خودشان 
انجام  یکشاورز قاتیتحق یآثار اقتصاد یابیارزبر مطالعات  یحاتر با هدف مرورنوشتار ، یاد شدهبه مطالب  تیعنا

مطالعات  هیمنظور کل نیا یشكل گرفت. برااند، استفاده نموده یاقتصاد مازاد  لیتحلکه از روش  رانیشده در ا

مطالعه  نیا جی، مدنظر قرار گرفتند. نتابا روش مذکور انجام شده در کشور یکشاورز جیو ترو قیآثار تحق یابیارز

 یمرتبط با کشاورز یقاتیو تحق یمراکز علم ریو سا یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق زانیربرنامه تواندیم

 یقاتیتحق ینهادها ییو کارا یانجام شده در گذشته، اثربخش قاتیتحق منافع اقتصادیاز بازده و  یرا در اطالع و آگاه

 .دیآنها را فراه  نما یپژوهش هایبرنامه ینموده و در صورت لزوم، امكان بازنگر یاری

 روش تحقیق
در عبارت ارزیابی آثار تحقیقات کشاورزی، واژه ارزیابی به مفهوم ارزشیابی، یا تعیین ارزش تحقیق و یا اثربخشی آن 

های فیزیكی، ابزارها و اقدامات مدیریتی، اطالعات و های تحقیقات کشاورزی شامل فناوریها یا خروجیاست. یافته

نفعان یافته هستند که محیط نهادهای تحقیقاتی را از راه تعلی  و مشارکت و همچنین، ذینسانی مهارتمنابع ا

دهند. واژه آثار نیز به اثرات گسترده، بلندمدت، ها و دانش ایجاد شده تحت تاثیر قرار میتحقیقات را از طریق فناوری

 کند.یاقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حاصل از تحقیقات اشاره م

، 1های اقتصادسنجیهای ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی به سه گروه اصلی شامل رهیافتترین روشمتداول 

وری نهایی شوند. در رهیافت اقتصادسنجی، هدف، برآورد بهرهبندی میطبقه  2و مازاد اقتصادی 0ریزیبرنامه

شود ریزی، سعی میتولید یا هزینه است. در رهیافت برنامه تحقیقات در یو بازه زمانی بلندمدت با استفاده از توابع

ها شناسایی شود. در کاربست رهیافت مازاد اقتصادی، ای از گزینهیو یا لند گزینه تحقیقاتی بهینه از بین مجموعه

گذاری در گیری از این روش، تعیین بازده سرمایهگیری منافع اقتصادی و اجتماعی تحقیقات است. با بهرههدف اندازه

کنندگان در جریان کاربرد فناوری حاصل از آن یو تحقیق با محاسبه افزایش مازاد )رفاه( تولیدکنندگان و مصرف

های مفید برای استنتاج میزان منافع تحقیقات تواند خروجی(. این رهیافت می1559شود )ماسترز، پذیر میامكان

                                           
1 Econometric methods 
2 Programming methods 
3 Economic surplus methods 
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ای وسیع، پذیری بیشتر، تجمیع کمتر اطالعات و کاربرد در گسترهطافدلیل انع بهکه کشاورزی تولید کند. تمن این 

هایی که به بررسی آثار اقتصادی های دیگر برتری دارد. بر این اساس است که بیشتر پژوهشنسبت به رهیافت

 انداند، از این رهیافت استفاده کردهتحقیق و ترویج کشاورزی پرداخته

ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، معیشتی و نهادی مورد ارزیابی قرار داد. توان از تحقیقات کشاورزی را می

کند ترین و مؤثرترین شیوه بررسی، ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات است که مشخص میشاید مه در این بین، 

در رابطه  یلند تكانیافته به تحقیق منجر به له منافع اقتصادی شده است. ها و اعتبارات تخصیصگذاریسرمایه

و پس از  1ی پیش از اجراکل صورت دو به افتیره نیا  که است نیا اولوجود دارد. نكته  یاقتصاد مازاد افتیرهبا 

پذیر است. در روش نخست، گزینه تحقیقاتی پیش از این که اجرا و مخارج و منافع آن محقق شود، بر امكان 0اجرا

گیری منافع بالقوه تحقیقات برای اندازهگیرد و هدف اصلی، یابی قرار میبینی مخارج و منافع مورد ارزاساس پیش

دهندگان تحقیق نیز با کاربست این تمن اینكه پیشنهاد های تحقیقاتی است.کمو به تدوین برنامه آتی و اولویت

ام تحقیق و پذیری تحقیق را پیش از اجرای آن اثبات کنند. روش پس از اجرا، پس از انجکوشند توجیهروش می

برای اطالع از بازده و منافع تحقیقات انجام شده در گذشته، گیرد و معموً  های آن صورت میعملیاتی شدن یافته

 کاربرد دارد. برداری برای آینده گذشته به منظور بهره مطالعهاثربخشی نهادهای تحقیقاتی و 

مباحث اقتصاد خرد و نظریه رفاه، مفهوم مازاد اقتصادی به  شود. دردیگر مربوط به نوع تلقی از مفهوم منافع می نكته

کنندگان و تولیدکنندگان در یو سطح معین عرته و تقاتا کاربرد دارد. عنوان شاخصی برای سنجش رفاه مصرف

شود که دولت تالش دارد فرض می.  ( بیان شده است1559تفصیل کاملی از این رهیافت توسط آلستون و همكاران )

نژادی، عملكرد یو محصول زراعی )مانند برنج( را افزایش دهد. برای ارزیابی اقتصادی تحقیق به ای یو برنامهبا اجر

کوشد بر مبنای اطالعات موجود )افزایش عملكرد رق  اصالحی، هزینه تحقیق و برنامه، ابتدا محقق اقتصادی می

عاتی در مورد سطح کشت و عملكرد، نرخ تولید و اطال ترویج، کشش قیمتی عرته و تقاتای محصول، هزینه

پذیرش( یا تولید اطالعات  زم، الگویی از بازار محصول طراحی کند. در این الگو، رفتار قیمتی سطح کشت محصول و 

شود تا تصویری از نمودار عرته و تقاتای محصول به عملكرد آن )یا به طور کلی رفتار عرته و تقاتا( برآورد می

 دست آید. 

اربست رهیافت مازاد اقتصادی برای ارزیابی بازده اقتصادی یو فعالیت تحقیق و ترویج کشاورزی، لنانچه منافع در ک

بیانگر سال مورد نظر  tنمایش داده شود که در آنها  tCو   tB)افزایش مازاد اقتصادی( و مخارج سا نه آن به ترتیب با 

نیز  (C)ها رابر ارزش حال جریان منافع و مجموع هزینهب (B) منافع)نسبت به سال کنونی صفر( است، مجموع 

، خواهد بود. دوره زمانی اصو ً در مورد مخارج روشن است )تا  (T)مساوی ارزش حال مخارج کل دوره تحقیق، 

                                           
1 Ex Ante 
2 Ex post 
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توان استد ل کرد که دوره زمانی آن به میزان عمر شود( ولی در مورد منافع میزمانی که تحقیق تأمین اعتبار می

 و اقتصادی یافته تحقیقاتی خواهد بود. فنی

کند، نشان هایی را که رهیافت مازاد اقتصادی در خصوص منافع برنامه تحقیقاتی فوق ارائه میسنجه 0جدول 

تحقیق  نرخ تنزیل است که برای برگرداندن اقالم مخارج و منافع سا نه rو  Tزمانی کل برابر  دهد. در اینجا دورهمی

  0، ارزش حال خالص  1توان به دست آورد، نسبت فایده به هزینهای که می. سه سنجهشودستفاده میبه زمال حال ا

 آنها در این جدول ارائه شده است. نسبت فایده به هزینه باشد که شیوه محاسبهتحقیق می  2و نرخ بازده داخلی

-تر از مخارج آن بوده و از ایندی( تحقیق بیشبا تر از یو به معنای آن است که مجموع منافع )افزایش مازاد اقتصا

تر از صفر و نرخ پذیر بوده و بدان معنی است که ارزش حال خالص منافع آن نیز بزرگرو، اجرای آن مناسب و توجیه

 های بلند مدت بانكی )هزینه فرصت سرمایه( است.تر از نرخ سود سپردهبازده داخلی آن بیش

 های مورد استفاده برای ارزیابی اقتصادی با رهیافت مازاد اقتصادیروش محاسبه و سنجه  3جدول 

 روش محاسبه منافع و مخارج تحقیق
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  Alston et al., 1445ذ: مأخ

از روش  یرگیمطالعه با بهره نیدر ا ،یکشاورز قاتیآثار تحق یابیمطالعات ارز نهیشیموتوع و پ اتیتوجه به مرور ادب

مورد  یفقط مطالعات، سهیامكان مقا زیو ن  یدرک بهتر مفاه تیو قابل یسادگ لیمحتوا، به دل لیو تحل یاکتابخانه

استفاده  رانیدر ا یکشاورز قاتیتحق یآثار اقتصاد یابیارز یبرا یمازاد اقتصاد افتیاز رهکه  گرفتندقرار  یبررس

                                           
1 Benefit Cost Ratio (BCR) 
2 Net Present Value (NPV) 
3 Internal Rate of Return (IRR) 
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در  یکشاورز قاتیتحق نهیصورت گرفته در زم یاقتصاد یهایابیز سه  ارزیذکر است که در مجموع ن انشای .اندکرده

 ها استروش دیگرم شده با استفاده از انجا یهایابیاز ارز شتریبه مراتب ب یمازاد اقتصاد افتیره کاربستکشور با 

 نتایج و بحث
توان با دو دیدگاه به طور کلی، مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی ایران را می

نامند، محقق، آثار اقتصادی تحقیقات یو یا لند متفاوت مرور نمود. در دیدگاه اوّل که آن را دیدگاه محصولی می

دهد و در دیدگاه دوّم که از آن ول کشاورزی را در سطح یو یا لند منطقه و یا کل کشور مورد بررسی قرار میمحص

های مربوطه و یا شود، آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ابعاد بخش و زیربخشبه عنوان دیدگاه کالن یاد می

اقتصادی صورت گرفته بر تحقیقات کشاورزی  هاییگیرد. در مطالعه حاتر ارزیابسطح مّلی مورد ارزیابی قرار می

 شود. ایران از هر دو منظر و به تفكیو تحلیل و در ادامه ارائه می

 یمحصول دگاهید از یکشاورز قاتیتحق یاقتصاد یابیارز

افت مطالعات داخلی انجام شده در زمینه ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه محصولی با کاربست رهی

های ارائه شده در این جدول نشانگر آن است که ارائه شده است. داده 1مازاد اقتصادی در ایران در جدول 

گذاری در آنها صورت های اقتصادی تحقیقات کشاورزی محصولی در ایران که با هدف محاسبه بازده سرمایهارزیابی

ویژه لهار محصول گندم، جو، لغندر قند و بادام  گرفته، منحصر به تعداد محدودی از محصو ت زراعی و باغی به

ریال، ارزش حال  1/021تا  1/2از بوده است. تمن این که در این تحقیقات، دامنه تغییرات نسبت فایده به هزینه 

 .باشددرصد می 2/19959تا  12میلیارد ریال و نرخ بازده داخلی از  1/211تا  215/2خالص منافع از 
، نشان داد که به 1مندرج در جدول  رانیصورت گرفته در ا یمحصول قاتیتحق نهیبه هز دهیفانسبت  ریمقاد یرسبر

فایده اقتصادی حاصل شده که به نوبه خود،  الیر 1/021تا  1/2از  قات،یتحق نیدر ا یگذارهیسرما الیر وی یازا

 تر است. قریب بهگذاری بیشمایههای سرگذاری در بسیاری از فرصتلشمگیر و قابل توجه بوده و از بازده سرمایه

زیرا از گذاری در این تحقیقات د لت دارند، پذیری سرمایههای بازده داخلی نیز به جز دو مورد، بر توجیهاتفاق نرخ

های بلند مدت در نظام بانكی است، کمینه نرخ بازده قابل قبول و یا هزینه فرصت سرمایه که برابر نرخ سود سپرده

 اشند. بتر میبیش

دهد که تحقیقات کشاورزی انجام شده در ایران به ویژه تحقیقات گندم، جو، برنج، این جدول همچنین نشان می

ها نشانگر زمینی از بازده اقتصادی قابل قبول برخوردارند. این یافتهسویا، لغندرقند، بادام درختی، کلزا، پنبه و سیب

از سوی دیگر، درصد فراوانی باشد. صو ت در مناطق مختلف کشور میگذاری در تحقیقات این محآثار مثبت سرمایه

درصد از این تحقیقات  2/01و  5/19تجمعی نسبت فایده به هزینه تحقیقات محصولی مذکور نشان داد که به ترتیب 

ی این نرخ بازده داخل. تمن این که درصد فراوانی تجمعی ندبود 09و  12دارای نسبت فایده به هزینه با تر از 
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 02درصد از تحقیقات محصولی صورت گرفته دارای نرخ بازده داخلی با تر از  1/19تحقیقات نیز بیانگر آن بود که 

باشد. بنابراین در مجموع، بررسی نتایج مطالعات مناسب این تحقیقات میدرصد بوده که نشاندهنده بازده اقتصادی 

گذاری ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه محصولی نشان از بازده بسیار مناسب و اثربخشی سرمایه

 در این حوزه دارد. 

 مطالعات ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه محصولی در ایران  4جدول 

 گستره تحقیق محصول/ محصو ت ل انتشارسا نویسنده)گان(
BCR 

 )ریال(
NPV 

 )میلیارد ریال(
IRR 

 )%( 
 2/95-9/99 - 59/0-99/02 کل کشور گندم قدس 1219 حقیری و رفعتی

 12 - - فارس گندم 1219 رفعتی و نجفی

 1210 اسدی

  رق  گندم آبی 10

 کل کشور

 

1/09 - 1/11 

 5/11 - 5/11 رق  جو آبی 9

 - - 21/1-1/021 کل کشور ارقام جدید گندم 1212 همكاران زارع و

 1212 جعفری و همكاران
 جو آبی ریحان

 کل کشور
19/11 0/110 221 

 009 1/211 12/11 و ماکویی

 1219 پور و همكارانحسن
 - - 29/2 کهگیلویه جو دی  ایذه

 - - 99/1 کرمانشاه 1و  سرارود 

 111 - - کل کشور قند رسوللغندر  1219 حسینی و همكاران

 - 1/20 1/1 اصفهان گندم مهدوی 1219 نیكویی و همكاران

 1219 نعمتی و همكاران
 22/19959 29/1 15/119 استان 2 گندم سرداری

 59/229 215/2 91/1 استان 2 0و  آذر 

 19 1/12 - کل کشور بادام دیرگل 1252 شهنوازی و حسینی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 مطالعات ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه محصولی در ایران با روش مازاد اقتصادی 4مه جدول ادا

 BCR گستره تحقیق محصول  سال انتشار نویسنده)گان(
IRR 

 )%( 

 1251 آبیار و حسینی

 9/10-11 0/5-2/21 استان 12 نژادی گندم آبیبه

 25-1/91 9/1-1/11 استان 1 نژادی جو آبیبه

 2/09-9/15 51/2-0/12 استان 1 نژادی جو دی به

 1/25-0/91 1/2-12 استان 12 نژادی گندم دی به

 12-11 12/2-1/19 استان 2 نژادی سویابه

 1/19-9/12 1/2-1/1 استان 1 نژادی کلزابه

 02-1/19 51/2-12 استان 9 نژادی لغندرقندبه

 22-1/12 1/1-9/19 ناستا 1 زمینینژادی سیببه

 42-51 1/4-5/7 استان 4 نژادی پنبهبه 1395 آبیار و همکاران
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 کالن دگاهید از یکشاورز قاتیتحق یاقتصاد یابیارز

نتایج مطالعات داخلی انجام شده در زمینه ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران از دیدگاه کالن در 

های اقتصادی انجام شده در مورد بازده این جدول بیانگر آن است که ارزیابی( نشان داده شده است. 9جدول )

گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران در ابعاد بخش کشاورزی و یا اقتصاد مّلی نیز مانند تحقیقات محصولی سرمایه

یابی اقتصادی باشد. از این مطالعات، سه تحقیق به ارز(، بسیار محدود و شامل تنها پنج مطالعه می2)جدول 

؛ 1251؛ حسینی، 1252تحقیقات کشاورزی با روش مازاد اقتصادی در سطح اقتصاد ملّی )باقرزاده و کمیجانی، 

؛ 1219( و دو تحقیق در سطح موسسه تحقیقاتی بوده است )اسدی و همكاران، 1211خاکسار آستانه و کرباسی، 

 1/25تا  51/0از دامنه تغییرات نسبت فایده به هزینه  (. از سوی دیگر، در این تحقیقات،1219پور، حسینی و حسن

درصد بوده است. مقادیر  21تا  09میلیارد ریال و نرخ بازده داخلی از  02595تا  19011ریال، ارزش حال خالص از 

وان باشد. به عنگذاری در این تحقیقات از بازده اقتصادی مناسب برخوردار میدهند که سرمایهها نشان میاین سنجه

)باقرزاده و گذاری در تحقیقات کشاورزی که در سطح اقتصاد ملّی انجام شده بودند مثال، نرخ بازده داخلی سرمایه

درصد و به مراتب بیشتر از  29تا  51/09بین  (1211؛ خاکسار آستانه و کرباسی، 1251؛ حسینی، 1252کمیجانی، 

گذاری در پذیری سرمایهتواند بیانگر توجیهباشد که مینرخ بازگشت سرمایه قابل قبول در دوره مورد بررسی می

 تحقیقات کشاورزی باشد.

 . مطالعات ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه کالن در ایران با روش مازاد اقتصادی5جدول 

 نویسنده)گان(
سال 

 انتشار
 BCR گستره تحقیق موتوع

NPV 

 )میلیارد ریال(
IRR 

 )%( 
 90/22 - - کل کشور تحقیقات کشاورزی ایران 1211 و کرباسی خاکسار آستانه

 21 - - کل کشور تحقیقات لغندر قند در ایران 1219 پورحسینی و حسن

 1219 اسدی و همكاران
تحقیقات موسسه تحقیقات 

 اصالح و تهیه نهال و بذر
 - 02595 1/25 کل کشور

 29 - - کشور کل تحقیقات کشاورزی ایران 1252 باقرزاده و کمیجانی

 51/09 19011 51/0 کل کشور تحقیقات کشاورزی ایران 1251 حسینی

 های تحقیقمأخذ: یافته

  پیشنهادات
با وجود گذشت حدود یو سده از بنیادگذاری اولین نهاد تحقیقات کشاورزی کشور )موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

( و وجود نهاد ملّی 1251و ترویج کشاورزی، هجری شمسی )سازمان تحقیقات، آموزش  1051ایران( در سال 

مطالعات ارزیابی بازده سال،  12منسج  و گسترده سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی با قدمتی بیش از 

گذاری در تحقیقات کشاورزی از پیشینه لندانی برخوردار نیست. این در شرایطی است که سازمان تحقیقات، سرمایه

 192دستاورد پژوهشی در بخش کشاورزی تولید کرده و در  02روزانه  ورزی به طور میانگین،آموزش و ترویج کشا
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یافته و گزارش نهایی مربوط به طرح خاتمه 1022تا  1222رشته پژوهشی و تحقیقاتی فعال است و در سال، بین 

این حال، مرور مطالعات  (.  با1252؛ 1251کند )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آنها را ارائه می

باشد و گذاری در تحقیقات کشاورزی میارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی انجام شده نشانگر بازده مناسب سرمایه

کند. های آن به ویژه نیازهای اعتباری تأکید میبر ترورت حمایت از تحقیقات کشاورزی و رفع تنگناها و محدودیت

 یشاخص برا نیترجیبه عنوان را یناخالص داخل دیو توسعه از تول قیه  مخارج تحقسهای با این حال بررسی داده

دهد. یمنتخب نشان م یدر جهان و کشورها یالدیم 0211ر سال د کشور ویدر  قاتیتحق تیسنجش اهم

 ) بانو جهانی،  است یجهان نیانگیدرصد م 19کمتر از  رانیو توسعه در ا قیصرف شده در امر تحق یهانهیهز

برابر  1سال معادل  نیدر جهان در ا قاتیصورت گرفته در امر تحق یگذارهیمعناست که سرما نیبد نی. ا( 0211

 صیاعتبارات تخص زانیم نیب یكیاز آن است که رابطه نزد یحاکهای یاد شده داده ،گرید یبوده است. از سو رانیا

و  یتوسعه بخش کشاورز یکه برا دهدینشان م نهمهیا دارد. جودکشورها و یافتگیو درجه توسعه قاتیبه تحق افتهی

آن،  یاعتبار یازهاین نیو تأم یکشاورز قاتیبه تحق یاقتصاد گذاراناستیو نگرش س كردیتحول در رو ،یاقتصاد ملّ

 :شودمی های مطالعه حاتر، پیشنهاد. از این رو با توجه به یافتهاست ریترورت اجتناب ناپذ ویو  تیواجد اهم

ه  از بعد تخصیص  مورد نیاز، های حمایتیولت با در نظر گرفتن وظایف حاکمیتی خود، با اعمال سیاستد -1

گذاران اقتصادی کشور در زمینه ایجاد باور ایجاد همگرایی در بین کلیه سیاست و ه  از منظر  زم اعتبارات پژوهشی

ادی کشور، بستر  زم را برای ایفای بیش از پیش  زم بر نقش بنیادی و راهبردی تحقیقات کشاورزی در توسعه اقتص

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

در زمینه تحقیقات های اقتصادی صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که تاکنون ارزیابی های این مطالعهیافته -0

به تعداد معدودی از تحقیقات زراعی و باغی صورت گرفته توسط سازمان تحقیقات،  تنها محدود در کشور،کشاورزی 

آب و  های تحقیقاتی فراوان دیگری همچونآموزش و ترویج کشاورزی بوده است. حال آن که این سازمان در حوزه

آنها نیز فعال است  خاک، گیاهپزشكی، منابع طبیعی، آبخیزداری، علوم شیالتی، علوم دامی و فنی و مهندسی و امثال

که لنانچه بسترهای مورد اشاره در پیشنهاد اول فراه  شود محققان اقتصادی قادر خواهند بود با ارزیابی اقتصادی 

تری از اثربخش بودن تحقیقات کشاورزی ارائه نمایند. شایان ذکر است که در این این تحقیقات، تصویر مناسب

موتوع در کشور مورد بررسی قرار گیرد. لیكن به دلیل عدم تمرکز  مطالعه سعی شد کلیه تحقیقات مرتبط با

های تحقیق، بدیهی است که مرور های اطالعاتی، عدم امكان دسترسی به برخی از منابع و سایر محدودیتبانو

 بندی و پوشش مطالعات، مطلق نبوده و قابلیت تكمیل دارد.  صورت گرفته از حیث نحوه طبقه
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اقلیمی ایاران. رسااله دکتاری، -های کشاورزیبندی تحقیقات کشاورزی در پهنه . تدوین الگوی لندمعیاره اولویت،آبیار، ن. م. و ، حسینی، س. ص ]0[

 1251، دانشكده اقتصاد کشاورزی و توسعه دانشگاه تهران
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گذاری در بررسای پاذیرش ناوآوری و باازده سارمایه .زارع، ش.، جادایی، ع. ر.، تاات، م. ح.، رتاوانجو، ح. و پژوهناده، م. ا. جعفری، ع. م.، زارع، ا.،  ]9[

رساانی کشااورزی، ساازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویج تحقیقات ارقام اصالح شده جو آبی: ماکویی و ریحاان. مرکاز فنااوری اطالعاات و اطالع

 1212، .02101کشاورزی، شماره بازیابی 

، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توساعهگذاری در تحقیقات ارقام اصالح شده جو دی  در کشور. بررسی بازده سرمایه، پور، ب.، نعمتی، ع. و زارع، ا. حسن]9[
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،  ازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویج کشااورزی. مطالعه آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی ایران. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سا،حسینی، س. ص]1[

1251 

،  .12-19(: 1) 21، مجلاه علاوم کشااورزی ایارانارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران: مورد لغندر قند.  ، پور، ا.حسینی، س. ص. و حسن]1[
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علوم و فناون کشااورزی و نژادی لغندر قند: رق  رسول. حقیقات بهبرآورد نرخ بازده اجتماعی ت ، پور، ا. و صادقیان، س. ی.حسینی، س. ص.، حسن ]5[
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