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 ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات پنبه تحت سناریوهای اقتصاد باز و بسته 

،محمود احمدپور  4، سامان ضیائی 3، نورمحمد آبیار2، نجم الدین منصوریان1حمید محمدی
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 چکیده

شاورزی منطقه است.لذا تحقیقات پذیری آن با دیگر محصوالت کثبات و پایداری کشت و تولید پنبه و یا هر محصول دیگری نیازمند رقابت

باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات بهنژادی پنبه در پذیری محصوالت کشاورزی میکننده رقابتاز راهکارهای تعیین

 ارزشاد کوچ ک ب از، اقتص نتایج، تحت سناریوی بر پایه  رضوی در دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسته انجام شده است.استان خراسان

 55 ال،ی ر ه زار 80081111بی ترت ب ه و نیانگیم طور به یبهنژاد قیتحق هر نهیهز به دهیفا نسبت و یداخل بازده نرخ منافع، خالص حال

 ینیبشیپ الیر 0/5 و درصد 51 ال،یر هزار 1834358 بیترت به و نیانگیم طور بهو تحت سناریوی اقتصاد کوچک بسته  الیر 6/0 و درصد

ام ا  باش ندیم تح ت ه ر دو س ناریو  پنب ه یبهنزاد قاتیتحق یرفتنیپذ یاقتصاد یسودآور و بازده انگریب. این مقادیر است شده یابیارز و

 ق اتیتحق یعیت وز آثار و منافع زانیم بر ،ی پنبهجهان یبازارهاو حضور در  عاملت که آنست انگریب پژوهش نیا یهاافتهی و  حینتا مجموعه

 درج ه ،یکش اورز ق اتیتحق اس تیس نیتدو در رو نیا از. افزود خواهددر استان خراسان رضوی رضوی  پنبه یریپذرقابت زین و یکشاورز

 .     ردیگ قرار توجه مورد ستیبایم یجهان یبازارها با کشور اقتصاد تعامل

 باز و بسته.  پنبه، تحقیق و توسعه، مازاد اقتصادی، خراسان رضوی، اقتصاد کوچک:  های کلیدیواژه
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 مقدمه  

 کشی و خوورا  دا روغن نساجی،  صنایع مواد اولیه تامین افزون بر  که است کشاورزی محصوالت ترینمهم از پنبه

 نظور از محصوول کشواورزی کمتور کند.می ایفا مهمی نقش بازرگانی و صنعت کشاورزی، هایبخش زاییاشتغال در

تورین بنوابراین ییوی از مهم .دارد ایون محصوول را بوا برابوری یارای ها،هفرآورد وعو تن افزوده ارزش توانمندی ایجاد

میزان  2512 در سالقرار دارد.  رانیا جمله از جهان کشور 05 از شیبمحصوالت کشاورزی است که در الگوی کشت 

 جهان به ترتیب چین بوا پنبه دربزرگترین کشورهای تولید کننده بوده است.  میلیون تن  222/20 تولید جهانی پنبه

تجوارت جهوانی ایون محصوول . باشوندمیلیون تن می 4حدود  آمرییا باو  میلیون تن 30/0 هند با، میلیون تن 54/2

دهد که پویش از انقو   ها نشان میبررسی (World markets and trade,8171).تن است میلیون 15 ساالنه حدود

ای از تولیودات آن هزار هیتار رسیده بوود کوه بخوش عموده 355به مرز اس می، سطح کشت سالیانه پنبه در کشور 

دالر و سوهم  میلیوون 125 بور سالیانه این محصول بالغ شده است. ارزش صادراتها به بازارهای جهانی صادر میسال

ائری و درصد بوده است )حو 40و  25کشور به ترتیب  کشاورزی کاالهای صادرات و نفتی کاالهای غیر آن از صادرات

های گذشته هموواره با وجود اهمیت این محصول در اقتصاد کشور، سطح کشت و تولید آن در سال .(1322آسایش، 

بر اساس شوواهد سوطح کشوت ایون   هایی را شاهد بوده و به طور کلی روندی نزولی داشته است.ثباتینوسانات و بی

هیتار رسیده است ) بی نا ، آمارناموه  15225دد به  های متعپس از فراز و نشیب 1381-82محصول در سال زراعی 

 های مختلف(. کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، سال

باشند که به دلیل عد  کفایت تولید داخلی، هموه سواله کننده پنبه تولیدی کشور میترین مصرفصنایع نساجی مهم

کنند که این امر تبعات گوناگونی بورای اقتصواد میبخش قابل توجهی از نیاز خود را به پنبه از بازارهای جهانی تامین 

 255زار تن و ارزبری آن در حدود ه 81 برابر با 1382میزان واردات انواع پنبه در سال ملی به دنبال دارد. برای مثال 

نوعی، های ارزی فراوانی برای واردات لینتر پنبه، الیاف مصومضاف بر این که همه ساله هزینه  بوده استدالر  میلیون

 یاسو م یجمهوور گمور  ییویالیترون درگاه) شودنخ پارچه و پوشا  و دهها فرآورده دیگر پنبه تخصیص داده می

   (. 1382 ران،یا

وزارت جهواد کشواورزی طور  با توجه به ضرورت و اهمیت تامین پنبه موورد نیواز صونایع کشوور از  تولیود داخلوی، 

 2طر  خودکفوایی پنبوه ییوی از ت. در دستور کار قرار داده اس 1454ل تا سا 1384خودکفایی تولید پنبه را از سال 

شوود. ت کشاورزی است که در راستای افزایش تولید این محصول پیگیری میالطر  اقتصاد مقاومتی در حوزه محصو

آن در منواط  مسوتعد کشوور از هدف این طر  در گا  نخست، توقف روند نزولی تولید پنبه و سپس توسوعه کشوت 
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پنبوه هوزار تون  222تولیود ، 1454پایوان سوال در درصودی  1بوده و بوا رشود له استان خراسان رضوی رضوی جم

ایجواد تولیود و مصورف پنبوه در درصودی  155ودکفوایی هدفگذاری شده است. در صورت تحق  اهداف این طر ، خ

 (Hosseini, 8172). خواهد شد

الت کشاورزی، بوا دو راهیوار توسوعه سوطح کشوت و افوزایش بدیهی است که افزایش تولید پنبه همانند سایر محصو

پذیر خواهد بود. اما با توجه به محدودیت اراضی آبوی و بوارور، راهیوار توسوعه سوطح وری عوامل تولید آن امیانبهره

 رسد، این راهیار هر چند ممین است باعث افزایش تولید محصول پنبه شود، اماکشت منطقی و قابل اتیا به نظر نمی

در همان حال با کاستن از سطح کشت محصووالت رقیوب از میوزان تولیودات آنهوا خواهود کاسوت. افوزون بور ایون، 

باشود کوه های حمایتی به ویژه حمایت قیمتوی میبرانگیختن کشاورزان به افزایش سطح کشت پنبه نیازمند سیاست

ترین راهیوار، واهود داشوت. بنوابراین مناسوباین راهیار نیز آثار و تبعات خاصی مانند افزایش تعهدات مالی دولت خ

وری عوامول تولیود کننوده آن افوزایش بهورهتورین مولفوه تعیینبهبود عملیرد محصول در واحد سطح است کوه مهم

وری عوامول تولیود باشد. بنابراین تحول و رشد بهورهباشد که این نیز از دستاوردهای تحقی  و توسعه میمحصول می

گذاری در تحقی  و توسعه به ویژه تحقیقات بهنژادی و معرفی ارقا  اص   شوده نیازمند سرمایهپنبه در وهله نخست 

 باشد. با عملیرد کمی و کیفی مناسب می

 & Abyar).اسوت  کشواورزی محصوالت تولید افزایش ها برایدولت سیاست ترینمهم تحقی  و توسعه کشاورزی از

hossieni,2514)  وری عوامل تولید و به تبع افزایش تواند به رشد بهرهحاصل از تحقیقات میکاربست دانش و فناوری

 غالوب در کوه است پژوهشی اعتبارات تحقیقات کشاورزی، سیاست کمی و کیفی تولیدات کشاورزی یاری رساند. ابزار

تحقیقوات کشواورزی با توجه به اینیوه گردند. می تأمین هادولت توسط توسعه،در حال  کشورهای در ویژه به و موارد

باشود،ارزیابی آثوار اقتصوادی و اجتمواعی آن هموواره موورد توجوه نیازمند تخصیص منابع محدود به ویژه سرمایه می

 یافته ودرحال توسعه قرار گرفته است،  ریزان نهادهای ملی تحقیقات کشاورزی کشورهای توسعهمدیران و برنامه

گوذاری پژوهشوی در سوطو  پوروطه، طور  و ط ع از بازده یا منافع سرمایهارزیابی آثار تحقیقات کشاورزی به منظور ا

ی شوواهد مسوتند از اثربخشوی و منوافع شوود. بودون ارزیوابی ارائوهی تحقیقاتی و یا نهاد کشاورزی انجا  مویبرنامه

 در شویپژوه دسوتاوردهای نشور و توزیوع بوه توجوه بواهمچنین (.Mardia et al.,8171)تحقیقات میسر نخواهد بود 

 چنودان کشواورزی تحقیقوات اجتمواعی و منافع اقتصادی کننده،مصرف و تولیدکننده هزاران بین و مختلف هایسال

ریزان ک ن اقتصوادی و گذاران و برنامهاثربخشی تحقیقات کشاورزی همواره از سوی سیاستنیست. از این رو  مشهود

د. بنابراین ارزیوابی نخسوتین گوا  و ضورورت بورای اثبوات گیربرخی گروهای اجتماعی مورد تردید و پرسش قرار می
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ارزشمندی تحقیقات، کسب حمایت سیاسی و تغییر روییرد سیاسوتگذاران نسوبت بوه اهمیوت تحقیقوات کشواورزی 

 شود. محسو  می

دار ی بلندی در ادبیات اقتصاد کشاورزی جهوان برخووراز پیشینهارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی تحقیقات کشاورزی 

ی کشواورزی پرداخوت، اقتصواددان برنوده ات. نخستین کسی که به صورتی روشمند به ارزیابی اقتصادی تحقیقواست

 بوود کوه Griliches(1802)کوار  تورین مطالعوه،پس از وی مهم  (Schultz, 7157 ).بود شولتزی نوبل تئودور جایزه

را بوه انجوا  رسواند. رآورد نرخ بوازده مربوطوه در آمرییوا و بهیبرید ها و بازده اجتماعی تحقیقات ذرت ارزیابی هزینه

که در آن به تحلیل  باشدمی Aleston  et al (2512)ی اوج آنها کار بعدها مطالعات دیگری نیز انجا  گردید که نقطه

له در که تا آن زمان انجا  گرفته بود، پرداختوه شود و نتوایا حاصوکشاورزی ی مربوط به بازده تحقیقات مطالعه 228

  واقع شد. 1« ابرتحلیل »مورد تحلیل و به عبارت خودشان توسعه کشاورزی مورد نرخ بازده تحقی  و 

 و داشوته خاصوی اهمیوت کشواورزی ترویا و آموزش سازمان تحقیقات، پژوهشی هایفعالیت در بهنژادی تحقیقات

 (. ارزیابیKamali et al.,2515ه است )داد اختصاص خود به را زراعت تحقیقات زیربخش درصد پنجاه از بیش همواره

 تشوییل را کشواورزی اقتصواد تحقیقوات از مهمی بخش بهنژادی تحقیقات ویژه به تحقیقات کشاورزی بالقوه منافع

 Yourobe (2552)فیلیپوین در بهنوژادی قهووه تحقیقوات بوالقوه آثار ارزیابی به توانمی گونه مطالعاتدهد. از اینمی

 Napasintuwong andتایلند  در انبه بهنژادی تحقیقات ، Benin and you(2551)اوگاندا  در وهقه بهنژادی تحقیقات

traxler(2558) (2510)کرد.  اشاره  Abyar et alهواینوژادی پنبوه در پهنوهارزیوابی آثوار اقتصوادی تحقیقوات بوه در 

های مورد بررسوی، از بوازده در همه پهنه نژادی پنبهتحقیقات بهبه این نتیجه رسیده اند که  اقلیمی ایران -کشاورزی

درصود قورار  45ا تو 22 قابل قبول برخوردارند. به طوری که میانگین انتظاری نرخ بازده داخلی آنها در بوازه اقتصادی

 دارند.

با توجه به اینیه نتایا و عواید تحقیقات از ماهیت کاالی عمومی برخوردار است ، انحصار وتملک منوافع حاصول از آن 

گذاری در باشد و به هموین دلیول بخوش خصوصوی تموایلی بوه سورمایهگذار دشوار و گاهی ناممین میرای سرمایهب

گیرد. لیین جدا از میزان تخصیص های پژوهشی کشاورزی نداشته و این مهم بر دوش دولت قرار میبسیاری از عرصه

هوا، مسسسوات، محصووالت و یصی بوین زیربخشهای تحقیقاتی کشاورزی، تقسیم اعتبارات تخصاعتبار به کل فعالیت

آثوار اقتصوادی و اخیر ضرورت ارزیوابی های سالدر ی بحث و بررسی است. های گوناگون پژوهشی نیز شایستهبرنامه

                                           
7 Meta-Analysis 
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ریزان ای، بخشی و محصولی به تدریا مورد توجه مدیران و برنامهاجتماعی تحقیقات کشاورزی در سطو  ملی، منطقه

و   یودر تحق یگذارهیبوازده سورماارزیابی کموی مطالعات به کشاورزی کشور قرار گرفته و برخی  نهاد ملی تحقیقات

وری پژوهش حاضر نیز با توجه به ضرورت افزایش تولید پنبه بوا اتیوا بوه رشود بهوره .انداقدا  کرده یتوسعه کشاورز

حت دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسوته عوامل تولید آن و به منظور ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات بهنژادی آن ت

ترین منطقه تولید پنبه کشور انجا  شده است. این دو سناریو با توجه به سهم در استان خراسان رضوی به عنوان مهم

اند  کشور در تجارت جهانی پنبه و نیز عد  ثبات و پایداری تعام ت تجاری آن در بازار جهوانی پنبوه مودنظر قورار 

 سازی عددی استفاده گردید. برای انجا  این تحقی  از روش تحلیل مازاد اقتصادی و شبیهگرفته است. 

 روش تحقیق

برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی تحقی  و توسعه کشاورزی چندین رهیافت پشنهاد و مورد استفاده قورار گرفتوه 

برای ارزیوابی آثوار  Alston et al(7111)توسط است. در این تحقب  از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بسط داده شده 

یا منافع اقتصادی بالقوه تحقیقات بهنژادی پنبه در استان خراسان رضوی رضوی استفاده گردید. کاربرد این رهیافوت 

های مبوادالتی و آثوار پوشی بر هزینوهگیری، اثرات تعادل جزیی، چشمبا وجود برخی انتقادات ) شامل خطاهای اندازه

شووند. تحلیول موازاد شود، به ویژه هنگامی که فروض مناسب در بواره آثوار تحقیقوات ایجواد می( توجیه می خارجی

تر اسوت زیورا عرضوه و تقاضوای کوام  فایده و الگوی اقتصادسنجی با مزیوت-های  هزینهاقتصادی نسبت به رهیافت

-ای کمتری نیاز دارد. برخ ف تحلیول هزینوههکندً، ضمن این که  به دادهکشش را فرض نمیپذیر یا کام  بیکشش

هوا، کند، و به علت اط عات محدود پیونود پویوا بوین بخشهای جهانی و اثرات توزیعی را وارد میفایده، اثرات قیمت

 دهد. الگوی تعادل جزیی را مود توجه قرار می

 اصلی . در روش پیش از اجرا، هدفشودانجا  می 2و پس از اجرا 1تحلیل مازاد اقتصادی به دو روش پیش از اجرا

گیری منافع بالقوه تحقی  است. در این روش، طر  تحقیقاتی پیش از تحق  کامل مخارج و منافع آن، بر اساس اندازه

گیرد. همچنین در مواردی که فناوری حاصل از تحقی  در ابتدای ها و منافع مورد ارزیابی قرار میبینی هزینهپیش

تحقیقاتی و کاربرد فناوری طر  انجا  از شود. روش پس از اجرا پس ارد، از این روش استفاده میدوره پذیرش قرار د

                                           
ante Evaluation-Ex 7  

8 Ex-post Evaluation  
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اط ع از منافع و گیرد و معمواًل برای صورت میهای مختلف اعم از تولید، فراوری و مصرف منتا از آن در عرصه

 . ه کاربرد داردبرای آیندبرداری بهرهمنظور  بهاثربخشی تحقی  انجا  شده در گذشته و 

نظریه رفاه در اقتصاد خرد مبنای تحلیل مازاد اقتصادی است. مطاب  این نظریه ارزش رفاه یا منافع اقتصادی یک 

گیری کرد. توان با استفاده از مفهو  مازاد اقتصادی اندازهسطح معین تولید )عرضه( و مصرف )تقاضا( یک کاال را می

دهد که تفاوت بین دو وضعیت با و بدون تحقیقات با زاد اقتصادی این امیان را میبا عنایت به این موضوع، تحلیل ما

گیری تغییر مازاد اقتصادی ) ارزش رفاه یا فواید اجتماعی ( ارزیابی شود. تغییر مازاد اقتصادی به سبب اندازه

 تحقیقات، بیانگر فواید اجتماعی آن است. 

ر را برای استنتاج منافع تحقیقات که کاربست دستاوردهای آن باعث رهیافت مازاد اقتصادی همچنین چارچو  بازا

گرفته به دهد. سپس منافع اقتصادی به عنوان مازاد تعل شود، مورد استفاده قرار میجایی منحنی عرضه میجابه

با مخارج، سازی منافع تحقیقات در طول زمان و مقایسه آن کنندگان محاسبه و آنگاه با جمعتولیدکنندگان و مصرف

 شود. محاسبه می 3و نسبت فایده به هزینه 2، نرخ بازده داخلی1هایی نظیر ارزش فعلی خالص منافعسنجه

دهد. می( اثر یک فعالیت پژوهشی موف  را بر منحنی عرضه، قیمت و مقدار تعادلی و مازاد اقتصادی نشان 1شیل )

حنی عرضه محصول را به طرف پایین و سمت راست کاربرد فناوری جدید حاصل از تحقی  توسط کشاورزان، من

کننده در شود، عاملی مهم و تعیین( نامیده میKجایی )کند. میزان این جاجایی که اصط حا پارامتر جابهجا میجابه

( و 1Pتر قیمت )جایی، تعادل را به سطح پایینارزش مازاد اقتصادی ایجاد شده به واسطه تحقی  است. این جابه

های تولید است که برحسب کنندگان، اثر تحقیقات کاهش هزینهدهد. برای تولید( حرکت می1Qبیشتر تولید ) مقدار

شود. ( نشان داده می 1Pهای عرضه با و بدون تحقیقات، زیر خط قیمت ) ناحیه بین منحنی Bمازاد اقتصادی با ناحیه 

) ناحیه  A شود که مازاد آنان را به اندازه ناحیه یهای دریافتی تولیدکنندگان نیز متحقیقات موجب کاهش قیمت

دهد. از این رو تغییر خالص در مازاد بین دو خط قیمت، باالی منحنی عرضه بدون تحقیقات ( کاهش می

چه  کنندگان، اثر تحقیقات همیشه فایده یا منفعت است. زیرا آنان آناست. برای مصرف B-Aتولیدکنندگان معادل 

( C(، و مازاد اقتصادی افزایش مصرف )ناحیه Aدهند )ناحیه تر از دست میهای پایینبه موجب قیمتتولیدکنندگان 

عاید  Aاست. اگرچه ناحیه  A+Cکنندگان به اندازه ارزش نواحی کنند. درنتیجه فواید خالص مصرفرا دریافت می

براین کل تغییر مازاد اقتصادی یا منافع شود. بناشود، اما توسط تولیدکنندگان از دست داده میکنندگان میمصرف

                                           
7 Net present value  
8 Internal Rate of Return 
7 Benefit Cost Ratio 
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 5Pمنافع کاهش قیمت محصول ) از  Cاست. ناحیه  C و Bاجتماعی تحقیقات معادل مجموع ارزش مساحت نواحی 

تولید محصول ) از یک منحنی عرضه به منحنی عرضه دیگر ( به شمار  منافع کاهش هزینه B( و ناحیه  1Pبه 

 (.Aleston  et al.,8111روند)می

 

 ، تاثیر تحقیقات کشاورزی بر تغییر مازاد اقتصادی محصول 1شکل 

رهیافت مازاد اقتصادی منافع تحقیقات کشاورزی را در شرایط و ساختارهای اقتصادی گوناگون بوا الگوهوای متفواوتی 

داشوته و در برخوی کند. از آن جایی که اقتصاد ایران حضور با ثبات و پایداری در بازارهای جهوانی پنبوه نارزیابی می

ها تعاملی نداشته است، در این تحقی  دو الگوی اقتصواد بواز و بسوته در ها واردکننده پنبه بوده و در برخی سالسال

 آن واردات رتبهکه سهم تجارت خارجی )واردات( کشور در بازار جهانی پنبه اند  و جایینظر گرفته شده است. از آن

، یک الگووی اقتصواد بواز )کشوور است بوده 00 برابر 2518 سال در یجهان بازار از هپنب واردکننده یکشورها انیم در

کوچک واردکننده( در سناریوی اول درنظر گرفته شد. یک الگوی اقتصاد بسته نیوز در سوناریوی دو  در نظور گرفتوه 

ها وارداتوی صوورت ی سوالباشد. زیورا در برخوشد با این فرض که ایران فاقد تعام ت تجاری در بازار جهانی پنبه می

 نگرفته است. 

شیل دو تغییرات در مازاد اقتصادی تحقیقات بهنژادی پنبه را تحت سناریو یک ) کشور کوچوک واردکننوده ( تبیوین 

جا خواهود کورد. جابه 1Sبه  5Sکند. همان طور که پیشتر بیان گردید، تحقیقات منحنی عرضه را به سمت پائین از می

 5Pاین سناریو، منحنی تقاضای داخلی پنبه بدون تغییر بماند. قیمت پنبه در بوازار جهوانی در  شود که تحتفرض می

کنندگان ثابوت بواقی شود و به علت افزایش عرضه در کشور تغییور نخواهود کورد. از ایون رو موازاد مصورفتعیین می

توانود واردات ابد. در این حالوت، ایوران مییافزایش می abcdکه مازاد تولیدکنندگان به اندازه ناحیه ماند، در حالیمی
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 & Napasintuwong). باشودکاهش دهد که به منزله افوزایش موازاد اقتصوادی تولیدکننودگان می abcdپنبه را به 

traxler,8111) 

 

 ، تغییر در مازاد اقتصادی تحقیقات بهنژادی پنبه در سناریوی اقتصاد کوچک باز 1شکل 
 

کند، با درنظر گرفتن اینیه پنبه تولید کشور فقط در بازار داخلی عرضه و لگوی اقتصاد بسته را توصیف میشیل د

جا خواهد کرد، با جابه 1Sبه  5Sشود. افزایش تولید پنبه به واسطه تحقیقات، منحنی عرضه آن را به سمت پائین از می

عنوان یک پیامد، مازاد اقتصادی کند و به تنزل می 1Pبه  5Pفرض عد  تغییر منحنی تقاضای پنبه، قیمت آن از 

1bI1P – برابر ناحیه  تولیدکنندگان یابد، تغییر در مازاد اقتصادیافزایش می 1abP5Pمعادل ناحیه کنندگان مصرف

5aI5P   1است و کل مازاد اقتصادی به اندازهabI5I 8111(یابدافزایش میNapasintuwong & Traxler,( . 
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 ، تغییر در مازاد اقتصادی تحقیقات بهنژادی پنبه در سناریوی اقتصاد کوچک بسته2شکل 

 

Alston et al(8111)  برای سنجش منافع )تغییر مازاد اقتصادی( تحقیقات کشاورزی تحت شرایط اقتصاد کوچک و

 را مورد استفاده قرار دادند.    1باز رابطه 

ε), tK 5.0+  1( tK ºQ ºP=  tPS= Δ tTSΔ (1) 

تغییر در مازاد اقتصادی  tPSΔو  یا منافع برنامه تحقیقاتی تغییر در مازاد اقتصادی کل  tTSΔ که در آن

به واسطه  tپارامتر جابجایی نسبی منحنی عرضه در سال  tKقیمت جهانی محصول،  t  ،ºPتولیدکنندگان در سال 

 t کشش عرضه محصول در سال εرقا  اص   شده پنبه( و ) در این تحقی  ا پذیرش فناوری حاصل از تحقی 

شود. به عبارت دیگر باشد. در شرابط اقتصاد کوچک و باز همه منافع اقتصادی تحقی  عاید تولیدکنندگان میمی

 جاییتغییر مازاد اقتصادی تولیدکنندگان برابر کل تغییر در مازاد اقتصادی منتا از تحقی  خواهد بود. پارامتر جابه

 . شودگیری مینسبی منحنی عرضه با کاربست رابطه زیر اندازه

(2) ) tδ – 1( tpAI)]} Y+ ( 1C] / [E[ –)]/ε YI= {[ ( tK 

tK  گیری تغییر مازاد اقتصادی کل یا منافع اجتماعی یک برنامه تحقیقاتی بوده ویک پارامتر مهم در اندازه 

YI ار پنبه اص   شده نسبت به ارقا  شاهد )پیشین( اسوت، تغییر نسبی مورد انتظار در عملیرد در هیت(E(C  تغییور

کاران پذیرنده احتمال تحق  افزایش عملیرد در مزارع پنبه pنسبی در هزینه تولید برای دستیابی به افزایش عملیرد، 
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منسووخ شودن (  نورخ اسوته   ) tδ، و  tنرخ پذیرش فناوری ) ارقا  اص   شده پنبه ( در سوال  tAارقا  اص حی، 

جایی پیشواپیش است. برای محاسوبه پوارامتر جابوه tفناوری حاصل از تحقی  بهنژادی ) ارقا  اص   شده ( در سال 

 برآورد شوند.ای مناسب باید به شیوه εو  YI  ،P  ،(E(C  ، tA  ،tδمقادیر 

 & Farsi)عملیرد بیشتر است  ابذر )رقم( ب شیل به جدید فناوری یک زراعی محصوالت بهنژادی تحقیقات دستاورد

bagheri,8111)ارقا  عملیرد . اما افزایش YI دارد، آن منوافع در ایکنندهتعیین نقش که نژادیبه تحقیقات از منتا 

 (اسوت احتموال توزیوع دارای و نوامطمئن هوای کشواورزی،فعالیت و تحقیقوات نتایا حتمیت عد  و ریسک علت به

(Gierend, 7111در  عملیرد افزایش حتمیت عد  و ریسک گرفتن نظر در با کشاورزی باید تحقیقات افعمن . بنابراین

 بوا و شوده سازیشبیه مناسب روش به باید متغیر این مقادیر احتمالی شرایط این شود. در شرایط کشاورزان ارزیابی

 از .شوود تعیوین آنهوا بوا تنواررم جاییجابوه پارامتر ( مقادیر2رابطه ) در YIجای  به احتمالی مقادیر این دادن قرار

 و طنتیوک ای تواهسوته مختلف مانند فیزیوک علو  در که است کارلو مونت روش سازی،شبیه هایروش ترینمعمول

 تولیود شویوه از آن کوه در اسوت کافی شود، اط ق کارلومونت عنوان روش یک به که دارد. برای این کاربرد اقتصاد

 واقوع در اسوت کوه معیوس تبدیل تصادفی، اعداد تولید تینیک برای ترین. معمولباشد شده استفاده تصادفی اعداد

 است. متغیر تصادفی یک تجمعی توزیع تابع معیوس

Alston et al(8111)  همچنین برای سنجش منافع )تغییر مازاد اقتصادی ( تحقیقات کشاورزی تحت شورایط اقتصواد

با توجه به این روابط مشاهده می شود که در شرایط اقتصواد کوچوک و را ابداع نمودند.  2تا  3کوچک و بسته  روابط 

تغییور در موازاد اقتصوادی  3ه شوود. رابطوکنندگان میبسته منافع تحقی  عاید هر دو گروه تولیدکنندگان و مصورف

تغییر در موازاد اقتصوادی کول )  0تغییر در مازاد اقتصادی) منافع ( تولیدکنندگان و رابطه  4کنندگان و رابطه مصرف

 کند.  گیری میمنافع کل ( تحقی  را به واسطه پذیرش فناوری منتا از تحقی )در اینجا ارقا  اص   شده( اندازه

(3) η) tZ 5.0+  1( tZ 5Q5P=  tCSΔ 

(4) η) tZ 5.0+  1)(tZ – tK( 5Q5P=  tPSΔ 

(0) ) tZ 5.0+  1( tK 5Q5P=  PS+ Δ CS= Δ tTSΔ 

2) ε /(ε + η), tK=  tZ 

کواهش در قیموت نسوبت بوه قیموت پویش از  t ، Zکننده در سوال تغییر در مازاد اقتصادی مصرف tCSΔ  که در آن

ایون مقودار مطلو  کشوش تقاضوای پنبوه اسوت. در   ηو   tپنبه( در سوال  پذیرش فناوری جدید )ارقا  اص   شده

سال پوس از نخسوتین پوذیرش رقوم اصو   شوده  15شود آثار اقتصادی تحقی  بهنژادی پنبه تا چارچو  فرض می

سوال در  15حاصل از آن آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر دوره پذیرش دستاوردهای تحقیقوات بهنوژادی پنبوه 
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باشد. ارزش فعلوی خوالص های انجا  تحقیقات بهنژادی نیز هشت سال میگرفته شده است. وقفه تحقی  یا سالنظر 

 نرخ تنزیل است.  rشود که در آن منافع ) تغییر مازاد اقتصادی( ساالنه به شر  زیر محاسبه می

(1) 
t

T

t

t

r

TS

NPV
)1(

1







 

 تحقیو  مخوارج ایون کشواورزی اسوت. در تحقیقات آثار ارزیابی ورایف ترینمشیل از تحقی  مخارج هایداده تهیه

 مرکوز درآمدهای اختصاصوی ای،سرمایه تملک ای،هزینه اعتبارات از آن سهم شامل پنبههر تحقی  بهنژادی  ساالنه

باشد. پوس از تهیوه ایون می لیفی گیاهان و پنبه تحقیقات موسسه تخصیصی اعتبارات پژوهشی نیز خراسان رضوی و

مقوادیر احتموالی  ( متنارر بوا  ΔTStکل ) اقتصادی تغییر مازاد ( مقادیر احتمالی0و ) (1روابط ) از استفاده ها، باداده

YI شودو میانگین انتظاری آنها محاسبه می سازیشبیه و تولید.(Abyar & hossieni,8172) 

ات بهنژادی پنبه برای دوره تیمیل ( تحقیقtC( و مخارج ) tTSΔ بدین ترتیب منافع یا تغییر مازاد اقتصادی )

گردد. پس از این مرحله منافع و مخارج تحقی  بایستی با تحقیقات و دوره پذیرش فناوری منتا از آنها مشخص می

( به ارزش سال پایه )سال آغاز تحقی ( تبدیل شوند تا در طول زمان با هم rمناسب ) گیری از یک نرخ تنزیلبهره

های و هزینه tB( ساالنه هر پروطه تحقیقاتی را با tTSΔه منافع یا تغییر مازاد اقتصادی )قابل جمع باشند. چنانچ

بیانگرسال مورد نظر )نسبت به سال پیش ازتحقی  یا سال صفر( است،  tنمایش داده شود که درآنها  tCساالنه آن با 

مساوی ارزش سال پایه مخارج کل دوره ( نیز Cها )( برابر ارزش حال جریان منافع و مجموع هزینهBمجموع فواید )

 تحقی  خواهد بود. 

گیری ارزش حال خالص منافع، نرخ هایی برای اندازهسنجه 12تا  2با توجه به جمیع مطالب بیان شده، مطاب  روابط 

ی هزینه بازده داخلی و نسبت فایده به هزینه بالقوه تحقیقات بهنژادی پنبه مود استفاده قرار گرفتند. نسبت فایده به

گذاری در باالتر از یک به معنای آن است که مجموع منافع پروطه تحقیقاتی بیش از مخارج آن و بدین ترتیب سرمایه

تر از آن سودآور و دارای توجیه اقتصادی است. این امر بدان معنی است که ارزش حال خالص منافع تحقی  بزرگ

تی سودآور است اگر نرخ بازده داخلی آن بزرگتر از هزینه فرصت ها، یک پروطه تحقیقابر طی  این سنجهصفر است. 

همان نرخ تنزیل است که برای برگرداندن اق   هزینه و فایده به  r سرمایه )نرخ تنزیل( یا نرخ سود موجود باشد.

ر نرخ باشد که در این تحقی  برابشود و در عین حال کمترین نرخ سودآوری مورد قبول میزمال حال استفاده می

 درصد( در نظر گرفته شد. 25سود تسهی ت بلندمدت نظا  بانیی )
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 نتایج 
صفحه  محیط در پنبه شدهاص   و جدید ارقا  عملیرد نسبی یشافزا احتمالی مقدار 155 ابتدا تحقی  این در

و سپس میانگین انتظاری آن محاسبه و  سازیشبیه کارلومونت روش به RISK@الحاقی  برنامه و با Excel گسترده

نسبت فایده به  و منافع خالص فعلی ارزش داخلی، بازده انتظاری نرخ مقادیر سپس درصد تعیین گردید. 12برابر 

ها و پارامترهای لحاظ بیانگر برخی داده 1جدول  .هزینه تحقیقات بهنژادی پنبه تحت شرایط ریسیی محاسبه شدند

باشد. میانگین پنا ساله تولید ساالنه پنبه در استان خراسان رضوی پیش شده در دو الگوی تحلیل مازاد اقتصادی می

میانگین ارزش ریالی قیمت جهانی هر کیلوگر  پنبه در  تن، و 01412از نشر دستاورد تحقی  )ارقا  اص   شده( 

کاران ریال بوده است. بیشترین نرخ پذیرش ارقا  اص   شده پنبه توسط پنبه 2050)پیش از تحقی (، 1384سال 

درصد محاسبه گردید. با بررسی نتایا مطالعات واکنش عرضه و تقاضای پنبه در داخل و خارج از کشور، کشش  02

درصد در نظر گرفته شد. وقفه تحقی  ) دوره  0/5و  42/5ه و تقاضای این محصول به طور مینگین  قیمتی عرض

زمانی انجا  یا تیمیل تحقی  بهنژادی( پنبه هشت سال و دوره پذیرش فناوری منتا از آن یعنی ارقا  اص   شده 

 سال لحاظ گردید.  15

 فاده در الگوی مازاد اقتصادیها و فروض پارامترهای مورد است، برخی داده 1جدول 

 سناریو

 اقتصاد کوچک بسته 

 سناریو

 اقتصاد کوچک باز 
 شر 

01412 01412 
(  در 1385- 1384میانگین تولید پنبه در پنا سال پیش از معرفی و پذیرش دستاورد تحقی )

 خراسان رضوی رضوی )تن(
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2050 2050 
یش از معرفی و پذیرش دستاورد  میانگین ارزش ریالی قیمت جهانی پنبه در پنا سال  پ

 ( بر اساس نرخ ارز مرجع1385- 1385تحقی )

 میانگین درصد افزایش عملیرد پنبه )درصد( به واسطه تحقی  بهنزادی  12 12

 درصد هزینه تولید پنبه با کاربست ارقا  اص   شده مننا از تحقی  بهنزادی 4کاهش  1/2 1/2

 ه پنبهمیانگین کشش قیمتی عزض 42/5 42/5

 میانگین کشش قیمتی تقاضا پنبه  - 0/5

 بیشینه نرخ پذیرش ارقا  اص   شده پنبه  02/5 02/5

 وقفه تحقی  تا اولین سال پذیرش)سال(  2 2

 وقفه تا بیشترین درصد پذیرش)سال( 14 14

 ].12],[0],[2[ماخذ:یافته های تحقی ،منبع 

 

کنندگان و کول کاران، مصورفین منافع یا تغییر مازاد اقتصادی پنبوهبه ترتیب مب ΔTSو   ΔPS ، ΔCS،  2در جدول 

طور کوه . هموانباشودرضووی مییک پروطه تحقی  بهنژادی پنبه در دوره پذیرش دستاوردهای آن در استان خراسان

ع کنندگان اسوتان توزیوکاران و مصورفشود تحت سناریوی اقتصاد کوچک باز ، منافع تحقی  بوین پنبوهمشاهده می

منود خواهنود شود. کاران اسوتان از منوافع تحقیو  بهرهشود. اما تحت سناریوی اقتصاد کوچک بسته، فقوط پنبوهمی

 2در جودول  بنابراین تغییر مازاد اقتصادی کل تحقی  برابر تغییر مازاد اقتصوادی تولیدکننودگان پنبوه خواهود بوود.

ها انجا  تحقی  نیازمند تخصویص مخوارج در این سالوقفه یا دوره تیمیل تحقی  است که  1455تا  1384های سال

 باشد، که وقفه یا دوره پذیرش دستاورد تحقی  می 1415تا  1451بینی گردید که از سال است. پیش

 

 

 ، افزایش مازاد )منافع( اقتصادی تحقیقات بهنژادی پنبه در استان خراسان رضوی 2جدول  

 اقتصاد کوچک بسته - 2سناریو  اقتصاد کوچک باز - 1سناریو  سال
ΔPS ΔCS ΔTS ΔPS ΔCS ΔTS 

1384 5 5 5 5 5 5 

1380 5 5 5 5 5 5 

1382 5 5 5 5 5 5 

1381 5 5 5 5 5 5 

1382 5 5 5 5 5 5 

1388 5 5 5 5 5 5 

1455 5 5 5 5 5 5 

1451 3558331 2222823 0282355 4432234 - 4432234 

1452 4023212 4342128 2222450 2228248 - 2228248 
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1453 2204023 2322455 13542822 8220302 - 8220302 

1454 13123123 12082182 20121321 18400112 - 18400112 

1450 14225510 14582214 22112228 21124222 - 21124222 

1452 10835115 10282823 31223133 23202242 - 23202242 

1451 15150122 8151488 18251222 14803814 - 14803814 

1452 0823052 0144121 11121210 2235223 = 2235223 

1458 3322213 3183141 2025004 4851284 - 4851284 

1415 1255245 1102214 2303204 1122322  1122322 

 ماخذ:یافته های تحقی 

 

کنندگان پنبوه در کواران و مصورف، در سناریو اقتصاد کوچک بواز ارزش حوال منوافع پنبوه 3های جدول بر پایه داده

هزار ریال و از این رو کل ارزش حال منوافع یوا کول تغییور  1128505و  1422282رضوی به ترتیب  استان خراسان

بینی شده اسوت. اموا در سوناریوی اقتصواد هزار ریال ارزیابی و پیش 14232248مازاد اقتصادی تحقی  بهنژادی نیز 

کاران استان خواهد شود. تحوت ایون ر مازاد اقتصادی تحقی  بهنزادی پنبه عاید پنبهکوچک بسته، همه منافع یا تغیی

هوزار ریوال  11500555کاران و یوا کول ارزش حوال منوافع تحقیو  بهنوژادی برابور سناریو، ارزش حال منافع پنبوه

امول از منوافع یوا بینی و ارزیابی شده است. کشش قیمتی عرضه و تقاضای پنبه در میزان سهم هر یک از این عوپیش

 باشند. کننده میمازاد اقتصادی تحقی  تعیین

های ارزش حال) در سال پایه ( خالص منافع، نرخ بازده داخلی و نسوبت فایوده بیانگر مقادیر سنجه 4های جدول داده

سوناریوی باشد. در به هزینه تحقیقات بهنژادی پنبه در دو سناریوی مورد بررسی در استان خراسان رضوی رضوی می

اقتصاد کوچک باز ، مقادیر ارزش حال خالص منافع، نرخ بازده داخلی و نسبت فایده به هزینه هر تحقی  بهنژادی بوه 

ها بینی و ارزیابی شده است. ایون سونجهریال پیش 2/1درصد و  00هزار ریال،  12112555طور میانگین و به ترتیب

باشد، زیرا ارزش حال خالص منوافع آن مثبوت یقات بهنزادی پنبه میبیانگر بازده و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحق

منودی هور یوک ریوال و نرخ بازده داخلی آن نیز فراتر از حداقل نرخ سودآوری قابل قبوول)نرخ تنزیول( بووده و فایده

 باشد. مخارج تحقی  نیز بیشتر از یک ریال می

هوزار  8134301نوافع ) ارزش تنزیول شوده ( تحقیو  در سناریوی اقتصاد کوچک بسته، مقادیر ارزش حال خالص م

بینوی و ارزیوابی شوده ریوال پیش 1/0درصد و نسبت فایده به هزینه هر تحقی  بهنوژادی  05ریال، نرخ بازده داخلی 

باشند، با این تفاوت که ها نیز بیانگر بازده و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بهنزادی پنبه میاست. این سنجه

باشند. مقوادیر از  ارزش حال خالص منافع، نرخ بازده داخلی و نسبت فایده به هزینه تحت سناریوی نخست می کمتر
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های محاسبه شده بیانگر آنست که انجا  تحقیقات بهنژادی پنبه و کاربست ارقا  اص حی حاصول از آن توسوط سنجه

باشد. بنابراین انجوا  ایون نووع تحقیقوات و ور میکنندگان به لحاظ اقتصادی موجه و سودآکاران و مصرفتوسط پنبه

تواند تحول مثبت و قابل توجه فناوری منتا از آن ) ارقا  اص   شده دارای عملیرد بیشتر نسبت به ارقا  شاهد ( می

 کاران و تامین مواد اولیه صنایع نساجی کشور ایفا کند.  در افزایش تولید پنبه، بهبود رفاه و درآمد پنبه

 ، مازاد)منافع( اقتصادی تحقیقات بهنزادی پنبه تحت دو سناریوی اقتصاد باز و بسته 3 جدول

 مازاد اقتصادی کل کنندگانمازاد اقتصادی مصرف مازاد اقتصادی تولیدکنندگان سناریو

 14232248 1128505 1422282 اقتصاد کوچک باز

 11500555 - 11500555 اقتصاد کوچک بسته 

 حقی ماخذ:یافته های ت

  

 های بازده اقتصادی تحقیقات بهنزادی پنبه تحت دو سناریوی اقتصاد باز و بسته، سنجه 4جدول 

 نسبت فایده به هزینه نرخ بازده داخلی)درصد( ارزش حال خالص منافع  سناریو

 2/1 00 12112555 اقتصاد کوچک باز

 1/0 05 8134301 اقتصاد کوچک بسته 

 ماخذ:یافته های تحقی 

 

 گیری و پیشنهادات، نتیجهبحث

های تحقی ، کاربست فناوری حاصل از تحقیقات بهنزادی پنبه تحت هور دو سوناریوی مفوروض،  بر پایه نتایا و یافته

 کنندگان پنبه خواهند نمود. کاران و مصرفمنافع و بازده اقتصادی را عاید پنبه

نشان داد کوه کول منوافع یوا افوزایش موازاد اقتصوادی باز  کوچک اقتصادننایا تحلیل مازاد اقتصادی تحت سناریوی 

 در موتیق رایوز ،بود خواهد ثابت کنندگانمصرف مازادو  دهدیم رخ دکنندگانیتول یبرا فقطتحقیقات بهنزادی پنبه 

 یمنحنوبوا ثابوت بوودن . کورد نخواهود رییتغ کشور در عرضه شیافزا علت به و ماندیم یباق یجهان یهامتیق سطح

 در. ابودییم شیافزا دکنندگانیتول مازاد کهیحال در ماند،یم یباق ثابتنیز  کنندگانمصرف مازاد ،پنبه یلداخ یتقاضا

 یوسوتگیپ و ثبوات ت،یوفیک شرفتیپ از کنندگانمصرف اگرچهواردات پنبه را کاهش دهد.  تواندیم رانیا حالت، نیا

 نوهیهز کاهش از ای عملیرد بهبود ازنیز  دکنندگانیلتو. شد خواهند منتفعآن  یجهان یهامتیق اهشو ک پنبه عرضه

 .  شوندیم منتفع دیتول واحد
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 ،سناریوی اقتصاد کوچک بسته، با درنظر گرفتن اینیه تولید پنبه فقط بازار داخلی را تحت تواثیر قورار خواهود داددر 

نشوان داد کوه  4در جودول  نتایا منودرج. شد خواهند منتفع یفناور نیا از دکنندگانیتول هم و کنندگانمصرف هم

در ایون باشد. اگر چوه تفواوت قابول توجوه نیسوت. کنندگان میکاران به طور نسبی بیشتر از منافع مصرفمنافع پنبه

 در دکننودگانیتول اگرچوه. شوندیم مندبهرهنیز  متیق کاهش از بلیه تیفیک بهبود از تنها نه کنندگانمصرفسناریو 

 خواهود کاهش را یداخل یهامتیق شتر،یب عرضه رایز شوند،یم منتفع کمتر بازکوچک اقتصاد به نسبت بسته اقتصاد

  ..شودثابت  یجهان یبازارها سطح در متیق اگر که یحالت به نسبت کندیم جادیا را یکمتر درآمد و داد

ودات تجواری پنبوه،  توان استنباط نمود که در شرایط تعامل با اقتصواد جهوانی و مورابا توجه به نتایا این تحقی  می

مصرف کنندگان به طور مستقیم از منافع تحقیقات منتغع نخواهند شد وهمه منافع به تولیدکننودگان تعلو  خواهود 

حال کاربست منافع یک پروطه تحقیقاتی بهنزادی موف  بییشتر از منافع آن در شورایط اقتصواد بسوته و گرفت. با این

باشود بنوابراین تعامول بوا هوزار ریوال می 3023248هد بود. این تفاوت برابور عد  تعامل با بازارهای جهانی پنبه خوا

کننوده مندی تحقیقات خواهد افزود. از عوامول تعیینبازارهای جهانی پنبه اعم از واردات یا صادرات بر قابلیت و فایده

در شورایط باشوند. یهای قیمتوی عرضوه و تقاضوا مکنندگان از تحقیقات کشوشمیزان منافع تولیدکنندگان و مصرف

ی قیمتی ثابت و بدون کشش، کشش عرضوه بزرگتور )در مقودار مطلو ( نسوبت بوه تقاضوا، بوه موازاد تقاضا و عرضه

. اما در این تحقی  کشش قیمتی عرضه در مقدار مطل  شوداقتصادی بیشتر نسبت به مازادهای تولیدکننده منجر می

و مازاد اقتصادی تولیدکنندگان بیشتر است اما بوا توجوه بوه تفواوت باشد. از این رکوچیتر از کشش قیمتی تقاضا می

های تحقیو ، پیشونهاداتی بوه باشد. در پایان متناسب با یافتهها، تفاوت منافع نیز چشمگیر نمینسبتا ناچیز کششش

 شود.   شر  زیر ارائه می

 وریبهره رشد پنبه متضمن نژادیبه تحقیقات کشاورزی، هایفعالیت ریسک و حتمیتعد  وجود که باجاییاز آن

 خواهد دنبال به را آن کنندگانو مصرف تولیدکنندگان منافع افزایش رو این از و است پنبه تولید افزایش و عوامل

کند پذیر میطور خاص را توجیهطور عا  و تحقیقات بهنژادی پنبه بهگذاری در تحقیقات کشاورزی بهسرمایه داشت،

 کند. از متقاعد پنبه تحقیقات پایدار مالی تامین ضرورت به کشور را اقتصادی ریزانو برنامه گذارانتتواند سیاسو می

ویژه در به پنبه تحقیقات ملی و استانی منابع تجهیز به نسبت شودمی پیشنهاد تحقی  این هایاساس یافته بر رواین

و  معرفی برای حمایتی هایسیاست کلی حالت در که است مسلم گردد. مبذول ویژه رضوی توجهاستان خراسان

 کاهش و تولید داخلی افزایش با تواندمی جامعه کل منافع نیز و پنبه تولید افزایش ضمن پنبه، جدید ارقا  توسعه

شود حضور در بازارهای جهانی پنبه همواره مورد پیشنهاد میکند. همچنین  ایجاد نیز ارزی جوییصرفه واردات،
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رد، زیرا این حضور چه به صورت واردکننده و چه به صورت صادرکننده، آثار رفاهی و درآمدی مثبتی را توجه قرار گی

  کنندگان خواهد نمود. کاران و مصرفعاید پنبه

 کاهش و تیریمد برای یعلم و مدون راهیارهای کشاورزی، هایتیفعال و قاتیتحق منافع تیحتم عد  به توجه با

. شود ممینپنبه  قاتیتحق منافع نهیشیب به یابیدست تا شود دهیشیاند کارانپنبه طیشرا در ژهیو به تیحتم عد  نیا

 موقع به و یکاف تدار  آن، رشیپذ و نشر هاینهیزم جادیا و یجیترو و یآموزش خدمات  یتعم و ارائه راستا نیا در

 اقتصادی منافع سازینهیشیب در ورزیکشا محصوالت یابیبازار  نظا  اص   و یرساختیز  تیتسه ارائه ها،نهاده

 .بود خواهد کنندهنییتع پنبهتوسعه  و  یحقت
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