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هاي  محصول براي ارقام معرفی شده طی سال لویک هربراي  ی گندم ناناصالح برنامه از ناشی نهیهز کاهشآمده، میزان  طبق نتایح به دست. باشد می
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    1 مقدمه
که تأمین گندم به عنوان قوت اصلی اکثر مردم  در راهبرد کشور 

ها نیست و بایستی با ایجاد اراده  است، تکیه بر واردات به مصلحت آن
هاي تحقیقاتی وابسته به تولیـد   سیاسی توام با تدوین و اجراي برنامه

داخلی، امنیت غذایی جامعـه  غذا و عرضه مطمئن آن با تکیه بر تولید 
                                                        

به ترتیب دانشجوي دکتراي اقتصاد کشاورزي، استادیار و دانشیار،  -5و  4، 3، 2، 1
گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچسـتان، زاهـدان و   

قتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد و محقق استاد گروه ا
در (CIMMYT) ارشد و مسئول دفتر مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گنـدم  

  ایران، کرج
 )Email: zamanian@eco.usb.ac.ir               :نویسنده مسئول -(* 

البته تحقق این آرمان ملی با توسعه همه . را تحکیم و تضمین نمایند
گذاري کـافی تـوأم بـا     جانبه تحقیقات وابسته و عزم جدي در سرمایه

تحقیقـات  . پـذیر اسـت  هاي مناسـب اقتصـادي امکـان    اتخاذ سیاست
ـ   کشاورزي به عنوان یکی از مهمتـرین عوامـل تعیـین    د و کننـده تولی

هاي بخش کشاورزي به ویژه در مؤسسات و مراکـز   توسعه تکنولوژي
تحقیقات دولتی، نقش مهمی در پاسخگویی بـه تقاضـاي روزافـزون    

هـاي   در بین تحقیقات کشاورزي، تحقیقات برنامه. کند جامعه ایفا می
اصالح بذر ارقام به ویژه ارقام گندم آبی با هدف تولید و معرفی ارقام 

ترین راهکار عملی در افـزایش   عنوان یکی از کاربردي اصالح شده به
تولید در دو دهه اخیر، نقش بارزي را در تـأمین غـذاي افـراد جامعـه     

هـاي   در بررسی برنامه). Jalal Kamali et al., 2012(برداشته است 
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به نژادي به منظور گزینش مواد برتر، رقم ایده آل رقمـی اسـت کـه    
به عبارت دیگر، رقـم معرفـی شـده    . باشد داراي عملکرد باال و پایدار

بایســتی بــا محــیط کشــت ســازگاري بــاالیی از خــود نشــان دهــد 
)Nikseresht et al., 2014 .( چـه در حـال حاضـر    در این میـان آن

ها، مؤسسـات و مراکـز تحقیقـات     بیشتر مورد تأکید مسئولین سازمان
دي هـاي اقتصـا   کشاورزي و منابع طبیعی کشور است، توجه به جنبـه 

گـذاري در تحقیقـات   اجتمـاعی سـرمایه  -مسأله به ویژه آثار اقتصادي
بهبود ژنتیکی در عملکرد ارقـام بـه   . باشد هاي اصالح ارقام می برنامه

وري یا تولید بیشتر براي هـر سـطحی از مصـرف    منزله افزایش بهره
بنابراین، بهبود ژنتیکی عملکرد یـک رقـم جدیـد نتیجـه     . نهاده است

در . عرضه آن رقم به سمت راست یا عمودي خواهد بودانتقال منحنی 
المللی در کشورهاي در حـال   بررسی اثرات تحقیقات اصالح گندم بین

، منافع اقتصادي اثرات تحقیقات )1966-1990(هاي  توسعه طی سال
المللی در این کشورها ساالنه سه میلیارد دالر و نرخ  اصالح گندم بین

 ,Byerlee & Traxler(بـرآورد شـد    درصد 53بازده داخلی سرمایه 

در ادبیات اقتصادي، اثرات افزایش بهبود ژنتیکی عملکرد یک ). 1996
البته افـزایش  . باشد رقم جدید نتیجه انتقال منحنی عرضه آن رقم می

وري محصوالت همان انتقال به طرف پایین در منحنی عرضه در بهره
 Brennan et(اشد ب همراه با کاهش هزینه تولید هر تن محصول می

al., 2002 .(المللی گنـدم،   طبق آخرین گزارشات برنامه تحقیقات بین
در  2014تـا   1994هـاي   میلیون دالري طی سـال  30گذاري سرمایه

تحقیقات گندم جهانی نشان داد منافع ساالنه حاصله از تحقیقات بـه  
. بیلیون دالر بوده است 2/2-1/3ها بین  نژادي گندم در طول این سال

به عبارت دیگر، محاسبه شاخص نسبت فایده به هزینه نشان داد بـه  
گذاري در تحقیقات بـه نـژادي گنـدم جهـانی،     ازاي یک دالر سرمایه

-به طوري. باشد می) 73-103بین (منافع اقتصادي بیشتر از یک دالر 
کنندگان بوده که این منافع در جهت کمک به تولیدکنندگان و مصرف

مطالعه دیگـري بـا اسـتفاده از    ). Voegele & Kropff, 2016(است 
هاي ایستگاه تحقیقاتی دره یاکویی در مکزیک در برنامه اصـالح   داده

 1962-2002المللی تحقیقات ذرت و گندم براي دوره  گندم مرکز بین
با به کارگیري از تابع تولید و تکنیـک اقتصادسـنجی بـه تعیـین اثـر      

المللـی و بـازده ژنتیکـی     ز بـین اقتصادي برنامه اصالح گندم این مرک
نتایج نشان داد مسـاعدت ارقـام معرفـی    . ساالنه برنامه پرداخته است
المللی به عملکرد ساالنه محصول در کشور  شده توسط این مرکز بین

هـاي برنامـه    میـانگین هزینـه  . کیلوگرم در هکتار بوده اسـت  77/53

به طور  1990-2002هاي  المللی در سال اصالحی گندم این مرکز بین
که بازده مربوط به برنامـه  میلیون دالر بوده، به طوري 95/13تقریب 

میلیون دالر براسـاس   47/481اصالحی مرکز در مقیاس جهانی برابر 
نسـبت فایـده بـه هزینـه ایـن برنامـه       . برآورد شده است 2002سال 

گـذاري در تحقیقـات   اصالحی نشان داد به ازاي یـک واحـد سـرمایه   
 ,Nalley( واحد منفعت نصیب جامعه گردید 34ح گندم برنامه اصال

وري در در خصــوص اثــر اقتصــادي تحقیقــات حفــظ بهــره  .)2007
کشورهاي در حال توسعه به صورت مطالعه موردي بـر روي اصـالح   

المللـی اصـالح    اي در ارقام گندم در مرکز بـین مقاومت به زنگ قهوه
در ایـن  . ام شـد اي انجـ  در مکزیـک مطالعـه   1)سیمیت(گندم و ذرت 

هاي اقتصاد مهندسی شامل ارزش خـالص   پژوهش با استفاده از روش
هزینه بـه بـرآورد بـازده     –کنونی، نرخ بازده داخلی و شاخص فایده 

طبـق نتـایج، ارزش خـالص    . گذاري در تحقیقات پرداخته شـد سرمایه
گذاري در تحقیقات سیمیت با نرخ تنزیل پنج درصد در کنونی سرمایه

. محاسبه گردیـد ) 1990بر حسب دالر سال (میلیارد دالر  36/5حدد 
محاسـبه   27هـاي تحقیقـاتی برابـر بـا      نسبت فایده به هزینه فعالیت

هـاي   گـذاري در فعالیـت  گردید، به این مفهوم که یک واحد سـرمایه 
نـرخ بـازده داخلـی    . واحد منافع به همراه داشـته اسـت   27تحقیقاتی 

- 2007(نظر در سـمیت طـی دوره    گذاري در تحقیقات موردسرمایه
هاي محاسـبه   بنابراین شاخص. درصد برآورد شد 41به میزان ) 1967

وري در  شده تأکیـدي بـر اهمیـت اقتصـادي تحقیقـات حفـظ بهـره       
در ). Marasas et al., 2003(هاي اصالح نباتات داشته است  برنامه

گنـدم  تحقیقات و ترویج رقم اصالح شده گذاري  بازده سرمایهمطالعه 
آبی مهدوي در استان اصفهان نتایج نشان داد که به ازاي یک ریـال  

گذاري در تحقیقات ایـن رقـم، منفعـت حاصـله هشـت ریـال       سرمایه
گذاري تحقیقاتی در توسعه، معرفی و ترویج  باشد، بنابراین سرمایه می

 ,.Nikooei et al(باشد  رقم گندم مهدوي، داراي توجیه اقتصادي می

تحقیقات ارقـام اصـالح شـده    گذاري  بازده سرمایهالعه در مط). 2006
هاي اقتصاد مهندسی به ایـن   با استفاده از روش 1370گندم آبی دهه 

 12گـذاري در تحقیقـات   نتیجه رسیدند که به ازاي یک ریال سرمایه
ریـال   8/25، منفعـت حاصـله   70رقم گندم آبی اصالح شده در دهه 

گذاري در تحقیقات ارقام مورد مطالعه باشد، ضمناً نرخ بازده سرمایه می
بنـابراین بـا توجـه بـه نتـایج حاصـله،       . درصد بـرآورد گردیـد   8/77
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گذاري تحقیقاتی در توسعه، معرفی و ترویج ارقام گنـدم آبـی    سرمایه
  ). Asadi, 2007(مورد مطالعه، داراي توجیه اقتصادي است 

ـ    ام و اهداف پژوهش حاضر، تعیین میزان انتقال تـابع عرضـه ارق
میزان تأثیر برنامه اصالح ارقام در کاهش هزینه تولید محصول، تعیین 
بازدهی برنامه اصالح ارقام گندم نان آبی معرفی شده با منشا ملی و 

  .باشد المللی می بین
  

  هامواد و روش
هـاي  هـا معمـوالً از روش   در بررسی بازدهی اقتصادي تکنولوژي

Ex-post  وEx-ante روش  .گردد استفاده میEx-post   به رویکـردي
گردد که با اسـتفاده از اطالعـات موجـود در مـورد منـافع       اطالق می

تحقیقاتی که نتایج آن در گذشته به اجرا درآمده و یا هـم اکنـون در   
 Ex-anteپـردازد، ولـی روش    حال اجراست به ارزیابی تحقیقـات مـی  

هـاي   بینی نتایج حاصـل از کـاربرد یافتـه   ي است که با پیشرویکرد
هـا   تحقیقاتی در آینده، به ارزیابی تحقیقات پیش از اجـراي نتـایج آن  

معیارهــاي ســنجش ایــن ). Brennan et al., 2002(پــردازد  مــی
رویکردها، بررسی میزان انتقال منحنی عرضه ارقام ناشـی از برنامـه   
اصالحی با احتساب میزان کاهش هزینه ناشـی از برنامـه اصـالحی،    

یده و نرخ بازده داخلـی تولیـد ارقـام در برنامـه     فا-معیار نسبت هزینه
در تحلیل فایده به هزینه، ارزش کنـونی منـافع نسـبت بـه     . باشد می

ایـن روش بـر پایـه مفهـوم     . شـود  ها سنجیده می ارزش کنونی هزینه
در ایـن تحلیـل عوایـد    . نظري گردش نقدي تنزیل شده استوار اسـت 
تن عنصر زمـانی ارزش  حاصل از یک برنامه تحقیقاتی با در نظر گرف

پول طی پذیرش نتایج تحقیقـات توسـط زارعـین بـا ارزش مخـارج      
در ایـن روش  . شود تحقیقاتی و ترویج رقم مورد مقایسه قرار داده می

گیرد کـه   و تأثیر آن مدنظر قرار می هاي یک برنامه تحقیقاتیویژگی
شامل مخارج ساالنه برنامه تحقیقـات و تـرویج رقـم، مـدت انجـام      

قات جهت تولید تکنولوژي، منافع حاصله، درصد پـذیرش نتـایج   تحقی
تحقیقاتی بر اساس سـطح زیرکشـت ارقـام، عمـر جـایگزینی ارقـام       

در رویکرد نرخ بازده داخلی، هدف برآورد نرخـی اسـت کـه    . باشد می
ارزش حال خالص برنامه تحقیقاتی اصالح رقم را صفر نماید یا ارزش 

هـاي انجـام    برابر ارزش کنونی هزینه کنونی منافع ناخالص برنامه را
برخی محققین معتقدند که انتخـاب درسـت رویکردهـاي    . شده نماید

تحقیقاتی و تخصیص بهینه منابع تحقیقاتی نیازمند یک تحلیل فایده 
در ادبیـات اقتصـادي،   . باشـد  به هزینه در برنامه اصالح محصولی می

نتیجـه انتقـال   اثرات افزایش بهبود ژنتیکی عملکرد یک رقـم جدیـد   
 ;Brennan et al., 2002(باشــد  منحنــی عرضــه آن رقــم مــی

Shahnavazi & Hosaini, 2011 .(    برخی محققـین جهـت بـرآورد
میزان کاهش هزینه و درصد شیفت منحنی عرضـه ناشـی از بهبـود    
عملکرد ارقام در برنامه اصالح محصول تحـت شـرایط تحقیقـاتی، از    

  ): Brennan et al., 2002(اند روش زیر استفاده نموده

 ( ) ( )( / ) ( / )vb h v without h v withC TC y TC y 
)1(معادله    

 /vb wPSS C P                                               
 

)2(معادله   
کاهش هزینه ناشی از اثـرات اسـتمرار   : Cvbها، که در این معادله

ولیــد هزینـه در هکتـار ت  : TChبرنامـه اصـالح و تولیـد رقــم جدیـد،     
عملکرد رقم شاهد در برنامه اصالح محصـول،  : Yv(without)محصول، 

Yv(with) :        عملکرد رقـم جدیـد بـا مسـاعدت اسـتمرار برنامـه اصـالح
درصد انتقال منحنی عرضه ناشی از اثـرات اسـتمرار   : PSSمحصول، 

  . باشدقیمت هر کیلو محصول می: Pwبرنامه اصالح محصول و 
ید ارقام گندم نان آبی مورد مطالعه در منافع ناخالص ناشی از تول

و ) B(هـاي مختلـف    هاي مختلف عمر اقتصادي رقـم در اقلـیم   سال
) K(شیفت ساالنه بهبود ژنتیکی ارقام ناشی از برنامه اصالح محصول 

 : به صورت زیر محاسبه خواهد شد
B            )3(معادله 

tt t tQ                                     
t            )4(معادله  iit

V g                                     
میـزان  : t ،Qtقیمت محصـول در سـال   : Ptها، که در این معادله

انتقال ساالنه در تولید ارقام ناشی از برنامه اصالح : t ،Ktتولید در سال 
: giو  tمطالعـه   در دوره iنسبت سطح زیرکشت رقـم  : Vitمحصول، 

  .باشدمی iوري نسبت داده شده به رقم  بهبود ژنتیکی یا بهره

هاي متغیـر ناشـی از تحقیقـات و تـرویج ارقـام گنـدم در        هزینه
  : به صورت زیر محاسبه شد TVC(1(هاي آزمایش  سال

s            )5(معادله 
vtTV C C S C                                  

هاي گران و تکنیسینتعداد اصالح: S که در این معادله،وريبه ط
هزینه هر محقق و : Cs مرتبط به صورت تمام وقت در سال در برنامه،

هاي متغیر و ثابت تولیدي تحقیق و  هزینه: Cvt و tتکنیسین در سال 
  . باشدمی tترویج رقم در سال 

گندم آبی، جهت هاي برنامه اصالح ارقام  با توجه به منافع و هزینه

                                                        
1- Total variable cost  
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گـذاري بهبـود ژنتیکـی در    ارزیابی و تحلیل اقتصادي توجیه سـرمایه 
تحقیقات برنامه اصالح محصول از شـاخص هـاي هـاي سـودآوري     

 و نرخ BCR (2(، نسبت فایده به هزینه 1) NPV(ارزش حال خالص 
ــی  ــازده داخلـ ــتفاده گردیـــد  IRR(3( بـ  ;Soltani, 2007(اسـ

Braunschweig, 1999.(  
، اگـر ارزش حـال خـالص برنامـه     NPVوجه به مدل ریاضی با ت

  . مثبت باشد اجراي برنامه اقتصادي خواهد بود

 ( ) ( )t t tNPV PV B PV TVC  )6(معادله               
ارزش حال خالص برنامـه اصـالح در دوره    NPVtدر این معادله،  

حی گذاري در برنامه اصالارزش حال منافع سرمایه: t ،PV(B)مطالعه 
گذاري هاي سرمایه ارزش حال هزینه: PV(TVC)tو  tدر دوره مطالعه 

  .باشدمی tدر برنامه اصالحی در دوره مطالعه 
شامل  tگذاري در برنامه انتخابی در سال ارزش حال منافع سرمایه

سال به صورت زیر  nیک جریان منافع تحقیقاتی در یک دوره تحلیل 
  : محاسبه شد
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  )7(معادله   
نرخ تنزیل مناسب یا نـرخ بهـره بلندمـدت    : rکه در این معادله، 

  .ها استبانک
ارزش حال هزینه برنامه انتخابی در یک دوره زمانی بـه صـورت   

  : زیر محاسبه گردید

 0
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t i
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TVCPV C
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)8(معادله                
TVC  s

vtC S C  ) 9(معادله                                        
  :بنابراین ارزش حال خالص برنامه اصالح گندم آبی برابر است با

0

( ( ) ( )
(1 )

sn
t t it i vt

t t
t

Q V g S C C
NPV

r

         
  

  

  )10(معادله    
تـر از واحـد   ، اگر این نسبت بـزرگ B/Cبا توجه به مدل ریاضی 

                                                        
1- Net present value  
2- Benefit cost ratio  
3- Internal rate of return  

دهنده آن است که ارزش حال ناخـالص برنامـه بیشـتر از    باشد نشان
بنابراین، اجراي برنامه اقتصادي . باشد هاي برنامه می ال هزینهارزش ح

 . خواهد بود

 / ( ) / ( )t tB C PV B PV TVC )11(معادله                    
، نرخ بازده داخلی برنامه نرخی است IRRبا توجه به مدل ریاضی 

به عبارت دیگر، نرخی . که ارزش حال خالص برنامه را برابر صفر سازد
ارزش حال ناخـالص برنامـه اصـالحی را برابـر ارزش حـال      است که 

تـر از  اگر این نرخ برآورد شده بـزرگ . گذاري نمایدهاي سرمایه هزینه
ها باشد، اجراي برنامه اقتصادي  نرخ تنزیل یا نرخ بهره بلندمدت بانک

  :مدل ریاضی این رویکرد به صورت زیر خواهد بود. خواهد بود
 0tNPV  )12(معادله                                                         

0

( ( ) ( )
0

(1 )

sn
t t it i vt

t
t

Q V g S C C
r

         
  


)13(معادله   

فایده، اجـراي برنامـه اصـالح    -بنابراین با توجه به تحلیل هزینه
گندم آبی و بهبود ژنتیکی حاصله در ارقام در صورتی اقتصادي خواهد 

  : بود که داشته باشیم
 tIRR r   

/ 1B C  )14(معادله                                                            
0tNPV    

رقم گندم نان آبی  23ارقام مورد مطالعه شامل  در بررسی حاضر،
در مؤسسه تحقیقات اصـالح و   1380-89هاي  معرفی شده طی سال

تهیه بذر و نهال و بخـش اصـالح بـذر مراکـز تحقیقـات کشـاورزي       
هاي داخلی  ارقام معرفی شده از دو منشا با تالقی. ها بوده است استان

رقم از جمله ارقام پیشتاز، شیراز، هامون، شـهریار، دریـا،    17به تعداد 
، آرتا، سپاهان، بم، نیشابور، سیستان، پیشـگام، پارسـی، ارگ،   3مغان 

المللی شامل ارقام دز،  روم و میهن و شش رقم داراي منشا بینسیوند، ا
 ,Anonymous(تـوس، بهـار، مرواریـد، افـالك و زارع بـوده اسـت       

بندي مناطق زراعی آبی کشور براي انجام تحقیقات به تقسم). 2014
نژادي و به زراعی در کشور شامل اقلیم گرم و مرطوب سواحل دریاي 

هـایی از اسـتان    گلستان، گیالن و بخـش هاي مازندران،  استان(خزر 
متر و میلی 350-1000با متوسط بارندگی ساالنه بین ) مغان(اردبیل 

، دریـا و مرواریـد،   3مناسب کشت براي ارقام مورد مطالعه آرتا، مغان 
-هاي خوزستان، هرمزگان و قسمت استان(اقلیم گرم و خشک جنوب 

احمد، لرستان، کرمان، هاي فارس، کهگیلویه و بویرهاي جنوبی استان
 40-200سیستان و بلوچستان و طبس با متوسط بارندگی ساالنه بین 
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متر و مناسب کشت براي ارقام مورد مطالعـه هـامون و افـالك،    میلی
-هاي از استانهاي تهران، اصفهان، یزد و قسمتاستان(اقلیم معتدل 

هــاي فــارس، خراســان، لرســتان، کرمــان، کرمانشــاه و سیســتان و 
متر و مناسب میلی 200-300وچستان با متوسط بارندگی ساالنه بین بل

کشت براي ارقام مورد مطالعـه پیشـتاز، سـپاهان، بـم، دز، نیشـابور،      
هـاي   اسـتان (سیستان، بهار، پارسی، ارگ، سیوند و افق، اقلـیم سـرد   

آذربایجـان شـرقی و غربــی، کردسـتان، همــدان، قـزوین، مرکــزي،     
هـاي خراسـان،    هـاي از شـمال اسـتان   چهارمحال بختیاري و قسمت

اصفهان و کهگیلویه و بویراحمـد بـا متوسـط بارنـدگی سـاالنه بـین       
متر و مناسب کشت براي ارقام مورد مطالعه پیشگام، میلی 1800-200

 ,.Esfandiarypoor et al( باشد اروم، توس، شهریار، میهن و زارع می

-س سیستم طبقهسیستم محیطی سازگار با کشت ارقام براسا). 2013
بر اساس این . بوده است ME1المللی ذرت و گندم یا  بندي مرکز بین

-میلی 500مناطق آبی با بارندگی کمتر از (  ME1بندي، سیستم طبقه
، )متـر میلـی  500مناطق آبی با بارندگی زیاد و بیشتر از ( ME2، )متر

ME3 )    مناطق آبی با بارندگی زیـاد و داراي محـیط خـاك اسـیدي( ،
ME4 )    مناطق آبی با بارنـدگی کـم و داراي زمسـتان غالـب( ،ME5 

مناطق آبی با ( ME6، )مناطق آبی با بارندگی زیاد و داراي شرایط داغ(
مناطق با بارندگی ( ME7، )هاي غالب بارندگی متوسط داراي تابستان

مناطق آبی بـا بارنـدگی زیـاد و    ( ME8، )کم و داراي سرماي متوسط
 400مناطق آبی با بارنـدگی کمتـر از   ( ME9 ،)داراي سرماي متوسط

مناطق آبی داراي سرماي شدید و ( ME10، )متر و سرماي متوسطمیلی
 500مناطق آبی با بارندگی بیشتر از ( ME11، )نیازمند آبیاري تکمیلی

 350-450مناطق با بارندگی بین ( ME12 و) متر و سرماي شدیدمیلی
طبق اطالعات . باشد می) خشکهمتر و داراي سرماي شدید و نیممیلی

موجود شرایط محیطی مناسب براي کشت ارقام گنـدم نـان آبـی در    
 Wheat(باشد می ME10و  ME1 ،ME2 ،ME7کشور شامل شرایط 

Atlas, 2015 .(   طبق گزارشات معرفی ارقام و نظرات کارشناسـی بـه
 ها، ارقام گندم نان نژادگران مؤسسه و مراکز تحقیقات کشاورزي استان

، آرتا، سپاهان، سیسـتان،  3آبی پیشتاز، شیراز، دز، هامون، دریا، مغان 
بهار، پارسی، افالك، سیوند، ارگ، بـم و نیشـابور مناسـب کشـت در     

، ارقام توس ME2، رقم مروارید مناسب کشت در محیط ME1محیط 
و ارقام شهریار، اروم، زارع و  ME7و پیشگام مناسب کشت در محیط 

رقـم   23از . مشـخص گردیـد   ME10ر محـیط  میهن مناسب کشت د
                                                        
1- CIMMYT megaenvironment 

، ارقام داراي تیپ رشـد بهـاره،   1380-89هاي  مورد مطالعه طی سال
روش . درصـد بـوده اسـت    13و  17، 70بینابین و زمستانه به ترتیب 

 و Ex-anteو  Ex-post هــاي انجـام ایــن پــژوهش، اســتفاده از روش 
 ,.Brennan et al(بر اساس مطالعه  رویکردهامعیارهاي سنجش این 

نرخ تنزیل در محاسبات معیارهـاي اقتصـادي بـر    . بوده است) 2002
در ایـن  . بوده اسـت ) درصد5/18( ها اساس نرخ بهره بلندمدت بانک

که دوره اول به نام دوره بررسی دو دوره تحلیل مدنظر بوده به طوري
از زمان شروع آزمایش تـا یـک   (گذاري براي انجام آزمایشات سرمایه

از زمان (و دوره دوم به نام دوره ایجاد منافع ) از معرفی رقم سال قبل
) گـران معرفی و کشت رقم تا سال جـایگزینی رقـم بـا نظـر اصـالح     

اطالعـات  هـاي مـورد نیـاز،     جهت دستیابی بـه داده . مشخص گردید
هـاي تحقیقـاتی و مـالی مؤسسـه      اي و درآمدي الزم از بخش هزینه

و واحـدهاي تابعـه در مراکـز     تحقیقات اصالح و تهیـه بـذر و نهـال   
-ها، دفتر فناوري و اطالعات معاونت برنامهتحقیقات کشاورزي استان

ریزي اقتصادي وزارت جهاد کشـاورزي، مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و     
گواهی بذر و نهال، معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش 

هـاي   هبـراي بـرآورد داد  . آوري گردیدو ترویج کشاورزي تهیه و جمع
هزینه تحقیقات ارقام مورد مطالعه، با توجه به نوع و ماهیت آزمایشات 

هـاي  انجام شده براي ارقام مورد مطالعه، ابتدا بـا مراجعـه بـه پـروژه    
مصوب اجـرا شـده مـرتبط بـا شناسـنامه گـزارش ارقـام، بـر اسـاس          

هـا از بخـش تحقیقـات غـالت      هاي مصوب، هر یک از پـروژه  شماره
صالح و تهیه نهال و بذر و واحدهاي تابعه در مراکز مؤسسه تحقیقات ا

هاي اجـرا، مـدت اجـرا و     آوري و بسته به نوع پروژه، تعداد محلجمع
هاي دخیل در اجرا براي هر پروژه شناسایی تعداد مجریان و تکنیسین

سپس با توجه به میزان حقوق و دستمزد براساس حکم کارگزینی . شد
اي  ر مالی مؤسسه، بخشی از اطالعات هزینهکار دریافتی از اموو اضافه

هاي مختلف اجراي  استخراج گردید براي دستیابی به اطالعات هزینه
هاي مصرفی، هزینه مأموریت مجریان،  آزمایشات از جمله مواد و نهاده

ها از شناسـنامه پـروژه و هزینـه     هزینه کارگران فصلی و سایر هزینه
بـا در نظـر گـرفتن    . استفاده شدسربار از مستندات امور مالی مؤسسه 

ها،  که در سال معرفی ارقام در مؤسسه و واحدهاي تابعه در استاناین
هفتـه انتقــال یافتـه و روز مزرعــه بـراي ارقــام معرفـی شــده بــراي     

گـردد،   هاي کشاورزي مناطق برگـزار مـی   کارشناسان ترویج مدیریت
اي  هزینـه ها بر اساس تعداد روز نفر شـرکت کننـده و نـرم     هزینه آن

مربوطه از واحد انتقال یافته مؤسسات ذیربط تهیه و محاسـبات الزم  
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درآمد ناخالص ارقام مورد مطالعه، با استفاده از شـاخص  . انجام گردید
هاي جایگزینی طبـق آمـار دفتـر     سطح زیرکشت رقم جدید طی سال

هاي جایگزینی طبق  سال(فناوري و اطالعات وزارت جهاد کشاورزي 
، میـزان نیـاز   )گران حداقل شش سال در نظر گرفتـه شـد  نظر اصالح

ها به ارقام مختلف، میانگین بذر توصیه شده ارقام گنـدم   بذري استان
هاي مختلف و برتري عملکرد  نان آبی، قیمت تضمینی گندم در سال

  . ارقام جدید نسبت به شاهد برآورد شد
اصالح  اوالً بهبود ژنتیکی برنامه: هاي پژوهش آن است که فرضیه

وري در طول دوره مورد  ارقام گندم باعث کاهش هزینه و افزایش بهره
بازده اقتصادي تولیـد بهبـود ژنتیکـی برنامـه     ثانیاً،  .مطالعه شده است

   .اصالح ارقام گندم آبی باال است
  

  نتایج و بحث
اثربخشی برنامه به نـژادي گنـدم آبـی در بهبـود عملکـرد،      

  ارقام کاهش هزینه و شیفت تابع عرضه 
 نهیهز کاهشبرآورد، میانگین  طبقبراي ارقام داراي منشا ملی،   
محصول ارقام جدید گندم نان  لویک هربراي  یاصالح برنامه از ناشی

به ترتیب  1389و  1388، 1387، 1385، 81هاي  معرفی شده در سال
ــت   2/96و  4/119، 2/206، 9/121، 49 ــده اس ــخص ش ــال مش . ری

رضه رقم ناشی از برنامه اصالحی براي ارقام میانگین شیفت منحنی ع
 1389و  1388، 1387، 1385، 81هاي  گندم نان معرفی شده در سال

 7/2درصـد و   6/3درصـد،   8/6درصـد،   9/5درصد،  75/6به ترتیب 
المللـی، میـانگین    براي ارقام داراي منشـا بـین  . درصد محاسبه گردید

محصـول ارقـام    لویک هربراي  یاصالح برنامه از ناشی نهیهز کاهش
به ترتیب  89و  88، 86، 81هاي  جدید گندم نان معرفی شده در سال

میــانگین . ریـال مشـخص شـده اسـت     5/82و  1/182، 2/61، 6/54
انتقال منحنی عرضه رقم ناشی از برنامه اصالحی براي ارقـام گنـدم   

درصد،  2/4به ترتیب  89و  88، 86، 81هاي  نان معرفی شده در سال
 .درصد محاسبه گردید 3/2درصد و  5/5، درصد سه

 
  بازدهی اقتصادي ارقام معرفی شده گندم آبی 

  هزینه تحقیقات و ترویج

هاي اجرا بـراي   آوري شده، تعداد سایتبا توجه به اطالعات جمع
رقـم   23هاي اصالح گندم نان آبی بـراي   اجراي آزمایشات در برنامه

سایت  1759حدود  1380-89هاي  طی سال 80معرفی شده در دهه 
هاي اجراي آزمایشات به نـژادي، بـه    بوده که به تفکیک سهم سایت

ترویجی و تحقیقـی تطبیقـی بـه ترتیـب     -ها، تحقیقیزراعی، بیماري
درصد، تعـداد   1/3درصد و  7/4درصد،  46درصد،  7/1درصد،  3/44

نفر بوده که به تفکیـک سـهم    2876مجریان براي اجراي آزمایشات 
-ها، تحقیقیجراي آزمایشات به نژادي، به زراعی، بیماريمجریان در ا

 3/36درصـد،   9/2درصـد،   48ترویجی و تحقیقی تطبیقی به ترتیب 
هـا بـراي    درصد، هزینه مجریـان و تکنیسـین   6/4درصد و  8درصد، 

میلیون ریـال مشـخص گردیـده کـه بـه       189527اجراي آزمایشات 
راي آزمایشـات بـه   تفکیک سهم هزینه مجریان و کارشناسان در اجـ 

ترویجی و تحقیقی تطبیقی به -ها، تحقیقینژادي، به زراعی، بیماري
درصد  8/9درصد و  3/9درصد،  2/45درصد،  7/1درصد،  5/33ترتیب 

میلیـون   3/17639و هزینه اجراي آزمایشات و تبـادالت ژرم پالسـم   
هـا در اجـراي    ریال بوده که به تفکیـک سـهم هزینـه اجـراي پـروژه     

هـا،  ات به نژادي و تبادالت ژرم پالسـم، بـه زراعـی، بیمـاري    آزمایش
درصـد،   8/35ترویجی، تحقیقی تطبیقی و کیفیت به ترتیب -تحقیقی

درصد برآورد  1/0درصد و  1/3درصد،  1/3درصد،  2/56درصد،  7/1
 ).2جدول (شده است 

طبق اطالعات به دست آمده، میـانگین حقـوق ماهیانـه محقـق     
-89هـاي   وطه در اجراي آزمایشـات در سـال  مجري و کارشناس مرب

هزینـه  . میلیون ریـال گـزارش گردیـد    ششو  6/12به ترتیب  1385
بـه   1385-89هـاي   برگزاري هفته انتقال یافته و روز مزرعه در سال

میـانگین  . میلیون ریال براي هـر روز بـوده اسـت    5/6و  7/7ترتیب 
هاي  عی در پروژههزینه اجراي یک پروژه تحقیقاتی به نژادي و به زرا

میلیون ریال،  2/17و  4/13به ترتیب  1385-89هاي  مستقل در سال
میلیـون ریـال مشـخص     3/20و  5/15هاي ملی به ترتیـب   در پروژه

-ترویجـی و تحقیقـی  -هـاي تحقیقـی   میانگین هزینه پـروژه . گردید
میلیون ریال بوده  19و  12به ترتیب  1385-89هاي  تطبیقی در سال

 ).4و  3ي هاجدول(است 

 
  

  1380-89هاي  سال یط آثار برنامه اصالح محصول ارقام گندم نان آبی بر عملکرد، هزینه و شیفت عرضه - 1جدول 
Table 1- Impact of irrigated wheat breeding program on yield, cost and shift of supply during 2000-2010   
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شیفت 
عرضه 

  )درصد(
Shift of 
supply 
(%)   

 ثار برنامه اصالحی بر هزینهآ
Impact of breeding program on cost  

 آثار برنامه اصالحی بر عملکرد
Impact of breeding program 

on yield  

  رقما
Varieties  

  منشا رقم  
 Region   

سال 
  معرفی

Released 
year  

کاهش هزینه 
ریال (رقم جدید 

  )به ازاي هر کیلو
Cost 

reduction in 
new variety 
(rial.kg-1)  

هزینه تولید رقم 
ریال به (شاهد 

  )ازاي هر کیلو
Production cost 
of test variety 

(rial.kg -1) 

هزینه تولید رقم 
ریال به (جدید 

  )ازاي هر کیلو
Production cost 
of new variety 

(rial.kg -1) 

سال 
  معرفی 

 Released 
year  

میزان افزایش 
عملکرد رقم جدید 

م در کیلوگر(
  )هکتار

Increasing of 
yield in new 

variety (kg.ha-1) 

 رقم
Variety  

  

پیشتاز   396  5.7 539.2 569.8 30.5 2.3
Pishtaz 

  
  ملی 

 National  
  
  
  

2002  
  

شیراز   312  4.5 547.4 571.9 24.5 1.9
Shiraz  

هامون  920  16.7 621.6 725.6 104 8
Hamoon 

شهریار  720  17.4 594 631 37 14.8
Sharyar 

  دز 338  5.8 648.9 686.7 37.8 2.9
Dez المللی بین  

International 5.5 71.4 703.9 632.5 11.3  640 توس  
Tus 

  Daryaدریا   334  6.1 1101.7 1168.9 67.2 3.3

  
  
  
  ملی

 National  

 
 
 
 
 

2006 
  

 3مغان  704  11.9 964.2 1078.5 114.3 5.6
Moghan 3  

  آرتا 455  7.7 1008.7 1086.6 77.9 3.8
Arta 

  سپاهان 394  5.9 906.7 960.3 53.6 2.6
Sepahan 

  بم 720  17.4 1318.6 1548.2 229.5  11.2
Bam 

نیشابور  393  9.5 1413.8 1548.2 134.3  6.5
Nishaboor 

سیستان  442  11.7 1513 1689.5 176.5  8.6
Sistan 

  هارب 393  6 1016.2 1077.5 61.2  3
 Bahar  

  المللی بین
International 

2007 

پیشگام  1326  21.4 963.9 1170.1 206.2  6.8
Pishgam  

  ملی
 National  

2008 

  پارسی 244  2.9 1041.8 1072.3 30.5  0.92
 Parsi    

  ملی
 National  

 
 

2009 
 

  ارگ 503  13.5 2112.4 2397.3 284.9  8.6
 Arg  

سیوند   346  4.2 1029.5 1072.3 42.8  1.3
Sivand  

مروارید  685  12.5 1453.1 1635.2 182.1  5.5
Morvarid  

  المللی بین
International 

میهن   700  9.9 1635 1796.5 161.5  4.5
Mihan  ملی 

  
  

2010 
 

 اروم   130  1.8 1724.7 1755.7 31  0.86
Urom  National 

  زارع  300  4.1 1686.4 1756.1 69.7  1.94
 Zare  

  المللی بین
International 

  افالك  250  4.4 2158 2253.4 95.4  2.65
 Aflak   

     Sources: Research resultsنتایج تحقیق                                                             : خذمأ
 1380-89هاي  سال یطارقام گندم نان آبی  آزمایشات در تولید و معرفی هزینه اجراي آزمایشات، مجریان و همکاران به تفکیک ماهیت - 2جدول 

  )میلیون ریال: واحد(
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 Table 2- The cost of projects, cost of researchers and colleagues  
 based on type of project in released irrigated bread wheat varieties during 2000-2020 (unit: million rial)  

هزینه اجراي 
بادالت پروژه و ت

  ژدم پالسم
Cost of project 
and jermplasm 

exchanges  

کل هزینه مجریان و 
  همکاران

Total cost of 
researchers and 

colleagues  

هزینه 
  همکاران
Cost of 

colleagues  

  هزینه مجریان
Cost of 

researchers  

تعداد 
  همکاران

Number of 
colleagues  

  تعداد مجریان
Number of 
researchers  

تعداد 
  سایت

Number 
of sites  

  نوع پروژه
 Type of project  

4845.4 58032.4 20678.1 37353.7 609 1158  646 

به نژادي ارقام با منشا 
  ملی

Breeding 
varieties with the 

national origin   

1474.4 5472.7 1144.1 4328.4 73  223  134 

به نژادي ارقام با منشا بین 
  المللی

Breeding 
varieties with 
international 

origin   
  کل به نژادي  780  1381  682 41682.2 21822.2 63505.1 6319.8

 Total of breeding 
  بیماري 811  1043  322 71824.8 13805.9 85631.4 9906.3

 Pathology  
  به زراعی 30  82  36 2364.7 898 3262.7 292.6

 Agronomy  
  کیفیت 2  6  4 707.5 250.2 957.7 31.1

 Quality  
  تحقیقی تطبیقی 54  133  81 13705.1 4892.2 18596.7 547.3

 On-farm  
542.2 17573.4 3883.1 13690.5 90  231  82 

 تحقیقی ترویجی
Research-for 
development  

  کل 1759  2876  1215 143974.8 45551.6  189527 17639.3
 Total  

     Sources: Research results                                            نتایج تحقیق                 : خذمأ
  

   1380- 89هاي  سال یطمیانگین هزینه مجریان و کارشناسان، برگزاري هفته انتقال یافته و روز مزرعه گندم  -3جدول  
Table 3- The mean of cost for researchers and colleagues, held of achievements transfer week and field day of wheat during 

2000-2010  
ریال براي (روز مزرعه 

  )هر روز
Field day  

(Rial per day )  

ریال براي هر (هفته انتقال یافته 
  )روز

Technology transfer week 
(Rial per day)   

ریال (ها حقوق ماهیانه تکنیسین
  )براي هر ماه

Salary of technisian (Rial 
per month)  

ریال (حقوق ماهیانه پژوهشگران 
  )براي هر ماه

Salary of researchers (Rial 
per month)  

  سال 
 Year  

2596551 3115861  2783064  4419556 2002-2005  
6458719 7750462  6031474  12637389 2006-2010  

     Sources: Research results                   نتایج تحقیق                                          : خذمأ
  

  درآمد ناخالص و سودآوري ارقام
رقم گندم نـان   23طبق برآورد، ارزش حال درآمد خالص معرفی 

میلیارد ریال مشـخص   26797به میزان  1380-89هاي  آبی در سال
در این دوره، نسبت فایده به هزینه نشان داد به ازاي یک ریال . گردید

گذاري نرخ بازده سرمایه. منفعت بخش شده است 1/18گذاري رمایهس

). 5جـدول  (درصد محاسبه شد  5/50در تحقیقات ارقام مورد مطالعه 
اي و درآمدي بسته به  هاي مختلف هزینه طبق برآورد، در دوره تحلیل

هاي معرفی ارقام، ارزش حال درآمد خالص، میانگین نسبت فایده  سال
گذاري معرفی چهار رقم گنـدم  گین نرخ بازده سرمایهبه هزینه و میان

ارقام پیشـتاز، شـیراز، هـامون و    ( 1381نان آبی معرفی شده در سال 
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 4/8361به ترتیـب  ) 1361-94(با منشا ملی در دوره تحلیل ) شهریار
ارزش حال درآمـد   .درصد محاسبه گردید 9/50و  5/55میلیارد ریال، 

-زینه و میانگین نرخ بازده سرمایهخالص، میانگین نسبت فایده به ه
با منشا ملی در  1385گذاري معرفی هفت رقم گندم نان آبی در سال 

 3/30و  1/3میلیـارد ریـال،    790به ترتیب ) 1366-94(دوره تحلیل 
ارزش حال درآمد خالص، میانگین نسبت فایده . درصد محاسبه گردید

ی یک رقـم گنـدم   گذاري معرف به هزینه و میانگین نرخ بازده سرمایه
 9333به ترتیـب  ) 1371-94(در دوره تحلیل  1387نان آبی در سال 

ارزش حـال درآمـد   . درصد بـرآورد شـد   9/90و  5/155میلیارد ریال، 
خـالص، میـانگین نســبت فایـده بــه هزینـه و میــانگین نـرخ بــازده      

پارسـی،  ( 1388گذاري معرفی سه رقم گندم نان آبی در سال  سرمایه
میلیـارد   3/165به ترتیب ) 1371-94(در دوره تحلیل ) ارگ و سیوند

ارزش حال درآمـد خـالص،   . درصد محاسبه گردید 3/27و  4/2ریال، 

گـذاري   میانگین نسبت فایده به هزینه و میانگین نرخ بـازده سـرمایه  
-95(در دوره تحلیل  1389معرفی رقم گندم نان آبی میهن در سال 

. درصد محاسبه شد 1/50و  10، میلیارد ریال 3/755به ترتیب ) 1371
طبق برآورد، ارزش حال درآمد خالص معرفی دو رقم گندم نان آبی با 

 6/192بـه میـزان    1381در سال ) ارقام دز و توس( المللی  منشا بین
میانگین نسبت فایده به هزینه نشان داد به . میلیارد ریال محاسبه شد

براي ارقام ) 1361-94(گذاري در دوره تحلیل  ازاي یک ریال سرمایه
میانگین . منفعت نصیب بخش شده است 5/3معرفی شده در این سال 

گذاري در تحقیقات ارقام مـورد مطالعـه ایـن سـال      نرخ بازده سرمایه
ارزش حال درآمد خالص معرفی یک رقم  .درصد محاسبه گردید 3/39

میلیارد ریـال محاسـبه    1552به میزان  1386گندم نان آبی در سال 
 . شد

  
   1380-89هاي  سال یطتطبیقی در برنامه اصالح گندم - ترویجی و تحقیقی-میانگین هزینه اجراي یک پروژه تحقیقاتی، پروژه تحقیقی - 4جدول 

Table 4- The mean of cost implementation for research project, research-extension and research-comparative in wheat 
breeding program during 2000-2010  

پروژه تحقیقی تطبیقی 
  )ریال(

Research-
comparative project 

(Rials)  

پروژه تحقیقی 
  )ریال(ترویجی 

Research-
extension project 

(Rials)  

  )ریال(پروژه تحقیقاتی ملی 
National research project (Rials)  

  )ریال(اي پروژه تحقیقاتی منطقه
Regional research project (Rials)   سال  

 Year  هابه زراعی و بیماري  
Agronomy/pathology 

  به نژادي
Agronomy 

  هابه زراعی و بیماري
Agronomy/pathology 

  به نژادي
Agronomy 

-  6315952 11520400 8774800  9750200  7594800 2002-2005  
19039400 12037644 20303000  15464600  17183000  13384400 2006-2010  

     Sources: Research resultsنتایج تحقیق                                                             : خذمأ
  

  )میلیون ریال: واحد( 1380-89هاي  سال یط گردش نقدي ارقام گندم نان آبی معرفی شده - 5جدول 
Table 5- Cash flow of released irrigated bread wheat varieties during 2001-2010 (Unit: million Rials)   

  ارزش حال خالص
Net present value   

  ارزش حال هزینه
Present value of cost  

  ارزش حال درآمد ناخالص 
Present value of gross income   

  هزینه
Cost  

  درآمد ناخالص
Gross income  

  دوره تحلیل
 Period  

2286.6 - 2286.6 0  14 0 1982-1986  
25673 - 25673 0  358 0 1987-1991  
95379 - 95379 0  3119.8 0 1992-1996  

333971 - 337750 3779  25574 351 1997-2001  
505913 784537 1290451  132785 248533 2002-2006  
5109602 318772 5428374  91294 2195588 2007-2011  

21638435  0 21638435  0 17722467 2012-2016  
26796641  1564398 28361038  253145  20166938 

  کل 
Total  

  نرخ بازده داخلی   50.5% 
Internal rate of return   18.1 نسبت فایده به هزینه  

Benefit-cost ratio  
     Sources: Research resultsنتایج تحقیق                                                             : خذمأ

 
  1380-89هاي  گردش نقدي ارقام گندم نان آبی معرفی شده با منشا مختلف طی سال - 6جدول 
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Table 6- Cash flow of released irrigated bread wheat variety with different origines during 2001-2010   

  )درصد(نرخ بازده داخلی 
Internal rate of 

return (%) 

  نسبت فایده به هزینه
Benefit-cost ratio 

میلیون ( ارزش حال خالص
  )ریال

Net present value   
)Billion Rials( 

  ارقام
Varieties  

  منشا رقم  
 Region of variety   

  سال معرفی 
 Year of 

release 

پیشتاز   5927  147 61.6
Pishtaz   

  
  ملی

 National  

 
 
 
 

2002 
  

شیراز   827.4  21.5 58.7
Shiraz  

هامون   1438  49.2 52.7
Hamoon 

شهریار  169 4.5 30.8
Shahryar 

  دز  104  4.2 47
Dez 

  
  المللی بین

International 31.6 2.9  88.6  توس  
Tous 

  کل  8554  37  50.1
Total  

  Daryaدریا   121 4 31.7

  
  
  
  ملی 

 National  

 
  
 
 

2006 
 

34.37 
 

5.5 
 

173.5  
 

  آرتا
Arta 

24.5 
 

2.8 
 

102  
 

  نسپاها
Sepahan 

39.1 
 

7 
 

459  
 

  بم
Bam 

سیستان  15.1 1.2 19.6
Sistan 

  کل 790 3.1 30.3
Total 

  بهار 1552 13.2 51.4
 Bahar  

  المللی بین
International 2007 

پیشگام  9333 155.5 90.9
Pishgam  

  ملی
 National  

2008 

  پارسی 75.1 1.8 24.7
 Parsi    

  
  ملی

 National  

  
  
  

2009 

  ارگ 64.6 1.9 24.8
 Arg  

سیوند  256 3.4 32.4
Sivand  

مروارید  5609 76.6 111
Morvarid  

  المللی بین  
International 

  کل 6005 18 51.1
Total 

میهن  755.3 10 50.1
Mihan  

  ملی
 National  

  
2010 
  کل 547 2.3 29.4 

Total 
     Sources: Research results                                نتایج تحقیق                             : خذمأ

 
گـذاري   نسبت فایده به هزینه نشان داد به ازاي یک ریال سرمایه

 2/13براي رقم معرفی شده در این سال ) 1371-94(در دوره تحلیل 
گذاري در تحقیقات  نرخ بازده سرمایه. منفعت نصیب بخش شده است

ارزش حال . درصد محاسبه گردید 4/51ر این سال رقم مورد مطالعه د

 1388در سال ) مروارید(درآمد خالص معرفی یک رقم گندم نان آبی 
-94(در دوره تحلیـل  . میلیـارد ریـال محاسـبه شـد     5609به میزان 

ــال   )1371 ــک ری ــه ازاي ی ــان داد ب ــه نش ــه هزین ــده ب ، نســبت فای
بـازده  نـرخ  . منفعت نصـیب بخـش شـده اسـت     6/76گذاري  سرمایه
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. درصـد محاسـبه گردیـد    111گذاري در تحقیقات ایـن رقـم    سرمایه
 ).6جدول (

 
  گیري و پیشنهاداتنتیجه

ی گندم اصالح برنامه از ناشی نهیهز کاهشطبق نتایج، میانگین 
، 81هاي  محصول براي ارقام معرفی شده طی سال لویک هربراي  نان
ــب   89و  88، 87، 86، 85 ، 2/206، 2/61، 9/121، 3/45بـــه ترتیـ
ریال و میانگین شیفت تابع عرضه رقم ناشی از برنامه  4/89و  1/135

، 86، 85، 81هاي  اصالحی براي ارقام گندم نان معرفی شده طی سال
 8/6درصـد، سـه درصـد ،     94/5درصد،  5/9به ترتیب  89و  88، 87

ارزش کنـونی درآمـد   . درصـد بـرآورد شـد    5/2درصـد و   1/4درصد، 
گذاري معرفی ارقام  ده به هزینه و نرخ بازده سرمایهخالص، نسبت فای

میلیارد ریال،  8554به ترتیب  81گندم نان آبی معرفی شده در سال 
 1/3میلیارد ریال،  790به ترتیب  1385، در سال درصد 15/50و  37

میلیارد  1552در دوره تحلیل به ترتیب  1386در سال  درصد، 3/30 و
-95(در دوره تحلیــل  1387ر ســال د درصــد، 4/51و  2/13ریــال، 

در سال  درصد، 9/90 و 5/155میلیارد ریال،  9333به ترتیب ) 1371
 1389و در سال درصد  1/51و  18میلیارد ریال،  6005به ترتیب  88

بـا  . درصد محاسبه گردیـد  4/29و  3/2میلیارد ریال،  547به ترتیب 
م گنـدم نـان آبـی    گذاري در مورد ارقـا  توجه به نتایج مطالعه، سرمایه

پیشتاز، پیشگام و مروارید داراي صرفه اقتصادي بیشتري نسـبت بـه   
سایر ارقام مورد مطالعه بـوده بنـابراین پیشـنهاد میگـردد مؤسسـات      
تحقیقاتی مرتبط ترتیبی اتخـاذ نماینـد تـا چنـین ارقـامی در برنامـه       
اصالحی تولید و به کشاورزان معرفی گردد تا باعـث افـزایش درآمـد    

 .کاران گرددگندم
  

  سپاسگزاري
نگارندگان از دانشگاه سیستان و بلوچستان و مؤسسـه تحقیقـات   
اصالح و تهیه نهال و بذر براي تهیه و تـأمین امکانـات و پشـتیبانی    
علمی و فنی الزم براي اجراي ایـن پـژوهش صـمیمانه سپاسـگزاري     
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Introduction 

  Agricultural research is important and one of the determinant factors of development of technologies in 
agricultural sector. Among agricultural research disciplines, breeding programs, especially, wheat breeding 
programs are one of the applied approaches in improving of production and food security. Based on a study by 
Byerlee & Traxler (1995), economic benefits and Internal Rate of Return (IRR) for Impact of International 
Wheat Improvement (for all breeding programs) were estimated US$3.0 billion per year with internal rate of 
53%, and economic benefits for Impact of International Wheat Improvement (Attributed to IWIN) was estimated 
US$1.5 billion per year during 1966-90.  

 
Materials and methods 

  The main objectives of this research were to determine shift of supply function of variety and impacts of 
breeding wheat varieties on reduction costs, and determination of economic return of released irrigated bread 
wheat in breeding program for the period of 1991-2000. Wheat varieties included; 23 varieties of released 
irrigated bread wheat by wheat breeding program of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) and Provincial 
Agricultural Research Centers. Ex-ante and Ex-post methods were used in this study. Measuring criteria for these 
methods were; quantity of shift in supply function, cost-benefit analysis and internal rate of return of varieties. 
For estimation of reduction costs and shift of supply function of varieties in breeding program were calculated 
following Brennan et al. (2002): 

( ) ( )( / ) ( / )vb h v without h v withC TC y TC y 
 

  

 /vb wPSS C P   

  Where:  
Cvb: Cost reduction due to breeding program, TCh: Cost production per ha, Yv (without): yield of check variety in 

breeding plots, Yv (with): yield of new variety in breeding plots, PSS: % supply shift in breeding program and Pw: 
price of wheat grain per kg   

For assessing economic criteria, Net Present Value (NPV), Cost-Benefit Analysis and Internal Rate of Return 
(IRR) were used: Following Brennan et al (2002), gross benefit of irrigated bread wheat research in different 
regions (B), annual shift of genetic improvement of variety due to breeding program (kt) and Fixed and Variable 
costs due to research and extension of irrigated wheat breeding in experiment years (TVC) were estimated as 
follow: 
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Where:  
Pt: Price of wheat grain in year t, Qt: Quantity of wheat grain production in year t, Vit: Proportion of area of 

varieties in year t, gi: Genetic improvement for varieties i, S: Number of full time breeders and technicians 
involved in irrigated wheat breeding program, Cs: The costs of breeders and technicians in year t and Cvt: Fixed 
and variable costs of research and extension activities in year t  

For economic analyses of genetic improvement of a variety, profitability indexes including Net Present Value 
(NPV), Benefit- Cost Ratio and Internal Rate of Return (IRR) were calculated following Brennan et al. (2002): 

( ) ( )

0 0

( ) ( )

0 0
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Where:  
PVB: Present value of benefits,  PVC: Present value of Costs, r: Discount rate and n: period  
 

Results and discussion 
According to the results of this study, the mean reduction of costs for released irrigated bread wheat varieties 

during 2001- 2010 was estimated as 109.8 rials. The mean of shift in supply function for released irrigated bread 
wheat varieties during these years was estimated as %5.31. The mean of Net present value (NPV) for released 
irrigated bread wheat varieties in study periods was estimated 4463.5 billion Iranian Rials. Based on results, 
breeding program of irrigated bread wheat was economic. 

 
Conclusion 

In general, released irrigated bread wheat varieties with national and international origins in irrigated wheat 
breeding program of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Iran, was economically profitable. New 
Released irrigated bread wheat varieties have had considerable impacts on cost reduction and increasing of 
farmers income.  
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