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ارزيابی منافع اقتصادی تحقيقات بادام ايران
با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی
1

علی شهنوازی
تاريخ پذيرش11/12/11 :
تاريخ دريافت11/10/11 :
چکيده
اين مطالعه با هدف تعيين ميزان منافع مورد انتظار ناشی از سرمايهگذاری در فعاليتهای پژوهشی
بادام و نحوهی توزيع آن ميان گروههای همسود ،با فرض اقتصادی باز در دو حالت انتقال موازی و
غيرموازی منحنی عرضه ،انجام گرديد .نتايج نشان داد با افزايش يک درصدی عملکرد در يک
انتقال موازی ،ساالنه  91/3ميليارد ريال منفعت اجتماعی ايجاد میگردد که از اين مقدار 90/8
ميليارد ريال به توليدکنندگان و  2/9ميليارد ريال به مصرفکنندگان بادام در ايران منتقل میشود.
همچنين در نتيجهی کاهش قيمت جهانی ،توليدکنندگان بادام در ساير کشورها بهاندازهی 31
ميليارد ريال زيان و مصرفکنندگان در آن کشورها بهميزان  31/13ميليارد ريال سود میبرند .در
انتقال غيرموازی تغييری در آثار رفاهی مورد انتظار برای توليدکنندگان و مصرفکنندگان ساير
نقاط جهان ايجاد نشده ،ولی مقدار منافع داخلی از  91/3به  21/7ميليارد ريال کاهش میيابد.
يافتههای پژوهش نشان میدهد که ميان ارزش اقتصادی فعاليتهای پژوهشی که در پی افزايش
عملکرد يا کاهش در هزينههای توليد بادام میباشند ،تفاوت قابل توجهای وجود دارد .بهطوریکه با
کاهش يک درصدی در هزينهی هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه ،مجموع منافع
توليدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی  11/9ميليارد ريال بوده که بهميزان  17/1ميليارد ريال
کمتر از وضعيت پيشين است .در مقابل زيان توليدکنندگان خارجی از  31به  27/3ميليارد ريال
کاهش میيابد .بهعبارت ديگر تحقيقات بادام در ايران بيشتر به نفع توليدکنندگان داخلی بوده و
ميزان منافع مورد انتظار به نحوهی تأثيرگذاری يافتههای پژوهشی و چگونگی انتقال منحنی عرضه
بستگی دارد.
طبقهبندی O24,O33:JEL
واژههاي كليدي :تحقيقات کشاورزی ،توزيع منافع ،تجارت ،انتقال موازی و غيرموازی.

 -1عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان شرقیShahnavaziali@yahoo.com .
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پيشگفتار
توليد بادام ايران طی دورهی  11سالهی  1371الی  1388از  81037به  128101تن افزايش يافته
است .در همين دوره ،توليد  21کشور عمدهی توليدکنندهی بادام بيش از  1/9برابر افزايش و از
 1137027به  2339197تن رسيده است .بررسی آمار توليد بادام نشان میدهد که سهم ايران
همزمان از  0/2به  9/9درصد کاهش يافته که دليل اصلی آن ،افزايش قابل توجه در ميزان توليد
آمريکا میباشد .چنانچه توليد بادام آمريکا در نظر گرفته نشود ،توليد جهانی بادام  1173797تن و
سهم ايران  11/1درصد خواهد بود .ارزش بادام توليدی ايران در سال  371 ،1388ميليون دالر
بوده که در ميان محصوالت کشاورزی رتبهی 19ام و بعد از انگور ،سيب ،پسته ،خرما و پرتقال،
رتبهی ششم را در ميان محصوالت باغی دارد .بررسی نحوهی تخصيص بادام توليدی ميان بازارهای
داخلی و خارجی ،بيانگر آن است که بيشتر بادام توليدی در داخل کشور مصرف و سهم ايران از
صادرات جهانی بادام در حال کاهش میباشد .بادام با پوست(هستهی بادام) يا بدون پوست(مغز
بادام) صادر میشود که سهم ايران از بازار جهانی بادام با پوست و بدون پوست بهترتيب از  1/2به
 1/8و  1/1به  1/7درصد کاهش يافته است .مجموع صادرات بادام با و بدون پوست  21کشور
عمدهی صادرکنندهی بادام در سال  1388بهترتيب  213110و  901118تن بوده که نسبت به
سال  1371از لحاظ وزنی  2/8و  1برابر افزايش داشته است .کشور آمريکا بزرگترين صادرکنندهی
بادام در جهان میباشد که  00و  01درصد صادرات بادام با و بدون پوست را در سال  1388بهخود
اختصاص داده است .بررسی ليست کشورهای عمدهی صادرکنندهی بادام بيانگر آن میباشد که
کشورهايی چون امارات متحدهی عربی ،بلژيک ،آلمان ،مکزيک ،تايلند ،رومانی ،هلند ،فرانسه و
ليتوانی با آنکه جزء توليدکنندگان عمدهی بادام نمیباشد؛ ولی گاهاً سهمی بيشتر از ايران در
صادرات جهانی بادام دارند(پايگاه اينترنتی سازمان خوار و بار جهانی .)2112 ،لذا ،ضروری است
بهمنظور حفظ موقعيت ايران در بازار جهانی بادام ،تالشهايی درخصوص بهبود وضعيت توليد اين
محصول انجام گيرد .يکی از راهکارهای پيشنهادی ،سرمايهگذاری در تحقيقات کشاورزی میباشد.
در اين زمينه مطالعات فراوانی انجام گرفته که هرکدام کوشيدهاند به بررسی آثار اقتصادی تحقيقات
کشاورزی بپردازند که در ادامه به نتايج تعدادی از آنها اشاره میشود.
نورتون و همکاران( )1187منافع تحقيق و ترويج را بررسی و نشان دادند که تأثير فعاليتهای
تحقيق و ترويج در طول زمان ايجاد شده و انتقال منحنی تقاضا میتواند نقش قابل توجهی در
تعيين قيمت و مقدار تعادلی داشته باشد .مطالعه به بررسی منافع اقتصادی تحقيقات در مورد پنج
محصول برنج ،ذرت ،گندم ،سيبزمينی و لوبيا در حالت انتقال غيرموازی منحنی عرضه در کشور
پرو پرداخت و تأثير سياستهای قيمتی دولت بر منافع ايجادشده را بررسی نمود .نتايج نشان داد
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که منافع کل تحقيق و ترويج برنج نسبت به کشش تقاضا ،حساسيت اندکی داشته و انتقال تقاضا
در مورد سيبزمينی باعث افزايش نرخ بازده سرمايهگذاری در تحقيق و توسعه از  22به  31درصد
میگردد .همچنين نتايج مشخص کرد که انتقال موازی تابع عرضه با ثبات منحنی تقاضا باعث
افزايش نرخ بازده سرمايهگذاری در تحقيق و ترويج سيبزمينی از  22به  12درصد شده و چنانچه
امکان افزايش سطح زيرکشت بهميزان يک درصد در سال فراهم باشد ،در آنصورت منافع تحقيق و
ترويج برنج بيش از دو برابر خواهد بود .بررسی توزيع منافع بيانگر آن بود که توليدکنندگان از
تحقيق و ترويج محصوالتی که در بازارهای جهانی داد و ستد میشوند ،سود بيشتری برده اما ايجاد
محدوديتهای تجاری باعث انتقال منافع به مصرفکنندگان میشود .چنانچه دولت تالش در حفظ
قيمت دريافتی توليدکننده در سطح بازارهای جهانی را داشته باشد؛ در آن صورت توليدکنندگان و
مصرفکنندگان سود و مالياتدهندگان زيان خواهند ديد .توزيع منافع نسبت به کشش ،حساس
بوده و با افزايش کشش قيمتی تقاضا ،سهم توليدکنندگان از منافع افزايش و با کاهش آن
توليدکنندگان در انتقال غيرموازی منحنی عرضه ،زيان میبينند .منافع توليدکنندگان نسبت به نوع
انتقال منحنی عرضه حساس بوده ولی منافع مصرفکنندگان مستقل از نوع انتقال است.
حسينی و همکاران( )1389با بررسی نرخ بازده سرمايهگذاری در فعاليتهای تحقيق و توسعه در
مؤسسهی چغندرقند در يک دورهی  10ساله نشان دادند که توسعه و معرفی رقم رسول ،ساالنه
بازدهی معادل با  117درصد داشته است .در اين پژوهش تابع تقاضا خطی و جابجايی منحنی
عرضه بهصورت غير موازی در نظر گرفته شد .حجم صرفهجويی ارزی در نتيجهی کاهش واردات
شکر ،ساالنه  21ميليون دالر برآورد و عمر مفيد رقم رسول در پژوهش ،شش سال در نظر گرفته
شد .پيشبينی گرديد که در طول سالهای  1381الی  1389ساالنه  39ميليارد ريال به پذيرندگان
رقم رسول انتقال يابد .اين در حالی است که کل هزينههای تحقيقاتی موسسهی چغندرقند در
طول هشت سال کمتر از  1/9ميليارد ريال و  1/9درصد منافع ساالنه میباشد.
حسينی و حسنپور( )1389نرخ بازده سرمايهگذاری در تحقيقات چغندرقند را در طول سالهای
 1391الی  ،1319بررسی کردند .در اين مطالعه اقتصاد ،باز و سهم ايران از واردات جهانی ،اندک
فرض گرديد .نتايج نشان داد که در طول دورهی مورد مطالعه ،دولت قيمت شکر وارداتی را باالتر از
قيمت جهانی قرار داده است .لذا معرفی ارقام اصالحشدهی چغندرقند باعث کاهش درآمدهای
مالياتی دولت گرديده و بهدليل ثبات قيمت ،کليهی منافع ناشی از پذيرش فنآوری به کشاورزان
منتقل شده است .ارزش حال منافع انتقاليافته به توليدکنندگان شامل چغندرکاران و کارخانجات
فرآوری در بهترين حالت ممکن برابر با  232ميليارد ريال بوده است .در نتيجهی تحقيقات ،درآمد
مالياتی دولت به ميزان  11ميليارد ريال کاهش و با احتساب  29ميليارد ريال برای مخارج
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تحقيقاتی ،ارزش خالص منافع اجتماعی تحقيقات چغندرقند 118 ،ميليارد ريال و نرخ بازده داخلی
 31درصد برآورد گرديد.
حسينی و همکاران( )1380تأثير تحقيقات چغندرقند را بر بهرهوری توليد بررسی کردند .نتايج
مطالعه نشان داد که تحقيقات بهطور ميانگين ،منحنی عرضهی شکر را هفت درصد به سمت راست
انتقال داده و هزينهی تمامشدهی شکر چغندر را کاهش داده است .نتايج پژوهش بيانگر تأثيرپذيری
بيشتر ارقام اصالحشدهی چغندر از شرايط آب و هوايی نسبت به ارقام سنتی میباشد بهطوریکه
شيوع آفات و بيماریها و وقوع خشکسالی باعث کاهش بيشتر عملکرد و عيار چغندرقند در ارقام
اصالحشده میشود .همچنين توسعهی کشت ارقام جديد ،امکان جانشينی عوامل توليد را محدود
کرده است .نتايج پژوهش بيانگر آن بود که آثار اقتصادی يافتههای پژوهشی در مناطق مختلف
يکسان نمیباشد .بهطوریکه اختالف ميان ايستگاههای تحقيقاتی تا  22درصد گزارش گرديد.
خاکسار آستانه و کرباسی( )1381در يک دورهی  27ساله( 1397الی  )1383به مطالعهی تأثير
عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل توليد در بخش کشاورزی پرداختند .نتايج نشان داد که شاخص
بهرهوری در طول سالهای مورد مطالعه بهطور ميانگين  1/93درصد رشد داشته و در تعدادی از
سالها منفی بوده است .بهعبارت ديگر ،نسبت منافع به هزينهها در بعضی از سالها کاهش يافته
است .مطالعه نشان داد که ميزان بهرهوری در بخش کشاورزی بهترتيب اهميت ،تابع سرمايهگذاری
ساالنه در تحقيقات ،شرايط آب و هوايی و توليد ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی
میباشد .بهطوریکه افزايش يک درصدی در بودجهی تحقيقات کشاورزی ،قرار گرفتن در شرايطی
با بارندگی بيشتر از ميانگين کشوری( 213ميليمتر) و رشد توليد ناخالص ملی بهترتيب باعث
افزايش بهرهوری کل عوامل توليد بهميزان  1/13 ،1/19و  1/12درصد میگردد .بهطوریکه
سرمايهگذاری در تحقيقات کشاورزی  7/9برابر توليد ناخالص داخلی کشور بر رشد بهرهوری در
بخش کشاورزی تأثير میگذارد.
مهرابی بشرآبادی و جاودان( )1311تأثير عوامل مؤثر بر رشد و بهرهوری در بخش کشاورزی را
بررسی کردند .نتايج مطالعه نشان داد که مخارج ساالنهی اختصاصيافته به سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج کشاورزی دارای تأثير مثبت و معنیدار بر رشد ارزش افزودهی واقعی و افزايش
بهرهوری در بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاهمدت میباشد .بهطوریکه يک درصد افزايش در
مخارج ساالنهی سازمان تحقيقات ،ترويج و آموزش کشاورزی در طول دورهی  1393الی 1380
توانايی افزايش رشد و بهرهوری را بهترتيب بهميزان  1/1و  1/118درصد در بلندمدت و  1/19و
 1/113درصد در کوتاهمدت را دارد .نکتهی قابل توجه اين است که تأثير بلندمدت سرمايهگذاری
در تحقيق و توسعه نسبت به تأثير کوتاهمدت بر افزايش بهرهوری بيشتر از متغيرهای ضريب
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مکانيزاسيون ،ارزش توليد بخش کشاورزی و مصرف انرژی میباشد .بهعبارت ديگر تحقيق و توسعه
نسبت به ساير متغيرهای مؤثر بر افزايش بهرهوری ،آثار بلندمدت بيشتری دارد.
شهنوازی و حسينی( )1311با برآورد پارامتر جابجايی نشان دادند که توسعه و معرفی ارقام ديرگل،
با کم کردن انتقال منحنی عرضه به سمت چپ ،زيان اقتصادی سرمای ديررس بهاره را کاهش و
مازاد اقتصادی توليدکنندگان و مصرفکنندگان را تغيير داده است .يافتههای پژوهش ،مشخص
نمود که مجموع ارزش حال تغيير در مازاد توليدکنندگان و مصرفکنندگان در شرايط وقوع سرمای
ديررس بهاره ،بهترتيب برابر با  8/11و  11/27ميليارد ريال بوده و سهم مصرفکنندگان از منافع
توسعه و معرفی ارقام بادام ديرگل 98 ،درصد میباشد .همچنين در اين پژوهش ارزش خالص حال
منافع اجتماعی ناشی از سرمايهگذاری در توسعه و معرفی ارقام اصالحشدهی بادام ديرگل در ايران
با توجه به هزينههای تحقيق و ترويج 11/7 ،ميليارد ريال و نرخ بازده داخلی سرمايهگذاری 19
درصد محاسبه شد.
با توجه به اهميت توليد بادام در ايران ،تالش برای رفع محدوديتهای موجود در توليد آن ضروری
میباشد .يکی از عوامل محدودکنندهی توليد بادام در کشور ،پايين بودن عملکرد آن نسبت به
ميانگين جهانی است .چنانچه به عملکرد بادام در کشورهای همسايه چون افغانستان ،آذربايجان،
عراق ،قزاقستان ،سوريه و ترکيه توجه شود ،مشخص میگردد که همگی اين کشورها با عملکردی
بهترتيب  1038 ،3129 ،1382 ،1211 ،1119و  3231کيلوگرم ،توليدی بيشتر از ايران دارند که
در ميان آنها افغانستان ،سوريه و ترکيه از توليدکنندگان عمده بوده و دارای صادراتی بيش از ايران
میباشند ،اين واقعيت همراه با افزايش هزينهی توليد و قيمت تمامشده ،همه ساله موجب کاهش
رقابتپذيری و سهم ايران در بازار جهانی میگردد(پايگاه اينترنتی سازمان خوار و بار جهانی،
 .)2112وظيفهی توسعه و معرفی راهکارهايی برای افزايش عملکرد و کاهش قيمت تمامشده بر
عهدهی نهادهای مسئول از جمله سازمان تحقيقات ،ترويج و آموزش کشاورزی میباشد .منافع
ايجاد شده ناشی از فعاليتهای تحقيقاتی تابعی از حجم بازار ،ويژگیهای هزينهای و توليدی
يافتههای جديد بوده و در شرايطی که تمام شرايط ثابت باشند ،منافع ايجادشده با توجه به درجهی
باز بودن بازار و سهمهای تخصيصيافته از توليد به بازارهای داخلی و خارجی متفاوت خواهد بود
(نورتون و همکاران .)1187 ،در اين مطالعه ،آثار اقتصادی فعاليتهای پژوهشی بادام و نحوهی
توزيع منافع انتظاری ميان مصرفکنندگان و توليدکنندگان داخلی و خارجی با استفاده از الگوی
مازاد اقتصادی بررسی میشود.
مواد و روشها
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نحوهی ارتباط ميان سرمايهگذاری در تحقيقات کشاورزی و بهرهوری با استفاده از الگوی مازاد
اقتصادی ،در ادبيات موضوع بهخوبی نشان داده شده است(آلستون و همکاران .)1119 ،در اين الگو،
تغيير در منافع اقتصادی ناشی از پذيرش نوآوری با انتقال منحنی عرضه و در ارتباط با منحنی
عرضهی قديمی مشخص میشود .بهطوریکه با مقايسهی نقاط تعادلی جديد و قديم ،امکان
اندازهگيری و بررسی چگونگی توزيع منافع ميان مصرفکنندگان و توليدکنندگان فراهم میگردد.
انعطافپذيری و قابليت بررسی شرايط مختلف از ويژگیهای الگوی مازاد اقتصادی است(ريکت و
دورفمن .)2112 ،بسياری از پارامترهای مورد استفاده در اين الگو دقيق نبوده و عدم حتميت در
تعيين روند زمانی اجرا و تکميل مراحل تحقيق ،هزينه و نرخ پذيرش نوآوریها ،قيمتها ،درآمدها و
کششها وجود دارد .بهطوریکه هر تخمينی از منافع تحقيق ،نيازمند در اختيار داشتن تعدادی
برآورد يا فرض در مورد متغيرهای مورد مطالعه است(آلستون و همکاران .)1119 ،با اين وجود
نتايج مطالعات ،همواره کارايی رهيافت مازاد اقتصادی در محاسبهی آثار اقتصادی تحقيقات را نشان
دادهاند(بوآکی .)2113 ،الگوی مازاد اقتصادی از اين حقيقت که مصرفکنندهی نهايی کمتر از
ميزانی که تمايل دارد ،میپردازد و توليدکننده ،توانايی توليد در قيمتی کمتر از قيمت فروش را
دارد ،استفاده میکند .الگوی مازاد اقتصادی ،چگونگی کاهش قيمت در نتيجهی تغيير در هزينهی
توليد هر واحد محصول ناشی از فعاليتهای تحقيقاتی و نحوهی توزيع منافع ميان گروههای مختلف
اجتماعی را نشان میدهد.
از آنجايیکه ايران از توليدکنندگان عمدهی بادام در سطح جهان میباشد ،ضروری است مدل
معرفیشده بهگونهای توسعه يابد که شرايط تجارت بادام را نيز در نظر بگيرد .تحقيقات بادام در
ايران ،باعث تغيير در قيمت جهانی از طريق صادرات شده و انتظار میرود در ساير کشورها
توليدکنندگان از کاهش قيمت ،زيان و مصرفکنندگان از انتقال تابع عرضهی بادام ايران ،سود
ببرند .در شکل  ،1توزيع منافع ناشی از تحقيقات بادام در ايران با فرض وجود تجارت و انتقال
موازی و غير موازی تابع عرضه نشان داده شده است .قسمت(الف) شکل  ،1عرضه و تقاضای بادام
در ايران ،قسمت (ب) ،مازاد عرضهی بادام ايران(صادرات) و مازاد تقاضا ساير نقاط جهان(واردات) را
مشخص و قسمت(ج) ،عرضه و تقاضای ساير نقاط جهان برای بادام را نشان میدهد .با پذيرش
يافتههای پژوهشی بادام در ايران ،منحنی عرضهی داخلی از  S Iran,0به  S Iran,1انتقاليافته و
بهدنبال آن ،منحنی مازاد عرضه ايران در بازار جهانی از  ES Iran,0به  ES Iran,1منتقل میشود.
بنابراين توليد ايران از  QIran,0به  ، QIran,1صادرات از  QT0به  QT1و مصرف داخلی از  C Iran,0به
 C Iran,1افزايش میيابد .از طرف ديگر توليد ساير مناطق جهان از  QROW ,0به  QROW ,1کاهش و
مصرف آن از  C ROW ,0به  C ROW ,1افزايش میيابد .در شکل  ،1ناحيهی  ، P0 abP1تغيير در مازاد
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رفاهی مصرفکنندگان در ايران P1cde ،تغيير در مازاد رفاهی توليدکنندگان ايرانیP0 fgP1 ،
تغيير در مازاد رفاهی مصرفکنندگان ساير کشورها و  P0 hjP1تغيير در مازاد رفاهی توليدکنندگان
ساير کشورها میباشد .تغيير خالص در مازاد رفاهی ساير کشورها با استفاده از ناحيهی P0 hjP1
بهدست میآيد .قسمت(د) شکل  ،1توزيع منافع ناشی از پذيرش يافتههای پژوهشی را با فرض
انتقال غيرموازی در تابع عرضه نشان میدهد .بهمنظور بررسی تغيير در مازادهای اقتصادی،
منحنیهای عرضه و تقاضای بادام در ايران و ساير نقاط جهان را میتوان بهصورت زير نوشت:
()1
QIran   Iran   Iran ( P  k )  ( Iran   Iran k )   Iran P
()2
C Iran   Iran  IranP
()3
QROW   ROW   ROW P
()1
C ROW   ROW   ROW P
در اين الگو فرض میشود که معرفی و پذيرش يافتههای تحقيقاتی بادام در ايران باعث انتقال
عمودی تابع عرضهی بادام به اندازهی  kخواهد شد P .قيمت تعادلی بادام QIran ،مقدار توليد و

 C Iranمقدار مصرف بادام در ايران میباشند .همچنين  C ROWو  QROWمقادير مصرف و توليد
بادام در ساير نقاط جهان هستند .با توجه به اينکه در شرايط تعادلی ،روابط
 QIran  QROW  C Iran  C ROWو  QT  C ROW  QROW  QIran  C Iranبرقرار بوده،
که در آن  ، QTحجم تجارت میباشد ،در نتيجه با جايگزينی روابط  1الی  ،1در اين رابطه ،قيمت
تعادلی در بازار جهانی پس از معرفی و پذيرش يافتههای پژوهشی بادام بهصورت زير قابل محاسبه
خواهد بود:
 Iran   Iran k   Iran P   Iran   Iran P   ROW   ROW P   ROW   ROW P
()9
P( Iran   Iran   ROW   ROW )   ROW   Iran   ROW   Iran   Iran k
با استفاده از رابطهی  ،9قيمت تعادلی پس از معرفی و پذيرش يافتههای پژوهشی بادام از رابطهی
 0بهدست خواهد آمد (آلستون و همکاران:)1119 ،
()0

 ROW   Iran   ROW   Iran   Iran k
 Iran   Iran   ROW   ROW

P1 

در رابطهی  ،0چنانچه  kمساوی صفر باشد .در آنصورت قيمت تعادلی در وضعيت بدون توسعه،
معرفی و پذيرش يافتههای پژوهشی قابل محاسبه خواهد بود .رابطهی  ،7قيمت تعادلی در بازار
جهانی پيش از پذيرش يافتههای پژوهشی در باغهای بادام ايران را تعيين میکند:
()7

 ROW   Iran   ROW   Iran
 Iran   Iran   ROW   ROW

P0 
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که در آن  ، P0قيمت تعادلی بادام پيش از معرفی و پذيرش يافتههای پژوهشی است .اختالف

رابطهی  0و  ،7صرفاً در عبارت   Irankکه مقداری مثبت است ،میباشد .بهعبارت ديگر پذيرش
يافتههای پژوهشی با افزايش عملکرد يا کاهش هزينههای توليد ،باعث افزايش بهرهوری ،کاهش
قيمتتمامشده و قيمت تعادلی در بازار بادام خواهند شد .در محاسبهی تغييرات رفاهی ناشی از
پذيرش يافتههای پژوهشی که بهتفکيک توليدکنندگان و مصرفکنندگان ايران و ساير نقاط جهان
محاسبه میشود نياز به اطالعات مربوط به تغيير نسبی قيمت تعادلی میباشد .برای محاسبهی
تغيير نسبی در قيمت تعادلی از روابط  0و  7استفاده میشود .رابطهی  ،8روش محاسبه را نشان
میدهد:
P0  P1
 Iran K

()8
P0
 Iran   Iran   ROW   ROW
k
 ، K تغيير نسبی در هزينهی توليد هر واحد محصول است .بهمنظور اينکه رابطهی
که در آن
Po
 ،8قابل استفاده در محاسبات باشد از معادل آن که بر اساس کششهای قيمتی تقاضا و عرضه است
استفاده میگردد .رابطهی  ،1نتيجهی نهايی را نشان میدهد:

) ( P0  P1
 Iran K

()1
P0
 Iran  S Iran Iran  (1  S Iran ) ED
که در آن  Zتغيير نسبی در قيمت تعادلی  Iran ،و  S Iranبهترتيب کشش عرضهی بادام در ايران و





Z

سهم مصرف ايران از توليد داخلی بادام  Iran ،مقدار مطلق کشش تقاضای بادام در ايران و  ED
کشش مازاد تقاضای ساير نقاط جهان برای بادام ايران يا کشش تقاضای صادرات میباشد .برای
محاسبهی کشش صادرات از رابطهی  ،11استفاده میشود:
   ROW P0  ROW   ROW
 ED  ROW

QT0
()11
C ROW ,0  QROW ,0 
QROW ,0
در نهايت برای محاسبهی تغيير در مازادهای اقتصادی در شرايط تجاری ،از روابط زير استفاده می-
گردد(آلستون و همکاران:)1119 ،
()11
) PS Iran  P0QIran,0 ( K Iran  Z )(1  0.5Z Iran
()12

) CS Iran  P0 C Iran,0 Z (1  0.5Z Iran

()13

) PS ROW   P0 QROW ,0 Z (1  0.5Z ROW

()11

) CS ROW  P0 C ROW ,0 Z (1  0.5Z ROW
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()19
S ROW  CS ROW  PS ROW
که در آن  PS Iranتغيير در مازاد توليدکنندهی داخلی CS Iran ،تغيير در مازاد اقتصادی
مصرفکنندگان داخلی  PS ROW ،تغيير در مازاد اقتصادی توليدکنندگان ساير مناطق،
 CS ROWتغيير در مازاد اقتصادی مصرفکنندگان ساير مناطق S ROW ،تغيير کل در مازاد
اقتصادی ساير مناطق  ROW ،کشش عرضهی بادام ساير مناطق و   ROWکشش قيمتی تقاضای
بادام ساير مناطق میباشند .روابط مورد استفاده برای محاسبهی تغييرات در مازادهای اقتصادی ،در
يک انتقال غيرموازی عرضه به وسيلهی منسا ( )2119بهصورت زير ارائه شده است:
()10
) TS Iran  0.5P0 QIran,0 K (1  Z Iran
()17

) CS Iran  P0 C Iran,0 Z (1  0.5Z Iran

()18
PS Iran  TS Iran  CS Iran
که در آن  TS Iranتغيير کل در مازاد اقتصادی ايران در نتيجهی فعاليتهای تحقيقاتی و ترويجی
بادام بوده و ساير متغيرها پيشتر تعريف شدهاند .برای محاسبهی پارامتر جابجايی ،آثار احتمالی
پذيرش يافتههای پژوهشی به دو قسمت تغييرات عملکردی و هزينهای تقسيم میگردد(مسترز و
همکاران .)1110 ،نمايش نموداری اين مطلب در شکل  ،2نشان داده شده است.
شکل  ،2بازار بادام ايران را در يک دورهی زمانی مشخص با فرض اقتصادی بسته نشان میدهد که
در آن  Qمقدار توليد و مصرف بادام و  Pقيمت هر کيلو بادام با پوست میباشد .منحنی تقاضا با
 Dو منحنی عرضه با  Sمشخص شده است .پيشبينی میگردد با توسعه ،معرفی و پذيرش يافته-
های پژوهشی ،عملکرد در واحد هکتار باغهای بادام افزايش يابد که در آن صورت در يک قيمت
مشخص مانند  P0امکان افزايش توليد با استفاده از نهادههای موجود ميسر خواهد بود .چنانچه اين
افزايش در عملکرد ،تغييری در ترکيب هزينهها ايجاد نکند منحنی عرضه از  Sبه  S منتقل می-
شود .اين تأثير که بهعنوان اثر توليدی کاربرد يافتههای پژوهشی شناخته میشود در شکل  ،2با J
نمايش داده شده است .چنانچه افزايش عملکرد باعث تغيير در ترکيب هزينهای گردد ،انتظار می-
رود قيمت تمامشدهی محصول نيز متأثر گردد .اين تغيير هزينهای میتواند کاهشی يا افزايشی
باشد .چنانچه همزمان با افزايش عملکرد ،هزينهی هر هکتار باغ بادام کاهش داشته باشد در آن-
صورت اثر هزينهای ،اثر عمکردی را تقويت کرده و منحنی عرضه را بيشتر به سمت راست منتقل
میکند ولی از آنجا که در بسياری از مواقع کاربرد يافتههای جديد با افزايش هزينه همراه است
تأثير هزينهای در شکل  ،2بهصورت انتقال منحنی عرضه به سمت چپ و از  S به  S و با I
نمايش داده شده است .در اين حالت قيمت و مقدار تعادلی از  P0و  Q0به  P1و  Q1تغيير میکند.
بنابراين پذيرش يافتههای پژوهشی باعث کاهش قيمت و افزايش مقدار توليد و مصرف میگردد .اثر
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خالص آثار عملکردی و هزينهای را پارامتر جابجايی ناميده و با  Kنشان میدهند .از آنجا که واحد
محاسبهی تغييرات عملکردی(کيلوگرم در هکتار) و هزينهای(ريال در هکتار) متفاوت میباشند ،لذا
محققين روشهای متفاوتی را برای ترکيب اين دو ،پيشنهاد میکنند (نورتون و همکاران1187 ،؛
آلستون و همکاران1119 ،؛ مسترز و همکاران1110 ،؛ منسا .)2112 ،در اين پژوهش از رابطهی
 ،11برای محاسبهی پارامتر جابجايی استفاده شده است (آلستون و همکاران:)1119 ،

EAC 
 EY
()11
k

.P0 .t
1  EY 
 
K
که در آن  kمقدار مطلق انتقال عمودی منحنی عرضه يا پارامتر جابجايی و برابر با
است .
P0
کشش قيمتی عرضهی بادام و  EYتغيير نسبی در عملکرد بادام در هر هکتار با و بدون يافتههای
پژوهشی میباشد که از رابطهی  ،21محاسبه میگردد:

Y1  Y0
()21
Y0
که در آن  Y1و  Y0بهترتيب عملکرد در شرايط استفاده از يافتههای پژوهشی و بدون استفاده از آنها
است .در رابطهی  EAC ،11تغيير نسبی در هزينهی توليد هر هکتار باغ بادام میباشد که از
رابطهی  ،21بهدست میآيد:
EY 

AC1  AC 0
()21
AC 0
که در آن  AC1و  AC 0بهترتيب هزينهی متوسط هر هکتار باغ بادام با و بدون يافتههای پژوهشی
بوده و بهصورت ريال در هکتار محاسبه میشوند .در رابطهی  P0 ،11قيمت دريافتی توليدکننده
برای هر کيلو بادام بدون يافتههای پژوهشی و  tدرصد پذيرش است .اطالعات مورد نياز اين
پژوهش شامل مقدار توليد و مصرف بادام در ايران و ساير کشورهای جهان ،کشش قيمتی عرضه و
تقاضا و همچنين مقدار پارامتر جابجايی میباشند که در جدول  1ارائه شدهاند.
EAC 

نتايج و بحث
مديريت منافع ناشی از کاربرد يافتههای تحقيقات کشاورزی با شناسايی عوامل تأثيرگذار بر ميزان
آن ،امکانپذير است .آثار اقتصادی پذيرش يافتههای پژوهشی در محصوالت مختلف کشاورزی با
توجه به حجم توليد ،قيمت محصول ،ويژگیهای بازارهای مرتبط و خصوصيات اقتصادی يافتههای
پژوهشی يکسان نمیباشد(آلستون و همکاران .)1119 ،تأثيرگذاری سياستهای مختلف بر يکديگر
و وضعيت منحصر به فرد بازارهای داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی ،ضرورت بررسی و
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شناسايی راهکارهايی برای افزايش منافع اقتصادی تحقيقات کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت را
میطلبد .بدين منظور بايد سياستهايی همسو با اثرگذاری مثبت بر يکديگر برای پروژههای در
دست اجرا تنظيم و اولويتبندیهای پژوهشی با توجه به شرايط بازار ،صورت پذيرد .اغلب مطالعات
انجاميافته در داخل کشور توجه خود را بيشتر به بازارهای داخلی معطوف نمودهاند .درحالیکه
موفقيت اقتصادی ،نيازمند توجه همزمان به بازارهای داخلی و خارجی و سياستهای در دست اجرا
در کليهی سطوح میباشد .در جدول  1خالصهی اطالعات مورد نياز بهمنظور تحليل آثار اقتصادی
سياستهای کشاورزی در يک اقتصاد باز ارائه شده است .بديهی است هر اندازهی کيفيت اطالعات
دردسترس بهتر و بهروزتر باشند ،تحليل سياستی دقيقتر خواهد بود.
ميزان توليد ،مصرف ،قيمت و کششهای عرضه و تقاضا عالوه بر اينکه عناصر تشکيلدهندهی بازار
میباشند بهنوعی نشانگر محدوديتها نيز هستند .سطح زير کشت بادام ايران در سال  1381برابر
با  171هزار هکتار بوده که از آن توانسته  198هزار تن بادام با پوست توليد نمايد .عمکرد بادام
ايران  131کيلوگرم و کمتر از ميانگين عملکرد جهانی( 1981کيلوگرم) و  91درصد آن است
(پايگاه اينترنتی سازمان خوار و بار جهانی .)2112 ،لذا ،مسالهی اصلی صنعت بادام ايران پايين
بودن عملکرد است و افزايش توليدی که از بهبود عملکرد مورد انتظار است ،فراتر از توسعهی سطح
زير کشت میباشد .اين امر با انتقال دانش و فناوری به باغهای بادام کشور امکانپذير بوده و تالشی
در جهت افزايش بهرهوری است .برای اين منظور کوششهای تحقيقاتی در مورد بادام انجام يافته يا
در دست اجرا میباشند .در حال حاضر 18/9 ،درصد توليد بادام ايران در داخل کشور مورد استفاده
قرار میگيرد و صادرات آن به دو صورت با پوست و مغز(بدون پوست) اتفاق میافتد .آمار نشان
میدهد که صادرات مغز بادام ايران از لحاظ وزن و ارزش بيشتر از صادرات بادام با پوست است .در
سال  ،1381صادرات بادام بهشکل مغز و با پوست بهترتيب  1212و  219تن بوده و در مجموع
درآمد ارزی معادل  19ميليون دالر ايجاد کرده است که سهم مغز بادام از اين درآمد 11 ،درصد
است .در اين پژوهش بهمنظور يکنواخت نمودن محصوالت صادراتی بادام ،معادل بادام با پوست
برای صادرات مغز بادام ،محاسبه گرديد .بدين منظور با در اختيار داشتن ارزش و مقدار صادرات
بادام با پوست و ايجاد تناسب با ارزش صادرات مغز بادام ،معادل بادام با پوست ،برای مغز بادام
صادراتی محاسبه گرديد .در نتيجه کل صادرات بادام ايران بر منبای بادام با پوست 2128 ،تن
محاسبه گرديد .بهعبارت ديگر تنها  1/9درصد بادام توليدی کشور به بازارهای جهانی منتقل
میشود .لذا ايران در بازار جهانی بادام صادرکننده بوده و دارای درجهای از رقابتپذيری میباشد.
توليد بادام ساير نقاط جهان کمتر از مصرف آنها بوده و ساالنه  1/1درصد مصرف بادام ساير کشورها
توسط صادرات ايران تأمين میگردد .در سال  1381قيمت دريافتی توليدکنندهی بادام بهازای هر
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کيلو بادام با پوست 20280 ،ريال بوده است(جدول  .)1چنانچه هزينهی هر هکتار بادام نه ميليون
ريال باشد در آن صورت ،قيمت تمامشدهی هر کيلو بادام ايران  1077ريال خواهد بود که بيانگر
وجود مزيت نسبی در توليد بادام ايران است(عزيزی و يزدانی.)1383 ،
از اطالعات تأثيرگذار در تحليل آثار اقتصادی سياستهای کشاورزی ،کششهای عرضه و تقاضای
محصول مورد نظر در بازارهای داخلی و خارجی میباشد .اطالعات مربوط به کششهای محصوالت
کشاورزی در مطالعات موجود اندک ،پراکنده و برای فاصلههای زمانی مختلف ،ارائه شدهاند .در
پژوهش حاضر ،کشش قيمتی عرضهی بادام 1/7 ،و تقاضای آن  -1/3در نظر گرفته شد .کشش
قيمتی عرضه و تقاضای بادام ساير کشورها نيز با استفاده از يافتههای مطالعات پيشين بهترتيب
 1/9و  -1/9بهدست آمد که ميانگينی از کششهای گزارششده میباشند .با در اختيار داشتن
اطالعات مورد نياز و روابط معرفیشده ،منافع مورد انتظار در نتيجهی هر گونه انتقال در منحنی
عرضهی بادام ايران با فرض ثبات ساير شرايط بررسی گرديد که در ادامه نتايج در دو قسمت تغيير
در عمکرد و تغيير در هزينه ،ارائه میشود.
الف) تغيير در عملکرد
در اين قسمت آثار اقتصادی افزايش عملکرد در هر هکتار با فرض عدم تغيير هزينه بر ميزان منافع
توليدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی و خارجی و نحوهی توزيع آن بررسی میشود .در جدول ،2
خالصهی محاسبات انجاميافته گزارش شده است.
تغييرات رفاهی ناشی در دو وضعيت انتقال موازی و غيرموازی منحنی عرضه بررسی شد .برای
محاسبهی اين تغييرات نياز به اطالعات قيمتی ،توليدی ،مصرفی ،پارامتر جابجايی ،تغيير نسبی
قيمت ،کشش عرضه و تقاضای میباشند .از ميان اين پارامترها ،دو جزء پارامتر جابجايی و تغيير
نسبی قيمت ،ترکيبی از عوامل ديگر میباشند .پارامتر جابجايی(  ) Kدر اين قسمت صرفا شامل
افزايش يک درصدی عملکرد بوده و از تقسيم آن به کشش عرضهی بادام ايران محاسبه میشود
ولی تغيير نسبی قيمت متأثر از کشش قيمتی عرضه و تقاضای بادام ايران ،سهم مصرف بادام ايران
از توليد داخل و کشش تقاضای صادرات بادام ايران میباشد .کشش تقاضای صادرات از کشش
قيمتی عرضه و تقاضای ساير نقاط جهان ،ميزان صادرات ايران و توليد ساير نقاط جهان تشکيل
يافته است .سهم مصرف بادام ايران از توليد داخل برابر با  18/9درصد میباشد و بيانگر اين است
که با آنکه ايران توليدکنندهی عمدهی بادام در جهان است ،ولی همزمان يکی از مصرفکنندگان
عمدهی جهانی بادام نيز میباشد .کشش تقاضای صادرات بادام ايران در اين پژوهش  188محاسبه
گرديد که بيانگر کشش باالی منحنی تقاضای صادرات برای بادام ايران میباشد .اين مطلب
بهمعنای تأثير اندک تغيير حجم صادرات ايران بر قيمتهای جهانی است که خود را در مقدار تغيير
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نسبی در قيمت جهانی بادام(  ) Zمشخص میسازد .کاهش نسبی قيمت در نتيجهی افزايش يک
درصدی عملکرد( 1/3کيلوگرم در هکتار) 1/11102 ،محاسبه شده است .لذا انتظار میرود با
افزايش يک درصدی در عملکرد باغهای بادام ايران و انتقالی موازی در منحنی عرضه 91/3 ،ميليارد
ريال منفعت اجتماعی ايجاد گردد که از اين مقدار  90/8ميليارد ريال به توليدکنندگان و 2/9
ميليارد ريال به مصرفکنندگان بادام در ايران منتقل میشود .در نتيجه سهم توليدکنندگان از
منافع  19/8درصد بوده و انتقال فناوری به باغهای بادام به سود توليدکنندگان بادام در ايران
میباشد .همچنين با کاهش قيمت جهانی و عدم انتقال فناوری ،1توليدکنندگان بادام در ساير
کشورها بهاندازهی  31ميليارد ريال ،زيان برده ولی مصرفکنندگان ساير کشورها بهميزان 31/13
ميليارد ريال سود میبرند .تأثير کلی انتقال عرضهی بادام ايران بر ساير کشورها در مجموع اندک و
برابر با  1/13ميليارد ريال میباشد .در سطح جهانی بهبود عملکرد در باغهای بادام ايران91/0 ،
ميليارد ريال منفعت ايجاد نموده که سهم ايران از اين منافع  11/8درصد میباشد .در انتقال
غيرموازی ،تغييری در آثار رفاهی توليدکنندگان و مصرفکنندگان ساير نقاط جهان ايجاد نمیشود
ولی مقدار مطلق منافع داخلی از  91/3به  21/7ميليارد ريال کاهش میيابد .بهعبارت ديگر مجموع
منافع در انتقال غير موازی ،نصف منافع در حالت انتقال موازی است .توليدکنندگان داخلی با 27/1
ميليارد ريال 11 ،درصد منافع را بهخود اختصاص میدهند که اين مطلب بيانگر تأثير منفی انتقال
غير موازی تابع عرضه بر ميزان مطلق و سهم توليدکنندگان میباشد .منافع مصرفکنندگان داخلی
در انتقال غيرموازی نسبت به وضعيت پيشين تغييری نکرده ولی سهم آنها به نه درصد افزايش
میيابد.
ب) تغيير در هزينه
راهکار ديگر برای انتقال منحنی عرضه به سمت راست ،کاهش هزينههای ساالنهی هر هکتار بادام
میباشد .در اين قسمت به بررسی اين موضوع پرداخته شده است که چنانچه يک درصد هزينههای
ساالنهی بادام با انتقال يافتههای پژوهشی کاهش داده شود در آن صورت تغييرات رفاهی مورد
انتظار در مقايسه با تغييرات ناشی از افزايش عملکرد چگونه خواهد بود .همانطور که نتايج جدول 3
نشان میدهد ،تفاوت قابل توجهای ميان آثار اقتصادی يک درصد افزايش در عملکرد با يک درصد
کاهش در هزينه ،وجود دارد .نقطهی شروع اين تفاوت ،پارامتر جابجايی و تأثير آن بر تغيير نسبی
قيمت بادام میباشد .همانطور که مشاهده میشود ،ميزان انتقال منحنی عرضه در حالت کاهش
هزينه بهاندازهی  1/1(1/111درصد) کمتر از وضعيت پيشين بوده و همين مقدار ،کافی است تا در
منافع مورد انتظار ساالنه 18 ،ميليارد ريال اختالف ايجاد گردد .پيدايش اين پديده به کششناپذير
1 Technology Transfer
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بودن عرضهی بادام ايران برمیگردد .چنانچه عرضهی بادام دارای کشش قيمتی بيشتر از يک بود
با فرض ثبات ساير شرايط ،تأثير کاهش هزينه بيشتر از افزايش عملکرد میشد .با کاهش يک
درصدی در هزينهی هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه ،مجموع منافع توليدکنندگان
و مصرفکنندگان داخلی به اندازهی  11/9ميليارد ريال افزايش میيابد که سهم توليدکنندگان
 19/1درصد میباشد .ميزان منافع منتقل شده به توليدکنندگان  31/7ميليارد ريال بوده که به
ميزان  17/1ميليارد ريال کمتر از وضعيت پيشين است .همين کاهش ولی به مقدار کمتر در منافع
مصرفکنندگان داخلی نيز مشاهده میشود .در مقابل زيان توليدکنندگان خارجی از  31به 27/3
ميليارد ريال کاهش و همزمان منافع انتقالی به مصرفکنندگان خارجی نيز کاهش میيابد .در
نتيجه کل منافع منتقلشده به ساير کشورها ناچيز و  1/13ميليارد ريال خواهد بود .با انتقال
غيرموازی منحنی عرضه در نتيجهی کاهش هزينههای هر هکتار باغ بادام ،مازادهای ساير نقاط
جهان و مصرفکنندگان داخلی نسبت به انتقال موازی ،تغييری نکرده ولی از منافع مورد انتظار
توليدکنندگان داخلی کاسته میشود .ميزان کاهش برابر با  21/7ميليارد ريال بوده و سهم
توليدکنندگان را از  19/7به  11/3درصد ،کاهش میدهد .کل منافع منتقلشده به توليدکنندگان و
مصرفکنندگان داخلی 21/8 ،ميليارد ريال بوده که  11/8درصد منافع مورد انتظار در انتقال
موازی ،میباشد.
بهمنظور ايجاد ارزش اقتصادی بايد بهطور پيوسته و مديريتشده ،منحنی عرضهی محصوالت به
سمت راست انتقال يابند .اين انتقال به سمت راست بيانگر افزايش کارايی و بهرهوری بوده و از دو
راه کاهش هزينههای توليد يا افزايش عملکرد اتفاق میافتد .با آنکه افزايش بهرهوری همواره باعث
رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه میگردد ،ولی تأثير آن بر سودآوری به ويژگیهای بازار بستگی
دارد .در اين پژوهش نشان داده شد که در هر حالت ،توليدکنندگان داخلی ،بيشترين نفع را از
کاربرد يافتههای پژوهشی میبرند .همچنين ميزان منافع ايجاد شده به نوع انتقال تابع عرضه
بستگی داشته و يافتههايی که کمتر تحت تأثير توانايی مديريتی و کيفيت ساير منابع توليدی
باغدار باشند ،از لحاظ اجتماعی مطلوبتر میباشند .همچنين با افزايش سهم صادراتی ايران در
بازارهای جهانی ،کشش تقاضای صادرات ايران کاهش يافته ،در نتيجه امکان کاهش قيمت جهانی
بادام بيشتر فراهم میگردد که اين موضوع به نفع مصرفکنندگان بادام و زيان توليدکنندگان
خواهد بود .واقعيت موجود در مورد توزيع منافع تحقيقات کشاورزی ،اين است که سهم
مصرفکنندگان(داخلی و خارجی) در مجموع بيشتر از توليدکنندگان(داخلی و خارجی) میباشد.
از آنجايیکه ارزش اقتصادی مورد انتظار از کوششهای تحقيقاتی ،يکسان نمیباشد ،لذا توجه به
مهندسی اقتصادی در اولويتبندیهای پژوهشی سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی،
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میتواند به استفادهی بهينهی از منابع پژوهشی کمک نمايد .از آنجا که در حال حاضر بيشتر
اطالعات مربوط به فعاليتهای پژوهشی به گونهای نيستند که در مطالعات اقتصادی کاربرد داشته
باشند ،لذا انتقال دادههای اقتصادی مورد نياز در گزارشات پژوهشی در قالب جداول اين مطالعه،
هزينهی بررسی آثار اقتصادی يافتههای پژوهشی را کاهش و گامی در جهت بهينهسازی تحقيقات
خواهد بود .همچنين ضروری است تفکر "عملکرد محور" در سازمان تحقيقات ،ترويج و آموزش
کشاورزی به تفکر "بهرهوری محور" تغيير يافته و توجه گردد که گاها عدم توجه به ويژگیهای
هزينهای باعث کاهش منافع مورد انتظار از بهبود عملکرد میگردد .همانطور که مطالعهی حسينی
و همکاران( )1380نيز نشان داد ،کاربرد يافتههای پژوهشی با کاهش امکان جانشينی ميان عوامل
توليد ،گزينههای تصميمگيری و انتخاب را برای کشاورزان محدود میسازند .اين مهم به گونهای
ديگر در نوع انتقال منحنی عرضه خود را نشان میدهد .بهعبارت ديگر چنانچه يافتهی پژوهشی
نسبت به ويژگی خاصی از بهرهبرداران مانند سطح زير کشت يا درجهی مکانيزاسيون حساس باشد،
در نتيجه انتظار اينکه منحنی عرضه بهصورت موازی انتقال يابد کاهش خواهد يافت و بهدنبال آن
درصدی از منافع مورد انتظار با محدود شدن جامعهی هدف و کاهش درصد پذيرش تحقق نخواهد
يافت ،لذا توجه به هماهنگسازی ويژگیهای فناوری با جوامع هدف نقش مهمی در افزايش
احتمال موفقيت و بازده مورد انتظار از فعاليتهای پژوهشی دارد .در اين مطالعه نشان داده شد که
ساختار عرضه و ارتباط آن با ويژگیهای تقاضا ،نقش پايهای در توليد ارزش اقتصادی دارد.
بهطوریکه هر اندازه عرضهی محصول کششپذيرتر باشد ،انتظار میرود نقش کاهش هزينهی توليد
در بهبود بهرهوری افزايش يابد .با توجه به اينکه اطالعات منسجمی در مورد کشش محصوالت
مختلف در ايران وجود ندارد ،لذا سرمايهگذاری در شناسايی ويژگیهای عرضه و تقاضای محصوالت
کشاورزی میتواند در جهتگيریهای راهبردی سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی در زير
بخشهای زراعت ،باغ ،دام و شيالت مفيد باشد .در مطالعهی حاضر ،آن چيزی که مانع زيان
توليدکنندگان داخلی میگردد ،عدم انتقال فناوری و انجام فعاليتهای پژوهشی مشابه در ساير
کشورها میباشد .موضوع دارای اهميت اين است که امکان پيدايش شرايط معکوس نيز وجود دارد
و آن زمانی است که انتقال فناوری و در نتيجه انتقال منحنی عرضه در ساير کشورها با نرخی
بيشتر از ايران اتفاق بيافتد که اين مسأله در نهايت به کاهش رقابتپذيری ،سهم صادارتی و تبديل
ايران به واردکنندهی بادام منجر خواهد شد .ضروری است در تدوين استراتژیهای تحقيقات
کشاورزی ،آثار احتمالی نتايج فعاليتهای پژوهشی محصوالت مختلف در کنار يکديگر و با در نظر
گرفتن ساير سياستهای اقتصادی ،بررسی و اولويتبندی بر اساس منافع احتمالی ،انجام گيرد که
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اين خود نيازمند به سرمايهگذاری همزمان در مطالعات اقتصادکشاورزی همراه با ساير فعاليتهای
پژوهشی در عرصهی تحقيقات کشاورزی میباشد.
سپاسگزاری
از سازمان تحقيقات ،ترويج و آموزش کشاورزی بهدليل فراهم نمودن شرايط و امکانات انجام اين
پژوهش و داوران محترم که با پيشنهادهای خود به بهبود کيفيت مقاله حاضر کمک نمودند ،تشکر
میگردد.
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