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 دهیچک

 
محصوالت  ةعرض و توليد افزايش براي مناسب راهبردي و ها دولت مهم هاي سياست از  يكي تحقيقات

 تحقيقات بازده تعيين و كشاورزي تحقيقات اقتصادي ارزيابي بر افزون ،پژوهش يناست. در ا يكشاورز

 يكرديبا رو بنابراين ؛شد ارزيابي و تعيين كشاورزي تحقيقات در تحقيقات خارجم بهينة سطح ،موجود

 ياضير يزير برنامه يابي ينهبه يبا استفاده از الگو تحقيقات سياست اجرايو پس از  يشپ يلاز تحل يقيتلف

 هدش  پرداخته 1110-1100 هايسالدر  يرانا يكشاور يقاتمخارج تحق ينةسطح به يابيو ارز يينبه تع

نسبت به  نهيبه قاتيتحق ةبودج طور متوسط هب كه دهد يم نشان نهيبه قاتيبرآورد مخارج تحق. است

 شتريموجود ب ةدرصد از عرض 0/10 نهيبه ةعرض ودرصد  0/21دوره  نيا يموجود برا قاتيتحق ةبودج

 يدر حال نيا .است درصد 12/21موجود  قاتيتحق يبرا يبازده داخل زانيمكه  دهد ينشان م نتايجاست. 

 .استدرصد  10/11موجود  قاتينسبت به مخارج تحق ياضاف قاتيمخارج تحق تيكه وضعاست 

 

  قاتيتحق نةيبه مخارج ،يكشاورز قاتيتحق ران،يا ،اجرا از پس و شيپ يابيارز :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
. دنیاست در ها سیاست ترینممه از  یکی کشاورزی تحقیقات

و  یدتول یشافزا یمناسب برا راهبردی یکشاورز یقاتتحق
فقر و  رفعدر  رو ایناز  و است یکشاورز محصوالت عرضة

 یلسه دل Hoggblade (2007) .است مؤثر ییکمبود مواد غذا
را نقش  یبخش کشاورز یقاتدر تحق گذاری یهسرما یبرا یاصل

رشد  یداریپا»و « کاهش فقر» ،«یرشد اقتصاد»بخش در  ینا
برنامه مختلف یهااستیس اتخاذ به توجه با. داند یم «یاقتصاد

 یها استیس مجموعه Ellis (1992) فقر، رفع جهت در زانیر
 دسته هشت به توسعه حال در یکشورها در را یکشاورز

 اعتبارات، ها، نهاده ،یبازاررسان ،یمتیق یها استیس
 میتقس قاتیتحق و یاریآب ،یارض اصالحات ون،یزاسیمکان

 ینهاد و یفناور ،یمتیق یها استیس گروه سه در که کند یم

 یها استیس از یکی ینهاد استیس. شوند یم یبندطبقه
 در دولت یگذارهیسرما آن نیترمهم که است یتخصص

هیسرما ینوع یکشاورز قاتیتحق. است یکشاورز قاتیتحق
 با کنندگانمصرف و کشاورزان رفاه توسعة هدف با یگذار

 جادیا و داتیتول تیفیک توسعة د،یتول شیافزا ها،نهیهز کاهش
 .(Arndt et al.,) 1977است دیجد داتیتول

 یها در همة بخش یقاتتحق در گذاری یهلزوم سرما
 در که طوری هب ،درک شده است یخوببه یادر دن یاقتصاد

 GDPدرصد از  8/1دالر ) یلیاردم 888کشورها  6002 سال
 (Pardey. P. G andاند داده اختصاص تحقیقات به( را یادن

(Alston. J M., 2010دو  1080نسبت به سال  یزانم ین. ا
 یلص ملاناخ یداز تول یقاتتحق بودجةبرابر شده است. سهم 

، 20/3سوئد  یرنظ اروپایی یکشورها در 6008در سال 
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، 48/3، فنالند 55/6، دانمارک 88/1 یک، بلژ22/6 یشاتر
 در ،درصد 85/6 یسلندو ا 56/6، آلمان 08/6فرانسه 
، 48/3 یجنوب ةکر، 44/3ژاپن  یرنظ یاییآس یکشورها

 یکاییآمر یکشورها دردرصد،  23/6 یوان، تا21/6سنگاپور 
 یدر کشورها ،28/6متحده  ایاالت، 88/1کانادا  یرنظ

 کشورهای دردرصد و  28/4 اشغالی فلسطین یرنظ یانهخاورم
 ینوده است. ابدرصد  53/1 یجنوب یقایآفر یرنظ یقاییآفر

درصد  یکاز  سهم کمتر ینا یرانا یاست که برا یدر حال
 ؛(World Bank, 2007 & 2008) است (درصد 28/0)

 در گرفته صورت تحقیقات گذاری سرمایه بین بنابراین
 .شود می مشاهده زیادی اختالف ایران و پیشرو کشورهای

 دنیا در تحقیقات در گذاری سرمایه کشاورزی، بخش در
 میلیارد 30/60 هب 1081 سال در دالر میلیارد 64/14 از

 یاالت، ا6000در سال  .است رسیده 6000 سال در دالر
 در را سهم بیشترین درصدی 10 سهم با متحده 

 ایاالت از بعد. است داشته دنیا در تحقیقات گذاری سرمایه
 یشترینب درصد 8 و 0 با ژاپن و چین کشورهای متحده، 

در  ینااند.  داشته یادن یقاتتحق گذاری یهسهم را در سرما
 4تنها  ینسهم کشور چ 1081است که در سال  یحال

 ةبودج یبررس. (Alston et al., 2010)درصد بوده است 
نشان  یجار متیکشور به ق یبخش کشاورز قاتیتحق

به  1351در سال  الیر ونیلیم 1184که از  دهد یم
که  است دهیرس 1388در سال  الیر ونیلیم 6418888

 ةبودج. است یدرصد 55 ساالنةرشد  نیانگیم انگریب
( از 1382ثابت )سال  متیبه ق یبخش کشاورز قاتیتحق

 ونیلیم 423828به  1351در سال  الیر ونیلیم 83861
رشد  نیانگیم انگریاست که ب دهیرس 1388در سال  الیر

 (President Deputy Strategicاست یدرصد 14 ةساالن

(Planning and Control, Various Years.  
 بودجة سهم ،(1388-1351) یبررس مورد یها سال در

 بودجةدرصد  32متوسط  طور هب یکشاورز بخش قاتیتحق
 با همراه ندهیفزا آن روند اما است داشته را کشور قاتیتحق

 1351 سال در درصد 31 از که یطور هب است، بوده نوسان
از  قاتیسهم تحق .است دهیرس 1388 سال در درصد 45 به
 طور هب که یاگونه هب ،است زیناچ اریبس رانیدر ا یمل دیتول

 ،1382-1351 یها در سال قاتیتحق ةبودج سهم متوسط
است  دهیرس 48/0به  1388بوده که در سال  28/0

President Deputy Strategic Planning and) 

(Control, Various Years. 

 تیفعالآمده از عملهای اقتصادی به ارزیابی شتریب
اند که  در کشورهای پیشرفته نشان داده تحقیقات و توسعه

 (,Shahbaziتگذاری در این بخش بسیار باالس بازده سرمایه

جایگاه تحقیقات و توسعه در این کشورها  . از این رو2013)
های تحقیقاتی این کشورها از  و بودجه است رو به صعود

 . ندروندی فزاینده برخوردار
بار نینخست را یکشاورز بخش در قاتیتحق مخارج یابیارز

Schultz (1953برا )1010 یهاسال یمتحده برا تاالیا ی-
 یو. کرد مطرح دیتابع تول ةبا استفاده از روش نوآوران 1050
و  35 نیرا ب متحده  االتیا یکشاورز قاتیتحق مخارج بازده
 نهیهز یابیبه ارزGriliches  (1958)درصد برآورد کرد.  180
 یهاسال یبرا دیبریهات ذرت قیتحق مخارج یاجتماع دیو فوا

با استفاده از  قاتیبازده تحق زانیم و برآورد 1040-1055
 یبازده داخل زانیم یپرداخت. و یمازاد اقتصاد یروش ابداع

 مطالعه، نی. بعد از ادورآدست  هب 40و  35 نیب را
Griliches  (1964)دیتول تابع بر آموزش ریکردن متغبا وارد 

متحده  االتیا یبخش کشاورز قاتیآورد بازده تحقبه بر
مخارج  یابیارز یروش برا نیاز اPeterson  (1967)پرداخت. 

 Evenson andاستفاده کرد.  یدر بخش دامپرور قاتیتحق

Kislev  (1973)که  کردندوارد  دیدر تابع تول یگرید ریمتغ
 شمار به( زیربرون و زیرصورت درون ه)ب قاتیتحق زیسرر

در  یور بهره شیاز افزا یها معتقد بودند که بخش . آنودر یم
 در که است یقاتیدر تحق مخارجاز  یناش یبخش کشاورز

 یا یدر بررس ،. بعدهاردیگ ی)کشورها( صورت م ها  بخش ریسا
 محصول 1882 با مطالعه 606 ازAlston et al.  (2009 )که

 در و زیرمحصول، اثر درون 601مشاهده شد در  ادندد انجام
 اثر محصول، 321 مجموع در و زیربرون اثر محصول، 80

 دره چ. آناست شده گرفته نظر در( درصد 10)حدود  زیسرر
پس از اجرا شهرت  یها یابیبه ارز ،مطالعات مطرح شد نیا
که به  کردند مطرح را یافتیرهAraji et al.   (1978).افتی

 انجام از شیپ آن در یعنی ؛شد گفتهاز اجرا  شیپ یابیآن ارز
 نیا. از آمد یدست م هب آن یانتظار بازده ،یگذار هیسرما

 استفاده یگذار هیسرما یبندتیاولو یبرا شتریب افتیره
با توجه به روند  Norton and Davis (1981) .شد یم

 یاقتصاد یابیارز یها روش یبند به دسته یکشاورز قاتیتحق
 همچنان یبند دسته نیا که ندپرداخت یکشاورز قاتیتحق

 . است دییتأ و استفاده مورد
 دیتول بر قاتیتحق یگذار هیسرمااثر  یبررس ،رانیدر ا

 Noori ةبا مطالع محصول کی یبرا یکشاورز بخش
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Naeini (1986آغاز شد. پس از ا )مطالعه نی،Yazdi 

Samadi  (1988)مخارج یبازده اقتصاد یبه بررس 
سه محصول گندم، چغندرقند و پنبه  یکشاورز قاتیتحق

 بازده یابیبه ارزRafati and Najafi  (1996)پرداخت. 
 نیا در. پرداختند فارس استان در گندم یرو بر قاتیتحق

 قاتیتحق مخارجاثر  یبررس یبرا دیاز روش تابع تول ،مطالعه
  Rahmani Karami. شدمحصول گندم استفاده  دیبر تول

 یمازادها روش از استفاده با را قاتیبازده تحق (1999)
 ینوآور کیگندم )به عنوان  یمحور طرح یبرا یاقتصاد

 Vejdani Tehrani and Razini دست آورد. ه( بینهاد

Rahmani  (2000)بر رشد  قاتیاثر مخارج تحق یبه بررس
غالت، برنج و  یراهبردو محصوالت  یکشاورز بخش

 یبه بررسAbolhasani  (2001)پرداختند.  یروغن یها  دانه
 یمحصوالت باغ دیعوامل تول یور اثر آموزش بر بهره

 Hosseni etو Hosseini and Khaledi (2004)پرداخت. 

al.   (2009)استیس لیتحل یبرا یشناس روش نییبه تب 
مطالعه  نی. اندپرداخت یکشاورز تمحصوال یبر رو قاتیتحق

 تیقابل بود، نهیزم نیجامع در ا ةمطالع نیاول نکهیعالوه بر ا
 .شتدا را یکشاورز قاتیمختلف تحق یهاعرصه در کاربرد

 با ایران کشاورزی تحقیقات بررسی به رو  پیش پژوهش
 ،تاکنون. پردازد می ااجر از پس و پیش های  ارزیابی بر تأکید

 در یدر خارج کشور و مطالعات محدود یفراوان یها پژوهش
 در. اند پرداخته کشاورزی تحقیقات سیاست ارزیابی به ایران

 اجرای از پس ارزیابی به مرزی برون و درون مطالعات بیشتر
 یعنی ؛است شده پرداخته محصول چند یا یک برای تحقیقات

 مورد محصول چند یا یک برای موجود تحقیقات بازده و کارایی
 یابیافزون بر ارز ،پژوهش این در. است گرفته قرار بررسی
موجود، به  یقاتبازده تحق یینو تع یکشاورز یقاتتحق یاقتصاد

در نظام  یقاتمخارج تحق ینةسطح به یینو تع یابیارز ی،بررس
 این اصلی هدف بنابراین ؛شود یپرداخته م یکشاورز یقاتتحق
 تحقیقات بهینة مخارج سطح تعیین و روش تدوین هشپژو

 پس و پیش تحلیل از تلفیقی رویکردی با ایران کشاورزی بخش
 میزان و اقتصادی حال ارزش اقتصادی، بازده تعیین. ستااجر از

در سطوح وضع موجود و  یکشاورز یقاتتحق یبازده اقتصاد
خش عرضة ب جاییهجاب یببرآورد ضر یقات،تحق ینةبه

 گذاری یهسرما ینةدر سطوح وضع موجود و به یکشاورز
 گذاری یهناخالص ساالنة سرما منافع محاسبة یقات،تحق
 منافع محاسبةو  ینهدر سطوح وضع موجود و به یقاتتحق

از  یکنندگان ناش و مصرف تولیدکنندگان ساالنةناخالص 

 یگراز د ینهد و بهدر سطوح وضع موجو یقاتتحق گذاری سرمایه
 .استپژوهش  یناهداف ا

 

 ها روش و مواد
 نیتدو آن، یابیارز و قاتیتحق نةیبه مخارج نییتعمنظور  به

با  دیبا الگو نیا. است مسئله نیترمهم لیتحل مناسب یالگو
 یو مطالعات نظر یبخش کشاورز تیکشور، وضع طیشرا

 یها دگاهیاز د توان یرا م قاتیحقگذشته سازگار باشد. اثر ت
 یابیارز یطیمح ستیو ز یاجتماع ،ینهاد ،یمختلف اقتصاد

مورد توجه است.  یاقتصاد یابیپژوهش ارز نیاما در ا ؛کرد
به دو گروه پس از  یکشاورز قاتیتحق یآثار اقتصاد یابیارز

از پس  یها یابی. در ارزشود یم  میتقس اجرا از شیاجرا و پ
روش تابع  ،یاقتصاد یروش مازادها :مانند ییها اجرا، روش

 یها یابیو در ارز یا هیروش آثار تغذ و یمل درآمد روش ،دیتول
 روش ،یبند رتبه یها روش :مانند ییها روش از اجرا شیپ

 یاضیر یزیر روش برنامه و یساز هیروش شب ده،یفا -نهیهز
 نیا از کدامهر. (Norton and Davis, 1981) ندرحمط

 .هستند ییها تیمحدود و ها یژگیو یدارا ها روش
 یابیارز یها روش یها تیمحدو و ها یژگیو به توجه با

 مازاد د،یتول تابع یهاپژوهش از روش نیا در قات،یتحق اثر
 ةنیبهمخارج  یابیزار یبرا یاضیر یزیربرنامه و یاقتصاد

 یبرا ییالگو کهشده   استفاده رانیا یکشاورز قاتیتحق
اجرا، بر  ازشیپ یابیارز روش در. ستاجرا از شیپ یابیارز
 نیا .شودیم دیتأک قاتیتحق مخارج نةیبهسطح  نییتع

قرار  یابیمورد ارز مخارج با توجه به منافع حاصل از آن
 گرفت.  دنواهخ

 مؤثر عوامل و باشد ثابت یکشاورز بخش عرضة چنانچه
 قاتیتحق اثر رب ند،ننک رییتغ( قاتیتحق ریغ)به  عرضه بر

 شیو با افزا ابدییم شیافزا یکشاورز بخش یوربهره
 ادیپ شیافزا دیکاهش و مقدار تول دیتول ةنیهز ،یور بهره

عرضه به سمت راست منتقل  ،دیتول شیافزا با. کندیم
 دورة کیدر  یور بر بهره قاتیاثر تحق قت،ی. در حقشود یم

سال  نیپس از چند یعنی است؛ یعیتوز یهاوقفه با یزمان
 ،یور بهره شیافزا اثر برو  ابدییم شیافزا یور بهره قات،یتحق
 عبارت به ؛ابدییم شیافزا دیکاهش و مقدار تول دیتول ةنیهز
بهره شیافز اثر بر دوره کیعرضه در  یانتقال منحن گر،ید

 قاتی( تحقیزمان دورةسال )چند  نیاز چند یناش یور
مسئله  نی. از ا (White and Havlicek, 1982)است

 قاتیتحق نةیبه مخارجکه برآورد  ،هدف انیب یبرا توان یم
 نةیبهمقدار مخارج  نییتع یبرا یعنی ؛استفاده کرد ،است
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عرضه( و کاهش  شیعرضه )افزا انتقال ،هدف قاتیتحق
 ؛ردیگ یم قرار( عوامل ریسا بودنثابتفرض  با) متیق

P) مطلوب متیق را هدف توان یم نیبنابرا
~

t
 1کرد فیتعر (

 واقع،. در ابدیتحقق  قاتیتحق نةیبهمخارج  قیطر از دیباکه 
 دیهدف است که با ریمتغ مت،یق ای عرضه ییجاهجاب ریمتغ
 هدف متیق سطح به( کنترل ری)متغ قاتیتحق مخارجبا 

  به توان یرا م یکینزد نیا. شود کینزد مطلوب متیق یعنی
 ای نهیبه تقایاز تحق  پس نهیبه یواقع متیرت انحراف قوص

 نةیبه مخارجمطلوب پس از  متی( و قP*) نهیبه متیق
Pt) قاتیتحق

-دسترفاه از زانیم قت،یدر حق 6( نشان داد.

حداقل  شدهیگذار هدف مقدار به افتنیندستاز  یناش ةرفت
انحراف در  نی. ا(White and Havlicek, 1982) دشویم
صورت تابع   به Turnovsky (1974) رینظ هاپژوهش شتریب

 درجه دو نشان داده شده است:

(1)  ∑
T

=t

tt )P
~

-P(=DT
1

2
 

مخارج  اثرر بمطلوب  متیمقدار انحراف ق DTکه در آن
P) و قاتیتحق نةیبه

~
t

 نةیبهمخارج  اثر بر یواقع متیق از( 
 مخارجمقدار  افتنی هدف تابع یعنی ؛( استPt) قاتیتحق

R) قاتیتحق نةیبه tبرساند  ی( است که عرضه را به سطح
 داشته شده یگذار هدف عرضةز مقدار که حداقل انحراف را ا

از انحراف  یناش ةرفتدسترفاه از ،یاقتصاد اصالح در و باشد
 White and) را حداقل کند قاتیتحق ةنیبه مخارج در

Havlicek, 1982)یسازحداقل ،هدف تابع تی. محدو 
 یورزکشا بخش یجمع یعرضه و تقاضا تعادل، 1انحراف 

 :شود ینشان داده م ریکه به صورت ز (Ibid)  است

(6)  QQ
S

t

D

t
 

 :باشد ریز صورت هب 3تقاضا بلندمدت رابطة چنانچه

                                                                                       
 . شود یمطلوب اشاره م متیق نییتع ی، به چگونگ10و  0روابط  در .1

 ندیگویم یاضیر یزیر برنامه روش روش، نیا به موضوع، اتیادب در .2

 .ستاجرا از شیپ یابیارز یها روش از یکی که
 قاتیتحق یابیارز اتیدر ادب یتابع اشکال مختلف عرضه و تقاضا یبرا. 1

کدام از هرست. ها  آن ةاز جمل ییو نما یخط رینظ یآمده است. اشکال
 ؛(Alston et al., 2009)هستند  ییایو مزا راداتیا یاشکال دارا نیا

 ،Ayer and Schuh  (1972) ،Yeh (1976)ریمطالعات نظ شتریاما ب
Akino and Hayami (1978) ،White and Havlicek (1982)، 

Hosseini et al (2009) ،Alston et al.  (2009)یاز شکل تابع 
 .اند کرده استفاده افتهی میتعم یینما

(3)  ∏
I

=i

)δ-(

θ
     
sit

dt )λ-(

β

D

t G)
Ω

α-P
(=Q i

di

d

1

1
1

 

Q آندر 
D

t
 Pt ،یبخش کشاورز یجمع یمقدار تقاضا 

( dدهندة تقاضا ) انتقال امi ریمتغ Gdiو  tدر دورة  متیق

T,,,t ،رابطه نیهستند. در ا 21 و  یدورة زمان
I,,,i 21 تقاضا دهندة انتقال عوامل (d )است .d 

dدر تابع معکوس تقاضا، تقاضا أمبدعرض از 
 یمتیکشش ق 

دهندة  انتقال املمدت عکشش کوتاه diمدت تقاضا و کوتاه
iتقاضا  ام(d .است ) افتةی میتعم ییتابع نما بیضر 

 بیضر iو  متیق لیسرعت تعد بیضر . ستتقاضا
 ؛است( dتقاضا ) امiدهندة  انتقال ریمتغ لیسرعت تعد

 :است ریز صورت هبتابع عرضه  بلندمدت طةراب نیهمچن
(4) 

∏
J

=j

)η-(

θ
     
sjt

θ
PIst,

st )μ-(

β

S

t GG)
Ψ

α-P
(=Q

j

sj
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s
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Q آن، در که

S
t  یبخش کشاورز یجمع ةعرضمقدار، Pt 

دهندة  انتقال امjریمتغ  Gsjو متیق t،در دوره متیق
T,,,t ،رابطه نیا در( هستند. sعرضه ) 21 یدورة زمان 

I,,,iو  21 عرضه دهندة انتقال عوامل (s .است ) s 
-کوتاه یمتیکشش قβs، عرضه معکوس تابع مبدأعرض از 

 امjدهندة  انتقال املمدت عکشش کوتاه θsjمدت عرضه و 

ηو متیق لیتعد سرعت بیضر μ .( استsعرضه ) j بیضر 

 ؛است (sعرضه ) امjدهندة  انتقال املع لیسرعت تعد
 .است افتهی میتعم یینما ةعرضتابع  بیضر ψنیهمچن

 توان یم را 4و  3طرف روابط  دو در تقاضا و عرضه تعادل
 :داد نشان ریز صورت هب
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∏
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وجود داشته باشد  یافعرضه و تقاضا شک نیچنانچه ب اما

QQیعنی) نباشند تعادلو 
S

t

D

t
 صورت  به 5 ةرابط ،(باشد 

 :شود یم یسینوزبا ریز
(2) 

φ=

GG)
Ψ
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Ω
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 37        ...قاتیتحق مخارج نهیبه زانیم نییتع: یشهباز و ینیحس 

 ،2 ةرابط در t
. است نسبت شکاف تقاضا به عرضه 

G) یوربهره ةطراب چنانچه PIst, )ةمطالع اساس بر 
Shahbazi (2013) باشد:  ریز صورت هب 

(8 )

WEISIRFSIRRG tt

V

v

-v-t

O

o

-o-t

L

l

-l-tPIst, ∏∏∏ vol  21

1
1

1
1

1
1





 

G PI,st یبخش کشاورز یور بهره، R t مخارج سطح 

FSIRقات،یتحق t کشورها در  ریدر سا قاتیتحق مخارج

ISIR،یبخش کشاورز t ریدر سا قاتیتحق مخارج 
E،کشور یاقتصاد یها بخش t سطح آموزش و  ریمتغWt 

 l ،مبدأعرض از  πPIرابطه، نیا در. ستهواوآب ریمتغ

در  قاتیتحق یور بهره کششoقات،یتحق یور کشش بهره

 یور کشش بهره v ،یکشاورز بخش در کشورها ریسا

کشش  1 کشور، یاقتصاد یها بخش ریسا در قاتیتحق
 در. ستهواوآب یور کشش بهره 2ووزش سطح آم یور بهره

T,,,t ،رابطه نیا 21 یزمان دورة، L,,,l 21 
O,,,o ،یکشاورز قاتیتحق مخارج وقفة 21 وقفة 

و  یکشاورز بخش در کشورها ریسا در قاتیتحق مخارج

V,,,v 21 یها بخش ریدر سا قاتیتحق مخارج وقفة 
 .استکشور  یاقتصاد

 ةرابطدر  8 یزرکشاو بخش یور بع بهرهات یارذگیبا جا
تابع  توان یم آن کردنمرتب واز آن  تمیلگارو گرفتن  2

  به ستتقاضا و عرضه نیب شکاف که را طیشرا در تیمحدود
 :نوشت ریصورت ز

 (8) 

)'Wρ+'Eρ+'ISIRε+'FSIRυ+'Rω(×           
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Q'آن در که t
بخش  یجمع عرضة ایمقدار تقاضا  تمیلگار 

نسبت شکاف تقاضا به عرضه،  تمیلگار t' ،یکشاورز
 Pt 

G' و t در دورة متیق di
دهندة  انتقال امi ریمتغ تمیلگار 

G'(، dتقاضا ) sj
( sدهندة عرضه ) انتقال امjریمتغ تمیلگار 

dدر تابع معکوس تقاضا، تقاضا أمبدعرض از  d. است
 

مدت کشش کوتاه diمدت تقاضا و کوتاه یمتیکشش ق
 بیضر  نیهمچن ؛( استdتقاضا ) امiدهندة  انتقال املع

 عکوسم تابع مبدأعرض از  S،تقاضا افتهی میتعم ییتابع نما

s،عرضه
کشش  sjمدت عرضه و کوتاه یمتیکشش ق 

 بیضر  .عرضه است امjدهندة  انتقال املمدت عکوتاه
jو  متیق لیسرعت تعد

 املع لیسرعت تعد بیضر 

 ةتابع عرض بیضر .است( sعرضه ) امjدة دهن انتقال
R' ،افتهی میتعم یینما t قات،یتحق مخارج سطح تمیلگار

'FSIR t کشورها در بخش  ریدر سا قاتیتحق مخارج تمیلگار
ISIR' ،یکشاورز t ریسا در قاتیمخارج تحق تمیلگار 

E'کشور، یاقتصاد یها بخش t سطح آموزش  ریمتغ تمیلگار

W'و  t رابطه،  نی. در استهواوآب ریمتغ تمیلگارl 

 قاتیتحق یور رهکشش به o قات،یتحق یور کشش بهره

 یور کشش بهره v ،یکشاورز بخش در کشورها ریسا در
کشش  1 کشور، یاقتصاد یها بخش ریسا در قاتیتحق

 ؛ستهواوآب یور کشش بهره 2وسطح آموزش  یور بهره
T,,,t نیهمچن 21 یدورة زمان، I,,,i 21 عوامل 
J,,,=j تقاضا، دهندة انتقال 21 عرضه، دهندة انتقال عوامل

L,,,l 21 قات،یتحق مخارج وقفة O,,,o 21  وقفة
و  یکشاورز بخش در کشورها ریسا در قاتیمخارج تحق

V,,,v 21  یها بخش ریدر سا قاتیتحق مخارجوقفة 
 . استکشور  یاقتصاد

، تابع هدف 8 تیبودن تابع محدودیتمیلگاربا توجه به 
 1 ةرابط از یعنی ؛شود یم نوشته متیصورت لگار  به زین 1

 :است ریز صورت  که به شود یگرفته م تمیلگار

(0) ∑
T

=t
tt
)'P-P'(=DT

1

2~ 

 مخارجمطلوب در  متیق تمیلگارمقدار انحراف  DTکه در آن

P') قاتیتحق ةنیبه
~

t )مخارج اثرر ب یواقع متیق تمیلگار از 
P') قاتیتحق ةنیبه t) مطلوب متی، مقدار ق0 ة. در رابطهستند 

P' یعنی () متیرصد کاهش در قصورت د  به
~

t صورت  به 

'P)( t1 رابطه در تابع  نیا دادنقرار با. شود یم فیتعر
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 :دیآ یم دست هبه عنوان تابع هدف ب ریز ةرابط 0هدف 

(10) ∑
T

=t
t
)P'ξ(=DT

1

2
 

 8 ةنسبت به رابط 10 ةبطکردن رابا حداقل ،نیبنابرا

 ةنیبه مخارج( و *Q) ی(، مقدار تعادل*P) متیق توان یم
 ریز صورت  به رابطه نیادست آورد.  ه( را ب*R) قاتیتحق

 :شود یم نوشته

(11) 
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مطلوب در مخارج  متیق تمیلگارمقدار انحراف  DTکه در آن

P') قاتیتحق نهیبه
~

t مخارج  اثرر ب یواقع متیق تمیلگار( از
P') قاتیتحق ةنیبه tو )  متیدرصد کاهش در ق 

Q'. هستند( شده یگذار )هدف t عرضة ایمقدار تقاضا  تمیلگار 

نسبت شکاف تقاضا به  تمیلگار t' ،یبخش کشاورز یجمع
 (،برونزا یریمتغ عنوان هعرضه )ب

 Pt دوره،در  متیق t  و

'G di ریمتغ تمیلگار iانتقال ام ( دهندة تقاضاd ،)'G sj تمیلگار 

عرض از  d نیهمچن ؛است( sدهندة عرضه ) انتقال امjریمتغ

dدر تابع معکوس تقاضا، تقاضا أمبد
 مدتکوتاه یمتیکشش ق 

تقاضا  امiدهندة  انتقال املمدت عکشش کوتاه diتقاضا و 
(d .است ) تقاضا افتهی میتعم ییتابع نما بیضر، S  عرض

s،عرضه معکوس تابع مبدأاز 
مدت عرضه کوتاه یمتیقکشش  

( sعرضه ) امjدهندة  انتقال املمدت عکشش کوتاه sjو 
jو  متیق لیسرعت تعد بیضر  .است

سرعت  بیضر 

تابع  بیضر . استعرضه  امjدهندة  انتقال املع لیتعد
R'،افتهی میتعم یینما ةعرض t قات،یتحق مخارج سطح تمیلگار 

'FSIR t کشورها در بخش  ریدر سا قاتیتحق مخارج تمیلگار

ISIR' ،یکشاورز t ریدر سا قاتیتحق مخارج تمیلگار 
E'،کشور یاقتصاد یها بخش t سطح آموزش و  ریمتغ تمیلگار

'W t رابطه،  نی. در استهواوآب ریمتغ تمیلگارl  کشش
 ریسا در قاتیتحق یور کشش بهره o قات،یتحق یور بهره

 در قاتیتحق یور کشش بهره v ،یورزکشا بخش در کشورها
سطح  یور کشش بهره 1 کشور، یاقتصاد یها بخش ریسا

رابطه،  نی. در استاهووآب یور کشش بهره 2وآموزش 
T,,,t 21 یدورة زمان، I,,,i 21 دهندة انتقال ملعوا 

J,,,=j تقاضا، 21 عرضه، دهندة انتقال عوامل 
L,,,l 21 قات،یتحق مخارج وقفة O,,,o 21  وقفة

و  یکشاورز بخش در کشورها ریسا در قاتیمخارج تحق

V,,,v 21  یها بخش ریر ساد قاتیتحق مخارجوقفة 

(، P*) متیق توان یم 11 ة. با برآورد رابطاست کشور یاقتصاد

 ه( را بR*) قاتیتحق نهیبه مخارج( و Q*) یمقدار تعادل
 قاتیتحق ةنیبه مخارج هدف، به توجه با یعنی ؛دست آورد

 (.اجرا از شیپ یابی)ارز شود یم نییتع

 R1*و  P1 ،*Q1* توان یم باال ةبا برآورد رابط ،نیبنابرا
که شکاف عرضه و  یطیدر شرا را نهیبه قاتیپس از تحق

مقدار مخارج  نییدست آورد. پس از تع هب تقاضا وجود دارد
از  یعرضه ناش ییجاهجاب بیضر نیو همچن قاتیتحق ةنیبه

 قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف توان یم نه،یمخارج در وضع به
از اجرا(  شیپ یابی)ارز نهیپس از اجرا( و به یابیموجود )ارز

Q چنانچه. آورد دست هب را
D

 قاتیتحقپس از  تقاضا مقدار 1

Qدر وضع موجود، 
S

در وضع  قاتیتحقپس از  عرضه مقدار 1

Qموجود، 
D

Qو  قاتیتحق بدون تقاضا مقدار 0
S

 مقدار 0
در  قاتیتحقاز  یناش یباشد، رفاه اضاف قاتیتحق بدون عرضه

 :دیآ یدست م هب ریز ةرابطوضع موجود از 



 31..        حسینی و شهبازی: تعیین میزان بهینه مخارج تحقیقات. 
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GARB که در آن t
1
در وضع  قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف 1

وجود  یعرضه و تقاضا شکاف نیکه ب یطیموجود در شرا
 ،در تابع معکوس تقاضا تقاضا أمبدعرض از  d دارد،

Q تقاضا، ةافتی میتعم ییتابع نما بیضر
D

t
 یمقدار تقاضا 

d ،یبخش کشاورز یجمع
 ،مدت تقاضاکوتاه یمتیکشش ق 

 مت،یق لیسرعت تعد بیضر k1  ةعرض ییجاهجاب بیضر 
تابع  أبدعرض از م Sدر وضع موجود،  قاتیتحق از یناش

 افته،ی میتعم یینما ةتابع عرض بیضر معکوس عرضه،

Q
S

t
s ،یبخش کشاورز یجمع ةمقدار عرض 

کشش  
 مت،یق لیسرعت تعد بیضر ،مدت عرضهکوتاه یمتیق

Q
D

Qدر وضع موجود،  قاتیتحقپس از  تقاضا مقدار 1
S

1 

Qدر وضع موجود،  قاتیتحقپس از  عرضه مقدار
D

 مقدار 0

Q قات،یتحق بدون تقاضا
S

 و قاتیتحق بدون عرضه مقدار 0
T,,,t 21 است یزمان دورة. 

Kچنانچه 
از  یناش ةعرضتابع  ییجاهجاب بیضر *

Q، نهیبه قاتیتحق
*D نه،یبه قاتیتحقپس از  تقاضا مقدار 

Q
*S نه،یبه قاتیتحقپس از  عرضه مقدار Q

D

 تقاضا مقدار 0

Qو  قاتیتحق بدون
S

، باشد قاتیتحق بدون عرضة مقدار 0
 یکه شکاف یدر حالت نهیبه قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف

 :دیآ یدست م هب ریز ةاز رابط عرضه و تقاضا وجود دارد نیب

 (13) 
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GARB آن در که
*

t
 در نهیبه قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف 

 dدارد، وجود یشکاف تقاضا و عرضه نیب که یطیشرا
تابع  بیضر  ،در تابع معکوس تقاضا تقاضا أمبدعرض از 

Qتقاضا،  ةافتی میتعم یینما
D

t بخش  یجمع یمقدار تقاضا

d ،یکشاورز
 بیضر  ،مدت تقاضاکوتاه یمتیکشش ق 

از  یناش ةعرض ییجاهجاب بیضر  k1 مت،یق لیسرعت تعد
 معکوس تابع مبدأعرض از  Sدر وضع موجود،  قاتیتحق

Q افته،ی میتعم یینما ةعرضتابع  بیضر ،عرضه
S

t  مقدار

مدت کوتاه یمتیکشش ق s ،یبخش کشاورز یجمع ةعرض

Q مت،یق لیسرعت تعد بیضر ،عرضه
*D تقاضا مقدار 

Q نه،یبه قاتیتحقپس از 
*S قاتیتحقپس از  عرضه مقدار 

Q ،نهیبه
D

Q قات،یتحق بدون تقاضا مقدار 0
S

 عرضه مقدار 0

T,,,t و قاتیتحق بدون 21 است یزمان دورة. 

پس از  تقاضا ریمقاد تا است ازین ،13و  16روابط  در

Q) نهیبه قاتیتحق
*D ،)نهیبه قاتیتحقپس از  عرضه مقدار 

(Q
*S ،)قاتیتحق بدون تقاضا مقدار (Q

D

 عرضه مقدار و( 0

Q) قاتیتحق بدون
S

شوند. به منظور برآورد و  نیی( تع0
 بیضر به ازین قات،یتحق بدون تیوضع در عرضه محاسبة

موجود است. بر اساس  قاتیتحق از یناش ةعرض ییجاهجاب
 یناش ةعرض ییجاهجاب بیضر ،Shahbazi (2013) مطالعة
 قاتیتحق یور بهره کشش ضرباز حاصل موجود قاتیاز تحق

 به توجه با. دیآ یم دست هب عرضه بر یور بهره اثر بیضر و
موجود ) قاتیاز تحق یناش ةعرض ییجاهجاب بیضر ةمحاسب

K1 ،)قاتیتحق بدون تیوضع در عرضه مقدار (Q
S

 بر( 0

K_(×Q=Q( ةرابط اساس
SS

110  ؛شودیم حاصل 1
 نبودنسبت  بودنو با فرض ثابت 11 ةرابط اساس بر نیهمچن
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در  یو موجود، مقدار تقاضا قاتیدر حالت بدون تحق تعادل
 ،13 ةرابط در. شود یممحاسبه  قاتیبدون تحق تیعوض

Q) قاتیتحق بدون حالت در تقاضا و عرضه بر عالوه
S

و  0

Q
D

Q) نهیبه تیوضع در تقاضا و عرضه(، 0
S*  وQ

D*) 

 تیعرضه در وضع ةرد و محاسباست. به منظور برآو ازیمورد ن
  نهیبه قاتیاز تحق یناش ةعرض ییجاهجاب بیو ضر نهیبه

(K
 ةاز محاسب نه،یبه تیتقاضا در وضع ةمحاسب یبرا و( *

( استفاده 14) نهیتعادل به نبودو نسبت  نهیبه ةعرض
  :دشو یم

(14) φ=Q/Q
*

t

S

t

D

t 

Q آن در که
D

t یبخش کشاورز یجمع یتقاضا رامقد، Q
S

t

  و  یبخش کشاورز یجمع ةعرض مقدار
*

tو عرضه شکاف 
 نهیبهمخارج  ةنیبه سطحبه  توجه با ت،ینها در. ستتقاضا

دست آورد. از  هآن را ب قاتیبازده تحق زانیم توان یم
و  هانهیهز به منافع نسبت ،ارزش حال منافع یها شاخص

 ییکارا یابیارز یبرا توان یم یبازده داخل زانیم
در وضع موجود و  قاتیدر حالت تحق یگذار هیسرما
 یاستفاده کرد. ارزش حال خالص رفاه اضاف نهیبه قاتیتحق

صورت   از اجرا( به شیپ یابی)ارز نهیبه قاتیدر حالت تحق
 :است ریز

(15) ∑
T *

t
*
t*

)(

)R-GARB(
NPV

1 1 


t

t
r

 

NPV که در آن
در حالت  یارزش حال رفاه اضاف *

GARB( و موجود ای) نهیبه قاتیتحق
*
t یناش یرفاه اضاف 

Rموجود(،  ای) نهیبه قاتیاز تحق
*
t نهیبه قاتیمخارج تحق 

T,,,tو  لینرخ تنز rموجود،  ای 21 یها دوره 
 قاتیدر حالت تحق هانهیهز به منافع نسبت. است یزمان
 :است ریصورت ز  موجود( به ای) نهیبه

(12) ∑
T

=t

t

*
t

*
t*

)r+(

)R/GARB(
=B/C

1 1
 

B/C که در آن
در حالت  هانهیهز به منافع نسبت *

GARB( و دموجو ای) نهیبه قاتیتحق
*
t یناش یرفاه اضاف 

Rموجود(،  ای) نهیبه قاتیاز تحق
*
t نهیبه قاتیمخارج تحق 

T,,,tو  لینرخ تنز rموجود،  ای 21 یزمان یها دوره 
 ای) نهیبه قاتیتحق یبازده داخل زانیم نیهمچن ؛است 

 :است ریصورت ز  ( بهموجود

(18) 0
11
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GARB که در آن
*
t ای) نهیبه قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف 

R موجود(،
*
tموجود،  ای قاتیتحق نهیبه مخارجIRR

نرخ  *

T,,,tموجود و  ای) نهیبه قاتیتحق یبازده داخل 21 
سطح  نییمطالعه، افزون بر تع نیاست. در ا یزمان یها  دوره

 قاتیارزش منافع خالص، نرخ بازده تحق قات،یمخارج تحق ةنیبه
هدف  ةنیموجود و به قاتیمربوط به تحق یو نرخ بازده داخل

سطح  نییمطالعه، افزون بر تع نی. در ادیبرگز توان یمناسب را م
 به ،Lingo V.11افزار  با استفاده از نرم قاتیتحق مخارج نةیبه
 ها داده مطالعه، نیا در. شودیم پرداخته زین آن یاقتصاد یابیارز
 بانک از برگرفته 1382-1342 یهاسال به مربوط اطالعات و

 و هستند (مختلف یها ل)سا 1رانیا یاسالم یجمهور یمرکز
 متیشاخص ق ،6یکشاورز بخش یجمع یتقاضا و عرضهشامل 

 یبخش کشاورز یها نهاده متیشاخص ق ،یمحصوالت کشاورز
 سرانه، یمل درآمد(، یا واسطه نهادةو  کار یروین ه،یسرما ن،ی)زم

 ؛دنشو یم یکشاورز یکاالها یواردات و یصادارت متیق شاخص
 نظارت و یزیربرنامه معاونت از برگرفته یهاداده نیا بر عالوه

3جمهوررئیس یراهبرد
 بودجة شامل (مختلف یها)سال  

 ها بخش ریسا قاتیتحق ةبودج ،یکشاورز بخش قاتیتحق

کاال )واردات  وارداتاز محل  قاتیتحق ،یکشاورز بخش 

                                                                                       
1. Central Bank of I. R. Iran 

 ؛شود یم یو عرضة صادرات یمطالعه، عرضه شامل عرضة داخل نی. در ا2
بخش  یعرضة جمع ،یداخل عرضة و یصادرات عرضة مجموع یعنی

 داتیتول یارزش جمع قت،یحق در که ندده یرا شکل م یکشاورز
)برگرفته از  1382ثابت سال  متیبه ق یمحصوالت کشاورز یداخل

Iran's National Account Report, Central Bank of I. R. 

Iran, 2007  )شامل تقاضا از  یبخش کشاورز یجمع یست. تقاضاا
منظور  نیا ی. برااستاز محل واردات  یو تقاضا یداخل دیمحل تول

از  1382ثابت سال  متیبه ق یکشاورز یکاالها یابتدا ارزش صادرات
)برگرفته از  1382ثابت سال  متیبه ق یداخل داتیتول یارزش جمع

Iran's National Account Report, Central Bank of I. R. 

Iran, 2007متیق به داخل دی( کسر شد تا ارزش تقاضا از محل تول 
سپس از مجموع ارزش تقاضا از محل  ؛دیدست آ هب 1382 سال ثابت

به  یواردات یبا ارزش کاالها 1382ثابت سال  متیداخل به ق دیتول
 متیبه ق یبخش کشاورز یجمع یتقاضا 1382ثابت سال  متیق

 اترذکر است که ارزش صاد انیشا. دیآ یدست م هب 1382ثابت سال 
 از برگرفته دالر ونیلیم حسب بر یکشاورز محصوالت واردات و

 ازاست.  رانیگمرک ج. ا. ا یتجارت خارج یسنوات یها گزارش
 ارز نرخ در دالر ونیلیم حسب بر واردات و صادرات ارزش ضربحاصل

 هب 1382 سال ثابت متیق به واردات و صادرات یالیر ارزش ،یقیحق
  .دیآ یم دست

3. President Deputy Strategic Planning and Control 
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از  و( یبخش کشاورز یا و واسطه یا هیسرما یکاالها
Shahbazi (2013) عرضه و  یمتیکه شامل کشش ق 

 و  یصادرات متیتقاضا، کشش ق یتقاضا، کشش تقاطع

عرضه، کشش  یور تقاضا، کشش بهره یکشش درآمد ،یواردات
 ریسا قاتیتحق ةبودج ،یبخش کشاورز قاتیتحق یور بهره

از محل واردات کاال  قاتیتحق ،یکشاورزبخش  ها بخش
 .شود یم

 

 بحث و جینتا
)رابطة  قاتیتحق ةنیمخارج به نییبه برآورد تع ،بخش این در
بخش  ةنیموجود و به قاتی( و از آن رو منافع حاصل از تحق11

و  12، 15آن )روابط  یابی( و ارز13و  16)روابطه  یکشاورز
 برآورد با شد، اشاره شتریطور که پنشود. هما پرداخته می (18

( و مخارج Q*) ی(، مقدار تعادلP*) متیق توان یم 11 ةرابط

با توجه به هدف،  یعنی ؛دست آورد ه( را بR*) قاتیتحق نهیبه
اجرا(.  از  شیپ یابید )ارزشو یم نییتع قاتیتحق ةنیمخارج به

 ریدر متغ قاتیتحق ةاثر وقف الگو نیاست که در ا حیتوض انیشا
تابع  تیبر تعادل عرضه و تقاضا )محدود یور و اثر بهره یور بهره

  نهیبه ةعرض ای دیتول ریمقاد نیبنابرا ؛( وجود داردیساز نهیبه

(*Qبرا )قاتیتحق یها وقفه گرفتننظرهر سال با در ی 
 وقفه تعداد و شکل به توجه با( گذشته یها سال قاتی)تحق

 ةدور یرا برا 11 یبرآورد الگو جینتا 1. جدول دشو یم نییتع
 .دهد ینشان م 1342-1382

 ةعرض ،یکشاورز محصوالت متی، شاخص ق1در جدول 
 یاضا(، تقالیر اردیلی)بر حسب م یبخش کشاورز یجمع
 یتعادل عرضه و تقاضا نبودنسبت  ،یبخش کشاورز یجمع

موجود و  تیدر وضع یقاتیو مخارج تحق یبخش کشاورز
 ةدور یها را براآن نیانگی( و مالیر اردیلی)بر حسب م نهیبه

نشان داده شده است. با توجه به شاخص  1342-1382
 یجمع ةعرض هدف، تیوضع در یکشاورز محصوالت متیق

 یقاتیتحق ةنیو مخارج به نهیبه تیدر وضع یبخش کشاورز
 بیضر مت،یهدف کاهش ق بیضر نه،یبه تیدر وضع

 یعرضه برا ییجاهجاب بیو ضر یقاتیتحق ةبودج شیافزا
 یبررس مورد ةدور یبرا هاآن نیانگیم و نهیبه تیوضع

کاهشِ  هدفِ» بیضر دهد یم نشان جید. نتاشو یبرآورد م
 1/60، دوره نیا یطور متوسط برا هب (16 ة)رابط «متیق

 هب دهد یم نشان نهیبه قاتی. برآورد مخارج تحقاستدرصد 
 ةنسبت به بودج نهیبه قاتیتحق ةبودج طور متوسط

 شتریدرصد ب 5/63 مطالعه مورد ةدور یموجود برا قاتیتحق
 برآورد مقدار عرضه در بخش نیا ةجینت نیتراست. مهم

 ةعرض شیر اثر افزاب دهد ینشان م جیاست. نتا نهیحالت به
 هب یبخش کشاورز یجمع ةعرض نه،یبه قاتیاز تحق یناش

 ةدرصد از عرض 4/14، 1382-1342 ةطور متوسط در دور
 مورد مطالعه ةذکر است که دور انیشا است. شتریموجود ب

مخارج  نکهیجه به ااما با تو است؛ 1382-1338 یها سال
بخش  یور ساله بر بهرههشت یعیتوز یها با وقفه قاتیتحق

 11 ةرابط( و در 6گذار است )بر اساس جدول اثر یکشاورز
 یور بهره ةرابط قاتیتحق ةنیمخارج به نییبه منظور تع

 نیبنابرا ؛است نشدهبرآورد  ییابتدا یها وجود دارد، سال
 1در هر سال در جدول  یموجود و برآورد ةمقدار عرض

و اثر  یور سال گذشته بر بهره هشتدر  قاتیاثر تحق ةجینت
طور که همان ذکر است انیشا .است دیتول ةنیبر هز یور بهره

تعادل عرضه و تقاضا، در حالت  نبود سبتن شود، یمشاهده م
 امر نی. علت ااست ریی(، بدون تغ140/1) نهیموجود و به

 1.استنسبت در الگو  نیبودن اثابتفرض 

  

 یالگتو  در قاضتا ت و عرضته  تعتادل  نبتود  نستبت » داشتتن نگه ثابت منظور به یعنی است؛ شده وارد برونزا صورت به تقاضا و عرضه تعادل نبود، 11 یالگو در. 1
 .است شده داده قرار موجود حالت در تقاضا و عرضه تعادل نبود نسبت معادل و برونزا صورت به تعادل نبود نسبت مقدار ،«نهیبه
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 الیر اردیلی(     واحد م11 ی)الگو نهیموجود و به تیعرضه در وضع ییجاهجاب بیضر یبررس و نهیبه قاتی. برآورد مخارج تحق1جدول 

 موجود یقاتیمخارج تحق تعادل موجود نبودنسبت  موجود یجمع ةعرض جودمو یجمع یتقاضا موجود متیشاخص ق سال

1100 1/1 10120 11330 505/1 230 

1103 2/1 10213 10021 511/1 133 

1101 2/1 10311 10110 502/1 013 

1101 1/1 11111 11101 501/1 011 

1105 0/1 11121 13051 503/1 131 

1101 0/1 25055 11010 503/1 1210 

1102 3/1 21500 25505 501/1 1310 

1101 2/2 22111 11050 250/1 1101 

1100 0/2 23001 25031 111/1 2201 

1100 0/2 21022 20310 113/1 2030 

1100 3/2 23150 22101 221/1 2115 

1103 2/1 20211 22122 100/1 1000 

1101 5/0 21013 21103 255/1 1100 

1101 2/0 21011 20121 101/1 1200 
1105 0/3 11553 20250 215/1 112 

1101 0/1 12110 21523 130/1 320 

1102 1/1 10311 11210 131/1 1052 

1101 2/15 10123 11135 100/1 1110 

1100 0/15 13010 10015 511/1 1311 

1100 5/12 10010 10211 513/1 1010 

1100 1/10 05101 13110 511/1 1055 

1103 0/10 11310 13105 525/1 1103 

1101 5/11 01200 11010 501/1 1135 

1101 2/11 00205 00511 520/1 2112 

1135 1/20 03000 00013 511/1 2530 

1131 5/25 01305 01001 100/1 2231 

1132 1/13 32111 02151 110/1 2111 

1131 3/01 01315 01051 111/1 2533 

1130 3/13 01015 00000 211/1 1350 

1130 1/11 03002 00115 113/1 2110 

1130 5/155 00213 03010 101/1 1001 

1133 5/110 01151 01211 533/1 1110 

1131 0/100 01111 01333 513/1 2103 

1131 0/135 00500 05121 531/1 2015 

1115 1/110 00000 05111 501/1 0122 

1111 3/251 11510 03150 110/1 1001 

1112 3/211 11050 31321 110/1 1111 

1111 5/215 11200 32011 210/1 2100 

1110 1/211 13110 31011 153/1 1202 

1110 1/121 11030 12115 211/1 1005 

1110 2/051 151015 13531 100/1 1103 

 2513 105/1 01053 03011 0/31 نيانگيم

 پژوهش یها افتهیمأخذ: 

 

 



 33        ...قاتیتحق مخارج نهیبه زانیم نییتع: یشهباز و ینیحس 

 الیر اردیلی(        واحد: م11 ی)الگو نهیموجود و به تیعرضه در وضع ییجاهجاب بیضر یبررس و نهیبه قاتی. برآورد مخارج تحق1جدول  ةادام

 ةنیبه یتقاضا سال
 یجمع

تعادل  نبودنسبت  یجمع ةنیبه ةعرض
 نهیبه

 متیشاخص ق
 نهیبه

 یمخارج اضاف نهیبه قاتیمخارج تحق
 03 122 5/1 505/1 10330 10100 1100 قاتیتحق

1103 10155 10203 511/1 1/5 022 00 

1101 11005 11131 502/1 1/5 002 10 

1101 11101 11110 501/1 1/5 110 113 

1105 25500 11101 503/1 5/1 1511 150 

1101 20511 21522 503/1 1/1 1003 102 

1102 22001 21101 501/1 1/1 2511 100 

1101 20101 22151 250/1 3/1 2212 111 

1100 15311 22110 111/1 0/1 2001 251 

1100 11110 21502 113/1 3/1 2100 131 

1100 21310 20105 221/1 1/1 2055 135 

1103 23101 20011 100/1 0/2 1301 251 

1101 12100 20313 255/1 1/1 1101 210 

1101 11515 20113 101/1 1/0 1031 211 

1105 10520 23001 215/1 1/0 110 110 

1101 13020 11101 130/1 1/0 130 101 

1102 01500 10100 131/1 0/0 1011 211 

1101 05011 10111 100/1 0/0 1315 050 

1100 01302 05210 511/1 1/0 2110 010 

1100 11115 13311 513/1 0/1 1101 203 

1100 00110 01115 511/1 0/15 1110 010 

1103 01510 02100 525/1 5/11 1331 021 

1101 00111 00112 501/1 0/11 1300 110 

1101 05055 01150 520/1 2/11 2355 001 

1135 00111 01105 511/1 0/10 2301 011 

1131 11051 05102 100/1 1/25 2120 001 

1132 33015 00512 110/1 1/20 1105 001 

1131 32131 01233 111/1 3/13 2303 035 

1130 10215 01055 211/1 0/00 2252 011 

1130 31101 00121 113/1 3/02 1330 101 

1130 31110 01001 101/1 3/35 0105 112 

1133 33151 31301 533/1 2/30 0211 150 

1131 30101 35201 513/1 5/155 1353 105 

1131 32301 03000 531/1 1/111 1012 311 

1115 15110 30212 501/1 1/100 0020 1050 

1111 155255 11151 110/1 2/101 0011 1110 

1112 150011 12100 110/1 1/101 0150 1153 

1111 151011 11103 210/1 0/111 1011 000 

1110 112205 151110 153/1 1/110 0101 110 

1110 115101 153015 211/1 0/211 0210 1030 

1110 113000 155111 100/1 1/211 0130 1513 

 023 2000 5/01 105/1 01011 00010 نيانگيم

 پژوهش یها افتهیمأخذ: 
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 (11 ی)الگو نهیموجود و به تیعرضه در وضع ییجاهجاب بیضر یبررس و نهیبه قاتی. برآورد مخارج تحق1جدول  ةادام

 عرضه شیافزا بیضر یاتقیتحق مخارج شیافزا بیضر متیق کاهش بیضر سال

1100 25 13 3 

1103 20 12 0 

1101 15 3 13 

1101 23 13 15 

1105 11 11 1 

1101 21 11 11 

1102 20 25 3 

1101 22 21 25 

1100 21 1 11 

1100 21 10 11 

1100 15 13 3 

1103 21 10 3 

1101 21 11 12 

1101 21 13 1 

1105 21 21 15 

1101 25 21 10 

1102 21 25 12 

1101 10 21 15 

1100 11 21 10 

1100 15 10 3 

1100 11 21 1 

1103 21 11 11 

1101 21 21 11 

1101 11 23 12 

1135 05 11 10 

1131 12 21 13 

1132 15 25 3 

1131 20 12 10 

1130 11 21 20 

1130 15 10 13 

1130 21 20 11 

1133 10 23 10 

1131 12 15 25 

1131 15 21 12 

1115 22 10 20 

1111 21 10 20 

1112 12 10 21 

1111 10 22 21 

1110 10 23 21 

1110 10 01 11 

1110 05 20 10 

 0/10 0/21 1/21 نيانگيم

 پژوهش یها افتهیمأخذ: 



 34حسینی و شهبازی: تعیین میزان بهینه مخارج تحقیقات...         

 

 یاه اضاففر دیباو موجود  نهیمخارج به یابیبه منظور ارز
دیتول سهم و نهیبه و موجود حالت در را قاتیاز تحق یناش

 1.دکربرآورد  را یاضاف رفاه نیکنندگان از ا ان و مصرفکنندگ
موجود و  قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف ةبه منظور محاسب

، عالوه 16 رابطة. در دشو یماستفاده  13 و16روابط  از نهیبه

Qموجود ) یبر عرضه و تقاضا
S

Qو  1
D

(، عرضه و تقاضا در 1

Q) قاتیتحق بدون تیوضع
S

Qو  0
D

است. به  ازیمورد ن (0
به  قاتیتحق بدون تیعرضه در وضع ةمحاسبمنظور برآورد و 

است.  ازینموجود  قاتیاز تحق یناش ةعرض ییجاهجاب بیضر
 ییجاهجاب بیضر Shahbazi (2012) ةمطالعبر اساس 

ضرب کشش  از حاصل موجود قاتیاز تحق یناش ةعرض
دست  هبر عرضه ب یور اثر بهره بیو ضر قاتیتحق یور بهره

 8/40 قاتیتحق یور بهره کشش نکهیا به توجه با. دیآ یم
 بی، ضراست 081/1 بر عرضه یور اثر بهره بیدرصد و ضر

 موجود  قاتیاز تحق یناش ةعرض ییجاهجاب
(K1ب )8/53، 1382-1342دورده  یطور متوسط برا ه 

از  یناش ةعرض ییجاهجاب بیضر ةمحاسب. با توجه به است
 بدون تی(، مقدار عرضه در وضعK1) موجود قاتیتحق

Q) قاتیتحق
S

K_(×Q=Q( ةرابط( بر اساس 0
SS

110  هب 1

-ثابتو با فرض  11 ةاساس رابط بر نیهمچن ؛دیآ یدست م

 موجود، و قاتیتعادل در حالت بدون تحق نبودبودن نسبت 
. با دشویممحاسبه  قاتیبدون تحق تیدر وضع تقاضا مقدار

Q) قاتیبدون تحق تیاضا در وضععرضه و تق ةمحاسب
S

و  0

Q
D

موجود  تیدر وضع قاتیاز تحق یناش ی(، رفاه اضاف0
 قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف 6 . جدولدشو یممحاسبه 

رفاه  نیکنندگان از ا و مصرف کنندگان دیموجود و سهم تول
 . دهد یرا نشان م یاضاف

 زین نهیبه قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف ةمحاسببه منظور 
، عالوه بر عرضه و 13 ةرابط. در دشو یماستفاده  13 ةاز رابط

Q) قاتیتقاضا در حالت بدون تحق
S

Qو  0
D

(، عرضه و تقاضا 0

Q) نهیبه تیدر وضع
S  وQ

D*) در  ،شتریاست. پ ازیمورد ن

 حیتوض قاتیعرضه و تقاضا در حالت بدون تحق ةمورد محاسب
عرضه و تقاضا در  ةداده شد. به منظور برآورد و محاسب

 قاتیاز تحق یناش ةعرض ییجاهجاب بیو ضر نهیبه تیوضع

K) نهیبه
 6. جدول دشویماستفاده  1محاسبات جدول  ( از*
و  کنندگان دیو سهم تول نهیبه قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف

 .دهد یرا نشان م یرفاه اضاف نیکنندگان از ا مصرف

  

  آيد:. سهم توليدكننده از رفاه اضافي ناشي از تحقيقات از رابطة زير به دست مي 1

(1)  

كننده از رفاه اضافي كشش قيمتي تقاضاست. سهم مصرف كشش قيمتي عرضه و  از تحقيقات، ناشي  سهم توليدكننده از رفاه اضافي  كه در آن،
 آيد:ناشي از تحقيقات از رابطة زير به دست مي

(2 )  

 1با توجه به روابط بنابراين كشش قيمتي عرضه است؛  كشش قيمتي تقاضا و  ناشي از تحقيقات، كننده از رفاه اضافي سهم مصرف  كه در آن،

 شود.د حاصل ميآمده از حالت بهينه و موجو دستبه GARBدر  2و  1كننده از ضرب روابط كننده و مصرف، رفاه توليد2و 
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 الیر اردیلی(      واحد: م13 و 13 روابط) نهیموجود و به قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف ة. محاسب3جدول 

 یاضاف قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف نهیبه قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف موجود قاتیاز تحق یناش یرفاه اضاف 

 کنندهدیتول کنندهمصرف کل کنندهدیتول کنندهمصرف کل کنندهدیتول کنندهمصرف کل سال

1100 31 22 02 11 21 35 20 1 11 

1103 11 20 01 122 10 10 11 15 21 

1101 150 11 30 101 00 150 01 11 15 

1101 231 15 111 120 10 215 02 10 13 

1105 003 111 110 015 105 105 01 11 00 

1101 011 110 003 350 253 011 32 21 01 

1102 132 210 010 1500 115 300 11 20 01 

1101 1203 135 113 1100 110 105 11 20 01 

1100 1332 021 1201 1102 001 1110 15 23 00 

1100 2100 013 1021 2231 001 1051 150 11 30 

1100 2101 010 1000 2013 301 1120 221 03 102 

1103 2000 300 1111 2111 103 2500 101 152 200 

1101 2021 331 1100 1151 112 2111 032 111 111 

1101 2003 331 1101 1013 1520 2001 105 203 011 

1105 1111 1123 2350 0105 1020 1021 1511 155 311 

1101 0310 1015 0511 1150 2002 0102 2011 302 1121 

1102 3321 2231 0002 15121 1111 3011 1513 111 2110 

1101 1311 2133 0150 10001 0201 15251 0032 1130 1211 

1100 10153 0052 15150 21110 0211 10100 0131 1321 0105 

1100 13012 0115 12012 20100 3110 13305 3011 2210 0111 

1100 22111 0021 10035 15215 1150 21130 1511 2133 0350 

1103 20311 3211 13055 10503 15525 20501 1230 2321 0001 

1101 21112 1212 11155 05512 11301 21200 11125 1030 1100 

1101 11533 1105 21113 00521 12105 11531 12102 1151 1102 

1135 11132 1130 22011 03100 10532 11331 10131 0011 11230 

1131 12111 1001 21103 01151 10210 10003 11110 0011 11055 

1132 10001 15112 20001 01303 10151 13111 11510 0010 11031 

1131 13103 15115 20133 01121 13112 01013 21002 0102 10221 

1130 11051 11011 23111 05101 13152 02100 21103 0210 10511 

1130 05221 11112 21113 01111 11013 00015 22101 0300 10211 

1130 00100 11210 11111 01110 25121 01311 21101 3500 10150 

1133 00301 11301 12110 35101 25131 05510 20220 3120 13155 

1131 01250 10032 10311 31311 21350 02510 20010 3211 13105 

1131 05201 10331 10035 30521 22101 01000 20330 3015 11111 

1115 01120 10510 10215 33102 22010 00001 20113 3011 11211 

1111 02111 10001 13101 31110 21111 00551 20051 3300 11013 

1112 01312 10111 13100 31100 21110 00035 20511 3133 13350 

1111 00101 10020 11020 11001 20050 01500 23151 1131 11021 

1110 00051 10025 11111 10311 20210 05000 21211 1010 25030 

1110 01111 13211 01010 13015 20301 01122 21303 1001 25153 

1110 05151 13310 02000 11112 20000 01013 21011 1315 25101 

 پژوهش یها افتهیمأخذ: 
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 یابی)ارز موجود قاتیتحق یاقتصاد یابیبه منظور ارز
 یکه هدف اصل ،(اجرا از شیپ یابی)ارز نهیبه و( اجرا از پس

 IRRو  NPV ،B/C یها ، از شاخصاستحاضر  مطالعة
 یاستفاده شده است. برا نهیموجود و به تیوضع یبرا

 تیوضع یبرا IRRو  NPV ،B/C یها شاخص ةمحاسب
از اجرا(  شیپ یابی)ارز نهیپس از اجرا( و به یابیموجود )ارز

استفاده شده  1و جدول  12 و 15، 14از روابط  بیترتبه
و  نهیبه تیوضع یبرا B/Cو  NPV یها است. شاخص

. انددرصد محاسبه شده 60 و 14 ،10 لیبا نرخ تنز موجود
 یبرا IRRو  NPV ،B/C یها برآورد شاخص 3جدول 

 .دهند یم نشان را نهیبه و موجود تیوضع

 
 (12تا  15)روابط  نهیموجود و به تیوضع یبرا IRRو  NPV ،B/C یها برآورد شاخص .3جدول 

 یاضاف تیوضع نهیبه تیوضع موجود تیوضع )درصد( لینرخ تنز شاخص

NPV 
 (الير ارديلي)م

15 01120 33100 20515 

10 11111 21151 1013 

25 0012 0112 2015 

B/C 

15 50/0 12/0 3/11 

10 10/1 55/0 10/3 

25 11/1 25/2 13/0 

IRR  %12/21 %10/11 %31/15 

 پژوهش یها افتهیمأخذ: 
 

نرخ بازده  شود، یمشاهده م 3طور که در جدول همان
 یدر حال است،درصد  16/60موجود  قاتیتحق یبرا یداخل

نسبت به مخارج  یاضاف قاتیمخارج تحق تیکه وضع
. ارزش حال منافع استدرصد  35/38 موجود قاتیتحق

 14 لیموجود، در نرخ تنز تیدر وضع قاتیخالص تحق
درصد،  60 لیو در نرخ تنز الیر اردیلیم 10110درصد، 

 خالص منافع حال ارزش. است بوده الیر اردیلیم 441
 درصد، 14 لیتنز نرخ در نه،یبه تیوضع در قاتیتحق

 2801 درصد 60 لیتنز نرخ در و الیر اردیلیم 68808
 تیدر وضع ها نهیبوده است. نسبت منافع به هز  اردیلیم

 60 لیو در نرخ تنز 34/3درصد،  14 لیموجود، در نرخ تنز
 ها نهینسبت منافع به هز نیهمچن ؛بوده است 80/1 درصد

 نرخ در و 00/4 درصد، 14 لیتنز نرخ در نه،یبه تیوضع در
 بوده است. 60/6 درصد 60 لیتنز

 رابطةپس از اجرا و برآورد  یابیارز جیاساس نتا بر
را  یبخش کشاورز قاتیاثر مثبت تحق توان یم یور بهره

نرخ  دهد ینشان م قاتیمشاهده کرد. اما برآورد نرخ بازده تحق
مناسب  ةعرض ییجاهجاب بیبا وجود ضر قاتیبازده تحق

 توان یم را یگوناگون علل. است نییپا درصد( 8/53)حدود 
بخش  قاتیتحق اندک ةبودج. کرد مطرح مسئله نیا یبرا

در کشور(،  قاتیتحق کم بودجة)در مجموع  یکشاورز

 ها، بخش به یکشاورز قاتیتحق بودجةنامناسب  صیتخص
 بخش فیضع اریبس حضور ،یکشاورز محصوالت و ها بخشریز

 یعموم بخش به نسبت یباالتر ییکارا معموالً)که  یخصوص
)که از مجموع  یاللمل نیبا مؤسسات ب فی، ارتباط ضع1(دارد
تنها با دو مؤسسه  ،CGIARعضو  یاللمل نیمؤسسه ب 12

ICARDA  وCYMMIT یکاربرد، 6(ارتباط وجود دارد-
 ،یدانشگاه قاتیتحق ژهیوهب ،قاتیتحق نشدنیاتیعملو  نبودن

در  یعموم یقاتیتحق بودجة شیباشد. افزا تواند یاز علل آن م
 بازده نرخ شیافزا یاصل یها راه از یکی کشور یسنوات بودجة

 یکشاورز قاتیتحق بودجةمناسب  صیتخص. است قاتیتحق
 اساس بر تواند یم مختلف محصوالت و ها بخشریز ها، بخش به
 نرخ قات،یتحق بازده زانیمو بر اساس اصل  ندمنظام روش کی

 صیتخص روش از فارغ محصوالت، ینسب تیمز و دیتول بازده
 یبرا یقاتیتحق بودجه یعنی ؛ردیگ صورت یجار یسنت

 رینظ شدهنییتع شیمحصوالت مختلف با توجه به اصول از پ

                                                                                       
 Internatinal Food Policy Reseach Institute. بر اساس گزارش 1

بخش  قاتیدرصد از مخارج تحق 2تنها  6004در سال  (2008)
 .تسشده ا نیتأم یتوسط بخش خصوص یکشاورز

 Internatinal Food Policy Reseach (2008) رشگزا اساس بر. 6

Institute   
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محصوالت  ینسب تیو مز دینرخ بازده تول قات،یبازده تحق نرخ
شوند و با  یبند تیاولو AHPمانند  ییها با استفاده از روش
 هاآن به ازین مورد بودجة شده، نییتع  شیتوجه به اصول از پ

بودجه به بخش  صیتخص یکنون روند. شود داده صیتخص
 یبرا ییها نهیزم جادیو ا قاتیتحق ییاراموجب ناک قاتیتحق
بخش  یبرا زهیانگ جادی. اشودیم یکاربرد ریغ قاتیتحق

 عرصةبخش در  نیحضور ا یها نهیزم کردنفراهمو  یخصوص
 بخش به نسبت بخش نیا ییکارا و بازده به توجه با قاتیتحق

. است قاتیتحقبازده  شیافزا یراهکارها گریاز د یعموم
بخش  یاز سو افتهیتوسعه یدر کشورها قاتیتحق شتریب

درصد( اما در  5/51)حدود  ردیگیصورت م یخصوص
 یاز سو قاتیتحق 5/04در حال توسعه حدود  یکشورها

علت  .(Pardey and Beintema, 2001) است یعموم بخش
بخش  یبرا قاتیمنافع حاصل از تحق ینرخ باال امر نیا

مانند  هیاول یها ساختریز رینظ یالتیتسه ةارائ. است یخصوص
به  یالیو ر یارز یبانک التیتسه ةارائ ،یشگاهیآزما لیوسا

 و کشور خارج از یشگاهیآزما لیمواد و وسا نیمنظور تأم
 ةتعرف رینظ یگمرک التیتسه ةرائا گردش، در هیسرما نیتأم

 به یاصل یها کمک از یقاتیتحق لیمواد و وسا یبرا یحیترج
 یاما آنچه برا است؛ قاتیتحق ةعرص در حضور یبرا بخش نیا

و منافع حاصل از  قاتیبازده تحق دارد تیاهم یبخش خصوص
الزم  یها نهیزم جادیو مقررات و ا نیقوان لیآن است. تسه

کمک به  رینظ یبخش خصوص یمنافع برا جادیا یابر
 گرید یاز راهکارها تواند یم یقاتیتحق یها طرح کردنیاتیعمل
 باشد.  یبخش خصوص یبرا زهیانگ جادیا یبرا

 یکی تواند یم یاللملل نیب یها سازمان از یناکاف استفادة
ارتباط  .اشدب یکشاورز قاتیتحق بازده بودناندک لیاز دال

و ارتباط  یاللملل نیب مؤسسات و ها سازمان قاتیتحق با یکاف
 یاثربخش دنیبخشسرعت به تواند یم هامناسب با آن

 کمک ینوآور جادیو ا یقاتیکاهش مخارج تحق قات،یتحق
 توان یم مناسب راهبرد و برنامه کی اساس بر نیبنابرا ؛کند

 یبخشاثر و شدها و مؤسسات منتفع  سازمان نیا قاتیتحق از
 .داد شیافزا را یکشاورز قاتیتحق

 قاتیتحق بودجةمطالعه بر سطح  نیا یاصل کردیرو
شده است  یسع قیتحق نیا در که یا گونه به ؛است استوار

 ةبودج نةیبهاز اجرا، سطح  شیپ یابیبا استفاده از روش ارز
 یبخشاثر یبر اساس روند کنون را یکشاورز قاتیحقت

 کردیرو نکهیا به توجه با. کرد نییتع یور بهره بر قاتیتحق
 یاست که قبل از وقوع و اجرا یکردیرو اجرا از  شیپ یابیارز

است که  نیهدف ا کردیرو نیا در ،دهد یم رخ پروژه کی
 عرصة در گذاران استیسو  رانیگ میتصم زان،یر برنامه

 مقدار که کند بیترغمسئله  نیا بهو بودجه را  قاتیتحق
-نظام یبر اساس روش قاتیبه بخش تحق یصیتخص ةبودج

 بازده ةیپاو بر  شدهنییتع  شیپ از اهداف اساس بر و ندم
 نیاالبته  ؛کنند نییتع یکنون روند اساس بر یحداکثر

 یخصوص ای یعموم یها بودجه محلاز  تواند یم هبودج
 نییتع آن یکل سطح که است الزم ابتدا در اماشود  نیتأم

آن از منابع  نیدر جهت تأم یزیر و سپس برنامه شود
 . ردیمختلف صورت گ

از  قات،یتحق نةیبهسطح  نییپژوهش، به منظور تع نیا در
به منظور  کهشده است  خواسته زانیر برنامه و گذاران استیس
 .کنند یرا ط ریمراحل ز قاتیتحق بودجةسطح  نییتع

 دست هب یور ه بهر بر را موجود قاتیتحق یبخشاثر. 1
 (.اجرا از پس یابی)ارز آورند

 ،یور ه بهر بر موجود قاتیتحق یبخشاثر به توجه با. 6
 .آورند دست هب را موجود قاتیتحق بازده

 ،یور ه بهر بر موجود قاتیتحق یبخشاثر به توجه با. 3
 نییتع( متیق)کاهش  دیتول نهیهز کاهش یبرا را هدف
 .کنند

 ایتعادل  طیشرا د،یتول نةیهزتوجه به هدف کاهش  با. 4
 بر یقاتیتحق مخارج نةیبهعرضه و تقاضا، سطح  یتعادلیب

 .کنند نییرا تع ندمنظام یروش اساس

 یبخشاثر به توجه با را یقاتیتحق نةیبهمخارج  بازده. 5
 هعرضه و تقاضا ب یها کشش ،یور ه بر بهر موجود قاتیتحق

 (.اجرا از پس یابی)ارز آورند دست

سطح  نه،یبازده مخارج به بودنمطلوب صورت در. 2
هدف کاهش  صورت، نیا ریر غد و کنندرا انتخاب  نهیبه
تا سطح  ابدی یادامه م ریمس نیدهند. ا رییرا تغ دیتول نةیهز
 .شود نییتع یسنوات بودجةدر  یقاتیتحق مخارج نةیبه

 یروش ارائةبه دنبال  پژوهش نیا ،یبند جمع کی در
 به یسنوات ةبودج صیتخص یبرا یعلم و هدفمند ند،منظام

بر اساس روابط ارائه نیبنابرا است؛ یکشاورز قاتیبخش تحق
 بخش یور بهره بر موجود قاتیتحق یبخشاثر به توجه با شده

 بخش نیا یتقاضا و عرضه بر حاکم روابط و یکشاورز
 بر بازده حداکثر با یقاتیتحق بودجه نةیبهبه سطح  توان یم

 یبرا که معنا نیبد ؛افتی دست موجود روابط اساس
 یسنت روش یجا هب توان یم یسنوات بودجة صیتخص
 .کردروش استفاده  نیاز ا بودجه صیتخص
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