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  چکیده

زاد هاي پذیرش و سنجش سودآوري از جمله نرخ بازده و مااهداف پژوهش حاضر شامل بررسی شاخص

هش مربوط به هاي مورد نیاز این پژوباشد. دادهاقتصادي تحقیقات و کشت گندم دوروم دیم رقم دهدشت می

ت و آموزش هاي جهاد کشاورزي و مراکز تحقیقابوده که از سطح مؤسسات، سازمان 1396الی 1389دوره    

پذیرش  هاي تحلیلآوري گردید. در این پژوهش از شاخصهاي هدف، جمعکشاورزي و منابع طبیعی استان

، 1394-96اي هو معیار مازاد اقتصادي استفاده شد. طبق بررسی،  بر اساس اطالعات معاونت زراعت در سال

درصد  3/1روم دهدشت توسط دیمکاران در کشور از طریق کانال رسمی میانگین درجه پذیرش رقم گندم دو

ي و ارزش حال منافع هاي مطالعه، میانگین تغییر مازاد اقتصادبوده است. با توجه به قیمت گندم دوروم طی سال

 یشتر از نرخبگذاري رقم میلیارد ریال و نرخ بازده سرمایه 1014و  602خالص فعالیت به نژادي به ترتیب 

م دهدشت در ها برآورد گردید. در مجموع، تحقیقات به نژادي و کشت رقم گندم دوروبلندمدت سپرده بانک

ی را در فرآیند هایگردد در برنامه ریزي تحقیقاتی آتی، محققان الینکشور اقتصادي بوده است. پیشنهاد می

لکرد باال نسبت به شاهد ا داراي پتانسیل عمتحقیقات به نژادي ارقام انتخاب و به زارعین معرفی نمایند که نه تنه

 وردار باشند. هاي زنده و غیرزنده برخو سازگار با شرایط اقلیم بوده بلکه از مقاومت خوبی نسبت به تنش

دیم، گندم دوروم، درجه پذیرش، ارزش، اثربخشیواژه کلیدي:   

 

                                                              

   مسئولنگارنده:   @gmail.com3hormoz.asadi        28/12/8139: پذیرش تاریخ    27/05/8139: ریافتدتاریخ  
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  مقدمه

هاي تکنولوژیکی در نوآوريامروزه پذیرش 

بخش کشاورزي توجه اقتصاددانان کشاورزي را به 

رسد خود جلب کرده است. چراکه بنظر می

بهایی را براي هاي جدید فرصت گرانتکنولوژي

وري، تولید و درآمد پایدار کشاورزي افزایش بهره

هاي زیادي براي نماید. محدودیتمی ایجاد

رد که از آن جمله ها وجود داپذیرش تکنولوژي

هاي توان به فقدان اعتبار الزم، محدودیتمی

دسترسی به اطالعات کامل، ترجیحات ریسکی به 

علت عدم اطمینان نسبت به سودآوري تکنولوژي، 

ناکافی بودن اندازه مزرعه خانوارهاي کشاورزي، 

پائین بودن انگیزه در ارتباط با فقدان مالکیت 

تجهیزات الزم، ناکافی ها در مناطق، فقدان زمین

ها و شرایط بودن و عدم دسترسی به موقع به نهاده

اقلیمی اشاره نمود. البته در برطرف کردن این 

تواند نیازها، پذیرش تکنولوژي اصالح شده می

). Feder et al., 1985نقش مهمی ایفا نماید (

ک شاخص مهم و کلیدي در ی 1فرآیند پذیرش

که شامل اولین زمان  باشدپذیرش هر تکنولوژي می

یادگیري در مورد فناوري تا پذیرش نهایی آن 

است. پذیرش نهایی در سطح کشاورز انفرادي 

عبارتست از درجه استفاده از یک تکنولوژي جدید 

در یک دوره بلندمدت، وقتی کشاورز از اطالعات 

کامل درمورد تکنولوژي برخوردار باشد، شناخته 

وري توسط یک شود. پذیرش نهایی یک فنامی

                                                              
1 Adoption Process 
2 Diffusion Process 
3 Discovery-stage Lag  
4 Evaluation-stage Lag 
5 Farm Size 
6 Risk and Uncertainty  

پذیرد که فرآیند کشاورز وقتی صورت می

ن تکنولوژي در آن ناحیه صورت گرفته آ2انتشار

باشد. فرآیند انتشار یک فناوري همان گسترش و 

پخش تکنولوژي جدید در داخل یک ناحیه است 

)Rogers, 1962 ( دسترسی به یک نوآوري بین

جدید و استفاده از آن دو مرحله قابل تفکیک است 

و مرحله ارزیابی و  3مرحله پایش تاخیريکه شامل 

است. مرحله پایش تاخیري شامل  4سنجش تأخیري

دسترسی به اطالعات و کسب آگاهی در مورد 

فناوري جدید است. مرحله ارزیابی و سنجش 

تاخیري شامل کسب آگاهی تا کاربرد فناوري 

جدید است. معموال کشاورزان بزرگتر یک دوره 

ري نسبت به کشاورزان کوچکتر در تتاخیري کوتاه

کاربرد تکنولوژي دارند. بطور کلی، مرحله اول 

).  ,1980Lindner(.کوتاهتر از مرحله دوم است

مطالعات خرد وکالن، پذیرش یک تکنولوژي در

جدید در فرآیند پذیرش به پارامترهاي فیزیکی و 

اقتصادي بستگی دارد. عوامل موثر در فرآیند 

، ریسک و عدم 5مزرعه پذیرش شامل اندازه

، 8، نیروي کار دردسترس7، سرمایه انسانی 6اطمینان

و  10، مالکیت9ي اعتباريهامحدودیت

و توجیه  11هاي تکمیلیي عرضه نهادههامحدودیت

پذیري تکنولوژي جدید نسبت به شاهد از لحاظ 

در مطالعه  .)Ruttan, 1977فنی و اقتصادي هستند (

آثار اقتصادي تحقیقات برنج دردانشگاه کانزاس 

)، میانگین منافع اقتصادي 1997-2007در طی دهه (

7 Human Capital 
8 Labor Avalability 
9 Credit Constraints 
10 Tenure 
11 Supply Constraints of Complementary Inputs 
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میلیون دالر  3/34ساالنه تحقیقات به نژادي را 

هاي ارقام برنج تولیدي برآورد نمودند. البته سرریز

به ایاالت همسایه، میانگین منافع اقتصادي ساالنه 

میلیون دالر بهبود  6/24را تحقیقات به نژادي 

). در تحلیل Nalley et al., 2011بخشیده است (

اقتصادي برنامه به نژادي ارقام گندم نان آبی با 

استفاده رویکرد مازاد اقتصادي  محققین به این 

نتیجه رسیده اند که ارزش حال خالص فعالیت براي 

ارقام مهرگان، شوش، بهاران و نارین به ترتیب 

 میلیارد ریال 2/415و  2/469،  211،  2/266

باشد. نسبت فایده به هزینه کشت و تحقیقات می

 6/4ارقام مهرگان، شوش، بهاران و نارین به ترتیب 

- واحد و نرخ بازده سرمایه 7/7و  2/12،  5/1، 

و  9/72،  5/28، 5/47گذاري این ارقام به ترتیب 

 ,.Asadi et alدرصد محاسبه گردید ( 1/51

ر مطالعه آثار اقتصادي تحقیقات ارقام جو ). د2017

ي اقتصاد هادیم در ایران با استفاده از روش

مهندسی، نسبت فایده به هزینه تحقیقات ارقام جو 

واحد  7/7و  4/3را به ترتیب  1دیم ایذه و سرارود

  ). 1385برآورد نمودند (حسن پور و همکاران، 

 شامل بررسیاهداف پژوهش حاضر

و سنجش سودآوري از جمله  هاي پذیرششاخص

 نرخ بازده و مازاد اقتصادي تحقیقات و کشت گندم

  باشد. دوروم دیم رقم دهدشت می

   هامواد و روش

معموال سه نوع   :ي پذیرشهامبانی شاخص

، 1شاخص اصلی پذیرش از جمله نرخ پذیرش

در  3و شدت(ضریب) پذیرش 2درجه پذیرش

مطالعات پذیرش هر تکنولوژي مورد استفاده قرار 

گیرد نرخ پذیرش درباره درصد زارعینی که از می

کند. می فن آوري جدید استفاده نمودند، بحث

ي تحت هادرجه پذیرش به  صورت نسبتی از زمین

کشت ارقام جدید به کل نواحی کشت محصول 

گردد. شدت یا ضریب پذیرش میزان می تعریف

دهد و از می ي جدید بکار رفته را نشانهانهاده

حاصلضرب نرخ پذیرش در درجه پذیرش بدست 

ضریب کشت هر رقم، از حاصلضرب می آید. 

درجه پذیرش در درصد تولید رقم نسبت به تولید 

آید. نرخ تولید دست میمحصول در هر منطقه به

رقم، نیز درصد تولید رقم به تولید گندم منطقه 

برآورد افزایش درآمد ملی ناشی از  در است.

پذیرش ارقام جدید، سطح کشت شده کل ارقام، 

درجه پذیرش ارقام و میانگین افزایش بازده 

هاي هدف دخالت دارند اي ارقام در استانبرنامه

)2009 et al.,Mazid  (4 .  

���� = (���� × ����)/100																																																																																																	(1) 
���� = (��� ÷ ����) × 100																																																																																											(2) 
���� = (���� ÷ ����) × 100																																																																																														(3) 

���� = (���� × ����)/100																																																																																																(4) 
���� = (��� ÷ ���) × 100																																																																																																			(5) 
�� = ���� × ���� × ���																																																																																																							(6) 

  

                                                              
1Adoption rate 
2 Degree of adoption 

3 Intensity of adoption 
4 Mazid et al., 2009 
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، tدر سال  شدت پذیرش رقمبه طوري که،

درجه ،tدر سال نرخ پذیرش رقم 

تعداد گندمکاران  ، tدر سال پذیرش رقم 

که از رقم مورد نظر جهت کشت استفاده کردند، 

ي هازمینکل گندمکاران منطقه،  

کل سطح  و  jدر منطقه  vتحت کشت رقم 

 شدت کشت رقم و زیرکشت منطقه، 

) به تولید  نسبت تولید رقم(نرخ تولید رقم یا 

درآمد کل اضافی،   :TI )، محصول منطقه (

jiX میانگین افزایش بازده برنامه اي هر هکتار :

بدست آمده از رقم جدید توسط کشاورزان یا 

  . باشدمی iتحت سیستم تولید  jبخش در استان 

در این پژوهش : معیارهاي ارزیابی اقتصادي

به منظور تعیین آثار اقتصادي رقم کشت شده از 

 هاي ارزش حال خالص و نرخ بازده سرمایهشاخص

تفاده شد. منظور از ارزش حال خالص، گذاري اس

مابه التفاوت ارزش حال درآمد و ارزش حال 

ها است. منظور از ارزش حال درآمد و هزینه، هزینه

ي هاهمان معادل سازي درآمد و هزینه در سال

باشد. می مختلف به سال مطالعه با نرخ تنزیل مناسب

) و نرخ NPVبراي برآورد ارزش حال خالص(

) رقم کشت شده در هر IRRسرمایه گذاري(بازده 

سال و طی دوره در مناطق از الگوي مازاد اقتصادي 

نرخ بازده بهره گرفته شد. شاخص سودآوري 

ناخالص منافع  حالداخلی نرخی است که ارزش 

 کشت ارقامي هاهزینه حالرا با ارزش  کشت ارقام

 در این روش بایستی ابتدا نتایج سرمایه .برابر میسازد

گذاري بصورت جدول گردش نقدي تنظیم و 

سپس نرخ بازده محاسبه شود. آنگاه نرخ بازده 

حداقل با کشت رقمسرمایه گذاري محاسبه شده در 

شودو مقایسه قابل قبول یا هزینه فرصت سرمایه نرخ 

 ،در صورتیکه این نرخ بیشتر باشد انجام فعالیت

 ,Heisey & Brennan)( اقتصادي خواهد بود

1991.  

�� = �� × �� × �� × ��																																																																																																										(7) 

��� = �� − �� = 	���� cos
�� − ��

(1 + �)�
�																																																																										 (8)

�

���

 

(���/(1 + ���)�	) − (	���/(1 + ���)�	) = 0																																																					(9)			

�

���

�

���

 

رقم کشت بازده ناخالص براي  :tBبه طوري که 

رقم هزینه تحقیقات : tC، به ریال tدر سال جدید 

واحد : قیمت فروش tP، به ریال tدر سال جدید 

: درصد بهبود tG، به ریال tدر سال  محصول

ي هابرنامه معرفی ناشی از مورد کشتعملکرد رقم 

در  نسبت به رقم محلی مراکز تحقیقاتی اصالحی

به  t: سطوح زیر کشت رقم در سال t،tAسال 

در سال  در استان: میانگین عملکرد رقم tYو  هکتار

t (کیلوگرم در هکتار).  

به منظور  اقتصاديتحلیل جزیی و رویکرد مازاد در 

سنجش میزان انتقال منحنی عرضه ناشی از بهبود 

 کشت شده رقمتعیین بازدهی اقتصادي  و  ژنتیکی 

avIA

tvARtvAD

vNW

TPNW
jvAr

TPAr

PVIAtvPR

tvy

TPY
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  ).Alston et al., 1995گردید (استفاده  هاي زیرفرمولاز 

�� = (
(�� − �����)

�����
)																																																																																				(10) 

�(��) =
(� − ����)

����
)																																																																																					(11) 

� = (	
�(��)

Ɛ
−

�(�)

1 + �(��)
) 	�� × ��

× (1 − �)�																																																																																(12) 

���� = �� × �� × �
�
(1 − 0.5��Ɛ)																																																														(13) 

تغییر  :E(YI(، پارامتر جابجایی: tKبه طوري که 

(درصد تغییر در نسبی در بهبود ژنتیکی ارقام 

تغییر : E(C)عملکرد ارقام جدید نسبت به شاهد)، 

(درصد تغییر در هزینه نسبی در هزینه تولید ارقام 

تغییر در مازاد  :∆TS tارقام جدید نسبت به شاهد)، 

اقتصادي تحقیقات به روش پس از اجرا (شرایط 

جهانی : قیمت wPاقتصاد باز همراه با واردات) ، 

کشش قیمتی عرضه محصول،  :t،Ɛدر سال  محصول

tA :رقم در سال  نرخ پذیرشt ،tQ : تولید محصول

احتمال موفقیت تحقیقات به نژادي  :t ،rPدر سال 

صد کاهش استهالك تحقیقات (در :tδ -1و رقم

  عملکرد رقم در طول زمان)

اطالعات الزم این پژوهش، براساس اطالعات 

ها اسنادي موجود در سازمان جهاد کشاورزي استان

ي تولید ها) در استان1385-1394هاي (براي سال

دوروم دیم (کرمانشاه، فارس، ایالم،  گندم

آوري شد. کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر) جمع

براي دستیابی به اطالعات، جهت سنجش میزان 

هاي فروش بذر ارقام و پذیرش ارقام جدید، از داده

سطح زیرکشت ارقام در مناطق استفاده شد. دراین 

روش میزان سطح زیرکشت به تفکیک رقم و در 

وجود چنین اطالعات، میزان بذر صورت عدم 

هاي مختلف توزیعی ارقام و میزان فروش از کانال

آوري شد. سپس دولتی و خصوصی در مناطق جمع

بر اساس این اطالعات، سطح کشت مشخص و 

سپس درصد پذیرش تعیین گردید. در محاسبه 

ي تحقیق، ترویج و آموزش براي ها، هزینههاهزینه

هاي (تشکیل کالس ه هزینهمحصول (ارقام) از جمل

ي انفرادي، ایجاد هاو کارگاه آموزشی، آموزش

ي هامزارع نمایشی، تولید فیلم، اجراي طرح

ترویجی، تولید -تطبیقی و تحقیقی-تحقیقی

ي تلویزیونی، برگزاري روز مزرعه و هفته هابرنامه

انتقال یافته، برگزاري گردهمایی، بازدید 

و هزینه تحقیقات به کارشناسان ترویجی و غیره 

به تفکیک  هانژادي رقم شامل هزینه اجراي پروژه

از  هانوع پروژه، هزینه حقوق مجریان و تکنسین

امور مالی، کارگزینی و ارتباطات بین المللی 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، موسسه 

تحقیقات کشاورزي دیم کشور و معاونت آموزش 

دید. رقم گندم دوروم دیم و ترویج جمع آوري گر

هدف، رقم دهدشت يهامورد مطالعه در استان

معرفی و مقاوم به ورس،  1387بوده که در سال 

  ها است.ریزش دانه و متحمل به بیماري
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  وبحث نتایج

کشاورزي در  جهادوزارت  اطالعاتطبق 

، کل سطح زیرکشت گندم 1396-97سال زراعی 

هکتار با تولید  147353دوروم آبی و دیم در کشور 

تن بوده است. بیشترین سطح زیرکشت  431235

گندم دوروم در کشور مربوط به چهار استان ایالم، 

خوزستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد جمعا 

درصد) با  8/85هکتار ( 126500با سطح زیرکشت 

باشد. در همین سال زراعی، تن می 333692تولید 

 4026میانگین عملکرد گندم دوروم در کشور 

طی  ).1کیلوگرم در هکتار بوده است ( جدول 

، براساس اطالعات معاونت 1394-96هاي سال

گندم دوروم امور زراعت، میانگین سطح زیرکشت 

 هکتار 47455دیم رقم دهدشت از کانال رسمی 

بود. میانگین درجه پذیرش گندم دوروم رقم 

درصد برآورد  3/1دهدشت در این دوره  در کشور 

، میانگین درجه 1394-95شد. در سال زراعی 

پذیرش این رقم در این دوره بر اساس بذر رسمی 

درصد  2/7ي هدف هاو خودمصرفی در استان

   ). 3و 2(جدول  محاسبه گردید

 1396-97تولید، سطح زیرکشت و عملکرد گندم دوروم در سال زراعی  -1جدول 

عملکرد (کیلوگرم   تولید (تن)  سطح زیرکشت (هکتار)  استان

  در هکتار)

  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی

  900  -  45  45  -  50  50  -  اردبیل

  800  3700  78800  4800  74000  26000  6000  20000  ایالم

  -  2800  196  -  196  70  -  70  بوشهر

  -  6000  3840  -  3840  640  -  640  تهران

جنوب استان 

  کرمان

2800  -  2800  11200  -  11200  4000  -  

  500  -  200  200  -  400  400  -  خراسان رضوي

  893  3600  186162  14896  171266  64261  16687  47574  خوزستان

  -  4600  38017  -  38017  8265  -  8265  کرمان

  800  3400  56236  4080  52156  20440  5100  15340  کرمانشاه

کهکیلویه و 

  بویراحمد

2471  13320  15791  7166  5328  12494  2900  400  

  -  3801  745  -  745  196  -  196  لرستان

  1200  5500  39460  960  38500  7800  800  7000  فارس

  -  3985  446  -  446  69  -  69  هرمزگان

  785  4206  431235  30309  400926  147353  42357  104996  کل

 1398ماخذ: معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي؛                    
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، طی دوره مطالعه، ارزش 4با توجه به جدول 

 1014حال خالص تحقیقات رقم دهدشت 

میلیارد ریال و نرخ بازده سرمایه گذاري این رقم 

ها خیلی باالتر از نرخ سپرده بلندمدت بانک

   برآورد گردید.

  

 ي مطالعههاگندم دوروم رقم کشت شده دهدشت طی سالمیانگین تولید، درآمد و درجه پذیرش  -2جدول 

سطح برداشت   ي زراعی هاسال

  (هکتار)

درجه پذیرش رقم در 

سطح گندم دیم کشور 

(%)  

میانگین درآمد 

ناخالص در هکتار 

  (میلیون ریال)

میانگین درآمد 

ناخالص کل (میلیون 

  ریال)

1388-89  19346  46/0  3  58000  

1389-90  16533  41/0  23/3  53400  

1390-91  14080  36/0  21/2  31100  

1391-92  23166  58/0  95/2  68300  

1392-93  20683  52/0  1/8  167500  

1393-94  37299  12/1  6/12  294800  

1394-95  45659  21/1  3/8  279104  

1395-96  59406  6/1  99/3  3/107594  

  8/132474  55/5  8/0  7/29512  )1389-96 میانگین(

 ي پژوهشهاماخذ: داده                             

 

  

  1394 -95گندم دوروم دیم رقم دهدشت بر اساس بذر رسمی و خود مصرفی در سال زراعی درجه پذیرش –3جدول

  سطح کشت بر اساس  استان

  بذر رسمی 

  سطح کشت بر اساس 

  بذر خود مصرفی

  سطح کشت بر اساس

  بذر رسمی و خود مصرفی 

بذر 

مصرفی 

  (تن)

سطح کشت 

  (هکتار)

درجه 

پذیرش رقم 

  در استان (%)

بذر 

مصرفی 

  (تن)

سطح 

کشت 

  (هکتار)

درجه 

پذیرش رقم 

در استان 

(%)  

بذر 

مصرفی 

  (تن)

سطح کشت 

  (هکتار)

درجه 

پذیرش 

رقم در 

  استان (%)

کهکیلویه و 

  بویراحمد

1943  4/10794  9/28  2412  13400  4/19  4355  4/24194  7/22  

  2/1  5/4787  766  85/0  2500  400  2  5/2287  366  کرمانشاه

  8/0  2039  4/422  1  1850  259  61/0  1089  4/163  فارس

  22/5  6525  1280  33/1  500  75  9/6  6025  5/12  ایالم

  32/6  6000  7/695  -  -  -  1/7  6000  7/695  بوشهر

  25/7  2/8709  8/1503  65/5  5/4562  5/786  1/9  2/5239  1/636  میانگین

 هاهاي جهاد کشاورزي استاني سازمانهاماخذ: داده  



 8139 ،  اسفند2ه ،  شمار8 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

  

222  

      

 هاي مطالعه  (واحد: میلیارد ریال)گردش نقدي گندم دوروم دیم رقم دهدشت  طی سال -4جدول 

ی
سال معرف

ي سرمایه هاسال  ارقام منشا رقم  

گذاري (از شروع 

آزمایشات تا معرقی 

  رقم)

ي هاسال

مطاله ایجاد 

  منافع 

تغییر 

مازاد 

  اقتصادي

نرخ بازده داخلی   ارزش حال

  به درصد

)IRR( 

 هاهزینه

)PVC( 

منافع 

 ناخالص

)PVB( 

منافع 

  خالص

)NPV ( 

1387
  بین المللی 

  (ایتالیا)

 

بزرگتر از نرخ  1/1014 3/1015 29/1 6/601 94-1391  91-1378 گندم دوروم دیم دهدشت

سپرده بلندمدت 

 بانکی

 ي پژوهشهاماخذ: داده

  

  یجه گیري نت

طی دوره مورد با توجه به نتایج بدست آمده، 

مطالعه، ارزش کنونی منافع ناخالص گندم دوروم 

میلیارد ریال محاسبه شد.   1014دیم رقم دهدشت 

ي سودآوري محاسبه شده در نتایج هاشاخص

مطالعه حاضر در مقایسه با نتایج مطالعات دیگران 

)، اسدي و 1383از جمله زارع و همکاران ( 

) 1385( ) و حسن پور و همکاران1396همکاران(

کامال هماهنگی داشته و نشانگر اقتصادي بودن 

باشد. می تحقیقات به نژادي ارقام گندم اصالح شده

نتیجه گیري کلی اینکه با توجه به نرخ بازده سرمایه 

رقم ( گذاري معرفی و کشت رقم گندم دوروم دیم

دهدشت) با منشاء بین المللی (ایتالیا) که طی 

بوطه خیلی بیشتر از نرخ ي سرمایه گذاري مرهاسال

ها برآورد شده است، بنابراین سپرده بلندمدت بانک

تحقیقات و کشت این رقم اقتصادي بوده است. 

گردد در برنامه ریزي تحقیقاتی آتی، می پیشنهاد

یی را در فرآیند تحقیقات به نژادي هامحققان الین

ارقام انتخاب و به زارعین معرفی نمایند که نه تنها 

ي پتانسیل عملکرد باال نسبت به شاهد و سازگار دارا

با شرایط اقلیمبوده بلکهاز مقاومت خوبی نسبت به 

 ي زنده و غیرزنده برخوردار باشند. هاتنش

  قدردانی 

تحقیقات، آموزش و ترویج  سازماناز 

کشاورزي، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 

بذر، موسسه تحقیقات  کشاورزي دیم کشور و 

مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع 

ي مورد هدف که حمایت مالی، هاطبیعی استان

ارائه اطالعات و امکانات الزم را جهت اجراي 

قدردانی بعمل  پروژه مربوطه فراهم نموده اند،

 آید. می

  منابع

. آمار سطح زیرکشت، تولید و عملکرد گندم دوروم. دفتر گندم ، معاونت امور زراعت، وزارت 1398بی نام. 

  جهاد کشاورزي.  

. بررسی بازده سرمایه گذاري در تحقیقات ارقام جو دیم 1385حسن پور بهروز، نعمتی عادل و زارع ابراهیم. 

  . 15-46): 55(14در کشور. نشریه اقتصاد کشاورزي و توسعه، 



 8139 ،  اسفند2ه ،  شمار8 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

223 

 

Alston JM, Norton GW, Pardey PG. 1995. Science under Scarcity: Principles and Practice 
for Agricultural Research Evaluation and Priority Setting, Cornell University Press. 

Asadi H, Zamanian GR, Shahiki Tash MN, Ghorbani M, Jalal Kamali MR. 2017. An 
economic analysis of wheat breeding programs for some Iranian irrigated bread wheat 
varieties. Journal of Agricultural Economics Review 18(1): 5-18. 

Brennan JP, Aw-Hassan A, Quade KJ , Nordblom TL. 2002. Impact of ICARDA Research 
on Australian Agriculture, Economic Research Report. No. 11, NSW. Agriculture, 
WaggaWagga. Pp. 83.  

Feder G, Just RE , Ziberman D. 1985. Adoption of agricultural innovations in developing 
countries: A survey, Econ, Develop and Culture. Change 33: 255-298. 

Heisey PW, Brennan JP. 1991. An analysis model of farmers demands for replacement 
seed”. American Journal of Agricultural Economics73 (4): 1044-52. 

Lindner R.K .1980. Farm size and the time lag to adoption of a scale neutral innovation, 
Mimeographed, Adelaide, University of Adelaide.  

Mazid A, Amegheo KN, Keser M, Morgounov A, PekerK, Bagci A, Akin M, Kucukcongar 
M; KanM, Karabak S, Semerci A, Altikat A,Yaktubay S. 2009. Adoption and impact of 
improved winter and spring wheat varieties in Turkey. International Center for 
Agricultural Research in the Dry Area, ICARDA. Aleppo. Syria. 55 pp.  

Nalley L, Moldenhauer KA , Lyman N. 2011. The genetic and economic impact of the 
university of Arkansas rice breeding program: 1983-2007. Journal of Agricultural and 
Applied Economics 43(1): 131-142.  

Rogers E .1962. Diffusion of innovations. New York: Free press of Glencoe.   

Ruttan V .1977. The green revolution: Seven generalizations". International Development 
Review 19: 16-23.  

 

 



 8139 ،  اسفند2ه ،  شمار8 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

  

248 
      

DOI: 10.22092/idaj.2020.127465.270 

 
Adoption study of rainfed durum wheat of Dehdasht variety and its economic 

impacts in Iran 
 

Hormoz Asadi1*,  Ebrahim Zare2, Adel Nemati3, Behrooz Hassanpour4, Heydar  
Seidzadeh5, Mozafar Roustaii 6 

 
1- Seed and Plant Improvement Research Institute (SPII), Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran  
2- Agricultural Research and Education and Natural Resource Center of Fars, Agricultural 

Research, Education and Extension Organization (AREEO),Shiraz, Iran 
3- Agricultural Research and Education and Natural Resource Center of Kermanshah,  

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kermanshah, Iran 
4- Agricultural Research and Education and Natural Resource Center of Kohkiloyeh and 

Boyerahmad , Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yasouj,  
Iran 

5- Agricultural Research and Education and Natural Resource Center of Ilam, Agricultural 
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ilam, Iran 

6- Dryland Agricultural  Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Marageh, Iran 

 

Abstract 

The objective of this study is the determination of adoption indices and measurement 

profitability by Investment Rate of Return (IRR) and economic surplus due to the planting 

of Dehdasht variety. Requiered data were collected from institutes, organizations, 

Agricultural Research and Education and Natural Resource Centers of targeted provinces by 

questionnaire in during 2010-2017. In this research,the adoption analysis indices and 

economic surplus criteria were used. Based on Ministry of Jihad-Agriculture, means of 

adoption degree of Dehdasht variety in formal seed was estimated 1.3 percent during 2015-

2017. Based on the price of durum wheat during study years, means of the change of 

economic surplus and net present value (NPV) of activity were estimated 602 and 1014 

billion Iranian rials.The Investment Rate of Return (IRR) of Dehdasht variety was estimated 

more than discount rate. In generally, breeding program of Dehdasht variety is economic. It 

is suggested that in future research planning, researcher select breeding lines through 

breeding programs and introduce to farmers that not only has high yielding potential 

compared to the check variety and adapted to the climate but also thay have good resistance 

to biotic and abiotic stresses. 

Keywords: Rainfed, Durum Wheat, Adoption degree, value, Impacts assessment 
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