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 عرضعه  منحنع   ی جعا  هجابع  سبب تواند م  سازگار و پربازده ارقا  مهرف  که شد انجا  اصل ای 
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 سعازي شعبیه  روش از ،خرمعاخیز  اسعتان  شع   در تحقیقعات  بعاشقوه  منعافع  برآورد براي ،عملکرد

 ماهیعت  بعه  توجعه  بعا  ،همچنعی   شعد.  اسعتفاده  التعی   ابرمکهب يبردار نمونه روش و کارشو مونت

 بعا  ،تحقیعق  هعاي  یافتعه  شعد.  تهیعی   ارزیاب  مورد هايشاخص همه تغییرات بازه ،متغیرها ریسک 

 و راسعت  سمت به عرضه منحن  انتقال و اقتصادي منافع خاشص ارزش نتایج شدن مثبت به توجه

 فنعاوري  گیريکعار  بعه  از ناش  فن  پیکرفت تأثیر مؤید توشید، عوامل کل وري بهره بر مثبت تأثیر

 بازگکعت  نعرخ  حداقل از بزرگتر داخل  بازده  نرخ ،همچنی  ؛دبو نااديبه تحقیقات از حاصل

 ریعال  هعر  ازاي بعه  ریعال  93 اتع  6/13 ةمحعدود  در هعا  اسعتان  کعل  در ی آکعار  بازه و بود سرمایه

 معدیریت  دان  پیکرة» استاندارد اسا  بر ریسک مدیریت تحلیل نتایج .دآم دست به کرد هزینه

 قبعول  قابل بازده  بر يدیتأک، که دکر ییدأت را حاصل نتایج مطلوب تثبا ،)PMBOK) «پروژه

 هعاي سیاسعت  شده است که پیکنهاد، رو ای  از وبوده  خرما نااديبه تحقیقات در گذاري سرمایه

  .دشو اتخاذ خرما ناادي به تحقیقات زمینه در بیکتري حمایت 

 
 .کارشو مونت سازيشبیه ریسک، ،تحقیقات اقتصادي آثار خرما، :اهواژهکلید

 JEL: D24,D70,D92,N50,O13بندیطبقه
 

مقدمه:

 يجعا  ککعور   صادرات سبد در ،ربازید از که است ایران  بوم محصوالت از  کی خرما

  جهان سازمان آمار  یآخر بر بنا است. شده افزوده آن تیاهم بر ،مختلف  هاي برهه در و گرفته

 يخرمعا   اشمللع   یبع  تجعارت  حجع   رصعد ، بیست د یانگیم طور به )فائو(،   يککاورز و بارخوار

 همعواره  د،یع توش هاي کانون از  کی عنوان به  رانیا ،نظر  یا از و دارد اختصاص ما ککور به انجه

 اسعت.  گرفتعه  يجعا  جهان  يخرما صادرات حج  و دیتوش زانیم الت،ینخ سطح برتر هاي رتبه در

 و داشعته  اشعتغال  ککور در خرما وکار ککت به برداري بهره هزار چهار صد از بی  ،حاضر حال در

 ،اسعا   همعی   بعر  دربعردارد.  را خرمعاخیز  منعاطق  در اشعتغال  از مهمع   بخع   نخیالت ،نظر ای  از

 ةدهع  دو طع   ،حعاکمیت   و ملع   نهعادي  عنعوان  بعه  ،ککاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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 دهکعر  اقدا  بخ  ای  فن  و علم  پکتیبان  به نسبت ،متهدد تحقیقات  هاي پروژه اجراي با ،گذشته

بررس  سازگاري و مهرف  ارقا  جدید خرما بعا هعد  ارتقعاي     .(Mostaan et al., 2017) است

 بعر  ملمعو   راتیتعأث  گرچعه کعه   اسعت  بعوده  تحقیقعات  ای  تری  مه  از در ای  بخ   وري ه بهر

 هبررسع  نکعد   تاکنون آن اقتصادي اثرات ، اماداشته مختلف مناطق در محصول ای  توشید عرصه

  است. نامکخص و

 توجه مورد همواره ککاورزي محصوالت توسهه در تحقیقات اقتصادي اثرات و جایگاه

 گرفتعه  صعورت  زمینعه  ایع   در متهعدد  تحقیقعات  ،رو ای  از و بوده گذاران سیاست و ریزان برنامه

 است.

 بعودن  بسعته  فرض با که دادند نکان (Hosseini and Khaledi, 2005) خاشدي و حسین 

 .هسعتند  بعرنج  کننعدگان  مصعر   ،دبر م  سود برنج اصالح تحقیقات از که گروه  تنها ،اقتصاد

 توشیدکننعدگان  و شد برآورد ریال میلیارد 13 کنندگان مصر  منفهت مجموع ط  دوره مطاشهه،

 د.شون م  منتفع بذر اصالح هاي برنامه از ریال میلیارد پانزده میزان به ،باز تجارت حاشت در فق 

 شعده  مکخص ایران، ککاورزي تحقیقات در گذاري سرمایه بازده نهای  نرخ محاسبه در

 رشعد  میانگی  با صهودي يروند همواره تحقیق هاي سال طول در عوامل کل وري بهره کهاست 

 و گذارد م  اثر وري بهره بر ،سال پنج گذشت از پس گذاري، سرمایه و بوده درصد 11/0 ساالنه

 بازده نرخ و 19/0 تحقیقات در گذاري سرمایه متغیر درازمدت کک  ماند. م  باق  سال سه تا اثر ای 

 .(Khaksar Astaneh and Karbasi, 2005) است شده گزارش 11/11 نیز داخل 

 ةهزینع  بعه  فایعده  نسعبت  (Hosseini, Hassanpour et al., 2007) همکعاران  و حسعین  

 را داخلع   بعازده  نعرخ  و 1/1 مطاشهعه  مورد ةدور براي را رسول رق  چغندرقند ناادي به تحقیقات

 مطلعوب  را دوشعت  هعاي  يگعذار هیسعرما  دیگعر  با مقایسه در آن ی آکار و گزارش درصد 7/11

  .ندکر ارزیاب 

 ،اصعفهان  اسعتان  در مهدوي رق  آب  گند  تحقیقات در گذاريسرمایه بازده بررس  در

 گعذاري  سرمایه ریال هر ازاي در و شده برآورد یک از تر بزرگ ةهزین به منفهت نسبت شاخص
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 هعاي  نعه یهز افعزای   صعورت  در حت  و ؛است شده جادیا منافع ریال 3/9 مقدار به تحقیقات، در

  .(Nikui et al., 2007) بود خواهد برقرار کماکان اقتصادي توجیه برابر، 3/7 میزان به طرح

 ،چغندرقنعد  تحقیقعات  آثعار  بررسع   در ،(Hosseini et al., 2007) همکعاران  و حسین 

 هفعت  از بعی   بهبعود  موجعب  متوسع   طعور  به تحقیقات ،ساشه 11 دوره یک ط  که دادند نکان

 از اهیع و بعه  چغندرقنعد،  توسعهه  و تحقیعق  هعاي  فهاشیعت  ،رو ای  از و شده شکر عملکرد در درصد

 است. شده ارزیاب  مؤثر ،جدید ارقا  مهرف  طریق

 منعافع  توزیعع  و اقتصعادي  بازده بررس  در ،(Soltani et al., 2008) همکاران و سلطان 

 عوامل کل وريبهره اشگوي برآورد با ،ایران در ککاورزي ترویج و آموزش ،پاوه  اجتماع 

 اثعر  توشید عوامل کل وريبهره بر ککاورزي آموزش و پاوه  متغیرهاي که دادند نکان ،توشید

  .اندداشته مثبت

 و تحقیعق  کعه  دنداد نکان (Bagherzadeh and Kamijani, 2010) کمیجان  و باقرزاده

 در گعذاري  سعرمایه  مثبعت  اثعرات  و اسعت  سعاشه  سعه  وقفعه  یک داراي ایران در ککاورزي توسهه

 .شود م  نمایان بهد به چهار  سال از ککاورزي وري بهره بر تحقیقات

 ، در بررس (Mehrabi Boshrabadi and Javdan, 2011) جاودان و بکرآبادي مهراب 

 و تحقیعق  در گعذاري  سعرمایه  کعه  دادنعد  نکعان  ،3111-3196 دوره ط  ککور ککاورزي بخ 

 گیرد. قرار نظر مد ککاورزي بخ  بیکتر رشد براي اصل  منبع یک عنوان به تواند م  توسهه

 بععا تحقیقععات ةهزینعع ةرابطعع (Karbassi and Sakhdary, 2012) سععخدري و کرباسعع 

 .ندطرفه ارزیاب  کرد را یک 3117-3196 زمان  دوره در ایران در ککاورزي توشیدات وري بهره

 اثعر  ،(Bagherzadeh and Kamijani, 2012) کمیجعان   و بعاقرزاده  هعاي  یافته اسا  بر

 و بوده دار مهن  و مثبت ککاورزي کل وري بهره بر خارج  و داخل  ککاورزي توسهه و تحقیق

 ،توسهه حال در ککورهاي و ایران ککاورزي تحقیقات در گذاريسرمایه بازگکت نرخ میانگی 

 بازگکعت  مقعدار  ،تحقیعق  ای  در ،همچنی  است. شده گزارش درصد 13 و درصد 16 ،ترتیب به

 ریال یک هر که مهن  بدی  است، شده محاسبه ریال 13 به نزدیک ککاورزي تحقیقات ةیسرما
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 ککعاورزي  توشید در افزوده ارزش ریال 13 ایجاد موجب ککاورزي تحقیقات در گذاري سرمایه

 .شود م 

 از حاصعل  اقتصعادي  معازاد  (Hosseini and Shahnavazi, 2013) شعهنوازي  و حسعین  

 تعا  3969 سعال  از سعاشه  11 دوره کیع  در بعادا   دیرگعل  ارقا   مهرف و توسهه در گذاري سرمایه

 بعازده  نعرخ  و دالر ونیلیم 6/0 و 4/0 ،ترتیب به ،کنندگان مصر  و توشیدکنندگان براي را 1010

  .کردند گزارش درصد یازده حدود در ار  داخل

 تحقیقعات  داخلع   بعازده  نعرخ  انتظاري میانگی  (Abyar et al., 2015) همکاران و آبیار

 و تحقیقعات  حتمیعت  ععد   و ریسعک  وجعود  بعا  را ککعور  اقلیمع   هاي پهنه همه در پنبه ناادي به

 اربسعت ک نقع   ،اسعا   ایع   بر و  دهکر گزارش درصد 40 تا 16 بازه در ککاورزي هاي فهاشیت

 و پنبعه  راهبعردي  محصول عرضه و توشید افزای  در تحقیقات از منتج (شده اصالح )بذر فناوري

  .اند خوانده چکمگیر را کاران پنبه درآمد

 و مثبت اثر (Narooei and Mehrabi Boshrabadi, 2015) بکرآبادي مهراب  و ناروی 

 راایعران   ککعاورزي  بخع   توشیعد  عوامعل  کل وري بهره بر دوشت حمایت  هاي استیس دار مهن 

 .ندکرد گزارش

 اثعرات  ارزیعاب   بعراي  را چعارچوب   (Räikkönen et al., 2016) همکعاران  و ون ریکع 

 با يمورد مطاشهه دو در چارچوب  یا دند.کر ارائه پایدار هاي گذاري سرمایه اجتماع  اقتصادي

 گذاري سرمایه و متیق ارزان مسک  در ينوساز و وساز ساخت دیجد هاي گذاري سرمایه عناوی 

 کپارچعه ی  ابیع ارز کیع  کعه  دهد م  نکان جینتا .شد داده نکان داریپا توسهه در  اجتماع اثرات

 د.کر بیترک داریپا توسهه ماتیتصم با تیموفق با توان م  را  پوشریغ و  پوش عوامل از منظ 

 بعر  ککعاورزي  تحقیقعات  اثعرات  بعه ارزیعاب    (Temple et al., 2018) همکاران و تمپل

هعاي   یافته ند.پرداخت درآمد بر تمرکز سیستم  مدل از استفاده با تحقیق مورد سیزده براي توسهه

 و اجتمعاع   سعرمایه  انسعان ،  سعرمایه  بعا  نتعایج  و هعا   خروجع  در تفاوتای  مطاشهه نکان داد که 

 تهامعل  یعک  راتیتعأث  و جینتا ،ها  خروج  یب دیگر سخ ، به دارد. ارتباط دان  هاي رساختیز
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 ينوآور ندیفرآ طول در کنکگران ریسا و محققان  یب تهامل ،بی  ای  در و دارد وجود  ستمیس

 بعا  ،تحقیعق  ایع   در اسعت.  برخعوردار  اهیع و اهمیعت  از راتیتعأث  و جینتعا  ،ها  خروج دیتوش يبرا

و مرکععز تحقیقععات ککععاورزي  از سععوي کععه ،تحقیقععات اثععر ارزیععاب  چععارچوب از اسععتفاده

 شعد:   ترسعی   تهامعل  نعوع  چهعار  اسعت،  شعده   یتعدو در فرانسعه   3توسعهه  اشمللع   همکاري بی 

 بعه  جینتعا  از بعازخورد  يهعا حلقعه  صعورت  بعه  عملگرهعا  ریسعا  و هعا   خروجع  مکترک ارتباط (3

 تهامعل  (1، اسعت  محققعان  يرگ انجیم از  ناش غاشباً که ،جینتا به منجر تهامالت (1، ها خروج

 بعر  کعه   تهعامالت  (4، و قیع تحق ةرمنتظعر یغ یعا  و انتظعار  معورد  اثعرات  فیتوصع  و ی شناسا يبرا

  .گذارد م  تأثیر  عموم هاي استیس

 بخع   گعذاري  سعرمایه  ،اخیعر  هعاي  سعال  در کعه  دهد م  نکان گرفته صورت هاي بررس 

 افتعه ی کعاه   از جملعه ایعران   توسعهه  به رو ککورهاي ککاورزي تحقیقات در )دوشت ( عموم 

 مواجعه  پاوهک  نیازهاي ماش  تأمی  چاش  با ککورها ای  ککاورزي تحقیقات هاي نظا  و است

 نعاادي  بعه   نعه یزم در کاربردي و اي توسهه تحقیقات ، یب   یا در .(Abyar et al., 2015) اند شده

 در ویاه هب علم  پکتیبان  تواند م  است، که نبوده مستثن  گذاري سرمایهکاه   ای  از نیز خرما

 اسعت  بعدیه   سازد. رو هروب چاش  با بلندمدت در را باال وري بهره با و جدید ارقا  مهرف  زمینه

 ارائعه  مسعتلز   تحقیقعات  نعوع  ایع   معاش    یتأم خصوص در گیري تصمی  ،شرایط  چنی  در که

 هعد   بعا  حاضعر  تحقیق رو، از ای  .است اقتصادي گذاران استیس به هاآن منافع از مستند شواهد

 افعزای   اصعل   منبع عنوان به خرما( جدید )ارقا  فناوري توسهه و باشقوه منافع تأثیر میزان برآورد

 ه است.شد انجا  ککور خرماخیز مناطق در ریسک شرای  در وري بهره

 
 

                                                                                                                        
1. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD). 
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تحقیقروشونظریمبانی

 ، در دهه پنجاه معیالدي، مدل ای  شد. استفاده اقتصادي مازاد مدل از پاوه  حاضر، در

 گریلیچععز و (Tremblay, 1998) ترمبلعع  ،(Schultz, 1953) شععوشتز ماننععد  کععگامانیپ توسعع 

(Griliches, 1958) امیعععها و نعععویآکمعععیالدي،  هفتعععاد دهعععه در ،بهعععدها و شعععد مطعععرح   

(Akino and Hayami, 1975) ، یع ا ،يبهعد  يهعا هعه د در د.کردنع  روز بهبا ایجاد تغییرات ، آن را  

 روش  یتعر  اصعل  عنعوان  بعه  و شعد  اسعتفاده  يککعاورز  قعات یتحق اثرات  ابیارز صدها در کردیرو

 شعد  تیع تثب يککعاورز  اقتصعاد  در ،يککعاورز  بخع   در يگعذار هیسعرما  تعأثیر   ابیارز در  لیتحل

(Alston, Pardey et al., 1998; Norton and Davis, 1981; Walker et al., 2010). 

 و اسعت  قیع تحق هعاي  نهیهز کل با سهیمقا در ماش  منافع کل يریگ اندازه روش ای   کل کردیرو

 نعه یهز بعه  سعود  نسعبت  ای (IRR) بازده  داخل نرخ ، (NPV)  فهل خاشص ارزش صورت به جینتا

(BCR) شود م  انیب قیتحق هاي گذاري سرمایه (Alston, Craig et al., 1998). 

 در زمینععة (Maredia et al., 2014) همکععاران و ردیععاام جععامع ةمطاشهععبععر پایععة نتععایج 

 تحقیقعات  ،فنعاوري  پعذیرش  و نهعادي  نعوآوري  ککعاورزي،  تحقیقعات  آثعار  بررسع   هاي روش

 هعا خروجع   نتعایج  تحقیعق،  يسعاز  معدل  با که رودم  تحقیق از قبل ارزیاب  يسو به همه ،جدید

 نعاادي بعه  تحقیقعات  زمعان   سعري  هعاي  داده تهیه کهاز آنجا  نیز حاضر بررس  در ند.شو بررس 

 معازاد  اشگعوي  روش هاي تیقابل به عنایت با نبوده، مقدور دقیق طور به گذشته هاي سال در خرما

 .ه استشد استفاده اجرا از پی  اقتصادي مازاد مدل از ،شرایط  چنی  در اجرا از پی  اقتصادي

 ناادي به تحقیقات آثار ارزیاب  از همی  روش براي نیز (Abyar et al., 2015) همکاران و آبیار

  .اند کرده استفاده پنبه گیاه وري بهره افزای  بر

 منعافع  تغییعرات  تخمعی   بعه  ،بعازار  تقاضعاي  و عرضعه  معدل  بررس  با ،اقتصادي مازاد روش

 از ناشع   ةعرضع  منحنع   جعای   هجابع  اثعر  در کعه  پعردازد، منعافه    مع   توشیدکننعده  و کنندهمصر 

 اقتصعاد  یک براي تغییرات ای  هندس  نمودار .است آمده وجود به تحقیقات از حاصل هاي فناوري

ترتیعب،   نیز به S1و  S0 تقاضا براي یک محصول همگ  Dکه در آن، منحن   آمده 3در شکل  بسته
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 Q1و  P1اط نقع ناش  از انجا  تحقیق است؛ همچنعی ،   فناوريعرضه محصول قبل و بهد از تغییرات 

 دهند. جای  عرضه نکان م  قیمت و مقدار را پس از جابه

  
کنندهتولیدوکنندهمصرفمازادگیریاندازهنمودار-1شکل

 ککع   و شعکل  از تخمینع   نعوع  هعی   به در آن، که است ای  مازاد اقتصادي روش مزیت

 تقاضعا  و عرضعه  توابعع  ،معدل  ایع   در نیست. نیاز منافع کل برآورد براي تقاضا و عرضه هاي  منحن

 معازاد  وشر .(Roseboom, 2007) شعود مع   انجعا   معوازي  شعکل  بعه  جعای   هجابع  و اسعت  خط 

 ی جعا  هجابع  باعع   قعات یتحق از منعتج  هاي فناوري که است اصل ای  پذیرش مبناي بر اقتصادي

 منعافع  یعا  (ΔTS) کعل  اقتصعادي  معازاد  ،سخ  گرید به و ؛شود م  راست سمت به عرضه منحن 

  دهد. م  افزای  را اقتصادي

 انعدازه  بعاز،  اقتصعاد  شعرای   در تحقیقعات   فهاشیت یک از منتج جدید فناوري پذیرش پ  در

 :(Alston, Pardey, et al., 1998) شود م  محاسبه زیر رابطه از کل اقتصادي مازاد تغییر

(3)  

 kt پعارامتر  و تحقیقعات   برنامعه  اقتصعادي  منعافع  یعا  کل اقتصادي مازاد در تغییر ΔTSt ،آن در که

 واحعد  هزینه یا قیمت در نسب  تغییر صورت به که ،است t سال در عرضه منحن  نسب  ی جا جابه
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 قیمعت  ،بیع ترت بعه  ،Q0 و Pw ؛ همچنعی ، شود م  گیري اندازه پروژه ياجرا از پی  سال در توشید

  است. تحقیق از قبل محصول توشید و جهان 

 تحقیعق  از پعی   سعال  در محصعول  قیمعت  باید Pw ،تحقیقات اجراي از پی  ارزیاب  در

 محاسعبه  مهعی   زمعان   مبعد   یعک  بعه  نسعبت  تحقیعق  منعافع  یا اقتصادي مازاد تغییرات زیرا باشد،

 و هشعد  گرفتعه  نظعر  در 3196 اجرا سال در تحقیق حاضر، موجود، اطالعات به توجه با. شوند م 

 قیمعت  ازگیعري   بعا بهعره   ،خرما بودن صادرات  به توجه با ؛ همچنی ،است 3191 سال زمان  مبد 

 فعائو  هعاي داده اسا  بر (میالدي 1036) 3191 سال ،یهن  پایه سال از پی  سال در خرما جهان 

(FAO, 2016) بانعک  توس  که سال همان در ارز نرخ ساشه کی میانگی  در ضرب آن حاصل و 

 بعر  سعال  آن در دشعده یتوش خرماي قیمت بود، شده ارائه (Anonymous, 2018) ککور مرکزي

 جلعد  ککعاورزي  آمارنامعه  از نیعز  اسعتان  هعر  محصعول  توشیعد  میعزان  د.مع آ دسعت  بعه  ریال حسب

  (.3 )جدول شده است استخراج باغبان  محصوالت
 1931سالدرخرماعملکردوتولید-1جدول

استان

تولید/عملکرد
فارسبلوچستانوسیستانهرمزگانکرمانبوشهرخوزستان

 361001 101610 319617 373470 310116 34779 )ت ( توشید

  عملکرد

 هکتار( در )کیلوگر 
1161 137119 646111 1917141 6117 6100 

 (Ahmadi et al., 2018 ) همکاران و احمدي مأخذ:

 تحقیعق  نتعایج  از استفاده با اقتصادي، منافع تغییر برآورد براي ازین مورد () قیمت  کک 

 گرفتعه  نظعر  در 13/7 مهعادل  ،(Kazemzadeh and Abu-Nouri, 2006) ابونعوري  و زاده کاظ 

  .ه استشد

 اثعر  و تحقیقات منافع ةکنند تهیی  عامل تری  مه  عنوان به جای جابه پارامتر محاسبه براي

 زیعر  رابطعه  از ،تحقیعق  از منعتج  توشیعد(  ةهزینع  کاه  و عملکرد )افزای  وري بهره رشد خاشص

 :(Alston, Pardey, et al., 1998) ه استشد استفاده
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(1)   

 ε نخعل(،  ةشعد   مهرفع  )ارقعا   فنعاوري  پعذیرش  از بهعد  محصعول  عملکرد افزای YI که در آن،

 جدید، فناوري پذیرش از بهد محصول توشید هزینه در نسب  تغییر E(C) محصول، عرضه کک 

E(YI) عملکرد، نسب  تغییر Pr فنعاوري  ةپذیرنعد  نخلسعتان  در عملکعرد  افعزای   تحقعق  احتمال 

 است. تحقیق استهالک عامل      ) و جدید فناوري پذیرش نرخ At جدید،

 و (3 )جعدول  3191 سعال  در خرمعا  عملکعرد  اخعتال   استان، هر (YI) عملکرد افزای 

 بعه  توجعه  بعا  ،انتظعاري  عملکعرد  .است نااديبه تحقیقات انجا  به توجه با خرما انتظاري عملکرد

 هعاي  اسعتان  در نعاادي بعه  نمحققعا  نظعر  از اسعتفاده  با ،منطقه هر براي سازگار و شده مهرف  ارقا 

  سععاشه سععتیب تحقیقععات نتععایج اسععا  بععر شععد. تهیععی  ،مسععتقی  ةمصععاحب صععورت بععه و مختلععف

 سه  بیکتری  منطقه هر در که ارقام  منطقه، هر ارقا  سازگاري بررس در زمینة  (3191-3171)

 ،هرمزگعان  و بوشهر هاي استان در :شدند مهرف  شرح دی  ب ،ندا هداد اختصاص خود به را توسهه

 رق  چهار ،بلوچستان و سیستان استان در برح ؛ رق  ،خوزستان  استان در پیار ؛ و برح  رق  دو

 ، رقع  فعار   اسعتان  در تعوري؛ و  و پیار  ، دو رق کرمان استان در رب ؛ و خالص پیار ، برح ،

 منعاطق  اغلعب  در پیعار   و برحع    ارقعا  ،نتعایج  ایع   اسعا   بعر  .(Mostaan et al., 2014) پیعار  

 نیعز  مجعول  رقع   بررسع  سعازگاري   ،اخیعر  هعاي  سعال  در انعد. داشعته  را توسهه بیکتری  خرماخیز

 برخوردار مطلوب بسیار بازارپسندي از و بوده پرمحصول واردات  رق  یک که صورت گرفت،

 تهیعی   ، بعراي بنعابرای   د.شع  مواجعه  گفتعه  پی  مناطق کلیه در داران نخل ةویا استقبال با و ؛است

  شد. استفاده شده توصیه پربازده ارقا  میانگی  از ،انتظاري عملکرد پارامتر

 اثعر  و تحقیقعات  منعافع  ةکننعد  تهیی  عامل تری  عرضه مه  منحن  نسب  جای پارامتر جابه

 پعارامتر  ای  .است تحقیق از منتج توشید( هزینه کاه  و عملکرد )افزای  وريبهره رشد خاشص

 به ؛ وشودم  محسوب ریسک  پارامتر یک که دارد محصول عملکرد تغییرات با مستقی  ارتباط

 قعرار  تعأثیر  تحعت  را عملکعرد  یعک  قطه  شدن حاصل محیط  متغیر کامالً شرای  سخ ، گرید 
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 ی دبع  رسعیدن  اسعت.  اسعتوار  بینع  پعی   بعر  گیعري تصعمی   ،شعرای   ایع   در رو، از ای  دهند.م 

 ویاگ  ،آن در که است تصادف  و پذیر تهیی  جزء دو تفکیک توانای  با مدش  نیازمند بین  پی 

 اسعت.  شعده  مهرفع   نیعز  واریعانس  و اطمینعان  فواصل میانگی ، احتمال، توزیع نوع نظیر دو  جزء

 پیچیعده  هعاي  سعامانه  بعراي  کعه  اسعت  3کارشو مونت سازي شبیه روش تصادف  هاي روش از یک 

 ایع   در رود.مع   کعار  بعه  نعامهی   هاي يورود با هايسامانه یا زیاد قطهیت عد  درجه با غیرخط 

 .(Shahbaznia and Taleghani, 2011)دارد ویعاه  بسعیار  اهمیعت  احتمال توزیع تابع از استفاده ،روش

 طعور  بعه  مکعخص  دامنعه  یک در (X) تصادف  عددي مقدار یک ازاي به احتمال توزیع تابع یک

 t ،آن در کعه  آوردمع   دسعت  بعه  f(x,t) صورت به را آن رخداد احتمال مقدار گسسته، یا پیوسته

 عنعوان  بعه  توزیع تابع انتگرال از ای ، بر افزون است. توزیع تابع در مؤثر پارامترهاي وجود بیانگر

 بعه  .شودم  استفاده نیز کارشو مونت اشگوریت  عملکرد ارزیاب  و بررس  براي تجمه  توزیع تابع

 زیعر  صعورت  به دامنه تما  روي انتگرال حاشت به تجمه  توزیع تابع مقدار f(x) توزیع تابع ازاي

  شود:م  تهریف

(1)    (   ∫  (    
 

 
  

 احتمعال  F(x) و تصعادف   مقعدار  یعک  ازاي بعه  رخعداد  یعک  احتمعال  یا شانس f(x) ،آن در که

 .(Ghaith, 2014) است x<1>0 تصادف  دامنه ازاي به رویدادها تما  رخداد

ه کنند تهیی  نق  که ناادي به تحقیقات از منتج خرماي ارقا  عملکرد افزای  که آنجا از

 احتمال توزیع داراي و نامطمئ  تحقیقات نتایج حتمیت عد  و ریسک علت به دارد، آن منافع در

 هعاي اختالل حاوي رگرسیون  مدل بین پی  يبرا که کارشو مونت روش به سازيشبیه از است،

 بعراي  و تهیعی   هعا   خروجع  و ها يورود ابتدا کار، ای  براي شد. استفاده رود،م  کار به تصادف 

  همکععاران و آشسععتون هععاي بررسعع  اسععا  بععر د.شعع تهریععف احتمععال توزیععع هععا يورود همععه

(Alston, Pardey et al., 1998)،  ماتانگعادورا (Mutangadura, 1997) و دیعویس  نورتعون  و 

(Norton and Davis, 1981) توزیع عملکرد، افزای  ورودي براي احتمال توزیع  یتر مناسب 

                                                                                                                        
1. Monte Carlo Simulation (MCS) 
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 دارد عملکعرد  افزای  تصادف  ماهیت توصیف در  های تیمز مثلث  توزیع .است 3مثلث  احتمال

 تعری  محتمعل  و حعداکثر  حعداقل،  مقعدار  پارامترهعاي  اسعت.  پذیرانهطا  مالحظه قابل طور به و

 میعان  توجعه  قابعل  محبوبیت و پذیرش ،رو ای  از تفسیرند؛ قابل برهان  راه از توزیع ای  در مقدار

 تحقیععق در ،بنععابرای  .(Gierend, 1999) دارد ریسععک گععرانتحلیععل و يسععاز هیشععب اشگوسععازان

 نسعب   افعزای    احتمعاش  ریمقعاد  اطمینعان،  درجعه  افعزای   بعراي  تکعرار  هعزار  انتخاب با حاضر،

 مطلوب ارقا  عنوان به و شده بررس  هاآن سازگاري ،تحقیقات برنامه در که جدید ارقا  عملکرد

 فععار  و کرمععان بلوچسععتان، و سیسععتان هرمزگععان، بوشععهر، خوزسععتان، منطقععه شعع  بععراي

 و شعد  سعازي شعبیه  ، 1التی  مکهب ابر يبردار نمونه روش با کارشو مونت روش به ،اند شده  مهرف

 از کدا  هر ی آکار شاخص و منافع خاشص فهل  ارزش داخل ، بازده نرخ متناظر مقادیر ،سپس

 کعه  خرمعا  نخعل  در سعرمایه  بعازده   عمعر  طعول  بعه  توجعه  با شد. محاسبه ریسک  وضهیت هزار

 در تحقیقات تأثیر اقتصادي هايشاخص محاسبه براي است، سال هکتاد حداکثر و بیست حداقل

 صورت در که شد گرفته نظر در عمر حداقل بلندمدت، در خرما توشید اقتصادي فهاشیت بازده 

 در اشزامعاً  بعاالتر  سعنی   در نخعیالت  در عملکعرد  افزای  روبه ماهیت به توجه با نتایج شدن مثبت

  رفت. خواهد نیز باالتر بسا چه و کرد نخواهد تغییري جینتا زین ترطوالن  عمر

 در آنهعا  تعأثیر  ،همچنعی   و عملکرد افزای  در نااديبه تحقیقات اثر سه  تفکیک براي

 تحقیقعات  ایع   سعه   اسعت  الز  ،گرفتعه  انجعا   تحقیقعات  سایر به نسبت جای  هجاب پارامتر تغییر

 هزینعه  )بعا   تحقیقعات  هعاي پعروژه  تهعداد  آمعار  ايصع اح از پعس  ،کعار  ایع   بعراي  شود. مکخص

 دوره در اسعتان  هعر  هعاي  آزمعای   تهعداد  و ماهیعت  گرمسعیري(  هعاي  وهیع م و خرمعا  پاوهکعکده 

 سعایر  بعه  نسعبت  اسعتان  هعر  نعاادي بعه  تحقیقعات  سه  و شد تفکیک (3191 تا 3176) ساشه بیست

  .آمد دست هب تحقیقات  هاي زمینه

                                                                                                                        
1. triangular probability distribution 

2. Latin Hypercube 
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  گیعععري از نتعععایج تحقیعععق کریمیعععان شعععهریور و رحیمععع  بروجعععردي  بعععا بهعععره

(Karimian Shahrivar and Rahimi Boroujerdi, 2010) ، محصول عرضه کک ( ) مورد 

  .ه استشد گرفته نظر در 71/1 مهادل جای  هجاب پارامتر محاسبه براي ازین

 ارقعا   هعاي نهعال  و خرمعاخیز  منعاطق  بعوم   هعاي نهعال  قیمعت  اختال  و خرما رق  تغییر

 متفعاوت  را جدیعد  فنعاوري  پعذیرش  از بهعد  و قبعل  زمان در توشید هايهزینه شده توصیه مطلوب

 فنعاوري  پعذیرش  سعال  در توشیعد  هعاي هزینه نسب  تغییر ،E(C) محاسبه براي رو، ؛ از ای سازد م 

  .ه استشد محاسبه آن از قبل هايهزینه به نسبت

 عامعل  نیعز  جدیعد  فنعاوري  پذیرنعده  نخلسعتان  در (Pr ) عملکعرد  افعزای   تحقعق  احتمال

 شعواهد  اسعا   بعر  نیز عامل ای  که ،گرفت نظر در باید ،جای  هجاب محاسبه در که است دیگري

  .است درصد هفتاد

 اسععتقبال افععزای  درصععد از (،At) جدیععد فنععاوري پععذیرش نععرخ آوردن دسععت بععه بععراي

 اسعتان  هعر  بعراي  شعده  مهرفع   ارقعا   از خود نخلستان واکاري یا احداث به اقدا  که ککاورزان 

 خرماخیز، هاي استان کارشناسان و نمحققا از نظرسنج  از پس درصد ای  شد. استفاده کنند، م 

 دو حعدود  نخعل،  مفیعد  عمعر  بعودن  طعوالن   اسعا   بر و گرفته انجا  هايبررس  با آمد. دست به

 درصعد  ،؛ به دیگر سخ کنندم  نخلستان مجدد احداث و واکاري به اقدا  ککاورزان از درصد

 پذیرش نرخ ،داران نخل جامهه درصد دو ای  در ،کنندم  استقبال جدید ارقا  از که ککاورزان 

  (.1 )جدول کندم  تهیی  را فناوري
کشورخرماخیزمهمهایاستانهاینخلستاندرجدیدارقامپذیرشنرخ-2جدول

استان

متغیر
 فارس هرمزگانکرمان بلوچستانوسیستان بوشهر خوزستان

 67 17 60 46 61 61 استقبال )%( درصد

 031/0 033/0 031/0 009/0 031/0 031/0 پذیرش نرخ

 پاوه  هاي یافته مأخذ:
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 بعی   را اسعتهالک  نرخ که ،(Alston et al., 1998) همکاران و آشستون تحقیق اسا  بر

حاضعر،   تحقیعق  در نخعل،  مفیعد  عمعر  بودن طوالن  به توجه با و اندکرده بیان درصد 11 تا صفر

 میعزان  ارزیعاب   منظعور  بعه  و همچنعی ، ه شعد  گرفتعه  نظعر  در درصد صفر تحقیق استهالک عامل

 داخلع ،  بعازده  نعرخ  اقتصعادي  هعاي شاخص از ،خرما توسهه و تحقیق در گذاريسرمایه بازده 

 سعودي  نرخ داخل  بازده نرخ .ه استشد استفاده ی آکار شاخص و تحقیق منافع خاشص ارزش

 هعر  ی آکعار  شعاخص  و شعود  مع   صعفر  برابعر  تحقیق منافع خاشص فهل  ارزش ،آن در که است

  است. آن براي شده صر  مخارج واحد هر خاشص منافع بیانگر تحقیق

 بانعک  هعاي داده اسعا   بعر  ککعاورزي  بلندمعدت  تسعهیالت  سود نرخ ،حاضر تحقیق در

 مقعادیر  محاسعبه  بعراي  شعده اسعت.   گرفتعه  نظعر  در تنزیعل  نعرخ  عنوان به درصد( پانزده) مرکزي

 ی آکعار  شعاخص  و داخلع   بازده نرخ منافع، خاشص فهل  ارزش اقتصادي هايشاخص ریسک 

 برنامه اقتصادي منافع یا کل اقتصادي مازاد در تغییر ورودي بر عالوه ،کارشو مونت سازيشبیه در

 توجه با ،نرخ ای  براي باشد. احتمال توزیع يادار باید نیز تنزیل نرخ ورودي ،(ΔTSt) تحقیقات 

 مهیعار  انحعرا   و 31/0 (µ) میعانگی   با 3نرمال احتمال توزیع ،(Ghaith, 2014) غیاث بررس  به

(ϭ) 031/0 ه استشد گرفته نظر در.  

 ایع   در تحقیقعات  سعاشه  بیسعت  هعاي هزینه مقادیر نااديبه میانگی  تحقیقات ساالنه هزینه

 پاوهکعکده  معاش   امعور  بخ  به مراجهه با باید تحقیقات، ساالنه هزینه تخمی  براي است. زمینه

 ،ککعور(  گرمسعیري  هعاي  میعوه  و خرمعا  تحقیقعات  سعابق  ةسسع ؤ)م گرمسعیري  هعاي میوه و خرما

 ایع   هعا  سعال  برخع   در متأسعفانه  شد، کعه  م  تهیه تحقیقات ةگذشت سال بیست مخارج هاي داده

 تحقیعق  در کعه  آنجا از نبود. میسر هاداده همه به دسترس  ،مختلف علل هب یا نداشت وجود ارقا 

همچنعی ،   و شعود  مع   اسعتفاده  ریسعک  شعرای   در اجرا از پی  اقتصادي مازاد روش از حاضر،

 بعراي  ماش  هاي داده کمبود د،گیرم  صورت کارشو مونت سازيشبیه به روش هاسازي داده شبیه

 افعزای   ماننعد نیز  ورودي ای  براي احتمال توزیع شد؛ و جبران اقتصادي هايشاخص بین پی 

                                                                                                                        
1. normal probability distribution 
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 هعر  سعه   ،هرسعال  در هعا   یآزمعا  تهعداد  بعه  توجعه  با شد. انتخاب مثلث  احتمال توزیع عملکرد،

 ايهزینعه  سعه   ،نعاادي بعه  هعاي   یآزمعا  تهعداد  بعه  توجعه  بعا  و تهیی  نظر مورد سال براي آزمای 

 تبعدیل  نیعز  و تعورم   اثعر  بردن میان از براي شد. زده تخمی  تحقیقات مخارج از نااديبه تحقیقات

 از کعه ، (CPI) مصعرف   خعدمات  و کعاال  بهعاي  شاخص از ،حال به گذشته هايهزینه ریاش  ارزش

 هعا هزینه حقیق  مقادیر د،ش استخراج 3191 پایه سال اسا  بر ایران مرکزي بانک اطالعات  بانک

   :آمد دست به (4) رابطه طبق سال هر براي

(4)     
    

    
    

 تحقیقعات  داخلع   بازده نرخ متناظر مقدارکارشو،  سازي مونت گیري از روش شبیه با بهره

 بعراي  شعد؛  محاسعبه  ،(1) رابطعه  از اسعتفاده  با ،تحقیقات منافع ریسک  وضهیت هزار در ناادي به

 نعرخ  حعداقل  از نعرخ  ایع   بایعد  باشعد،  قبعول  قابل اقتصادي نظر از تحقیق در گذاريسرمایه کهآن

 .:باشد بیکتر سرمایه( فرصت )هزینه قبول قابل سرمایه بازگکت

(1)  ∑
       

(     
 
      

 نیز مناطق از کدا  هر در خرما ناادي به تحقیقات ی آکار شاخص احتماش  متناظر مقادیر

  شد: محاسبه (6) رابطه از استفاده با

(6)     
   

∑
  

(     
 
   

 

 فهلع   ارزش احتمعاش   مقعادیر  .اسعت  تحقیعق  منعافع  خعاشص  فهل  ارزش NPV ،آن در که

 شععد  محاسععبه (7رابطععه) از اسععتفاده بععا نیععز ΔTSt مقععادیر بععا متنععاظر تحقیععق منععافع خععاشص

(Alston, Pardey, et al., 1998)منعافع  بیعانگر  باشعد،  مثبعت  منافع خاشص فهل  ارزش چنانچه ؛ 

 :است تحقیق در گذاري سرمایه توجیه و قبول قابل اقتصادي

(7)      ∑
(        

(     
 
    

 ریناپعذ  اجتنعاب  سعک یر تیریمعد  ،شعود  مع   انجعا   سکیر  یشرا در قیتحق کهاز آنجا 

 شعکل  بعه  سعک یر تیریمعد  زیع ن شعوند   نمع  تیریمد افتهی سازمان که   های پروژه در  حت است.

 دانع   پیکعرة  استاندارد طبق .(Ahmadzadeh, 2010) شود م  انجا  يشهود و کیستماتیسریغ

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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   اسععتبععدی  شععرح   همرحلعع شعع  شععامل سععکیر تیریمععد ينععدهایفرآ ،3پععروژه مععدیریت

(Nazari et al., 2008) :3- فع یک  ابیارز -1، سکیر ی شناسا -1، سکیر تیریمد يزیر برنامه  

 کنتعرل  و  یپعا  -6، و سعک یر بعه  ی گعو  پاسعخ  يزیر برنامه -1، سکیر  کم  ابیارز -4، سکیر

  .سکیر

 يزریع  برنامه و است قیتحق از  یپ ياقتصاد مازاد  بررس حاضر قیتحق نکهیا به توجه با

 ریپعذ  امکعان  اجعرا  از قبل و ردیگ صورت ندهیآ در دیبا سکیر  کنترل و  یپا و نیز گوی  پاسخ

 ینعدهاي آفر .شعود  مع   انجعا    سعک یر تیریمعد  ابتعدای   نعد یفرآ سعه  تنهعا  پروژه،  یا در یست،ن

 مرحلعه  در شعد.  انجعا   (PMBOK) پروژه مدیریت دان  پیکرة استاندارد طبق ریسک مدیریت

 انجعا   ترتیعب  چعه  بعه  الز  اقعدامات  کعه  شد  مکخص دیگر، مدیریت  هاي برنامه تما  مانند ،اول

 پارامترهعای   و ریسعک  بعا  مرتب  هاي تیمسئوش و ها نق  ، شناس روش بر عالوه گرفت. دخواه

 ،دو  مرحلعه  در .شد  مکخص ،شود گرفته م  کار به ریسک تحلیل و شناسای  براي آینده در که

 پرداختعه  ریسک عوامل کیف  تحلیل به تنها ه  آخر در و فتگر انجا  ریسک عوامل شناسای 

 بعا  کعارشو  مونعت  تحلیعل  از ،ریسعک  عوامعل  کیفع   ارزیعاب   و شناسای  ، برايپروژه ای  در .شد 

 از اسعتفاده  بعا  هعا آن اهمیعت  میزان ،ها سکیر شناسای  از پس .شد استفاده Risk@ ةافزون کمک

 دید.ش تهیی  گانه ش  مناطق در ارزیاب  مورد هايشاخص از کدا  هر يتورنادو نمودارهاي

 

بحثونتایج

 بعرخال   ،رشعد  دوره بعودن  طعوالن   بعه  توجعه  بعا  ،باغ  محصوالت در نااديبه تحقیقات

 طع   از پعس  شعود، مع   جدیعد  رقع   یعک  مهرف  به منجر کوتاه  دوره در که زراع  محصوالت

 اقتصعادي  پربعازده  ارقعا   مهرفع   و شناسای  ،همچنی  و علم  یافته ارائه به منجر ،متمادي هاي سال

 راهبعرد  داشعت   ،جانبعه  همعه  بررسع   نیازمنعد  خرمعا  نخعل  ارقعا   گعزین   شعوند. م  منطقه هر براي

 اساسع   عوامل گرفت  نظر در با باید و است اي منطقه کالن اهدا  راستاي در حرکت و بلندمدت

                                                                                                                        
1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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 هعاي  مزیعت  و تجارت و مصر  شیوه توشید، اهدا  توشید، هاي هزینه و فناوري اقلیم ، سازگاري

 کعه  گرفتنعد  قعرار  موردبررسع   مختلعف  ارقا  تحقیقات ،ها سال طول در شود. انجا  رقابت  و نسب 

 سعال  بیسعت  از بعی   حاصعل  است. اقتصادي پربازده و سازگار ارقا  مهرف  ها پاوه  ای  حاصل

 در مختلعف  ارقعا   اريگسعاز  روي بعر  گرمسعیري  هعاي میعوه  و خرما پاوهککده نااديبه تحقیقات

 در اسعت.  بعوده  منطقعه  هعر  بعراي  سعازگار  تجعاري  ارقعا   بهتعری   مهرفع   ککعور،  خرماخیز مناطق

 اسعتان  در برحع ،  رقع   ،خوزسعتان   اسعتان  در پیار ، و برح  رق  دو ،هرمزگان و بوشهر هاي استان

 در و تعوري  و پیعار   ،کرمان استان در رب ، و خالص پیار ، برح ، رق  چهار ،بلوچستان و سیستان

 وارداتع   رقع   ،اخیعر  هعاي  سعال  در انعد. شده مهرف  پربازده ارقا  بهتری  عنوان به پیار  ،فار  استان

 یادشعده  منعاطق  کلیعه  در داران نخعل  سعوي  از ویعاه  اسعتقبال  بعا  و دهش سازگاري بررس  نیز مجول

  است. دهش مواجه

 اقلیمع   ککاورزي منطقه ش  در خرما ناادي به تحقیقات باشقوه منافع حاضر، تحقیق در

 بعراي  اقتصادي مازاد روش با فار  و کرمان بلوچستان، و سیستان هرمزگان، بوشهر، خوزستان،

  سعک یر تیع ماه بعه  توجعه  بعا  ،تحقیعق  هعاي یافتعه  اسعا   بر شد. ارزیاب  آینده توشید سال بیست

  یوهعوا  آب راتییع تغ ماننعد  متهعدد  عوامعل  از ناشع   ککعاورزي  هعاي  تیع فهاش کلیعه  و قاتیتحق

 بعازاري  هاي قیمت ، جیترو هاي تیفهاش بودن  ناکاف ت،یریمد سطوح تفاوت (،دیتوش  ثبات  ب)

 تأثیرگذار هاآن هاي فهاشیت بر که  رساختیز التیتسه فقدان و ها نهاده  ناکاف تدارک ،پرنوسان

 کعه  حاضعر  تحقیعق  در قطهیعت  عد  ای  .ستندین برخوردار تیقطه از تحقیق هايخروج  است،

 شعود. م  مکاهده نیز شده پرداخته خرما اقتصادي توشید و توسهه بر نااديبه تحقیقات اثر به صرفاً

 ند.کنم  تأیید را تقطهی عد  ای  1و  4، 1 هايجدول هايخروج 

 در نعاادي بعه  تحقیقعات  منافع خاشص فهل  ارزشنکان م  دهد،  1گونه که جدول همان

 9/901 تعا  1/147 از خوزسعتان  اسعتان  در ،آینعده  سال بیست براي خرما اقتصادي توشید و توسهه

 از بلوچسعتان  و سیسعتان  استان در ریال، اردمیلی 4/993 تا 9/193از بوشهر استان در ،ریال میلیارد

 اسععتان در ال،ریعع میلیععارد 3709 تععا 6/493 از کرمععان اسععتان در ریععال، میلیععارد 1/611 تععا 7/393
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 ریعال  میلیعارد  1/997 تعا  7/161 از فعار   اسعتان  در و ریال میلیارد 1/911 تا 6/171 از هرمزگان

است. متغیر

 و تحقیعق  داخلع   بعازده   نعرخ  ،4 جدول در مندرج تحقیق هايیافته اسا  رب ،همچنی 

 خوزسعتان  اسعتان  در ،آینده سال بیست براي ریسک شرای  در خرما اقتصادي فهاشیت در توسهه

 تا 17 از بلوچستان و سیستان استان در درصد، 46 تا 19 از بوشهر استان در ،درصد 44 تا 1/17 از

 در و درصعد  47 تعا  40 از هرمزگعان  اسعتان  در ،درصعد  19 تا 11 از کرمان استان در درصد، 41

 است. نوسان در درصد 41 تا 16 از فار  استان

 و تحقیعق  بحع   در کعرد  هزینعه  دهعد مع   نکان که های شاخص تری  مه  از دیگر یک 

 ای  است. ی آکار افزای  شاخص باشد، بار زیان یا سودآور ریاش  نظر از تواندم  چقدر توسهه

 سعودي  خوزسعتان  اسعتان  در ،نعاادي بعه  تحقیقعات  بح  در کردهزینه ریال هر ازاي در شاخص

 اسعتان  در ریعال،  331 تعا  9/49 از بوشعهر  اسعتان  در ،ریال 4/91 حداکثر تا 6/41 حداقل از متغیر

 اسععتان در ،ریععال 310 تععا 6/63 از کرمععان اسععتان در ریععال، 74 تععا 1/11 از بلوچسععتان و سیسععتان

 ریعال  311 حعداکثر  تعا  6/16 حعداقل  نیعز از  فعار   اسعتان  در و ریعال  311 تعا  1/64 از هرمزگان

  (.1 )جدول داشت خواهد همراه به
خرماخیزهایاستاندرخرمانژادیبهتحقیقاتاقتصادیمنافعخالصفعلیارزش-9جدول

کشور

استان
ریال( )میلیون(NPV)منافعخالصفعلیارزش

انتظاریمیانگینحداکثرحداقل

 131900 901900 147100 خوزستان

 113100 993400 193900 بوشهر

 196100 611100 393700 بلوچستان و سیستان

 911000 3709000 493600 کرمان

 414300 911100 171600 هرمزگان

 141900 997100 161700 فار 

 پاوه  هاي یافته مأخذ:
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خرماخیزهایاستاندرخرمانژادیبهتحقیقاتاقتصادیمنافعداخلیبازدهنرخ-4جدول

کشور

استان
 (درصد)(IRR)داخلیبازدهنرخ

انتظاریمیانگینحداکثرحداقل

 43 44 1/17 خوزستان

 41 46 19 بوشهر

 40 41 17 بلوچستان و سیستان

 16 19 11 کرمان

 44 47 40 هرمزگان

 19 41 16 فار 

 پاوه  هاي یافته مأخذ:

خرماخیزهایاستاندرخرمانژادیبهتحقیقاتاقتصادیمنافعیآیکارشاخص-1جدول

کشور

استان
)ریال((EI)یآیکارشاخص

انتظاریمیانگینحداکثرحداقل

 69 4/91 6/41 خوزستان

 1/71 331 9/49 بوشهر

 6/13 74 1/11 بلوچستان و سیستان

 93 310 6/63 کرمان

 93 311 1/64 هرمزگان

 99 311 6/16 فار 

 پاوه  هاي یافته مأخذ:

 انحعرا   و انتظعاري  میعانگی   مقادیر ،ارزیاب  مورد هاي استان وضهیت بهتر مقایسه براي

 دهعد  مع   نکعان  نتعایج  است. دهآم 6 جدول در درصد 91 احتمال با اقتصادي هايشاخص مهیار

 تحقیقعات  اقتصعادي  منعافع  خعاشص  فهل  ارزش شاخص انتظاري میانگی  کمتری  و بیکتری  که

 اسعتان  و ریعال  میلیعارد  911±391 ارزش ةمحعدود  بعا  کرمعان  استان به مربوط ترتیب، ، بهناادي به

 ماننعد  مختلعف  عوامعل  اسعت.  ریعال  میلیارد 1/196±1/73 ارزش ةمحدود با بلوچستان و سیستان

 انتظعاري  قیمعت  و عملکعرد  افعزای   تحقیعق،  از قبعل  خرمعا  توشیعد  و ککعت  زیر سطح عملکرد،
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صول،    براي دهش گرفته نظر در تحقيقاتي بودجه و هاآزمايش تعداد ،فناوري پذيرش سطح  مح

 شاخص  اين كه دهدمي نشان  شواهد  .مؤثرند اختالف اين ايجاد در استان  هر به مربوط آزمايش

ستان  در سه  در كرمان ا ستان  ساير  با مقاي  يرز سطح  و توليد هايداده دارد. محسوس  برتري هاا

شت  ستان  خرماي ك ضر،  تحقيق در ،كرمان ا سيع  منطقه دو هايداده مجموع از حا  خرماخيز و

ستان  و جنوبي كرمان ست به كرمان ا ست.  آمدهد   صالح ا و نژاديبه تحقيقات تأثير رو،از اين ا

 محسوس يرتغيي تواندمي توليد حجم و كشت زير باالي سطح به توجه با يامنطقه چنين در رقم

 كه آنجا از ).2و 1هاي نمودار(كند  ايجاد كل اقتصادي  مازاد شاخص  و محصول  عرضه  تابع در

 منافع خالص فعلي ارزش ميانگين با )TSt∆( تحقيقاتي برنامه كل اقتصـــادي مازاد ييجاجابه

  بيشتر  را هااستان  ساير  با مقايسه  در NPV ميانگين در تفاوت وجود دارد، مستقيم  رابطه اقتصادي 

 عنوانهب را كشت زير  باالي سطح  عامل توانمي ،استان  اين در ،سخن  ديگر به سازد. مي دارمعني

ــادياقت منافع خالص فعلي ارزش ميانگين در اختالف ايجاد در تأثيرگذار عامل مؤثرترين  صـ

 نظر زا دوم رده در تفاوت اندكي با خوزستان  و بوشهر  فارس، استان  سه  ،كرمان از بعد دانست. 

   گيرند.مي قرار منافع خالص ارزش ميزان
 احتمال اب منتخب هاياستان اقتصادي هايشاخص معيار انحراف و انتظاري ميانگين -6 جدول

  درصد 95

  فارس  هرمزگان  كرمان  تانوبلوچسسيستان  بوشهر  خوزستان  آماري شاخص  

NPV  

  انتظاري ميانگين

  ريال) (ميليارد

9/512  

 
521 3/386 935  454 544 

  104  83  183  5/71  95  5/96  معيار انحراف

IRR  

  انتظاري ميانگين

  (درصد)
41 43 40 36 44 39  

  23/1  4/1 16/1 29/1  36/1 3/1  معيار انحراف

EI  

  انتظاري ميانگين

  (ريال)
68 5/75  6/51 91  91  88  

  10  10  11 6  6/8 8  معيار انحراف

  پژوهش هاييافته مأخذ:
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  )Ahmadi et al., 2018 ( همكاران و احمدي :مأخذ

   تحقيق پيش از سال در منتخب هاي استان بارور كشت زير سطح مقايسه -1نمودار 

  
  پژوهش هاي يافته :مأخذ

 هاي استان در نژاديبه تحقيقات )كل اقتصادي مازاد( كل اقتصادي منافع مقايسه -2نمودار

 كشور خرماخيز منتخب

 اسـتان  در نـژادي بـه  تحقيقـات  اقتصـادي  منـافع  خـالص  فعلـي  ارزش شاخص بودن پايين
 جوو جست استان در نخل فعلي ارقام توليد ميزان بودن باال در توانمي نيز را بلوچستان و سيستان

 ايـن  در ،اسـت  حـداكثر  بـه  نزديـك  مشـخص  سـطح  يك در توليد كه آنجا از .)3نمودار ( كرد



 اسـت  گذاشـته  كمتري اثر 
   .است جديد ارقام محصول
 آنچـه  حاضـر،  تحقيـق  در ولـي 
 بـه  منجـر  كـه  سـت ها استان 
   .دهد مي نشان 

  

   تحقيق پيش از سال
 ،كرمـان  و هرمزگـان  هـاي  اسـتان 
 همـه  در نـرخ  ايـن  .اندداده 
 پـانزده  در تحقيق حاضر،( انتظاري

 توسـعه  در نـژادي  بـه  تحقيقـات 

 نشـان  نيـز  تحقيقـات  در هزينـه 
 هرمزگـان  و كرمان هاي استان

 در نـژادي بـه  تحقيقـات  ييآ

0

50000
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 عملكرد افزايش از ناشي عرضه منحني جايي هجاب در تحقيقات
محصول قيمت افزايش پارامتر جايي هجاب اين بر مؤثر عامل ترين

ولـي  ،شـود مـي  ديده اختالف ها استان ميان گرچه ،درهرصورت
 همه در اقتصادي منافع خالص فعلي ارزش بودن باال ،است اهميت
نشان را ها استان اين همه در تحقيق مثبت تأثير و شودمي عرضه منحني

  )Ahmadi et al., 2018 ( همكاران و احمدي

سال در منتخب هاي استان در توليد ميزان مقايسه -3نمودار

اسـتان  كـه  دهنـد مـي  نشـان  نيـز  6 جـدول  در تحقيق هاي داده
 اختصاص خود به را داخلي بازدهي نرخ كمترين و بيشترين ،ترتيب

انتظاري سرمايه بازگشت نرخ حداقل از بيشتر ارزيابي مورد هاي
تحقيقـات  بـودن  پـذير توجيـه  دهنـدة  آمده نشان دست به نتايج .است )
   .ستها استان همه در نخيالت

هزينـه  ريال هر ازاي به ييآكار شاخص انتظاري ميانگين مقايسه
استان به نخيالت توسعه براي سود ريال 91 ايجاد با تأثير بيشترين 

آكـار  و است قبول قابل ها استان همه براي نسبت اين .شودمي

سيستان و 
بلوچستان

کرمان فارس بوشھر خوزستانھرمزگان

)تن(توليد

اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

تحقيقات ،استان
ترين مهم و

اهميت حائز
منحني انتقال

احمدي :مأخذ

ترتيب به
هاي استان

)درصد
نخيالت

 كه داد
 مربوط



 ......خرما در ينژاد تحقيقات به

 ييآكار كمترين بلوچستان 
 بـا  شـاخص  ايـن كـه   دهـد  مـي 
 )4نمـودار  ( خرمـا  نـژادي  بـه 
   .دارد مستقيم ارتباط نژادي

  

   منتخب هاي

 بـر  ريسـك  مـديريت  اجـرا، 
 ايــن اســاس بــر .گرفــت انجــام

 يـك  تواننـد  مـي  كـه  اسـت 
ــك ــديريت در ريس ــروژه م  پ

 از كـدام  هـر  در ريسـك  عوامل
 عوامـل  عنـوان  بـه  تحقيقـاتي 

  ريسـك  عوامـل  كيفـي  تحليـل 

                                         
1. Project Management Institute (PMI)

2. opportunity 
3. threat 

خوزستان

سيستان و بلوچستان 

تحقيقات به يآثار اقتصاد    

٢۵٩ 

 و سيستان ، استانبين اين در .دهدمي نشان خوبي به را نخيالت
مـي  نشـان  شاخص اين بر تأثيرگذار عوامل بررسي .است داده 

بـه  تحقيقـاتي  هاي پروژه از استان هر سهم از ناشي تحقيقات هاي
نژادي به تحقيقات اقتصادي منافع خالص فعلي ارزش با و عكس

  پژوهش هاي يافته

هاي استان نژاديبه تحقيقاتي هاي پروژه سهم -4نمودر 

اجـرا،  از قبـل  پـروژه  ارزيـابي  يريسـك  ماهيت به توجه با ،ادامه در
انجــام 1آمريكــا ةپــروژ مــديريت ةسســؤمPMBOK  اســتاندارد 

اسـت  آينـده  در يرقطعـ يغ اتفاقـاتي  يمعنـ  به »ريسك«، اصطالح استاندارد
ــت ــا 2فرص ــد ي ــراي 3تهدي ــروژه ب ــد؛ پ ــن باش ــديريت رو، از اي ــك م ريس

عوامل كيفي ارزيابي در .)Ahmadzadeh, 2010( است ريناپذ
تحقيقـاتي  هـاي هزينـه  و بهـره  نـرخ  عملكـرد،  غييرت عامل سه ،گانهشش

تحليـل  براي .ندشد ساييشنا ارزيابي مورد هايشاخص تغيير در 

                                                                                                                       
. Project Management Institute (PMI)  

19.94

19.46

17.54

17.54

13.23

12.31

خوزستان کرمان بوشھر

سيستان و بلوچستان  ھرمزگان فارس

نخيالت توسعه
 نشان را

هاي هزينه
عكس رابطه

يافته :مأخذ

 اسـاس 
استاندارد
ــت فرص
ناپذ اجتناب
شش مناطق

ريسك

                                       

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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 ه اسـت شـد  اسـتفاده  تورنـادو  نمودارهـاي  از ،هـا شـاخص  از كدام هر سازيشبيه بار هزار از پس

  .)7، 6، 5 هاينمودار(

 در اقتصـادي  منـافع  خـالص  ارزش شاخص در ريسك عوامل )5نمودار ( تورنادو نمودار

 ميـان  در را سـهم  بيشـترين  تنزيـل  نـرخ  عامـل  آن، طـي  كـه  دهد مي نشان را خرماخيز هاي استان

 بسـيار  اثـري  داراي سـهم  بيشـترين  بـا  عملكـرد  تغييرات عامل ؛ و پس از آن،دارد ريسك عوامل

   .است تنزيل نرخ اثر مشابه

 كـه  داد نشـان  بـازدهي  نرخ شاخص مورد در ريسك عوامل شناسايي تحقيقاتي هاي يافته

  دارن توجـه  قابـل  تـأثير  شـاخص  ايـن  بـر  تحقيقـاتي  هـاي  هزينـه  و عملكرد تغييرات عامل دو تنها

 نـرخ  شـاخص  ريسـك  چشـمگير  اي گونـه  به عملكرد تغييرات عامل، دو اين ميان از .)6نمودار (

 سازي شبيه در گرچه نيز تنزيل نرخ .بردمي باال بررسي مورد هاي استان همه در را داخلي بازدهي

 از تـوان مي و است ناچيز بسيار يتأثير داراي ولي ،شده گرفته نظر در ريسك سوم عامل عنوان به

   . كرد پوشيچشم آن

در  كـه  داد نشـان  نيـز  خرماخيز هاي استان همه در ييآكار شاخص ريسك عوامل كيفي ارزيابي

ـترين  عملكرد تغييرات عامل ميان عوامل ريسك،  نـرخ  و هزينـه  عامـل  دو .)7نمـودار  ( دارد را سـهم  بيش

   .يرندگمي قرار سوم و دوم هاي رتبه در كم اختالف با ريسك عوامل بنديرتبه در تنزيل

 
  

  پژوهش هاي يافته :مأخذ

 تحقيقات اقتصادي منافع خالص ارزش شاخص رد ريسك عوامل كيفي ارزيابي -5نمودار

   خرماخيز مناطق نژادي به

 تغييرات عملكرد

 هزينه

 نرخ تنزيل

 ارزش خالص منافع
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  پژوهش هاييافته مأخذ:

 ادينژبه تحقيقات بازدهي نرخ شاخص رد ريسك عوامل كيفي ارزيابي نمودار -6نمودار

   خرماخيز مناطق

  

 
  

  پژوهش هاييافته مأخذ:

 ناطقم نژاديبه تحقيقات ييآكار شاخص رد ريسك عوامل كيفي ارزيابي نمودار -7نمودار

  خرماخيز

ــاهده كه گونههمان ــه اين ،شـــودمي مشـ  انتظاري ميانگين بر واضـــح طوربه عامل سـ

ــاخص  رد را زيادي انحراف تواندمي آن تغييرات كه ،تنزيل نرخ ند.مؤثر ارزيابي مورد هايش

ست    در مهم عامل يك كند، ايجاد گذاريايهسرم  منافع خالص فعلي ارزش صادي  هايسيا  اقت

ــماربه كالن ــماريبي پارامترهاي و رودمي ش   رماخ توليد كه آنجا از .مؤثرند آن كنترل بر ش

 نرخ بازدهي

 نرخ تنزيل

 تغييرات عملكرد

 هزينه

 شاخص كارايي

 نرخ تنزيل

 هزينه

 تغييرات عملكرد
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 محسعوب  درازمعدت  گعذاري سعرمایه  یک باال بسیار مفید عمر با دائم  تقریباً گیاه یک عنوان به

ز سعوي  ا اسعت.  انگعذار  هیسعرما  برخع   تعوان  از خارج ریسک عامل ی دب گوی  پاسخ ،شودم 

 داراي یعا  و تیع اهم  بع  ی آکعار  شعاخص  و بارده  نرخ هايشاخص ایجاد در عامل ای  دیگر،

 تمععام  در کععه اسععت مهمعع  بسععیار  ریسععک عامععل عملکععرد تغییععرات .اسععت کمتععري اهمیععت

  سعخت  بعه  هعا آن کنترل که پارامترهای  جز به .است برخوردار اثرگذاري يباال رتبه از ،ها شاخص

 مهمع   هعاي پارامتر فیزیوشوژي، عارضه یک شیوع یا و وهوا آب تغییرات مانند ،است ریپذ امکان

 بعر  جدیعد  فنعاوري  بهینعه  معدیریت  و فناوري پذیرش ککاورزان، صحیح ترویج و آموزش مانند

 ای  آمدن دست به که براي رسدم  نظر به رو، از ای  .گذارند م  مکهودي تأثیر تغییرات عملکرد

 میعان  در اسعت.  ضعروري  بسعیار  پارامترها ای  بر نظارت ،منف  هاي سکیر از جلوگیري و نتایج

 .اسعت  توجه قابل تحقیقات گذاريسرمایه ی آکار شاخص بر نهیهز عامل تاثیر ، ریسک عوامل

 بعا  خرمعا  نااديبه تحقیقات نةیزم در گذاريسرمایه از حاصل سودآوري افزای  رو، براي از ای 

 کعاه   منفع ،  هعاي  سعک یر از جلعوگیري  و نخعیالت  توسعهه  ،وريبهعره  افعزای   نهای  هد 

  .شود م ن توصیه وجه  یه به ها هزینه

 

اهپیشنهادویگیرنتیجه

 روش از اسعتفاده  با خرما ناادي به تحقیقات اقتصادي آثار ارزیاب  هد  با حاضر تحقیق

 اسعت  اسعتوار  اصعل  ای  پذیرش بر مبناي روش ای  مبناي شد. انجا  اجرا از پی  اقتصادي مازاد

 بعه  عرضه منحن   یجا جابه باع  ارزیاب  مورد مناطق اقلی  با سازگار و پربازده ارقا  مهرف  که

 عملکعرد  افعزای   بعا  مستقی  ارتباط عرضه منحن  نسب  جای جابه پارامتر .شود م  راست سمت

 هعاي  شعاخص  بین پی رو، براي  از ای  شود.م  محسوب ریسک  پارامتر یک که دارد محصول

 و بهره نرخ آینده، انتظاري عملکرد مانندحاضر،  تحقیق در تصادف  متغیرهاي با مرتب  اقتصادي

 گذشعته  سعال  بیسعت  هعاي  داده اسعا   بعر  کارشو مونت سازي شبیه از ،آینده در تحقیق هايهزینه

 خوزسعتان،  اسعتان  شع   در خرمعا  نعاادي  به تحقیقات باشقوه منافع ،حاضر تحقیق در شد. استفاده
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 سعال  بیست براي اقتصادي مازاد روش با فار  و کرمان بلوچستان، و سیستان هرمزگان، بوشهر،

 عملکعرد  نسعب   افعزای   احتمعاش   مقعدار  آزمعای   هزار ،کار ای  براي شد. ارزیاب  توشید ةآیند

 التعی   ابرمکهعب  يبعردار  نمونه روش اب ،بررس  مورد هاي استان از کدا  هر در شده مهرف  ارقا 

 شعاخص  و منعافع  خعاشص  فهلع   ارزش داخلع ،  بعازده  نعرخ  متنعاظر  مقادیر ،سپس گرفت. انجا 

 بعراي  سعازي  شعبیه  ایع   هعاي  خروجع   شعد.  محاسعبه  ریسک  وضهیت هزار از کدا  هر ی آکار

 هعاي  یافتعه  گرفعت.  قعرار  بررسع   مورد تفکیک به استان ش  در ناادي به تحقیقات آثار ارزیاب 

 همععه در قطهیععت عععد  بععا توجععه بععه ماهیععت ریسععک  متغیرهععاي ورودي، کععه داد نکععان تحقیععق

 همعه  در خرمعا  نعاادي  بعه  تحقیقعات  ،هعا  افتعه ی ای  اسا  بر ،همچنی  شود.م  مکاهده ها شاخص

 بودن مثبت ضم  کهاي  گونه بوده، به برخوردار قبول قابل اقتصادي بازده از بررس  مورد مناطق

 بعا  آینده، سال بیست براي نااديبه تحقیقات اقتصادي منافع خاشص فهل  ارزش انتظاري میانگی 

 و سیسعتان  بوشعهر،  خوزسعتان،  هعاي  اسعتان  در داخلع   بعازده   نرخ میانگی  ،درصد 91 احتمال

 ایع   اسعت.  درصعد  19 و 16، 44 ،40 ،41 ،43 ،ترتیعب  به ،فار  و هرمزگان کرمان، بلوچستان،

 مطابقعت  جهعان  مختلعف  منعاطق  در ککعاورزي  تحقیقعات  آثار ارزیاب  مطاشهات نتایج با ها افتهی

؛ دکنع  مع   دیأیت مستند طور به را (Alston et al., 2000) همکاران و آشستون تحلیل و دارد نسب 

 ،بعوده  جهعان  مختلعف  منعاطق  در ککعاورزي  619 بررسع   حاصل که مطاشهه ای  نتایج بر اسا 

 ککعورهاي  بعراي  درصعد  6/47 يککاورز ترویج و تحقیقات داخل  بازده نرخ انتظاري میانگی 

 التی  آمریکاي براي درصد 1/11 و آفریقا شمال و خاورمیانه براي درصد 1/44 ،توسهه حال در

 خرمعا  نعاادي  بعه  تحقیقات ی آکار شاخص نتایج، اسا  بر .است دهش برآورد کاراییب حوزه و

 ایع   کعه  دارد قعرار  کعرد هزینعه  ریعال  هر ازاي در ریال 93 تا 6/13 بازه در ها استان همه براي نیز

  آیکعار  شعاخص  که (Abyar et al., 2015) همکاران و آبیار ارزیاب  نتایج با قیا  در ،مقادیر

دهنعدة   ، نکاندهکر برآورد ریال 9/31 تا 4/1 بی  را پنبه نااديبه تحقیقات آثار براي شده محاسبه

 پنبعه  بعه  نسعبت  خرمعا  محصول ماهیت و نوع به توجه با ،برتري ای  است؛ توجه قابل برتري یک

  است. منطق  کامالً رود،م  کار به دیگر صنایع در نهاده عنوان هب و است صنهت  گیاه  که
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 میعانگی   کمتعری   و بیکعتری   کعه  شعود مع   مکاهده ،ارزیاب  مورد هاي استان مقایسه در

 بعه  مربعوط  ،ترتیعب  بعه  ،نعاادي بعه  تحقیقعات  اقتصادي منافع خاشص فهل  ارزش شاخص انتظاري

 و ککعت  زیر سطح عملکرد، نظیر مختلف عوامل است. بلوچستان و سیستان و کرمان هاي استان

 سعطح  محصعول،  انتظعاري  قیمعت  و عملکرد افزای  ،ناادي به اتتحقیق انجا  از قبل خرما توشید

 به مربوط آزمای  براي شده گرفته نظر در تحقیقات  بودجه و ها آزمای  تهداد ،فناوري پذیرش

 و هرمزگعان  هعاي  اسعتان کعه   داد نکعان  نیعز  قایسعه م ایع   .مؤثرند اختال  ای  ایجاد در استان هر

 خعود  بعه  را خرمعا  نعاادي بعه  تحقیقعات  داخل  بازده  نرخ کمتری  و بیکتری  ،ترتیب به ،کرمان

 بلوچسعتان  و سیسعتان  استان و بیکتری  هرمزگان و کرمان هاي استان ،همچنی  اند.داده اختصاص

  .اند داشته سود به هزینه تبدیل در را ی آکار کمتری 

 تحقیعق  در حتمیعت،  ععد   شعرای   در ریسعک  معدیریت  اهمیعت  بعه  عنایت با ،نهایت در

 نکعان  نتعایج  ند ودش تحلیل و شناسای  ریسک عوامل ،ریسک مدیریت یندهايآفر ط  حاضر،

 اسعت؛  اقتصعادي  منافع خاشص ارزش شاخص ریسک عامل  یتر بزرگ تنزیل نرخ عامل که داد

 عامعل   یتعر  کوچعک  و سعومی   دارد؛ قرار افزای  عملکرد عامل ،اختال  اندک  با ،آن از پس

 دو تنهعا  ،بعازده   نعرخ  شاخص مورد در است. تحقیقات  هاي هزینه ،شاخص ای  در نیز ریسک

 ریسعک  عوامعل  دارنعد.  توجعه  قابل تأثیر ،ترتیب به ،تحقیقات  هاي هزینه و عملکرد افزای  عامل

 و تحقیقعات   هاي هزینه عملکرد، تغییرات شامل ثیر،أت و سه  میزان ترتیب به نیز ی آکار شاخص

 بسعیار  گعذاري سعرمایه  ی آکعار  شعاخص  بر نهیهز عامل ،ریسک عوامل میان در .است تنزیل نرخ

 تحقیقعات  ةنع یزم در گعذاري سعرمایه  از حاصعل  سعودآوري  افعزای   رو، بعراي  از ایع   اسعت.  مؤثر

 جلعوگیري  ،همچنی  و حاضر است( تحقیق هد  که) نخیالت ةتوسه وري،بهره افزای  ناادي، به

 بعه  ؛ به دیگر سخ ، براي گعرای  شود م ن توصیه وجه  یه به هاهزینه کاه  منف ، هاي سکیر از

 بسعیار  نظعر  معورد  اهدا  سایر و ی آکار افزای  در تواندم  اعتبارات افزای  مثبت، هاي سکیر

  باشد. مؤثر
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بندي تعأثیر   وشویتاوجود  باتوان گفت که ي مدیریت ریسک ای  پروژه، م بند جمعدر 

هاي اقتصادي، نتایج نکان داد که محدودة مقادیر میانگی  انتظاري ای   عوامل ریسک بر شاخص

بعاال برخعوردار بعوده و ثبعات     هعاي   ارزشنیعز از   شده  نیب  یپهاي  سکیردر شرای   ها شاخص

 آمده مطلوب است.  دست نتایج به

 کعه  خرماست تحقیقات در گذاري سرمایه قبول قابل بازده  بر يدیتأک نتایج يبند جمع

 شعواهدي  عنعوان  بعه  هعا  یافتعه  ای  .شود م  مل  اقتصاد ةتوسه و رشد و وريبهره افزای  به منجر

 و اعتبععارات  یتععأم خرمععا، نععاادي بععه تحقیقععات در گععذاري سععرمایه اقتصععادي بععازده از مسععتند

 پعذیر  توجیعه  را خرمعا  جدیعد  ارقعا   مهرفع   و سعازگاري  بررسع   ةنع یزم در بیکعتر  گذاري سرمایه

  کند. م 

 افعزوده،  ارزش زایع ، ایجعاد   اشتغال غذای ، امنیت ایجاد در داري نخل اهمیت به توجه با

 آن توسعهه  و رشعد  در حمعایت   هعاي  سیاسعت  اتخاذ ،ارزآوري و زیست محی  پایداري و حفظ

 و یا محعرو   يمرز مناطق در بیکتر محصول خرما کهاز آنجا  ،افزون بر ای  است. ضروري بسیار

 رو، . از ایع  طلبعد مع   را گذاران توجه ویاة سیاست ، توسهه ای  محصول باارزشیابدم  پرورش

 و ککعاورزي  ةتوسعه  بعر  تحقیقات مثبت تاًثیر و اقتصادي بازده مبن  بر تحقیق هاي افتهی اسا  بر

 تجهیز و متخصص انسان  نیروي ،ماش  منابع اختصاص به نسبت که شود م  پیکنهاد ،مل  اقتصاد

 و بیکعتر  مسعاعدت  ککعور  خرمعاخیز  منعاطق  تمعا   در خرما ناادي به تحقیقات مل  و استان  منابع

 هعاي هزینعه  بعه  ملع   توشیعد  از بیکعتري  سعه   کعه  است الز  ،کار ای  براي د.شو مبذول اهیو توجه

 حعد  تعا  خرمعا  ویعاه  هبع  ککاورزي بخ  تحقیقات  ةبودج افزای  و یابد اختصاص توسهه و تحقیق

 د.در دستور کار قرار گیر جهان  هاياستاندارد
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