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 چکیده

باشدند  اهدداپ پدشوهش،    مدی  نده و غیرزندده ی زهاتنشبطور کلی دالیل مهم جایگزینی ارقام شامل مزیت عملکرد، بهبود کیفیت و جلوگیری از کاهش عملکرد ارقام در برابر 

بدا   ی سدودآوری برصدی ارقدام   هدا شداص  تعیین میانگین وزنی عمر ارقام گندم و مقایسه آن با سایر کشورها، تعیین میزان اثر روند زمانی بر میانگین وزندی عمدر ارقدام و بررسدی     

بوده که اطالعدا  آن از معاوندت زراعدت و     5939-32ی هاده گندم در مناطق مختلف کشور طی سالبرای ارقام کشت ش 5932باشد  این مطالعه در سال می ی مختلفهامنشاء

عمدر ارقدام، یدری     موسسه تحقیقا  ثبت و گواهی بذر و نهال جمع آوری شد  متدولوژی تحقیق، استفاده از تحلیل رگرسیون صطدی روندد زمدانی، معدادال  شداص  وزندی       

 64/7و  735/7ی مثبدت و بترتید    المللد بیناشد  طبق نتایج، میزان تاثیر روند زمانی بر میانگین عمر جایگزینی ارقام دارای منشا داصلی و بمی ی سودآوریهاشاص همبستگی و 

و بدرای   %3/65و  2/2به ترتید   شاص  سودآوری نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده داصلی رقم گنبد با منشاء ملی بود   دارمعنیاز لحاظ آماری  tبرآورد شده و بر اساس آماره 

نتیجه گیری کلی اینکه متغیر روند زمانی از فاکتورهای مهم تاثیرگدذار بدر میدانگین وزندی عمدر ارقدام بدوده و        برآورد شد   %9/26و  5/4ی به ترتی  المللبینرقم سیروان با منشاء 

نتایج اقتصادی، انتخاب رقم مناس  با سودآوری باال و تامین بموقع و به میزان کدافی بدذر ارقدام ا دال      گردد برای تاثیرگذاری بیشتر ارقام بر درآمد کشاورزان طبق پیشنهاد می

 شده در طول عمر ارقام مد نظر قرار گیرد 

 تحلیل اقتصادی ،شاص  جایگزینیعمر ارقام،  گندم، :ی كلیدیهاواژه
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Abstract 
In generally, important factors in substitution of varieties are including increasing of yield, improvement of quality and avoid of 

decreasing of yield varieties versus biotic and abiotic stress. The objectives of this study were to: determine of Weighted average age 

of wheat varieties and comparison with other countries, determine to effect and correlation between time trend with weighted 

average age of varieties and investigation of profitability of irrigated bead wheat varieties with different origins. This study carried 

out in 2016 for irrigated bead wheat varieties planted in 2004-2016. Data are collected from Deputy of Agronomy in Ministry of 

Jihad-e-Agriculture and Certified and Register of Seed and Plant Institute. The methodology of this research were time trend linear 

regression analysis, weighted average age indexes, coefficient of correlation and profitability indicators (Net present value, Benefit-

cost ratio and Internal rate of return). According to the results, Estimated coefficient of Time Trend on weighted average age of 

varieties was positive and 0.091 and 0.46 and significant.. Benefit-cost ratio(BCR) and Internal rate of return(IRR) for Ghonbad 

variety with national origin was estimated 5.5 and 41.9%. BCR and IRR for Sirvan variety with international origin was estimated 

6.1 and 54.3%. Thus, time trend variable was one of important factor on Weighted average age of varieties. For more effecting of 

varieties on farmer’s income based on economic results recommended selecting of proper variety with high profitability, preparation 

of timely and adequate for improved seed varieties in during of age varieties by institutes. 
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 مقدمه

 ارقدام ی معرفد  و ا ال  اهداپ با نباتا  ا ال  برنامه

 و آب مختلدف  طیشدرا  بدرای  مناسد   زراعی شده ا ال 

 و زندده ی هدا تدنش  برابر در متحمل یا مقاوم کشور،یی هوا

 در ارقدام  دری کیژنت تنوع جادیا منظور بهی طیمح زنده ریغ

 ارقام، تیفیک ارتقاء و نیتضم د،یتولی داریپا حفظ جهت

 ارقدام ی اقتصداد ی بازده و عملکرد شیافزا دری مهم شنق

معموال تغییر و (  Jalal Kamali et al., 2012) است داشته

پدذیرد  از  مدی  ارقام به دالیدل متفداوتی  دور     جایگزینی

به برتری و مزیدت   توانمیدالیل مهم جایگزینی یک رقم 

عملکددرد رقددم، جلددوگیری از کدداهش عملکددرد در برابددر    

ی غیرزندده  هدا تدنش ( و هدا بیماری)آفا  و  دهزن یهاتنش

ورس، صوابیدددگی( و  گرمددا، سددرما، صشددکی، شددوری،  )

شدامل  کیفیدت  ی هاشاص ی ویشه دیگر از جمله هامزیت

برصورداری از کیفیت نانوایی صدوب  در د پروتئین دانه، 

در کشددورهای ی کیفدی اشداره نمدود     هدا شداص  و دیگدر  

 حی کشدت، ندرخ  رقم و ندوا  مختلف بسته به نوع محصول،

در مندداطقی کدده میددزان  جددایگزینی ارقددام متفدداو  اسددت   

، هدا بیمداری بارندگی و رطوبت بیشتر است به علت شدیوع  

بررسدی جدایگزینی   نرخ جایگزینی ارقام بیشتر صواهد بود  

ارقام منبعی مهمی از اطالعدا  را بدرای مدا فدراهم سداصته      

از آن  مختلددف یهددادر سیاسددتگذاری تددوانمددیبطوریکدده 

یددک  بیددانگرد توانددمددیاوال ایددن اطالعددا  اسددتفاده نمددود  

شاصصی از اثر اقتصدادی برنامده ا دال  نباتدا  و تدرویج      

معموال یک نرخ جایگزینی باال بطور محتمدل دارای  باشد  

یک همبستگی مثبت با بدازده تحقیقدا  ا دال  نباتدا  و     

د بدرای  تواند مدی ثانیدا، اطالعدا  مربوطده      باشدد می ترویج

ی  پدذیری یدک محصدول نسدبت بده اپیددمی       سنجش آسد 

براساس مقایسه طول عمر مدورد انتظدار ارقدام بدا      هابیماری

مدورد   ،شدود مدی  کشدت ارقامی که در مزرعده کشداورزان   

د بده عندوان   تواند مدی این اطالعا  ثالثا، استفاده قرار گیرد  

ارقدام بدر اسداس طدول     برای هدپ فراواندی   یک راهنمایی

بده عندوان یدک     و باالصرهر مزرعه عمر مورد انتظار ارقام د

مدورد  ی مختلدف  هدا زمانتنوع ژنتیکی ارقام در  ازسنجش 

 ( Brennan and Bayerly, 1991) قرار گیردبهره برداری 

ی تحقیقا  ذر  و گندم المللبیندر مرکز  مطالعه دیگری

بدین معرفدی رقدم و    تداصیر زمدانی   بدرآورد  بده   در مکزیدک 

وزنی عمدر ارقدام گنددم    متوسط سطو  مختلف پذیرش و 

اندد  نتدایج نشدان داد،    پرداصته 5307-34 برای دوره مطالعه

پدذیرش اولیده    %57 ومعرفی ارقدام  ی بین زمانتاصیرمتوسط 

و  3/7در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بترتید   

و متوسط تاصیرزمانی بین پذیرش اولیده ارقدام تدا    سال  2/5

توسدعه و توسدعه یافتده    پذیرش در کشورهای در حال  32%

زمان الزم بدرای رسدیدن کامدل بده     و  سال 9و  5/4بترتی  

پذیرش در کشورهای در حال توسدعه و توسدعه    %32 سطح

در کدل  شدده اسدت     بدرآورد  سدال  2/6و  3/4یافته بترتی  

پدذیرش   %57جهان، متوسط تاصیرزمانی بین معرفی ارقام و

 %32ه ارقدام تدا   اولیه، متوسط تاصیرزمانی بین پدذیرش اولید  

 %32پددذیرش و زمددان الزم بددرای رسددیدن کامددل بدده سددطح 

متوسدط    گردیدبرآورد  سال 5/4و  2، 5/5پذیرش بترتی  

در کشددورهای در حدال توسدعه، توسددعه    وزندی عمدر ارقدام   

بدرآورد   سدال  6/3و  0/4،  3/3و کدل جهدان بترتید      یافته

مطالعه بدر  ی هامیزان تاثیر و رابطه روند زمانی در سال شد 

ه بطور متوسط وزنی عمر ارقام در کشورهای در حال توسع

در سددطح  دارمعنددیو دارای رابطدده مثبددت و  55/7 میددانگین

و دارای رابطه منفی  -75/7توسعه یافته در کشورهای ، 2%

دارای رابطه مثبت و و  55/7کل جهان در و  دارمعنیو غیر 

  بددددددددرآورد شددددددددد  %57در سددددددددطح  دارمعنددددددددی

(Brennan and Bayerly, 1991; Heisey et al, 1993  )

ی المللددبددیندر مرکددز دیگددری  طبددق مطالعدده انجددام شددده 

متوسط وزنی عمر ارقام گنددم در  تحقیقا  ذر  و گندم، 

جمهددوری ،ددک،  آرژانتددین، مددزارع زارعددین کشددورهای  

گرجستان، کنیا، لبنان، اسپانیا و اوکراین کمتر از شش سدال،  

زیددل، اتیددوپی، پاراگوردده، رواندددا،  کشددورهای افغانسددتان، بر

کشدورهای   سدال،  4-3 بدین  زیمبداوه،  تاجیکتان، اروگورده و 

، ژاپددن ، ایتالیددا اسددترالیا، آذربایجددان، بددنگالدش، کانددادا،    
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مکزیک، نپال، پاکستان، رومانی، تانزانیا، امریکا، ازبکسدتان،  

کشدورهای بولیدوی، مصدر،    سدال،   3-57 بدین  ،ایرانو زامبیا 

ان، نیجریده، ترکمنسدتان، اوگانددا، سدویر، ترکیده و      قزاقست

کشورهای آلبانیا، بالروس، هندد،  سال،  57-55ارمنستان بین 

سددال،  55-56پرتقددال،  ربسددتان، اسددلواکی و روسددیه بددین  

، سددودان، مددراکشسددتان، قزکشددورهای اکددوادور، اردن، قیر

 باشددد مددی  سددال  56الجزایددر بیشددتر از   و  تانزانیددا ، سددوریه

(Lantican et al., 2015 )     دانشمندان دریافتندد کده وقتدی

عمکرد رقم باال باشد، قیمت بدذر صریدداری شدده توسدط     

جهددت کشددت یددک عامددل کددم اهمیددت در    کشدداورزان 

، اما در این حالت افدزایش قیمدت   باشدمی جایگزینی ارقام

د یدک عامدل   تواند مدی بذر کشت شده توسدط کشداورزان   

گدردد    ر بازار تلقدی جایگزینی بیشتر ارقام د تشویقی برای

گدردد  می دو شاص  مهم در ارزیابی جایگزینی مهم تلقی

کدده شددامل نسددبت ارقددام جدیددد کشددت شددده در مددزارع    

در د سطح زیرکشت ارقدام معرفدی شدده در    ) کشاورزان

( و دیگددری متوسددط وزنددی عمددر ارقددام یددک دوره صددا 

  باشدددددندمدددددی ط کشددددداورزانسدددددکشدددددت شدددددده تو

(Brennan and Byerlee, 1991)  

اهداپ پدشوهش، تعیدین میدانگین وزندی عمدر ارقدام و       

مقایسه آن با سایر کشورها، تعیدین میدزان اثدر و همبسدتگی     

میددانگین وزنددی عمددر ارقددام و بررسددی     رونددد زمددانی بددا  

 ی مختلدف هدا با منشاء ی سودآوری برصی ارقامهاشاص 

 باشد می

 هاروشمواد و 

سدنادی  ی اهدا بدر اسداس داده   5932این مطالعه در سال 

مربوطه به ارقدام معرفدی شدده     هاموجود انجام گردید  داده

 5939-32ی هددادر دو دهدده اصیددر و کشددت شددده در سددال 

تدوان  تحلیل اقتصادی یک پروژه را می یهاروشباشد  می

  (Gurau, 2012) تقسدیم کدرد   مددرن و  سدنتی به دو دسدته  

 هدا تحلیل وهستند  ایستا ،یاقتصاد یابیارز یسنت یهاروش

در  گیدرد   دور  مدی   یواقعد  شدرایط  یسازساده مبنایبر 

 لید و تحل هید تجزی اید پو کدرد یو، رهدا مدرن پدروژه  بررسی

 یهدا پدروژه  ارزیدابی  گیدرد  ی مدنظر قرار مدی گذارهیسرما

تر اسدت  لدذا   یمنطق ایپو لیتحل یهاروش بر اساس بزرگ

بده دیگدر    شدود  در این پشوهش از رویکرد پویا استفاده می

یل اهمیت تاثیرگذاری روند زمانی بر میدانگین  به دل سخن،

، و مقایسه آن بدا مطالعدا  دیگدران    ارقامبرصی عمر وزنی 

 از ی،ارقددام گندددم نددان آبددجهدت تحلیددل فنددی و اقتصددادی  

رگرسیون صطی روند زمانی، معادال  شاص  وزنی عمدر  

ارزش ی سودآوری )هاشاص ی  همبستگی و ارقام، یر

زینده و ندرخ بدازده داصلدی(     حال صال ، نسبت فایده بده ه 

یک سنجشی از   شاص  وزنی عمر ارقام گردداستفاده می

بددا توجدده بدده عمددر و نسددبت سددطح   ارقددامجددایگزینی نددرخ 

 ارارده بذر گواهی شدده تولیددی رقدم    زیرکشت و یا نسبت 

وزندی عمدر   میدانگین  برصی مطالعا  برای برآورد   دهدمی

  سدددتاسدددتفاده نمدددوده امعدددادال  کلدددی زیدددر  ازارقدددام 

(Brennan and Bayerlee, 1991): 

(5) ( )i it iti
VRI A W  

(5  ) ( )it it irA Y ear Y ear  

(9  ) ( / )it it TitW S S 

، tوزنی عمر ارقدام در سدال    میانگین :iVRT بطوریکه:

it A :عمر رقم ،it Year : کشت رقم سالi    سال تولیدد بدذر/

سددطح   نسددبت: i ،itWرقددم معرفددی ال سدد :riYear، رقددم

در سدال   iرقم  گواهی شده یا میزان بذر تولیدی زیرکشت

t ،itS : گدواهی شدده   یا میزان بذر تولیددی  سطح زیرکشت

یا کل میزان بذر  کل سطح زیرکشت : t ،TtSسال در  iرقم 

 باشند می tدر سال گواهی شده تولیدی 

جش متغیرهای این بررسدی  با توجه به اینکه سطو  سن

میدانگین  بدین   تعیدین همبسدتگی  بدرای   است،مقیاس نسبتی 

 (r) از یری  پیرسدون متغیر روند زمانی ارقام با وزنی عمر 

ت سد این یری  آن ا از البته شرط استفادهاستفاده گردید  
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ی متغیر وابسته نرمال باشدد  بدرای تعیدین توزیدع     هاکه داده

و  Skewnessی هدا از آمداره  (تده )تسدت نرمالی  هانرمال داده

Kurtosis   شدد  رابطده    ،شداص  همبسدتگی  استفاده شد

دهددد و بیددانگر آن اسددت کدده   مددی را نشددان بددین متغیرهددا 

گیرد  می مشاهدا  ،گونه در اطراپ صط رگرسیون قرار

+( و 5حداکثر همبستگی مسدتقیم ) این یری  همواره بین 

یددمنا نددد  کمددی تغییددر (-5حددداکثر همبسددتگی معکددوس )

 ی ایدددن همبسدددتگی مشدددخ  شدددد   دارمعندددی دددد در

(Zare Chahoki, 2013 ) 

ارقام  برصی ی برنامه ا ال هابا توجه به منافع و هزینه

گندم آبی، جهت ارزیابی و تحلیل بازده بهبود ژنتیکدی در  

ی هددداشددداص تحقیقدددا  برنامددده ا دددال  محصدددول، از 

 نههزی–(، نسبت فایدهNPVسودآوری ارزش حال صال )

(PVB/PVC( و نرخ بازده داصلی برنامه ،)IRR  اسدتفاده ،)

  (Soltani, 2007)شد 

 

ارقام مورد ناصال  برنامه ا ال  منافع  tTBبطوریکه: 

ارقام مورد ی برنامه ا ال  هاهزینه t  ،tTCدر سال ه عمطال

تحلیددل  یهددا: سددالn و تنزیددل : نددرخ t ،r در سدداله عددمطال

اسدداس میددزان برتددری    رقددم بددرمنددافع ناصددالباشددند  مددی

عملکرد رقم جدید نسبت به شاهد، سطح زیرکشت رقم و 

هدای ارقدام   هزینهگردد  قیمت هر کیلو محصول حا ل می

هددای متغیددر و ثابددت تولیدددی از جملدده هزیندده شددامل هزیندده

ها، حقوق و دستمزد مجریدان و همکداران در   اجرای پروژه

، هزینده  ی اجدرا هدا ها بر اساس مدد  و محدل  هاجرای پروژ

 ای بوده است استهالک اعتبارا  سرمایه

میدانگین وزندی   بدر   روند زمدانی برای تعیین میزان تاثیر 

( OLSارقام از مدل رگرسیونی حدداقل مربعدا  معمدولی )   

نرمال نباشدد بده منظدور     هااگر دادهالبته استفاده شده است  

 بدودن یدرای  از   دارمعندی در ستیابی به آماره واقعدی تدر  د

بدا اسدتفاده از تحلیدل      گدردد می استفاده robustرگرسیون 

یدرای  رگرسدیون، یدری  تعیدین،      تدوان مدی  رگرسیونی

 دارمعنددی(، آمدداره T-testبددودن یددرای  ) دارمعنددیآمدداره 

را مشخ  نمدود   ( Betaاثر ) شد ( و Fبودن رگرسیون )

 جهددت تحلیددل رگرسددیونی از نددرم افددزار در ایددن مطالعدده، 

Stata13 هت بررسی توزیع جمله اصالل جستفاده گردید  ا

 هاپدیده واریانر ناهمسانی( از نمودار پراکنش دادهمدل )

و برای وجود و یا عدم وجود همخطی از آماره عامل تورم 

ی هدا استفاده شدد  جهدت دسدتیابی بده داده    ( VIFواریانر )

مورد نیداز، از اطالعدا  دفتدر فنداوری و اطالعدا  معاوندت       

اقتصددادی وزار  جهدداد کشدداورزی، موسسدده   ریددزیبرنامدده

تحقیقا  ثبت و گواهی بذر و نهال، دفتر غال ، حبوبا  و 

نباتددا  علوفدده ای معاونددت امددور زراعددت وزار  جهدداد     

ارقدام مدورد   در بررسدی حایدر،   کشاورزی استفاده گردیدد   

ی هدا معرفی شده طی سدال  م گندم نان آبیارقا مطالعه شامل

شامل برنامه از دو منبع  ان بذر گواهی شدهو میز مورد مطالعه

 تکثیر بذر معاوندت امدور زراعدت وزار  جهداد کشداورزی     

دیگددری منبددع بددذر  و  5939-32ی زراعددی هددابددرای سددال 

صریداری شده مورد تایید موسسه تحقیقدا  ثبدت وگدواهی    

ی گنددم  هدا اسدتان در مدورد بررسدی    یهاسالدر بذر و نهال 

معمدوال  و کشت شدده   ریزیبرنامه رقاما  باشدمی صیز کشور

ی داصلدی از  هدا بدا تالقدی  مختلف از جمله منشاء  ءاز دو منشا

،  9شدهریار، دریدا، مغدان     ،جمله ارقام پیشتاز، شیراز، هدامون 

سیستان، پیشدگام، پارسدی، ارگ،    ،آرتا، سپاهان، بم، نیشابور

 یالمللد بدین منشداء   دارای شدش رقدم   سیوند، اروم و مدیهن و 

زارع بدوده   و، توس، بهدار، مرواریدد، افدالک    زدارقام  شامل

تعداد ارقام گنددم ندان آبدی      (Anonymous, 2014) است

ی هدا و میزان بذر گدواهی شدده آنهدا در سدال     مورد مطالعه

 مختلف در جدول زیر مشخ  شده است 
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 ی مختلفاهشده در سال ریزیبرنامهتعداد ارقام گندم نان آبی مورد مطالعه از کل ارقام  – 5 جدول

Table 1. The number of studied Irrigated bread wheat varieties from total varieties in different years 

 )تن( بذر گواهی شده گندم آبی

Certificated seed of Irrigated bread wheat 

varieties (tone) 

 تعداد ارقام
The number of Irrigated bread wheat varieties 

 سال

Year 
 سهم ارقام مورد مطالعه 

 )%( از کل

The share of studied 

varietie to total 

 کل
Total 

 مورد مطالعه
Study 

 سهم ارقام مورد مطالعه 

 )%( از کل

The share of studied 

varietie to total 

 کل
Total 

 مورد مطالعه
study 

65.6 213948 140277 37.8 45 17 2003-2004 

67.8 224422 152236 40.5 42 17 2004-2005 

70.4 255730 180005 39.1 46 18 2005-2006 

68.2 277665 189240 33.3 51 17 2006-2007 

61.8 335531 207336 31.4 51 16 2007-2008 

63.9 352232 224901 40.4 57 23 2008-2009 

60.7 286875 174100 38.6 57 22 2009-2010 

61 280086 170914 42 50 21 2010-2011 

66.2 341546 226068 42.9 49 21 2011-2012 

73.6 300552 221056 42.9 49 21 2012-2013 

77.1 307878 237288 39.3 56 22 2013-2014 

75.7 300391 227391 50 52 26 2014-2015 

76.7 300725.5 230511 36.2 47 17 2015-2016 

Sources: 1. Research Results  2. Esfandiarypoor et al., 2013 

 

 :باشندمی بشر  زیرهای پشوهش فرییه

نددرخ جددایگزینی ارقددام گندددم در مندداطق مختلددف،    اوال 

میدانگین  بدین   و میدزان اثدر   همبسدتگی ثانیدا،  باشدد   می متفاو 

روندد   باشدد  ثالثدا،  مدی  وزنی عمر ارقام و سدال در حدد بداالیی   

رابعدا،   ارقدام دارد  میانگین وزنی عمر ر ی بدارمعنیتاثیر زمانی 

مدورد مطالعده دارای نسدبت     ارقام ا ال  شده گندم ندان آبدی  

 است  باالیی فایده به هزینه بزرگتر از واحد و نرخ بازدهی

 نتایج و بحث

 با منشاء مختلف گواهی شده بذر

کددل ارقددام گندددم نددان آبددی مددورد مطالعدده کشددت شددده 

رقدم بدوده    50 ( معدادل 5909-39ی هدا )معرفی شده در سدال 

سطح را بخود اصتصا  داده اسدت  تعدداد    %2/04بطوریکه 

 55بترتید    %2و  %5از  ارقام گندم آبی دارای سطحی بیشدتر 

باشد  ارقام گنددم ندان آبدی کشدت شدده غالد        می رقم 4و 

سدطح(،   %5/3سدطح(، پیشدگام )   %6/95بترتی  رقم جمران )

سطح(، و گندم دوروم  %3/2سطح(، مروارید ) %3/0پیشتاز )

و جمعا  سطح( %6/2سطح( و یاواروس ) %2/2آبی بهرنگ )

، 5939طبق اطالعا  موجدود در سدال    باشند می سطح 42%

 503کل بذر صریداری شدده از طبقده بدذری گدواهی شدده      

هزارتن بوده بطوریکه سهم بذر ارقام بدا عداد  رشدد بهداره     

صریدد دارای  باشد  بدذر ارقدام گدواهی شدده مدورد      می 37%

مشدخ    %4/03و  %6/55ی بترتید   المللبینمنشاء داصلی و 

، رقدم  گردید  از کل بذر ارقام گواهی شدده از منشدا داصلدی   

گندم نان پیشگام با عاد  رشد زمستانه و بیندابین بیشدترین و   

کدل بدذر را بخدود     %2/55هزارتن بوده است  این رقم  5/55

واهی شدده دارای  اصتصا  داده است  از کل بذر ارقدام گد  

ی سیمیت، رقم گندم نان جمران با عاد  رشدد  المللبینمنشا 

 %2/62هزارتن بدوده اسدت  ایدن رقدم      5/35بیشترین و  بهاره

کل بذر را بخود اصتصا  داده است  بنابراین ارقام جمدران  

از بذر ارقام گندم ندان گدواهی شدده را     %23و پیشگام جمعا 

 ( 5)جدول  است بخود اصتصا  داده
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 واحد: تن() های مختلفمنشاءدر سناریو و  مورد مطالعه آبی نان میزان بذر گواهی شده ارقام گندم  5 جدول

Table 2. Certificated seed of Irrigated bread wheat varieties based on different scenario and origins (Unit: tone) 

 یالمللبینمنشاء 
International origin 

 شاء داصلیمن
Domestic origin 

 سناریو
Senario 

 سال
Year 

 کل
Total 

عاد  رشد بینابین 

 و زمستانه
Facultative 
and Winter 

 عاد  رشد بهاره
Spring 

 کل
Total 

عاد  رشد بینابین و 

 زمستانه
Facultative and 

Winter 

 عاد  رشد بهاره
Spring 

ذر 
ن ب
یزا
م

S
ee

d
 

قام
 ار
داد
تع

 N
u

m
b
er

 

ن 
یزا
م

ذر 
ب

S
ee

d
 

قام
 ار
داد
تع

 N
u

m
b
er

 

ذر 
ن ب
یزا
م

S
ee

d
 

قام
 ار
داد
تع

 N
u

m
b
er

 

ذر 
ن ب
یزا
م

S
ee

d
 

قام
 ار
داد
تع

 N
u

m
b
er

 

ذر 
ن ب
یزا
م

S
ee

d
 

قام
 ار
داد
تع

 N
u

m
b
er

 

ذر 
ن ب
یزا
م

S
ee

d
 

قام
 ار
داد
تع

 N
u

m
b
er

 

87247 6 3440 1 83807 5 53030 11 23635 4 29395 7 
 نیاز

Need 
2003-2004 

89986 7 2470 1 87516 6 62250 10 28590 4 33660 6 
 نیاز

Need 
2004-2005 

106473 7 1975 1 104498 6 73536 11 32589 4 40947 7 
 نیاز

Need 
2005-2006 

101320 6 1500 1 99820 5 87920 11 39770 4 48150 7 
 نیاز

Need 
2006-2007 

103980 6 1550 1 102430 5 103356 10 41501 3 61855 7 
 نیاز

Need 
2007-2008 

118748 7 736 1 118012 6 106153 16 35683 3 70470 13 
 نیاز

Need 
2008-2009 

107322 7 322 1 107000 6 66785 15 24427 4 43359 11 
 نیاز

Need 
2009-2010 

103810 5 500 1 103310 4 67104 16 25800 5 41304 11 
 نیاز

Need 

2010-2011 

149650 6 46 1 149604 5 40433 15 12861 4 27572 11 
 صرید

Purchas

e 

152290 6 250 1 152040 5 73778 15 24183 5 49595 10 
 نیاز

Need 

2011-2012 

97260 6 226 1 97034 5 22719 13 7630 5 15089 8 
 صرید

Purchas

e 

160471 6 0 0 160471 6 60585 15 23963 5 36622 10 
 نیاز

Need 

2012-2013 
102494 6 80 1 102414 5 43943 16 23807 5 20137 11 

 صرید
Purchas

e 

170195 8 420 1 169775 7 67093 16 31716 5 35377 11 
 نیاز

Need 

2013-2014 
110530 7 816 1 109714 6 66815 16 32206 5 34608 11 

 صرید

Purchas

e 

134494 8 210 1 134286 7 92897 18 48045 6 44852 12 
 نیاز

Need 

2014-2015 

125395 8 13 1 125382 7 89262 17 56046 6 33216 11 
 صرید

Purchas

e 

126950 8 410 1 126540 7 103561 17 62293 6 41268 11 
 نیاز

Need 
2015-2016 

Sources: Esfandiarypoor, E., D. Heydarpoor, M. Tavazo, M.Ahmadifar, and M. Khanchi, 2013. 

 

باا  ساه آن  مقای در كشاور و  عمر جایگزینی ارقاام 

 كشورهای مختلف

عمدر  وزندی  بر اساس سناریوی بذر مورد نیاز، میانگین 

بهاره، زمستانه و کل  ارقام دارای منشا داصلی با عاد  رشد

سددددال و ارقددددام دارای منشددددا  22/5و  6/5 ،5/5بترتیدددد  

 56/2ی با عاد  رشد بهاره، زمستانه و کل بترتی  المللبین

  بر اساس سناریوی صریدد،  مشخ  شد سال 5/2و  75/7 ،

مرکددز  یالمللددبددینارقددام دارای منشددا میددانگین وزنددی عمددر 
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( و مرکدز   CIMMYTالمللی تحقیقا  ذر  و گنددم ) بین

( ICARDAی تحقیقا  کشاورزی مناطق صشک )المللبین

سدال و ارقدام دارای    5/7و  3/4بترتی   با عاد  رشد بهاره

( بدا  IWWIP) زمسدتانه ی ا ال  گندم المللبینمنشا برنامه 

 سدال مشدخ  گردیدد    75/7بینابین و زمستانه  عاد  رشد

 ( 9)جدول 

  5939-32 یهاسالدر  ی مختلفهامنشاءسناریو و با  مورد مطالعهگندم نان آبی ارقام  عمر میانگین وزنی  9 جدول

Table 3. Weighted average age of irrigated bead wheat varieties with different scenario and origin in 2004-2016 

 کل
Total 

 یالمللبینمنشاء 
International origin 

 منشاء داصلی
Domestic origin 

 سناریو
Senario 

 سال
Year 

T کل
o

ta
l

 

انه
ست
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رش
  
عاد
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ین
یناب
د ب
رش
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4.5 0.89 3.6 3.03 0.03 3 1.48 0.86 0.62 
 نیاز

Need 
2003-2004 

5.3 1.2 4.1 3.37 0.03 3.34 1.87 1.14 0.73 
 نیاز

Need 
2004-2005 

6 1.3 4.7 3.87 0.03 3.84 2.2 1.3 0.87 
 نیاز

Need 
2005-2006 

6 1.6 4.4 3.33 0.03 3.3 2.7 1.6 1.1 
 نیاز

Need 
2006-2007 

6.13 1.57 4.56 3.3 0.03 3.27 2.83 1.54 1.29 
 نیاز

Need 
2007-2008 

6.53 1.38 5.15 3.64 0.02 3.63 2.89 1.37 1.52 
 نیاز

Need 
2008-2009 

 

7.12 1.26 5.86 4.64 0.01 4.63 2.49 1.25 1.24 
 نیاز

Need 
2009-2010 

7.63 1.47 6.16 4.64 0.01 4.63 2.75 1.46 1.29 
 نیاز

Need 
2010-2011 

8.11 0.7 7.41 6.56 0.001 6.55 1.55 0.7 0.85 
 صرید

Purchase 
 

8.6 1.15 7.45 6.11 0.01 6.1 2.54 1.14 1.4 
 نیاز

Need 
2011-2012 

9 0.6 8.4 7.51 0.04 7.51 1.5 0.6 0.9 
 صرید

Purchase 
 

9.93 1.23 8.7 7.42 0 7.42 2.5 1.23 1.27 
 نیاز

Need 
2012-2013 

9.7 1.33 8.36 7.35 0.001 7.35 2.33 1.33 1 
 صرید

Purchase 
 

12 1.35 10.63 9.36 0.01 9.35 2.6 1.33 1.27 
 نیاز

Need 
2013-2014 

 

9.7 1.38 8.31 7.13 0.03 7.1 2.57 1.35 1.22 
 صرید

Purchase 
 

10.9 1.63 9.27 7.8 0.003 7.8 3.09 1.62 1.47 
 نیاز

Need 
2014-2015 

9.7 1.58 8.11 7.04 0 7.04 2.66 1.58 1.08 
 صرید

Purchase 
 

9.73 1.82 7.91 6.53 0 6.53 3.18 1.81 1.37 
 نیاز

Need 
2015-2016 

7.72 1.37 6.35 5.16 0.02 5.14 2.55 1.36 1.2 
 یازن

Need 
Average 

VRI 

9.24 1.12 8.12 7.12 0.01 7.11 2.12 1.11 1.01 
 صرید

Purchase 
 

Sources: Research Data 
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 نتددایج بدسددت آمددده در ایددن پددشوهش، نتددایج مطالعدده 

Brennan and Byerlee, 1991 در سدال  کندد   را تایید می

سدال   6/3ارقام گنددم در جهدان    عمر میانگین وزنی، 5337

پدذیرش   %57و متوسط زمانی تاصیر از معرفی رقم تدا   بوده

پدذیرش   %32اولیه، متوسط زمانی تاصیر از پذیرش اولیه تا 

سدال   5/4و  2،  5/5پدذیرش بترتید     %32و زمان رسدیدن  

میانگین وزندی ارقدام   ،  5307-34ی هادر سالبرآورد شد  

 حال توسدعه بترتید    درو  گندم در کشورهای توسعه یافته

 سددددال بددددوده اسددددت  در ایددددران، طددددی دوره  6/4و  5/0

سال مشخ  شد   05/0ارقام میانگین وزنی ، 5754-5776

منفدی و بده   ارقدام   عمدر  میدانگین وزندی  تاثیر روند زمانی بر 

میدانگین وزندی   بوده است  اثر روند زمانی بر  -75/7میزان 

و استرالیا طی  5307-37در شمال آرژانتین طی دوره ارقام 

 ولددی در -55/7و  -74/7منفددی و بترتیدد   5307-32دوره 

برآورد  74/7مثبت و  5307-34کانزااس آمریکا طی دوره 

 ( 6)جدول  گردید

 و تاصیر زمانی پذیرش ارقام گندم در کشورهای مختلف  متوسط وزنی عمر ارقام   6جدول 
Table 4. Weighted average age and lags and time for varietal adoption of irrigated wheat varieties in  

different countries 

 

 روند زمانی
Time Trend 

 تاصیر زمانی پذیرش ارقام

lags and time for varietal adoption 

متوسط وزنی عمر 

 ارقام

Weighted 

average age 
 دوره مطالعه
Period 

 نواحی/کشورها
Regions/ 

Countries 
 %32 زمان رسیدن

 رشپذی
Time to reach 

95% adoption 

متوسط زمانی تاصیر از 

 پذیرش %32پذیرش اولیه تا 
Average time from 

adoption initiation to 
95% adoption 

متوسط زمانی تاصیر از 

پذیرش  %57معرفی رقم تا

 اولیه
Average time from 
varietal release to 

10% adoption 

5337 5307 

 10.5 7.5 3 10.9 11.8 1978-86 
 پنجاب پاکستان

Punjab, Pakistan 

 4.8 5.9 -1.1 5.3 5.4 1978-86 
 پنجاب هند

Punjab, India 

 2.8 1.8 1 3.7 2.6 1972-86 
 دره یاکویی مکزیک
Yaqui Valley, 

Mexico 

 8.3 3.8 4.5 10.5 7.3 1979-85 
 برزسل

Parana, Brazil 

-0.06 5.1 5.5 -0.4 7.9 6.7 1970-80 
 آرژانتین

Argentina 

0.06 4.1 2.3 1.8 6.9 6.6 1970-86 
 کانزاس آمریکا

Kansas, USA 

-0.11 5 3.7 1.3 7.4 7.7 1970-85 
 استرالیا

Australia 

 7 5.9 1.1 7.9 12 1970-86 
 نیوزلند

New Zealand 

 7 8.2 -1.2 7.6 5.4 1970-86 
 هلند) گندم زمستانه(

The Netherlands 

(winter wheat) 

 6.9 6.1 0.8 8.9 6.4 1970-86 
 کشورهای درحال توسعه

Developing 
countries 

-0.01 4.5 3 1.5 6.7 7.1 1970-86 
 کشورهای توسعه یافته

Developed 

countries 

 6.1 5 1.1 8.4 6.7 1970-86 
 کل جهان
Overall 

Sources: Brennan and Byerlee, 1991.  
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 ارقام میانگین وزنیاثیر روند زمانی بر همبستگی و ت

طبق برآورد، طی دوره مدورد مطالعده، همبسدتگی بدین     

بدا منشداء داصلدی و     ارقاممیانگین وزنی عمر روند زمانی و 

و  %30بدوده کده در سدطح     30/7و  02/7 ی بترتی المللبین

است  همبستگی بین روند  دارمعنیاز لحاظ آماری  3/33%

 بوده کده در سدطح   39/7 ایگزینی کل ارقامزمانی و نرخ ج

است  در مورد تداثیر روندد    دارمعنیاز لحاظ آماری  577%

ارقام گندم آبی، طبق یدرای   میانگین وزنی عمر زمانی بر 

میانگین وزنی عمر میزان تاثیر روند زمانی بر  برآورد شده،

مثبدت و بترتید     ی و کلالمللبینارقام دارای منشا داصلی، 

از لحداظ   tبرآورد و بر اسداس آمداره    24/7و  64/7،  73/7

بوده است  متغیر روند زمانی توانسته است  دارمعنیآماری 

ی المللبینارقام با منشا داصلی، میانگین وزنی عمر تغییرا  

 ایتد در د توحیده نمایدد  ب   30و  02 ، 24بترتی   را و کل

(Beta  برآورد شده نشان داد، اندازه اثدر )    روندد زمدانی بدر

ی مختلف، هاارقام با منشا و عاد  رشدمیانگین وزنی عمر 

 ( 2باشد )جدول می مثبت و باال

 سودآوری ارقام مورد مطالعه

بددرای ارقددام  5904-32طبددق بددرآورد در دوره تحلیددل 

با در نظر گرفتن عمر جدایگزینی   گندم نان گنبد و سیروان

قددم گنبددد بددا منشدداء ر صددال  سددال، ارزش حددال درآمددد 4

با در نظدر گدرفتن    یالمللبینداصلی و رقم سیروان با منشاء 

تدا سدال    هدا ی معرفی ارقام از ابتدای اجرای پدروژه هاهزینه

معرفی و منافع حا له از زمان معرفی رقدم و کشدت آن تدا    

 4/635و  2/650بترتی   عمر جایگزینی در نظر گرفته شده

یده به هزینه محاسبه شده نشان نسبت فا میلیارد محاسبه شد 

و داد به ازای یدک ریدال سدرمایه گدذاری در ارقدام گنبدد       

ریددال منفعددت نصددی  بخددش   5/4و  2/2سددیروان بترتیدد  

سدیروان  و گنبدد  نرخ بازده داصلی تحقیقا  ارقدام  گردید  

  بندابراین بدا توجده    محاسبه گردید %9/26و  %3/65بترتی  

تولیدد و معرفدی    ی سودآوری بدرآورد شدده،  هاشاص به 

 در برنامه تحقیقا  به نشادی گنبد و سیروانگندم نان ارقام 

 ( 4 )جدول اقتصادی بوده است گندم

  5939-32ی های مختلف کشت شده در سالهاارقام گندم نان آبی معرفی شده با منشاءمیانگین وزنی عمر اثر روند زمانی بر  - 2جدول 
Table 5. The impact of Time Trend on wheighted average age of irrigated bead wheat varieties released with 

different origin planted in 2004-2016 

 

T-Test 
 میزان اثر

Beta 

 یری  تعیین
2R 

 یری  برآورد شده

Coefficient estimated 

 منشاء رقم

Origin variety 

3.7 0.75 0.56 0.091 
 داصلی

Domestic origin 

5.4 0.87 0.75 0.462 
 یالمللبین

International origin 

7.7 0.93 0.87 0.556 
 کل

Total 

Sources: Research Results  
 

  ) واحد: میلیارد ریال( 5937سودآوری ارقام گندم نان آبی معرفی شده با منشاء مختلف در سال   4جدول 

Table 6. Profitability of released irrigated bread wheat variety with different origines in 2011  

 (نرخ بازده داصلی )%

Internal rate of (IRR) 

return (%) 

 نسبت فایده به هزینه

Benefit-cost ratio 
(BCR) 

 ارزش حال صال 

Net present value(NPV) 

(000million Iranian rials) 

 ارقام

Varieties 

 منشاء رقم

Origin of variety 

54.3 6.1 482.6 
سیروان 

Sirvan 

 یالمللبین

International 
 ملی

National 
41.9 5.5 427.5 

 گنبد

Gonbad 
Sources: Research Results 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

بدر   ،5939-32ی هدا طی سدال طبق نتایج بدست آمده، 

میانگین وزنی عمر ارقام دارای منشاء اساس سناریوی نیاز، 

بدر اسداس   و سدال   54/2 و 22/5ی بترتید   للالمبینداصلی، 

عمددر ارقددام دارای منشددا وزنددی سددناریوی صریددد، میددانگین 

طددی دوره مددورد   مشددخ  گردیددد سددال 5/0 یالمللددبددین

 میدانگین وزندی عمدر   مطالعه، همبستگی بین روند زمدانی و  

 30/7و  02/7 ی بترتید  المللد بدین با منشداء داصلدی و    ارقام

 دارمعندی از لحاظ آمداری   %3/33و  %30بوده که در سطح 

باال بودن یری  همبستگی بدین  فرییه که تاییدی بر  است

در مدورد  باشدد   مدی  روند زمانی و میانگین وزنی عمر ارقام

ارقدام گنددم آبدی،    میانگین وزنی عمدر  تاثیر روند زمانی بر 

میدزان تداثیر روندد زمدانی بدر       طبق یدرای  بدرآورد شدده،   

ی المللد بدین ارقدام دارای منشدا داصلدی،    میانگین وزنی عمر 

 tبرآورد و بر اسداس آمداره    64/7و  735/7مثبت و بترتی  

که تاییددی بدر فریدیه     بوده است دارمعنیاز لحاظ آماری 

متغیر روند زمانی توانسدته اسدت تغییدرا      باشد می مربوطه

 ی راالمللد بدین  و ارقدام بدا منشدا داصلدی    میانگین وزنی عمر 

( بدرآورد  Beta) در د توحیه نماید  بتای 02 و 24بترتی  

میانگین وزنی عمر شده نشان داد، اندازه اثر روند زمانی بر 

 ی مختلدف، مثبدت و بدداال  هدا ارقدام بدا منشدا و عداد  رشددد    

 طبدق  نمایدد مدی  بطوریکه فرییه مربوطده را تاییدد   باشدمی

تحلیددل، ارزش حددال درآمددد صددال  رقددم گنبددد بددا منشدداء 

و  2/650ی بترتید   المللد بینروان با منشاء داصلی و رقم سی

میلیارد محاسبه شد  نسبت فایده بده هزینده محاسدبه     4/635

شده نشان داد به ازای یک ریال سدرمایه گدذاری در ارقدام    

ریددال منفعددت نصددی   5/4و  2/2سددیروان بترتیدد  و گنبددد 

و گنبدد  نرخ بدازده داصلدی تحقیقدا  ارقدام     بخش گردید  

که تاییدی  محاسبه گردید %9/26و  %3/65سیروان بترتی  

بنابراین با توجه به   باشد می بر فرییه اقتصادی مطر  شده

ی سودآوری برآورد شده، تولید و معرفی ارقدام  هاشاص 

گندم نان گنبدد و سدیروان در برنامده تحقیقدا  بده ندشادی       

نتیجه گیری کلدی اینکده متغیدر     گندم اقتصادی بوده است 

کتورهای مهم تاثیرگذار بر میانگین وزندی  روند زمانی از فا

تو یه میگردد بدرای تاثیرگدذاری بیشدتر     عمر ارقام بوده و

، انتخداب  طبدق نتدایج اقتصدادی    ارقام بر درآمد کشداورزان 

رقم مناس  با سدودآوری بداال و تدامین بموقدع و بده میدزان       

کافی بذر ارقام ا ال  شده در طدول عمدر ارقدام مدد نظدر      

 نده رقم قرار گیرد موسسا  معرفی کن
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