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  هچکید
هدف اصلی این پـژوهش، شناسـایی   . مهمی در توسعه زنجیره ارزش داخلی محصوالت زعفران و زرشک داردپژوهش و فناوري جایگاه 

، بـدین منظـور پـس از مـرور ادبیـات      باشـد  یممحصوالت  افزوده ارزشعوامل مؤثر بر ارتقاء سهم واحدهاي پژوهش و فناوري کشاورزي در 
بخـش کشـاورزي    افـزوده  ارزشیرگذار بر ارتقا سهم این واحـدها در  تأث يها مؤلفهموضوعی در حوزه پژوهش و فناوري کشاورزي، مجموعه 

 یـدي تولي هـا  شـرکت نفر از مـدیران و محققـان    65یافته در میان ساختارسپس با توزیع پرسشنامه . یی و با نظر خبرگان نهایی گردیدشناسا
 ها سازهها و ارتباط میان گویه smart PLSو  SPSSي آماري هاافزار از نرمي تحقیقاتی کشاورزي و با استفاده ها سازمانو زرشک و  زعفران

تحقیقات کـاربردي، اکتسـاب   : گانه 6یري از روش معادالت ساختاري ارتباط میان عوامل گ بهرهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در ادامه با 
دهـد، حمایـت از    یمـ نشـان   هـا  دادهنتایج تحلیـل  . شدسازي، توسعه بازار، عوامل داخلی صنعت و عوامل کالن ملی بررسی  يتجارفناوري، 

. باشد یمشده  ییشناساین عامل تر مهمي فعال در حوزه کشاورزي صنعتی در واحدهاي پژوهش و فناوري کشاورزي ها شرکت گذاري یهسرما
  .است شده  مذکور ارائهمحصوالت  افزوده ارزشهایی جهت بهبود وضعیت پژوهش و فناوري و ارتقا  یشنهادپدر نهایت 

  
 .نوآوري نظام ، کشاورزي،)R&T(و فناوري  پژوهش ،افزوده ارزش :کلمات کلیدي

  

  2 1 مقدمه

ــازمان   ــف س ــابق تعری ــارمط ــا يهمک ــعه ه ــادي و توس ي اقتص
)OECD( از  بر خواستهي سازنده ها تیفعال، تحقیق و توسعه به معناي

ي ریگ بهرهافزایش دانش انسانی و  باهدفکه  است  مند نظامیک بنیاد 
 ).Fadaeemanesh, 2008(اسـت  از این دانش در کاربردهاي جدید 

 و راهبـري  هدف با اساساً ها شرکت در نوآوري و توسعه تحقیق، انجام
 در نوآوري نوآوري در محصول، قبیل از فناورانه يها ينوآور از حمایت

 جدیـد،  وکـار   کسب براي توسعه بازار نوآوري فرآیند، در نوآوري مواد،

                                                                                                
کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علـوم تحقیقـات تهـران،     -1

  .ایران
گروه مهندسی پیشرفت اقتصادي، دانشگاه علـم و   دانشکده مهندسی پیشرفت، استادیار -2

  .صنعت ایران
  )mohammadghorbany68@gmail.com: نویسنده مسئول -(*

 دنیـاي  در آنکـه  مسـلم  قدر .گیرد می صورت ... و خدمات در نوآوري

 و بقاء شرط است، حرکت در جلو به سمت سرعت به که امروز صنعتی
از  اسـتفاده  و نـوآوري  توسـعه،  تحقیـق و  گـرو  در هـا  شـرکت  دوام

 کلیه توسعه، و تحقیق از منظور. بود خواهد میسر جهانی يدستاوردها

 و عملیـات  بهبـود  محصـول،  توسعه نوآوري، بر که است هایی فعالیت
ي نـدها یفرآآوردن درك بهتري از علوم پایه و مکانیزم بنیـادي   فراهم

انـد   انسانی و طبیعی که مبتنی بر علم و فناوري هستند، تمرکـز یافتـه  
)Khamseh, 2009 .( بنابراین وظیفه اصلی یک واحد تحقیق و توسعه

جذب «، »انتخاب و انتقال«ه در یک کارخانه یا شرکت، بیشتر در زمین
 »خلـق تکنولـوژي  «یتـاً  نهاو  »اصالح و نـوآوري «، سپس »و تطبیق

تحقیق و پژوهش و نقش مؤثر آن در ). Mahdavi, 2010(خواهد بود 
یابد، ضـرورتی اسـت    نمود می R&Dصنعت که عموماً در قالب مراکز 
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 استته که با وجود بدیهی بودن کمتر مورد توجه قرار گرف ریناپذ انکار
)Wiley, 1990 .( جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادي و کاهش

اي تنظـیم شـده بـه     شکاف تکنولوژي، کشور بایـد بـر اسـاس برنامـه    
در داخل کشور بهاي بیش از پیش دهـد و جهـت    R&Dهاي  فعالیت

ي تحقیق و توسعه، توجه جدي و اساسی به ها استفاده بیشتر از فعالیت
از سـوي  ). Rahimi & Gogerchian, 2012( تجارت خارجی شـود 

دیگر نیاز روز افزون به محصوالت کشاورزي تنها از طریق تولید انبوه 
دهـد کـه    نتایج محققین در آمریکا نشان می. و بهینه قابل تأمین است

اي  ي بخش کشاورزي آمریکا داراي رابطـه ور بهرهو  افزوده ارزشرشد 
وسعه طی دوره مورد بررسـی بـا   با مخارج تحقیق و ت دار یمعنمثبت و 

ـ ). Fare et al., 2008(وقفۀ چهار تا ده ساله است  یکـی از   شـک  یب
هاي تکنولوژي هر کشـور کـه بـا امنیـت غـذایی آن       ترین بخش مهم

با افزایش جمعیت و . کشور در ارتباط است، تکنولوژي کشاورزي است
کمبود منـابع غـذایی، توسـعه هـر چـه بیشـتر تکنولـوژي کشـاورزي         

هـاي جدیـد و بهبـود     کشـاورزي فنـاوري    R&D.گردد تر می روريض
 ,Alston(کنـد   هاي تولید فراهم می ها و روش اي را براي نهاده یافته

لذا توجه به تحقیـق و توسـعه کشـاورزي کـه عرضـه کـافی       ). 2007
و ارتقـا   کنـد  یممحصوالت کشاورزي در مقابل رشد تقاضا را تضمین 

اسـت   شـده  شـنهاد یپ، دهد یمرا افزایش ي کشاورزي در آینده ور بهره
)Anderson, 2014 .( هـاي   ي از جنبـه زعفـران کـار  در ایران اهمیت

ي بـاالي آب در مقایسـه بـا سـایر محصـوالت      ور بهرهگوناگون نظیر 
یی درآمدزاها،  کشاورزي، اشتغال روستاییان و جلوگیري از مهاجرت آن

اظ توسـعه  آن نسبت به سایر محصوالت کشـاورزي، همچنـین از لحـ   
اگرچه ایران اکثـر تولیـد جهـانی    . صادرات غیرنفتی قابل بررسی است

زعفران را در اختیار دارد، ولی در بازار جهانی نتوانسته رقبا را شکسـت  
ي بـه علـت پـایین    بنـد  بسـته متأسفانه ایران در تولید، فراوري و . دهد

ی بـودن فرآینـدها و تولیـد سـنتی و     رعلمـ یغ بودن سطح تکنولـوژي، 
ي الزم برخــوردار نیســت  ور بهــرهتــدایی محصــول زعفــران از   اب
)Ehtesham, 2011 .(ـ  هم محققـین پـس از تحلیـل پایـداري      نیچن

ي عوامـل تولیـد و   ور بهـره اقتصادي تولید زعفران، افـزایش  -اجتماعی
 عنـوان  بهتوجه جدي به بحث تحقیقات و نوآوري در صنعت زعفران را 

یـد پایـدار زعفـران در دو بعـد     راهکارهاي اساسی براي رسیدن بـه تول 

برخی از ). Farahani et al., 2012(اقتصادي و اجتماعی بیان کردند 
 هـا  آنبا تعـدادي از   معموالًمشکالتی که واحدهاي پژوهش و فناوري 

عـدم وجـود ارتبـاط    : کنند به شرح زیر شناسایی شده است یمبرخورد 
ي سـازمان و  مناسب بین واحدهاي پژوهش و فناوري با سایر واحـدها 
ي گذار هیسرماسایر واحدهاي دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، عدم وجود 

کافی در واحدهاي پژوهش و فناوري، عدم اعتماد مجموعه شـرکت و  
جامعه به نتـایج کارهـاي تحقیقـاتی ایـن واحـد، انتخـاب نامناسـب و        

ي جـا  بـه بیشتر بر جنبه تحقیـق   دیتأکي تحقیقاتی، ها پروژهنامتناسب 
ي، افــزار نــرمي، افــزار ســختکمبــود امکانــات و تجهیــزات  توســعه،

، شـده  ارائـه با توجه به مطالـب  ). Sadafi, 2002(آزمایشگاهی و غیره 
هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر ارتقـاء      

ــاورزي در    ــاوري کش ــژوهش و فن ــدهاي پ ــهم واح ــزوده ارزشس  اف
ـ و بـه محصوالت است،   عنـوان  رشـک بـه  زمحصـوالت زعفـران و    ژهی

صادرات، همچنین میزان تأثیر هر  ازنظرمحصوالت استراتژیک کشور 
بخش کشاورزي چیست و رتبه  افزوده ارزشیک از این عوامل بر ارتقا 

  .بندي اهمیت هر یک از عوامل صورت خواهد گرفت
 

  نظام ملی نوآوري
تعاریف متفاوتی از نظام ملی نوآوري ارائه شده است که یکـی از   

ي هـم افـزا از   ا مجموعـه نظـام ملـی نـوآوري    : میکن یمرا بیان  اه آن
که مقدار  هاست آني ها تیقابلملی، ساختارهاي انگیزشی و  مؤسسات

جـز   سـه  .کننـد  یمي یادگیري فناوري هر کشور را تعیین ریگ جهتو 
اصلی نظام ملی نوآوري دانشگاه، دولت و صنعت هستند که هـر یـک   

تعامـل اجـزاي   . ي مربوط به خود را دارنـد اهداف، سازوکار و کارکردها
این سیستم با یکدیگر عامـل بسـیار مهمـی در عملکـرد نظـام ملـی       

  ).Heidary, 2008(یک کل است  عنوان بهنوآوري 
  

  نظام تحقیق و توسعه کشاورزي
ـ و  بـه نظام تحقیق و توسعه کشاورزي در کشورهاي مختلـف     ژهی

امل مسیرهاي مختلفی کشورهاي در حال توسعه در مسیر توسعه و تک
هـا   توان آن یافتگی می که با توجه به میزان توسعه را پشت سر گذاشته

ي اولیه نظـام تحقیـق و   ریگ شکل) الف: شناسایی کردرا در سه مرحله 
در مراحـل آغـازین رشـد و توسـعه کشـاورزي کـه       : توسعه کشاورزي
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 میالدي ادامـه یافـت، فلسـفه اساسـی تحقیـق و      1960تقریباً تا سال 
که در آن  شود یمتوسعه کشاورزي در قالب مدل توسعه فناوري تبیین 

رابطه مستقیم و خطی بـین تحقیقـات، آمـوزش، تـرویج و کشـاورزان      
کشـاورزي در   R&Dهـاي   ي نظـام گذار هیسرمارشد و ) ب. وجود دارد

ي خطی ارتباط ها مدلهاي مکمل یا جایگزینی براي  این دوره دیدگاه
بر نقـش کشـاورزان و    دیتأک ازجمله يبردار هرهبو  جیترو بین تحقیق،

) ج . مروجان در فرآیند توسعه فناوري و انجام تحقیقـات ارائـه گردیـد   
 1990در دهـه  : کشـاورزي  R&Dهـاي   تکامل و توسعه کامـل نظـام  

هاي ملی تحقیقات کشاورزي، با معرفـی نظـام ملـی     افزون بر سازمان
و  هـا  دانشـگاه تحقیقات، سازمان ملی  عالوه برتحقیقات کشاورزي که 

ـ را نیز شامل ) انتفاعی و غیرانتفاعی(بخش خصوصی  ، تمایـل  شـد  یم
نظام ملی نـوآوري   .ي پدید آمدبعد چندهاي  بیشتري به سمت سیستم

در تحقیقات کشاورزي در این مرحله بایستی شکل گیـرد و آن شـامل   
 در ایجـاد،  مشـترك انفرادي یـا   طور بهاي از عوامل است که  مجموعه

 طور بههاي کشاورزي جدید سهیم هستند و  انتشار و استفاده از فناوري
بر فرآیند تغییر تکنولوژي در بخـش کشـاورزي    میرمستقیغمستقیم یا 

این رویکرد بر این فرض مبتنی است که ایجاد، انتشار . گذارند یم ریتأث
کشاورزي اساساً به عملکرد توأم چهار محور اصلی  R&Dو استفاده از 

نمـایش داده   1در شـکل   عنصـر  چهـار سیستم بستگی داد، ایـن   این
  .شوند می

در کشـور  : ي نظام پژوهش و فناوري کشاورزي در ایرانریگ شکل
شمسی تشکیالت مصـوب بـراي پـژوهش و     1280ما تا قبل از سال 

ي نهادهاي ریگ شکلتا اینکه بعدها با . فناوري کشاورزي وجود نداشت
زم بـراي رشـد و شـکوفایی تحقیقـات     ي نهادي الها تیظرفمختلف، 

ي ها تیظرفي از این ا عمدهبخش  که يطور به. کشاورزي به وجود آمد
یی تحت پوشش وزارت کشـاورزي و بخـش   ها مجموعهنهادي در زیر 

). Ranaee, 2006(دیگر نیز در خارج از این وزارتخانه شـکل گرفـت   
 حدود 1غذاالمللی تحقیقات  ي موسسه بینبند طبقههم اکنون بر اساس 

ــش     191 ــت پوش ــه تح ــاورزي ک ــاوري کش ــژوهش و فن ــه پ موسس
یی شناسـا کننـد در ایـران    هاي دولتی و خصوصی فعالیت مـی  سازمان

                                                                                                
1- International Food Policy Research Institute 

تـرین موسسـه    یاصـل  2سازمان آموزش و تحقیقـات کشـاورزي  . شدند
ــر   ــولی ام ــی مت ــی  R&Dدولت ــاورزي در کشــور م ــد کش ــز . باش مرک

کالت موجـود در  ها و مش ي مجلس شوراي اسالمی چالشها پژوهش
ي صـورت  هـا  پـژوهش بخش تحقیقات کشاورزي کشور را با توجه به 

ي، گـذار  اسـت یسمـدیریت و  : ي نمودبند میتقسدسته کلی  3گرفته به 
 ,Soleymani(و کاربردهـا   ها افتهی انتقالساختار اداري و تشکیالتی، 

2014.(  
  

  زعفران و زرشک
ایـران   در میان محصوالت مختلف تولیدي در بخـش کشـاورزي  
رود و بـا   زعفران جزء محصوالت خاص و سنتی کشور ما به شمار مـی 

اي را بـه   ی جایگـاه ویـژه  نفت ریغتوجه به قیمت باالي آن در صادرات 
زعفران از مزیت نسبی و اهمیت باالیی از نظر . دهد خود اختصاص می

یـی و نیـز قابلیـت توسـعه در ایـران      زا اشتغال، کشت ریزتولید، سطح 
 93 درصد سطح زیر کشت و قریب بـه  90ایران حدود . است برخوردار

 درصـد  98. دهـد  درصد تولید جهانی زعفران را به خود اختصاص مـی 
خراسـان جنـوبی   در اسـتان  سطح زیر کشت و تولیـد زرشـک کشـور    

قاین، درمیان و بیرجند بیشترین سـطح زیـر    يها و شهرستان باشد یم
گزارش کـانون همـاهنگی    طبق در حال حاضر. باشند یکشت را دارا م

بهـره بـردار    خـانوار  50000بـالغ بـر   دانش و صنعت زرشک و عناب، 
 در رام آن بوده که این موضوع جایگاه مهـ زرشک وابسته به محصول 

ـ  برجسـته  این ناحیهکشاورزي  اقتصاد اشتغال و ـ نما یم ـ . دی  رغـم  یعل
یی که در کاشت، داشت و برداشـت زعفـران در ایـران بـه     ها شرفتیپ

امـروزه نقـش   . ي هنوز در این زمینه ناچیز اسـت ور بهرهع پیوسته، وقو
. باشـد  یمـ همه کشـورها   رشیپذ مورد افزوده ارزشي در ارتقا ور بهره

ي زیربنـایی و اصـولی   گذار هیسرمای به این مهم نیاز به ابی دستبراي 
سـه محـور اساسـی و زیربنـایی     (در سه زمینه علم، فنـاوري و تولیـد   

ـ ) توسعه بـدین منظـور جهـت ارتقـا     ). Ehtesham, 2011( باشـد  یم
ي محصول زعفران از مدیریت دانـش و انتقـال تکنولـوژي بـه     ور بهره

  ). Shah, 2014(کشاورزان باید بهره برد 
 

                                                                                                
2-Agriculture Research & Education Organization (AREO) 
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  ي نوینکشاورز R&Dنظام دانش و  -1شکل 

Figure 1- Agriculture R&D System. 
  

 )به درصد 2005-2013هاي  متوسط سال(بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلی در کشورهاي منتخب  افزوده ارزش- 1جدول 
Table 1- Agriculture Value Added/ GDP for selected countries (average in 2005-2013)  

 آمریکا
U.S.  

 انگلستان
U.K.  

 آلمان
Germany  

 فرانسه
France  

 ژاپن
Japan  

 چین
China  

 هند
India  

 رزیلب
Brazil  

 ترکیه
Turkey  

 ایران
Iran  

 کشور
Country  

1.16  0.64  0.82  1.82  1.17  10.58  18.07  5.56  9.25  11.99  
 افزوده ارزش

  /GDPکشاورزي
Agriculture Value 

Added/ GDP 
 .2013بانک جهانی، : منبع

Source: World Bank, 2013. 
  

  افزوده  ارزش
ر تغییــرات مــداوم و بخــش کشــاورزي بیــانگ افــزوده ارزشنــرخ  

بـراي  . بخش کشـاورزي در طـول زمـان اسـت     افزوده ارزشبلندمدت 
ي اقتصادي در کشـور، بـه بررسـی    ها بخششدن روند تولید  تر روشن

ي هـا  بخـش ي وضـعیت   نـده ینما عنـوان  به( افزوده ارزشي ها شاخص
محاسـبه   منظـور  بـه . شـود  یمي مختلف پرداخته ها دورهدر ) اقتصادي

هـر فعالیـت اسـتخراج شـده و در      افـزوده  ارزشداخلی، تولید ناخالص 
هاي کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی بـه   نهایت از جمع ارزش افزوده

بخـش کشـاورزي در    افـزوده  ارزشدر جدول زیر سـهم  . آید دست می
 :تولید ناخالص داخلی ایران و سایر کشورها آورده شده است

بخش  افزوده ارزششود، سهم  طور که در جدول مشاهده می همان
کشاورزي در تولید ناخالص داخلی ایران نسـبت بـه اکثـر کشـورهاي     
مورد مقایسه بسیار زیاد است و این موضوع اهمیت بخش کشاورزي را 

بایـد اعتبـارات پـژوهش و فنـاوري را      تنها  نه رو  نیا از. دهد نشان می
بیشـتر قـرار گیـرد و     توجـه  مـورد ، بلکه باید ایـن بخـش   داد شیافزا

  .تحقیقات کشاورزي در اولویت پژوهش و فناوري کشور مدنظر باشد
  

  مدل پژوهش
این بخـش پـس از اسـتخراج عوامـل مـؤثر بـر ارتقـا سـهم          در 

بـا  محصوالت کشاورزي،  افزوده ارزشواحدهاي پژوهش و فناوري در 
به مرور ادبیات و پیشینه تحقیقات صـورت گرفتـه و بـا در نظـر      توجه

را بـا توجـه بـه مـدل نظـام ملـی        ها آنرگان، گرفتن نقطه نظرات خب
عوامـل  . میینمـا  یمـ ي کرده و مدل تحقیق را رسـم  بند میتقسنوآوري 

ي شده و با توجه به مدل منجر به بند میتقسدسته  6یی شده به شناسا
خبرگان مـورد  . محصوالت کشاورزي خواهند شد افزوده ارزشافزایش 
شـامل  احی مدل مفهـومی  نهایی نمودن عوامل و طر منظور بهمراجعه 

نفــر از افــرادي بودنــد کــه داراي ســابقه طــوالنی در حــوزه        ده
ي و مسائل عملیاتی تحقیق و توسعه در بخش کشـاورزي  گذار استیس

بـه مسـئولین سـازمان تحقیقـات و      تـوان  یمـ که از آن جمله  اند بوده
آموزش کشاورزي ایران، مسئولین کانون همـاهنگی دانـش و صـنعت    
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ــر ــاوري ریاســت  محصــوالت زعف ــت علمــی و فن   .اشاره نمود... جمهوري، مدیر عامل شرکت تروند زعفران و ان و زرشــک معاون
  

  
  مدل پژوهش و معرفی متغیرهاي تحقیق -2شکل 

Figure 2- The research model and variables. 
  

ارتقـاء   مـؤثر بـر   عوامـل  :زیر است صورت  بهاین تحقیق  سؤاالت
ــاورزي در    ــاوري کش ــژوهش و فن ــدهاي پ ــهم واح ــزوده ارزشس  اف

هـر یـک از ایـن عوامـل      ریتـأث  زانیم محصوالت کشاورزي چیست؟
  نسبت به یکدیگر چقدر است؟

  
  ها مواد و روش

در این مطالعه از نوع پیمایشـی خواهـد    مورداستفادهروش تحقیق 
اسـت،   شـده  جاماندر این تحقیق گردآوري اطالعات در دو مرحله . بود

اي  ي اول براي تدوین مبانی نظري تحقیق از روش کتابخانه در مرحله
 مـورد ي اطالعـات  آور جمـع  منظور بهو در مرحله دوم، از روش میدانی 

تحقیـق اسـتفاده بـه     سؤاالتبراي تحلیل آماري و پاسخگویی به  ازین
ي مرحله دوم تحقیـق ضـمن اسـتفاده از    ریگ  شکلبراي . آید عمل می

رات و آراي کارشناسان و خبرگـان تحقیقـات کشـاورزي کشـور از     نظ
ي در این تحقیـق  ریگ نمونهروش . روش پرسشنامه استفاده شده است

 عنـوان  بـه محقق  موردنظرغیر احتمالی هدفمند است، در حقیقت افراد 
 90با توجه به اینکه بیش از . گیرند نماینده جامعه مالك عمل قرار می

رضوي و جنـوبی   خراسان يها استانایران در  درصد زعفران و زرشک
هـاي فعـال در عرصـه تولیـد،      ، تحقیـق حاضـر شـرکت   شود یمتولید 

با توجه به . را مدنظر قرار داده است ها استان نیا يبند بستهفرآوري و 
ي هـا  شـرکت اهداف پژوهش، جامعه آماري این مطالعه شامل مدیران 

ـ  هـم تولید و فـرآوري زعفـران و زرشـک و     مـدیران و خبرگـان    نیچن
ي تحقیقات کشاورزي است که با توجـه بـه   ها پژوهشکدهو  ها سازمان

دارا بودن واحد پژوهش و فنـاوري و داشـتن    ازجملهمعیارهاي مدنظر 
شرکت شناسایی شـدند و   30 ۀ صادرات محصول مذکور،نیدرزمتجربه 
تن از خبرگان در عرصه تحقیقات کشـاورزي مـرتبط بـا     50 نیهمچن

در این مطالعه در مجموع . زعفران و زرشک برگزیده شدند محصوالت
پرسشـنامه   65هدفمنـد توزیـع گردیـده و     صـورت   بـه پرسشنامه  80

درجـه   5پرسش در مقیـاس   37پرسشنامه مورد نظر با . گردآوري شد
ضریب . لیکرت و تعدادي پرسش جمعیت شناختی تدوین گردیده است

بنابراین  باشد یمدرصد  7الي آلفاي کرونباخ کلیه متغیرهاي تحقیق با
آزمـون   منظـور  بههمچنین . پرسشنامه داراي اعتباري قابل قبول است

ـ ا گرفتـه ي معادالت ساختاري بهره ساز مدلمدل تحقیق از رویکرد   می
در حـل آن اسـتفاده شـده    ) PLS(جزئـی  که از روش حداقل مربعات 



  1394، زمستان 4، شماره 3جلد نشریه زراعت و فناوري زعفران،      278

ري مورد گیري و سپس مدل ساختا است، بدین منظور ابتدا مدل اندازه
  .ردیگ یمتحلیل و تفسیر قرار 

 
  نتایج و بحث

 30درصد از پرسـش شـوندگان داراي تحصـیالت دکتـري و      50
درصد کارشناسی ارشد و مـابقی داراي تحصـیالت کارشناسـی بـوده،     

 20تا  10درصد بین  34سال،  10تا  5درصد از افراد بین  32همچنین 
سـال سـابقه    5از سـال و مـابقی کمتـر     22درصد بـیش از   24سال، 

میزان آشنایی مخاطبان با پـارادایم  . فعالیت در حوزه کشاورزي داشتند
در بخـش تحلیـل   . درصد بوده است 70پژوهش و فناوري نیز بیش از 
در . استفاده شده است 22نسخه  SPSSمتغیرهاي تحقیق از نرم افزار 

اده نخستین گام براي بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدي استف
براي انجام تحلیل عاملی، ابتـدا بایـد اطمینـان یافـت کـه      . شده است

هاي موجود براي تحلیل استفاده نمود یـا خیـر، بـدین     توان از داده می
نتـایج  . شـود  و آزمون بارتلـت اسـتفاده مـی    KMOمنظور از شاخص 

ـ گ نمونـه هـاي کفایـت   شـاخص  عنوان به KMOآزمون بارتلت و  ي ری
. ر هر دو شاخص در سطح مطلوبی قـرار دارنـد  دهد که مقادی نشان می

ــار  ــراي تمــامی متغیرهــا بیشــتر از  KMOمقــدار معی مقــدار  و 5/0ب
در ادامه با توجه به . باشد می 05/0معناداري آزمون بارتلت نیز کمتر از 

نرمال بودن توزیـع   ،پارامتري هاي نیاز انجام تمامی آزمون پیش که نیا
بودن متغیرها، از آزمون چولگی  نرمال براي آزمون . آماري متغیرهاست

و کشیدگی استفاده گردید، با توجـه بـه اینکـه بـازه اعـداد چـولگی و       
فرض نرمـال   جهیآمد درنت دستبه -2و  2کشیدگی کلیه متغیرها بین 

ي ریکـارگ  منظـور بـه   بـه  سـپس  .گیرد ها مورد تأیید قرار میبودن داده
ی معـادالت سـاختاري،   رویکرد متغیرهاي مکنون در الگوي مـدل یـاب  

ضریب همبستگی پیرسون بین کلیه متغیرهاي پژوهش مورد بررسـی  
از آن دارد کـه تمـامی ضـرایب     نشـان  2جـدول   بیضرا .قرار گرفت
درصـد معنـادار    99سطح اطمینان  و درمثبت  آمده دست بههمبستگی 

 .هستند

 
 همبستگی متغیرها - 2جدول 

Table 2- Correlation between variables 
  رهایمتغ  1  2  3  4  5  6  7

 تحقیقات کاربردي  1           
Applied research 

 اکتساب فناوري  0.752** 1          
Technology acquisition  

 سازي تجاري  0.785**  0.921**  1        
Commercialization  

 توسعه بازار  0.920**  0.734**  0.722**  1      
Market development  

 عوامل داخلی  0.722**  0.625**  0.691**  0.638**  1    
Internal factors  

 عوامل کالن ملی  0.704**  0.844**  0.719**  0.704**  0.592**  1  
Macroeconomic factors 

 کشاورزي محصوالتافزوده  ارزش  0.797**  0.495**  0.506**  0.858**  0.521** 0.499** 1
Agricultural value added  

  
  يریگ اندازهي ها مدلبرازش 

ی درسـت  بـه شود که آیا مفـاهیم نظـري    در این مرحله، تعیین می 
بدین منظور . اند یا خیر گیري شده اندازه شده  مشاهدهتوسط متغیرهاي 

که براي سنجش آن از دو  ردیگ یمی قرار بررس موردمدل  1اعتبار سازه
ـ اسـتفاده   3و اعتبـار افتراقـی   2معیار اعتبار همگرایـی   مقـدار . شـود  یم

                                                                                                
1- Construct Validity 
2- Convergent Validity 
3- Discriminant Validity 
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ــانگین و ــتخراجی می ــانس اس ــبا) AVE(اری ــتریب دی ــد 5/0 از ش . باش
 که است 4/0 از باالتر زین رهایمتغ ابعادی تمامی عاملي بارهاهمچنین 

ـ تأ یعـامل  لیتحل روش از حاضر قیتحق ابزار دهد یم نشان ـ ني دیی  زی
 را خـود ي هـا  سـازه  یخـوب  به ابعادی تمام و استی مطلوبیی رواي دارا
. باشد 6/0 از باالترنیز باید ) CR(مرکب یی ایپا بیضر. اند کرده نییتب

با توجه به تأیید مطلوب بودن مقادیر بارهاي عاملی، اعتبار همگرایـی،  
ي تحقیـق مـورد   ریگ اندازهاعتبار افتراقی و پایایی مرکب، برازش مدل 

  .شود یمتأیید واقع 
  

 ساختاري  مدلبرازش 
این قسـمت  ي، در ریگ اندازهپس از تحلیل و بررسی برازش مدل  

 Smart PLS افـزار  نـرم به بررسی برازش مدل ساختاري با استفاده از 
گیـري از ضـریب   بهره ها هیرودر واقع، مرحله دوم در . شود پرداخته می

  .باشد یمبینی مدل و شاخص برازندگی مدل تعیین، قدرت پیش
معیاري است کـه بـا    نیتر مهمضریب تعیین ): R2(ضریب تعیین 

طه بین یک یا چند متغیر مسـتقل بـا متغیـر وابسـته را     راب توان یمآن 
این ضریب بیـان کننـده درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته       . توضیح داد

قابـل   3طور کـه در جـدول    همان. باشد یممتغیرهاي مستقل  لهیوس به
  .مشاهده است

 
 ضریب تعیین و قدرت پیش بینی متغیرهاي وابسته -3جدول 

Table 3- R2 and Q2 

Q2 R2 م متغیرنا 
Variable Name 

 تحقیقات کاربردي  0.800  0.32
Applied research  

 اکتساب فناوري  0.820  0.31
Technology acquisition  

 تجاري سازي  0.688  0.38
Commercialization  

 توسعه بازار  0.636  0.37
Market development  

 کشاورزي محصوالتافزوده  ارزش  0.768  0.34
Agricultural products value-added  

 
ــر   80حــدود  ــرات متغی ــزوده ارزشدرصــد از تغیی محصــوالت  اف

کشاورزي تحت تأثیر تحقیقات کـاربردي، اکتسـاب فنـاوري، تجـاري     
 در نظـر سازي و توسعه بازار و مابقی آن عواملی هستند کـه در مـدل   

درصـد تغییـرات متغیـر تحقیقـات      80همچنـین  . گرفته نشـده اسـت  
متغیر عوامل داخلی و عوامل کالن ملی شکل  2ر کاربردي، تحت تأثی

  .اندمدل در نظر گرفته نشده که درو مابقی عواملی هستند  ردیگ یم
این معیار قـدرت پـیش بینـی    ): Q2(معیار قدرت پیش بینی مدل 

در مورد یک سـازه   Q2مقدار  که یدرصورتو  سازد یممدل را مشخص 
ب نماید، به ترتیـب نشـان   را کس 35/0و  2/0، 15/0سه مقدار  زا درون

ي مربـوط بـه آن را   ی ضعیف، متوسط و قـوي سـازه  نیب شیپاز قدرت 
بـراي   آمـده  دسـت   بهبا توجه به اینکه در پژوهش حاضر، مقادیر . دارد
بیـان نمـود مـدل     توان یماست،  3جدول  صورت به زا درونهاي  سازه

  .باشد یمی مناسبی برخوردار نیب شیپقدرت  ازساختاري تحقیق 
 میــانگین از مــدل برازنــدگی): GOFمعیـار  ( یکلــبـرازش مــدل  

 شاخص کهآید  می دست به اشتراکی میانگین و تعیین ضریب هندسی
 36/0 بـاالي  باید GOF مقدار. شود می نامیده GOF یا مدل برازندگی

بـر   GOF محاسـبه  بـه  بـا توجـه  . باشـد ي ا برازنده مدل مدل، تا باشد
 برازنـدگی  از مـدل  ،SMARTPLS افـزار  نـرم هـاي   اساس خروجـی 

 .است دارربرخو مناسبی
GOF= (Mult.RSq∗AvCommun)1/2 
GOF= (0.7424∗ 0.5388)1/2 = 0.632 

مقـادیر   عنـوان  بـه  کـه  36/0و  25/0، 10/0با توجه به سه مقدار 
ـ  GOFضعیف، متوسط و قـوي بـراي شـاخص     اسـت و   شـده   یمعرف

مـدل کلـی    برازش بسـیار مناسـب   GOFبراي  632/0حصول مقدار 
  .شود می دییتأ

 شده ییشناساي عوامل بند رتبهبا توجه به اینکه یکی از اهداف ما 
یی شـده را بـا توجـه بـه بـار      شناسـا ي عوامل بند رتبهاکنون . باشد می

زیـر   صـورت  به، ها پرسشنامهاز نتایج تحلیل  آمده دست بها، ه آنعاملی 
  :نمایش خواهیم داد

مؤثر شناسایی شده در این تحقیق ي ها عاملبا تحقیق در اولویت 
ـ تأکه مخاطبان پرسشـنامه ضـمن    شود یمدریافت  وضوح به کلیـه   دیی

که از مطالعات میدانی نقش پژوهش و فناوري در  ها و نقشعملکردها 
در محصوالت حاصل گردیـده اسـت، حمایـت از     افزوده ارزشافزایش 

ي فعـال در حـوزه کشـاورزي صـنعتی در     هـا  شـرکت ي گـذار  هیسرما
واحدهاي پژوهش و فناوري کشاورزي با هـدف توسـعه تکنولـوژي را    

  .اند دهیبرگزاولویت اول خود  عنوان به
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  به بارهاي عاملی با توجهي عوامل مؤثر بند رتبه -4جدول 
Table 4- Rank Factors According to Load Factors  

 رتبه
Rank  

 شاخص
Index 

 بار عاملی

Load 
Factor 

1 

 هاي فعال در حوزه کشاورزي صنعتی در واحدهاي پژوهش و فناوري گذاري شرکت یهحمایت از سرما
 با هدف توسعه تکنولوژي... گذاري مشترك و  کشاورزي در قالب خرید سهام، سرمایه

Enhancing the investment in active firms in the field of industrial agriculture in R&D units through stock 
selling, joint venture 

0.871  

2 
 کشاورزي R&D یافته در مراکز حمایت از لیزینگ محصوالت و فرآیندهاي جدید و توسعه

Protecting the leasing of products and processes developed by agricultural R&D units 
0.853  

3 
 لید داخلیهاي وارداتی بر روي محصوالت کشاورزي و حمایت از تو وضع تعرفه

Exposing import tariffs on agricultural products to protect national production 
0.853  

4 
 R&D هاي محصوالت کشاورزي در مناطق مختلف با محوریت واحدهاي حمایت از شکل گیري خوشه

Protecting the establishment of agricultural products clusters in different regions with concentration on R&D 
units 

0.840  

5 
 کشاورزي از هرگونه عوارض، مالیات و بیمه R&D هاي معافیت فعالیت

Exemption of R&D in the agriculture sector from tax and insurance duties 
0.817  

6 
 گیري فن بازار تخصصی بخش کشاورزي حمایت از شکل

Protecting the establishment of techno-marts in the agriculture sector 
0.815  

7 
 رایت حمایت از حق مالکیت معنوي و کپی

Protecting the Intellectual property and copy rights 
0.804  

8 
 هاي انبارداري و نگهداري زعفران و زرشک حمایت از توسعه فناوري

Protecting the technology development in the field of warehousing and maintaining Saffron and Berberis 
0.803  

9 
 گیرانه در زمینه تقلبات و قاچاق زعفران وضع قوانین و استاندارهاي سخت

Imposing more binding rules and standards to prevent fraud and contraband of Saffron 
0.801  

10 
 منظور جذب نخبگان و استعدادهاي برتر یقاتی مشترك با کشورهاي صاحب فناوري در حوزه کشاورزي بهاندازي مراکز تحق راه

Establishing joint research centers with other countries in the field of agriculture to absorb elites and talented 
persons 

0.798  

11 
 المللی بازارهاي بینتقویت برند زعفران و زرشک ایران در 

Promoting the Brand of Iran saffron and berberis products in international markets 
0.792  

12 
 کشاورزي R&Dالمللی و واحدهاي  هاي بازاریابی بین تقویت ارتباط بین شرکت

Promoting the relationship between international marketing corporations and agricultural R&D units 
0.780  

13 
 منظور پوشش ریسک نوسانات قیمت محصوالت کشاورزي وضع تدابیر ویژه به

Taking special actions to mitigate the risk of agricultural products price volatilities 
0.778  

14 
 کشاورزي R&Dیافته در واحدهاي  توسعه ايه ها و کشاورزان متقاضی استفاده از فناوري حمایت مالی از شرکت

Financial protections for farmers and corporations who are interested in applying new technologies developed 
in agricultural R&D units 

0.777  

15 
  گیري کشاورزي حمایت از شکل

Protecting the establishment of value added cooperatives 
0.769  

16 
 افزوده زرشک و زعفران قبل از صادرات منظور افزایش ارزش هاي تبدیلی و تکمیلی به فناوري) توسعه و یا انتقال(حمایت از اکتساب 

Protecting the acquisition of transformation and complementary technologies to increase saffron and berberis 
value added before export 

0.768  

17 
 کشاورزي R&D هاي مراکز هاي بیمه فعالیتتقویت مکانیزم

Enhancing the insurance mechanisms for the activities of agricultural R&D centers 
0.768  

18 
 گذار خطرپذیر تخصصی در حوزه کشاورزي سرمایه هاي حمایت از تشکیل صندوق

Establishing specialized VC funds in agricultural sector 
0.762  
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  به بارهاي عاملی با توجهي عوامل مؤثر بند رتبه -4جدول ادامه 
Rest of Table 4- Rank Factors According to Load Factors 

 رتبه
Rank  

 شاخص
Index 

 بار عاملی
Load 

Factor 

19 
 ق و توسعه کشاورزيساالري در انتصاب مدیران واحدهاي تحقی شایسته

Meritocracy in the assignment of managers of agricultural R&D units 
0.759  

20 
 تخصیص هزینه جهت بورسیه نمودن و اعطاي کمک تحصیلی به نخبگان جهت اشتغال در واحدهاي تحقیق و توسعه کشاورزي

Funding scholarship programs for employing talents in agricultural R&D units 
0.758  

21 
  مدت بهره و طوالنی کم هاي هاي بالعوض و وام پوشش بخشی از هزینه تحقیقات کاربردي در بخش کشاورزي در قالب کمک

Introducing financial resources to cover a part of applied research costs via grants and low interest and long 
maturity loans 

0.738  

22 
 جلوگیري از نوسانات شدید قیمت ارز و کاهش ریسک نوسانات قیمت

Preventing high volatilities in exchange rates and reducing the risk of price volatilities 
0.738  

23 
 )نوآوري در بازاریابی(ي المللی محصوالت کشاورز بندي و بازاریابی بین هاي نوآور فعال در حوزه بسته حمایت از شرکت

Protecting innovative firms in the field of packaging and international marketing of agricultural products 
(innovation in marketing) 

0.724  

24 
 المللی در نمایشگاه معتبر تخصصی داخلی و بین R&D فراهم آوردن امکان عرضه و ارائه محصوالت

Providing the possibility of supplying R&D products in domestic and international professional exhibitions 
0.721  

25 
 استفاده از دیپلماسی فناوري جهت افزایش سهم و جایگاه محصول زعفران و زرشک در بازارهاي جهانی

Using the technology diplomacy to promote the share of saffron and berberies products in international markets 
0.703  

26 
 گیري برندهاي مطرح داخلی در حوزه تحقیقات و توسعه تکنولوژي حمایت از شکل

Protecting the emergence of famous domestic brands in the field of technological research and development 
0.697  

27 
 سازي ابزارهاي مدیریت ریسک تکنولوژي در واحدهاي تحقیق و توسعه کشاورزي ادهپی

Implementing risk management tools in technological research and technology units 
0.681  

28 
 حمایت از مشارکت بخش خصوصی در زمینه انجام تحقیقات کاربردي در بخش کشاورزي

Protecting private sector participation in agricultural applied research 
0.617  

29 
 )توسعه مکانیزم هاي نوآوري باز(کنندگان تجهیزات مورد نیاز توسعه فناوري  حمایت از ایجاد شبکه ارتباط میان واحدهاي تحقیق و توسعه و تأمین

Protecting the creation of networks between R&D units and equipment suppliers (developing open innovation 
mechanisms) 

0.610  

30 

نوآوري در (منظور توسعه بازار داخلی  تولیدکنندة مواد غذایی به توسعه محصوالت غذایی با استفاده از زرشک و زعفران به هاي تشویق شرکت
 )محصول

Promoting food producing firms to develop saffron and berberis based products for domestic market (product 
innovation) 

0.546  

31 
 هاي مشابه کشور حمایت از تولید محصوالت زرشک و زعفران در اقلیم

Protecting the production of saffron and berberis in similar climates in Iran 
0.538  

32 
  بلیغات دولتی براي تشویق مصرف محصوالت کشاورزي داخلیسازي و استفاده از ابزارهاي ت فرهنگ

Cultural domination practices and using public propaganda tools to enhance the consumption of domestic 
0.518  

33 
  گذاران نهادي به حمایت از انجام تحقیقات کاربردي در واحدهاي تحقیق و توسعه کشاورزي تشویق سرمایه

Promoting institutional investors to protect applied research in agricultural R&D units 
0.487  

34 
 هاي ترویج کشاورزي فعالیت و R&D ایجاد ارتباط میان واحدهاي

Creating the relationship between R&D units and agricultural promotion activities 
0.464  

35 
 دقیق محصوالت و تدوین نقشه راه توسعه فناوري در بخش کشاورزي نیازسنجی

Products Needs assessment and designing technology roadmap in agricultural sector 
0.328  

 
ـ اولواین  ی شـاید ناشـی از آن باشـد کـه موتـور محـرك       دهـ  تی

در ذهن ي است که ا خالقانهي کاربردي ها دهیاي فناورانه، ها شرفتیپ
ــژوهش و  کارآفرینــان، مخترعــان و مبتکــران شــاغل در واحــدهاي پ

هـاي   و با پیگیري و حمایت جدي آنان در قالب ردیگ یمفناوري شکل 
از امروزه کلید حل ایـن مشـکل حمایـت    . دننینش یمبه بار  شده هیتوص

بـر ایـن   . شود ي در واحدهاي پژوهش و فناوري عنوان میگذار هیسرما
مایت از لیزینگ محصوالت و فرآینـدهاي جدیـد و   اساس از طریق ح

ـ  هـم و  R&Dتوسعه یافته در واحدهاي  هـاي مالیـاتی    معافیـت  نیچن
توان بستر مناسبی جهت ارتقا واحدهاي پژوهش و فناوري فـراهم   می

فن بازار تخصصی، بازوي تخصصی فن بازار ملی اسـت کـه بـه    . نمود
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ي فن بازار ریگ شکلطریق از . نماید نمایندگی فن بازار ملی فعالیت می
هاي مختلف فناوري را  تخصصی کشاورزي، پوشش و ساماندهی حوزه

هاي  تخصصی و دقیق و در تماس و تعامل نزدیک با شرکت صورت به
توان مورد حمایت قرار داد لـذا ایـن عامـل مـورد توجـه       این حوزه می

ایجـاد یـک    منظـور  بـه امروزه جامعه جهانی . خبرگان قرار گرفته است
نظام حمایتی از حقوق صاحبان اندیشه در جهت ایجاد انگیزه نـوآوران  

خواهنـد از   ي، مـی گـذار  هیسـرما و سرمایه گذرانی که با قبول ریسک 
 کـار  به دستهاي خود استفاده نمایند،  هاي مادي و معنوي فعالیت بهره

لذا حمایـت از حقـوق   . شده و نظام مالکیت فکري را بنیان نهاده است
 مـورد اولویت هفتم  عنوان بهط خبرگان پرسش شونده نیز مالکیت توس

بخـش   دکننـدگان یتولبـا توجـه بـه نظـر اکثـر      . است قرارگرفته توجه
در واقـع   شـود  یمـ ي ماده اولیـه  ساز سالمصرف  ها آني از کار ا عمده

با بهبود  توان یمکه  شود یمیی ها نهیهزصرف  افزوده ارزشقسمتی از 
هـاي   لـذا توسـعه فنـاوري   . نمود دکنندهیولتفرآیند تولید آن را نصیب 

انبارداري و نگهداري محصوالت زعفران و زرشک قبـل از فـرآوري و   
شـمار  این محصـول بـه   افزوده ارزشارتقا  مؤثر بري از عوامل بند بسته
  .آید می

  
  پیشنهادات

ي سیاسـتی در قالـب   هـا  افـت یرهبا توجه به این مطالعه، برخـی  
یی شـدة  شناسـا جه به ده عامـل نخسـت   موضوعات اشاره شده و با تو

افـزوده   ارزشمؤثر بر ارتقـاء سـهم واحـدهاي پـژوهش و فنـاوري در      
در واقـع ایـن پیشـنهادات بـر اسـاس      : ، به شرح زیر اسـت محصوالت

  .ي شناسایی شده با نظر خبرگان تدوین گردیده استها تیاولو
پژوهشی غیر حاکمیتی کشـاورزي   مؤسساتشناسایی مراکز و  -1
منظور تشویق بخش خصوصی بـه   به بخش خصوصی به يواگذار قابل

افـزوده   ایجـاد کننـده ارزش   هـاي  فنـاوري در توسـعه   يگـذار  هیسرما
 )دانش بنیان هاي شرکتقانون حمایت از  4مطابق ماده (اقتصادي 

در  توجه ویژه به لیزینگ محصوالت و فرآیندهاي توسعه یافته -2
عنـوان   لیزینگ به که نیجه به امراکز تحقیق و توسعه کشاورزي، با تو

و مصـرفی   اي سـرمایه مـالی کاالهـاي    تـأمین ابزار  ترین مهمیکی از 
 .بادوام، مورد توجه متخصصین و خبرگان است

ایجاد ممنوعیت و یا محـدودیت بـر روي واردات آن دسـته از     -3
کشاورزي که کشور داراي مزیـت نسـبی در    آالت نیمحصوالت و ماش

، فرآیندها و مواد تولیـد  ها فناوريایجاد بازار براي  آن است و در نتیجه
 .کشاورزيشده در مراکز تحقیقات 

در زمینـه   1افـزوده  ارزش هـاي  تعـاونی حمایت از شکل گیري  -4
 .هاي این محصول و زرشک و تقویت خوشه محصوالت زعفران

کشـاورزي   يهـا  يفنـاور  يا فن بازار ملی و منطقه يانداز راه -5 
علـم و فنـاوري    هـاي  پـارك بـا محوریـت    و زرشـک  نزعفـرا  ژهیو به

 .خراسان رضوي و جنوبی هاي استان

و  انبارداري و نگهداري محصوالت زعفران هاي فناوريتوسعه  -6
  .مواد اولیه يساز منظور سالم بهي بند قبل از فرآوري و بستهزرشک 

و وضـع قـوانین    اي فلـه  صورت جلوگیري از قاچاق زعفران به -7
 .ه در زمینه تقلباتسخت گیران

ــعه و       -8 ــق و توس ــدهاي تحقی ــتر واح ــه بیش ــر چ ــاط ه ارتب
بـا کشـورهاي صـاحب فنـاوري در حـوزه      تجهیـزات   کننـدگان  نیتأم

ها و نتایج تحقیقـات   یابی به جدیدترین فناوري دست. کشاورزي جهت
  .ي مراکز تحقیقاتی مشتركانداز راهدر سایر کشورهاي دنیا از طریق 

1  
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Abstract 

In this study we investigate the importance of agricultural sector research and technology 

organizations (RTO) in the national economic system. The main objective of the paper is to identify 

and rank the factors affecting the promotion of these RTOs share in saffron’s added value. Through 

the literature review we extracted all the relevant factors that have been mentioned by different 

researchers. Then, we classified these factors into six components: applied research, technology 

acquisition, commercialization, market development, industry’s internal factors and national macro 

factors. We used a Likert scale questionnaire to gather the data about the importance of each factor 

based on research and technology experts’ points of view. To analyze the data we utilized 

confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM) methods using SPSS and smart 

PLS software packages. The results show that the most important factor affecting the share of 

agricultural RTOs in a products added value  is the promotion of industrial firms to invest in the field 

of agricultural research and development. Finally, according to the obtained results, some suggestions 

for improving research and technology have been provided. 
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