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 نوادا كاليفرنيا و ايالتیهای : جعفر مسجدی، دانش آموخته دانشگاهترجمه و تدوين

 
 اهميت استراتژيك تحقيقات كشاورزی -1

و انتقال تكنولوژی به جوامع روستايی در مركز و شرق اروپا و همينطور كشورهای در  نقش تحقيقات كشاورزی

 مجتمعهای كشت سهمع آنان نشئط گرفته است. كأل بمنا زيربنایكشاورزی در كل اقتصاد و حاد حال گذراز اهميت 

درصد اشتغال اين كشورها می باشد. جمعيت  40الی  30درصد توليد ناخالص داخلی و  50الی  25و صنعت بزرگ 

درصد بوده و كشت  33دود ميليون نفر است كه جمعيت روستايی آنان ح 400كل كشورهای در حال گذار باالی 

اسلواكی و اسلوونی پارامترهای نزديك ميليون نفر پرسنل دارند. فقط كشورهای جمهوری چك،  32باالی  و صنعتها

درصد  5.1درصد و اشتغال  7/1از توليد ناخالص داخلی  اروپا دارند، به صورتيكه سهم كشت و صنعتهابه اتحاديه 

 . (1)جدول  می باشد

 60الی  42غالت مهمترين محصول اين كشورها می باشد، لذا مقياس خوبی برای قابليت توليد محصول بوده و 

درصد  50الی  25درصد مناطق قابل كشت را اشغال می نمايد.  در همين زمينه، گندم به عنوان محصول مهم، در 

 كل مناطق تحت كشت غالت كاشته می شود. 

. (2)جدول  كشور ديگر در كل صادر كننده هستند 8ننده محصوالت كشاورزی و كشور در كل وارد ك 16عمومآ 

شته و اهميت زيادی برای جايگزينی واردات دارد. داصادرات  ی برایقابليت باالي ر چند كشاورزی در اين مناطقه

ی اهميت در حال حاضر، منابع كشاورزی در اين كشورها با كارايی الزم استفاده نمی شود. تحقيقات كشاورز

بسياری برای افزايش توليد و تأثير روی بخش كشاورزی و تبديل كشورهای در حال گذار به اقتصادهای بازار 

دارد. ماهيتأ اين حالت دراز مدت است ولی نبايد به عنوان بهانه برای غير فعال بودن يا كم اهميت بودن تلقی شود. 

 ه از منظرهای مختلف قابل توجيه می باشد. ستراتژيك است كاكشاورزی يك منبع  اتقابليت تحقيق



متعدد در باره اقتصاد كشاورزی نشانگر اين است كه سرمايه گذاری روی تحقيق كشاورزی سود زيادی  تمقاال

درصد  48خواهد داشت. برای بخش دولتی تحقيقات كشاورزی، نرخ برگشت برای كشورهای در حال توسعه  در بر

ال توسعه بوده است. ولی اندازه نرخ برگشت يك محصول با محصول ديگر، درصد برای كشورهای در ح 80و 

با دام زنده( يا كل توليد كشاورزی و بين يك كشور و كشور ديگر در مقايسه بين بخشها )محصوالت كشاورزی 

درصد ذرت  19درصد سيب زمينی در پرو و  42الی  22متفاوت است. نرخ برگشت سرمايه گذاری روی تحقيق از 

مناسب بودن  و لوژی كشاورزی، سطح توليد كشاورزیماهيت تكنو. (3)جدول  امريكای جنوبی متفاوت است در

تحقيق مديريت  سياستگذاری كشاورزی تأثير زيادی روی نرخ بازگشت سرمايه گذاری تحقيقات كشاورزی دارد.

چهارچوب قيد و بندهای تعريف ی می باشند و می بايست در داخل و سرمايه گذاری عمومی حيات آگاه و محتاطانه

 شده توسط سياستها و منابع ملی رخ دهد.

 

 در يك افقروند مزايای اجتماعی تحقيق باالتر از هزينه نرخ مثبت و باالتر بازگشت سرمايه بدين معنی است كه 

د در نتيجه برنامه ريزی برای چند سال می باشد. هزينه های اين سرمايه گذاری بازپرداخت می شوند، زيرا اقتصا

كاهش هزينه های غذا و فيبر رشد می كند كه مزايای آن برای هر دو مصرف كننده و توليد كننده می باشد، و 

استفاده های باالتر و بهتر را در پی داشته، و باعث افزايش فعاليتهای  برای جابجايی فيزيكی و انسانی سرمايه

 اقتصادی شامل دادوستد خواهد شد.

 

 
 

از تحقيقات كشاورزی ميتواند همينطور اقدام مهمی برای افزايش رقابت پذيری بخش كشاورزی  حمايت عمومی

تحقيق عمومی  حمايت ازملی شود، كه يا از طريق سرمايه گذاری مستقيم عمومی يا از طريق فعاليتهای عمومی برای 



كشاورزی بهتر قادر است كه بخش به صورت عملياتی، افزايش رقابت پذيری بدين مفهوم است كه  می باشد.

 محصوالت را در خارج بفروشد يا جايگزين برای محصوالتی كه وارد می شود توليد نمايد.

امنيت غذايی برای كشورهای در حال گذار از دو جنبه مهم می باشد. اول اينكه كشورهای در حال گذار مسير 

كشاورزی و مواجه با نياز غذايی آينده، در افزايش  د تا پتانسيل هدر دادن در توليدنطوالنی به جلو را طی می كن

متوجه شود. دوم اينكه نياز مهم داخلی برای امنيت غذايی  بهره وری و كيفيت در فرآوری كشاورزی و توزيع را

   رار گوشت و نان تحت تأثير قبه صورت چشمگيری توسط قيمت وجود دارد. گذار به جامعه دمكراتيك و مدنی 

ق كشاورزی نقش مهمی در بهبود توليد، افزايش رقابت پذيری و استاندارد زندگی در مناطق روستايی می گيرد. تحقي

 و مردم شهرها و همينطور حمايت از دمكراتيزه كردن را ايفا می نمايد، لذا می بايست الويت سرمايه گذاری باشد.  

 

 
 



 

 تحقیق و توسعه کشاورزی-2
توسعه در كشورهای در حال گذار بسيار كمتر از متوسط اتحاديه اروپا می اندازه سرمايه گذاری در تحقيق و 

. سرمايه گذاری روی تحقيق به عنوان می باشد برابر كمتر 3برابر كمتر و در جمهوری چك  7باشد: در لهستان 

 در :(1.84%وپا شاهد هستيم )اتحادی ارسهم آن در درآمد متوسط داخلی بسيار كمتر از آن چيزی است كه در 

می باشد. هزينه اين تحقيقات در وهله اول توسط  %07/1چك و در جمهوری  .%/66.%، مجارستان /76لهستان 

يافته است )برخالف كشورهای  هبودجه دولتی پرداخت می شود كه از خصيصه های كشورهای كمتر توسع

  صنعتی، كه از منابع غير از خزانه دولت پرداخت می شود(.

تحقيق و توسعه برای علوم بيولوژيك و مهندسی  شامل دسيپلين كشاورزی می باشند.  بيشتر هزينه ها در

بودجه ها را به اين بخش تخصيص دادند. در لهستان و  %95.8و جمهوری چك  %94، لهستان %82.6مجارستان 

پايينترين روی تحقيق و توسعه كاربردی كه  %66.7بيشتر روی تحقيق ابتدايی مصرف می شود، با فقط  مجارستان

را روی اين بخش تخصيص داد، كه مشابه  %83می باشد. جمهوری چك بيش از  OECDميزان در ميان كشورهای 

می باشد. تحقيق و توسعه كاربردی در لهستان عمدتأ از طريق موسسات آموزش  %83.5اياالت متحده با ميزان 

 د. ( انجام می شو%83( و واحدهای تحقيق و توسعه تخصصی )%43عالی )

توسط تعداد انتشارات و نقل قولها در شاخص ذكر  1999الی  1995موثر بودن تحقيق در برزشناسی در دوره 

( 139(  نسبتأ زياد بود، و برای لهستان )359( و مجارستان )369علمی ارزيابی می شود، كه برای جمهوری چك )

اينگونه انتشارات در دنيا می باشد.  %0.48-0.51و  %1.32-1.36 به ترتيب ( پايينتر بود. اين بيانگر132و اسلواكی )

در اين دوره، به طور متوسط، كشورهای اتحاديه  انتشارات ديگر كشورهای منطقه فقط چند فقره و يا صفر بود.

نشان می دهد كه  كل انتشارات بود. فاكتور تأثيرگذاری مرتبط %1.71مقاله منتشر نمودند، كه  465اروپا هر كدام 



(، و برای جمهوری چك، مجارستان و اسلواكی 0.73اين مقاالت به نظر برای مقاالت لهستانی باالتر است )كيفيت 

 (.4بود )جدول  1.34( بود؛ در اتحاديه اروپا اين ميزان 0.36و  0.43، 0.51)به ترتيب: 

علوم كشاورزی يك دليل مهم برای تأخير در تحقيق كشاورزی در كشورهای در حال گذار ساختار بيمورد بخش 

تعداد زياد استاد؛ واحدهای  شد: موسسات آموزش كشاورزی، با بود، كه عمومأ بين سه سازمان مستقل تقسيم می

های علوم؛ و واحدهای تخصصی تحقيق و توسعه. اين منجر به مشكالت در استفاده بهينه از پتانسيل  علمی آكادمی

كه باعث هدر دادن منابع محدود تحقيق  ،شد يپلينی تحقيقموجود در تحقيق، و ايجاد گروههای بزرگ و چند دس

 گرديد.

 

 
، به خصوص در كشورهای شوروی سابق، مردم را برای كار در آكادمی های علمی، موسسات آموزشی كشاورزی

واحدهای تحقيق و توسعه و واحدهای كشاورزی آماده می كردند. متأسفانه ارتباط بين علوم كشاورزی و 

هر چند  ،ضعيف بود. مهمترين دليل هم ساختارهای مجزا و ارتباط ضعيف با رهبری آنان بود تحصيالت خيلی

متخصصان معادل فوق ليسانس آماده می اهداف اين سه ساختار با هم تداخل داشت. موسسات آموزشی عمدتأ 

از طريق  سه ساختار توصيف شده كارشناسان معادل دكترا، به خصوص در اتحاد شوروی سابقدر كرد. ولی 

در همان موسسات آموزشی  ،نخبه فوق ليسانس موسسات تحقيقاتی تربيت می كردند. به طور معمول، دانشجويان

انتخاب يا ورود به  از طريق كسب دكترا نيز ند. ولی برای ارتقا نياز به دكترا بود.شدبه عنوان استاديار استفاده می 



ی و يا از طريق آموزش از راه دور و ادامه تدريس بود. لذا برخی دوره سه ساله دكترا در يكی از موسسات تحقيقات

 تحقيقاتی بودند ولی بقيه نبودند. از استادان در معرض محيط تحقيقاتی در موسسات 

بيشتر موقعيتهای تدريس فقط بين ده الی بيست درصد زمان برای تحقيق اجازه می دادند. چون امكانات تحقيق در 

موسسات آموزشی نسبت به واحدهای تحقيق آكادميهای علمی و واحدهای تخصصی تحقيق و توسعه در سطح 

ات تحقيقاتی بودند. فقط دانشگاههای پايينتری بودند، لذا سطح علمی استادان بسيار پايينتر از دانشمندان موسس

نخبه مثل دانشگاه مسكو و لنينگراد )حال با نام سنت پيترزبورگ( سطح باالی تحقيق را برای استفاده دانشجويان 

در مواقع بسيار نادر از استادان برای ايراد سخنرانی برای دانشجويان و يا پست های نيمه وقت حفظ كرده بودند. 

 شد. تدريس استفاده می 

ر بازی می كرد )بر خالف وضعيت در اروپای غربی(. به طور اجامعه علمی نقش كمی در كشورهای در حال گذ

بذر اتحاد شوروی سابق، به هماهنگی جلساتی كه هر چهار جامعه ژنتيك شناسان و پرورش دهندگان فعاليت مثال 

ود می شد. لذا انتشارات مستمر و يا ارتباطات تا پنج سال يكبار برگزار می شد، و انتشار موارد انجام شده، محد

 بين اعضا و يا ارتباط رسمی بين جوامع و آكادمی ها وجود نداشت. 

برای همكاری  در سطح بين المللی، الويت همكاری با كشورهای سوسياليست ديگر بود. در اين راستا چند مكانيزم

مه تحقيق مشترك برای حل مشكالت مشترك بود. برای وجود داشت. اول، يكی از مهمترين مكانيزم ها ايجاد برنا

مثال يكی از برنامه های موفق كه روی پرورش گندم زمستانه تمركز كرد، پرورش دهندگان گياه از كشورهای 

همكاری در سطح واحد روسيه، اكراين، مجارستان، رومانی، بلغارستان و ديگر كشورها را دور هم جمع كرد. دوم، 

 ورد تشويق قرار گرفت. اين هر دو فعاليتهای مشترك تحقيق و مبادله دانشمندان را نيز شامل تحقيق و توسعه م

 می شد. به نظر می رسد همكاری و هماهنگی تحقيق كشاورزی در اين سطح بهتر از سطح ملی انجام می گرفت.

اكتور مهم تعيين می گرديد: رابطه با جامعه علمی كشورهای غربی در حالت انزوا قرار داشت. اين انزوا توسط دو ف

دانشمندان بسيار كمی  ( مراوده بسيار محدود مردم )به دليل مسائل سياسی(.2( نبودن تبحر در زبان خارجی و 1

بين المللی مجالت  تحت تأثير قرار نداد.فيزيكی ازغرب مبادله اطالعات رادرخارج ازكشور آموزش می ديدند. انزوای 

دريافت و در اختيار دانشمندان قرار می گرفت. اين مجالت همينطور عمدتأ  ی مركزیمهم علمی توسط كتابخانه ها

 در روسيه خالصه شده و ماهيانه منتشر می شدند. 

همكاری ذينفعان است، در جوامع علمی كشاورزی  رایالويت بندی، آنطوريكه در غرب رايج است و مشاوره ب

با آن آشنايی نداشتند. روند الويت بندی سياسی )كه قابل كشورهای اتحاد شوروی وجود نداشت و اين جوامع 

حدس است( از باال به پايين بود. احزاب كمونيست دستور عمومی برای توسعه اجتماعی صادر می نمودند. اينكه 

قابل بررسی می باشد. جامعه  ،، بر اساس يافته های علمی و يا جاه طلبی شخصی رهبری بودنداين تصميم گيريها

 سيار مورد مشاوره قرار می گرفتند ولی هميشه به آنان گوش نمی دادند.علمی ب

مكانيزم تغيير شكل الويتهای كلی كه توسط دولت تعيين شده بود، به الويتهای برنامه های خاص تحقيقات را به 

رورش سختی می توان توصيف نمود. برخی مقررات دولتی الويتها را تعيين می نمودند. برای مثال، در صورت پ

گياه، اگر وزارت كشاورزی تصميم می گرفت واريته هايی كه در مقابل بيماريها مقاوم هستند را قبول ننمايد، 

پرورش دهنده واريته مجبور بود تأكيد پرورش واريته برای مقاومت در برابر عامل بيماريزا را انجام دهد. ولی 

 سازمانها و برنامه های درگير بود.فاكتور مهم در تغيير الويت، منابع مالی انتخابی برای 

، با آن مفهوم مديريت غربی، در كشورهای در حال گذار وجود نداشت. يكسانی و مشاركت مشتریشناسايی 

موسسات كشاورزی در آن كشورها اجازه برخورد متفاوت را نمی داد. آنان در روشهای كشاورزی و سطح 



هر برنامه تحقيقاتی می در حال حاضر شرايط به صورت واضحی تغيير كرده است. كشاورزی يكسان بودند. 

: چه قرار است انجام شود، خروجی قابل انتظار چيست، تأثير خروجی بايست يك برنامه با جزئيات كه نشان دهد

در گذشته معيار . معهذا ارائه نمايد روی توليد كنندگان چه خواهد بود و چه منابعی برای اجرای اهداف الزم است

 يكسان برای قضاوت در باره نتيجه كار تحقيقاتی وجود نداشت و بيشتر مواقع اصأل هيچ معياری وجود نداشت.

مثل برنامه ديگری كه موفقيت  ،به طور مثال، يك برنامه پرورش گياه كه برای سالها هيچ واريته ای معرفی نكرد

ن نمودارهای توليد يك منطقه را برای تأثيرات برنامه تحقيقاتی آميز بود مشمول منابع مالی می شد. برخی مسئوال

استفاده می كردند ولی ادارات فقط با گزارشات رسمی معمولی راضی می شدند. يك سيستم رسمی ارزيابی برنامه 

 تحقيقاتی كه قابل اعمال به موسسات تحقيقاتی باشد وجود نداشت.

يقات در كشورهای تازه تأسيس شروع به توسعه كرد. در بيشتر بعد از سقوط اتحاد شوروی، سيستم جديد تحق

آنها البته سيستم كأل مثل زمان تأسيس باقی ماند. جدايی بين تحقيقات كشاورزی و آموزش خيلی كم تغيير كرده 

درصدی پرسنل در سال  70تا  50نتيجه كم شدن منابع مالی باعث شده برخی موسسات دچار تقليل در است. 

          جديد را می شود به شوند. نتيجه چند سال اول فعاليتهای موسسات تحقيقاتی  1990قايسه با در م 1997

برای معرفی  مالی فاقد منابع ترويجسرويسهای  خالصه نمود. تحقيقاتاعمال نتيجه گرايی در  ضعيف ترين نقطه

بوده و قادر نيستند هزينه اضافه  ضعيف، توليدكنندگان به لحاظ اقتصادی لدر همين حا محصوالت جديد می باشند.

  برای توسعه تكنولوژی جديد را بپردازند.

برای حمايت از توسعه مجتمع  ترويجچهارچوب برای بهبود سيستم تحقيق و  حاضر حالدر  ،بسياری كشورها

بع مالی، مديريت های كشت و صنعت را ايجاد نموده اند. اين مفاهيم الويتهای تحقيق، مكانيزمهای برنامه ريزی، منا

و اجرای نتيايج تحقيق را تعيين نموده اند. نياز تغيير ساختار و بهينه سازی شبكه تحقيق هم ابراز شده است. در 

نهاد تحقيقاتی  363اطالعات موجود نشان می دهد در كشورهای عضو اتحاد شوروی سابق، زمان تهيه اين مقاله، 

با تعداد  203ود داشت. بيشترين تعداد نهادهای تحقيقاتی در روسيه )دانشمند شاغل بودند وج 30913كه در آنان 

نفر( واقع  1900واحد با تعداد كاركنان  29دانشمند( و در قزاقستان )7000با تعداد  51دانشمند(، در اكراين ) 17000

در اكراين  0.22سيه، در رو 0.13در قزاقستان،  0.05هكتار زمين كشاورزی از  1000بودند. تعداد دانشمندان به ازاء 

 گرجستان متفاوت بودند. 1.13در ارمنستان و  1.03تا به ميزان 

 0.29دانشمند در استخدام خود است كه برابر با  4000موسسه آموزش عالی و تحقيقاتی با  37لهستان دارای 

تی در لهستان در همكاری چند واحد تحقيقا ارزيابیهكتار زمين كشاورزی می باشد.  1000دانشمند به ازای هر 

مقاله كه بيش از يك موسسه  259تعداد مقاالت منتشر شده، نشان داد كه از بين  ، بر اساس1997تا  1990ای ساله

فقره توسط همكاری با يك واحد صنعتی تهيه شده بود، و هيچ مقاله ای با همكاری مراكز تكميلی  4نوشته شد، فقط 

از تحقيقات به عمليات كشاورزی  ،جريان نتايجحركت موضوع بيانگر نبود يا اتحاديه كشاورزان تهيه نگرديد. اين 

می آمد، لذا باعث می شد موفقيتهای  می باشد. تحقيقات كشاورزی در بيشتر موارد به نظر كارهای تكراری و انطباقی

 آمد.واقعی مبهم شوند، بدين صورت كه مقاله ای به نظر يك مقاله اوريجينال چشمگير در حد جهانی می 

 

 

 

 

 



 تحقيقات ژنتيك و برنامه پرورش گياه1 -2

تقريبأ در تمام كشورهای در حال گذار، تحقيقات پرورش و ژنتيك توسط آكادمی های علمی و برخی اوقات توسط 

واحدهای تحصيالت عاليه انجام می شد. در مقايسه، تحقيقات كاربردی و برنامه های پرورش گياه بيشتر توسط 

و توسعه انجام می شد. هر چند در خيلی كشورها شامل لهستان، چكسلواكی و مجارستان برنامه واحدهای تحقيق 

های بزرگ پرورش گياه توسط موسسات دولتی پرورش گياه انجام می گرفت. اين برنامه ها مستقيمأ از منابع 

 .بودجه دولتی تأمين می شدند

برنامه های پرورش را كنار گذارده اند، و همزمان  در حال حاضر در بسياری كشورها، واحدهای تحقيق و توسعه

مشاهده شده عالقه در بين شركتهای پرورش، كه منشأ انان از موسسات قبلی دولتی پرورش است، و بتدريج در 

حال خصوصی شدن هستند، رشد نموده است. هرچند، قسمت اعظم هزينه های آنان هنوز از محل بودجه دولتی 

 1998ميليون دالر در دوره  40ن سوبسيده در لهستان و جمهوری چك ساليانه متوسط ايپوشش داده شده است. 

بالغ می گرديد. تعداد زيادی از اين شركتهای پرورش دهنده وجود دارد، ولی بر اساس معيارهای اروپا،  2000تا 

 آنها به دسته بندی واحدهای كوچك و خيلی كوچك تنزل پيدا كرده اند. 

های در حال گذار، فقط واريته های قادر به معرفی كردن هستند كه در ليست ملی واريته ها قيد در بازار بذر كشور

و فقط پس از آزماش  (DUSتمايز بودن، يكسان بودن و ثبات )واريته ها را بعد از دو سال آزمايش م شده اند.

شود در ليست ملی لحاظ می كشت و استفاده، همچنين برای محصوالت كشاورزی با اهميت صنعتی باالتر، را 

در ليست  1989تا سال  قبأل، اين مستلزم سه تا چهار سال آزمايش واريته، بيشتر برای كاشت و استفاده بود. .نمود

تعداد واريته های اين ليستها تقريبأ دو در دهه گذشته،  كل واريته ها(. %99-54اغلب واريته های داخلی بود ) ملی

از كل كاهش يافته است. يك روند مشابه در ميان غالت كه دسته  %60-50ی داخلی به برابر شده، ونسبت واريته ها

اصلی در دوره مشابه بود، مشاهده شد، به طوريكه كاهش در نسبت واريته های داخلی در ليست رسمی رخ داد 

 (.5)جدول 

 
 

واريته های بهبود يافته گندم، كه می شود به عنوان مثال استفاده نمود، نمونه ای از كيفيت واريته های جديد آزمايش 

 یبرداشت محصول از آن واريته ها در آزمايشها. شدند می باشدشده كه با پتانسيل محصول دهی مهم معرفی 

تن/هكتار در لهستان  7.01تن/هكتار در اسلواكی،  6.60تن/هكتار در روسيه تا  3.41، دارای گستره از 1999سال 

تن/هكتار در اسلوانی بود.آنها متوسط برداشت محصول كه قبأل در كشت بازرگانی در اين كشورها بدست  7.09و 

-40به آمده بود را دو برابر نمودند، و می توانند توليد و سود دهی مزارع را افزايش دهند. پتانسيل دست نيافته 



(. بايد به ياد داشته باشيم كه متوسط افزايش ساليانه 6ول دهی واريته های بهبود يافته رسيد )جدول محص 50%

كيلوگرم/هكتار دست  120-100در برداشت در نتيجه معرفی واريته های جديد گندم در بريتانيای كبير و فرانسه به 

كيلوگرم/هكتار  35-30ان فقط به ميزان يافت. در اروپای مركزی و شرقی اين روند آهسته تر است، و در لهست

در مجارستان، روسيه و اكراين، واريته های  1999دست يافت. يك واقعيت جالب را بايد توجه كنيم كه در سال 

  داشتند.سال قبل از آزمايش شده بودند،  10جديد بهبود يافته گندم محصول دهی كمتر از آنانی كه 

 
 

 بازار بذر-3
بر اساس محاسبات  باره بازار تجاری و مبادالت بين المللی بذر كشورهای در حال گذار وجود ندارد.ارقام دقيقی در 

( بازار داخلی بازرگانی بذر و درخت در برخی كشورهای در حال گذار به شرح ذيل FISفدراسيون جهانی بذر )

ميليون دالر؛ جمهوری چك  200تان ميليون دالر؛ مجارس 400ميليون دالر؛ لهستان  2000می باشند: بازار مشترك، 

ميليون دالر. كشورهای در حال گذار با صادرات بين المللی بذر قابل توجه به اين  90ميليون دالر؛ و اسلواكی  150

 ميليون دالر. 13ميليون دالر؛ و روسيه  18ميليون دالر؛ جمهوری چك  36قرار می باشند: مجارستان 
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كشور شامل بلغارستان، كرواسی، جمهوری چك، استونی، مجارستان، لتوانی،  10بين كشورهای در حال گذر، در 

"موسسه همكاري و توسعه اقتصادي" لهستان، رومانی، اسلواكی و اسلونيا، عضو و يا وابسته به برنامه گواهی بذر 

بوده و آزمايشگاهی فقط در مابقی تست  هستند. مواد كاشت در برخی كشورها نيازمند گواهی اجباری می باشد،

 صرفأ نياز به داشتن مدارك استاندارد ملی می باشد. 

. انجام می شود توليد و مبادله بذر هنوز درحيطه شركتهای تخصصی بذر كه منشأ آنان موسسات دولتی بذر بودند

ای دولتی تحقيق و توسعه در چند كشور، توليد و خريد و فروش موارد كاشت واريته های خودشان توسط واحده

در  انجام می شود. تقريبأ تمام شركتهای بذر جمهوری چك، اسلواكی، مجارستان و لهستان خصوصی شده اند.

كشورهای ديگر، پروسه خصوصی سازی هنوز در حال انجام است. در بسياری كشورها، ظهور شركتهای 

صد هزار شركتهای بذر كه بيشترشان كوچك يا خصوصی جديد بذر ديده می شود. در هر كشور، از چند تا چند 

خيلی كوچك هستند وجود دارد. توليد موارد كاشت در مزارع با مالكيت خصوصی، بر اساس قرارداد، و بذر معمولی 

در بسياری كشورها مثل جمهوری چك و لهستان، استفاده از بذر جديد  برای توليد مجدد آن بذر انجام می شود.

د دستوری الزامی و توليد آن اجازه تعويض كل مواد كاشت هر دو تا چهار سال را می داد. غالت در زمان اقتصا



ق با اقتصاد بازار منجر به كنار گذاشتن تعويض اجباری بذر شد، ابود. انطب %60-20در ديگر كشورها اين ميزان 

. تعويض بذر غالت در تقاضا برای بذر غالت به صورت قابل توجهی كاهش يافت 1999-1995و در سالهای بين 

 (.7می باشد )جدول  %80می باشد؛ فقط در اسلوانی  %40-20حال حاضر در بسياری كشورها فقط 

برخی مواد كاشت غالت، عمدتأ گندم، برای مقاصد كاشت استفاده نمی شود. اين به دليل توليد مازاد است و عرضه 

الت می بايست برای مصرف انسانها و به عنوان علوفه غ %30-20بيش از تقاضا می باشد. پيش بينی شده كه غالبأ 

ی نياز استفاده شود. به نظر می رسد دسترسی به واريته های جديد با پتانسيل محصول دهی باال به ميزان زياد

مشكل است درجه رضايت نياز شخصی استفاده كنندگان و كشاورزی در بيشتر كشورها را راضی می كند. 

زيرا جريان حركت اطالعات از آنان به  مد نظر قرار گيرد،جوی كار می كنند خاص  كشاورزانی كه در شرايط

فرض بر اينكه وجود داشته باشد. كيفيت بذر با پرورش دهندگان گياه و ساختارهای تصميم گير ضعيف است، 

سسه همكاري "موو اين حتی در كشورهايی كه از سيستم گواهی  بيشتر اوقات پايين است )مثل درجه خلوص واريته(

  استفاده می كنند ديده می شود.و توسعه اقتصادي" 

 

 
زاريابی بد توسط تواناييهای مديريتی و با كاهش فروش بذر )به خصوص غالت( به مقدار زيادی نه تنها نتيجه نبود

    بخش بذر  ايين درپبهره وری باشد، بلكه به دليل توليد نازل و شركتهای بازرگانی بذر می پرورش دهندگان و 

كارآيی كمتری در  ،زياد می باشد. احساس عمومی اين است كه شركتها و موسسات دولتی بر اساس مشاهدات

مقايسه با بخش خصوصی دارند. داليل آن نيز شامل غير واضح بودن اهداف پرورش گياه، برخورد با محصوالت 

آزاد، و هزينه های باال به دليل سطح باالی اشتغال  با تغييرات سريع اقتصاد بازارغير مهم فراوان، برخورد آهسته 

 و قيمت باالی نهاده ها می باشد.

سخت است. كمبود منابع مالی برای تخصيص  رورش گياه به دليل مسائل تسهيالت مالیايجاد شركتهای خصوصی پ

اجرايی نشده و  تسهيالت به برنامه های پرورش گياه وجود دارد زيرا بيشتر اوقات حق پرورش دهندگان گياه

سيستم اخذ حق استفاده از ليسانس ساماندهی نشده است. خصوصی نمودن شركتهای دولتی به دليل ارزش اسمی 

برخی اوقات احساس می شود كه آنها به دليل توليد واريته های سياسی مشكل است. باال )از نظر پولی( و داليل 

 به امنيت غذايی كمك می كنند. ،قيمت كمتر از نمونه خارجیجوی منطقه و ارائه آن با -منطبق با شرايط كشاورزی
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دارای بازارهای وسيع غير رسمی و كشاورزانی كه توليد بذر و محصوالت كشاورزی  تمام كشورهای در حال گذار

هستند. اين شامل روشهايی از قبيل نگهداری  ،را انجام می دهند را بر اساس اطالعات محلی و مكانيزم های پخش

بذر در مزرعه از محل برداشت قبلی محصول برای كاشت در فصل بعد، و شبكه معاوضه مزرعه به مزرعه بذر 

نشده، و  در مورد اين بخش تأمين غير رسمی بذر ،كم حتی به ميزان ی،)شامل بازارهای محلی( است. هيچ توجه

ملكردش در منطقه وجود دارد. در نتيجه ثبت موارد خيلی كم است. در حال حاضر اطالعات كمی نيز در مورد ع

درصد بذر كه توسط كشاورزان استفاده می شود از طريق  90درصد و برخی اوقات تا 30الی 20احتماأل بين 

  درگاههای غير رسمی تأمين می شود.

 خالصه داليل وجود بازار غير رسمی بذر به شرح ذيل می باشد:

  برای بازار رسمی دسترسی به تمام كشاورزان به خصوص قسمت شرقی اتحاد شوروی سابق مشكل

 است.

 برای كشاورزانی است كه درامد باالتر دارند،  بيشتر واريته های بهبود يافته توليدی بخش رسمی بذر

             ی مهيا و زمينشان نيز جايی قرار گرفته كه بارش باران، آبياری و ديگر الزامات توليد به سادگ

 می باشد.

 استراتژيهای ضعيف شركتهای وضعيت بسيار پايين اقتصادی بسياری از كشاورزان خرده پا ،

 يابی بذر و كشاورزی نا كارآمدبازار

 

 انتقال تكنولوژی به جوامع روستايي -4
دولتی بزرگ، و يا نيمه تعاونی نيازی به ايجاد سيستمهايی برای  فراوان در اقتصادهای دستوری، با وجود مزارع

انتقال تكنولوژی از مراكز تحقيقات كشاورزی به جوامع روستايی، اگر ساكنين را كشاورزان محسوب نماييم، 

زمانی  يتشان انجام می شد.راين كار توسط بخشهای سرمايه گذاری آن موسسات و قسمتهای مديوجود نداشت. 

نيز نابود شد. فقط در چند  "انتقال تكنولوژي" سات بزرگ منحل و خصوصی شدند، حتی بقايای سيستم كه موس

درصد زمينهای كشاورزی بودند، سيستم  80كشور، بيشتر لهستان، جايی كه كشاورزان خصوصی هنوز مالك 

)شكل  فقط يك طرفه بودارتباط بين علم، آموزش تكميلی و كشاورزان باقی ماند. جريان اطالعات در آن سيستم 

 .ذيل( 1

 جريان اطالعات در سيستم تكنولوژی كشاورزی

 
اطالعات خود را از تحقيقات كشاورزی اخذ كه در يك مزرعه امتحان و سپس بين بقيه توزيع  ترويج سازمانهای

می شد. در حال حاضر كشاورزان از منابع مختلف اطالعات استفاده می كنند، زيرا دانش ديگر تنها در تملك مراكز 

 تحقيقاتی نيست، بلكه توسط منابع ديگر نيز پخش می شود، همچون:

  ترويجمراكز 

 كشاورزی االرهایت 

 تحقيقات كشاورزي مزرعه مشاور موسسات كشاورزي كشاورز



  ،نتيجه تحقيقات از رشته های ديگر علوم كاربردی كه توسط مراكز علمی در فرم نوآوری كه تكنيكها

 ها، سيستمهای كشاورزی و غيره شامل می شود پخش می شوند.تكنولوژي

 ترويج و سرويس موسسات خصوصی 

 شركنهای پرورش و فروش بذر 

 شركنهای فروشنده كود، سم و غيره 

 خريدار مواد اوليه كشاورزی شركتهای 

 بانكها و آژانس های ديگر 

 های كشاورزی، دارايی و محيط زيست وزارتخانه 

 موسسات غير دولتی 

 ديگر كشاورزان 

توسعه خواهد "سيستم اطالعات و دانش كشاورزي" در حال حاضر سيستم در حال تغيير می باشد و در آينده به 

  يافت.

ايجاد چنين سيستم هايی در هر كدام  نولوژی در كشورهای در حال گذار بدومشكل است تصور كنيم انتقال تكن

نقش كليدی در دوره  ،رخ دهد. موسساتی از آن گونه ،عمومی كشاورزی ترويجبدون درگير شدن  ،از آنان

ه مدرنيزاسيون بخش كشاورزی و تغيير در محيط روستايی در اروپای غربی و اياالت متحده ايفا نمودند. همانگون

توسعه منابع كشاورزی، نقش ترويج عمومی می بايست كاهش يابد، و كه توسعه كشاورزی پبش می رود، نقش 

رقابت بين مهيا كنندگان سرويس و اطالعات بايد افزايش يابد و سرويس ترويج خصوصی بايد در صحنه حضور 

 يابد. 

وستايی، جايی كه اعضا آن ورای فقط سرويس ترويج عمومی بايد توجه ويژه روی جوامع ردر ميان نقاط قوت 

كشاورزان است؛ مد نظر قرار دادن درجه رشد مشكالت مهم اجتماعی و زيست محيطی، نه فقط خاص كشاورزی؛ 

و انتشار كشاورزی پايدار و برنامه های محافظت از محيط زيست و تحريك گستره وسيعی از سرويسها؛ و معرفی 

      برای ماليات دهندگان كه و ساكنان مناطق روستايی. اينگونه ترويج آگاهی زيست محيطی در ميا كشاورزان 

هزينه بر است، هميشه منطبق با نيازهای واقعی كشاورزان نيست و در معرض دستكاری تصميمات سياسی دولت 

 می باشد.

در شرايط سريعأ به تغييرات كشاورزان است و  سرويسهای ترويج مستقل بيشتر معطوف به نيازها و انتظارات

تخصص در سرويس نيازهای عمده مزارع هميشه با درخواستهايشان آشنايی دارد؛  اقتصادی پاسخ می دهد؛

هزينه اقتصادی را رفع می نمايد؛ و هزينه كمتری برای ماليات دهندگان دارد. ضعف اينگونه سرويسهای ترويج 

يی از ساكنان مناطق روستايی، كه سروسی ترويج برای خود كشاورزان است، و محروميت درصد باالباالی 

 كشاورز نيستند، می باشد.

در تمام كشورهای در حال گذار، در حال حاضر انتقال تكنولوژی به مناطق روستايی شديدأ توسط آژانس های 

كمك كننده خارجی نظير آنهايی كه در اتحاديه اروپا، آمريكا و بانك جهانی بوده و به كشورهای آلبانی، جمهوری 

انجام می شود. با توجه به كم اثر ، استونی، مجارستان، لهستان، اسلواكی، روسيه و اكراين كمك می كنند چك،

دولتی كشاورزان، سرويسهای آموزش تكميلی بايد بر  بودن كشاورزی و ضعف موسسات تازه تأسيس و غير

د. اين سيستم سپس توسط اساس منابع بودجه ای دولت ايجاد و ابتدا به عنوان يك سيستم دولتی ايجاد شو



وش بذر، فروشندگان كود و خريداران مواد اوليه، بانكها و موسسات غير دولتی پشتيبانی رشركتهای پرورش و ف

 و جايگزين شود.

يك شبكه كشوری آزمايش پس از ثبت واريته ها )برای ليست ملی واريته ها( نموده لهستان شروع به سازماندهی 

يك سيستم آزمايش، معطوف به مهيا نمودن اطالعات ارزش برای كاشت و استفاده ديده است. اين بايد به عنوان 

بر اساس اينگونه آزمايشات  شود، كه همزمان نگاهی به عكس العمل رقم به محيط و شرايط آب و هوايی كشت دارد.

تحقيقات واريته ها، واريته، يك ليست پيشنهادی واريته ها برای بيشتر محصوالت كشاورزی ايجاد خواهد شد. در 

همكاری با اداره های دولتی و محلی، كنسول كشاورزی، سرويسهای ترويج، شركتهای پرورش برای ايجاد انتظار 

دهنده و فروشنده بذر، واحدهای تحقيق، صنايع غذايی و ديگر سازمانها و موسسات مرتبط با بخش كشاورزی. 

 Centre of ات پس از ثبت واريته به دفتر مركزی تست واريتهمسئوليت ايجاد چارچوب اوليه برای اينگونه تحقيق

Variety Testing Office (COBORU) .در آينده، ترويج به يك شبكه از سيستمهای محلی تحقيقات  محول شده است

كشاورزی كه توسط كنسول كشاورزی و اتحاديه كشاورزان مديريت شده، و توسط استفاده كنندگان واريته 

 د، تغيير ساختار خواهد داد.فايننس می شو

فعلی دولتی و منطقه ای ترويج، اداره های ترويج تحقيق كشاورزی و واحدهای آموزش عالی لهستان، در  مراكز

جلسات داخل ساختمان در زمستان، مزيت واريته های بهبود يافته، آسان نمودن نتايج آزمايشات واريته ها برای 

روی زمين خود را . مشاوران سرويس ترويج برخی آزمايشات نشان می دهند ا، راينكه فهم آنان آسانتر می باشد

           كشاورزان به نمايش می گذارند، واريته های بهبود يافته را به همراه واريته هايی كه به صورت محلی كشت 

 می شوند را می كارند.

بين المللی بذر مثل پايونير به بازارهای كشورهای در حال گذر وارد شده و سيستم بسيار هماهنگ  شركتهای

برخی از آنان ايستگاههای تحقيقاتی و كارخانجات فرآوری خودشان  شده انتقال تكنولوژی را راه اندازی كرده اند.

يد بذر هايبريد ذرت، دانه های روغنی و را ايجاد كرده ولی در بيشتر مواقع شركتهای بذر فعاليتشان را به تول

صيفی جات محدود نموده اند. آنها برنامه های بسيار هماهنگ شده ای را برای آموزش كشاورزان و توزيع 

اطالعات در خصوص واريته های بهبود يافته محصوالت كشاورزی و استفاده از بذر با كيفيت اجرا نموده اند. 

ان در مقايسه با موسسات بخش دولتی دارند و بسيار موثرتر از ساختارهای نزد كشاورز آنها اعتبار بيشتری

 دولتی می باشند.

شركتهای چند مليتی كه با ذرت كار می كنند، قرارداد با كشاورزان برای استفاده از بذور بهبود  در برخی موارد

فرآوری با قيمت توافق شده برای ، نهاده های مورد نياز را تأمين، و متعهد به خريد محصول نموده يافته منعقد

ديگر از صنايع تبديلی كشاورزی اين مكانيزم را برای ترويج تكنولوژی بهبود يافته با  بيشتر شده اند. برخی

 كشاورزان طرف قرارداد به كار گرفته اند.

ت دولتی بين بخش دولتی و خصوصی در زمينه بهبود بذر و توزيع وجود دارد. بسياری از موسسا تأثير متقابل

و شركتهای خصوصی كارهای تست مزرعه واريته ها را انجام می دهند. پرورش دهندگان گياه و كشاورزی 

و توليد بذور خوب را برای تشويق به كار شناسان در بخشهای دولتی و خصوصی دانش مربوط به واريته ها 

 گذارند.گيری تكنولوژيهای بهبود يافته و تحقيقات بيشتر به اشتراك همديگر می 

نمايش آزمايش واريته های محلی عمدتأ توسط شركتهای بذر سازماندهی می شود. آنها همچنين اقدامات بهبود 

جلب نموده اند. به خود در ميان جامعه روستايی و مشاوران را عالقه زيادی كه يافته محلی را پوشش داده، 



را دعوت و آزمايشات را برای آنان نمايش و كشاورزان منطقه  "روزهای مزرعه"در نمايندگان شركتهای بذر 

  توضيح می دهند.

شود. اين باعث ايجاد عالقه شده و در نمايشگاه بذور برخی اوقات و در برخی مواقع به صورت منظم برگزار می 

روزنامه ها و مجالت كشاورزی يا راديو تلويزيون به صورت گسترده بين عموم منتشر می شود. يكی ديگر و 

می باشد. روش معمول در اين  "بررسی جعبه مانور"ارزش بذر خوب از طريق  نشان دادنصريح ترين، شايد 

بررسی مقايسه كيفيت بذر كشاورزی كه توسط ايستگاه تست بذر انجام می شود، با استاندارد كيفيت برای بذرهای 

حصول قبلی خود بذر نگه داشته باشد، يا بذر را از گواهی شده يا بذور با كيفيت باال می باشد. اگر كشاورز از م

همسايه خود گرفته باشد، مقايسه با بذر گواهی شده استاندارد باعث شوكه شدن كشاورز شده و وی را به 

استفاده از فقط بهترين بذر ممكن تا آخر عمرش تغيير خواهد داد. چنين كشاورزی معموأل پشتيبان محلی خوبی 

 تمام كشاورزان منطقه به استفاده از بذور ياد شده خواهد بود. ر تغيير رفتار برای پرسنل مشاور د

توليدكنندگان عمومی فعلی يا اتحاديه پرورش دهندگان بذر در برخی كشورها عالقه به توليد واريته های بهبود 

طريق سخنرانی، يافته و استفاده گسترده تر بذور خوب توسط اطالعات مستقيم به اعضا خود و دوستانشان، از 

      مالقاتها و غيره، ايجاد می نمايند. اينگونه انتقال تكنولوژی به دو دليل بسيار خوب توسط كشاورزان پذيرفته 

 می شود:

  كشاورزان می توانند با چشمان خود مزايايی كه با استفاده از بذور خوب و بهبود يافته كسب شده را

 ببينند، و

 ره مندی از اعتبار مالی و فروش محصول بر اساس قيمت توافق شده استفاده از بذر خوب اطمينان از به

 مهيا می كند.

       واريته های بهبود يافته توسط كشاورزی روستايی در بيشتر كشورها در مراحل ابتدايی می باشد و ارزيابی 

 د.ه ياباداممی بايست برای تبديل شدن به يك فاكتور مهم در افزايش توليد و موثر بودن كشاورزی 

و سيستم امروزی تشويق واريته  ترويجقط يك سيستم هماهنگ شده انتقال تكنولوژی، به همراه سرويس محلی ف

های بهبود يافته و بذور خوب می تواند مزايای واريته های بهبود يافته و بذور با كيفيت خوب )كه در گذشته اين 

    تضمين نمايد.جهت ترويج مفهوم گم شده بود( را 

 

 یستم تحقیق چگونه ارزيابي مي شود؟س -5
داشته و  يیكارايی بااللذا ، بيشتر توسط تقاضا هدايت شدهيلی از كشورهای صنعتی لتی در خسيستم تحقيق دو

به صورت نزديك با بخش خصوصی هماهنگ می باشد. اگر اين خصوصيات به عنوان معيار شناخته شوند، 

می بايست بر اساس آناليزهای شفاف  تحولرند. استراتژی های كشورهای در حال گذار راه درازی را در پيش دا

         ، و فرصت ها و تهديدهايی كه در حال حاضر و در آينده مواجه در مورد ضعف و قوت های سيستم كنونی

 می شود، پايه ريزی شوند.
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بسياری از باعث شود نبايد  وجود دارد مشكالت چالشی كه سيستمهای تحقيق كشاورزی اقتصادی در حال گذار

 .نا ديده گرفته شوندنقاط قوت، دارايی ها و فرصتها 

 ی روی انسان و دارايی های يسيستم ملی تحقيق كشاورزی گسترده هستند و سرمايه گذاری نسبتأ باال

 فيزيكی نموده اند.

 لذا آنها می توانند تمركز زدايی شده اند اقليمی گسترده شده-سيستم تحقيق در تمامی پهنه كشاورزی ،

 و به ذينفعان نزديكتر شوند.

 سيون كارآيی توسعه يافته می باشد.آموزش اوليه دانشمندان كشاورزی خوب است و دارای فوندان 

 محققان كشاورزی در بسياری از موسسات تاريخچه طوالنی ورود به پروژه های مشترك و يا مشاوره 

برای شناسايی موثر مشكالت و انتقال  یاين می تواند فوندانسيون د.سازمانهای كشاورزی دارنبا 

 باشد. تكنولوژی

 و انزوا از جامعه جهانی علمی، بسياری از  ،عمليات انجام عليرغم حقوق پايين، تحليل رفتن منابع مالی

 هند.دانشمندان كشاورزی به بهترين نحو كار خود را انجام می د

  بسياری از مراكز تحقيقات كشاورزی، به خصوص در روسيه، زمينهای زيادی در اختيار دارند. مزارع

را سرازير با مديريت صحيح می توانند جريان بسيار مورد نياز مالی برای حمايت از فعاليتهای تحقيقاتی 

ابنيه مورد نياز تحقيق يا  نمايند. مضافأ امكان فروش زمينهای مازاد و استفاده منابع حاصل شده برای

 برای اعطا جهت تامين منابع مالی تحقيق وجود دارد.

  موسسات و اشخاص اصالح طلبی در سيستم تحقيقات كشاورزی وجود دارد، و بسياری نمونه های مثبت

نوآوريهای سازمانی و اصالحات را می شود مشاهده نمود. بسياری از اصالحات مثل افزايش قرارداد تحقيق 

سط نيازهای مالی هدايت می شوند. ديگران، مثل تغيير مسير و فاصله تحقيقات از محصوالت كشاورزی تو

جزء و آبياری، به سوی كار روی بهبود سيستمهای خاك ورزی و فعاليتهای مربوط به كنترل فرسايش خاك، 

ات كشاورزی به بسياری از محققان و موسس مشتريان هدايت می شود.توسط پاسخ دانشمندان به تقاضای 

فعاليتهای دنبال سازماندهی همكاری با دانشگاهها، آژانس های دولتی و شركتهای خصوصی خارجی هستند. 

جديدی برای بسياری از دانشمندان، عليرغم نوظهوری اين ارتباطات، و حركت كارآفرينانه به ايجاد فرصت 

  در تحقيق به صورت شفاف شهادت می دهد.

  كشاورزی، به خصوص در روسيه، هولدينگهای مزارع وسيعی را در كنترل  تتحقيقاموسسات بسياری از

مزارعی كه خوب مديريت  واقعی باشد. "اراضی اعطايی"خود دارند. اين داراييها می تواند زير بنای موسسات 

اتی مهيا فعاليتهای تحقيقشده اند می توانند جريان پول نقد كه بسيار مورد نياز است را برای پشتيبانی از 

نمايند. مضافأ احتمال فروش زمين مازاد و سرمايه گذاری مجدد منابع حاصله در تأسيسات تحقيق يا به 

 عنوان وقف برای فاينانس تحقيقات نيز وجود دارد.

 

 

 

 
.  
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انند به كه آنان در حال حاضر نتو ضعف بنيادی سيستم تحقيقات كشاورزی كشورهای در حال گذار باعث شده

صورت مالی و يا سياسی )به صورتی كه در حال حاضر هستند( پشتيبانی و نگهداری شوند. بسياری از ضعفها 

. پاره ای از آنان به شرح است يادگار برنامه ريزی گذشته است كه سيستم تحقيقات كشاورزی را تضعيف نموده

 ذيل می باشد:

 مديران تحقيق و دانشمندان هنوز جوابگوی مديريت مركزی كماكان در بيشتر اين كشورها حاكم است .

. فقط تا جايی كه مسئوالن باال رتبه به صورت صحيح انتظار مركز می باشند، نه مصرف كننده نهايی

نگاه  "تقاضا محور"در سيستمهای فعلی به عنوان نيازهای مصرف كننده نهايی را می توان داشته باشند، 

 كرد. 

 بسيار پيچيده می باشد. شورای دانشمندان، هيئت های مديره و  موسسه سيستم ملی تحقيقات كشارزی

. تأثير آن سيستم ها در ايجاد اولويت های الزم، مشوق ها و اشتباهات وجود دارد یكميته های فراوان

 سئوال برانگيز است.

  سيستم به نظر می رسد به نحو زيادی تداخل و تكرار وظايف، نبود هماهنگی با واحدهای ديگر تحقيق و

در  (duplication) تكراريافتن  توسعه و همچنين با آموزش عالی و برنامه های تحقيق داشته باشد.

سيستم ملی تحقيقات كشاورزی مشكل است، ولی اندازه مطلق، انزوا و نبود جوابگويی محلی، عنوان می 

  نمايد كه تالشهای تكرار شده محتمل می باشد.

  كشاورزی تمركز نموده است. اهداف تحقيق بيشتر بر اساس سهميه تحقيق روی افزايش توليد محصوالت

حركت كرده و اهميت كمی برای بهره وری اقتصادی، كيفيت محصول و عواقب زيست محيطی و يا سالمت 

 كاركنان كشاورزی قائل شده است. اين وضعيت هنوز در سرتاسر سيستم مشاهده می شود.

 ر اقتصاد كشاورزی، مديريت كسب و كار كشاورزی و تمام توانمندی كمی )اگر وجود داشته باشد( د

اعی مربوطه وجود دارد )عليرغم وجود تعداد زيادی اقتصاد دان در واحدهای تحقيقاتی ديگر(. علوم اجتم

به داليل ايدئولوژيك، ارتباط كمی بين تمام كشورهای در حال گذار وجود داشته، و اين ارتباط كم به 

اتحاد شوروی سابق و كشورهای غربی مشاهده شده است. ورای آن، آموزش خصوص بين اقتصاددانان 

اقتصاد كشاورزی و بازار و آنان اجازه مواجه با مشكالت  اندازه كمی به اقتصاددانان به كم و تخصص

  يا گذار مورد نياز را داده است.

  اند. دانشمندان كشاورزی تقريبأ هيچ برخوردی با مفهوم اقتصاد كشاورزی يا مديريت مزرعه نداشته

برای آنان فهم اعطای مشوق به كشاورزان برای استفاده از تكنولوژی جديد را  ،محدودسواد اقتصادی 

توليد، منعكس كننده واقعيتهای مديريت  نهايتأ، ويژگی های طراحی تكنولوژيهای جديدمشكل نموده است. 

ظرفيت تحقيق در استفاده كردن، علوم غذايی، نگهداری، حمل  مزرعه غير متمركز و سود محور نمی باشد.

اين عمدتأ در واحدهای تحقيق می باشد. به صورت ابتدايی  ،در بهترين حالت ،و نقل، لجستيك و بازاريابی

 ورزی و استفاده كنندگان نهايی يافت می شود.تخصصی با ارتباط اندك با محققين كشا

 تحقيقات توليد با مطالعات محيط زيست بسيار محدود می باشد كه تا حدودی اين انعكاس  پيوستگی

كشاورزی می باشد و بيشتر مربوط به اتحاد شوروی -محدوديت توسعه علمی در زمينه زيست محيطی

با محيط زيست مثأل در حفظ خاك و استفاده از سابق است. هر چند مقداری توانايی تحقيقات مرتبط 

دوباره، بنياد ديسيپلين ساختاری سيستم تحقيق كشاورزی، ايجاد فرصتها زمينهای جديد وجود دارد. 



محيط كاری، اگر سيستمهای يكپارچه توليد توسعه يافته  برای تحقيقات چند رشته ای را محدود می نمايد.

 ند، ضروری می باشند.و به صورت موفقيت آميزی منتقل شو

   قوانين مربوط به حق مالكيت معنوی در حال توسعه هستند ولی اعمال آنها در كشورهای در حال گذار

بسيار مشكل است. در نتيجه مالكيت معنوی واريته های محصوالت كشاورزی كه از محل منابع دولتی 

، نهايتأ بدون پرداخت حق ليسانس به موسساتی كه آنان را توسعه داده اند، و توسعه يافته تأمين اعتبار

در همين زمينه، نبود قوانين مالكيت معنوی قوی و قابل اجرا، مانع  سر از بخش خصوصی در می آورند.

 رشد تحقيق با منابع بخش خصوصی و انتقال تكنولوژی می شود.

 اری از موسسات كشاورزی را تعيين نمود. اين سيستم برنامه ريزی مركزی، محل و ساختار بسي

نحوه و مسير تحقيق كشاورزی را تعيين نموده است. اصالحات اقتصادی و آزادی قيمتها  به  ،تصميمات

سيستم  .تأثير خواهد گذاشتكشاورزی كشور مناطق و محل بسياری از  وسعت، ميزانزياد، روی  مقدار

كشاورزی در كشورها الزامأ بيانگر تغييرات در حال ظهور  فعلی پيكر بندی تحقيق كشاورزی در بسياری

 نيست.

 

 توليد و سيستم تحقيق كشاورزی -3-5

 توسط چند فاكتور مرتبط تعيين می شود: سيستم دولتی تحقيق كشاورزیتوليد نمودن در  

 مديريت موسسه تحقيق، شامل ساختار تعيين الويت، تمركز روی مشكل، آموزش دانشمندان و انگيزه 

 سطح پشتيبانی و سرمايه گذاری برای دانشمندان 

 تأثير تحصيالت عمومی و سيستمهای انتقال تكنولوژی 

 توان و مشوقها برای بخش خصوصی به تجاری سازی منابع مالی تحقيق 

 آيی و سود آوری بخش كشاورزیركا 

شرايط اين امر تحقق پيدا غير مولد است، زيرا در بيشتر كشورهای در حال گذار، سيستم ملی تحقيق كشاورزی 

نكرده است. در عين حال، موسسات خصوصی تحقيقات ملی كشاورزی در حال ظهور می باشند و دارای كارايی 

 و مشتری مداری بيشتری هستند.

 

 نتيجه گيري
سيستم ملی تحقيق كشاورزی در كشورهای در حال گذار، بسيار سازماندهی شده، كامأل به لحاظ مالی تأمين شده 

كشورهای مركز و شرق اروپا و كشورهای تازه استقالل يافته اتحاد شوروی  منابع فراوانی در اختيار دارند.و 

سابق، تعدادی از موسسات تحقيق كشاورزی كه برای خدمت به كشورهای با اقتصاد دستوری طراحی شده بودند 

های موثر و پايدار برای خدمت به نيازهای به ارث بردند. نتيجتأ، كشورهای ياد شده با وظيفه هولناك ايجاد سيستم

اين بود كه  كشورها، استراتژی غالب برای مواجه با موسسات تحقيق كشاورزی از ملی مواجه شدند. در بسياری

سيستم فعلی را حفظ نمايند، به عبارتی حافظان سيستم شدند. اين استراتژی نشان دهنده فشار در جوامع كنونی 

. به دليل كمبود ، می باشدعلی تحقيقات كشاورزی و توسعه تكنولوژی را حفظ نمايدعلمی كه قصد دارد سيستم ف

استراتژی، كوچك سازی موسسات فعلی تحقيق است. عليرغم تمايل شديد  نمنابع مالی، خروجی احتمالی اي

. دانشمندان و آژانس های دولتی برای بهينه سازی موسسات تحقيقات ملی كشاورزی، اين به نظر درست می آيد



ند اهميت برخورد سيستماتيك و علمی به اين بهينه سازی دست كم گرفته شده است. آينده توسعه اين هر چ

سيستمهای تحقيقاتی بيشتر به اراده سياسی رهبری موسسات تحقيقات ملی كشاورزی برای برداشتن قدمهای 

ين استراتژی بايد تقاضای شجاعانه برای اصالح اين موسسات و توسعه استراتژی خوب برای اين روند می باشد. ا

را  -همانگونه كه در بازارهای در حال ظهور محلی و بين المللی نشان داده شده -آينده برای تحقيقات كشاورزی

 مد نظر قرار داده و آمادگی استفاده بهينه از منابع محدود موجود را داشته باشد.


