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تاریخ دریافت1397/10/10 :

تاریخ پذیرش1398/05/07 :

چکیده

هدف :هدف از این پژوهش ،تبیین رویکرد و دالیل توجه به نظام نوآوری کشاورزی بهعنوان ابزار توسعه کشاورزی و نقش دولتها در توسعه و تقویت
آن است.

روششناسی پژوهش :این مقاله با رویکرد مروری تالش میکند چشماندازی از نظام نوآوری کشاورزی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای کشاورزی را
ارائه کند .همچنین ،ویژگیهای نظام نوآوری کشاورزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اقتصادهای منتخب را معرفی میکند.
یافتهها :دولتها با توجه به اجزای نظام نوآوری کشاورزی ،عالوه بر نگهداری زیرساختهای دانش (مانند زیرساختهای علوم زیستی -نظیر بانک ژن،
مؤسســات پژوهش کشــاورزی ،شــبکهها و قطبهای علمی ،و پایگاههای داده) نقش مهمی را در هر دو زمینه ایجاد و انتقال دانش ایفا میکنند .این امر،
امکان تالشهای مشترک ،هم با بخش خصوصی و هم در سطح بینالمللی ،را میسر میسازد .همچنین ،دولتها و جوامع بینالمللی اهمیت نوآوری برای
رشــد پایدار بهرهوری را به رســمیت شناخته و توافق کردهاند که برای دستیابی به رشد و بهرهوری پایدار ،ازجمله ازطریق تغییر سازمانی ،همکاری متقابل
بخشهای اقتصادی ،افزایش ســرمایهگذاری عمومی و خصوصی در پژوهش و توســعه ،انتقال و پذیرش فناوری ،آموزشوپرورش و خدمات مشاورهای
باید نوآوری را در اولویت قرار دهند.
نتیجهگیری :بخش دولتی همچنان منبع اصلی تأمین مالی پژوهش و توسعه کشاورزی چه در سازمانهای دولتی یا خصوصی در سطح جهانی است.
کلیدواژهها :نوآوری کشاورزی ،پژوهش و توسعه کشاورزی ،دولت و بخش خصوصی.

*

نویسنده مسئول ،پست الکترونیک askari.fbz@gmail.com :
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مقدمه

عرصههای رقابتی بینالمللی است .زیرا از دیدگاه صاحبنظرانی

هماننــد فراوانــی متخصصان نــوآوری در جهــان ،تعاریف

مانند پورتو ،عصر حاضر به «عصر فرارقابتی» مشــهور اســت .در

زیادی از نوآوری وجود دارد و در ادبیات موجود ،نویســندگان

حــال حاضر ،توجه بــه مباحث نظام نوآوری یکــی از مهمترین

اصطالح نوآوری را بهصــورت متفاوتی تعریف کردهاند (آناندا

کانونهای توجه به نوآوری است .این نظامها از ابزارهای سیاسی

جیاســکرا  .)2011 ،1نوآوری کشاورزی فرایندی است که افراد
یا ســازمانها بهمنظور افزایش اثربخشــی ،رقابت ،انعطافپذیری

تقاضامحور درک مناسبی دارند و از ُنه مزیت و کارکرد عمده به

این شرح برخوردارند :قرارگرفتن نوآوری و فرایندهای یادگیری

نسبت به شوکها یا پایداری زیستمحیطی ،محصول ،فرآیند یا

در کانون توجه نظام ،داشــتن دیدگاهی کلنگر و میانرشتهای،

روشهای سازماندهی جدید یا موجود را برای اولین بار در یک

برخورداری از دیدگاه تاریخی ،تأکید بر تفاوتهای بین نظامها،

زمینه خاص به کار میگیرند و درنتیجه به امنیت غذایی و تغذیه،

توجه به وابســتگی درونی و غیرخطی نظام ،توجه به فناوریهای

توسعه اقتصادی و یا مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک میکنند.

تولیــد و نوآوریهــای ســازمانی ،اختصــاص نقــش مرکزی به

دســتور کار  ۲۰۳۰ســازمان ملــل متحد بهصراحت بــه نوآوری

ســازمانهای نظام ،وجود تکثرگرایی در مفهــوم نظام نوآوری،

بهعنــوان ابزار حیاتــی انجام فعالیتها اشــاره دارد و به نقش آن

داشتن چارچوبهای مفهومی بهجای تئوریهای رسمی (فزونی

در تســریع موفقیت اهداف هزاره صحه میگذارد (فائو.)2019 ،

اردکانی و شــاه ولی .)1390،بخش کشاورزی فراهمکننده زمینه

کتابچه راهنمای اســلو به چهار نوع از نوآوری به شرح زیر اشاره

همگرایی توســعه فناوری و رشــد تمدن بشــری به شمار میرود

میکند (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه:)2013 ، 2

و دســتکم در گذشــته ،تمدنهای بزرگ بر محوریت توســعه

 نــوآوری محصــول :معرفــی محصــول یــا خدماتی که

فناوری در بخش کشــاورزی ،پیدایش و تکامــل یافتهاند (ماقبل

جدیــد هســتند و یا باتوجــه به ویژگیهــا یا کاربــرد موردنظر،

و همکاران .)1394 ،گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانشمحور،

بهطــور قابلتوجهی بهبــود یافتهانــد .این نوع نوآوری ،شــامل

بر تولید ،توزیع و اســتفاده از دانش بهعنوان عامل اصلی در همه

بهبــود قابلتوجه در مشــخصات فنی ،مؤلفهها و مــواد ،نرمافزار

ابعاد جامعه استوار است .بیتردید ،پیوستگی کارکردهای تولید،

مورداستفاده ،کاربرپسندی و سایر ویژگیهای عملکردی است؛

توزیــع ،و کاربرد دانــش در پرتو ایجــاد زیربناهــا و روبناهایی

 نوآوری فرآیند :پیادهسازی محصول جدیدی است که یا

مانند نهادهای دانش (همانند دانشــگاه ،بنگاههای فناوری محور،

خود محصول و یا شیوه تحویل آن بهطور قابلتوجهی بهبود یافته

مؤسســات پژوهش و توسعه) اســت که موجبات تحقق اقتصاد و

اســت .این نوع نوآوری ،تغییرات قابلتوجه در فنون ،تجهیزات،

توســعه دانشمحور را در همه بخشها ازجمله کشاورزی فراهم

و /یا نرمافزار را شامل میشود؛

میآورد (حسینی و شریفزاده.)1393 ،

 نوآوری بازاریابی :اجرای روش بازاریابی جدید شــامل

تفکر نظــام نوآوری کشــاورزی ،بهطور گســترده بر درک

تغییــرات قابلتوجــه در طراحی محصول و یا بســتهبندی ،تعیین

حکمرانــی تعامالت بازیگــران در نوآوری ،نقش سیاســتهای

محصول ،تبلیغات یا قیمتگذاری محصول است؛

نــوآوری و ســاختارهای پشــتیبانی از نوآوری ماننــد پژوهش و

 نــوآوری ســازمانی :اجــرای روش ســازمانی جدید در

توســعه متمرکز اســت (پیگ فورد و همکاران .)2018 ، 3گرچه

فعالیتهای کسبوکار شرکت ،ســازمان کار یا روابط خارجی
آن است.
در عصــر کنونی ،نــوآوری مهمترین عامل بقــای جوامع در

1. Anandajayasekeram
2. OECD
3. Pigford
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در بین سیاســتگذاران توسعه کشاورزی و مدیران پژوهشهای

رویکرد نظام نوآوری و چرایی توجه به نظام نوآوری کشاورزی

کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه ،نظامهای نوآوری مفهوم

نظام نوآوری کشاورزی یک چیدمان مشارکتجو است که برای

نسبتاً جدیدی اســت ،بااینحال ،بیش از پیش بهعنوان چارچوبی

همکاری درجهت تغییرات فناورانه ،مدیریتی ،ســازمانی و نهادی در

برای اندیشــهورزی و برنامهریزی بــرای تقویت ظرفیت نوآوری

کشاورزی ،چندین سازمان را گردهم میآورد .چنین نظامی میتواند

در بخش کشــاورزی مــورد توجه قرار میگیرد (شــریفزاده و

منابع سنتی نوآوریها (دانش فنی بومی) ،بازیگران نوین (مؤسسات

همکاران.)1393 ،

پژوهشــی بینالمللی کشــاورزی ،و مؤسســات پژوهشــی پیشرفته)،

ش روی بخش
گرچــه روزبهروز بــر اهمیت چالشهای پیــ 

بخــش خصوصی ازجمله (محلی ،ملی ،و چندملیتی) ،شــرکتهای

کشاورزی افزوده میشود ،به همان میزان نیز تولید دانش و انتقال

کشــاورزی و کارآفرینان ،ســازمانهای جامعه مدنی (ســازمانهای

آن ـ بهعنوان شــیوهای کــه بتواند تغییرات مناســبی در عملیات

غیردولتی ،کشاورزان و سازمانهای مصرفکننده و گروههای فشار)

کشاورزی ایجاد کند ـ اهمیت مییابد .از طرفی ،هرچه نظامهای

و آن نهادهایی (قوانین ،مقررات ،باورها ،آدابورســوم و هنجارها)

کشاورزی پیچیدهتر شوند ،نیاز کشاورزان به مهارتهای پیشرفته

را دربر گیرد که بر فرایند توســعه نوآوریها تأثیر میگذارند (آناندا

نوآوری نیز بیشتر میشــود .اگرچه ،با پذیرش بیشتر فناوریهای

جیاســکرا .)2011 ،نظام نوآوری به ایجاد دانش ،دسترسی به دانش،

فعلی ،پیشــرفتهای چشــمگیری در بهرهوری پایدار قابلانتظار

اشــتراکگذاری دانش و پرورش یادگیــری کمک میکند .مفهوم

اســت ،اما تغییر چالشها مســتلزم اســتمرار ایجــاد راهحلهای

نظــام نوآوری نهتنها تأمینکننده علوم بلکه کلیت و نیز تعامل فعاالن

نوآورانــهای اســت که با تقاضــای متنوع و در حــال تکامل این

درگیر در نوآوری را شــامل میشــود .بهعبارتدیگر ،گســتره این

بخــش ســازگاری بیشــتری داشــته باشــد .بااینحــال ،ایــن

مفهوم ،فراتر از ایجاد دانش است و عوامل مؤثر بر تقاضا و استفاده از

امر ،چالشهایی را برای نظامهای نوآوری کشــاورزی (شــبکه

دانش به روشهای بدیع و مفید را در برگیرد (بانک جهانی.)2008 ،

بازیگــران درگیــر در توســعه ،نشــر و اســتفاده از فناوریهای

تولیــد دانش جدید ،ظرفیت جــذب یا توانایی بهرهبــرداری از این

جدیــد کشــاورزی و نوآوریهــای نهــادی) ایجــاد میکند و

دانش ـ که پیوند مهمی با سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه با رویکرد

میتوانــد بهعنــوان کوششــی برای اســتفاده از منابــع محدود و

تجاری دارد ـ و محیط بیرونی مهیا برای نوآوری ازجمله ویژگیهای مهم

دســتیابی به تعادل مناســب بیــن ســرمایهگذاری در پژوهش در

نظام نوآوری اســت (ماقبل و همکاران .)1394 ،در اقتصاد دانشمحور،

حوزه نوآوریهای جدید (و پیشبینی نیازهای پژوهشــی آینده)

ســرمایهگذاری در دانــش ،شــامل مجموعه مخارج عمومــی مربوط به

و بین خدمات آموزشــی و مشــاورهای در نظر گرفته شــود .این

آمــوزش ،اعم از آموزش عالی و عمومی ،پژوهش و توســعه و نرمافزار

امر بســتر پذیرش و انتشــار نــوآوری را برای کشــاورزان فراهم

از اهمیت اساسی برخوردار بوده و نشانه تعالی کشورها به شمار میرود.

میکنــد (ســازمان همکاری اقتصــادی و توســعه .)2016 c،در

بهطورکلی ،جامعه دانشبنیان از رهگذر توســعه همهجانبه دانایی محور

ایــن مقاله ،رویکرد و چرایی توجه به نظام نوآوری کشــاورزی؛

حاصل میشــود و بهجای اینکه یک وضعیت قطعی با شناسههای معین

دولتها و تأثیر سیاستهای کشــاورزی بر نوآوری کشاورزی،

باشــد ،نوعی فرایند و تکامل همهجانبه و پیوسته جوامع بشری محسوب

ویژگیهــای نظام نوآوری کشــاورزی در بســتههای سیاســتی

میشود (شهنازی و همکاران.)1392 ،

و شــدت مخــارج پژوهش و توســعه دولتهای عضو ســازمان

نظامهای نوآوری کشاورزی رویکردهای مختلفی را تجربه کردهاند

همکاریهای اقتصادی و توسعه و کشورهای منتخب مورد بحث

که در شــکل و جدول  1کارکردها ،قلمرو ،رهیافت ،تمرکز و متصدیان

و بررسی قرار میگیرد.

آن مشخص شدهاند.
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شکل  .1کارکردهای نظام نوآوری فناورانه کشاورزی (ماقبل و همکاران)1394 ،
جدول  .1قلمرو ،رهیافت ،تمرکز و کنشگران نظامهای نوآوری کشاورزی
قلمرو

رهیافت

کنشگران

تمرکز

فعالیتمحور

نظام ملی پژوهشهای کشاورزی

ایجاد و انتقال
فناوری

سازمانهای پژوهشی ،دانشگاهها

خروجیمحور

نظام دانش و اطالعات کشاورزی

انتشار دانش و
فن ّاوری

سازمانهای پژوهشی ،دانشگاهها،
مراکز خدمات ترویجی،
سازمانهای غیردولتی

پیامدمحور

نظام ملی نوآوری کشاورزی

نوآوری فنی و
نهادی

همه کنشگران اقتصادی که
فعاالن از دانش آنها بهره
میبرند یا آن را ایجاد میکنند

* (بانک جهانی)2008 ،

مطالعات زیادی نشان میدهند که برای دستیابی به بهرهوری

نــوآوری میتواند پایــداری درازمدت را تضمیــن نماید .برخی

پایدار و ضروری برای مواجهه با تغییر اقلیم و فشــار بر منابع ،در

از ویژگیهــای رویکرد نظام نوآوری عبارتنــد از (نظریزاده و

بخش کشاورزی ،نوآوری ـ ایجاد و استفاده از دانش جدید برای

میرشاه والیتی:)1394،

فرایندهای تولیدی یا سازمانی ـ از اهمیت حیاتی برخوردار است
(فائــو2012 ،؛ ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه .)2015 ،با

 توجه به دانش و یادگیری بهعنوان متغیر درونزا و تحلیل
عوامل مؤثر بر آن؛

پذیرش فنآوریها و شیوههای جدید ،نوآوری مناسب میتواند

 دارابودن نگاهی کلنگر و چندسطحی؛

کارایی کشــاورزان را افزایــش داده و موجب رشــد بهرهوری

 نگاه تکاملی به نوآوری با تأکید بر اهمیت سابقه تاریخی

شود (ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه .)2013 ،همچنین ،با

و وابستگی به مسیر این پدیده؛

افزایش مقاومت بخش در مواجهه با چالشهای زیســتمحیطی

 نگاه نظاممند به نوآوری در تحلیلها؛

محدودکننــده رشــد و نیز امــکان اســتفاده پایدارتــر از منابع،

 تأکید بر وابستگی و غیرخطی بودن؛
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 دربرداشتن نوآوریهای محصوالت فناورانه و سازمانی؛

نوآوری را در ســه ســطح ملی ،منطقهای و بخشــی تحلیل کرد.

 تأکید بر نقش بنیادین نهادها در نوآوری؛

در ســطح ملی ومنطقهای ،نوآوری در مناطــق جغرافیایی خاص

 توجه به دیگر مفاهیم توسعه درراستای مفهومسازیهای

در درون یک کشــور یا بخشهایی از کشورهای مختلف مورد

جدید؛
 چهارچوب مفهومی مناسب نسبت به نظریههای رسمی.

توجه است .در نظامهای بخشی ،نوآوری بر یک زمینه فناوری یا
تولیدی خاص تمرکز دارد (فقیهی و سلیمی.)1388 ،

براســاس گزارش بانک جهانی ( )2006شش تغییر عمده در

در دهــه  1950و  1960میالدی ،دولتها با ایجاد مؤسســات

توسعه کشاورزی ،بررسی دوباره درزمینه شیوه تحقق نوآوری در

و واحدهــای پژوهشــی و ترویجــی مختلف در بخــش دولتی،

بخش کشاورزی را ضرورت میبخشد:

ظرفیتسازی را شروع کردند .پسازاین سالها و با افزایش تعداد

 )1بازارها ،و نه تولید ،بیش از پیش توســعه بخش کشاورزی
را هدایت میکنند؛

مؤسســات و مراکز پژوهشی در کشــورهای مختلف ،و به منظور
ایجاد هماهنگی و انســجام در بین مؤسسات موجود ،سازمان ملی

 )2تولید ،تجارت ،محیط مصرف و محصوالت کشــاورزی،

پژوهشهای کشاورزی 1ایجاد شد .در دهه  1980و ارائه دیدگاه

به روشهایــی غیرقابلپیشبینی ،با پویایی هرچه بیشــتر در حال

نظــام ملی پژوهشهای کشــاورزی ، 2این اقدامــات وارد مرحله

رشد و تحول است؛

جدیدی شــد .با طرح الگوی نظام دانش و اطالعات کشاورزی

 )3اطالعات ،دانش و فــنآوری بیش از پیش تولید و توزیع
شده و ازطریق بخش خصوصی استفاده میشوند؛

3

در دهه  1990و اخیرا ً طرح رویکرد نظام ملی نوآوری کشاورزی،4

ظرفیتسازی در بخش کشــاورزی توسعه یافته است (رعنایی و

 )4رشــد نمایی در فنآوری اطالعــات و ارتباطات ،قابلیت

همکاران .)1385 ،دولتهــا و جوامع بینالمللی اهمیت نوآوری

اســتفاده از دانــش توســعهیافته در دیگــر مکانهــا و اهداف را

برای رشد پایدار بهرهوری را به رسمیت شناختهاند .بهعنوانمثال،

دگرگون کرده است؛

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 5که در سال  2015مدون

 )5ســاختار دانش بخش کشاورزی در بســیاری از کشورها
بهطور محسوسی در حال تغییر است؛

شــد ،نیاز به سرمایهگذاری در نوآوری و بهویژه در نظام نوآوری
کشــاورزی را آشکار کرد .در ســال  2016و در نشست وزرای

 )6توســعه کشــاورزی بیش از پیش در محیــط جهانی (در

کمیته کشــاورزی کشورهای عضو ســازمان همکاری اقتصادی

مقایسه با محیطی مشخص و متأثر از عالیق ملی و محلی) صورت

و توســعه  ،نیاز به ســرمایهگذاری در نظام نوآوری کشــاورزی

میگیرد.

تأیید شــد و  46کشــور به همراه اتحادیه اروپــا توافق کردند که
برای دســتیابی به بهرهوری پایدار ،ازجمله ازطریق تغییر سازمانی،

دولتها و تأثیر سیاستهای کشاورزی بر نوآوری کشاورزی

همکاری متقابــل بخشهای اقتصــادی ،افزایش ســرمایهگذاری

نظامهای نوآوری کارکردهای مختلفی دارند .سیاستگذاری

عمومــی و خصوصــی در پژوهش و توســعه ، 6انتقــال و پذیرش

و راهبری ،تســهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای پژوهش و

فناوری ،آموزشوپرورش و خدمات مشــاورهای ،باید نوآوری در

توســعه ،انجام فعالیتهای پژوهش و توســعه ،توســعه و ارتقای

اولویت قرار گیرد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.)2016 b،

منابع انســانی ،انتقال و انتشــار فناوری ،ارتقای کارآفرینی مبتنی

)1. National Agricultural Research Organization(NARO
)2. National Agricultural Research System(NARS
)3. Agricultural Knowledge & Information System(AKIS
)4. National Agricultural Innovation System(NAIS
)5. Unitea Nations Sustainable Development Goals (SDGs
6. Research and Development

بــر فناوری ،تولیــد کاال و ارائــه خدمات نوآورانــه ازجمله این
کارکردها هستند (سلطانی و همکاران .)1396 ،میتوان نظامهای
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نوآوری حوزه کشــاورزی ،عالوه بــر تمرکز بر نوآوری ،از

از اســتفاده بهینه از منابع در تهیه و پذیــرش اطالعات موردنیاز،

طیف وســیعی از سیاســتهای اقتصادی و کشــاورزی نیز متأثر

باید بر نظامهای نوآوری کشاورزی نظارت قوی و موثری وجود

اســت .بهمنظور بررسی انگیزهها و ضد انگیزههای سیاستی حوزه

داشته باشد.

نوآوری و در چارچوب ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه،
این سیاســتها شناســایی میشوند (ســازمان همکاری اقتصادی

ویژگیهای نوآوری کشاورزی در بستههای سیاستی دولتهای منتخب

و توســعه :)2015 b،سیاســتهای اقتصادی که بــر انتخابهای

در بستههای سیاستی بسیاری از کشورها مانند استرالیا ،کانادا،

نــوآوری تأثیــر میگــذارد ،سیاســتهای کالن اقتصــادی،

کاســتاریکا ،اتحادیه اروپا ،ژاپن ،کره ،نروژ ،سوئیس و ترکیه به

نظارت نهادی ،اســتانداردهای محیطی ،سیاســتهای مربوط به

نوآوری کشــاورزی ،با درجات مختلفی از تأکید ،اشــاره شده

ســرمایهگذاری ،زمیــن ،کار و آموزشوپــرورش ،و همچنیــن

است .برای مثال ،انتقال دانش و نوآوری و ارتقاء بهرهوری منابع،

انگیزههای ســرمایهگذاری مانند فضای قانونــی قابلپیشبینی و

دو بخش از شــش حوزه اولویتی رکن دوم سیاســت کشاورزی

حقوق مالکیت معنوی .سیاستهای کشاورزی ،با تعریف فراگیر

مشــترک 1در اتحادیه اروپا برای ســالهای  2014-20است که

آن ،میتوانند نوآوری کشاورزی را تقویت کرده یا مانع آن شوند.

تأمین مالی برنامههای پژوهش و نوآوری کشــاورزی را بر عهده

سیاستهای تجاری و داخلی کشــاورزی که بازارها را تحریف

دارد .بعــاوه ،رویکرد راهبردی پژوهش و نوآوری کشــاورزی

میکنند ،کاهــش انگیزه تولیدکنندگان برای اســتفاده بهرهورتر

اتحادیه اروپا در سال  2016با مشورت ذینفعان تدوین شده است

از عوامــل تولیــد را به دنبال دارند و بهطــور بالقوه نوآوری را از

(کمیسیون اروپا .)2016 ،بسته سیاست کشاورزی کانادا 2تا سال

بین میبرند .ازســوی دیگر ،برای بهبــود پذیرش نوآوری ،ایجاد

 ،2018بر ســه حوزه اولویتی گســترده تأکید دارد ،که نوآوری

شــرایط مناسب برای مواجهه تولیدکنندگان با مخاطرات تولید و

یکی از آنها است .ایالتها باید حداقل  25درصد از بودجه خود

دسترسی به نظامهای مناسب مدیریت مخاطرات ،امری ضروری

را برای تدوین برنامههای نوآوری مصرف کنند .بســته سیاســت

است .درنهایت ،سیاستهای نوآوری ،بهطور مستقیم از توسعه و

کشــاورزی کانــادا بــرای دوره  2018-22ـ با عنوان مشــارکت

نشر فنآوریها و شــیوههای مربوط به مدیریت ،تولید ،فرآوری

کشــاورزی کانادا ـ ازطریق پژوهش ،علــم و نوآوری و پذیرش

و بازاریابی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی حمایت کرده و

محصوالت و شیوههای نوآورانه متکی بر رشد پایدار ،بر ارتقای

آنها را هدایت میکنند .این سیاستها به تولید دانش کشاورزی

رقابتپذیری بخش کشــاورزی تمرکز دارد (وزارت کشاورزی

کمــک میکنند؛ دانشهایی چون ســرمایهگذاری مســتقیم در

و مواد غذایی کانادا .)2018 ، 3سیاســت دولتی غذاـ کشاورزی و

پژوهش و توســعه دولتــی و خصوصی و مؤسســات پژوهش و

توسعه روستایی کاســتاریکا برای سالهای  ،2010-2021عالوه

توســعه ،حمایــت غیرمســتقیم از پژوهش و توســعه خصوصی

بر اهــداف رقابتپذیری و پایداری ،بر نوآوری و تحول فناوری

ازطریق تخفیفهای مالیاتــی ،ضمانتهای اعتباری ،کمکهای

نیز تأکید دارد (ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه.)2017 f،

رقابتــی ،و تأمین مالی مشــارکتهای عمومی ـ خصوصی .آنها

گزارش رســمی رقابتپذیری کشــاورزی 4در اســترالیا ،تالش

همچنین اقداماتی را شامل میشــوند که انتقال دانش کشاورزی

میکنــد تا در بین ســایر اهداف ،نوآوری در بخش کشــاورزی

را تســهیل میکنند مانند :آموزش کشاورزی ،ترویج و خدمات
مشــاورهای ،و شبکههای جمعآوری و انتشار اطالعات مربوط به
تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی .همچنین ،برای اطمینان

1. Pillar 2 of the Common Agricultural Policy
)2. Growing Forward 2 (GF2
)3. Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC
4. Agricultural Competitiveness White Paper
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را ارتقا دهد .همچنین کشــاورزی در برخی از کشورها اولویت

استفاده کرد .درواقع ،بهنظر میرسد که در طی بیست سال اخیر،

صریح راهبردهای نوآوری ملی است .برای نمونه میتوان به طرح

تأکید روزافزون بر نظامهای نوآوری کشاورزی در بسته سیاستی

علــم و فناوری ملــی  12002-20در فیلیپین و ســیزدهمین طرح

کشــورها ،تا حد زیادی در افزایش هزینههای عمومی تخصیصی

پنجســاله علم و فناوری در چین اشــاره کرد (ســازمان همکاری

به نظام نوآوری بازتاب داشــته اســت .گرچه هزینهها در هر دو

اقتصادی و توسعه.)2017 e ،

گروه کشورهای ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،و مناطق
درحالتوســعه و نوظهور در ســالهای اخیر کمــی کاهش یافته

افزایش هزینههای عمومی تخصیصی به نظام نوآوری

اســت ،اما بهطورکلی در طول دوره  1997-2017هردوی آنها

گرچه نقش دولت در نظام نوآوری کشاورزی 2صرفاً به تأمین

افزایش یافتهاند ،به طوری که افزایش هزینهها در مناطق نوظهور

بودجــه محدود نمیشــود ،اما از اطالعات مربــوط به هزینههای

و درحالتوســعه ،قابلتوجه و بهطور عمده ناشی از تحوالت در

عمومی میتوان برای سنجش نقش دولت در تولید و انتقال دانش

کشور چین بوده است (شکل .)2

شکل  .2مخارج دولت در نظام نوآوری کشاورزی در سالهای  1997تا ( 2017سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)2018 b،

بااینحال ،تصویر ارائهشــده از سهم نظام نوآوری کشاورزی

بهعنــوان ســهمی از بــرآورد حمایــت کل در میان کشــورهای

در شاخص حمایت کل کشورها ،اندکی متفاوت به نظر میرسد.

موردبررســی ،در استرالیا ،بیش از دیگر کشــورها ،افزایش یافته

با در نظر گرفتن هزینههای نظام نوآوری در مناطق درحالتوسعه

اســت؛ درحالیکــه آفریقای جنوبی بیشــترین کاهش را نشــان

و نوظهور ،این شــاخص در  20سال گذشته کاهش داشته است؛

میدهد (شــکل  .)3تفاوت مشاهدهشــده بیــن هزینههای واقعی

یعنــی از  8/4درصد در ســالهای  1995-97بــه  3/5درصد در

و هزینهها بهعنوان ســهمی از برآورد حمایت کل ،ممکن اســت

ســالهای  2015-17کاهش یافته است .ازسوی دیگر ،این سهم

بر این واقعیت اســتوار باشــد که حمایت از تولیدکنندگان منفرد

در کل منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،از  2/1درصد

همچنان یکی از ویژگیهای مهم چشــمانداز سیاســتی در برخی

در ســالهای  1995-97اندکــی افزایش یافته و با ســهم مناطق

از کشورها است.

درحالتوســعه و نوظهور در ســالهای  2015-17همگرا شــده
است .الزم به ذکر اســت که هزینههای نظام نوآوری کشاورزی

)1. National Science and Technology Plan (NSTP
)2. The agricultural innovation system(AIS
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شکل  .3سهم مخارج دولت در نوآوری کشاورزی از برآورد حمایت کل به تفکیک کشورها در سالهای  1995-97و 2015-17
(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)2018 b،

تفاوت مشاهدهشــده در هزینههای دولتــی مربوط به نظام

و انتقال دانش نیز نقشــی اساسی برعهده دارند .این امر امکان

نوآوری کشورها را میتوان با دو عامل زیر ،که با تولید دانش

تالشهای مشــترک ،هم با بخش خصوصی و هم در ســطح

مرتبط هســتند ،تبیین نمود )1 :جاهطلبیهای مختلف و حوزه

بینالمللــی ،را فراهم میآورد (ســازمان همــکاری اقتصادی

عمل پژوهشهای کشاورزی در کشورها .کشورهای نوظهور

و توســعه 2015 b،و  .)2013دولتهــا و جامعــه بینالمللی به

و کوچکتر به تمرکز بــر پژوهشهای انطباقی تمایل دارند،

این شــناخت دســت یافتهاند که برای دســتیابی بــه اهداف و

درحالیکه کشــورهای بزرگتر و باثباتتــر در همه زمینهها

رشــد بهرهوری در بخش کشاورزی ،نوآوری امری ضروری

و حوزههــای پژوهش فعال هســتند؛  )2میــزان پژوهشهای

است .در دو دهه گذشته و بر اثر پذیرش نوآوری و تعدیالت

خصوصــی و نقش تکمیلی آنها با تــاش دولت .با توجه به

ســاختاری ،افزایش بهرهوری در همه عوامل ،منبع اصلی رشد

انتقــال دانش ،نقش مرتبط بازیگــران خصوصی و عمومی در

تولیدات کشاورزی بوده است .شواهدی از مطالعات گسترده

تأمین مالی و ارائه مشــاوره به کشــاورزان بهطور گســتردهای

اقتصادســنجی نشــان میدهد که منافع بــرآوردی پژوهش و

متفاوت اســت .عالوه بر این ،در بســیاری از اقتصادها ،تأمین

توســعه کشاورزی ـ با نرخ بازده ســاالنه از  20تا  80درصد ـ

مالــی آموزش کشــاورزی را نمیتوان از تأمیــن بودجه کلی

بهمراتب افزون بر هزینههای آن اســت (سازمان همکاریهای

آموزشوپرورش متمایز کرد و این مســئله مشکالتی را برای

اقتصادی و توسعه.)1394 ،

مقایسه دقیق کشورها ایجاد میکند.
مشارکت دولت در پژوهش و توسعه کشاورزی

بخش دولتــی ،بهعنوان مجری پژوهش و توســعه ،به تمرکز
پژوهشهــای پایه با افق بلندمــدت و پیامدهای نامطمئن گرایش
دارد .همچنیــن ،این پژوهشهــا اغلب در حوزههــای کاالهای

باتوجه به اجزای نظام نوآوری کشاورزی ،دولتها عالوه

عمومــی ،مانند مزایای زیســتمحیطی و منابــع طبیعی ،متمرکز

بر نگهداری زیرساختهای دانش (مانند زیرساختهای علوم

اســت (ســازمان همکاری اقتصــادی و توســعه .)2013 ،عالوه

زیستی نظیر بانک ژن ،مؤسسات پژوهشی کشاورزی ،شبکهها

بر ایــن ،به دلیل اینکــه ماهیت پژوهشهــای دولتی ،کاالی

و قطبهــای علمی ،و پایگاههای داده) ،در هر دو زمینه ایجاد

عمومی اســت ،بنابراین انتشــار و انتقال دانش به کشــاورزان
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را تشــویق میکند .مشــارکت عمومی در پژوهش و توســعه

کشــاورزی) چراغ راهی برای تبیین تالشهای دولتی اســت.

میتوانــد در انگیــزش ســرمایهگذاری خصوصــی ،تأمیــن

بین سالهای  1996تا  ،2016در برخی از کشورها مثل آلمان،

مالی مشــترک پروژههای پژوهشــی ،مشــارکتهای عمومی

دانمــارک ،ایرلند ،انگلیس ،نروژ ،ســوئیس ،اســپانیا و ژاپن

و خصوصــی ،و یا تشــویق پژوهش و توســعه در پروژههای

که دادههای قابلمقایســه آنها موجود بوده ،شــدت پژوهش

ســرریز دانش 1حاصل از پژوهش و توسعه عمومی تأثیرگذار

و توســعه افزایش یافته؛ درحالیکه این شــاخص در برخی از

باشــند .بعالوه ،ســرمایهگذاری عمومی در پژوهش و توسعه

کشورهای دیگر کاهش داشته اســت .احتماالً عدم همگامی

کشــاورزی بــر رقابتپذیری و رشــد بهــرهوری همه عوامل

بودجه عمومی با رشــد بخش کشاورزی ،علت چنین کاهشی

تولید تأثیــر قابلتوجهــی دارد (آلســتون .)2010 ، 2درواقع،

است (شکل  .)4در برخی موارد نیز باوجود کاهش هزینههای

کارایــی هزینههــای عمومی پژوهش و توســعه کشــاورزی

عمومی ،اما بخش پژوهش و توسعه علوم کشاورزی از افزایش

بــر بهبود بهرهوری کشــاورزی پایدار ،در مقایســه با کارایی

بودجه بخش خصوصی بهرهمند بوده اســت ،مثل :مؤسســات

ســایر هزینههای عمومی بخش کشــاورزی ماننــد یارانههای

پژوهشــی و توسعه روســتایی 4در اســترالیا که با اخذ مالیات

آبیاری و کود ،بهمراتب بیشتر است (دیاز بونیال 3و همکاران،

از تولیدکنندگان تأمین مالی شــده است (ســازمان همکاری

.)2014

اقتصادی و توسعه)2013 ،؛ گرچه این تأمین مالی آنقدر نبوده

بنابرایــن ،چــه در ســازمانهای دولتی و چــه خصوصی،

اســت که کاهش مخارج کل را جبران کنــد .بهدلیل افزایش

بخش دولتی همچنان منبع اصلی تأمین مالی پژوهش و توسعه

چشــمگیر تالشهای خصوصــی در آمریکا  ،ســهم مخارج

کشــاورزی اســت (ســازمان همکاری اقتصادی و توســعهb،

عمومی کاهش یافته است .درنتیجه ،تأمین مالی عمومی کمتر

 2015و  .)2013در برخی از کشــورها ،تعهد پژوهش عمومی

از یکچهارم مجموع آن در ســال  2016بوده است (سازمان

گســترش یافته و مســائل مربوط به محیطزیست ،غذا و دیگر

همکاری اقتصادی و توسعه.)2016 d،

موارد را نیز در برگرفته است .تمرکز پژوهش نیز از کشاورزی
اولیه بهســوی نوآوری در زنجیره غذایی و امــور غیرفناورانه
مانند نوآوریهای سازمانی یا بازاریابی تغییر جهت داده است
(ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه .)2013 ،هم در سازمان
همکاری اقتصادی و توســعه و هم در کشــورهای نوظهور و
درحالتوسعه ،ســهم پژوهش و توســعه بخش عمده مخارج
عمومی در نظام نوآوری کشــاورزی را تشکیل میدهد .سهم
پژوهــش و توســعه کشــاورزی در منطقه ســازمان همکاری
اقتصادی و توسعه در سالهای  2 ،2015-17درصد بود که در
مقایسه با اقتصادهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور (1/9
درصد) ،اندکی باالتر بوده است.
شدت پژوهش و توسعه یک کشور (سهم تخصیص بودجه
در پژوهش و توسعه کشاورزی بهعنوان بخشی از ارزشافزوده

1. spillovers
2. Alston
3. Diaz-Bonilla
)4. Rural R&D Corporations (RDCs
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شکل  .4شدت پژوهش و توسعه عمومی (درصد مخارج بودجه دولت برای پژوهش و توسعه درزمینه علوم کشاورزی از ارزشافزوده
کشاورزی) در سالهای  1996و (2016سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.)2017 d،

حمایت دولتی بهعنوان اهرم مشارکت خصوصی در پژوهش و توسعه

از دیگر برنامههای تأمین مالی مستقیم هستند که بیش از پیش برای

دولتها عالوه بر تأمین مالی پژوهشهای عمومی ،در حمایت

سرمایهگذاری در همافزایی بین ظرفیتهای پژوهشی خصوصی

مستقیم و غیرمســتقیم از ســرمایهگذاری خصوصی و مشارکت

و عمومی و تشــویق ســرمایهگذاری خصوصی در نوآوریهایی

در پژوهش و توســعه کشــاورزی نیز نقش مهمــی ایفا میکنند.

با ماهیت کاالهای عمومی مورداســتفاده قرار میگیرند (سازمان

بهدلیــل ماهیت کوچکمقیاس بودن مزارع و صنایع کشــاورزی

همکاری اقتصادی و توســعه .)2013 ،شــیلی از مشــارکتهای

ـ غذایی ،ســرمایهگذاری خصوصی در بخش کشــاورزی کمتر

عمومی و خصوصی و تأمین مالی رقابتی برای پژوهش و توســعه

از ســایر بخشها اســت .بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد تا در

کشاورزی حمایت میکند .موسسه پژوهشهای کشاورزی به نام

شرکتهای بزرگ واردات و فرآوری مواد غذایی و حوزههایی

امبراپــا 3در برزیل ،مشــارکت خود را بــا بازیگران خصوصی و

نظیر تجهیزات کشــاورزی و بذرها سرمایهگذاری کند (سازمان

عمومی گســترش میدهد .برای نمونه میتوان به توافق اخیر این

همکاری اقتصادی و توسعه.)2015 d،

موسسه با انجمن تولیدکنندگان پنبه اشاره کرد (سازمان همکاری

دولتهــای مختلف برای تشــویق مشــارکت هر چه بیشــتر
شــرکتهای خصوصی در پژوهش و توســعه اقداماتی را انجام

اقتصادی و توسعه)2015 f،
در کشــورهایی ماننــد اســترالیا و نیوزیلنــد ،بــا مشــارکت

دادهانــد .بودجــه عمومی معموالً بــه طیف وســیعی از پروژهها

تولیدکننــدگان از ابزارهــای تأمین مالی مشــترک برای تقویت

تخصیص مییابند که به شیوه رقابتی انتخاب شدهاند .ازجمله این

مشــارکت خصوصی در پژوهش و توسعه استفاده میشود .برای

موارد میتوان به صندوق پژوهش و توســعه کشاورزی دوملیتی

مثال 29 ،درصد از مخارج عمومی پژوهش و توســعه کشاورزی

آمریکا و اسرائیل ، 1برنامههای مراکز علمی و مرکز رقابتی مستقر

در نیوزیلند در سال  2017به پروژههای مشارکت رشد مقدماتی

در کشور استونی (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)2018 e ،

4

اختصاص داده شــد که معموالً تأمین مالی آن به نســبت مساوی

و کمکهــای نــوآوری حفاظت منابع طبیعی در آمریکا اشــاره
کرد .هدف بعدی ،تقویت نوآوری عمومی و خصوصی در میان
کشاورزان برای کشت است .مشارکتهای عمومی و خصوصی

2

)1. Binational Agricultural Research and Development (BARD
)2. public-private partnerships (PPP
3. Embrapa
)4. Primary Growth Partnerships (PGP
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بین دولت و صنعت تقســیم میشــود .این طرحهای مشارکتی با

29

مجاز تعیینشده بر عهده میگیرد.

هدف افزایش بهرهوری ،رشــد اقتصــادی و پایداری بخشهای

عالوه بر اشکال مستقیم تأمین مالی ،دولتها انواع مختلف

مــواد اولیه ،جنگلداری و غذا اجرا میشــود (ســازمان همکاری

ســازوکارهای تأمین مالی را نیز ایجاد کردهاند مانند :تخفیف

اقتصادی و توســعه )2013،و ســرمایهگذاری ،آموزش و توسعه

مالیاتی پژوهش و توســعه؛ ضمانتهای اعتبــاری به صنعت؛

مهارت ،پژوهش و توسعه ،تجاریسازی ،توسعه تجاری و انتقال

سرمایهگذاریهای مشترک و «سازوکارهای جاذبهای »1مانند

فنّاوری را شامل میشود .مؤسسات پژوهش و توسعه روستایی در

جوایز نوآوری یا تعهدات پیشــبرد بازار( 2ســازمان همکاری

اســترالیا ،ابزار اصلی دولت برای حمایت از نوآوری روستایی و

اقتصــادی و توســعه .)2013،اغلب کشــورها ازجمله فیلیپین،

تقویت رشد تولیدات کشاورزی هستند .این مؤسسات پژوهشی،

ویتنام ،کانادا و کره ،بخشودگیهای مالیاتی پژوهش و توسعه

نوعــی همکاری بین دولت و صنعت اســت که هــدف از آنها

نیــز درنظر گرفتهاند (ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه،

اشــتراک بودجه برای پژوهش و توسعه در صنایع اولیه و پذیرش

 2013و  .)2017 eدر کــره ،ابتکاری به نام خوشــه ملی غذا، 3

خروجیهای آن اســت .برای جمعآوری کمک از کشــاورزان

که یک سامانه صادراتی مبتنی بر پژوهش و توسعه است ایجاد

در تأمین مالی مؤسسات پژوهشــی و توسعه روستایی ،یک نظام

شده که معافیتهای مالیاتی را به شرکتهای مشارکتکننده

مالیاتی ایجاد شــده و دولت اســترالیا بقیه تأمین مالی را تا سقف

ارائه میدهد.

شکل  .5درصد مخارج دولت و مؤسسات در پژوهش و توسعه علوم از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب در سالهای  2000و 2015
(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،و )2017 d

1. pull mechanisms
)2. Advance Market Commitments(AMCs
3. FOODPOLIS
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نتیجهگیری و پیشنهادها

تنها مشارکتکنندگان در نوآوری و تغییر نیستند ،بلکه نظامهای

در عصــر کنونی ،نــوآوری بهعنــوان ترکیب اثربخشــی از

نــوآوری و نــوآوری ،خود ،نیازمنــد مجموعههــای متفاوتی از

سختافزار ،نرمافزار و سازمانافزار (محمدی و همکاران،)1390 ،

فعاالن هستند؛ ســوم ،بهبود ارتباطات ،اطالعات و تعامل ازطریق

مهمترین عامل بقای جوامع در عرصههای رقابتی بینالمللی است.

اینترنت و سایر مجاری ارتباطی ،اجازه استفاده از ایدهها و دانش

زیرا از دیدگاه صاحبنظرانی مانند پورتو ،عصر حاضر به «عصر

جدیــد از منابع مختلــف را میدهند .در این مقالــه ،اهمیت نظام

فرارقابتی» مشــهور اســت .در حال حاضر ،توجه به مباحث نظام

نوآوری کشــاورزی در هدایت مؤثر توســعه کشــاورزی ،تأثیر

نوآوری یکی از مهمترین کانونهای توجه به نوآوری است .این

سیاستهای کشــاورزی بر نوآوری کشاورزی ،ویژگیهای آن

نظامها از ابزارهای سیاســی تقاضامحور درک مناسبی دارند و از

در بســتههای سیاستی کشورها و شدت مخارج پژوهش و توسعه

ُنه مزیــت و کارکرد عمده برخوردارند ایــم مزیتها عبارتاند

کشــورهای عضــو ســازمان همکاریهای اقتصادی و توســعه و

از :قــرار گرفتن نوآوری و فرایندهــای یادگیری در کانون توجه

کشــورهای منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .نتایج

نظام ،داشــتن دیدگاه کلنگر و میانرشــتهای ،برخــورداری از

نشــان میدهد که با توجــه به اجزای نظام نوآوری کشــاورزی،

دیــدگاه تاریخــی ،تأکید بــر تفاوتهای میان نظامهــا ،توجه به

دولتهــا عالوه بــر نگهــداری زیرســاختهای دانــش (مانند

وابســتگی درونــی و غیرخطی بودن نظام ،توجه بــه فناوریهای

زیرساختهای علوم زیستی -نظیر بانک ژن ،مؤسسات پژوهشی

تولیــد و نوآوریهــای ســازمانی ،تخصیــص نقــش مرکزی به

کشاورزی ،شبکهها و قطبهای علمی ،و پایگاههای داده) ،نقش

ســازمانهای نظام ،وجود تکثرگرایی در مفهــوم نظام نوآوری،

مهمــی را در هر دو زمینه ایجاد و انتقــال دانش ایفا میکنند .این

داشــتن چارچوبهای مفهومی بهجای تئوریهای رسمی .بخش

امر امکان تالشهای مشــترک ،هم بــا بخش خصوصی و هم در

کشــاورزی فراهمکننده زمینه همگرایی توســعه فناوری و رشد

سطح بینالمللی ،را فراهم میآورد .ترکیب مناسبی از مؤلفههای

تمدن بشــری است و دستکم درگذشــته ،تمدنهای بزرگ بر

تولیــد و انتقال دانش ،بــا بعضی از الزامات پژوهش و توســعه و

محوریت توســعه فناوری در بخش کشاورزی ،پیدایش و تکامل

ســایر خدمات آمــوزش عمومی یا ترویج ،بهناچار در کشــورها

یافتهاند .گذر از اقتصاد ســنتی به اقتصــاد دانشمحور ،بر تولید،

متفــاوت خواهد بــود .یا بهعنــوان مجری پژوهش و توســعه ،یا

توزیع و استفاده از دانش بهعنوان عامل اصلی در همه ابعاد جامعه

بهعنوان ســرمایهگذار یا هر دو ،میتواند نقش مهمی در نوآوری

استوار است .بیتردید ،پیوســتگی کارکردهای تولید ،توزیع ،و

داشته باشد و نوآوری نیز به رشد بهرهوری پایدار کمک خواهد

کاربــرد دانش در پرتــو فراهم بودن زیربناهــا و روبناها ،ازجمله

کرد .در اکثر کشــورها ،بخش دولتی همچنان نقش عمدهای در

نهادهای دانشمحور (مانند دانشــگاهها ،بنگاههای فناوریمحور،

انجام پژوهش و توســعه کشــاورزی برعهــده دارد .بهطورکلی،

مؤسســات پژوهش و توسعه) اســت که موجبات تحقق اقتصاد و

ســهم پژوهش و توسعه دولتی برای علوم کشاورزی و پژوهش و

توســعه دانشمحور را درهمه بخشها ازجمله کشاورزی فراهم

توسعه کشاورزی از کل ســهم پژوهش و توسعه باالتر است .در

میآورد .رویکرد نظام نوآوری کشــاورزی مقولهای کارکردی

بیشــتر کشــورهایی که دادههای آنها در سال  2015در دسترس

و بااهمیت حیاتی اســت که به ســه دلیل باید بــه آن توجه کرد:

بوده اســت ،سهم پژوهش و توسعه کشاورزی دولتی و مؤسسات

اول ،ضروری اســت که اطمینان حاصل شود که هم دانش فعلی

آموزش عالی 60 ،درصــد از کل مخارج (عمومی و خصوصی)

و هــم دانش جدید برای معیشــت روســتائیان فقیــر بهطور مؤثر

درزمینه علوم کشاورزی بوده است ،که این سهم در برخی موارد

مورداســتفاده قــرار خواهند گرفــت؛ دوم ،پژوهشها و محققان

بیش از  90درصد بوده است .گرچه با گذشت زمان ممکن است

نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولتها در توسعه و تقویت آن  /فاطمه عسگری بزایه و ...

تناقضهایی در دادهها وجود داشته باشد ،اما به نظر میرسد روند
این ســهم بین ســالهای  2000تا  2015در نوسان بوده ،که بیانگر
مشــارکت شدید بخش خصوصی در کشورهای خاص یا کاهش
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کشاورزی در راستای الگوی اسالمی ایرانی ،کنفرانس الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت ،پنجمین ،تهران .صص .1-16

 -4شــهنازی ،روحاله ،مؤذن جمشــیدی ،هما و اکبری ،نعمتاله (.)1392
نقــش و جایگاه اقتصاد دانشمحور بر شــکلگیری مناطق ویژه علم و

پژوهش و توسعه عمومی در برخی موارد بوده است .نمونههایی از

فنــاوری مطالعه مــوردی اقتصاد ایران .فصلنامــه تخصصی پارکها و

از :توســعه انواع واریتههــای جدید برنج در ویتنــام ،پژوهش در

 -5ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه .)1394( .پایش و ارزشــیابی

پژوهش و توسعه کشاورزی که دولتها انجام میدهند عبارتاند
مورد خاکهای کشاورزی و کشاورزی و اقلیم در فرانسه ،توسعه

مراکز رشد ،سال نهم ،شماره  ،36صص .2-10

سیاستهای کشاورزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی
و توسعه ( )OECDو هشت اقتصاد نوظهور .مترجمان فاطمه عسکری و

فنّاوریهای سازگار با اقلیم در آمریکا (از طریق شبکهای از مراکز

رؤیا محمدزاده .تهران :وزارت جهاد کشاورزی ،موسسه پژوهشهای

کاهش انتشــار گازهای گلخانهای کشــاورزی در مرکز پژوهش

 -6ســلطانی ،بهزاد ،حاجی حســینی ،حجــتاهلل ،آراســتی ،محمدرضا و

اقلیم منطقــهای) و پژوهش و توســعه فنآوریهای کاهنده برای

برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه.

گازهای گلخانهای در نیوزیلند .بانک جهانی بر اســاس یافتههای

همــکاران ( .)1396مروری بــر چالشهای نظام ملی نــوآوری ایران

منتــج از آسیبشناســی نظام نوآوری کشــاورزی در جهان و در
راستای ســازگاری نظامهای نوآوری کشاورزی با منافع و عالیق
کشاورزان فقیر ،چهار پیشنهاد ارائه میدهد که عبارتاند از:
 )1درک و آگاهی از زمینه ،تاریخ ،فرهنگ ،سنت و معیشت
محلی؛
 )2حصول اطمینان از به رســمیت شــناخته شدن فقرا ازسوی

و ارائــه سیاســتها و راهکارهایی برای بهبــود آن .فصلنامه مطالعات

راهبردی سیاســتگذاری عمومی ،دوره  ،7شــماره  .23صص -198

.185

 -7فزونی اردکانی ،زهرا و شاهولی ،منصور ( .)1390روششناسی؛ مهمترین

چالــش مدیریت پژوهشهای نظام نوآوری کشــاورزی .همایش ملی
مدیریت پژوهش و فناوری .دومین .پژوهشــکده سیاستگذاری علم،
فناوری و صنعت ،تهران .صص .1-12

 -8فقیهی ،ابوالحسن و سلیمی ،باقر ( .)1388مطالعه نظام نوآوری بخشی با

ســایر متصدیان؛ تحت پوشــش قرار دادن همه کشــاورزان فقیر؛

تأکید بر تعیین روابط میان نهادها ،همکاریهای دانشــی و کارکردها.

 )3توانمندســازی فقرا برای درک و اجرای نوآوری ازطریق

 -9ماقبل ،روحاهلل ،نادری مهدی ،کریم ،محمدی ،مهدی و یعقوبی فرانی،

حصول اطمینان از دیده و شنیده شدن کشاورزان فقیر؛
دسترسی به اطالعات ،دانش و دیگر منابع و تواناییها؛
 )4ایجاد انعطافپذیری و تسریع فرایندهای نوآوری.

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال  ،4شماره  .13صص .1-24

احمــد ( .)1394بررســی نقش نظام نــوآوری فناورانه کشــاورزی در

توسعه کشاورزی دانشبنیان .فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع

طبیعی ،سال  ،13شماره  ،4صص .31-36

 -10ماقبل ،روحاهلل ،نادری مهدی ،کریم ،یعقوبی فرانی ،احمد و محمدی،

فهرست منابع
 -1حســینی ،محمود و شریفزاده ،ابوالقاســم ( .)1393توسعه دانشبنیان
کشــاورزی؛ مدیریت دانــش ،فناوری و نوآوری کشــاورزی .تهران:
جهاد دانشگاهی.

 -2رعنایــی ،حبیباهلل ،مرتضوی ،مهــدی و مهرابــی ،علیاکبر (.)1385

اســتقرار و نهادینهســازی نظام نوآوری کشــاورزی در ایران .اقتصاد

کشاورزی و توسعه ،سال  ،14شماره  ،56صص . 77-108

-3شریفزاده ،محمدشریف ،حســینی ،محمود و احمدی گرجی ،حسین
( .)1395زمینههــا ،ضرورتها و خطمشــیهای دگرگونی نظام عالی

مهدی ( .)1394شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری

فناورانه کشاورزی .علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،جلد ،12

شماره  ،1صص .1-20

 -11محمدی ،علی ،پشوتنیزاده ،هومن و نامدار جویمی ،احسان (.)1397
شناسایی و ارزیابی مشکالت سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور
ایران .فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی ،سال  ،1شماره

.2

-12نظــریزاده ،فرهــاد و میرشــاه والیتــی ،فرزانــه ( .)1394مــدل نظام
نوآوری محصوالت فرهنگی .مجله راهبرد فرهنگ ،شماره  .31صص

.37-72
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Abstract

Purpose: The aim of this research is to explain the approach and reasons for considering the agricultural innovation system
as an instrument for agricultural development and the role of governments in its development and enhancement.

Methodology: This paper, with an overview approach, seeks to highlight the agricultural innovation system, its affecting from
agricultural policies, and the characteristics of the agricultural innovation system, with examples from the OECD and selected
economies.

Findings: Governments, in light of the components of the agricultural innovation system, play an important role in

maintaining knowledge infrastructures (such as biotechnology infrastructures, Gene Bank, Agricultural Research Institutes,
scientific networks and poles, and Databases) in both fields create and transfer knowledge that allows for joint efforts both with
the private sector and internationally. Also, governments and international communities have recognized the importance
of innovation for sustainable growth of productivity, and agreed that innovation in order to achieve sustainable growth,
including through organizational change, mutual cooperation of economic sectors, more public and private investment in
research and development, technology transfer and acceptance, education and counseling services should be prioritized.

Results: The public sector continues to be the main source of financing for R & D in public or private organizations globally.
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