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چکیده
هدف: هدف از این پژوهش، تبیین رویکرد و دالیل توجه به نظام نوآوری کشاورزی به عنوان ابزار توسعه کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت 

آن است.

روش شناسی پژوهش: این مقاله با رویکرد مروری تالش می کند چشم اندازی از نظام نوآوری کشاورزی و تأثیرپذیری آن از سیاست های کشاورزی را 
ارائه کند. همچنین، ویژگی های نظام نوآوری کشاورزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اقتصادهای منتخب را معرفی می کند.

یافته ها: دولت ها با توجه به اجزای نظام نوآوری کشاورزی، عالوه بر نگهداری زیرساخت های دانش )مانند زیرساخت های علوم زیستی- نظیر بانک ژن، 
مؤسســات پژوهش کشــاورزی، شــبکه ها و قطب های علمی، و پایگاه های داده( نقش مهمی را در هر دو زمینه ایجاد و انتقال دانش ایفا می کنند. این امر، 
امکان تالش های مشترك، هم با بخش خصوصی و هم در سطح بین المللی، را میسر می سازد. همچنین، دولت ها و جوامع بین المللی اهمیت نوآوری برای 
رشــد پایدار بهره وری را به رســمیت شناخته و توافق کرده اند که برای دستیابی به رشد و بهره وری پایدار، ازجمله ازطریق تغییر سازمانی، همکاری متقابل 
بخش های اقتصادی، افزایش ســرمایه گذاری عمومی و خصوصی در پژوهش و توســعه، انتقال و پذیرش فناوری، آموزش وپرورش و خدمات مشاوره ای 

باید نوآوری را در اولویت قرار دهند.

نتیجه گیری: بخش دولتی همچنان منبع اصلی تأمین مالی پژوهش و توسعه کشاورزی چه در سازمان های دولتی یا خصوصی در سطح جهانی است.

کلیدواژه ها: نوآوری کشاورزی، پژوهش و توسعه کشاورزی، دولت و بخش خصوصی.

نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن
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مقدمه

هماننــد فراوانــی متخصصان نــوآوری در جهــان، تعاریف 
زیادی از نوآوری وجود دارد و در ادبیات موجود، نویســندگان 
اصطالح نوآوری را به صــورت متفاوتی تعریف کرده اند )آناندا 
جیاســکرا 1، 2011(. نوآوری کشاورزی فرایندی است که افراد 
یا ســازمان ها به منظور افزایش اثربخشــی، رقابت، انعطاف پذیری 
نسبت به شوك ها یا پایداری زیست محیطی، محصول، فرآیند یا 
روش های سازمان دهی جدید یا موجود را برای اولین بار در یک 
زمینه خاص به کار می گیرند و درنتیجه به امنیت غذایی و تغذیه، 
توسعه اقتصادی و یا مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک می کنند. 
دســتور کار 2030 ســازمان ملــل متحد به صراحت بــه نوآوری 
به عنــوان ابزار حیاتــی انجام فعالیت ها اشــاره دارد و به نقش آن 
در تســریع موفقیت اهداف هزاره صحه می گذارد )فائو، 2019(. 
کتابچه راهنمای اســلو به چهار نوع از نوآوری به شرح زیر اشاره 

می کند )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2 ، 2013(:
 نــوآوری محصــول: معرفــی محصــول یــا خدماتی که 
جدیــد هســتند و یا باتوجــه به ویژگی هــا یا کاربــرد موردنظر، 
به طــور قابل توجهی بهبــود یافته انــد. این نوع نوآوری، شــامل 
بهبــود قابل توجه در مشــخصات فنی، مؤلفه ها و مــواد، نرم افزار 
مورداستفاده، کاربرپسندی و سایر ویژگی های عملکردی است؛

 نوآوری فرآیند: پیاده سازی محصول جدیدی است که یا 
خود محصول و یا شیوه تحویل آن به طور قابل توجهی بهبود یافته 
اســت. این نوع نوآوری، تغییرات قابل توجه در فنون، تجهیزات، 

و/ یا نرم افزار را شامل می شود؛
 نوآوری بازاریابی: اجرای روش بازاریابی جدید شــامل 
تغییــرات قابل توجــه در طراحی محصول و یا بســته بندی، تعیین 

محصول، تبلیغات یا قیمت گذاری محصول است؛
 نــوآوری ســازمانی: اجــرای روش ســازمانی جدید در 
فعالیت های کسب وکار شرکت، ســازمان کار یا روابط خارجی 

آن است.
در عصــر کنونی، نــوآوری مهم ترین عامل بقــای جوامع در 

عرصه های رقابتی بین المللی است. زیرا از دیدگاه صاحب نظرانی 
مانند پورتو، عصر حاضر به »عصر فرارقابتی« مشــهور اســت. در 
حــال حاضر، توجه بــه مباحث نظام نوآوری یکــی از مهم ترین 
کانون های توجه به نوآوری است. این نظام ها از ابزارهای سیاسی 
تقاضامحور درك مناسبی دارند و از ُنه مزیت و کارکرد عمده به 
این شرح برخوردارند: قرارگرفتن نوآوری و فرایندهای یادگیری 
در کانون توجه نظام، داشــتن دیدگاهی کل نگر و میان رشته ای، 
برخورداری از دیدگاه تاریخی، تأکید بر تفاوت های بین نظام ها، 
توجه به وابســتگی درونی و غیرخطی نظام، توجه به فناوری های 
تولیــد و نوآوری هــای ســازمانی، اختصــاص نقــش مرکزی به 
ســازمان های نظام، وجود تکثرگرایی در مفهــوم نظام نوآوری، 
داشتن چارچوب های مفهومی به جای تئوری های رسمی )فزونی 
اردکانی و شــاه ولی،1390(. بخش کشاورزی فراهم کننده زمینه 
همگرایی توســعه فناوری و رشــد تمدن بشــری به شمار می رود 
و دســت کم در گذشــته، تمدن های بزرگ بر محوریت توســعه 
فناوری در بخش کشــاورزی، پیدایش و تکامــل یافته اند )ماقبل 
و همکاران، 1394(. گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور، 
بر تولید، توزیع و اســتفاده از دانش به عنوان عامل اصلی در همه 
ابعاد جامعه استوار است. بی تردید، پیوستگی کارکردهای تولید، 
توزیــع، و کاربرد دانــش در پرتو ایجــاد زیربناهــا و روبناهایی 
مانند نهادهای دانش )همانند دانشــگاه، بنگاه های فناوری محور، 
مؤسســات پژوهش و توسعه( اســت که موجبات تحقق  اقتصاد و 
توســعه دانش محور را در همه بخش ها ازجمله کشاورزی فراهم 

می آورد )حسینی و شریف زاده، 1393(.
تفکر نظــام نوآوری کشــاورزی، به طور گســترده  بر درك 
حکمرانــی تعامالت بازیگــران در نوآوری، نقش سیاســت های 
نــوآوری و ســاختارهای پشــتیبانی از نوآوری ماننــد پژوهش و 
توســعه متمرکز اســت )پیگ فورد و همکاران3 ، 2018(. گرچه 

1. Anandajayasekeram
2. OECD
3. Pigford
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در بین سیاســت گذاران توسعه کشاورزی و مدیران پژوهش های 
کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، نظام های نوآوری مفهوم 
نسبتاً جدیدی اســت، بااین حال، بیش از پیش به عنوان چارچوبی 
برای اندیشــه ورزی و برنامه ریزی بــرای تقویت ظرفیت نوآوری 
در بخش کشــاورزی مــورد توجه قرار می گیرد )شــریف زاده و 

همکاران، 1393(.
گرچــه روزبه روز بــر اهمیت چالش های پیــش  روی بخش 
کشاورزی افزوده می شود، به همان میزان نیز تولید دانش و انتقال 
آن ـ به عنوان شــیوه ای کــه بتواند تغییرات مناســبی در عملیات 
کشاورزی ایجاد کند ـ اهمیت می یابد. از طرفی، هرچه نظام های 
کشاورزی پیچیده تر شوند، نیاز کشاورزان به مهارت های پیشرفته 
نوآوری نیز بیشتر می شــود. اگرچه، با پذیرش بیشتر فناوری های 
فعلی، پیشــرفت های چشــمگیری در بهره وری پایدار قابل انتظار 
اســت، اما تغییر چالش ها مســتلزم اســتمرار ایجــاد راه حل های 
 نوآورانــه ای اســت که با تقاضــای متنوع و در حــال تکامل این

ایــن  بااین حــال،  باشــد.  داشــته  بیشــتری  ســازگاری   بخــش 
امر، چالش هایی را برای نظام های نوآوری کشــاورزی )شــبکه 
 بازیگــران درگیــر در توســعه، نشــر و اســتفاده از فناوری های 
جدیــد کشــاورزی و نوآوری هــای نهــادی( ایجــاد می کند و 
می توانــد به عنــوان کوششــی برای اســتفاده از منابــع محدود و 
دســتیابی به تعادل مناســب بیــن ســرمایه گذاری در پژوهش در 
حوزه نوآوری های جدید )و پیش بینی نیازهای پژوهشــی آینده( 
 و بین خدمات آموزشــی و مشــاوره ای در نظر گرفته شــود. این 
امر بســتر پذیرش و انتشــار نــوآوری را برای کشــاورزان فراهم 
می کنــد )ســازمان همکاری اقتصــادی و توســعه،c  2016(. در 
ایــن مقاله، رویکرد و چرایی توجه به نظام نوآوری کشــاورزی؛ 
دولت ها و تأثیر سیاست های کشــاورزی بر نوآوری کشاورزی، 
ویژگی هــای نظام نوآوری کشــاورزی در بســته های سیاســتی 
و شــدت مخــارج پژوهش و توســعه دولت های عضو ســازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه و کشورهای منتخب مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.

رویکرد نظام نوآوری و چرایی توجه به نظام نوآوری کشاورزی

نظام نوآوری کشاورزی یک چیدمان مشارکت جو است که برای 
همکاری درجهت تغییرات فناورانه، مدیریتی، ســازمانی و نهادی در 
کشاورزی، چندین سازمان را گردهم می آورد. چنین نظامی می تواند 
منابع سنتی نوآوری ها )دانش فنی بومی(، بازیگران نوین )مؤسسات 
پژوهشــی بین المللی کشــاورزی، و مؤسســات پژوهشــی پیشرفته(، 
بخــش خصوصی ازجمله )محلی، ملی، و چندملیتی(، شــرکت های 
کشــاورزی و کارآفرینان، ســازمان های جامعه مدنی )ســازمان های 
غیردولتی، کشاورزان و سازمان های مصرف کننده و گروه های فشار( 
و آن نهادهایی )قوانین، مقررات، باورها، آداب ورســوم و هنجارها( 
را دربر گیرد که بر فرایند توســعه نوآوری ها تأثیر می گذارند )آناندا 
جیاســکرا، 2011(. نظام نوآوری به ایجاد دانش، دسترسی به دانش، 
اشــتراك گذاری دانش و پرورش یادگیــری کمک می کند. مفهوم 
نظــام نوآوری نه تنها تأمین کننده علوم بلکه کلیت و نیز تعامل فعاالن 
درگیر در نوآوری را شــامل می شــود. به عبارت دیگر، گســتره این 
مفهوم، فراتر از ایجاد دانش است و عوامل مؤثر بر تقاضا و استفاده از 
دانش به روش های بدیع و مفید را در برگیرد )بانک جهانی، 2008(.

تولیــد دانش جدید، ظرفیت جــذب یا توانایی بهره بــرداری از این 
دانش ـ که پیوند مهمی با سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه با رویکرد 
تجاری داردـ  و محیط بیرونی مهیا برای نوآوری ازجمله ویژگی های مهم 
نظام نوآوری اســت )ماقبل و همکاران، 1394(. در اقتصاد دانش محور، 
ســرمایه گذاری در دانــش، شــامل مجموعه مخارج عمومــی مربوط به 
آمــوزش، اعم از آموزش عالی و عمومی، پژوهش و توســعه و نرم افزار 
از اهمیت اساسی برخوردار بوده و نشانه تعالی کشورها به شمار می رود. 
به طورکلی، جامعه دانش بنیان از رهگذر توســعه همه جانبه دانایی محور 
حاصل می شــود و به جای این که یک وضعیت قطعی با شناسه های معین 
باشــد، نوعی فرایند و تکامل همه جانبه و پیوسته جوامع بشری محسوب 

می شود )شهنازی و همکاران، 1392(.
نظام های نوآوری کشاورزی رویکردهای مختلفی را تجربه کرده اند 
که در شــکل و جدول 1 کارکردها، قلمرو، رهیافت، تمرکز و متصدیان 

آن مشخص شده اند.
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شکل 1. کارکردهای نظام نوآوری فناورانه کشاورزی )ماقبل و همکاران، 1394(

جدول 1. قلمرو، رهیافت، تمرکز و کنشگران نظام های نوآوری کشاورزی

کنشگرانتمرکزرهیافتقلمرو

ایجاد و انتقال نظام ملی پژوهش های کشاورزیفعالیت محور
فناوری

سازمان های پژوهشی، دانشگاه ها

انتشار دانش و نظام دانش و اطالعات کشاورزیخروجی محور
فنّاوری

سازمان های پژوهشی، دانشگاه ها، 
مراکز خدمات ترویجی، 

سازمان های غیردولتی

نوآوری فنی و نظام ملی نوآوری کشاورزیپیامد محور
نهادی

همه کنشگران اقتصادی که 
فعاالن از دانش آن ها بهره 

می برند یا آن را ایجاد می کنند
* )بانک جهانی، 2008(

مطالعات زیادی نشان می دهند که برای دستیابی به بهره وری 
پایدار و ضروری برای مواجهه با تغییر اقلیم و فشــار بر منابع، در 
بخش کشاورزی، نوآوریـ  ایجاد و استفاده از دانش جدید برای 
فرایندهای تولیدی یا سازمانی ـ از اهمیت حیاتی برخوردار است 
)فائــو، 2012؛ ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه، 2015(. با 
پذیرش فن آوری ها و شیوه های جدید، نوآوری مناسب می تواند 
کارایی کشــاورزان را افزایــش داده و موجب رشــد بهره وری 
شود )ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2013(. همچنین، با 
افزایش مقاومت بخش در مواجهه با چالش های زیســت محیطی 
محدودکننــده رشــد و نیز امــکان اســتفاده پایدارتــر از منابع، 

نــوآوری می تواند پایــداری درازمدت را تضمیــن نماید. برخی 
از ویژگی هــای رویکرد نظام نوآوری عبارتنــد از )نظری زاده و 

میرشاه والیتی،1394(:
 توجه به دانش و یادگیری به عنوان متغیر درون زا و تحلیل 

عوامل مؤثر بر آن؛
 دارابودن نگاهی کل نگر و چندسطحی؛

 نگاه تکاملی به نوآوری با تأکید بر اهمیت سابقه تاریخی 
و وابستگی به مسیر این پدیده؛

 نگاه نظام مند به نوآوری در تحلیل ها؛
 تأکید بر وابستگی و غیرخطی بودن؛
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 دربرداشتن نوآوری های محصوالت فناورانه و سازمانی؛
 تأکید بر نقش بنیادین نهادها در نوآوری؛

 توجه به دیگر مفاهیم توسعه درراستای مفهوم سازی های 
جدید؛

 چهارچوب مفهومی مناسب نسبت به نظریه های رسمی.
براســاس گزارش بانک جهانی )2006( شش تغییر عمده در 
توسعه کشاورزی، بررسی دوباره درزمینه شیوه تحقق نوآوری در 

بخش کشاورزی را ضرورت می بخشد:
1( بازارها، و نه تولید، بیش از پیش توســعه بخش کشاورزی 

را هدایت می کنند؛
2( تولید، تجارت، محیط مصرف و محصوالت کشــاورزی، 
به روش هایــی غیرقابل پیش بینی، با پویایی هرچه بیشــتر در حال 

رشد و تحول است؛
3( اطالعات، دانش و فــن آوری بیش از پیش تولید و توزیع 

شده و ازطریق بخش خصوصی استفاده می شوند؛
4( رشــد نمایی در فن آوری اطالعــات و ارتباطات، قابلیت 
اســتفاده از دانــش توســعه یافته در دیگــر مکان هــا و اهداف را 

دگرگون کرده است؛
5( ســاختار دانش بخش کشاورزی در بســیاری از کشورها 

به طور محسوسی در حال تغییر است؛
6( توســعه کشــاورزی بیش از پیش در محیــط جهانی )در 
مقایسه با محیطی مشخص و متأثر از عالیق ملی و محلی( صورت 

می گیرد.

دولت ها و تأثیر سیاست های کشاورزی بر نوآوری کشاورزی

نظام های نوآوری کارکردهای مختلفی دارند. سیاست گذاری 
و راهبری، تســهیل، هدایت و تأمین مالی فعالیت های پژوهش و 
توســعه، انجام فعالیت های پژوهش و توســعه، توســعه و ارتقای 
منابع انســانی، انتقال و انتشــار فناوری، ارتقای کارآفرینی مبتنی 
بــر فناوری، تولیــد کاال و ارائــه خدمات نوآورانــه ازجمله این 
کارکردها هستند )سلطانی و همکاران، 1396(. می توان نظام های 

نوآوری را در ســه ســطح ملی، منطقه ای و بخشــی تحلیل کرد. 
در ســطح ملی ومنطقه ای، نوآوری در مناطــق جغرافیایی خاص 
در درون یک کشــور یا بخش هایی از کشورهای مختلف مورد 
توجه است. در نظام های بخشی، نوآوری بر یک زمینه فناوری یا 

تولیدی خاص تمرکز دارد )فقیهی و سلیمی، 1388(.
در دهــه 1950 و 1960 میالدی، دولت ها با ایجاد مؤسســات 
و واحدهــای پژوهشــی و ترویجــی مختلف در بخــش دولتی، 
ظرفیت سازی را شروع کردند. پس ازاین سال ها و با افزایش تعداد 
مؤسســات و مراکز پژوهشی در کشــورهای مختلف، و به منظور 
ایجاد هماهنگی و انســجام در بین مؤسسات موجود، سازمان ملی 
پژوهش های کشاورزی1  ایجاد شد. در دهه 1980 و ارائه دیدگاه 
نظــام ملی پژوهش های کشــاورزی2 ، این اقدامــات وارد مرحله 
جدیدی شــد. با طرح  الگوی نظام دانش و اطالعات کشاورزی3  
در دهه 1990 و اخیراً طرح رویکرد نظام ملی نوآوری کشاورزی4، 
ظرفیت سازی در بخش کشــاورزی توسعه یافته است )رعنایی و 
همکاران، 1385(. دولت هــا و جوامع بین المللی اهمیت نوآوری 
برای رشد پایدار بهره وری را به رسمیت شناخته اند. به عنوان مثال، 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد5  که در سال 2015 مدون 
شــد، نیاز به سرمایه گذاری در نوآوری و به ویژه در نظام نوآوری 
کشــاورزی را آشکار کرد. در ســال 2016 و در نشست وزرای 
کمیته کشــاورزی کشورهای عضو ســازمان همکاری اقتصادی 
و توســعه ، نیاز به ســرمایه گذاری در نظام نوآوری کشــاورزی 
تأیید شــد و 46 کشــور به همراه اتحادیه اروپــا توافق کردند که 
برای دســتیابی به بهره وری پایدار، ازجمله ازطریق تغییر سازمانی، 
همکاری متقابــل بخش های اقتصــادی، افزایش ســرمایه گذاری 
عمومــی و خصوصــی در پژوهش و توســعه6 ، انتقــال و پذیرش 
فناوری، آموزش وپرورش و خدمات مشــاوره ای، باید نوآوری در 
.)2016 b،اولویت قرار گیرد )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
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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
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نوآوری حوزه کشــاورزی، عالوه بــر تمرکز بر نوآوری، از 
طیف وســیعی از سیاســت های اقتصادی و کشــاورزی نیز متأثر 
اســت. به منظور بررسی انگیزه ها و ضد انگیزه های سیاستی حوزه 
نوآوری و در چارچوب ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه، 
این سیاســت ها شناســایی می شوند )ســازمان همکاری اقتصادی 
و توســعه،b 2015(: سیاســت های اقتصادی که بــر انتخاب های 
اقتصــادی،  کالن  سیاســت های  می گــذارد،  تأثیــر  نــوآوری 
نظارت نهادی، اســتانداردهای محیطی، سیاســت های مربوط به 
ســرمایه گذاری، زمیــن، کار و آموزش وپــرورش، و هم چنیــن 
انگیزه های ســرمایه گذاری مانند فضای قانونــی قابل پیش بینی و 
حقوق مالکیت معنوی. سیاست های کشاورزی، با تعریف فراگیر 
آن، می توانند نوآوری کشاورزی را تقویت کرده یا مانع آن شوند. 
سیاست های تجاری و داخلی کشــاورزی که بازارها را تحریف 
می کنند، کاهــش انگیزه تولیدکنندگان برای اســتفاده بهره ورتر 
از عوامــل تولیــد را به دنبال دارند و به طــور بالقوه نوآوری را از 
بین می برند. ازســوی دیگر، برای بهبــود پذیرش نوآوری، ایجاد 
شــرایط مناسب برای مواجهه تولیدکنندگان با مخاطرات تولید و 
دسترسی به نظام های مناسب مدیریت مخاطرات، امری ضروری 
است. درنهایت، سیاست های نوآوری، به طور مستقیم از توسعه و 
نشر فن آوری ها و شــیوه های مربوط به مدیریت، تولید، فرآوری 
و بازاریابی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی حمایت کرده و 
آن ها را هدایت می کنند. این سیاست ها به تولید دانش کشاورزی 
کمــک می کنند؛ دانش هایی چون ســرمایه گذاری مســتقیم در 
پژوهش و توســعه دولتــی و خصوصی و مؤسســات پژوهش و 
توســعه، حمایــت غیرمســتقیم از پژوهش و توســعه خصوصی 
ازطریق تخفیف های مالیاتــی، ضمانت های اعتباری، کمک های 
رقابتــی، و تأمین مالی مشــارکت های عمومی ـ خصوصی. آن ها 
همچنین اقداماتی را شامل می شــوند که انتقال دانش کشاورزی 
را تســهیل می کنند مانند: آموزش کشاورزی، ترویج و خدمات 
مشــاوره ای، و شبکه های جمع آوری و انتشار اطالعات مربوط به 
تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی. همچنین، برای اطمینان 

از اســتفاده بهینه از منابع در تهیه و پذیــرش اطالعات موردنیاز، 
باید بر نظام های نوآوری کشاورزی نظارت قوی و موثری وجود 

داشته باشد.

ویژگی های نوآوری کشاورزی در بسته های سیاستی دولت های منتخب

در بسته های سیاستی بسیاری از کشورها مانند استرالیا، کانادا، 
کاســتاریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، نروژ، سوئیس و ترکیه به 
نوآوری کشــاورزی، با درجات مختلفی از تأکید،  اشــاره شده 
است. برای مثال، انتقال دانش و نوآوری و ارتقاء بهره وری منابع، 
دو بخش از شــش حوزه اولویتی رکن دوم سیاســت کشاورزی 
مشــترك1  در اتحادیه اروپا برای ســال های 20-2014 است که 
تأمین مالی برنامه های پژوهش و نوآوری کشــاورزی را بر عهده 
دارد. بعــالوه، رویکرد راهبردی پژوهش و نوآوری کشــاورزی 
اتحادیه اروپا در سال 2016 با مشورت ذینفعان تدوین شده است 
)کمیسیون اروپا، 2016(. بسته سیاست کشاورزی کانادا2  تا سال 
2018، بر ســه حوزه اولویتی گســترده تأکید دارد، که نوآوری 
یکی از آن ها است. ایالت ها باید حداقل 25 درصد از بودجه خود 
را برای تدوین برنامه های نوآوری مصرف کنند. بســته سیاســت 
کشــاورزی کانــادا بــرای دوره 22-2018ـ  با عنوان مشــارکت 
کشــاورزی کانادا ـ ازطریق پژوهش، علــم و نوآوری و پذیرش 
محصوالت و شیوه های نوآورانه متکی بر رشد پایدار، بر ارتقای 
رقابت پذیری بخش کشــاورزی تمرکز دارد )وزارت کشاورزی 
و مواد غذایی کانادا3 ، 2018(. سیاســت دولتی غذاـ کشاورزی و 
توسعه روستایی کاســتاریکا برای سال های 2021-2010، عالوه 
بر اهــداف رقابت پذیری و پایداری، بر نوآوری و تحول فناوری 
 .)2017  f،نیز تأکید دارد )ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه
گزارش رســمی رقابت پذیری کشــاورزی4  در اســترالیا، تالش 
می کنــد تا در بین ســایر اهداف، نوآوری در بخش کشــاورزی 

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 
صریح راهبرد های نوآوری ملی است. برای نمونه می توان به طرح 
علــم و فناوری ملــی 20-12002  در فیلیپین و ســیزدهمین طرح 
پنج ســاله علم و فناوری در چین اشــاره کرد )ســازمان همکاری 

.)2017 e ،اقتصادی و توسعه

افزایش هزینه های عمومی تخصیصی به نظام نوآوری

گرچه نقش دولت در نظام نوآوری کشاورزی2  صرفاً به تأمین 
بودجــه محدود نمی شــود، اما از اطالعات مربــوط به هزینه های 
عمومی می توان برای سنجش نقش دولت در تولید و انتقال دانش 

استفاده کرد. درواقع، به نظر می رسد که در طی بیست سال اخیر، 
تأکید روزافزون بر نظام های نوآوری کشاورزی در بسته سیاستی 
کشــورها، تا حد زیادی در افزایش هزینه های عمومی تخصیصی 
به نظام نوآوری بازتاب داشــته اســت. گرچه هزینه ها در هر دو 
گروه کشورهای ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و مناطق 
درحال توســعه و نوظهور در ســال های اخیر کمــی کاهش یافته 
اســت، اما به طورکلی در طول دوره 2017-1997 هردوی آن ها 
افزایش یافته اند، به طوری که افزایش هزینه ها در مناطق نوظهور 
و درحال توســعه، قابل توجه و به طور عمده ناشی از تحوالت در 

کشور چین بوده است )شکل 2(.
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1. National Science and Technology Plan (NSTP)
2. The agricultural innovation system(AIS)

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

بااین حال، تصویر ارائه شــده از سهم نظام نوآوری کشاورزی 
در شاخص حمایت کل کشورها، اندکی متفاوت به نظر می رسد. 
با در نظر گرفتن هزینه های نظام نوآوری در مناطق درحال توسعه 
و نوظهور، این شــاخص در 20 سال گذشته کاهش داشته است؛ 
یعنــی از 8/4 درصد در ســال های 97-1995 بــه 3/5 درصد در 
ســال های 17-2015 کاهش یافته است. ازسوی دیگر، این سهم 
در کل منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، از 2/1 درصد 
در ســال های 97-1995 اندکــی افزایش یافته و با ســهم مناطق 
درحال توســعه و نوظهور در ســال های 17-2015 همگرا شــده 
است. الزم به ذکر اســت که هزینه های نظام نوآوری کشاورزی 

به عنــوان ســهمی از بــرآورد حمایــت کل در میان کشــورهای 
موردبررســی، در استرالیا، بیش از دیگر کشــورها، افزایش یافته 
اســت؛ درحالی کــه آفریقای جنوبی بیشــترین کاهش را نشــان 
می دهد )شــکل 3(. تفاوت مشاهده شــده بیــن هزینه های واقعی 
و هزینه ها به عنوان ســهمی از برآورد حمایت کل، ممکن اســت 
بر این واقعیت اســتوار باشــد که حمایت از تولیدکنندگان منفرد 
همچنان یکی از ویژگی های مهم چشــم انداز سیاســتی در برخی 

از کشورها است.
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تفاوت مشاهده شــده در هزینه های دولتــی مربوط به نظام 
نوآوری کشورها را می توان با دو عامل زیر، که با تولید دانش 
مرتبط هســتند، تبیین نمود: 1( جاه طلبی های مختلف و حوزه 
عمل پژوهش های کشاورزی در کشورها. کشورهای نوظهور 
و کوچک تر به تمرکز بــر پژوهش های انطباقی تمایل دارند، 
درحالی که کشــورهای بزرگ تر و باثبات تــر در همه زمینه ها 
و حوزه هــای پژوهش فعال هســتند؛ 2( میــزان پژوهش های 
خصوصــی و نقش تکمیلی آن ها با تــالش  دولت. با توجه به 
انتقــال دانش، نقش مرتبط بازیگــران خصوصی و عمومی در 
تأمین مالی و ارائه مشــاوره به کشــاورزان به طور گســترده ای 
متفاوت اســت. عالوه بر این، در بســیاری از اقتصادها، تأمین 
مالــی آموزش کشــاورزی را نمی توان از تأمیــن بودجه کلی 
آموزش وپرورش متمایز کرد و این مســئله مشکالتی را برای 

مقایسه دقیق کشورها ایجاد می کند.

مشارکت دولت در پژوهش و توسعه کشاورزی

باتوجه به اجزای نظام نوآوری کشاورزی، دولت ها عالوه 
بر نگهداری زیرساخت های دانش )مانند زیرساخت های علوم 
زیستی نظیر بانک ژن، مؤسسات پژوهشی کشاورزی، شبکه ها 
و قطب هــای علمی، و پایگاه های داده(، در هر دو زمینه ایجاد 

و انتقال دانش نیز نقشــی اساسی برعهده دارند. این امر امکان 
تالش های مشــترك، هم با بخش خصوصی و هم در ســطح 
بین المللــی، را فراهم می آورد )ســازمان همــکاری اقتصادی 
و توســعه،b 2015 و 2013(. دولت هــا و جامعــه بین المللی به 
این شــناخت دســت یافته اند که برای دســتیابی بــه اهداف و 
رشــد بهره وری در بخش کشاورزی، نوآوری امری ضروری 
است. در دو دهه گذشته و بر اثر پذیرش نوآوری و تعدیالت 
ســاختاری، افزایش بهره وری در همه عوامل، منبع اصلی رشد 
تولیدات کشاورزی بوده است. شواهدی از مطالعات گسترده 
اقتصادســنجی نشــان می دهد که منافع بــرآوردی پژوهش و 
توســعه کشاورزی ـ با نرخ بازده ســاالنه از 20 تا 80 درصد ـ 
به مراتب افزون بر هزینه های آن اســت )سازمان همکاری های 

اقتصادی و توسعه، 1394(.
بخش دولتــی، به عنوان مجری پژوهش و توســعه، به تمرکز 
پژوهش هــای پایه با افق بلندمــدت و پیامدهای نامطمئن گرایش 
دارد. همچنیــن، این پژوهش هــا اغلب در حوزه هــای کاالهای 
عمومــی، مانند مزایای زیســت محیطی و منابــع طبیعی، متمرکز 
اســت )ســازمان همکاری اقتصــادی و توســعه، 2013(. عالوه 
بر ایــن، به دلیل این کــه ماهیت پژوهش هــای دولتی، کاالی 
عمومی اســت، بنابراین انتشــار و انتقال دانش به کشــاورزان 

شکل 3. سهم مخارج دولت در نوآوری کشاورزی از برآورد حمایت کل به تفکیک کشورها در سال های 97-1995 و 2015-17 
)2018 b،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(
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را تشــویق می کند. مشــارکت عمومی در پژوهش و توســعه 
می توانــد در انگیــزش ســرمایه گذاری خصوصــی، تأمیــن 
مالی مشــترك پروژه های پژوهشــی، مشــارکت های عمومی 
و خصوصــی، و یا تشــویق پژوهش و توســعه در پروژه های 
ســرریز دانش1  حاصل از پژوهش و توسعه عمومی تأثیرگذار 
باشــند. بعالوه، ســرمایه گذاری عمومی در پژوهش و توسعه 
کشــاورزی بــر رقابت پذیری و رشــد بهــره وری همه عوامل 
تولید تأثیــر قابل توجهــی دارد )آلســتون2 ، 2010(. درواقع، 
کارایــی هزینه هــای عمومی پژوهش و توســعه کشــاورزی 
 بــر بهبود بهره وری کشــاورزی پایدار، در مقایســه با کارایی 
ســایر هزینه های عمومی بخش کشــاورزی ماننــد یارانه های 
آبیاری و کود، به مراتب بیشتر است )دیاز بونیال3  و همکاران، 

.)2014
بنابرایــن، چــه در ســازمان های دولتی و چــه خصوصی، 
بخش دولتی همچنان منبع اصلی تأمین مالی پژوهش و توسعه 
 b،کشــاورزی اســت )ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه
2015 و 2013(. در برخی از کشــورها، تعهد پژوهش عمومی 
گســترش یافته و مســائل مربوط به محیط زیست، غذا و دیگر 
موارد را نیز در برگرفته است. تمرکز پژوهش نیز از کشاورزی 
اولیه به ســوی نوآوری در زنجیره  غذایی و امــور غیرفناورانه 
مانند نوآوری های 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 
درحال توسعه، ســهم پژوهش و توســعه بخش عمده مخارج 
عمومی در نظام نوآوری کشــاورزی را تشکیل می دهد. سهم 
پژوهــش و توســعه کشــاورزی در منطقه ســازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه در سال های 17-2015، 2 درصد بود که در 
مقایسه با اقتصادهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور )1/9 

درصد(، اندکی باالتر بوده است.
شدت پژوهش و توسعه یک کشور )سهم تخصیص بودجه 
در پژوهش و توسعه کشاورزی به عنوان بخشی از ارزش افزوده 

کشــاورزی( چراغ راهی برای تبیین تالش های دولتی اســت. 
بین سال های 1996 تا 2016، در برخی از کشورها مثل آلمان، 
دانمــارك، ایرلند، انگلیس، نروژ، ســوئیس، اســپانیا و ژاپن 
که داده های قابل مقایســه آن ها موجود بوده، شــدت پژوهش 
و توســعه افزایش یافته؛ درحالی که این شــاخص در برخی از 
کشورهای دیگر کاهش داشته اســت. احتماالً عدم همگامی 
بودجه عمومی با رشــد بخش کشاورزی، علت چنین کاهشی 
است )شکل 4(. در برخی موارد نیز با  وجود کاهش هزینه های 
عمومی، اما بخش پژوهش و توسعه علوم کشاورزی از افزایش 
بودجه بخش خصوصی بهره مند بوده اســت، مثل: مؤسســات 
پژوهشــی و توسعه روســتایی4  در اســترالیا که با اخذ مالیات 
از تولیدکنندگان تأمین مالی شــده است )ســازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه، 2013(؛ گرچه این تأمین مالی آن قدر نبوده 
اســت که کاهش مخارج کل را جبران کنــد. به دلیل افزایش 
چشــمگیر تالش های خصوصــی در آمریکا ، ســهم مخارج 
عمومی کاهش یافته است. درنتیجه، تأمین مالی عمومی کمتر 
از یک چهارم مجموع آن در ســال 2016 بوده است )سازمان 

.)2016 d،همکاری اقتصادی و توسعه

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

حمایت دولتی به عنوان اهرم مشارکت خصوصی در پژوهش و توسعه

دولت ها عالوه بر تأمین مالی پژوهش های عمومی، در حمایت 
مستقیم و غیرمســتقیم از ســرمایه گذاری خصوصی و مشارکت 
در پژوهش و توســعه کشــاورزی نیز نقش مهمــی ایفا می کنند. 
به دلیــل ماهیت کوچک مقیاس بودن مزارع و صنایع کشــاورزی 
ـ غذایی، ســرمایه گذاری خصوصی در بخش کشــاورزی کمتر 
از ســایر بخش ها اســت. بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد تا در 
شرکت های بزرگ واردات و فرآوری مواد غذایی و حوزه هایی 
نظیر تجهیزات کشــاورزی و بذرها سرمایه گذاری کند )سازمان 

.)2015 d،همکاری اقتصادی و توسعه
دولت هــای مختلف برای تشــویق مشــارکت هر چه بیشــتر 
شــرکت های خصوصی در پژوهش و توســعه اقداماتی را انجام 
داده انــد. بودجــه عمومی معموالً بــه طیف وســیعی از پروژه ها 
تخصیص می یابند که به شیوه رقابتی انتخاب شده اند. ازجمله این 
موارد می توان به صندوق پژوهش و توســعه کشاورزی دوملیتی 
آمریکا و اسرائیل1 ، برنامه های مراکز علمی و مرکز رقابتی مستقر 
 )2018 e ،در کشور استونی )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
و کمک هــای نــوآوری حفاظت منابع طبیعی در آمریکا اشــاره 
کرد. هدف بعدی، تقویت نوآوری عمومی و خصوصی در میان 
کشاورزان برای کشت است. مشارکت های عمومی و خصوصی2  

از دیگر برنامه های تأمین مالی مستقیم هستند که بیش از پیش برای 
سرمایه گذاری در هم افزایی بین ظرفیت های پژوهشی خصوصی 
و عمومی و تشــویق ســرمایه گذاری خصوصی در نوآوری هایی 
با ماهیت کاالهای عمومی مورداســتفاده قرار می گیرند )سازمان 
همکاری اقتصادی و توســعه، 2013(. شــیلی از مشــارکت های 
عمومی و خصوصی و تأمین مالی رقابتی برای پژوهش و توســعه 
کشاورزی حمایت می کند. موسسه پژوهش های کشاورزی به نام 
امبراپــا3  در برزیل، مشــارکت خود را بــا بازیگران خصوصی و 
عمومی گســترش می دهد. برای نمونه می توان به توافق اخیر این 
موسسه با انجمن تولیدکنندگان پنبه اشاره کرد )سازمان همکاری 

)2015 f،اقتصادی و توسعه
در کشــورهایی ماننــد اســترالیا و نیوزیلنــد، بــا مشــارکت 
تولیدکننــدگان از ابزارهــای تأمین مالی مشــترك برای تقویت 
مشــارکت خصوصی در پژوهش  و توسعه استفاده می شود. برای 
مثال، 29 درصد از مخارج عمومی پژوهش و توســعه کشاورزی 
در نیوزیلند در سال 2017 به پروژه های مشارکت رشد مقدماتی4  
اختصاص داده شــد که معموالً تأمین مالی آن به نســبت مساوی 

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 می شــود. این طرح های مشارکتی با 
هدف افزایش بهره وری، رشــد اقتصــادی و پایداری بخش های 
مــواد اولیه، جنگلداری و غذا اجرا می شــود )ســازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه،2013( و ســرمایه گذاری، آموزش و توسعه 
مهارت، پژوهش و توسعه، تجاری سازی، توسعه تجاری و انتقال 
فنّاوری را شامل می شود. مؤسسات پژوهش و توسعه روستایی در 
اســترالیا، ابزار اصلی دولت برای حمایت از نوآوری روستایی و 
تقویت رشد تولیدات کشاورزی هستند. این مؤسسات پژوهشی، 
نوعــی همکاری بین دولت و صنعت اســت که هــدف از آن ها 
اشــتراك بودجه برای پژوهش و توسعه در صنایع اولیه و پذیرش 
خروجی های آن اســت. برای جمع آوری کمک از کشــاورزان 
در تأمین مالی مؤسسات پژوهشــی و توسعه روستایی، یک نظام 
مالیاتی ایجاد شــده و دولت اســترالیا بقیه تأمین مالی را تا سقف 

مجاز تعیین شده بر عهده می گیرد.
عالوه بر اشکال مستقیم تأمین مالی، دولت ها انواع مختلف 
ســازوکارهای تأمین مالی را نیز ایجاد کرده اند مانند: تخفیف 
مالیاتی پژوهش و توســعه؛ ضمانت های اعتبــاری به صنعت؛ 
سرمایه گذاری های مشترك و »سازوکارهای جاذبه ای1«  مانند 
جوایز نوآوری یا تعهدات پیشــبرد بازار2  )ســازمان همکاری 
اقتصــادی و توســعه،2013(. اغلب کشــورها ازجمله فیلیپین، 
ویتنام، کانادا و کره، بخشودگی های مالیاتی پژوهش  و توسعه 
نیــز درنظر گرفته اند )ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه، 
2013 و e 2017(. در کــره، ابتکاری به نام خوشــه ملی غذا3 ، 
که یک سامانه صادراتی مبتنی بر پژوهش و توسعه است ایجاد 
شده که معافیت های مالیاتی را به شرکت های مشارکت کننده 

ارائه می دهد.

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

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

در عصــر کنونی، نــوآوری به عنــوان ترکیب اثربخشــی از 
سخت افزار، نرم افزار و سازمان افزار )محمدی و همکاران، 1390(، 
مهم ترین عامل بقای جوامع در عرصه های رقابتی بین المللی است. 
زیرا از دیدگاه صاحب نظرانی مانند پورتو، عصر حاضر به »عصر 
فرارقابتی« مشــهور اســت. در حال حاضر، توجه به مباحث نظام 
نوآوری یکی از مهم ترین کانون های توجه به نوآوری است. این 
نظام ها از ابزارهای سیاســی تقاضامحور درك مناسبی دارند و از 
ُنه مزیــت و کارکرد عمده برخوردارند ایــم مزیت ها عبارت اند 
از: قــرار گرفتن نوآوری و فرایندهــای یادگیری در کانون توجه 
نظام، داشــتن دیدگاه کل نگر و میان رشــته ای، برخــورداری از 
دیــدگاه تاریخــی، تأکید بــر تفاوت های میان نظام هــا، توجه به 
وابســتگی درونــی و غیرخطی بودن نظام، توجه بــه فناوری های 
تولیــد و نوآوری هــای ســازمانی، تخصیــص نقــش مرکزی به 
ســازمان های نظام، وجود تکثرگرایی در مفهــوم نظام نوآوری، 
داشــتن چارچوب های مفهومی به جای تئوری های رسمی. بخش 
کشــاورزی فراهم کننده زمینه همگرایی توســعه فناوری و رشد 
تمدن بشــری است و دست کم درگذشــته، تمدن های بزرگ بر 
محوریت توســعه فناوری در بخش کشاورزی، پیدایش و تکامل 
یافته اند. گذر از اقتصاد ســنتی به اقتصــاد دانش محور، بر تولید، 
توزیع و استفاده از دانش به عنوان عامل اصلی در همه ابعاد جامعه 
استوار است. بی تردید، پیوســتگی کارکردهای تولید، توزیع، و 
کاربــرد دانش در پرتــو فراهم بودن زیربناهــا و روبناها، ازجمله 
نهادهای دانش محور )مانند دانشــگاه ها، بنگاه های فناوری محور، 
مؤسســات پژوهش و توسعه( اســت که موجبات تحقق اقتصاد و 
توســعه دانش محور را درهمه بخش ها ازجمله کشاورزی فراهم 
می آورد. رویکرد نظام نوآوری کشــاورزی مقوله ای کارکردی 
و بااهمیت حیاتی اســت که به ســه دلیل باید بــه آن توجه کرد: 
اول، ضروری اســت که اطمینان حاصل شود که هم دانش فعلی 
و هــم دانش جدید برای معیشــت روســتائیان فقیــر به طور مؤثر 
مورداســتفاده قــرار خواهند گرفــت؛ دوم، پژوهش ها و محققان 

تنها مشارکت کنندگان در نوآوری و تغییر نیستند، بلکه نظام های 
نــوآوری و نــوآوری، خود، نیازمنــد مجموعه هــای متفاوتی از 
فعاالن هستند؛ ســوم، بهبود ارتباطات، اطالعات و تعامل ازطریق 
اینترنت و سایر مجاری ارتباطی، اجازه استفاده از ایده ها و دانش 
جدیــد از منابع مختلــف را می دهند. در این مقالــه، اهمیت نظام 
نوآوری کشــاورزی در هدایت مؤثر توســعه کشــاورزی، تأثیر 
سیاست های کشــاورزی بر نوآوری کشاورزی، ویژگی های آن 
در بســته های سیاستی کشورها و شدت مخارج پژوهش و توسعه 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری های اقتصادی و توســعه و 
کشــورهای منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج 
نشــان می دهد که با توجــه به اجزای نظام نوآوری کشــاورزی، 
دولت هــا عالوه بــر نگهــداری زیرســاخت های دانــش )مانند 
زیرساخت های علوم زیستی- نظیر بانک ژن، مؤسسات پژوهشی 
کشاورزی، شبکه ها و قطب های علمی، و پایگاه های داده(، نقش 
مهمــی را در هر دو زمینه ایجاد و انتقــال دانش ایفا می کنند. این 
امر امکان تالش های مشــترك، هم بــا بخش خصوصی و هم در 
سطح بین المللی، را فراهم می آورد. ترکیب مناسبی از مؤلفه های 
تولیــد و انتقال دانش، بــا بعضی از الزامات پژوهش و توســعه و 
ســایر خدمات آمــوزش عمومی یا ترویج، به ناچار در کشــورها 
متفــاوت خواهد بــود. یا به عنــوان مجری پژوهش و توســعه، یا 
به عنوان ســرمایه گذار یا هر دو، می تواند نقش مهمی در نوآوری 
داشته باشد و نوآوری نیز به رشد بهره وری پایدار کمک خواهد 
کرد. در اکثر کشــورها، بخش دولتی همچنان نقش عمده ای در 
انجام پژوهش و توســعه کشــاورزی برعهــده دارد. به طورکلی، 
ســهم پژوهش و توسعه دولتی برای علوم کشاورزی و پژوهش و 
توسعه کشاورزی از کل ســهم پژوهش و توسعه باالتر است. در 
بیشــتر کشــورهایی که داده های آن ها در سال 2015 در دسترس 
بوده اســت، سهم پژوهش و توسعه کشاورزی دولتی و مؤسسات 
آموزش عالی، 60 درصــد از کل مخارج )عمومی و خصوصی( 
درزمینه علوم کشاورزی بوده است، که این سهم در برخی موارد 
بیش از 90 درصد بوده است. گرچه با گذشت زمان ممکن است 
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تناقض هایی در داده ها وجود داشته باشد، اما به نظر می رسد روند 
این ســهم بین ســال های 2000 تا 2015 در نوسان بوده، که بیانگر 
مشــارکت شدید بخش خصوصی در کشورهای خاص یا کاهش 
پژوهش و توسعه عمومی در برخی موارد بوده است. نمونه هایی از 
پژوهش و توسعه کشاورزی که دولت ها انجام می دهند عبارت اند 
از: توســعه انواع واریته هــای جدید برنج در ویتنــام، پژوهش در 
مورد خاك های کشاورزی و کشاورزی و اقلیم در فرانسه، توسعه 
فنّاوری های سازگار با اقلیم در آمریکا )از طریق شبکه ای از مراکز 
اقلیم منطقــه ای( و پژوهش و توســعه فن آوری های کاهنده برای 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای کشــاورزی در مرکز پژوهش 
گازهای گلخانه ای در نیوزیلند. بانک جهانی بر اســاس یافته های 
منتــج از آسیب شناســی نظام نوآوری کشــاورزی در جهان و در 
راستای ســازگاری نظام های نوآوری کشاورزی با منافع و عالیق 

کشاورزان فقیر، چهار پیشنهاد ارائه می دهد که عبارت اند از:
1( درك و آگاهی از زمینه، تاریخ، فرهنگ، سنت و معیشت 

محلی؛
2( حصول اطمینان از به رســمیت شــناخته شدن فقرا ازسوی 
ســایر متصدیان؛ تحت پوشــش قرار دادن همه کشــاورزان فقیر؛ 

حصول اطمینان از دیده و شنیده شدن کشاورزان فقیر؛
3( توانمندســازی فقرا برای درك و اجرای نوآوری ازطریق 

دسترسی به اطالعات، دانش و دیگر منابع و توانایی ها؛
4( ایجاد انعطاف پذیری و تسریع فرایندهای نوآوری.
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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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