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بازتاب تات ویژه نامه  تحقیق برای توسعهشماره 12، تابستان 1400

تعالی  بسمه 

بخـش کشـاورزی بـه عنـوان محـور امنیـت غذائـی بطـور ذاتـی بـا پیچیدگی هائـی مواجـه اسـت. تـاش بـرای ارتقـای خـود کفائـی 

محصـوالت راهبـردی، بهبـود معیشـت کشـاورزان، تثبیـت مالکیـت و... از یـک طـرف و حفـظ منابـع پایـه و رفـاه و دسترسـی 

، ایجـاب می نماینـد بخـش کشـاورزی در مسـیر توسـعه، منافـع بلنـد مـدت و پایـدار را سـرلوحه  مصرف کننـدگان از طـرف دیگـر

برنامه هـای خـود قراردهـد. ایـن مهـم، مسـتلزم راهبـردی منسـجم و هماهنـگ بـرای ارتبـاط هدفمنـد کلیـه بخش هـای اجرائـی، 

پژوهشـی، آموزشـی و ترویجـی در کنـار ذی نفعـان بخـش خصوصـی، انجمن هـا و اتحادیه هـا و ... اسـت.  

نظام هـای تحقیقـات کشـاورزی در دنیـا طـی چهـار دوره تکامـل خـود رویکـرد " تحقیـق بـرای توسـعه" را بـرای گـرد هـم آوردن 

همـه ذی نفعـان حـول محـور پژوهـش برگزیده انـد، بـه نحـوی کـه هـر فعالیـت پژوهشـی، اهـداف مشـخصی از توسـعه بخـش 

کشـاورزی کشـور را پیگیـری نمـوده و توسـط بهره بـردارن بـه کار گرفتـه شـود. سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی 

نیـز تحقـق رویکـرد "تحقیـق بـرای توسـعه" و دسـتیابی بـه سـازمان واحـد را در چنـد سـال اخیر در دسـتور کار خـود قرار داد. در 

ایـن راسـتا بـا تشـکیل کمیسـیون هماهنگـی تحقیقـات و عضویـت معـاون برنامه ریـزی و اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی، 

عمـًا اتصـال پویـای تحقیقـات بـا برنامه هـای توسـعه ای وزارت متبـوع، برقـرار گردیـد. عملیاتی نمـودن برنامه های اسـتراتژیک 

دولتـی  ذی نفعـان  حداکثـری  مشـارکت  رویکـرد  بـا  ترویـج"  و  آمـوزش  تحقیـق،  کان  ح هـای  "طر تصویـب  سـازمان،  پنجگانـه 

از  ج  یافته هـا، توسـعه مشـارکت دسـتگاه های پژوهشـی خـار ترویـج و توسـعه  تـا  ابتـدای تشـخیص مسـئله  از  و خصوصـی 

تخصصـی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  و  نـوآوری  مراکـز  و  پژوهش هـا  در  دانش بنیـان  شـرکت های  و  دانشـگاه ها  از  اعـم  سـازمان 
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بـه عرصـه  انتقـال دانـش  بـرای  افزایـش سـهم شـاخص های توسـعه ای  زنجیـره تحقیـق و توسـعه،  بـرای تکمیـل  کشـاورزی 

در نظـام ارزیابـی و ارتقـای اعضـاء هیـأت علمـی، ظرفیت سـازی تحقیقـات توسـعه ای در قالـب نظـام نویـن ترویـج و همچنیـن 

، اصـاح  تـا محلـی در تسـهیل تحقـق رویکـرد مذکـور از سـطح ملـی  بـرای توسـعه، اصـاح سـاختار تشـکیاتی  ترویـج فراگیـر 

ایجـاد سیسـتم  ح هـای کان فـرا رشـته ای و  بـر برنامه هـای اسـتراتژیک و طر نظـام برنامـه و بودجه ریـزی عملیاتـی مبتنـی 

تصمیم یـار بـر مبنـای کان داده هـای بخـش کشـاورزی، مهمتریـن دسـتاوردهای اجـرای رویکـرد " تحقیـق بـرای توسـعه" در 

 بـه بـار خواهنـد نشسـت. 
ً
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی هسـتند کـه تدریجـا

انسـجام  محـور  عنـوان  بـه  توسـعه"  بـرای  "تحقیـق  فـوق،  مـوارد  تبییـن  و  بسـط  بـا  اسـت  شـده  تـاش  حاضـر  ویژه نامـه  در 

بهره گیـری  بـا  و  معرفـی  متبـوع  وزارت  از  بیـرون  و  درون  ترویجـی  و  آموزشـی  تحقیقاتـی،  اجرائـی،  بخش هـای  کلیـه  هدفمنـد 

شـود.  برداشـته  یـک  بـه  یـک  کشـاورزی  بخـش  توسـعه  روی  پیـش  چالش هـای  موجـود،  ظرفیت هـای  از  موثرتـر 

بدیـن وسـیله از تاش هـای کلیـه همـکاران ارجمنـد مشـارکت کننـده در ایـده پـردازی، تدویـن و اجـرای رویکـرد "تحقیـق بـرای 

بـا  بهتـری همـراه  فـردای  آن  نهادینه سـازی  بـا  امیـد اسـت  نمـوده،  ایـن مجموعـه قدردانـی  بـه ویـژه تهیه کننـدگان  توسـعه" 

آیـد. بالندگـی بخـش کشـاورزی ایـران عزیـز بـه بـار 

بازرگان  کامبیز
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