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نظامنوآوریوفناوری
کشاورزی،گامیاثربخش
راستایتکمیلزنجیره در

تحقیقبرایتوسعه

غالمرضاصالحیجوزانی
محمدرضاصفرنژاد

دفتر امور فناوری سازمان 

یکی از مهمترین چالش های تحقق رویکرد تحقیق برای توسعه شکل گیری دره مرگ فناوری در 

مسیر تاقی تحقیقات  و توسعه در زمان ورود دانش و فناوری به عرصه است. پایین بودن ضریب 

نفوذ دانش به عرصه )کمتر از 6 درصد( در کشور به دلیل عدم طی شدن فرایند کامل تجاری سازی 

فرایند  که  است  دلیل  این  به  فناوری   مرگ  دره  شکل گیری  می باشد.   حاصله  فنی  دانش های 

تجاری سازی، مسیری پیچیده و غیر خطی بوده، و مراحل مختلف آن مستلزم ایفای نقش بازیگران 

مختلف با توانمندی های متفاوت است. لذا، فناوران بخش کشاورزی در حین تجاری سازی فناوری 

برسانند  بازار  به مرحله  را  ارزشمند  این دانش های  بتوانند  تا  گیرند  قرار  باید در مسیری حمایتی 

)شکل 1(. نظر به اینکه تحقیق برای توسعه یک رویکرد مبتنی بر نوآوری با استفاده از شبکه، کار 

تیمی منسجم و تکمیل زنجیره برای عبور از دره مرگ فناوری است،  الزم است در توسعه و تجاری -

سازی فناوری ها نیز این اصل در نظر گرفته شود. در شکل 2 رویکردهای نوین سازمان در توسعه 

نوآوری های فناورانه برای تکمیل زنجیره تحقیق برای توسعه آورده شده است.

مقدمه:

موسســات در  الــف.توســعهتحقیقــاتفنــاوریمحــور
تحقیقاتــی ومراکــز

ــرای  یکــی از مهمتریــن و اساســی ترین گام هــا در رویکــرد تحقیــق ب

توســعه، افزایــش کمــی و کیفــی تحقیقــات فنــاوری محــور و مشــتری 

مــدار و چنــد بخشــی می باشــد. الزمــه ایــن امــر در ابتــدا وجــود برنامــه 

و  اجــرا  بخــش  و  محققیــن  بیــن  ارتباطــات  افزایــش  بــرای  عملیاتــی 

صنعــت می باشــد. در ایــن راســتا، تشــویق محققیــن بــه اســتفاده از 

رویکردهــای نوآورانــه در رفــع چالش هــا و افزایــش ارتبــاط بــا صنعــت 

و بخــش اجــرا از طــرق مختلــف از قبیــل ایجــاد انگیزه  هــای مــادی و 

معنــوی، تصویــب و ابــاغ دســتورالعمل ها و بخشــنامه های مختلــف و 

پیاده  ســازی پایلوت  هــای فناورانــه می تواننــد بســیار اثربخــش باشــند. 

آیین نامه هــا و دســتورالعمل های مختلفــی  تــات  در ســطح ســازمان 

در جهــت حفــظ مالکیــت فکــری، فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیــأت 

... تدویــن و  انتقــال و تجاری ســازی تحقیقــات و  علمــی در صنعــت، 

اجرایــی شــده اســت کــه می تواننــد در خصــوص تســریع تجاری ســازی 

تحقیقــات کشــاورزی اثربخــش باشــند )شــکل 3(.
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135791113

24681012

سرمایه گذاری روی ایده پردازی
ایده منتخب

طراحی و ساخت 
فناوری

استاندارد سازی 
فناوری

بازاریابی و فروش 
فناوری

توسعه موفقیت پایش فناوری
و رشد

ارزیابی و غربال 
ایده ها

اجرا و توسعه ایده 
منتخب

ارائه نمونه 
آزمایشی فناوری

بهینه سازی 
فناوری

حفاظت از فناوری 
)مالکیت فکری(

بهبود فناوری

شکل1.     فرایندتجاریسازیدانشهایفنی)زنجیرهایدهتامحصول(

تاکید 
بر نوآوری فناورانه، 

آینده پژوهی و افزایش 
سهم  تحقیقات فناوری 

محور کاربردی

آموزش، فرهنگ 
سازی و ترویج نظام نوین 

نوآوری و فناوری

تاکید بر حمایت از 
استارتاپ ها و 
شرکت های 
دانش بنیان

ایجاد پلتفرم های 
توسعه و تجاری سازی 
فناوری های کشاورزی

تاکید بر نوآوری باز 
به جای نوآوری بسته

تصویب 
و اجرای قوانین 

و مقررات تسهیل گر و 
حمایتی نوآوری

 و فناوری 

رویکردهاینویندر
توسعهنوآوریهای
فناورانهکشاورزیدر

سازمان

درهمرگفناوری از توسعهنوآوریهایفناورانهبرایتکمیلزنجیرهتحقیقبرایتوسعهبرایتسهیلعبور شکل2.     رویکردهاینویندر

تسهیل  بهره برداری محققین از 
منافع حاصل از انتقال فناوری

اصاح آیین نامه ترفیع و ارتقاء در 
حمایت از تجاری سازی فناوری

تصویب و اباغ دستورالعمل 
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت 

علمی در جامعه و صنعت

حمایت از اجرای پایلوت های 
فناوری و حمایت از ثبت 

اختراعات

1 32 4

تحقیقاتی وتجاریسازیفناوریدرموسساتومراکز شکل3.     راهبردهاواقداماتدرجهتتوسعهتحقیقاتفناوریمحور



کشــاورزی دانش بنیـان 24

بازتاب تات ویژه نامه  تحقیق برای توسعهشماره 12، تابستان 1400

 ب.توسـعهاسـتارتاپهاوشـرکتهایدانشبنیـانو
ایجـادزیرسـاختهایقانونـیومقرراتـیالزم

 ایجــاد اســتارتاپ ها و شــرکت های کوچــک و  متوســط )SME( یکــی 

از راهکارهــای مهــم در رویکــرد تحقیــق بــرای توســعه اســت.  تعــداد 

شــرکت هایSME  در چیــن   50 میلیــون اســت کــه تقریبــا 99 درصــد 

ناخالــص  درآمــد  60 درصــد  و  را شــامل شــده  کل شــرکت های چیــن 

ملــی و 80 درصــد اشــتغال آن کشــور را تامیــن کــرده اســت.  جالــب 

اینکــه ســرمایه گذاری در حــوزه اســتارتاپ های کشــاورزی در دنیــا در 

تــا  حــال حاضــر حــدود 20  میلیــارد دالر اســت و طــی ســال های 2012 

2020 بعــد از صنایــع پیشــرفته و ربوتیــک و حــوزه ارز دیجیتــال )بــاک 

چیــن(، بــا بیــش از 1500 درصــد رشــد، رتبــه ســوم رشــد جهانــی را داشــته 

اســت. در شــکل 4  گزارشــی از وضعیــت هســته ها و واحدهــای فنــاور 

کشــاورزی مســتقر در مراکــز رشــد ســازمان، شــرکت های دانش بنیــان 

محققیــن  توســط  شــده  ایجــاد  )اســپینافی(   زایشــی  شــرکت های  و 

ســازمان تــات ارائــه شــده اســت.  یکــی از مهمتریــن زیرســاخت های 

تجاری ســازی  و  دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  بــرای  نیــاز  مــورد 

نتایــج حاصــل از تحقیــق و توســعه، ایجــاد و توســعه زیرســاخت های 

حمایتــی قانونــی و مقرراتــی در ایــن حــوزه می باشــد. در ایــن راســتا، 

از مقــررات  تنظیــم بخشــی  قانــون  بــه  مــوادی  الحــاق  قانــون  وجــود 

،  قانــون  مالــی دولــت، قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور

نوآوری هــا  تجاری ســازی  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت 

مهمتریــن  از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  ایجــاد  و  اختراعــات  و 

زیرســاخت های قانونــی و مقرراتــی کشــور در راســتای حمایــت ایجــاد 

می باشــد.  دانش بنیــان  شــرکت های 

کشور حوزهکشاورزیدر شکل4.     وضعیتشرکتهایفعالدر

تعداد شرکت های 
دانش بنیان 

کشاورزی: 261

تعداد کل شرکت های 
دانش بنیان و غیر 

دانش بنیان کشاورزی: 
875

تعداد شرکت های 
زایشی )اسپینافی(
سازمان تات: 264

تعداد هسته ها 
و واحد های فناور 

مستقر در مراکز رشد 
سازمان تات: 294

تعداد هسته های 
فناور مستقر در 

مراکز رشد سازمان 
تات: 106

تعداد واحدهای 
فناور مستقر در 

مراکز رشد سازمان 
تات: 188

 ج.ایجادپلتفرمهایتوسعهوتجاریسازیفناوریهای
کشاورزی

بـا توجـه بـه اینکـه ضریـب نفـوذ دانـش در بخـش کشـاورزی حـدود 

نیـز  کشـاورزی  تخصصـی  دانش بنیـان  شـرکت های  تعـداد  و  درصـد   6

تشـکیل  را  کشـور  دانش بنیـان  شـرکت های  کل  درصـد   5 از  کمتـر 

می دهنـد، رویکـرد حـال حاضـر سـازمان مبنی بر توسـعه و تجاری سـازی 

فناوری هـا از طریـق ایجـاد و توسـعه مراکز رشـد، مراکز نـوآوری، پارک علم 

و فنـاوری و افزایـش تعـداد شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی اسـت. 

بـا تاش هـای صـورت گرفتـه طـی سـالیان اخیـر، در حـال حاضـر 25 مرکـز 

رشـد در واحدهای وابسـته و تابعه سـازمان در سراسـر کشـور تاسـیس 

شـده و در حـال فعالیـت می باشـند )شـکل 5(. همچنیـن بـه منظـور 

تخصصـی  فنـاور  واحدهـای  و  شـرکت ها  تعـداد  افزایـش  و  حمایـت 

کشـاورزی، و در راسـتای توسـعه علـم و فنـاوری در بخـش و افزایـش 

، سـازمان بـا محوریـت مرکـز آمـوزش  نفـوذ دانـش در کشـاورزی کشـور

تاسـیس  بـرای  را  الزم  اقدامـات  ج،  کـر در  )ره(  خمینـی  امـام  کشـاورزی 

کـه  انجـام داده اسـت  کشـاورزی  پـارک علـم و فنـاوری ملـی تخصصـی 

خوشـبختانه ایـن موضـوع در سـی و نهمیـن جلسـه هیـأت امنـاء و در 

جلسـات کارگـروه پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم و همچنیـن شـورای 

اداری  نهایـی  مراحـل  و  نمـوده  اخـذ  را  الزم  مصوبـات  عتـف  گسـترش 

خـود را طـی می کنـد )شـکل 5(.   
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شکل5.     ایجادپلتفرمهایتوسعهوتجاریسازیفناوریهایکشاورزی

کز نوآوری و فناوری در سال 
ایجاد 5 مر

ی باشد
ت اقدام م

1400 در دس

انه های نوآوری
کارخ

ز و 
راک

م

تا سال 1404 ایجاد خواهد شد 

پهنه های فناوری

ی تخصصی 
ن پارک علم و فناور

اولی

ه اندازی 
ج را

ل 1400 در کر
شاورزی در سا

ک

خواهد شد

ری
ناو

پارک علم و ف مراکز رشد واحدهای فناور

تعداد مراکز رشد سازمان: 25

برنامه سال 1400: ایجاد 5 مرکز جدید

رویکردنوآوریباز  د.رفعچالشهایفناورانهمبتنیبر
نوآوری فرایندی  مستمر و متشکل از فرایند تصمیم گیری سازمانی 

در  است.  آن  شدن  کاربردی  تا  جدید  ایده  توسعه  از  مراحل،  تمام  در 

گذشته بیشترین حالت نوآوری به شکل بسته بود، یعنی واحد تحقیق 

و توسعه هر سازمان مهمترین منبع نوآوری سازمانی بود. اما در رویکرد 

جدید تحقیق برای توسعه،  نوآوری باز سازمان ها و شرکت ها را دعوت 

می کند در کسب و کار خود از ایده ها و فناوری های بیرونی بیشتر بهره 

آنها  نوآورانه  ایده های  از  دهند  اجازه  هم  شرکت ها  دیگر  به  و  ببرند 

استفاده  با  تا  است  داشته  تاش  نیز  تات  سازمان  شوند.  بهره مند 

خصوصی  بخش  توانمندی های  از  بهره گیری  و  خود  ظرفیت های  از 

سیستم نوآوری باز را در سطح سازمان از طریق ایجاد زیست بوم های 

نوآوری و فناوری و مراکز نوآوری با مشارکت بخش خصوصی، برگزاری 

جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رویدادهای 

هیبرید،  )بذور  فناورانه  نهاده های  داخلی  تولید  و   ،B2B1 و  استارتاپی 

ماشین های کشاورزی، واکسن، داروها، مکمل ها و افزودنی های خوراک 

دام، طیور وآبزیان، سموم و کودهای شیمیایی، الین های اجدادی دام، 

و  استارتاپ ها  طریق  از  غذایی(  صنایع  افزودنی های  و  آبزیان  و  طیور 

شرکت های دانش بنیان پیاده سازی کند )شکل 6(.    

تبومهایفناوریونوآوریو
س

ایجادزی

شاورزیباهمکاری
نوآوریک مراکز

شخصوصی
بخ

حلچالشهایبخشکشاورزیوتولید
نهادههایفناورانهاز

طریقبخشخصوصی

ای
هه

ید
یا

ها
اره

شنو
یج

گزار
بر

یو
ورز

شا
شک

بخ
رتر

ب
 B2Bی

دها
یدا

رو

درسطحسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی شکل6.     رویکردتوسعهنوآوریباز

1- Business to Business (B2B)


