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 نقش تحقیقات خصوصی در حوزه کشاورزی 

و به مراتب نقش   اندافتهی  بیشتری  توسعه  ،ی در جهان نسبت به بخش دولت  ی کشاورز  حوزهفعال در    ی خصوص  ی هاشرکت   ،ریاخ  دههچند    در

 ترعیرشد سر  ،ی دولت  یهاسازمان  به  نسبت  ی خصوص  یهابخش توسعه    ی اصل  لی. دلاندنموده  فایکشورها ا  یی غذا  تیو امن  دیتولافزایش  در    یمهمتر

هدفدار    یهای فناور  توسعه  در   ی خصوص  یهاواحد  نیسهم مشارکت ا  شیمنجر به افزادر نهایت  و توسعه آنها بوده است که    قیتحق  یهاواحد

در    دهیگرد تحق  ،ی خصوص  یهابخش  یگذار  هیسرما  با  ریاخ  یهادهه است.  توسعه    قیساختار  رو   ها،شرکت  نیاو   ی ساز  یتجار  کردیبا 

کنندگان بذر،  دیمانند تول  یکشاورز  یهانهاده کننده  نیتام  عیو توسعه، صنا  قیتحق  یهاواحدبر    عالوه .اندنموده  یادیز  راتییمحصوالت خود، تغ

  در   بذر  دکننده یتول  شرکت  دو  دهدی منشان    های بررس  ی برخ.  اندداشته   یداری معن  یساختار   راتییتغ  زین  یآالت کشاورز  نیو ماش  یی ایمیمواد ش

  یگذار  هیو توسعه سرما  قیدالر در حوزه تحق   ونیلیم  103حدود    یی به تنها  ،2006( در سال   Saaten-Unionو   KWS SAAT)  آلمان

  اساس   بر  که  است  شده  آورده  یکشاورز  مختلف  یهاحوزهو توسعه در    قیمربوط به تحق  یهای گذار  هیسهم سرما  ،لیذ  نمودارنمودند. در  

است  داشته    ی ادیز  رشدبعد    ی هاسال   در  2002  سال  در  ی نسب  افت  کی  از  پس  ،بذر  دیتول  حوزه  در  های گذار  هیسرما  سهم  ،مذکور  نمودار

  به  نسبت  حوزه نیا در یگذار ه یسرما زانیم آن بر عالوه و  میابودهحوزه  نیدر ا  یگذار هیسرما ی، شاهد رشد دو برابر2010در سال   کهیبطور

 اگرچه  .است بوده  شتریب(  دام اصالح  و   یی ایمیش  مواد  ،  کود  آالت،  نیماش  دیتول  نهیزم  در  فعال  یهاتوسعه )مانند شرکت   و  قیتحق  یهابخش  ریسا

  رشد  شاهد زیدر حال توسعه ن ی اما در کشورها است بوده  شرو یپ یکشورها و توسعه مربوط به   قیتحق حوزه در های گذار هیسرما  نیا عمده سهم

  درما   در کشور .میهست  عیصنا  و   هاشرکت  ی برخ

کشاورز بذر،    یبخش  حوزه  در  خصوص  به  و 

زدیتول  یهاشرکت  از    یادیکننده  و  ندارد  وجود 

 توسعه  و   قیتحق  یهاتیفعال   از  زین  ی قیدق   آمار  ی طرف 

  به   توجه   با  اگرچه  . ستین  دسترس در  هاشرکت  نیا

  ، یکشاورز  محصوالت   شتریب  در  بذرباالی    واردات

رایج   یگرواسطه  یهاتیفعال  و  واردات  تیارجح 

  ی گذار  هیسرما  یبرا  یی باال  ریداخل، مقاد  دیتول  در  

تحق  هاشرکت  نیا توسعه    قیدر حوزه   تواننمی و 

بنابرا بود.    مستندات   و   سوابق  به  توجه  با  نیمتصور 

در    ی المللنی فعال ب  یهاشرکت  ساختار  در  موجود

نظر   به  بذر  مد  رانیگم یتصم  دیآی محوزه   رانیو 

  ت یحمادر جهت    یشتر یب  تالش  ستیبا ی م  ی دولت

تقو  ی خصوص  یساختارهااز   و   قیتحق  انیبن  تیو 

 . ندینما هامجموعه  نیادر توسعه 

 

 یرآبادیم زمان ی لع                     

 ی روغن یهادانه  کشت توسعه شرکت آموزش و  قاتیتحق ریمد

 

 

 


