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 منظر از تراریخته گیاهان فناوري توسعه هاي چالش

 هاي مقابله با آن  نابرابري و سیاستگذاري

 
 1شجاعی انسیه

 2میرعمادي طاهره 
 3فرشاد مومنی

 4حسینی حاجی اهللا حجت
 

  دهیچک

 توسعه حوزه در موضوعات برانگیزترین چالش از یکی کشاورزي در تراریخته گیاهان فناوري توسعه و ظهور
 بین در زیست، سالمت و برابري اقتصادي هاي ایمنی، محیط ها شامل چالش این چالش .است بوده نو هاي فناوري

 منظر از تراریخته گیاهان فناوري توسعه در مطرح هاي نخست چالش مقاله این در. است اقشار مختلف جامعه
 ها درهاي رویارویی با این چالش سیاست نهایت در اقشار کشاورزان مرور شده و در نابرابري تشدید یا ایجاد

 . شود می  بررسی توسعه درحال کشورهاي
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 مقدمه

توسعه دیده  حال  هاي کشاورزي در کشورهاي درفناوريدر چهار دهه اخیر دو موج توسعه و انتشار 
انقالب سبز،  متفاوتند: در موج اول، شده است که از منظر پیامدهاي توسعه اقتصادي اجتماعی کامالً

ورانه، به عنوان یک کاالي عمومی ناشی ار سرریز دانشی کشورهاي پیشرفته در اهاي فن نوآوري
یا انقالب  1که در موج دوم یعنی انقالب ژنتیک اختیار کشاورزان درحال توسعه قرار گرفت، در حالی

ر جهانی عرضه شد و قیمت سنگینی براي آن به عنوان یک کاالي تجاري به بازا فناوري ،سبز دوم
خوبی  انقالب سبز در کشورهاي درحال توسعه به که از در حالی .Pingali,2007)(شددرخواست 

رو  هتردید زیادي روب استقبال شد، انقالب ژنتیک، در وهله اول به دلیل آثار اقتصادي آن، با شک و
کشاورزي تراریخته مدعی شدند، نابرابري اقتصادي  فناوري. دیري نگذشت که مخالفان توسعه شد

شود و به عالوه تنوع زیستی هاي اجتماعی و حقوقی هم منجر می طور غیر مستقیم به وابستگیه ب
 :اندازد. اساس گفتمان این مخالفان به قرار زیر بودرا هم به خطر می

کننده  بر بذر تراریخته، فراهمهاي چند ملیتی فعال در کشورهاي درحال توسعه، عالوه  شرکت :الف
ماشین آالت به کشاورزان نیز هستند. عالوه بر این، همین  ها و احیاناً کش تسهیالت اعتباري، آفت

المللی به فروش  ها هستند که محصوالت تولیدي را خریداري کرده در بازارهاي بین شرکت
ا انتخاب محصول بر کشاورزان دارند هاي خود در رابطه ب رسانند. بنابراین توانایی تحمیل سیاست می

آمیز نباشد، کشاورزان در یک چرخه معیوب بدهی  درصورتی که برداشت محصوالت موفقیت و فرضاً
 شوند.  هاي چندملیتی تبدیل می گرفتار شده و به وابسته اقتصادي شرکت

المللی براي  ینب هاي  اینکه شرکت .شود این وابستگی اقتصادي، با وابستگی اجتماعی تکمیل می :ب
 کند. محدود می را اند، انتخاب کشاورزان کنترل بازار بذر محلی، تمام سهم رقباي خود را خریده

  هاي جدید و وابستگی حقوقی ایجاد پتنت شده ریسک  در نهایت استفاده از محصوالت تراریخته :پ
کاهش سهم بازار  کند: ممکن است کشاورزان به خاطر درصد اضافه از محصوالتشان که موجب می

و درآمد کشاورزان ارگانیک شده است، مسئول شناخته شوند. همچنین کشاورزان سنتی در صورتی 
  هاي صاحب پتنت مسئول شناخته هاي تراریخته در محصوالتشان پیدا شود، در قبال شرکت که ژن

 شوند. می

                                                           
1.Gene Revolution or New Green Revolution  
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شود، نیاز کشاورزان خرد به حفظ تنوع زیستی در کشاورزي است.  آخري که مطرح می مسئله :ت
بذرهاي تراریخته باعث تمایل به انحصار محصوالت و به حاشیه رفتن و حتی استفاده از آغاز 

متعاقبا توانایی مواجهه با مخاطرات را براي  ه است وهاي محلی و خاص شد ناپدیدشدن گونه
بخشی  هاي بزرگ و تنوع . تنوع ژنتیکی عامل مهمی در مدیریت بالیا و بیماريکشاورزان کم کردند

هاي کشاورزي  هاي درآمدي هستند. همچنین تنوع زیستی نقش مهمی در توسعه سیستم به فرصت
 رات دما، بارش و سطح دریا، مقاوم هستند. یو زیستی دارد که در مقابل تغییرات جوي حاصل از تغی

طرفداران کشورهاي درحال توسعه، بسیاري از  فراوان هاي مخالفت با وجود، پس از گذشت دو دهه
وردهاي انقالب ژنتیک از جمله کشاورزي تراریخته ااین کشورها موافق استفاده از دست سیاستگذاران

 :استبه قرار زیر  سیاستگذاراندالیل تمایل این  شدند.

 قابل هاي زمین تدریجی کاهش جمعیت، دیدش افزایش با غذایی امنیت حفظ اخیر هاي دهه در :الف
 جدي بسیار چالشی با را سوم جهان در کشاورزي جوي، تغییرات  بینی پیش قابل غیر اثرات و کشت
 .(Mechlen,2010:749-764)ساخت  رو روبه

 و آورده پایین را تولید هزینه تراژنیک گیاهان از کشاورزي پیشرو در کشورهاي از بخشی استفاده :ب
 . است ساخته مشکل کنند، نمی استفاده فناوري این از که کشورهایی براي را رقابت

اتفاقات مهمی چون پیوستن به پروتکل کارتاهنا در  با وجودکشت محصوالت تراریخته در ایران 
رو بوده است و هایی روبهبا  فراز و نشیب 1382و تصویب قانون ایمنی زیستی در سال  1380سال 
هاي جدي در سطوح مختلف با مخالفت فناوريباز مانده است. توسعه این از توسعه  عمالً

هاي جدید توسط دانشمندان ایرانی، مراحل کشت سیاستگذاري روبه رو شده و با وجود ثبت گونه
هاي گذشته با ممانعت روبه رو شده است. البته دولت یازدهم براي اي و رهاسازي در سالگلخانه

اهتمام جدي داشته و قرار است برنج و پنبه تراریخته کشت شود. البته مباحثات و  فناوريتوسعه این 
هاي جدي پیرامون بند مربوط به محصوالت اي از آن بحثمناقشات همچنان ادامه داشته که نمونه

شدن تولید و  مشروطتراریخته گیاهی در برنامه توسعه ششم در مجلس شوراي اسالمی بود که به 
هاي ذيبه کسب مجوزهاي زیست محیطی و امنیت زیستی از سازمان والت تراریختهوارادات محص

 شد.صالح 

در این  اي منتظرههاي غیر  ، چالشفناوريبا اقبال کشورهاي در حال توسعه براي استفاده از این 
و  فناوريبود. در ادامه، نخست به معرفی مختصري از  یکشورها ظهور کرد که داراي ابعاد متفاوت
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ها و چالش یشود و در ادامه به بررسیپرداخته م یختهردست فناوريو  فناوري یستابطه با زر
 شود. یجدول ارائه م یکدر قالب  يبند جمع یتشود و در نهایمقابله با آن پرداخته م يهایاستس

 گیاهان تراریخته فناورينابرابري در توسعه  مسئله
  تراریخته گیاهان فناوري و کشاورزي در 1 فناوري زیست

هایی که با استفاده از  به گستره وسیعی از ابزارها و روش 2»در کشاورزي فناوري زیست«اصطالح 
  داري، پرورش آبزیان به کار ها، جنگل زیستی براي افزایش محصوالت کشاورزي، دام فناوري

تراریخته  فناوريها  یکی از این روش .(Mechlen, 2010: 749-764) شود می  اطالق رود، می
ایجاد خواص جدید در آنها و خلق نسل  تراریخته به معناي دستکاري ژنتیکی به منظور فناورياست: 

 . (Hall, 2014) نوینی از محصوالت کشاورزي است
 که شود می تقسیم مختلف هاي شاخه به دهد  می قرار هدف که کاربردي به توجه با زیستی فناوري

 :شود می نامگذاري ترتیب این به
 جمله از هستند متمرکز کشاورزي کاربردهاي روي پژوهشگران آن در که سبز بیوتکنولوژي  •

 با هاي محیط در رشد توان با تراریخته گیاهان تولید و آنها ي اندازه در یریتغ با گیاهان سازياهلی
 . آنها ژنوم به اضافی هاي ژن کردن وارد طریق از ها آفت با مقابله توان یا خاص شرایط

 طراحی اهدافش ازجمله. رود می کار به پزشکی بیوتکنولوژي براي قرمز بیوتکنولوژي  •
 ژنتیکی هاي درمان یا و دارند را دیگر داروهاي یا ها بیوتیک آنتی تولید توان که است هایی ارگانیسم

 . است ژنتیکی هاي ورزي دست طریق از
 از صنعتی مواد تولید براي مثال عنوان به که صنعتی بیوتکنولوژي یا سفید بیوتکنولوژي  •

 . کنند می صنعتی  استفاده ها آنزیم از یا و کنند می استفاده زنده موجودات
 . کنند می کار دریایی و آبزي موجودات روي بر محققان که آبی بیوتکنولوژي •

 فناوريهاي توسعه  و چالش 3توزیع نابرابري و باز
این مفهوم ساده  ارزشمند است) در دست مردم. آنهاآنچه براي  (ازبرابر نبودن دارایی نابرابري یعنی 

کوزنز شود.  می   هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، بسیار پیچیده کاربرد براي فهم پویاییهنگام در 
(Cozzzens,2007) آمارتیا سناز  با الهام (Sen,1992)، تلقی    4نابرابري را یک مفهوم چندبعدي

                                                           
1.Biotechnology 

2.Agricultural biotechnology  

3.Inequality and Re-distribution 

4.Multi-dimensional space 
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 که طوريست. بها کردهآن تاکید بعدهاي  از یکیسیاسی بر   فلسفههاي  نحلهکه هر کدام از کند  می
مین نیازهاي أبرخی آن را بر مبناي حق، برخی بر مبناي قدرت، برخی بر پایه درآمد و یا امکان ت

بعد به  کند که غالبا کاهش نابرابري در یک می   اند. سن اشاره اولیه مثل غذا و سرپناه تعریف کرده
به دلیل  تولیددر  فناوريهاي  دادهطور مثال هنگامی که بهشود.  می   افزایش آن در بعد دیگر منجر

طور ه جهت نابرابري اقتصادي بکاربرد جدیدي از دانش و یا معرفی یک نوآوري جدید تغییر کند، 
 فناوريیافت. تغییر خواهد خودکار از طریق افزایش درآمد یکی و کاهش درآمد دیگري تغییر 

تواند  می کهنابرابري شکاف بزرگتر اما  بیانجامد،ایجاد نابرابري در توزیع سود و دستمزد  تواند به می
و محرومان از آن  فناوريصاحب بین کشورهاي جدید ایجاد شود، شکاف  فناورياثر استفاده از در 

 .Cozzzens,etal,2007)( استدنیا در سطح 

 یختهترار یاهانگ فناوريدر توسعه  ينابرابر
 در گرسنگی و فقر کاهش براي هایی آرمان با همراه آغاز از تراریخته گیاهان توسعه اینکه وجود با

 نابرابر تقسیم و جهان در فناوري این انتشار حول زیادي هاي نگرانی هم هنوز اما است، بوده جهان
 در) پنبه مخصوصاً( تراریخته فناوري از استفاده. دارد وجود کشورها بین آن مضرات و منافع

 این کاربست گسترش .(James,2011) است داشته رشدي به رو روند توسعه حال در کشورهاي
 دلیل، همین به. است شده جهانی قیمت کاهش موجب بزرگ، صادرکننده کشورهاي در فناوري

 با کشاورزي محصوالت المللی بین بازار در توانند نمی دیگر توسعه حال در کشورهاي در کشاورزان
 کاربست با تنها توسعه درحال کشورهاي مشکالت حال این با.  (Pehu,2007)بکنند رقابت آنها

 فقر، کاهش هدف با کشاورزي بخش کردن مدرن که چرا یابدنمی پایان فناوري زیست هاي نوآوري
 افزایش را خردپا و بزرگ کشاورزان بین نابرابري ایجاد ریسک تراریخته، بذرهاي از استفاده طریق از

 ترین اصلی توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري در کشاورزي بخش که است درحالی این و دهدمی
 (Mechlen, 2010: 749-764). است پاخرده کشاورزي آن ویژگی بارزترین و بوده اقتصادي بخش

 
 نابرابري منظر از تراریخته گیاهان فناوري توسعه در یاصل هاي چالش

 تحقیق و توسعه فرایندملیتی در  هاي چند غلبه شرکت
المللی تحقیقات کشاورزي با هدف خلق و انتقال  بین بر خالف انقالب سبز که از یک برنامه 

انقالب «توسعه برآمده است،  حال ها به عنوان کاالهاي عمومی رایگان به کشورهاي در فناوري
هاي  و هدفش توسعه تجاري محصوالت براي بازار در بخش خصوصی ظهور کرد از ابتدا» ژنتیک

هاي چند ملیتی بزرگ بخش عمده تحقیق و توسعه در این حوزه  شرکت .(FAO,2004) جهانی بود
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یان آن هستند. پرسش اصلی آن است که با ندهند و صاحبان عمده محصوالت دانش ب را انجام می
 شوند؟ می  هایی منتفع ها چگونه فقرا از این چنین پژوهش شرکتوجود اهداف صرفا تجاري این 

 محدود بودن گستره پژوهش
هاي چند ملیتی بر روند تحقیق و توسعه گیاهان تراریخته موجب محدود  هاي شرکت غلبه فعالیت

شدن موضوع تحقیق یعنی طیف محصوالت تراریخته شده است. تا زمانی که تحقیق و توسعه در 
هاي  گونه گیاهی متمرکز هستند، تعداد کمی از برنامه 40عمومی و خصوصی تنها بر هر دو بخش 

 پردازند می  هاي خصوصی یا عمومی به مسائل کشاورزان خرد در کشورهاي فقیرتر شرکت
.(Mechlen,2010:749-764) 

 يفکر یتاز حقوق مالک یتمناسب حما یستمعدم وجود س
هاي سودمند براي فقرا در کشاورزي مبتنی بر  پژوهش مانعی براي تقویت  حقوق مالکیت فکري

شدت یافت.  1995در  TRIPSبوده است. حمایت از این حقوق مخصوصا با استقرار  فناوري زیست
هاي  فناوريهاي گسترده  ، به خصوص پتنتفناوري هاي زیست اکنون پتنت که هم طوري به

) قرار 5و سینجنتا4مونسانتو ،3دوپونت ،2داو ،1توانمندساز، در دست پنج گروه صنعتی بزرگ (اونتیس
هاي فرایندبرداري از گیاهان و حیوانات ثبت شده و  نامه ممکن است از بهره دارد. اعضاي این توافق

الزم بیولوژیک براي تولید این گونه موجودات زنده منع شوند. همچنین آنها ملزم به رعایت مقررات 
 هستند.  7هیهاي جدید گیا حفاظت از گونه 6خصوصم

 یسنت يمجاز و اضمحالل کشاورز یرغ يقاچاق بذرها یعو توز یدتول
یخته، اضمحالل ترار یاهاندر حوزه گ یاجتماع يمند به برابر ناظران عالقه يدغدغه برا ینچهارم

بذرهاي تراریخته باعث استفاده از آغاز هاي گیاهی بومی است.  کشاورزي سنتی و از بین رفتن گونه
ه هاي محلی و خاص شد انحصار محصوالت و به حاشیه رفتن و حتی ناپدیدشدن گونهتمایل به 

متعاقبا توانایی مواجهه با مخاطرات را براي کشاورزان کم کردند. تنوع ژنتیکی عامل مهمی  است و 
هاي درآمدي هستند. همچنین تنوع  بخشی به فرصت هاي بزرگ و تنوع در مدیریت بالیا و بیماري

                                                           
1.Aventis 
2.Dow 
3.DuPont 
4.Monsanto 
5.Syngenta 
6.sui generis 
7 Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 
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هاي کشاورزي و زیستی دارد که در مقابل تغییرات جوي  همی در توسعه سیستمزیستی نقش م
  حاصل از تغیرات دما، بارش و سطح دریا، مقاوم هستند. 

  ها چالش با مقابله براي سیاستی تجویزات
شود که بیش از اینکه            انجام شده است، نشان داده می هاي مختلفی که در این باره پژوهشدر 

اثرات  نهادي آنها است که جهت و اندازه و-هاي اجتماعی کننده باشد، زمینه   تعیین فناوريماهیت 
نابرابري اجتماعی بین اقشار کشاورزي و دیگر طبقات اجتماعی را تعیین می کند. این گزارشات 

محصوالت تراریخته منتفع شود، توانند از  می  توسعه حال دهند که کشاورزان کشورهاي در می  نشان
به شرط اینکه یک سطح معینی از ظرفیت پژوهش و مقرارت ملی و نظام و مدیریت قوانین مالکیت 

المللی وجود داشته  ها مخصوصا بذر، در سطح ملی و بین مین دروندادأثر و کارآمد براي تؤمعنوي م
تر چالش بسیار  ورزان کم بضاعتهاي که شرایط نهادي ضعیف است، دسترسی کشا باشد. در موقعیت

گیاهان تراریخته، در  فناوريمندي نابرابر از مواهب  دهنده احتمال بهرهنها همه نشا این مهمی است.
   بینی هاي نهادي قدرتمندي نیستند. پیش زمینه داراي پیش توسعه است که معموالً حال کشورهاي در

گذار  نیز اثر» درون کشورها«و » بین«هاي  نابرابريمندي نابرابر، حتی بر افزایش  شود، این بهره می
 باشد.

براي استقرار آرایش نهادي مناسب در کشورهاي درحال توسعه، آمیخته سیاستی ابزارهاي سیاستی 
 زیر قابل تجویز است: 

 :یعموم يهايگذاریاستدر س يو توسعه در کشاورز یقتحق هاي یتلووا ییرتغ
 براي که صفاتی بر لزوما و است تجاري عالیق و منافع پژوهش، براي خصوصی هاي شرکت محرك

 مناسب هاي ویژگی داراي که هایی گونه تمامی تقریباً. ندارند توجه است، مهم فقیرتر تولیدکنندگان
 گروه مانند نهاد مردم هاي سازمان یا و عمومی بخش توسط است، بوده فقیرتر مردم و کشاورزان

 گذاري سرمایه خاطر به ها تالش این ولی. است یافته توسعه 1کشاورزي پژوهش المللی بین  مشاوره
 و است کم نسبتا خاص، طور به فناوري زیست و عام طور به کشاورزي توسعه و تحقیق در کم بسیار
ورود فعاالنه توسعه براي  درحال کشورهاي هايدولت سوي از حوزه این در سازيظرفیت لزوم

 محسوس کامالً یختهترار یاهانو توسعه گ یقبه حوزه تحق یعموم یپژوهشها و موسسات  دانشگاه
 .است

 
                                                           
1.Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) 



۱۰۲ 

 

 
 

  تحقیق موضوع گستره افزایش
 محدود بسیار زمینه این در تحقیق گستره ها،شرکت تجاري منافع از گرفتن قرار ثیرأت تحت علت به

 تحقیق پژوهشی، کالن هايسیاستگذاري کار دستور در است بهتر چالش این با مقابله براي. است
 ذرت و آهن، و A ویتامین با »طالیی برنج« شده غنی غالت مانند( فقیر مردم نیازهاي مورد در

. بگیرند قرار توجه مورد بیشتر...)  و باال پروتیئن با زمینی سیب ها،ویروس انواع برابر در مقاوم
 مانند عادي مردم غذائی سبد اصلی ماده به فناوري زیست پژوهشی هاي برنامه در بایستی همچنین

 . شود پرداخته بیشتر گندم

 ثرؤم زیستی ایمنی و نظارت و پایش گذاري،سیاست نظام یک ایجاد
 فرایند به تراریخته، فناوري از برخوردار هاي گروه به فقرا انضمام هدف با پژوهش گستره افزایش 

 و تحقیق هدایت. است منوط و وابسته فناوري توسعه راهبري و گیريتصمیم وکارآمد مشارکتی
 فقرا به مبتال مسائل حل براي دولتی بخش منابع که است این مستلزم فقرا هاي نیاز سمت به توسعه

 بدان فقرا حیات که بگیرند قرار نظر مورد حیواناتی و گیاهان درباره پژوهش و شده داده اختصاص
 زیست مندانبهره بین برابري مینأت مناسب سیاستگذاري نظام یک استقرار براي. است وابسته
 :شود برداشته باید زیر هايگام فناوري

هاي کشاورزي یک  در کل سیاست فناوري دادن جایگاه مناسب به کشاورزي مبتنی بر زیست •
 کشور؛ 

، ایمنی زیستی و 1هاي ضد انحصار ها و گروه کنندگان، جایگاه انجمنحفاظت از حقوق مصرف •
-هاي تصمیمفرایندو  سیاستگذاريثر عموم جامعه در ؤمشارکت مامنیت زیستی؛ و اطمینان از 

 ؛گیري
هاي  گیريدر تصمیم ذي نفعانهاي ابزارهاي سیاستی براي مشارکت کلیه  تدارك آمیخته •

  .سیاستی
 

 یکیژنت يها حفاظت از گونه
هاي بومی با زیست بوم منطقه منطبق بوده و بنابراین براي کشاورزان فقیر الزم هستند.  گونه

اند،  ها مقاومت کرده از محصوالتی که از خشکی نجات پیدا کرده و یا در مقابل بیماري اي  مجموعه
بهتر از حالت و رهایی از گرسنگی  اي  تر کرده و از نظر ارزش تغذیه اقتصاد کشاورزان را بسیار مقاوم

                                                           
1.antitrust 
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 دار است اکند. این مخصوصا براي اجتماعاتی که از بازار دور هستند، معن می  تک محصول عمل
.(Mechlen,2010:749-764) 

 

 گیري نتیجه
بنیان، نخست غلبه گفتمانی با مخالفان توسعه و  با وقوع انقالب ژنتیکی و ظهور کشاورزي دانش

حال توسعه به  از وابستگی کشاورزان کشورهاي در گیاهان تراریخته بود که غالباً فناوريترویج 
ملیتی بخش کشاورزي مانند وابستگی اقتصادي، اجتماعی و حقوقی کشاورزان  هاي چند شرکت

موافقان بیشتري پیدا کرد که در مقابل  فناوريکنند. با گذشت دو دهه، توسعه این  صحبت می
ریخته  رزي دستهاي کشاو فناورياستدالل مخالفان از لزوم ورود کشورهاي درحال توسعه به حوزه 

پذیري  سالی، تغییر اقلیم، عدم امنیت غذایی در جهان سوم و فقدان رقابتککنند و خش دفاع می
 شمارند. مله دالیل خود بر میاز ج بنیان را کشاورزي سنتی در مقابل کشاورزي دانش

ها در مورد تاثیرات  ها و دغدغه اي از نگرانی به کشورهاي جهان سوم، دور تازه فناورياما با ورود این 
محیط زیستی، سالمتی و برابري اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي جهان سوم ایجاد شده است. در 

مین نیازهاي کشاورزان أت فقدانید نابرابري و هاي ایجاد و یا تشد به چالش به طور ویژهاین مقاله 
 فقیر پرداخته شد. 

هاي اصلی در توسعه، چالش تمرکز بیشتر  با معیشت کشاورزان، چالش فناوريبا توجه با رابطه این 
و دیگري توسعه چارچوب  فناوري هاي کشاورزي مبتنی بر زیست بر نیازهاي فقرا در پژوهش

 است.تنوع زیستی  مسئلهو در نهایت ستفاده از آن سیاستی و قانونی مناسب براي ا

بخش توسعه  تواند نوید می  تراریخته در کشاورزي فناورياگر چه توسعه  گفت بایدگیري  در نتیجه 
 - هاي سالمتی، محیط زیستی و اثرات اجتماعی اقتصادي در کشور باشد، ولی با وجود ریسک

لحاظ از جمله اقتصادي بایستی سیاستگذاري براي توسعه آن با توجه به مالحظاتی صورت گیرد. 
به ویژه در آغاز  فناوريدر مسیر توسعه  خردکشاورزان  مسائل مربوط به کشاورزان، مخصوصاً

 گیري بسیار مهم است.   شکل

 ورهاي درحال توسعهکشهاي به وجود آمده در همچنین بایستی توجه داشت که علت اصلی چالش
. توسعه چارچوب سیاستی و قانونی این کشورها است عدم وجود نظام سیاستی مشارکتی در اغلب

-مناسب براي استفاده از کشاورزي دانش بنیان تنها با ایجاد راهبري با یک منش مشارکتی امکان
رانی شایسته و کمپیش زمینه الزم براي ح است. در بیشتر کشورهاي در حال توسعه اصوالً پذیر

 بایستی سیاستی بنابراین براي اجرایی سازي تجویزاتمشارکت تولیدکنندگان کشاورزي وجود ندارد. 
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استقرار خردمایه سیاستی راهبري با  ترین الزامات نهادي،مهم الزم را ایجاد کرد والزامات نهادي 
البته با  است. کنندگان و ... مصرفان خرد، رزونمایندگان کشا به خصوص نفعانذيمشارکت همه 

از محصوالت تراریخت یا  استفاده و سیاستگذاري براي استفاده هر گونه توجه به شرایط ایران،
مشروط به کسب مجوزهاي زیست محیطی و امنیت زیستی از  فناوريمبتنی بر کاربرد زیست 

 .صالح خواهد بود هاي ذيسازمان

ارائه  ی و الزامات نهادي سیاستگذاري متناسبها، تجویزات سیاست اي از چالش خالصه 1در جدول 
 .شود می

 
مقابله با آن هاي یاستو سبه کشورهاي درحال توسعه از منظر نابرابري  فناوري هاي توسعه چالش: 1جدول   

 يبه کشورها فناوري هاي توسعه چالش
 يگذاریاستس يالزامات نهاد  یاستیس یزاتتجو ينابرابر توسعه از منظر درحال

 ناسبتم

و  یقتحق فراینددر  یتیمل چند يها غلبه شرکت
 توسعه

و  یقتحق هاي یتلووا ییرتغ
در  يتوسعه در کشاورز

 یعموم يها يگذاریاستس

 
 

 یکردبا رو ينوآور ينظام راهبر يبرقرار
  نفعانذيهمه  مشارکت

 یقگستره موضوع تحق یشافزا محدود بودن گستره پژوهش

 یتاز حقوق مالک یتمناسب حما یستمعدم وجود س
  يفکر

 ي،گذاریاستنظام س یک یجادا
 یستیز یمنیو نظارت و ا یشپا
 ثرؤم

مجاز و اضمحالل  یرغ يقاچاق بذرها یعو توز یدتول
 یکیژنت يها حفاظت از گونه یسنت يکشاورز
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