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 چکیده

به عبارت دیگر در . آید الحظات توسعه سرزمینی به شمار میتوسعه پایدار کشاورزی به عنوان یکی از ضروریات و مامروزه  

داف یابی به اه بنابراین برای تحقق و دست. دنتداوم حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادی و راهبردی دار

ها به ویژه بذر به عنوان مهم ترین اجزاء بنیادین برای تولید محصوالت کشاورزی محسوب  کشاورزی پایدار، دسترسی به نهاده

پایین بودن  کلی مشکالت و چالش های موجود در صنعت بذر شامل پراکندگی واحدهای تولیدکننده بذر، به طور خواهد شد.

رقابتی نبودن صنعت ، های بانکی بودن بهره تسهیالت بانکی و باال کافی بودن اعتبارات ونا ،های فرآوری بذر تکنولوژی دستگاه

های مرتبط با تولید  زمایشگاهآ کمبود امکانات و، های مرکزی بذر باال بودن هزینه تولید ارقام جدید و کمبود ارقام هسته ،بذر

در  انسانی منابع کمبود پایدار، خدمات و حصوالتم تامین خصوصی، محدودیت های و دولتی مالی حمایت های ، ضعفبذر

توسعه پایداری  روی پیش چالش های عنوان اطالعات به کمبود نامناسب و قیمت گذاری رابطه با تولید و اصالح بذر، مسائل

 که خود منجر به آسیب های اقتصادی همچون افزایش هزینه واردات، تغییر در قیمت های شده اند معرفی در صنعت بذر

تواند  اهمیت تولید بذر می .گیرند قرار توجه مورد سیاست گذاری ها در باید و کشور می شودداخلی و ایجاد نوسانات ارزی 

تدوین دور نمای توسعه بخش در ، تحقیقاتی و مدیریتی آنشناخت اجزای راهبردیو  محصول تولیدی کشاورز را تضمین نماید

 . ناپذیر است کشاورزی بسیار مهم و اجتناب

 

 تولید بذر ، توسعه پایدار. کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 ا سایر بخشب مقایسهتامین امنیت غذایی و ارز آوری در  ٬بخش کشاورزی بدلیل افزایش برخورداری از رشد مستمر اقتصادی 

شتغال درصد ا 23  درصد تولید ناخالص ملی 11. این بخش حدود های خاصی برخوردار است های اقتصادی کشور از قابلیت

 ٬توسعه کشاورزی ها برای تاکنون تالش (.2012 سازمان خواروبار جهانی ،)کند  درصد جامعه را تامین می 80و غذای بیشتر از 

رغم  علین ایرادر کشور  کشاورزی بخش است. افزایش هر چه بیشتر کمیت تولید بودهراستای از طریق کاربرد تکنولوژی در 

سطح جوامع روستایی،  از نظر امنیت غذایی، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال و افزایش درآمد به ویژه درچالش های پیش روی آن، 

توان از  زی را میای دراقتصاد کالن دارد. در واقع ثبات و استمرار فعالیت های کشاور بسیار حائز اهمیت است و جایگاه ویژه

، شاورزی داردبذر جایگاه خاصی در تعریف نظام ک .آورد جوامع به شمارعوامل موثر و کمک کننده ثبات اجتماعی و اقتصادی 

گذاری برای  یاستریزی و س برنامه .در واقع نظام مواد اولیه همانند بذر، کلید یا رمزی برای تعریف نظام کالن کشاورزی است

ها به عنوان  ادهکه استفاده از نهشد با میرشد تولیدات کشاورزی نیازمند بکارگیری تکنولوژی مدرن و سازگار با محیط زیست 

 ترسی به نهاده. به بیان دیگر برای گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری و مدرن، دسآید به حساب می ترین آنها مهم

  .آید ها و افزایش و تکنولوژی آن، جزء الزامات اساسی به شمار می

 یفی به حساب میعی و عامل دستیابی به پتانسیل واقعی عملکرد کمی و کترین نهاده در تولید محصوالت زرا بذر به عنوان مهم

ادین برای تحقق امنیت ابزاری برای انتقال تکنولوژی نوین تولید محصول و ابزاری بنی ،که بذر اصالح شدههمچنین بدلیل این آید. 

ه و از این رو به شرایط نامناسب تولید بودغذایی و تضمین کننده پایداری تولید محصوالت زراعی به ویژه در مناطق بحرانی و 

ام کشاورزی بذر جایگاه خاصی در تعریف نظدر واقع  .شود موثر برای بهبود سریع کشاورزی پایدار محسوب می فناوریعنوان 

همواره کشاورزی  ست. بخشکه در واقع نظام مواد اولیه همانند بذر، کلید یا رمزی برای تعریف نظام کالن کشاورزی ا دارد چرا

 های ویژه دگاههای جدید تهدید، نیاز ایجاد دی بوده است. بروز تهدیدهای نوین و روش مواجهها و تهدیدات مختلف  با چالش

هایی که از نظر فاده از بذراست و محصولی تک کشت بر صنعتی کشاورزیسازد.  را برای پژوهش در این زمینه آشکار می ای

رش استفاده از تکنولوژی در واقع ورود و گست. ند که انعطاف الزم برای انطباق با محیط را نداردزژنتیکی یکنواخت هستند تکیه می

رد در پی داشته در تولید محصوالت کشاورزی در کنار نتایج مثبت و عملکرد در خور توجهی که به ویژه در زمینه افزایش عملک

وع زیستی در تاثیرات مهمی است که بر تنهمترین این موارد است. یکی از م ای داشته است، آثار منفی محیط زیستی گسترده

قش مثبتی در تواند ن جهت کاهش و حتی نابودی آن داشته است. در این راستا، روش های کشاورزی پایدار عالوه بر آن که می

نتیکی باالتری بهره ژتنوع  کند که از بذرهای متنوع و مدیریت اکوسیستم طبیعی بازی کند، این امکان را برای کشاورزان فرآهم می

 ل حاضر، تصمیمهای مربوط به کم آبی و تغییرات آب و هوایی، ضرورت حا با توجه به چالش (.1396، فالحی و همکاران) ببرند

نگونه که باشد. هما با شرایط کشور می گیری درباره بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی و تولید ارقام جدید گیاهی متناسب

تاثیرگذار است.  های اخیر نشان می دهد استفاده از ارقام جدید، زودرس و مقاوم در تثبیت تولید م شده در سالتحقیقات انجا

یی، تامین های پیش روی آن، از نظر امنیت غذا اقتصادی در کشور ما علیرغم چالشبدلیل نقش  آن بذور و ثبت گواهی بخش

اقتصاد  ای در اه ویژهار حائز اهمیت است و جایگدر سطح جوامع روستایی، بسیمواد اولیه صنایع، اشتغال و افزایش درآمد به ویژه 

  .کالن دارد

 

 تحقیقاتی  استراتژی

 از برداری بهره منظوره نوین ب های آوری فن وتوسعه ایجاد شاملتولید بذر در اکثر محصوالت زراعی  بلندمدت کیفی اهداف    

 اولویت با کشاورزی محصوالت تولید افزایش منظوره ب اتتوسعه تحقیق ، زراعی محصوالت وفرآوری تولید در پیشرفته فنون

 ژنتیکی ذخایر وحفظ بکارگیری توسعه کشاورزی، بخش تولیدات کیفیت ارتقاء منظوره ب تحقیقات استراتژیک، توسعه محصوالت



 اهداف .باشد می محصوالت تولید در ضایعات وکاهش وری بهره افزایش منظوره ب تحقیقات توسعه ، پالسم و ژرمژنتیک وتنوع

 تحقیقات گسترش و غذایی امنیت ضریب ارتقاء جهت در تحقیقات کیفیت وبهبود توسعه شامل برنامه این مدت میان کیفی

 وری بهره ارتقاء راستای در کاربردی تحقیقات توسعه ، وخاك ونهال،آب بذر اصالح مختلف های زمینه در ای وتوسعه کاربردی

 برنامه توسعه بیوتکنولوژی، تحقیقات توسعه محصوالت، کیفیت ارتقاء راستای در کاربردی تحقیقات سعهتو تولید، ومنابع عوامل

 نتایج فنی دانش فروش توسعه ،زراعی گیاهان پالسمژرم و گیاهی زیستی وتنوع ژنتیکی توارثی، ذخایر با مرتبط تحقیقاتی های

 .باشد می فنی -علمی اطالعات ومتقاضیان خصوصی بخش به تحقیقات از حاصل

 

 استراتزدی های تحقیقاتی -1جدول 

 ی های تحقیقاتیژاسترات ردیف

 افزایش عملکرد  1

 بهبود و کارایی مصرف نهاده ها 2

 بهبود و کارایی مصرف آب 3

 بهبود و کارایی مصرف عناصر غذایی 4

 یژبهبود و کارایی مصرف انر 5

 حفظ پایداری عملکرد 6

 شناسایی اقلیم و توصیه های زراعی  7

 مدیریت خشکسالی 8

 یی خاک ها و بهبود سالمت خاک در پایداری عملکردشناسا 9

 ایجاد ارقام با پتانسیل ژنتیکی و عملکرد باال 10

 تسهیل دسترسی زارعین به بذور گواهی شده ارقام اصالح شده 11

 جلو گیری از عوامل کاهنده عملکرد، عملکرد و کیفیت تهیه بستر بذر مناسب 12

 تناوب زراعی و تاریخ کاشت مناسب  13

 بهبود مکانیزاسیون 14

 نظام های زراعی مناسب 15

  خاک  C/Nمتعادل سازی نسبت  16

 شناخت خصوصیات زراعی و فصل زراعی  17

 شوری و سرما( ) خشکی ، گرما، های غیر زنده تنش مدیریت 18

 جلوگیری از ماندابی و اختالل در جذب مواد مواد غذایی 19

 بهبود و غنی سازی زیستی 20

 بیماری ها،کنترل آفات و علف های هرز() مدیریت تنش های زنده 21

  بهبود جنبه های اقتصادی و اجتماعی تولید 22

 ، حمل و نقل  و انبارداری(برداشت، کاشت، داشت) کاهش ضایعات 23

 

 مدیریتی یاستراتژ 

پایین بودن تکنولوژی  راکندگی واحدهای تولیدکننده بذر،به طور کلی مشکالت و چالش های موجود در صنعت بذر شامل پ

باال بودن هزینه تولید ارقام ، های بانکی بودن بهره و باالتسهیالت بانکی  ناکافی بودن اعتبارات و ،های فرآوری بذر دستگاه

 مالی حمایت های ، ضعفهای مرتبط با تولید بذر زمایشگاهآ کمبود امکانات و، های مرکزی بذر جدید و کمبود ارقام هسته



در رابطه با تولید و اصالح بذر،  انسانی منابع کمبود پایدار، خدمات و محصوالت تامین خصوصی، محدودیت های و دولتی

توسعه پایداری در صنعت  روی پیش چالش های عنوان اطالعات به کمبود نامناسب و قیمت گذاری مسائل انحصار گرایی،

که خود منجر به آسیب های اقتصادی همچون افزایش هزینه واردات، تغییر در قیمت های داخلی و ایجاد  شده اند معرفی بذر

 .گیرند قرار توجه مورد ری هاسیاست گذا در باید و کشور می شودنوسانات ارزی 

 

 ساز وکارهای حمایت از تولید داخلی -2جدول 

 کارهای حمایت از تولید داخلیساز و ردیف

 پیشرفته وجاریب دستگاه های نصب و خرید 1

 فروشندگان به خریداران تقویت اتصال 2

 کشاورزان زدولت ا حمایت بهبود و تقویت 3

 سنتی بازارهای نوسانات و کاهش ریسک 4

 المللیبازار بین جهانی مقررات چارچوب در ملی گواهی نظام استقرار 5

 فناوری مشارکتی تولید هایبرنامه تقویت 6

 آفات و هابیماری به مقاومت و محیطی هایتنش به مقاوم یهاژنوتیپ شناسایی 7

 محصوالت کیفی سطح افزایش نیز و کشاورزان در انگیزه ایجاد 8

 کشور در موجود استانداردهای اساس بر بذر تولید صحیح اصول کردن رعایت 9

 بذر تولید خصوصی های شرکت علمی بنیه ءارتقا 10

 نباتات اصالح دانش علمی ءارتقا جهت تالش و بذر حاصال خصوصی های شرکت ایجاد 11

 بذر تولید زمینه در بنیان دانش هایشرکت تشکیل 12

 بذر اصالح زمینه در بنیان دانش های شرکت تشکیل 13

 بذر تولید نوین های روش به دانشگاهها توجه 14

 بذر تولید برای الزم هایزیرساخت ایجاد 15

 خودکفایی و ملی تولید راستای در کشور ژنتیکی ذخایر های ظرفیت از استفاده 16

 بذر ولیدت فنی دانش کردن وارد و بذر تولید زمینه در بزرگ هایشرکت با هوشمند همکاری و ارتباط 17

 المللی بین تحقیقاتی موسسات با پالسم ژرم هوشمندانه تبادل 18

 داخلی بذر تولید گسترش و حمایت جهت مناسب مقررات و قوانین 19

 upovقوانین، مقررات و کنوانسیونهای بین المللی مانند  20

 

 تولید کننده  بذر هایشرکت سازیپایدار -3جدول 

 شرکت های تولید کننده بذرساز و کارهای حمایت از  ردیف

 بوجاری هایشرکت حمایت 1

 بنیان دانش هایشرکت حمایت 2

 بذر تولید هایشرکت حمایت 3

 بذر اصالح ایهشرکت حمایت 4

 بذر تولیدکننده هایشرکت بهتسهیالت  بانکی   پرداخت از طریق  هابانک حمایت 5

 بذر فروش رسمی غیر و سیاه بازار با مبارزه 6



 بذر رویه بی واردات از جلوگیری و داخلی بذرهای تولید و اصالح از حمایت 7

 بذر سازی بومی و رتتجا ، تولید وضعیت بهبود جهت در تشویقی های سیاست 8

 بذر سازی تجاری و اصالح به محوری مقاله از نباتات اصالح محققین ارزیابی اولویت تغییر 9

 شده گواهی بذرهای از کشاورزان استفاده برای جذاب و کارآمد قوانین اعمال 10

 بازار در ها شرکت شده تولید بذور قیمت ثبات 11

 تولیدکنندگان توسط بذر فروش و یبازاریاب صحیح اصول کردن رعایت 12

 شرکت هر محصول کیفیت و تولید توان به توجه با واقعی سهم تعیین 13

 خارجی و داخلی کشاورزان به داخل تولید بذرهای معرفی در مارکتینگ و برندینگ نقش 14

 تولید چرخه هایهزینه به توجه با بذر تولیدکنندگان انجمن توسط شده تولید بذرهای قیمت تعیین 15

16 
 نیاز اآنه اصالح که بذوری اصالح جهت در کشور علمی و تجهیزاتی فنی، آزمایشگاهی، توان ارتقاء

 (ایمنطقه و داخلی نیاز با متناسب) دارد پیشرفته تکنولوژی به

 کشاورزان به داخل تولید ترویج ارقام و معرفی 17

 بذر کننده تولید هایکتشر در بازاریاب مدیر و فنی کارشناسانتوجه به  18

 

 تولید بذر پایدار سازی  -4جدول

تولید بذور  پایداری ءارتقا

 کشاورزی محصوالت

ی و کیفی عملکرد کم ءاستفاده از روش های نوین در تولید بذر، سرمایه گذاری در فرآوری بذر، ارتقا

 بذور

 استفاده از بذور پایه مادری، گواهی شده

 تولید محصوالت با کیفیت برایرهای یکپارچه مدیریت صحیح و ایجاد ساختا

 تولید و اصالح بذر برایهای الزم ایجاد زیرساخت

 سطح اگاهی متخصصین و مدیران اجرایی ءارتقا

 متیشناسایی محصوالت استراتژیک هر منطقه در جهت کاهش مصرف آب و همسو بودن با اقتصاد مقاو

 ایجاد انگیزه و رقابت جهت تولید پایدار تقویت و حمایت از تولید داخل از طریق

 شناسایی و بکارگیری ارقام مناسب و سازگار هر منطقه

 استفاده از ذخایر ژنتیکی بومی موجود

 ایجاد بازارهای هدف برای فروش محصوالت باکیفیت و ایجاد بازارهای تولید داخلی

 ا با یکدیگرایجاد سیستم های محقق محور، کشاورز محور و ارتباط آنه

 ری تولید بذرپایدا اتتهدید

 و تکثیر بذر عدم اجرای صحیح سیستم های تولید

وابستگی به منابع زنتیکی خارجی, عدم توجه به منابع زنتیکی داخلی، اتکا بیش از حد به شرکت های 

 بین المللی

بنیان دانش  عدم استفاده صحیح از منابع ژنتیکی منطقه، واردات بذور خارجی، عدم وجود شرکت های

 به تعداد کافی

 پذیری بانک های بذرآسیب

 واردات بی رویه بذور هیبرید و بدون نظارت بذر و عدم حمایت از تولید داخل

 خشکسالی، آفات و بیماری، فرسایش خاک

 های اقتصادی، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی متخصصتحریم

 ر و عدم حمایت از تولید داخلو بدون نظارت بذواردات بی رویه 



 

 

 

 تخریب محیط زیست و منابع ژنتیکی

 عدم وجود سیستم یکپارچه بین تولید و فروش

 های کشاورزی جهت تولید محصوالت با کیفیتمشکالت توپوگرافی زمین

 پراکندگی بانک های بذری مورد استفاده

 نبود ارتباط کافی میان بخش های مختلف

راهکارهای علمی و 

عملیاتی برای افزایش 

 کیفیت بذر

 هزینه باالی تولید

 عدم توانایی رقابت ارقام داخلی با ارقام خارجی

 های اموزشی جهت اشنایی کشاورزان با سیستم های نوین تولید بذربرگزاری کارگاه

 های تحقیقاتی منظم در سال های متمادی برای رسیدن به رقم مقاوماستفاده از طرح

 دولتهای تشویقی اجرای سیاست

 استفاده بهینه از ذخایر گیاهی موجود در جهت خودکفایی

 های تعاونی خصوصیحمایت دولت از بخش خصوصی، افزایش شرکت

 های به نژادیاستفاده از روش

 های روغنیهای اصالحی مناسب، مدیریت بذور و تمرکز بر تولید دانهبکارگیری روش

 های تشویقی دولتاجرای سیاست

 در تولید و ازدیاد بذرفاده از استانداردهای جهانی است

 پژوهش محورشدن تولید بذر

 های تولید کننده بذرایجاد و حمایت از انجمن

 اختصاص بودجه کافی و اختصاص وام های کم بهره

 آنهاشناسایی کشاورزان نمونه و معرفی و بکارگیری روش 

ذور مولتی های خشکی، استفاده از بهای مقاوم به آفات و بیماری و تنششناسایی و بکارگیری ژنوتیپ

 ژن، استفاده از بذور اصالح شده، استفاده از بذور بومی هر منطقه

 های تولید کننده بذرایجاد و حمایت از انجمن

 اختصاص بودجه کافی و اختصاص وام های کم بهره

 نباتات اصالح نوین های روش بکارگیری و منطقه هر پالسم ژرم ییشناسا

 حمایت دولت در تولید بذر داخلی و نظارت بر واردات و شرکت های وارداتی

و کنوانسیون پالسم مناطق مختلف با یکدیگر، اجرای مقررات قراردادها  تبادل هوشمند و با برنامه ژرم

 های خارجی

 شناسایی و استفاده از ذخایر ژنتیکی موجود

 های پرایمینگ و به زراعی جهت افزایش عملکرداستفاده از تکنیک



 پایداری تولید بذرموثر بر   بیرونی و درونی عوامل-5جدول 

 بیرونی عوامل الف( 

 

 درونی عواملب( 

 نقاط قوت

 با کیفیت ارگانیک ها های رایج با نهادهاز طریق جایگزینی نهادهسعه محصوالت کشاورزی توانایی تولید و تو

 اقالم مختلف بذر محصوالت کشاورزی در جهت پایداری محصول در مقابل تغییرات آب و هوایی اصالح نژاد

 تولیدی و فعالیتی هایعرصه در شده ارائه هایآموزش بودن کاربردی

روستاها و تناسب بیشتر  سطح در محلی مردم و ها و تکنولوژی در میان کشاورزان به دلیل همکاری بیشتر موسسات تحقیقاتی با نهادهابهبود در پذیرش واریته

 با شرایط آنها )توجه بیشتر بر نیازها و شرایط کشاورزان(

 های نوین در عرصه تولید بذر ا و فناوریهاستفاده از دستگاه

 بذر اصالح عرصه در نوین های فناوری و دستگاهها از استفاده

 ریزی فرهنگی مبتنی بربرنامهو  های نوین علمی در زمینه تولید بذر و گسترش روش ها و مراکز آموزش عالی در ایجاد فضای علمیدانشگاهنقش اثرگذار 

 غیر عاملپژوهی در حوزه پدافند  آینده

 کارشناسان در زمینه های مختلف تولید بذرارتقای سطح آگاهی و دانش فنی 

 کارشناسان در زمینه های مختلف اصالح بذرارتقای سطح آگاهی و دانش فنی 

 های زراعی  گسترش رهیافت توسعه نظام

 اثرات مخرب محیطی در راستای کاهش  کشاورزان  منظور کمک به بهشناسایی منابع و ذخایر ژنتیکی 

 هافرصت

 )تحریم( غذاییمصون سازی تامین بذر کشور در برابر تهدیدات  منظورتولید بذر به واگذاری بخشی از طبقات 

  ایجاد انگیزه خودکفایی

 های بالقوه به بالفعل در این بازارها و تبدیل پتانسیلشناسایی بازارهای جدید برای توسعه صادرات 

 منطقه هر پتانسیل اساس بر نظامبوم  سطح در عمیق تقویت مطالعات فرآوری تولید و زمینه در بالقوه و بالفعل هایظرفیت ایجاد و تقویت

 ویت بازارهای داخلی و توسعه تولیداتتق

 ها در فرآیند تولید، تکثیر، فرآوری و توزیع بذردولتی و تشکل ارتقاء نقش بخش غیر

 بهره برداری الزم از ذخایر غنی ژنتیکی کشور  در جهت تولید و خود کفایی بذر کشور به منظور کاهش وابستگی به سایر کشورها

 دانشگاهی متخصص نیروهای و رکشو عالی آموزش موسسات وجود

 منطقه کشورهای به صادرات جهت( داخلی تولیدات ظرفیت از گیریبهره) مناسب و کیفیت با بذر تولید

 تهدیدها

در جهت تصاحب و  UPOVمعاهدات بین المللی کشاورزی مانند  مانند نفوذ نظام سلطه در قوانین و مقررات مرتبط با بذر و کشاورزی

 مالکیت بر ذخایر ژنتیکی کشور و محدود سازی محققین در اصالح نباتات

 بذر بازار در ثبات عدم و جهانی قیمت نوسانات

 های تولید کننده بذر داخلیکاهش توان رقابتی شرکت های نیابتی و یا پوششی در کشور و های چند ملیتی در قالب شرکتنفوذ شرکت

 هاتهدیدات طبیعی و عامدانه گسترش و شیوع آفات و بیماری

 (خروج عامدانه یا غیرعامدانه ذخایر ژنتیکی کشور به سایر کشورها)تخریب/ سرقت ذخایر ژنتیکی کشور 



 نباتات   های اصالح استفاده هوشمندانه از تنوع ژنتیکی در فعالیت

 نقاط ضعف

 تولید و حفاظت از ارقام باالیهزینه 

 سطح کشور در رقابتی نبودن صنعت بذر

 وجود بازارهای غیر رسمی در مناطق تولید کننده بذر

 آنها از ناکافی حمایت و کشاورزی بخش هایتشکل پایین کارآمدی

 مختلف برای آمادگی در برابر عوامل پیش بینی نشده مخرب تولید مانند تغییرات اقلیمی و ... برنامه هایعدم تدوین

  بخش تحقیقات اصالح بذر در گذاریسرمایه و مالی منابع کمبود

 گیری و ...(در برابر تهدیدات و عدم رعایت اصول پدافندی )پراکنده سازی، پشتیبانهای ژن  آسیب پذیر بودن بانک

 

 نتیجه گیری 
صورت گیرد به  شناخته شده در چارچوب راهبردهایمی بایستی  گذاری  حداکثر، سیاست-به شرایط حداکثر برای حصول

 اجتماعی بر توانمند زمینه در ،بهبود نظام مالیاتی و بازار، گذاری و نهادهای مالی اقتصادی بر توسعه سرمایه زمینه در وری کهط

اورزی ت و خدمات کشالع رسانی بازار محصوالتوسعه شبکه گسترده بازار و اط) سانی کشاورزی و توسعه دانشسازی نیروی ان

 ها و تعیین نهادهای مالکیت و قانونی ها و نوآوری فناوری(، های فیزیکی زیرساخت المللی و تقویت پایدار از سطح محلی تا بین

رتقا نظام تحقیق و توسعه ا) بر حفاظت و مدیریت منابع پایه محیطی زیست  ابعاد  و در بخش خصوصی در تولید و اصالح بذر

گردد تأکید ( های جدید پایدار و تدوین استانداردهای تولید و محیط زیستی ها و فناوری نوآوری، و ترویج کشاورزی با تاکید بر توسعه 

 .در کشور باشد ساز و کارهای پایداری در بذرتواند پیش برنده می

 منابع
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