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چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون توسعه فناوری گیاهان شورزیست و اهلیسازی هالوفیتهای غیربومی ،این مقاله سعی دارد

بر اساس رویکرد همتکاملی توسعه فناوریها و نهادها ،پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا در ایران توسعه و پذیرش
این فناوری به سطح آزمایشگاهی محدود شده است .برای یافتن پاسخ این پرسش ،بر اساس پژوهش آمیخته اکتشافی،
در ابتدا با مرور مبانی نظری ،اجزا و سازههای الگوی همتکاملی شناساییشده و با استفاده از تحلیل نقشهشناختيفازی و
نیز مرور تاریخی رویدادها ،مسیرها و نحوه تأثیرگذاری متقابل میان نهادها با هم و نهادها با فناوری گیاهان شورزیست
مشخصشده است .تبیین مسیرهای همتکاملی ،این امکان را برای سیاستگذاران علم و فناوری فراهم میکند تا در راستای
بهبود کارکردهای نظامهای نوآوری ،تصمیمات مناسبتری را برای رفع شکستهایسیستمی توسعهفناوری اتخاذ نمایند.
این پژوهش نشان میدهد که در الگوی همتکاملی ،پژوهشگران دانشگاهی ،کارآفرینان نهادی و نهادهای واسطهای در
شکلگیری و تحوالت مسیرهای همتکاملی مؤثر واقع شدهاند .سه مسیر مختلف قابل شناسایی میباشند که در مواردی
ارتباط ضعیفی میان آنان برقرار شده است .ارتباط ضعیف و عدم همافزایی میان مسیرهای طرفهای عرضه و تقاضای

فناوری ،از دالیل عدمتوفیق کامل توسعه فناوری گیاهان شورزیست میباشد که خود عمدت ًا ناشی از فقدان نهادحکمرانی
مرتبط با فناوری در وزارت جهادکشاورزی و نیز ناآگاهی محققان و کارآفرینان نهادی از الگوهای همتکاملی و در نتیجه
عدم شکلگیری نهادهای مناسب پشتیبان میباشد.
واژگان كليدي :کشاورزیشورزیست ،همتکاملی،ترتیباتنهادی،توسعهفناوری ،نقشهشناختیفازی
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 -1مقدمه

تنش شوری ناشی از کاهش نزوالت جوی و گستردگی زمینهای شور ،مشکل مهمی در بخش کشاورزی
مناطق بیابانی و نیمه بیابانی محسوب میشود .ایران پس از هند و پاکستان در صدر کشورهای در معرض
تنش شوری قرار دارد .میزان اراضی شور کشور در حدود  25تا  27میلیون هکتار معادل  15تا 17درصد از
کل مساحت کشور گزارششده است .حجم آبهای شور در کشور نیز قابلتوجه است .گزارششده است
که از مجموع  100میلیارد مترمکعب منابع آب کشور ،حدود  11میلیارد مترمکعب دارای شوری بیش از
1500میلیگرم در لیتر میباشد .درواقع بسیاری از رودخانههای جنوب ،جنوب غرب و مناطق مرکزی کشور
شور و لبشور هستند (رنجبر و پیراسته انوشه .)1397،از جمله علل بروز شوري خاك ،مقدار قابلتوجه
ميزان تبخير در كشور ميباشـد .افـزايش دما باعث افزايش پتانسيل تبخير آب از خاك و در نتيجـه ،افـزايش
خطر شور شدن خاك ميگردد (خورسندی و همکاران .)1389 ،نتایج قریب بهاتفاق مطالعات شوري نشان
میدهد کـه باال بودن غلظت نمک در محلول خاك ،عملکرد گیاهان زراعی را بهشدت کاهش میدهد
(رنجبر و پیراسته انوشه.)1394 ،
متخصصين بهنژادي و مهندسين ژنتيك بر اين نكته اتفاقنظر دارند كه نحوه و تنظيم نمك در گياهان
شورزي ،يعني گياهاني كه بهطور طبيعي متحمل به شوري هستند ،بايد بيشتر موردتوجه و بررسي قرار گيرد
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(خورسندی و همکاران .)1389 ،توليد موفقيتآميز گياهان شورزي در بيابانهاي ساحلي باعث شد تا منابع
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آبشور براي توليد شورزيها در نظر گرفته شود .بهتدریج ،عباراتي مانند كشاورزي شور 1و کشاورزی
شورزیست 2وارد مفاهيم كشاورزي گرديد ،كه در پايه و اساس يكسان هستند (خورسندی و همکاران،
.)1389
در ایران نیز از سال  ،1339تحقیقات فنی در خصوص زراعت در شرایط شور ،از طریق ب هزراعی و بهنژادي
اقالم گیاهی و سپس با روشهای جدید در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهها در حال انجام بوده است؛ لیکن
برخی محققین (رنجبر و پیراسته انوشه1394،؛ خوشخلق سیما1397 ،؛ نادری )1398 ،به محدود شدن
دستاوردهای تحقیقاتی به کشت در شرایط کنترلشده و آزمایشگاهی و در مواردی غیراقتصادی بودن آن
اشاره دارند .با توجه به اهمیت کشاورزی شورزیست در ایران این سؤال مطرح است که چرا دستاوردهای
تحقیقاتی به کشت آزمایشگاهی محدودشده است؟ آیا کشت و توسعه فناوری گیاهان شورزیست در ایران
با مشکل فنی مواجه است یا مشکل را باید به دالیل و عوامل غیرفنی نسبت داد؟ به عقیده برخی محققین
بهمنظور درک توسعه و انتشار فناوریها ،باید شناخت بیشتری پیرامون پویایی نظامهای نوآوری صورت

گیرد (میرعمادی.)1395 ،

در برخی از مطالعات ،توفیق و ناکامی در توسعه فناوری اقالم گیاهی شورزی ،عمدت ًا به ابعاد فنی نظیر

نوع بذر و تجهیزات مناسب نسبت دادهشده (محمدی1390،؛ صالحی )1396 ،و در یک مورد نیز به تأثیر
صنایع تبدیلی اشارهشده است (صالحی)1396 ،؛ بااینحال کنکاش در مطالعات داخلی و خارجی بیانگر
آن است که تحوالت نظام نوآوری فناورانه گیاهان شورزیست در ایران ،موردتوجه محققان قرار نگرفته و
با خأل پژوهشی مواجه میباشد .وجود اراضی وسیع شور و نشانههای شکست نظام نوآوری این حوزه از
یکسو و مطالعه اندک در خصوص دالیل و عوامل غیرفنی پیشبرنده یا بازدارنده آن از سوی دیگر ،بررسی
چگونگی شکلگیری و رشد نظام نوآوری فناورانه آن را حائز اهمیت مینماید .مطالعه همتکاملی فناوریها
و ترتیبات نهادی ،روشی است که برای ارائه تحلیلی پویا از چگونگی تحوالت نظام نوآوری موردتوجه
محققان قرارگرفته است ( .)Werle,2007هدف این پژوهش ،تحلیل الگوی همتکاملی ،بهمنظور شناخت
و فهم دالیل اصلی عدم توفیق در کشت و توسعه فناوری گیاهان شورزیست میباشد .در تبیین الگو ،به
مسیرهای همتکاملی ،بازیگران اصلی در هر مسیر و تأثیرات متقابل مسیرها پرداخته خواهد شد تا مشخص
گردد عوامل پیشبرنده و بازدارنده در هر مسیر کدامند و هر مسیر چگونه مسیر دیگر را تقویت و یا تضعیف
کرده است.

همتکاملی سازوکاری است که موجودیتهای درون یک سیستم میتوانند بر اساس تعامالتشان با یکدیگر
و با محیط تغییر کنند و در همکاری و یا رقابت با یکدیگر به عمل و عکسالعمل

بپردازندRammel,(.

 )C., Stagl, S., & Wilfing, H, 2007ایده همتکاملی در علوم اجتماعی ،توسط ریچاردنلسون)1995( 3
اقتصاددان تکاملی تبیین گردید .در حوزه فناوری و بخشهای صنعتی ،وی و برخی محققین همچون
ادکوئست و جانسون ( ،)1997اکبویر (،)2003هال و کالرک ،)2010( 4نهادهای مناسب را در توفیق توسعه
فناوریها ،مؤثر دانسته ،بااینحال ،شکلگیری نهادها و توسعه فناوریها را حاصل فرایند همتکاملی آنها
تلقی کرده و از این منظر به مطالعه چرایی و چگونگی توسعه فناوریها پرداختهاند ( .)Kilelu et al, 2012در
منطق همتکاملی ،توسعه و بهکارگیری فناوریها و جذب آنها از یکسو تحت تأثیر نیازها و توانمندیهای
نهادی یک اجتماع رخ میدهد ،از سوی دیگر فناوریهای جدید ،نهادها (فناوری اجتماعی) را وادار به
تغییرات اساسی میکنند ( .)Nelson & Nelsion,2002نهادها هم به توسعۀ فناوری و صنعت در یک جامعه
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جهت میدهند و هم پس از تکاملیافتن فناوریها در حوزههای صنعتی و فناوری ،از آنها تأثیر میپذیرند
(صفدری رنجبر.)1398 ،

معموالً از تحلیل همتکاملی میتوان در بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری و تثبیت نظامهای نوآوری فناورانه

بهره برد ( .)Nygaard,2008همچنین مطالعه نحوه تکامل و همتکاملی نظامهای نوآوری بخشی بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه میتواند داللتهای ارزشمندی را برای سیاستگذاری و مدیریت به دنبال داشته
باشد (صفدری رنجبر .)1397 ،پورتر ( )2006در تبیین چرایی اقبال به منطق همتکاملی معتقد است که
استداللهای اثباتگرایانه ،مدلهای خطی و متغیرهای وابسته و مستقل برای محیطهای پویا و پیچیده،
ناکافی هستند زیرا تأثیرات ع ّلی و معلولی بهسادگی قابلتفکیک از یکدیگر نیستند؛ تغییر در هرکدام از

متغیرها ممکن است بهصورت درونی در اثر تغییر سایر متغیرها ایجادشده باشد .به اعتقاد وی همتکاملی
بهطور پیشفرض به دنبال تغییرات و بازخوردها در سطوح مختلف تحلیل است که تحت تأثیر روزافزون
تغییرات متغیرهای اصلی هستند و بنابراین رویکرد پژوهشی مناسبتری برای محیطهای پویا به شمار
میرود (بایرام زاده.)1396 ،
بر این اساس تعدادی از محققان با بهرهگیری از مفهوم همتکاملی ،به تحلیل نظامهای نوآوری بخشی و
فناورانه پرداختهاند .گیلز و نلسون ( ،)2005با بررسی تحوالت فناوریهای رادیکال ،یک مدل سه سطحی
برای تبیین پیشرفت فناوریهای جدید و تأثیر آن بر تغییرات نهادی ارائه نمو دهاند که در آن «گوشههای
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فناورانه »5نقشی اساسی برای فائق آمدن بر پدیده قفلشدگی ناشی از مقاومت فناوریهای حاکم 6و نهادهای
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پشتیبان آن ایفا مینمایند و در نتیجهی معرفی فناوریهای نوظهور و رادیکال ،تغییراتی در سطح رژیم
اجتماعی-فنی موجود پدید میآید ( .)Geels,2005استیان نیگارد ( ،)2008پلتفرم ویژه فناوری ،شبکههای
سیاسی ،کدها و استانداردها ،جستجوی دانش پروژههای عرضه ،7شبکههای بازار و ترکیب فناوریها را
سازوکارهای تثبیتکننده نظام نوآوری دانسته که با یکدیگر همتکاملی داشته و بر کارکردهای نظام نوآوری
تأثیر دارند ( .)Nygaard,2008در مدل مارپیچی همتکاملی 8ژوچینلین و همکاران ( ،)2017یک نوآوری
فناوران ه آغازگر تغییر در قواعد دولتی بهویژه مشوقهای سرمایهگذاری و مؤلفههای بازار ازجمله توسعه
بنگاهها و افزایش تقاضای فناوری است که بهنوبه خود محیطی نهادی برای دور بعدی نوآوریهای فناورانه
فراهم میکنند ( .)XuchenLin,2017روزنکوف و توشمان ( )1994الگویی را ارائه میدهند که طی آن چرخه
فناوری ،تعیّنگرایی فناورانه 9و برساختگی اجتماعی فناوری ،مؤلفههای اصلی این الگو میباشند .چرخه
فناوری ،در سطح کالن بر برساختگی اجتماعی فناوری و در سطح خرد بر تعیّنگرایی فناورانه تأثیر میگذارد.

در الگوی ارائهشده ،بر نقش شبکههای «سازمانهای همکاری فنی ،»10در شکلدهی به نتایج فناورانه تأکید
شده است .آنان برساختگی اجتماعی فناوری را از طریق تحلیل دستههای گوناگون سازمانهای همکاری
فنی ،مرکزیت آنها و ویژگیهای ساختاری شبکههای میان سازمانی به تصویر

میکشندRosenkopf &(.

 )Tushman, 1994فانک ( )2009در مطالعه تأثیر استانداردها و روشهای تدوین آنها بر توسعه فناوری و
ساختار صنعتی صنعت تلفن همراه دریافت که همتکاملی فناوری و تنظیم استانداردها ماهیت چرخشی و
دوسویه دارد .وی به یافته دیگری اشاره مینماید .فرایند همتکاملی براثر اعمال روشهای گوناگون تدوین
استانداردها در کشورهای مختلف از تنوع برخوردار است ( .)Funk,2009کیلهلو 11و همکاران ( )2012بر
اهمیت پلتفرمهای نوآوری در توسعه فناوری بهعنوان ترتیباتی با چند بازیگر تأکید مینمایند و با ارائه یک
چارچوب بیان میدارند که تأثیرگذاری پلتفرم نوآوری ،نیاز به میانجیگری است .بازیگران با میانجیگری
پلتفرمهای نوآوری به یکدیگر پیوند خورده و درنتیجه نوآوری صورت میگیرد (.)Kilelu et al, 2012
در ایران نیز حمیدی مطلق ( )1395و نقوی ( ،)1398به نقش کارآفرینان نهادی و حرکتهای فردی و جمعی
آنان در ایجاد درهم تنیدگی و همتکاملی فناوری زیست داروها و نهادها بهویژه دولت پرداختهاند .صفدری
رنجبر و همکاران ( )1397هم در واکاوی تکامل و همتکاملی نظام نوآوری بخشی صنعت توربینهای
گازی ایران ،وجود بازار و تقاضای چشمگیر داخلی در بخشهای مختلف صنعتی کشورهای درحالتوسعه
را یک فرصت مناسب برای حرکت بنگاههای داخلی به سمت اکتساب قابلیتهای فناورانه محسوب کرده
همکاری با شرکتهای خارجی برای هدایت جریان دانشی به داخل کشور ،میتوانند زمینه مناسب انباشت
و تکامل قابلیتهای فناورانه را فراهم آورند .محققان دیگری همچون کنی و پتون

12

( )2006ماسارو
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( )2009هانا زوو )2017( 14و ساباتیه )2003( 15نیز در بررسی روابط میان نهادها و فناوریها به تأثیر متقابل
سازمانها بهویژه زیرساختهای پشتیبان و فناوریها بر یکدیگر ،تاثیراجتماعی پژوهشگران دانشگاهی
در شکلگیری شبکههای همکاری صنعت و دانشگاه و توسعهفناوری ،استانداردسازی و نقشهراه توسعه،
تفاوت تاثیرمتقابل نوآوریها و استانداردها در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته و نقشآفرینی دولت،
انجمنها و سازمانهای واسطهای در استانداردسازی ،ایجاد همکاری ،تقاضای فناوری و ائتالفهای موافق
و مخالف اشاره نمودهاند.
در سالهای اخیر تحقیقات مربوط به همتکاملی فناوری و سایر مؤلفهها بهویژه نهادها ،معطوف به ارائه
مدلهای مفهومی ،شناسایی فرایندها ،معرفی سازوکارهای همتکاملی و تبیین روابط و تأثیرهای متقابل بوده

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

و معتقدند خریدهای دولتی ،سرمایهگذاری در حوزههای تحقیقاتی ،توسعه زیرساختها و همچنین تسهیل
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یباشند ،چراکه از
است .بااینحال نتیجه مطالعات از جامعیت برای بازنمایی فرایند همتکاملی برخوردار نم 
منظر یک یا دو رهیافت نهادگرایانه به همتکاملی نگریسته و برخی از این الگوها ،تنها به تعداد معدودی
از عوامل پرداخته و برخی از مؤثرترین عوامل را نادیده انگاشتهاند .رهیافت «اقتصادی-فنی» و در برخی
موارد رهیافت «فنی-اجتماعی» بر تحلیل محققان غالب بوده و مؤلفهها و سازههای برگرفته از رویکرد
«اقتصادی-سیاسی» کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند .تنوع شرایط زمینهای کشورها و ویژگیهای هر حوزه
فناوری ،ایجاب میکند پیش از تحلیل الگوی همتکاملی فناوری و نهادها ،بر اساس رهیافتهای پیشگفته،
فهرستی جامع از مؤلفهها و سازهها ،استخراجشده و متناسب با شرایط زمینهای و ویژگیهای موارد مطالعاتی
بکار گرفته شوند.
-1-2اجزاء و سازههای الگوهای همتکاملي نهادي و فناوري
در این پژوهش ،با بررسی مبانی نظری و الگوهای ارائهشده توسط محققین ،مجموعهای از مقولههای مرتبط
با همتکاملی (جدول())1استخراجشده است که در مطالعه موردی همتکاملی نهادها و فناوری گیاهان
شورزیست مورداستفاده قرار میگیرند.
جدول ( )1مقولههای استخراجشده از مبانی نظری و الگوهای عملی همتکاملی نهادی و فناوری
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منابع

مفاهیم و مقولههای استخراجشده

منابع

ظهور فناوری جدید

ژوچنلین ()2017

همگرایی فناوریها

گیلز ( ،)2002نیگارد ()2008

فناوری رادیکال /فناوری گسسته

ژوچنلین ()2017

پلتفرمهای ویژهی فناوری

نیگارد ( ،)2008کیلهلو ()2013

آژانسهای دولتی و شرکتهای چندملیتی

فانک ()2008

جستجوی دانش

نیگارد ()2008

سازمانهای واسطهای

پژوهشگران دانشگاهی

ماسارو ()2009

استانداردها و کدها

مراکز پژوهشی

کیلهلو ( ،)2013ژوچنلین ()2017

استانداردهای کاهش تنوع

زو ()2017

شبکههای همکاری صنعت و دانشگاه

ماسارو ()2009

استانداردهای سازگاری

زو ()2017

شبکه میانجیگری بازیگران نظام
نوآوری

کیلهلو ( ،)2013الیاسی ()1390
زو ()2017
نیگارد ( ،)2008فانک ( ،)2008ماسارو
( ،)2009ژوچنلین ()2017

شبکههایی از سازمانهای همکاری تکنیکی

روزنکوف و توشمان()1994

استانداردهای ایمنی و کمترین کیفیت

زو ()2017

کنفرانسها و نمایشگاهها و فضاهای تعاملی

نیگارد ()2008

زیرساختهای قانونی و قضایی

نیگارد ()2008

فضای عرضه فناوری و گوشههای فناورانه

گیلز ( ،)2005نیگارد ()2008

قوانین حمایتی

نیگارد ()2008

مشوقهای نوآوری بنگاهها

ژوچنلین ()2017

شبکههای سیاسی –اقتصادی

نیگارد ()2008

ائتالفهای موافق و مخالف

ساباتیه ()2003

طرحهای مشترک کارآفریناننهادی

حمیدیمطلق ()1395

بخش خصوصی تحقیقاتی و تولیدی

کیلهلو ()2013

بازار و ساختار صنعتی

آترباک ()1994

قواعد بازار

ژوچنلین ()2017

ماهیت و درجه انحصار بازار

ژوچنلین ()2017

نظام و عوامل تنظیمگری بازار

ژوچنلین ()2017

ساختار هزینه بازار

ژوچنلین ()2017

تقاضای بازار داخلی و خارجی

ژوچنلین ( ،)2017زو ()2017

بازیگران فردی

کنی و پتون (،)2006کیلهلو
()2013

 -3روش پژوهش

روش تحقیق مورداستفاده ،روش آمیخته اکتشافی است .استراتژی پژوهش ،مطالعه موردی در حوزه
فناوری کشاورزیشورزیست بهعنوان پدیده واقعی ،میباشد .این پژوهش بهطورکلی در سه مرحله اصلی
 )1استخراج و دستهبندی مؤلفهها و سازههای الگو  )2ترسیم و تحلیل نقشه شناختی 16فازی  )3شناسایی
مسیرهای همتکاملی ترتیباتنهادی و فناوری کشاورزیشورزیست در ایران به اجرا گذارده شده است .در
شکل( )1مراحل اجرایی پژوهش ارائه گردیده است.
استخراج و دستهبندی مؤلفهها و

مطالعه مبانی نظری و موردکاویهای

سازههای الگو

هم تکاملی نهادی و فناوری در
ادبیات موضوع

محاسبه
شاخصهای نقشه
شناختی فازی
خبرگان گیاهان
شورزیست

مجاورت

حوزه گیاهان شورزیست

ماتریسهای

مطالعه کتابخانهای
تحوالت تاریخی
توسعه فناوری
گیاهان شورزیست

مجاورت توسط خبرگان

شناسایی مسیرهای هم
تکاملی ترتیبات نهادی
و فناوری گیاهان
شورزیست

سازههای مستخرجه جهت استفاده در
الگو

تشکیل ماتریس مجاورت از
سازههای استخراجشده

شناسایی دالیل شکستهای
سیستمی و ضعف کارکردی
نظام نوآوری گیاهان
شورزیست

شکل ( :)1مراحل اجرایی پژوهش

در مرحله اول ،بهمنظور استخراج و دستهبندی سازهها و مؤلفههای الگویی که در توصیف همتکاملی
میتوانند مورداستفاده قرار گیرند ،مجموعهای از متون غنی از مطالب نظری مرتبط و نیز چندین مطالعه
عملی پیرامون فرآیند همتکاملی نهادی و فناوری در صنایع مختلف ،موردمطالعه و تحلیل محتوای کیفی
قرار گرفت .ماحصل این مطالعه احصاء مجموعهای از مقولههایی است که میتوانند در الگوی همتکاملی
نهادها و فناوریها مورداستفاده قرار گیرند.
در این پژوهش ،ابتدا مقولههای استخراجشده ،از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته با  3نفر از خبرگان
دانشگاهی و فعاالن آشنا با مفهوم همتکاملی در نظامهای نوآوری که دارای سابقه دانشگاهی و اجرایی قابل
قبولی میباشند ،اصالح گردیدند و مقولههایی نظیر سازمانهای ملی تنظیمگر ،مجادالت علمی و غیرعلمی
و ائتالفهای مدافع و مخالف پس از معرفی منابع جدید ،اضافه شدند.

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

تعیین
تأثیرگذارترین /
تاثیرترین گرههای
نقشه شناختی فازی

بررسی امکان ادغام

تکمیل ماتریسهای

بررسی پایایی و روایی مؤلفهها و
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بهمنظور بررسی ک ّمی پایایی و میزان توافق در خصوص مقولههای استخراجشده ،مطالعات مرتبط در اختیار
یکتن از صاحبنظران سیاستگذاری و آشنا با مفهوم همتکاملی نهادها و فناوری قرار گرفت تا نسبت

به شناسایی مقولههای الگو مبادرت ورزد .میزان توافق در خصوص مقولههای استخراجشده ،از طریق
محاسبه ضریب کاپا .0/72 ،به دست آمد .با توجه به اینکه مقدار محاسبهشده از  0/6بیشتر است ،استخراج
مقولهها از پایایی برخوردار میباشند .سپس مقولههایی که دارای بار معنایی یکسانی بودند در 13سازه و 2
مؤلفه ترتیباتنهادی و توسعهفناوری دستهبندی شدند .نوآوری فناورانه ،مراکز و گروههای پژوهشی ،شبکه
تحقیقاتی و نوآوری و فناوریهای پیوندی بهعنوان سازههای مرتبط با توسعه فناوری و نهاد سیاستگذاری
و راهبری و یکپارچهسازی بازیگران ،نهاد واسطهای ،استانداردها ،قوانین حقوقی و قضایی ،ائتالف مدافع و
مخالف ،کارآفرینان نهادی ،بنگاه اقتصادی ،ساختار و قواعد بازار و تقاضای بازار بهعنوان سازههای مرتبط
با توسعه نهادی دستهبندی شدند(جدول(.))2
جدول ( :)2مؤلفههای اصلی و سازههای الگوهای عملی همتکاملی نهادی و فناوری
مؤلفه اصلی

سازههای الگو
نوآوری فناورانه

مفاهیم و مقولههای استخراجشده
ظهور فناوری جدید
فناوری رادیکال /فناوری گسسته
آژانسهای دولتی و شرکتهای چندملیتی

مراکز و گروههای پژوهشی
توسعهفناوری

جستجوی دانش
پژوهشگران دانشگاهی
مراکز پژوهشی
شبکههای همکاری صنعت و دانشگاه

شبکه تحقیقاتی و نوآوری

شبکههایی از سازمانهای همکاری فنی
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فناوریهای پیوندی

همگرایی فناوریها
پلتفرمهای ویژهی فناوری

نهاد واسطهای

شبکه میانجیگری بازیگران نظام نوآوری
سازمانهای واسطهای
استانداردها و کدها

استانداردها

استانداردهای کاهش تنوع
استانداردهای سازگاری
استانداردهای ایمنی و کمترین کیفیت
زیرساختهای قانونی و قضایی

قوانین حقوقی و قضایی

توسعه نهادی

فضای عرضه فناوری و گوشههای فناورانه
قوانین حمایتی
مشوقهای نوآوری بنگاهها

ائتالف مدافع و مخالف

شبکههای سیاسی –اقتصادی
ائتالفهای موافق و مخالف
طرحهای مشترک کارآفریناننهادی

کارآفریناننهادی

بازیگران فردی
بخش خصوصی تحقیقاتی و تولیدی
بازار و ساختار صنعتی

ساختار و قواعد بازار

قواعد بازار
ماهیت و درجه انحصار بازار
نظام و عوامل تنظیمگری بازار

تقاضای بازار

ساختار هزینه بازار
تقاضای بازار داخلی و خارجی

بهمنظور تعیین اینکه آیا سازهها همه جوانب مهم و اصلی مفهوم همتکاملی را در بردارند و یا اینکه آیا
سازهها قادر به بازنمایی الگو خواهند بود ،روایی محتوایی سازهها موردبررسی قرار گرفت .برای سنجش
ک ّمی روایی محتوایی سازهها ،نسبت روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی محتوا ( )CVIمحاسبه شدند.

از تعداد  15تن از متخصصین و خبرگان دانشگاهی آشنا با مفهوم همتکاملی خواسته شد بر اساس عبارات
«ضروری است»« ،مفید اما ضروری نیست» و «ضرورتی ندارد» ،میزان ضروری بودن هر یک از سازهها برای
تبیین الگوی همتکاملی را تعیین نمایند .میزان شاخص نسبت روایی محتوا برای کلیه سازهها باالتر از عدد
 0/75محاسبه گردید که از حداقل مقدار نسبت روایی قابلقبول برای  15نفر (رقم  ) 0/49بیشتر میباشد.
سپس شاخص روایی محتوایی بر اساس رابطه والتس و باسل 17محاسبه گردید .برای محاسبه این شاخص،
مجددا ً از خبرگان خواسته شد نظر خود در خصوص هر سازه را بر اساس سه معیار مربوط یا اختصاصی
بودن ،سادگی و روان بودن و وضوح یا شفاف بودن ،بر اساس طیف لیکرت مشخصنمایند .شاخص روایی
محتوایی برای هر سازهی الگو محاسبه گردید که این شاخص برای کلیه سازهها باالتر از عدد  0/79میباشد.
پس از شناسایی سازهها و مؤلفهها و اعتبارسنجی آنها ،از نگاشت شناختی فازی خبرگان حوزه کشاورزی
شورزیست ،جهت تبیین الگوی همتکاملی نهادی این حوزه فناوری استفاده شد نقشههای شناختی ابزاری
مفید و کاربردی برای مدلسازی پویا از روابط میان متغیرها در سیستمهای پیچیده میباشند (& Ozemsi

 .)Ozemsi, 2004ویژگیهای پویا و حلقههای بازخوردی باعث میشود تا نقشه شناختی به ابزار مناسبی
بااینحال نقشههای شناختی ،با انتقاداتی در خصوص تسری و تعمیمپذیری مواجه میباشند .انتقادات
ی و از سوی دیگر
موجب معرفی نقشههای شناختی فازی 18گردید .با توجه به کیفی بودن حیطه نقشهشناخت 
با در نظر گرفتن توان ک ّمیسازی منطق فازی ،کاسکو ،)1988( 19نقشهشناختیفازی را معرفی کرد.

بهمنظور ترسیم نقشه شناختی فازی ،ماتریسهای مجاورت 20متشکل از متغیرهایی که برهم تأثیر میگذارند
در اختیار هر یک خبرگان قرار میگیرد .پیچیدگی سیستمهای اجتماعی ،باعث میگردد خبرگان ،در خصوص
یک پدیده اتفاق نظر نداشته باشند ( .)Wang,2011همچنین ازآنجاکه ارزیابی کیفی هر فرد از شدت روابط
نسبت به فرد دیگر از درجهی ابهام برخوردار میباشد و عبارات زبانی نزد افراد مختلف میتوانند مقادیر
متفاوتی داشته باشند ،مقادیر ماتریسها بر اساس اعداد فازی توسط هر خبره تعیین میشود(جدول(.))3

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

برای مدلسازی ،تحلیل ،تصمیمگیری و پیشبینی و  ...تبدیل شود (.)Gadallah,2012
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جدول ( )3متغیرهای استفادهشده در فرآیند فازیسازی (حجازی)1394 ،

متغیر زبانی

عدد فازی

متغیر زبانی

عدد فازی

خیلی زیاد مثبت

()0.8،0.9،1

خیلیزیاد منفی

()-0.2،-0،0.1

زیاد مثبت

()0.6،0.75،0.9

زیاد منفی

()-0.4،-0.25،-0.1

متوسط مثبت

()0.3،0.5،0.7

متوسط منفی

()-0.7،-0.5 -0.3

کم مثبت

()0.1،0.25،0.4

کم منفی

()-0.9،-0.75،-0.6

خیلی کم مثبت

()0،0.1،0.2

خیلیکم منفی

()-1،-0.9 -0.8

پيش از ادغام ماتریسها ،ميزان تشابه يا تفاوت بين آنها از طریق محاسبه شاخص نسبتفاصله ،آزمون
همبستگی و آزمون آماري مقياسپردازيچندبعدي 21موردبررسی قرار میگیرد .در نهایت ،پس از
ترکیب نظرات مختلف اعداد ماتریس نهایی ،فازیزدایی شده ،میزان اهمیت هر یک از متغیرها بر اساس
شاخصهای ورودی ،خروجی و مرکزیت تعیین گشته و نقشهشناختیفازی نهایی ترسیم میشود .نتیجه
محاسبه شاخصهای ورودی ،خروجی و مرکزیت و ترسیم نقشهشناختیفازی ،نگاشتی از دیدگاهها و ادراک
خبرگان در خصوص روابط یک پدیده پیچیده و توالی و شدت تأثیرگذاری رویدادها بر یکدیگر میباشد.
بدین منظور ماتریس مجاورت ،متشکل از سازههای شناساییشده ،در اختیار  8نفر از خبرگان شامل یک
رئیس مرکز تحقیقاتی مرتبط با گیاهان شورزیست ،رئیس ستاد توسعهفناوری آب،خاک،خشكسالي،فرسايش
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و محيطزيست ،پنجتن از مدیران و کارشناسان شرکتهای بخش دولتی و خصوصی پروژههای مرتبط با
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شورورزی و یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی،آب و محیطزیست اتاق بازرگانی قرار گرفت تا بر اساس
متغیرهای زبانی ،جهت و شدت تأثیر سازهها برهم را تعیین نمایند.
خبرگان یادشده ،دارای تجربه تحقیقاتی و مسئولیت سیاستگذاری و اجرایی در خصوص توسعه فناوری
و همچنین حضور در محافل سیاستگذاری حوزه گیاهان شورزیست میباشند که بهطور هدفمند انتخاب
گردیدند .در گفتگو با هر خبره میزان قوت روابط ذهنی بین متغیرها بر اساس عبارات زبانی و اعداد فازی
موردنظر هر خبره ،تعیین و در ماتریسی که در اختیارشان قرارگرفته بود منعکس گردید .پس از دریافت
ماتریسهای مجاورت خبرگان ،در ابتدا شاخص نسبت فاصله نقشهها و سپس آزمون همبستگی

QAP

محاسبه گردیدند تا امکان ادغام ماتریسها موردبررسی قرار گیرد .سپس بر اساس جهت و شدت تأثیر
سازهها برهم و شاخصهای نگاشت ،گرههای مهم و مسیرهای طی شده برای همتکاملی توسعه فناوری و
ترتیبات نهادی معرفی شدند.

 -4تجزی هوتحلیل یافتهها
 -1-4مسیرهای همتکاملی فناوری گیاهان شورزیست و ترتیبات نهادی با استفاده از نقشه شناختی فازی
بهمنظور تبیین مسیرهای همتکاملی فناوری گیاهان شورزیست و ترتیبات نهادی مرتبط با آن در ایران ،نقشه
شناختی فازی ترسیم گردید .پس از تائید امکان ادغام ماتریسها ،میزان اهمیت هر یک از مفاهیم بر اساس
شاخصهای ورودی ،خروجی و مرکزیت تعیین گردید(جدول(.))4
جدول ( )4شاخصهای مرکزیت ،تأثیرپذیری و تأثیرگذاری نقشهشناختیفازی
(شاخص تأثیرپذیری)

(شاخص تأثیرگذاری)

(ورودی-خروجی)

مراکز و گروههای پژوهشی

2.92

1.95

4.87

شبکه تحقیقاتی

2.63

1.65

4.27

نوآوری فناورانه

2.98

2.57

5.54

ائتالفهای مدافع و مخالف

.0.41

0.79

1.2

استانداردها

1.67

0.53

2.20

کارآفرینان نهادی

1.19

3.66

4.84

ترکیب فناوریها

3.14

2.17

5.31

تقاضای بازار

1.53

2.04

3.57

ساختار و قواعد بازار

1.39

1.12

2.52

نهاد سیاستگذاری و راهبری

0.63

0.59

1.21

قوانین حقوقی و قضایی

1.15

0.53

1.68

بنگاههای اقتصادی

2.54

2.07

4.61

سازمانهای واسطهای

1.35

3.83

5.18

مفاهیم

بر اساس شاخص مرکزیت ،گرههای اصلی الگوی همتکاملی عبارتاند از مراکز پژوهشی ،ترکیب فناوریها،
نوآوری فناورانه ،سازمانهایواسطهای و کارآفرینان نهادی که درمجموع ازنظر خبرگان ،بیشترین تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری را در نقشه شناختی داشتهاند.
بر اساس گرههای اصلی و جهتهای روابط در نقشه شناختی فازی ،سه مسیر همتکاملی قابلتشخیص
میباشند که با شواهد تاریخی منتشرشده در مستندات و همچنین مصاحبههای خبرگان ،همخوانی دارد.
برای تائید و تبیین مسیرهای یادشده شواهدی از فعالیتهای توسعه فناوری و اقدامات نهادی منبعث از مرور
تاریخی و نقلقول خبرگان ،ارائهشده است.

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

ورودی

خروجی

مرکزیت
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در مسیر اول ،توسعه مراکز و شبکههای تحقیقاتی به همراه ترکیب فناوریها ،منجر به نوآوری فناورانه
و دستیابی به دانش فنی کاشت و برداشت برخی گیاهان شورزیست گردیده است .مسیر دیگر با فعالیت
سازمانهای واسطهای و ظهور کارآفرینان نهادی شکلگرفته و در ادامه مشابه مسیر اول و در جهت
تقویت تحقیقات بهپیش رفته است .در مسیر سوم ،کارآفرینان نهادی ،توسعه مؤلفههای نهادی بازار بهویژه
شرکتهای خصوصی تحقیقاتی و تولیدی گیاهان شورزیست را پیریزی کردهاند.

مسیرهای اول و دوم نشاندهنده نحوه تأثیر فعالیتهای مرتبط با اکتساب و توسعهفناوری است و عمدت ًا
متأثر از اقدامنهادی پژوهشگران خودعالقهمند این حوزه فناوری برای ایجاد زیرساختهای تحقیقاتی و
ی برای گسترش تحقیقات می-باشد .مسیر سوم نیز حاصل گرایش نسبی
نیز فعالیتهای کارآفرینان نهاد 
معدودی از کارآفرینان به تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی است.
مسیر اول :همتکاملی توسعه فناوری و نهادسازی عرضه محور
در ایران به دلیل وسعت اراضی خشک و شور در ادوار تاریخی مختلف روشهای گوناگون بهرهبرداری
بهینه ازاینگونه اراضی ازجمله گزینش تجربی و سنتی گونههای شورپسند و مقاوم به خشکی موردتوجه
بوده است .بااینحال کشت و برداشت گیاهان شورزیست به شیوه علمی و مبتنی بر فعالیتهای تحقیقاتی
بهطورجدی از دهه  70خورشیدی موردتوجه قرارگرفته است.
تهدید و جبر طبیعی و تشدید افت کمیت و کیفیت آبوخاک در کشاورزی که برای قرنها وجود داشته
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است ،محرک اصلی پژوهشگران داخلی برای انجام تحقیقات و محرک دولت برای پشتیبانی از آن بوده
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است .دولت در تالش برای شکلدهی و فعالیت مراکز و گروههای پژوهشی مرتبط نقشی نامنسجم و غیر
هدفمند ایفا نموده است .توجه و گسترش تحقیقات حاصل فعالیـت غیرمنسجم و پراکنده پژوهشگران
داخلی در این دوره بوده است (رنجبر و پیراسته انوشه .)1394
حجم تحقیقات شوري انجامشده تا اوایل دهه  1370شمسی پایین بود ،بهطوریکه تا سال  1363شمسی
هیچ مقالهاي در این رابطه (حداقل در مجالت فارسی موردبررسی) مشاهده نشد .تا اواخر دهه  70شمسی
نیز معدود تحقیقـاتی در این رابطه منتشر شد ،ولی از اوایل دهه  80و همزمان با تأسیس مرکز ملی تحقیقات
شوري ،توجه بیشتري به این موضوع جلب شد بهطوریکه تعداد مقاالت چاپشده با موضوع شوري در
مجالت تنها در سال  1380حدود یکسوم کل مقاالت چاپشده در  24سال قبل از آن ( 1356تا )1379
و تعداد مقاالت با موضوع شوري در سالهاي  ،1380نزدیک  8برابر مدت  24سال پیش از آن بـود .در
ایران برای اولین بار در سال  1380در مزرعهای در اصفهان کشت گیاهان شورزی بهعنوان یک محصول

زراعی موردتوجه قرار گرفت؛ طی ده سال بررسیشده ( 1384تا  ،)1393بیش از  3برابر  28سال پیش از
آن ،مقاالت مربوط به شوري در مجالت فارسی منتشر شد .در تحقیق کافی و خان )2008( 22یک مرکز ملی
تحقیقات شوري 14 ،موسسه ملـی تحقیقاتی 31 ،مرکز تحقیقات اسـتانی 50،دانشکده کشاورزي و 150
ایستگاه تحقیقاتی محلی بهعنوان مؤسسات دستاندرکار مستقیم و غیرمستقیم در تحقیقات شوري کشور
شناساییشدهاند .همچنین از دو قطب علمی تنشهاي گیاهی(دانشگاه اصفهان) و قطب علمی تنشهاي
محیطی در غالت (دانشگاه شهیدباهنر کرمان) نیز نامبرده شده است.
در این مسیر ،شبکههای همکاری میان مراکز تحقیقاتی نیز شکلگرفته و توسعهیافتهاند .در سال ،1374
 9کشور ازجمله ایران تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحقیقات مشترکی را در خصوص
کشاورزیشورزیست آغاز کردند .در سال  1386رئیس وقت مرکز تحقیقات ملی شوری در مراسم تجليل
از پژوهشگران برتر بخش كشاورزي استان يزد عنوان کرد که «این مرکز با مؤسسات تحقيقاتي و مراكز
علمي داخل كشور از قبيل موسسه تحقيقات آبوخاک ،موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر و نهال و
دانشگاههاي شيراز ،تربيت مدرس و فردوسي مشهد و همچنين با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور همچون
موسسه ملي تحقيقات شوري خاك هند ،مركز بينالمللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك روسيه،
آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،مركز بينالمللي كشاورزي شورزيست و كميته بينالمللي آبياري و زهكشي
امارات متحده همکاری دارد» .اجرای طرح مشترک «پایلوت شورورزی و آبزیپروری در منطقه جفیر»
دستیابی به فناوری استفاده از زهاب کشاورزی و آبشور برای آبیاری گیاهان شورپسند در سال  1396و
همکاری ایران و ژاپن در زمینه تولید گیاهان شورپسند و مقاوم به خشکی با کمک فناوری ژنتیک ،1395
بازدید هیئت روسی از اجرای طرح شورورزی مجتمع کشت و صنعت نیشکر خوزستان و پروژه مشترک
سازمان آب و برق خوزستان با شورای تحقیقات وزارت کشاورزی بنگالدش برای کاشت گیاهان مقاوم به
شوری در خوزستان در سال  1397نمونههای دیگری از توسعه شبکه همکاری میباشند که تا اواخر دهه
 90ادامه داشتهاند.
ایجاد مراکز دانشگاهی و شبکه همکاری تحقیقاتی منجر به دستیابی به دانش اهلی سازی کاشت و برداشت
کوشیا یا ارزن پادزهری و دستاوردهای تحقیقاتی روشهای تنظیم رشد در تنشهای شوری در موسسه
تحقیقات شوری کشور گردید .از ویژگیهای مثبت و پیشبرنده این مسیر اثرگذاری هرچند اندک سازوکار
«ترکیب فناوریها» در توسعه فناوری کشاورزیشورزیست است .در سال  ،1388با استفاده از مهندسی

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

در خوزستان ،پرو ژههای تحقیقاتی سازمان آب و برق خوزستان با دانشگاه هومبولت برلین آلمان جهت
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ژنتیک در کاشت گیاهان نتایج تحقیقات تنوع ژنتیکی متحمل به شوری در مجله زیستشناسی کاربردی
منتشر گردید.شورورزی از اساس یک فناوری زیستی است .فناوریهای ژنتیکگیاهی و بهگزینینژادی
بهعنوان فناوریترکیبی در کشاورزیشورزیست ،بسیار مهم میباشند .فناوری ژنتیکگیاهی بهعنوان فناوری
ترکیبی در حوزه گیاهانشورزیست از اوایل دهه  90موردتوجه قرار گرفت .این امر منجر به نوآوری در
تولید گیاهان مقاوم به شوری و خشکی گردید .همچنین فناوریهای تصفیه فاضالب به کمک نانوفناوری
نقش قابلتوجهی در زمینه شورورزی از طریق آبهای غیرمتعارف داشتهاند.
این مسیر را به دلیل گسترش مراکز تحقیقاتی مرتبط با گیاهان شورزیست میتوان مسیر همتکاملی «عرضه
محور» نامگذاری کرد(جدول(.))5
جدول ( )5مسیرهمتکاملی عرضه محور ترتیباتنهادی و نوآوریهای فناورانه گیاهان شورزیست

دوره زماني
بازیگر اصلي
رویدادهاي مهم نهادي
رویدادهاي توسعه فناوري

تأسیس مراکز تحقیقاتي
آغاز همکاريهاي تحقیقاتي مشترک
توسعه فناوريهاي بهگزیني ارقام مقاوم به تنش شوري و خشکي
آغاز توسعه فناوريهاي تنظیمکننده رشد و مهندسي ژنتیک
تهدید و جبر طبیعي و تشدید افت کمیت و کیفیت آبوخاک در کشاورزي
فعالیــت غیرمنسجم و پراکنده پژوهشگران داخلي
نامشخص بودن اولویتها و موضوعات اصلي تحقیقاتي
چیرگي نهادسازي عرضه محور
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ویژگيهاي مسیر

•
•
•
•
•
•
•
•

مسیرهمتکاملي عرضه محور
محققان فعال در مراکز و گروههاي پژوهشي دولتي
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شکل( :)2نقش ه شناختیفازی مسیر اول همتکاملی ترتیباتنهادی و حوزه فناوری کشاورزیشورزیست

بر اساس نقش ه شناختیفازی(شکل( ))2مهمترین تأثیرات متقابل در فرایند همتکاملی ترتیباتنهادی و حوزه
فناوری کشاورزیشورزیست در مسیراول به شرح زیر میباشد:
 محققان موجب گسترش مراکز تحقیقاتی و آموزشی و همچنین شکلگیری همکاریهای تحقیقاتیشدهاند .بنابر اظهارات دبیر ستاد آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« ،این محققان مراکز
تحقیقاتی بودند که با توجه به تهدیدهای طبیعی و نگرانیها ،عالیق شخصی و البته دانش خود ،در ایجاد
گروههای پژوهشی و جذب منابع برای تحقیقات برآمدند»
 فعالیت مراکز تحقیقاتی و آموزشی و شبکههای همکاری تحقیقاتی عرضه فناوری را متأثر ساختهاند. از سوی دیگر آمیختگی فناوریها هم موجب توسعه فناوری کشاورزیشورزیست گردیده است.مسیر دوم :همتکاملی و نهادسازی عرضه محور کارآفرینان نهادی
در اواخر دهه  80شکلگیری سازمانهای واسطهای نظیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوري آب ،خشكسالي،
فرسايش و محیطزیست ( )1389و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران
( )1392سرآغاز مسیرهای جدیدی شدند که یکسوی آن موجب تقویت بیشتر سازمان تحقیقات و سوی
دیگر آن منجر به تغییر نهادی بازار گیاهان شورزیست گردید .نهادهای واسطهای میتوانند به محفلی برای
ایجاد اجتماعی منسجم از کارآفریناننهادی گردند(نقوی .)1398،بنابر اظهارات رئیس موسسه تحقیقات
شوری«در سالهای آغازین دهه  90محققینی که پا به عرصه سیاستگذاری در نهادهای راهبری و پشتیبانی
و اعمالنظر در تدوین و تصویب اولویتهای پژوهشی بر فعالیتهای توسعه فناوری متمرکز گردیدند».
تبدیل برخی از پژوهشگران به کارآفرینان نهادی منجر به تغییر نگرش به تحقیقات شوری و تدوین و ارائه
اسناد راهبردی مانند طرح کالن ملی "دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آبهای شور برای استفاده
در کشاورزی ،شرب و صنعت" در سال  1392و تصویب فهرست طرحها و اقدامات اجرایی کوتاهمدت
پیشگیری و مقابله با آثار زیانبار ریزگردها و مکلف شدن جهادکشاورزی نسبت به توسعه و ترویج کشت
گیاهان مقاوم به شوری در سال  1393گردید .همچنین در سال  ،1395صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور از روشهای زیستفناوری و استفاده از پسابها و اراضی شور و تثبیت کانونهای بحرانی
حمایت کرده و دولت در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مکلف به افزایش  5درصدی بهرهوری
آب و بهکارگیری ارقام و گونه-های مقاوم به خشکی و شوری شد.
تحقیقات انجامشده طی سالهای  80تا  91در زمینه کاربرد آبشور در کشاورزی با محوریت گیاهان زارعی

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

تحقیقات گذاشته بودند .از یکسو از طریق انجام تحقیقات اشاعه فناوری و از سوی دیگر با مشارکت
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عمدت ًا روی66گونه گیاهی انجامشده است که از این میان به ترتیب گندم ،جو ،برنج ،چغندرقند و آفتابگردان
سهم باالیی از مطالعات را به خود اختصاص دا دهاند (سلیمانی .)1393،در این مسیر محققان توجه بیشتری
به هالوفیتها کردند .درواقع تغییر نگرشی در خصوص اقالم موردمطالعه صورت پذیرفت(جدول(.))6
تحقیـق روي استفاده از مدیریتهای مناسب بهزراعی و بهنژادي در شرایط شور ،در مـورد گیاهان زراعـی
مناسب ایـن شـرایط و همچنـین تحقیق روی گیاهان جایگزین مانند شورزيها ،بـا در نظـر قـرار دادن
مالحظات زیستمحیطی ،عملکرد پایدار و اقتصادي از اولویت برخوردار شد .تحقیقـات بـر روي گیاهان
شورزي از اواسط دهه  80افـزایش یافت و در طی سالهاي اخیر به اوج خود رسـید .برای نمونه در سال
 1394گیاهشورزیست کینوا توسط مركز ملي تحقيقات شوري از کشورهای آمریکایجنوبی به یزد منتقل
شد و گیاهشورزیست سالیکورنیا در بعضی از نقاط کشور بهطور آزمایشی کشت آزمایشی گردید.
جدول ( )6مسیر همتکاملی عرضه محور کارآفرینان نهادی
مسیر دوم

همتکاملی عرضه محور کارآفرینان نهادی

بازیگر اصلی

کارآفریناننهادی تحقیقگرا
• شکلگیری نهادهای واسطهای و اقدامات سیاستگذاری و راهبری
• دستاوردهای تحقیقاتی و افزایش تعداد مقاالت

رویدادهای مهم نهادی

• ظهور کارآفریناننهادی تحقیق گرا
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• گسترش همکاریهای تحقیقاتی ملی و بینالمللی
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• ترکیب فناوریها
رویدادهای توسعه فناوری
ویژگیهای مسیر

• توسعه فناوری بومیسازی هالوفیتها
• توسعه فناوری مهندسی ژنتیک در مقاومسازی به تنش شوری و خشکی
• ورود محققین به عرصه سیاستگذاری و تمرکز آنان بر فعالیتهای توسعه فناوری
و سیاستهای تشویقی عرضه فناوری

شکل( :)3نقش ه شناختیفازی مسیرهای دوم همتکاملی ترتیباتنهادی و حوزه فناوری کشاورزیشورزیست

بر اساس نقش ه شناختیفازی(شکل( ))3مهمترین تأثیرات متقابل در فرایند همتکاملی ترتیباتنهادی و حوزه
فناوری کشاورزیشورزیست در مسیر دوم به شرح زیر میباشد:
 نهادهای واسطهای موجب ظهور کارآفریناننهادی شدهاند .شکلگیری یک اجتماع (کامیونیتی) از محققانو تبدیل آنان به کارآفریناننهادی و ایجاد حرکت جمعی در آنان از کارکردهای نهادهای واسطهای میباشد
(نقوی.)1398 ،
 با فعالیت پژوهشگران و مراکز پژوهشی ،مسیر اول دوباره طی شده است.مسیر سوم :همتکاملی ناقص توسعه فناوری و بازار
بر اساس نقشه شناختی فازی خبرگان ،مسیر سومی را میتوان بازشناخت .مسیر سوم ناشی از تأثیری است
که با ظهور و فعالیت کارآفریناننهادی بازارگرا ،آغاز گردیده است(جدول ( .))7ایجاد و فعالیت سازمانهای
واسطهای در اواخر دهه  ،80تنها منجر به توسعه و تقویت سازمان تحقیقات نگشته بلکه برخی از محققان
و همچنین سیاستگذارانی که تمایلی به تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی خود داشتهاند ،بر شکلگیری
تعداد معدودی از شرکتهای دانشبنیان خصوصی تاثیرگذاشتهاند .تا اواخر دهه  90همچنان دستاوردهای
تحقیقاتی عمدت ًا ناشی از فعالیت مراکز تحقیقاتی دولتی بوده است(رنجبر و پیراسته انوشه  .)1394در اواخر

این دهه بخش خصوصی تحقیقاتی بهطور محدود وارد صحنه شده و تعداد اندکی از بنگاههای اقتصادی
حرفهای و تجاری به این عرصه گام نهادند.

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

 -کارآفرینان نهادی موجب گسترش مراکز تحقیقاتی و آموزشی و شبکههای همکاری شدهاند.
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شرکتهایی همچون توسعه منابع آب و نیروی ایران«،طرح ملی توسعه سواحل جنوبی کشور از طریق
شورورزی» را در سال  1389آغاز کردند و در بعضی نواحی کشاورزان به کاشت گیاهان شورزی تمایل
نشان دادند .همزمان با جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر وزارت جهاد کشاورزی در دیماه 97
رئیس پژوهشگاه فناوری زیستی کشاورزی و مجری طرح جامع کشاورزی هالوفیت مبنا (سالیکورنیا) نیز
از انعقاد قرارداد اعطای لیسانس غیر انحصاری حق استفاده از دانش فنی تولید و استقرار گیاه سالیکورنیا
در اراضی شور استانهای هرمزگان ،بوشهر و کرمان و فروش  ۵۰۰تا هزار کیلوگرم بذر گیاه سالیکورنیا به
مدت  ۱۵سال با بخش خصوصی خبر داد .بنگاههای اقتصادی مانند آستان قدس رضوی به کاشت ،تولید و
بهرهبرداری از گیاهانشورزیست وارد شده و امتیاز تولید بذر کینوا الین سیاه به شركتهاي واجد شرایط و
دارای مجوز توسط مرکز ملی تحقیقات شوری (مرداد  )1399واگذاری گردید.
جدول ( )7مسیرهمتکاملی ناقص توسعه فناوری و بازار

مسیر همتکاملي
بازیگر اصلي
رویدادهاي مهم نهادي
رویدادهاي توسعه فناوري
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ویژگيهاي مسیر
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•
•
•
•
•
•
•

همتکاملي ناقص توسعه فناوري و بازار
کارآفریناننهادي بازارگرا

ظهور کارآفریناننهادي بازارگرا
فعالیت بنگاههاي اقتصادي تولید و تحقیق

توجه نسبي بهطرف تقاضا و مبادله فناوري توسط کارآفریناننهادي
بازارگرا
ظهور کمفروغ بخش خصوصي در تحقیقات ،تولید و سیاستگذاري
شکلگیري بازار انحصاري چندجانبه دولتي-خصوصي
عدمکفایت پشتیباني قانوني

شکل( :)4نقش ه شناختیفازی مسیرهای سوم همتکاملی ترتیباتنهادی و حوزه فناوری کشاورزیشورزیست

بر اساس نقش ه شناختیفازی(شکل( ))4مهمترین تأثیرات متقابل در فرایند همتکاملی ترتیباتنهادی و حوزه
فناوری کشاورزیشورزیست در مسیر سوم به شرح زیر میباشد:
 نهادهای واسطهای موجب ظهور کارآفریناننهادی با گرایش به تجاریسازی نتایج تحقیقات شدهاند. -کارآفریناننهادی بازارگرا موجب گسترش اندک بنگاههای تولیدی و تحقیقاتی خصوصی شدهاند .بنابر نظر

رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و محیطزیست اتاق بازرگانی «گرایش محققان به تجاریسازی یافتههای خود،
موجب شکلگیری و فعالیت بنگاههای خصوصی» و «گرایش برخی افراد به تحقیق باعث گسترش مراکز
تحقیقاتی و آموزشی و شبکههای همکاری گردیده است» و بنگاههای تولیدی و تحقیقاتی خصوصی برنوآوری
و عرضه فناوری تاثیرگذاشتهاند.

 -5جمعبندی

در پی دستیابی به شناختی دقیقتر از دالیل عدمتوفیق نسبی توسعه فناوری گیاهان شورزیست ،الگوی همتکاملی

و چگونگی درهم تنیدگی توسعه فناوری گیاهان شورزیست و ترتیباتنهادی مرتبط با آن موردبررسی قرار
گرفت .در ابتدای امر ،سازهها و مؤلفههایی که میتوانند در تبیین الگوی همتکاملی مورداستفاده قرار گیرند
با در نظر گرفتن رهیافتهای مختلف «اقتصادی-فنی»« ،فنی-اجتماعی» و «اقتصادی-سیاسی» ()Werle,2007
معرفیشده است که بر اساس تائید خبرگان این تحقیق ،همه جوانب مهم و اصلی مفهوم همتکاملی را در
برداشته و قادر به بازنمایی الگوی همتکاملی فناوریها و نهادها میباشد .این امر میتواند مطالعات این حوزه
پژوهشی را گام اندکی به پیش برد و ارزشافزایی نظری تحقیق در این زمینه محسوب شود.
الگوی همتکاملی و چگونگی درهم تنیدگی فناوری گیاهان شورزیست و ترتیباتنهادی مرتبط با آن را میتوان
از جنبههایی نظیر مسیرهای همتکاملی ،رابطه مسیرها با یکدیگر و عوامل و بازیگران اصلی در هر مسیر
ترتیبات نهادی و توسعه فناوری گیاهان شورزیست میباشد.
مرور تاریخی تحوالت گیاهان شورزیست و نگاشت ادارکی خبرگان بیانگر آن است که طی دورههای
شکلگیری و رشد نظام نوآوری گیاهان شورزیست ،برخی از کارکردهای نظام یا شکل نگرفته و یا دارای
ضعف میباشند .تاکنون (اواخر دهه  )90استاندارد وی ژهای برای محصوالت ناشی از فناوری شورورزی تدوین
و ابالغ نگردیده است .این امر در خصوص استانداردهای ایمنی و سازگاری این قبیل محصوالت نیز صادق
است .مدیر و کارشناسان پروژه شورورزی در شرکت مدیریت منابع آب بر این اعتقادند که «تالش افراد کمتر
صرف تصویب قوانینومقررات بازار و استانداردها و همچنین فراهمکردن زمینههای ورود بخش خصوصی به
تحقیقات و بازار شده است» .مقررات بازار در جهت رقابتپذیری شکل نگرفته و نشانی از افزایش تقاضا و
همچنین رشد سطح زیرکشت وجود ندارد .قانون وی ژهای برای حمایت از مالکیتمعنوی مرتبط با نوآوریهای
این حوزه فناوری تدوین و ابالغ نگردیده است بهگونهای که حمایت از دستاوردهای جدید تحقیقاتی بر قانون

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

موردبررسی قرار داد .تحلیل و بررسی نقشه تجمعی شناختی فازی خبرگان مبین سه مسیر در الگوی همتکاملی
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ثبت ارقام گیاهی ،کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب  1382استوار است .ضمن اینکه در هیچیک از مسیرها،
نشانی از فعالیت نهاد متولی دولتی بهویژه در جهادکشاورزی که به سیاستگذاری و راهبری و یکپارچهسازی
فعالیت سایر بازیگران نظام بپردازد مشاهده نمیشود.
همچنین الگوی همتکاملی نشان میدهد که محققان خودعالقهمند در مراکز پژوهشی؛ سازمانهای واسطهای و
کارآفرینان نهادی (مشتمل بر تعدادی از پژوهشگران که در سازمانهای واسطهای پا به عرصه سیاستگذاری
نهادهاند) ،بازیگران اصلی مسیرهای همتکاملی نهادی و فناوری گیاهان شورزیست محسوب میشوند .برخی
از محققان خود عالقهمند در مراکز پژوهشی ،عامل آغازین هر سه مسیر در توسعه نهادی و فناوری گیاهان
شورزیست بودهاند .عامل مهم دیگر ،سازمانهای واسطهای دولتی و غیردولتی میباشد که به محفلی برای
حضور برخی از محققان و مشارکت آنان در فرایند سیاستگذاری بدل گشتهاند .جایگاه سازمانهای واسطهای در
الگوی همتکاملی به دلیل میزبانی کارآفرینان نهادی و فعالیتهای جمعی آنان ،برجسته میباشد (نقوی.)1398،
اگرچه در این مقاله مانند سایر تحقیقات بر نقش کارآفرینان نهادی در ایجاد تحوالت نهادی و فناورانه تأکید
شده است ،بااینحال یک ارزشافزایی نظری دیگر این تحقیق آن است که نشان داد تحقیقگرایی یا بازارگرایی
کارآفرینان نهادی ،میتواند بهعنوان عاملی مهم در تحلیل و تبیین چرایی شکلگیری مسیرهای متفاوت یک
الگوی همتکاملی ،موردتوجه محققین قرار گیرد .از یکسو کارآفرینان نهادی تحقیقگرا در جهت تقویت
سازمان تحقیقات و در دیگر سو کارآفرینان نهادی بازارگرا ،در تقویت نهاد بازار بهویژه تأسیس تعداد معدودی
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

از شرکتهای خصوصی تحقیقاتی و تولیدی گام برداشتهاند.
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بررسی رابطه مسیرها با یکدیگر نیز واجد نکات قابلتوجهی میباشد .مسیرهای اول و دوم از منظر نتایج،
دارای اشتراکاتی بوده و منجر به تقویت سازمان تحقیقات گشتهاند و این در حالی است که مسیرهای اول و
سوم رابطه ضعیفی با یکدیگر دارند .به عبارتی رویدادهای مسیر اول که با تقویت نهادی طرف عرضه فناوری
همراه است با رویدادهای مسیر سوم که تا حدودی موجب شکلگیری نهادهای طرف تقاضا شدهاند ،ارتباط
معنیدار ضعیفی دارند .بین سازوکارهای عرضه و تقاضای فناوری همگرایی و ارتباطی همافزا به وجود نیامده
است .مشابه این امر در برخی دیگر از حوزههای فناوری ازجمله فناوری نانو در کشور مشاهده میشود
(محمدی.)1392،
عدم وجود نهاد متولی در جهادکشاورزی که به سیاستگذاری و راهبری و یکپارچهسازی فعالیت سایر
بازیگران نظام بپردازد را میتوان عامل مهمی در شکلگیری نامتعادل نهادهای طرفهای عرضه و تقاضای
فناوری دانست .نتیجه این تحقیق همراستا با نتایج تحقیقات برخی حوزههای یادشده فناوری (میرعمادی1395،؛

حمیدی مطلق ،)1395 ،بیانگر آن است که فقدان واحد سازمانی مشخص که درون دستگاه اجرایی مرتبط با
فناوری ،حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه را بر عهده داشته باشد و بهطور منسجم و برنامهریزیشده به
مدیریت شکلگیری نهادها و توسعه فناوری بپردازد ،یک عامل مهم در نقصان ساختاری و ضعف کارکردی
نظامهای نوآوری فناورانه کشور محسوب میشود .عدم نقشآفرینی برنامهریزیشده دولت و غیاب سازمان
متولی حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه گیاهان شورزیست در وزارت جهادکشاورزی باعث شده است
تا پژوهشگران خودعالقهمند به بازیگران آغازین و اصلی فرایند همتکاملی بدل گشته بهگونهای که فعالیت
نامنسجم ،کمتر آگاهانه و البته مؤثر آنان ،مسیرهایی را رقمزده است که ضعف در کارکردهای نظام نوآوری
گیاهان شورزیست را در پی داشته است .برخی از محققان و کارآفرینان نهادی مورد مصاحبهی این تحقیق نیز
به ناآگاهی خود از ماهیت درهمتنیدگی و همتکاملی ترتیبات نهادی و فناوری اذعان نمودند که میتواند مبین
علل وجود رابطه ضعیف میان مسیرهای همتکاملی و نیز غفلت از شکلگیری و تثبیت «قواعد» طرفهای
عرضه و تقاضا در حوزه گیاهان شورزیست باشد .ازآنجاکه گفتمان اصلی حاکم بر اقدامات نهادی آنان ،عرضه

فناوری بوده است ،تالشها عمدت ًا متمرکز بر گسترش مراکز تحقیقاتی جدید ،شکلگیری شبکههای نوآوری،
جهتدهی و تعیین اولویتها و شکلگیری نهادهای پشتیبان تحقیقات شده است.
با توجه به موارد یادشده بهمنظور بهبود کارکردی نظامهای نوآوری فناورانه گیاهان شورزیست پیشنهاد میگردد:
 ازآنجاکه وجود یک واحد سازمانی درون دستگاه اجرایی مرتبط با فناوری که بهطور منسجم و یکپارچهمتعادل نهادهای طرفهای عرضه و تقاضای فناوری و ایجاد ارتباط مؤثر میان آنها محسوب میگردد ،بهرغم
نقشآفرینی چندین مرکز تحقیقات شوری و سازمان واسطهای در تحوالت نهادی و فناوری گیاهان شورزیست
یک واحد سازمانی در ستاد وزارت جهاد کشاورزی جهت سیاستگذاری ،همراستا سازی فعالیتها و مدیریت
اقدامات نهادی در حوزه گیاهان شورزیست تشکیل و افراد آگاه به ماهیت همتکاملی فناوریها و ترتیبات
نهادی در آن بکار گرفته شوند.
 با توجه به اینکه در غیاب چنین نهادی ،فعالیت پژوهشگران خودعالقهمند ،بهعنوان آغازگران توسعهفناوریهای جدید ،در مواردی اجتنابناپذیر خواهد بود ،میتوان با طراحی دورههای آموزشی ،آگاهی ،شناخت
و تجربه پژوهشگران را نسبت به الگوهای درهمتنیدگی و همتکاملی ترتیبات نهادی و فناوریها ارتقاء
داد .این امر عالوه بر فراهم کردن نگرشی عمیق در خصوص علل توفیق نسبی و یا عدم توفیق تالشهای
توسعه فناوریها میتواند در طرحریزی پیشدستانه مسیرهای همتکاملی همافزا که منجر به شکلگیری متعادل

الگوی همتکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزیشورزیست در ایران

به سیاستگذاری و راهبری شکلگیری ساختارها و مدیریت کارکردها بپردازد عامل مهمی در شکلگیری
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طرفهای عرضه و تقاضای فناوری شود؛ مفید و اثربخش واقع گردد.
 در الگوی همتکاملی ترتیباتنهادی و توسعه فناوری مطالعه موردی این تحقیق ،برخی از سازوکارها ازجملهتدوین استانداردها و تنظیم قواعد بازار که میتوانند در تحوالت نهادی و توسعه فناوری مؤثر واقع گردند
کمتر از سوی جامعه سیاستگذاری موردتوجه قرار گرفتهاند .الزم است در زمان برنامهریزی جهت ارتقاء بلوغ
نظام نوآوری فناورانه به ظرفیتهای این قبیل مکانیزمها و تأثیرات آنها در تکامل نهادی و فناورانه بیشازپیش
توجه گردد.
عالوه بر آن با توجه به یافتههای تحقیق و محدودیتهای پژوهشی ،برخی پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد:
الف) در این تحقیق ،به نقش سازمانهای واسطهای در شکلگیری کارآفرینان نهادی و تأثیر گرایش افراد بر
مسیرهای همتکاملی فناوری و نهادها اشاره گردید .ارزیابی تأثیر انواع سازمانهای واسطهای از منظر کارکردی
(نوروزی )1395،و یا قالب حقوقی دولتی و غیردولتی آنها (سعدآبادی )1394،بر فرآیند همتکاملی فناوریها
و نهادها میتواند موضوع تحقیقات آتی باشد.
ب) هرچند مطالعه موردی ،ابزاری ارزشمند است و با استفاده از آن ،میتوان متغیرهای معنادار را کشف کرد،
اما امکان تعمیم دادهها را فراهم نمیسازد؛ زیرا فقط بر یک مورد و در یک مقطع زمانی صورت میگیرد
(ساروخانی .)1373 ،با توجه به اینکه ،الگوی همتکاملی فناوری و ترتیبات نهادی در هر حوزه فناوری ،دارای
وجوه اختصاصی است و مسیرهای طی شده برای هر فناوری میتواند متفاوت باشد ،پیشنهاد میگردد در چند
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
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و انرژی هستهای موردبررسی قرار گرفته تا ضمن شناخت وجوه دیگر و عوامل مؤثر در فرایند همتکاملی،
امکان تعمیمیافتهها در شرایط مختلف فراهم گردد.
ج) کمبود اطالعات تاریخی منسجم از تغییرات نهادی و فناورانه این حوزه فناوری ،در زمره مشکالتی است
که موجب شد نویسندگان مقاله با صرف زمان بسیار ،مطالب ساختار نیافته بسیاری را جهت استناد یافتههای
تحقیق به این اطالعات بررسی نمایند .ضروری است بهمنظور وجود دستمایه مناسب از اطالعات تا حدودی
منسجم و ساختاریافته برای پشتیبانی از مطالعات همتکاملی ،محققان به تاریخنگاری از پویایی و دورههای گذار
کارکردها و نهادهای نظامهای نوآوری فناورانه و بخشی بپردازند.
د) مداخالت غیرعلمی در توسعه فناوریها ،برخی از خبرگان مورد مصاحبه را بهنوعی محافظهکاری در
اظهارنظرها وا داشت .چنین امری دستیابی به اطالعات واقعی و عمیق را با اخالل مواجه میسازد .الزم است
ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت حوزههای فناوری از منظر جامعهشناسی علم و فناوری در

.ایران بررسی شود
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